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 داللة العام والخاص في التشريع االسالمي

Dalalat ul ‘Aam (General) and Dalalat ul Khass (Specific) In Islamic law 

 
 د. عبداحلي املدين 

 د.فيض االبرار 
Abstract  

General and specific utterances are considered one of the important topics among the scholars of 
“Principles of jurisprudence” through the worship of the legally competent Muslims and their 
treatment of each other, since most religious texts and “Sunnah” involve general rules, 
commands, orders, and the absolute and restricted utterances. The study aimed at identifying 
general utterance linguistically and as a term besides its types and generalization utterances; in 
addition to specialization and its types supported by two kinds of evidence. The study also 
aimed at recognizing the special utterances through defining the imperative, warning off, the 
absolute and the restricted utterances and their phrasing and reference in addition to the 
phrasing and the rule of 'Nahi' and its effect on sayings and actions in worship and treatment. 
The study also aimed at defining 'mutlaq' and 'muqayad', and their rules and when the 
absolute utterance involves a restricted one. This study helps the legally competent Muslim to 
know his worship and treatment of his Muslim brothers. Among the findings reached by the 
study are: a general utterance involves all individuals; it to keeps it general meaning unless it is 
specified by evidence whether it is directly or indirectly attached meaning indirectly. 
Keywords: Usul al-fiqh, Islamic jurisprudence, General and specific utterances. 

 احلمدهلل والصالة والسالم على أشرف األنبياء  واملرسلني ومن تبعهم إبحسان إىل یوم الدین، وبعد:
 الح ونفع املكلفني من املعاش واملعاد.إن علم أصول الفقه هو من مصادر التشریع اإلسالمي وهو أساس الفتاوى الفروعية اليت هبا ص

وقد اهتم املسلمون هبذا العلم على مرور العصور وظل يف مقدمة العلوم اإلسالمية اليت حيث الباحثون والدارسون 
 لتدریسها وتلقيها ألجلها یتميز علم أصول الفقه من كافة العلوم فهو مادة غزیرة تشبع املقبلني عليه.

األصول تتنوعت ملزااي خاصة ولعل منها موضوع معرفة داللة األلفاظ العربية من انحية   ومع هذا فإن مواضيع 
اخلصوص والعموم ومن انحية التقييد واإلطالق من املوضوعات اجلدیرة ابلبحث والدراسة ألن اغلب األدلة الشرعية 

آن واحلدیث إلدراك أحكام اخلطاب من اإلطالقات والعمومات فعلى من أرادفهم األحكام الشرعية املستنبطة من القر 
 العام وعالقته ابخلاص ومقاصد ذلك يف اللسان العريب والعرف الشرعي.

 لذلك قمنا بكتابة حبث حول داللة الفاظ العام واخلاص والعالقة بينهما وقسمنا موضوع البحث إىل مباحث:
  املبحث األول : ذكران فيه تعريف الكل من العام واخلاص لغة وإصطالحا  

 املبحث الثاين : ذكران ألفاظ وصيغ العموم مع ذكر األمثلة والشرح
 املبحث الثالث: ذكر ألفاظ وصيغ اخلصوص مع ذكر األمثلة والشرح

املبحث الرابع : تكلمنا حول داللة اخلاص والعام بني القطعية والظنية ذكران األقوال يف ذلك وأدلة كل قول مث 
 الراجح مع الدليل

                                                 

 أستاذ مشارك جبامعة این أي دي للهندسة والتكنا لوجية كراتشي. 

 أستاذمساعد جامعة كراتشي. 
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 : ذكران مثرة اخلالف يف داللة العام بني القطعية والظنية تطبيقاٌ على املسائل الفرعية املبحث اخلامس
املبحث السادس : ذكران داللة العام بعد التخصيص هل يبقى حقيقة يف الباقي أم جمازا  فذكران األقوال مع األدلة 

 ف.وذكران الراجح يف أن العام يبقى حجة يف الباقي بعد التخصيص ومثرة اخلال
 :املبحث األول : تعريف الكل من العام واخلاص لغة وإصطالحا  

العام لغة : "إسم فاعل من عم مبعىن مشل مأخؤذ من العموم وهو الشمول یقال مطرعام أي شاملة لألمكنة كلها وعّم 
 1القوم ابلعطية إذا أمشلهم هبا". 

