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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
على الدين كله ولو كره الكافرون، والصالة احلمد هلل رب العاملني، أرسل رسوله باهلدى والدين احلق ليظهره 

والسالم على املبعوث رمحة للعاملني حممد بن عبد اهلل وعلى آله وأصحابه، والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين، 
 أما بعد:

أفنوا أعمارهم  قد تكّفل حبفظ هذا الّدين إىل قيام الساعة، فقّيض لذلك رجالا  -سبحـانه وتعاىل-فإّن اهلل 
وأوقاهتم، وضّحوا بأنفسهم يف سبيل خدمته؛ من ضبط أصـوله وقواعده وحترير مسائله وبيان حاللـه وحرامه تعّلما 

يف هذا اجملال اإلمام )أبو زكريا  -بعد اهلل عّز وجلّ -وتعليما وتأليفا، ومن هـؤلء األعالم الذين كان هلم الفضل 
انيف الكثرية يف العلوم الشرعية وغريهـا، وإمام احملّققني من املتأخرين يف بن شرف النووي( صاحب الّتص حيىي

املذهب الشافعي، ومعلوم أنّه ل ميكن بلوغ هذه املرتبة السامية من الجتهاد والستنباط إّل بعد التضّلع يف علم 
 ن  فيها بنظائرهـا اما فيها أصول الفقه الذي ميّهد الطريق للمجتهد وميكنه من إحلاق الوقائع املتجددة اليت ل

، فكان حريا أن يُعتىن باستخراج أقواله األصولية اليت تفرقت يف ثنايا مؤلفاته واليت بلغت مئات املسائل، ن 
أضف إىل ذلك أن هذه األقوال مصاحبة يف الغالب باألمثلة التطبيقية للقواعد األصولية وبناء اجلزئيات والفروع 

قام به الباحث حيث استقرأ كتب اإلمام النووي ومجع هذه األقوال لتكون مرجعا ملن أراد  الفقهية عليها، وهذا ما
الوقوف على هذه األقوال، وليكون مشاركة يف إثراء القواعد األصولية باألمثلة الواقعية التطبيقية، وقد خص  هذا 

في مباحث  -رحمه اهلل تعالى- ياألقوال األصولية لإلمام النوو اجلزء باملباحث املتعلقة باأللفاظ ومساه: 
إن اإلمام النووي رمحه اهلل حيث يف أصول الفقه،  أمهية بالغة زء، وهلذا اجل)األمر والنهي والعام والعام( األلفاظ

وإنما أكثر من غريه وما ذلك إل ألمهيته فقال: )) بالتفصيل تعاىل ملا بني شروط اجملتهد ن  على مباحث األلفاظ
يحصل أهلية االجتهاد لمن علم أمورا؛ أحدها كتاب اهلل تعالى، وال يشترط العلم بجميعه، بل مما يتعلق 

والثاني: سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ال جميعها، … باألحكام، وال يشترط حفظه عن ظهر القلب
لمطلق والمقيد، والمجمل والمبين بل ما يتعلق منها باألحكام، ويشترط أن يعرف منها العام والخاص، وا

والناسخ والمنسوخ، ومن السنة المتواتر واآلحاد، والمرسل والمتصل وحال الرواة جرحا وتعديال. الثالث: 
إجماعا واختالفا. الرابع: القياس فيعرف جليه  -رضي اهلل عنهم-أقاويل علماء الصحابة ومن بعدهم 

لسان العرب لغة وإعرابا، ألن الشرع ورد بالعربية، وبهذه  وخفيه، وتمييز الصحيح من الفاسد. الخامس:
أن ينفع به كل  املسؤول اهلل تعاىلو ، (1)((الجهة يعرف عموم اللفظ وخصوصه وإطالقه وتقييده، وإجماله وبيانه

 من يطلع عليه ويقرأ منه. وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني. 
 مشكلة البحث وهدفه:
يف أن اإلمام النووي رمحه اهلل تعاىل مع شهرته وعلمه الوفري الذي بلغ القاصي تتمثل مشكلة البحث 

والداين؛ ل يوجد له مؤلف خاص يف أصول الفقه، وإمنا له آراء أصولية كثرية مبثوثة يف كتبه، وتلك اآلراء ميكن أن 

                                                 

 .44/59 ،هـ4142املكتب اإلسالمي.  2النووي، حيىي بن شرف، روضة الطالبني وعمدة املفتني، إشراف زهري الشاويش. ط/ينظر:   ( 1)
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راء ومجعها يف مكان واحد، تضفي إىل أصول الفقه الطابع الطبيقي هلذا العلم، فاحلاجة ماسة إىل تتبع تلك اآل
لتتم الستفادة منها بيسر وسهولة، ولتمثل مبجموعها كتابا مستقال لإلمام النووي يف أصول الفقه، فجاءت هذه 

 الدارسة تلبية هلذا اهلدف السامي، واهلل من وارء القصد.
 منهج البحث  

وقد اتبع الباحث املنهج الستقرائي يف مجع أقوال اإلمام النووي يف هذه املباحث كلها، حيث قام بتتبع 
، من كتب اإلمام النووي، مث توزيع األقوال على املباحث واملطالب املباحثاملادة العلمية املتعلقة بكل مبحث من 

على ما صرح فيه بالتصحيح، أو بالتصويب، أو واملسائل حسب مقتضيات البحث، كما اعتمد يف اختيار أقواله 
بالختيار، كقوله: واألصح كذا، والصحيح كذا، والصواب أو األصوب، واملختار، والظاهر أو األظهر، والراجح 
أو األرجح، أو عندي، وكذلك ما ذكره ابتداء من غري ذكر األقوال، كأن يقول مثال: واألمر عند اإلطالق 

لة يف الغالب مراعاة حلجم البحث، وإل فعنده يف كل مسألة أكثر من أمثال على كل مس ب، واكتفى بإيرادللوجو 
، وقد قسم الباحث كل مسألة يف مثال تطبيقي، ورمبا أورد الباحث أكثر من مثال وذلك لزيادة التوضيح والبيان

يف سرد قول اإلمام النووي يف  ةنقاط، األوىل يف بيان صورة املسألة وحتوير حمل النزاع، والثاني مخسالغالب إىل 
واخلامسة يف تعليق الباحث على  من خالفه يف املسألة،فياملسألة، والثالثة يف بيان من وافقه يف املسالة، والرابعة 

 .ذكر األدلة فرارا من اإلطالة اليت ل تتحملها الصفحات املطلوبة يف النشر املسألة، وقد ترك

 .وخاتمة مراجع مباحث ثالثةمقّدمة و يحتوي البحث على  خطـّة البحـث:
 : أمهّية املوضوع، وسبب اختياره، واملنهج املّتبع يف البحث وخطّة البحثالمقّدمة 1
 يف مباحث األمرة لإلمام النووي : األقوال األصوليالمبحث األول 2
 يف مباحث النهية لإلمام النووي : األقوال األصوليالمبحث الثاني 3
 يف مباحث العام واخلاص لإلمام النووي : األقوال األصوليةالمبحث الثالث 4
 يف أهم النتائجالخاتمة  5
 قائمة المراجع: 6
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 وفيه أربعة مطالب: (1)المبحث األول/ آراؤه في مباحث األمر

 المطلب األول/ ما تقتضيه صيغة األمر عند التجرد 
 أوال/ صورة المسألة وتحرير محل النزاع:  

إن صيغة األمر )افعل( تأيت يف لغة العرب ملعان كثرية كاإلجياب، والندب، واإلرشاد، والتهديد، والتعجيز 
وحنوها، ولكنها ل تكون حقيقة يف مجيع هذه املعاين بالتفاق، فإذا وردت جمردة عن أي قرينة تدل على املراد 

 ؟ هذا هو حمل اخلالف. منها، فهل حتمل على معىن معني من تلك املعاين حقيقة أو ل 
 .(2)أما إذا كانت مقرتنة بقرينة تدل على املراد منها، محلت على ما دلت عليه القرينة عند اجلميع

 اإلمام النووي في المسألة: قولثانيا/ 
أن صيغة األمر عند جتردها عن القرائن، تقتضي وجوب الفعل املأمور  –رمحه اهلل تعاىل–يرى اإلمام النووي 

والنهي عن تركه، فقد صرح بذلك يف مواضع كثرية من كتبه، قال عند بيانه آداب املعلم مع املتعلم: ))... وأن به، 
، وقال يف باب صفة الوضوء (3)صيغة األمر على وجوه وأنه عند جترده حيمل على الوجوب عند مجاهري الفقهاء((

فاجلواب من وجهني : أحدمها  ،استحباب الرتتيب عند اجلواب على اعرتاض يف ترتيب الوضوء: ))فإن قيل: فائدته
. وقال أيضا: ))...ألن األصل يف األمر (4)؛ أن األمر للوجوب على املختار وهو مذهب مجهور الفقهاء((

 . (5)الوجوب فإذا تعذر محله عليه محلناه على الستحباب((
 ثالثا/ من وافقه:

 هو مذهب مجهور علماء األمة من املذاهب األربعة –تعاىلرمحه اهلل –إن الرأي املختار لدى اإلمام النووي 

                                                 

هو القول : يف اللغة الطلب وهو نقيض النهي واجلمع أوامر، ويطلق على الشأن واحلال، واحلادثة، ومجعه أمور، ويف الصطالح األمر  ( 1)
الفيومي، أمحد بن حممد بن علي، املصباح  انظر: .بالذات على اقتضاء فعل غري ُكفَّ مدلول عليه بغري كف ومرادفه على وجه الستعالءالدال 

جممع اللغة العربية  ،1ص هـ1111 2املنري يف غريب الشرح الكبري، اعتىن هبا األستاذ يوسف الشيخ حممد. املكتبة العصرية. صيدا بريوت. ط/
دار اجليل  1. ط/لغة حتقيق عبد السالم حممد هارونابن فارس، أمحد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس ال ،1/22املعجم الوسيط  ،ةبالقاهر 
الفريوزآبادي، حممد بن يعقوب، القاموس احمليط. حتقيق مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة. بإشراف  ،1/131 هـ1111 .لبنان-بريوت

الشريازي، أبو إسحاق، اللمع يف أصول الفقه، حتقيق  ،313ص  هـ1112لبنان.  –مؤسسة الرسالة بريوت  5ي. ط/حممد نعيم العرقسوس
السبكي، تاج الدين، مجع  ،1/12 هـ1112 .سوريا –دار الكلم الطيب دمشق  1/ط .حمي الدين ديب مستو ويوسف علي بديوي
 . 1/121 ياء الكتب العربية البايب احلليب مبصرط دار إح .اجلوامع، مطبوع مع شرحه وحاشية البناين عليه

هـ. وزارة الشؤون اإلسالمية 1111 2الطويف، سليمان بن عبد القوي، شرح خمتصر الروضة، عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي. ط/: انظر  ( 2)
أمحد، كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البخاري، عبد العزيز بن  ،2/325 ،واألوقاف والدعوة واإلرشاد. اململكة العربية السعودية

السبكيني، تقي الدين وتاج  ،1/255 هـ1111 .لبنان –دار الكتاب العريب بريوت  1/ط .البزدوي، حتقيق حممد املعتصم باهلل البغدادي
 .2/22 هـ1331لبنان  –الدين، اإلهباج يف شرح املنهاج، ط/ا دار الكتب العلمية بريوت 

 .1/51 ع شرح املهذباجملمو ينظر:   ( 3)
 .1/532 املرجع نفسه  ( 4)
 .1/123 املرجع نفسه  ( 5)
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 ، وغريهم.(2)، والظاهرية (1)
 رابعا/ من خالفه:

 لقد خالف اإلمام النووي واجلمهور يف هذه املسألة بعض العلماء وهـم مخس طوائف:
، (4)، ورواية عن اإلمام أمحد (3)الطائفة األوىل قالت بأن األمر حقيقة يف الندب، وبه قال بعض الشافعية

 .(5)وهو منسوب إىل بعض املعتزلة
وذلك ألن األمر يطلق على الـوجوب وعـلى الندب، فهو ملطلـق الـرجحان، )رجحان الفعل على الرتك( وأما 

 العقاب على الرتك؛ فهو أمر زائد حيتاج إىل دليل آخـر.
 الفعل، وما عداه فيثبت بالقرائن، وهذا منسوب إىل والطائفة الثانية قالت بأنه يقتضي اإلباحة واإلذن يف

 .(6)بعض املعتزلة
اليت ينشئها، فجعلوا أوامر اهلل  صلى اهلل عليه وسلموالطائفة الثالثة فرقت بني أوامر اهلل تعاىل وأوامر الرسول 

عن  عبد الوهابللندب، قال ابن السبكي: )حكاه القاضي  صلى اهلل عليه وسلمتعاىل للوجوب، وأوامر الرسول 
 .(7)شيخه أيب بكر األهبري، وكذلك حكاه يف شرح الربهان عن املازري، وقال إن النقل اختلف عنه(

والطائفة الرابعة ذهبت إىل أن األمر ملطلق الطلب، وهو القدر املشرتك بني الوجوب والندب، لكن حيكم 

                                                 

 –بريوت  1131 1حتقيق عبد اجمليد الرتكي. دار الغرب اإلسالمي. ط/ ، شرح اللمع،إسحاق إبراهيم الشريازي أبو الشريازي،: انظر  ( 1)
حققه وقدم له ووضع فهارسه عبد اجمليد تركي. دار الغرب  ام الفصول يف أحكام الفصول.إحك ،الوليد وأبالباجي، ، 1/232 ،لبنان

اجلويين إمام احلرمني، عبد امللك بن عبد اهلل، الربهان يف أصول الفقه، تعليق صالح ، 115ص هـ1115 2هـ، ط/1131 ،1اإلسالمي ط/
شرح ، أمحد بن إدريس الصنهاجيالقرايف،  -121، 1/151 هـ1111 .لبنان –دار الكتب العلمية بريوت  1/ط .بن حممد بن عويضة

 هـ1313مكتبة الكليات األزهرية ودار الفكر.  1حتقيق طه عبد الرؤوف سعد ط/ ،تنقيح الفصول يف اختصار احملصول يف األصول
 هـ1111لبنان.  –دار الكتب العلمية بريوت  1السرخسي، حممد بن أمحد، أصول السرخسي، حتقيق أيب الوفاء األفغاين. ط/، 121ص
1/15. 
 .1/215اإلحكام لبن حزم  انظر )2  (

 .1/232: شرح اللمع انظر  ( 3)
دار املدين جدة  1أبو اخلطاب، حمفوظ بن أمحد بن احلسن، التمهيد يف أصول الفقه، حتقيق د. مفيد حممد أبو عمشة. ط/نظر ي  ( 4)
 .1/111 هـ1132
 –املعتمد يف أصول الفقه، تقدمي الشيخ خليل امليس. دار الكتب العلمية بريوت أبو احلسني البصري، حممد بن عي بن الطيب،  :نظري  ( 5)
ابن النجار، حممد بن أمحد الفتوحي، شرح الكوكب املنري املسمى مبختصر التحرير أو املخترب املبتكر شرح خمتصر يف أصول ، 1/51 لبنان

اآلمدي، علي بن أيب علي، اإلحكام يف أصول األحكام، ، 2/11  ـه1132الفقه، حتقيق د. حممد الزحيلي و د. نزيه محاد. دار الفكر 
 .2/111 هـ1311مؤسسة النور  1ط/ .تصحيح الشيخ عبد اهلل بن غديان وعلي احلمد الصاحلي ،حتقيق عبد الرزاق العفيفي

دار  1ط/ .مل وشبري أمحد العمريعبد اهلل جو /حتقيق د ،كتاب التلخي  يف أصول الفقهإمام احلرمني، عبد امللك اجلويين،  : انظر  ( 6)
 .1/111، التمهيد 1/53، املعتمد 1/223 هـ1111لبنان.  –البشائر اإلسالمية بريوت 

 1/ط ،فتح الودود على مراقي السعود ،حممد بن حيىي بن حممد املختار ،الوليت -111، 21-2/22 اإلهباج يف شرح املنهاج: انظر  ( 7)
 .131ص هـ1331احملمية املغرب املطبعة املولوية بفاس العليا 
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 .(1)مسرقند من احلنفية بالوجوب ظاهرا يف حق العمل احتياطا دون اعتقاد، وبه قال مشايخ
والطائفة اخلامسة توقفت يف املسألة وقالت بأن األمر ل يدل على أحد من املعاين اليت استعمل فيها إل 

 .(2)بقرينة وهم الواقفية
 خامسا/ التعليق:

 فبعد عرض ما يف املسألة من األقوال ميكن القول بأن ما ذهب إليه اجلمهور ومنهم اإلمام النووي هو الذي
تؤيده األدلة من الكتاب والسنة واإلمجاع واللغة، وغاية ما عند الواقفية هي أن صيغة األمر وردت ملعان عدة، فال 
يتعني شيء منها إل بدليل، وقد بني اجلمهور األدلة على تعيني الوجوب، وأما بقية الطوائف فقد متسكوا بقاعدة 

ىن ما يدل عليه من اإلذن عند من يقول بالندب واإلباحة، واطراح الشك، فيحمل األمر على أد ،األخذ باليقني
ورجحان الفعل على الرتك عند من يقول بأنه ملطلق الطلب، وكل هذا مدفوع باألدلة اليت استدل هبا اجلمهور واهلل 

 تعاىل أعلم.

 المطلب الثاني/ هل األمر المجرد يقتضي التكرار أو ال ؟
 النزاع:أوال/ صورة المسألة وبيان محل 

صورة هذه املسألة؛ أن ترد صيغة األمر جمردة عن أي قرينة تدل على أن املراد هبا إجياد الفعل مرة واحدة يف 
العمر، أو إجياده على الدوام والتكرار، فهل يكون من مقتضى هذا األمر التكرار أو ل؟ أما إذا اقرتن باألمر ما 

رمحه اهلل –، ويف هذا يقول اإلمام الشريازي (3)العمل مبقتضى القرينة يدل على التكرار أو املرة الواحدة، فإنه جيب
: )... وأما الفعل فإن كان مقيدا بقرينة تقتضي التكرار وجب فيه التكرار بأن يقول )صل أبدا(، وإن كان -تعاىل

، وقال (4)( فيه قرينة تدل على مرة واحدة محل على الفعل مرة واحدة، وإذا كان اللفظ مطلقا ففيه وجهان
.. وإن كان مطلقا أو عاريا من هذه .: )إذا ورد األمر مقيدا باملرة أو بالتكرار محل عليه-رمحه اهلل تعاىل–األسنوي 

 .(5)القيود ففيه مذاهب(
 مام النووي في المسألة:اإل قولثانيا/ 

أن األمر املطلق اجملرد عن القرينة، حيمل على املرة الواحدة، ول يقتضي  –رمحه اهلل تعاىل–يرى األمام النووي 

                                                 

شرح مسلم الثبوب، مطبوع مع املستصفى للغزايل، دار األرقم بن أيب  .األنصاري، عبد العلي حممد بن نظام، فواتح الرمحوت: انظر  ( 1)
يسري التحرير على  أمري بادشاه، العالمة حممد أمني، ت، 1/232، كشف األسرار 1/211 لبنان –بريوت  .األرقم للطباعة والنشر والتوزيع

 .1/311كتاب التحرير لبن اهلمام، )بريوت، درا الكتب العلمية دت(
شرح تنقيح الفصول ص  ،،1/221، التلخي  1/232، شرح اللمع 1/211، فواتح الرمحوت 1/232: كشف األسرار انظر  ( 2)
121. 
 .2/315شرح خمتصر الروضة  انظر  ( 3)
 .1/223شرح اللمع   ( 4)
األسنوي، عبد الرحيم بن احلسن، هناية السول يف شرح منهاج األصول، ومعه حواشيه املفيدة سلم الوصول لشرح هناية السول. عامل   ( 5)
 .2/211 الكتب



                                        األقوال األصولية لإلمام النووي في مباحث األلف اظ

 

2 

 :التكرار إل بدليل فقال يف ذلك: ))واختلف األصوليون يف أن األمر هل يقتضي التكرار؟ والصحيح عند أصحابنا
 :اد على مرة على البيان فال حيكم باقتضائه، ول مينعه. وقولهل يقتضيه، والثاين: يقتضيه، والثالث: التوقف فيما ز 

 صلى اهلل عليه وسلم. وقال أيضا: ))قوله : ))إن النيب (1) (( ظاهر يف أنه ل يقتضي التكرار(())ذروين ما تركتكم
أو ذاك(( هذا صريح  :واكسروها فقال رجل أو هنريقها ونغسلها قال ( 2)أهريقوها قال يف قدور حلوم احلمر األهلية

وفيه وجوب  (3) يف جناستها وحترميها، ويؤيده الرواية األخرى: ))فإهنا رجس(( ويف األخرى: ))رجس أو جنس((
غسل ما أصابته النجاسة، وأن اإلناء النجس يطهر بغسله مرة واحدة ول حيتاج إىل سبع إذا كانت غري جناسة 

صلى اهلل عليه الكلب واخلنزير وما تولد من أحدمها، وهذا مذهبنا ومذهب اجلمهور. وموضع الدللة أن النيب 
بت الزيادة لبينها، فإن يف املخاطبني من هو قريب العهد أطلق األمر بالغسل ويصدق على مرة، ولو وج وسلم

 :. وقال أيضا(4)باإلسالم ومن يف معناه امن ل يفهم من األمـر بالغسل إل مقتضاه عند اإلطالق وهـو مرة((
فيه  ...))فرع: إذا مسع مؤذنا بعد مؤذن هل خيت  استحباب املتابعة باألول، أم يستحب متابعة كل مؤذن؟

ن يقال: املتابعة سنة متأكدة يكره تركها لتصريح األحاديث الصحيحة باألمر هبا، وهذا أ... واملختار  خالف
 . (5)خيت  باألول؛ ألن األمر ل يقتضي التكرار((

 ثالثا/ من وافقه:
، (7)، من احلنفية(6)ما اختاره اإلمام النووي من عدم إفادة األمر اجملرد للتكرار، هو مذهب مجهور العلماء

 .(2)، وبعض احلنابلة(1)والشافعية( 8)واملالكية

                                                 

 .13/135-1شرح مسلم له ينظر:   ( 1)
 ،133املصباح املنري ص  ،1233القاموس احمليط ص  انظر: .إراقة ،يريق ،أراق :وأصله ،إهراقة ،يـُْهريقه ،أي صبوها من أَْهراقه  ( 2)

  .211ص  لبنان –الرازي، حممد بن أيب بكر، خمتار الصحاح، الناشر: دار الكتاب العريب، بريوت 
مسلم، مسلم بن احلجاج، صحيح مسلم، مطبوع مع شرح النووي، حتقيق الشيخ خليل مأمون نظر والروايتان أخرجهما مسلم. ي  ( 3)

 ، كتاب الصيد والذبائح، باب باب حترمي أكل حلم احلمر اإلنسية.15-13/11 هـ1123دار املعرفة للطباعة والنشر.  2شيحا. ط/
 2النووي، حيىي بن شرف، شرح صحيح مسلم املسمى املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج, حتقيق الشيخ مأمون شيحا. ط/ينظر:   ( 4)

 .15-11/11-13 هـ1123دار املعرفة للطباعة والنشر. 
 .3/122اجملموع   ( 5)
وإمنا قلنا بأنه مذهب اجلمهور ألن مؤدى كالمهم هو هذا وإل فلهم تفصيالت؛ فمنهم من يقول بأنه ل يدل على املرة ول على   ( 6)

ل من املرة الواحدة فصارت املرة التكرار بل يفيد طلب املاهية من غري إشعار بتكرار أو مرة، إل أنه ل ميكن إدخال تلك املاهية يف الوجود بأق
–لشافعية من ضروريات اإلتيان باملأمور به، ومنهم من قال: يدل على املرة الواحدة ول حيتمل التكرار فال يصار إليه إل بدليل، وبه قال أكثر ا

تعيني دللته على أي منهما، وقد ذكر اإلمام وقيل بالوقف فيما زاد على املرة، وقيل بالوقف يف  –رحم اهلل تعاىل اجلميع–ومنهم اإلمام النووي 
هناية : انظررمحه اهلل سبعة أقوال وأكثر ها آيل إىل ما ذكر وهو أن الفعل جيب إيقاعه مرة واحدة، وتتوقف الزيادة على الدليل.  –الزركشي 
 هـ1111دار الكتيب  1ء األزهر. ط/الزركشي، حممد بن هبادر بن عبد اهلل، البحر احمليط، حتقيق جلنة من علما، 211-2/211السول 

 .مؤسسة الرسالة 2عبد احلميد علي أيب زنيد. ط//حتقيق د ،التقريب واإلرشاد الصغري ،حممد بن الطيبالباقالين،  -13، 3/312-311
 .121-1/122، الربهان 2/111 هـ 1111
  1/351تيسري التحرير ، 1/221، فواتح الرمحوت 1/212، كشف األسرار 1/23: أصول السرخسي انظر  ( 7)
 .133، شرح تنقيح الفصول ص 11: إحكام الفصول ص انظر  ( 8)
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 رابعا/ من خالفه:
، (3)خالف الرأي الذي صححه اإلمام النووي، بعض العلماء؛ حيث ذهبوا إىل أن األمر يقتضي التكرار

، وبعض (5)، وبعض الشافعية منهم أبو إسحاق اإلسفراييين(4)على اإلمكان، وهو مذهب مجهور احلنابلة
 ، رمحه اهلل تعاىل اجلميع.(8)وحكاه بعضهم عن اإلمام أيب حنيفة ،(7)، وهو مذهب اإلمام مالك(6)املالكية

 خامسا/ التعليق:
رار إل بدليل؛ هو الراجح يف نظر القول بأن األمر املطلق حيمل على املرة الواحدة ول يستفاد منه التك

، وهو ما ذهب إليه اجلمهور ومنهم اإلمام النووي، سواء قلنا باقتضائه للمرة الواحدة، أو ملطلق طلب الباحث
محه –املاهية، وذلك لقوة مسلك هذا القول يف الحتجاج ويف هذا يقول العالمة الشيخ حممد األمني الشنقيطي 

عهدته مبرة واحدة... سواء قلنا باقتضائه املرة  : )واحلق أن األمر املطلق ل يقتضي التكرار بل خيرج عن-اهلل تعاىل
 ، واهلل تعاىل أعلم.(9)أو مطلق املاهية ألن معنامها آيل إىل شيء واحد، فادعاء اقتضاء التكرار ل وجه له ألبتة(

 المطلب الثالث/ هل األمر المطلق يقتضي الفور أو ال ؟
 أوال/ صورة المسألة وبيان محل النزاع فيها:

املسألة كسابقتها، أي أن املراد باألمر هنا هو املتجرد عن أي قرينة لفظية أو معنوية، تدل على أنه هذه 
، وأما الفعل فهل جيب (11)، فمثل هذا األمر جيب اعتقاد وجوهبا والعزم على فعله فورا اتفاقا(10)للفور أو للرتاخي

إيقاعه على الفور أو ل؟ حبيث يأمث املكلف بالتأخري، أو أنه يسع املكلف فعله يف أي وقت شاء. هذا هو حمل 
اخلالف، واخلالف منحصر بني القائلني بأن األمر ل يقتضي التكرار، أما القائلون بأنه للتكرار فهو للفور عندهم 

–، قال القاضي أبو يعلى (12)خل يف األزمنة اليت اقتضى األمر تكرار الفعـل فيهاقول واحدا، ألن الزمن األول دا
                                                 

 .2/155، اإلحكام 2/11 اإلبهاج في شرح المنهاج ،1/121الربهان  ،1/223شرح اللمع  انظر:  ( 1)
 ،وما يتعلق هبا من األحكام الفرعية احلسن عالء الدين علي بن عباس القواعد والفوائد األصوليةابن اللحام، ، 1/111التمهيد  انظر  ( 2)

