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الحمد هلل الذي عـ بفضمو جميع عباده، وخص مف ىداه منيـ بسػموؾ سػب  
رشاده ورفع بالعمـ قدر مف خدمو بجده واجتياده، وفضػمو عمػغ ريػره حػيف فػض لػو 
عػػف أسػػرار مػػراده وجعػػ  مػػداد العممػػال يعػػدؿ بػػدـ الشػػيدال لقيػػاـ ذلػػؾ بجدالػػو، وىػػذا 

 بجالده.
ال وصوؿ إلغ القياـ بشكرىا، حصرىا، و  عمىأحمده عمغ نعمو التغ ال سبي  

وأشيد أف ال إلو إال هللا وحده ال شريؾ لو، شيادة مف ربغ فغ حجرىا، ورذي بدرىا، 
 وراص فغ بحار أدلتيا، فظفر بنفيس درىا.

وأشيد أف دمحما عبده ورسولو المخصوص بعمـو الرسػالة إلػغ جميػع امنػاـ، 
إلغ دار السالـ، الموضح بمػا  والمنقذ بنور ىداه مف دنس الظالـ، اليادي مف اتبعو

بعػػث بػػو معػػالـ امحكػػاـ، صػػمغ هللا عميػػو وعمػػغ بلػػو وصػػحبو التػػابعيف ليػػـ ب حسػػاف 
 صالة تضمف لقائميا إنارة قمبو، والفوز بجواره وقربو، وسمـ تسميما كثيرا .... وبعد.
ف ف دراسة موضوع "داللة العاـ" مف امىمية بمكاف فغ فيـ كتاب هللا تعػالغ 

المبعػػوث بمسػػاف عربػػغ مبػػيف، لمػػا فػػغ العمػػـو ومسػػائمو مػػف  --ولو وسػػنة رسػػ
لطائف المعانغ، وقواعد المبانغ، التغ جاىد السمف الصالح ومف تػبعيـ مػف الخمػف 
يضاح وجوىيا وتقريرىػا، واسػتجالل مػا أبيػـ مػف فصػوليا،  فغ تنقيحيا وتحريرىا، وا 

المفظ كثيرا ما يرد عامػا بحيػث  مف مف خصائص لغة التنزي  فغ مدلوالت املفاظ أف
يفيد الشموؿ، فيدؿ عمغ أفراد كثيرة رير محصورة يستغرقيا، وأنو قػد يطػرأ عميػو مػا 
يخرج بعض امفراد التغ يشمميا فغ أص  الوضع، أو يػرد مػا يظيػر أف العمػـو ريػر 

 مراد، وىو ما ورد كذلؾ فغ نصوص الكتاب والسنة.
نة النبويػػة المطيػػرة ىػػغ التػػغ يقػػـو ولمػػا كانػػت نصػػوص القػػربف الكػػريـ والسػػ

عمييا ك  استنباط فغ الشػريعة اسسػالمية، وكانػت ىػذه النصػوص عربيػة، كػاف البػد 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg


 

  

 

 داللة العاـ بيف القطعية والظنية دراسة أصولية تطبيقية  
 .... أستاذ أصوؿ الفقو المساعد بكمية الشريعة والقانوف بأسيوط  أبو دور سيد حامدد/

 

4 

لفيميػػا واسػػتنباط الحكػػـ منيػػا، مػػف أف يكػػوف عميمػػا بالمسػػاف العربػػغ، لسػػاف القػػربف 
والسنة، مف المفظ العربغ قد يعطغ معنغ فػغ محػ  ريػر المعنػغ الػذي يعطيػو نفػس 

مح  بخر، كما أنو يفيد أكثر مف معنغ باعتبارات فغ مح  واحد، مما يػدؿ  المفظ فغ
عمػػغ أنػػو لػػو دالالت متنوعػػة مػػف جيػػة اممػػر والنيػػغ، والعػػاـ والخػػاص، والمطمػػ  

 والمقيد، والحقيقة والمجاز، ورير ذلؾ مف الدالالت.
فيػػػـ معػػػانغ القػػػربف الكػػػريـ، الخػػػتالؼ أفيػػػاميـ ولػػػيس النػػػاس سػػػوال فػػػغ 

تبعػػػػا لوضػػػػوح الجممػػػػة القربنيػػػػة أو خفائيػػػػا، وتفصػػػػيميا أو إجماليػػػػا، ومػػػػداركيـ، و 
 ا، لذلؾ فقد كانت المعانغ القربنية عمغ مراتب:خصوصيوعموميا أو 
 ادلشتثح األًيل:

وىغ التغ تتضػح لكػ  نػاط  بالعربيػة مػع الداللػة عمػغ أحكاميػا التشػريعية، 
معرفػػػة فيػػػـ الصػػػالة وال تحتػػػاج إلػػػغ تأمػػػ  أو اسػػػتدالؿ، وال يعػػػذر فييػػػا بالجيػػػ ، ك

 ونحوىا.
 ادلشتثح اٌثأٍح:

ال يػػدركيا إال مػػف كػػاف لػػو درايػػة واسػػعة بالخطػػاب العربػػغ، وبػػالفيـ البيػػانغ، 
وبامسموب العربغ، فيدرؾ امحكاـ المغوية، والوجوه البيانية، وريػر ذلػؾ وىػذه مرتبػة 

 ال يحصميا وال يخوض رمارىا إال العالـ فغ العربية.
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 ادلشتثح اٌثاٌثح:
يدركيا مف جمع بػيف عمػـ العربيػة والعمػـو الشػرعية، فحصػمت لػو درايػة بكػ  
منيمػػا وجمػػع محاسػػف العممػػيف معػػا، فوفقػػو هللا تعػػالغ لمرتبػػة االجتيػػاد واالسػػتنباط، 
لمعرفػػة امحكػػػاـ الشػػػرعية التػػغ تتوقػػػف معرفتيػػػا عمػػػغ اسػػتكماؿ فيػػػـ فػػػف الخطػػػاب 

الراسػخوف  العممػالصػة، وىػغ مرتبػة وأساليب البياف، ليميز بيف املفاظ العامة والخا
الذيف يبحثوف عف حالة المفظ وىيئتو، ومولولو، فقد يكوف المفػظ عامػا شػامال مفػراد 

 متعدديف عمغ سبي  االستغراؽ، ومنيا الخاص الذي يفيد اممر والنيغ.
لذا كاف البد عند استنباط امحكاـ مف النصوص مف معرفة العاـ فغ ماىيتػو 

غ الحكػػـ، وقػػد حظػػغ عنػػد امصػػولييف بعنايػػة كبيػػرة فػػغ البحػػث ، ونػػوع داللتػػو عمػػ
والدراسػػة، لمػػا لػػو مػػف عظػػيـ امثػػر فػػغ الفػػروع الفقييػػة، ورربػػة منػػى فػػغ مشػػاركة 
السمف الصالح شرؼ اسسياـ فغ تحريػر بعػض مسػائمو وتقريػر دالئمػو بعمػ  فقيػر، 

سعا فغ جمػع خاصة وأف اموائ  لـ يتركوا لألواخر فضال، لكف حسبغ أنغ لـ أدخر و 
 شوارده، مخمصا النية مبتغيا امجر والمثوبة مف العمغ القدير.

وقػػػد رأيػػػت أف أفػػػرد بالبحػػػث والدراسػػػة موضػػػوع "داللػػػة العػػػاـ بػػػيف القطعيػػػة 
حقو مف القيمػة العمميػة امصػولية، ذات امثػر  سعطائووالظنية" فغ دراسة مستقمة، 

كميػػف فػػغ الكتػػاب الكػػريـ كػػاف المباشػػر عمػػغ امحكػػاـ الشػػرعية، خاصػػة وأف طػػابع الت
، حيث جػال بػأمور الشػريعة وأحكاميػا فػغ قواعػد كميػة عامػة  يتسـ باسجماؿ والعمـو

 --عمغ امكثر، فكاف البد مف أف يكوف بيانيا بالسنة، وقد مضغ عصػر النبػغ 
كانوا يدركوف مفيػـو العػاـ مػف لغػة التنزيػ  فػغ ضػول  -رضغ هللا عنيـ–والصحابة 
ولكف انقراض عصر الصحابة قب   --ف داللة الخطاب، وبياف النبغ معيودىـ م

تدويف السنة التغ تولت البياف، جع  امفياـ تختمف فغ فيـ بعض عمومػات الكتػاب 
وداللتو مما جع  البحث فػغ داللػة العػاـ عظػيـ امثػر لمػا يترتػب عمػغ المعرفػة بيػا، 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
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انػػب االسػتنباط، ومػػا ينشػأ عػػف واسحاطػة بوجوىيػا مػػف الصػمة بجانػػب عظػيـ مػف جو 
 ذلؾ مف إدراؾ لمدي ارتباط امحكاـ بأصوليا وضوابطيا التغ كاف عمييا البنال.

   وتسييال لمبحث والدراسة قسمت الموضوع إلغ مقدمة وأربعة فصوؿ وخاتمة                                                             
 مهٍتوادلمذِح فى افتتادٍح اٌثذث ًأ

فػػػغ التعريػػػف بالعػػػاـ والفػػػرؽ بينػػػو وبػػػيف ريػػػره ممػػػا يمتػػػبس  : اٌفظً األًي
 :بو.وفيو مبحثاف  

 المبحث االوؿ فى تعريف العاـ لغة واصطالحا  
 المبحث الثانى فى التفرقة بيف العاـ وريره                            

 مباحث:فغ داللة العاـ بيف القطعية والظنية وفيو  : اٌفظً اٌثأً

فػػغ تحريػػر محػػ  النػػزاع فػػغ داللػػة العػػاـ وبيػػاف المػػراد بقطعػػغ  : ادلثذث األًي
 الداللة وظنييا.

العمػـو عمػغ امفػراد ظنيػة فغ بياف مذىب القائميف بأف داللػة  : ادلثذث اٌثأً
 وىـ جميور الحنفية ومف معيـ . وأدلتيـ

ـو عمغ امفػراد قطعيػة فغ بياف مذىب القائميف بأف داللة العم : ادلثذث اٌثاٌث
 وأدلتيـ.

فػػغ تحقيػػ  مػػذىب اسمػػاـ الشػػافعغ فػػغ داللػػة العمػػـو عمػػغ  : ادلثذث اٌشاتغ
 امفراد.

 فغ بياف موقف اسماـ الشاطبغ وتخوفو مف القوؿ بالظنية. : ادلثذث اخلاِظ

 فغ بياف مذىب الواقفية فغ داللة العمـو عمغ امفراد. : ادلثذث اٌغادط

فػػػػغ بيػػػػاف الػػػػػراجح مػػػػف امقػػػػواؿ وموازنػػػػػة بػػػػيف ترجيحػػػػػات  : غادلثذث اٌغات
 المعاصريف.
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فغ مسائ  أصولية مفرعة عمغ الخالؼ فغ داللة العػاـ وفيػو  : اٌفظً اٌثاٌث
مباحػػث: المبحػػث االوؿ فػػى تخصػػيص العمػػوـ بخبػػر الواحػػد                                     

المتػواترة المبحث الثػانى فػى تخصػيص عمػـو الكتػاب والسػنة 
بالقيػػػػػاس  المبحػػػػػث الثالػػػػػث فػػػػػى تعػػػػػارض العػػػػػاـ والخػػػػػاص        

المبحث الرابع فى اعتقاد العمػـو قبػ  البحػث عػف المخصػص                                      
المبحػػث الخػػامس فػػى تحصػػيص العمػػـو بفعػػ  النبػػى وتقريػػره                                          

تخصػػػيص العمػػػـو بػػػالمفيـو المبحػػػث  المبحػػث السػػػادس فػػػى
 السابع فى تخصيص العمـو بقوؿ الصحابى

 فغ أثر االختالؼ فغ داللة العاـ فغ الفروع الفقيية. : اٌفظً اٌشاتغ
 وفيو أربعة عشر مسألة
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 ادلبحث األول
 يف

 تؼشٌف اٌؼاَ

 العاـ فغ المغة: 
أي اسػـ فاعػػ  مػػف عػػـ بمعنػػغ شػػم  وىػػو مػػأخوذ مػػف العمػػـو وىػػو الشػػموؿ 

مطر عاـ أي شػام  اممكنػة شموؿ أمر لمتعدد سوال أكاف اممر لفظا أـ ريره يقاؿ: 
ب عػػاـ أي عػػـ امعيػػاف ووسػػع الػػبالد ونخمػػة عميمػػة أي طويمػػة وعميػػـ كميػػا وخصػػ

. ومػف أمثػاؿ العػرب عػـ ثوبػال النػاعس (1)بالعطية أي شمميـ والعامة ضد الخاصة
 . (2)سائر البمداف أي أف الحديث يحدث فغ بمدة ثـ يتعداىا إلغ

ال فػػرؽ فػػغ  ، وممػػا سػػب  يظيػػر أف العػػاـ مػػأخوذ مػػف العمػػـو وىػػو الشػػموؿ
ذلػػؾ بػػيف أف تكػػوف داللػػة المفػػظ عمػػغ امفػػراد ريػػر المحصػػوريف بصػػيغتو كالنسػػال 
والرجاؿ أو بمعناه كالقـو فيو يتنػاوؿ مجمػوع أفػراده مػف حيػث المجمػوع دوف النظػر 

 .(3)فغ بحاده
 ح امصولييف:تعريف العاـ فغ اصطال

لػػػـ تتفػػػ  كممػػػة العممػػػال عمػػػغ تعريػػػف واحػػػد لمعػػػاـ لػػػذا نتنػػػاوؿ جممػػػة مػػػف 
 تعريفاتيـ وما ورد عمييا لنخرج بتعريف مختار سالما عف المعارضة.

                                           
( 1472( والقػاموس المحػي) )ص/461( ومختػار الصػحاح )ص/4/312أنظر: لساف العرب ) (1)

 (.4/15ومعجـ مقاييس المغة )
 أنظر: تيذيب المغة لألزىري باب العيف والميـ. (2)
 (.1/26( والمزىر لمسيوطغ )4/15أنظر: معجـ مقاييس المغة ) (3)



 

  

 

 داللة العاـ بيف القطعية والظنية دراسة أصولية تطبيقية  
 .... أستاذ أصوؿ الفقو المساعد بكمية الشريعة والقانوف بأسيوط  أبو دور سيد حامدد/

 

9 

عرفػػو أبػػو الحسػػيف البصػػري وابػػف السػػمعانغ بػػػ: كػػالـ مسػػتغرؽ لجميػػع مػػا  -1
 .(1)يصمح لو وبمثمو عرفو الرازي وأبو الخطاب

 .(2)بػ: المفظ الواحد الداؿ مف جية عمغ شيئيف فصاعداوعرفو الغزالغ  -2
وعرفػػو ابػػف الحاجػػب بػػػ: مػػا دؿ عمػػغ مسػػميات باعتبػػار أمػػر اشػػتركت فيػػو  -3

 .(3)مطمقا ضربة
 .(4)وعرفو الكماؿ بف اليماـ: ما دؿ عمغ استغراؽ أفراد مفيـو -4
بػػػػ: المفػػػظ المسػػػتغرؽ لجميػػػع مػػػا يصػػػمح لػػػو مػػػف ريػػػر  ىوعرفػػػو الزركشػػػ -5

 .(5)حصر
 .(6)النسفغ: ما يتناوؿ أفرادا متفقة الحدود عمغ سبي  الشموؿوعرفو  -6

 موازنة بيف التعريفات:
 "المفػػظ"ومػػنيـ مػػف صػػدره بػػػ  "كػػالـ"مػػف امصػػولييف مػػف صػػدر التعريػػف بػػػ 

وبخػػروف بػػػ مػػا ينػػتظـ ولكػػ  لفػػظ مػػف ىػػذه املفػػاظ لػػو مدلولػػو وىدفػػو فػػالكالـ أقواىػػا 
 ة التغ ال تفيد معنغ.وأوضحيا داللة حيث يستبعد املفاظ الميمم

مف صدر تعريفو بالمفظ فقد قصد أف العاـ يتوارد عمغ املفاظ دوف المعانغ ف
ينػتظـ فقػد قصػد أف العػاـ يتػوارد عمػغ المفػظ  "ما دؿ أو بػػ مػا"ومف صدر التعريف بػ 

ولفػػظ االسػػتغراؽ أكثػػر املفػػاظ تكػػرارا كمػػا أف ىنػػاؾ اعتراضػػات ومناقشػػات ، والمعنػػغ 

                                           
 (.2/118( والتمييد )1/154لة )(وقواطع امد1/189أنظر المعتمد مبغ الحسيف ) (1)
 (.2/32أنظر: المستصفغ ) (2)
 (.2/99أنظر: مختصريف الحاجب ) (3)
 (.1/19أنظر: تيسير التحرير ) (4)
 (.2/706) ىأنظر: البحر المحي) الزركش (5)
 (.1/161أنظر: كشف امسرار ) (6)
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التعريفػػات دارت بػػيف امخػػذ والػػرد والقبػػوؿ والػػرفض وال يسػػع المقػػاـ واردة عمػػغ ىػػذه 
 لذكرىا فمف أرادىا فميراجع الشروح والمطوالت.

 التعريف المختار:
ىػػػو تعريػػػف اسمػػػاـ الػػػرازي وفيػػػو أف العػػػاـ ىػػػو: المفػػػظ المسػػػتغرؽ 

 .(1)لجميع ما يصمح لو بحسب وضع واحد
الػػواردة عميػػو.  وقػػد اختػػاره كثيػػر مػػف المحققػػيف لقمػػة االعتراضػػات

وسبب االختالؼ فغ تعريف العاـ يرجع إلغ: العموـ ىػ  ىػو مػف عػوارض 
 .(2)املفاظ أو المعانغ؟

حيػػث اتفػػ  العممػػال عمػػغ أف العمػػـو مػػف عػػوارض املفػػاظ حقيقػػة 
 .(3)واختمفوا فغ العموـ ى  ىو مف عوارض المعانغ حقيقة أـ ال؟ مذىباف

إلػػػغ أف العمػػػـو لػػػيس مػػػف  المػػػذىب اموؿ: ذىػػػب الجميػػػور مػػػف العممػػػال
 عوارض المعانغ حقيقة ب  مف عوارضيا مجازا.

المذىب الثانغ: ذىب ابف الحاجػب وريػره مػف العممػال إلػغ أف العمػـو مػف 
كشػغ مػذاىب أخػرف فصػ  القػوؿ فييػا الذر  عوارض المعػانغ حقيقػة وىنػاؾ

 ولك  مذىب أدلة اعتمدىا.
                                           

 (.2/309( والمحصوؿ لمرازي )3/10أنظر: البحر المحي) ) (1)
( 1/84( وفػػػتح الغفػػػار عمػػػغ المنػػػابر )2/301( والمحصػػػوؿ )1/154قواطػػػع امدلػػػة ) أنظػػػر: (2)

 (.4/1463( والميذب لمدكتور النممة )1/23( وبديع النظاـ الجامع )1/125وأصوؿ السرخسغ )
، 3/2( عمغ المختصر، وامحكاـ لآلمدي 2/100( وشرح الغصف )3/10أنظر البحر المحي) ) (3)

( ومنتيغ السوؿ 1/60( والتمويح عمغ التوضيح )2/9لبزدوي )وكشف امسرار عف أصوؿ ا
رشاد )99)ص/  (1/60( وا 
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 ادلبحث انثاني
 يف

 ٍتثظ تواٌفشق تني اٌؼاَ ًغريه مما ٌ

 أوال: الفرؽ بيف العاـ والمطم  )عموـ الشموؿ وعموـ الصالحية(:
أف العاـ يدؿ عمغ شموؿ المفػظ لجميػع أفػراده مػف ريػر حصػر، فيػو يتنػاوؿ 

 دفعة واحدة ك  ما ينطب  عميو معناه.
أما المطم  فيدؿ عمغ فرد شػائع، أو أفػراد شػائعة فػغ جنسػو ال عمػغ جميػع 

العاـ شمولغ وعمـو المطم  بدلغ، حيث إف عمـو الشموؿ امفراد، ولذلؾ ف ف عمـو 
كمغ يحكػـ فيػو عمػغ كػ  فػرد فػرد، وعمػـو البػدؿ كمػغ مػف حيػث إنػو ال يمنػع تصػور 
مفيومو مف وقوع الشركة فيو، ولكف ال يحكـ فيػو عمػغ كػ  فػرد بػ  عمػغ فػرد شػائع 

 حدة.فغ أفراده يتناوليا عمغ سبي  البدؿ، وال يتناوؿ أكثر مف واحد دفعة وا
فالخروج مف العيدة بالنسبة لممطم  يكوف بأي فرد مػف امفػراد الشػائعة فػغ 

 .(1)جنسو، بينما ال يكوف ذلؾ فغ العاـ إال بتناوؿ امفراد التغ يشمميا جميعا
 ثانيا: الفرؽ بيف العاـ والعدد

ف الداؿ عمغ الماىية مع وحدات أي مع كثرة، وكانت الكثرة معدودة أي محصورة ال إ
 وؿ ما عداىا فيو: العدد كخمسة وعشرة.تتنا

                                           
رشػػاد 1/60( والتمػػويح عمػػغ التوضػػيح )2/9أنظػػر: كشػػف امسػػرار عػػف أصػػوؿ البػػزدوي ) (1) ( وا 

( 2/155( وشػرح العضػد عمػغ المختصػر البػف الحاجػب )3/2( وامحكاـ لآلمدي )1/60الفحوؿ )
 (.99ف الحاجب )ص/ومنتيغ السوؿ وامم  الب
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أما العاـ ف نو الداؿ عمغ الماىيػة مػع وحػدات أي مػع كثػرة ريػر معػدودة أي 
رير محصػورة، بػ  مسػتوعبة جميػع جزئيػات تمػؾ الحقيقػة، أي لكػ  فػرد مػف أفرادىػا 

 كالرجاؿ والمسمميف، وخرج الكثرة المعدودة كرجاؿ ف نو يصدؽ بثالثة.
 

لػغ جتمعاف فغ لفظ واحد مثػ  المائػة واملػف، فػ ذا نظرنػا إوالعاـ والعدد قد ي
 وطة كاف ك  منيما عددا.ك  منيما مف حيث إف وحدتيما مظب

 

ذا نظرنا  ك  منيمػا مػف جيػة أف أفػراد املػف كػذلؾ تتنػاوؿ كػ  ا الؼ  إلىوا 
مف رير حصر بعدد معيف مف املف كاف ك  منيمػا عامػا لعػدـ وجػود مػا يػدؿ عمػغ 

 اعتبر ك  منيما عاما فيو، وىو المئات فغ المائة وا الؼ فغ املف.الحصر، فيما 
 

وضػػاب) ذلػػؾ: أف حقيقػػة العمػػـو لمكميػػة واسػػـ العػػدد لمكػػ  فػػ ذا نظرنػػا إلػػغ 
ذا نظرنا إلغ امجزال فيو عدد  .(1)الجزئيات فيو عاـ وا 

 
 ثالثا: الفرؽ بيف العاـ والمشترؾ

 ير رير محصور.كما عممنا أف العاـ لفظ وضع وضعا واحدا لكث
أمػػا المشػػترؾ فقػػد وضػػع لمعنػػغ كثيػػر بوضػػع كثيػػر، ومعنػػغ الكثػػرة مػػا يقابػػ  
الوحػػدة ال مقابػػ  القمػػة، باعتبػػار أف المشػػترؾ المقابػػ  لمعػػاـ ىػػو مػػا كانػػت معانيػػو 
 متعددة، أما بالنسبة إلغ أفراد معنغ واحد لو كالعيوف مفراد العيف الجارية فيو عاـ.

 

                                           
( واالبياج 2/60( بتحقي  د/ جابر فياض ونياية السوؿ )1/2/522أنظر: المحصوؿ لمرازي ) (1)
(2/90.) 
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قػوف فرقػوا بينيمػا باتحػاد الوضػع وتعػدده، فالعػاـ مػا وضػع قاؿ ابػف عابػديف: والمحق
 .(1)لمكثير بوضع واحد والمشترؾ بوضعيف فأكثر

 رابعا: الفرؽ بيف العاـ والظاىر
العاـ كما قاؿ البزدوي والسرخسغ ىو ك  لفظ ينتظـ جمعا مف امسمال لفظا 

 ومعنغ.
لمجميػػع ففػػغ العػػاـ لػػيس بعػػض مػػا تناولػػو المفػػظ بػػأظير مػػف بعػػض وتناولػػو 

 تناوؿ واحد فيجب حممو عمغ عمومو إال أف يخصصو دلي  أقوف منو.
أما الظاىر ف نو يحتم  معنييف إال أف أحدىما أظير وأح  بالمفظ مف ا خػر 

 فيجب حممو عمغ أظيرىما وال يجوز صرفو عنو إال بما ىو أقوف منو.
أف  فك  عمـو ظاىر وليس ك  ظاىر عموما، مف العمـو يحتمػ  الػبعض إال

 .(2)الك  أظير
 خامسا: الفرؽ بيف العموـ والعاـ:

ف العاـ ىو المفظ المتناوؿ، والعموـ: تناوؿ المفظ لما يصػمح لػو، فػالعمـو إ
مصػػدر، والعػػاـ اسػػـ فاعػػ  مشػػت  مػػف ىػػذا المصػػدر، وىمػػا متغػػايراف مف 

 المصدر الفع ، والفع  رير الفاع .

                                           
(. 1/34( وكشػػػف امسػػػرار عػػػف أصػػػوؿ البػػػزدوي )1/59أنظػػػر: التوضػػػيح لصػػػدر الشػػػريعة ) (1)

 ( ط الحمبغ.68وحاشية نسمات امسحار البف عابديف )ص/
( والتوضػػيح 1/125( وأصػػوؿ السرخسػػغ )1/31عػػف أصػػوؿ البػػزدوي )أنظػػر: كشػػف امسػػرار  (2)

( والعػدة 350( وشرح المنار البف ممؾ )ص/185( وتسيي  الوصوؿ )ص/1/56لصدر الشريعة )
 (.1/140مبغ يعمغ )
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لمفػظ المسػتغرؽ. ومف ىنػا يظيػر اسنكػار عمػغ مػف قػالوا: العمػوـ ا
فػػػ ف قػػػالوا: أردنػػػا بالمصػػػدر اسػػػـ الفاعػػػ  قمنػػػا: اسػػػتعمالو فيػػػو مجػػػاز وال 

 .(1)مع إمكاف الحقيقة لتعبيرهضرورة 
 سادسا: الفرؽ بيف العاـ وامعـ:

فرؽ القرافغ بيف العاـ وامعػـ، بػأف امعػـ إنمػا يسػتعم  فػغ المعنػغ، والعػاـ 
ذا قيػ  ىػذا عػاـ تبػادر يستعم  فغ المفظ، ف ذا قي  ىذا أعـ تبػادر ا لػذىف لممعنػغ، وا 

 .(2)الذىف لمفظ
 سابعا: الفرؽ بيف العاـ والنكرة:

أف النكرة ىغ ما دؿ عمغ وحدة رير معينة، أو ما دؿ عمغ شائع فغ جنسو 
. ونيػ  ا مػدف (3)سوال أكاف الشائع واحدا كرج  أـ مثنغ كرجميف أو جمعػا كرجػاؿ

 لنكرة والمطم .وابف الحاجب أنو ال فرؽ عندىما بيف ا
 ثامنا: الفرؽ بيف العموـ والتكرار:

العمـو ىو أف يوجػب المفػظ مػا يحتممػو مػف امفعػاؿ مػرة واحػدة، مف العمػـو 
 ىو الشموؿ وأدناه أف يكوف امفعاؿ ثالثة.

أما التكرار فيػو أف يوجػب فعػال ثػـ بخػر ثػـ بخػر فصػاعدا، وأدنػاه أف يكػوف 
مػػـو فيػػو أف يطمقيػػا ثػػالث تطميقػػات جممػػة، فعمػػيف وبيانػػو: فػػغ قولػػو طمػػ ، فػػ ف الع

 والتكرار أف يطمقيا بعد واحدة.

                                           
 (.3/7أنظر: البحر المحي) لمزركشغ ) (1)
 (.28أنظر: شرح تنقيح الفصوؿ )ص/ (2)
 (.2/90بياج )( واس2/60أنظر: نياية السوؿ ) (3)
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 انفصم انثاني
 يف

 دالٌح اٌؼاَ تني اٌمطؼٍح ًاٌظنٍح 

 ًفٍو تغؼح ِثادث

 فغ تحرير مح  النزاع وبياف المراد بالقطعية والظنية. : ادلثذث األًي

فػػػراد ظنيػػػة فػػػغ مػػػذىب القػػػائميف بػػػأف داللػػػة العمػػػـو عمػػػغ ام : ادلثذث اٌثأً
 وأدلتيـ.