: إختلف علماء األصول يف تعریف العام إصطالحا إختالفًا كثريًا وأكثرها مل تسلم من اإلعرتاضات.  العام إصطالحا  
ومن املالحظ لدى العلماء يف التعریفات أن التعریف ال بد أن یكون جامعًا مانعًا لذلك حنن خنتار التعریف اآليت 

 الذي نراه جامعاً مانعاً وهو اآليت:
 2جلميع ما یصلح له دفعة واحدة وحبسب وضع واحد من غري حصر"  "العام هو اللفظ املستغرق

شرح التعریف :فقولنا "هو اللفظ املستغرق جلميع ما یصلح له" خيرج به غري مستغرق مثال بعض احليوان إنسان. وخرج بقولنا 
ال تتناول مجيع األفراد على وجه الشمول وإمنا ألّّنا  3"دفعة واحدة" النكرة يف سياق اإلثبات كما قال هللا تعاىل"فَ َتْحرِیُر رَقَ َبٍة" 

 تتناول واحداً غري معني فلو أن إنساانً لدیه عشرة رقاب وحنث يف اليمني هل یعتق كل الرقاب؟ ال بل واحد فقط.
وخرج بقولنا "حبسب وضع واحد" اللفظ املشرتك كالعني وماله حقيقة وجماز كاألسد، فإن املشرتك موضوع يف األصل 

ن معىن. أما العام فيشمل مجيع املعاين الصاحلة له يف حالة كوّنا حاصلة بوضع واحد يف أصل اللغة. وخارج ألكثر م
 بقولنا "بال حصر" ما یتناول مجيع أفراده مع احلصر كأمساء العدد مائة وألف وحنوها.

 4اخلاص لغة : "املنفرد مأخوذ من قوهلم اختص فالن بكذا إذا انفرد به دون غريه". 
 طالحا: إختلف عبارات علماء األصول يف تعریف اخلاص ونستخلص من كالم األكثرین التعریف اآليت:إص

 كأمساء األعالم واإلشارة والعدد.   5هو "لفظ وضع ملعىن واحد على اإلنفراد أو للكثري حمصور" 
 :املبحث الثاين : صيغ العموم وألفاظه

صوليني يف داللة العموم هل هي لفيية وضعية أو غريلفيية یعي وقبل أن نذكر ألفاظ العموم نشري إىل إختالف األ
 هل يف اللغة العربية ألفاظ وكلمات تفيد العموم بلفيها ووضعها حقيقة أم ال ؟.

"فذهب اآلئمة األربعة ومجهور علماء األصول إىل أن داللة العموم لفيية ووضعية یعي وضعت يف العربية ألفاظ  
وذهب اجلمهور من املرجئة إىل أن ال شئي من الصيغ واأللفاظ يف العربية تفيد  6ة". كلمات تفيد العموم حقيق

واختار بعض األصوليون التوقف يف ذلك كما یيهر ذلك من كالم  7العموم حقيقة وإمنا العموم منشأة إرادة املتكلم 
  8اآلمدي واملشهور من أيب احلسن األشعري 

ور إلفادة طائفة من الكلمات العموم مبجرد مادهتا اللفيية من غري حاجة وال شك أن الراجح يف ذلك مذهب اجلمه
 إىل نفي إرادة اخلصوص عنها.

 من صيغ العموم:
ما دل على العموم مبادته: ومن صيغ العموم  مثل: مجيع وكل وعامة وكافة وقاطبة  كما قال تعاىل : "ُخُذوا  .1

وكقولنا "مجيع طلبة اجلامعة مسلمون"  10وقوله : "ِإانا ُكلا َشْيٍء َخَلْقَناُه بَِقَدٍر"  9زِینَ َتُكْم ِعْنَد ُكلِّ َمْسِجٍد" 
يًعا"   وعند علماء األصول " كل" من أقوى صيغ العموم. 11وكقوله تعاىل: "َوُتوبُوا ِإىَل اَّللاِ مجَِ
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العاقل وغريه و"أین" للمكان و"أاين"   أمساء الشرط : ك       "من" للعاقل  و"ما" لغري العاقل و" أي" يف اجلميع أي .2
ْهَر   12و"مىت" للزمان إىل آخره كقوله عزوجل: "فَأَیْ َنَما تُ َولُّوا فَ ثَما َوْجُه اَّللاِ" وكقوله تعاىل: "َفَمْن َشِهَد ِمْنُكُم الشا

13فَ ْلَيُصْمُه" 
 

وقوله  14انه وتعاىل: "فَأَْیَن َتْذَهُبوَن"أمساء اإلستفهام : ك    "من" و "ما" و "مىت" و "ماذا" و "أین"  كقوله سبح .3
َ قَ ْرًضا َحَسًنا" ُتُم اْلُمْرَسِلنَي"   15سبحانه وتعاىل: "َمْن َذا الاِذي یُ ْقِرُض اَّللا 16وكما قال عزوجل: "َماَذا َأَجب ْ