 .113ص هـ1133 لبنان –ار الكتب العلمية بريوت د 1/ط .حتقيق الشيخ حممد حامد الفقي
 .يات اإلنسان إجراء له جمرى النهي، والنوم وضرور ستوعب لزمان العمر حبسب اإلمكان، دون أزمنة قضاء احلاجةأي امل  ( 3)
 ،1/212 (ه1113 2ط/)حلسني الفراء، العدة يف أصول الفقه، حتقيق د. أمحد بن علي سري املباركي. أبو يعلى، حممد بن انظر: ي  ( 4)

 .111ص  القواعد والفوائد األصولية، 23ص  عريب. ط دار الكتاب النبليمجع أمحد بن حممد احل ،املسودة يف أصول الفقهآل تيمية، 
 .1/223شرح اللمع   ( 5)
 .11إحكام الفصول ص  انظر  ( 6)
 .133شرح تنقيح الفصول ص  انظر  ( 7)
 .1/31أصول السرخسي  انظر  ( 8)
(
9
 .112املذكرة يف أصول الفقه ص   ( 

زمنا ميكن إيقاع  ،تأخري المتثال عن انقضاء األمر :واملراد بالرتاخي ،الشروع يف المتثال عقيب األمر من غري فصل :واملراد بالفور  ( 10)
 .2/311شرح خمتصر الروضة  انظر .الفعل فيه فصاعدا

 .1/231شرح اللمع  انظر  ( 11)
 .1/523كشف األسرار   ،/3البحر احمليط  ،1/231شرح اللمع  انظر  ( 12)
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: )وإمنا يتصور اخلالف على قولنا إذا دل الدليل على أنه أريد به مرة، فأما إذا قلنا علـى التكرار؛ -رمحه اهلل تعاىل
 .(1)فال يتصـور التأخري والتقدمي(

 اإلمام النووي: قولثانيا/ 
أن األمر إذا ورد جمردا عن القرائن فإنه ل يقتضي الفور، وإمنا  –رمحه اهلل تعاىل–مام النووي لقد اختار اإل

املقصود منه المتثال اجملرد يف أي وقت شاء املكلف فقال يف كتاب احلج عند الستدلل على أن احلج عبادة 
أن األمر اجملرد عن القرائن ل يقتضي تستغرق العمر: ))ولنا طريق آخر )أي يف إثبات هذا القول( وهو املختار 

واألمر املطلق ل يقتضي  ،.. واألمر باحلج إما أن يكون مطلقا.الفور، وإمنا املقصود منه المتثال اجملرد
 . (2)..((.الفور

 ثالثا/ من وافقه:
كما قاله – ( 3)القول بأن مطلق األمر ل يقتضي الفور، وإمنا هو ملطلق المتثال هو مذهب مجهور الشافعية

، وإليه ذهب املغاربة من (5)، وهو الصحيح من مذهب احلنفية(4)وهو ظاهر قول الشافعي –اإلمام النووي
 ، أي أنه مذهب مجهور العلماء يف عبارات خمتلفة.(8)، وبعض املعتزلة(7)، وهو رواية عن اإلمام أمحد(6)املالكيني

 رابعا/ من خالفه:
 ع من العلماء وهم فريقان:خالف ما اختاره اإلمام النووي مج

، وهو (10)، وبعض احلنفية(9)الفريق األول: ذهبوا إىل أن األمر املطلق يقتضي الفور، وبه قال بعض الشافعية
 .(13)، والظاهرية(12)، كما هو مذهب مجهور احلنابلة(11)قول مجهور املالكية خاصة البغداديني منهم

                                                 

 .1/212العدة   ( 1)
 .1/15اجملموع   ( 2)
الرازي فخر الدين، حممد بن عمر، احملصول يف علم أصول الفقه، حتقيق طه جابر فياض العلواين. جامعة  ،1/235: شرح اللمع انظر  ( 3)

هناية  ،1/211 هـ1131لبنان.  –دار الكتب العلمية بريوت  1هـ. وط/ 1133السعودية ب –اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية الرياض 
 .2/212السول 
 .1/21: الربهان انظر  ( 4)
 .1/352، تيسري التحرير 1/523كشف األسرار   ،1/22أصول السرخسي  انظر  ( 5)
 .1/211إحكام الفصول   ( 6)
 . 311 -2/311، شرح خمتصر الروضة 3/11، شرح الكـوكب 1/212، التمهيد 1/213: العدة انظر  ( 7)
 .1/111املعتمد  انظر  ( 8)
 .1/231: شرح اللمع انظر  ( 9)

 .1/213، فواتح الرمحوت 1/523، كشف األسرار 1/22ي : أصول السرخسانظر  ( 10)
 .132شرح تنقيح الفصول ص  انظر  ( 11)
ابن قدامة، حممد بن عبد اهلل، روضة الناظر وجنة املناظر يف ، 3/11، شرح الكوكب 1/215، التمهيد 1/211: العدة انظر  ( 12)

العاطر. حتقيق د. حممد بكر إمساعيل. مكتبة ومطبعة دار إحياء الكتب أصول الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، ومعها مزهة اخلاطر 
 .2/311، شرح خمتصر الروضة 55-2/51 العربية. القاهرة

 .3/313اإلحكام لبن حزم  انظر  ( 13)
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 خامسا/ التعليق:
فبعد عرض األقوال ميكن أن نقول بأن صيغة األمر يف ذاهتا ل تدل على الفور ول على الرتاخي، بل هي 

نظروا إىل الغالب يف أوامر الشارع، فإن الغالب  إمناملطلق الطلب، وما استدل به القائلون بأهنا تقتضي الفورية، 
ابتغاء مرضاة اهلل  قد أمرنا باملسارعة إىل المتثالوحال، و  فيها أن تأيت مقرتنة مبا يبني كيفية إيقاعها زمانا، ومكانا

تعاىل، خاصة واإلنسان يأتيه املوت فجأة، فيندم على ما فاته من هذه العبادات بالتأخري، وكل هذه قرائن، جتعل 
الفعل يف ال تدل لغة إل على مطلق إيقاع نفسها ف أوامر الشرع اما جيب فيها املسارعة على فعلها، وأما الصيغة

 املستقبل، واهلل تعاىل أعلم.

 المطلب الرابع/ هل األمر باألمر بالشيء أمر بذلك الشيء أو ال؟ 
 أوال/ صورة المسألة وتحرير محل الخالف:

مبعىن أن يرد األمر اجملرد عن القرينة على زيد بأن يأمر عمرا بفعل شيء ما، فهل يصري عمرو مأمورا به 
أو ل؟ هذا هو حمل اخلالف، أما إذا قامت القرينة تدل على أن الثاين مبلغ عن األول، باألمر األول بذلك الشيء 

رضي اهلل –، كما يف قصة عبد اهلل بن عمر (1)أو ن  على ذلك اآلمر األول فإن الثالث يكون مأمورا باإلمجاع
ال: ))مره فق صلى اهلل عليه وسلمأنه طلق زوجته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنيب  –تعاىل عنهما
، (3)((أن يراجعها صلى اهلل عليه وسلم، والقرينة هي جميء احلديث يف رواية بلفظ: ))فأمره النيب (2)..((.فلرياجعها

 اإلمام النووي؟! قولمع لم األمر يف )فلرياجعها(، وبعد معرفة حمل اخلالف فما هو 
 اإلمام النووي في المسألة:  قولثانيا/ 

، (4)(())مروا أولدكم بالصالة: صلى اهلل عليه وسلم : ))واعلم أن قوله–رمحه اهلل تعاىل–قال اإلمام النووي 

                                                 

هـ( 1131، 1)بريوت، دار الكتب العلمية، ط نشر البنود على مراقي السعود.ينظر: العلوي الشنقيطي، عبد اهلل بن إبراهيم،   ( 1)
حتقيق وإكمال تلميذه. د. حممد ولد سيدي ولد حبيب  ،نثر الورود على مراقي السعود ،حممد األمني بن حممد املختار ،الشنقيطي، 1/111

هذا املعىن يف شرح  انظر. و 1/115 (هـ1115 1ط/)الشنقيطي. الناشر: حممد حممود اخلضر القاضي. توزيع دار املنارة للنشر والتوزيع. 
 .111يح الفصول ص تنق

هـ. دار السالم 1111 2البخاري، حممد، صحيح البخاري، طبعة خاصة ملؤسسة احلرمني اخلريية ط/ أخرجه البخاري ومسلم. ينظر:  ( 2)
 .13/332-1، وصحيح مسلم بشرح النووي 1/132مع الفتح  للنشر والتوزيع الرياض

 .13/333-1صحيحه مع شرح النووي  رانظهذا اللفظ عند مسلم   ( 3)
هذا جزء من احلديث وتكملته: ))مروا أولدكم بالصالة وهم أبناء سبع سنني واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم يف   ( 4)

ط دار  .وعادل السيد أبو داود، سليمان بن األشعث، سنن أيب داود، حتقيق عزت عبيد الدعاس: انظراملضاجع((. رواه أبو داود والرتمذي. 
الرتمذي، حممد بن عيسى، سنن الرتمذي املسمى اجلامع الصحيح، حتقيق (، 113رقم ) 1/133يف كتاب الصالة  سوريا –احلديث مح  

يف كتاب الصالة، باب مىت يؤمر الصيب بالصالة، وقال:  هـ1311 .شركة مكتبة مصطفى البايب وأولده 2/ط .وشرح أمحد حممد شاكر
البيهقي، أمحد بن  البيهقي، واحلاكم. انظر: (، وأخرجه131رقم ) 2/251..( .سن صحيح وعليه العمل عند بعض أهل العلم)حديث ح

احلاكم، أبو عبد اهلل النسيابوري، املستدرك على الصحيحني، ط ، 2/11لبنان.  –احلسني بن علي، السنن الكربى، ط دار الفكر. بريوت 
 وقال: )صحيح على شرط مسلم(، ووافقه الذهيب. 1/111 هـ1311لبنان  –دار الفكر بريوت 
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فأوجب على الويل أن يأمر الصيب، وهـذه قاعـدة  ،للصيب، وإمنا هو أمر للويل صلى اهلل عليه وسلمليس أمرا منه 
 .(1)معروفة يف األصول: أن األمـر باألمـر بالشيء ليس أمرا بالشيء مـا مل يدل عليه دليل((

 ثالثا/ من وافقه:
على القول بأن األمر باألمر بالشيء ليس أمرا بذلك الشيء مجهور  –رمحه اهلل تعاىل–وافق اإلمام النووي 

 . (2)العلماء
 رابعا/ من خالفه:

األمر باألمر بالشيء أمر به  أن خالف ما ذهب إليه اإلمام النووي واجلمهور بعض العلماء حيث ذهبوا إىل
 : أنه مذهب املالكية.(4)يف حاشيته على شرح احمللي –رمحه اهلل تعاىل–، وقال العالمة البناين(3)وهم بعض احلنفية

 خامسا/ التعليق:
قول اجلمهور، وهذا من جهة  هو الراجح، وهو ألمر بالشيء ليس أمرا بذلك الشيء؛القول بأن األمر با

وعند عدم قيام القرينة، فإذا دل الدليل على غري ذلك عمل مبقتضاه، وهذا القدر ل خالف فيه. واهلل تعاىل  اللغة
 أعلم.

 .(5)المبحث الثاني : آرؤه في مباحث النهي
 وفيه ثالثة مطالب. 

 .ورود النهي بصيغة الخبر المطلب األول/
 أوال/ صورة المسألة:

، وهو ضرب من اإلنشاء، وله صيغة هي فعل املضارع اجملزوم بال الناهية إن النهي عبارة عن طلب الكفّ 
(، فهل ميكن أن يعرب عن هذه الصيغة بصيغة اخلرب، وتكون مقتضية ما تقتضيه صيغة النهي األصلية، )ل تفعلْ 

مع احتمال الكراهة أو ل؟ هذه هي صورة املسألة وحمل اخلالف، فما هو رأي اإلمام النووي من إفادة التحرمي، 

                                                 

 .3/5اجملموع    ( 1)
 ط دار إحياء الكتب العربية البايب احلليب مبصر ،وحاشية البناين عليه األصلمجع اجلوامع مطبوع مع شرح  احمللي، حممد،: انظر  ( 2)

حتقيق )مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي،  الغيث الهامع شرح جمع الجوامع.، العراقي، ويل الدين أمحد، 1/311
 .الشوكاين، حممد بن علي، إرشاد الفحول إىل حتقيق علم األصول، حتقيق أيب مصعب حممد سعيد البدري، 221ص 1هـ( ج1123، 1ط
 .1/115نثر الورود ، 1/111، نشر البنود 111 ص هـ. و ط دار املعرفة بريوت لبنان 1112مؤسسة الكتب الثقافية  1ط/

 .1/321تيسري التحرير  انظر  ( 3)
(4 )  1/311. 
ويف الصطالح: هو عكس  يف اللغة خالف األمر، وهو الكف، واملنع، ومنه مسي العقل النـُْهية ألنه مينع صاحبه من القبيح. النهي  ( 5)

تعريف األمر: أي أنه استدعاء الرتك بالقول على وجه الستعالء. وقيل: هو استدعاء الكف عن الفعل امن دونه، وقيل: هو اقتضاء الكف 
العرب، ابن منظور اإلفريقي، لسان ، 5/315، معجم مقاييس اللغة 213: خمتار الصحاح ص انظرعن الفعل بـ)ل تفعل( على جهة العلو. 

، 1/151، العدة 1/211، شرح اللمع 15/313 هـ1113لبنان.  –دار إحياء الرتاث العريب، ومؤسسة التاريخ العريب بريوت  3ط/
 .111مذكرة يف أصول الفقه ص  ،1/523، كشف األسرار 1/131التمهيد 
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    إذن؟!
 :في المسألة اإلمام النووي قولثانيا/ 

أن النهي قد يرد بصيغة اخلرب، وتكون هذه الصيغة مفيدة لطلب  –رمحه اهلل تعاىل–يرى اإلمام النووي 
أخيه، ول  : ))ل خَيِْطُب الرجل على ِخْطبةصلى اهلل عليه وسلم)قوله ، وأن ذلك أبلغ يف النهي فقال: )الكفّ 

بالرفع، وكالمها لفظه لفظ  ، هكذا وقع يف مجيع النسخ ول يسوم بالواو، وكذلك خيطبُ ((11))  َيُسوم على سوم أخيه((
اخلرب واملراد به النهي، وهو أبلغ يف النهي؛ ألن خرب الشارع ل يتصور وقوع خالفه، والنهي قد تقع خمالفته، فكان 

  .((22))املعىن: عاملوا هذا النهي معاملة اخلرب احملتم((
 ثالثا/ من وافقه:

لم، وكثريا ما يشريون إىل ذلك فيقولون: هذا القول بأن النهي قد يرد بصيغة اخلرب، هو قول أكثر أهل الع
ھ ھ     : )ترد صيغة اخلرب لألمر حنو:-رمحه اهلل تعاىل–ومن ذلك قول اإلمام الزركشي  ،خرب واملراد به األمر أو النهي

وجاء يف شرح الكوكب  ،،((44))(((33))اخلرب مبعىن النهي حنو: ))ل تـُْنِكُح املرأُة املرأَة((..وكذلك .[222]البقرة       ھ ھ ےھ ھ ے
[، 222]البقرة     ڃ ڃ چ چ چڃ ڃ چ چ چ    )وكأمر خرب مبعناه يعين أن األمر الذي بلفظ اخلرب حنو قوله تعاىل:: : ( ( 55))املنري

حكمه حكم األمر الصريح يف مجيع ما تقدم، ألن احلكم تابع للمعىن الذي دل عليه اللفظ دون صورة اللفظ، 
[، وغري ذلك كثري يف القرآن الكرمي 95]الواقعة   پ ڀ ڀ ڀ پ ڀ ڀ ڀ     وكذا النهي بلفظ اخلرب، ومنه قوله سبحانه وتعاىل:

ملا فيه من إنزال الفعل املنهي  ،أبلغ يف النهي –كما قال اإلمام النووي–ويف األحاديث النبوية، وهذا األسلوب 
 .فعال عنه عنه منزلة الفعل الذي وقع الكفّ 

 المطلب الثاني/ ما تقتضيه صيغة النهي عند اإلطالق: 
 لة وبيان محل النزاع:أوال/ صورة المسأ

والكراهة،  ،إن صيغة النهي )ل تفعل( ترد مرادا هبا معان كثرية، حبسب القرينة احملفوفة هبا، فرتد للتحرمي
والدعاء، واإلرشاد، والتحقري، وإثبات اليأس، وغري ذلك، لكن استعماهلا يف غري التحرمي والكراهة، من قبيل اجملاز 

أو يتوقف يف دللتها حىت يرد  ،اتفاقا، وأما كوهنا حقيقة يف واحد من التحرمي أو الكراهة، أو أهنا مشرتكة بينهما
 موضع اخلالف. دليل يبني املراد منها، فهذا هو 

 :في المسألة اإلمام النووي قولثانيا/ 
يف صيغة النهي إذا جتردت عن القرائن هو أهنا حقيقة يف التحرمي، ول  –رمحه اهلل تعاىل–رأي اإلمام النووي 

                                                 

 كتاب النكاح.. 3121. برقم: 13/115-1صحيح مسلم بشرح النووي.  انظرأخرجه مسلم يف صحيحه.   ( 1)
 .13/115-1شرح صحيح مسلم له   ( 2)
من كتاب النكاح، وقال فيه اهليثمي: )يف إسناده مجيل بن احلسني قال فيه عبدان: إنه فاسق  3/221أخرجه الدار قطين يف سننه   ( 3)
 جممع الزوائد ؟ انظريكذب( 

 /3البحر احمليط  انظر  ( 4)
 .3/22 انظر  ( 5)
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حرم عقوق  : ))إن اهلل حرم ثالثا وهنى عن ثالثصلى اهلل عليه وسلمحتمل على غريه إل بقرينة فقال: ))قوله 
هذا احلديث دليل  ::((22))وهنى عن ثالث؛ قيل وقال وكثرة الكالم وإضاعة املال((، ، ((11))الوالد ووأد البنات ول وهات

وجياب عن هذا بأنه خرج بدليل  ،ملن يقول أن النهي ل يقتضي التحرمي، واملشهور أنه يقتضي التحرمي وهو األصح
  ..((44))فإذا تعذر محله عليه محلناه على كراهة التنزيه(( ،وقال أيضا: ))... وأصل النهي التحرمي، ، ((33))آخر((

 ثالثا/ من وافقه:
القول بأن صيغة النهي عند التجرد تقتضي التحرمي، ول تدل على غريه إل بقرينة؛ هو قول مجهور 

  ..((55))العلماء
 خالفه:رابعا/ من 

ذهب مجاعة من العلماء إىل غري ما اختاره اإلمام النووي واجلمهور فكان رأيهم من اقتضاء النهي املطلق 
 ما يلي:

 منهم من قال: أن النهي يقتضي الكراهة.
 ومنهم من قال: بأنه مشرتك بني التحرمي والكراهة وهو مطلق الرتك.

  ..((66))يل وبه قال األشعريةومنهم من قال: بالوقف، فال يقتضي شيئا إل بالدل
 :/ التعليقرابعا

إن ما ذهب إليه اجلمهور من اقتضاء صيغة النهي اجملردة عن القرائن للتحرمي هو الذي تؤيده األدلة، وبذلك يكون 
 .قوهلم راجحا، واهلل تعاىل أعلم

 المطلب الثالث/ هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه أو ال ؟ 
 محل الخالف:أوال/ صورة المسألة وبيان 

صورة هذه املسألة؛ أن ترد صيغة النهي جمردة عن القرائن اليت تدل على فساد املنهي عنه، أو عدم فساده، 
حبيث ل يكون املكلف موافقا  ،سواء كان الشيء املنهي عنه عبادة أم معاملة، فهل يقتضي النهي فساد املنهي عنه

ول يرتتب على العقد أثره املقصود منه، أم ل؟ هذا هو حمل اخلالف، أما إذا  ،وجيب عليه القضاء ،ألمر الشرع

                                                 

  .12/231-11شرح مسلم  انظر .أو يطلب ما ل يستحقه ،أن مينع الرجل ما توجه عليه من احلقوق :مراد احلديث  ( 1)
 ...، كتاب األقضية، باب النهي عن كثرة السؤال1121. برقم  12/231-11صحيح مسلم بشرح النووي  انظرأخرجه مسلم   ( 2)
 .11/313-13جـ  انظرو  .212و  12/231-11شرح مسلم   ( 3)
 .1/123اجملموع   ( 4)
التمهيد  ،121شرح تنقيح الفصول ص  ،1/231إحكام الفصول  ،1/525كشف األسرار   ،1/211: فواتح الرمحوت انظر  ( 5)

 .3/13، شرح الكوكب املنري 113القواعد والفوائد األصولية ص  ،1/322
، البحر احمليط 121شرح تنقيح الفصول ص  ،2/111، اإلحكام لآلمدي 1/213: هذه األقوال يف كل من: شرح اللمع انظر  ( 6)

3/325-322. 
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  ..((11))اقرتن بالنهي ما يدل على الفساد أو عدمه عمل مبقتضى القرينة اتفاقا
 اإلمام النووي: قولثانيا/ 

ه، وبني أن يف هذه املسألة بني أن يكون النهي لذات املنهي عن –رمحه اهلل تعاىل–لقد فّرق اإلمام النووي 
يكون ألمر خارج غري لزم للمنهي عنه، فجعل النهي يقتضي الفساد يف األول دون الثاين، وبيان ذلك يف 

    مسألتني:

 المسألة األولى/ المنهي عنه لذاته:
، ، ((55))وغريها( ( 44))واملضامني، ، ((33))ومنه بيع املالقيح، ، ((22))الكفر والكذب، والظلم واجلور، وحنوها... :ومثال ذلك
  ..((66))من املستقبح لذاته

 اإلمام النووي: قول
أن النهي يقتضي فساد املنهي عنه إذا كان النهي عنه لذاته، فقال يف  –رمحه اهلل تعاىل–يرى اإلمام النووي 

قال هلا حني حاضت وهي حمرمة: ))اصنعي كل ما  صلى اهلل عليه وسلمذلك: ))وعن عائشة أيضا أن النيب 
، هبذا اللفظ، وفيه تصريح ((88))، ومسلم((77))غري أن ل تطويف بالبيت حىت تغتسلي(( رواه البخاري يصنع احلاج

هناها عن الطواف حىت تغتسل، والنهي يقتضي الفساد يف  صلى اهلل عليه وسلمباشرتاط الطهارة، ألنه 
وهذا يشعر بأنه يرى أن النهي يقتضي الفساد يف العبادات فحسب، وليس كذلك، بل يقتضي ، ، ((99))العبادات((

أقواله اآلتية، قال يف حكم نكاح احملرم: ))أما   الفساد عنده يف العبادات واملعامالت مجيعا، كما يظهر ذلك يف
وحيرم عليه أن يزوج موليته بالولية اخلاصة وهي العصوبة والولء، وحيرم  ،ل فيحرم على احملرم أن يتزوجحكم الفص

تزوج، فإن كان الزوج أو الويل أو وكيل الزوج أو وكيل الويل حمرما فالنكاح باطل بال خالف، ألنه على احملرم أن يُ 
وقال أيضا يف بيع الكلب: ))واحتج ، ، ((1111))((والنهي يقتضي الفساد، ، ((1100))منهي عنه هلذا احلديث الصحيح

                                                 

  .132ص   السورية –العالئي، حتقيق املراد يف أن النهي يقتضي الفساد، حتقيق إبراهيم السليقيين، ط جممع اللغة العربية بدمشق  انظر  ( 1)
 .2/131شرح خمتصر الروضة  انظر  ( 2)
اجلزري، املبارك بن حممد، النهاية يف غريب  انظر .ما يف البطون من األجنة :واملقصود ،وهو جنني الناقة خاصة ،املالقيح مجع ملقوح  ( 3)

 .2/33مغين احملتاج  ،1/222 احلديث واألثر، حتقيق حممود حممد الطناحي. الناشر املكتبة اإلسالمية
النووي، حيىي بن شرف، هتذيب األمساء  انظرهي ما يف أصالب الفحول، وقيل: ما يف بطون احلوامل من كل شيء كأهنن تضمنه.   ( 4)

 .3/111 هـ1112لبنان  –دار الفكر بريوت  1واللغات، شراف مكتب البحوث والدراسات، ط/ 
 .3/313البحر احمليط  انظر  ( 5)
 .3/11شرح الكوكب املنري   ( 6)
 .335رقم احلديث  53صحيح البخاري ص   ( 7)
 .1/312-1مسلم بشرح النووي   ( 8)
 .1/11اجملموع   ( 9)
  .111 ، 13/112-1ه بشرح النووي انظر  ،وهو قوله: ) ل ينكح احملرم ول ينكح( أخرجه مسلم يف صحيحه  ( 10)
 .1/251اجملموع   ( 11)
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ويالحظ من هذه النصوص أن  . . ((11))والنهي يقتضي الفساد(( ،أصحابنا باألحاديث الصحيحة يف النهي عن بيعه
أطلق القول بأن النهي يقتضي فساد املنهي عنه، اما يفهم منه بأنه يرى أن النهي  –رمحه اهلل تعاىل–اإلمام النووي 

لقا، سواء كان املنهي عنه لذاته أو ألمر خارج، لكنه بني يف موضع آخر، أن النهي إذا كان يقتضي الفساد مط
 .سألة التاليةد، كما سيأيت ذلك يف املألمر خارج ل يقتضي الفسا

 المسألة الثانية/ المنهي عنه ألمر خارج:
يقتضي فساد املنهي عنه،   أن النهي إذا كان ألمر خارج فإنه ل –رمحه اهلل تعاىل–اختار اإلمام النووي 

: ((22))كالصالة يف الدار املغصوبة، وكبيع املسلم على بيع أخيه، وغريه، فقال عند شرحه لقول صاحب التهذيب
))وقوله ألن املنع خلوف الضرر، وذلك ل مينع صحة الوضوء معناه: أن النهي ليس راجعا إىل نفس املنهي عنه، 

نهي ألمر خارج ل يقتضي الفساد على الصحيح املختار ألهل األصول بل ألمر خارج وهو الضرر، وإذا كان ال
  ..((33))من أصحابنا وغريهم((

  ثالثا/ من وافقه:ثالثا/ من وافقه:
أما املسألة األوىل وهي: كون النهي عن الشيء لعينه يقتضي فساد املنهي عنه؛ فهو قول مجهور  العلماء، 

  ..((44))األئمة األربعة والظاهرية وغريهم
  ..((55))املسألة الثانية؛ فهم اجلمهور أيضاوأما املوافق له يف 
 رابعا/ من خالفه:

 املخالف لإلمام النووي واجلمهور يف الفرع األول وهو كون النهي لذات املنهي عنه فريقان:
الفريق األول قالوا بأن النهي عن الشيء لعينه، ل يقتضي فساد املنهي عنه مطلقا، سواء كان النهي يف 

ت، وإمنا يقتضي الفساد بدليل آخر غري النهي، وذلك ألن صيغة النهي ليس فيها دللة العبادات أو يف املعامال
، وبه قال أكثر (8)، وبعض الشافعية(7)، والكرخي(6)وبه قال القاضي أبوبكر الباقالين ،بذاهتا على الفساد ول غريه

                                                 

 .1/215اجملموع   ( 1)
 (.ع خلوف الضرر، وذلك ل مينع صحة الوضوءألن املنوهو قوله: )  ( 2)
 .1/133اجملموع   ( 3)
شرح تنقيح  ،1/231إحكام الفصول  ،1/312تيسري التحرير  ،1/133فواتح الرمحوت  ،12-1/13أصول السرخسي  انظر:  ( 4)

يف دراية األصول، حتقيق د. صاحل صفي الدين اهلندي، حممد بن الرحيم األرموي، هناية الوصول  ،3/311البحر احمليط  ،113الفصول ص 
روضة  ،3/1112هـ 1111السعودية.  –مكتبة نزار مصطفى الباز . مكة املكرمة  2بن سليمان اليوسف ود. سعد بن سامل السويح. ط/

 ،13املسودة ص  ،2/211هناية السول  ،3/321اإلحكام لبن حزم  ،2/111اإلحكام لآلمدي  ،1/111املعتمد  ،2/11الناظر 
 .112اعد والفوائد األصولية ص القو 

 .2/111اإلحكام لآلمدي  انظر  ( 5)
 .113شرح تنقيح الفصول ص  ،1/231إحكام الفصول   ( 6)
 .1/111املعتمد  ،1/11أصول السرخسي   ( 7)
 .1/211شرح اللمع   ( 8)
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 . (1)املتكلمني، كما قاله صاحب املعتمد
النهي يدل على الفساد يف العبادات دون العقود، وهو مذهب أيب احلسني والفريق الثاين: ذهبوا إىل أن 

 .(4)، وهو اختيار اإلمام  الغزايل كما قاله صفي الدين اهلندي(3)، وبعض متأخري الشافعية(2)البصري
 ، وبه قال اإلمام داود الظاهري.(5)واملخالف هلم يف الفرع الثاين هو اإلمام أمحد على الصحيح من مذهبه

 امسا/ التعليق:خ
إذا نظرنا إىل هذه املسألة وما فيها من أقوال، ميكن أن نقول بأن صيغة النهي ل تدل  بذاهتا إل على طلب 
الرتك والكف عن الفعل، دون تعرض للفساد أو حنوه، وإمنا يستفاد ذلك من أدلة وقرائن أخرى سوى النهي، كما 

ذلك من األدلة الدالة على أن املناهي الشرعية إذا كانت هلا  يف حديث عائشة املتقدم، وإمجاع الصحابة وغري
جهة واحدة، كالشرك، والزنا؛ اقتضت الفساد بال خالف، وإن كانت هلا جهتان هي من إحدامها مأمور هبا، ومن 
األخرى منهي عنها، فإن انفكت جهة األمر عن جهة النهي مل يقتض الفساد، وإن مل تنفك عنه؛ اقتضاه، بال 

، كما سبق (6)من اخلالف إمنا هو يف حتقيق النفكاك –رمحه اهلل تعاىل–أيضا، وما روي عن اإلمام أمحد  خالف
 .يف مسألة اجتماع احلل واحلرمة يف الفعل الواحد، واهلل تعاىل أعلم

 في مباحث العام والخاص: أقوال اإلمامالمبحث الثالث/ 
 وفيه مطلبان.