فػػػغ مػػػذىب القػػػائميف بػػػأف داللػػػة العمػػػـو عمػػػغ امفػػػراد قطعيػػػة  : ادلثذث اٌثاٌث
 وأدلتيـ.

 فغ تحقي  مذىب اسماـ الشافعغ فغ داللة العاـ. : ادلثذث اٌشاتغ

 فغ بياف موقف اسماـ الشاطبغ وتخوفو مف القوؿ بالظنية. : ادلثذث اخلاِظ

 ذىب الواقفية وأدلتيـ.فغ بياف م : ادلثذث اٌغادط

 فغ بياف الراجح مف امقواؿ وترجيحات المعاصريف. : ادلثذث اٌغاتغ
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 ادلبحث األول
 يف

 حتشٌش حمً اٌنضاع يف دالٌح اٌؼاَ ًتٍاْ ادلشاد

 تمطؼً اٌذالٌح ًظنٍيا

 :(1)أوال: تحرير مح  النزاع
قو اتفػػ  عممػػال امصػػوؿ عمػػغ أف العػػاـ المطمػػ  يػػدؿ عمػػغ شػػمولو واسػػتغرا

لجميع امفراد التغ يربطيا معو راب) موحد ومعنػغ معػيف، والحكػـ الثابػت لمعػاـ ثابػت 
 .(2)لك  فرد بخصوصو نحو قولو تعالغ: )ق  لممؤمنيف يغضوا مف أبصارىـ(

كما اتف  العممال عمغ التمسػؾ بػالعمـو والعمػ  بػو مػا لػـ يظيػر المخصػص 
يـ عمػغ ذلػؾ مػف قػرائف، وقػد يريػد وأف المشرع قد يريد بالعاـ معناه العمػومغ بمػا يقػ
 منو الخصوص بامدلة التغ تصاحب العاـ زمنا.

كمػػا اتفقػػوا عمػػغ أف العػػاـ الػػذي دخمػػو التخصػػص داللتػػو عمػػغ مػػا بقػػغ مػػف 
امفراد بعد أف خػص منيػا الػبعض داللػة ظنيػة ال قطعيػة، فيجػوز تخصيصػو بالػدلي  

 .(3)الظنغ، كخبر الواحد والقياس بال خالؼ

                                           
يراد بتحرير مح  النزاع تجريد الصور مح  االتفاؽ عف الصور مح  الخالؼ وجع  الكػالـ كمػو  (1)

 منصبا عمغ مح  النزاع.
 (.30سورة النور: جزل مف ا ية ) (2)
( وتفسير 1/294( وكشف امسرار عف أصوؿ البزدوي )1/134أنظر: أصوؿ السرخسغ ) (3)

 (.1/106النصوص )
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عمغ أف داللة العػاـ عمػغ أصػ  المعنػغ قطعيػة بػال خػالؼ بمعنػغ  كما اتفقوا
إذا اقترف بالعاـ ما يدؿ عمػغ التعمػيـ فداللتػو عمػغ امفػراد قطعيػة نحػو قولػو تعػالغ: 

 (2)وقولػػو سػػبحانو: )هلل مػػا فػػغ السػػموات ومػػا فػػغ امرض( (1))وهللا بكػػ  شػػي عمػػيـ(
 .(3)زقيا(وقولو تعالغ: )وما مف دابة فغ امرض إال عمغ هللا ر 

أما إذا اقترف بالعاـ ما يدؿ عمغ أف المح  رير قاب  لمتعميـ فيػو كالمجمػ  
وحكمو التوقف فيو إلغ ظيور المراد منو نحو قولو تعالغ: )ال يستوي أصحاب النار 

 .(5()4)وأصحاب الجنة(
واختمف امصوليوف فػغ العػاـ الػذي لػـ يدخمػو التخصػيص وكػاف مجػردا عػف 

  -: القرائف عمغ مذاىب
 المذىب اموؿ:

أف العػػاـ ظنػػغ الداللػػة وىػػو لممالكيػػة ومػػف وافقيػػـ مػػف الشػػافعية والحنابمػػة 
 وريرىـ.

 المذىب الثانغ:
أنػو قطعػغ الداللػػة وىػو لمحنفيػة ومػػف وافقيػـ كالشػاطبغ والمعتزلػػة 

 وريرىـ.

                                           
 (.282ة البقرة: جزل مف ا ية )سور  (1)
 (.284سورة البقرة: جزل مف ا ية ) (2)
 (.6سورة ىود: جزل مف ا ية ) (3)
 (.20سورة الحشر: جزل مف ا ية ) (4)
 ( ط مصطفغ الباز.1/208( وشرح الكوكب الساطع لمسيوطغ )2/326أنظر: الغيث اليامع ) (5)



 

  

 

 داللة العاـ بيف القطعية والظنية دراسة أصولية تطبيقية  
 .... أستاذ أصوؿ الفقو المساعد بكمية الشريعة والقانوف بأسيوط  أبو دور سيد حامدد/

 

18 

 المذىب الثالث:
الوقػػف وىػػو لممرجئػػة وامشػػعرية وسنفصػػ  كػػ  مػػذىب فػػغ مبحػػث 

أدلتو وما ورد عمييا مع تحقي  القوؿ فى المػذاىب التػى مستق  مشفوعا ب
 .(1)اضطرب العممال فى نسبتيا ب ذف هللا تعالغ

                                           
لعاـ الذي صحبتو قرينة تنفغ احتماؿ تخصيصو كما فػغ فالعاـ الذي يراد بو العمـو قطعا وىو ا (1)

.  قولو تعالغ: )وما مف دابة فغ امرض( فيو قطعغ الداللة عمغ العمـو
أما العاـ الذي يراد بو قطعا الخصوص وىو الذي صحبتو قرينة تنفغ بقاله عمغ عمومػو 

 يت( فيو أيضا قطعغ.وتبيف أف المراد منو بعض امفراد كقولو تعالغ: )وهلل عمغ الناس ح  الب
أما العاـ المطم  الذي لػـ تصػحبو قرينػة تنفػغ احتمػاؿ تخصيصػو وال قرينػة تنفػغ داللتػو 

 عمغ العموـ فيو مح  الخالؼ فغ داللتو.
 (.204 – 203( وأثر االختالؼ )ص/54راجع فغ ذلؾ: الرسالة لمشافعغ )ص/
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 ادلبحث انثاني
 تٍاْ ِزىة اٌمائٍني تأْ دالٌح اٌؼٌَّ ػًٍ األفشاد  يف 

 ظنٍح ًأدٌتيُ
ذىب المالكية والشافعية والحنابمة وأبو منصور الماتريدي مف الحنفيػة ومػف 

ايخ سمرقند إلغ أف العاـ ال يدؿ عمغ ك  ما يشتم  عميو داللة قطعيػة تابعة مف مش
 .(1)لعمـو ظنيةاب  داللتو عمغ ىذا 

 أدلة أصحاب ىذا المذىب:
اسػػتدؿ الجميػػور مػػف الفقيػػال والمتكممػػيف عمػػغ أف داللػػة العػػاـ ظنيػػة بمػػا 

 :(2)يأتغ
أريػد  --أف أكثر ما ورد مف ألفاظ العمػـو كتػاب هللا تعػالغ وسػنة نبيػو  -1

بو بعض أفراده ال جميع أفراده، حتى قالوا: ال يكاد يوجد لفظ عاـ لـ يدخمػو 
التخصيص، أي ال يخمو العاـ مف قصره عمغ بعػض مػا يتناولػو مػف امفػراد 
إال بقرينػػة تصػػرؼ ىػػذا االحتمػػاؿ، كمػػا فػػغ قولػػو تعػػالغ: )وهللا بكػػ  شػػي 

 .(4)هللا رزقيا(وقولو تعالغ: )وما مف دابة فغ امرض إال عمغ  (3)عميـ(

                                           
( وشػػػرح الممػػػع 15ع )ص/( والممػػػ2/325( والغيػػػث اليػػػامع )3/28أنظػػػر: البحػػػر المحػػػي) ) (1)
( واسبيػػػػاج 87( والمسػػػػودة )ص/1/132( وأصػػػػوؿ السرخسػػػػغ )119( والتبصػػػرة )ص/1/326)
( مػػع البنػػانغ وفػػتح الغفػػار 1/239( وشػػرح المحمػػغ )1/69( والتمػػويح عمػػغ التوضػػيح )2/91)
 (.96( وتقويـ امدلة )ص/3/114( وشرح الكوكب المنير )1/86)
 (.1/268( وتيسير التحرير )1/164ار )أنظر: كشف امسرار عمغ المن (2)
 (.282سورة البقرة: جزل مف ا ية ) (3)
 (.6سورة ىود: جزل مف ا ية ) (4)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
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ولقد شػاع ذلػؾ حتػى صػار قػوليـ: مػا مػف عػاـ إال وقػد خػص منػو الػبعض بمنزلػة 
المثػػ ، وكػػاف ىػػذا نتيجػػة لمػػا ثبػػت مػػف االسػػتقرال لنصػػوص الشػػريعة اسسػػالمية التػػغ دخػػ  
التخصػػيص الكثيػػر مػػف ألفػػاظ العمػػـو فييػػا ممػػا يجعػػ  احتمػػاؿ التخصػػيص قائمػػا وممكنػػا، 

ثابتػػا، ف نػػو ال مسػػاغ مف يقػػاؿ إنػػو قطعػػغ، منػػو إذا ثبػػت وحيػػث كػػاف احتمػػاؿ التخصػػيص 
االحتماؿ انتفغ القطع واليقيف، مف القطع واليقػيف ال يثبتػاف مػع االحتمػاؿ، فػال نقػوؿ داللػة 

 العاـ قطعية، وىو محتم  لمتخصيص.
ومما يؤيد ذلؾ صحة تأكيد المفػظ العػاـ بكػ  وأجمػع سزالػة احتمػاؿ التخصػيص فمػو 

 .(1)احتاج إلغ التأكيد بما ذكركاف قطعيا لما 
أف داللػة العػاـ عمػػغ كػ  فػػرد مػف أفػػراده بخصوصػو ىػػغ مػف بػػاب الظيػور لوجػػود  -2

االحتماؿ فيغ داللة ظنية إذ يحتم  أف يكوف قد خصص بمخصص لـ يصػ  إلػغ 
عممنا، ويحتم  أف بعض الصور النادرة رير مقصػودة كمػا لػو قػاؿ صػاحب الػدار 

البيػػت فجػػال والػػد صػػاحب البيػػت بعػػد أف كػػاف لخادمػػو: ال تسػػمح محػػد بػػدخوؿ 
 مسافرا.

) فػ ف داللتػو عمػغ النيػغ عػف  (2)وكما فغ قولو تعالغ: )وال تقتموا الصيد وأنتـ حػـر
أص  قت  الصيد قطعية، وداللتو عمغ النيغ عػف قتػ  فػرد معػيف مػف أفػراد الصػيد ظنيػة، إذ 

يرتفػع اليقػيف والقطػع ويبقػغ يحتم  أنو مستثنغ كما استثنغ قت  صيد البحر ومع االحتمػاؿ 
 وىو قريب مف الدلي  اموؿ. (3)الظف وىو المطموب

                                           
( وأصػوؿ الفقػو د/ 1/69( البف قدامة والتمويح عمغ التوضػيح )2/166أنظر: روضة الناظر ) (1)

ص مديػػب ( وتفسػػير النصػػو 158( وأصػػوؿ الفقػػو مبػػغ زىػػرة )ص/380بػػدراف أبػػو العنيػػيف )ص/
 (.1/108صالح )

 (.95سورة المائدة: جزل مف ا ية ) (2)
( الناشر مكتبة الدرر 169أنظر: الواضح فغ أصوؿ الفقو لمدكتور دمحم سميماف امشقر )ص/ (3)

 ودار النفائس.
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أف القػػػوؿ بقطعيػػػة داللػػػة العػػػاـ دوف االعتػػػداد باالسػػػتعماؿ الشػػػرعغ منػػػاؼ  -3
مىػػداؼ التشػػريع إذ قػػرر أنػػو مػػا مػػف عػػاـ إال وقػػد دخمػػو التخصػػيص، ليػػذا 

 ينبغغ العدوؿ عف ذلؾ وجع  العاـ ظنيا فغ تناولو وحكمو.
لخاص مرجح عمغ العػاـ فمػو وردا عمػغ محػ  واحػد مدي ذلػؾ لمتمسػؾ أف ا -4

نمػا بؿ اممػر إلػغ  بالخاص الذي يعتبػر حاكمػا عمػغ العػاـ وقاضػيا عميػو، وا 
ذلؾ لكثرة احتماؿ التخصيص فغ العاـ وصرفو فػغ معظػـ الػواردة فػغ كتػاب 

 هللا تعالغ.
جػاز إال إذا أما الخاص فيحم  دائما عمغ الحقيقة، وال يجػوز صػرفو إلػغ الم

قامت القرينة الداعيػة إلػغ ذلػؾ فمػو قيػ : جػال زيػد الحتمػ  الكػالـ أف يكػوف زيػد قػد 
أرس  رسوال أو رسالة، لكنو احتماؿ مرجوح ريػر راجػح، أمػا احتمػاؿ التخصػيص فػغ 
العاـ فيو الراجح وليس بمرجوح، وليذا ف ف داللة الخاص عمغ معناه داللػة قطعيػة، 

لة العاـ عمػغ تناولػو مفػراد وثبػوت حكمػو لػو ومفػراده داللػة لعدـ قياـ االحتماؿ، ودال 
 .(1)ظنية، لقياـ االحتماؿ فغ التخصيص فيما لو وجد المخصص

 مناقشة الحنفية لدلي  الشافعية:
إف ىذا الدلي  مبنغ عمغ احتماؿ التخصػيص الػذي يػورث شػبية فػغ قطعيػة 

كتػاب هللا تعػالغ، ولكػف  العاـ، ونحف ال ننفغ كثرة التخصيص الػواردة عمػغ عمومػات
ننفغ االحتماؿ الناشي عف دلي  لعدـ ظيور الدلي ، وليس ثمة احتماؿ إف لػـ يظيػر 
نمػا يػرجح إلػغ الخػاص الػذي ىػو دليػ   الدلي ، ف ذا ظيػر فػال مجػاؿ لمعمػ  بالعػاـ، وا 
البيػاف، وليػػذا فػػ ف االسػػتدالؿ ال يسػػق) بمجػرد التجػػوز العقمػػغ، وعميػػو فػػ ف العػػاـ إذا 

                                           
( والتمػػويح عمػػغ التوضػػيح 3/166( وروضػػة النػػاظر )1/296أنظػػر: كشػػف امسػػرار لمبخػػاري ) (1)
( 133( والعػػػػاـ وداللتػػػػو )ص/1/413( وشػػػػرح المحمػػػػغ )2/283مػػػػدي )( وامحكػػػػاـ لآل1/40)

 (.1/545والمناى  امصولية لمدكتور الدرينغ )
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عض أفراد كاف احتماؿ التخصيص فيما بقغ ناشئا عػف دليػ  فيعتبػر، لػذا خص منو ب
 .(1)يصبح العاـ فغ ىذه الحالة ظنغ الداللة

وقد قرر الحنفية ذلؾ بنال عمغ اصطالحيـ فغ المخصص حيث ال يعتبروف 
 التخصيص إال بدلي  مستق  مقارف.

نػو فما اعتبره ريػرىـ تخصيصػا حتػى شػاع أنػو مػا مػف عػاـ إال وقػد خػص م
البعض ىو منفغ فغ نظرىـ بنال عمغ اصطالحيـ فغ تحديػد الػدلي  الػذي يكػوف بػو 

 فيو الجميور. ماؿ بف اليماـ اتجاه مغاير يواف التخصيص ولمك

                                           
( والمنػػػار وشػػػرحو البػػػف ممػػػؾ 1/104( وأصػػػوؿ البػػػزدوي )1/240أنظػػػر: التقريػػػر والتحبيػػػر ) (1)
 (.1/266( تيسير التحرير )1/287)
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 ادلبحث انثانث
 تٍاْ ِزىة اٌمائٍني تأْ دالٌح اٌؼٌَّ ػًٍ األفشاد يف

 لطؼٍح ًأدٌتيُ
لحسػػف الكرخػػغ والجصػػاص كػػأبغ ا، ذىػػب عامػػة مشػػايخ العػػراؽ مػػف الحنفيػػة      

وجميػػور المعتزلػػة إلػػغ أف  ،والشػػاطبغ مػػف المالكيػػة، والدبوسػػغ وعامػػة المتػػأخريف 
داللة العاـ عمغ ك  فػرد بخصوصػو قطعيػة ال ظنيػة، والحكػـ الثابػت لمعػاـ ثابػت لكػ  
فػػرد مػػف أفػػراده بخصوصػػو يقينػػا بمنزلػػة داللػػة الخػػاص عمػػغ معنػػاه، ومعنػػغ القطػػع 

ي عػػف دليػػ  ال انتفػػال االحتمػػاؿ مطمقػػا، إذ ال عبػػره باالحتمػػاؿ انتفػػال االحتمػػاؿ الناشػػ
الناشي عف رير دلي  وعميو فال سبي  لمقوؿ بأف العاـ المطمػ  يحتمػ  إرادة الػبعض 
فيتنػػػاوؿ بعػػػض امفػػػراد إذا لػػػـ يظيػػػر الػػػدلي  المخصػػػص وىػػػو مػػػذىب أبػػػو حنيفػػػة 

 .(1)وأصحابو
 أدلة أصحاب ىذا المذىب"

 عمغ قطعية داللة العػاـ عمػغ أفػراده بأدلػة كثيػرة استدؿ الحنفية ومف وافقيـ
ليؾ البياف: (2)فص  القوؿ فييا الدبوسغ فغ تقويـ امدلة والنسفغ وريرىما  وا 

                                           
وكشػػف امسػػرار عمػػغ المنػػار لمنسػػفغ ( 1/304أنظػػر: كشػػف امسػػرار عػػف أصػػوؿ البػػزدوي ) (1)
( والغيػػث 3/27( والبحػػر المحػػي) )96( وتقػػويـ امدلػػة )ص/1/267( وتيسػػير التحريػػر )1/164)

( والتمػويح 165-3/164( والموافقات لمشاطبغ )111( وأصوؿ الجصاص )ص/2/325اليامع )
رحمػػوت ( وفػػواتح ال1/86( وفػػتح الغفػػار )1/132( وأصػػوؿ السرخسػػغ )1/40عمػػغ التوضػػيح )

(1/266.) 
( وكشػػف امسػػرار عمػػغ 1/164( وكشػػف امسػػرار عمػػغ المنػػار )96أنظػػر: تقػػويـ امدلػػة )ص/ (2)

 (.1/304أصوؿ البزدوي )
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 الدلي  اموؿ:
أف المفظ إذا وضع لمعنغ كاف ذلؾ المعنغ الزما وثابتػا لػذلؾ المفػظ 
ظ، عند إطالقو حتى يقػوـ الػدلي  عمػغ خالفػو، والعمػوـ ممػا وضػع لػو المفػ

فكاف الزما قطعيا حتى يقوـ دلي  الخصوص كالخػاص يثبػت مسػماه قطعػا 
حتػػى يقػػوـ دليػػ  المجػػاز، واحتمػػاؿ العمػػاـ لمتخصػػيص ىػػو احتمػػاؿ ريػػر 
ناشػػي عػػف دليػػ  فػػال ينػػافغ القطعيػػة، كمػػا أف احتمػػاؿ الخػػاص لممجػػاز ال 

 .(1)ينافغ قطعيتو
 الدلي  الثانغ:

ة ال يتنافغ مػع منطػ  أف وجوب التمسؾ بالعموـ فغ داللتو القطعي
العقػػ  مػػع احتمػػاؿ لمعثػػور عمػػغ دليػػ  مخصػػص، وحيػػث إف المجتيػػد لػػـ 
يظيػر لديػو المخصػص فمػػيس مػف المسػتحي  عقػػال التمسػؾ بعمػوـ الػػنص 
بصػػفة قطعيػػة، بػػدلي  الجػػواز الشػػرعغ والوقػػوع الفعمػػغ لتمسػػؾ الصػػحابة 

 .(2)بالعمومات قب  ظيور الدلي  المخصص
 الدلي  الثالث:

نصوص شرعية تمسؾ الصحابة بعموميا كقولو تعػالغ: )والػذيف  ما ورد مف
ف نػو يشػم   (3)يتوفوف منكـ ويذروف أزواجا يتربصػف بأنفسػيف أربعػة أشػير وعشػرا(

                                           
 (.1/40أنظر: التمويح عمغ التوضيح ) (1)
(. العاـ وداللتو 159( وأصوؿ الشيخ أبو زىرة )ص/1/239أنظر: والتقرير والتحبير ) (2)

 (131)ص/
 (.234ة: جزل مف ا ية )سورة البقر  (3)
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ك  مف يتوفغ عنيا زوجيا إال إذا خصصت، سوال أكاف ذلؾ قب  الدخوؿ أـ كاف بعد 
 الدخوؿ.

كـ إف ارتبػػتـ وكػػذلؾ قولػػو تعػػالغ: )والالئػػغ يئسػػف مػػف المحػػيض مػػف نسػػائ
ف نػو يشػم  عػدة كػ  معتػدة إذا كانػت ال  (1)فعدتيف ثالثة أشير والالئػغ لػـ يحضػف(
وسػوال أكانػت الفرقػة مػف طػالؽ أـ فسػخ  ،تري الحيض بسبب الصغر أو اليأس منو

 وليس ثمة مخصص. ،إال إذا ظير مخصص ،بعد الدخوؿ
القطعية فغ حالة فالعاـ يفيد مدلولو تناولو مفراده ثبوت حكمو لك  فرد عمغ 

 .(2)عدـ ظيور المخصص
 الدلي  الرابع:

وىػػو يقػػـو عمػػغ أخػػذ قطعيػػة العػػاـ مػػف فػػروع اسمػػاـ أبػػغ حنيفػػة 
 .(3)وأصحابو وىو ما ذكره الدبوسغ والنسفغ والبزدوي 

 .(4)حيث قاؿ الدبوسغ: وقد دؿ عمغ ىذا القوؿ فتاوييـ ومحاجتيـ
 أما الفتوى:

ـ وأوصػػغ  خػػر بفصػػو أف الحمقػػػة فقػػد قػػالوا فػػغ رجػػ  أوصػػغ لرجػػ  بخػػات
لصػػػاحب الخػػػاتـ والفػػػص بينيمػػػا مف الوصػػػيتيف اجتمعتػػػا فػػػغ الفػػػص مف إحػػػػدف 

                                           
 (.4سورة الطالؽ: جزل مف ا ية ) (1)
( وأصػػوؿ 131( والعػػاـ وداللتػػو )ص/204أنظػػر: أثػػر االخػػتالؼ فػػغ القواعػػد امصػػولية )ص/ (2)

 (.159الشيخ أبو زىرة )ص/
( وكشػػف امسػػرار عػػف 1/164( وكشػػف امسػػرار عمػػغ المنػػار )96أنظػػر: تقػػويـ امدلػػة )ص/ (3)

 (.1/304أصوؿ البزدوي )
 (.97-96أنظر: تقويـ امدلة )ص/ (4)
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الوصػيتيف ال تبطػ  بػامخرف ثػـ الفػص اسػـ خػاص لػو والخػاتـ يتناولػو بعمػـو اسػػمو 
 فجعموه االستحقاؽ بيما سوال ولـ يجعموا الخاص أولغ وذكر فروعا أخرف.

 وأما المحاجة:
)فاارءوا ما ااراااز الصػػالة بػػدوف الفاتحػػة لعمػػـو قولػػو تعػػالغ: فقػػد قػػالوا بجػػو 

: "ال صػالة إال بفاتحػة --ولػـ يػروا ترتيػب ىػذا العػاـ عمػغ قولػو  (1)تيسوا نا( ا
ف كانت عامة، والخبر خاصا، وكػاف  (2)الكتاب" منو خبر بحاد، فجعموا ا ية أولغ، وا 

 ىذا مذىبا ظاىرا لنا.
 وقاؿ البزدوي:

يوجػػب الحكػػـ فيمػػا تناولػػو قطعػػا ويقينػػا بمنزلػػة الخػػاص فيمػػا العػػاـ عنػػدنا 
قػػاؿ: إف  -رحمػػو هللا–يتناولػػو والػػدلي  عمػػغ أف المػػذىب الػػذي حكينػػا أف أبػػا حنيفػػة 

الخػاص ال يقضػػغ عمػغ العػػاـ بػ  يجػػوز أف ينسػػخ الخػاص بػػو كحػديث العػػرنييف فػػغ 
البػوؿ فػػ ف  : "اسػتنزىوا مػف--نسػخ، وىػو خػاص بقولػػو  (3)بػوؿ مػا يؤكػ  لحمػػو

: "لػيس فيمػا دوف خمسػة أو --وىو عاـ ومثػ  قولػو  (4)عامة عذاب القبر منو"

                                           
 (.20سورة المزم : جزل مف ا ية ) (1)
( ومسػػمـ فػػغ 1/192ىػػذا الحػػديث: أخرجػػو البخػػاري فػػغ بػػاب وجػػوب القػػرالة ل مػػاـ والمػػأمـو ) (2)

( والترمػػػذي 1/189( وأبػػػو داود فػػػغ سػػػننو )1/295كتػػػاب الصػػػالة بػػػاب وجػػػوب قػػػرالة الفاتحػػػة )
 (.1/283( والدرامغ )1/273( وابف ماجة )2/46)
(، 1/67ىذا الحديث: أخرجو البخاري فغ باب أبواؿ اسب  والغنـ ومرابضػيا وفػغ أبػواب أخػرف ) (3)
( 3/1296( وأخرجػػو مسػػمـ فػػغ بػػاب حكػػـ المحػػاربيف والمرتػػديف )5/164(، )4/75(، )2/160)

 (.1/129( والنسائغ )8/35( والترمذي )2/443وأبو داود )
( والحػػاكـ 1/127أخرجػػو الػػدارقطنغ فػػغ بػػاب نجاسػػة البػػوؿ مػػف كتػػاب الطيػػارة ) ىػػذا الحػػديث: (4)

 والطبرانغ عف ابف عباس وأنس.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
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ونقػ  عػػػػػػف  (6): "ما سقتو السمال ففيػػػػػو العشػر"--نسخ بقولو  (5)  صدقة"بس
 دمحم بف الحسف مسألة الوصية 

                                           
( كتاب الزكاة بػاب مػا أدي زكاتػو 3/318ىذا الحديث: رواه البخاري فغ صحيحو بفتح الباري ) (5)

 ( أوؿ كتاب الزكاة. 7/50ليس بكنز، وأخرجو مسمـ فغ صحيحو بشرح النووي )
( بػاب مػا جػال فػغ الصػدقة فيمػا يسػقغ بامنيػار 639ذا الحديث: رواه الترمذي حػديث رقػـ )ى (6)

 (.4/129( والحاكـ )2/97( والدارقطنغ )1816وابف ماجو حديث )

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
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 ادلبحث انزابع
 يف

 ػًٍ األفشادحتمٍك ِزىة اإلِاَ اٌشافؼً يف دالٌح اٌؼٌَّ 

أطم  امستاذ أبو منصػور النقػ  عػف الشػافعغ ومالػؾ وابػغ حنيفػة 
بأف داللة العاـ عمغ أفػراده قطعيػة، وكػذا نقمػو الغزالػغ  -رضغ هللا عنيـ–

ماـ الحرميف فغ البرىاف ،فغ المنخوؿ وابف السػبكغ فػغ جمػع الجوامػع  ،وا 
 .(1)عف الشافعغ أيضا

ي صػػح عنػػدنا مػػف مػػذىب الػػذ قػػاؿ إمػػاـ الحػػرميف وابػػف القشػػيري:
ف  الشافعغ أف الصيغة إف تجردت عف القرائف فيغ نص فغ االسػتغراؽ، وا 

بيػػاري فػػغ شػػرح فػػالتردد بػػاؽ، وجػػري عميػػو ام ،قػػرائفلػػـ يقطػػع بانتفػػال ال
 .(2)البرىاف، وزاد حكايتو عف المعتزلة، وكذا فغ البحر المحي)

ب الشػافعغ الذي صح عنػدي مػف مػذى :قاؿ العراقغ: وقاؿ إماـ الحرميف
أف الصيغة العامة لو صح تجردىا عف القرائف لكانت نصا فغ االستغراؽ، ف ف التردد 

 .(3)فيما عدا امق  مف جية عدـ القطع بانتفال القرائف المخصصة

                                           
( والغيث 1/400(والبرىاف )140( والمنخوؿ لمغزالغ )ص/1/185أنظر: قواطع امدلة ) (1)