 

ََُْكُلوَن أَْمَواَل األمساء املوصولة : ك                                       "ما" و"من" و "الذین" و" الاليت"  كما ورد يف اآلیة: "ِإنا الاِذینَ  .4  
: "َوَّللِاِ َیْسُجُد َما وقوله سبحانه وتعاىل 18وكقوله تعاىل: ". . .َوُأِحلا َلُكْم َما َوَراَء َذِلُكْم ..."  17اْليَ َتاَمى ظُْلًما" 

ِت َوَما ِِف ٱأْلَْرِض"  وََٰ مََٰ 19ِِف السا
 

 النكرة يف سياق النهي أو النفي أو الشرط أو اإلستفهام اإلنكاري.  .5

  "ُهْم َماَت أََبًدا فلفظ "أحد" نكرة واقعة يف سياق النهي  20ومثال النهي قوله عزوجل: "َواَل ُتَصلِّ َعَلى َأَحٍد ِمن ْ
 نافقني. یعم مجيع امل

 "یِن فلفظ "وصية" يف احلدیث  22: "ال وصية لوارث" ملسو هيلع هللا ىلصوكقوله  21مثال النفي قوله تعاىل: "اَل ِإْكرَاَه يف الدِّ
 نكرة واقعة يف سياق النفي فتدل على العموم وان كل وصية لوارث منهي عنها هبذا احلدیث إال ما خصه الدليل.

  ُفلفظ "شئياً"  23وْا َشْي ًًٔا أَْو ُُتُْفوُه فَِإنا ٱَّللاَ َكاَن ِبُكلِّ َشْىٍء َعِليًما" ومثال الشرط : قوله سبحانه وتعاىل: "ِإن تُ ْبد
 نكرة يف سياق الشرط فتعم كل شئي كبريا كان أو صغريا.

 ". . . ْتِيُكم ِبِضَياٍء ََ ُر اَّللاِ  ٌه َغي ْ "إله"  فلفظ 24ومثال اإلستفهام اإلنكاري كقوله سبحانه وتعاىل: ". . . َمْن إِلََٰ
 نكرة وقعت بعد "من" الشرطية فتعم كل اآلهلة املزعومة غري هللا .

ْنَساَن َلِفي ُخْسٍر" .1 وقوله  25املعرف أبل اإلستغراقية مفردًا كان أم جمموعًا كما قال سبحانه وتعاىل:"َواْلَعْصرِِإنا اإْلِ
ارَِقُة فَاْقَطُعواْ أَْیِدیَ ُهَما" ارُِق َوالسا  ل كل إنسان إال ما استثي منه.یشم 26تعاىل: "َوالسا

ُتْم َأْعَداًء فَأَلا  .2 َف بَ نْيَ املعرف ابإلضافة مفردًا  كان أم جمموعًا  كقوله تعاىل: " َواذُْكُروا نِْعَمَة اَّللاِ َعَلْيُكْم ِإْذ ُكن ْ
" ُهَو الطاُهوُر : صلى هللا عليه وسلم فلفظ "نعمة" مفرد مضاف إىل لفظ "هللا" فتفيد العموم أبمره 27قُ ُلوِبُكْم"

تَ ُتُه".   فلفظ "ميتتة" مضاف إىل الضمري فتفيد العموم اي ان كل أنواع ميتات البحر حالل. 28َماُؤُه، احلِْلُّ َمي ْ

انِتَاِت َوالصااِدِقنَي اْلقَ اجلمع املعرف ب"أل" كما قال عزوجل: "ِإنا اْلُمْسِلِمنَي َواْلُمْسِلَماِت َواْلُمْؤِمِننَي َواْلُمْؤِمَناِت َواْلَقانِِتنَي وَ  .3
29َوالصااِدقَاِت.." 

يًعا إِناُه ُهَو اْلَغُفوُر الراِحيُم"  نُوَب مجَِ َ یَ ْغِفُر الذُّ َلَح اْلُمْؤِمُنوَن"  30وقوله تعاىل: "إنا اَّللا  31وقوله تعاىل: "َقْد أَف ْ
التكسري. والدليل على ذلك إمجاع فكل ذلك یفيد العموم سواء أ كان اجلمع مجع مذكر سامل أم مؤنث سامل أو مجع 

الصحابة على إفادة ذلك اجلمع العموم، فقد فهموا العموم من تلك الصيغة حينما رد أبو بكر علي األنصار القائلني 
فلفظ "األمراء"  32للمهاجرین يف سقيفة بي ساعدة )منا أمري ومنكم أمري بقوله صلى هللا عليه وسلم: "األمراء من قریش" 

 معرف ابلالم فهم الصحابة من ذلك العموم وهللا أعلم . مجع تكسري

ونكتفي هبذه لشهرهتا وكثرت إستعماهلا ألن إستقراء  صيغ العموم ليس مطلوب حبثنا بل املطلوب من هذا البحث هو 
 الكالم على داللة العام واخلاص كما سيأيت.