 .(7)في العام  أقول اإلمام النوويالمطلب األول/ 
 وفيه سبع مسائل.

 المسألة األولى/ ألفاظ العموم:
 هناك صيغ عديدة تدل على العموم عند العلماء، وقد تطرق اإلمام النووي إىل بعضها، فمما ذكره:

                                                 

  ،3/315البحر احمليط  ،3/1111كذلك: هناية الوصول   انظر، و 1/111: املعتمد انظر  ( 1)
 .211حتقيق املراد ص  انظرو  ،1/111املعتمد   ( 2)
 .3/312البحر احمليط   ( 3)
تقدمي وضبط  الغزايل، حجة اإلسالم أبو حامد حممد بن حممد، املستصفى من علم األصول. انظرو  ،3/1111هناية الوصول  انظر  ( 4)

 .2/32وتعليق الشيخ إبراهيم حممد رمضان. )بريوت، دار األرقم بن أيب األرقم للطباعة والنشر والتوزيع، دت(
القواعد والفوائد األصولية ص  ،13املسودة ص  ،3/11شرح الكوكب املنري  ،2/111شرح خمتصر الروضة  ،1/111العدة  انظر:  ( 5)
112. 
(
6
 .233املذكرة يف أصول الفقه ص  انظر  ( 

صر تيف اللغة الشامل، والعموم الشمول يقال عمهم بالعطية أي مشلهم. ويف الصطالح: للعلماء عبارات معتددة يف تعريفه، أق العام  ( 7)
، القاموس احمليط ص 12/122: لسان العرب انظرعلى واحد؛ وهو: أنه كالم مستغرق جلميع ما يصلح له حبسب الوضع دفعة بال حصر. 

أبرز القواعد األصولية ، الدكتور عمر بن عبد العزيز حممد، 1/311، مجع اجلوامع مع شرح احمللى 152، خمتار الصحاح ص 1113
 اإلسالمية باملدينة املنورة( هـ، وهي مقررة على طلبة املاجستري باجلامعة1311)مذكرة مطبوعة باآللة احلاسبة المؤثرة في اختالف الفقهاء، 

 .31ص 
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 أوال/ لفظ ) َمْن (:
أهنا تفيد  –تعاىلرمحه اهلل –وهي من األمساء املبهمة، وهي موصولية مبعىن الذي، وقد بني اإلمام النووي  

العموم مطلقا، سواء يف األمر والنهي واألخبار، وصرح باختيار املذهب القائل بذلك فقال عند شرحه حلديث 
ْقِحمات

ُ
(( وهو بضم امليم، وإسكان القاف، وكسر احلاء املعراج: ))وقوله: ))وغفر ملن مل يشرك من أمته شيئا امل

ومعناه: الذنوب العظام، الكبائر اليت هتلك أصحاهبا وتوردهم النار وتقحمهم إياها، والتقحم: الوقوع يف املهالك. 
ه ل بغفراهنا أن –واهلل أعلم–ومعىن الكالم: من مات من هذه األمة، غري مشرك باهلل؛ غفر له املقحمات، واملراد 

خيلد يف النار...وحيتمل أن يكون املراد هبذا خصوصا من األمة...وهذا يظهر على مذهب من يقول إن لفظة)من( 
 .(1)ل تقتضي العموم مطلقا...وميكن تصحيحه على املذهب املختار وهو كوهنا للعموم مطلقا((

 من وافقه:
تفيد العموم يف هذا املوضع مع كوهنا موصولة،  على القول بأن )من(  –رمحه اهلل تعاىل–وافق اإلمام  النووي 

 .(6)، وهو ظاهر كالم الغزايل(5)وغريهم( 4)، والصفي اهلندي(3)، وابن احلاجب(2)كثري من العلماء، منهم القرايف
 من خالفه:

وقد ذهب بعض العلماء إىل القول بأن )من( إن كانت موصولة كقولك: مررت مبن قام، فإهنا ل تفيد ا 
 .(7)لعموم

 التعليق:
إن القول بأن لفظ )َمن( للعموم مطلقا، هو الراجح، وما ذكره املخالفون من التمثيل، فهو وأمثاله اما قامت 
القرينة على إرادة اخلصوص، ول مينع ذلك كوهنا للعموم، شأهنا يف ذلك شأن بقية العمومات اليت قامت األدلة 

:  )واعلم -رمحه اهلل تعاىل–خ العالمة حممد األمني الشنقيطي على أن املراد منها اخلصوص، ويف هذا يقول الشي
..( مث ذكر األمثلة على ... أو موصولت، أو استفهامية.أن )ما( و )َمن( و )أي( تعم مطلقا سواء كانت شروطا

 واهلل تعاىل أعلم.( 8)ذلك
 ثانيا/ لفظ )كل(: 
صلى اهلل أن لفظ )كل( من ألفاظ العموم، ويف هذا يقول: ))وقوله  –رمحه اهلل تعاىل–يرى اإلمام النووي 

                                                 

 .1/1-3شرح صحيح مسلم   ( 1)
 .وما بعدها 111شرح تنقيح الفصول ص  انظر  ( 2)
 .2/133شرح العضد على خمتصر ابن احلاجب  انظر  ( 3)
 .3/1232هناية الوصول   ( 4)
وهبة الزحيلي، ، 233، مذكرة يف أصول الفقه ص 1/313، فواتح الرمحوت 21، التلقيح شرح التنقيح ص 1/252: نثر الورود انظر  ( 5)

 .1/211 هـ1111دار الفكر  1الدكتور، أصول الفقه اإلسالمي، ط/
 .2/52املستصفى  انظر  ( 6)
 .1/11ونسبه إىل بعض العلماء  ،، البحر احمليط2/321هناية السول  انظر  ( 7)
(
8
 .233مذكرة يف أصول الفقه ص  انظر  ( 
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. فأثبت كونه عاما، مث خصه بعد ذلك، اما يدل (2)هذا عام خمصوص(( ،(1)((: ))وكل بدعة ضاللةعليه وسلم
 على أنه يرى كونه للعموم.

 من وافقه:
إن كون لفظ )كل( من ألفاظ العموم مل يقع فيه خالف بني العلماء القائلني بالعموم، بل هو عندهم من 

 .(3)أقوى صيغ العموم وأعالها
 المعرف باأللف والالم: ( 4)ثالثا/ اسم الجنس
إذا دخلت عليه األلف والالم، أفاد العموم، فقال عند  أن اسم اجلنس –رمحه اهلل تعاىل–يرى اإلمام النووي 

)أي قال السالم علينا وعلى عباد اهلل الصاحلني(  ))فإذا قاهلا :صلى اهلل عليه وسلمشرحه حلديث التشهد: ))قوله 
ف والالم الداخلتني على اجلنس تقتضي فيه دليل على أن األل :(5) أصابت كل عبد هلل  صاحل يف السماء((

 .(6)الستغراق والعموم((
 من وافقه:

ال للتعريف . وذلك مح(7)القول بأن اسم اجلنس املعرَّف يفيد العموم والستغراق؛ هو قول مجهور العلماء
، ولدخول الستثناء عليه كما يف قوله (8)تعريف مجيع اجلنس، ألن الظـاهر كاجلمع يعلى فائدة مل تكن، وه

فدل على أنه لالستغراق. وهذا إذا مل يكن مثة قرينة، فإن ( 9)[2-2]العصر    پ پ ڀ ڀ ڀ   ٻ ٻ ٻ پ پ تعاىل: 
ٴۇ ۋ    ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ، وذلك كسبق تنكري، حنو قوله تعاىل: (10)وجدت قرينة عهد فإنه ل يعم اتفاقا

 . (11)[ ألنه يصرفه إىل ذلك فال يعم إذا عرِّف41-49]املزمل  ۋ ۅ ۅ ۉ 
 من خالفه:

 خالف يف هذا بعض العلماء وهلم يف ذلك قولن:

                                                 

 . كتاب الصالة.2332. برقم 2/312-5صحيح مسلم بشرح النووي.  انظرأخرجه مسلم يف صحيحه.   ( 1)
 .2/313-5شرح صحيح مسلم   ( 2)
 .2/112، شرح خمتصر الروضة 3/123شرح الكوكب املنري  ،1/11: البحر احمليط انظر  ( 3)
 .23ص 1، دت( ج1)مصر، دار املعارف، ط النحو الوافي.وهو ما ل واحد له من لفظه. ينظر: عباس حسن،   ( 4)
كتاب   115. برقم 1/331-3كتاب الدعوات. صحيح مسلم   2321، برقم 1133صحيح البخاري ص  انظرمتفق عليه.   ( 5)

 الصالة باب التشهد يف الصالة. واللفظ هلما.
 .1/331-3شرح صحيح مسلم   ( 6)
أصول السرخسي  ،1/331شرح اللمع  ،2/322هناية السول  ،2/122روضة شرح خمتصر ال ،3/131شرح الكوكب املنري  انظر:  ( 7)

 .311 /1فواتح الرمحوت  ،1/151
 .3/131شرح الكوكب املنري  انظر  ( 8)
 .131 /3شرح الكوكب املنري  ،122 /2شرح خمتصر الروضة  انظر  ( 9)

الشريازي،  الشيخ أيب إسحاق، التبصرة، ، 135، املسودة ص 131و  1/123، البحر احمليط 3/132: شرح الكوكب املنري انظر  ( 10)
 . 115ص  هـ(1133حتقيق د/ حممد حسن هيتو . )دار الفكر دط، 

 .3/132شرح الكوكب املنري  انظر  ( 11)
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: –رمحه اهلل تعاىل–الزركشي ، قال اإلمام (1)األول: أنه حيمل على العهد إن وجد، وإل محل على اجلنس
 .(2))وهو قول أكثر الفقهاء(

الثاين: أنه جممل، وذلك ألن عمومه ليس من صيغته، وإمنا يثبت عمومه، وتناوله للجنس بقرينة مشعرة 
 .(3)لذلك، وهي نفي املعهود، وهذا اختيار إمام احلرمني

 التعليق:
يفيد العموم هو الراجح، وذلك ملا ذكره اجلمهور من صحة دخول  ،لعل القول بأن اسم اجلنس املعرف

الستثناء عليه، وألن اجلنس معلوم قبل دخول األلف والالم، فإذا دخلتا، ول معهود، فلو مل جيعله لالستغراق مل 
 . واهلل أعلم.(4)يفد شيئا جديدا

 رابعا/ الجمع المعرف بالالم: 
فاملراد به من ،(5)(())الكبائر سبع :صلى اهلل عليه وسلم : ))وأما قوله-رمحه اهلل تعاىل–قال اإلمام النووي 

. فأثبت أن هذه الصيغة (6)..((.الكبائر سبع، فإن هذه الصيغة وإن كانت للعموم فهي خمصوصة بال شك
يعترب هذه الصيغة، من صيغ العموم، واهلل للعموم، وليس إل لكوهنا مجعا معرفا باأللف والالم، اما يدل على أنه 

 تعاىل أعلم.
 من وافقه:

 .(7)القول بأن اجلمع املعرف من صيغ العموم هو قول مجهور العلماء
 من خالفه:

خالف اجلمهور يف هذه املسألة بعض العلماء؛ فمنهم من ذهب إىل أن ذلك يفيد اجلنس دون الستغراق، 
قال بأن اجلمع املعرف إذا مل يكن على بناء التقليل فهو لالستغراق، وإن كان ، ومنهم من (8)وهو قول أيب هاشم

 .(1)، ومنهم من توقف(9)على بناء التقليل فإنه ل يفيد الستغراق وهو اختيار إمام احلرمني
                                                 

 .135املسودة ص  ،3/132شرح الكوكب املنري   ( 1)
 .1/112البحر احمليط  انظر  ( 2)
 .1/121الربهان  انظر  ( 3)
(
4
 .1/132البحر احمليط  انظر  ( 

 .2/211-1صحيح مسلم   ( 5)
 .2/211-1شرح صحيح مسلم   ( 6)
ابن ، 1/231، إحكام الفصول 213-1/231، تيسري التحرير 1/3، فواتح الرمحوت 151-1/151أصول السرخسي  انظر:  ( 7)

مكتبة ابن تيمية  1ختار بن الشيخ حممد األمني الشنقيطي. ط/جزي، حممد بن أمحد، تقريب الوصول إىل علم األصول، حتقيق د. حممد امل
ابن السمعاين، أبو املظفر منصور بن حممد، ، 2/51، املستصفى 1/332، شرح اللمع 131ص  هـ1111بالقاهرة، ومكتبة العلم جبدة. 

، العدة 1/311 هـ(1111، 1احلكمي. )طقواطع األدلة يف أصول الفقه. حتقيق د. عبد اهلل بن احلافظ احلكمي، ود. علي بن عباس 
 .3/121، شرح الكوكب املنري 2/2، التمهيد 2/111

 .1/223املعتمد  انظر  ( 8)
 .1/111الربهان  انظر  ( 9)
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 التعليق:
إل إذا دل  ، فإنه من صيغ العموم،امؤنث مأ اكثرة، مذكر   جلمع املعرف؛ سواء كان مجع قلة أميف احلقيقة إن ا

دليل على إرادة غريه، فيعمل مبتقضى الدليل، وخالف من خالف يف مثله ضعيف ل يعول عليه، كما ذكره الشيخ 
 ، واهلل تعاىل أعلم.(2)يف املذكرة -رمحه اهلل تعاىل–حممد األمني 

 فيد العموم إذا قام دليل ذلك:تلثانية/ النكرة في سياق اإلثبات المسألة ا
 اإلمام النووي فيها: قولأوال/ صورة المسألة وبيان 

لقد تناول البحث يف املسألة السابقة بعض صيغ العموم واليت تفيد العموم عند جتردها من أي قرينة، حتدد 
أهنا تفيد العموم إذا كانت مقرونة مبا يقتضي  -رمحه اهلل تعاىل–اإلمام النووي  راد منها، وهناك صيغة أخرى ذكرامل
 ك وهي النكرة يف سياق اإلثبات، فقال عندما استدل املصنف على جواز الطهارة مباء السماء بقوله تعاىل: ذل

[: ووجه الدللة من اآلية؛ ملا استدل به املصنف هنا وهو جواز الطهارة مباء 44]األنفال   ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 
السماء ظاهر، وهذا احلكم جممع عليه، واعرتض بعض الغالطني على الفقهاء باستدلهلم هبا، وقال: ماء نكرة ول 

ا امتنانا علينا، فلو مل حنمله على عموم هلا يف اإلثبات, واجلواب: أن هذا خيال فاسد، وإمنا ذكر اهلل تعاىل هذ
العموم لفات املطلوب، وإذا دل الدليل على إرادة العموم بالنكرة يف اإلثبات أفادته، ووجب محلها عليه واهلل 

 . (3)أعلم((
 فصرح بأن النكرة يف سياق اإلثبات تفيد العموم إذا دل على ذلك دليل كالمتنان وحنوه.

 من وافقه:
النكرة يف سياق اإلثبات مفيدة للعموم، إذا دل على ذلك دليل ككوهنا لالمتنان؛ أنه الظاهر من كون 

على كتبهم مل يذكر فيها  الباحث ن اطلعموضع اتفاق بني علماء األصول، وذلك ألن كل من تعرض هلا ام
ل يدخل يف مسألتنا ، واخلالف الوارد فيها إمنا هو يف النكرة اليت يف سياق اإلثبات عند جتردها، وهذا (4)خالفا

 هذه واهلل تعاىل أعلم.

 المسألة الثالثة/ لفظ )كان( هل يفيد التكرار أم ال؟
 أوال/ صورة المسألة وبيان محل الخالف:

يفعل كذا، فهل يدل ذلك  صلى اهلل عليه وسلمصورة هذه املسألة؛ أن يقول الصحايب مثال: كان رسول اهلل 
ه، أو أنه يدل على وقوعه مرة واحدة ول يفيد التكرار إل بدليل هذا هو حمل على تكرار الفعل منه واملداومة علي
 فيها. –رمحه اهلل تعاىل–اخلالف، فليذكر رأي اإلمام النووي 

                                                 

 .1/311احملصول  انظر  ( 1)
(
2
 .235املذكرة يف أصول الفقه ص  انظر  ( 

 .1/121اجملموع  انظر  ( 3)
 .2/21كشف األسرار   ،1/313احملصول  ،3/131شرح الكوكب املنري  ،1/223البحر احمليط   ( 4)
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 اإلمام النووي في المسألة: قولثانيا/ 
وقوعه  إىل أن لفظ )كان( ل يدل على تكرار الفعل، وإمنا يدل على –رمحه اهلل تعاىل–ذهب اإلمام النووي 

فقال عند قول عائشة رضي اهلل تعاىل عنها  يف بياهنا  ،مرة واحدة، ول حيمل على غري املرة الواحدة إل بدليل
، يصلي مثان ركعات، مث يوتر، مث يف الليل: ))كان يصلي ثالث عشرة ركعة صلى اهلل عليه وسلملصالة النيب 
: (1)ركعتني وهو جالس، فإذا أراد أن يركع قام فركع، مث يصلي ركعتني بني النداء واإلقامة من صالة الصبح((يصلي 

 .. قلت.هذا احلديث أخذ بظاهره األوزاعي، وأمحد فيما حكاه القاضي عنهما، فأباح ركعتني بعد الوتر جالسا
بعد الوتر جالسا لبيان جواز  ى اهلل عليه وسلمصل: الصواب أن هاتني الركعتني فعلهما )القائل اإلمام النووي(

الصالة بعد الوتر، وبيان جواز النفل جالسا، ومل يواظب على ذلك بل فعله مرة أو مرتني أو مرات قليل، ول تغرت 
بقوهلا: كان يصلي. فإن املختار الذي عليه األكثرون واحملققون من األصوليني أن لفظة كان ل يلزم منها الدوام، 

التكرار، إمنا هي فعل ماض يدل على وقوعه مرة، فإن دل دليل على التكرار عمل به، وإل فال تقتضيه  ول
حلله قبل أن  صلى اهلل عليه وسلمبوضعها. وقد قالت عائشة رضي اهلل تعاىل عنها: ))كنت أُطَيُِّب رسول اهلل 

وهي حجة الوداع،  ،مل حيج بعد أن صحبته عائشة إل حجة واحدة صلى اهلل عليه وسلم. ومعلوم أنه (2)يطوف((
ول يقال: لعلها طيبته يف إحرامه بعمرة، ألن املعتمر ل حيل له الطيب قبل  ،يف مرة واحدة (كان)فاستعملت 

 .(3)صوليون((يف مرة واحدة، كما قاله األ (كان)الطواف باإلمجاع، فثبت أهنا استعملت 
 ثالثا/ من وافقه:

 .(6)وغريمها( 5)واإلمام األسنوي( 4)وافق اإلمام النووي يف هذه املسألة بعض العلماء منهم اإلمام الرازي
 رابعا/ من خالفه:

خالف القول املختار لدى اإلمام النووي ومن معه بعض العلماء حيث ذهبوا إىل أن لفظ )كان( يقتضي 
فمنهم من قال يقتضيه لغة، ومنهم من ( 9)وغريمها( 8)، وابن احلاجب(7)القاضي أبو الطيب الطربيالتكرار وبه قال 
 قال يقتضيه عرفا.

 خامسا/ التعليق:
                                                 

 .2/221-5ه بشرح النووي انظر أخرجه مسلم يف صحيحه   ( 1)
، كتاب صالة املسافرين، باب صالة الليل وعدد 1121. رقم: 1/331-1صحيح مسلم بشرح النووي  انظرأخرجه مسلم   ( 2)
 ركعات...

 .2/221-5شرح صحيح مسلم له   ( 3)
 .1/315احملصول  انظر  ( 4)
 .2/321هناية السول  انظر  ( 5)
دار الكتب العلمية  2ابن احلاجب، خمتصر منتهى الوصول واألمل يف علمي األصول واجلدل، مطبوع مع شرح العضد ط/: انظر  ( 6)
 .1/211، تيسري التحرير 1/125، مجع اجلوامع مع شرح احمللي 2/111 هـ1133لبنان.  –بريوت 
 .1/235البحر احمليط  انظر  ( 7)
 .2/111خمتصر ابن احلاجب مع شرح العضد  انظر  ( 8)
 .1/231، البحر احمليط 3/215، شرح الكوكب املنري 1/112: املعتمد انظر  ( 9)
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الذي يرتجح عندي هو أن لفظ )كان( بوضعه ل يدل إل على جمرد الفعل ووقوعه دون الدللة على املرة أو 
التكرار، أما إذا اقرتن به املضارع كأن يقال: كان فالن يفعل كذا؛ فالظاهر أنه يدل على التكرار واملداومة، وعليه 

من استعمال عائشة للفظ )كان( يف املرة الواحدة ميكن  –رمحه اهلل تعاىل–حيمل احلديث، وما ذكره اإلمام النووي 
صلى اهلل تكرر منها تطييب النيب  –رضي اهلل تعاىل عنها-أن حيمل على أن هذا نادر ل حكم له، أو أن عائشة 

يف حله قبل أن يطوف، ول يلزم منه تكرار احلج، وهذا التحقيق ذكره اإلمام الزركشي يف البحر  عليه وسلم
 ، واهلل تعاىل أعلم.(1)احمليط

 المسألة الرابعة/ حكم العمل بالعام قبل البحث عن المخصص؟
 أوال/ صورة المسألة:

أن يرد لفظ عام جمردا عن دليل التخصي ، فهل يتمسك هبذا العام، ويعتقد عمومه، والعمل مبوجبه أم 
 .(2)أخرى، كما يف البحر احمليطيبحث عن دليل التخصي  أول؟ هذا هو حمل النزاع، وقد ذكر فيه تفصيالت 

 اإلمام النووي: قولثانيا/ 
يف هذه املسألة، يدل على أنه يرى وجوب اعتقاد  –رمحه اهلل تعاىل–مل أقف على ن  صريح لإلمام النووي 

عموم اللفظ والعمل به عند وروده من غري نظر وحبث عن املخص ، وإمنا وقفت على نصوص يفهم من بعضها 
العمل به قبل البحث عما خيصصه، وبعضها اآلخر يفهم منه أنه يرى وجوب العمل بعد العلم أنه يرى وجوب 

بعدم املخص ، وهذا بعض ما وقفت عليه من نصوصه: قال يف باب كراهة املسألة للناس عند قول الراوي: 
لتمسك بالعموم ))ولقد رأيت أولئك النفر يسقط سوط أحدهم فما يسأل أحدا أن يناوهلا إياه(( قال: ))فيه ا

. وقال يف باب الصيد والذبائح يف احليوان املتوحش: (3)..((.ألهنم هنوا عن السؤال فحملوه على عمومه
.. .(5)(, والفخذ، وغريمها حلديث رافع4))فالصواب: أنه يف أي موضع جرحه فمات منه حل سواء اخلاصرة)

، وهو ثابت يف الصحيح كما سبق (6)فاصنعوا به هكذا((: ))فإذا غلبكم منها شيء؛ صلى اهلل عليه وسلموقوله 
(. ففي 7.. واهلل أعلم(().ول معارض له، ومل يثبت له خمص  فيجب العمل بعمومه وإطالقه، يف كل معجوز عنه

الن  األول يفهم منه أنه استنبط من احلديث وجوب التمسك بالعموم عند وروده قبل البحث عن املخص ، 

                                                 

(
1
 .1/232 ،البحر المحيط  ( 

 .51-1/53املرجع نفسه ج  ( 2)
 .1/133-1شرح صحيح مسلم   ( 3)
 .112، القاموس احمليط ص 11املصباح املنري ص  انظرمن اإلنسان وسطه وهو املستدق فوق الوركني.  اخَلْصر(  ( 4)
، كتاب الذبائح والصيد، باب 1511رقم:  ،111-1/111صحيح البخاري مع الفتح  انظر .أخرجه البخاري ومسلم واللفظ ملسلم  ( 5)

، كتاب األضاحي، باب جواز الذبح بكل ما 5325. رقم 121-11/121-13شرح النووي التسمية على الذبيحة... صحيح مسلم ب
 أهنر الدم....