 (.2/25اليامع )
 (.3/27( والبحر المحي) )1/403حرميف )أنظر: البرىاف سماـ ال (2)
 (.326-2/325أنظر: الغيث اليامع شرح جمع الجوامع ) (3)
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ويظير مف ذلؾ أف اسماـ الشػافعغ يوافػ  مػذىب الحنفيػة القائػ  بػأف داللػة 
ف التخصػيص إنمػا يكػوف واردا عمػغ العاـ عمغ أفػراده قطعيػة، فالشػافعغ كأنػو يػري أ

 .(1)كالـ المتكمـ القتراف المفظ المختصة بو عند اسطالؽ، وىو مغايرا لمأخذ المعتزلة
 ونوقش ىذا:
إماـ الحرميف لعمو فغ نقمو عػف الشػافعغ كونيػا قطعيػة أخػذه مػف قولػو  بأف

غ إنيا نص، مف الشافعغ يسمغ الظواىر نصوصا، وىذا ىو الحػ  كمػا قػاؿ الزركشػ
وأشار إليو ابف السمعانغ حيث قاؿ: وعف بعض الحنفية أف العمـو نص فيما تناولو 

 مف المسميات، وقد سمغ الشافعغ الظواىر نصوصا فغ مجاري كالمو.
وامولغ أف ال يسمغ العمـو نصا، منو يحتم  الخصوص، ومف العمـو فيما 

ـ ظػػػاىر فػػػغ يػػػدخ  فيػػػو مػػػف المسػػػميات لػػػيس بػػػأرفع وجػػػوه البيػػػاف، ولكػػػف العمػػػو 
االسػػتيعاب، منػػو يبتػػدر إلػػغ الفيػػـ ذلػػؾ مػػع أنػػو يحتمػػ  ريػػره وىػػو الخصػػوص ومػػع 

 االحتماؿ يرتفع القطع ويبقغ الظف.
وقد أنكػر أبػو الحسػف الطبػري المعػروؼ بالكيػا عمػغ اسبيػاري مػا نقمػو  :وىذا

عف الشافعغ قائال: نقػ  عػف الشػافعغ أف املفػاظ إذا تعػرت عػف القػرائف المخصصػة 
ف صح عنو  ،نصا فغ االستغراؽ ال يتطرؽ إلييا احتماؿ، وىذا لـ يصح عنو كانت وا 

فػػالح  ريػػره، فػػ ف المسػػميات النػػادرة يجػػوز أف ال تػػراد بمفػػظ عػػاـ، ويجػػب منػػو أف 
 .(2)التخصيص إذا ورد فغ موضع بخر كاف نسخا وذلؾ خالؼ رأي الشافعغ

                                           
مأخذ المعتزلة تمقوه مف جية استحالة تأخير البياف عف الخطاب فمو كاف المراد بو رير ما ىو  (1)

 (.3/27ظاىر لكاف تأخير لمبياف وىو محاؿ، البحر المحي) )
 ( حيث نقمو الزركشغ مف كتاب التمويح لمكيا الطبري.28-3/27أنظر: البحر المحي) ) (2)
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لكيػػا الطبػري والدبوسػغ وريػػرىـ: فيػروف أف مػ ذىب الشػػافعغ أمػا الزركشػغ وا 
 .(1)فغ داللة العاـ عمغ أفراده ظنية وليست قطعية يظير ذلؾ مما نقموه أو أنكروه

ومف ىذا يظير لغ أف مػذىب الشػافعغ فػغ داللػة العمػـو عمػغ أفػراده داللػة 
ظنيػػة، وليسػػت قطعيػػة موافقػػا بػػذلؾ مػػذىب المالكيػػة ومػػف وافقيػػـ وىػػو فػػغ نظػػري 

نػو قػد سػمغ الظػواىر نصوصػا فػغ م ة، الصحيح مما نق  عف اسماـ الشػافعغ خاصػ
مجاري كالمو، ومعمـو أف النص عندىـ ىو ما أفاد بنفسو مف رير احتمػاؿ، أو ىػو 
ف كػػاف مػػف امولػػغ أال يسػػمغ العمػػـو نصػػا، منػػو  مػػا دؿ عمػػغ معنػػاه داللػػة قطعيػػة وا 

 .(2)يحتم  الخصوص كما قاؿ الزركشغ
يرىا فرأي أف أدوات الشرط تػدؿ وأعمـ أف إماـ الحرميف قد فرؽ بيف أدوات الشرط ور
 .(3)داللة قطعية، ورأي أف جمع الكثرة يدؿ ظاىرا ال قطعا

أما الغزالغ فقد اختار أف جمع الكثرة نص فػغ أقػ  الجمػع ظػاىرا فيمػا وراله 
أمػػػا مػػػا دونػػػو فداللتػػػو عميػػػو  ،وخػػػص المػػػازري الخػػػالؼ بمػػػا زاد عمػػػغ أقػػػ  الجمػػػع

 .(4)قطعية
قػائال: والمختػار الػذي عميػو أكثػر أصػحابنا  أما الزركشغ فقد عقب عمغ ذلؾ

أف داللتػػو عميػػو بطريػػ  الظيػػور، ورػػال لمػػا جػػاز تأكيػػد الصػػية العامػػة إذ ال فائػػدة 
 .(5)فيو

 

                                           
 (.3/27( والبحر المحي) لمزركشغ )168أنظر: تقويـ امدلة لمدبوسغ )ص/ (1)
 (.28-3/26أنظر: البحر المحي) ) (2)
 (.3/26( والبحر المحي) )1/323أنظر: البرىاف ) (3)
 (.140( والمنخوؿ )ص/2/37أنظر: المستصفغ ) (4)
 (.3/27نظر: البحر المحي) لمزركشغ )أ (5)
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 ادلبحث اخلامس

 يف

 تٍاْ ٌِلف اٌشاطيب ًختٌفو ِٓ اٌمٌي تاٌظنٍح
مر بنا أف الشاطبغ مف القائميف بقطعية داللة العاـ، وقد أبدي تخوفا شػديدا 

سػػقاط مػػف  القػػوؿ بالظنيػػة واعتبػػر أف فػػغ ذلػػؾ مػػا يقتضػػغ إبطػػاؿ الكميػػات القربنيػػة وا 
االسػػتدالؿ بػػالقربف جممػػة، إال لجيػػة مػػف التسػػاى  وتحسػػيف الظػػف، ال عمػػغ تحقيػػ  

 النظر والقطع بالحكـ.
بعػث  --كما أف القوؿ بالظنية يتنػافغ مػع مػا ىػو معمػوـ مػف أف النبػغ 

كػالـ احتصػارا عمػغ وجػو ىػو أبمػة مػا يكػوف وأقػرب مػا بجوامع الكمػـ، واختصػر لػو ال
 يمكف التحصي .
 قاؿ الشاطبغ:

ولقد أدي إشكاؿ ىذا الموضػع إلػغ شػناعة أخػرف، وىػغ أف عمومػات القػربف 
ف قيػػػ  بأنػػػو حجػػػة بعػػػد  ، وا  لػػػيس فييػػػا مػػػا ىػػػو معتػػػد بػػػو فػػػغ حقيقػػػة مػػػف العمػػػـو

 التخصيص.
سػػػقاط االسػػػتدالؿ بػػو جممػػػة إال بجيػػػة مػػػف  وفيػػو إبطػػػاؿ الكميػػػات القربنيػػة وا 

التسػػاى  وتحسػػيف الظػػف ال عمػػغ تحقيػػ  النظػػر والقطػػع بػػالحكـ وفػػغ ىػػذا إذا تؤمػػ  
 توىيف امدلة الشرعية وتضعيف االستناد إلييا.

وبعػػػد أف عػػػرض لػػػذكر مػػػا يػػػروي عػػػف ابػػػف عبػػػاس أنػػػو: "مػػػا مػػػف عػػػاـ إال 
ح مخصص" قاؿ وجميعو مخالف لكالـ العرب، ومخالف لما كاف عميػو السػمف الصػال

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
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مف القطع بمعموماتو التغ فيموىا تحقيقا بحسب قصػد العػرب فػغ المسػاف، وبحسػب 
 قصد الشارع فغ موارد امحكاـ.

كمػػا أف رأس ىػػذه الجوامػػع فػػغ التعبيػػر بالعمومػػات، فػػ ذا فػػرض أنيػػا ليسػػت 
بموجودة فغ جوامع، ب  عمغ وجو تفتقر فيػو إلػغ مخصصػات مقيػدات وأمػور أخػر، 

 ف أف تكوف مختصرة.فقد خرجت تمؾ العمومات ع
وما نق  عف ابف عباس إف ثبتت عف طري  صحيح فيحتمػ  التأويػ  فػالح  

 .(1)فغ صية العمـو إذا وردت أنيا عمغ عموميا فغ امص  االستعمالغ
 ونوقش ىذا:

بأنػػو ال مبػػرر لتخػػوؼ الشػػاطبغ عمػػغ كميػػات القػػربف وعموماتػػو، مف العػػدوؿ 
 اممر متروكا بال ضواب) أو قيود. إلغ التخصيص ال يكوف إال بالدلي ، وليس

كمػػا –ثػػـ إف إبطػػاؿ الكميػػات القربنيػػة يمكػػف أف ينطبػػ  عمػػغ مػػذىب الوقػػف 
. -سيأتغ بيانو  فيما لو تعدي إلغ نصوص امحكاـ وال ينطب  عمغ القائميف بالعمـو

كمػػا أف واقػػع نصػػوص الكتػػاب والسػػنة قػػد صػػرؼ رالبيػػا عػػف عمومػػو إلػػغ 
نزؿ القربف بمغتيـ، وال تناؼ بيف كوف داللة العاـ الخصوص، وىغ واردة بمساف مف 

فػال عػدواف عمػغ ذلػؾ  --ظنية وبيف ثبوت جوامع الكمـ فيما بعث بو رسػوؿ هللا 
-وال تحت  إلغ التخصػيص إال بػدلي ، وبعػث النبػغ  هما دمنا نعتبر العاـ عمغ ظاىر 

 .(2)منيا التخصيصبجوامع الكمـ ال ينافغ أمانة البياف التغ تقمدىا و  -

                                           
( ط الرحمانية 3/292( بتعمي  الخضر حسيف )165-3/164أنظر: الموافقات لمشاطبغ ) (1)

 مصر.
( ط دار 159( وأصوؿ الفقو لمشيخ أبغ زىرة )ص/115-2/114أنظر: تفسير النصوص ) (2)

 الفكر.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
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 ادلبحث انسادس
 يف

 تٍاْ ِزىة ِٓ تٌلفٌا يف دالٌح اٌؼاَ ًأدٌتيُ
ذىػػب عامػػة المرجئػػة وامشػػعرية وأبػػغ سػػعيد البردعػػغ مػػف الحنفيػػة وريػػرىـ 
ممػػف توقفػػوا فػػغ حػػ  العمػػ  واالعتقػػاد إلػػغ أف العػػاـ مجمػػ  فيمػػا أريػػد بػػو، الخػػتالؼ 

وامربعػة والخمسػة وريػر ذلػؾ، مػع أف أعداد الجمع إذ لفظ العاـ يطمػ  عمػغ الثالثػة 
ك  واحد يخالف صاحبو، أال تري أنػو يسػتقيـ تأكيػده بمػا فسػره تقػوؿ: جػالنغ القػـو 

منػػو  ،كميػػـ أجمعػػوف، ولػػو كػػاف العمػػـو موجػػب مطمػػ  ىػػذا المفػػظ لػػـ يسػػتقيـ تأكيػػده
سفادتػػو فائػػدة حاصػػمو، وليػػذا ال يصػػح تأكيػػد الخػػاص بمثمػػو بػػأف يقػػاؿ:  ،يكػػوف عبثػػا

نما يقاؿ: جالنغ زيد نفسػو، منػو يحتمػ  المجػاز دوف  جالنغ زيد كمو أو جميعو، وا 
فيجب الوقف كذا  ،البياف، فدؿ أف ما ىو المراد منو رير معمـو فكاف بمنزلة المجم 

 .(1)ذكره النسفغ
 أدلة الواقفية:

 :بالتالىاستدؿ الواقفية عمغ مذىبيـ 
ـ قػػالوا: بػػأف داللػػة العػػاـ عمػػغ أف أصػػحاب المػػذىب اموؿ وىػػـ الشػػافعية ومػػف وافقيػػ

فكػػاف بمنزلػػة  ،كمػػا أف الحنفيػػة ومػػف وافقيػػـ قػػالوا: بػػأف داللتػػو قطعيػػة ،أفػػراده ظنيػػة
ال لكاف مجػاز فػغ أحػدىما وىػو خػالؼ امصػ  فيجػب الوقػف فيػو حتػى  ،المشترؾ، وا 

 يظير المراد.

                                           
 (.2/325مع )( والغيث اليا169-1/168أنظر: كشف امسرار عمغ المنار ) (1)
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 قاؿ النسفغ:
العمػػـو  أنػػو قػػد يػػذكر لفػػظ العػػاـ ويػػراد بػػو الخػػاص، وعنػػد اسطػػالؽ يحتمػػ 

ال كػاف مجػازا فػغ أحػدىما وىػو خػالؼ امصػ ،  والخصوص فكاف بمنزلة المشػترؾ، وا 
 .(1)فيجب فيو التوقف حتى يظير المراد

 وقاؿ العراقغ:
إف اقتػػرف بالعػػاـ مػػا يػػدؿ عمػػغ أف المحػػ  ريػػر قابػػ  لمتعمػػيـ فيػػو كالمجمػػ  

حاب النػار يجب التوقف فيو إلغ ظيور المراد منو نحو قولػو تعػالغ: )ال يسػتوي أصػ
 .(2)وأصحاب الجنة(

مف النػػزاع فػػغ التجػػرد عػػف  ،لكػػف مػػا ذكػػره العراقػػغ ىنػػا خػػارج محػػ  النػػزاع
 .(3)القرائف

 وقاؿ الدبوسغ:
أما الواقفوف ف نيـ احتجوا بأف العػاـ يػذكر ويػراد بػو الخػاص، وىػذا مشػيور 

 وقػد نطػ  بػو الكتػاب والسػنة والشػعر حتػى استحسػف الكنايػة عػف ،بيف أىػ  المسػاف
وقولػو: )رب  (4)الواحد بمفظة الجمػع كمػا فػغ قولػو تعػالغ: )إنػا أنزلنػاه قربنػا عربيػا(

وىمػػا مختمفػػاف ال  ،ولمػػا كػػاف كػػذلؾ احتمػػ  العػػاـ العمػػـو والخصػػوص (5)ارجعػػوف(
 .(6)يجتمعاف فح  مح  االسـ المشترؾ

                                           
 (.96( وتقويـ امدلة )1/168أنظر: كشف امسرار ) (1)
 (.20سورة الحشر: جزل مف ا ية ) (2)
 (.1/159( وشرح الكوكب الساطع لمسيوطغ )2/325أنظر: الغيث اليامع ) (3)
 (2سورة يوسف: جزل مف ا ية ) (4)
 (99سورة المؤمنوف: جزل مف ا ية ) (5)
 (.96لمدبوسغ )ص/أنظر: تقويـ امدلة  (6)
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 ادلبحث انسابع
 يف

 تٍاْ اٌشاجخ ِٓ األلٌاي يف دالٌح اٌؼاَ ػًٍ أفشاده
ر مف المعاصريف كصاحب تفسير النصوص وريره مػذىب الجميػور رجع كثي

القائ : بأف داللة العاـ عمغ أفراده ظنية وليست قطعية، متعمميف بأف احتمػاؿ صػرؼ 
العاـ عف عمومو وقصره عمغ بعض أفراده قائـ كمػا ىػو واضػح فػغ رالػب عمومػات 

أـ لػـ يسػموه ل أسػمغ القػائموف بالقطعيػة ىػذا القصػر تخصيصػا بالكتاب والسػنة سػو 
 .(1)كما أوضح التفتازانغ وابف اليماـ

كمػػا أف اصػػطالح ظنيػػة العػػاـ عنػػد الجميػػور ىػػو الػػذي جعػػ  لخبػػر ا حػػاد 
المقبوؿ دورا فغ بياف القربف الكػريـ فضػال عػف أف العػدوؿ إلػغ التخصػيص ال يكػوف 

 .(2)إال بالدلي  وليس اممر متروكا بال ضواب) أو قيود
راف أبػو العنػيف وريػره مػذىب الحنفيػة القائػ  بػأف ورجع بعضيـ كالدكتور بػد

وليست ظنية قائميف: بأننا لو جارينا الجميور فغ أف  ،داللة العاـ عمغ أفراده قطعية
العػػاـ يػػراد بػػو بعػػض أفػػراده دوف الػػبعض مػػف ريػػر أف يكػػوف ىنػػاؾ دليػػ  يػػدؿ عمػػغ 

ذلػػػؾ اسرادة مدي ذلػػػؾ إلػػػغ عػػػدـ الثقػػػة بالنصػػػوص الشػػػرعية والمغويػػػة، ومضػػػعف 
 .(3)االحتجاج بيما

                                           
( وتفسػػير النصػػوص مديػػب 1/268( وتيسػير التحريػػر )1/40أنظػر: التمػػويح عمػػغ التوضػػيح ) (1)

 ( وما بعدىا.2/114صالح )
 (.1/540( والمناى  امصولية )2/115أنظر: تفسير النصوص ) (2)
مؤسسػة ( ط توزيػع 380أنظر: أصوؿ الفقو اسسالمغ لمدكتور/ بػدراف أبػو العنػيف بػدراف )ص/ (3)

 شباب الجامعات باسسكندرية.
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كمػػا أف المجتيػػديف مػػف الصػػحابة والتػػابعيف وريػػرىـ كػػانوا يسػػتدلوف بعمػػـو 
املفاظ، ويفيموف مف المفظ شمولو لجميػع أفػراده مػا لػـ يقػـ دليػ  يػدؿ عمػغ صػرفو 

 .(1)عف إرادة ىذا الشموؿ والعمـو إلغ إرادة الخصوص
 --حاب النبػغ كما ظير االستدالؿ بالعمـو مف السمف الصػالح مػف أصػ

ظيػػورا ال يمكػػف إنكػػاره وقػػد ذكػػر الدبوسػػغ والنسػػفغ وريرىمػػا جممػػة كبيػػرة مػػف ىػػذه 
الوقائع التغ تمسؾ فييا الصػحابة بػالعمـو ممػا يػدؿ عمػغ أف العػاـ يػدؿ عمػغ أفػراده 

ىػذا مػا  (2)داللة قطعيػة وال عبػرة باالحتمػاؿ الػذي تمسػؾ بػو الشػافعية ومػف وافقيػـ
 وهللا تعالى أعمـ . أمي  إليو وأرجحو

                                           
 (.169-1/168أنظر: كشف امسرار عمغ المنار ) (1)
( وتفسير النصوص 1/40( والتوضيح لصدر الشريعة )1/268أنظر: تيسير التحرير ) (2)
(2/114.) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
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 انفصم انثانث
 يف

 ِغائً أطٌٌٍح ِفشػح ػًٍ اخلالف يف دالٌح اٌؼاَ
لقد انبث  عمغ الخالؼ فػغ داللػة العػاـ خػالؼ فػغ مسػائ  أصػولية ليػا أثػر 

مػػع  مسػػتقال   ا  كبيػػر فػػغ الفػػروع الفقييػػة وسػػأفرد لكػػ  مسػػألة مػػف ىػػذه المسػػائ  مطمبػػ
عمييا مف مناقشات  بصورة موجزة وذلؾ فغ تحقي  مذاىب العممال وأدلتيـ وما ورد 

 المطالب االتالية:
 فغ تخصيص عمـو الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد. : ادلطٍة األًي

 فغ تخصيص عمـو الكتاب والسنة المتواترة بالقياس. : ادلطٍة اٌثأً

 فغ تعارض العاـ والخاص وموقف العممال منو. : ادلطٍة اٌثاٌث

 فغ اعتقاد العموـ قب  البحث عف المخصص. : تغادلطٍة اٌشا

 وتقريره. --فغ تخصيص العمـو بفع  النبغ  : ادلطٍة اخلاِظ

. : ادلطٍة اٌغادط  فغ تخصيص العمـو بالمفيـو

 فغ تخصيص العمـو بقوؿ الصحابغ. : ادلطٍة اٌغاتغ

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
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 األول ادلبحث
 يف

 َدادختظٍض ػٌَّ اٌىتاب ًاٌغنح ادلتٌاتشج خبرب ا
لقػػد ترتػػب عمػػغ االخػػتالؼ فػػغ داللػػة العػػاـ اخػػتالؼ العممػػال فػػغ تخصػػيص 

 عمـو الكتاب والسنة المتواترة بخير ا حاد وفيو مذاىب.
 المذىب اموؿ:

ذىػػب الحنفيػػة وبعػػض المتكممػػيف إلػػغ عػػدـ جػػواز تخصػػيص عمػػـو الكتػػاب 
 (.1لخطاب)والسنة المتواترة بخبر ا حاد وبو قاؿ بعض الحنابمة كما حكاه أبو ا

 أدلة أصحاب ىذا المذىب: 
 استدؿ أصحاب ىذا المذىب باسجماع والقياس والمعقوؿ.

 الدلي  اموؿ:
إجماع الصحابة عمػغ رد خبػر الواحػد إذا خػالف الكتػاب حيػث روي أف عمػر 

 --رد خبر فاطمة بنت قيس فيما روتو أف النبػغ  -رضغ هللا عنو–بف الخطاب 
فػرض ليػا النفقػة وال السػكنغ فقػاؿ: أي عمػر: ال نػدع كتػاب حيف طمقيا زوجيػا لػـ ي

ولػـ ينكػر  (2)ربنا وسنة نبينا بقوؿ امرأة ال ندري أصدقت أـ كذبت أنسيت أـ ذكػرت"
 عميو أحد مف الصحابة فكاف إجماعا.

                                           
( وكشػػف 2/385( والغيػػث اليػػامع )1/185( وقواطػػع امدلػػة )3/364أنظػػر: البحػػر المحػػي) ) (1)

( ومختصػر المنتيػغ 1/294( وكشف امسػرار عػف أصػوؿ البػزدوي )1/166لمنار )امسرار عمغ ا
(3/149.) 
 (.4/198رواه اسماـ مسمـ فغ صحيحو ) (2)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
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 :(1)وأجيب عف ذلؾ
ال نسمـ حصوؿ اسجمػاع الػذي زعمتمػوه، مف عمػر قػاؿ ذلػؾ وسػمعو بعػض 

ف فػغ المدينػة، أمػا بقيػة الصػحابة وىػـ الػذيف خػارج المدينػة فمػـ الصحابة الموجػودي
 يسمعوا بيذا، وعميو ف دعال اسجماع بعيد جدا.

لـ يرد خبرىا لكونو خبر  -رضغ هللا عنو–سممنا حصوؿ اسجماع لكف عمر 
بحاد وال يقوي عمغ تخصيص الكتاب، ولكنو رد خبرىػا، منػو شػؾ فػغ حفظيػا بػدلي  

يت أـ ذكرت" فمو لـ يكف ىذا السبب فغ رد خبرىا لمػا كػاف لػذكره قولو: "ال ندري أنس
 فائدة.

 الدلي  الثانغ:
قياس التخصيص عمغ النسخ فكمما ال يجػوز نسػخ الكتػاب والسػنة المتػواترة 
بخبر الواحد ال يجوز تخصيص الكتػاب والسػنة المتػواترة بخبػر الواحػد، بجػامع قصػر 

عمػػغ بعػػض امفػػراد، والنسػػخ قصػػر الحكػػـ فػػغ كػػ  حيػػث إف التخصػػيص قصػػر لمحكػػـ 
 لمحكـ عمغ بعض امزماف.

 وأجيب عف ذلؾ:
ال نسمـ صحة ىػذا القيػاس لفسػاده، منػو قيػاس مػع الفػارؽ حيػث إف ىنػاؾ 
فرؽ بيف النسخ والتخصيص، فالنسخ رفع، أمػا التخصػيص دفػع، والػدفع أسػي  مػف 

 الرفع.
و اسجماع حيث سممنا صحة ىذا القياس، لكف ورد دلي  أقوف منو فألغاه وى

عمغ رد خبر الواحد إذا كاف ناسػخا لممقطػوع كمػا  -رضغ هللا عنيـ–أجمع الصحابة 
 .(1)أجمعوا عمغ قبولو إذا كاف مخصصا لو

                                           
الميذب فغ أصوؿ الفقو - 2/476واالحكاـ لالمدف  3/364أنظر: البحر المحي)  (1)
(4/1612-1615.) 
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 الدلي  الثالث:
المعقوؿ: وىو أف الكتاب والسنة المتواترة مقطوع بيما وخبر الواحػد مظنػوف 

وح عمغ الراجح وىو باط  وممتنػع فتقديمو عمغ الكتاب والسنة المتواترة تقديـ لممرج
 .)*(عقال

 المذىب الثانغ:
ذىػػب الجميػػور مػػف العممػػال إلػػغ جػػواز تخصػػيص العػػاـ مػػف الكتػػاب والسػػنة 
المتواترة بخبر الواحد مطمقا حكػاه ابػف الحاجػب والزركشػغ عػف امئمػة امربعػة، وبػو 

 .(2)قاؿ مشايخ سمرقند
 أدلة أصحاب ىذا المذىب:

 بيـ باسجماع والمعقوؿ.استدؿ الجميور عمغ مذى
حيػػث إنػػو كػػاف الػػبعض مػػنيـ  -رضػػغ هللا عػػنيـ–اموؿ: إجمػػاع الصػػحابة 

يخصص العاـ مف الكتاب والسنة المتػواترة بخبػر الواحػد، ولػـ ينكػر عمػييـ ا خػروف 
 .(3)فكاف ذلؾ إجماعا

                                                                                                           
 (.4/1613أنظر: الميذب فغ أصوؿ الفقو ) (1)

ف كاف ظنغ الثبوت إال أف داللتو عمغ معناه أقوف مف داللة وأجيب عف  )*( ذلؾ: أف خبر الواحد وا 
العاـ مف الكتاب والسنة المتواترة مف خبر الواحد خاص فػغ مػواده ال يحتمػ  ريػر المػراد أمػا العػاـ 
فمحتمػػ  وعميػػو ف نػػو يكػػوف راجحػػا كمػػا أف البػػرالة امصػػمية وىػػغ يقينيػػو لكنيػػا تتػػرؾ بخيبػػر الواحػػد 

 ذلؾ العاـ يترؾ بخبر الواحد.فك
( وكشػػػػف امسػػػػرار عمػػػػغ المنػػػػار 1/185( وقواطػػػػع امدلػػػػة )3/364أنظػػػػر: البحػػػػر المحػػػػي) ) (2)
( 2/476( وامحكػػاـ لآلمػػدي )3/149( ومختصػػر المنتيػػغ )2/385( والغيػػث اليػػامع )1/168)

 (.2/117وتفسير النصوص )
( 2/119( وتفسػػػػير النصػػػػوص )3/364( والبحػػػػر المحػػػػي) )1/186أنظػػػػر: قواطػػػػع امدلػػػػة ) (3)

 (.2/114( والمستصفغ )1/432والمحصوؿ )
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 مثاؿ ذلؾ:
بمػػا روي  (1)أنيػػـ خصصػػوا عمػػـو قولػػو تعػػالغ: )يوصػػيكـ هللا فػػغ أوالدكػػـ(

: "قاؿ نحف معاشر امنبيػال --أنو قاؿ أف النبغ  -رضغ هللا عنو–بغ بكر عف أ
وىمػػا  (3)وبقولػػو "ال يتػػوارث أىػػ  ممتػػيف مختمفتػػيف" (2)ال نػػورث مػػا تركنػػاه صػػدقة"
 خبراف مف أخبار ا حاد.

-بمػا روي عنػو  (4)أنيـ خصصػوا قولػو تعػالغ: )وأحػ  لكػـ مػا ورال ذلكػـ(
 .(5)تنكح المرأة عمغ عمتيا وال عمغ خالتيا" : "أنو قاؿ: "ال-

بمػا روي أنػو  (6)أنيـ خصصوا عمـو قولو تعالغ: )وقاتموا المشركيف كافػة(
ونحػػو ذلػؾ ممػػا ال  (7)قػاؿ فػػغ حػ  المجػػوس "سػنوا بيػػـ سػنة أىػػ  الكتػاب" --

 يحصغ كثرة.
حػػد : أف العػػاـ مػػف الكتػػاب والسػػنة المتػػواترة، والخػػاص مػػف خبػػر الواالثػػانغ

دلػػيالف قػػد ثبتػػا، ف مػػا أف يعمػػ  لكػػ  منيمػػا أو ال نعمػػ  بكػػ  واحػػد منيمػػا، أو نعمػػ  
بالعػاـ ونتػرؾ الخػػاص أو نعمػ  بالخػػاص ومػا بقػػغ بعػد التخصػػيص، والثالثػة امولػػغ 

 باطمة فيكوف الرابع ىو الصحيح.