 املبحث الثالث : من صيغ اخلاص
 واملراد هبا  األلفاظ اليت دلت اإلستقراء على أّنا وضعت لتدل على معىن واحد على اإلنفراد أو لكثري حمصورفمن تلك الصيغ: 

 أمساء األشخاص "ك" زید ، بكر، علي ، حسن وغريه .1

 ما وضع لكثري حمصور كاملثىن وأمساء العدد مثل : ثالثة ، عشرة ، مائة ، ألف. .2
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 وع :  مثل إنسان، حيوان، رجل. ما دل على اجلنس أو الن .3

 ما یطلق على معىن واحد: مثل الذكاء، الكفالة، العقد، العلم، احلوالة. .4

صيغ األمر والنهي: وهو األلفاظ اليت وضعتها العرب للداللة على طلب الفعل طلباً جازماً أو ّنيه ّنيًا جازماً  .5
 وهو كثرية تتفاوت حسب الشریعة يف طلب الفعل أو ّنيه.

النكرة يف سياق اإلثبات: إذا مل یقرتن هبا ما یفيد العموم وهى يف نفس املطلق عند بعض األصوليني كما قال  .6
فلفظ "رقبة" نكرة وقعت يف سياق اإلثبات فال تتناول مجيع أفرادالرقبة على وجه   33تعاىل: "فَ َتْحرِیُر َرقَ َبٍة"

 الشمول بل واحد غري معني.

 ص والعام من حيث القطعية والظنية املبحث الرابع: داللة اخلا .7
 أوالً : داللة اخلاص 

واملراد ابخلاص هنا ما سبق يف تعریفه "وهو لفظ وضع ملعىن واحد على اإلنفراد أو لكثري حمصور ومل یقرتن به ما یصرفه 
 عن حقيقة وضعه اللغوي".

ق فهم منه املعىن أو هى فهم املعىن املراد "داللة اللفظ" الوضعية، وهى: "كون اللفظ إذا أطل-هنا–واملقصود ابلداللة 
فإن كانت "داللة اللفظ" على املعىن ال حتتمل غريه مسيت  34من وضع اللفظ مىت أُطلق ابلنسبة للعام ابلوضع". 

"قطعية" وان احتملت مع املعىن املوضوع له اللفظ معىن آخر مسيت "ظنية" فعلى هذا یكون القطع والين من صفات 
 على املعىن. ولكن القطع یراد ویطلق به أحد املعنيني: "داللة اللفظ"

من األخبار يف إثباهتا واحملكم من اآلايت يف  "قطعية املتواتر :األول: أن یكون خالية من اإلحتمال أصال: مثل
 معانيها" وهذا النوع یفيد العلم اليقني يف ما یثبت له. 

"قطعية احلدیث املشهور يف ثبوته وقطعية النص واملفسر من  :يل مثلاإلحتمال الناشئي عن دل خالية من الثاين: أن یكون
 األلفاظ يف املعىن الياهر منهما" وهذا النوع من القطع یفيد طمأنية القلب وميله إىل صحة اخلرب وداللة اخلاص من هذا النوع.

ل القطع "أي أن اخلاص یدل ابتفاق احلنفية واملذاهب اآلخرى على معناه الذي وضع له على سبي
أنه ال  -كما مر–واملراد ابلقطع هنا  35واليقني مامل یدل دليل على صرفه عن معناه وإرادة معىن آخر"

حيتمل غري معناه احتمااًل انشئًا عن دليل وليس املراد أنه ال حيتمل غري معناه أصاًل. مثل لفظ ثالثة 
ٍم"  اَرتُُه ِإْطَعاُم َعَشَرِة َمَساِكنَي" ولفظ عشرة يف 36أايم يف قوله: "َفِصَياُم َثاَلثَِة َأايا  37قوله:"َفَكفا

فكل من العددین املذكورین یدل على معناه قطعًا ال حيتمل زايدة وال نقصًا وذلك ألن كل منهما لفظ خاص فداللته 
من اخلاص فلفظ " أقيموا " و" آتوا " أمر واألمر  38على ذلك قطعية . ومثل قوله تعاىل ] وأقيموا الصالة ....... [ 

دل  39النفس اليت حرم هللا إال ابحلق [، فيدالن على وجوب الصالة والزكاة داللة قطعية وكذلك قوله ] وال تقتلوا 
 على حترمي القتل داللة قطعية ألن لفظ " وال تقتلوا " ّني والنهي من اخلاص.

