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 شرح كتاب األصول من علم األصول
 احلمد هلل رب العاملني، وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد، وعلى آله وأصحابه أمجعني، أما بعد. 

لفضيلة الشيخ  [األصول من علم األصول]فهذا هو اللقاء الثالث عشر من اللقاءات اليت نتدارس فيها كتاب 

ومه، يف هذا اللقاء سيكون احلديث حول مبحث ونفعنا هللا بعل ،-رمحه هللا تعاىل-العالمة حممد بن صاحل العثيمني 

 ، [اخلاص]

 عن أربع مسائل:  -رمحه هللا تعاىل-ويف هذا املبحث حتدث الشيخ 

   :تعريف اخلاص.املسألة األوىل 
  :تعريف التخصيص. املسألة الثانية 
  :خِصص. املسألة الثالثة

ُ
 تعريف امل

  :أنواع أدلة التخصيص. املسألة الرابعة 

 لق ابملسألة األوىل: وهي تعريف اخلاص.أما ما يتع

-، فاخلاص هو الفرد الذي ال يشمل؛ ألنه سبق معنا أن الشيخ (ضد العام) :قال الشيخ هوفاخلاص يف اللغة 

ملا عرف العام يف اللغة قال: هو الشامل، فإذا كان اخلاص هو ضد العام؛ فيكون اخلاص هو الفرد  -رمحه هللا تعاىل

 الذي ال يشمل.

 .(اللفظ الدال على حمصور بشخص أو عدد، كأمساء األعالم واإلشارة والعدد)االصطالح قال الشيخ: ويف 

خرج به الفعل، كما سبق معنا إن الفعل ال يوصف خبصوٍص وال ، (هو اللفظ): -رمحه هللا تعاىل-وقول الشيخ 

 عموم؛ ألن العموم واخلصوص إمنا يكون يف األلفاظ فقط.

فاحملصور ال يعين ، به العام، ألن العام ال حصر له، واحملصور: هو الذي ال يقبل الزايدة خرج، (حمصور)وقوله: 

الواحد، فهو قد يكون أكثر من واحد، لكنه يكون حمصورًا بعدد حبيث إذا وصل هذا العدد ال يقبل الزايدة عن هذا 

 العدد.
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ألعالم، كمحمد، وأمساء، وحنو ذلك، وذكر الشيخ أنه قد يكون حمصورًا بشخٍص أو بعدد، شص مثاًل امساء ا

فهذه حمصورة هبذا املسمى، وكذلك احملصور بعدد كاملائة واأللف واملليون، هذه وإن كانت كثرية لكنها تتوقف عند 

 حٍد معني، وال تقبل الزايدة عليها.

ليس من العام، فلو كذلك وهو الثالث اإلشارة، سواًء كانت هذه اإلشارة امسًا، أو فعاًل، هي تعترب من اخلاص، و 

قال قائل: أكرم هؤالء الطالب، فاإلكرام يكون خاًصا ابلطالب املشار إليهم، هذا إذا كان املشار إليه امسًا، إذا كان 

 املشار إليه فعاًل، مثاله أن تقول: أكرم الطالب وتشري بيدك عليهم، تعينهم يعين.

 .املسألة الثانية: تعريف التخصيص 
 ، وأصل التخصيص يف اللغة اإلفراد كما سبق.(ضد التعميم)التخصيص يف اللغة: 

، وقال بعضهم: وهو توضيح هلذا التعريف الذي ذكره الشيخ، قال: (إخراج بعض أفراد العام)ويف االصطالح: 

 هو جعل الشيء خاًصا بعد أن كان عاًما.

 .املسألة الثالثة: تعريف املُخص ِّص 
اعل التخصيص وهو الشارع، ويطلق على الدليل الذي حصل : ف-بكسر الصاد-واملخصِّ ص )قال الشيخ: 

 .(به التخصيص

هو الشارع مث أطلق يف االصطالح عند األصوليني على الدليل الذي حصل به التخصيص، وهلذا فاملخصِّ ص: 

 يقولون: ما هو املخصِ ص هلذه اآلية، أو هلذا احلديث؟ يريدون الدليل.

 ص.املسألة الرابعة: أنواع أدلة التخصي 
أدلة التخصيص نوعان ُعلم ذلك ابلتتبع واالستقراء، وهذا عند مجهور العلماء من األصوليني من املالكية والشافعية 

 واحلنابلة.
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أدلة ختصيص متصلة، وهي اليت تكون مصاحبة مع نص العموم، فهي تذكر مع العام يف نٍص النوع األول:  

 واحد، وهلذا مسيت متصلة.