                                           
 (.11سورة النسال: جزل مف ا ية ) (1)
( والترمذي 3/1379( ومسمـ فغ الجياد )12/8ىذا الحديث: أخرجو البخاري فغ الفرائض ) (2)

 (.4/158فغ السير )
ارقطنغ مػػف حػػديث عمػػرو بػػف ىػػذا الحػػديث: أخرجػػو أحمػػد والنسػػائغ وأبػػو داود وابػػف ماجػػو والػػد (3)

 (.9713شعيب أنظر: تمخيص الحبير )
 (.24سورة النسال: جزل مف ا ية ) (4)
 ( 6/156ىذا الحديث: أخرجو أحمد وأصحاب الكتب الستة. أنظر: منتقغ امخبار ) (5)
 (.5سورة التوبة: جزل مف ا ية ) (6)
 ىذا الحديث: سب  تخريجو  (7)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
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 ونوقش ىذا:
بأف مث  ىذه امحاديث التغ استند إلييػا الجميػور فػغ تخصػيص العػاـ إنمػا 

منزلػػة المتػواتر، فيكػػوف مػػف بػاب تخصػػيص المتػػواتر بغ مػػف قبيػػ  المشػيور فيػػغ ىػ
 .(1)بالمتواتر
 ورد ىذا:

بػػأف شػػيرة امخبػػار ال تػػدفع واقػػع االحتجػػاج بأخبػػار ا حػػاد، مف االصػػطالح 
عمػػغ تسػػمية نوعػػا مػػف امخبػػار بالمشػػيور العتبػػارات معينػػة، وال ينفػػغ عنػػو صػػفة 

 .(2)ا حادية
 المذىب الثالث:

ب عيسغ بف أباف مف الحنفية إلغ التفصي  بيف ما خػص بقطعػغ، وبػيف ذى
ما خػص بظنػغ، فػ ف كػاف العػاـ مػف الكتػاب والسػنة المتػواترة قػد خػص بػدلي  متفػ  

 عميو وىو الدلي  القطعغ، ف نو يجوز تخصيصو بخبر الواحد.
ف كاف العاـ لـ يخص بقطعغ، ف نو ال يجوز تخصيصو بخبر الواحد  .(3)وا 

                                           
 (.2/219( والتقرير والتحبير )4/197)أنظر: المبسوط لمسرخسغ  (1)
 (.2/121أنظر: تفسير النصوص ) (2)
( 385-2/384( والغيػػث اليػػامع )3/366( والبحػػر المحػػي) )1/186أنظػػر: قواطػػع امدلػػة ) (3)

 (.1/174وكشف امسرار عمغ المنار )
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 مذىب الثالث:أدلة ال
أدلة أصحاب ىذا المذىب بأدلة فصػ  القػوؿ فييػا ابػف السػمعانغ والزركشػغ 

ليؾ ما استدلوا بو:(1)والنسفغ وريرىـ  ، وا 
أف ما دخمو التخصيص بػدلي  قطعػغ صػار مجػاز فيمػا بقػغ، وصػارت داللػة 
العػػاـ ظنيػػة وحينئػػذ يقػػوي خبػػر الواحػػد عمػػغ تخصيصػػو، مف كػػ  اممػػريف مظنػػوف، 

 رضو ظف مثمو.والظف يعا
"وأما عيسغ بف أباف فقاؿ: إذا خص العمـو يصير مجازا عمغ مػا سػب  مػف 
قولو وخػرج أف يكػوف لػو ظػاىر فػغ قضػيتو فصػار تخصيصػو بمنزلػة بيػاف المجمػ " 

 .(2)ومثمو فغ البحر المحي)
أمػػا إذا لػػـ يدخمػػو التخصػػيص أصػػال فيػػو بػػاؽ عمػػغ حقيقتػػو فػػغ االسػػتغراؽ 

كثػػر الحنفيػػة قطعيػػة، وحينئػػذ ال يقػػوي خبػػر الواحػػد عمػػغ حيػػث إف داللػػة العػػاـ عنػػد أ
 تخصيصو، منو قطعغ وخبر الواحد ظنغ، والظنغ ال يقوي عمغ تخصيص القطعغ.

 قاؿ ابف السمعانغ:
وأمػػا إذا لػػـ يخػػص منػػو شػػي فيػػو بػػاؽ عمػػغ حقيقتػػو، وىػػو مفيػػد لمعمػػـ مػػا 

ا يفيػد العمػـ يقتضيو فال يجوز تخصيصو بخبر الواحد، منػو نػوع تػرؾ فيكػوف تػرؾ مػ
 بما يفيد الظف.

                                           
نار ( وكشف امسرار عمغ الم3/366( والبحر المحي) )187-1/186أنظر: قواطع امدلة ) (1)
(1/168.) 
 (.367-3/366( والبحر المحي) )1/186أنظر: قواطع امدلة ) (2)
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 وبياف الترؾ:
أنيا دلت عمغ شي مخصوص وقػد تركػوه حيػث لػـ يخصػوا بيػا العمػـو وأمػا 

 .(1)إذا خصصنا العمـو فمـ نترؾ دليمو، منو بدليمو باؽ فيما ورال المخصوص
 واستشك  الزركشغ قائال:

والػػػذي ذىػػػب إليػػػو عيسػػػغ بػػػف أبػػػاف مشػػػك  بمػػػا سػػػب  عنػػػو مػػػف أف العمػػػـ 
مخصوص ليس بحجة، منو إذا كاف حجة لـ يب  لمقوؿ بتخصيصو فائدة إذ فائػدة ال

.  التخصيص بياف أف الصورة المخصوصة ال يتناوليا حكـ العمـو
 والتقدير:

لػػـ يبػػ  لػػو حكػػـ أو لػػو حكػػـ مجمػػ  ريػػر معمػػـو فيحتػػاج إلػػغ البيػػاف فكيػػف 
 .(2)احد؟يجتمع القوؿ بكونو ال يبقغ حجة مع قولو بجواز تخصيصو بخبر الو 

 ونوقش ما استدؿ بو بف أباف:
بأنو مبنػغ عمػغ قاعػدة الحنفيػة وىػغ: أف داللػة العػاـ قطعيػة ولػـ يقػ  بيػذا 
الجميور، وخبر الواحد أقوف مف العاـ لكوف خبر الواحد ال يقب  التخصػيص بخػالؼ 

 .(3)العاـ الذي يقبمو، فيكوف أقوف مف العاـ فيخصصو

                                           
 (.1/186أنظر: قواطع امدلة ) (1)
 (.367-3/366أنظر: البحر المحي) ) (2)
 (.1617-4/1616أنظر: الميذب فغ أصوؿ الفقو ) (3)
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 المذىب الرابع:
لكرخػػغ مػػف الحنفيػػة إلػػغ أف العػػاـ مػػف الكتػػاب والسػػنة ذىػػب أبػػو الحسػػف ا

المتػػػواترة إف لػػػـ يخػػػص أصػػػال، أو خػػػص بمتصػػػ  كالشػػػرط والغايػػػة واالسػػػتثنال فػػػال 
 يخصصو خبر الواحد.

أمػػا إذا خػػص بمنفصػػ  كػػالنص أو القيػػاس أو اسجمػػاع، فػػ ف خبػػر الواحػػد 
 .(1)يخصصو

 دلي  ىذا المذىب:
و عمغ امفراد قطعية فال يقوي خبر أف العاـ إذا لمغ خصص أصال ف ف داللت

ف خػػص بالمخصػػص المتصػػ ، ف نػػو أيضػػا تكػػوف داللتػػو  الواحػػد عمػػغ تخصيصػػو، وا 
قطعية، منو ال يحتم  رير ما قيد بو مف امفراد الموصوفة بالصفة أو الشرط ونحػو 
ذا كانػت داللتػو قطعيػة فػ ف خبػر الواحػد ال  ذلؾ، فتكوف داللتو عمغ الباقغ قطعية، وا 

 مغ تخصيصو.يقوي ع
أمػا إذا خصػػص العػػاـ بمنفصػػ  كالنقػػ  والقيػػاس، ف نػػو يصػػبح ظنػػغ الداللػػة، 
منو يحتم  أف تخرج منو بعض امفراد الباقية بدلي  كما خرج بعض امفراد فغ المرة 
ف كاف العاـ ظنغ الداللة وخبػر الواحػد كػذلؾ، ف نيمػا يتسػاوياف فػغ الظػف  امولغ، وا 

مف فيو عمال بالدليميف، منو يعم  بالخاص وما بقػغ  فيتعارضاف فيقدـ خبر الواحد،
بعػػد التخصػػيص، أمػػا لػػو عممنػػا بالعػػاـ لمػػـز إبطػػاؿ دليػػ  قػػد ثبػػت وىػػو الخػػاص فػػال 

 .(2)يجوز

                                           
 (.2/385( والغيث اليامع )368-3/367أنظر: البحر المحي) ) (1)
 (.4/1618صادر السابقة والميذب فغ أصوؿ الفقو )أنظر: الم (2)



 

  

 

 داللة العاـ بيف القطعية والظنية دراسة أصولية تطبيقية  
 .... أستاذ أصوؿ الفقو المساعد بكمية الشريعة والقانوف بأسيوط  أبو دور سيد حامدد/

 

46 

 المذىب الخامس:
ذىب القاضغ أبو بكر البػاقالنغ إلػغ أف العػاـ فيػو فيمػا عػدا الفػرد الػذي دؿ 

ي دؿ عميػػو خبػػر الواحػػد، ف نػػو عميػػو خبػػر الواحػػد الخػػاص، أمػػا الفػػرد الخػػاص الػػذ
يتعارض مع ما دؿ المفظ العاـ، وحينئذ ال نرجح أحػدىما عمػغ ا خػر، ونتوقػف حتػى 

 .(1)يرد دلي  يرجح أحدىما
 دلي  ىذا المذىب:

أف خبر الواحد والعاـ قد اجتمع فغ ك  واحد منيما قطع مف وجػو وظػف مػف 
 وجو بخر فوقفا سوال ولـ يترجح أحدىما عمغ ا خر.

 انو:بي
أف خبػػر الواحػػد مقطػػوع الداللػػة والمعنػػغ حيػػث إنػػو خػػاص، ولكنػػو مػػف جيػػة 

 أخرف مظنوف السند وامص .
والمفظ العاـ الوارد فغ الكتاب والسنة المتواترة مقطوع السػند وامصػ ، ولكنػو 

 مف جية أخرف مظنوف المعنغ والداللة والشموؿ.
كتػاب والسػنة المتػواترة فخبر الواحد قطعغ الداللة ظنػغ الثبػوت والعػاـ مػف ال

قطعغ الثبوت ظنغ الداللة فك  واحد منيما قوي مف جية، وضعيف مف جيػة أخػرف 
فيما إذف متقابالف ومتساوياف فغ القوة، وليس أحدىما بػأولغ مػف ا خػر، وال دليػ  

 عمغ ترجيح أحدىما عمغ ا خر فوجب الوقف.

                                           
 (.4/1617( والميذب )2/385( والغيث اليامع )3/368أنظر: البحر المحي) ) (1)
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 وأجيب عف ذلؾ:
عم  بالخػاص وىػو مػا دؿ عميػو خبػر بأف خبر الواحد أرجح مف العاـ، مف ال

الواحد فيو إعماؿ لمدليميف حيػث يتضػمف العمػ  بالخػاص، ومػا بقػغ بعػد التخصػيص 
مػػف العػػاـ، أمػػا العمػػ  بالعػػاـ ففيػػو إبطػػاؿ لمخػػاص، وىػػو مػػا دؿ عميػػو خبػػر الواحػػد، 

 .(2()1)ومعروؼ أف إعماؿ الدليميف إف أمكف أولغ مف إعماؿ أحدىما دوف ا خر
 نوع الخالؼ:

لخػػالؼ ىنػػا معنػػوي لمػػا لػػو مػػف أثػػر فػػغ الفػػروع الفقييػػة كمػػا سػػيأتى فػػى ا
 الجانب التطبيقى .

                                           
 (.4/1618الميذب فغ أصوؿ الفقو ) 2/476أنظر: االحكاـ لالمدف  (1)
غ فػغ وتخصيص السنة المتواترة بغير الواحػد يجػري فيػو الخػالؼ السػاب  كمػا صػرح بػو القاضػ (2)

ماـ الحرميف فغ البرىاف وريرىما.  التقريب وا 
 (.3/369أنظر: البحر المحي) )
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 ادلبحث انثاني
 يف

 ختظٍض ػٌَّ اٌىتاب ًاٌغنح ادلتٌاتشج تاٌمٍاط
اختلفففففل اء ل فففففعم م الفففففوا س فففففوا اء تفففففعإ  اء ففففف   ا تفففففوا     ء وفففففع     

 :(1)مذاهب
 المذىب اموؿ:

تزلػػة كػػأبغ الحسػػيف البصػػري وأبػػغ ىاشػػـ ذىػػب امئمػػة امربعػػة وبعػػض المع
وأكثر الفقيػال إلػغ جػواز تخصػيص عمػـو الكتػاب والسػنة المتػواترة بالقيػاس مطمقػا، 

 وبو قاؿ امشعري.
 أدلة أصحاب ىذا المذىب:

 الدلي  اموؿ:
أف القياس دلي  شرعغ خػاص، والعػاـ دليػ  شػرعغ وال يمكػف أف نقػدـ العػاـ 

الخاص بالكمية أما تقديـ الخاص عميو فال يوجػب  عمغ الخاص، منو يمـز منو إلغال
 ذلؾ فكاف تقديـ الخاص، وىو القياس أولغ.

 الدلي  الثانغ:
أف صيغة العمـو قد ضعفت بسبب كثرة تعرضيا لمتخصيص وكثرة احتمػاالت 
دخوؿ المخصصات عمييا حتى قي : ما مف عاـ إال وقد خص منو البعض فػغ حػيف 

                                           
قاؿ العراقغ امسػنوي: ومحػ  الخػالؼ فػغ القيػاس المظنػوف أمػا المقطػوع فيجػوز تخصصػو بػو  (1)

-3/369( والبحػر المحػي) )2/387قطعا وقالو االبياري فغ شرح البرىاف وراجع: الغيث اليػامع )
( ونياية السػوؿ 1/436( والمحصوؿ )1/321( وتيسير التحرير )1/190دلة )( وقواطع ام372

 (.1/248( والبرىاف )2/122( والمستصفغ )2/463)
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حتم  أضعف مػف ريػر المحتمػ  فيكػوف القيػاس أقػوف أف القياس ال يحتم  ذلؾ والم
 .(1)مف العاـ والقوف يخصص الضعيف

 الدلي  الثالث:
أف فػػغ تخصػػيص العمػػـو بالقيػػاس اسػػتعماال لػػدليمغ العمػػـو والقيػػاس جميعػػا 
سػقاط ا خػر، ومف القيػاس يػدؿ عمػغ الحكػـ مػف  فكاف أولغ مف اسػتعماؿ أحػدىما وا 

االسػػـ والمعػػانغ وامسػػامغ إذا التقتػػا كػػاف  طريػػ  المعنػػغ والعمػػـو يػػدؿ مػػف طريػػ 
 .(2)القضال لممعانغ عمغ امسامغ

 المذىب الثانغ:
المنػػع مطمقػػا قالػػو أبػػو عمػػغ الجبػػائغ وابنػػو أبػػو ىاشػػـ ثػػـ رجػػع ابنػػو ووافػػ  
نمػا ىػغ روايػة عنػو  الجميور، ونقمو الشيخ أبو حامد وسميـ عف أحمد بػف حنبػ ، وا 

لقاضغ عف طائفة مف المتكمميف، ونق  القاضػغ قاؿ بيا طائفة مف أصحابو، ونقمو ا
فغ التقريب عف الشيخ أبغ الحسف، وكذا أبو إسحاؽ نقمو عف اختيػار القاضػغ أبػغ 

 .(3)بكر امشعري، وليس كذلؾ
ذكػػر بعػػض المتػػأخريف أف المنػػع ظػػاىر نػػص الشػػافعغ فػػغ امـ، وزعمػػوا أف 

ة ممػا اسػتندوا إليػو الشافعغ نص عميو كذلؾ فغ أحكاـ القربف، وذكػر الزركشػغ جممػ
 لكف فند ىذا الزعـ الشيخ أبو حامد فقػاؿ وأمػا الكػالـ الػذي تعمػ  بػو ذلػؾ القائػ  فمػـ

                                           
 (.4/1625الميذب ) 3/363أنظر: البحر المحي)  (1)
 (.191-1/190أنظر: قواطع امدلة البف السمعانغ ) (2)
 (.1/371أنظر: البحر المحي) ) (3)
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نمػػا قصػػد أنػػو ال يجػػوز تػػرؾ الظػػاىر  يقصػػد الشػػافعغ منػػع التخصػػيص بالقيػػاس وا 
 .(1)بالقياس

 أدلة المذىب الثانغ:
اسػػتدؿ أصػػحاب المػػذىب الثػػانغ عمػػغ منػػع تخصػػيص عمػػـو الكتػػاب والسػػنة 

 لقياس بأدلة منيا.با
 الدلي  اموؿ:

حيػث رتػب امدلػة فكػاف الكتػاب أوال ثػـ السػنة  -رضغ هللا عنو–حديث معاذ 
، فالقياس يعم  بو بشرط عدـ وجود --ثـ االجتياد ومنو القياس فصوبو النبغ 

كتػػاب وال سػػنة، فػػال يمكػػف عمػػغ ىػػذا تقػػديـ القيػػاس عمػػغ عمػػـو الػػنص مػػف الكتػػاب 
 والسنة.

ؿ بتخصيص عمـو الكتاب والسنة بالقياس تقديـ لمقيػاس عمػغ الكتػاب فالقو
 والسنة وأنو خالؼ النص فكاف باطال.

 وأجيب عف ذلؾ:
بػػأف كالمكػػـ يقتضػػغ عػػدـ جػػواز تخصػػيص الكتػػاب بالسػػنة المتػػواترة لتقدمػػو 
عمييا وىو باط ، وقد قمنا بجواز ذلػؾ، فػ ذا جػاز تخصػيص الكتػاب بالسػنة المتػواترة 

فغ الرتبة عنو، ف نو يجوز تخصيص النص بالقياس مػع تػأخره عنػو فػغ مع تأخرىا 
 الرتبة.

                                           
ي  وتحقي  لمذىب الشافعغ ونق  عف العممال ما يفند زعـ مف توىـ نسبو ذكر الزركشغ تفص (1)

 ( فمف أراد فميراجعو.373-3/370المنع لمشافعغ )

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
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 الدلي  الثانغ:
أف ظاىر العمـو أقوف مف القياس فمـ يجػز أف يخػص القيػاس والػدلي  عمػغ 
أنو أقوف أنو دلي  عممغ، والقياس دلي  ظنغ، وال شؾ أف العممغ أقػوف مػف الظنػغ، 

يجػػػوز التخصػػػيص بػػو، ومف العمػػػـو نػػػص، ومنػػو لػػػـ الػػـ يجػػػز النسػػػخ بالقيػػاس ال 
 .(2)كذا ذكر ابف السمعانغ (1)والقياس يستعم  مع عدـ النص

 الدلي  الثالث:
أف الػػنص العػػاـ أصػػ  حيػػث إنػػو ثبػػت بكتػػاب أو سػػنة، والقيػػاس فػػرع لػػذلؾ 

والفػرع ال يمكػف أف يسػق) أصػمو، أي لػو خصصػنا  ،النص العاـ حيػث إنػو يمحػ  بػو
ـ مػػف ذلػػؾ تقػػديـ الفػػرع عمػػغ امصػػ ، ولػػـز إسػػقاط الفػػرع لمػػز  ،الػػنص العػػاـ بالقيػػاس
 لألص  وىذا ال يجوز.
 وأجيب عف ذلؾ:

نمػا القيػاس ىػو فػرع الػنص بخػر، ولػيس فرعػا  إنا لـ نترؾ امصػ  بفرعػو، وا 
لمنص المخصوص، والنص تارة يخصص بػنص بخػر، وتػارة يخصػص بمعقػوؿ نػص 

 بخر، وال معنغ لمقياس إال معقوؿ النص.

                                           
وأجيب عف ذلؾ: بأنا ال نسػمـ ىػذا عمػغ اسطػالؽ بػ  قػد تكػوف الظنػوف المسػتفادة مػف القيػاس  (1)

إذف ال يبعد أف يوجػد قيػاس أقوف وقد تكوف الظنوف المستفادة مف العمـو أقوف فغ نفس المجتيد 
 (.4/1627أرمب عمغ الظف مف عمـو ضعيف. الميذب )

( ومجمع امنير 12/120( والمبسوط )1/191أنظر: قواطع امدلة البف السمعانغ ) (2)
(2/116.) 
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قسػػنا عميػػو امرز  (1): "ال تبيعػػوا البػػر بػػالبر"--قػػاؿ الرسػػوؿ فمػػثال: لمػػا 
وقمنػػا: بأنػػو ال يجػػوز الربػػا فيػػو قياسػػا عمػػغ البػػر خصصػػنا بيػػذا القيػػاس عمػػـو قولػػو 

 .(2)تعالغ: )وأح  هللا البيع( فينا لـ يخصص امص  بفرعو
 المذىب الثالث: 

عػػدـ  عمػػىة ذىػػب بعػػض المتكممػػيف، وابػػف سػػري  واسصػػطخري مػػف الشػػافعي
 .(3)جواز تخصيص عاـ الكتاب والسنة بالقياس الخفغ ويجوز ذلؾ بالقياس الجمغ

 المراد بالتخصيص بالقياس:
أف ما دخ  تحػت العمػـو فػغ المفػظ بػيف القيػاس أف ذلػؾ لػـ يكػف داخػال فػغ 
المفػػظ، ؿ أنػػو دخػػ  فػػغ المػػراد ثػػـ أخرجػػو القيػػاس، مف ذلػػؾ يكػػوف نسػػخا، وال يجػػوز 

 قياس نقمو الزركشغ فغ البحر عف ابف ك .نسخ القربف بال
 أدلة أصحاب ىذا المذىب:

اسػػتدؿ مػػف فرقػػوا بػػيف القيػػاس الجمػػغ والقيػػاس الخفػػغ بػػا تغ: أف القيػػاس 
الجمغ أقوف مف عمـو الكتاب والسنة فيقوي عمغ تخصصو، أما القياس الخفغ فيػو 

ف مػػف أضػػعف مػػف العمػػـو فػػال يقػػوي عمػػغ تخصيصػػو، وعمػػغ المجتيػػد إتبػػاع امقػػو 
 الدليميف.

                                           
( وراجع: اختالؼ 4/439ىذا الحديث: صححو الترمذي مف حديث عبادة بف الصامت ) (1)

 (.526الفقيال )ص/
 (.272البقرة: جزل مف ا ية )سورة  (2)
( وتقويـ 2/385( والغيث اليامع )3/372( والبحر المحي) )1/191أنظر: قواطع امدلة ) (3)

 (.103امدلة )ص/

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg


 

  

 

 داللة العاـ بيف القطعية والظنية دراسة أصولية تطبيقية  
 .... أستاذ أصوؿ الفقو المساعد بكمية الشريعة والقانوف بأسيوط  أبو دور سيد حامدد/

 

53 

 وأجيب عف ذلؾ:
بأنو ال فرؽ بينيما حيث إف القيػاس الخفػغ دليػ  فكػاف حكمػو حكػـ القيػاس 
الجمغ وال فرؽ حيث إنو مف جنسو فغ تخصيص العمـو قياسا عمغ خبر الواحد لما 

 كاف دليال كاف حكمو حكـ الجمغ، وىو خبر المتواتر فغ التخصيص.
مو عف بعض الشافعية جواز التخصيص ونبو عمغ ذلؾ ابف السمعانغ فغ نق

بالخفغ حيث قاؿ بعضيـ: يجوز التخصػيص بػالخفغ، منػو الحػ  بػالجمغ فػغ ثبػوت 
.  الحكـ، فيمح  بو فغ تخصيص العمـو

وذكر ابف اليمػاـ أف فػغ تفسػير الجمػغ مػذاىب، والػراجح أنػو قيػاس المعنػغ 
نػو الػذي قطػع وىو المشيور، والخفغ قياس الشبو والذي مشغ عميو ابػف الحاجػب أ
 .(1)فيو بنفغ تأثير الفارؽ بيف امص  والفرع، والخفغ ما ظف فيو ذلؾ

                                           
القياس الجمغ أو فغ معنغ امص  ىو: ما كاف الفرع فيػو أولػغ بػالحكـ مػف امصػ  أو مسػاويا  (1)

القياس امولػغ وىػو: مػا كػاف الفػرع فيػو أولػغ لو كقياس الضرب عمغ التأفيف وىذا القياس يشم  
بالحكـ مف امص  لقوة العمة وظيورىا فيو كقياس التضحية بالشاة العميال عمغ التضػحية العػورال 

 المنيغ عنيا.
ويشم  كذلؾ القياس المساوي وىو ما كاف الفػرع وامصػ  فيػو متسػاوييف ولػيس أحػدىما 

ررا ؽ ماؿ اليتيـ أكمو بجامع إتالؼ الماؿ فغ ك . فك  مف أولغ بالحكـ مف ا خر، كقياس إحراؽ وا 
القياس امولػغ والمسػاوي والقطعػغ وىػو مػا قطػع فيػو بعمػو الحكػـ فػغ امصػ  ووجودىػا فػغ الفػرع 

 يسمغ قياس جمغ أو فغ معنغ امص .
 أما قياس العمة: فيو ما جمع فيو بيف امص  والفرع بنفس العمة كقياس النبيذ عمغ الخمر.

س الداللػػة: فيػػو مػػا جمػػع فيػػو بػػيف امصػػ  والفػػرع بػػالـز العمػػة أو أثرىػػا أو حكميػػا كقولنػػا وأمػػا قيػػا
النبيذ حراـ كالخمر بجػامع الشػدة المطربػة أو الرائحػة المشػتدة فالرائحػة المشػتدة ليسػت ىػغ العمػة 

نما ىغ الـز العمة التغ ىغ االسكار.  وا 
د فغ وجوب القصاص بجػامع اسثػـ ونحو ما صرح فيو بأثرىا كقولنا القت  بالمثق  بالمحد

نما ىو أثرىا مف العمة ىغ القت  العمد العدواف.  فغ ك  منيما فاسثـ ليس ىو العمة وا 
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 المذىب الرابع:
ذىب عيسغ بف أباف إلػغ أف العػاـ المخصػوص أي الػذي دخمػو التخصػيص 
يجوز أف يخص بالقياس، أما ريره وىو العمـو الذي لـ يدخمو التخصيص فال يجوز 

 (.1لحنفية، ونسبو العراقغ إلغ الكرخغ)تخصيصو بالقياس، وىو اختيار أكثر ا
 أدلة أصحاب ىذا المذىب:

 استدؿ عيسغ بف أباف ومف وافقو عمغ مذىبو با تغ:
أف مػػا دخمػػو التخصػػيص مػػف المفػػظ العػػاـ يصػػير مجػػازا فيكػػوف بػػذلؾ ضػػعيفا 

 فيقوي القياس عمغ تخصيصو.