أیضا أبن املراد منها "فهم املعىن من اللفظ مىت أطلق اثنياً : داللة العام : عرفنا مما سبق تعریف العام كما عرفنا الداللة 
أن العام الباقي على عمومه یدل على مجيع أفراده وحكمه یثبت جلميع ما یتناوله من األفراد  40یرى مجهوراألصوليني".

 ما مل یدل دليل على ُتصيصه واختلفوا يف داللة العام أهي داللة قطعية أم ظنية ؟
 األصوليون العام إىل ثالثة أقسام : ولتحرير حمل النزاع قسم

عام أُرید به اخلصوص قطعًا : وقد اتفق مجهور العلماء إذا خص العام منه بعض أفراده بدليل صحيح أن داللته  .1
َنٌة"  َٰ اَل َتُكوَن ِفت ْ بعد أن خرج من عمومه املستأمن بقوله تعاىل: "َوِإْن  41على الباقي تبقى ظنية "َوَقاتُِلوُهْم َحىتا
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َٰ َیْسَمَع َكاَلَم اَّللاِ" أَ  َن اْلُمْشرِِكنَي اْسَتَجاَرَك فََأِجْرُه َحىتا "ذلك أن العام الذي خصص قد یكون خمصصة  42َحٌد مِّ
43معلالً بعلة ميكن حتققها يف األفراد الباقية ومع هذا اإلحتمال ال تبقى داللة العام املخصوص قطعية"

 

الف العلماء يف قطعية داللة العام الذي إقرتن به ما یدل على العموم قطعيا عام أُرید به العموم قطعاً: یعي مل خي .2
ويف هذه اآلیة جاء  44وتنفى إحتمال التخصيص كما قال عزوجل: "َوَما ِمن َداباٍة يف اأْلَْرِض ِإالا َعَلى اَّللاِ رِْزقُ َها" 

فتعم كل دآبة وهذا العموم قطعي.  -كمامر–العموم من أن "دآبة" نكرة يف سياق النفي وهذا یفيد العموم 
والقرنية الدالة على "أن اآلیة عامة قطعاً هي أن جتویز التخصيص فيها یؤدي إىل وجود شریك مع هللا تعاىل یرزق 

45بعض الدواب وهذا حمال بل أن إعتقاد ذلك یؤدي بصاحبه إىل الكفر والعياذ ابهلل". 
 

عمومه أو خصوصه وهو حمل اخلالف آراء العلماء يف داللة عام مطلق: وهو الذي مل تصحبه قرینة تدل على  .3
على أن العام شامل جلميع  46العام املطلق."إتفق مجهور األصولني من احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة".

أفراده معنًا وأن احلكم القاطع للعام اثبت لكل شخص من أشخاصه كما اتفقوا أیضًا على وجوب إجراء العام 
مومه والعمل به مامل یيهر دليل خيصص العام مث اختلفوا يف صفة داللة العام املطلق على مشول أفراده على ع

 أقطعية هي أم ظنية ؟ إىل األقوال:

  القول األول : "ذهب معيم احلنفية إىل أن داللة العام املطلق على كل فرد من أفراده قطعية ووافقهم على ذلك
هذا إذا مل خيص منه البعض فإن خص منه البعض فداللته على الباقي  47املالكية" اإلمام الشاطيب رمحه هللا من 

 ظنية كما سبق واستدلوا أبدلة منها:

وقالوا أیضاً: "أن اللفظ العام مبنزلة اخلاص يف كون داللة كل منهما اثبتة بطریق الوضع وحيث أن اإلتفاق قائم  .1
طعية داللته إحتماله للمجاز فكذلك تكون داللة العام املطلق على ان اخلاص یدل على معناه قطعا وال یؤثر يف ق

قطعية وال یؤثر فيها إحتماله للتخصيص ألن الكل أحتمال وألن التفریق بني العام واخلاص يف كون داللة اخلاص 
ال تتأثر ابحتماله للمجاز حيت تكون ظنية وتتأثر داللة العام إبحتماله للتخصيص حيت تكون بسبب ذلك ظنية 

48تفریق بني متماثلني يف الوضع بدون دليل یقتضي التفریق". 
 