 وهو احلديث املذكور آنفا.  ( 6)
 .2/123-1، شرح صحيح مسلم له 1/111اجملموع   ( 7)
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الثاين وجوب العمل بالعموم، بعد نفي املخص ، وحيث كان األمر كذلك، فإنين أتوقف عن  بينما ذكر يف الن 
 ما مل يقله. واهلل تعاىل أعلم. –رمحه اهلل تعاىل–اخلوض يف املسألة لئال أنسب إىل اإلمام النووي 

 المسألة الخامسة/ أقل الجمع:
 أوال/ تحرير محل النزاع:
جلمع املركب من اجليم وامليم والعني، وهو ضم شيء إىل شيء آخر، أن أن لفظ ا يف ل خالف بني العلماء

هذا حيصل يف الثنني والثالثة وما زاد، وكذلك ل خالف يف أن الثنني يعربان عن أنفسهما بضمري اجلمع، 
، وإمنا (1)فيقولن: فعلنا وقمنا وقعدنا، ألن هذا موضوع لتعبري املرء عن نفسه مع غريه، سواء كان واحدا أو مجعا

اخلالف يف صيغ اجلمع، سواء كان مجع سالمة أو مجع تكسري كمسلمني ورجال، فهل إذا أطلق مثل هذا اللفظ، 
، هذا (2)حيمل على الثنني فما فوق، أو أن الثنني ل يتناوهلما عند اإلطالق، وإمنا أقل ما يتناوله ثالثة فما فوق ؟

: )... فإن اخلالف ليس يف لفظ اجلمع املنتظم من اجليم -اهلل تعاىلرمحه –هو حمل اخلالف، يقول إمام احلرمني 
 .(3)..(.وامليم والعني، وإمنا اخلالف يف محل الرجال على رجلني، واملسلمني على مسلَمنْي 

 اإلمام النووي: قولثانيا/ 
ة الوضوء: ))وأما القول بأن أقل اجلمع ثالثة، فقال يف باب صف –رمحه اهلل تعاىل–لقد اختار اإلمام النووي 

قول ابن القاص، ومن وافقه: إنه يشرتط مسح ثالث شعرات كاحللق يف اإلحرام فأجاب أصحابنا: بأن املطلوب 
والشعر إما مجع كما يقوله أهل اللغة، وإما اسم جنس كما  ،حملقني شعر رؤوسكم :وتقدير اآلية يف احللق الشعر

 .(4)..((.اجلمع ثالثةيقوله أهل النحو، والتصريف وهو الصحيح وأقل 
وقال يف باب صالة املسافرين: ))الطائفة: الفرقة والقطعة من الشيء تقع على القليل والكثري، لكن قال 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  .. واستدل بقول اهلل تعاىل: .الشافعي: أكره أن تكون الطائفة يف صالة اخلوف أقل من ثالثة

[ إىل آخـر اآلية. فأعـاد علـى كل طائفة ضمري اجلمع، وأقـل اجلمـع ثالثة علـى 402]النساء   پ ڀ 
 .(5)املشهور((

 ثالثا/ من وافقه:
 .(6)واألصوليني واللغويني إن القول بأن أقل اجلمع ثالثة هو قول مجهور الفقهاء

 رابعا/ من خالفه:

                                                 

 .125 -1/121الربهان  انظر  ( 1)
 .112-1/111فواتح الرمحوت  انظر  ( 2)
 .1/125الربهان   ( 3)
 .1/151اجملموع   ( 4)
 .2/321-5شرح صحيح مسلم له   ( 5)
، شرح تنقيح الفصول 1/255إحكام الفصول  ،1/132، الربهان 1/333شرح اللمع  ،2/211، العدة 1/231: املعتمد انظر  ( 6)
 .1/115، البحر احمليط 3/111، شرح الكوكب املنري 1/111، فواتح الرمحوت 2/11، كشف األسرار 233ص 
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املخالف يف هذه املسألة هم بعض العلماء حيث ذهبوا إىل أن أقل اجلمع اثنان، وبه قال بعض املالكية 
، وبه قال بعض (1)منهم القاضي أبوبكر الباقالين، وابن خويز منداد وقال: إنه مذهب مالك، وصححه القرايف

، وبه قال (4)، وبعض احلنابلة(3)، وهو مذهب مجهور أهل الظاهر(2)بو إسحاق السفراييينالشافعية منهم األستاذ أ
 بعض النحويني منهم علي بن عيسى، وابن نفطويه، وغريهم رمحة اهلل تعاىل على اجلميع.

 خامسا/ التعليق:
إىل معىن اجلمع الذي هو إذا نظرنا إىل القولني الواردين يف املسألة يتبني لنا أن أصحاب القول الثاين نظروا 

لفظ اجلمع قد استعمل يف الثنني يف مواضع كثرية، بينما نظر اجلمهور إىل الوضع اللغوي ملسمى  أن الضم، وإىل
اجلمع، وأن أهل اللغة فرقوا بني املفرد واملثىن واجلمع، وجعلوا لكل واحد منها لفظا وضمريا خمتصا به، وحيث إن 

 واهلل تعاىل أعلم. ،ه يرتجح قول اجلمهوراخلالف يف الوضع اللغوي فإن

 المسألة السادسة/ حكم العام الوارد على سبب خاص:
 أوال/ صورة المسألة وبيان محل النزاع:

صلى اهلل عليه أن يرد اللفظ العام بيانا حلكم حادثة خاصة نزلت، أو جوابا لسؤال خاص سئل عنه النيب 
، فهل العتبار يف مثل هذا لعموم اللفظ حبيث يعمل به يف (6)السبب، ومل تظهر قرينة توجب قصره على (5) وسلم

غري هذا السبب من أفراد العام، أم للسبب فيقتصر احلكم عليه ؟ هذا هو حمل اخلالف، وأما السبب فقد اتفق 
 ، وكذلك إذا ظهرت(7)العلماء  أنه داخل يف احلكم قطعا، وإل تأخر البيان عن وقت احلاجة وذلك غري جائز

 .(8)قرينة توجب قصره على السبب فإنه جيب قصره عليه بالتفاق
 اإلمام النووي: قولثانيا/ 

أن العربة يف مثل هذه احلالة بعموم اللفظ ل خبصوص السبب فقال  –رمحه اهلل تعاىل–اختار اإلمام النووي 
يف باب التيمم فيمن وجد املاء يف أثناء صالة السفر، بعدما صحح أنه ل ينصرف من صالته: ))واحتج أصحابنا 

، أو جيد رحيا(( وهو حديث صحيح كما : ))ل ينصرف حىت يسمع صوتاصلى اهلل عليه وسلمبعموم قوله 
                                                 

 .1/211، نثر الورود 233تنقيح الفصول ص  ،1/255: إحكام الفصول انظر  ( 1)
 .؛ أن أقله ثالثة121، والتبصرة ص 1/333، لكن الذي يف شرح اللمع 1/121الربهان  انظركما قال إمام احلرمني    ( 2)
 .1/311اإلحكام لبن حزم  انظر  ( 3)
 .231قواعد والفوائد األصولية ص ال ،املسودة ص ،3/115شرح الكوكب املنري  انظر  ( 4)
[، حيث نزلت يف هالل 2]النـور  والذين يرمون أزواجهم ومل تكن معهم شهداء... مثال الذي ورد بيانا حلكم حادثة: قوله تعاىل:   ( 5)

ومثال ما جاء جوابا لسؤال  .اآلية: ))البينة وإل حد يف ظهرك(( فنزلت صلى اهلل عليه وسلمبن أمية عند ما رمى زوجه بالزنا فقال له النيب 
، 1/312: شرح اللمع انظرسئل عن الوضوء مباء البحر فقال: ))هو الطهور ماؤه احلل ميتته((.  صلى اهلل عليه وسلمخاص: ماورد أن النيب 

 .213، القواعد والفوائد األصولية ص 212، شرح تنقيح الفصول ص 1/223، تيسري التحرير 1/111احملصول 
 .1/211البحر احمليط  نظرا  ( 6)
 مذكرة يف أصول الفقه ص /،1نثر الورود  انظر:  ( 7)
 .1/211البحر احمليط  انظر  ( 8)
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وهذا احلديث وإن ورد على سبب فالتمسك بعموم اللفظ ل خبصوص السبب على املختار عند  ،(1)سبق
(، وقال يف موضع آخر: ))... فإن العتبار بعموم اللفظ ل خبصوص 2أصحابنا وغريهم من أهل األصول(()

 .(3)السبب((
 ثالثا/ من وافقه:

 .(4)هو مذهب األئمة األربعة ومجهور أصحاهبم –رمحه اهلل تعاىل–هذا الذي ذهب إليه اإلمام النووي 
 رابعا/ من خالفه:

خالف ما ذهب إليه اجلمهور ومنهم اإلمام النووي بعض العلماء حيث ذهبوا إىل أن العربة خبصوص 
 .(6)، وبعض الشافعية(5)ظ على عمومه، وهو قول عن اإلمام مالكالسبب، فيقتصر احلكم عليه ول حيمل اللف

 خامسا/ التعليق:
إن القول بأن العربة بعموم اللفظ ل خبصوص السبب هو الراجح لتأييده باألدلة من اإلمجاع واملعقول، 

  يدل على هذا املعىن، فإنه ملا نزل قول اهلل تعاىل:  صلى اهلل عليه وسلمولورود ن  من النيب 

       [ 111]هود
: َأيلَ هذه وحدي يا رسول اهلل؟ مبعىن: هل صلى اهلل عليه وسلميف األنصاري الذي قّبل امرأة أجنبية، قال للنيب 

أن العربة بعموم اللفظ ل  صلى اهلل عليه وسلمحكم هذه اآلية خاص يب لكوين السبب يف نزوهلا؟ فبني له النيب 
 ، واهلل تعاىل أعلم.(8)لنزاع، فكان هذا نصا يف حمل ا(7)((خبصوص السبب حيث قال له: ))ملن عمل هبا من أميت

 المسألة السابعة/ هل يدخل النساء في خطاب الرجال عند اإلطالق؟
 أوال/ صورة المسألة وبيان محل النزاع:

                                                 

كتاب الوضوء، باب من مل ير الوضوء... وصحيح   ،(111رقم احلديث ) 35: صحيح البخاري صانظرأخرجه البخاري ومسلم،   ( 1)
 الدليل على أن من تيقن الطهارة مث شك يف احلدث فله أن...، كتاب الطهارة، باب 132. رقم 1/213-3مسلم 
 .11/222-13شرح صحيح مسلم له  ،2/331اجملموع   ( 2)
 .11/222-13شرح صحيح مسلم  انظر  ( 3)
، 1/111، احملصول 1/311، شرح اللمع 1/212، إحكام الفصول 1/152، فواتح الرمحوت 1/212: أصول السرخسي انظر  ( 4)

 .111، القواعد والفوائد األصولية ص 2/13، روضة الناظر 2/121، التمهيد 2/231، العدة 2/231مدي اإلحكام لآل
 .1/212إحكام الفصول  انظر  ( 5)
ويف املسألة أقوال أخرى منها: التفريق بني  ، بل قال إمام احلرمني: إنه مذهب الشافعي!1/253، الربهان 1/311: شرح اللمع انظر  ( 6)
لحتمال اللفظ  ،الوقف :احلكم ورد جوابا لسؤال، وبني أن يكون جوابا حلكم حادثة وقعت، فيخت  يف األول دون الثاين. ومنهاأن يكون 

هذه  انظروإن مل يعارضه فالعربة بالعموم.  ،للبعض وللكل. ومنها: أنه إن عارضه عموم خرج على ابتداء بال سبب قصر ذلك على سببه
 .135، إرشاد الفحول ص 2/111، كشف األسرار للبخاري 212-1/215ط األقوال يف: البحر احملي

(
7
.. صحيح .، كتاب التفسري، باب: وأقم الصالة1211رقم:  ،1/153صحيح البخاري مع الفتح  انظر: ،أخرجه البخاري ومسلم  ( 

 ..، كتاب التوبة، باب قوله تعاىل: إن احلسنات يذهنب.2132. رقم: 11/12-11مسلم بشرح النووي 
(
8
 .231املذكرة يف أصول الفقه ص  انظر  ( 
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اعلم أن اللفظ بالنسبة إىل دللته على املذكر واملؤنث، إما أن يكون خمتصا بكل واحد منهما، ول يطلق 
يف املذكر، والنساء يف املؤنث، فاتفق العلماء على أن كل واحد منهما ل أحدمها على اآلخر حبال، كلفظ الرجال 

يدخل حتت اخلطاب الوارد باللفظ املخت  باآلخر، أو يكون متناول هلما مجيعا كلفظ الناس، واألمساء املبهمة  
مث نزاع يسري كلفظ )من(، فههنا اتفقوا أيضا على أن كل واحد من املذكر واملؤنث؛ يدخل حتته، وإن كان هناك 

ذكر بأنه ل جيوز أن ينسب ذلك القول إىل من  –رمحه اهلل تعاىل-يف األمساء املبهمة، إل أن اإلمام الشوكاين، 
. أو يكون موضوعا للمذكر واملؤنث، لكن يفرق بينهما بعالمة التأنيث يف املؤنث، وحبذفها يف (1)يعرف لغة العرب

، (2)وقمن، فاتفق اجلمهور على أن مجع اإلناث ل يتناول الذكور وقاموا ،املذكر، كلفظ مسلمني، ومسلمات
 واختلفوا يف مجع الذكور هل يتناول اإلناث عند اإلطالق أو ل؟

 اإلمام النووي: قولثانيا/ 
أن اخلطاب املطلق بلفظ اجلمع املذكر ل يدخل فيه النساء فقال يف  –رمحه اهلل تعاىل–اختار اإلمام النووي 

، على حترمي لبس احلرير على النساء: ))وهذا احلديث الذي (3)..((.احتج حبديث: ))ل تلبسوا احلرير الرد على من
ومذهبنا ومذهب حمققي األصوليني: أن  ،أحدمها : أنه خطاب للذكور :احتج به إمنا ورد يف لبس الرجال لوجهني

. وقال عند الرد على من جّوز زيارة القبور للنساء (4)..((.النساء ل يدخلن يف خطاب الرجال عند اإلطالق
فال يدخل فيه : ))وجياب عن هذا بأن هنيتكم ضمري ذكور (5)...((مستدل حبديث: ))هنيتكم عن زيارة القبور
 .(6)واهلل أعلم(( .النساء على الصحيح املختار يف األصول

 ثالثا/ من وافقه:
 .(7)ما اختاره اإلمام النووي هو مذهب مجهور العلماء

 رابعا/ من خالفه:
القول املخالف ملا اختاره اإلمام النووي واجلمهور، هو القول بأن النساء داخالت يف خطاب الرجال عند 

كالقاضي عبد الوهاب، وابن خويز منداد، وهي رواية عن   ( 1)، وبعض املالكية(8)وهو قول أكثر احلنفيةاإلطالق، 
                                                 

 .121إرشاد الفحول ص  انظر  ( 1)
، البحر 235-3/231، شرح الكوكب املنري 111، شرح تنقيح الفصول ص 1/231، تيسري التحرير 1/233: املعتمد انظر  ( 2)
 .1/213احمليط 
 . كتاب اللباس، باب حترمي لبس احلرير 5311رقم:  .11/213-13احلديث أخرجه مسلم يف صحيحه   ( 3)
 .211-11/213-13شرح صحيح مسلم له   ( 4)
 ، كتاب اجلنائز، باب استئذان النيب...2251. رقم:1/53-1ه بشرح النووي انظر أخرجه مسلم يف صحيحه.   ( 5)
 .1/53-1شرح صحيح مسلم   ( 6)
اإلحكام  ،1/211الربهان  انظر: .ية ورواية عن اإلمام أمحد اختارها بعض أصحابهوبعض احلنف ،أي مجهور الشافعية واملالكية  ( 7)
 ،1/111فواتح الرمحوت  ،2/323 البيضاوي، ناصر الدين عبد اهلل بن عمر، املنهاج مطبوع مع شرحه هناية السول ،2/225لآلمدي 

شرح خمتصر الروضة  ،1/211التمهيد  ،3/235شرح الكوكب املنري  ،111شرح تنقيح الفصول ص  ،1/253إحكام الفصول 
 .1/213البحر احمليط  ،2/511-515

 .1/111فواتح الرمحوت  ،1/231تيسري التحرير  ( 8)
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 .(3)، وهو مذهب الظاهرية(2)اإلمام أمحد اختارها مجهور أصحابه
 :خامسا/ التعليق

املخالفني، ميكن القول بأن ما ذهب إليه اإلمام النووي واجلمهور هو القول الراجح، لقوة أدلتهم على أدلة 
فما ينشأ من هذا اللفظ على سبيل البتداء؛ فال يدخل فيه النساء إل بدليل آخر من قياس، أو كونه يف معىن 
املنصوص، أو ما جيري جمراه، وألن أدلة املخالفني كلها يف خطاب حمفوف بقرائن خارجية من إمجاع أو اجتماع، 

لدخول، وميكن اجلمع بني القولني مبا جيعل اخلالف لفظيا، وذلك وهذا القدر ل خيالف فيه اجلمهور القائل بعدم ا
بأن حتمل أدلة القائلني بعدم الدخول على األصل اللغوي، وأدلة القائلني بالدخول على كثرة الستعمال يف 

 الشرع، والعرف، وهو من باب التغليب، والتخفيف عند الجتماع، واهلل تعاىل أعلم.

 :(4)التخصيص المطلب الثاني/ آراؤه في

 المسألة األولى/ حكم العام بعد التخصيص:
 أوال/ صورة المسألة:

إذا خ  من اللفظ العام بعض أفراده، فهل يبقى بعد هذا التخصي  على عمومه، ويكون حجة فيما بقي 
اجلزية( هل يبقى منه غري خمصوص أول؟ فمثال إذا قيل )اقتلوا املشركني( مث قيل: )ل تقتلوا أهل الذمة إذا أدوا 

 قوله: )اقتلوا املشركني( حجة يف قتل كل مشرك عدا أهل الذمة أو ل؟
 اإلمام النووي: قولثانيا/ 

يف باب ما يفسد املاء من النجاسة وما ل يفسده، عند اجلواب على   -رمحه اهلل تعاىل–قال اإلمام النووي 
لى املاء اجلاري قال: ))فإن قالوا: حيمل على اجلاري، فاجلواب: أن احلديث عام ، ع(5)من محل حديث القلتني

فإن قالوا: ل جيوز التمسك به ألنه مرتوك باإلمجاع يف … يتناول اجلاري والراكد، فال يصح ختصيصه بال دليل 
                                                 

 .1/253إحكام الفصول  ،111شرح تنقيح الفصول ص  انظر:  ( 1)
 .3/235شرح الكوكب املنري  ،1/213التمهيد  ،2/351العدة  انظر:  ( 2)
 .353-1/311اإلحكام لبن حزم   ( 3)
يف اللغة: مصدر خص  خيص  ختصيصا إذا أفرده بشيء دون ما سواه. واصطالحا: قصر العام على بعض أفراده، أو  التخصي   ( 4)

، شرح 112يط ص ، القاموس احمل11: مصباح املنري ص انظر .إخراج بعض ما دخل يف اللفظ العام بدليل. وقيل غري ذلك يف عبارات خمتلفة
 . 112، إرشاد الفحول 1/325، البحر احمليط 2/211، اإلحكام لآلمدي 1/231، املعتمد 1/311اللمع 
املراد بالقلة: هي اجلرة العظيمة ومسيت بذلك ألن الرجل العظيم يقلها بيديه، أي يرفعها، القلتان باألرطال مخسمائة رطل بغدادية ويف   ( 5)

دار القلم  1النووي، حيىي بن شرف، حترير ألفاظ التنبيه، حتقيق عبد الغين الدقر. ط/: انظرالتحديد مساحتها ذراع وربع طول وعرضا وعمقا. 
 .32ص  هـ1131سوريا. سنة -مشقد

رمحه اهلل تعاىل: ))هذا احلديث  –فإنه ل حيمل اخلبث(( قال اإلمام النووي  : ))إذا كان املاء قلتنيصلى اهلل عليه وسلمهو قوله واحلديث 
. واحلديث 1/125اجملموع  انظر..(( وذكر مجاعة امن رووه. .احسن ثابت من رواية عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب رضي اهلل تعاىل عنهم

، 1/132واحلاكم  1/213ومل يتكلم عليه، وهذا يوحي بصحته واهلل تعاىل أعلم، وأبو داود يف سننه  1/222أخرجه الرتمذي يف سننه 
 ، واحتجا جبميع رواتههوقال: حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجا
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. (1)يف األصول(( املتغري بنجاسة؛ فاجلواب: أنه عام خ  يف بعضه، فبقي الباقي على عمومه كما هو املختار
 يعين أنه يبقى بعد التخصي  حجة فيما مل خي .

 ثالثا/ من وافقه:
، قال الطويف: )وهو مذهب غالب (2)على هذا القول مجهور العلماء –رمحه اهلل تعاىل–وافق اإلمام النووي 

، إل أهنم يشرتطون لذلك أن يكون التخصي  مبعلوم، كتخصي  أهل الذمة من عموم )اقتلوا (3)الفقهاء(
املشركني( وحنوه، أما إن كان التخصي  مبجمل أو مبجهول؛ كأن يقول: )اقتلوا املشركني إل بعضهم(؛ فإنه ل 

 .(4)يصح الستدلل به إذ ما من فرد من األفراد إل وجيوز أن يكون هو املخرج
 بعا/ من خالفه:را

، إىل أن العام إذا خ  منه ل يبقى حجة يف الباقي خمالَفنْي يف ذلك ما ذهب أبو ثور، وعيسى بن أبان
 .(5)-رمحهم اهلل تعاىل مجيعا–اختاره اإلمام النووي واجلمهور 

 خامسا/ التعليق:
أن القول الراجح هو ما ذهب إليه اجلمهور من أن العام بعد التخصي   للباحث، ظهر بعد النظر يف القولني

وألن القول اآلخر يلزم منه  ،ومن عرف العقالء ،يكون حجة يف الباقي، وذلك ملا استدلوا به من إمجاع الصحابة
ى بطالن جل عمومات الكتاب والسنة، ألن الغالب عليها التخصي ، والتخصي  ل يقدح يف دللة اللفظ عل

 ، فكان قول مرجوحا واهلل تعاىل أعلم.(6)الباقي

 المسألة الثانية/ ذكر بعض أفراد العام هل هو تخصيص أو ال؟
 أوال/ صورة المسألة وبيان محل النزاع:

                                                 

 .1/112اجملموع   ( 1)
 ،3/121شرح الكوكب املنري  ،1/253إحكام الفصول  ،1/211نثر الورود  ،2/12روضة الناظر  ،11-2/13املستصفى  انظر:  ( 2)

 .131إرشاد الفحول ص  ،1/211املعتمد  ،1/225كشف األسرار   ،1/111أصول السرخسي 
 .2/522شرح خمتصر الروضة   ( 3)
. ومن اجلمهور من مل يشرتط هذا 3/121، شرح الكوكب 233-2/232اإلحكام لآلمدي ، 2/522: شرح خمتصر الروضة انظر  ( 4)
أو جمهول، وهذا رأي اإلمام السرخسي  ،بل يرون أن العام يبقى حجة بعد التخصي  مطلقا، سواء كان التخصي  مبخص  معلوم ،الشرط

 .1/225رار ، كشف األس1/111أصول السرخسي  انظرواإلمام البزدوي رمحهما اهلل تعاىل. 
روضة الناظر  ،1/532فواتح الرمحوت  ،1/313تيسري التحرير  ،1/331كشف األسرار   ،1/111أصول السرخسي  انظر  ( 5)

 .2/522شرح خمتصر الروضة  ،2/12
فهو حجة وإل  هذا! وهناك أقوال وتفصيالت أخرى يف املسألة غري القولني ومنها: أن العام إن كان قبل التخصي  امكن المتثال دون بيان

فال وهو قول القاضي عبد اجلبار. ومنها: أنه إن خ  العام بدليل متصل كالستثناء والشرط، فهو حجة، وإن خ  بدليل منفصل مل بيق 
هذه األقوال يف: املعتمد  انظرحجة، وهذا مذهب البلخي. وقيل أنه يكون حجة يف أقل اجلمع ل فيما زاد عليه وهو قول بعض العلماء. 

 .2/232، اإلحكام لآلمدي 1/225-222
(
6
 .املرجع نفسه  ( 
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إذا ورد لفظ عام له حكم، مث ورد لفظ خاص من أفراد هذا العام وله مثل احلكم الذي للعام، فهل يكون 
لعام، حبيث يقتصر احلكم عليه دون ما عداه، أو يبقى العام على ما هو عليه من العموم ذكر هذا الفرد ختصيصا ل
 وجيرى اخلاص يف خصوصه؟

 اإلمام النووي: قولثانيا/ 
بتصحيح القول بأن ذكر بعض أفراد العام ل يكون ختصيصا له، بل  –رمحه اهلل تعاىل–صرح اإلمام النووي 

حبديث معمر  من غري تعارض  فقال يف باب الربا: ))واحتج أصحابنايبقى على عمومه، واخلاص على خصوصه 
يقول: ))الطعام بالطعام مثال  صلى اهلل عليه وسلمقال: ))كنت أمسع رسول اهلل  -ضي اهلل عنهر -بن عبد اهلل، 

عن  صلى اهلل عليه وسلم، وعن ابن عباس رضي اهلل تعاىل عنهما قال: ))هنى رسول اهلل (1)رواه مسلم ((مبثل
بيعه ، أن يبيعه بزبيب كيال، وإن كان زرعا أن ي(2)أن يبيع مثر حائطه إن كان خنال بتمر كيال، وإن كان كرما املزابنة

قال أصحابنا : الطعام املذكور يف احلديث األول ، (4)ومسلم، (3)رواه البخاري بكيل طعام، هنى عن ذلك كله((
قلنا : ذكر بعض ما يتناوله العموم ليس  .فإن قيل : فقد خصه باألشياء الستة .عام يتناول مجيع ما يسمى طعاما

 .(5)ختصيصا على الصحيح((
 ثالثا/ من وافقه:

كاد أن يكون جممعا عليه لول ما حكي عن أيب   –رمحه اهلل تعاىل–القول الذي اختاره اإلمام النووي هذا 
)اتفق اجلمهور على أنه إذا ورد لفظ عام ولفظ خاص  –رمحه اهلل تعاىل–، قال اإلمام اآلمدي (6)ثور من اخلالف

دلول اخلاص وخمرجا عنه ما سواه يدل على بعض ما يدل عليه العام؛ ل يكون اخلاص خمصصا للعام جبنس م
 .(7)خالفا أليب ثور من أصحاب الشافعي(

 رابعا/ من خالفه:
حكى كثري من العلماء عن أيب ثور أنه خيالف ما ذهب إليه مجهور العلماء، ألنه يرى أن ذكر بعض أفراد 

أي نفي احلكم عما العام ختصي  للعام، مستدل على ذلك بأنه ل فائدة من ذكر هذا الفرد إل التخصي ، 

                                                 

 .11/22صحيح مسلم بشرح النووي  انظر  ( 1)
 .521خمتار الصحاح ص  ،211املصباح املنري ص  انظر: .وقيل شجر العنب ،هو العنب الكرم  ( 2)
 كتاب البيوع. باب بيع الزرع بالطعام كيال.  (.2235، رقم احلديث )351صحيح البخاري ص  انظر  ( 3)
 . كتاب البيوع. واللفظ هلما.3112. برقم 13/131صحيح مسلم بشرح النووي  انظر  ( 4)
 .1/311اجملموع   ( 5)
.. .ل خطأ) وقد ذكر ابن برهان وأبو اخلطاب فيه خالفا عن أيب ثور ول أظنه إ :وقد خطّأ اجملد من حكى اخلالف عن أيب ثور فقال  ( 6)

ولعله قد جاء يف  ،وذلك أن أبا ثور امن يقولون مبفهوم اللقب فقال يف مثل هذا املثال وحنوه بناء على أصله ،ولعل من وهم هذا مستنده
 .112املسودة ص  انظراحلديث " جلد الشاة يطهر بالدباغ " وحنوه فاشتبه عليهم بالقضية بالعني ( 

 ،2/111هناية السول  ،2/111 اإلبهاج في شرح المنهاج ،1/211املعتمد  :هذه املسألة يف رانظو  .2/335اإلحكام لآلمدي   ( 7)
 .1/312نثر الورود  ،2/115التمهيد  ،1/213فواتح الرمحوت  ،112املسودة ص  ،211شرح تنقيح الفصول ص 
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. وقد أجاب اجلمهور عن ذلك بأن هذا مفهوم لقب، وهو مردود، وأن لذكر بعض أفراد العام فوائد غري (1)عداه
 التخصي ؛ كتأكيد احلكم يف ذلك اخلاص، ودفع توهم عدم اندراج ذلك اخلاص يف حكم العام وحنو ذلك.