                                                                                                           

وأما قياس الشبو: وىو ما تردد فيو الفرع بيف أصميف لوجود عمتيما فيو مثالو قت  العبد خطػأ فػ ف 
رس فغ المالية فيغ متردد بيف أصميف العبد يشبو الحر فغ اسنسانية والتكميف بامحكاـ ويشبو الف

ىمػا اسنسػانية والحيوانيػة ووجػدت فيػو عمػة ىػذيف امصػميف فػ ذا الحػ  بػالحر لآلدميػة وجبػت فيػػو 
ذا الحػػ  بػػالفرس فػػغ الماليػػة وجبػػت فيػػو القيمػػة بالغػػة مػػا بمغػػت ولػػو  الديػػة فقػػ) مػػف ريػػر زيػػادة وا 

 زادت.
ارؽ بػيف امصػ  والفػرع وىػو يتنػاوؿ القيػاس وأما القيػاس الخفػغ: فيػو مػا لػـ يقطػع فيػو بنفػغ الفػ

 امدنى.
وأما القياس الظنغ: فيو فغ ما لػـ يقطػع فيػو بعمػة الحكػـ فػغ امصػ  ووجودىػا فػغ الفػرع كقيػاس 

 التفاح عمغ البر.
( وشػػرح امصػػفيانغ 3/64( ونيايػػة السػػوؿ )2/321( وحاشػػية البنػػانغ )2/880راجػػع: البرىػػاف )

( والممػػػػػػع 4/4( وامحكػػػػػػاـ )2/247وشػػػػػػرح العضػػػػػػد ) (2/341( وجمػػػػػػع الجوامػػػػػػع )2/694)
( وشػػػػرح الكوكػػػػب المنيػػػػر 2/320( وفػػػػواتح الرحمػػػػوت )2/299( وروضػػػػة النػػػػاظر )559)ص/

 (.3/18( واسبياج )334( والمنخوؿ )ص/3/29( ونياية السوؿ )4/207)
( وكشػػػػف امسػػػػرار عمػػػػغ المنػػػػار 3/374( والبحػػػػر المحػػػػي) )1/190أنظػػػػر: قواطػػػػع امدلػػػػة ) (1)
 (.103( وتقويـ امدلة )ص/2/386( والغيث اليامع )1/165)
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ؽ أما العاـ الػذي لػـ يدخمػو التخصػيص فيػو بػاؽ عمػغ حقيقتػو فػغ االسػتغرا
حيث تكوف داللتو قطعية، وك  ما ثبت بوجو قطعغ ال يرتفػع إال بمثمػو كمػا قػاؿ أبػو 

 بكر الرازي والقياس ظنغ فيو أضعف مف القطعغ فال يقوف عمغ تخصيصو.
 وأجيب عف ذلؾ:

بأف ىذا مبنغ عمغ قاعدتكـ وىغ أف داللة العػاـ قطعيػة ونحػف نقػ  بالظنيػة 
ذا كانػػت الداللػػة ظنيػػة فػػ ف القيػػاس ي قػػوي عمػػغ تخصػػيص العػػاـ لتسػػاوييما فػػغ وا 

 الداللة، وال فرؽ بيف العاـ المخصوص وريره.
 والخالؼ فغ المسألة معنوي.
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 ادلبحث انثانث
 يف

 تؼاسع اٌؼاَ ًاخلاص ًٌِلف اٌؼٍّاء ِنو

 التعارض في اللغة:
يطمػ  ويػراد بػو التمػانع مف المتعارضػيف يمنػع كػ  منيمػا ا خػر مػف النفػػوذ 

ذلػػؾ جػػالت المعارضػػة بمعنػػغ الممانعػػة، ومنػػو سػػميت الموانػػع إلػػغ وجيتػػو، ومػػف 
 عوارض.

ويطم  التعارض عمغ التقابػ ، وفػغ فصػوؿ البػدائع المعارضػة ىػغ المقابمػة 
 عمغ سبي  الممانعة وفسر الممانعة بالمدافعة.

ويطمػػ  التعػػارض عمػػغ التػػدافع، وىػػو أقػػرب إلػػغ التمػػانع والتقابػػ  كمػػا قػػاؿ 
 صاحب الفصوؿ.

 .(1)ويراد بو التعادؿ، وىو المماثمة والتساوي بيف الشيئيفويطم  أيضا 
 وفغ االصطالح:

 عرفو الرازي بػ: تعادؿ اممارتيف أي الدليميف الظنييف.

                                           
( ومعجػػـ مقػػاييس المغػػة 9/28( ولسػػاف العػػرب )1/65أنظػػر: شػػرح الشػػافعية البػػف الحاجػػب ) (1)
( 413( والمعجػـ الػوجيز )ص/2/392( لمجوىري وفصوؿ البدائع )5/176( والصحاح )4/246)

 (.5/48( وتاج العروس )2/275والمصباح المنير )
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 وقاؿ امسنوي:
لتعػػادؿ ومثػػ  إذا تعارضػػت امدلػػة ولػػـ يكػػف لبعضػػيا مزيػػة عمػػغ بعػػض فيػػو ا

ة المعنغ المغوي  عمػغ حكاـ والبرىاف، وىؤالل نظروا إلغ رمبذلؾ فغ المستصفغ واس
 .(1)الحغطالمعنغ اسص

 وعرفو الحنفية:
 .(2)بػ "تقاب  الحجتيف عمغ السوال ال مزية محدىما فغ حكميف متضاديف"

 .(3)وقي : "ىو تقاب  الحجتيف المتساويتيف عمغ وجو ال يمكف الجمع بينيما ...."
 :(4)تحرير مح  النزاع فغ تعارض العاـ والخاص

 
عمغ أنو إذا تعارض لفظػيف مػف صػاحب الشػرع وكانػا خاصػيف اتف  العممال 

مث  أف يقوؿ: اقتموا المرتػدة، وال تقتمػوا المرتػدة، أو صػموا مػاال سػبب لػو عنػد طمػوع 
الشمس، أو ال تصموا مػاال سػبب لػو عنػد طمػوع الشػمس، فيػذا ال يجػوز أف يريػد إال 

الثػػانغ ناسػػخا  فػػغ وقتػػيف، فيكػػوف أحػػدىما ناسػػخا لآلخػػر، فػػ ف عػػرؼ التػػاريخ يكػػوف 
ف لـ يعرؼ التاريخ وجب التوقف.  لألوؿ، وا 

                                           
( 2/1192( والبرىاف )3/1515( وشرح امسنوي )2/507/ؽ 2ظر: المحصوؿ )أن (1)

 (.2/293والمستصفغ )
( وكشػف امسػرار 1/12( وأصوؿ السرخسػغ )3/72أنظر: كشف امسرار عف أصوؿ البزدوي ) (2)

 (.2/87عمغ المنار )
 (.3/2( والتقرير والتحبير )2/102( والتوضيح )1/12أنظر: أصوؿ السرخسغ ) (3)
 (.3/407( والبحر المحي) )1/197أنظر: قواطع امدلة البف السمعانغ ) (4)
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كما اتفقوا عمغ أف المفظيف إف كانا عػاميف مثػ  أف يقػوؿ: صػموا عنػد طمػوع 
الشمس، وال تصػموا عنػد طمػوع الشػمس، ولػـ يكػف اسػتعماليا وجػب التوقػف كالقسػـ 

 الذي قدمنا.
ف أمكػػف اسػػتعماليا فػػغ حػػالتيف اسػػتعمال كقولػػو  خيػػر الشػػيود  فػػغ --وا 

 .(2)وقاؿ: "شر الشيود مف شيد قب  أف يستشيد" (1)"مف شيد قب  أف يستشيد"
وقالوا: اموؿ محموؿ عمغ ما إذا شيد ولـ يعمـ صاحب الح  أف لو شاىدا، 

ف لـ يستشيد ليص  المشيود لو إلغ حقو.  ف ف اموؿ إف شيد وا 
وز لمشػاىد أف والثانغ: محمػوؿ عمػغ مػا إذا عمػـ لػو الحػ  بشػيادة، فػال يجػ

 .(3)يبدأ بالشيادة قب  أف يستشيد
واختمفوا فيما لو كػاف أحػد المفظػيف خاصػا وا خػر عامػا، أو يكػوف كػ  واحػد 
منيما عاما مف وجو خاصا مػف وجػو بخػر، واختمػف حكميمػا بػأف دؿ أحػدىما عمػغ 

 :(4)حكـ يخالف ما دؿ عميو ا خر فقيو مذاىب ىغ
 المذىب اموؿ:

ابمة ومػف وافقيػـ إلػغ أف الخػاص إذا تعػارض مػع العػاـ ذىب الشافعية والحن
يقضغ بالخاص عمغ العاـ، وال فرؽ بيف أف يتػأخر العػاـ ويتقػدـ الخػاص، أو يتػأخر 

                                           
( والترمػذي 3/303( وأبػو داود امقضػية )3/1344ىذا الحػديث: أخرجػو مسػمـ فػغ امقضػية ) (1)

 (.2/792( وابف ماجو )4/544الشيادات )
 (.599( الحديث )10/269ىذا الحديث: أخرجو مسمـ والبييقغ فغ الكبرف ) (2)
 (.198-1/197أنظر: قواطع امدلة ) (3)
( وقواطع امدلة 2/151( والمستصفغ )4/455( ونياية السوؿ )2/451راجع: المحصوؿ ) (4)
 (.2/400( والغيث اليامع )3/401( والبحر المحي) )1/198)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
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الخػػػاص ويتقػػػدـ العػػػاـ أو يػػػردا وال نعػػػرؼ التػػػاريخ بينيمػػػا وبػػػو قػػػاؿ الكرخػػػغ مػػػف 
 .(1)الحنفية

 أدلة أصحاب ىذا المذىب:
الػػنص الخػػاص يخصػػص المفػػظ العػػاـ  اسػػتدؿ الشػػافعية والحنابمػػة عمػػغ أف

 مطمقا بدليميف:
 الدلي  اموؿ:

كػػانوا إذا تعػػارض العػػاـ مػػع الخػػاص فػػ نيـ  -رضػػغ هللا عػػنيـ–أف الصػػحابة 
يقدموف الخاص مطمقا وال ينظروف إلغ كوف أحدىما متقدما أو متػأخرا وال إلػغ ريػر 

 ذلؾ ومف أمثمة ذلؾ.
فيػذا نػص عػاـ يػدؿ عمػغ أف  (2)قولو تعالغ: )يوصيكـ هللا فغ أوالدكػـ ...( -1

: --جميع اموالد يرثوف مف ببػائيـ فخصصػوه أوال بمػا روي أف النبػغ 
فخرج الولد الكافر ف نػو  (3)"ال يرث الكافر مف المسمـ وال المسمـ مف الكافر"

 ال يرث مف أبيو المسمـ.
كػذا بمػا و  (4)أنو قاؿ: "ال يرث القاتػ " --وخصصوه ثانيا: بما روي عنو 

قػػػاؿ: "نحػػػف معاشػػػر امنبيػػػال ال نػػػورث مػػػا تركنػػػاه  --رواه أبػػػو بكػػػر أف النبػػػغ 
 فخرج أوالد امنبيال. (5)صدقة"

                                           
( والعدة 2/400( والغيث اليامع )3/401( والبحر المحي) )1/198أنظر: قواطع امدلة ) (1)

 (.2/618)مبغ يعمغ 
 (.11سورة النسال: جزل مف ا ية ) (2)
 (.9713ىذا الحديث: سب  تخريجو وأنظر: تمخيص الحبير ) (3)
 ىذا الحديث: سب  تخريجو. (4)
 ىذا الحديث: سب  تخريجو. (5)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
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فيو عاـ يدؿ عمػغ جػواز  (1)قولو تعالغ: )وأح  لكـ ما ورال ذلكـ( -2
بغير المذكورات فغ ا ية كعمة الزوجػة، وخالتيػا، وابنػة  –الزواج 

خصصػوا  -رضػغ هللا عػنيـ–كف الصػحابة أختيا، وابنة أخييا، ول
قػػاؿ: ال تػػنكح المػػرأة عمػػغ  --ىػػذه ا يػػة بمػػا روي أف النبػػغ 

 .(2)عمتيا وال عمغ خالتيا"
فأخرج ىذا الحديث أربع نسػال: خالػة الزوجػة، وعمتيػا، وابنػة أختيػا، وابنػة 

نزؿ قبػ   أخييا، ونحو ذلؾ مما ال يحصغ عنيـ، ولـ ينق  إلينا أنيـ يحثوا ى  العاـ
الخػػاص، أو الخػػاص قبمػػو فػػدؿ عمػػغ أف الخػػاص يخصػػص العػػاـ مطمقػػا سػػوال تقػػدـ 

 عمغ العاـ أو تأخر عنو أو جي  التاريخ.
 الدلي  الثانغ:

أف تخصػػيص المفػػظ العػػاـ بالخػػاص فيػػو عمػػ  بكػػ  واحػػد مػػف الػػدليميف معػػا، 
ا بقػغ بعػد وذلؾ مف الخاص يعم  فيو فيما دؿ عميو مف امفراد، والعاـ يعم  بو فيمػ

 التخصيص، وفغ ىذا جمع بيف الدليميف، وىما العاـ والخاص.
وىو أولغ مف أف يقاؿ: إف المتأخر ينسخ المتقدـ عف عمػـ تػاريخ نزوليمػا، 
بطاؿ دلي  قػد ثبػت وىػو أولػغ مػف التوقػف إف جيػ  التػاريخ،  منو يمـز منو إىماؿ وا 

 منو يمـز منو ترؾ دليميف قد ثبتا.
 

                                           
 (24سورة النسال: جزل مف ا ية ) (1)
 ىذا الحديث: سب  تخريجو (2)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
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لخػػاص يخصػػص العػػاـ مطمقػػا ىػػو الػػراجح لػػئال يمػػـز تػػرؾ فكػػاف القػػوؿ بػػأف ا
بطاؿ الدليميف أو أحدىما  .(1)وا 

 المذىب الثانغ:
ماـ الحرميف والقاضغ عبد الجبػار إلػغ التفصػي  حيػث فرقػوا  ذىب الحنفية وا 
بػيف أف يعمػػـ تػػاريخ نزوليمػػا، أو أف يجيػػ ، أوي كػوف الخػػاص والعػػاـ مقتػػرنيف فيػػو 

 :(2)أقساـ
عممنا أف الخاص نزؿ وورد بعد العػاـ، فػ ف الخػاص ينسػخ العػاـ إف  القسـ اموؿ:

 فنعم  بما دؿ عميو الخاص.
إف عممنػا أف الخػاص والعػاـ نػزال معػا، فػ ف الخػاص يخصػص العمػـ  القسـ الثػانغ:

باسجمػػاع نقمػػو الزركشػػغ عػػف الشػػيخ أبػػغ حامػػد اسسػػفرايينغ والقاضػػغ عبػػد الوىػػاب 
 .(3)وأبغ بكر الرازي 
أف ال يعمػػـ تاريخيمػػا أي لػػـ نعمػػـ تقػػدـ أحػػدىما، وال كػػوف أحػػدىما  القسػػـ الثالػػث:

مقارنػػا لآلخػػر ف نػػا نتوقػػف عػػف العمػػ  بكػػ  واحػػد منيمػػا حتػػى تػػأتغ قرينػػة تػػدؿ عمػػغ 
المراد، ورميو ذىب أبو حنيفة وأصحابو والقاضغ أبغ بكر الباقالنغ والدقاؽ وبعػض 

 .(4)أى  الظاىر
 

                                           
( والميذب 2/400( والغيث اليامع )3/401المحي) )( والبحر 1/198أنظر: قواطع امدلة ) (1)
(4/1630.) 
 أنظر: المصادر السابقة. (2)
 (.401-2/400أنظر: الغيث اليامع ) (3)
 (.2/401( والغيث اليامع )411-407( والبحر المحي) )1/198أنظر: قواطع امدلة ) (4)
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قاضغ عبد الجبار وبعض الحنفية فيروف أما الشافعغ والحنابمة والمالكية وال
 أف الخاص منيما يخص العاـ.

ويالحظ ىنا أف الشافعغ ذىب إؿ يمػا يقتضػيو أصػمو، منػو بنػغ العػاـ عمػغ 
الخاص مطمقا متقدما ومتأخرا ومقارنا إذا عمـ التاريخ، لكف فغ بعض الصػور يكػوف 

لجيػ  ال تخمػو البنال عمغ وجو النسخ، وفغ بعضيا عمغ وجػو التخصػيص، وحالػة ا
عف ىذه امحػواؿ الثالثػة، فوجػب أف يبنػغ العػاـ عمػغ الخػاص والجيػ  بكػوف البنػال 
عمػػػغ وجػػػو النسػػػخ أو التخصػػػيص ال محػػػذور فيػػػو ال فػػػغ حػػػ  العمػػػ  وال فػػػغ حػػػ  

 االعتقاد.
أمػػا اسمػػاـ أبػػو حنيفػػة، فألنػػو ينسػػخ الخػػاص بالعػػاـ إذا كػػاف متقػػدما عميػػو، 

متػأخرا عنػو، وعنػد الجيػ  بالتػاريخ دار اممػر  ويخصص العاـ أو ينسخو بو إذا كاف
فػػغ الخػػاص بػػيف أف يكػػوف منسػػوخا أو مخصصػػا أو ناسػػخا، فعنػػد التػػردد فػػغ ىػػذه 

 .(1)امقساـ يجب التوقف
 أدلة المذىب الثانغ:

 استدؿ القائموف بالتفصي  بما يأتغ:
قػػاؿ: "كنػػا نأخػػذ امحػػدث بامحػػدث مػػف  -رضػػغ هللا عنيمػػا–أف ابػػف عبػػاس 

 ".--وؿ هللا أعماؿ رس
 وجو الداللة:

أف ىذا ظاىر فغ أف المتأخر أولغ بالعم  مف المتقدـ عند العمـ أف أحػدىما 
متأخر عف امخر، ولػـ يفػرؽ ىػذا امثػر بػيف أف يكػوف المتقػدـ الخػاص، أو المتقػدـ 

 العاـ فيكوف المتأخر منيما ىو المعموؿ بو فيكوف المتأخر ناسخا لممتقدـ.

                                           
 (.3/410أنظر: البحر المحي) ) (1)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
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ا مقارنػػة الخػػاص لمعػػاـ فمػػـ يوجػػد مقتضػػغ النسػػخ، وىػػو العمػػـ أمػػا إذا عممنػػ
 بالتأخر فيكوف الخاص مخصصا لمعاـ.

أما إذا جيمنا التاريخ فمـ نعمـ المتقدـ منيما، ف نا نتوقف، مف كال مف العاـ 
 والخاص داللتو قطعية فيمػا متسػاوياف، فػ ذا عممنػا بأحػدىما دوف ا خػر قػد رجحنػا

التػرجيح بػدوف مػرجح ال يجػوز فيمػـز التوقػف حتػى يػأتغ واحد منيمػا بػدوف مػرجح و 
 .(1)دلي  يرجح أحدىما
 بياف نوع الخالؼ:

الخالؼ فغ تعارض الخاص والعػاـ معنػوي حيػث إف أصػحاب المػذىب اموؿ 
قصدوا أف الخاص يخصص بدوف البحث عف تأخر أحػدىما أو تقدمػو أو نحػو ذلػؾ، 

نمػػا يخصصػػوف العػػاـ فتمشػػيا مػػع ظنيػػة العػػاـ فػػ نيـ ال يحكمػػوا بالتعػػ ارض بينيمػػا، وا 
بامخص منو فيعمموف بالخاص فيمػا دؿ عميػو ويعممػوف بالعػاـ فيمػا ورال ذلػؾ، مف 

 التعارض منتف بيف العاـ الذي ىو ظنغ الداللة، وبيف الخاص الذي ىو قطعييا.
 أما أصحاب المذىب الثانغ فقد قصدوا:

قب  الخاص أو العكس  أنو إذا ورد خاص وعاـ ف نيـ يبحثوف ى  العاـ نزؿ
أو جي  التاريخ أو كانا مقترنيف وك  قسـ لو حكػـ قػد سػب  بيانػو، وىػذا جريػا عمػغ 
قاعدتيـ فغ قطعية العاـ حيػث إنيػـ يحكمػوف بالتعػارض بينيمػا فػغ القػدر الػذي دؿ 

 (1)عميو الخاص لتساوييما فغ القطعية وعندئذ يكوف اممػر واحػدا مػف أمػور أربعػة
 .–سب  بيانو 

                                           
( وتفسير النصوص 218( وأثر االختالؼ )ص/4/1633قو )أنظر: الميذب فغ أصوؿ الف (1)
(2/124.) 
( وأصػػػوؿ 2/125( وتفسػػػير النصػػػوص )219-217أنظػػػر: أثػػػر اخػػػتالؼ فػػػغ القواعػػػد )ص/ (1)

 (.1/41( والتوضيح )1/142السرخسغ )
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 بحث انزابعادل
 يف

 )*(ًجٌب اػتماد اٌؼٌَّ لثً اٌثذث ػٓ ادلخظض

 تحرير مح  النزاع:
اتفػػ  العممػػال عمػػغ وجػػوب التمسػػؾ بالعػػاـ والعمػػ  بػػو فػػغ جميػػع أفػػراده قبػػ  

صػرح بػذلؾ امسػتاذ  --البحث عنو ى  دخمو تخصيص أـ ال؟ وذلػؾ فػغ حياتػو 
 .(1)أبو إسحاؽ االسفرايينغ

تمسؾ بالعاـ والعم  بو فغ جميع أفراد قب  البحث عػف واختمفوا فغ وجوب ال
 :(2)وفيو مذىباف --المخصص بعد وفاة النبغ 

 المذىب اموؿ: 
ذىػػػب أبػػػو بكػػػر الصػػػيرفغ واسمػػػاـ أحمػػػد وتػػػاج الػػػديف امرمػػػوي والقاضػػػغ 
ذا اعتقػػد عمومػػو  البيضػػاوي إلػػغ وجػػوب اعتقػػاد عمػػـو المفػػظ فػػغ حػػاؿ عممنػػا بػػو، وا 

وما بقػغ بعػد  –إذا جال وقت العم  بو قب  البحث عف المخصص  وجب العم  بذلؾ
إف بقغ شي، ورف لـ نجد المخصص لو نستمر فغ العم  بالعػاـ، أي  –التخصيص 

يجػػب اعتقػػاد عمػػـو المفػػظ قبػػ  ظيػػور المخصػػص، فػػ ذا ظيػػر المخصػػص تغيػػر ذلػػؾ 
                                           

ىذه المسألة فرعيا الزركشغ عمغ الخالؼ فغ داللة العاـ حيػث قػاؿ: وينبنػغ عمػغ ىػذا امصػ   )*(
 كر ىذه المسألة مع بقية ما ذكرتو فغ المطالب السابقة.مسائ  وذ

 (.3/29أنظر: البحر المحي) )
( وتيسير 3/36( والبحر المحي) )2/364أنظر: تحرير مح  النزاع فغ الغيث اليامع ) (1)

 (.1/231التحرير )
( وروضػػة النػػاظر 109( والمسػػودة )ص/2/525راجػػع: ىػػذه المسػػألة فػػغ العػػدة مبػػغ يعمػػغ ) (2)

 (.2/364( والغيث اليامع )3/35( والبحر المحي) )1/230( وتيسير التحرير )126/)ص

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
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ر عبػػد االعتقػػاد، وىػػو المختػػار مبػػغ يعمػػغ الفػػرال وابػػف عقيػػ  وابػػف قدامػػة، وأبػػغ بكػػ
 .(1)العزيز بف جعفر "رالـ الخالؿ" وبعض الحنفية

 أدلة أصحاب ىذا المذىب
اسػػتدؿ القػػائموف بوجػػوب اعتقػػاد عمػػـو المفػػظ والعمػػ  بػػو قبػػ  البحػػث عػػف 

 :(2)المخصص بأدلة كثيرة
 :الدلي  اموؿ

أف ترؾ التمسؾ بالعاـ الحتماؿ وجود المخصص يمـز منػو: تػرجيح المرجػوح 
 نع بياف ذلؾ:عمغ الراجح وىو ممت

أف المفػظ العػػاـ راجػػح حيػػث إنػػو قػػد وجػػد وأثبػػت الحكػػـ بػػال شػػؾ، فيػػو معمػػـو 
قطعا واحتماؿ وجود المخصص مرجوح حيث إف مجرد احتماؿ ال دلي  عميو قد يثبػت 

مف أجػ  احتمػاؿ وجػود  –وىو المفظ العاـ  –وقد ال يثبت، فكوننا نترؾ دليال قد ثبت 
 اجح وىذا ممتنع عقال.مخصص ىذا ترجيح المرجوح عمغ الر 

 :الدلي  الثانغ
أف امص  عدـ المخصص وذلؾ يوجب ظف عػدـ المخصػص وىػو يكفػغ فػغ 

 ظف إثبات الحكـ بالمفظ العاـ.
أف احتمػػػاؿ وجػػػود الشػػػي ال يتػػػرؾ بػػػو الشػػػي الثابػػػت بػػػدلي  عمػػػ   :الػػػدلي  الثالػػػث

عمييـ  فغ النسخ فقد كانوا يعتقدوف بسبب كثرة ما نزؿ -رضغ هللا عنيـ–الصحابة 
مف الناسخ والمنسوخ أف ك  حكـ ينزؿ عمييـ سينسخ فيما بعد، ولكف ىػذا االعتقػاد 
لػػـ يمػػنعيـ مػػف العمػػ  بػػالحكـ حػػاؿ نزولػػو فػػ ذا مػػا نػػزؿ مػػا ينسػػخو تركػػوا المنسػػوخ 

 وعمموا بالناسخ.
                                           

 أنظر: المصادر السابقة. (1)
 (.530: 2/525أنظر: العدة مبغ يعمغ ) (2)
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ف كنػا       فكذلؾ ىنا: وجب اعتقاد عمـو المفظ حاؿ عممنا بو والعمػ  عمػغ ذلػؾ، وا 
صػص لػو، فػ ف ثبػت ىػذا المخصػص تركنػا العػاـ وعممنػا بالخػاص، نحتم  وجػود مخ

ف لـ يثبت مخصص نستمر فغ العم  عمغ العمـو وفيو مف االحتياط ما يعممو ك   وا 
 فطف.

القياس عمغ أسمال الحقائ  وذلؾ لو لـ يجز التمسػؾ بالعػاـ إال بعػد  :الدلي  الرابع
إال بعد البحث ى  يؤخذ  البحث عف المخصص، لما جاز التمسؾ بالمفظ عمغ حقيقتو

ما يقتضغ صرفو عف المجاز أو ال؟ بجػامع احتمػاؿ الخطػأ لكػف ال يجػب ذلػؾ فكػذلؾ 
 .(1)فيما نحف فيو

ذىػب أكثػر الشػػافعية والمالكيػة وبعػػض الحنفيػة إلػػغ أنػو ال يجػػب  :المػذىب الثػػانغ
اعتقاد عمـو المفظ والعم  بو حتى يبحث عػف المخصػص فػال يجػد مػا يخصػو، وبػو 

ف سري  والغزالغ وا مدي وابف الحاجب واسماـ أحمد فغ رواية ثانيػة، واختػاره قاؿ اب
ماـ الحرميف وحكػاه المػاوردي عػف ظػاىر نػص الشػافعغ . (2)أبو الخطاب الحنبمغ وا 

 وىذا المذىب مقتضاه التوقف.
 أدلة أصحاب ىذا المذىب الثانغ:

 استدل اء عئلون  ءتوقل  ألدء  اآل و :
 الدلي  اموؿ:

أي صػػيغة مػػف صػػية العمػػـو ال تفيػػد العمػػـو إال بشػػرط عػػدـ المخصػػص  أف
وقب  المخصص يكوف وجوده وعدمو مشكوكا فيو والشؾ فغ الشرط يوجب الشؾ فغ 

                                           
( والبحر 1579-4/157( والميذب فغ أصوؿ الفقو )530-2/528أنظر: العدة مبغ يعمغ ) (1)

 (.2/403( ونياية السوؿ )3/37المحي) )
( وأصػػوؿ 1/330( وتيسػػير التحريػػر )2/364( والغيػػث اليػػامع )3/36أنظػػر: البحػػر المحػػي) ) (2)

 (.2/525( والعدة )2/403( ونياية السوؿ )1/267( وفواتح الرحموت )1/132السرخسغ )
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المشػروط أي إذا شػككنا فػػغ وجػود المخصػص وعػػدـ وجػوده، فػ ف ىػػذا يمػـز منػػو أف 
 نشؾ فغ ىذا المفظ ى  أفاد العمـو أو ال؟

   فرد مشكوؾ فييا والمشكوؾ فييا ال يعم  بو.إذف حجيتو بالنسبة إلغ ك
 وأجيب عف ذلؾ:

بأنا ال نسمـ أف وجود المخصص وعدمو مشكوؾ فيو، ب  عدمو عندنا أرمب 
عمػػغ الظػػف، فيكػػوف ظػػف حجيػػة المفػػظ العػػاـ أرمػػب فعمػػغ ىػػذا يعتقػػد عمومػػو ويجػػب 

 العم  بذلؾ.
 الدلي  الثانغ:

، باعتبار أنو وضع لذلؾ فػغ أف المفظ العاـ يحتم  أف يكوف مرادا بو الع مـو
 المغة والمفظ عند إطالقو يدؿ عمغ ما وضع لو.

ويحتمػػ  أف يكػػوف العمػػـو ريػػر مػػراد منػػو لوجػػود مػػا يخصصػػو، نظػػرا لكثػػرة 
 ورود التخصيص عمغ العاـ حتى شاع قوليـ: ما مف عمـ إال وقد خصص.

ح واالحتمػاالف متسػاوياف، فمػو عمػػ  بالعػاـ قبػ  طمػػب المخصػص، لػـز تػػرجي
 أحد المتساوييف عمغ ا خر بدوف مرجح وىو باط .

إذف طمػػب الباحػػث لممخصػػص يريػػد بػػذلؾ تػػرجيح أحػػد اممػػريف بمػػرجح، فػػ ف 
، ورف لـ يجػده فقػد تػرجح العمػـو  وجد المخصص فقد ترجح الخصوص عمغ العمـو

 .(1)عمغ الخصوص، مف عدـ الوجداف دلي 
 وأجيب عف ذلؾ:

ـ المفظ، أمػا التخصػيص فيػو عػارض لػو أنا نعم  بامص  وامص  عدـ عمو 
 يحتاج إلغ قرينة مخصصة كما عممنا بأسمال الحقائ .

