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الملخص

علم  أن  والــدانــي  القاصي  لــدى  معلوم  هو  فكما 

أصول الفقه هو علم ابتكره المسلمون وسبقوا غيرهم 

عن  عبارة  مفهوم  بأبسط  وهو  احد،  يسبقهم  ولم  فيه 

قواعد ُيبتنى عليها الفقه، علم يتعامل مع النصوص 

للخروج  منها  االستفادة  محاوال  الكلية  اإلجمالية 

قواعد  فهو  التكليفي،  بالحكم  يتعلق  جزئي  بحكم 

علمائنا  عند  سليقة  الــقــواعــد  هــذه  وكــانــت  كلية، 

السابقين ينزلوها على النصوص بيسر وسهولة؛ لكن 

في الوقت الحاضر نجد أن هناك فجوة بين الجانب 

الجانب  وبين  األصــول  كتب  في  الموجود  النظري 

تصعب  فبقيت  الشرعية  النصوص  على  التطبيقي 

اقتحم  أن  فأحببت  العلم،  طلبة  مــن  الكثير  على 

أصول  علم  جزئيات  من  جزئية  متناوال  الميدان  هذا 

فعرضت  العام«  »تخصيص  مسألة  وهــي:  ال  أ الفقه 

النصوص  عــلــى  لتطبيقه  ذهــبــت  ــم  ث أصــولــيــا  لــهــا 

فخرج  النساء  ســورة  على  ي  اختيار فوقع  الشرعية 

البحث بعنوان: »تخصيص العام وتطبيقاته في سورة 

نلخصه  أن  نستطيع  يمكن  البحث  وهــذا  النساء«، 

بالنقاط اآلتية:

خاللها  مــن  يمكن  كيب  وترا ألــفــاظ  لــه  الــعــام   -١

معرفته، وما عداها يكون اللفظ خاصا.

٢- العام الذي أطلق قد يخرج منه بعض األفراد، 

الذي  والدليل  العام«،  »تخصيص  هذا  على  يطلق  و

أو  التخصيص«  »دليل  يسمى  العام  ذلك  خصص 

»الُمَخِصص«.

بين  وأنــواعــه  مفهومه  يختلف  التخصيص   -3

. الحنفية والجمهور

المخصصات عند الجمهور كثيرة وهي على   -٤

أنواع، أما الحنفية فعندهم المخصص نوع واحد وهو 

»المستقل المقترن«.

نـــمـــاذج من  تــطــبــيــقــات عــلــى  تـــم دراســــــة   -5

وكان  النساء  سورة  في  العام  على  الوارد  التخصيص 

ثم  العام  اللفظ  فيها  بينت  تطبيقات،  تسعة  عددها 

ذكرت المخصص لهذا العام مع ذكر نوعه.

* * *
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    As is well known to the far and near, the 

science of jurisprudence is a science that Mus-

lims invented and preceded others in it, and no 

one preceded them. These rules were well-es-

tablished by our previous scholars, who applied 

them to the texts with ease and ease. But at the 

present time, we find that there is a gap between 

the theoretical side that is found in the books of 

assets and the application side on the legal texts, 

so it remained difficult for many students of 

knowledge, so I wanted to break into this field, 

addressing a part of the fundamentals of juris-

prudence, which is: the issue of »specialization 

of the year«, so I presented her fundamentalist 

Then I went to apply it to the legal texts, so my 

choice fell on Surat An-Nisa, and the research 

came out with the title: »The Specification of the 

General and its Applications in Surat An-Nisa,« 

and this research can be summarized by the fol-

lowing points:

1- The general has words and structures 

through which it can be known, and other than 

them the pronunciation is special.

2- The year from which some individuals 

may leave, and this is called the »special year,« 

and the evidence for that year is called »the allot-

ment guide« or »the allotted one.«

3- The concept and types of privatization 

differ between the tap and the public.

4- Allocations according to the public are 

many and they are of different types. As for the 

Hanafis, they have only one type of allowance, 

which is the »independent and conjugated« one.

5- Applications have been studied on mod-

els of the general specification in Surat An-

Nisa and their number was nine applications, in 

which the general pronunciation was indicated, 

then I mentioned the specification for this year 

with mentioning its type.

* * *
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المقدمة

على  والسالم  والصالة  العالمين،  رب  هلل  الحمد 

اله  وعــلــى  محمد،  سيدنا  واآلخــريــن  ــيــن  األول سيد 

وصحبه أجمعين.

والداني  القاصي  لدى  معلوم  هو  فكما  بعد؛  أما 

المسلمون  ابــتــكــره  علم  هــو  الفقه  أصـــول  علم  أن 

بأبسط  وهو  احــد،  يسبقهم  ولم  فيه  غيرهم  وسبقوا 

علم  الفقه،  عليها  ُيبتنى  قواعد  عن  عبارة  مفهوم 

محاوال  الكلية  اإلجــمــالــيــة  الــنــصــوص  مــع  يتعامل 

يتعلق  ــي  ــزئ بــحــكــم ج ــلــخــروج  ل مــنــهــا  االســـتـــفـــادة 

هذه  وكانت  كلية،  قواعد  فهو  التكليفي،  بالحكم 

على  ينزلوها  السابقين  علمائنا  عند  سليقة  القواعد 

الحاضر  الوقت  في  لكن  وسهولة؛  بيسر  النصوص 

الموجود  النظري  الجانب  بين  فجوة  هناك  أن  نجد 

على  التطبيقي  الجانب  وبين  األصـــول  كتب  فــي 

الكثير  على  تصعب  فبقيت  الشرعية  النصوص 

الميدان  هذا  اقتحم  أن  فأحببت  العلم،  طلبة  من 

ال  أ الفقه  أصـــول  علم  جــزئــيــات  مــن  جزئية  مــتــنــاوال 

وهي: مسألة »تخصيص العام« فعرضت لها أصوليا 

فوقع  الشرعية  النصوص  على  لتطبيقه  ذهبت  ثم 

بعنوان:  البحث  فخرج  النساء  سورة  على  ي  اختيار

وقد  النساء«،  سورة  في  وتطبيقاته  العام  »تخصيص 

العام  فيها  الحظت  مــواضــع  تسعة  باختيار  قمت 

في  العام  موطن  فبينت  التخصيص  دخله  الــذي 

اآلية، ثم بينت دليل التخصيص ونوعه.

مقدمة  على  يقسم  أن  البحث  خطة  واقتضت 

ومبحثين وخاتمة.

وبينت  العام  تعريف  األول/ ذكرت فيه  المبحث 

ألفاظه، ثم عرفت بالتخصيص وأنواعه.

تطبيقات  فيه  ذكــرت  فقد  الثاني/  المبحث  أما 

الــنــســاء، وقد  فــي ســـورة  الـــذي خصص  الــعــام  على 

مهدت لهذا المبحث بوصف عام لسورة النساء.

ثم أردفت البحث بقائمة ألهم المصادر والمراجع 

التي وردت في ثنايا البحث.

* * *
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المبحث األول

أنــواعــه،  فــي  والــخــوض  التخصيص  تعريف  قبل 

التخصيص،  يدخله  الــذي  بالعام  التعريف  علينا 

ومن ثم نذكر أهم األلفاظ التي تدل عليه.

المطلب األول/ تعريف العام لغة واصطالحا 	 

تعريف العام لغة)1(:	 

والذي  )عــّم(  الفعل  من  مأخوذ  مصدر  هو  العام 

أي:   ، الخير عمهم  فيقال:  ــَل(،  ــِم )َش بمعنى  يــأتــي  

بها،  شملهم  إذا  بالعطية  عمهم  يــقــال:  و شملهم، 

والعامة خالف الخاصة.

)العين   :)٢( اللغة  مقاييس  معجم  صاحب  يقول  و

ول والَكثرة   على الّطُ
ُّ

والميم أصٌل( صحيح واحد يدل

 . ّو
ُ
والُعل

لإلمام  الصحاح  مختار   ،٤٤6  -  ٤٤5  /١ الصحاح  مختار   )١(
ي )ت 666هـ(، ضبطه  محمد بن أبى بكر بن عبد القادر الراز
مرتبة  لــونــان  جــديــدة  طبعة  الــديــن  شمس  احمد  وصححه 
كامال،  ضبطا  بالشكل  ومضبوطة  االلفبائي  الترتيب  حسب 
دار الكتب العلمية بيروت - لبنان، ط١ سنة الطبع ١٤١5 ه  - 
١٩٩٤، لسان العرب البن منظور ١٢/ ٤٢3 مادة )عمم(، لسان 
)ت  المصري  األفريقي  منظور  بن  مكرم  بن  لمحمد  العرب 
بالكتاب  ]مرفق  األولى  الطبعة  بيروت،   - صادر  دار  ٧١١هـــ(، 

حواشي اليازجي وجماعة من اللغويين[.
البن فارس ١5/٤، معجم مقاييس  اللغة  )٢( معجم مقاييس 
يا )ت 3٩5 هـ(،  اللغة، ألبي الحسين أحمد بن فارس بن زكر
، سنة  الفكر : دار  الناشر تحقيق: عبد السالم محمد هارون، 

الطبع: ١3٩٩هـ - ١٩٧٩م.

تعريف العام اصطالحا:	 

وأما حده في االصطالح فقد ُعّرِف بتعريفات عدة 

أهمها: 

• »اللفظ المستغرق لما يصلح له«)3(.

• »اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب 

وضع واحد«)٤(.

• »اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له من غير 

.)5(» حصر

واحـــدة على  مــن جهة  الـــدال  الــواحــد  »اللفظ   •

شيئين فصاعدا«)6(.

: المعتمد ١8٩/١،  )3( التعريف ألبي الحسين البصري، ينظر
بن  علي  بن  محمد  الحسين  ألبي  الفقه  أصول  في  المعتمد 
الميس،  خليل  تحقيق:  هــــ(،   ٤36 )ت  الــبــصــري  الطيب 
: دار الكتب العلمية - بيروت، ط١ سنة الطبع: ١٤03هـ. الناشر
المحصول   ،30٩/١ المحصول    : ينظر ي،  للراز التعريف   )٤(
فخر  المفسر  النظار  األصــولــي  لــإلمــام  الفقه  أصــول  علم  فــي 
ي )ت 606هـ(، دراسة  الدين محمد بن عمر بن الحسين الراز
وتحقيق: الدكتور طه جابر فياض العلواني، مؤسسة الرسالة- 

بيروت، ط٢ سنة الطبع: ١٤١٢هـ - ١٩٩٢م.
كشف األسرار عن أصول  ي ١/53،  كشف األسرار للبزدو  )5(
أحمد  بــن  العزيز  عبد  الــديــن  لعالء  ي  الــبــزدو اإلســـالم  فخر 
 ، ي )ت ٧30هـ(، تحقيق: عبد اهلل محمود محمد عمر البخار
: ١٤١8هـ -  : دار الكتب العلمية - بيروت، سنة النشر الناشر
١٩٩٧م، البحر المحيط للزركشي  ١٧٩/٢، البحر المحيط في 
أصول الفقه لبدر الدين محمد بن عبد اهلل بن بهادر الزركشي 
: دار الكتب  ، الناشر )ت ٧٩٤هـ(، تحقيق: محمد محمد تامر

العلمية- بيروت، ط١ سنة الطبع: ١٤٢١هـ- ٢000م.
 ،٢٢٤/١ المستصفى   : يــنــظــر ــي،  ــغــزال ال تــعــريــف  وهـــذا   )6(
بن  محمد  حامد  أبــي  لإلمام  ــول  األص علم  في  المستصفى 
محمد بن محمد الغزالي )ت 505 هـ(،  طبعه وصححه محمد 
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• »ما دل على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه 

مطلًقا ضربة«)١(.

مناقشة التعريفات)2)	 

تقريبا  أنها  السابقة  التعريفات  على  والمالحظ 

متشابهة إال أن بعضها زاد بالقيود في التعريف لجعله 

جامعا إلفراده مانعا من دخول الغير فيه، والتعريفات 

ثة األولى والتي  لم تسلم من المآخذ، فالتعريفات الثال

خذ عليها بأنها 
ُ
عرفت العام بأنه »اللفظ المستغرق« أ

عرفت العام بالمستغرق وهما لفظان مترادفان وهذا 

ال  بــأن  ذلــك:  عن  أجيب  وقــد  التعريف،  في  ممتنع 

عبد السالم عبد الشافي، دار الكتب العلمية بيروت - لبنان، 
ي عن هذا التعريف هو العموم عند أئمة األصول،  وقال المازر

: )البحر المحيط في أصول الفقه ١٧٩/٢(  ينظر
عن  الحاجب  رفع   : ينظر الحاجب،  البن  التعريف  وهذا   )١(
عن  الحاجب  رفع   ،6١/3 للسبكي  الحاجب  ابن  مختصر 
مختصر ابن الحاجب ألبي نصر تاج الدين عبد الوهاب بن 
علي  تحقيق:  هـ(،   ٧٧١ )ت  السبكي  الكافي  عبد  بن  علي 
: عالم  محمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود، دار النشر

الكتب بيروت- لبنان، ط١ سنة الطبع: ١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م.
: اإلحكام في أصول األحكام لالمدي ٢/١٩5- ١٩6،  )٢( ينظر
بن  علي  الدين  سيف  للعالمة  األحكام  أصــول  في  اإلحكام 
عبدالرزاق  الشيخ  عليه  علق  63١هـــ(،  )ت  االمــدي  محمد 
رفع  ـــ،  ١٤0٢هـ الطبع  سنة  ط٢  اإلســالمــي،  المكتب  عفيفي، 
الحاجب عن مختصر ابن الحاجب للسبكي 58/3 - 6٤، 
تحقيق  إلى  الفحول  إرشــاد   ،٢8٧  -  ٢85  /١ الفحول  إرشــاد 
الحق من علم األصول لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني 
قدم  عناية،  عزو  أحمد  الشيخ  تحقيق:  ١٢50هـــ(،  )المتوفى: 
كل من: الشيخ خليل الميس والدكتور ولي الدين صالح  له 
: دار الكتاب العربي، ط١ سنة الطبع: ١٤١٩هـ -  ، الناشر فرفور

١٩٩٩م.

لغة:  العموم  ألن  واالســتــغــراق؛  العموم  بين  ــرادف  تـ

مترادفين،  غير  واالستغراق  والشمول  الشمول،  هو 

يجوز  لكن  سلمنا؛  الــلــوازم  بعض  فــي  اشــتــركــا  وان 

اللغوي  بالمستغرق  عليه  المصطلح  العام  تعريف 

معنى  في  الكالم  ألن  مترادفين؛  غير  فهما  وحينئذ 

المستغرق)3(.

وكذلك هي غير مانعة ألنه يدخل فيها قول القائل: 

هو  مــا  لجميع  مستغرق  لفظ  فإنه  عمرا  يــد  ز ضــرب 

صالح له، وليس بعام.

ورد  لــه«،  يصلح  لما  المستغرق  »اللفظ  وقولهم: 

واندفع  ــراده،  أفـ جميع  استغرق  إذا  المشترك  عليه 

االعتراض عنه بزيادة قيد »بوضع واحد« ثم ورد عليه 

يصلح  ما  يستغرق  ألنــه  ونحوهما  ومائة  عشرة  نحو 

االستغراق،  معنى  وهو  يفيده،  الذي  المتعدد  من  له 

.» ودفع بقولهم: »من غير حصر

مانع،  وال  بجامع  ليس  فإنه  الــرابــع:  التعريف  أمــا 

أمـــا كــونــه لــيــس بــجــامــع، فــلــخــروج لــفــظ الــمــعــدوم، 

وأيًضا  بشيء،  ليس  ومدلوله  عام  فإنه  والمستحيل 

وليست  الــعــام  جملة  مــع  تها  صال مــع  الــمــوصــوالت 

بلفظ واحد، وأما أنه ليس بمانع فألن كل مثنى يدخل 

في الحد مع أنه ليس بعام، وكذلك كل جمع لمعهود 

وليس بعام.

: اإلبهاج للسبكي ٢/ ٩0، اإلبهاج في شرح المنهاج  )3( ينظر
بن  لعلي  ي  للبيضاو األصــول  علم  إلى  الوصول  منهاج  على 
 : الناشر العلماء،  عبد الكافي السبكي، تحقيق: جماعة من 

دار الكتب العلمية - بيروت، ط١/ ١٤0٤هـ.
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هذه ابرز االعتراضات التي وردت على التعريفات 

السابقة.

التعريف الراجح:	 

لقد رجح بعض العلماء تعريفات رأوا أنها جامعة 

مانعة، فقد رجح االمدي)١( في اإلحكام تعريف العام 

بقوله)٢(: »والحق في ذلك أن يقال، العام: هو اللفظ 

الواحد الدال على مسميين فصاعدا مطلقا معا«، ثم 

أن  بنتيجة  التعريف وخرج  كلمات  شرع في تحليل 

هذا التعريف الذي اختاره هو تعريف جامع مانع.