قالوا: إن العموم مما حتتاج إىل التعبري عنه أبلفاظ فوضعت العرب له ألفاظاً تدل علىه واللفظ مىت كان موضوعا للداللة على  .2
 الدليل خبالف ذلك. املعىن یكون ذلك املعىن اثبتاً به قطعاً سواء كان اللفظ املوضوع عاماً أم خاصاً حىت یرد

هذا الدليل ذكره اإلمام الشاطيب رمحه هللا وهو: "أن مذهب القائلني بينية داللة العام یؤدي إىل أبطال الكليات  .3
"وقد قرر الشاطيب أن رأس  49القرآنية وذلك یتناِف مع ما هو معلوم من أن رسول هللا قد بعث جبوامع الكلم". 

هذه اجلوامع هي العموميات فإذا ُفرض أّنا ليست موجودة أو أن املوجود منها مفتقر إىل خمصص فقد خرجت 
50تلك العمومات من أن تكون جوامع خمتصرة ويف ذلك توهني لألدلة الشرعية".  

 

 ة إىل أن داللة العام على مجيع ألفراده القول الثاين: "ذهب مجهور األصوليني من املالكية والشافعية واحلنابل
 :واستدلوا أبدلة منها 51ظنية"

قالوا : إن داللة العام املطلق من قبيل الياهر، والياهر عند علماء األصول هو "اللفظ الذي حيتمل معنيني أو  .1
عن غري ما  قالوا والياهر یفهم على ظاهره  وال یُنفي اإلحتمال  52أكثر هو يف أحدها أرجح منه يف اآلخر". 

 ظهر منه وما كانت داللته كذلك فداللته ظنية.
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وقالوا أیضاً: "ثبت ابإلستقراء والتتبع ملوارد العام يف الشرعية قصره على بعض أفراده إال يف القليل النادر حىت  .2
 شاع عند العلماء قوهلم ما من عام إال وقد خص منه البعض ومثل ذلك یورث شبهة يف داللة العام سواء ظهر

  53املخصص أو مل یيهر ومع هذا اإلحتمال ال یصح القول بقطعية العام".

 :املبحث اخلامس: يف بيان  مثرة اخلالف يف داللة العام 
 ترتب على اإلختالف يف قوة داللة العام من جهة قطعيتها وظنيتها يف مسألتني مشهورتني. 

 حاد والقياس.األوىل : ُتصيص عام القرآن والسنة املتواترة خباص خرب اآل
إن من املعلوم لدى احملققني واملتفق عليه أن اللفظ العام الوارد يف القرآن جيوز ُتصيصه ابلقرآن أو السنة املتواترة لكن 
اإلختالف وقع يف جواز ُتصيص القرآن بسنة القياس واآلحاد، ألن القرآن قطعي الثبوت والسنة األحادیة والقياس 

على ُتصيص القطعي هذا ما قاله أصحاب القول األول فال جيوز عندهم ُتصيص  ظنية الثبوت فال یقوي اليي
القرآن بسنة اآلحاد والقياس إال إذا خصص عام القرآن مبخصص يف قوته كنص من القرآن أو السنة متواترة ألنه بعد 

 هذا التخصيص یصري ظي الداللة فيخصصه ما هو ظي أیضاً كخرب اآلحاد.
: "أن ُتصيص العام من قبيل البيان للمراد منه فال بد أن یكون املبني "ابلكسر" يف قوة املبني  وهؤالء یقولون أیضاً 

 "ابلفتح" أو أقوى منه".
أما أصحاب القول الثاين وهم مجهور فيجوز لدیهم ُتصيص اللفظ العام الوارد يف القرآن ابللفظ اخلاص الوارديف سنة 

 ام أي عام القرآن على إفراده ظنية.األحاد وابلقياس الصحيح ألن داللة الع
كما قال تعاىل: "َأْسِكُنوُهنا ِمْن   54وبناء عليه أوجب أصحاب القول األول السكىن والنفقة للمطلقة ابئناً بينونة كربى 

ن ُوْجدُِكْم". العموم فاستدلوا بعموم هذه اآلیة أبن املطلقة ثالاث هلا سكىن ونفقة ومل خيصصوا هذا  55َحْيُث َسَكنُتم مِّ
حبدیث فاطمة بنت قيس أن زوجها أبو عمرو بن حفص طلقها البتة "أي الطالق الثالث" فجاءت إىل النيب تطلب 

وأیدوا رأیهم وما ذهبوا إليه بقول عمر عند ما أخرب هبذا احلدیث   56النفقة فقال هلا : "ليس لك نفقة والسكىن". 
 57 ندري لعلهاحفيت أونسيت هلاسكىن ونفقة" قال: "ال نرتك كتاب هللا وسنة نبينا لقول امرأة ال