 مع العام يف نفس النص، وإمنا تُذكر يف دليٍل مستقل. صيٍص منفصلة، وهي اليت ال ُتذكرأدلة ختوالنوع الثاين: 

 التخصيص املتصلة، وهي أنواع: ةأما النوع األول، وهو أدل

 االستثناء. النوع األول:

ل احلب ومن هذا يُقال ثىن، (مأخوٌذ من الثين، وهو رد بعض الشيء إىل بعضه) قال الشيخ: وتعريفه يف اللغة

 إذا رد بعضه إىل بعض، وهذا أحد معاين االستثناء يف اللغة، أن يكون مبعىن الثين.

 مبعىن الصرف، يُقال: ثنيته عن السفر، أي: صرفته عنه. واملعىن الثاين:

وإال ، (إخراج بعض أفراد العام إبال أو إحدى أخواهتا)اصطالح األصوليني فقال الشيخ:  ..وأما االصطالح

 ا الباب، وهي أقوى أدوات االستثناء، وأخواهتا مثل: ليس، وسوى، وخال، وعدا، وحاشا.هي األصل يف هذ

( 1) َواْلَعْصر  ﴿يف سورة العصر:  -َعزَّ َوَجلَّ -يف التخصيص ابالستثناء بقول هللا  -رمحه هللا تعاىل-مثَّل الشيخ 

ْنَساَن َلف ي ُخْسٍر ) َات  إ الَّ الَّذ يَن َآَمُنوا َوَعم  ( 2إ نَّ اإْل   السورة.... [3-1]العصر:  ﴾ُلوا الصَّاِل 

ْنَسانَ ﴿فقوله:  سبق معنا يف مبحث العام أبن اإلنسان أسم ؟ اإلنسان عام، كيف فهمنا أن هذا عام، ﴾إ نَّ اإْل 

جنٍس دخلت عليه أل االستغراقية وقلنا: أن ذلك يفيد العموم، فاإلنسان هنا مشل اجلميع، مشل املسلم، والكافر، 

 ، والفاجر.والرب

خرج أهل اإلميان واستثنوا من اخلسارة املذكورة، فهذا االستثناء ، ﴾إ الَّ الَّذ يَن آَمُنوا﴿: -َعزَّ َوَجلَّ -فلما قال هللا 

 املتصل، كان يف نفس السياق.

 مسألة: شروط صحة التخصيص ابالستثناء



   

 

5 

 

 الثالث عشرالدرس 

 .-رمحه هللا تعاىل-كما قال الشيخ ،  (اتصال االستثناء ابملستثىن منه، حقيقًة أو حكًما)الشرط األول: 

 : معناه أال يكون هناك فاصل بني املستثىن واملستثىن منه.فاالتصال حقيقةً 

ال )جمربا فيه، كما قال الشيخ:  : أن يكون هناك فاصل بينهما، هذا الفاصل يكون اإلنسانواالتصال حكًما

ى اإلنسان، مثال ذلك أن يقول مثاًل: وهللا واإلغماء، يعين يكون غالًبا عل، (ميكن دفعه كالسعال والعطاس

 ألسافرن غًدا، مث يغلبه عطاس، فيحمد هللا، فيشمته غريه، فريد عليه مث يقول بعد ذلك: إال أن يشاء هللا.

هنا حصل فاصل بني قوله: وهللا ألسافرن غًدا، وبني قوله: إال أن يشاء هللا، لكن هذا الفاصل ال يضر، 

 نه اتصااًل حكمي، ليس حقيقي، ذلك ألن هذا الفاصل كان ال ميكن دفعه.ويعترب هذا اتصااًل لك

كان هلذا الرجل عبيد فقال: عبيدي أحرار مث أغمي عليه، مث أفاق بعد ساعات فقال: إال أن   وهكذا لو

 يشاء هللا، فهذا االستثناء يصح.