ــب)3( فــقــد رجـــح تــعــريــف الــعــام  ــاج ــح أمـــا ابـــن ال

باعتبار  مسميات  على  دل  مــا  »واألولــــى:  بــقــولــه)٤(: 

إلى  ذهــب  وأيــضــا  ضــربــة«،  مطلقا  فيه  اشتركت  أمــر 

تعريف  انه  بنتيجة  وخرج  التعريف  كلمات   تحليل 

جامع مانع.

الحسن،  أبو  التغلبي،  بن سالم  االمدي: علي بن محمد   )١(
)ديار  آمد  من  أصله  باحث،  أصولي،  اآلمــدي،  الدين  سيف 
أصول  في  »اإلحكام  أهمها:  مصنفا،  عشرين  نحو  له   ،) بكر
]األعـــالم لخير  ـــ(.   ــ فــي دمشق سنة )63١ه توفي  األحــكــام«، 

الدين الزركلي ٤/ 33٢[
)٢( اإلحكام لالمدي ٢/ ١٩6.

أبو  ابن الحاجب: عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس،   )3(
عمرو جمال الدين ابن الحاجب: فقيه مالكي، من كبار العلماء 
بالعربية، كردي األصل، وكان أبوه حاجبا فعرف به، من تصانيفه: 
، و »الشافعية« في الصرف، و »مختصر الفقه«  »الكافية« في النحو
كتابا، في فقه المالكية، ويسمى »جامع  استخرجه من ستين 
األمهات« و »منتهى السول واألمل في علمي األصول والجدل« 
في أصول الفقه، و »مختصر منتهى السول واألمــل«، توفي سنة 

)6٤6هـ(.  ]األعالم لخير الدين الزركلي ٤/ ٢١١[
)٤( رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب للسبكي 3/ 6١.

إذا  »و بقوله)6(:  العام  تعريف  الشوكاني)5(  ورجــح 

عرفت ما قيل في حد العام علمت أن أحسن الحدود 

المذكورة هو ما قدمنا عن صاحب »المحصول«، لكن 

المستغرق  اللفظ  هو  فالعام  »دفعة«،  قيد  يــادة  ز مع 

لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة«. 

العام  تعريفات  رجحوا  الذين  العلماء  أن  فنرى 

في  منصبا  جهدهم  ــان  ك ألفاظهم  اخــتــالف  على 

األمـــور  مــن  جملة  عــلــى  يشتمل  بــتــعــريــف  الـــخـــروج 

 ، كثير على  يدل  واحــدا  لفظا  العام  يكون  أن  أهمها: 

يستغرق  اللفظ  وهـــذا   ، محصور غير  الكثير  وهـــذا 

 جميع ما يندرج تحته دفعة واحدة، أي: ليس على 

سبيل البدلية.

المطلب الثاني/ ألفاظ العموم	 

يعبر عــن الــعــام بــألــفــاظ مــحــددة وهـــذه األلــفــاظ 

هذه  وأبــرز  االستقراء،  بحسب  الصيغ  بهذه  حصرت 

الصيغ هي)٧(:

اهلل  عــبــد  بــن  محمد  بــن  عــلــي  بــن  محمد  الــشــوكــانــي:    )5(
أهل  مــن  اليمن،  علماء  كبار  مــن  مجتهد  فقيه  الشوكاني: 
صنعاء، وولي قضاؤها، وكان يرى تحريم التقليد )ت١٢50هـ(، 
منتقى  أســـرار  مــن  ــار  االوطـ )نيل  مؤلفاته:  أهــم  مؤلفا،   ١١٤ لــه 
لخير  ]األعــالم  الفقه.  أصول  في  الفحول(  )إرشــاد  و   ) األخبار

الدين الزركلي 6/ ٢٩8[ 
)6( إرشاد الفحول للشوكاني ١/ ٢8٧.

)٧( أصول الفقه اإلسالمي للزحيلي ٢3٩/١ - ٢٤3، طبعة دار 
الفكر - دمشق، ط١6 سنة الطبع: ٢008، تفسير النصوص في 
 ٢٢  -  ١٧/٢ الصالح  أديــب  محمد  للدكتور  اإلسالمي  الفقه 

المكتب اإلسالمي، ط 5 سنة الطبع: ٢008 م.
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وهــذه  بنفسها  لغة  العموم  على  تــدل  ألــفــاظ   -١

)جميع( وما جرى مجراها، مثل:  األلفاظ هي )كل( و

معشر ومعاشر وقاطبة وعامة وكافة، نحو قوله تعالى: 

َكَسَب َرِهيٌن{)١(، وقوله تعالى: }َفَسَجَد   اْمرٍِئ ِبَما 
ُ

ُكّل {

ِذي 
َّ
ال ْجَمُعوَن{)٢(، وقوله تعالى: }ُهَو 

َ
أ ُهْم 

ُّ
ُكل ِئَكُة 

َ
َمال

ْ
ال

ْرِض َجِميًعا{)3(.
َ ْ
ُكْم َما ِفي األ

َ
َق ل

َ
َخل

أو  االســتــغــراقــيــة(  بــــ)الــــ  ــرف  ــع ــم ال الــجــمــع   -٢

باإلضافة، مثال المعرف بال االستغراق، قوله تعالى: 

ْيِن{)٤(، 
َ
َكاِمل ْيِن 

َ
َحْول َدُهـــّنَ 

َ
ْوال

َ
أ ُيْرِضْعَن  ــَداُت  ــَواِل

ْ
}َوال

جميع  فيعم  االستغراق  بال  معرف  جمع  فالوالدات 

ُيِحّبُ  اهلَل   
َ

ِإّن ــوا  ْحــِســُن
َ
}َوأ تعالى:  وقوله  الــوالــدات، 

ُمْحِسِنيَن{)5(، أما الجمع المعرف باإلضافة فمثاله 
ْ
ال

يِهْم  ُرُهْم َوُتَزّكِ ْمَواِلِهْم َصَدَقًة ُتَطّهِ
َ
 ِمْن أ

ْ
قوله تعالى: }ُخذ

ِبَها{)6( فالمال جمع معرف باإلضافة فيشمل جميع 

ــْم  ــ ِدُك
َ

ْوال
َ
أ ِفــي  اهلُل  }ُيوِصيُكُم  تعالى:  وقوله  ــوال،  األمـ

ْنَثَيْيِن{)٧(. 
ُ ْ
َكرِ ِمْثُل َحّظِ األ

َّ
ِللذ

الجمع  هل  وهي:  مسألة)8(،  األصوليون  ذكر  وهنا 

المنكر ]أي الذي لم يكتسب التعريف ال من اإلضافة 

وال من أل االستغراقية[ يفيد العموم؟ مذهب جمهور 

، اآلية/٢١. )١( سورة الطور
، اآلية/30، سورة ص، اآلية/٧3. )٢( سورة الحجر

)3( سورة البقرة، اآلية/٢٩.
)٤( سورة البقرة، اآلية/٢33.
)5( سورة البقرة، اآلية/١٩5.
)6( سورة التوبة، اآلية/١03.
)٧( سورة النساء، اآلية/١١.

)8( ينظر هذه المسألة: إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من 
علم األصول للشوكاني ١/ 308 - 30٩.

فإذا  العموم،  يفيد  ال  المنكر  الجمع  أن  إلى  العلماء 

قد  الرجال  جميع  أن  يعني  ال  فهذا  رجــال،  قام  قلنا: 

انــه يعم وهــو رأي بعض  إلــى  قــامــوا، وذهــب بعضهم 

الحنفية ووجه عند الشافعية ونقل عن المعتزلة.

المعرف  أو  االستغراق(  بـ)ألـ  المعرف  المفرد   -3

تعالى:  قوله  االستغراق  بأل  المعرف  مثال  باإلضافة، 

بال  عرف  مفرد  فاإلنسان   .)٩(} ُخْسرٍ ِفي 
َ
ل ْنَساَن  ِ

ْ
اإل  

َ
}ِإّن

كل إنسان، ومثال المعرف باإلضافة  االستغراق فيعم 

عام  فهو  ظــلــم[)١0(  الغني  ]مــطــل   :� النبي  ــول   ق

ــل مــطــل؛ الن مــطــل لــفــظ مــفــرد أضــيــف إلــى  ك  يــعــم 

الغني فتعم.

والــلــذان  والــتــي  كــالــذي  الموصولة،  األســمــاء   -٤

]للعاقل[،  ومن  العاقل[  ]لغير  وما  ئي  والال واللتان 

َراَء  َو ــا  َمـ ـــُكـــْم 
َ
ل  

َ
ِحـــــــّل

ُ
}َوأ تــعــالــى:  قــولــه   مــثــال ذلـــك 

 َيُقوُموَن 
َ

َِبا ال وَن الّر
ُ
ُكل

ْ
ِذيَن َيأ

َّ
َذِلُكْم{)١١(، وقوله تعالى: }ال

، اآلية/٢. )٩( سورة العصر
)١0( متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي اهلل تعالى عنه، وفي 
تخريج  ]الدراية في  الغني«  »المطل ظلم  لبعضهم عنه:  لفظ 
الهداية  أحاديث  تخريج  في  الدراية  الهداية ١6٤/٢،  أحاديث 
حجر  بــن  أحمد  بــن  محمد  بــن  علي  بــن  أحمد  الفضل  ألبــي 
العسقالني )ت85٢هـ(، تحقيق: السيد عبد اهلل هاشم اليماني 
ومزيل  الخفاء  كشف  بيروت،  المعرفة -  دار   : الناشر المدني، 
اإللباس للجراحي ٢/ ٢١3، كشف الخفاء ومزيل اإللباس عما 
المحدث  للمفسر  الناس  ألسنة  على  األحاديث  من  اشتهر 
الشيخ إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي)ت١١6٢هـ(، 
دار الكتب العلمية بيروت - لبنان، الطبعة الثالثة مصححة 

األخطاء سنة الطبع: ١٩88 م - ١٤08 ه [.
)١١( سورة النساء، اآلية/٢٤.
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 ،)١(} َمّسِ
ْ
ال ِمَن  ْيَطاُن 

َ
الّش ُطُه  َيَتَخّبَ ِذي 

َّ
ال َيُقوُم  َكَما   

َّ
ِإال

ْرِض 
َ ْ
َماَواِت َواأل وقوله تعالى: }َوهلِلَِّ َيْسُجُد َمْن ِفي الّسَ

َوَكْرًها{)٢(. َطْوًعا 

قوله  ومثالها  ]للعاقل[  من  كــ:  الشرط،  أسماء   -5

ُمْؤِمَنٍة  َرَقَبٍة  َفَتْحرِيُر   
ً
َخَطأ ُمْؤِمًنا  َقَتَل  ــْن  }َوَم تعالى: 

ْهِلِه{)3( فَمن هنا تعم أي قاتل، وما 
َ
ى أ

َ
َمٌة ِإل

َّ
َوِدَيٌة ُمَسل

وا ِمْن َخْيرٍ 
ُ
]لغير العاقل[ ومثالها قوله تعالى: }َوَما َتْفَعل

}َوَحْيُث  قوله تعالى:  اهلُل{)٤(، و حيثما ومثالها  ْمُه 
َ
َيْعل

ِكَتاَب 
ْ
وُتوا ال

ُ
ِذيَن أ

َّ
 ال

َ
ِإّن وا ُوُجوَهُكْم َشْطَرُه َو

ُّ
َما ُكْنُتْم َفَول

قوله  ومثالها  وأينما  ِهْم{)5(،  ّبِ َر ِمْن  َحّقُ 
ْ
ال ُه 

َ
ّن
َ
أ ُموَن 

َ
َيْعل

َ
ل

ِفي  ُكْنُتْم  ــْو 
َ
َول َمْوُت 

ْ
ال ُيْدِرُكُكُم  َتُكوُنوا  ْيَنَما 

َ
}أ تعالى: 

َدٍة{)6(. ُبُروٍج ُمَشّيَ

كــ: َمن، ومثالها قوله تعالى:  6- أسماء االستفهام: 

ُه 
َ
ُه َول

َ
ِذي ُيْقرُِض اهلَل َقْرًضا َحَسًنا َفُيَضاِعَفُه ل

َّ
}َمْن َذا ال

ــا  ّمَ
َ
}َوأ تعالى:  قوله  ومــاذا، ومثالها  وما  يــٌم{)٧(،  َكــرِ ْجــٌر 

َ
أ

{)8(، و متى 
ً

ا َمَثال
َ

َراَد اهلُل ِبَهذ
َ
وَن َماَذا أ

ُ
ِذيَن َكَفُروا َفَيُقول

َّ
ال

ومثالها قوله تعالى: }َمَتى َنْصُر اهلِل{)٩(، و أين ومثالها 

ُكْنُتْم َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اهلِل{)١0(. ْيَن َما 
َ
قوله تعالى: }أ

)١( سورة البقرة، اآلية/٢٧5.
)٢( سورة الرعد، اآلية/١5.

)3( سورة النساء، اآلية/٩٢.
)٤( سورة البقرة، اآلية/١٩٧.

)5( سورة لبقرة، اآلية/١٤٤.
)6( سورة النساء، اآلية/٧8.
)٧( سورة الحديد، اآلية/١١.

)8( سورة البقرة، اآلية/٢6.
)٩( سورة البقرة، اآلية/٢١٤.

)١0( سورة األعراف، اآلية/3٧.

النهي  أو  النفي  ســيــاق  فــي  الــواقــعــة  الــنــكــرة   -٧ 

ِفي  ْكـــــَراَه  ِإ  
َ

}ال تــعــالــى:  قــولــه  النفي  مــثــال  الــشــرط،   أو 

ى 
َ
َعل ُتَصّلِ   

َ
}َوال تعالى:  قوله  النهي  ومثال  يــِن{)١١(،  الــّدِ

ى َقْبرِِه{)١٢(، ومثال الشرط 
َ
 َتُقْم َعل

َ
َبًدا َوال

َ
َحٍد ِمْنُهْم َماَت أ

َ
أ

ُنوا{)١3(. قوله تعالى: }ِإْن َجاَءُكْم َفاِسٌق ِبَنَبٍإ َفَتَبّيَ

كانت النكرة في سياق اإلثبات فال تعم إال  أما إذا 

إذا وجدت قرينة تدل على أن المراد بالنكرة العموم، 

قوله  تعم  ال  وهــي  اإلثــبــات  سياق  فــي  النكرة  ومــثــال 

َبُحوا َبَقَرًة{)١٤(، فهنا )بقرة( 
ْ

ْن َتذ
َ
ُمُرُكْم أ

ْ
 اهلَل َيأ

َ
تعالى: }ِإّن

به  فالمأمور  تعم،  فال  اإلثبات  سياق  في  لكنها  نكرة 

اإلثبات  سياق  في  النكرة  ومثال  ــدة.  واح بقرة  ذبــح 

العموم قوله تعالى:  والتي جاء معها قرينة تدل على 

نكرة  )نفس(  فهنا  ــَرْت{)١5(،  ــَض ْح
َ
أ َما  َنْفٌس  }َعِلَمْت 

وهي في سياق اإلثبات فالمفترض أنها ال تعم؛ لكن 

العموم  بها  المراد  أن  تبين  قرينة  لوجود  عمت  هنا 

يعم  القيامة  يــوم  الحساب  أن  هــي:  القرينة  وهـــذه 

جميع النفوس وال يختص بنفس دون أخرى. 

لغة 	  التخصيص  تعريف  الــثــالــث/  المطلب 

واصطالحا    

تعريف التخصيص لغة/	 

التخصيص في اللغة  يدل على االنفراد وهو ضد 

)١١( سورة البقرة، اآلية/٢56.
)١٢( سورة التوبة، اآلية/8٤.

)١3( سورة الحجرات، اآلية/6.
)١٤(  سورة البقرة، اآلية/6٧.
، اآلية/١٤. )١5( سورة التكوير
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)خصص(  العرب)١(:  لسان  صاحب  يقول  التعميم، 

وَخُصوِصّيًة  وُخصوصًا  َخّصًا  يُخّصه  بالشيء  خّصه 

وخّصَصه  يَصى  وِخّصِ فصح 
َ
أ والفتح  وُخُصوِصّيًة 

يــقــال اْخــتــّص فــالٌن  ــَرَده بــه دون غيره و ــ ْف
َ
أ واْخــتــّصــه 

واْختّصه  غيَره  وَخــّص  انفرد  ِإذا  له  وتخّصَص  مر 
َ
باأل

ــاّص بــه وله  ي خ
َ
ُمــِخــّصٌ بفالن أ يــقــال فــالن  ــّرِِه و ــِب ِب

َمْن  والخاّصة  العاّمة  خــالُف  والخاّصُة  ّية،  ِخّصِ  به 

مقاييس  معجم  صاحب  يــقــول  و لنفسك.  تُخّصه 

الــخــاء والــصــاد أصــٌل مــّطــرد منقاس، وهو  الــلــغــة)٢(: 

اإلمــالق.  والَخَصاصة:  لمة، 
ُ

والّث الُفْرجة  على   
ُّ

ــدل ي

مة في الحال، ومن الباب َخَصْصت فالنًا بشيٍء 
ْ
ل

ُ
والّث

والعموم  الــقــيــاس،  وهــو  الــخــاء،  بفتح  ــًة،  َخــُصــوِصــّيَ

يصى: الَخصوصية. بخالف ذلك. والِخّصِ

تعريف التخصيص اصطالحا)3)	 

متعددة  بتعريفات  التخصيص  األصوليون  عرف 

على  العام  »قصر  بقولهم:  عرفه  من  فمنهم  ومتباينة، 

المشابهة  التعريفات  من  ونحوها  مسمياته«)٤(  بعض 

: مختار الصحاح/ ١00، لسان العرب ٧/ ٢٤.  )١( ينظر
)٢( معجم مقاييس اللغة البن فارس ١5٢/٢.

