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  النسخ الجزئي

  -دراسة أصولیة تطبیقیة  -

  ھر بنت محمد الفوزانجوا

مسار الفقھ وأصولھ ،التخصص الدقیق أصول الفقھ قسم الدراسات اإلسالمیة ،كلیة 
  . التربیة ،جامعة الملك سعود، المملكة العربیة السعودیة

  jalfawzan@ksu.edu.sa :البرید اإللكتروني 

  :الملخص

واز ال خ���الف ب���ین األص���ولیین ف���ي ج���واز الن���سخ عق���ًال وش���رًعا، وك���ذلك ف���ي ج���
تخصیص الع�ام ؛ ولك�ن الخ�الف وق�ع ف�ي بع�ض م�سائل وجزئی�ات الن�سخ والتخ�صیص،                      
ومن بینھا ما إذا تع�ارض ال�نص الع�ام م�ع ال�نص الخ�اص، وك�ان الخ�اص مت�أخًرا، فعن�د                        

فما ھو  .جمھور الحنفیة یعد ذلك نسًخا بخالف جمھور األصولیین الذین قالوا بالتخصیص          
 ف��ي ھ��ذه الم��سألة خ��الف أص��ولي، أو خ��الف  الن��سخ الجزئ��ي، وھ��ل ترت��ب عل��ى الخ��الف 

مقدم�ة، ومبحث�ان   : أصولي فقھي، أم أنھ مجرد اختالف م�سمیات وألف�اظ؟، وخط�ة البح�ث          
خصص األول للتعریف بالنسخ، والنسخ الجزئي، وحكمھم�ا وش�روطھما والف�رق بینھم�ا،              

ف�ي  أما الثاني فقد خصص لمذاھب األصولیین ف�ي ھ�ذه الم�سألة وأدل�تھم، ومن�شأ الخ�الف                   
: منشأ الخ�الف ف�ي الم�سألة     . المسألة، وأخیًرا األثر المترتب على الخالف في ھذه المسألة        

: أھ�م نت�ائج البح�ث     .ت�أخیر البی�ان، وماھی�ة التخ�صیص       : یعود إلى مسألتین مھمت�ین، وھم�ا      
النسخ الجزئي ال یختلف ع�ن الن�سخ الكل�ي، إذ ماھی�ة الن�سخ واح�دة، وإنم�ا االخ�تالف ف�ي            

 للتمییز فقط، وتردد المسألة ب�ین التخ�صیص والن�سخ مبن�ي عل�ى أدل�ة                 الموضع، والتسمیة 
  .القول بالتخصیص في ھذه الحالة؛ لوجاھة أدلتھ: عند كل فریق، والرأي الراجح ھو

  .واكتسبت المسألة أھمیة لترتب األثر األصولي الحقیقي على الخالف فیھا

ص ، التخ�صیص ، ت�أخیر   النسخ ، النسخ الجزئي، العام ، الخ�ا    : الكلمات المفتاحیة 
  .البیان ، داللة العام بین القطعیة والظنیة
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Abstract: 

The difference between the fundamentalists in the possibility 
of transcription is reasonably and legitimate, as well as the 
allocation of the general, but the difference occurred in some 
matters and the partialities of transcription and allocation. If 
the general text differs from the special text and the special is 
late, the Hanafi audience is considered transcription other 
than the fundamentalist audience who adopted the allocation. 
What is the partial transcription, and whether the 
disagreement in this matter has resulted in a fundamentalist 
or a fundamentalist juristic disagreement, or is it just a 
difference of names and words?Research Plan: Introduction 
and two topics one devoted to define transcription and partial 
transcription and their terms and conditions and the difference 
between them. The second was devoted to the doctrines of 
the fundamentalists in this matter, their evidence, the origin of 
the disagreement in this matter and finally the implications of 
the disagreement in this matter.   

The disagreement origin in this matter: It is due to two 
important matters: delaying the statement and what is the 
allocation. 