ح االستثناء مثل أن فإن فصل بينهما فاصل ميكن دفعه، أو سكوت مل يص) :-رمحه هللا-قال الشيخ 

يقول: عبيدي أحرار، مث يسكت، أو يتكلم بكالم آخر مث يقول: إال سعيًدا؛ فال يصح االستثناء ويعتق 

 .(اجلميع

يصح مع وجود  ءإىل رأي آخر وهو الصحيح الذي رجحه، وهو أن االستثنا -رمحه هللا تعاىل-وأشار الشيخ 

وقيل: يصح )وع االستثناء، هذا أشار إليه الشيخ بقوله: الفاصل بشرط إذا كان هذا الفاصل له عالق مبوض

 .(االستثناء مع السكوت، أو الفاصل إذا كان الكالم واحًدا

أما إذا تكلم بكالٍم آخر ال عالقة له يف موضوع االستثناء فإنه ال يصح االستثناء حينئٍذ، وقد استدل الشيخ 

أن النيب صلِّى هللا عليه وسلِّم قال يوم فتح مكة: : لذلك حبديث ابن عباس يف الصحيحني -رمحه هللا تعاىل-
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، فقال العباس: اي «إن هذا البلد حرمُه هللا يوم خلق السموات واألرض، ال يعضد شوكه وال خيتلى خاله» 

 .«إال اإلذخر»: -عليه الصالة والسالم-رسول هللا إال اإلذِّخر فإنه لقينهم وبيوهتم، فقال 

 ل له عالق مبوضوع االستثناء، وهلذا صح لكون الكالم واحًدا.هنا حصل فاصل لكن هذا الفاص

، يعين نقول: (أال يكون املستثىن أكثر من نصف املستثىن منه)الشرط الثاين لصحة االستثناء قال: 

 االستثناء يف العدد له صور، جنمع هذه املسألة فنقول: االستثناء إذا كان يف العدد فإن له صور:

كون مستغرقًا جلميع املستثىن منه، ومثاله أن يقول: لزيٍد علي  عشرة رايالت إال عشرة، : أن يالصورة األوىل

فهذا ال يصح يف االستثناء ابالتفاق، ويكون ملغًيا ويلزمه العشرة كاملة، يعين كأنه قال فقط لزيٍد علي  عشرة 

 رايالت، أما االستثناء فهذا يُلغى حكًما.

فلو قال: له ) أكثر من نصف املستثىن منه، كما قال الشيخ ومثل بقوله: : أن يكون املستثىنالصورة الثانية

، وهذا ليس حمل خالف ولكن اجلمهور (عليِّ عشرة دراهم إال ستة مل يصح االستثناء ولزمته العشرة كلها

 .-رمحه هللا تعاىل-على ما ذهب إليه الشيخ 

كأن يقول مثاًل: لزيٍد علي  عشرة رايالٍت إال أن يكون املستثىن على نصف املستثىن منه،  الصورة الثالثة: 

 مخسة، فهذا فيه خالف، واألكثر على صحته، وهلذا يلزمه مخسة، يعين يلزمه النصف.

أن يكون املستثىن أقل من نصف املستثىن منه، مثاله أن يقول: لزيٍد علي  عشرة إال ثالثة،  الصورة الرابعة:

 هذه احلال يلزمه السبعة.فهذا يصح ابتفاق األصوليني، وتلزمه يف 

: هذه صور االستثناء يف العدد، أما إذا كان االستثناء يف الصفة، فقد أشار الشيخ إىل هذا فيصح قلت

 .ثىن منهم، أو ألكثرهماالستثناء، وإن كان مستغرقًا جلميع املست
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 ﴾طَاٌن إ الَّ َمن  ات َّبَ َعَك م َن اْلغَاو ينَ إ نَّ ع َباد ي لَْيَس َلَك َعَلْيه ْم ُسلْ ﴿ :-َعزَّ َوَجلَّ -مثال ذلك قول هللا 

وهم   ،﴾إ الَّ َمن  ات َّبَ َعَك م َن اْلَغاو ينَ ﴿، فهذا االستثناء صحيح مع أنه استثناء لألكثر، قال: [42]احلجر:

 .األكثر، إن أكثر اخللق أتباع إلبليس

لُّوَك َعْن َسب يل  اّللَّ  إ ْن ُتط ْع َأْكثَ َر َمْن يف  اأْلَ ﴿: -َعزَّ َوَجلَّ -كما قال هللا  ، وقال [116]األنعام: ﴾ْرض  ُيض 

 .[13]سبأ: ﴾َوَقل يٌل م ْن ع َباد َي الشَُّكورُ ﴿: -َعزَّ َوَجلَّ -هللا 

، كذا يصح «اي عبادي كلكم جائٌع إال من أطعمته»يف احلديث القدسي:  -َعزَّ َوَجلَّ -وكذلك كقول هللا 

 ، مجيع اخللق إمنا يطعمهم هللا تعاىل.االستثناء، مع أنه مستغرٌق للجميع

، (هو العالمة)، والشرط يف اللغة قال الشيخ: (الشرط) الثاين من أدلة املخصصات املتصلة قال الشيخ:

واحلقيقة أن الشرط إذا جاء بتسكني الراء الشْرط فإنه يف اللغة يكون مبعىن إلزام شيٍء أو التزامه، وحينئٍذ ُُيمع 

 على شروط.