البي  المعتمد  اصطالحا:  التخصيص  تعريف  في  ينظر   )3(
البصري ١/ ٢3٤، اإلحكام لآلمدي ٢8١/٢ - ٢8٢،  الحسين 
رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب للسبكي 3/ ٢٢٧، 
لتقي  المنير  الكوكب  شرح   ،٢6٧  /3 المنير  الكوكب  شرح 
الفتوحي  عبدالعزيز  بن  أحمد  بن  محمد  البقاء  أبي  الدين 
)ت:٩٧٢هـ(، تحقيق: محمد الزحيلي  المعروف بابن النجار
: مكتبة العبيكان، سنة الطبع:١٤8١هـ -  ونزيه حماد، الناشر

١٩٩٧م.
عن  الحاجب  رفــع   : ينظر الــحــاجــب،  ابــن  تعريف  وهــو   )٤(

لهذا التعريف. ومنهم من عرفه بقولهم: »إخراج بعض 

ما تناوله الخطاب«)5( وما شابه.

تعريفاتهم  في  تباينت  عباراتهم  أن  الحقيقة  وفي 

فالذين  التعريف،  في  تناولوه  الــذي  للجانب  نظرا 

نظروا إلى أفراد العام بعد التخصيص والذين بقوا في 

دائرة العام قالوا في تعريفه: هو قصر العام على بعض 

أفراده، ونحو ذلك.

العام  من  الُمخَرج  الجانب  إلى  نظروا  الذين  أما 

إخراج  بقولهم:  عرفوه  فقد  التخصيص  لحقه  والذي 

بعض ما تناوله اللفظ العام، ونحو ذلك.

أما الحنفية فقد كان لهم تعريف خاص بهم يبين 

عبدالعزيز  ذكــر  حيث  التخصيص؛  فــي  مذهبهم 

ــب كــشــف األســــــــرار)6( بــعــضــا من  ــاح ي ص الــبــخــار

تعريفهم  ذكــر  ثــم  للتخصيص  الجمهور  تعريفات 

تمييز  لغة  التخصيص  أن  ]اعــلــم  فــقــال:  المختار 

بكذا،  فالن  خص  يقال  ولهذا  بحكم  الجملة  بعض 

وفي اصطالح هذا العلم اختلفت عبارات األصوليين 

باللفظ  يرد  لم  ما  بيان  العموم  تخصيص  فقيل:  فيه 

العام، وقيل: هو إخراج ما تناوله الخطاب عنه، وقيل: 

مختصر ابن الحاجب للسبكي 3 / ٢٢٧.
في  المعتمد   : ينظر البصري،  الحسين  أبي  تعريف  وهو   )5(

أصول الفقه ألبي الحسين البصري ١/ ٢3٤.
بن محمد،  بن أحمد  العزيز  ي: عبد  البخار العزيز  )6( عبد 
من  األصــول،  علماء  من  حنفي  فقيه  ي:  البخار الدين  عالء 
ى، له تصانيف، أهمها: »كشف األسرار شرح أصول  أهل بخار
ي«، توفي سنة )٧30هـ(.  ]األعالم لخير الدين الزركلي  البزدو

]١- ١٤3 /٤
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إنما  للعموم  الموضوع  باللفظ  المراد  أن  تعريف  هو 

الــعــام على بعض  هــو الــخــصــوص، وقــيــل: هــو قصر 

والــحــد  ــالم،  كـ الــعــبــارات  هـــذه  كــل  وفـــي  مسمياته. 

على  العام  »قصر  يقال:  أن  مذهبنا  على  الصحيح 

زادوا  قد  وهــم  مقترن«[)١(  مستقل  بدليل  ــراده  أف بعض 

هذا القيد »بدليل مستقل مقترن« في التعريف؛ ألنهم 

ال يخصصون إال بالدليل المقترن المستقل، بخالف 

وكما  األدلــة،  من  بجملة  يخصصون  الذين  الجمهور 

سنبينه في مخصصات العام -بإذن اهلل تعالى- بقي 

علينا أن نبّين: أن المراد بقصر العام هو قصر حكمه، 

على  داللته  لكن  عمومه؛  على  بقى  العام  اللفظ  ألن 

أفراده لحقها التخصيص، فبذلك خرج اللفظ العام 

يد به الخصوص فهنا قصر إرادة اللفظ العام  الذي أر

ال الحكم)٢(. 

المطلب الرابع:  تخصيص العام عند الجمهور	 

الجمهور  عند  العام  يخصص  الذي  المخصص 

يقسم على قسمين هما:

القسم األول: المخصص المنفصل أو ما يسمى عند 

األصوليين »المخصص المستقل«: وهو الذي يستقل 

تفاوتت  وقد  العام،  النص  من  جزءا  يكون  وال  بنفسه 

وجهات النظر في عّد أنواعه بين األصوليين، فمنهم 

من أوصلها إلى سبعة أنواع)3( وهي: )١- النص )القرآن 

ي ١/٤٤8. )١( كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدو
الفتوحي الــديــن  لتقي  المنير  الــكــوكــب  شـــرح   : يــنــظــر  )٢( 

.٢68 /3
كتابه  في  حسن  بابكر  خليفة  الدكتور  ذلــك  فعل  كما   )3(
األصوليين«  عند  االجتهادية  باألدلة  النصوص  »تخصيص 

الحس،   -3 اإلجماع،   -٢ النبوية(،  والسنة  الكريم، 

المصالح   -٧ القياس،   -6 الــعــرف،   -5 العقل،   -٤

 -١( وهــي:  أنـــواع)٤(  ستة  عدها  من  ومنهم  المرسلة(، 

والعادة، ٤- اإلجماع،  العرف  العقل، 3-  الحس، ٢- 

5- قول الصحابي، 6- النص(

أن  لوجدنا  السابق  التقسيم  إلــى  رجعنا  لو  لكن 

األغلب يعود إلى النص؛ فاإلجماع يحتاج إلى مستند 

نقل  هو  الصحابي  وقول  معلوم،  هو  كما  النص  وهو 

المحصلة  في  يمكن  و النص،  إلى  إرجاعه  فيمكن 

أربعة  إلى  المنفصل  التخصيص  ُنرِجع  أن  النهائية 

أنواع)5( وعلى النحو اآلتي:

: التخصيص بالعقل: وهو إخراج العقل لبعض 
ً
أوال

يا  ما تناوله النص العام وقد يكون هذا اإلخراج ضرور

ُكّلِ  َخاِلُق  }اهلُل  تعالى:  قوله  ي  الضرور يا، مثال  نظر أو 

ُكّلِ َشْيٍء َوِكيٌل{)6( فان العقل يقضي  ى 
َ
َشْيٍء َوُهَو َعل

القاهرة،   - للطباعة  النموذجية  التوفيق  دار  طبعة   ص58، 
ط١ ١٩٩3.

الفقه  »أصول  كتابه  في  الزحيلي  وهبة  الدكتور  فعل  كما   )٤(
اإلسالمي« ج٢٤٩/١.

تفسير  كتابه  الصالح في  أديب  الدكتور محمد  رأي  وهو   )5(
حمد  والدكتور   ،8٢  -  ٧٤  /٢ اإلسالمي  الفقه  في  النصوص 
أصول   ،3٤٢ االحكام3٤0-  أصول  كتابه  في  الكبيسي  عبيد 
حمد  أ.د.  اإلسالمي  التشريع  في  االستنباط  وطرق  األحكام 
سنة  دمشق،   - والنشر للطباعة  السالم  دار  الكبيسي،  عبيد 
يدان في  الطبع: ١٤30هـ - ٢00٩م، ط١، والدكتور عبدالكريم ز
الوجيز في أصول الفقه / ٢٤6 الوجيز في أصول الفقه للدكتور 
يدان طبعة جديدة منقحة ومصححة - مؤسسة  عبدالكريم ز

الرسالة ناشرون.
، اآلية/ 6٢. )6( سورة الزمر
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ومثال  العموم.  اإللهية من هذا  الذات  إخراج  ضرورة 

وجــوب  على  تــدل  الــتــي  النصوص  جميع  النظري 

وزكاة  وحج  وصــالة  صوم  من  العبد  على  التكاليف 

يا  نظر النصوص  التكاليف األخرى فهذه  وغيرها من 

غير  فيها  يــدخــل  ولــم  فقط  المكلفين  شملت  قــد 

فهمهم  لعدم  وغيرهم  والمجنون  كالطفل  المكلفين 

مخصوصون  فهم  به،  مخاطبين  غير  فهم  للتكليف 

من هذه النصوص العامة.

هنا  بالحس  يقصد  و بالحس:  التخصيص   :
ً
ثانيا

أو  بالسمع  يـــدرك  كــالــذي  بــالــحــواس  يـــدرك  مــا  هــو 

البصر أو الذوق أو اللمس أو الشم، وعلى هذا يكون 

يتناوله  مــا  بعض  ــراج  أخـ هــو  بالحس  التخصيص 

النص العام بإحدى هذه الحواس، مثال ذلك، قوله 

ُكّلِ َشْيٍء{)١( فالمشاهد بالحس  وِتَيْت ِمْن 
ُ
تعالى: }َوأ

أنها لم تؤت كل شئ على العموم فمثال الذي بيد نبي 

اهلل سليمان عليه السالم لم يكن لها فهو مخصوص 

ُر 
َ

ــذ َت ــا  }َم ى: 
َ
َتعال وكَقوله  بالحس،  العموم  ذلــك  من 

فالحس  ِميِم{)٢(  َكالّرَ ْتُه 
َ
َجَعل  

َ
إاّل ْيِه 

َ
َعل َتْت 

َ
أ َشْيٍء  ِمْن 

كن التي أتت  المشاهد يقتضي تخصيص بعض األما

عليه الرياح ولم تجعله كالرميم كالجبال وغيرها.

الــعــرف  ــوا  عــرف وقـــد  بــالــعــرف:  التخصيص   :
ً
ــا ثــالــث

العقول  النفوس بشهادة  استقرت عليه  ما  بقولهم)3(: 

)١( سورة النمل، اآلية/ ٢3.
يات، اآلية/ ٤٢. )٢( سورة الذار

 /١ للجرجاني  التعريفات  الــعــرف:  تعريف  فــي  ينظر   )3(
هـــ(،   8١6 )ت  الجرجاني  علي  بــن  محمد  بــن  لعلي   ،١٩3
: دار الكتاب العربي - بيروت  ي، الناشر تحقيق:إبراهيم االبيار

وتلقته الطبائع بالقبول، وهو يقسم على قسمين)4):

الناس  تعارفه  ما  وهو  )اللفظي(:  القولي  العرف   -

عن  يختلف  خــاص  معنى  فــي  لفظ  استعمال  فــي 

الدراهم  كاستعمال  اللغوي  المدلول  في  استعماله 

في النقد الغالب في البلد.

من  الناس  اعتاده  ما  )الفعلي(:  العملي  العرف   -

أو  ــل  ك األ فــي  كعاداتهم  العادية  حياتهم  فــي  أفــعــال 

كعاداتهم  وغيرها،  والشراع  البيع  أو  الــزرع  أو  الشرب 

وأعرافهم في البيع والشراء كعرفهم في البيع بالتعاطي 

في  وعــاداتــهــم  وعرفهم  وغيرها،  األثــمــان  تقسيط  أو 

إلـــى مــقــدم ومــؤخــر وغــيــر ذلـــك من  الــمــهــر  تقسيط 

العادات واألعراف.  

بالعرف  التخصيص  على  األصوليون  اتفق  وقــد 

َق شخص لفظ الدراهم فانه يصرف 
َ
القولي، فإذا أْطل

إلى النقد الغالب في البلد، وال خالف في ذلك.

خالف  ففيه  العملي  بــالــعــرف  التخصيص  ــا  أم

من  الجمهور  به  التخصيص  من  فمنع  الفقهاء  بين 

وأجاز  المالكية،  علماء  وبعض  والحنابلة  الشافعية 

ومثاله:  المالكية،  وجمهور  الحنفية  به  التخصيص 

ط١ ١٤05 هـ، أصول الفقه اإلسالمي للزحيلي ٢/ ١0٤.
حيث   ١06  /٢ للزحيلي  اإلســالمــي  الفقه  أصــول   : ينظر  )٤(
الموضوع  حيث  من  األول/  اعتبارات:  ثة  بثال العرف  قسم 
الثاني/  العملي،  العرف   -٢ القولي،  العرف   -١ إلى:  يقسم  و
العرف   -٢ الــعــام،  العرف   -١ إلــى:  يقسم  و ــار  اإلط حيث  من 
اعتباره  عدم  أو  شرعا  اعتباره  حيث  من  الثالث/  الخاص، 
والذي  الفاسد.  العرف  العرف الصحيح، ٢-  إلى: ١-  يقسم  و
الموضوع  حيث  من  العرف  تقسيم  هو  هنا  األصوليون  تناوله 

أي )القولي والعملي(.
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كل الرؤوس في بلد كان من  إذا حلف شخص أن ال يأ

كل  كل رأس الغنم خاصة؛ فانه ال يحنث بأ عادتهم أ

. وهذا عند الحنفية ومن وافقهم، أما  رأس حيوان آخر

عند غيرهم فيحنث)١(.

يــشــمــل نصوص  : الــتــخــصــيــص بــالــنــص: و
ً
ــا ــعـ رابـ

يقسم على قسمين: الكتاب والسنة، و

واحد،  نص  في  له  والمخصص  العام  يرد  أن   -1

المستقل  )الــمــخــصــص  يــســمــى:  و بـــه،  مــوصــوال  أي: 

ِمْنُكُم  َشــِهــَد  }َفــَمــْن  تعالى:  قوله  ومثاله:  المقترن(، 

ٌة 
َ

َفِعّد َسَفرٍ  ى 
َ
َعل ْو 

َ
أ يًضا  َمرِ َكاَن  َوَمْن  َيُصْمُه 

ْ
َفل ْهَر 

َ
الّش

{، فبداية اآلية الكريمة كانت عامة }َفَمْن  َخَر
ُ
اٍم أ ّيَ

َ
ِمْن أ

َيُصْمُه{)٢( فكل من شهد الشهر 
ْ
َفل ْهَر 

َ
الّش ِمْنُكُم  َشِهَد 

العموم  الصوم؛ لكن هذا  المكلفين وجب عليه  من 

خصص في نفس اآلية الكريمة وهو قوله تعالى: }َوَمْن 

{ فالمسافر  َخَر
ُ
اٍم أ ّيَ

َ
ٌة ِمْن أ

َ
ى َسَفرٍ َفِعّد

َ
ْو َعل

َ
يًضا أ َكاَن َمرِ

اإلفطار  لهم  وجاز  العموم  ذلك  من  خرجوا  والمريض 

مستقال  كان  العام  خصص  الذي  والنص  والقضاء، 

عن العام مقترنا به، وهذا النوع من المخصصات هو 

الذي ارتضاه الحنفية وأجازوا التخصيص به.

2- أن يرد العام في نص والمخصص له في نص 

المنفصل(،  المستقل  )المخصص  يسمى:  و  ، آخــر

ْنُفِسِهّنَ 
َ
ِبأ ْصَن  َيَتَرّبَ َقاُت 

َّ
ُمَطل

ْ
}َوال تعالى:  قوله  ومثاله: 

القولي  بالعرف  التخصيص  في  األصوليين  خالف  ينظر   )١(
 ،٢5١  -  ٢50/١ للزحيلي  اإلســالمــي  الفقه  أصــول  والعملي: 
تفسير   ،١٢6  -  ١١٩ االجتهادية  باألدلة  النصوص  تخصيص 

النصوص ٢/٧6 - ٧٩. 
)٢( سورة البقرة، اآلية/ ١85.