                                           
 (.3/37( والبحر المحي) )2/525أنظر: العدة مبغ يعمغ ) (1)
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وبذلؾ يكوف احتماؿ العمـو راجحا عمغ احتماؿ الخصوص وليسػا سػوال كمػا 
 زعمتـ فيعتقد عمـو المفظ ويعم  عمغ ىذا االعتقاد، مف العم  بالراجح واجب.

إلغ تػرؾ العمػ  بالػدلي  الثابػت، كما أف كالمكـ يؤدي إلغ التوقف مما يؤدي 
وىو المفظ العاـ وذلؾ مف امدلة المخصصة كثيرة ورير محصػورة فقػد يجػد المجتيػد 
الػػدلي  المخصػػص اليػػـو أو ال يجػػده ويقػػوؿ سػػأبحث عنػػو رػػدا وىكػػذا تػػذىب اميػػاـ 

 .(1)ويكوف الدلي  العاـ معطال وىو رير جائز
 نوع الخالؼ:

 ثر فغ الفروع الفقيية الخالؼ فغ المسألة معنوي حيث أ
 

                                           
 (.1581-4/1580ذب فغ أصوؿ الفقو )( والمي533-2/525أنظر: العدة مبغ يعمغ ) (1)
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 ادلبحث اخلامس
 )*(ًتمشٌشه --ختظٍض اٌؼٌَّ تفؼً اٌنيب  يف 

 :--أوال: التخصيص بفعمو 
 عمغ مذاىب: --وقع خالؼ فغ تخصيص العمـو بفع  النبغ 

 المذىب اموؿ:
ذىػػب الشػػافعية والحنابمػػة والمالكيػػة وبعػػض الحنفيػػة إلػػغ جػػواز التخصػػيص 

كاف يرد عنو لفظ عاـ فغ تحريـ شي ثػـ يفعػ  بعضػو تخصيصػا لمفػظ  --و بفعم
عػػف اسػػتقباؿ  --ـ إال أف يتبػػيف اختصاصػػو بػػو خالفػػا لمكرخػػغ نحػػو نييػػو االعػػ

 .(2)ثـ فع  ذلؾ فغ البنياف (1)القبمة بغائ) أو بوؿ
 المذىب الثانغ:

جػواز تخصػيص ذىب الكرخغ وريره مف الحنفية وبعض الشافعية إلػغ عػدـ 
 .(3)واختاره ابف برىاف ونصره --العمـو بفعمو 

 المذىب الثالث:
                                           

ف كانػػت ترجػػع إلػػغ تخصػػيص العمػػـو بالػػدلي  الظنػػغ إال أف التػػرجيح  )*( ىػػذه المسػػألة ومػػا يمييػػا وا 
 مختمف فيو وقد حاولت التعرض ليا بالذكر تتميما لمفائدة.

( 1/3( وأبػو داود )1/224( ومسػمـ )1/48ىذا الحديث: أخرجو البخػاري فػغ كتػاب الوضػول ) (1)
( واستشيد بو ابف السمعانغ عمػغ منػع تخصػيص عمػوـ القػوؿ 5/421سماـ أحمد فغ المسند )وا

 (.1/188بالفع  عند الكرخغ مف الحنفية وقاؿ: وعندي أف ىذا بالنسخ أشبو قواطع امدلة )
( ط 1/296( والمسػػودة )3/569( وشػػرح مختصػػر الروضػػة )3/387أنظػػر: البحػػر المحػػي) ) (2)

( وتقريب الوصوؿ البػف 2/388دكتور أحمد إبراىيـ الزروي والغيث اليامع )دار الفضيمة تحقي  ال
 (.1/354( وفواتح الرحموت )143-142جزي )ص/

( والمعتمد 2/329( واسحكاـ لآلمدي )1/396( والمسودة )1/354أنظر: فواتح الرحموت ) (3)
(1/391.) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
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ذىػب عبػد الجبػار بػػف أحمػد إلػغ الوقػف والتعػػارض نقمػو عنػو الزركشػػغ وبؿ 
تيمية، وشرط أبو الحسيف بف القطاف لجواز التخصيص بو كونو منافيا لمظاىر قػاؿ: 

خصػػيص بػػو كقولػػو تعػػالغ: )والسػػارؽ وأمػػا الفعػػ  الموافػػ  لمظػػاىر ف نػػو ال يجػػوز الت
فمو أتغ بسارؽ مجف أو ردال فقطعو، لـ يدؿ عمػغ تخصػيص  (1)والسارقة فاقطعوا(

 .(2)القطع بذلؾ المسروؽ منو بعض ما اشتممت عميو ا ية
 المذىب الرابع:

التفصي  بيف الفع  الظػاىر فػيخص العمػـو وبػيف الفعػ  المسػتتر فػال يخػص 
 اب فغ الممخص ونقمو عنو الزركشغ.بو حكاه القاضغ عبد الوى

وفصػػ  بعضػػيـ بػػيف أف ال يظيػػر كػػوف الفعػػ  مػػف خصائصػػو فػػيخص، فػػ ف 
، وليػػذا حمػػ  الشػػافعغ تػػزوي   اشػػتير كونػػو مػػف خصائصػػو فػػال يخػػص بػػو العمػػـو

حو الكيػا مػف خصائصػو وىػذا جػـز بػو سػميـ وصػح ميمونة وىو محـر عمغ أنػو كػاف
 .(3)الطبري 

وليس  --ر لوقوع تخصيص العمـو بفعمو والراجح ما ذىب إليو الجميو 
 ؿ عمغ الجواز مف الوقوع.أد

                                           
 (.38سورة المائدة: جزل مف ا ية ) (1)
 (.3/388) )أنظر: البحر المحي (2)
 (.1/296( والمسودة )3/388أنظر: البحر المحي) ) (3)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
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 :--ثانيا: تخصيص العموـ بتقرير النبغ 
واحػػدا مػػف المكمفػػيف عمػػغ خػػالؼ  --اختمػػف العممػػال فػػغ تقريػػر النبػػغ 

مقتضغ العاـ ى  يكوف مخصصا إذا وجدت شرائ) التقرير بعد اسنكار فػغ حػ  ذلػؾ 
 . مذىباف:الفاع 

 المذىب اموؿ:
 --ذىب الجميور مف العممال إلغ جواز تخصيص العمـو بتقرير النبػغ 

عمغ خالؼ العمـو مػع قدرتػو عمػغ المنػع مػف خالفػو، مف إقػراره كصػريح إذنػو إذ ال 
يجػػوز لػػو اسقػػرار عمػػغ الخطػػأ لعصػػمتو، والسػػنة قػػوؿ أو فعػػ  أو إقػػرار عمػػغ فعػػ  أو 

د مف اممة عمغ خالؼ العموـ ثبػت ذلػؾ فػغ حػ  ريػره، مف مػا ترؾ، ثـ إذا أقر واح
ثبت فغ ح  واحد ثبت فغ ح  الجميع ما لـ يخص بػو ذلػؾ الواحػد كمػا لػو قػاؿ: ال 

عمغ ذلؾ، فيعمـ أف ذلػؾ  --تقتموا المسمميف وقد رأينا شخصا قت  مسمما، واقره 
 .(1)المقتوؿ كاف يجوز لك  واحد قتمو

" : "فيمػػػا سػػػقت السػػػمال العشػػػر--سػػػمعانغ بقولػػػو ومثػػػ  لػػػذلؾ ابػػػف ال
قراره  مخصوص بتركو أخذ الزكاة مف الخضروات وكذا تركو أخذ الزكاة فغ النواض  وا 

 .(2)ترؾ الوضول بالنوـ قاعدا

                                           
( وشػػػػرح تنقػػػػيح 3/373( وشػػػػرح الكوكػػػػب )2/109( والمستصػػػػفغ )2/573أنظػػػػر: العػػػػدة ) (1)

( والمسػػودة 3/571( وشػػرح مختصػػر الروضػػة )2/354( وفػػواتح الرحمػػوت )210الفصػػوؿ )ص/
 (.143( وتقريب الوصوؿ )ص/1/296)
 (.390-3/389( والبحر المحي) )1/192دلة )أنظر: قواطع ام (2)
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 المذىب الثانغ:
 --ذىػػػب بعػػػض العممػػػال إلػػػغ عػػػدـ جػػػواز تخصػػػيص العمػػػـو بتقريػػػره 

فال يقع فغ مقابمة مالو صيغة فال يكوف مخصصػا  محتجيف بأف التقرير ال صيغة لو
.  لمعمـو

ف كاف ال صيغة لو رير أنو حجة قاطعة فغ جػواز الفعػ  نفيػا  لكف التقرير وا 
بخالؼ العاـ، ف نو ظنغ محتم  التخصيص فيكػوف التقريػر  --لمخطأ عف النبغ 

 .(1)أقوف وامقوف يخصص امضعف فالتقرير يخصص العاـ
 نوع الخالؼ:

عمػغ  --الخالؼ معنوي حيث إنػو لػو وجػد عػاـ مػف الػنص، أقػر النبػغ 
فع  يخالف داللة ذلؾ العاـ، فػ ف العػاـ ال يكػوف حكمػو متنػاوال ليػذا الفػرد بػ  يكػوف 

 مرادا بو ريره كذا عند المذىب اموؿ.
أما عنػد أصػحاب المػذىب الثػانغ فػ ف العػاـ يكػوف حكمػو متنػاوال ليػذا الفػرد 

 التقرير ال يقوي عمغ تخصيص العاـ عندىـ.وريره، مف 

                                           
 (.1621-4/1620( والميذب فغ أصوؿ الفقو )3/389أنظر: البحر المحي) ) (1)
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 ادلبحث انسادس
 يف

 ختظٍض اٌؼٌَّ تادلفيٌَ

 المفيوـ
 .(1)اسـ مفعوؿ مف فيـ الشي إذا عقمو فالمفيـو ىو المعقوؿ

 وفغ االصطالح:
 ىو ما دؿ عميو المفظ ال فغ مح  النط  وينقسـ إلغ قسميف:

غ محػ  السػكوت موافقػا لمدلولػو : مفيـو موافقة وىو: ما يكوف مدلوؿ المفظ فػاموؿ
 فغ مح  النط .

: مفيـو مخالفة وىو: ما يكوف مدلوؿ المفظ فغ مح  السكوت مخالفا لمدلولو الثانغ
 .(2)فغ مح  النط 

 أوال: تخصيص العموـ بمفيوـ الموافقة:
اتف  العممال عمغ أف مفيـو الموافقة يخصػص العمػوـ مػف الكتػاب والسػنة، 

فػػ ذا تعػػارض  ،قػػة دليػػ  خػػاص مػػف أدلػػة الشػػرع والعػػاـ كػػذلؾوذلػػؾ مف مفيػػـو المواف
وىػو أولػغ  ،الدليالف ف نا نعم  بالخاص وما بقغ بعد التخصيص جمعا بػيف الػدليميف

 .(3)لدلي  ثبتلعاـ وترؾ الخاص، مف فيو إىماؿ مف العم  با

                                           
 (.2/407( والمعجـ الوجيز )9/16أنظر: تاج العروس ) (1)
 (.69-3/66أنظر: اسحكاـ لآلمدي ) (2)
 (.1/298والمسودة )( 193-1/184( وقواطع امدلة )385-3/382أنظر: البحر المحي) ) (3)
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 ثانيا: تخصيص العموـ بمفيوـ المخالفة:
 لمخالفة عمغ مذىبيف:اختمف العممال فغ تخصيص العمـو بمفيـو ا

 المذىب اموؿ:
ذىب الجميور مف العممال إلغ جواز تخصيص عمـو القربف والسنة بمفيـو 

. وحكػى (1)المخالفة وبو قاؿ القاضغ أبو يعمغ وابػف عقيػ  والمقدسػغ مػف الحنابمػة
 فيو اجماعا

 المذىب الثانغ:
و، ذىػب بعػض العممػال إلػغ أف مفيػػـو المخالفػة ال يجػوز تخصػيص العػاـ بػػ

نقمػػو الزركشػػغ عػػف اسمػػاـ مالػػؾ، ومقتضػػغ أحػػد أقػػواؿ الشػػافعغ وفػػ  مػػا ذكػػره ابػػف 
 السمعانغ.

طوؽ بػو والمنطػوؽ أقػوف مػف نواستند أصحاب ىذا المذىب إلغ: أف العاـ م
المفيـو نظرا الفتقار المفيػـو فػغ داللتػو إلػغ المنطػوؽ، وعػدـ افتقػار المنطػوؽ فػغ 

مػو خػص بػو لمػـز مػف ذلػؾ العمػ  بامضػعف داللة المفيـو فيكوف المفيـو أضػعف ف
 وترؾ امقوف وىو رير معقوؿ.

 وأجيب عف ذلؾ:
بػػأف المفيػػـو لػػيس أضػػعف مػػف المنطػػوؽ لكػػف الػػذي جعمنػػا نعمػػ  بػػالمفيـو 
الخاص ىو أنو ال يمـز منو إبطاؿ العم  بالعاـ مطمقا حيث إنا نعم  بو وما بقغ بعد 

إبطػػاؿ العمػػ  بػػالمفيـو الخػػاص وال التخصػػيص، أمػػا العمػػ  بػػالعمـو ف نػػو يمػػـز منػػو 

                                           
( وشػػػرح مختصػػػر الروضػػػة 129( وروضػػػة النػػػاظر )ص/2/578أنظػػػر: العػػػدة مبػػػغ يعمػػػغ ) (1)
 (.1/298( والمسودة )3/569)
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بطػاؿ  يخفغ أف الجمع بيف الدليميف ولو مػف وجػو أولػغ مػف العمػ  بظػاىر أحػدىما وا 
 .(1)ا خر

 نوع الخالؼ:
الخالؼ معنوي ف نو بنال عمغ المذىب اموؿ فػ ف مفيػـو فػغ "سػائمة الغػنـ 

واجبػة فػغ : "فػغ أربعػيف شػاة شػاة" فتكػوف الزكػاة --زكاة" يخصص عمـو قولو 
الغػػػنـ السػػػائمة فقػػػ) دوف المعموفػػػة عنػػػدىـ، أمػػػا المػػػذىب الثػػػانغ فػػػال تخصػػػيص 

.  بالمفيـو

                                           
 (.4/1624ا ولميذب فغ أصوؿ الفقو )366ص3أنظر:  البحر المحي)   (1)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
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 ادلبحث انسابع
 يف

 ختظٍض اٌؼٌَّ تمٌي اٌظذاتً ًفؼٍو ًِزىثو
 اختمف العممال فغ تخصيص العمـو بقوؿ الصحابغ ومذىبو عمغ مذىبيف:

 المذىب اموؿ:
لعممػػال إلػػغ أف قػػوؿ الصػػحابغ ذىػػب أكثػػر الشػػافعية والمالكيػػة وكثيػػر مػػف ا

 .(1)ومذىبو ال يخصص العمـو وىو قوؿ الشافعغ فغ الجديد
 أدلة أصحاب ىذا المذىب اموؿ:

استدؿ القائموف بعدـ جواز تخصيص العمػـو بقػوؿ الصػحابغ ومذىبػو بأدلػة 
 كثيرة منيا:

 الدلي  اموؿ:
صػػمح أف أف العػاـ دليػ  ظػاىر فيمػا اقتضػاه مػػف التعمػيـ، ولػـ يوجػد لػو مػا ي

يكوف معارضا لػو سػوي فعػ  الصػحابغ وقولػو وىػو ريػر صػالح لمعارضػتو حيػث إف 
فعمو رير مستند رمغ نص يدؿ عمغ أف المراد بذلؾ العاـ الخاص بػ  يكػوف مسػتندا 
إلػػغ مػػا يظنػػو دلػػيال أقػػوي منػػو فيحتمػػ  أف يكػػوف دلػػيال ويحتمػػ  أف ال يكػػوف دلػػيال 

ف منػػػو ويحتمػػػ  أف ال يكػػػوف وىػػػذه وبتقػػػدير أف يكػػػوف دلػػػيال يحتمػػػ  أف يكػػػوف أقػػػو 
االحتمػػاالت متسػػػاوية وال مػػرجح أمػػػا العػػػاـ فيػػو دليػػػ  ال يحتمػػػ  شػػيئا فيقػػػدـ ريػػػر 

                                           
ختصر ( وشرح م1/299( والمسودة )2/390( والغيث اليامع )3/368أنظر: البحر المحي) ) (1)

( والعدة مبػغ يعمػغ 1/189( وقواطع امدلة )215( وشرح تنقيح الفصوؿ )ص/3/571الروضة )
( وشػػرح الكوكػػب 296( والقواعػػد امصػػولية البػف المحػػاـ )ص/1/28( وأعػالـ المػػوقعيف )2/579)

 (.21( والممع )ص/208المنير )ص/
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المحتمػػ  عمػػغ المحتمػػ  وعميػػو فػػال يقػػوي قػػوؿ الصػػحابغ ومذىبػػو عمػػغ تخصػػيص 
 العاـ.

 الدلي  الثانغ:
يشػػيد بػػأف قػػوؿ الصػػحابغ ال  -رضػػغ هللا عػػنيـ–أف الواقػػع منػػا لصػػحابة 

ـو حيػػث كػػاف الواحػػد مػػنيـ إذا سػػمع العمػػوـ مػػف الكتػػاب والسػػنة ف نػػو يخصػػص العمػػ
يترؾ مذىبو وقولو مف أج  ىذا العمـو وما نق  عف أحػدىـ أنػو خػص عمومػا بقػوؿ 
نفسػػو وىػػذا يػػدؿ عمػػغ أف قولػػو أضػػعف مػػف عمػػـو كػػالـ الشػػارع وذكػػر الطػػوفغ ليػػذا 

 الدلي  تمثي  وتفصي .
 المذىب الثانغ:

والشػافعغ فػغ القػديـ واسمػاـ مالػؾ فػغ قػوؿ لػو إلػغ ذىب الحنفية والحنابمة 
 .(1)جواز تخصيص العمـو يقوؿ الصحابغ ومذىبو، واختاره أبو الحطاب الحنبمغ

 دلي  أصحاب ىذا المذىب :
أف قوؿ الصحابغ حجة يقدـ عمغ القياس وتخصيص العمـو بالقيػاس جػائز 

 فقوؿ الصحابغ المقدـ عميو أولغ أف يخصص بو.
 :وأجيب عف ذلؾ

بػػأف قيػػاس قػػوؿ الصػػحابغ عمػػغ القيػػاس فاسػػد منػػو قيػػاس مػػع الفػػارؽ مف 
 االحتماالت التغ تتطرؽ لقوؿ الصحابغ أكثر مف تطرؽ االحتماالت لمقياس.

كمػػػا أف القيػػػاس ثبػػػت اعتمػػػاده عمػػػغ أصػػػ  ثابػػػت بكتػػػاب أو سػػػنة فجػػػاز 
التخصػػػيص بػػػو لمعرفتنػػػا لمػػػدلي  الػػػذي اعتمػػػد عميػػػو أمػػػا قػػػوؿ الصػػػحابغ ومذىبػػػو 

                                           
( 3/571ر الروضػػة )( وشػػرح مختصػػ1/299( والمسػػودة )2/579أنظػػر: العػػدة مبػػغ يعمػػغ ) (1)

( حيػػث نقػػ  ىػػذا عػػف مالػػؾ وشػػرح 219( وشػػرح تنقػػيح الفصػػوؿ )ص/1/355وفػػواتح الرحمػػوت )
 (.208الكوكب )
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خصػػص لمعمػػـو فػػال نعػػرؼ مسػػتنده لػػذلؾ رددنػػاه ونعمػػ  بمػػا ثبػػت وعممنػػاه وىػػو الم
 .(1)العمـو

 والذي يبدو لغ واختاره:
لكيا الطبري والزركشغ مف أف امحواؿ ثالثة  :(2)ىو ما فصمو ابف فورؾ وا 

 :اموؿ
-أنا إذا عممنا مف حاؿ الراوي أنو إنما حم  عمغ ذلؾ بما عمـ مف قصد النبػغ  

 .--ب إتباعو لئال يفضغ إلغ مخالفة النبغ وج -
 :الثانغ

أنغ عمػـ أنػو خػص الخبػر بػدلي  بخػر أو ضػرب مػف االسػتدالؿ أي أنػو حممػو عمػغ  
وجو استدالال أو تخصيصا بخبر بخر فال يجػب إتباعػو ويجػب اسػتعماؿ الخبػر 

 قطعا.
 :الثالث

موضػػػع الخػػػالؼ  أف ال يعمػػـ مػػػا مجمػػو خػػػص الخبػػػر وأمكػػف أف يكػػػوف بػػػدلي  وىػػو 
 والراجح تقديـ الخبر.

   نوع الخالؼ:
الخالؼ معنوي لما لو مف أثر فػغ بعػض الفػروع الفقييػة كمػا فػغ قتػ  المػرأة       

إذا ارتدت فمف قالوا بعدـ جواز تخصيص العمـو بقوؿ الصحابغ ومذىبو قالوا بقتميا 
ص بمػا روي عػف ابػف : "مف بػدؿ دينػو فػاقتموه" وال يخػ--إذا ارتدت لعمـو قولو 

 عباس فغ قولو بعدـ قتميا.

                                           
( وفصػػ  أبػػو 4/1637( والميػػذب فػػغ أصػػوؿ الفقػػو )1/571أنظػػر: شػػرح مختصػػر الروضػػة ) (1)

 (.2/580يعمغ ىذا الدلي  فغ العدة )
 (.2/390مع )( والغيث اليا3/402أنظر: البحر المحي) ) (2)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
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ومف ذىب إلغ أف العمـو يخصص بقػوؿ الصػحابغ ومذىبػو قػالوا: ال تقتػ  وىػو     
 .(1)مذىب الحنفية ومف وافقيـ

                                           
( ومختصػر 4/388( وفتح القدير )305راجع ىذه المسألة فغ اختالؼ الفقيال لممروزي )ص/ (1)

( 2/1090( والتمييػد والكػافغ )5/283( والمنتقغ )7/260( وني  اموطار )259الطحاوي )ص/
( والػػػػروض 10/74( والمغنػػػػغ )2/284( والميػػػػذب )4/139( ومعنػػػػغ المحتػػػػاج )6/67وامـ )
 (.6/173( وكشاؼ القناع )3/341المربع )
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 انفصم انزابع
 يف

 أثش االختالف يف دالٌح اٌؼاَ يف اٌفشًع اٌفميٍح ًفٍو ِغائً 

 ة.فغ امك  مف متروؾ التسمي : ادلغأٌح األًيل

. : ادلغأٌح اٌثأٍح  فغ مباح الدـ ى  يعصـ بااللتجال إلغ الحـر

 فغ رج  أوصغ بخاتـ لرج  وبفصو  خر. : ادلغأٌح اٌثاٌثح

فػػػػغ اخػػػػتالؼ المضػػػػارب ورب المػػػػاؿ فػػػػغ عمػػػػـو االذف  : ادلغأٌح اٌشاتؼح
 وخصوصو.

 فغ جواز الصالة بدوف الفاتحة. : ادلغأٌح اخلاِغح

( فغ : ادلغأٌح اٌغادعح  قولو تعالغ: )وال تقتموا الصيد وأنتـ حـر

 فغ عدة المتوفى عنيا زوجيا وىغ حام . : ادلغأٌح اٌغاتؼح

 فغ الجمع بيف امختيف بممؾ اليميف. : ادلغأٌح اٌثاِنح

 فغ بوؿ ما يؤك  لحمو. : ادلغأٌح اٌتاعؼح

 فغ ما لو أقر بخاتـ ثـ قاؿ ما أردت إال الفص. : ادلغأٌح اٌؼاششج
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 فغ الترتيب فغ الوضول.        ادلغأٌح احلادٌح ػششج:

 : "ليس فيما دوف خمسة  أوس  --فغ قولو          ادلغأٌح اٌثأٍح ػششج:
 .صدقة أو نصاب ما يخرج مف امرض                             

 : "ال مرياث ء ع ل".--م قوءه          ادلغأٌح اٌثاٌثح ػششج:

 : "ال  صو  ءوارث".--م قوءه         ادلغأٌح اٌشاتؼح ػششج:
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
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 ادلسأنت األويل
 يف 

 األوً ِٓ ِرتًن اٌتغٍّح
ذىب الحنفية والمالكية إلغ أف الذبيحة المتروكة التسمية عمػدا عنػد ذبحيػا 
ال يجوز أكميا وىو قوؿ ابف عباس واسماـ أحمد فػغ روايػة وىػو قػوؿ الشػعبغ وابػف 

 (.1يف ونافع)سر 
استند الحنفية ومف وافقيـ إلغ قولو تعالغ: )وال تأكموا مما لـ يذكر اسػـ هللا 

نو لفس () ( حيث دلت ا ية عمغ تحريـ امك  مف ك  ذبيحة لـ يػذكر اسػـ 2عميو وا 
هللا عمييا سوال أكاف الذابح مسمما أو رير مسمـ وسوال أكاف ترؾ التسمية عمدا أو 

حاديث المروية فغ ىػذا البػاب مػا يصػمح مف يخصػص العمػـو سيوا ولـ يروا فغ ام
 منيا ظنية وداللة العاـ قطعية والظنغ ال يخصص القطعغ.

لكػػػف الصػػػحيح مػػػف مػػػذىب الحنفيػػػة واسمػػػاـ أحمػػػد والشػػػافعغ الجػػػواز حالػػػة 
 (.3النسياف)

                                           
( والبػػدائع 8/54( وشػػرح فػػتح القػػدير )8/112( واليدايػػة )2/106أنظػػر: حاشػػية الدسػػوقغ ) (1)
( واسنصاؼ 11/32( والمغنغ )263( ومسائ  أحمد لعبد هللا )ص/5/10( واالختيار )6/2786)
بدايػػػة المجتيػػػد ( و 7/75( والقرطبػػػغ )3/104( والمنتقػػػغ )2/106( والشػػػرح الكبيػػػر )10/400)
( والبنايػػػة لمعينػػػغ 5/287( وتبػػػيف الحقػػػائ  )3/15( والخػػػرش عمػػػغ مختصػػػر خميػػػ  )1/448)
(9/16.) 
 (.121سورة امنعاـ: مف ا ية ) (2)
أنظر: إيثار االنصاؼ لبياف الراجح مف أسباب الخالؼ البف قزاورمغ سب) ابف الجوزي  (3)

 (.512)ص/
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 قاؿ ابف قزاورمغ:
ف: وقػػد تسػػاعدنا نحػػو والشػػافعغ الجػػواز حالػػة النسػػياف وعػػف أحمػػد روايتػػا

إحداىما كقولنا أي عدـ الحػ  حالػة العمػد دوف النسػياف وامخػرف ال يحػ  سػوال كػاف 
 .(1)عامدا أو ناسيا

وذىب الشافعية ومف وافقيػـ إلػغ أف التسػمية سػنة ومتػروؾ التسػمية عمػدا 
مخصصة لعمـو ىذه ا ية حيػث إف  (2)حالؿ أكمو واستندوا إلغ جممة مف امحاديث

 .(3)تخصص بالدلي  الظنغداللة العاـ عندىـ ظنية ف

                                           
 ( ط أضوال السمف.473تالؼ الفقيال لممروزي )ص/( واخ512أنظر: إيثار اسنصاؼ )ص/ (1)
: "المػػؤمف يػػذبح عمػػغ اسػػـ هللا تعػػالغ سػػمغ أو لػػـ يسػػـ" رواه -صػػمغ هللا عميػػو وسػػمـ–كقولػػو  (2)

 ( وقاؿ رريب بيذا المفظ.4/182الزيمعغ فغ نصب الراية )
يػـ : "سموا انتـ وكموا" حينما سألوه عػف امعػراب ييػدوف ل-صمغ هللا عميو وسمـ–وقولو 

( بػاب ذبيحػة 7/237( فغ الػذبائح والصػيد والنسػائغ )6/226لحما أخرجو البخاري فغ صحيحة )
 (.3/254( وأبو داود فغ امضاحغ )2/488مف لـ يعرؼ ومالؾ فغ الموطأ )

: "اسػػـ هللا عمػػغ فػػـ كػػ  مسػػمـ" كػػذا فػػغ نصػػب الرايػػة -صػػمغ هللا عميػػو وسػػمـ–وقولػػو 
(4/182.) 
( 8/308( والمجمػػوع لمنػػووي )3/205( وروضػػة الطػػالبيف )8/112أنظػػر: نيايػػة المحتػػاج ) (3)

( ونتػػػائ  امفكػػػار 5/190( وحاشػػػية ابػػػف عابػػػديف )309-308وتخػػػري  الفػػػروع لمزنجػػػانغ )ص/
(5/190.) 