: -َعزَّ َوَجلَّ -جاء بفتح الراء الشَرط فاملراد به العالمة، وُُيمع حينئٍذ على أشراط، ومنه قول هللا  واما إذا

 .[18]حممد: ﴾فَ َقْد َجاَء َأْشَراُطَها﴿

واملراد به هنا: تعليق شيء بشيء وجوًدا، أو ) يف االصطالح بقوله: -رمحه هللا تعاىل-وقد عرفه الشيخ 

، يعرفه بعضهم بقوله: ما يلزم من عدمه العدم، وال يلزم من وجوده (دى أخواهتاعدًما إبن الشرطية أو إح

 وجوٌد وال عدٌم لذاته.

 .(تعليق شيء بشيء وجوًدا، أو عدًما) وابملثال يتضح املقال الشيخ يقول:
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الطهارة مع الصالة، من شروط الصالة الطهارة، فإذا نطبق اآلن على تعريف الشيخ، تعليق  مثال ذلك: 

ء بشيٍء وجوًدا، هنا ُعلِ قت صحة الصالة على وجود الطهارة، يلزم من وجود الطهارة وجود الصالة، ما شي

 .وجود الوجوديلزم من عدمه العدم وال يلزم من 

ما يلزم من عدمه العدم يعين إذا ُعدمت الطهارة لزم من ذلك أن الصالة ال تصح، ويف املقابل ال يلزم من 

 .-َعزَّ َوَجلَّ -الصالة، ميكن لإلنسان أن يتوضأ هكذا تعبًدا هلل وجود الطهارة أن توجد 

َُه هللا تَ َعاىَل -أشار الشيخ  ، وهذا عند مجهور العلماء، (والشرط خمصِّ ص) أن الشرط خمصِّ ص قال: -َرمح 

مه عموًما، واملراد أبن الشرط خيصص يعين أنه يقلل شيوع العام، فلو قال قائل: أكرِم حممًدا، كان هذا أمٌر إبكرا

لكن لو قال أكرِم حممًدا إن اجتهد، كان هذا تقليٌل لشيوع اإلكرام يف كل األحوال وختصيصه حبال االجتهاد 

 فقط.

 أو أتخر عنه.ين سواء تقدم يف الذكر عن العام ، يع(والشرط خمصِّ ص سواء تقدم أم أتخر)قال الشيخ: 

 ﴾َفإ ْن ََتبُوا َوَأَقاُموا الصَّالَة َوآتَ ُوا الزََّكاَة َفَخلُّوا َسب يَلُهم﴿ :-َعزَّ َوَجلَّ -من أمثلة الشرط املتقدم قول هللا 
، هذا يعم كل أحوال التخلية والرتك للمشركني، لكن هذا ُخصِ ص ﴾َفَخلُّوا﴿، نالحظ اآلن قوله تعاىل: [5]التوبة:

 .﴾ا الزََّكاةَ َفإ ْن ََتبُوا َوأَقَاُموا الصَّالَة َوآتَ وُ ﴿بشرط سابق وهو قوله تعاىل: 
تَ ُغوَن اْلك َتاَب ِم َّا َمَلَكْت َأمْيَاُنُكْم َفَكات ُبوُهْم إ ْن ﴿ :-َعزَّ َوَجلَّ -ومن أمثلة الشرط املتأخر قول هللا  َوالَّذ يَن يَ ب ْ

تَ ُغونَ ﴿: -َعزَّ َوَجلَّ -، ما وجه ذلك؟ أن قول هللا [33]النور: ﴾َعل ْمُتْم ف يه ْم َخْْيا ، الذين سبق معنا أن ﴾َوالَّذ يَن يَ ب ْ
األمساء املوصولة تفيد العموم، فهذا دل على العموم، سواًء علمنا فيهم خريًا، أو مل نعلم ذلك، لكنه جاء بعد ذلك 

 .﴾إ ْن َعل ْمُتْم ف يه ْم َخْْيا﴿شرٌط خصص هذا العموم فقال: 
 .(الصفة)املخصِّ ص الثالث من املخصصات املتصلة قال الشيخ: 