The most important search results: Partial transcription does 
not differ from the total transcription, so what is transcription 
one. Difference in position and designation are for distinction 
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only. The matter arises between allocation and transcription 
based on its priority for each team. The most preponderate 
opinion is to say allocation in this case. The matter gained 
importance for the real fundamental impact of the its dispute. 

Keywords: Transcription , Partial Transcription , General , 
Special , Allocation , Delaying declaration , General 
connotation between determinism and assumptions.  
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  مقدمة

الحم��د هللا رب الع��المین، ال��صالة وال��سالم عل��ى س��یدنا ونبین��ا محم��د إم��ام الھ��دى          
  ..أمابعد.                                    والرحمة، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین

فلقد شرع اهللا تعالى األحك�ام لحك�م یعلمھ�ا س�بحانھ، لھ�ا مقاص�دھا الت�ي تھ�دف إل�ى                      
  .سد عنھمتحقیق مصالح العباد ودرء المفا

واقتضت حكمتھ سبحانھ أن یشرع أحكاًما ثم ینسخھا بأحكام أخرى، وھذا سابق في 
  .علم اهللا تعالى

وموض��وع الن��سخ یحت��ل مكاًن��ا أص��یًال ب��ین موض��وعات أص��ول الفق��ھ، إذ ھ��و م��ن     
مباحث علم األصول األصیلة، وفي معرفة العلماء ل�ذلك، وش�ھادة الم�صادر المعتب�رة ف�ي               

  .ك غنى عن التوضیح وزیادة البیانعلم األصول على ذل

وال خالف عند جمھ�ور األص�ولیین ف�ي ج�واز الن�سخ عق�ًال وش�رًعا، وق�د اس�توفوا                      
الكالم في مباحث النسخ، وعنوا بالتفرقة بین النسخ وبین ما قد یشتبھ ب�ھ م�ن م�صطلحات         

  .أخرى؛ كتخصیص العام وتقیید المطلق

إل�ى ح�د كبی�ر تخ�صیص الع�ام ف�ي           وھناك ما نستطبع تسمیتھ بالنسخ الجزئي ی�شبھ         
أح��د ح��االت تع��ارض الع��ام م��ع الخ��اص، فیم��ا إذا ورد الخ��اص مت��أخًرا ع��ن الع��ام فعن��د      
جمھور الحنفیة یعد ذلك نسًخا ال تخصیًصا، وعن�د الجمھ�ور تخ�صیص ال ن�سخ، فم�ا ھ�و                  

  النسخ الجزئي؟ وما ھي فكرتھ ؟وھل ھي مقبولة أم أنھا تحكم؟

ف مسمى فقط؟ أم اختالف یترت�ب علی�ھ أث�ر؟ وھ�ل       ھل الخالف بین المذاھب اختال    
  ! أصولي، أم أصولي وفقھي؟– إن وجد –ھذا األثر 

  :مشكلة البحث

عندما تناول األصولیون باب النسخ فالمقصود بھ رف�ع حك�م ش�رعي ب�دلیل ش�رعي         
متراخ عنھ، غیر أن جمھور الحنفیة اعتبروا إخراج فرد من أفراد العموم بالدلیل الخاص 

تأخره عتد التعارض نسًخا، في حین أنھ یقابل حمل الع�ام عل�ى الخ�اص ف�ي ھ�ذه      في حال   
الحالة عند الجمھور؛ لذلك كان من المناسب تسمیتھ بالنسخ الجزئي تمییًزا لھ عن الن�سخ،        
والذي نستطیع إطالق النسخ الكلي علی�ھ، فھ�ل االخ�تالف ف�ي الم�صطلح ترت�ب علی�ھ أث�ر             