لقوله:  عاما  جاء  الكريم  النص  فهذا  ُقـــُروٍء{)3(،  َثَة 
َ

َثال

فــدل على  بــــ)أل(  ــَقــاُت{ فهو جمع معرف 
َّ
ــُمــَطــل

ْ
}َوال

قــروء  ثة  بثال المطلقة  على  الــعــدة  فــأوجــب  العموم، 

حامل(،  )غير  حائال  أم  حامال  الــمــرأة  كانت  أ ســواء 

الدخول؛  بعد  أم  الدخول  قبل  الطالق  كــان  أ وســواء 

ــر وهــو  ــ ــنــص آخ ــد خــصــص ب ــذا الــعــمــوم قـ ــ لــكــن ه

َيَضْعَن  ْن 
َ
أ ــُهــّنَ 

ُ
َجــل

َ
أ ــاِل  ــَم ْح

َ ْ
األ ُت 

َ
وال

ُ
}َوأ تعالى:   قوله 

العموم  ذلك  من  الحامل  المرأة  فاخرج   )٤(} ُهّنَ
َ
َحْمل

وجعل عدتها إلى وضع الحمل، وكذلك النص العام 

َها  ّيُ
َ
السابق قد خصص بنص آخر وهو قوله تعالى: }َيا أ

ْقُتُموُهّنَ ِمْن 
َّ
ُثّمَ َطل ُمْؤِمَناِت 

ْ
ِإَذا َنَكْحُتُم ال َمُنوا 

َ
آ ِذيَن 

َّ
ال

وَنَها{
ُ

ٍة َتْعَتّد
َ

ْيِهّنَ ِمْن ِعّد
َ
ُكْم َعل

َ
وُهّنَ َفَما ل ْن َتَمّسُ

َ
َقْبِل أ

غير  المطلقة  الــمــرأة  الكريم  النص  هــذا  فــأخــرج   )5(

المدخول بها ولم يجعل لها عدة، فيكون هذا النص 

مخصصا لعموم المطلقات في اآلية األولى.

القسم الثاني: المخصص المتصل، والذي يسمى 

وهو  المستقل«:  غير  »المخصص  األصــولــيــيــن   عند 

ما ال يستقل بنفسه بل يحتاج لذكر العام معه ليتمم 

المعنى، فهو يكون جزءا من جملة العام ومتصال بها.

وهو على أنواع، أهمها:

بحيث  بشيء  شــيء  تعليق  وهــو  الــشــرط)6):   :
ً
أوال

يتوقف  ما  الشرط  وقيل  الثاني،  وجد  األول  وجد  إذا 

وال  ماهيته،  عن  خارجا  يكون  و الشيء  وجــود  عليه 

)3( سورة البقرة، اآلية/ ٢٢8.
)٤( سورة الطالق، اآلية/ ٤.

)5( سورة األحزاب، اآلية/ ٤٩.
)6( ينظر في تعريف الشرط التعريفات للجرجاني/١66.
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يكون مؤثرا في وجوده، وقيل الشرط ما يتوقف ثبوت 

ُكْم ِنْصُف َما َتَرَك 
َ
الحكم عليه ومثاله قوله تعالى: }َول

ٌد{)١(، فهذا النص بّين ان 
َ
ُهّنَ َول

َ
ْم َيُكْن ل

َ
ْزَواُجُكْم ِإْن ل

َ
أ

بشرط  لكن  زوجته؛  من  التركة  نصف  يستحق  الزوج 

عــدم وجــود الــولــد، ولــوال هــذا الشرط الستحق الــزوج 

النصف على العموم وفي جميع الحاالت.

: الصفة: والصفة هنا أعم من ان تكون نحوية 
ً
ثانيا

شيئا  يصف  شئ  فكل  هي معنوية،  بل  النعت،  أي: 

تحت  داخل  فهو  ذلك  شابه  وما  حاله  يبين  أو  اخر 

عن  وتــصــرفــه  الــعــام  تخصص  ــي  وه الــصــفــة.  مفهوم 

ْم َيْسَتِطْع ِمْنُكْم 
َ
عمومه، مثال ذلك قوله تعالى: }َوَمْن ل

َكْت 
َ
ُمْؤِمَناِت َفِمْن َما َمل

ْ
ُمْحَصَناِت ال

ْ
ْن َيْنِكَح ال

َ
 أ

ً
َطْوال

فـ)َفَتَياِتُكُم(  ــُمــْؤِمــَنــاِت{)٢(، 
ْ
ال َفَتَياِتُكُم  ِمــْن  ْيَماُنُكْم 

َ
أ

فيدل  الــعــمــوم،  على  فيدل  بــاإلضــافــة  معرف  جمع 

كانت  اليمين على أي حالة  نكاح ملك  على جواز 

المؤمنات؛  المحصنات  ينكح  أن  يستطع  لــم  إن 

ــة الكريمة  الـــوارد فــي اآلي ــُمــْؤِمــَنــاِت( 
ْ
لكن وصــف )ال

فقط  الــجــواز  وليقصر  العموم  هــذا  ليخصص   جــاء 

بالفتيات المؤمنات.

: الغاية)3): وهي نهاية الشيء وما ألجله وجود 
ً
ثالثا

جاءت  إذا  فالغاية  حتى(  )إلــى،  وصيغها:  الشيء، 

من  بعدها  مــا  وأخــرجــت  قبلها  لما  الحكم  أثبتت 

 
ُ

َتِحّل  
َ

َفال َقَها 
َّ
َطل }َفِإْن  تعالى)٤(:  قوله  مثالها:  الحكم، 

)١( سورة النساء، اآلية/ ١٢.
)٢( سورة النساء، اآلية/ ٢5.

)3( ينظر في تعريف الغاية التعريفات للجرجاني/ ٢0٧.
)٤( سورة البقرة، اآلية/ ٢30.

يمة  الكر فاآلية  َغْيَرُه{،  َزْوًجا  َتْنِكَح  ى  َحّتَ َبْعُد  ِمْن  ُه 
َ
ل

الــزوج  طلق  ــإذا  ف ثــا؛  ثــال المطلقة  حكم  عــن  تتكلم 

هذا  لكن  بعد؛  من  له  تحل  فال  ثالثة  طلقة  زوجته 

غيره  شخص  ينكحها  أن  وهــو  بغاية  مغيا  الحكم 

فإذا وقع هذا النكاح انقلب حكم الحرمة إلى الحل 

وجاز له أن ينكحها.

: االستثناء)5): وهو يأتي بمعنيين: 
ً
رابعا

يوجبه  ما  بعض  دفع  يقتضي  لفظ  إيــراد  أولهما: 

عموم لفظ متقدم، وهذا يتحقق بأدوات معينة وهي 

كـ  أخواتها  إحدى  أو  االستثناء  في  األصل  وهي  )إال( 

)غير وسوى وعدا وحاشا ونحوها(، ومثاله قوله تعالى: 

ُبُه ُمْطَمِئّنٌ 
ْ
ْكرَِه َوَقل

ُ
 َمْن أ

َّ
}َمْن َكَفَر ِباهلِل ِمْن َبْعِد ِإيَماِنِه ِإال

يَماِن{)6(.  ِ
ْ

ِباإل

 : ، نحو كما هو وثانيهما: يقتضي رفع حكم اللفظ 

يمة السابقة  ألفعلن إن شاء اهلل تعالى. ففي اآلية الكر

فيشمل  العموم  على  يدل  موصول  اسم  )َمْن(  لفظ: 

ْكرَِه 
ُ
 َمْن أ

َّ
: }ِإال ؛ لكن االستثناء الذي ورد وهو كل كافر

يَماِن{ خصص ذلك العام وصرفه  ِ
ْ

ُبُه ُمْطَمِئّنٌ ِباإل
ْ
َوَقل

ــذي كــفــر راضــيــا  عــن عــمــومــه وقــصــره فــقــط عــلــى الـ

مختارا.

مهمات  على  التوقيف  االســتــثــنــاء  تعريف  فــي  ينظر   )5(
يف  التعار مهمات  على  التوقيف   ،55 ي/  للمناو يف  التعار
ي )ت ١03١هـ(، تحقيق: د.محمد  لمحمد عبد الرؤوف المناو

: دار الفكر - بيروت، ط١/ ١٤١0هـ. رضوان الداية، الناشر
)6( سورة النحل، اآلية/ ١06.
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المطلب الخامس: التخصيص عند الحنفية)1)	 

أن  التخصيص  تــعــريــف  ــي  ف ســابــقــا  ــا  ــرن ذك كــمــا 

الحنفية اشترطوا لتخصيص العام شرطين: 

األول: أن يكون مقارنًا له في الزمان بأن يردا )العام 

يكون  أن  يصح  وال  واحـــد،  وقــت  فــي  والمخصص( 

متراخيًا. 

التخصيص  دلــيــل  يــكــون  أن  اشــتــرطــوا  الــثــانــي: 

مستقال عن جملة العام.

}َفَمْن  تعالى:  قوله  وهي  الصوم،  بآية  له  مثلوا  وقد 

ى 
َ
ْو َعل

َ
أ يًضا  َكاَن َمرِ َيُصْمُه َوَمْن 

ْ
ْهَر َفل

َ
َشِهَد ِمْنُكُم الّش

كانت  {، فبداية اآلية الكريمة  َخَر
ُ
أ اٍم  ّيَ

َ
أ ٌة ِمْن 

َ
َفِعّد َسَفرٍ 

فبداية  َيُصْمُه{)٢( 
ْ
َفل ْهَر 

َ
الّش ِمْنُكُم  َشِهَد  }َفَمْن  عامة 

كل  على  بالصوم  عاما  حكما  أوجبت  الكريمة  اآلية 

العموم  هــذا  لكن  المكلفين؛  مــن  الشهر  شهد  مــن 

خصص في نفس اآلية الكريمة وهو قوله تعالى: }َوَمْن 

{ فالمسافر  َخَر
ُ
اٍم أ ّيَ

َ
ٌة ِمْن أ

َ
ى َسَفرٍ َفِعّد

َ
ْو َعل

َ
يًضا أ َكاَن َمرِ

اإلفطار  لهم  وجاز  العموم  ذلك  من  خرجوا  والمريض 

والقضاء، فإذا نظرنا إلى النص السابق وجدنا أن دليل 

التخصيص جاء مستقال عن العام »غير مفتقرٍ إليه«، 

متصال به »غير متراٍخ عنه«. 

فإذا كان الدليل غير مستقل، كاالستثناء والشرط 

والصفة، فال يسمى عند األحناف تخصيصا  والغاية 

معنى  للتخصيص  يشترطون  فهم  قصرا،  يسمى  بل 

ــس في  ــي الــمــعــارضــة بــيــن الـــعـــام والــمــخــصــص، ول

ي ١/ ٤٤8- ٤٤٩، تفسير  كشف األسرار لعبدالعزيز البخار  )١(
النصوص ٢/ 85- 8٧، الوجيز في أصول الفقه/ ٢٤5.

)٢( سورة البقرة، اآلية/ ١85.

االستثناء والصفة والشرط والغاية ذلك المعنى.

فال  للعام  مقارن  غير  متراخيا  الدليل  كــان  إذا  و

ورفعا  نسخا  يــعــدوه  بــل  تخصيصا  عندهم  يسمى 

ألن  الحالة  هذه  في  بالنسخ  قولهم  وسبب  للحكم، 

المتأخر  عـــّدوا  تراخيهما  فمع  متعارضان  النصين 

ناسخا، وقالوا ليس هناك معنا للنسخ إال هذا.

إلى  وذهــبــوا  ــر  األم يــرتــِض هــذا  لــم  الجمهور  لكن 

التفريق بين التخصيص بالدليل المتراخي والنسخ 

إلى  الفروق  الشوكاني  أوصــل  حتى  كثيرة،  وجــه  من 

عشرين وجها)3(. 

أوردهـــا  وكــمــا  بينهما،  للفرق  الــوجــوه  هــذه  وأهـــم 

االمدي في اإلحكام)٤( هي:

لم  العموم  عن  خرج  ما  أن  يبين  التخصيص   -١

والنسخ  عليه،  الداللة  بلفظه  أراد  قد  المتكلم  يكن 

إن كان قد أراد  يبين أن ما خرج لم يرد التكليف به، و

بلفظه الداللة عليه.

واحــد،  بمأمور  األمــر  على  يــرد  ال  التخصيص   -٢

والنسخ قد يرد على األمر بمأمور واحد.

3- النسخ ال يكون في نفس األمر إال بخطاب من 

بالقياس  يجوز  فإنه  التخصيص؛  بخالف  الــشــارع، 

وبغيره من األدلة العقلية والسمعية.

٤- الناسخ ال بد وأن يكون متراخيا عن المنسوخ، 

بخالف المخصص فإنه يجوز أن يكون متقدما على 

المخصص ومتأخرا عنه.

)3( إرشاد الفحول للشوكاني 35٢/١- 35٤.
)٤( اإلحكام في أصول األحكام 3/ ١١3- ١١٤.
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االحتجاج  عــن  الــعــام  يخرج  ال  التخصيص   -5

به  معموال  يبقى  فإنه  الــزمــان  مستقبل  في  مطلقا  به 

فإنه  النسخ،  بخالف  التخصيص،  صــورة  عدا  فيما 

قد يخرج الدليل المنسوخ حكمه عن العمل به في 

مستقبل الزمان بالكلية، وذلك عند ما إذا ورد النسخ 

على األمر بمأمور واحد.

به  يــجــوز  وال  بــالــقــيــاس،  التخصيص  يــجــوز   -6

النسخ.

بخالف  ثــبــت،  أن  بعد  الحكم  ــع  رف النسخ   -٧

التخصيص.

8- يجوز نسخ شريعة بشريعة، وال يجوز تخصيص 

شريعة بأخرى.

منه  يبقى  ال  حتى  حكمه  نسخ  يجوز  الــعــام   -٩

شئ، بخالف التخصيص.

نسخ  كل  وأن  النسخ،  من  أعــم  التخصيص   -١0

النسخ  إذ  نسخا،  تخصيص  كل  وليس  تخصيص، 

األزمــــان،  بــبــعــض  الــحــكــم  بتخصيص  إال  يــكــون  ال 

ــم ببعض  ــك ــح ال تــخــصــيــص  ــم  ــع ي ــتــخــصــيــص  وال

األشخاص وبعض األحوال وبعض األزمان)١(.

* * *

)١( نقل االمدي الفرق األخير عن بعض المعتزلة وقال: وفيه 
: اإلحكام لالمدي 3/ ١١3- ١١٤.  ، وناقشه. ينظر نظر

المبحث الثاني

تطبيقات على العام الذي 
خصص في سورة النساء

تمهيد: 	 

»وصف سورة النساء«	 

اسمها 	 

لكثرة  الــكــبــرى()٢(  النساء  بـــ)ســورة  سميت  لقد 

السورة،  في  والموجودة  بالنساء  تتعلق  التي  األحكام 

النساء  )ســورة  بـ  الطالق  ســورة  سميت  مقابلها  وفي 

الصغرى()3(.

ترتيبها وعدد آياتها	 

مائة  وهــي  الكريم،  القرآن  في  الرابعة  السورة  هي 

وخمس  وسبعمائة  الف  آ ثة  وثال آية،  وسبعون  وست 

ثون حرفا )٤(. ثة وثال وأربعون كلمة، وستة عشر ألفا وثال

نزولها	 

ذهب الجمهور الى انها مدنية إال آية واحدة نزلت 

)٢( أو سورة النساء الطولى.
العقيدة  فــي  المنير  التفسير   553/٢ المنير  التفسير   )3(
دار  الزحيلي،  وهــبــة  الــدكــتــور  لالستاذ  والمنهج  والشريعة 

- دمشق، الطبعة العاشرة ١٤30هـ - ٢00٩م.  الفكر
في  اللباب   )١3١-٩38  /  6( الكتاب  علوم  في  اللباب   )٤(
علوم الكتاب ألبي حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي 
الحنبلي، تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ 
: دار الكتب العلمية - بيروت  علي محمد معوض، دار النشر

يخها: ١٤١٩ هـ -١٩٩8 م. / لبنان، الطبعة: األولى تار
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قوله:  وهي  طلحة)١(  بن  عثمان  في  الفتح  عام  بمكة 

ْهِلَها{)٢(.
َ
ى أ

َ
َماَناِت ِإل

َ ْ
وا األ ْن ُتَؤّدُ

َ
ُمُرُكْم أ

ْ
 اهلَل َيأ

َ
}ِإّن

وقيل: نزلت عند هجرة النبي � من مكة إلى 

المدينة، قاله النقاش)3(. 

اُس{  َها الّنَ ّيُ
َ
قال بعض الناس: إن قوله تعالى: }َيا أ

حيث وقع إنما هو مكي ؛ قاله علقمة)٤( وغيره، فيشبه 

)١( عثمان بن طلحة: عثمان بن طلحة بن أبي طلحة عبد 
كان  صحابي،   : الـــدار عبد  بني  من  ي،  العبدر القرشي  اهلل 
هدنة  في  الوليد  بن  خالد  مع  أسلم  الحرام،  البيت  حاجب 
مفتاح   � اهلل  رســـول  فــدفــع  مكه  فتح  وشــهــد  الحديبية 
أبي طلحة،  بن  بن عثمان  ابن عمه شيبة  إلى  و إليه  الكعبة 
ثم سكن المدينة ومات بها، وقيل بمكة سنة )٤٢هـ(.  ]األعالم 

لخير الدين الزركلي ٤/ ٢0٧[
)٢( سورة النساء، اآلية/ 58.