 هي التحلية، يُقال: وصفته بكذا أي حليته ونعته.والصفة لغًة: 
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أو  وهي: ما أشعر مبعىن خيتص به بعض أفراد العام من نعتٍ )وأما يف اصطالح األصوليني قال الشيخ: 
 وهبذا نعرف أن الصفة يف أصول الفقه ثالث أنواع:، (أو حال بدلٍ 

 النعت.النوع األول:  -
 البدل. النوع الثاين: -
 ل.احلا النوع الثالث: -

َفم ْن َما َمَلَكْت ﴿تعاىل:  هللا مثال النعت: قول)لكل واحد، فقال:  -رمحه هللا تعاىل-وقد مثل الشيخ 
، هذا عام، كيف فهمنا ﴾فَ تَ َيات ُكمُ ﴿قوله تعاىل:  وجه ذلك أن، ([25]النساء: ﴾َأمْيَاُنُكْم م ْن فَ تَ َيات ُكُم اْلُمْؤم َنات  

، هذه ﴾اْلُمْؤم َنات  ﴿سواًء كانت هذه األمة مؤمنة أو كافرة، لكن ملا قال:  أنه عام؟ أنه مضاف فدل على العموم،
 الصفة.. هذا النعت خصص العموم فدل على أن جواز النكاح إمنا يكون لإلماء املؤمنات.

جُّ اْلبَ يْ ﴿ بقول هللا تعاىل: -رمحه هللا تعاىل-وأما مثال البدل فمثل له الشيخ  ت  َمن  َوّلل َّ  َعَلى النَّاس  ح 
، هذا عام، ما وجه عمومه؟ ألنه ُعرف ﴾النَّاس  ﴿: -َعزَّ َوَجلَّ -فقول هللا ، [97]آل عمران: ﴾اْسَتطَاَع إ لَْيه  َسب يالً 

جُّ اْلبَ ْيت  ﴿االستغراقية، فشمل اجلميع القادر والعاجز،  (ألــ)دخلت عليه  َمن  ﴿فلما قال: ، ﴾َوّلل َّ  َعَلى النَّاس  ح 
 ، هذا بدل من الناس خصص احلكم العام، وأن الوجوب إمنا يكون للقادر فخرج به العاجز.﴾لَْيه  َسب يالً اْسَتطَاَع إ  

َُه هللا-وأما مثال اِلال فمثل له الشيخ  َوَمْن يَ ْقُتْل ُمْؤم نًا ُمتَ َعمِّ دًا َفَجَزاُؤُه َجَهنَُّم ﴿ بقول هللا تعاىل: -َرمح 
داٌل على العموم، كيف فهمنا ذلك؟ ألنه اسم شرٍط، قد سبق معنا أن  ﴾َوَمنْ ﴿: فقوله، [93]النساء: ﴾َخال داً ف يَها

 أمساء الشرط تفيد العموم.
، أي حال كونه ﴾ُمتَ َعمِّ داً ﴿، دخل فيه املتعمد وغري املتعمد، لكن ملا قال: ﴾َوَمْن يَ ْقُتْل ُمْؤم ناً ﴿ فقوله:

 متعمًدا؛ فحصل بذلك ختصيص العموم.
ن قتل مؤمًنا خطًأ ال يشمله الوعيد املذكور يف اآلية، هذا هو النوع األول من أدلة فإن م وبناًء عليه:

 إىل النوع الثاين من أدلة التخصيص وهو: املخصِ ص املنفصل. -رمحه هللا تعاىل-التخصيص، مث انتقل الشيخ 
 : أنه مُسي بذلك ألنه منفصٌل عن الدليل العام، وأدلة التخصيص املنفصلة ثالثة:وقلنا

 احلس، واملراد ابحلس: املشاهدة.األول:   -

 العقل. والثاين:  -
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 الشرع. والثالث:  - 

 لكل واحد. -رمحه هللا تعاىل-مث مثل الشيخ 

َا﴿ عن ريح عاد: -َعزَّ َوَجلَّ -فأما التخصيص بدليل اِلس ففي قول هللا  ْمر  َرّبِّ   ﴾تَُدمِّ ُر ُكلَّ َشْيٍء ِبَ 

 ، وقلنا إهنا من أقوى صيغ العموم يف سياق اإلثبات.﴾ُكلَّ ﴿، أين العموم؟ ، هذه اآلية فيها عموم[25الحقاف:ا]

، طاهر اآلية العموم، أهنا دمرت كل املخلوقات، ما يف السماوات وما يف األرض، لكن دليل ﴾ُتَدمِّ ُر ُكلَّ َشْيءٍ ﴿

وملتدمر السماوات، وال  ومن معه من أهل اإلميان، -عليه السالم-احلس دل على أهنا مل تدمر أهل اإلميان فهود 

 اجلبال، وحنو ذلك، هذا ختصيٌص ابحلس.