  .أنھ اختالف مسمیات فقط ال یترتب علیھ أثرأصولي، أو أثر أصولي وفقھي، أم 

  :أھمیة البحث وأسباب اختیاره

  . ببحث مستقل– بحسب بحثي –لم یفرد ھذا لموضوع  -١
 .أھمیة دراسة المسائل األصولیة التي تحتاج لتحریر نوع الخالف فیھا -٢
دراسة ھذه المسائل تتیح فرصة للوقوف على منشأ الخالف، ومقاصد العلم�اء              -٣

  .في أقوالھم
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  :أھداف البحث

 .بیان حد النسخ الكلي ولجزئي وكذلك التخصیص -١
 .الوقوف على أدلة األصولیین ومناقشتھا ،للوصول إلى الرأي الراجح  -٢
 .الوصول إلى نتیجة الخالف في المسالة ومعرفة األثر المترتب  -٣

  . استقرائي، تحلیلي، استنتاجي:منھج البحث

  :    إجراءات البحث

 .إلى سورھاعزو اآلیات القرآنیة  -١
 .تخریج األحادیث والحكم على ما كان منھا في غیر الصحیحین -٢
 .توثیق النصوص واألقوال والنقول من مصادرھا المعتمدة -٣
إذا وجد ت�شابھ ف�ي اس�م الم�صدر أذك�ر ف�ي الھ�امش المرج�ع واس�م المؤل�ف، وم�ا                         -٤

 .سوى ذلك المصدر فقط
 .توثیق المراجع الحدیثة بذكر اسم الكتاب والمؤلف -٥
 المراج��ع ف��ي الھ��امش بح��سب أقدمی��ة الم��ذھب، ث��م األقدمی��ة ف��ي الم��ذھب     ترتی��ب -٦

 .الواحد
  :حدود البحث 

الن���سخ الجزئ���ي ب���ین الع���ام والخ���اص ،وبعب���ارة أخ���رى ت���أخیر البی���ان المتعل���ق     
 .بتخصیص العموم عند األصولیین 

 م��ن أف��رد ھ��ذا الموض��وع – بح��سب تتبع��ي وبحث��ي –ل��م أج��د : الدراس��ات ال��سابقة
أم��ا المواض��یع ذات ال��صلة فھ��ي الن��سخ، والتخ��صیص، وال یخف��ى كث��رة    .بدراس��ة م��ستقلة

  .المؤلفات والرسائل حول ھذین الموضوعین، ولیس ذكر أحدھا بأولى من اآلخر

  : تشتمل خطة البحث على ھذه المقدمة، ومبحثین:خطة البحث

  .النسخ والنسخ الجزئي:        المبحث األول

  .خالتعریف بالنس: األول: وفیھ مطلبان

  .حكم النسخ: الثانیة.             تعریف النسخ: األولى: وفیھ ثالث مسائل

  .شروط النسخ:      الثالثة

  :وفیھ ست مسائل.            التعریف بالنسخ الجزئي: المطلب الثاني

  .صورة النسخ الجزئي: الثانیة    .فكرة النسخ الجزئي: األولى

  .حكم النسخ الجزئي: الرابعة    .تعریف النسخ الجزئي: الثالثة

الف���رق ب���ین الن���سخ والن���سخ  : ال���سادسة    .شروط النسخ الجزئي: الخامسة
  .الجزئي والتخصیص
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م��ذاھب األص��ولیین ف��ي م��سألة الن��سخ الجزئ��ي واألث��ر المترت��ب    : المبح��ث الث��اني
  :علیھ، وفیھ ثالثة مطالب

  .مذاھب األصولیین في مسألة النسخ الجزئي: األول

  : في مسألة النسخ الجزئي، وفیھ مسألتانمنشأ الخالف: الثاني

  .ماھیة التخصیص وشروطھ:الثانیة .            تأخیر البیان: األولى

األث��ر المترت��ب عل��ى الخ��الف ف��ي م��سألة الن��سخ الجزئ��ي، وفی��ھ       : المطل��ب الثال��ث 
  :مسألتان