ياد بن هارون،  )3( النقاش: محمد بن الحسن بن محمد بن ز
الموصل،  من  أصله  وتفسيره.  بالقرآن  عالم  النقاش:  بكر  أبو 
ومنشأه ببغداد. رحل رحلة طويلة. وكان في مبدأ أمره يتعاطى 
تصانيفه  مــن  بالنقاش.  فــعــرف  والحيطان  السقوف  نقش 
، و )االشارة( في غريب القرآن، و  ( في التفسير )شفاء الصدور
( في أسماء  )الموضح( في القرآن ومعانيه، و )المعجم الكبير
والدتــه  القصاص(  )أخــبــار  و  )مختصره(  و  وقــراآتــهــم،  الــقــراء 
سير  في  الذهبي  قــال  )35١هــــ(،  سنة  ووفــاتــه  ـــ(  )٢66هـ سنة 
رواياته  على  التيسير  في  الداني  اعتمد  )وقد  النبالء:  اعالم 
للقراآت، واهلل أعلم، فان قلبي ال يسكن إليه وهو عندي متهم 
والنساء  الرجال  الشهر  تراجم  قاموس  ]االعالم  عنه(.  اهلل  عفا 
الدين  خير  تأليف  والمستشرقين  والمستعربين  العرب  من 
الطبعة  للماليين-بيروت،  العلم  دار  )ت١٩٧6م(  الزركلي 

( ١٩80[  )ج 6 / ص 8١(. الخامسة أيار )مايو
النخعي  مالك  بن  اهلل  عبد  بن  قيس  بن  علقمة  علقمة:   )٤(
ابن  يشبه  الــعــراق.  فقيه  كــان  تابعي،  شبل:  أبــو  الهمداني، 
مسعود في هديه وسمته وفضله. ولد في حياة النبي صلى اهلل 

أن يكون صدر السورة مكيًا، وما نزل بعد الهجرة فإنما 

هو مدني. 

قال النحاس)5(: هذه السورة مكية.

القول األول)6( ؛ وذلك ألن السيدة  ورجح العلماء 

عائشة)٧( رضي اهلل تعالى عنها، قالت: »ما نزلت سورة 

النساء إال وأنا عند رسول اهلل �«)8(، تعني قد بنى 

ى الحديث عن الصحابة، ورواه عنه كثيرون.  عليه وسلم ورو
وبمرو  سنتين،  بخوارزم  وأقــام  خراسان،  وغــزا  صفين.  وشهد 
لخير  ]األعــالم  )6٢هـــ(.  سنة  فيها  وتوفي  الكوفة  وسكن  مدة. 

الدين الزركلي - )ج ٤ / ص ٢٤8([
الــمــرادي  إســمــاعــيــل  بــن  بــن محمد  الــنــحــاس: أحــمــد   )5(

، أديب. المصري، أبو جعفر النحاس: مفسر
كان من نظراء نفطويه  ولد بمصر وتوفي فيها سنة )338هـ(. 
)تفسير  وصنف  بعلمائه.  واجتمع  العراق  زار  ي.  االنبار وابن 
القرآن( و )إعراب القرآن( و )تفسير أبيات سيبويه( و )ناسخ 
المعلقات  )شــرح  و  الــقــرآن(،  )معاني  و  ومنسوخه(  الــقــرآن 

السبع(.  ]األعالم لخير الدين الزركلي - )ج ١ / ص ٢08([
الجامع   )١  /5( للقرطبي  القرآن  ألحكام  الجامع   : ينظر  )6(
بكر  أبــي  بن  أحمد  بن  محمد  اهلل  عبد  ألبــي  الــقــرآن  ألحكام 
)ت:  القرطبي  الدين  شمس  الخزرجي  ي  األنــصــار فــرح  بن 
: دار عالم  الناشر ي،  البخار 6٧١ هـ(، المحقق: هشام سمير 
يخ الطبعة:  الكتب، الرياض، المملكة العربية السعودية، تار
١٤٢3 هـ/ ٢003 م، اللباب في علوم الكتاب )6 / ١38-١3٩(.
)٧( عائشة أم المؤمنين: هي عائشة بنت أبي بكر الصديق 
عبد اهلل بن عثمان، من قريش: أفقه نساء المسلمين وأعلمهن 
بالدين واألدب، كانت تكنى بأم عبد اهلل، تزوجها النبي صلى 
الهجرة، فكانت أحب  الثانية بعد  السنة  اهلل عليه وسلم في 
كثرهن رواية للحديث عنه، وتوفيت في المدينة  نسائه إليه، وأ
لخير  ]األعـــالم  أحــاديــث.   )٢٢١0( عنها  ي  رو هـــ(،   58( سنة 

الدين الزركلي ٢٤0/3[
ي )٤/ ١٩١0 حديث  )8( تمام الحديث كما في صحيح البخار
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بها. وال خالف بين العلماء أن النبي صلى اهلل عليه 

وسلم إنما بنى بعائشة بالمدينة. ومن تبين أحكامها 

قوله.  إن  قال:  من  وأما  فيها.  شك  ال  مدنية  أنها  علم 

بصحيح؛  فليس  وقع  حيث  مكي  ــاُس{  الــّنَ َها  ّيُ
َ
أ }َيــا 

في  ــاُس{  الــّنَ ــَهــا  ّيُ
َ
أ ــا  }َي قوله:  وفيها  مدنية  البقرة  فــإن 

موضعين)١(. واهلل تعالى أعلم.

رقم ٤٧0٧(:حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام بن يوسف 
أن ابن جريج أخبرهم قال وأخبرني يوسف بن ماهك قال: إني 
عند عائشة أم المؤمنين رضي اهلل عنها إذ جاءها عراقي فقال 
يحك وما يضرك. قال يا أم المؤمنين  أي الكفن خير ؟ قالت و
يني مصحفك قالت لم ؟ قال لعلي أؤلف القرآن عليه فإنه  أر
أول  نزل  إنما  قبل  قرأت  أيه  يضرك  وما  قالت  مؤلف  غير  يقرأ 
ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار حتى إذا 
ثاب الناس إلى اإلسالم نزل الحالل والحرام ولو نزل أول شيء 
ال تشربوا الخمر لقالوا ال ندع الخمر أبدا ولو نزل ال تزنوا لقالوا ال 
ية  إني لجار الزنا أبدا لقد نزل بمكة على محمد � و ندع 
نزلت  وما   .} وأمر أدهى  والساعة  موعدهم  الساعة  }بل  ألعب 
سورة البقرة والنساء إال وأنا عنده قال فأخرجت له المصحف 
من  المختصر  الصحيح  ]الجامع  السورة.  آي  عليه  فأملت 
بـ)صحيح  الــمــعــروف  ــامــه،  وأي وسننه   � اهلل  رســـول  أمـــور 
ي  ي( ألبـــي عــبــداهلل محمد بــن إســمــاعــيــل الــبــخــار الــبــخــار
الجعفي )ت٢56هـ(، تحقيق: د. مصطفى ديب البغا أستاذ 
 : كلية الشريعة - جامعة دمشق، الناشر الحديث وعلومه في 
 - ١٤0٧هـــ  الثالثة،  الطبعة  بيروت،   - اليمامة   ، كثير ابن  دار 

١٩8٧م، مع الكتاب: تعليق د. مصطفى ديب البغا[
اُس  الّنَ َها  ّيُ

َ
أ »َيا  تعالى:  قوله  في  األول/  هما:  الموضعان   )١(

ُقوَن«  ُكْم َتّتَ
َّ
َعل

َ
ِذيَن ِمْن َقْبِلُكْم ل

َّ
َقُكْم َوال

َ
ِذي َخل

َّ
ُكُم ال ّبَ اْعُبُدوا َر

سورة البقرة، اآلية/ ٢١.
ْرِض 

َ ْ
األ ا ِفي  ِمّمَ وا 

ُ
ُكل اُس  الّنَ َها  ّيُ

َ
أ َيا  والثاني/ في قوله تعالى: » 

ُمِبيٌن«  ُكْم َعُدّوٌ 
َ
ل ُه 

َ
ِإّن ْيَطاِن 

َ
الّش ِبُعوا ُخُطَواِت  َتّتَ  

َ
َوال ًبا  َطّيِ  

ً
ال

َ
َحال

سورة البقرة، اآلية/ ١68.

فضلها:

إن  قال:  اهلل عنه  رضي  بن مسعود)٢(  اهلل  عن عبد 

بها  لي  أن  يسرني  ما  آيــات  لخمس  النساء  ســورة  في 

إن تك  الدنيا و ما فيها: }إن اهلل ال يظلم مثقال ذرة و

حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما{ و }إن 

تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم و  كبائر ما  تجتنبوا 

ندخلكم مدخال كريما{ و }إن اهلل ال يغفر أن يشرك به 

إذ ظلموا  أنهم  }ولو  ما دون ذلك لمن يشاء{  يغفر  و 

الرسول  لهم  واستغفر  اهلل  فاستغفروا  جاؤوك  أنفسهم 

يظلم  أو  ســوءا  يعمل  }ومــن  رحيما{  توابا  اهلل  لوجدوا 

نفسه ثم يستغفر اهلل يجد اهلل غفورا رحيما{ قال عبد 

كم:  اهلل: ما يسرني أن لي بها الدنيا و ما فيها، قال الحا

من  سمع  الرحمن  عبد  كان  إن  صحيح  إسناد  هذا 

أبيه فقد اختلف في ذلك)3(.

)٢( ابن مسعود: هو عبد اهلل بن مسعود بن غافل بن حبيب 
كابرهم، فضال وعقال،  الهذلي، أبو عبد الرحمن، صحابي، من أ
وقربا من رسول اهلل � وهو من أهل مكة، ومن السابقين إلى 
اإلسالم، وأول من جهر بقراءة القرآن بمكة، وكان خادم رسول 
وغزواته،  وترحاله  حله  في  ورفيقة  سره،  وصاحب  األمين،  اهلل 
يمشي معه، نظر إليه عمر يوما وقال:  كل وقت و يدخل عليه 
نحو  عــن  ـــ(  )3٢هـ سنة  المدينة  فــي  توفي  علما،  ملئ  ــاء  وع

ستين عاما، له )8٤8( حديثا. ]األعالم للزركلي ٤/ ١3٧[
 - عليه  الذهبي  اإلمــام  تعليقات  مع  كم  الحا مستدرك   )3(
على  المستدرك   )3١٩٤( الحديث  رقــم   )33٤ ص   /  ٢ )ج 
تحقيق:  ي،  النيسابور كم  الحا عــبــداهلل  ألبــي  الصحيحين 
 - العلمية  الكتب  دار   : الناشر عطا،  القادر  عبد  مصطفى 
الكتاب:  ١٤١١ - ١٩٩0مــع  الطبع  األولــى، سنة  الطبعة  بيروت، 
االمــام  حكم  وقــد  التلخيص،  في  الذهبي  االمــام  تعليقات 

. الذهبي في التلخيص بالصحة لهذا االثر
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اآليــات  بعض  المبحث  هــذا  في  سنتناول  واآلن 

التي جاءت عامة ودخلها التخصيص، وقد حددنا 

ذلك في تسع آيات، وكان منهجنا في هذا المبحث 

يتلخص على النحو اآلتي:

• ذكر اآلية الكريمة.

• بيان موضع العموم فيها وذكر صيغته.

• بيان المخصص لها ونوعه.

وقد قسمنا هذا المبحث على تسع فقرات، بعدد 

اآليات التي تناولناها في البحث.

ُتْقِسُطوا   
َّ

ال
َ
أ ِخْفُتْم  ِإْن  تعالى:«َو قوله  األولــى:  اآليــة 

َمْثَنى  َساِء  الّنِ ِمَن  ُكْم 
َ
ل َطاَب  َما  َفاْنِكُحوا  َيَتاَمى 

ْ
ال ِفي 

َكْت 
َ
ْو َما َمل

َ
وا َفَواِحَدًة أ

ُ
 َتْعِدل

َّ
ال

َ
َباَع َفِإْن ِخْفُتْم أ َث َوُر

َ
َوُثال

وا«)١(
ُ
 َتُعول

َّ
ال

َ
ْدَنى أ

َ
ْيَماُنُكْم َذِلَك أ

َ
أ

لفظ »النساء« في اآلية الكريمة يدل على العموم، 

)أل(،   بـــ  الــمــعــرف  الجمع  هــو  الــعــمــوم  هــذا  وصيغة 

ما  ينكح  أن  للشخص  فيجوز  النساء  جميع  فيعم 

ي  العموم مخصوص بذو النساء؛ لكن هذا  شاء من 

األرحام من النساء فال يجوز للرجل أن ينكح محارمه 

َهاُتُكْم  ّمَ
ُ
أ ْيُكْم 

َ
َعل »ُحــّرَِمــْت  تعالى:  لقوله  النساء  من 

ِخ 
َ ْ
األ َوَبَناُت  ُتُكْم 

َ
َوَخاال اُتُكْم  َوَعّمَ َخَواُتُكْم 

َ
َوأ َوَبَناُتُكْم 

َخَواُتُكْم 
َ
َوأ ْرَضْعَنُكْم 

َ
أ ِتي 

َّ
َهاُتُكُم الال ّمَ

ُ
َوأ ْخِت 

ُ ْ
َوَبَناُت األ

ِفي  ِتي 
َّ

الال َباِئُبُكُم  َوَر ِنَساِئُكْم  َهاُت  ّمَ
ُ
َوأ َضاَعِة  الّرَ ِمَن 

ْم 
َ
ل ــِإْن  َف ِبِهّنَ  ُتْم 

ْ
َدَخل ِتــي 

َّ
الــال ِنَساِئُكُم  ِمــْن  ُحُجوِرُكْم 

ْبَناِئُكُم 
َ
ِئُل أ

َ
ْيُكْم َوَحال

َ
 ُجَناَح َعل

َ
ُتْم ِبِهّنَ َفال

ْ
َتُكوُنوا َدَخل

 َما َقْد 
َّ

ْخَتْيِن ِإال
ُ ْ
ْن َتْجَمُعوا َبْيَن األ

َ
ِبُكْم َوأ

َ
ْصال

َ
ِذيَن ِمْن أ

َّ
ال

)١( سورة النساء، اآلية /3.

 اهلَل َكاَن َغُفوًرا َرِحيًما« )٢(.
َ

َف ِإّن
َ
َسل

بالنص  تخصيص  هــو  هــنــا:  التخصيص  ونـــوع 

المستقل المنفـصل.

َصُدَقاِتِهّنَ  َساَء  الّنِ ُتــوا 
َ
»َوآ تعالى:  قوله  الثانية:  اآلية 

وُه َهِنيًئا 
ُ
ُكْم َعْن َشْيٍء ِمْنُه َنْفًسا َفُكل

َ
ًة َفِإْن ِطْبَن ل

َ
ِنْحل

يًئا«)3(. َمرِ

على  يــدل  الكريمة  اآليـــة  فــي  »صــدقــاتــهــن«  لفظ 

فيشمل  باإلضافة،  المعرف  الجمع  وصيغته  العموم، 

يؤديه  أن  الــزوج  فعلى  أنواعه  وبجميع  الــِصــداق  كل 

نهاية  في  خصص  قد  العموم  هذا  لكن  زوجته؛  الى 

َصُدَقاِتِهّنَ  َساَء  الّنِ ُتــوا 
َ
»َوآ اآلية  فبداية  الكريمة،  اآلية 

ًة« عام يوجب على الزوج أن يؤتي زوجته جميع 
َ
ِنْحل

ُكْم َعْن 
َ
«؛ لكن نهاية اآلية »َفِإْن ِطْبَن ل الصداق »المهر

يًئا« خصص هذا العام  وُه َهِنيًئا َمرِ
ُ
َشْيٍء ِمْنُه َنْفًسا َفُكل

 ، بما وهبته المرأة لزوجها أو بما تنازلت عنه من المهر

فهذا ال يجب على الزوج أن يعطيه للمرأة.

التخصيص  هــو  التخصيص  مــن  ــنــوع  ال وهـــذا 

بالدليل المتصل ونوعه التخصيص بالشرط.