 خامسا/ التعليق:
فإن  ،، وإن صح(2)يالحظ أن نسبة املخالفة إىل أيب ثور مشكوك فيها ،بعد النظر يف املسألة وما قيل فيها

قول اجلمهور وما استدلوا له أقوى اما مال إليه، وبذلك يكون قوهلم راجحا، فال يكون تعليق حكم العام ببعض 
 .أفراده ختصيصا، إل إذا دل دليل على أن الغرض منه نفي احلكم عما عدا ذلك الفرد. واهلل تعاىل أعلم

 :(3)في المخصصات األقوال األصوليةثالثا/ 
، وفيما يلي ذكر املسائل اليت تطرق (5)، ومنفصل(4)يقسم األصوليون عادة املخصصات إىل قسمني: متصل

 يف كال القسمني، فأقول وباهلل التوفيق: -رمحه اهلل تعاىل–إليها اإلمام النووي 

 القسم األول/ المخصصات المتصلة:

 .(6)أوال/ االستثناء

 : المسألة  األولى/ وجود االستثناء في لغة العرب
 اإلمام النووي في المسألة: قولأوال/ 

يرون أن الستثناء موجود يف لغة العرب، وصحيح  الذين كغريه من العلماء  –رمحه اهلل تعاىل–اإلمام النووي 
، فبني أنه معهود معروف لدى أهل (7)جائز فقال يف ذلك: ))الستثناء صحيح معهود ويف القرآن والسنة موجود((

                                                 

 .1/312ونثر الورود  ،املصادر السابقة انظر:  ( 1)
(
2
 .واهلل تعاىل أعلم ،1هامش رقم  ،112ملا نقل عن صاحب املسودة يف ص   ( 

خرِج أي إرادة املتكلم اإلخراج، ويطلق جمازا على الدليل الدال على اإلرادة، وهو املراد هنا، وهو  املخصصات  ( 3)
ُ
مجع خمص ، وهو امل

تقريب  ،2/131، هناية السول 3/211: شرح الكوكب املنري انظرالشائع يف األصول حىت صار حقيقة عرفية، وهو قسمان متصل ومنفصل. 
 .1/322البحر احمليط  ،111الوصول ص 

هو: ما ل يستقل بنفسه بل مرتبط بكالم آخر، بل يكون متعلقا باللفظ الذي ذكر فيه العام كالستثناء والشرط  املخص  املتصل  ( 4)
 .1/522، فواتح الرمحوت 111، تقريب الوصول ص 2/131، هناية السول 3/211: شرح الكوكب املنري انظر .وغريمها
 ،3/211شرح الكوكب املنري  انظر: .مل يكن مرتبطا بكالم آخر كاحلس والعقل والن ، بأما يستقل بنفسه :هو املخص  املنفصل  ( 5)

 .111تقريب الوصول ص  ،1/522فواتح الرمحوت 
تكرار الشيء مرتني أو جعله شيئني  :ومعناه ،إل أن السني والتاء الزائدتني ل تفيدان الطلب هنا ،استفعال من الثين :يف اللغة الستثناء  ( 6)

للعلماء يف تعريفه عبارات متعددة فعرفه  :ويف الصطالح .والكف والصد وصرف الشيء عن مراده ،ويطلق على العطف ،متواليني متباينني
هو إخراج بعض اجلملة من اجلملة بلفظ إل أو ما أقيم  :وقيل .الثاين من احلكم األول بواسطة موضوعة لذلكاحلكم بإخراج  :البعض بأنه
)مصر، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البايب احلليب وشركاه، حاشية الصبان على شرح األشموني الصبان،  انظر: .وقيل غري ذلك .مقامه
، الدكتور أكرم بن حممد بن حسني 132الستغناء يف الستثناء للقرايف ص ،1/132احملصول  ،1/321البحر احمليط  ،2/111دت( 
 .21هـ( ص 1112ا، /، )دار املعراج الدولية للنشر، طاالستثناء عند األصوليينأوزقان، 
 .1/131روضة الطالبني   ( 7)
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اللغة، وهو موجود يف القرآن الكرمي، ويف السنة النبوية الشريفة، وكأنه يشري هبذا الكالم إىل وجود خالف ولو شاذ 
خمالفة البعض يف ذلك،  -رمحه اهلل تعاىل–يف وجوده وصحته يف اللغة العربية، وهو كذلك إذ أورد اإلمام الزركشي 

 رد عليها كما سيأيت. وذكر شبهتهم مث
 ثانيا/ من وافقه:

إن وجود الستثناء يف لغة العرب أمر متفق عليه بني أهل اللغة. وقد استعملته العرب يف خماطباهتم، ولشيوع 
ذلك فإن املقام ل حيتاج إىل الستدلل عليه، ول تكاد جتد هذه املسألة يف كتب األصول، لتسليمهم بوجوده 

قرآن والسنة اللذان مها مرجع أهل اللغة، وذلك كاف يف صحته كما بينه اإلمام النووي. قال خاصة وقد جاء يف ال
: )... ووقع ]أي الستثناء[ يف القرآن الذي ل يأتيه الباطل من بني يديه ول -رمحه اهلل تعاىل-اإلمام ابن النجار

 .(1)..(.من خلفه
 ثالثا/ من خالفه:

قول شاذا خمالفا، ملا تعارف عليه الناس، وصّدره بقوله: )قيل:  –تعاىلرمحه اهلل –حكى اإلمام الزركشي 
الستثناء يف لغة العرب متعذر( ومل ينسبه إىل أحد، مث أورد شبهتهم يف ذلك فقال: )ألنه إذا قيل: قام القوم إل 

فألن الفعل إليه مع  زيدا، فال خيلو إما أن يكون داخال يف العموم أو غري داخل، والقسمان باطالن، أما األول؛
القوم امتنع إخراجه من النسبة، وإل لزم توارد اإلثبات والنفي على موضوع واحد، وهو حمال، وهلذا قال بعض 
احلنابلة: إن الستثناء يف الطالق ل يصح، ألن الطالق إذا وقع ل يرتفع. وأما الثاين؛ فألن ما ل يدخل ل يصح 

وأجيب بأنه إمنا يلزم توارد النفي واإلثبات على حمل واحد لو مل يكن احلكم . مث أجاب هو فقال: )(2)إخراجه(
وهو امنوع، ألنه إذا قيل: قام القوم إل زيدا؛ ُفِهم منه القيام مبفرده، وأن منهم زيدا، وفهم  ،بالنسبة بعد اإلخراج

ألن العامل بلغة العرب ل حيكم ... .إخراج زيد من القوم بقوله: إل زيدا، مث حكم بنسبة القيام بعد إخراج زيد
 . (3)على كالم املتكلم باإلسناد إل بعد إمتامه(

 المسألة الثانية/ هل االستثناء بيان أم إبطال؟
 أوال/ صورة المسألة:

مبعىن إذا ورد الستثناء يف الكالم، فهل هذا الستثناء يدل على أن املستثىن منه مل يرد بأول الكالم فيكون 
أراده املتكلم؟ أم أنه يثبت حكما خمالفا حلكم صدر الكالم، ألن صدر الكالم يدل على إرادة اجملموع، بيانا ملا 

وآخره يدل على إرادة إخراج البعض عن اإلرادة فتعارضا يف ذلك البعض، فتعني إخراجه عن املراد دفعا للتعارض، 
أنه بيان قال: إن الستثناء جاء لبيان أنه ما أراد  فيكون إبطال؟ فمثال: إذا قال: له علي عشرة إل ثالثة؛ فمن قال

بكالمه عشرة، وإمنا أراد سبعة. ومن قال أنه إبطال: قال: إن الستثناء أبطل احلكم يف الثالثة اليت كانت داخلة 

                                                 

 .3/213شرح الكوكب املنري   ( 1)
 .1/311البحر احمليط   ( 2)
 .1/311البحر احمليط  انظر  ( 3)
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 يف العشرة؟ وبعد معرفة صورة املسألة فما هو رأي اإلمام النووي فيها؟
 اإلمام النووي: قولثانيا/ 

الستثناء يعمل بطريق البيان ل املعارضة اليت هي اإلبطال أن إىل  –رمحه اهلل تعاىل–م النووي ذهب اإلما
 .(1).. أن املختار أن الستثناء بيان ما مل يرد بأول الكالم، ل أنه إبطال ما أُثِْبت((.فقال: ))قلت الصواب
 ثالثا/ من وافقه:

على القول بأن الستثناء بيان، مجع من العلماء، وهو مذهب  –رمحه اهلل تعاىل–وافق اإلمام النووي 
 .(4)، وبه قال بعض الشافعية(3)، وأكثر احلنابلة(2)احلنفية

 رابعا/ من خالفه:
ريق خالف القول املختار لدى اإلمام النووي ومن معه بعض العلماء حيث ذهبوا إىل أن الستثناء يعمل بط

رمحه اهلل –املعارضة، أي الستثناء إخراج لشيء دل عليه صدر اجلملة باملعارضة وهو حمكي عن اإلمام الشافعي 
 .(6)، وبه قال بعض احلنابلة(5)ونسب القول به إىل الشافعية –تعاىل

 خامسا/ التعليق:
إن اخلالف يف هذه املسألة لفظي وذلك ألن الفريقني متفقان على وجود الستثناء وعلى أن املستثىن غري 
داخل يف أول الكالم، وغري مراد بصدر اجلملة، وإمنا اخلالف يف كيفية التوصل إىل كون املستثىن غري مراد باحلكم 

)... فلما اتفقنا على صحة الستثناء يف اإلقرار باملال؛ : -رمحه اهلل تعاىل–األول. قال اإلمام جنـم الدين الطـويف 
دل على أن دخول املستثىن لفظي كما قلنا، ل معنوي، وأن ذلك ليس من باب رفع الواقع، بل من باب منع 
الوقوع يف املعىن، أو من باب التخصي  احملض، وبيان أن املستثىن غري مراد. وحينئذ تتقارب األقوال يف الستثناء 

 .(7)تتفق ويعود النزاع لفظيا، واهلل سبحانه وتعاىل أعلم( بل

 في اشتراط االتصال وعدم االستغراق في االستثناء: قول اإلمام النوويالمسألة الثالثة/ 

                                                 

 .1/131روضة الطالبني   ( 1)
.. واجلهالة يف املستثىن ل متنع صحة الستثناء ؛ ألنه .) :-رمحه اهلل تعاىل  –قال اإلمام السرخسي  1/111أصول السرخسي  انظر  ( 2)

 .521 – 1/523أيضا فواتح الرمحوت  انظرو  .فيه (يبني أن صيغة الكالم مل تتناول املستثىن أصال وما مل يتناوله الكالم فال أثر للجهالة 
فقد قال: )الستثناء إمنا هو مبني أن املستثىن غري مراد بالكالم، وهو أن مينع أن يدخل فيه ما لوله  5/213املغين لبن قدامة  انظر  ( 3)

عمائة ومخسني سنة، فخرج اخلمسني [ عبارة عن تس11]العنكبوت  فلبث فيهم ألف سنة إل مخسني عاما لدخل، وقوله تعاىل: 
 .2/512، شرح خمتصر الروضة 3/213: شرح الكوكب املنري انظراملستثىن(. و 

)وما نسبوه ألصحابنا )أي القول بأن الستثناء يعمل  :–رمحه اهلل تعاىل–حيث قال اإلمام الزركشي  1/133البحر احمليط  انظر  ( 4)
 كما يف البحث.  –رمحه اهلل تعاىل–بطريق املعارضة( امنوع( مث أورد كالم اإلمام النووي 

رمحه اهلل  –إل أن اإلمام الزركشي  ،311 /1البحر احمليط  ،525-1/523فواتح الرمحوت  ،3/211شرح الكوكب املنري  انظر  ( 5)
 .نفى هذه النسبة إىل الشافعية –تعاىل 
 .2/512شرح خمتصر الروضة  ،21القواعد والفوائد األصولية ص  انظر  ( 6)
(
7
 .2/513شرح خمتصر الروضة   ( 
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أن الستثناء نوعان فقال: ))الستثناء ضربان: أحدمها: استثناء بـ  –رمحه اهلل تعاىل–ذكر اإلمام النووي 
. والنوع الثاين مل يذكره األصوليون، (1)ثاين: تعليق الطالق والعتاق وغريمها مبشيئة اهلل تعاىل(()إل( وأخواهتا، وال

ولعله من تسمية الفقهاء وقد أشار اإلمام النووي إىل ذلك بقوله: ))... إل أنه ل يبعد أنه اشتهر يف عرف أهل 
رمحهما اهلل –د نقل اإلمام الزركشي عن إمام احلرمني . وق(2)(الشرع تسمية التعليق مبشيئة اهلل تعاىل خاصة استثناء(

ما يؤكد هذا فقال: )وذكر إمام احلرمني يف باب اإلقرار من )النهاية( أن الفقهاء يسمون تعليق األلفاظ  –تعاىل
فقد لصحة الستثناء شرطني، وبني أنه إن  –رمحه اهلل تعاىل–. وقد اشرتط اإلمام النووي (3)مبشيئة اهلل استثناء(

ق العلماء على أحد هذين الشرطني أحد الشرطني أو كليهما فإن الستثناء يكون لغوا باطال ل اعتبار له، وقد اتف
رضي اهلل –لم يقع فيه خالف إل شاذا كما سيأيت، وأما الشرط اآلخر ففيه اخلالف املشهور عن ابن عباس ف

 وبيان ذلك يف أمرين: -تعاىل عنهما

  .ط االتصال في االستثناءاألمر األول : اشترا
 أوال/ صورته وبيان محل النزاع:

اعلم أن التصال إما حقيقي، كأن يأيت املستثىن عقب املستثىن منه مباشرة بدون أي فاصل كقولك: جاء 
القوم إل زيدا. وإما حكمي كأن يكون انفصاله وتأخره على وجه ل يدل على أن املتكلم قد استوىف غرضه من 

لسكوت لنقطاع نفس أو بـَْلع ريق، أو سعال وحنوهاكا  ،الكالم
، فكل هذا ل خالف بني العلماء يف جواز (4)

الستثناء، وإمنا اخلالف يف انفصال ليس على الوجه املذكور، كأن يسكت بعد اإلقرار سكوتا غري اضطراري، أو 
ن له اعتبار؟ أم يكون لغوا باطال ل يتكلم بكالم أجنيب عما هو عليه، فهل جيوز الستثناء يف هذه احلالة، ويكو 

... مبينا النفصال املؤثر، والذي ل يؤثر: )) –رمحه اهلل تعاىل–اعتبار له؟ هذا حمل اخلالف. يقول اإلمام النووي 
ل ( 5)بعد اإلقرار، أو يتكلم بكالم أجنيب عما هو عليه، وسكتة التنفس والعي كتفإن انفصل فهو لغو كأن يس

 .(6)متنع التصال((
 اإلمام النووي: قولثانيا/ 

أن الستثناء ل يصح إل إذا اتصل بالكالم املستثىن منه فقال:  –رمحه اهلل تعاىل–يرى اإلمام النووي 
))الستثناء صحيح معهود ويف القرآن والسنة موجود، ويشرتط لصحته شيئان، أحدمها: أن يكون متصال باللفظ 

إلقرار، أو يتكلم بكالم أجنيب عما هو عليه، وسكتة التنفس والعي ل متنع فإن انفصل فهو لغو كأن يسقط بعد ا

                                                 

 .1/12روضة الطالبني   ( 1)
 .املصدر نفسه  ( 2)
 .1/321البحر احمليط   ( 3)
 .1/313البحر احمليط  انظر  ( 4)
 .1211القاموس احمليط ص  ،221املصباح املنري ص  ،121خمتار الصحاح ص  انظر: .هو احلصر يف الكالم وهو ضد البيان العي  ( 5)
 .1/12 ، 1/131روضة الطالبني   ( 6)
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 .(1)التصال...((
 ثالثا/ من وافقه:

 .(2)إن اشرتاط التصال لصحة الستثناء هو رأي مجهور العلماء
 رابعا/ من خالفه:

القول املخالف ملا ذهب إليه اجلمهور؛ هو القول بصحة الستثناء املنفصل، وجواز ختصي  الكالم به أبدا، 
، وقد اختلف العلماء يف هذا النقل، فذهب البعض إىل (3) -رضي اهلل تعاىل عنهما–وهذا حمكي عن ابن عباس 

صفي الدين اهلندي بعد إيراد احلكاية:  ، وقال(5)، واإلمام الغزايل(4)ترجيح عدم صحة النقل كإمام احلرمني
، (6))واستبعد احملققون هذا النقل وقالوا : تكذيب الناقل وختطئته أهون من نسبة هذا النقل إىل ابن عباس وأمثاله(

 ، وغريمها.(8)، اإلمام فخر الدين الرازي(7)بينما ذهب آخرون إىل تأويل هذا النقل كاإلمام القرايف
 خامسا/ التعليق:
القول بأن الستثناء ل بد أن يكون متصال باملستثىن منه، وهو ما اختاره اإلمام النووي  يرتجح لدى الباحث

واجلمهور، وذلك لقوة ما استدلوا به من الكتاب والسنة وإمجاع أهل اللغة، واملعقول، وحيمل ما روي عن ابن 
ڻ ڻ ۀ    ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ قوله تعـاىل:  على أن مراده؛ اخلروج عن عهدة النهي يف -على فرض صحته-عباس 

 وليس مراده أن حتل به األميان وغريها مع تأخره عنها. واهلل تعاىل أعلم.[ 21-23]الكهف  ۀ 

 األمر الثاني/ اشتراط عدم االستغراق في االستثناء:
 أوال/ صورته:

يقول: له علي عشرة إل عشرة، أو إذا أقر شخ  مبال لغريه، مث استثين مبا يستغرق املال الذي أقر به كأن 
                                                 

 .املصدر نفسه  ( 1)
إحكام  ،2/111املستصفى  ،2/13التمهيد  ،2/223العدة  ،1/311شرح اللمع  ،1/131الربهان  ،1/212املعتمد  انظر:  ( 2)
  .2/511شرح خمتصر الروضة  ،3/211شرح الكوكب املنري  ،2/113هناية السول  ،1/211الفصول 
 –باب األميان والنذور، وقال عنه: صحيح على شرط الشيخني، ولفظه: أن ابن عباس  1/333هذا األثر رواه احلاكم يف املستدرك   ( 3)

 أن يستثين ولو إىل سنة(. ذا حلف الرجل على ميني فلهقال: )إ –رضي اهلل تعاىل عنهما 
: )والغامض يف هذه املسألة أن ابن عباس وهو حرب هذه األمة، ومرجعها يف 1/113يف الربهان  –رمحه اهلل تعاىل–يقول إمام احلرمني   ( 4)

أو خمتلق  ،هذا املذهب على ظهور بطالنه ؟ والوجه؛ اهتام الناقل، ومحل النقل على أنه خطأمشكالت القرآن، كيف يستجيز انتحال مثل 
 .والكذب أكثر ما يسمع ( ،خمرتع

 .2/111املستصفى  انظرإذ ل يليق ذلك مبنصبه(  ،حيث قال: )ولعله ل يصح عنه النقل  ( 5)
 .1/1512هناية الوصول   ( 6)
عباس على الستثناء باملشيئة يف احللف بقوله: إن شاء اهلل، وليس يف أدوات الستثناء، وقال أنه اقتبس  فقد حاول أن حيمل كالم ابن  ( 7)

شرح تنقيح الفصول ص  انظر[.  21-23] الكهف    ول تقولن لشيء إين فاعل ذلك غدا، إل أن يشاء اهلل ذلك من قوله تعاىل: 
213. 
: )وهذه الرواية عن صحت فلعل املراد منها ما إذا نوى الستثناء متصال بالكالم مث أظهر نيته بعده فإنه -رمحه اهلل تعاىل–فقد قال   ( 8)

 .1/111املستصفى  انظر، ومبثل هذا التأويل قال اإلمام الغزايل. 3/13/ق 1احملصول  انظريدين فيما بينه وبني اهلل تعاىل فيما نواه( 
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عبيدي أحرار إل عبيدي، فهل يصح هذا الستثناء، ويسقط عنه املال، ول يعتق له عبيده، أم أن الستثناء يكون 
 لغوا ساقطا، ويطالب باملال كله ويكون عبيده كلهم أحرارا؟. هذه هي صورة هذا الفرع.

 اإلمام النووي: قولثانيا/ 
أن عدم الستغراق شرط  لصحة الستثناء، وأن الستثناء إذا كان  –رمحه اهلل تعاىل– رأى اإلمام النووي
فإن استغرق فهو باطل  ،فقال: ))... الشرط الثاين: أن ل يكون الستثناء مستغرقا ،مستغرقا، فإنه يكون لغوا

 .(2)وعليه عشرة(( ،يصح ؛ ملشرة، وقال يف موضع آخر: ))ولو استغرق فقال: علي عشرة إل ع(1)ويقع اجلميع((
 ثالثا/ من وافقه:

إن القول بأن الستثناء املستغرق باطل ولغو؛ هو قول معظم العلماء، وقد حكى كثري من العلماء اإلمجاع 
: )إذا استغرق الستثناء اجلميع كان باطال لغوا، واستقر  الكالم املتقدم -رمحه اهلل تعاىل–عليه. قال إمام احلرمني 

: -رمحه اهلل تعاىل–، وقال صفي الدين اهلندي (3)يع مقتضاه كما يستقر كالم ل يستعقبه استثناء(عليه يف مج
، وقال اإلمام جنم (4))اتفقوا على أن الستثناء املستغرق فاسد، وأن الثابت يف ذلك هو مقتضى املستثىن منه(

ن مستغرقا، فإن كان مستغرقا حنو: له علي : )ويشرتط لصحة الستثناء: أن ل يكو -رمحه اهلل تعاىل–الدين الطويف 
 .(5)عشرة إل عشرة بطل إمجاعا(

 رابعا/ من خالفه:
بعد أن نقل اإلمجاع: )... ويف هذا اإلطالق والنقل نزاع يف  –رمحه اهلل تعاىل–قال اإلمام الزركشي 

القولني، وأن اإلمام القرايف حكاه من املالكية حكاية  ، وبني أنه رأى يف كتاب )املدخل( لبن طلحة(6)املذاهب(
، إل أن اإلمام القرايف حكى اخلالف، ل ليبني به عدم صحة اإلمجاع، بل ليبني بطالن ذلك القول، (7)عنه أيضا

 .(8)ملخالفته اإلمجاع السابق، أو ألنه قول شاذ مل يعتد به
أو مبساويه، كأن يقو : عبيدي أحرار إل  ،وأما احلنفية فقيدوا البطالن مبا إذا كان الستثناء بعني ذلك اللفظ

عبيدي، أو إل اماليكي، وأما إن كان بغري لفظه صح ولو كان مستغرقا كأن يقول: عبيدي أحرار إل هؤلء، أو 
 .(9)إل ساملا وغامنا وراشدا، واحلال أهنم هم الكل، وليس له سواهم مل يعتق له أحد

شاذة، ل يعتد هبا، أو أهنا خارجة عن دائرة كالم العلماء، وعلى كل حال فإن هذه األقوال، إما أهنا 

                                                 

 .1/12و  1/131 روضة الطالبني  ( 1)
 .1/131روضة الطالبني   ( 2)
 .1/113الربهان   ( 3)
 .1/1521هناية الوصول   ( 4)
 .511-2/511شرح خمتصر الروضة   ( 5)
 .1/211نثر الورود  انظرو  ،1/311البحر احمليط   ( 6)
 .531الستغناء يف أحكام الستثناء ص   ( 7)
 .2/113 الوصول لشرح هناية السول، مطبوع حباشية هناية السول، عامل الكتب دتخبيت املطيعي، حممد، سلم  انظر  ( 8)
  1/513فواتح الرمحوت  ،3/122كشف األسرار عن أصول البزدوي   ،2/35: أصول السرخسي انظر  ( 9)
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واإلمجاع كاف يف ردها، وإبطاهلا، وكذلك ما ذكر من إفضاء مثل هذا الستثناء إىل اللغو وكونه نقضا كليا 
   ، واهلل تعاىل أعلم.(1)للكالم، ورجوعا عن اإلجياد إىل العدم، فلذا ألغي الستثناء، ويلزم املستثىن

 لة الرابعة/ حكم تقديم االستثناء على المستثنى منه:المسأ
 أوال/ صورة المسألة:

تقدم فيما تقدم أن من شروط الستثناء أن يتصل بالكالم، أي أن يأيت عقيبه مباشرة، بدون انفصال، فهل 
تصال مطلقه، وهو يفهم من هذا الشرتاط أن رتبة الستثناء التأخري عن املستثىن منه يف اللفظ، أو أن املراد من ال

اإلتيان به يف اجلملة املستثىن منها، سواء تقدم أو تأخر، كأن يقول: أنت إل واحدة طالق ثالثا، فهل يصح هذا 
 الستثناء ويقع الطلقتان، أو أن الستثناء باطل، وتطلق عليه ثالثا؟ هذه هي صورة املسألة.

 اإلمام النووي: قولثانيا/ 
القول جبواز تقدمي الستثناء على املستثىن منه، وأن الستثناء  –رمحه اهلل تعاىل–لقد صحح اإلمام النووي 

معه يكون صحيحا معتربا، فقال يف ذلك: ))فلو قدم الستثناء على املستثىن منه فقال: أنت إل واحدة طالق 
 .(2)لقتان((حكي عن بعض األصحاب أنه ل يصح الستثناء ويقع الثالث، وعندي أنه يصح فيقع ط ؛ثالثا

 ثالثا/ من وافقه:
لعل القول جبواز تقدمي الستثناء على املستثىن منه، متفق عليه بني العلماء، ألن الذين تعرضوا للمسألة مل 

: )ل تأخريه؛ يعين أنه ل يشرتط يف الستثناء -رمحه اهلل تعاىل–، قال ابن النجار الفتوحي (3)ينقلوا فيها خالفا
، أي عند مجيع العلماء. ويف كالم اإلمام (4)ملستثىن منه يف اللفظ، فيجوز تقدميه عند الكل(تأخري املستثىن عن ا

..(( إل أنين مل .النووي ما يشعر بوجود اخلالف حيث قال: ))حكي عن بعض األصحاب أنه ل يصح الستثناء
 أقف على هذه احلكاية عند غريه، ول رأيت يف املسألة خـالفا عند األصوليني.