، فقد [57]القصص:  ﴾ُُيََْب إ لَْيه  ََثََراُت ُكلِّ  َشْيءٍ ﴿عن البلد اِلرام:  -َعزَّ َوَجلَّ -ومن أمثلة ذلك: قول هللا 

 حلس.دل احلس على أنه ليس كل ما يف األرض من الثمرات ُيىب إىل البلد احلرام، هذا ختصيٌص اب

، هذا عموم، لكن احلس [23]النمل:  ﴾َوُأوت َيْت م ْن ُكلِّ  َشْيءٍ ﴿ عن بلقيس: -َعزَّ َوَجلَّ -ومنه قول هللا 

 .-عليه السالم-واملشاهدة قد دل على أن هناك أمور مل متتلكها، كاجلن وكثريًا مما كان ميلكه سليمان 

بقول هللا تعاىل:  -رمحه هللا تعاىل-له الشيخ  التخصيص ابلعقل، وق مثل املخصصات املنفصلة: الثاين من

كما سبق دالة على العموم، يعين هللا خالق كل شيء مطلق، لكن   ﴾ُكلِّ  ﴿، [16]الرعد: ﴾اّللَُّ َخال ُق ُكلِّ  َشْيءٍ ﴿

 العقل دل على أن خُيص من ذلك ذاته العليا سبحانه وحبمده، فهي غري خملوقة.

إىل اختالف العلماء فيما يتعلق ابحلس والعقل، هل هو من العام املخصوص أو  -رمحه هللا تعاىل-مث أشار الشيخ 

 أنه من العام الذي أُريد به اخلصوص؟ 

: أن أهل األصول أمجعوا على أن احلس والعقل خيرج أو خيرجان بعض أفراد العام، ولكن اختلفوا يف تسمية وأقول

 ر، ومنهم من قال: هو عام أُريد به اخلصوص.ذلك، فمنهم من ذهب إىل أنه ختصيص، وهذا مذهب اجلمهو 
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 وعلى كل حال فهذه املسألة ال يتعلق هبا اثٌر كبري، لكن يُعلم أن احلس هو العقل حيصل به ختصيص العام.

 :على أنواع التخصيص ابلشرع، وهذا املهم، والتخصيص ابلشرعالثالث من املخصصات املنفصلة: 

َواْلُمطَلََّقاُت ﴿بقول هللا تعاىل:  -رمحه هللا تعاىل-قد مثل له الشيخ  :ختصيص الكتاب ابلكتاب النوع األول

ه نَّ َثالثََة قُ ُروءٍ  َنْ ُفس  ، هذا عام، من أين فهمنا أنه عام؟ لدخول ﴾َواْلُمطَلََّقاتُ ﴿، فقوله: [228لبقرة:ا] ﴾َيََتَبَّْصَن ِب 

أو غري حامل، أو كانت ايئسة من احليض، أو كان  االستغراقية، فعم ذلك مجيع املطلقات، سواًء كانت حامل، (ألــ)

 .أن مجيعها مجيع هؤالء املطلقات عدهتن ثالثة قروء مدخواًل هبا، أو غري مدخوٍل هبا، يعم اجلميع

لكن جاء دليل الكتاب املنفصل ابستثناء أنواع من املطلقات، منهن غري املدخول هبا، فغري املدخول هبا ليس 

مثَّ طَلَّْقُتُموُهنَّ م ْن قَ ْبل  َأْن  اَي أَي َُّها الَّذ يَن آَمُنوا إ َذا َنَكْحُتُم اْلُمْؤم َنات  ﴿: -َعزَّ َوَجلَّ - عليها عدة يف قول هللا

ٍة تَ ْعَتدُّوََنَا  .[49]األحزاب: ﴾ََتَسُّوُهنَّ َفَما َلُكْم َعَلْيه نَّ م ْن ع دَّ

ئ ي ﴿: -َعزَّ َوَجلَّ -ة، واحلامل، يف قول هللا وكذلك دليل الكتاب املنفصل ابستثناء اليائسة، والصغري  َوالالَّ