ا َتَرَك  اآلية الثالثة: قوله تعالى: »ِللّرَِجاِل َنِصيٌب ِمّمَ

َواِلَداِن 
ْ
ال َتَرَك  ا  ِمّمَ َنِصيٌب  َساِء  َوِللّنِ ُبوَن  ْقَر

َ ْ
َواأل َواِلَداِن 

ْ
ال

َكُثَر َنِصيًبا َمْفُروًضا«)٤(  ْو 
َ
 ِمْنُه أ

َ
ا َقّل ُبوَن ِمّمَ ْقَر

َ ْ
َواأل

الكريمة  اآليـــة  فــي  ــنــســاء«  »ال و  ــال«  ــرجـ »الـ لــفــظ 

الجمع  هو  العموم  هذا  وصيغة  العموم،  على  يدالن 

وجميع  الـــرجـــال  جــمــيــع  فــيــعــم  )أل(،   ـــ  ب الــمــعــرف 

)٢( سورة النساء، اآلية /٢3.
)3( سورة النساء، اآلية /٤.
)٤( سورة النساء، اآلية/٧.
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الرجال  جميع  أن  على  يدل  عام  نص  فهذا  النساء، 

بمجرد  كثر  أو  قل  مما  الميراث  يستحقون  والنساء 

تعالى  اهلل   فــرضــه  قــد  نصيب  وهــو  الــمــورث،  مــوت 

بالمحجوبين  خصص  قــد  العموم  هــذا  لكن  لهم؛ 

ــورث)٢(  ــمـ ــلـ ــل لـ ــاتـ ــقـ ــبـــد)١( والـ ــعـ ــالـ ــراث كـ ــيـ ــمـ  مـــن الـ

الميراث؛  من  العبد  حرمان  على  اإلجماع  حزم  ابن  نقل   )١(
حيث ذكر في كتابه مراتب اإلجماع/٩٧- ٩8: )اتفقوا أن من 
كان عبدا ال شعبة للحرية فيه وال يبيعه سيده وال في نصيبه 
يعتق  ولــم  يشتري  أن  من  به  تمكن  ورث  لو  ما  الميراث  من 
حتى قسم الميراث؛ فانه ال يرث شيئا، واتفقوا أن مال العبد 
لسيده وان كان ديناهما مختلفان، وأنه ال يرثه ورثته إذا كان ال 
شعبة للحرية فيه، واتفقوا أن األَمة في هذا كالعبد(.     ]مراتب 
بن  لعلي  واالعتقادات  والمعامالت  العبادات  في  اإلجماع 
)ت٤56هـــ(،  محمد  أبي  الظاهري  حزم  بن  سعيد  بن  أحمد 

: دار الكتب العلمية - بيروت[. الناشر
من  النسائي  أخــرجــه  مــيــراث«  للقاتل  »لــيــس  حــديــث:   )٢(
والدارقطني  جــده،  عن  أبيه  عن  شعيب  بن  عمرو  حديث 
ماجة  وابــن  شيئا«،  القاتل  يرث  »ال  عباس:  ابن  حديث  من 
ابن  حديث  من  ــرزاق  ال ولعبد  نحوه،  هريرة  أبي  حديث  من 
إن لم يكن له وارث غيره«.     عباس: »من قتل قتيال فإنه ال يرثه و

]الدراية في تخريج أحاديث الهداية ٢/ ٢٩8[.
وقد حّسن البوصيري الحديث في مصباح الزجاجة ٢/ 86، 
كريب  أبو  )حّدثنا  الحديث:  إسناد  ذكر  أن  بعد  قال  حيث 
عن  األحمر  خالد  أبو  ثنا  قاال:   ، الكندّيُ سعيد  بن  عبداهلل  و 
رجل  قتادة،  أبا  أن  شعيب،  بن  عمرو  عن  سعيد،  بن  يحيى 
اإلبــل.  مــن  مــائــًة  عمر  منه  فأخذ  ابــنــه،  قتل  مــدلــج،  بني  مــن 
ثين جذعًة، وأربعين خلفة. فقال: أين أخو  ثين حقة، وثال ثال
ميراث«.  لقاتل  »ليس  يقول:  اهلل  رســول  سمعت  المقتول؟ 
وابن أخي  هذا إسناد حسن االختالف في عمرو بن شعيب 
يقدح  وال  سماه  المبهمات  في  صنف  من  أر  ولــم  المقتول 
ذلك في اإلسناد ألن الصحابة كلهم عدول، رواه البيهقي في 

والكافر من المسلم وبالعكس)3(.

وهذا النوع من التخصيص هو تخصيص بالنص 

المستقل المنفصل.

 َزْوٍج 
َ

َرْدُتُم اْسِتْبَدال
َ
ِإْن أ اآلية الرابعة: قوله تعالى: »َو

وا ِمْنُه َشْيًئا 
ُ

ُخذ
ْ
 َتأ

َ
َتْيُتْم ِإْحَداُهّنَ ِقْنَطاًرا َفال

َ
َمَكاَن َزْوٍج َوآ

ِإْثًما ُمِبيًنا«)٤(. وَنُه ُبْهَتاًنا َو
ُ

ُخذ
ْ
َتأ

َ
أ

الجملة »فال تأخذوا منه شيئا« تركيب يدل على 

العموم، وصيغة العموم هي النكرة في سياق النهي؛ 

وهو  نهي  سياق  في  وردت  نكرة  »شيئا«  إن:  حيث 

يريد  الذي  للزوج  يجوز  ال  ذلك  فعلى  تأخذوا«،  »فال 

يأخذ  أن  أخــرى  بزوجة  يستبدلها  و زوجته  يطلق  أن 

يبق  لم  العموم  هــذا  أن  غير  إياها؛  أعطاه  شــيء  أي 

أو  الهبة  على عمومه، بل خص بما تراضيا عليه من 

َفِإْمَساٌك  َتاِن  َمّرَ ُق 
َ

ال »الّطَ قوله تعالى:  الوارد في  الخلع 

وا 
ُ

ُخذ
ْ
َتأ ْن 

َ
أ ُكْم 

َ
ل  

ُ
َيِحّل  

َ
َوال ِبِإْحَساٍن  يٌح  َتْسرِ ْو 

َ
أ ِبَمْعُروٍف 

سننه الكبرى من طريق مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد 
به وسياقه أتم، وأصله في أبي داود والترمذي بغير هذا اللفظ 
من طريق سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب، وله شاهد 
من حديث أبي هريرة، رواه الترمذي وابن ماجة ورواه أبو داود 
والترمذي والنسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
بن  ألحمد  ماجة  ابن  زوائــد  جمع  الزجاجة  ]مصباح  جــده(. 
أبي بكر بن إسماعيل بن سليم شهاب الدين البوصيرى )ت 

: دار الجنان ـ بيروت[. 8٤0هـ(، الناشر
)3( حديث: »ال يرث المسلم الكافر وال الكافر المسلم« متفق 
ملتين  أهل  يتوارث  ال   « وحديث:  أسامة،  حديث  من  عليه 
عمرو  حديث  من  وغيرهما  والنسائي  أحمد  أخرجه  شتى« 
أحاديث  تخريج  في  ]الدراية  جده.  عن  أبيه  عن  شعيب  بن 

الهداية ٢/ ٢٩٧- ٢٩8[.
)٤( سورة النساء، اآلية/ ٢0.
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اهلِل  ُحُدوَد  ُيِقيَما   
َّ

ال
َ
أ َيَخاَفا  ْن 

َ
أ  

َّ
ِإال َشْيًئا  َتْيُتُموُهّنَ 

َ
آ ا  ِمّمَ

ْيِهَما ِفيَما 
َ
 ُجَناَح َعل

َ
 ُيِقيَما ُحُدوَد اهلِل َفال

َّ
ال

َ
َفِإْن ِخْفُتْم أ

 
َ

َيَتَعّد َوَمــْن  َتْعَتُدوَها   
َ

َفــال اهلِل  ُحــُدوُد  َك 
ْ
ِتل ِبــِه  اْفــَتــَدْت 

اِلُموَن«)١(
َ

ِئَك ُهُم الّظ
َ
ول

ُ
ُحُدوَد اهلِل َفأ

يــدل على  بدايتها  الــبــقــرة  فــي ســـورة  اآليـــة  فــهــذه 

العموم وهو لفظ »مما أتيتموهن« وصيغة العموم هي 

االسم الموصول »ما« فيدل على عدم جواز أخذ أي 

لكن  الطالق؛  حال  في  للزوجة  الــزوج  آتاه  مما  شيء 

ْن 
َ
 أ

َّ
آخر اآلية خصص هذا العموم وهو قوله تعالى: »ِإال

ُيِقيَما ُحُدوَد   
َّ

ال
َ
أ َفِإْن ِخْفُتْم  ُيِقيَما ُحُدوَد اهلِل   

َّ
ال

َ
أ َيَخاَفا 

ْيِهَما ِفيَما اْفَتَدْت« ونوع التخصيص 
َ
 ُجَناَح َعل

َ
اهلِل َفال

هو التخصيص بالدليل المتصل ونوعه التخصيص 

مال  من  األخــذ  الحنيف  الشارع  فأباح  باالستثناء، 

الزوجة إذا افتدت الزوجة به نفسها، وخصص به ذلك 

اآلية  خصصت  الكريمة  اآلية  هذه  ذلك  وبعد  العام. 

التي نتناولها اآلن في سورة النساء، ونوع التخصيص 

هنا تخصيص بالدليل المستقل المنفصل. 

َمُنوا 
َ
آ ــِذيــَن 

َّ
ال َها  ّيُ

َ
أ »َيــا  تعالى:  قوله  الخامسة:  اآليــة 

َفــِإْن  ِمْنُكْم  ْمـــرِ 
َ ْ
األ وِلـــي 

ُ
َوأ  

َ
ُســول الــّرَ ِطيُعوا 

َ
َوأ اهلَل  ِطيُعوا 

َ
أ

ُكْنُتْم  ِإْن  ُســوِل  َوالــّرَ اهلِل  ــى 
َ
ِإل وُه  َفـــُرّدُ َشــْيٍء  ِفي  َتَناَزْعُتْم 

.)٢(»
ً

يال ِو
ْ
ْحَسُن َتأ

َ
ِخرِ َذِلَك َخْيٌر َوأ

َ ْ
َيْوِم اآل

ْ
ُتْؤِمُنوَن ِباهلِل َوال

يــدل على  الكريمة  ــة  اآلي فــي   » األمـــر ــي  »وأولـ لفظ 

فيشمل  باإلضافة،  المعرف  الجمع  وصيغته  العموم، 

األمر  أولــي  يــدل على وجــوب طاعة  و األمــر  أولياء  كل 

)١( سورة البقرة، اآلية/ ٢٢٩.

)٢( سورة النساء، اآلية/ 5٩.

بما  مخصوص  ــر  األم هــذا  لكن  حاالتهم؛  كــل  على 

كان أمرهم فيه معصية، ففي هذه الحالة ال تجوز  إذا 

النبوي  الحديث  هو  التخصيص  ودليل  طاعتهم، 
الشريف  »ال طاعة لمخلوق في معصية الخالق«)3(

الــعــمــوم؛ حيث جاء  يــدل على  والــحــديــث هــذا 

بصيغة النكرة في سياق النفي »ال طاعة« فيدل على 

العموم، وعلى ذلك ال يجوز ألحد أن يطيع بأي شكل 

من األشكال شخصا إذا أمره بمعصية هلل. 

وهذا النص قد خصص اآلية الكريمة؛ فعلى ذلك 

يكون طاعة أولي األمر مشروطة بعدم المعصية، فإذا 

أمروا بمعصية فال طاعة لهم حينئٍذ. ونوع التخصيص 

هنا التخصيص بالنص المستقل المنفصل.

ْن 
َ
أ ِلُمْؤِمٍن  َكــاَن  ــا  »َوَم تعالى:  قوله  السادسة:  اآليــة 

 َفَتْحرِيُر َرَقَبٍة 
ً
 َوَمْن َقَتَل ُمْؤِمًنا َخَطأ

ً
 َخَطأ

َّ
َيْقُتَل ُمْؤِمًنا ِإال

َكاَن  َفِإْن  ُقوا 
َ

ّد َيّصَ ْن 
َ
أ  

َّ
ِإال ْهِلِه 

َ
أ ى 

َ
ِإل َمٌة 

َّ
ُمَسل َوِدَيٌة  ُمْؤِمَنٍة 

ِإْن  ُكْم َوُهَو ُمْؤِمٌن َفَتْحرِيُر َرَقَبٍة ُمْؤِمَنٍة َو
َ
ِمْن َقْوٍم َعُدّوٍ ل

ى 
َ
ِإل َمٌة 

َّ
ُمَسل َفِدَيٌة  ِميَثاٌق  َبْيَنُهْم  َو َبْيَنُكْم  َقْوٍم  ِمْن  َكاَن 

ْم َيِجْد َفِصَياُم َشْهَرْيِن 
َ
ْهِلِه َوَتْحرِيُر َرَقَبٍة ُمْؤِمَنٍة َفَمْن ل

َ
أ

ُمَتَتاِبَعْيِن َتْوَبًة ِمَن اهلِل َوَكاَن اهلُل َعِليًما َحِكيًما«)٤(

لفظ »من قتل« يدل على العموم، وصيغة العموم 

الشرط هي: »من  »َمــْن«، فجملة  الشرط  هنا هو أسم 

عن  كــم  والــحــا أحمد  اإلمـــام  رواه  الــمــذكــور  اللفظ  بهذا   )3(
طاعة  »ال  بلفظ:  علي  عن  والنسائي  داود  أبــو  ورواه  عمران، 
ألحد في معصية اهلل إنما الطاعة في المعروف«، ورواه أحمد 
الخفاء  كشف  [ اهلل.  يطع  لم  لمن  طاعة  »ال  بلفظ:  أنس  عن 

للعجلوني ٢ / 366-365[
)٤( سورة النساء، اآلية/ ٩٢.
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بالفاء  مقترنة  اسمية  جملة  وجوابه  خطأ«  مؤمنا  قتل 

وهي: »فتحرير رقبة مؤمنة.. الخ اآلية الكريمة«، ففي 

شخص  كل  على  الدية  تعالى  اهلل  اوجــب  اآليــة  هذه 

الوجوب ليس على  العام في  قتل مؤمنا خطأ، وهذا 

هذا  خصصت  قــد  الكريمة  ــة  اآلي بقية  ألن  عمومه؛ 

ُقوا«، ففي  حال 
َ

ّد ْن َيّصَ
َ
 أ

َّ
العموم وهو قوله تعالى: » ِإال

ففي  الدية،  من  إبرائه  و القاتل  عن  القتيل  أهل  عفو 

هذه الحالة ال تجب الدية على القاتل، واهلل سبحانه 

َمٌة 
َّ
ُمَسل ــٌة  »َوِدَي تعالى:  فقال  »صدقة«،  سماه  وتعالى 

ُقوا« فعد التصدق هو تنازل عن 
َ

ّد ْن َيّصَ
َ
أ  

َّ
ْهِلِه ِإال

َ
أ ى 

َ
ِإل

حقهم في الدية.

بالدليل  التخصيص  هو  هنا  التخصيص  ونــوع 

المتصل، ونوعه تخصيص باالستثناء.

ًدا  اآلية السابعة: قوله تعالى: »َوَمْن َيْقُتْل ُمْؤِمًنا ُمَتَعّمِ

َعَنُه 
َ
َول ْيِه 

َ
َعل اهلُل  َوَغِضَب  ِفيَها  َخاِلًدا  ُم  َجَهّنَ َفَجَزاُؤُه 

اًبا َعِظيًما«)١(
َ

ُه َعذ
َ
 ل

َ
َعّد

َ
َوأ

لــفــظ: »مـــن يــقــتــل« يـــدل عــلــى الــعــمــوم، وصيغة 

الشرط  فجملة  ــْن«،  »َمـ الشرط  أســم  هو  هنا  العموم 

جملة  وجـــوابـــه  مــتــعــمــدا«  مــؤمــنــا  يقتل  »ومـــن  هـــي: 

اسمية مقترنة بالفاء وهي: »فجزاؤه جهنم... الخ اآلية 

الكريمة«، فعلى هذا يكون األمر شامال لكل من قتل 

مؤمنا متعمدا، وبقتله هذا استحق لجميع العقوبات 

الواردة في اآلية الكريمة، غير أن هذه اآلية قد دخلها 

التخصيص في موضعين هما:

)١( سورة النساء، اآلية/ ٩3.

العقوبة  أوجــبــت  الكريمة  اآليـــة  أن  نجد  األول/ 

هذا  لكن  متعمدا؛  مؤمنا  يقتل  شخص  كــل  على 

يقتل مؤمنا متعمدا لكن  بالذي  العموم قد خصص 

بحق، كالذي يقتله قودا أو حدا وما شابه ذلك، فهذا 

كيد غير داخل في هذه اآلية الكريمة.  بالتأ

وهذا التخصيص بدليل العقل؛ حيث ال يعقل أن 

الشرع يأمر شخصا بقتل شخص آخر - قودا أو حدا 

أو ما شابه ذلك - ثم يعاقب هذا الشخص الذي قتل 

بالحق!