 مسألة الخامسة/ حكم استثناء األكثر:ال
 أوال/ صورة المسألة وتحرير محل النزاع:

املستثىن إما أن يكون أقل من املستثىن منه، أو مساو له أو أكثر منه أو مستغرق له، فإن كان أقل من 
ذلك، ما بقي املستثىن منه؛ كأن يقول: له علي عشرة إل ثالثة؛ فقد اتفق العلماء على جوازه، وأن الواجب يف 

، وإن كان املستثىن مستغرقا للمستثىن، كقوله: علي عشرة إل عشرة؛ فقد تقدم أيضا بيان اتفاق (5)بعد الستثناء
العلماء على عدم جوازه، وأن الثابت يف ذلك هو مقتضى املستثىن منه كامال. وإمنا وقع اخلالف يف الستثناء 

                                                 

 .511-2/511شرح خمتصر الروضة  انظر  ( 1)
 .1/15روضة الطالبني   ( 2)
 .252القواعد والفوائد األصولية ص  ،2/21اإلحكام لآلمدي  ،1/131شرح اللمع  ،2/221العدة  :املسألة يف انظر  ( 3)
 .3/335شرح الكوكب املنري   ( 4)
 .1/1521هناية الوصول  انظر:  ( 5)
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رب عنه البعض باستثناء النصف، وكذلك يف استثناء األكثر، كأن املساوي كأن يقول: علي عشرة إل مخسة، ويع
أن حمل النزاع  –رمحه اهلل تعاىل–يقول: علي عشرة إل تسعة، فهل مها جائزان أم ل؟، وقد ذكر اإلمام الطويف 

ول  مشروط بصيغة الستثناء والعدد، كأن يقول: علي عشرة إل تسعة، أما إذا مل يصرح به فال نزاع يف جوازه،
يراعى فيه القلة والكثرة، ألن الغرض بيان املراد، كما إذا قال: خذ ما يف هذا الكيس من الدراهم إل الزيوف، 

 . (1)وكانت أكثر، فهذا جائز بالتفاق
 اإلمام النووي: قولثانيا/ 

استغرق فقال: كون استثناء األكثر جائزا، وصحيحا، فقال: ))ولو   –رمحه اهلل تعاىل–اختار اإلمام النووي 
علي عشرة إل عشرة مل يصح وعليه عشرة، وجيوز استثناء األكثر، فإذا قال: علي عشرة إل تسعة، أو سوى 

 .(2)تسعة، لزمه درهم((
 ثالثا/ من وافقه:

 .(3)القول جبواز استثناء األكثر وصحته هو مذهب مجهور العلماء
 رابعا/ من خالفه:

، حيث (5)، وبعض الفقهاء، والقاضي أبوبكر(4)ام النووي ؛ احلنابلةخالف ما اختاره اجلمهور ومنهم اإلم
 .(6)ذهبوا إىل عدم جواز استثناء األكثر، وقيل: إنه مذهب اإلمام مالك

 خامسا/ التعليق:
إذا نظرنا إىل هذه املسألة جند أن الفريقني اتفقوا على جواز استثناء األكثر فيما مل يصرح فيه حبرف 

املستثىن منه، وأن خالفهم فيما إذا صرح بعدد املستثىن منه، فالذين مل جييزوه؛ استدلوا بأن  الستثناء أو بعدد
العرب مل يستعملوه، وأن الستثناء خالف األصل، فيقتصر فيه على حمله ضرورة، وهو األقل، ول جيوز فيما زاد 

ادعاء الورود يف القرآن ويف الشعر، على األقل، لكونه مستقبحا يف اللغة، بينما استدل اجلمهور على اجلواز ب
وإل ملا ثبت به حكم، وأللغي كما ألغي الستثناء املستغرق،  ،وبثبوت حكمه لدى الفقهاء، وما ذلك إل لصحته

وحيث كان األمر كذلك ؛ فنقول: إن استثناء األكثر جائز وصحيح، وهو ما ذهب إليه اجلمهور، ولكنه مستقبح 

                                                 

 .2/11التمهيد  ،233-2/232شرح خمتصر الروضة  انظر  ( 1)
 .1/131روضة الطالبني   ( 2)
املستصفى  ،1/131شرح اللمع  ،211شرح تنقيح الفصول ص  ،1/212إحكام الفصول  ،1/511فواتح الرمحوت  انظر:  ( 3)

 .1/211املعتمد  ،1/113الربهان  ،2/232
 .2/511شرح خمتصر الروضة  ،/2روضة الناظر  ،2/11التمهيد  ،2/222: العدة انظر  ( 4)
 ،2/232، املستصفى 1/113: الربهان انظرنسب إليه هذا القول غري واحد من العلماء كإمام احلرمني، والغزايل، والقرايف وغريهم.   ( 5)

 .1/212إحكام الفصول 
مقتضى جاء يف نثر الورود: أن اإلمام مالكا يوجب كون املستثىن أقل من املستثىن منه، فلو استثىن النصف بطل الستثناء ولزمه   ( 6)

 .1/213 انظراملستثىن منه، وإذا كان هذا كذلك ؛ فأحرى أن يبطل استثناء األكثر. 
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 . واهلل تعاىل أعلم.(1)ا ذكر ذلك كثري من احملققنيكم  ،وخالف األوىل واألحسن

 المسألة السادسة/ حكم االستثناء من غير الجنس:
 أوال/ صورة المسألة:

قسم بعض العلماء الستثناء إىل استثناء من اجلنس وهو املعرب عنه باملتصل، واستثناء من غري اجلنس ويعرب 
فراد الداخلة يف مدلول اللفظ العام، وقد اتفق العلماء على جواز عنه باملنقطع، يراد باجلنس يف هذه املسألة األ

الستثناء من اجلنس أي استثناء آحاد اجلنس من مثل املستثىن منه، كقولك : عشره دراهم إل درمها، واختلفوا يف 
 الستثناء من غري اجلنس كقولك: عشرة دراهم إل ثوبا، فهل هذا جائز وصحيح حبيث يرتتب عليه حكمه

 .(2)وينق  قيمة الثوب من العشرة، أو أن الستثناء يف مثل هذا باطل، ويعمل مبقتضى املستثىن منه؟
 اإلمام النووي: قولثانيا/ 

بصحة الستثناء من غري اجلنس حيث قال: ))الستثناء من غري  –رمحه اهلل تعاىل–لقد صرح اإلمام النووي 
 .(3)..((.عبدا، مث عليه أن يبني ثوبا ل يستغرق قيمته األلفاجلنس صحيح، كقوله: ألف درهم إل ثوبا، أو 

 ثالثا/ من وافقه:
وهو مذهب ( 5)، وأكثر املالكية(4)القول بصحة الستثناء من غري اجلنس؛ هو مذهب مجهور الشافعية

 على اجلميع. ، رمحة اهلل(8)، وبه قال بعض أهل الظاهر(7)، وبعض احلنابلة، وهي رواية عن اإلمام أمحد(6)احلنفية
 رابعا/ من خالفه:

، واإلمام أمحد يف أصح (10)، وطائفة من أصحاب الشافعي(9)ذهب بعض املالكية كمحمد بن خويز منداد
رحم  اهلل تعاىل اجلميع؛ إىل عدم جواز ( 13)، وبعض أهل الظاهر(12)اختارها مجهور أصحابه( 11)الروايتني عنه

                                                 

(
1
 .1/511فواتح الرمحوت  ،2/233املستصفى  ،215-1/211املعتمد  ،1/111الربهان  :مثال انظر  ( 

 .113-1/213إحكام الفصول  انظر  ( 2)
 .1/131روضة الطالبني   ( 3)
 .2/111، املستصفى 1/132، شرح اللمع 1/213املعتمد  انظر:  ( 4)
 .1/211، نثر الورود 1/211إحكام الفصول  انظر:  ( 5)
 .1/213، تيسري التحرير 2/12أصول السرخسي  انظر:  ( 6)
 .3/212شرح الكوكب املنري  انظر  ( 7)
 .1/121اإلحكام لبن حزم  انظر  ( 8)
 .1/211إحكام الفصول  انظر  ( 9)

 .151ص  الغزايل، حممد بن حممد، املنخول يف أصول الفقه، حتقيق د/ حممد حسن هيتو، 1/311قواطع األدلة  انظر:  ( 10)
 .3/212شرح الكوكب املنري  انظر  ( 11)
، شرح خمتصر الروضة 2/111، روضة الناظر 252، القواعد والفوائد األصولية ص 2/15، التمهيد 2/213: العدة انظر  ( 12)

2/511. 
 .1/121اإلحكام لبن حزم  ظران  ( 13)
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 اختاره اإلمام النووي ومن معه. الستثناء من غري اجلنس، خمالفني بذلك ما
 خامسا/ التعليق:

لفظي وذلك ألن أغلب القائلني بالصحة  –كما قاله كثري من العلماء–لعل اخلالف يف هذه املسألة 
، (2)، وهذا القدر ل نزاع فيه(1)واجلواز؛ ذهبوا إىل أن ذلك على سبيل اجملاز ل احلقيقة، لعدم وجود التخصي  فيه

بعدم اجلواز أيضا، يقرون بذلك، وحيملون ما ورد يف القرآن الكرمي من صور الستثناء من غري  إذ إن القائلني
: )فاألصح بعد وضوح ذلك أل يعتقد ثبوت -رمحه اهلل تعاىل–اجلنس علـى معـىن )لكن( قال إمام احلرمني 

مع  (لكنوكان ذلك مبعىن )مل يكن استثناء، يف كالم فصيح  (إلثناء من غري اجلنس، فإن جرى لفظ )الست
، وإذا كان اجلميع (3)..(.صلى اهلل عليه وسلماستفتاح كالم بعده وهو كثري يف القرآن الكرمي، وألفاظ الرسول 

متفقني على هذا القدر؛ وأن حقيقة الستثناء اليت هي اإلخراج غري متحققة يف هذا النوع فإن النزاع يعود لفظيا  
ل هذا الستثناء صحيح على سبيل احلقيقة؛ فإهنم يؤولونه مبا يعيده إىل املتصل كما سبق. والذين يرون أن مث

وإرجاعه إىل نوع اجملانسة مع ما قبلها، وكل هذا يؤيد ما ذكر.  (إلعد ))الستثناء من اجلنس( وذلك، بتقدير ما ب
 واهلل تعـاىل أعلم.

 :المسألة السابعة/ االستثناء من اإلثبات نفي ومن النفي إثبات
 أوال/ صورة المسألة:

معىن املسألة هل هناك معارضة بني حكم املستثىن منه وحكم املستثىن، وهذه املعارضة يثبتها الستثناء، 
فيبني أن للمستثىن حكما غري حكم املستثىن منه، فإن كان حكم املستثىن منه اإلثبات، بأن كان مثبتا يكون 

حكمه النفي بأن كان منفيا؛ كان حكم املستثىن منه اإلثبات فيكون حكم املستثىن النفي فيكون منفيا، وإن كان 
مثبتا أو ل؟ هذه هي صورة املسألة، وميكن أن يالحظ أن املراد باملعارضة هنا؛ بيان أن حكم املستثىن غري حكم 

 املستثىن منه.
 اإلمام النووي: قولثانيا/ 

اإلثبات نفي، ومن النفي إثبات. فلو قال له علي : ))الستثناء من -رمحه اهلل تعاىل–قال اإلمام النووي 
.. وطريق هذا وما أشبهه، أن جيمع اإلثبات وجيمع النفي، ويسقط النفي .(4)عشرة إل تسعة إل مثانية، لزمه تسعة

                                                 

(
1
 .1/211إحكام الفصول  انظر  ( 

(
2
 .1/1523هناية الوصول  انظر .بل قال الصفي اهلندي أن النزاع يف كون ذلك على سبيل احلقيقة غري متجه  ( 

(
3
 .1/111الربهان   ( 

 ،ومن اإلثبات نفيا ،من كون الستثناء من النفي إثباتا ،ل ينطبق مع ما ذكره –رمحه اهلل تعاىل  –هذا املثال الذي ذكره اإلمام النووي   ( 4)
مث مثاله هذا ينطبق على تعدد  ،دون النفي ،وهو الستثناء من اإلثبات فقط ،وإمنا هو مثال يف جزء مدعاه ،لعدم وجود النفي فيه

 ،وإمنا يصلح هذا املثال للوجهني إذا قلنا بأن الستثناء يعمل عن طريق املعارضة ،ليس له علي إل ثالثة لكان أحسن :فلو قال .الستثناءات
 .وهو ل يقول به واهلل تعاىل أعلم



                                        األقوال األصولية لإلمام النووي في مباحث األلف اظ

 

31 

 .(1)من اإلثبات فما بقي فهو الواجب((
 ثالثا/ من وافقه:

 .(5)، وبعض احلنفية(4)واحلنابلة( 3)، والشافعية(2)املالكيةما اختاره اإلمام النووي؛ هو مذهب مجهور العلماء: 
 رابعا/ من خالفه:

، وقد خ  بعضهم اخلالف يف الستثناء من النفي هل هو (6)املخالفون يف هذه املسألة هم أكثر احلنفية
 .(7)إثبات أو ل؟ أما من اإلثبات فمتفق عليه وقال البعض بأن اخلالف عام يف الوجهني

 تعليق:خامسا/ ال
بالنظر إىل هذه املسألة وما قيل فيها يالحظ أن احلنفية متسكوا بأدلة ل تثبت مدعاهم، حيث إنه ليس فيها 
تعرض ألبتة حلكم املستثىن، بينما أدلة اجلمهور تن  على ما ذهبوا إليه، وتبني حكم املستثىن وحكم املستثىن منه 

وحيث كان األمر كذلك فإن ما ذهبوا إليه هو الراجح ملا  وأن حكم أحدمها خمالف حلكم اآلخر نفيا وإثباتا،
 ذكر، واهلل تعاىل أعلم.

 ثانيا/ التخصيص بالصفة:

 المسألة/ وقوع التخصيص بالصفة:
 أوال/ صورة المسألة:

يراد بالصفة هنا ما ُأْشِعر مبعىن يتصف به أفراد العام، سواء كان الوصف نعتا أم عطف بيان أم حال، وسواء  
 ،ذلك مفردا أم مجلة أم شبهها، فإذا اتصف فرد من أفراد العام بصفة، كأن يقال: أكرم بين متيم الداخلنيكان 

 .(8)دون بقية األفراد، أو ل ؟ ،فهل يدل ذلك على ختصي  الداخلني باحلكم، حبيث يـَْقَتِصر اإلكرام عليهم
 اإلمام النووي: قولثانيا/ 

أن العام إذا اتصف بعض أفراده بوصف، ل يوجد يف بقية األفراد، أن  –رمحه اهلل تعاىل–يرى اإلمام النووي 

                                                 

 .1/13و  1/131روضة الطالبني   ( 1)
 .2/112خمتصر املنتهى مع شرح العضد  ،211شرح تنقيح الفصول ص  انظر:  ( 2)
إرشاد الفحول  ،2/121هناية السول  ،2/15مجع اجلوامع مع شرح  احمللي  ،2/331اإلحكام لآلمدي  ،1/111احملصول  انظر:  ( 3)
 .111ص 

 .223القواعد والفوائد األصولية ص  ،123املسودة ص  ،3/321كشف األسرار   انظر:  ( 4)
 .3/251كشف األسرار للبخاري   ،1/512فواتح الرمحوت  انظر:  ( 5)
  3/251، كشف األسرار 1/512، فواتح الرمحوت 1/211، تيسري التحرير 2/12السرخسي : أصول انظر  ( 6)
وإمنا النفي مأخوذ من األصل كما أن الستثناء من النفي ل حكم إل  ،وذلك ألن معىن قوهلم أنه ل حكم باإلثبات ول حكم بالنفي  ( 7)

النفي وبني الستثناء من اإلثبات يف أنه ل حكم على املستثىن بل هو مسكوت  فال فرق عندهم بني الستثناء من ،بالنفي ول حكم باإلثبات
 .2/121سلم الوصول  ،1/1511، هناية الوصول 2/123هناية السول  ،511-1/512: فواتح الرمحوت انظرعنه يف احلالني. 

 .1/1231هناية الوصول  ،3/311شرح الكوكب املنري  انظر:  ( 8)
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تلك الصفة ختص  ذلك العام، ويقتصر حكمه على الفرد املتصف بتلك الصفة دون ما عداه، فقال عند شرحه 
كما جاء   ،فمعناه املرخي له اجلار طرفه خيالء(( : ))املسبل إزارهصلى اهلل عليه وسلمحلديث اإلسبال: ))وأما قوله 

باخليالء  خيالء(( واخليالء الكرب، وهذا التقييد باجلرّ  مفسرا يف احلديث اآلخر: ))ل ينظر اهلل إىل من جير ثوبه
 .(1)الء((خيص  عموم املسبل إزاره، ويدل على أن املراد بالوعيد؛ من جره خي

 ثالثا/ من وافقه:
إن القول جبواز ختصي  العام بالصفة هو حمل التفاق بني العلماء، وذلك ألن كل من تعرض له مل يذكر 

 .(3): )واتفقوا على القول بتخصي  العام بالصفة(-رمحه اهلل تعاىل–، وقد قال اإلمام الزركشي (2)فيه خالفا
 القسم الثاني/ المخصصات المنفصلة: 

 المسألة األولى/ تخصيص عموم القرآن بالسنة:
 أوال/ صورة المسألة وبيان محل النزاع:
فهل يكون لفظ السنة اخلاص خمصصا  ،مث يأيت يف السنة لفظ خاص ،إذا ورد لفظ عام يف القرآن الكرمي
[ عام يشمل الوصية بالثلثني والنصف والثلث 42]النساء   ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ   لعموم القرآن أو ل ؟ فقوله تعاىل:

فما دونه، وحديث سعد خاص بالوصية بالثلث، فهل حيمل عام الكتاب على خاص السنة، وخت  الوصية 
 بالثلث فما دونه أو ل؟

اعلم أن السنة إما متواترة أو آحاد، واآلحاد إما أن جيمع على العمل به كالنهي عن اجلمع بني املرأة  
، ول خالف بني العلماء يف جواز ختصي  عموم القرآن (5)، أو ل جيمع على العمل به(4)وعمتها أو خالتها

ووقع اخلالف يف خرب  ،ألنه يف حكم املتواتر ،بالسنة املتواترة، وكذا خرب الواحد الذي أمجعت األمة على العمل به
 فهل خي  به عموم القرآن؟  ،الواحد الذي مل جتتمع األمة على العمل به لكونه ظين الثبوت

 اإلمام النووي: قولثانيا/ 
جبواز ختصي  عموم القرآن خبرب الواحد يف مواضع كثرية، منها قوله  –رمحه اهلل تعاىل–صرح اإلمام النووي 

سعد هذا؛ جواز ختصي  عموم الوصية املذكورة يف ( 6)إيراده حديث سعد بن أيب وقاص: ))ويف حديثبعد 
                                                 

 .2/211-1شرح صحيح مسلم  انظر  ( 1)
 .2/211، نثر الورود 1/1231، هناية الوصول 3/311، شرح الكوكب املنري 1/231مثال: املعتمد  انظر  ( 2)
 .1/151البحر احمليط   ( 3)
 .سيأيت خترجيه.ول بني املرأة وخالتها((. وهو متفق عليه ،))ل جيمع بني املرأة وعمتها :صلى اهلل عليه وسلمأي يف قوله   ( 4)
 كما يف كثري من أخبار اآلحاد.   ( 5)
عام حجة الوداع  صلى اهلل عليه وسلموهو ما رواه البخاري ومسلم بإسناده عن عامر بن سعد بن مالك عن أبيه قال: ))عادين النيب   ( 6)

أفأتصدق بثلي  ،هلل، بلغ يب من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ول يرثين إل ابنة يل واحدةمن مرض أشفيت منه على املوت، فقلت: يارسول ا
رقم:  ،1/313صحيح البخاري مع الفتح  انظر:..إخل(( .الثلث ياسعد، والثلث كثري :فأتصدق بشطره؟ قال: ل. قالأ :قال .مايل ؟ قال: ل

. كتاب الوصية. باب الوصية 1115. رقم: 11-12/11-11. وصحيح مسلم بشرح النووي 11، كتاب مناقب األنصار، باب3132
 بالثلث.
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، ويفهم من تصحيحه هذا؛ أنه يعين بالسنة هنا (2)( بالسنة، وهو قول مجهور األصوليني وهو الصحيح((1القرآن)
))ل جيمع بني املرأة وعمتها ول  :صلى اهلل عليه وسلمخرب الواحد، وقد صرح به يف مكان آخر عند شرحه لقوله 

.. قال: ))هذا دليل ملذاهب العلماء كافة: أنه حيرم اجلمع بني املرأة وعمتها وبينها وبني .(3)بني املرأة وخالتها((
[. 21]النساء   ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ .. وقالت طائفة من اخلوارج، والشيعة: جيوز. واحتجوا بقوله تعاىل: .خالتها

خصوا هبا اآلية، والصحيح الذي عليه مجهور األصوليني؛ جواز ختصي  عموم و واحتج اجلمهور  هبذه األحاديث 
 .(4)مبني للناس ما نزل إليهم من كتاب اهلل(( صلى اهلل عليه وسلمالقرآن خبرب الواحد؛ ألنه 

 ثالثا/ من وافقه:
 –( 5)جواز ختصي  عموم القرآن خبرب الواحد هو مذهب األئمة مالك والشافعي وأمحد وأصحاهبمإن 

 رمحهم اهلل تعاىل.
 رابعا/ من خالفه:

 ذهب بعض العلماء إىل غري ما ذهب إليه اإلمام النووي واجلمهور، وهلم يف املسألة أقوال:
ب خبرب الواحد مطلقا وهو اختيار صاحب األول: قول بعض املتكلمني: أنه ل جيوز ختصي  عموم الكتا

 .(6)ميزان األصول
 الثاين: القول بالتفصيل: وهو على وجهني: 

قول عيسى بن أبان: أن العام من الكتاب إذا كان خمصوصا بغريه؛ جاز ختصيصه خبرب الواحد، وإل فال  -4
 .(7)وهو قول أكثر احلنفية

يصه به، ألنه صار جمازا ضعيف الدللة، وإل فال قول الكرخي أنه إن خ  بدليل منفصل جاز ختص -2
، وذلك ألنه أيضا يقول: أن العام إذا دخله التخصي  فإنه (8)وهذا يتفق مع قول عيسى بن أبان عند التحقيق

يصري جمازا، فجاز أن يزاد يف بيانه خبرب الواحد، وإذا مل يدخله التخصي  فهو باق على حقيقته، فال جيوز 
أن قول عيسى بن أبان  (1)نقال من احملصول –رمحه اهلل تعاىل–ذكر اإلمام الزركشي  .(9)واحدختصيصه خبرب ال

                                                 

 [.11] النساء        وهي قوله تعاىل:   ( 1)
 .13-12/12-11شرح صحيح مسلم له   ( 2)
، كتاب النكاح، باب ل تنكح املرأة على عمتها. 5131، رقم 1/111: صحيح البخاري مع الفتح انظرأخرجه البخاري ومسلم.   ( 3)

 ، كتاب النكاح، باب حترمي اجلمع بني املرأة وعمتها...3122. رقم: 13/113-1صحيح مسلم بشرح النووي 
 .13/113-1شرح صحيح مسلم له  انظر  ( 4)
ساين، حممد بن أمحد مفتاح الوصول إىل بناء الفروع على األصول، حتقيق عبد الوهاب عبد التلم ،1/221إحكام الفصول  انظر:  ( 5)

 ،2/322اإلحكام لآلمدي  ،1/152الربهان  ،1/332نثر الورود  ،13ص  هـ1133لبنان . -اللطيف . ط دار الكتب العلمية بريوت
  .2/522شرح خمتصر الروضة  ،111املسودة ص  ،3/322، شرح الكوكب املنري 2/13التمهيد  ،2/553العدة 
 .1/113البحر احمليط  ،2/132التمهيد  ،1/131الإلهباج  :أيضا انظرو  .323ص  انظر:  ( 6)
  .1/515فواتح الرمحوت  ،1/211كشف األسرار   ،1/112أصول السرخسي  انظر: ( 7)
 .2/532شرح خمتصر الروضة  ،2/123هناية السول  ،1/515فواتح الرمحوت  انظر  ( 8)
 .ورد العلماء على قول عيسى بن أبان ،وقد تقدم هذا يف مسألة حجية العام بعد التخصي   ( 9)
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 مث بني وجه التفاق كما بينا.  ،(2)..(.والكرخي؛ مبنيان على حرف واحد
وهو  ،أي يتوقف يف احملل الذي تعارض فيه خصوص خرب الواحد وعموم الكتاب ،الثالث: القول بالوقف
وذلك ألن كل واحد من عام الكتاب وخاص اخلرب مقطوع به من وجه ومظنون من  .(3)اختيار القاضي الباقالين

وجه آخر، فعام الكتاب قطعي الثبوت، ظين الدللة وخاص اخلرب ظين الثبوت قطعي الدللة فيتعادلن، وإذا 
 .(4)بل يتوقف فيه ،تعادل مل يقدم أحدمها على اآلخر

نظرا إىل أن اخلالف  ،وهو القول باملنع مطلقا ،قوال كلها ترجع إىل قول واحد خمالف لقول اجلمهوروهذه األ
 .والقائلون بالتفصيل مينعون ختصيصه خبرب الواحد ،يف العام الذي مل خيص  قبل

 خامسا/ التعليق:
واملرجع يف هذا الباب، وكون  من إمجاع الصحابة وهم العمدة ،إذا نظرنا إىل ما متسك به اجلمهور

مأمور ببيان ما نزل إليه من  صلى اهلل عليه وسلمالتخصي  هنا مؤديا إىل إعمال الدليلني؛ إضافة إىل أن الرسول 
وأن ذلك حاصل باآلحاد إذا صح كاملتواتر ؛ فإن قوهلم يرتجح على قول  ،سواء بقوله أم فعله وتقريره ،القرآن
من التعادل؛ فإنه منقوض مبا  ،وما ذكره الواقفية ،املخالفني قد أجيب عنه مبا يضعفه خاصة وأن دليل ،املخالفني

، وبذلك يتبني رجحان قول (5)تقدم من اتفاق الصحابة على التخصي ، ولو مل يكن ذلك جائزا لتوقفوا هم أيضا
 .اجلمهور. واهلل تعاىل أعلم

 المسألة الثانية/ تخصيص عموم السنة بالقرآن:
 رة المسألة:أوال/ صو 

مث يرد يف  ،يدل على حكم عام ،صلى اهلل عليه وسلمصورة هذه املسألة ؛ أن يرد لفظ عام يف قول النيب 
فيحمل عليه أم ل؟ كقوله  ،فهل جيوز أن يكون ذلك اخلاص خمصصا لعموم السنة ،لفظ خاص ،القرآن الكرمي

، فهذا يشمل أهل الكتاب (6)..((.حىت يقولوا ل إله إل اهلل : ))أمرت أن أقاتل الناسصلى اهلل عليه وسلم
الكتاب [ وخيرج من عموم احلديث أهل 25]التوبة  گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  وغريهم، فهل خيص  بقوله تعاىل: 

 أو ل؟
 اإلمام النووي: قولثانيا/ 

ختصي  عموم السنة بالقرآن، فقال يف تغريب العبد واألمة: ))وأما  –رمحه اهلل تعاىل–أجاز اإلمام النووي 

                                                 

 .1/111احملصول  انظر  ( 1)
 .1/115البحر احمليط  انظر  ( 2)
 .112-3/115التقريب واإلرشاد  انظر  ( 3)
 .1/1231هناية الوصول  ،2/122هناية السول  انظر:  ( 4)
(
5
 .2/522شرح خمتصر الروضة  انظر  ( 

، كتاب العتصام بالكتاب والسنة، باب القتداء بسنن رسول 1211رقم احلديث  1253: صحيح البخاري ص انظرمتفق عليه.   ( 6)
 ، كتاب اإلميان باب األمر بقتال الناس حىت يقولوا....121. رقم: 2/152-1اهلل... صحيح مسلم بشرح النووي 
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ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ   الثاين: يغرب نصف سنة لقوله تعاىل:… العبد واألمة ففيهما ثالثة أقوال للشافعي 

والصحيح عند ، (1)وهذه اآلية خمصصة لعموم احلديث ،[، وهذا أصح األقوال عند أصحابنا29]النساء    ڭ
 .  (2)ألنه إذا جاز ختصي  الكتاب بالسنة فتخصي  السنة به أوىل((األصوليني جواز ختصي  السنة بالكتاب، 

 ثالثا/ من وافقه:
 .(3)القول الذي اختاره اإلمام النووي؛ هو مذهب احلمهور، من الفقهاء واملتكلمني

 رابعا/ من خالفه:
بالكتاب، وهو خالف ما اختاره اإلمام النووي واجلمهور مجع من العلماء، حيث منعوا جواز ختصي  السنة 

 .(6)، ورواية أخرى عن اإلمام أمحد(5)، وبعض املتكلمني(4)قول بعض الشافعية
 خامسا/ التعليق:

إن القول جبواز ختصي  عموم السنة بالكتاب هو الذي تؤيده األدلة، وألنه إذا جاز ختصي  عموم القرآن 
، وألنه ليس هناك دليل مينع هذا بالسنة، مع كوهنا أضعف منه، فألن جيوز ختصيصها بالقرآن القوي أوىل

 التخصي  فكان القول به راجحا. واهلل تعاىل أعلم.