أما أصحاب القول الثاين فخصصوا عام القرآن خبرب اآلحاد وذهبوا إىل أنه ال نفقة وال سكي للمطلقة البائنة بينونة الكربى عمالً 
 58 ابحلدیث املذكور وجعلوه خمصصاً لعموم القرآن وذهب إىل ذلك من الصحابة علي وابن عباس وجابر بن عبدهللا

 ولتحریر حمل النزاع ميكن أن نقسم املطلقة إىل ثالثة أقسام :
 املطلقة طالقاً رجعياً هلا نفقة وسكن ابتفاق العلماء .1

 املطلقة طالقاً ابئناً بينونة الكربى إذا كانت حامال فلها نفقة وسكىن ابتفاق العلماء .2

نفقة وال سكىن هلا عند اجلمهور والدليل املتعلق املطلقة طالقًا ابئنًا بينونة الكربى إذا كانت غري حاملة فال  .3
َٰ َیَضْعَن مَحَْلُهنا  ن ُوْجدُِكْم. . .َحىتا . . ابلنفقة والسكىن كما قوله سبحانه وتعاىل: "َأْسِكُنوُهنا ِمْن َحْيُث َسَكنُتم مِّ

َفَقَة َلِك ِإالا َأْن تشمل األول، والثاين وحدیث فاطمة بنت قيس املذكور تشمل الثالث ويف روایة "اَل ن َ   59."
 .60َتُكوين َحاِماًل" 

 وعلى كل فالسبب هو إختالفهم يف ُتصيص عموم القرآن يف السكىن والنفقة حبدیث فاطمة الذي هو من اآلحاد.
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وال شك أن الراجح لدي هو ما قاله اجلمهور يف ذلك وذلك عمال یفعل الصحابة فإّنم خصصوا قول هللا  عزوجل: 
ِلُكْم" "َوُأِحلا لَ  ا َورَاَء ذََٰ حبدیث ّنى النيب عن اجلمع بني املرأة وعمتها وبني املرأة وخالتها كما وردت يف  61ُكم ما

ِتَها َواَل َخالَِتَها".   62احلدیث النبوي:  "ال تُ ْنَكُح اْلَمْرأَُة َعَلى َعما
وحبدیثه صلی هللا عليه وسلم : "ال یرث الكافر  63: "الیرث القاتل شيئاً" ملسو هيلع هللا ىلصوخصوا عموم آايت املواریث أبمر 
حبدیث النبوي يف البحر:  65وخصصوا عموم قوله تعاىل:"حرمت عليكم امليتتة"  64من املسلم وال املسلم من الكافر". 

تَ ُتُه"   66"ُهَو الطاُهوُر َماُؤُه احلِْلُّ َمي ْ
فهذه األدلة وغريها ترجح قول اجلمهور من األصوليني الذین ذهبوا إىل جواز ُتصيص عموم القرآن خبرب الواحد ألنه 

 شارح  الكتاب والسنة  للناس.  ملسو هيلع هللا ىلص
الثاين : إذا تعارض مدلول العام واخلاص فيما دل عليه اخلاص وذلك أبن یدل أحدمها على حكم خيالف ما دل عليه 

 نة.اآلخر يف مسئلة معي
فأصحاب القول األول یثبتون التعارض بينهما الستوائهما يف قطعية  الداللة ففي هذه احلالة یقررون أبن اخلاص خيصص العام 
إذا علم إقرتاّنما يف الزمان فإن تراخى عنه كان اخلاص انسخاً للعام يف بعض أفراده وإن جهل اتریخ تقدمي العام  عمل ابلراجح 

 67يح، فإن مل یوجد الرتجيح ومل یكن تساقطاً. ومل حيتج بواحد منهما منهما حسب قواعد الرتج
أما أصحاب القول الثاين فإّنم ال یثبتون التعارض بني العام واخلاص ألن اخلاص قطعي الداللة والعام ظي الداللة 

 68ا التاریخ والقطعي یقدم على اليي فيعمل به أي خيصص به العام سواء علمنا أیهما أسبق اترخياً أو جهلن
َماُء َواْلُعُيوُن أَْو َكاَن َعثَرايا  اْلُعْشُر َوَما وكان من أثر ذلك إختالفهم يف مسائل منها ما نقل عن النيب أنه قال: "فِيَما َسَقْت السا