 

  

 

 داللة العاـ بيف القطعية والظنية دراسة أصولية تطبيقية  
 .... أستاذ أصوؿ الفقو المساعد بكمية الشريعة والقانوف بأسيوط  أبو دور سيد حامدد/

 

84 

 ادلسأنت انثانيت
 ِثاح اٌذَ ىً ٌؼظُ تاالٌتجاء إيل احلشَ يف 

ذىب الحنفية إلغ أف مباح الدـ بأي سبب كػاف مثػ  القتػ  والزنػغ والػردة إذا 
التجػػأ إلػػغ الحػػـر ال يبػػاح قتمػػو فيػػو ولكنػػو ال يبػػايع وال يجػػالس وال يكمػػـ وال يطعػػـ وال 

فيقتػػ  خػػارج الحػػـر وىػػو قػػوؿ ابػػف الزبيػػر ومجاىػػد يسػػقغ حتػػى يضػػطر إلػػغ الخػػروج 
 .(1)الحسف واسماـ الطبري 

وقولػو تعػالغ: )أو لػـ  (2)واحتجوا بعمـو قولو تعالغ: )ومف دخمو كاف بمنا(
 .(4)وقولو تعالغ: )أو لـ يروا أنا جعمنا حرما بمنا( (3)نمكف ليـ حرما أمنا(

 قاؿ النسفغ:
مو كاف بمنا( بالقياس عمغ مػا لػو "ال يجوز تخصيص قولو تعالغ: )ومف دخ

: "الحػػـر ال يعبػػد عاصػػما وال فػػارا --جنػغ فػػغ الحػػـر أو بخبػػر الواحػػد وىػو قولػػو 
 بدـ".

وىذا الحكـ تخرج عمغ مذىب الحنفية فغ عدـ جواز تخصيص العاـ بالػدلي  
 .(5)ظنغ سوال كاف خبر بحاد أو قياس

                                           
يثار اسنصاؼ )ص/6/547أنظر: حاشية رد المختار ) (1) ( وكشف امسػرار 805( البف عابديف وا 

( وأثػػػػػر االخػػػػػتالؼ 25-2/24قػػػػػربف لمحصػػػػػاص )( وأحكػػػػػاـ ال1/165عمػػػػػغ المنػػػػػار لمنسػػػػػفغ )
 (.214)ص/

 (.97سورة بؿ عمراف: جزل مف ا ية ) (2)
 (.57سورة القصص: جزل مف ا ية ) (3)
 (.67سورة العنكبوت: جزل مف ا ية ) (4)
 (.165-1/164أنظر: كشف امسرار عمغ المنار النسفغ ) (5)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
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غ الػنفس ثػـ لجػأ إلػغ وذىب الشافعغ ومالػؾ إلػغ أف مػف وجػب عميػو حػد فػ
 الحـر ف نو يقتص منو قياسا عمغ مف جنغ فغ داخ  الحـر ف ف قتمو جائز.

 قاؿ الزنجانغ:
خصص عمـو ىذا النص بالقياس لقياـ موجػب  -رضغ هللا عنو–فالشافعغ 

سػػقاط حقػػوؽ  االسػػتيفال وبعػػد احتمػػاؿ المػػانع إذ ال مناسػػبة بػػيف الميػػاذ إلػػغ الحػػـر وا 
الشػ  والضػنة والمضػايقة كيػف وقػد ظيػر إلغػاؤه فمػا إذا نشػأ ا دمييف المبنية عمغ 

 .(1)لقت  فغ الحـر وفغ قطع الطرؽ 

                                           
( 4/43المنيػػػاج شػػػرح مغنػػػغ المحتػػػاج )( و 9/224أنظػػػر: روضػػػة الطػػػالبيف ل مػػػاـ النػػػووي ) (1)

( 286( وتخري  الفػروع عمػغ امصػوؿ لمزنجػانغ )ص/8/161وتفسير اسماـ الرازي مفاتح الغيب )
 ط العبيكاف.
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 ادلسأنت انثانثت
 يف 

 سجً أًطً خبامت ٌشجً ًتفظو َخش
ذىب الحنفية إلغ أنو أوصغ بخاتمو سنساف ثـ أوصغ بفصو  خر فغ كالـ 

لفػػص وصػػيتاف: مفصػػوؿ فالحمقػػة لػػألوؿ والفػػص بينيمػػا نصػػفاف منػػو اجتمػػع فػػغ ا
إحػػداىما: ب يجػػاب عػػاـ إذ الخػػاتـ يتناولػػو بعمومػػو وامخػػرف ب يجػػاب خػػاص ثػػـ أثبػػت 
المسػػاواة بينيمػػا فػػغ الحكػػـ ولػػـ يجعػػ  الخػػاص أولػػغ كػػذا ذكػػره دمحم بػػف الحسػػف فػػغ 

 الزيادات.
وذكر فغ الوصايا: أنو لو كانت الوصيتاف بيذه الصفة بكػالـ موصػوؿ لكػاف 

مقػة لآلخػر مف الخػاص لمػا قػرف بالعػاـ صػار بيانػا الفػص لمموصػغ لػو بػالفص والح
فظير بعد مراده باسيجػاب العػاـ الحمقػة دوف الفػص ولمػا تػأخر لػـ يصػر بيانػا وكػاف 

 معارضا.
 وقاؿ أبو يوسف:

المفصػػوؿ كالموصػػوؿ مف الفػػص دخػػ  تحػػت الوصػػية الثانيػػة قصػػدا وفػػغ 
 .(1)امولغ تبعا واعتبار القصد أح 
مػػة عػػف ىػػذه المسػػألة فيمػػا إذا أوصػػغ لػػرجميف بػػأف وتحػػدث الشػػافعية والحناب

أوصغ بمالو لرج  وا خر بثمثو ف نو يقسـ ثمث مالو عمغ أربعة ثالث أرباع لصاحب 

                                           
( وبػػػػػدائع الصػػػػػنائع 27/147( والمبسػػػػػوط )1/165أنظػػػػػر: كشػػػػػف امسػػػػػرار عمػػػػػغ المنػػػػػار ) (1)
( وأصػػػوؿ البػػػزدوي مػػػع 510( واخػػػتالؼ الفقيػػػال لممػػػروزي )ص/2/1029( والكػػػافغ )1/4935)

 (.1/391الكشف )
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المػػاؿ وربػػع لصػػاحب الثمػػث وبػػو قػػاؿ ابػػف أبػػغ ليمػػغ والحسػػف بػػف صػػالح والشػػافعغ 
سحاؽ  .(1)وأحمد وا 

ؿ قريػػب مػػف وقػػاؿ أبػػو ثػػور والنعمػػاف ثمػػث مالػػو بينيمػػا نصػػفيف وىػػذا القػػو
 .(2)مذىب الحنفية

                                           
 (.1/596( والميذب )6/465أنظر: المغنغ ) (1)
 (.510( واختالؼ الفقيال )ص/27/148( والمبسوط )6/465أنظر: المغنغ ) (2)
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 ادلسأنت انزابعت
 يف

 اختالف ادلضاسب ًسب ادلاي يف ػٌَّ اإلرْ ًخظٌطو
ذىػػػب الحنفيػػػة إلػػػغ أف المضػػػارب ورب المػػػاؿ إذا اختمفػػػا فػػػغ عمػػػـو اسذف 
وخصوصو فالقوؿ لمف يدعغ العمـو أييما ولوال المساواة بػيف العػاـ والخػاص حكمػا 

ر إلػػػغ التػػػرجيح بمقتضػػػغ العقػػػد إذ العقػػػد عقػػػد وقيػػػاـ المعارضػػػة بينيمػػػا لمػػػا صػػػي
 .(1)لالسترباح وميما كاف التصرؼ أعـ كاف أجمب لمربح

 قاؿ الدبوسغ:
 

: فغ المضػارب ورب المػاؿ إذا اختمفػا فػغ عمػـو اسذف وخصوصػو (2)وقالوا
وأقامػػا البنيػػة وأرخػػا: كانػػت العبػػرة لمتػػاريخ وكػػاف ا خػػر منيمػػا أولػػغ فرفعػػوا الخػػاص 

صوا العاـ بالخاص فسووا بيف التخصيص والرفػع أصػال ولػـ رتبػوا العػاـ بالعاـ كما خ
 .(3)عمغ الخاص تقدـ الخاص أو تأخر عمغ ما قالو الخصـ فغ ألفاظ الشرع

وىػػذا القػػوؿ عنػػد عممػػال الحنفيػػة مبنػػغ عمػػغ أف العػػاـ عنػػدىـ يوجػػب الحكػػـ 
حاطػػة بمنزلػػة الخػػاص أمػػرا كػػاف أو نييػػا أو خبػػرا كمػػا قػػا ؿ الدبوسػػغ بعمومػػو قطعػػا وا 

 والنسفغ وريرىما.

                                           
 (.97( وتقويـ امدلة لمدبوسغ )ص/1/165أنظر: كشف امسرار عمغ المنار ) (1)
 أي عممال الحنفية. (2)
 (.97دلة )ص/أنظر: تقويـ ام (3)
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وعنػػد الشػػافعية ومػػف وافقيػػـ مػػف يعتبػػروف داللػػة العػػاـ عمػػغ أفػػراده ظنيػػة 
وليسػػت قطعيػػة ال يتػػأتغ ىػػذا الكػػالـ فػػال يقػػوي العػػاـ عمػػغ رفػػع الخػػاص مف داللػػة 

 .(1)الخاص قطعية والعاـ ظنية والظنغ ال يرفع القطعغ

                                           
 (.166-1/165أنظر: كشف امسرار ) (1)
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 ادلسأنت اخلامست
  يف

 حجٌاص اٌظالج تذًْ اٌفاحت
ذىب الحنفية إلغ عدـ جواز تخصيص عمـو قولو تعػالغ: )فػاقراؤا مػا تيسػر 

حتػػى يتعػػيف قػػرالة  (2): "ال صػػالة إال بفاتحػػة الكتػػاب"--بقولػػو  (1)مػػف القػػربف(
 .(3)الفاتحة فرضا كذا قالو النسفغ والدبوسغ

وعميو ف ف قرالة سورة مف القػربف أو ثػالث بيػات مػف أي سػورة فػرض عمػغ 
والمنفرد أما قرالة الفاتحة بعينيػا عنػدىـ فميسػت مػف فػرائض الصػالة بػ  ىػغ  اسماـ

 .(4)مف واجباتيا
إلػػػغ أف قػػػرالة  -رضػػػغ هللا عػػػنيـ–وذىػػػب اسمػػػاـ الشػػػافعغ وأحمػػػد ومالػػػؾ 

الفاتحة فغ ك  ركعة مف ركعات الصالة ركف ال تصح الصػالة بػدونيا سػوال فػغ ذلػؾ 
سماـ دوف المؤتـ عند الحنابمػة والمالكيػة مػع اسماـ والمؤتـ عند الشافعغ والمنفرد وا

 .(5)استحباب القرالة لو فيما يسر بو اسماـ أو لبعده عنو

                                           
 (.20سورة المزم : جزل مف ا ية ) (1)
( بفػػػتح البػػػاري والنسػػػائغ فػػػغ سػػػننو 2/165ىػػػذا الحػػػديث: أخرجػػػو البخػػػاري فػػػغ صػػػحيحو ) (2)
( عػف أبػغ 2/125( بشرح النووي ورواه أبو عونو فغ مسنده )4/101( واسماـ مسمـ )2/139)

 ىريرة.
( وفتح القدير 1/301( وحاشية ابف عابديف )1/165كشف امسرار عمغ المنار ) أنظر: (3)
 ( مع اليداية.1/199)
 (.96( وتقويـ امدلة )ص/1/105( وكنز الدقائ  )1/14أنظر: المبسوط لمسرخسغ ) (4)
( ونيايػػة المحتػػاج 10/305( وتفسػػير القرطبػػغ )3/327( والمجمػػوع )1/73أنظػػر: الميػػذب ) (5)
 (.52خري  الفروع عمغ امصوؿ لمزنجانغ )ص/( وت1/464)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
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 --فعنػػد أصػػحاب الميػػذب الثػػانغ تخصػػص عمػػـو ا يػػة بحػػديث النبػػغ 
 .(1)عمغ خالؼ ما ذىب إليو الحنفية

                                           
: بجواز الصالة بدوف الفاتحة ولعمـو قولو تعالغ: -أي عممال الحنفية–قاؿ الدبوسغ: قالوا  (1)

: "ال -صمغ هللا عميو وسمـ–)فاقرالوا ما تيسر مف القربف( ولـ يروا ترتيب ىذا العاـ عمغ قولو 
ف كانت عامة والخبر خاص وكاف صالة إال بفاتحة الكتاب". منو خبر الواح د فجعموا ا ية أولغ وا 

 (.96ىذا مذىبا ظاىرا لعممائنا. تقويـ امدلة )ص/

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
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 ادلسأنت انسادست
 يف

 ػذج ادلتٌفى ػنيا صًجيا ًىً داًِ
ىػػ  العمػػـ إلػػغ أف عػػدة المتػػوفى عنيػػا زوجيػػا وىػػغ حامػػ  ىػػغ ذىػػب سػػائر أ

وضػػع الحمػػ  فمػػو وضػػعت بعػػد سػػاعة مػػف وفػػاة زوجيػػا حػػ  ليػػا أف تتػػزوج ولكػػف ال 
يطؤىا زوجيا حتى تطير مػف نفاسػيا وتغتسػ  وذلػؾ لقولػو تعػالغ: )وأوالت امحمػاؿ 

: --وروي عػػػف أبػػػغ كعػػػب قػػػاؿ: قمػػػت لمنبػػػغ  (1)أجيمػػػف أف يضػػػعف حمميػػػف(
وأوالت امحمػػاؿ أجيمػػف أف يضػػعف حمميػػف( لممطمقػػة ثالثػػا والمتػػوفى عنيػػا زوجيػػا؟ )

 .(2)قاؿ: نعـ ىغ لممطمقة ثالثا والمتوفى عنيا"
وقاؿ ابف مسعود مف شال باىمتػو أف ا يػة التػغ فػغ سػورة النسػال القصػري 
وىػغ قولػػو تعػالغ: )وأوالت امحمػػاؿ أجميػف أنػػغ ضػػعف حمميػف( نزلػػت بعػد التػػغ فػػغ 

يعنػػغ أف ىػػذه ا يػػة ىػػغ  (3)البقػػرة )والػػذيف يتوفػػوف مػػنكـ ويػػذروف أزواجػػا(سػػورة 
 .(4)امخيرة فتقدـ عمغ ما خالفيا مف عمـو ا ية المتقدمة ويخص بيا عموميا

 قاؿ النسفغ:

                                           
 (.4سورة الطالؽ: جزل مف ا ية ) (1)
( وىو 7/196( وقاؿ صاحب االروال )5/116ىذا الحديث: أخرجو عبد هللا فغ زوائد المسند ) (2)

 ضعيف.
 سورة البقرة. (3)
( والنسػائغ 1/539ود أخرجو أبو داود فغ باب عدة الحام  مف كتاب الطالؽ )حديث ابف مسع (4)

(. وراجػػع: كشػػف امسػػرار 1/654( وابػػف ماجػػو أيضػػا فػػغ نفػػس البػػاب والكتػػاب )6/163كػػذلؾ )
 (.1/167لمنسفغ )

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
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"وقػػاؿ ابػػف مسػػعود مػػف شػػال باىمتػػو أف قولػػو: )أجميػػف أف يضػػعف حمميػػف( 
مػغ أف عػدتيا بوضػع الحمػػ  ال أخرىمػا نػزوال فصػار ناسػخا لػو واسػتدؿ بيػذا العػاـ ع

 .(1)رير وجع  الخاص الذي فغ سورة البقرة منسوخا بيذا العاـ فغ ح  الحام 
وال يخفغ أف ىػذا الفػرع مبنػغ عمػغ تعػارض العػاـ والخػاص وأف داللػة العػاـ 

 قطعية كما تقوؿ الحنفية.
أف المتوفغ عنيا  -وذىب عمغ ابف أبغ طالب وابف عباس رضغ هللا عنيما

وىغ حام  تعتػد بأبعػد امجمػيف اسػتدالال بقولػو تعػالغ: )أربعػة أشػير وعشػرا( زوجيا 
 .(2)وبقولو تعالغ: )أجميف أف يضعف حمميف(

وذكر شمس الديف أف ابػف عبػاس رجػع إلػغ قػوؿ الجماعػة لمػا بمغػو حػديث 
 .(3)سبيعة

                                           
( ومعيما الشرح 13-24/11( والمقنع واسنصاؼ )1/167أنظر: كشف امسرار لمنسفغ ) (1)

 الكبير.
( واسنصاؼ لممرداوي 48( وأثر االختالؼ )ص/1/167كشف امسرار لمنسفغ ) أنظر: (2)
(24/12.) 
روي عبد هللا بف امرقـ أف سبيعة امسممية أخبرتو أنيا كانت تحت سعد بف خولة وتوفغ عنيػا  (3)

 فغ حجة الوداع وىغ حام  فمـ تمبث أف وضعت حمميا بعد وفاتو.
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 ادلسأنت انسابعت
 يف 

 اجلّغ تني األختني مبٍه اٌٍّني
أجػػاز الجمػػع بػػيف امختػػيف  -رضػػغ هللا عنػػو–ذكػػر الطػػوفغ أف اسمػػاـ عمػػغ 

مػع أنػو  (1)بممؾ اليميف محتجا عمغ جواز ذلؾ بقولو تعالغ: )أو ما ممكػت أيمػانكـ(
مخصوص بذوات المحاـر إف كف ممؾ يميف ال يجوز وطؤىف وبو قاؿ بعض العممػال 

 .(2)وىو مبنغ عمغ أف العاـ بعد التخصيص حجة مطمقا
 -رضػغ هللا عنػو–ف أميػر المػؤمنيف عمػغ لكف المسطور فغ كتػب السػنة عػ

 فغ المسألة رأييف:
: التوقف ودليمو ما رواه ابف أبغ شػيبة والبػزار مػف طػرؽ عػف شػعبة عػف أبػغ اموؿ

عوف عف أبغ صالح الحنفغ أف ابف الكوال ساؿ عميا عف الجمع بيف امختػيف 
أنيغ عنػو  فقاؿ: حرمتيما بية وأحمتيما بية فال أحمو وال أحرمو وال أمر بو وال

 .(3)وال أفعمو أنا وال أحد مف أى  بيتغ
: التحػػريـ وىػػو مػػا ذكػػره النسػػفغ فػػغ كشػػف امسػػرار ودليمػػو مػػا رواه ابػػف عبػػد الثػػانغ

البر،ونقمو عنو ابف كثير مف طػرؽ أبػغ عبػد الػرحمف المقػرئ عػف موسػغ بػف 
أيػػوب عػػف عمػػو إيػػاس بػػف عػػامر عػػف عمػػغ قػػاؿ: سػػألتو عػػف رجػػ  لػػو أمتػػاف 

                                           
 (.3سورة النسال: جزل مف ا ية ) (1)
( ط مؤسسة الرسالة وكشف امسرار 528-2/526أنظر: شرح مختصر الروضة لمطوفغ ) (2)

 (.1/167لمنسفغ )
( ومجمػػػػع الزوائػػػػد لمييثمػػػػغ 1438( والبػػػػزار )4/169راجػػػػع: المصػػػػنف البػػػػف أبػػػػغ شػػػػيبة ) (3)
( والبييقػػغ فػػغ سػػننو جػػال بػػو مػػف طريػػ  أبػػغ عبيػػد هللا 2/222( وتفسػػير ابػػف كثيػػر )4/279)

 (.7/164المخزومغ )
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دىما ثػـ أراد أف يطػأ امخػرف، قػاؿ: ال حتػى يخرجيػا عػف ممكػو أختاف وطي إحػ
وزاد: أرأيػػت إف طمقيػػا زوجيػػا أو مػػات عنيػػا أليسػػت إليػػؾ؟ قػػاؿ: مف تعتقيػػا 
أسمـ لػؾ ثػـ أخػذ عمػغ بيػدي فقػاؿ لػغ: إنػو يحػـر عميػؾ ممػا ممكػت يمينػؾ مػا 

 .(1)مف الحرائر إال العدد -عز وج –يحـر عميؾ فغ كتاب هللا 
أي  (2)عمػػػػغ المنػػػػع وأباحػػػػو بعضػػػػيـ وسػػػػبب الخػػػػالؼ وجميػػػػور السػػػػمف

العمومييف يقػدـ وأي ا يتػيف أولػغ أف تخػص بيػا امخػرف وامصػح التخصػيص ب يػة 
النسال منيا وردت فغ تعييف المحرمات وتفصيميف وأخػذ امحكػاـ مػف مظانيػا أولػغ 
مػػف أخػػذىا ال مػػف مظانيػػا فيػػغ أولػػغ مػػف ا يػػة التػػغ وردت فػػغ مػػدح قػػـو حفظػػوا 

يـ إال عمػا أبػيح ليػـ كمػا أف بيػة ممػؾ اليمػيف دخميػا التخصػيص باتفػاؽ إذ ال فروج
يبػػاح بممػػؾ اليمػػيف ذوات محارمػػو الالتػػغ يصػػح لػػو ممكيػػف وال امخػػت مػػف الرضػػاعة 
وأمػػا بيػػة التحػػريـ فػػدخوؿ التخصػػيص فييػػا مختمػػف فيػػو فيػػغ عنػػد الجميػػور عمػػغ 

خمػو تخصػيص مقػػدـ عموميػا وعنػد المخػالف مخصصػػة وتقػرر أف العػاـ الػذي لػػـ يد
 .(3)عمغ ما دخمو

                                           
( ومصنف ابف أبغ شيبة 7/164( وسنف البييقغ )2/222أنظر: تفسير ابف كثير ) (1)
(4/168.) 
 (.3/149أنظر: شرح الموطأ لمزرقانغ ) (2)
أنػػو حػػـر الجمػػع بػػيف امختػػيف بممػػؾ اليمػػيف وقػػاؿ  -رضػػغ هللا عنػػو–قػػاؿ النسػػفغ: وعػػف عمػػغ  (3)

حرمتيمػػا بيػػة ىػػغ قولػػو: )وأف تجمعػػوا بػػيف أحمتيمػػا ىػػغ قولػػو تعػػالغ: )أو مػػا ممكػػت أيمػػانيـ( و 
امختيف( فوقعت المعارضات وترجيح المحـر احتياطا ووافقو عثماف فغ ىذا االستدالؿ إال أنو رجػح 
الموجب لمح  عند التعارض باعتبار امصػ  إذ امصػ  ىػو الحػ  بعػد وجػوب سػبب الحػ  فاسػتدالؿ 

 (.1/167مح  اسجمال: كشف امسرار )بالعمـو بمحضر مف الصحابة ولـ ينكر عمييما أحد فغ 
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 ادلسأنت انثامنت
 يف 

 تٌي ِا ٌؤوً حلّو
ذىب الحنفية واسماـ أحمد فغ رواية إلغ نجاسة بوؿ ما يؤك  لحمو استنادا 

ف نػو ناسػخ لحػديث العػرنييف العػاـ وىػذا  (1): "استنزىوا عف البػوؿ"--إلغ قولو 
يؤك  لحمػو وريػره كمػو نجػس حػراـ ال مف قبي  نسخ الخاص بالعاـ حيث إف بوؿ ما 

 .(2)يح  شربو واستعمالو لمتداوي وريره عند أبغ حنيفة
ويحػػ  عنػػد أبػػغ يوسػػف وبعػػض الحنابمػػة فػػغ التػػداوي  (3)وقػػوؿ الشػػافعغ

 .(4)لمضرورة وبو قاؿ أبو ثور

                                           
.1/127ىذا الحديث: أخرجو الدارقطنغ فغ سننو ) (1)  ( باب نجاسة البوؿ وصححو ابف حـز
قاؿ النسفغ: "عندنا العاـ قطعغ فيكوف مساويا لمخػاص حتػى يجػوز نسػخ الخػاص بالعػاـ منػو  (2)

صػمغ هللا –عرنييف نسخ بقولو يشترط فغ الناسخ أف يكوف مساويا لممنسوخ أو خيرا منو كحديث ال
: "استنزىوا عف البوؿ" وحديث العرنييف خاص ببوؿ اسب  يدؿ عمغ طيارتو وحمو وبو -عميو وسمـ

تمسػػؾ دمحم بػػف الحسػػف فػػغ أف بػػوؿ مػػا يؤكػػ  لحمػػو ظػػاىر ويحػػ  شػػربو لمتػػداوي وريػػره وعنػػدىما 
 محـ وريره.: "استنزىوا مف البوؿ" وىو عاـ لمأكوؿ ال-عميو السالـ–منسوخ بقولو 

وقاؿ فغ موضع بخر: "بوؿ ما يؤك  لحمو" نجس حراـ ال يحػ  شػربو واسػتعمالو لمتػداوي 
( 1/162وريػػره عنػػد أبػػغ حنيفػػة ويحػػ  عنػػد أبػػغ يوسػػف فػػغ التػػداوي لمضػػرورة: كشػػف امسػػرار )

( وتبػػػيف الحقػػػائ  لمزيمعػػػغ 1/70( وفػػػتح القػػػدير )1/54وراجػػػع: مػػػذىب الحنفيػػػة فػػػغ المبسػػػوط )
 (.1/87الفقيال ) ( وتحفو1/27)
 (.4/532( ومعالـ السنف )2/235( وامـ )2/556أنظر المجموع لمنوي ) (3)
( 103( واختالؼ الفقيال لممروزي )ص/2/556( والمجموع )1/127أنظر: المغنغ ) (4)

 (.1/174والمحمغ )

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
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سحاؽ ودمحم بف الحسف مػف الحنفيػة واسمػاـ  وذىب مالؾ والثوري والنخعغ وا 
واحتجػوا بحػديث  (1)الحنابمػة إلػغ ظيػارة بػوؿ مػا يؤكػ  لحمػو أحمد فغ رواية وأكثػر

أف يخرجػوا فػغ إبمػو فشػربوا مػف  --أنس بف مالؾ فغ قصة الذيف أمػرىـ النبػغ 
 .(2)أبواليا وألبانيا

                                           
( والخرشػػػػغ 26( والعػػػػدة شػػػرح العمػػػػدة )ص/1/339( واسنصػػػاؼ )1/723أنظػػػر: المغنػػػػغ ) (1)

 (.1/345( والشرح الكبير )1/82( وبداية المجتيد )1/160الكافغ ) (85)ص/
رضػغ –( ولفظػو عػف أنػس 7/458(، )6/153(، )1/235رواه البخاري فغ مواضع متعػددة ) (2)

صػػمغ هللا عميػػو –قػػاؿ: قػػدـ أنػػاس مػػف عكػػ  أو عرينػػة فػػاجتووا المدينػػة فػػأمرىـ النبػػغ  -هللا عنػػو
صػمغ هللا –وألبانيػا فػانطمقوا فممػا صػحوا: قتمػوا راعػغ النبػغ بمقاح وأف يشػربوا مػف أبواليػا  -وسمـ

واستقاقوا النعـ فجال الخبػر فػغ أوؿ النيػار فبعػث فػغ بثػارىـ فممػا ارتفػع النيػار جػي  -عميو وسمـ
بيـ فقطع أيدييـ وأرجميـ وسػمرت أعيػنيـ والقػوافغ الحػرة يستسػقوف فػال يسػقوه .. والحػديث رواه 

( والبييقػػػػغ 3/158( والنسػػػػائغ )2/861( وابػػػػف ماجػػػػو )4/531( وأبػػػػو داود )1/242مسػػػػمـ )
(8/62.) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
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 ادلسأنت انتاسعت
 يف 

 اٌشتٍة يف اٌٌضٌء 
ذىب الحنفية والمالكية إلػغ أف الترتيػب لػيس بشػرط فػغ الوضػول وىػو قػوؿ 

وابف عباس وابف مسػعود والثػوري وقػوؿ ل مػاـ أحمػد حكػاه عنػو ابػف الخطػاب  عمغ
 .(1)واختاره

فالحنفية يعتبروف العاـ قطعيػا فػغ داللتػو وىػو قولػو تعػالغ: )يػا أييػا الػذيف 
بمنوا إذا قمتـ إلػغ الصػالة فارسػموا وجػوىكـ وأيػديكـ إؿ يػالمراف  وامسػحوا برؤسػكـ 

عاـ مبيف فال يشترط ترتيبا بيف أعضال الوضول  فيذا نص (2)وأرجمكـ إلغ الكعبيف(
 .(3)إذ الوضول ال يقتضغ ترتيبا

أما أخبار ا حاد المروية فغ الباب فال تنيض عندىـ مخصصة لعاـ القػربف 
إال إذا كاف خصص قب  ذلؾ مف الظنغ ال يخصص القطعػغ وأف التخصػيص عنػدىـ 

يشػػترط فػػغ النسػػخ مسػػاواة لػػيس بيانػػا ولكنػػو إبطػػاؿ لمعمػػ  بعػػض العػػاـ ونسػػخا لػػو و
الناسخ لممنسوخ فغ القوة والقربف الكريـ لـ يأمر إال بتطيير أربعة أعضال وتطييرىا 

عمػػغ الترتيػػب فػػغ الوضػػول ال تػػدؿ  --حاصػػ  بػػدوف الترتيػػب أمػػا مواظبػػة النبػػغ 
 .(4)عمغ أنو ركف حيث كاف يواظب أيضا عمغ السنف كاممة مضمضة واالستنشاؽ

                                           
( ومواىػػب 1/182( والبنايػػة شػػرح اليدايػػة )1/6( وتبيػػيف الحقػػائ  )1/55أنظػػر: المبسػػوط ) (1)

( واسنصػػاؼ 1/12( وبدايػػة المجتيػػد )1/126( والخرشػػغ عمػػغ مختصػػر خميػػ  )1/249الجميػػ  )
يثار اس 1/12( وبداية المجتيد )1/126)  (.1/136( والمغنغ )80نصاؼ )ص/( وا 
 (.6سورة المائدة: جزل مف ا ية ) (2)
حيث ذكر يبويو ليا سبعة عشر موضعا وادعغ الفارسغ إجماع أى  المغة عمغ ذلؾ أثر  (3)

 (.272االختالؼ )ص/
 ( فغ إيثار الخالؼ البف قزاورمغ.83-80أنظر: إيثار اسنصاؼ )ص/ (4)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
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ذا كاف الما لكية يعتبػروف داللػة العػاـ ظنيػة إال أف اسمػاـ مالػؾ يجعػ  خبػر وا 
ال يعمػ  بالعػاـ  ا حاد مخصصا لعاـ القربف إذ عاضده عم  أى  المدينػة أو قيػاس وا 

 .(1)ويضعف الخبر
سحاؽ إلغ أف الترتيب شرط  وذىب الشافعية والحنابمة وأبو ثور وأبو عبيد وا 

هللا صػػػالة إمػػػرف: حتػػػى يضػػػع الطيػػػور  : "ال يقبػػػ --لقولػػػو  (2)فػػػغ الوضػػػول
 فيذا كمو يدؿ عمغ التزاـ الترتيب. (3)مواضعو فيغس  وجيو ثـ يديو .."