 المسألة الثالثة/ التخصيص باإلجماع:
 أوال/ صورة المسألة:

حبيث خيرج ما أمجع عليه،  ،فهل جيوز ختصي  هذا العام باإلمجاع ،إذا ورد لفظ عام من الكتاب أو السنة
 ،[، فهذا عام يشمل احلر والعبد1]النور  ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ  من العموم؟ فمثال قول اهلل تعاىل: 

]اجلمعة     ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ وقوله تعاىل:  ،مث أمجع العلماء على أن العبد على النصف من احلر
، (7)[ فهذا الوجوب يشمل احلر والعبد والرجل واملرأة، فأمجع العلماء على إخراج العبد واملرأة من هذا الوجوب5

 فهل جيوز ختصي  هذه العمومات باإلمجاع أو ل؟
 اإلمام النووي: قولثانيا/ 

أن البيع  (صالحها بدون شرط القطعبيع الثمرة قبل بدو )يف مسألة  -رمحه اهلل تعاىل  –قال اإلمام النووي 

                                                 

، قد جعل اهلل هلن سبيال، البكر بالبكر جلد مائة قال: ))خذوا عين خذوا عين صلى اهلل عليه وسلموهو الذي أخرجه مسلم أن النيب   ( 1)
 ، كتاب احلدود باب حد الزىن.1313. رقم 12/111-11صحيح مسلم بشرح النووي  انظرونفي سنة إخل(( 

 .12/113-11شرح صحيح مسلم له   ( 2)
اإلحكام لآلمدي  ،2/22مجع اجلوامع  ،1/335نثر الورود  ،1/511فواتح الرمحوت  ،2/113التمهيد  ،2/521العدة  انظر:  ( 3)

 .1/1211هناية الوصول  ،132التبصرة ص  ،3/323شرح الكوكب املنري  ،2/333
 .1/1211هناية الوصول  ،151رشاد الفحول ص إ ،2/321شرح احمللي على مجع اجلوامع  انظر:  ( 4)
 .1/1211هناية الوصول  ،122املسودة ص  انظر:  ( 5)
 .2/522شرح خمتصر الروضة  ،2/113التمهيد  ،2/513العدة  انظر:  ( 6)
 .1/252املعتمد  ،1/332نثر الورود  ،3/313شرح الكوكب املنري  انظر:  ( 7)
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 ،باطل: ))وإن باعها مطلقا بال شرط؛ فمذهبنا ومذهب مجهور العلماء: أن البيع باطل إلطالق هذه األحاديث 
. فقد بني أن (1)وإمنا صححناه بشرط القطع لإلمجاع، فخصصنا األحاديث باإلمجاع فيما إذا شرط القطع((

 .أنه يرى جواز ختصي  العموم باإلمجاعفدل على  ،األحاديث خصصت باإلمجاع
 ثالثا/ من وافقه:

، (2)حكى بعض العلماء التفاق على جواز ختصي  العموم باإلمجاع وأنه ل خالف فيه حسب علمهم
أو يعترب يف اخلالف،   ،وهذا أقرب إىل الصواب، ألن الذين نقلوا اخلالف مل ينسبوه إىل قائل يعتمد على قوله

رمحه اهلل –وذكر اإلمام الزركشي  ،(3)حيث قال: )وقال بعضهم ل جيوز( –رمحه اهلل تعاىل–ب كاإلمام أيب اخلطا
، وأظن أن ما حكاه من اخلالف غري ما (4)أن ابن القشريي حكى فيه اخلالف، مث بني أن اخلالف لفظي –تعاىل

 ،ل عني اإلمجاع ،دليله ومستندهحنن بصدده، فإن الذين قالوا جبواز ختصي  العموم باإلمجاع؛ إمنا يعنون به 
أن ل  ،: دليل اإلمجاعيف شرح الكوكب املنري أن املراد وخالف املخالف يف كون اإلمجاع خمصصا بنفسه، جاء

 –. وقال الشيخ حممد األمني(5)ألن اإلمجاع ل بد له من دليل يستند إليه وإن مل نعرفه ،اإلمجاع نفسه خمص 
. ويف شرح خمتصر (6)أن التخصي  يف نفس األمر بالن  الذي هو مستند اإلمجاع( : )والتحقيق-رمحه اهلل تعاىل

.. فإذا انعقد اإلمجاع على العمل يف بعض صور .الروضة: أن اإلمجاع املخص  يدل على وجود ن  خمص 
 –تعاىلرمحه اهلل –وقال اإلمام األسنوي  ،(7)العام، خبالف مقتضى العموم؛ علمنا أن هناك نصا على ذلك العمل

ل ذلك إمجاع على : ل نسلم أن التخصي  باإلمجاع بكر كون اإلمجاع خمصصا: )... قلنايف الرد على من أن
؛ أن العلماء مل خيصوا العام بنفس اإلمجاع، وإمنا أمجعوا على ختصيصه بدليل آخر، مث إن اآليت التخصي ، ومعناه

يتبني أن اخلالف احملكي ليس فيما اتفق عليه العلماء  . وبذلك(8)بعدهم يلزمه متابعتهم وإن مل يعرف املخص (
 واهلل تعاىل أعلم.

 المسألة الرابعة/ التخصيص بالقياس:
 أوال/ صورة المسألة وتحرير محل النزاع:

[ حيث خ  من عمومه 2]النور    ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ بقوله تعاىل:  ،مثل العلماء للتخصي  بالقياس
                                                 

 .13/123-1شرح صحيح مسلم له   ( 1)
، شرح العضد على خمتصر 1/1221، هناية الوصول 2/321: اإلحكام لآلمدي انظركاإلمام اآلمدي، والصفي اهلندي وغريمها.    ( 2)
، 2/511، العدة 111-2/112، املستصفى 2/111 اإلبهاج في شرح المنهاج، 232، شرح تنقيح الفصول ص 2/153املنتهى 
  1/232، فواتح الرمحوت  3/313الكوكب املنري ، شرح 1/311، شرح اللمع 1/252املعتمد 
 .2/111التمهيد   ( 3)
 .1/111البحر احمليط  انظر  ( 4)
 .3/321ه انظر   ( 5)
 .1/332نثر الورود   ( 6)
 .2/552شرح خمتصر الروضة  انظر  ( 7)
 .2/151هناية السول   ( 8)
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ہ ہ ھ  العبد بالقياس على األمة يف تشطري حد الزنا، فإن عموم الزانية خص  بالن  وهو قوله تعاىل يف اإلمـاء: 

ومن أمثلته أيضا:  .(1)[ فقيس عليها العبد فخ  عموم الزاين هبذا القياس29]النساء   ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ
إباحة ما مل ين  على [، وهذا عام يف 419]األنعام   ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ قوله تعاىل: 

، فاتفق العلماء على جواز ختصي  العموم (2)حترميه، فخ  من عمومه النبيذ بالقياس على اخلمر بعلة اإلسكار
، وهو ما كانت العلة فيه حمققة، أو مقطوع بوجودها يف الفرع وانتفى الفارق بني (3)بالقياس القطعي أو اجللي
: )... لكن حمل اخلالف ليس القياس املعارض -رمحه اهلل تعاىل–ركشي ، قال اإلمام الز (4)األصل والفرع قطعا

فإن بعض أنواع القياس جيب تقدميه على عموم الن ، وهو ما إذا كان حكم األصل الذي يستند  ،للن  مطلقا
ا وعلته منصوصة أو جممعا عليها مع تصاُدِقهما يف الشرع من غري صارف قطعا، فهذ ،إليه حكم الفرع مقطوعا به

النوع من القياس ل يتصور اخلالف فيه يف أنه خيص  به عموم الن  فيجب استثناء هذه الصورة من ترمجة 
. وعلى هذا يكون حمل النزاع يف القياس الظين أو اخلفي، وهو قياس العلة أو قياس الشبه، سواء كان (5)املسألة(

الواحد، فيجري يف جواز التخصي  به اخلالف  أما ما كان أصله من خرب ،أصله من الكتاب أم السنة املتواترة
ومن جوزه هناك حيتمل أن جيوزه هنا،  ،فمن منع هناك مينع هنا من طريق أوىل ،السابق يف التخصي  خبرب الواحد
  .(6)وحيتمل أن مينعه لزيادة الضعف

 اإلمام النووي: قولثانيا/ 
حيث مل يبني نوع القياس  ،العموم بالقياس مطلقاجبواز ختصي   –رمحه اهلل تعاىل  –صرح اإلمام النووي 
بل أطلق فيه فقـال يف اشرتاط الويل يف النكاح: ))واختلف العلماء يف اشرتاط الويل يف  ،الذي جيوز التخصي  به

وقال أبو حنيفة : ل يشرتط يف الثيب،  ،صحة النكاح، فقال مالك والشافعي : يشرتط، ول يصح نكاح إل بويل
.. واحتج أبو حنيفة بالقياس على البيع وغريه، فإهنا .بكر البالغة، بل هلا أن تزوج نفسها بغري إذن وليهاول يف ال

 ،تستقل فيه بال ويل، ومحل األحاديث الواردة يف اشرتاط الويل على األمة والصغرية، وخ  عمومها هبذا  القياس
 .(7)وختصي  العموم بالقياس جائز عند كثريين من أهـل األصول((

 ،(8)وقال يف باب التيمم فيمن نسي املاء يف رحله وصلى بالتيمم: ))واجلواب عن احلديث الذي احتجوا به
                                                 

 .211مذكرة يف أصول الفقه ص  ،1/331نثر الورود  ،1/111البحر احمليط  انظر:  ( 1)
 .2/512شرح خمتصر الروضة  انظر  ( 2)
، 2/123: )واعلم أن القياس إن كان قطعيا فيجوز التخصي  به بال خالف( هناية السول -رمحه اهلل تعاىل–يقول اإلمام األسنوي   ( 3)

 .1/311ل خيتلف فيه( شرح اللمع : )ختصي  العموم بالقياس اجللي جائز -رمحه اهلل تعاىل–وقال الشيخ الشريازي 
العطار، حسن، حاشية العطار على شرح احمللي على مجع اجلوامع، مطبوع مع الشرح املذكور. دار  ،2/123سلم الوصول  انظر  ( 4)

 .225ص  هـ1312لبنان.  –الكتب العلمية بريوت 
 .1/112البحر احمليط   ( 5)
 .1/1211هناية الوصول  انظر  ( 6)
 .13/231-1شرح صحيح مسلم له   ( 7)
حديث حسن رواه ابن ماجة والبيهقي  :وما استكرهوا عليه " قال اإلمام النووي وهو حديث: " إن اهلل جتاوز عن أميت اخلطأ والنسيان  ( 8)

د بن يزيد، سنن ابن ماجة، حتقيق وترقيم حممد فؤاد عبد الباقي. ط دار إحياء الكتب ابن ماجة، حمم، 2/213اجملموع  انظر: .بإسناد حسن
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أن أصحابنا وغريهم من أهل األصول اختلفوا فيه، هل هو جممل أم عام؟ فإن قلنا جممل توقف الحتجاج به على 
  منه غرامات املتلفات، ومن صلى حمدثا ناسيا، بيان املراد، فال حجة هلم فيه. وإن قلنا عام وهو األصح فقد خ

ومن نسي بعض أعضاء طهارته، ومن نسي ساتر العورة وغري ذلك اما ذكرناه يف دليلنا وغريه اما هو معروف، 
قياسا على نسيان بعض األعضاء وغريه اما ذكرنا، فإن التخصي  بالقياس  ،فكذا خي  منه نسيان املاء يف رحله

 .(1)فهذا هو اجلواب الذي نعتقده ونعتمده(( ،جائز
 ثالثا/ من وافقه:

إن جواز التخصي  بالقياس مطلقا، أي سواء كان جليا أم خفيا؛ هو مذهب اجلمهور األئمة األربعة، 
: )جيوز ختصي  عموم الكتاب والسنة املتواترة بالقياس مطلقا -رمحه اهلل تعاىل  –، قال الصفي اهلندي (2)وغريهم
 .(3)ومجاعة من املعتزلة...( ،الشافعي، وأيب حنيفة، ومالك، وأمحد بن حنبل، وأيب احلسن األشعريعند 

 رابعا/ من خالفه:
 ،أورد العلماء يف هذه أقوال كثرية خمالفة ملا اختاره اإلمام النووي واجلمهور، فأوصلها بعضهم إىل سبعة أقوال

مع ذكر ما استدل به عليه، مث أسرد بقية األقوال املخالفة من  وبعضهم إىل عشرة، وسأذكر القول املخالف مطلقا،
 فأقول: ،بعض الوجوه دون بعض

القول األول: القول باملنع مطلقا، يعين أنه ل جيوز ختصي  العموم بالقياس مطلقا، وهذا قول بعض 
وبه قال بعض  ،(6)احلنابلة، ورواية عن اإلمام أمحد اختارها بعض (5)، ومنهم اإلمام فخر الرازي(4)الشافعية
 .(8)وهو مذهب أهل العراق من احلنفية ،(7)الفقهاء

 .(9)وإل فال ،أن العام إذا خ  بدليل قطعي جاز ختصيصه بالقياس ،القول الثاين: قول عيسى بن أبان
 وقد تقدم دليله والرد عليه. .وهذا كقوله يف خرب الواحد

                                                 

 ،على شرط الشيخني ومل خيرجاه :وقال 2/111وصححه احلاكم يف املستدرك  ،351-1/352، السنن الكربى للبيهقي 3/251، العربية
 .ووافقه الذهيب

 .211-2/213اجملموع   ( 1)
التمهيد  ،2/551العدة  ،2/122املستصفى  1/311شرح اللمع  ،1/112أصول السرخسي  ،1/321 : تيسري التحريرانظر  ( 2)

 .1/211، إحكام الفصول 2/123هناية السول  2/511، شرح خمتصر الروضة 3/311، شرح الكوكب 2/123
 .1211-1/1213هناية الوصول   ( 3)
 .1/315شرح اللمع  ،2/331اإلحكام لآلمدي  انظر:  ( 4)
 .2/121هناية السول  انظر: .نسبه إليه غري واحد من الشافعية  ( 5)
املسودة  ،2/121التمهيد  ،2/523العدة  انظر: .وهو رواية عن أيب احلسن األشعري ،وأيب احلسن اجلزري ،كأيب إسحاق بن شاقال   ( 6)
 .3/115التقريب واإلرشاد  ،111ص  

 .2/512شرح خمتصر الروضة  انظر  ( 7)
 .1/321، تيسري التحرير 1/211، فواتح الرمحوت 1/211، كشف األسرار 1/111أصول السرخسي  :انظر  ( 8)
(
9
 .1/1211هناية الوصول  ،1/513كشف األسرار   ،1/112أصول السرخسي  ،1/211فواتح الرمحوت  انظر:  ( 
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وقد تقدم أيضا أن هذا يتفق  .(1)يل منفصل جاز , وإل فالالقول الثالث: قول الكرخي: أنه إن خ  بدل
 .مع قول عيسى بن أبان

 ،(2)وهذا قول بعض الشافعية ،القول الرابع: أنه جيوز التخصي  بالقياس اجللي دون قياس الشبه وقياس العلة
دون  ،فجاز التخصي  به ،وذلك ألن القياس اجللي قوي وهو أقوى من العموم .(3)واختاره الطويف من احلنابلة

 .(4)اخلفي فإنه أضعف من العموم فال خيصصه
والرجوع إىل دليل آخر سوامها، وهو مذهب  ،القول اخلامس: القول بالوقف يف القدر الذي تعارضا فيه

 ،وقد تقابال ،وذلك ألن كل واحد من القياس والعموم دليل لو انفرد .(5)القاضي الباقالين، واختاره إمام احلرمني
 .(6)فال يبقى إل التوقف فيه، ويطلب دليل آخر ،ول ترجيح

 خامسا/ التعليق:
فهذه هي األقوال يف املسألة، وقد تبني من خالهلا، أن كل قول يتمسك قائله، وينظر إىل جانب القوة 

 ،إل أن اجلمهور، اعتربوا العام ضعيفا يف دللته على أفراده ،والضعف، فريجح ما قوي عنده على ما ضعف
فلذلك  ،ل حيتمل التخصي ، فهو أقوى عندهم من الن  العام ،بينما القياس اخلاص ،وحمتمال للتخصي 

 ،نظر إىل اجلانب األقوى ،وما دام كل واحد من أصحاب هذه األقوال ،أطلقوا القول جبواز التخصي  بالقياس
؛ يطلب على غريه، وعند التعادل والتساويول إذاا بأنه إن ظهرت قوة أي من القياس أو العموم رجح فيمكن الق

إل أنه مل يذكر هلذا التعادل مثال  ،(8)ومال إليه بعض احملققني ،(7)كما قاله اإلمام الغزايل  ،دليل مرجح من اخلارج
كما هو حال مذهب   مل يكن هلا مثال واقعي ولعل هذا من باب ذكر قاعدة عامة وإن ،ميكن أن يبني املراد

يبقى يف  ،فإن قول اجلمهور ،وعلى كل حال؛ وما دام ل يوجد ملا اختاره اإلمام الغزايل مثال يف الواقع ،املتكلمني
 .حمله، من الرحجان والقوة. واهلل تعاىل أعلم

 : (9)المسألة الخامسة/ التخصيص بالمفهوم

                                                 

(
1
 .1/112البحر احمليط   ( 

(
2
 .1/131احملصول  ،1/112البحر احمليط  انظر:  ( 

(
3
 .3/311شرح الكوكب املنري  انظر:  ( 

(
4
 .2/113املستصفى  انظر  ( 

(
5
 .2/153خمتصر املنتهى مع شرح العضد  ،113 /2املستصفى  ،2/111التلخي   ،3/115التقريب واإلرشاد  انظر:  ( 

(
6
 .2/112املستصفى  انظر  ( 

(
7
 .115-2/113املستصفى له  انظرملعرفة التفصيل عن قول اإلمام الغزايل   ( 

(
8
إنه مذهب  :فكم له عليه من شاكر وحامد، وقال آخر ،لقد أحسن يف هذا الختيار أبو حامد :كاإلمام القرايف والقرطيب وقال القرطيب   ( 
 .1/111البحر احمليط  انظر .جيد

وهو  .ما دل عليه اللفظ ل يف حمل النطق :ويف الصطالح .وهو اسم مفعول من فهم يفهم فهما أي علم ،يف اللغة املعلوم املفهوم  ( 9)
الرهان  ،513، خمتار الصحاح ص 1111القاموس احمليط ص  ،211املصباح املنري ص  انظر: .مفهوم املوافقة ومفهوم املخالفة ،قسمان
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 النزاع: أوال/ صورة المسألة وبيان محل
على  (3)أما مفهوم املوافقة، فقد اتفق العلماء ،(2)ومفهوم خمالفة ،(1)قسم األصوليون املفهوم إىل مفهوم موافقة

لة على ثبوت احلكم من جواز التخصي  به وذلك لتفاقهم على كونه حجة، وألنه قد يكون أقوى يف الدل
 مبفهوم املوافقة يف قوله تعاىل:  ،(5)كتخصي  عموم حديث: ))يل الواجد حيل عرضه وعقوبته((  ،(4)املنطوق

       [، فإنه يفهم منه منع حبس الوالد يف 22]اإلسراء
، وأما مفهوم املخالفة فهو الذي وقع فيه النزاع بني القائلني حبجيته، هل هو صاحل ألن يكون خمصصا (6)ولده دين

أما الذين ل يرون عدم حجيته  ،مع حجيته، أو أنه أضعف من اللفظ العام فال خيص  به؟ هذا هو حمل اخلالف
 فال يدخلون يف اخلالف ههنا.

 اإلمام النووي: قولثانيا/ 
إىل جواز ختصي  العموم مبفهوم املخالفة حيث قال عند قوله  –رمحه اهلل تعاىل  –ذهب اإلمام النووي 
: ))أما إنه ليس يف النوم تفريط، إمنا التفريط على من مل يصل الصالة حىت جييء وقت صلى اهلل عليه وسلم

: ))يف احلديث دليل (7)لها عند وقتها((الصالة األخرى فمن فعل ذلك فليصلها حني ينتبه هلا فإذا كان الغد فليص
وهذا مستمر على عمومه يف الصلوات إل  ،على امتداد وقت كل صالة من اخلمس حىت يدخل وقت األخرى

))من أدرك ركعة  : صلى اهلل عليه وسلم الصبح فإهنا ل متتد إىل الظهر بل خيرج وقتها بطلوع الشمس ملفهوم قوله

                                                 

مذكرة يف أصول  ،3/111ري شرح الكوكب املن ،2/131شرح خمتصر الروضة  ،2/312خمتصر ابن احلاجب مع بيان املختصر  ،1/122
  .232-235الفقه ص 

وهو أن يكون حكم املسكوت عنه موافقا حلكم املنطوق به مع كون ذلك مفهوما من لفظ املنطوق كتحرمي ضرب الوالدين  :املوافقة : ( 1)
 ،1/122الرهان  .[ 23] اإلسراء        :املفهوم من حترمي التأفيف يف قوله تعاىل
مذكرة يف أصول الفقه ص  ،3/111شرح الكوكب املنري  ،2/131شرح خمتصر الروضة  ،2/312خمتصر ابن احلاجب مع بيان املختصر 

235-232.  
اهلل عليه صلى هو أن يكون حكم املسكوت عنه خمالفا حلكم املنطوق به كفهم عدم وجوب الزكاة يف الغنم املعلوفة من قوله  :واملخالفة  ( 2)
شرح  ،2/131، شرح خمتصر الروضة 2/312خمتصر ابن احلاجب مع بيان املختصر  ،1/122الرهان  ." يف الغنم السائمة زكاة " :وسلم

  232-235مذكرة يف أصول الفقه ص  ،3/111الكوكب املنري 
ولعل العلماء مل يلقوا إليه بال لشذوذه حيث مل أر يف الكتب اليت اطلعت عليها  ،لكن اإلمام الزركشي حكى عن بعضهم فيه خالفا  ( 3)

 .531-1/531البحر احمليط  انظر .من تعرض لذكر اخلالف فيه واهلل تعاىل أعلم
 ،1211-1/1211هناية الوصول  ،2/33مجع اجلوامع مع شرح احمللي  ،1/355شرح اللمع  ،2/321اإلحكام لآلمدي  انظر:  ( 4)
 .2/132روضة الناظر  ،2/111التمهيد  ،511-2/511العدة 

، أبو داود يف سننه 1/311، )بريوت، دار الفكر العريب، دت( المسندأخرجه: اإلمام أمحد. ينظر: أمحد بن عبد اهلل بن حنبل،   ( 5)
 1/312 هـ1313ليب وأولده مبصر. شركة مكتبة مصطفى البايب احل 1النسائي، أبو عبد الرمحن بن شعيب، السنن الكربى، ط/ ،1/15

 .وغريهم
 .211مذكرة يف أصول الفقه ص  ،1/331نثر الورود  :هذا املثال يف انظر  ( 6)
 كتاب املساجد. باب قضاء الصالة الفائتة...  1523. برقم 2/112-5أخرجه مسلم يف صحيحه بشرح النووي   ( 7)
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. فقد خص  عموم احلديث األول مبفهوم احلديث (1)الشمس فقد أدرك الصبح(( من الصبح قبل أن تطلع
فدل على أنه يرى جواز  ،الثاين، حيث أخرج الصبح من عموم امتداد وقت كل صالة إىل األخرى مبفهومه

 ختصي  العموم مبفهوم املخالفة.
 ثالثا/ من وافقه:

)املسألة السابعة: ل نعرف خالفا بني القائلني بالعموم واملفهوم أنه  –رمحه اهلل تعاىل–اإلمام اآلمدي قال 
وبذلك يعلم  ،(2)وسواء كان من قبيل مفهوم املوافقة أو من قبيل مفهوم املخالفة( ،جيوز ختصي  العموم باملفهوم

از ختصي  العموم مبفهوم املخالفة هو مذهب قلة من خالف فيه من القائلني حبجيته، وعلى ذلك فالقول جبو 
 .(3)مجهور القائلني به

 رابعا/ من خالفه:
تقدم يف صورة املسألة أن الذين ل يرون حجية مفهوم املخالفة، ل يدخلون معنا يف هذه املسألة، ألن مبناها 

و قول بعض وه ،على احلجية، وأما الذين يرون حجيته ؛ فمنهم من خالف هنا يف جواز التخصي  به
 .(6)وبعض املالكية ،(5)وبعض احلنابلة ،(4)الشافعية

 خامسا/ التعليق:
يتبني أن مبناها على شيئني: األول: حجية مفهوم املخالفة. والثاين: درجته  ،بالنظر إىل املسألة وما قيل فيها

ومن ضعفت دللة  ،بالنسبة للعموم قوة وضعفا. فمن ثبت عنده حجيته، وقوي يف دللته على العام خصصه به
املفهوم عنده؛ فإنه ل خيص  بـه العموم، وحيث إن حجية هذا املفهوم ثابتة كالن ؛ فإن األوىل واألحرى هو أن 

ول سبيل إىل ذلك إل جبعله خمصصا للعموم، كما قال اجلمهور. واهلل  ،يعامل معاملة تؤدي إىل إعماله مع العموم
 تعاىل أعلم.