یث األول عام یشمل قليل الزرع فاحلد  70وقوله آخر: "لَْيَس فِيَما ُدوَن ََخِْس أََواٍق َصَدقٌَة"  69ُسِقَي اِبلناْضِح ِنْصُف اْلُعْشِر"
وكثريه ففيه العشر إن كان یسقى ابألمطار والعيون وإن كان یسقى ابإلبل أو الشراء فنصف العشر. واحلدیث الثاين خصص 
عموم األول فال زكاة يف أقل من َخسة أوسق فاجلمهور أخذوا هبذا احلدیث الثاين ألن اخلاص داللته قطعية ومل َخذوا ابحلدیث 

 ول "الذي هو العام" ألن داللته ظنية فخصصوا ابلثاين عموم األول وعملوا به.األ
أما أصحاب القول  األول أي احلنفية  أخذوا ابحلدیث األول وإن كان عاماً  ألن داللته  قطعية كداللة اخلاص وألنّه 

 ب واجب واألخذ به أنفع للفقراء.یوجب الزكاة يف القليل والكثري خالفاً للحدیث الثاين وحيث أن اإلحتياط يف الوجو 
 املبحث السادس : داللة العام بعد التخصيص هل يبقي حقيقة يف الباقي أم جمازا .       

لكن اإلختالف حصل يف  71أكثر الفقهاء واألصوليني ومعهم اآلئمة األربعة ذهبوا إىل جواز ُتصيص العام مطلقًا 
 على احلقيقة أم جمازاً.؟داللة العام بعد ُتصيصه على الباقي هل یبقي 

 قبل أن ندخل يف املوضوع نعرف احلقيقة واجملاز.
 احلقيقة: "هو اللفظ املستعمل فيما وضع له مثل أسد للحيوان املفرتس". 

 72وأما اجملاز: "هو اللفظ املستعمل يف غري ما وضع له مثل أسد للرجل الشجاع". 
 للغوي إىل آخر فهو جماز".وهذا التعریف یفيدان: "أن كل لفظ نقل عن موضعه ا

القول األول: "ذهب مجهور أهل العلم مالكية والشافعية واحلنابلة وأكثر احلنفية إىل أن العام إذا دخله التخصيص فإنه 
یبقى حقيقة فيما بقي مطلقًا ألن تناول اللفظ للبعض الباقي بعد التخصيص كتناوله له بال ُتصيص ألنه یتناوله 

 73هذا واضح".  حبسب الوضع األصلي و 
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القول الثاين: "ذهب األشاعرة واملعتزلة إىل أنه جماز يف الباقي مطلقًا سواء أكان  التخصيص مبتصل أم منفصل وسواء أ كان 
 74بلفظ أم بغري لفظ ألن العام موضوع للمجموع فإذا أرید به البعض فقد أرید به غري ما وضع له وذلك هو اجملاز" 

قى حقيقة يف الباقي بعد التخصيص" یعي أنه حجة یعمل به واملراد أبنه یبقي يف الباقي جماز أنه واعلم أن املراد "أبنه یب
ال یبقي حجة وال یعمل به ألنه عند ما صار جمازًا فقد خرج الوضع من أیدینا وال قرینة تفصل وحتصر فيبقى جمماًل 

 واجململ ال یعمل به ما دام جمماًل.
ِلُكْم" والراجح هو القول األول، ألن مثاًل إذا بني النيب أنه  75ه ال خيفي أن قوله سبحانه وتعاىل: "َوُأِحلا َلُكْم َما َورَاَء ذََٰ

خيرج منه مجع املرأة مع عمتها أو خالتها یبقى عمومه حجة فيما سوى ذلك وقوله تعاىل:"حرمت عليكم امليتتة 
 احلدیث "أحلت لنا ميتتان ودمان السمك واجلراد وبني النيب أنه خيرج منه السمك واجلراد كما يف 75والدم ...: 

فإنّه ال شك أن اآلیة تبقي حجة يف حترمي ما عدا ذلك من امليتات والدماء ونيائر هذا كثرية   76والكبد والطحال" 
جدًا والقول أبنه ال یبقى يف الباقي بعد التخصيص یلزمه بطالن جل عمومات الكتاب والسنة ألن الغالب عليها 

يص والتخصيص ال یقدح يف داللة اللفظ على الباقي كما قال عزوجل: "فَ َلِبَث ِفيِهْم أَْلَف َسَنٍة ِإالا ََخِْسنَي التخص
 ال یقدح فيه إخراج اخلمسني ابإلستثناء يف صحة لبثة فيهم تسعمائة وَخسني كما هو ظاهر. 77َعاًما" 

 حجة يف الباقي ويعمل به. اخلالصة:  أنه قد ثبت ابألدلة أن العام بعد التخصيص يبقى

 :واملصادر اهلوامش
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