فإننا  التخصيص،  من  الثاني  الموضع  أما  الثاني: 

نجد أن اآلية الكريمة توعدت القاتل عمدا بالعذاب 

في نار جهنم خالدا فيها مع غضب اهلل عزوجل عليه 

منه  يخرج  مخصوص  هو  أم  عام  هذا  فهل  ولعنته، 

أو بمعنى آخر هل للقاتل عمدا  القتل؟  التائب بعد 

فيها  اختلف  كبيرة  خالفية  مسألة  وهذه  ال؟  أم  توبة 

الخالف  هــذا  وحاصل  تعالى،  اهلل  رحمهم  علماؤنا 

على النحو اآلتي)٢(:

للقرطبي  القرآن  ألحكام  الجامع  المسألة:  ينظر في هذه   )٢(
]فتح   ٤٩٩ الشوكاني١/  لإلمام  القدير  فتح   ،335  -  33٢/5
التفسير  علم  من  والــدرايــة  الــروايــة  فني  بين  الجامع  القدير 
 : الناشر لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني )ت١٢50هـــ(،  
 -  30/٤١ الكويتية  الفقهية  الموسوعة  بيروت[،   - الفكر  دار 
األوقاف  وزارة  عن:  صادرة  الكويتية،  الفقهية  ]الموسوعة   3١
سنة  جــزءا،   ٤5 األجــزاء:  عدد  الكويت،   - اإلسالمية  والشئون 
الطبع: ) من ١٤0٤ - ١٤٢٧ هـ( / األجزاء ١ - ٢3: الطبعة الثانية، 
األولى،  الطبعة   :38  -  ٢٤ األجــزاء  الكويت/   - السالسل  دار 
/ األجزاء 3٩ - ٤5: الطبعة الثانية،  مطابع دار الصفوة - مصر

طبع الوزارة[.
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ال  عمدا  القاتل  أن  إلــى  العلماء  بعض  ذهــب   •

بن  يــد  وز ابــن عــبــاس)٢(  القول  وتزعم هــذا  لـــه)١(،  توبة 

بن  سعيد  عن  ي  رو فقد  عنهما،   اهلل  رضي  ثابت)3( 

الرأي  ١/ ٤٩٩ هذا  القدير  فتح  تفسيره  الشوكاني في  نقل   )١(
إلى  »وممن ذهب  قال:  السلف؛ حيث  عن عدد من علماء 
أنه ال توبة له من السلف أبو هريرة وعبداهلل بن عمرو وأبو سلمة 
نقله  مزاحم  ابن  والضحاك  وقتادة  والحسن  عمير  بن  وعبيد 
ابن أبي حاتم عنهم«. ونقل القرطبي في تفسيره هذا الرأي عن 

المعتزلة، الجامع ألحكام القرآن 5/ 333. 
)٢( ابن عباس: عبد اهلل بن عباس بن عبد المطلب القرشي 
ولد  الجليل،  الصحابي  األمــة،  حبر  العباس:  أبو  الهاشمي، 
ى عنه  ورو والزم رسول اهلل �  الهجرة(  قبل   3( بمكة عام 
فسكن  عمره،  آخــر  في  بصره  وكــف  الصحيحة،  األحــاديــث 
الطائف، وتوفي بها عام )68 هـ(. له في الصحيحين وغير هما 
كثرهم فتيا، وفضائله  ١660 حديثا. كان من فقهاء الصحابة وأ

كثيرة رضي اهلل عنه. ]األعالم لخير الدين الزركلي ٤/ ٩5[
ي  األنصار الضحاك  بن  ثابت  بن  يد  ز ثابت: هو  بن  يد  ز  )3(
كاتب  كــان  كابرهم،  أ من  صحابي،  خارجة:  أبــو  الخزرجي، 
بمكة،  ونشأ  الهجرة(   قبل   ١١( عام  المدينة  في  ولد  الوحي، 
وهو   � النبي  مع  هاجر  سنين.  ست  ابــن  وهــو  أبــوه  وقتل 
ابن ١١ سنة، وتعلم وتفقه في الدين، فكان رأسا بالمدينة في 
القضاء والفتوى والقراءة والفرائض. وكان أحد الذين جمعوا 
وهو  عليه.  وعرضه   ، األنصار من   � النبي  عهد  في  القرآن 
جهز  حين  لعثمان  ثم   ، بكر ألبي  المصحف  في  كتبه  الذي 
رثاه  توفي  ولما  هـ(،   ٤5( عام  توفي   . األمصار إلى  المصاحف 
األمة  اليوم مات حبر هذه  أبو هريرة:  وقال  ثابت،  بن  حسان 
كتب  في  له  خلفا.  منه  عباس  ابن  في  يجعل  أن  اهلل  وعسى 

الحديث ٩٢ حديثا. ]األعالم لخير الدين الزركلي 3/ 5٧[

جبير)٤( أنه قال: اختلف فيها أهل الكوفة)5(، فرحلت 

إلى ابن عباس، فسألته عنها، فقال: هذه اآلية: }َوَمْن 

نزل  ما  آخر  هي  ُم{  َجَهّنَ َفَجَزاُؤُه  دًا  ُمَتَعّمِ ُمْؤِمنًا  َيْقُتْل 

سأل  أنه  أيضا)٧(  عنه  ي  رو وقد  شــيء)6(،  نسخها  وما 

مؤمنا  قتل  لمن  هــل  عنهما:  اهلل  رضــي  عباس  ابــن 

، فقرأ اآلية السابقة،  متعمدا من توبة؟ فقال: ال إال النار

شيء.  ينسخها  ولم  الشأن  هذا  في  نزل  ما  آخر  وهي 

عن  ي  رو ثابت.)8( فقد  بن  يد  ز عن  ورد  ذلك  وبنحو 

َيْقُتْل  }َوَمــْن  اآلية:  هذه  »نزلت  قال:  أنه  ثابت  بن  يد  ز

كلها  اآلية  ِفيَها{  َخاِلًدا  ُم  َجَهّنَ َفَجَزاُؤُه  ًدا  ُمَتَعّمِ ُمْؤِمًنا 

«)٩(. وفي  الفرقان بستة أشهر نزلت في  التي  اآلية  بعد 

بالوالء،  ــدي،  االس جبير  بن  سعيد  هو   : جبير بن  سعيد   )٤(
كان أعلمهم على االطالق، وهو  الكوفي، أبو عبد اهلل: تابعي، 
حبشي االصل، من موالي بني والبة بن الحارث من بني أسد، 
ابن  كــان  ثم   ، عمر وابــن  عباس  بن  اهلل  عبد  عن  العلم  أخــذ 
عباس، إذا أتاه أهل الكوفة يستفتونه، قال: أتسألونني وفيكم 
سنة  بواسط  الحجاج  قتله  سعيدا.  يعني  ؟  دهماء  أم  ابــن 
سعيدا  الحجاج  قتل  حنبل:  بن  أحمد  اإلمــام  قال  هـــ(،   ٩5( 
وما على وجه االرض أحد إال وهو مفتقر إلى علمه.  ]األعالم 

لخير الدين الزركلي 3/ ٩3[
)5( أي: توبة القاتل عمدا.

ي في صحيحه  )6( أخرج هذا األثر عن سعيد اإلمام البخار
٤/ ١6٧6، حديث رقم )٤3١٤(.

)٧( أي: سعيد بن جبير رحمه اهلل تعالى.
القرآن  ألحكام  الجامع  وغيرها  الــروايــات  هذه  في  ينظر   )8(

للقرطبي 5/ 33٢- 333.
وحكم   ،)٤006( ــم  رق حــديــث   ،8٧  /٧ النسائي  سنن   )٩(
]سنن  النسائي.   سنن  على  تذييله  فــي  بصحته  األلــبــانــي 
الرحمن  أبـــي عــبــد  بــن شعيب  بــن عــلــي  ألحــمــد  الــنــســائــي 
 : النسائي )ت 303هـ(، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، الناشر
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رواية أخرى عنه)١(، قال: »نزلت هذه اآلية: }َوَمْن َيْقُتْل 

ُم َخاِلًدا ِفيَها{ بعد التي في  ًدا َفَجَزاُؤُه َجَهّنَ ُمْؤِمًنا ُمَتَعّمِ

 .)٢(» تبارك الفرقان بثمانية أشهر

اآليــة  ــذه  ه نـــزول  يــخ  لــتــأر تحديدهم  مــن  فالغاية 

وهــذا  عــمــدا،  القاتل  توبة  قبول  عــدم  إلــى  ليخلصوا 

عندهم  اآلية  تقدير  يكون  هذا  فعلى   ، األمــر آخر  كان 

في سورة الفرقان: إن اهلل غفار لمن تاب وآمن وعمل 

صالحا ثم اهتدى، إال القاتل عمدا فال توبة له.

له  عمدا  القاتل  أن  إلى  العلماء  جمهور  ذهب   •

تبين  والتي  العامة  النصوص  توبة، وهو داخل تحت 

تلك  ومــن  جميعا،  العباد  عــن  التوبة  يقبل  اهلل  أن 

 
ً

َمَن َوَعِمَل َعَمال
َ
 َمْن َتاَب َوآ

َّ
النصوص قوله تعالى: }ِإال

َئاِتِهْم َحَسَناٍت َوَكاَن اهلُل   اهلُل َسّيِ
ُ

ل ِئَك ُيَبّدِ
َ
ول

ُ
َصاِلًحا َفأ

ِلَمْن  اٌر 
َ

َغّف
َ
ل ِإّنِي  َرِحيًما{)3(، ونحو قوله تعالى:}َو َغُفوًرا 

ُثّمَ اْهَتَدى{)٤(، وحملوا قول  َمَن َوَعِمَل َصاِلًحا 
َ
َوآ َتاَب 

ًدا  اهلل تعالى في سورة النساء: }َوَمْن َيْقُتْل ُمْؤِمًنا ُمَتَعّمِ

َعَنُه 
َ
َول ْيِه 

َ
َعل اهلُل  َوَغِضَب  ِفيَها  َخاِلًدا  ُم  َجَهّنَ َفَجَزاُؤُه 

أو  القتل  َعِظيًما{)5( على من استحل  اًبا 
َ

َعذ ُه 
َ
ل  

َ
َعــّد

َ
َوأ

الذي لم يتب، وقالوا يحمل مطلق هذه اآلية في سورة 

مكتب المطبوعات اإلسالمية - حلب، سنة الطبع: ١٤06هـ - 
١٩86م، ط٢، واألحاديث مذيلة بأحكام األلباني عليها[. 

يد بن ثابت رضي اهلل تعالى عنه. )١( أي: عن ز
)٢( سنن النسائي ٧/ 8٧ حديث رقم )٤00٧(، قال األلباني: 

حسن صحيح ولفظ بستة أشهر أصح.
)3( سورة الفرقان، اآلية/ ٧0. 

)٤( سورة طه، اآلية/ 8٢.
)5( سورة النساء، اآلية/ ٩3.

النساء على مقيد آية سورة الفرقان، فعلى قولهم هذا 

الكريمة: فجزاؤه جهنم خالدا فيها  يكون معنى اآلية 

وغضب عليه واعد له عذابا عظيما، إال من تاب؛ فإن 

اهلل تعالى يتوب عليه.

توبة  قبول  على  العلماء  بإجماع  أيضا  واستدلوا 

الكافر بعد دخوله إلى اإلسالم، والكفر أسوء حاال من 

القتل، فتوبة القاتل أولى بالقبول.

توبة،  له  عمدا  القاتل  أن  العلماء  عند  والــراجــح 

يــد وابــن عباس رضــي اهلل  ي عن ز حتى أن هــذا مــرو

تعالى عنهما، فقد ورد أن رجال جاء إلى ابن عباس، 

إال  ال،  قــال:  ؟  توبة  متعمدا  مؤمنا  قتل  »ألمن  فقال: 

كنت  ؛ قال: فلما ذهب قال له جلساؤه: أهكذا  النار

قال:  توبة مقبولة؛  قتل  أن لمن  تفتينا  كنت  تفتينا؟! 

قال:  مؤمنا.  يقتل  أن  يريد  مغضبا  رجال  ألحسبه  إني 

يدل  األثــر  فهذا  كــذلــك«)6(.  فوجدوه  إثــره  في  فبعثوا 

على أن ابن عباس رضي اهلل تعالى عنهما كان يفتي 

الناس بأن القاتل عمدا له توبة، وهذا األمر كان مشهورا 

بين جلسائه.

وذكر الشوكاني كالما في غاية الروعة بهذا الصدد، 

كل  حيث قال: »والحق أن باب التوبة لم يغلق دون 

الدخول  ورام  قصده  من  لكل  مفتوح  هو  بل  عــاص 

وأشدها  الــذنــوب  أعظم  وهــو  الشرك  كــان  إذا  و منه، 

الخروج  صاحبه  من  يقبل  و اهلل،  إلــى  التوبة  تمحوه 

من  دونــه  بما  فكيف  التوبة؛  باب  في  والدخول  منه 

ال  لكن  عمدا!؟  القتل  جملتها  من  التي  المعاصي 

)6( الجامع ألحكام القرآن للقرطبي 5/ 333. 
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وتسليم  بالقتل  االعتراف  العمد من  قاتل  توبة  بد في 

كان واجبا أو تسليم الدية إن لم  نفسه للقصاص إن 

من  متمكنا  غنيا  القاتل  وكان  واجبا  القصاص  يكن 

تسليمها أو بعضها، وأما مجرد التوبة من القاتل عمدا 

وعزمه على أن ال يعود إلى قتل أحد من دون اعتراف 

أرحم  واهلل  بقبولها،  نقطع  ال  فنحن  نفس،  تسليم  وال 

كانوا فيه  الراحمين هو الذي يحكم بين عباده فيما 

يختلفون«)١(.

توبة،  لــه  عمدا  القاتل  أن  الــقــرطــبــي)٢(  رجــح  وقــد 

حيث قال: »وهذا مذهب أهل السنة وهو الصحيح، 

آيات  اآلية مخصوصة، ودليل التخصيص  إن هذه  و

 .)3(» وأخبار

فعلى رأي الجمهور وهو الراجح في هذه المسألة 

التخصيص؛  دخله  الذي  العام  من  اآلية  هذه  تكون 

مر  والــتــي   - ــات  ــ اآلي مــن  الكثير  خصصتها  حــيــث 

الشريفة،  النبوية  واألحــاديــث   - سابقا  منها  جــزٌء  بنا 

المستقل  بالنص  تخصيص  هو  التخصيص  ودليل 

المنفصل.

ِمْن  َكِثيرٍ  ِفــي  َخــْيــَر   
َ

»ال تعالى:  قوله  الثامنة:  اآليــة 

)١( فتح القدير للشوكاني ١/ ٤٩٩.
فرح  بــن  بكر  أبــي  بــن  أحــمــد  بــن  الــقــرطــبــي: هــو محمد   )٢(
من  القرطبي:  اهلل،  عبد  أبــو  األندلسي،  الخزرجي  ي  األنــصــار
إلى  رحــل  قرطبة،  أهــل  من  متعبد،  صالح  المفسرين.  كبار 
أشهر  من  ـــ(،  )6٧١هـ سنة  فيها  وتوفي  بمصر  واستقر  الشرق 
كتبه: »الجامع ألحكام القرآن«. ]األعالم لخير الدين الزركلي 

.]3٢٢ /5
)3( الجامع ألحكام القرآن للقرطبي 5/ 333.

َبْيَن  ٍح 
َ

ِإْصال ْو 
َ
أ َمْعُروٍف  ْو 

َ
أ ِبَصَدَقٍة  َمَر 

َ
أ َمْن   

َّ
ِإال َنْجَواُهْم 

اِس َوَمْن َيْفَعْل َذِلَك اْبِتَغاَء َمْرَضاِة اهلِل َفَسْوَف ُنْؤِتيِه  الّنَ
ْجًرا َعِظيًما«)٤(

َ
أ

الجملة »ال خير في كثير من نجواهم« تركيب يدل 

سياق  في  النكرة  هي  العموم  وصيغة  العموم،  على 

« نكرة وردت في سياق نفي  النفي؛ حيث إن: »خير

كالم  من  الكثير  أن  تذكر  اآليــة  ذلك  فعلى  »ال«،  وهو 

الناس ال خير فيه، وهذا أمر عام؛ لكن هذا العام لم 

اآلية  في  بعده  االستثناء  جــاء  بل  عمومه  على  يبَق 

 
َّ

ثة أمور وهي: « ِإال الكريمة ليخرج من هذا العموم ثال

اِس« ونوع  ٍح َبْيَن الّنَ
َ

ْو ِإْصال
َ
ْو َمْعُروٍف أ

َ
َمَر ِبَصَدَقٍة أ

َ
َمْن أ

التخصيص هو التخصيص بالدليل المتصل ونوعه 

التخصيص باالستثناء.

ــث الــنــبــي �  ــدي وجــــاء فـــي هـــذا الــمــعــنــى ح

كــان من  إال مــا  لــه،  ال  كله عليه  ابــن آدم  ــال: »كــالم   ق
أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو ذكر هلل«)5(

)٤( سورة النساء، اآلية/ ١١٤.
)5( رواه الترمذي في سننه وابن ماجة في الفتن من حديث 
ي عن أم  محمد بن يزيد بن خنيس المكي عن سفيان الثور
صالح عن صفية بنت شيبة عن أم حبيبة زوج النبي � 
أمر  إال  له  ال  آدم عليه  ابن  »كــالم  قالت: قال رســول اهلل �: 
بمعروف أو نهي عن المنكر أو ذكر هلل«، قال الترمذي: حديث 
خنيس،  بن  يزيد  بن  محمد  حديث  من  إال  نعرفه  ال  غريب 
فيه:  وزاد  عم  ســورة  تفسير  في  مستدركه  في  كم  الحا ورواه 
شدة  وما  سفيان:  فقال  هــذا؟!  أشد  ما  يزيد  بن  محمد  فقال 
وهذا  امرأة  عن  امرأة  عن  امرأة  به  جاءت  إنما  الحديث،  هذا 
ئكة صفا ال  كتاب اهلل تعالى، قال: »يوم يقوم الروح والمال في 
»والعصر  وقال:  وقال صوابا«  الرحمن  له  أذن  إال من  يتكلمون 
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َماِنّيِ 
َ
 أ

َ
ُكْم َوال َماِنّيِ

َ
ْيَس ِبأ

َ
اآلية التاسعة: قوله تعالى: »ل

ِمْن  ُه 
َ
ل َيِجْد   

َ
َوال ِبِه  ُيْجَز  ُسوًءا  َيْعَمْل  َمْن  ِكَتاِب 

ْ
ال ْهِل 

َ
أ

 َنِصيًرا«)١(
َ

ا َوال ُدوِن اهلِل َوِلّيً

وصيغة  الــعــمــوم،  على  يــدل  يعمل«  »مــن  لــفــظ: 

الشرط:  فجملة  »َمـــْن«،  الشرط  أســم  هو  هنا  العموم 

الفعلية:  الجملة  الشرط  وجواب  ســوءًا«  يعمل  »ومن 

»يجز به«، فعلى هذا من يعمل السوء سوف يجزى به 

عاجال أم آجال، هذا ما دلت عليه اآلية الكريمة، وهو 

قد  العموم  هذا  لكن  السوء؛  أنواع  جميع  يشمل  عام 

ُتَبّين أن اهلل عزوجل  كثيرة  ُخِصص بآيات وأحاديث 

قد يعفو عن بعض الذنوب أما تفضال منه أو شفاعة 

أو ما سقط بمكفرات الذنوب، من ذلك قوله تعالى: 

َيِجِد  َيْسَتْغِفرِ اهلَل  ُثّمَ  َنْفَسُه  َيْظِلْم  ْو 
َ
أ َيْعَمْل ُسوًءا  }َوَمْن 

اهلَل َغُفوًرا َرِحيًما{)٢(.