 صيص بمذهب الراوي:المسألة السادسة/ التخ
 أوال/ صورة المسألة:

 ،، فهل إذا روى حديثا بلفظ عام(7)أم غريه ،سواء كان صحابيا ،املراد بالراوي هنا؛ هو راوي احلديث مطلقا
                                                 

وانظر كالم  . كتاب املساجد. باب من أدرك ركعة من الصالة...1313برقم  .2/131-5أخرجه مسلم يف صحيحه بشرح النووي   ( 1)
 .2/112-5شرح صحيح مسلم اإلمام النووي يف 

 .2/321اإلحكام لآلمدي   ( 2)
التمهيد  ،511-2/511العدة  ،1211-1/1211هناية الوصول  ،2/33مجع اجلوامع مع شرح احمللي  ،1/355شرح اللمع   ( 3)

 .2/521شرح خمتصر الروضة  ،2/132اظر روضة الن ،2/111
 .1/532البحر احمليط  ،2/121هناية السول  ،1/351شرح اللمع  انظر .كأيب العباس ابن سريج   ( 4)
 .122املسودة ص  ،3/321شرح الكوكب املنري  انظر   ( 5)
 .2/153خمتصر ابن احلاجب مع العضد  ،232شرح تنقيح الفصول ص  انظر:  ( 6)
: )وزعم القرايف أن صورة املسألة فيما إذا كان الراوي صحابيا، ألنه حيتمل أنه شاهد من النيب -رمحه اهلل تعاىل –قال اإلمام الزركشي  ( 7)

عليه السالم خالف ما رواه  فحمله على ذلك. أما غري الصحايب فال يتأتى فيه خالف يف أن فعله ل يكون حجة على روايته اهـ. وغره يف 



                                        األقوال األصولية لإلمام النووي في مباحث األلف اظ

 

53 

هل يعترب ذلك خمصصا لفظ احلديث  ،خيرج من العموم بعض أفراده ،أو قال قول ،مث عمل مبا خي  هذا احلديث
أن  ،العام أم أنه ل خيص  به العام، بل يبقى على عمومه ؟ مثاله ما رواه ابن عباس رضي اهلل تعاىل عنهما

مع ما روي عن ابن عباس من  ،وهو شامل للمرأة ،(1)((قال: ))من بدل دينه فاقتلوه صلى اهلل عليه وسلمالرسول 
، فهل خي  به هذا العموم وخيرج منه املرأة إذا ارتدت، أم أنه يبقى على عمومه (2)أنه يقول بعدم قتل املرتدة

 .فيجب قتل املرأة املرتدة ؟ هذا هو حمل النزاع
 اإلمام النووي: قولثانيا/ 
وأن العام يبقى على  ،عموم مبذهب الراويإىل عدم جواز ختصي  ال –رمحه اهلل تعاىل–اإلمام النووي ذهب 

راوي هذا احلديث: إمنا أمر باألسقية أن توكأ ليال وباألبواب  عمومه فقال: ))قوله: )قال أبو محيد وهو الساعدي
أن تغلق ليال( هذا قاله أبو محيد من ختصيصهما بالليل ليس يف اللفظ ما يدل عليه. واملختار عند األكثرين من 

و مذهب الشافعي وغريه رضي اهلل عنهم أن تفسري الصحايب إذا كان خالف ظاهر اللفظ ليس األصوليني وه
.. وكذا ل جيوز ختصي  العموم مبذهب الراوي عند الشافعي واألكثرين، واألمر بتغطية اإلناء عام فال يقبل .حبجة

 .(3)ختصيصه مبذهب الراوي بل يتمسك بالعموم((
 ثالثا/ من وافقه:
وأكثر  ،(4)هو مذهب املالكية ،اإلمام النووي من عدم جواز ختصي  العموم مبذهب الراويما اختاره 

 .(6)وهو قول الشافعي يف اجلديد ،(5)الشافعية
 رابعا/ من خالفه:

 .حيث ذهبوا إىل جواز ختصي  العموم مبذهب الراوي ،(8)واحلنابلة ،(7)املخالف يف هذه املسألة هم احلنفية
 خامسا/ التعليق:

 ،قد اختلفت أنظار العلماء يف بيان حمل اخلالف فيها ،احلقيقة إن مسألة ختصي  العموم مبذهب الراوي يف
فالبعض يرى أن املراد بالراوي هو الصحايب فقط دون غريه، كاإلمام القرايف حيث قال: )وقد أطلقوا املسألة، 

                                                 

ؤهم هذه املسألة على اخلالف يف أن قوله حجة أم ل؟ وهذا إمنا يكون يف الصحايب، لكن اخلالف يف التخصي  بقول الراوي ل ذلك بنا
.. ولذلك مل .خيت  بالصحايب، بل ول بصورة التخصي ، بل الراوي مطلقا من الصحايب ومن بعده، إذا خالف اخلرب بتخصي  أو بغريه؛

 بتصرف. 1/531لراوي الصحايب، بل أطلق، ولكن قيد املخالفة حبالة التخصي ( البحر احمليط يقيد اإلمام يف احملصول با
 .2، كتاب استتابة املردين...باب2122. رقم 12/331صحيح البخاري مع الفتح  انظر .أخرجه البخاري  ( 1)
 .1/313نثر الورود  انظر لكن صاحب نثر الورود ذكر بأن هذا مل يصح عن ابن عباس رضي اهلل تعاىل عنهما،  ( 2)
 .11/111-13شرح صحيح مسلم  انظر  ( 3)
 .1/313. نثر الورود 211شرح تنقيح الفصول ص  ،2/151خمتصر املنتهى مع شرح العضد  ،1/211إحكام الفصول  انظر:  ( 4)
 .122إرشاد الفحول ص ، 1/533، البحر احمليط 2/151، املستصفى 5/1131، هناية الوصول 1/312: شرح اللمع انظر  ( 5)
 .2/333اإلحكام لآلمدي  انظر  ( 6)
 .1/231فواتح الرمحوت  ،2/225التقرير والتحبري  ،3/12تيسري التحرير  ،3/22: كشف األسرار انظر  ( 7)
ويالحظ أن احلنابلة هلم  .2/511، شرح خمتصر الروضة 3/315، شرح الكوكب املنري 2/111، التمهيد 2/511: العدة انظر  ( 8)
 .املراجع السابقة انظراألوىل: ما ذكرنا، والثانية: ل، ألن قوله ليس حبجة فال خيص  به العموم.  ،روايتان
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بينما يرى غريه أن املراد بالراوي  ،به، ولذلك أجاز التخصي  (1)والذي أعتقده أن اخلالف خمصوص بالصحايب(
من خالل  ، والذي تبني للباحث(2)كاإلمام الزركشي وغريه  ،ما يشمل الصحايب وغريه، من التابعني فمن بعدهم

 ،أقوال العلماء واستدللهتم؛ أن الذين قالوا جبواز ختصي  العموم مبذهب الراوي إمنا يعنون بذلك قول الصحايب
وأن قوله حجة يقدم على القياس، والقياس خيص  به العموم، فألن  ،حجية قول  الصحايب وبنوا املسألة على

. وقد فرق (4)وعلى هذا، فمن ل يرى حجيته؛ يقول ل خيص  به العموم (3)خيص  بقول الصحايب أوىل وأحرى
رويه دل ذلك على قوم بني الراوي الصحايب وغريه، فيقبل من الصحايب وخيص  بقوله العموم، ألنه إذا خالف م

أراد به اخلصوص، وغري الصحايب ل  صلى اهلل عليه وسلموأنه  ،أنه اطلع على قرينة تدل على ختصي  ذلك العام
واهلل تعاىل –، ولعل القول الراجح (5)، وما راٍء كمن مسعصلى اهلل عليه وسلميتأتى له ذلك لعدم اجتماعه به 

الرفع، بأن يكون اما ل جمال للرأي والجتهاد فيه، ومل يعرف برواية ؛ أن قول الصحايب إن كان له حكم -أعلم
اإلسرائيليات، فإنه خي  به العموم، أما إن مل يكن له حكم الرفع؛ فإن انتشر ومل خيالفه أحد فهو حجة أيضا، 

 .(6)مومويسميه البعض إمجاعا سكوتيا، وإن مل ينتشر، أو انتشر وخالفه غريه، مل يكن حجة فال خيص  به الع

 المسألة/ تقديم الخاص على العام :
 أوال/ صورة  المسألة وبيان محل الخالف:
ومها متنافيان يف  ،فإذا وجد نصان ؛ أحدمها عام واآلخر خاص ،املراد بالتقدمي هنا، ختصي  العام وتفسريه

 فلذلك حالتان:  ،النفي واإلثبات
ۀ ہ   كقوله تعاىل:  ،مث قبل أن يستقر حكمها نزلت أخرى خاصة ،األوىل : أن يردا معا كأن تنزل آية عامة

  ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ مع قوله تعاىل:  ،[ وهذا عام يف كل من شهد الشهر429]البقرة   ہ ہ ہ 

 .(7)فإن اخلاص هنا مقدم على العام باإلمجاع ،[ وهذا خاص يف املريض واملسافر429]البقرة 
أو ل يعلم، فإن علم التاريخ، وكان العام  ،وهذا على نوعني: إما أن يعلم التاريخ ،الثانية: أن يردا منفصلني

وأما إن كان اخلاص متقدما على العام أو جهل تارخيهما فهذا  ،(8)متقدما على اخلاص ؛ فيقدم اخلاص أيضا وفاقا
 هو حمل اخلالف بني العلماء.

 اإلمام النووي: قولثانيا/ 

                                                 

(
1
 .211شرح تنقيح الفصول ص   ( 

(
2
 .1/533البحر احمليط  انظر  ( 

(
3
 .2/511شرح خمتصر الروضة  ،2/123التمهيد  ،2/513العدة  انظر:  ( 

(
4
 .1/312شرح اللمع  انظر .كقول الشافعي يف اجلديد   ( 

(
5
 .1/313نثر الورود  انظر  ( 

(
6
 .222و  123ص  –رمحه اهلل تعاىل  –هذا الرتجيح يف مذكرة الشيخ حممد األمني  انظر  ( 

 .1/531البحر احمليط  انظر  ( 7)
 .املصدر نفسه  ( 8)
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 ،م على العام مطلقافإن اخلاص يقدَّ  ،اصأنه إذا ورد لفظ عام وخ –رمحه اهلل تعاىل  –بني اإلمام النووي 
سواء تقدم اخلاص أم تأخر ما مل يعمل بالعام قبل وجود املخص ، فقال يف باب اآلنية، عند الكالم عن جلود 

.. الثالث: لو سلم .فاجلواب من أوجه ؛مدِّ امليتة عند اجلواب عن اعرتاض فقال: ))فإن قالوا: خربنا متأخر فقُ 
دليل، ألنه عام وأخبارنا خاصة، واخلاص مقدم على العام سواء تقدم أو تأخر كما هو معروف تأخره مل يكن فيه 

 .(1)عن اجلماهري من أهل أصول الفقه((
وقال يف باب األحداث اليت تنقض الوضوء: ))وأما النسخ فضعيف أو باطل، ألن حديث ترك الوضوء اما 

 .(2)..((.اخلاص يقدم على العام سواء وقع قبله أو بعدهوحديث الوضوء من حلم اإلبل خاص، و  ،مست النار عام
 ثالثا/ من وافقه:

، ورواية عن اإلمام أمحد اختارها (4)، واملالكية(3)القول بتقدمي اخلاص مطلقا؛ هو مذهب مجهور الشافعية
  .(8)، وغريهم(7)، وهو مذهب الظاهرية(6)وبه قال بعض احلنفية ،(5)مجهور أصحابه

 خالفه:رابعا/ من 
 ،(10)واإلمام أمحد يف رواية أخرى(9)خالف ما ذهب إليه اجلمهور ومنهم اإلمام النووي مجهور احلنفية

حيث ذهب مجهور احلنفية واإلمام أمحد يف هذه الرواية إىل أن العام املتأخر ناسخ  ،(11)والقاضي أبوبكر الباقالين
وإن جهل التاريخ توقف فيهما، أو يرجع إىل دليل مرجح غريمها، وكذلك إذا كان العام متفقا  ،للخاص املتقدم

 .( 12)عليه واخلاص خمتلفا فيه وجب تقدمي العام املتفق عليه
أن اخلالف مبين على شيئني : أحدمها؛ دللة العام هل هي  –بعد النظر يف املسألة واألدلة   –يالحظ 
 ،ون بأهنا قطعية جيعلون العام ناسخا للخاص عند تأخرها عنه، ويتوقفون عند جهل التاريخفالقائل ،قطعية أو ظنية

                                                 

 .11/325-13شرح صحيح مسلم له  ،211-1/212اجملموع   ( 1)
 .15-2/11اجملموع   ( 2)
هناية الوصول  ،1/513؟ البحر احمليط /2املستصفى  ،2/311اإلحكام  ،2/152هناية السول  ،1/323شرح اللمع  انظر:  ( 3)

1/1211. 
 .1/332نثر الورود  ،2/111خمتصر املنتهى مع شرح العضد  ،1/221إحكام الفصول  انظر:  ( 4)
 ،2/551شرح خمتصر الروضة  ،2/133روضة الناظر  ،3/312شرح الكوكب املنري  ،2/151التمهيد  ،2/215العدة  انظر:  ( 5)

 .131املسودة ص 
 .1/212كشف األسرار   ،1/115فواتح الرمحوت  انظر  ( 6)
 .3/313اإلحكام لبن حزم  انظر  ( 7)
 .251-1/252املعتمد  انظر .كأيب احلسن البصري املعتزيل يف غري جمهول التاريخ   ( 8)
 .1/11التلويح على التوضيح  ،1/212كشف األسرار   ،1/115فواتح الرمحوت  ،2/21أصول السرخسي  انظر:  ( 9)

هذه الرواية على أن املراد ؛ إذا كانا  –رمحه اهلل تعاىل  –وقد محل القاضي أبو يعلى  ،2/151التمهيد  ،2/211العدة  انظر:  ( 10)
 .وليس املراد به عام وخاص تعارضا ،وقد تعارضا فيكون الثاين ناسخا لألول ،خربين خاصني

 .1/222إحكام الفصول  ،1/323شرح اللمع  ،3/225التقريب واإلرشاد له  انظر:  ( 11)
 ...والشطر الثاين عند احلنفية خاصة. أي من: وكذلك إذا كان العام  ( 12)
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والشيء الثاين ؛  .بينما الذين يقولون بأن دللة العام ظنية، حيكمون بتقدمي اخلاص يف مجيع احلالت على العام
وحيث إن األدلة تؤيد ما ذهب إليه  ،(1)أما عند عدم التنايف فال خالف ،هو وجود التنايف بني العام واخلاص

كانوا يقدمون اخلاص على العام من غري   –رضوان اهلل تعاىل عليهم أمجعني  –وألن الصحابة  ،كما تقدم  ،اجلمهور
فيكون ما  ،(3)، ومن تتبع قضاياهم حتقق من ذلك عنهم(2)إشتغال بطلب تاريخ ول نظر يف تقدم ول تأخر

 علم.اختاروه راجحا واهلل تعاىل أ
 الخاتمة في أهم النتائج:

وبعد هذه اجلولة الطويلة، والرحلة العلمية املمتعة يف آراء اإلمام النووي وأقواله املتعلقة بأصول الفقه واليت 
 ذكرها يف ثنايا كتبه توصل الباحث إىل ما يأيت:

جمتهدا يف املذهب يستقل أن اإلمام النووي رمحه اهلل تعاىل مل يكن جمرد ناقل للفروع الفقهية، وإمنا كان  -1
 برتجيح واختيار آرائه الفقهية بناء على ما صح عنده من املسائل األصولية.

اإلمام النووي كان له الستقاللية يف الرتجيح بني األقوال املختلفة يف أصول الفقه سواء وافق رأيه رأي أن  -2
 اجلمهور أم خالفه اما يدل على طول باعه يف هذا العلم.

املسائل األصولية اليت تعرض هلا اإلمام النووي يف كتبه الفقهية وكذلك شروحه للكتب اما يصلح لو كثرة  -3
 مجع يف مكان واحد أن ميثل له كتابا مستقال يف أصول الفقه.

أن اإلمام النووي رمحه اهلل تعاىل قد أثرى علم أصول الفقه بكثري من األمثلة التطبيقية والعملية اليت تعترب  -1
 املنشودة والثمرة املقصودة من تعلم هذا العلم. الغاية

أن أكثر آراء اإلمام النووي رمحه اهلل تعاىل موافق لرأي مجهور العلماء من املذاهب األربعة، وقليل منها ما  -5
خالف فيها اجلمهور، ول يدل ذلك على أنه كان جمرد ناقل، بل كانت مواقف خالف فيها اجلمهور اما 

 يف هذا العلم كما أسفنا. يدل على استقالليته
 وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، واحلمد هلل رب العاملني.

 قائمة المراجع: 
دار  2ابن احلاجب، خمتصر منتهى الوصول واألمل يف علمي األصول واجلدل، مطبوع مع شرح العضد ط/ -4

 هـ.4102لبنان.  –الكتب العلمية بريوت 
عالء الدين علي بن عباس القواعد والفوائد األصولية وما يتعلق هبا من األحكام احلسن ابن اللحام،  -2

  هـ 4102لبنان  –دار الكتب العلمية بريوت  4حتقيق الشيخ حممد حامد الفقي. ط/  ،الفرعية
ابن النجار، حممد بن أمحد الفتوحي، شرح الكوكب املنري املسمى مبختصر التحرير أو املخترب املبتكر شرح  -2

 هـ4102تصر يف أصول الفقه، حتقيق د. حممد الزحيلي و د. نزيه محاد. دار الفكر خم

                                                 

(
1
 .1/512البحر احمليط  انظر  ( 

(
2
 .135-2/131روضة الناظر  انظر  ( 

(
3
 .221املذكر ص  انظر  ( 
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حممد املختار بن الشيخ حممد  .ابن جزي، حممد بن أمحد، تقريب الوصول إىل علم األصول، حتقيق د -1
 هـ4141مكتبة ابن تيمية بالقاهرة، ومكتبة العلم جبدة.  4األمني الشنقيطي. ط/

دار  4رس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة حتقيق عبد السالم حممد هارون. ط/ابن فارس، أمحد بن فا -9
 هـ4144لبنان. -اجليل بريوت

ابن قدامة، حممد بن عبد اهلل، روضة الناظر وجنة املناظر يف أصول الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن  -1
ة دار إحياء الكتب العربية. حنبل، ومعها مزهة اخلاطر العاطر. حتقيق د. حممد بكر إمساعيل. مكتبة ومطبع

 القاهرة
ابن ماجة، حممد بن يزيد، سنن ابن ماجة، حتقيق وترقيم حممد فؤاد عبد الباقي. ط دار إحياء الكتب  -9

 العربية
 –دار إحياء الرتاث العريب، ومؤسسة التاريخ العريب بريوت  2ابن منظور اإلفريقي، لسان العرب، ط/ -2

 هـ4142لبنان. 
البصري، حممد بن عي بن الطيب، املعتمد يف أصول الفقه، تقدمي الشيخ خليل امليس. دار أبو احلسني  -5

 .لبنان –الكتب العلمية بريوت 
أبو اخلطاب، حمفوظ بن أمحد بن احلسن، التمهيد يف أصول الفقه، حتقيق د. مفيد حممد أبو عمشة.  -40

 هـ4101دار املدين جدة  4ط/
يب داود، حتقيق عزت عبيد الدعاس وعادل السيد. ط دار احلديث أبو داود، سليمان بن األشعث، سنن أ -44

 سوريا. –مح  
 2أبو يعلى، حممد بن احلسني الفراء، العدة يف أصول الفقه، حتقيق د. أمحد بن علي سري املباركي. ط/ -42

 هـ 4140
 أمحد بن عبد اهلل بن حنبل، املسند، )بريوت، دار الفكر العريب، دت( -42
ن احلسن، هناية السول يف شرح منهاج األصول، ومعه حواشيه املفيدة سلم األسنوي، عبد الرحيم ب -41

 الوصول لشرح هناية السول. عامل الكتب
 مجع أمحد بن حممد احلنبلي. ط دار الكتاب العريب ،املسودة يف أصول الفقهآل تيمية،  -49
 جومل وشبري أمحد حتقيق د/عبد اهلل ،كتاب التلخي  يف أصول الفقهإمام احلرمني، عبد امللك اجلويين،   -41

 .هـ4149لبنان.  –دار البشائر اإلسالمية بريوت  4العمري. ط/
اآلمدي، علي بن أيب علي، اإلحكام يف أصول األحكام، حتقيق عبد الرزاق العفيفي، تصحيح الشيخ عبد  -49

 هـ4229مؤسسة النور  4اهلل بن غديان وعلي احلمد الصاحلي. ط/
تيسري التحرير على كتاب التحرير لبن اهلمام، )بريوت، درا الكتب أمري بادشاه، العالمة حممد أمني،  -42

 العلمية دت(
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األنصاري، عبد العلي حممد بن نظام، فواتح الرمحوت. شرح مسلم الثبوب، مطبوع مع املستصفى للغزايل،  -45
 لبنان –دار األرقم بن أيب األرقم للطباعة والنشر والتوزيع. بريوت 

الفصول يف أحكام الفصول. حققه وقدم له ووضع فهارسه عبد اجمليد تركي.  إحكام ،الوليد وأبالباجي،  -20
 .هـ4149 2هـ، ط/4109 ،4دار الغرب اإلسالمي ط/

مؤسسة  2حتقيق د/عبد احلميد علي أيب زنيد. ط/ ،التقريب واإلرشاد الصغري ،حممد بن الطيبالباقالين،  -24
 .هـ4142الرسالة. 

ألسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي، حتقيق حممد املعتصم باهلل البخاري، عبد العزيز بن أمحد، كشف ا -22
 هـ4144لبنان.  –دار الكتاب العريب بريوت  4البغدادي. ط/ 

هـ. دار السالم 4145 2البخاري، حممد، صحيح البخاري، طبعة خاصة ملؤسسة احلرمني اخلريية ط/ -22
 للنشر والتوزيع الرياض

 دت. عامل الكتب ،مطبوع حباشية هناية السول ،رح هناية السولسلم الوصول لش، حممد، خبيت املطيعي -21
  البيضاوي، ناصر الدين عبد اهلل بن عمر، املنهاج مطبوع مع شرحه هناية السول -29
لبنان. و ط مكتبة دار الباز  –البيهقي، أمحد بن احلسني بن علي، السنن الكربى، ط دار الفكر. بريوت  -21

 اهلل عبد القادر عطا بتحقيق عبد 4141السعودية.  –مبكة 
الرتمذي، حممد بن عيسى، سنن الرتمذي املسمى اجلامع الصحيح، حتقيق وشرح أمحد حممد شاكر. ط/  -29

 هـ4252شركة مكتبة مصطفى البايب وأولده.  2
التلمساين، حممد بن أمحد مفتاح الوصول إىل بناء الفروع على األصول، حتقيق عبد الوهاب عبد اللطيف  -22

 هـ4102لبنان . -العلمية بريوت . ط دار الكتب
اجلزري، املبارك بن حممد، النهاية يف غريب احلديث واألثر، حتقيق حممود حممد الطناحي. الناشر املكتبة  -25

 اإلسالمية
اجلويين إمام احلرمني، عبد امللك بن عبد اهلل، الربهان يف أصول الفقه، تعليق صالح بن حممد بن عويضة.  -20

 هـ4142لبنان.  –بريوت  دار الكتب العلمية 4ط/ 
 هـ.4252لبنان.  –احلاكم، أبو عبد اهلل النسيابوري، املستدرك على الصحيحني، ط دار الفكر بريوت  -24
الدكتور أكرم بن حممد بن حسني أوزقان، الستثناء عند األصوليني، )دار املعراج الدولية للنشر، ط ا،  -22

 هـ( 4141
لقواعد األصولية املؤثرة يف اختالف الفقهاء، )مذكرة مطبوعة الدكتور عمر بن عبد العزيز حممد، أبرز ا -22

 هـ، وهي مقررة على طلبة املاجستري باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة( 4255باآللة احلاسبة 
الرازي فخر الدين، حممد بن عمر، احملصول يف علم أصول الفقه، حتقيق طه جابر فياض العلواين. جامعة  -21

 –دار الكتب العلمية بريوت  4هـ. وط/ 4100السعودية ب –عود اإلسالمية الرياض اإلمام حممد بن س
 هـ4102لبنان. 
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 لبنان.  –الرازي، حممد بن أيب بكر، خمتار الصحاح، الناشر: دار الكتاب العريب، بريوت  -29
لكتيب دار ا 4الزركشي، حممد بن هبادر بن عبد اهلل، البحر احمليط، حتقيق جلنة من علماء األزهر. ط/ -21

 هـ4141
السبكي، تاج الدين، مجع اجلوامع، مطبوع مع شرحه وحاشية البناين عليه. ط دار إحياء الكتب العربية  -29

 البايب احلليب مبصر
لبنان  –السبكيني، تقي الدين وتاج الدين، اإلهباج يف شرح املنهاج، ط/ا دار الكتب العلمية بريوت  -22

 هـ4209
دار الكتب العلمية بريوت  4خسي، حتقيق أيب الوفاء األفغاين. ط/السرخسي، حممد بن أمحد، أصول السر  -25

 هـ4141لبنان.  –
الشنقيطي، حممد األمني بن حممد املختار، نثر الورود على مراقي السعود، حتقيق وإكمال تلميذه. د.  -10

ر حممد ولد سيدي ولد حبيب الشنقيطي. الناشر: حممد حممود اخلضر القاضي. توزيع دار املنارة للنش
 هـ4149 4والتوزيع. ط/

الشوكاين، حممد بن علي، إرشاد الفحول إىل حتقيق علم األصول، حتقيق أيب مصعب حممد سعيد البدري.  -14
 هـ. و ط دار املعرفة بريوت  لبنان 4142مؤسسة الكتب الثقافية  4ط/
 هـ(4100الشريازي،  الشيخ أيب إسحاق، التبصرة، حتقيق د/ حممد حسن هيتو . )دار الفكر دط،  -12
حتقيق عبد اجمليد الرتكي. دار الغرب اإلسالمي.  ، شرح اللمع،إسحاق إبراهيم الشريازي أبو الشريازي، -12

 .لبنان –بريوت  4102 4ط/
 4الشريازي، أبو إسحاق، اللمع يف أصول الفقه، حتقيق حمي الدين ديب مستو ويوسف علي بديوي. ط/  -11

 هـ4141سوريا.  –دار الكلم الطيب دمشق 
، حاشية الصبان على شرح األمشوين )مصر، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البايب احلليب وشركاه، الصبان -19

 دت(
صفي الدين اهلندي، حممد بن الرحيم األرموي، هناية الوصول يف دراية األصول، حتقيق د. صاحل بن  -11

السعودية.  –كرمة مكتبة نزار مصطفى الباز . مكة امل 2سليمان اليوسف ود. سعد بن سامل السويح. ط/
 هـ 4145

هـ. 4145 2الطويف، سليمان بن عبد القوي، شرح خمتصر الروضة، عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي. ط/ -19
 وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد. اململكة العربية السعودية.

 ، دت( 1عباس حسن، النحو الوايف. )مصر، دار املعارف، ط -12
الدين أمحد، الغيث اهلامع شرح مجع اجلوامع. حتقيق )مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحياء  العراقي، ويل -15

 هـ(4120، 4الرتاث اإلسالمي، ط



                                        األقوال األصولية لإلمام النووي في مباحث األلف اظ

 

51 

مطبوع مع الشرح املذكور. دار الكتب  ،حاشية العطار على شرح احمللي على مجع اجلوامع ،حسن ،العطار -90
 هـ4241لبنان.  –العلمية بريوت 

ط جممع اللغة العربية بدمشق  ،حتقيق إبراهيم السليقيين ، أن النهي يقتضي الفسادحتقيق املراد يفالعالئي،  -94
 السورية –
العلوي الشنقيطي، عبد اهلل بن إبراهيم، نشر البنود على مراقي السعود. )بريوت، دار الكتب العلمية،  -92

 هـ(4105، 4ط
صول. تقدمي وضبط وتعليق الغزايل، حجة اإلسالم أبو حامد حممد بن حممد، املستصفى من علم األ -92

 الشيخ إبراهيم حممد رمضان. )بريوت، دار األرقم بن أيب األرقم للطباعة والنشر والتوزيع، دت(
 الغزايل، حممد بن حممد، املنخول يف أصول الفقه، حتقيق د/ حممد حسن هيتو  -51
مؤسسة الرسالة. بإشراف الفريوزآبادي، حممد بن يعقوب، القاموس احمليط. حتقيق مكتب حتقيق الرتاث يف  -99

 هـ.4141لبنان.  –مؤسسة الرسالة بريوت  9حممد نعيم العرقسوسي. ط/
الفيومي، أمحد بن حممد بن علي، املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري، اعتىن هبا األستاذ يوسف الشيخ  -91

 هـ.4142 2حممد. املكتبة العصرية. صيدا بريوت. ط/
جي، شرح تنقيح الفصول يف اختصار احملصول يف األصول، حتقيق طه عبد القرايف، أمحد بن إدريس الصنها -99

 هـ.4252مكتبة الكليات األزهرية ودار الفكر.  4الرؤوف سعد ط/
ابن السمعاين، أبو املظفر منصور بن حممد، قواطع األدلة يف أصول الفقه. حتقيق د. عبد اهلل بن احلافظ  -92

 هـ(1111، 1احلكمي، ود. علي بن عباس احلكمي. )ط
 جممع اللغة العربية بالقاهرة، املعجم الوسيط مصر. -95
احمللي، حممد، شرح مجع اجلوامع مطبوع مع األصل وحاشية البناين عليه، ط دار إحياء الكتب العربية  -10

 البايب احلليب مبصر
 مذكرة يف أصول الفقه  -14
مأمون شيحا.  مسلم، مسلم بن احلجاج، صحيح مسلم، مطبوع مع شرح النووي، حتقيق الشيخ خليل -12

 هـ.4120دار املعرفة للطباعة والنشر.  1ط/
شركة مكتبة مصطفى البايب احلليب وأولده  4النسائي، أبو عبد الرمحن بن شعيب، السنن الكربى، ط/  -12

 هـ4222مبصر. 
هـ. 4149دار الفكر  4النووي، حيىي بن شرف، اجملموع شرح املهذب، حتقيق د. حممود مطرجي. ط/ -11

 لبنان. –بريوت 
سوريا. سنة -دار القلم دمشق 4النووي، حيىي بن شرف، حترير ألفاظ التنبيه، حتقيق عبد الغين الدقر. ط/ -19

 هـ4102
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دار الفكر  4النووي، حيىي بن شرف، هتذيب األمساء واللغات، شراف مكتب البحوث والدراسات، ط/  -11
 هـ4141لبنان  –بريوت 

املكتب اإلسالمي.  2تني، إشراف زهري الشاويش. ط/النووي، حيىي بن شرف، روضة الطالبني وعمدة املف -19
 هـ4142

النووي، حيىي بن شرف، شرح صحيح مسلم املسمى املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج, حتقيق  -12
 هـ4120دار املعرفة للطباعة والنشر.  2الشيخ مأمون شيحا. ط/

املطبعة املولوية بفاس العليا  4ط/ ،دفتح الودود على مراقي السعو  ،حممد بن حيىي بن حممد املختار ،الوليت -15
 .هـ4229احملمية املغرب 

 هـ4149دار الفكر  4وهبة الزحيلي، الدكتور، أصول الفقه اإلسالمي، ط/ -90
 

 