                                           
 (.6/99( وتفسير القرطبغ )159زىرة )ص/ أنظر: أصوؿ الفقو لمشيخ أبغ (1)
( ونيايػة 1/298( واسنصاؼ لممػرداوي )63أنظر: تخري  الفروع عمغ امصوؿ لمزنجانغ )ص/ (2)

 (.1/35( وامـ )1/160المحتاج )
(: روي مػف طػرؽ كثيػرة ولػيس فيػو شػي منيػا 2/364قاؿ الرازي الجصاص فغ أحكاـ القربف ) (3)

عضػػال بعضػػيا عمػػغ بعػػض وقػػاؿ الحػػافظ ابػػف حجػػر فػػغ التمخػػيص مػػا ذكػػر فػػغ الترتيػػب وعطػػف ام
( لػػـ أجػػده بيػػذا المفػػظ وقػػاؿ الػػدارمغ فػػغ جمػػع الجوامػػع لػػيس بمعػػروؼ. وراجػػع: ىػػامش 1/70)

 (.84المحق  لكتاب إيثار اسنصاؼ )ص/

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
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 ادلسأنت انعاشزة
 يف

 ٌٌ ألش خبامت ثُ لاي: ِا أسدخ إال اٌفض
ذكر الزركشغ فغ البحر المحػي) أنػو لػو قػاؿ فػغ اسقػرار لػو عنػدي خػاتـ ثػـ 

أصحيما ال مف الفػص متنػاوؿ السػـ الخػاتـ قاؿ: ما أردت الفص ففغ قولو وجياف: 
فيو بمثابة رجوع عف بعض ما أقر بػو فػال يقبػ  وىػذا يقتضػغ أف داللػة العػاـ عمػغ 

 .(1)أفراده قطعية عندنا
ال فيػو  وقد قاؿ بعض المغوييف أف الخاتـ فغ المغة اسـ لمحمقة مػع الفػص وا 

 حمقة.
 وقاؿ المرداوي فغ اسنصاؼ:

تـ فيو فػص وقػاؿ: مػا أردت الفػص احتمػ  وجيػيف لو أقر بخاتـ ثـ جال بخا
 .(2)أظيرىما دخولو لشموؿ االسـ

وبيػػذا يتبػػيف أف مػػذىب الشػػافعية والحنابمػػة يقػػـو عمػػغ أف داللػػة العػػاـ عمػػغ 
ال كػاف رجوعػا  أفراده ظنية وعمغ ذلؾ يمـز المقر ما أقر بو فيتنػاوؿ الخػاتـ والفػص وا 

 عف بعض ما أقر بو.
 يف:قاؿ ابف قدامة وشمس الد

ف قاؿ لو عندي خاتـ فيو فص فيو مقر بيما مف الفص جزل مف الخػاتـ  "وا 
فأشبو ما لو قاؿ: لو عمغ ثوب فيو عمـ ويحتم  أف يخرج عمغ لوجييف فيكوف مقرا 

                                           
 (.3/29أنظر: البحر المحي) لمزركشغ ) (1)
 الكبير.( مع المقنع والشرح 30/364أنظر: اسنصاؼ لممرداوي ) (2)
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ف قاؿ: فص فغ خاتـ احتم  وجييف ف ف قاؿ: لو عندي خاتـ وأطم   بالخاتـ وحده وا 
 .(1)لزمو الخاتـ بفصو الف اسـ الخاتـ يجمعيما"

أمػا مػذىب الحنفيػة ومػف وافقيػـ عمػغ أف داللػة العػاـ قطعيػة يػأتغ التخػري  
 .(2)عمغ الوجو المقاب  لمذىب الشافعية والحنابمة

                                           
 (.363-30/362( والشرح الكبير مع المقنع )30/262أنظر: المقنع البف قدامة ) (1)
ويػػأتغ فػػغ ىػػذا الفػػرع مػػف أقػػواؿ مػػا ذكرنػػاه فػػغ الوصػػية فػػغ المسػػألة الثالثػػة مػػف ىػػذا المبحػػث  (2)

( والكػافغ 1/4935( وبػدائع الصػنائع )510( واخػتالؼ الفقيػال )ص/27/148وراجع المبسوط )
(2/1029.) 
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 ادلسأنت احلاديت عشزة
 يف

 ٔظاب ِا خيشج ِٓ األسع
ذىػػب الشػػافعية والمالكيػػة والحنابمػػة وأبػػو يوسػػف ودمحم مػػف الحنفيػػة إلػػغ أف 

 –امرض خمسػػة أو سػػ  والوسػػ  سػػتوف صػػاعا  النصػػاب فػػغ زكػػاة مػػا يخػػرج مػػف
 .(1)والصاع قدح وثمث أو قدحاف أو قدحاف وثمث عمغ اختالؼ المذاىب

: "لػػيس فيمػػا دوف خمسػػة أو سػػ  --واحتجػػوا لمػػا ذىبػػوا إليػػو بقولػػو 
: "فيمػا سػقت السػمال --وجعمػوا ىػذا الحػديث مخصصػا لعمػـو قولػو  (2)صدقة"

وقالوا: ىذا مػاؿ  (3)العشر وفيما سقغ بالنض  نصف العشر" والعيوف أو كاف عثريا
 .(4)تحب فيو الصدقة فمـ تجب فغ يسيره كسائر اممواؿ

إلػػغ أف الزكػػاة واجبػػة فيمػػا يخػػرج مػػف  -رضػػغ هللا عنػػو–ذىػػب أبػػو حنيفػػة 
امرض قميمة وكثيرة واحتجوا بعمػـو الحػديث السػاب  وتأويػ  الحػديث الخػاص فجعمػو 

 .(5)فغ زكاة التجارة

                                           
( والقطػب الػدردير عمػغ مختصػر 3/73( ونيايػة المحتػاج )2/695أنظر: المغنغ البف قدامػة ) (1)

 (.3/3( والمبسوط )222( وأثر االختالؼ )ص/1/265( وبداية المجتيد )1/447خمي  )
 ىذا الحديث: مر تخريجو. (2)
 ىذا الحديث: مر تخريجو. (3)
 (.223أنظر: أثر االختالؼ )ص/ (4)
 (.3/3مبسوط لمسرخسغ )أنظر: ال (5)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
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 قاؿ السرخسغ:
"وأبػػو حنيفػػة يقػػوؿ فػػغ تأويػػ  الحػػديث زكػػاة التجػػارة فػػ نيـ كػػانوا يتبػػايعوف 

 .(1)باموساؽ كما ورد بو الحديث فقيمو خمسة أو س  مائتا درىـ"
 وقاؿ النسفغ:

-: "لػيس فيمػا دوف خمسػة أو سػ  صػدقة" نسػخ بقولػو --وكذا قولػو 
 ر".: "ما أخرجتو امرض ففيو العش-

                                           
 (.1/167أنظر: كشف امسرار عمغ المنار ) (1)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
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 ادلسأنت انثانيت عشزة
 يف

 (1)ِمذاس اٌغشلح اٌيت تمطغ هبا ٌذ اٌغاسق
ذىب الظاىرية والخوارج إلغ قطع يد ك  سارؽ ق  المسػروؽ أـ كثػر مطمقػا 

: "لعػػػف هللا --وبػػو قػػػاؿ الحسػػػف البصػػػري محتجػػػيف بعمػػـو بيػػػة السػػػرقة وقولػػػو 
 .(2)"السارؽ يسرؽ البيضة فتقطع يده ويسرؽ الحب  فتقطع يده

سحاؽ وأبو ثور واموزاعغ إلغ قطع يد  وذىب مالؾ وأى  المدينة الشافعغ وا 
 .(3)السارؽ فغ ربع دينار فصاعدا وبو قاؿ عمر وعمغ وعثماف رضغ هللا عنيـ

فالمالكية تقطع يد السارؽ عندىـ فغ ثالثة دراىػـ فصػاعدا وىػو مػا يسػاوي 
 .(4)رة دراىـربع دينار وعف الحنفية النصاب الموجب لمقطع ىو عش

 
 

                                           
( وشػػرح معػػانغ ا ثػػار 495-493راجػػع ىػػذه المسػػألة فػػغ: اخػػتالؼ الفقيػػال لممػػروزي )ص/ (1)
( والجصػػاص 10/242( والمغنػػغ )9/137( والمبسػػوط )4/220( وشػػرح فػػتح القػػدير )3/167)
( وكشػػػاؼ 10/262( واسنصػػػاؼ )2/1080( والكػػػافغ )4/233( وحاشػػػية الدسػػػوقغ )2/505)

( وتكممػػػة المجمػػػوع 10/110( وروضػػػة الطػػػالبيف )4/158( ومغنػػػغ المحتػػػاج )6/131القنػػػاع )
 (.8/206( والسنف الكبرف )12/106( وفتح الباري )11/182( وشرح النووي )19/11)
 (.228( وأنظر: أثر االختالؼ )ص/1687ىذا الحديث: رواه مسمـ فغ كتاب الحدود رقـ ) (2)
( 4/333( وحاشية الدسوقغ )7/160( والموطأ )493أنظر: اختالؼ الفقيال لممروزي )ص/ (3)

 (.2/1080والكافغ )
 (.7/160أنظر: الموطأ ) (4)
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وىذا مبنػغ عمػغ تخصػيص بيػة السػرقة با ثػار الػواردة فػغ ىػذا البػاب نحػو 
ونحػو ذلػؾ ممػا  )*(: "ال تقطػع يػد السػارؽ إال فػغ ربػع دينػار فصػاعدا"--قولو 

يتف  مع مذىب القائميف بجواز تخصيص عمـو الكتاب والسنة المتواترة بخير ا حاد 
 .(1)لحنفية الذيف ادعوا الشيرة لألحاديثكالشافعية ومف وافقيـ عدا ا

وذىػػب الحنفيػػة وسػػفياف إلػػغ أف السػػارؽ ال يقطػػع إال فػػغ عشػػرة دراىػػـ أو 
دينار وال يقطع حتى يخرج المتاع مف ممؾ الرج  محتجيف بما روي عف ابػف عبػاس 

 .(2)يقـو بعشرة دراىـ" --قاؿ: كاف ثمف المجف عمغ عيد رسوؿ هللا 
مد إلغ قطع يد السارؽ فغ ربع دينػار إذا سػرؽ مػف الػذىب وذىب اسماـ أح

 .(3)وتقطع يده فغ ثالثة دراىـ فصاعدا إذا سرؽ مف الدراىـ
وذىب ابف أبغ ليمػغ إلػغ قطػع يػد السػارؽ فػغ خمسػة دراىػـ فصػاعدا أخػذا 

قطػػػع فػػػغ قيمػػػة خمسػػػة  --مػػػف حػػػديث الشػػػعبغ عػػػف ابػػػف مسػػػعود أف النبػػػغ 
 .(4)دراىـ

لجميػػور إلػػغ حػػديث القطػػع فػػغ ربػػع دينػػار والحنفيػػة أخػػذوا وبالجممػػة ذىػػب ا
 بحديث عمرو بف شعيب وابف أبغ ليمغ بحديث ابف مسعود.

                                           
( وأبػػػػػو داود 6/163( وأحمػػػػػد )11/181( ومسػػػػػمـ )12/96ىػػػػػذا الحػػػػػديث: رواه البخػػػػػاري ) )*(
 (.8/254( والبييقغ )2/862( وابف ماجو )8/87( والنسائغ )5/3( والترمذي )4/546)
 (.493( واختالؼ الفقيال )ص/3/358( ونصب الراية )228أنظر: أثر االختالؼ )ص/ (1)
( 8/83( والنسائغ )9/470ىو حديث لعمرو بف شعيب عف أبيو رواه ابف أبغ شيبة ) (2)

 (.3/190والدارقطنغ )
 (.493( واختالؼ الفقيال )ص/10/262أنظر: المعنغ واسنصاؼ ) (3)
 (.8/262( والسنف الكبرف )494أنظر: اختالؼ الفقيال )ص/ (4)
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 ادلسأنت انثانثت عشزة
 يف 

 (1)تٍغ اٌثّش اٌزي ػًٍ اٌنخً خبشطو دتشا 
ذىػب أبػو حنيفػة إلػػغ عػدـ جػواز بيػػع الثمػر الػذي عمػػغ النخػ  بخرصػو تمػػرا 

: "التمر بالتمر --أو س  أو أكثر لعمـو قولو  مطمقا سوال أكاف أق  مف خمسة
والعمػـ بالمماثمػة فػغ ىػذه  (2)والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير مثال بمث  يػدا بيػد"

: "فػػػغ النيػػػغ عػػػف المحاقمػػػة --المسػػػألة مفقػػػود وكػػػذا عمػػػـو مػػػا روي عنػػػو 
 .(3)والمزابنة"

"رخػص فػغ بيػع العرايػا أف : --ولمغ أخػذ بالحػديث الخػاص بػأف النبػغ 
 .(4)تباع بخرصيا كيال"
 قاؿ السرخسغ:

                                           
يثػار 5/195( وىػامش فػتح القػدير )2/192راجع ىذه المسألة فػغ: المبسػوط لمسرخسػغ ) (1) ( وا 

( والمغنػػػغ 8/79( وزشػػػرح السػػػنة لمبغػػػوي )3/387( وروضػػػة الطػػػالبيف )567اسنصػػػاؼ )ص/
 (.1/273( والميذب )5/65( والخرشغ )4/16)
( 3/644( وأبػو داود )3/514( والترمذي )3/1210الحديث: أخرجو مسمـ فغ صحيحو ) ىذا (2)

 ( عف عبادة ابف الصامت والخدري.4/35( والزيمعغ فغ نصب الراية )4564والنسائغ )
( 220رواه البخاري عف أنسغ وأبغ سعيد الخدري فغ كتاب البيوع أنظر: أثر االختالؼ )ص/ (3)

 (.553واسيثار )
صاحب إيثار اسنصاؼ: "يجوز بيع الرطب بالتمر عند أبغ حنيفة متساويا وكيال قاؿ  (4)

 ( وقاال: ال يجوز".567)ص/

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg


 

  

 

 داللة العاـ بيف القطعية والظنية دراسة أصولية تطبيقية  
 .... أستاذ أصوؿ الفقو المساعد بكمية الشريعة والقانوف بأسيوط  أبو دور سيد حامدد/

 

107 

: "التمػر بػالتمر كػيال بكيػ " ومػا عمػغ رؤوس --"وحجتنا فغ ذلػؾ قولػو 
النخ  تمر فال يجوز بيعو بالتمر إال كيال بكي " وىػذا الحػديث عػاـ متفػ  عمػغ قبػوؿ 

 .(5)فيترجح عمغ الخاص المختمف فغ قبولو والعم  بو
الجميػػور مػػف الشػػافعية والحنابمػػة ومػػف وافقيػػـ إلػػغ جػػوز بيػػع الثمػػر وذىػػب 

وخصصوا عمـو الحديث "التمر بالتمر .." وحػديث  (2)الذي عمغ النخ  بخرصو تمرا
النيػػغ عػػف المزابنػػة .. بحػػديث التخصػػيص فػػغ العرايػػا. وفسػػر الشػػافعغ العرايػػا ببيػػع 

واشترط أف يكػوف ذلػؾ  الرطب عمغ النخ  بتمر فغ امرض أو العنب فيالشجر بزبيب
 .(3)فيما دوف خمسة أو س  واستندوا إلغ نص فغ ىذا

وفسػر اسمػاـ أحمػد العرايػػا ببيػع الرطػب فػغ رؤوس النخػػ  خرصػا بمثمػو مػػف 
التمر كيال فيما دوف خمسة أو س  وال يجوز ذلؾ إال لمف بو حاجة إلغ أكػ  الرطػب 

 .(4)رواه الشيخافوال ثمف معو وال يجوز ذلؾ فغ سائر الثمار وسنده حديث 

                                           
( وسيثار 6/168( وفتح القدير البف اليماـ )12/192أنظر: المبسوط لمسرخسغ ) (5()1)

 (.568اسنصاؼ )ص/
 (.5/65والخرشغ )( 4/16( والمغنغ )8/79( وشرح السنة )3/387أنظر: روضة الطالبيف ) (2)
"أرخػص فػغ بيػع العرايػا بخرصػيا فيمػا دوف خمسػة أو سػ "  -صمغ هللا عميػو وسػمـ–وىو أف  (3)

 (.1541أخرجو مسمـ فغ البيوع رقـ )
( وفيو أف الترخيص إنما كاف لرجاؿ مف امنصار 981حديث رواه مسمـ فغ كتاب الزكاة رقـ ) (4)

 كانوا ذو حاجة.
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 ادلسأنت انزابعت عشز
 يف 

 تٍغ اٌٍذُ تاحلٌٍاْ
ذىب أبو حنيفة وأبو يوسف إلغ جواز بيع المحـ بالشاة استدالال بالنصوص 
الدالة عمغ جواز البيع وىذا بيع فيجوز ولـ يأخذ اسماـ أبو حنيفة وصاحبو فغ ىذه 

 .(1)المسألة بتخصيص الظاىر بالقياس الحبمغ
 اورمغ:قاؿ ابف قز 

ونقمػو النػووي  (2)"يجوز بيع المحـ بالشاة عند أبغ حنيفػة وأبػغ يوسػف .."
إلغ عدـ جػواز بيػع  -رضغ هللا عنيـ–وذىب مالؾ والشافعغ وأحمد  (3)عف المزنغ

المحـ بالحيواف وبو قاؿ دمحم بف الحسف مف الحنفيػة إال عمػغ وجػو االعتبػار وفسػروه 
المحػػـ ليكػػوف لحميػػا بمثمػػو والزيػػادة بػػ زال أف يكػػوف المحػػـ أكثػػر ممػػا فػػغ الشػػاة مػػف 

 .(4)جمدىا وسقطيا

                                           
 (.6/166( وفتح القدير )12/180) أنظر: المبسوط لمسرخسغ (1)
 (.6/166( وفتح القدير )571أنظر: إيثار اسنصاؼ فغ أثار الخالؼ )ص/ (2)
 (.3/394أنظر: روضة الطالبيف ل ماـ النووي ) (3)
يثار اسنصاؼ )ص/6/166( وفتح القدير )12/180أنظر: المبسوط ) (4)  (.571( وا 
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واحت  الشافعية والمالية ومف وافقيـ با ثار الواردة فغ البػاب والمخصوصػة 
-. ونييػو (1): "نيغ عف بيع المحـ بػالحيواف"--لعمـو ظاىر القربف كقولو 

 .(2): عف بيع لحـ الشاة بالشاة الحية"-
لحرميف والعراقػغ والزركشػغ فػغ ىػذا الفػرع مػا يفيػد أف تخصػيص ذكر إماـ ا

ظػػاىر القػػربف بالقيػػاس الجمػػغ جػػائز متػػى كػػاف التأويػػ  ال ينبػػو عػػف الػػنص بشػػرط أف 
يكوف القياس صدر مف رير امص  الػذي ورد فيػو الظػاىر فػ ف لػـ يتجػو قيػاس مػف 

صصو وقصره رير مورد الظاىر لـ تجر إزالة الظاىر بمعنغ مستنب) منو يتضمف تخ
 .(3)عمغ بعض المسميات كما فغ جواز امبداؿ فغ الزكوات

                                           
( عف سعيد بػف المسػيب وقػاؿ ابػف عبػد البػر ال 2/655ىذا الحديث: أخرجو مالؾ فغ الموطأ ) (1)

( 2/35( والحاكـ فػغ المسػتدرؾ )3/71أعممو يتص  مف وجو ثابت وأخرجو الدارقطنغ فغ سننو )
( وقاؿ: ىذا ىو الصحيح أي مرسال وابف عػدي فػغ الكامػ  5/296فغ البيوع والبييقغ فغ سننو )

 مف حديث مالؾ. ( وقاؿ رريب6/334( وأبو نعيـ فغ الحمية )7/2739)
( بمفػظ نيػغ عػف بيػع الشػاة بػالمحـ وقػاؿ: صػحيح اسسػناد 2/35ىذا الحديث: أخرجو الحػاكـ ) (2)

( وقػػػاؿ رسػػػناده صػػػحيح وذكػػػر الشػػػوكانغ طػػػرؽ ليػػػذا 5/296ووافقػػػو الػػػذىبغ وأخرجػػػو البيقػػػغ )
( وراجػػع: قػػوؿ المالكيػػة والشػػافعية ومػػف وافقيػػـ فػػغ حاشػػية 5/314الحػػديث فػػغ نيػػ  اموطػػار )

( 3/428( ونيايػػػة المحتػػػاج لمرممػػػغ )5/68( والخرشػػػغ عمػػػغ مختصػػػر خميػػػ  )3/48لدسػػػوقغ )ا
( وسػػػنف الػػػدراقطنغ 4/37( والمغنػػػغ )5/23( واسنصػػػاؼ لممػػػرداوي )3/394وروضػػػة الطػػػالبيف )

(3/70.) 
-2/386( والغيث اليامع فغ شرح جمع الجوامع )375-3/374أنظر: البحر المحي) ) (3)

387.) 
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 اخلامتت
بعد حمػد هلل الػذي بنعمتػو تػتـ الصػالحات وشػكر المػنعـ العاصػـ مػف الػذالت 

 فيذا بحثغ فغ داللة العاـ بيف القطعية والظنية وقد استباف لغ منو ما يأتغ:
قطعيػػة واختمفػػوا فػػغ  اتفػػاؽ العممػػال عمػػغ أف داللػػة العػػاـ عمػػغ أصػػ  المعنػػغ -1

 داللتو عمغ أفراده عمغ قوليف أساسييف ىما:
 :القوؿ اموؿ

 أف داللة العاـ عمغ أفراده ظنية ظاىرة.
 :القوؿ الثانغ

 إف داللة العاـ عمغ أفراده قطعية.
وسػػوال قيػػ  بقطعيػػة العػػاـ أو ظنيتػػو فػػغ الداللػػة عمػػغ أفػػراده فػػ ف اممػػر ال 

 عد ا تية:يختمف إذا حص  االتفاؽ عمغ القوا
 :القاعدة امولغ

جرائيا عمغ العمـو واعتقاد عموميا فػغ الحػاؿ  وجوب حم  املفاظ العامة وا 
 مف رير بحث عف مخصص.

 القاعدة الثانية:
وجوب العم  بدلي  التخصيص إذا ظير والواجب فغ ىذه الحالة إىدار داللة 

 العاـ عمغ صورة التخصيص.
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 القاعدة الثالثة:
التخصػيص أف يكػوف ىػذا الػدلي  صػحيحا وال يشػترط فيػو  شرط العم  بػدلي 

أف يكوف مساويا أو أقوف رتبة مف العاـ إذ التخصيص بياف والبياف يجوز أف يكػوف 
 أضعف رتبة مف المبيف فيجوز تخصيص الكتاب بالسنة والمتواتر با حاد.

 القاعدة الرابعة:
حتجػاج بػو فيمػا وجوب العم  بالمفظ العاـ بعد التخصيص فيما بقغ منػو واال

عدا صورة التخصيص إذ ال فرؽ بػيف العػاـ قبػ  التخصػيص وبعػد مػف حيػث وجػوب 
 العم .
لمست مدي اىتماـ عممال أصوؿ الفقو بالعاـ وداللتو نظرا لدوره فغ التػأثير  -2

عمغ امحكاـ التشريعية يظير ذلؾ مػف خػالؿ مػا ذكرتػو مػف تطبيقػات فقييػة 
 مبنية عمغ الخالؼ فغ داللة العاـ.

لمسػػنة دورىػػا البػػارز فػػغ القيػػاـ بميمػػة البيػػاف والتخصػػص لعمومػػات القػػربف  -3
الكػػػريـ فيػػػغ كمػػػا قػػػاؿ الشػػػاطبغ بيػػػاف لمجممػػػو وبسػػػ) لمختصػػػره تخصػػػص 

 لعمومو وتوضيح لمشكمو.
أدرؾ امصوليوف أف لمعاـ أرراضو الجميمة وىغ أف يبقغ الحكـ مستمرا عاما  -4

اؽ والشموؿ فوضػعوا القاعػدة لجميع امفراد الذي تضمنيـ العاـ عمغ االستغر 
القاضػػية بػػأف العبػػرة بعمػػـو المفػػظ ال بخصػػوص السػػبب فكانػػت ىػػذه القاعػػدة 
نبراسػػا لممجتيػػديف والمكمفػػيف عمػػغ السػػوال لتنفيػػذ أحكػػاـ هللا تعػػالغ وامتثػػاؿ 

 أمره.
وضػح لػػغ مػػف خػػالؿ بيػػاف ألفػػاظ العمػـو أف ىػػذه املفػػاظ ليسػػت عمػػغ درجػػة  -5

العموـ فمنيا ما يدؿ عمغ العمـو داللة قطعيػة واحدة فغ القوة والداللة عمغ 
ويحت  أعمغ درجة فغ ألفػاظ العمػـو ككػ  وجميػع أو أدوات الشػرط كمػا ذكػر 

 إماـ الحرميف ومنيا ما يدؿ داللة ظنية.
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أف ىناؾ فرؽ بيف العاـ والعمـو والعاـ والمطم  والعاـ والعدد والعاـ والظاىر  -6
ـ والتكػرار وفػ  مػا ذكرتػو فػغ المبحػث والعاـ والمشترؾ والعاـ وامعػـ والعمػو 

 الثالث مف الفص  اموؿ.
أف العاـ تارة يستفاد مف جية المغة وتارة يستفاد مف جيػة العػرؼ وتػارة مػف  -7

 جية العق .
أف العاـ بعد التخصيص تتفاوت قوتػو مػف جيػة الحقيقػة وريرىػا ومػف جيػة  -8

 الحجة وريرىا.
اـ النقػػػ  عنػػػو بطريػػػ  اضػػػطراب النقػػػ  عػػػف الشػػػافعغ فػػػغ داللػػػة العػػػاـ لقيػػػ -9

االستنباط مف بعض أحكاـ الفروع وقد حق  الزركشغ مذىب الشافعغ وحرره 
 فغ ىذا المقاـ.

تخوؼ اسماـ الشاطبغ مف القوؿ بظنية داللػة العػاـ فخػالف المالكيػة ووافػ   -10
سػػقاط االسػػتدالؿ  الحنفيػػة فػػغ القطعيػػة خوفػػات مػػف إبطػػاؿ الكميػػات القربنيػػة وا 

 ا فيو مف تبرير لموقفو وتحرير لتخوفو.بالقربف جممة وذكرنا م
ذكر عممال امصوؿ مسائ  أصولية مفرعة عمغ الخالؼ فغ داللة العاـ فقد  -11

اقتصروا عمغ تخصيص العاـ بالدلي  الظنغ كخبر ا حاد والقياس فق) فاتبعتو 
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 113 المصادر
 113 أىـ مصادر البحث

 114 مراجع البحث
 111 فيرس الموضوعات
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