ئ ي مَلْ َيَ ْضَن َوُأواَل  هُتُنَّ َثاَلثَُة َأْشُهٍر َوالالَّ ُتْم َفع دَّ يض  م ْن ن َسائ ُكْم إ ن  اْرتَ ب ْ ُت اأْلَمْحَال  َأَجُلُهنَّ َأْن يَئ ْسَن م َن اْلَمح 

 .[4:الطالق] ﴾َيَضْعَن مَحَْلُهنَّ 

يُكُم اّللَُّ يف  ﴿: -َعزَّ َوَجلَّ -مثال ذلك آية املرياث، كما قال هللا  ن خُيص دليل الكتاب ابلسنة:الثاين أ يُوص 

، هذا عام، ألنه مضاف فاستفاد ﴾َأْوالد ُكمْ ﴿، فقوله: [11]النساء: ﴾َأْوالد ُكْم ل لذََّكر  م ْثُل َحظِّ  اأْلُنْ ثَ َينْي 

الولد مسلًما أو كافرًا، لكن أتى دليل منفصل يف السنة خصص اآلية، العموم، فيشمل مجيع األوالد، سواء كان 

 .«ال يرث املسلم الكافر، وال الكافر املسلم»: -صلى هللا عليه وسلم-وهي قول النيب 

 وهل هذا التخصيص، وختصيص السنة للقرآن خاٌص ابلسنة املتواترة، أو أنه عام للسنة املتواترة واآلحاد؟ 



 

 

12 

 

 شرح كتاب األصول من علم األصول
 رة فمحل اتفاق، وأما السنة األحاد فمحل خالٍف والصحيح أنه حيصل هبا ختصيص الكتاب.أما السنة املتوات 

وقد ذكر الشيخ فيه مثااًل، لكنه مل يستحسنه وقال فيه النوع الثالث قال الشيخ: ختصيص الكتاب ابإلمجاع: 

لذلك آبية اجلزية، يف قول  ، وقد مثل بعض األصوليني(اومل أجد له مثااًل سليمً )نظر لثبوت اخلالف يف ذلك، قال: 

ر  َواَل َُيَرِّ ُموَن َما َحرََّم اّللَُّ َوَرُسولُُه ﴿: -َعزَّ َوَجلَّ -هللا  ْليَ ْوم  اْْلَخ  ّللَّ  َواَل اب  َواَل َيد يُنوَن د يَن َقات ُلوا الَّذ يَن اَل يُ ْؤم ُنوَن اب 

 .[29:ة]التوب ﴾اجلْ ْزيََة َعْن يٍَد َوُهْم َصاغ ُرونَ اِْلَقِّ  م َن الَّذ يَن ُأوتُوا اْلك َتاَب َحَّتَّ يُ ْعطُوا 

، وهذا عام، يشمل ما لو دفعوا القليل أو الكثري، ﴾َّتَّ يُ ْعطُوا اجلْ ْزيَةَ حَ ﴿قال:  -َعزَّ َوَجلَّ -فهنا نالحظ أن هللا 

ن أمثلة ختصيص ولكن اإلمجاع على أهنم لو دفعوا قلياًل كالفلس والفلسني مل حتقن دماؤهم بذلك، فيكون هذا م

 الكتاب ابإلمجاع.

رمحه هللا -قد مثل الشيخ هو ختصيص الكتاب ابلقياس:  -رمحه هللا-النوع الرابع الذي أشار إليه الشيخ 
ُهَما م اَئَة َجْلَدة﴿ :-َعزَّ َوَجلَّ -لذلك بقول هللا  -تعاىل ٍد م ن ْ  .[2]النور: ﴾الزَّان َيُة َوالزَّاين  َفاْجل ُدوا ُكلَّ َواح 

االستغراقية عليهما، فهذا يعم سواًء كاان  (ألــ)لفظان عامان لدخول ، ﴾الزَّان َيُة َوالزَّاين  ﴿: -َعزَّ َوَجلَّ -قوله ف
حرين أم رقيقني، يعين كل زاٍن وزانية، فُيجلد مائة جلدة، لكن الزانية األمة جاء ختصيصها بدليل منفصل يف القرآن 

، يعين مخسني [25]النساء: ﴾َلْيه نَّ ن ْصُف َما َعَلى اْلُمْحَصَنات  م َن اْلَعَذاب  فَ عَ ﴿: -َعزَّ َوَجلَّ -وهو قول هللا 
 جلدة.

بقي معنا العبد الزاين، مل أيت فيه نص، وهلذا قال العلماء: يقاس العبد على األمة، جبامع الرق والعبودية، فإذا 
 زان ُُيلد مخسني، فهذا من ختصيص القرآن ابلقياس.