كان لهذه اآلية الكريمة وقع عظيم في صدور  وقد 

صحيح  في  ذلك  ثبت  كما  نزولها  عند  المسلمين 

مسلم وغــيــره مــن حــديــث أبـــي هـــريـــرة)3( رضـــي اهلل 

الصالحات  وعملوا  آمــنــوا  الــذيــن  إال  خسر  لفي  اإلنــســان  إن 
كثير من  «، وقال: »ال خير في  وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
أو معروف أو إصالح بين الناس«  نجواهم إال من أمر بصدقة 
انتهى.  ]تخريج األحاديث واآلثار الواقعة في تفسير الكشاف 
بن  اهلل  الدين عبد  تأليف: جمال  للزمخشري )ت 538هـ(، 
يوسف بن محمد الزيلعي )ت٧6٢هـ(، تحقيق: عبد اهلل بن 
عبد الرحمن السعد، دار النشر / دار ابن خزيمة - الرياض - 

١٤١٤هـ، الطبعة: األولى، )١/ 35٩([.
)١( سورة النساء، اآلية/ ١٢3.
)٢( سورة النساء، اآلية/ ١١0.

)3( أبو هريرة: هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي، الملقب 

ُسوءا  َيْعَمْل  }َمن  نزلت:  لما  قال:  حيث  عنه،   تعالى 

ُيْجَز ِبِه{)٤( بلغت من المسلمين مبلغًا شديدًا، فقال 

كل ما يصاب  » قاربوا وســّددوا، في  رسول اهلل �: 

والشوكة  ينكبها،  النكبة  حتى  كــفــارة  المسلم   بــه 

كها «)5(. فدلنا هذا الحديث أن هناك طرقا يمكن  يشا

معها  تبقى  ال  بحيث  ــذنــوب  ال تكفير  خاللها  مــن 

اهلل  من  وتكرما  تفضال  كله  وهــذا  اآلخــرة،  في  مؤاخذة 

عزوجل.

بالنص  التخصيص  هــو  هنا  التخصيص  ونــوع 

المستقل المنفصل. 

* * *

)٢١ عاما(، نشأ  بأبي هريرة، صحابي جليل، ولد قبل الهجرة بـر
 � اهلل  ورسول  المدينة  وقدم  الجاهلية،  في  ضعيفا  يتيما 
عنه  ى  فــرو النبي،  صحبة  ولــزم  هـــ(،   ٧( سنة  فأسلم   ، بخيبر
كثر من 800 رجل بين صحابي  أ )53٧٤( حديثا، نقلها عنه 
كثر الصحابة حفظا للحديث ورواية له، توفي  وتابعي، وكان أ
في المدينة سنة )5٩ هـ(، رضي اهلل تعالى عنه.  ]األعالم لخير 

الدين الزركلي 3/ 308[ 
)٤( سورة النساء من، اآلية/ ١٢3.

)5( صحيح مسلم ألبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري 
الباقي،  عبد  فــؤاد  محمد  تحقيق:  )ت٢6١هــــ(،  ي  النيسابور
الناش: دار إحياء التراث العربي - بيروت.]١٩٩3/٤ حديث 

رقم ٢5٧٤[.
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الخاتمة

أن  نستطيع  نهايته  إلى  بالبحث  وصلنا  أن  بعد    

نجمله بملخص مع أهم النتائج التي جاء بها، وعلى 

النحو األتي:

خاللها  من  يمكن  كيب  وترا ألفاظ  له  العام   -6

معرفته، وما عداها يكون اللفظ خاصا.

٧- العام الذي أطلق قد يخرج منه بعض األفراد، 

الذي  والدليل  العام«،  »تخصيص  هذا  على  يطلق  و

أو  التخصيص«  »دليل  يسمى  العام  ذلك  خصص 

»الُمَخِصص«.

بين  وأنــواعــه  مفهومه  يختلف  التخصيص   -8

. الحنفية والجمهور

كثيرة وهي على  ٩- المخصصات عند الجمهور 

أنواع، أما الحنفية فعندهم المخصص نوع واحد وهو 

»المستقل المقترن«.

ــاذج من  ــمـ نـ ــى  ــل ع تــطــبــيــقــات  دراســــــة  ــم  تـ  -١0

وكان  النساء  سورة  في  العام  على  الوارد  التخصيص 

ثم  العام  اللفظ  فيها  بينت  تطبيقات،  تسعة  عددها 

ذكرت المخصص لهذا العام مع ذكر نوعه.

والصالة  العالمين  الحمد هلل رب  أن  وآخر دعوانا 

محمد  ونبينا  سيدنا  المرسلين  سيد  على  والسالم 

وعلى آله وصحبه أجمعين.

* * *

قائمة المصادر والمراجع

• بعد القرآن الكريم.

١. اإلبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول 

الكافي  عبد  بن  لعلي  ي  للبيضاو األصــول  علم  إلى 

دار   : الناشر العلماء،  من  جماعة  تحقيق:  السبكي، 

الكتب العلمية - بيروت، ط١/ ١٤0٤هـ.

سيف  للعالمة  األحــكــام  أصــول  فــي  اإلحــكــام   .٢

علق  ـــ(،  63١هـ )ت  االمــدي  محمد  بن  علي  الدين 

عليه الشيخ عبدالرزاق عفيفي، المكتب اإلسالمي، 

ط٢ سنة الطبع ١٤0٢هـ. 

مــن علم  الــحــق  ــى تحقيق  إل الــفــحــول  إرشـــاد   .3

الــشــوكــانــي  بــن مــحــمــد  بــن عــلــي  األصــــول لمحمد 

)المتوفى: ١٢50هـ(، تحقيق: الشيخ أحمد عزو عناية، 

ولي  والدكتور  الميس  خليل  الشيخ  من:  كل  له  قدم 

: دار الكتاب العربي، ط١  ، الناشر الدين صالح فرفور

سنة الطبع: ١٤١٩هـ - ١٩٩٩م.

التشريع  في  االستنباط  وطرق  األحكام  أصول   .٤

السالم  دار  الكبيسي،  عبيد  حمد  أ.د.  اإلســالمــي 

 - ١٤30هــــ  الطبع:  سنة  دمــشــق،   - والــنــشــر للطباعة 

٢00٩م، ط١.

5. أصول الفقه اإلسالمي أ.د. وهبة الزحيلي طبعة 

دار الفكر - دمشق، ط١6 سنة الطبع ٢008م. 
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والنساء  الرجال  الشهر  تراجم  قاموس  األعــالم   .6

خير  تأليف  والمستشرقين  والمستعربين  العرب  من 

للماليين- العلم  دار  ١٩٧6م(  )ت  الزركلي  الدين 

 .١٩80 ) بيروت، الطبعة الخامسة أيار )مايو

الدين  لبدر  الفقه  أصــول  في  المحيط  البحر   .٧

الزركشي )ت ٧٩٤هـــ(،  بهادر  بن  اهلل  بن عبد  محمد 

الكتب  دار   : الناشر  ، تــامــر محمد  محمد  تحقيق: 

العلمية- بيروت، ط١ سنة الطبع: ١٤٢١هـ- ٢000م.

تفسير  فــي  الواقعة  ــار  واآلثـ األحــاديــث  تخريج   .8

جمال  تأليف:  538هـــ(،  )ت  للزمخشري  الكشاف 

يــلــعــي  الـــديـــن عــبــد اهلل بـــن يــوســف بـــن مــحــمــد الــز

الرحمن  عبد  بــن  اهلل  عبد  تحقيق:  )ت٧6٢هــــــ(، 

 - يــاض  الــر  - خزيمة  ابــن  دار   / النشر  دار  السعد، 

١٤١٤هـ، الطبعة: األولى.

عند  االجتهادية  باألدلة  النصوص  تخصيص   .٩

دار  طبعة  حسن  بابكر  خليفة  للدكتور  األصوليين 

التوفيق النموذجية للطباعة - القاهرة، ط١ ١٩٩3.

١0. التعريفات للجرجاني لعلي بن محمد بن علي 

ي،  االبيار تحقيق:إبراهيم  هـــ(،   8١6 )ت  الجرجاني 

: دار الكتاب العربي - بيروت ط١ ١٤05 هـ. الناشر

١١. التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج 

دمشق،   - الفكر دار  الزحيلي،  وهبة  الدكتور  لالستاذ 

الطبعة العاشرة ١٤30هـ - ٢00٩م. 

للدكتور  اإلسالمي  الفقه  في  النصوص  تفسير   .١٢

محمد أديب الصالح، المكتب اإلسالمي، ط 5 سنة 

الطبع: ٢008 م.

لمحمد  يف  التعار مهمات  على  ١3.التوقيف 

ي )ت ١03١هـ(، تحقيق: د.محمد  عبد الرؤوف المناو

ط١/  بــيــروت،   - الفكر  دار   : الناشر الــدايــة،  رضـــوان 

١٤١0هـ.

١٤. الجامع الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل 

ي(  البخار بـ)صحيح  المعروف  وأيامه،  وسننه   �

ي الجعفي  ألبي عبداهلل محمد بن إسماعيل البخار

البغا أستاذ  )ت ٢56هـ(، تحقيق: د. مصطفى ديب 

كلية الشريعة - جامعة دمشق،  الحديث وعلومه في 

الطبعة  بــيــروت،   - اليمامة   ، كثير ابــن  دار   : الــنــاشــر

د.  تعليق  الكتاب  مــع  ١٩8٧م،   - ـــ  ١٤0٧هـ الثالثة، 

مصطفى ديب البغا.

محمد  اهلل  عبد  ألبي  القرآن  ألحكام  الجامع   .١5

الخزرجي  ي  األنــصــار فــرح  بن  بكر  أبــي  بن  أحمد  بن 

شمس الدين القرطبي )ت 6٧١ هـ(، المحقق: هشام 

الرياض،  : دار عالم الكتب،  الناشر ي،  البخار سمير 

يخ الطبعة: ١٤٢3 هـ/  العربية السعودية، تار المملكة 

٢003 م، اللباب في علوم الكتاب )6 / ١38-١3٩(.

ألبي  الــهــدايــة  أحــاديــث  تخريج  فــي  ــة  ــدراي ال  .١6

الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر 

اهلل  عبد  السيد  تحقيق:  )ت85٢هـــــ(،  العسقالني 

: دار المعرفة - بيروت.  هاشم اليماني المدني، الناشر

١٧. رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب ألبي 

نصر تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي 

السبكي )ت ٧٧١ هـ(، تحقيق: علي محمد معوض، 

: عالم الكتب  عادل أحمد عبد الموجود، دار النشر

بيروت- لبنان، ط١ سنة الطبع: ١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م.

ــرح الــكــوكــب الــمــنــيــر لــتــقــي الــديــن أبــي  ١8. شـ
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الفتوحي  عبدالعزيز  بــن  أحــمــد  بــن  محمد  الــبــقــاء 

محمد  تحقيق:  )ت:٩٧٢هـ(،  النجار بابن  المعروف 

: مكتبة العبيكان، سنة  الزحيلي ونزيه حماد، الناشر

الطبع:١٤8١هـ - ١٩٩٧م.

الــحــســيــن مــســلــم بن  ــي  ١٩. صــحــيــح مــســلــم ألبـ

ي )ت ٢6١هـ(، تحقيق:  الحجاج القشيري النيسابور

التراث  إحياء  دار  الناش:  الباقي،  عبد  فؤاد  محمد 

العربي - بيروت.

ي  ٢0. كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدو

)ت  ي  البخار أحمد  بــن  العزيز  عبد  الــديــن  لعالء 

 ، عمر محمد  محمود  اهلل  عبد  تحقيق:  ٧30هـــــ(، 

 : النشر سنة  بيروت،   - العلمية  الكتب  دار   : الناشر

١٤١8هـ - ١٩٩٧م. 

اشتهر  عما  اإللــبــاس  ومــزيــل  الخفاء  كشف   .٢١

من األحاديث على ألسنة الناس للمفسر المحدث 

الشيخ إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي )ت 

١١6٢هـ(، دار الكتب العلمية بيروت - لبنان، الطبعة 

 - م   ١٩88 الطبع:  سنة  األخــطــاء  مصححة  الثالثة 

١٤08 ه [.

٢٢. اللباب في علوم الكتاب ألبي حفص عمر بن 

علي ابن عادل الدمشقي الحنبلي، تحقيق: الشيخ 

محمد  علي  والــشــيــخ  الــمــوجــود  عبد  أحــمــد  عـــادل 

 / بيروت   - العلمية  الكتب  دار   : النشر دار  معوض، 

يخها: ١٤١٩ هـ -١٩٩8 م. لبنان، ط١ تار

منظور  بــن  مكرم  بــن  لمحمد  الــعــرب  لسان   .٢3

بيروت،  األفريقي المصري )ت ٧١١هـــ(، دار صادر - 

اليازجي  حــواشــي  بالكتاب  ]مــرفــق  ــى  األولـ الطبعة 

وجماعة من اللغويين[.

ــول الــفــقــه لــإلمــام  ٢٤. الــمــحــصــول فــي عــلــم أصــ

عمر  بن  محمد  الدين  فخر  المفسر  النظار  األصولي 

وتحقيق:  دراســة  ـــ(،  606هـ )ت  ي  الـــراز الحسين  بن 

الرسالة-  مؤسسة  العلواني،  فياض  جابر  طه  الدكتور 

بيروت، ط٢ سنة الطبع: ١٤١٢هـ - ١٩٩٢م.

بكر  ابــى  بن  محمد  لإلمام  الصحاح  مختار   .٢5

ي )ت 666هـ(، ضبطه وصححه  بن عبد القادر الراز

احمد شمس الدين طبعة جديدة لونان مرتبة حسب 

كامال،  ضبطا  بالشكل  ومضبوطة  االلفبائي  الترتيب 

دار الكتب العلمية بيروت - لبنان، ط١ سنة الطبع 

١٤١5 ه  - ١٩٩٤. 

والمعامالت  العبادات  في  اإلجماع  مراتب   .٢6

حزم  بــن  سعيد  بــن  أحــمــد  بــن  لعلي  ــقــادات  واالعــت

: دار الكتب  الظاهري أبي محمد )ت٤56هـ(، الناشر

العلمية - بيروت.

عبداهلل  ألبي  الصحيحين  على  المستدرك   .٢٧

القادر  عبد  مصطفى  تحقيق:  ي،  النيسابور كم  الحا

الطبعة  بيروت،   - العلمية  الكتب  دار   : الناشر عطا، 

األولى، سنة الطبع ١٤١١ - ١٩٩0مع الكتاب: تعليقات 

اإلمام الذهبي على التلخيص.

أبي  لــإلمــام  األصـــول  علم  فــي  المستصفى   .٢8

الغزالي )ت 505  حامد محمد بن محمد بن محمد 

هـ(،  طبعه وصححه محمد عبد السالم عبد الشافي، 

دار الكتب العلمية بيروت - لبنان.

٢٩. مصباح الزجاجة جمع زوائد ابن ماجة ألحمد 

الدين  شهاب  سليم  بن  إسماعيل  بن  بكر  أبــي  بن 
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: دار الجنان ـ بيروت. البوصيرى )ت 8٤0هـ(، الناشر

30. المعتمد في أصول الفقه ألبي الحسين محمد 

البصري )ت ٤36 هـ(، تحقيق:  الطيب  بن علي بن 

: دار الكتب العلمية - بيروت،  خليل الميس، الناشر

ط١ سنة الطبع: ١٤03هـ.

أحمد  الحسين  ألبي  اللغة،  مقاييس  معجم   .3١

يا )ت 3٩5 هـ(، تحقيق: عبد السالم  بن فارس بن زكر

، سنة الطبع: ١3٩٩هـ  : دار الفكر محمد هارون، الناشر

- ١٩٧٩م.

عبدالكريم  للدكتور  الفقه  أصول  في  الوجيز   .3٢

مؤسسة   - ومصححة  منقحة  جديدة  طبعة  يــدان  ز

الرسالة ناشرون.

* * *