َصلَّى هللُا َعَلْيِه -بقول النيب  -رمحه هللا تعاىل-وقد مثل له الشيخ صيص الُسنة ابلكتاب: اخلامس قال: خت
أمرت أن أقاتل »، قوله: «ا رسول هللاأمرت أن أقاتل الناس حَّت يشهدوا أن ال إله إال هللا وأن حممدً »: -َوَسلَّمَ 
ا اجلزية أو مل يعطوها، لكنه جاء دليٌل منفصٌل يف ، الناس هذا عام كما سبق معنا، يشمل اجلميع، سواًء أعطو «الناس

 .[29]التوبة: ﴾َحَّتَّ يُ ْعطُوا اجلْ ْزيََة َعْن َيٍد َوُهْم َصاغ ُرونَ ﴿ القرآن خصص عموم الُسنة، وهي آية اجلزية، قال:
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 :-ْيِه َوَسلَّمَ َصلَّى هللُا َعلَ -بقول النيب  -رمحه هللا تعاىل-وقد مثل له الشيخ السادس ختصيص الُسنة ابلُسنة: 
، هذا احلديث فيه عموم، ما وجهه؟ اسم املوصول، أين اسم املوصول؟ ما، هذا اسم «فيما سقت السماء العشر»

موصول وقد سبق معنا أن األمساء املوصولة تفيد العموم، فدل هذا أن كلما سقته السماء فيه العشر، سواًء بلغ مخسة 
 اًل أو كثريًا.أوسق، أو مل يبلغ ذلك، سواًء كان قلي

ليس فيما »: -صلى هللا عليه وسلم-لكنه جاء دليٌل منفصٌل من السنة خصص هذا العموم، وهو قول النيب 

جعلت يل »: -صلى هللا عليه وسلم-، ومن أمثلة كذلك ختصيص السنة ابلسنة قول النيب «دون مخس أوسٍق صدقة

االستغراقية، لكن هذا العموم ُخصَّ بدليٍل منفصل يف  (ـألـ)، قوله األرض هذا عام لدخول «األرض مسجًدا وطهورًا

 .«األرض كلها مسجد غال املقربة واِلمام»: -صلى هللا عليه وسلم-السنة وهو قول النيب 

ومل أجد مثااًل لتخصيص السنة ): -رمحة هللا عليه-قد قال الشيخ فيه السابع ختصيص الُسنة ابإلمجاع: 

إن املاء طهوٌر ال ينجسه »: -صلى هللا عليه وسلم-ليني هلذا النوع بقول النيب ، وقد مثل بعض األصو (ابإلمجاع

، فهذا احلديث فيه عموم فقوله: شيء هذا نكرة جاء يف سياق النفي قد دل أو قد سبق معنا أن هذا من «شيء

 دالئل العموم، فاحلديث دال على أن املاء ال ينجسه شيء مطلق مهما وضع فيه.

ُخصَّ ابإلمجاع أبن املاء إذا تغري أحد أوصافه الثالثة كالرائحة أو الطعم أو اللون بنجاسة؛ لكن هذا العموم 

 السنة ابإلمجاع. ختصيصفإنه ينجس، فهذا من أدلة 

صلى هللا عليه -بقول النيب  -رمحه هللا تعاىل-وقد مثل له الشيخ  الثامن قال ختصيص السنة ابلقياس:

االستغراقية عليه، فهذا  (ألــ)، قوله: البكر هذا لفٌظ عام لدخول «عام نفيو البكر ابلبكر جلد مئة »: -وسلم

 يشمل البكر احلر، والبكر الرقيق.
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فَ َعَلْيه نَّ ن ْصُف َما َعَلى اْلُمْحَصَنات  م َن ﴿لكنه سبق معنا أن األمة خصت بدليل يف القرآن يف الكتاب،  

على األمة، هذا على ما هو املشهور من مذهب احلنابلة كما  ، وأما العبد فإنه يُقاس[25]النساء: ﴾اْلَعَذاب  

 . إىل ذلك -رمحه هللا-أشار الشيخ 

مبنه وكرمه التوفيق  -ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل -وهبذا يكون قد انتهينا من هذا املبحث، مبحث اخلاص، نسأل هللا 

والقادر عليه، وصلى هللا وسلم وابرك على والسداد وأن يرزقنا مجيًعا العلم النافع والعمل الصاحل إنه ويل ذلك 

 نبينا حممد، وعلى آله، وهللا تعاىل أعلم.   

 