  .                    األثر األصولي: األولى

  األثر الفقھي:  الثانیة

  .وفیھا أبرز النتائج ثم الخاتمة 

  .ثم فھرس للمصادر والمراجع ،ویلیھ فھرس للموضوعات 

وختامًا أسأل اهللا عز وج�ل أن یجع�ل ھ�ذا العم�ل خال�صًا لوجھ�ھ الك�ریم وص�لى اهللا          
  .وسلم على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ 
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  املبحث األول

  النسخ والنسخ اجلزئي

  : وفیھ مطلبان

  .التعریف بالنسخ: المطلب األول

  :وفیھ ثالث مسائل

  .تعریف النسخ: األولى

  .حكم النسخ: الثانیة

  .شروط النسخ: الثالثة

  .التعریف بالنسخ الجزئي: المطلب الثاني

  :وفیھ ست مسائل

  .فكرة النسخ الجزئي: األولى

  .صورة النسخ الجزئي: الثانیة

  .تعریف النسخ الجزئي: الثالثة

  .حكم النسخ الجزئي: الرابعة

  .وط النسخ الجزئيشر: الخامسة

  .الفرق بین النسخ والنسخ الجزئي والتخصیص: السادسة
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  اطب اول

 فرا  

  : وفیھ ثالث مسائل

  .شروط السخ: الثالثة.       حكم النسخ: الثانیة.    تعریف النسخ: األولى

  :تعریف النسخ: المسألة  األولى

  :)١(ددة، منھا یطلق النسخ في اللغةعلى معاٍن متع:النسخ لغة

 .)٢( َّ ٰىين ىن نن من  زن رن مم ام يل ُّ : اإلزالة، ومنھ قولھ تعالى -

 .)٣( َّ جف مغ جغ  مع جع مظ ُّ : النقل، ومنھ قولھ تعالى -

  .نسخت الریح آثار القوم: اإلبطال، ومنھ قولھم -

وھل النسخ حقیقة في األزالة، أم مجاز في النقل؟ أم العكس؟ أم ھو مشترك بینھما؟ 
  .)٤(یینمحل خالف بین األصول

 عرف النسخ بتعریفات كثیرة، وھي متفاوتة في لفظھ�ا ومعناھ�ا،            :النسخ اصطالًحا 
  :إال أننا نستطیع تصنیفھا إلى اتجاھین

أن الحكم المنسوخ لھ غایة معین�ة  :  یرى أن النسخ بیان، ومعنى بیان    :االتجاه األول 
بھ بذاتھ، والنسخ ك�شف   ینتھي إلیھا، ولھ مدة محدودة، فإذا جاءت تلك الغایة ینتھي العمل            

  .ھذا االنتھاء 

 م��ن الحنفی��ة،  )٧(، والن��سفي)٦(، والب��زدوي)٥(ومم��ن س��لك ھ��ذا االتج��اه الج��صاص    

                                                           

 .٦١/ ٢، لسان العرب ٣٠٩، مختار الصحاح ص ٤٣٤/ ٥معجم مقاییس اللغة ) ١(
 .٥٢سورة الحج ) ٢(
 .٢٩سورة الجاثیة ) ٣(
، التقریر ٤٩/ ٢، بیان المختصر ١٥٤/ ٣كشف األسرار عن أصول البزدوي : راجع على سبیل المثال) ٤(

 .٣٥٩ -٣٥١/ ٢ذوي البصائر ، روضة الناظرمع إتحاف ٥٣/ ٢، فواتح الرحموت ٤٠/ ٣والتحبیر 
 .٢٢/ ٢الفصول في األصول ) ٥(
 .١٥٦/ ٣أصول البزدوي ) ٦(
، وقد ذكر بعد التعریف تفسیرًا وھو أن النسخ بیان لمدة الحكم في حق ١٢٩/ ٢كشف األسرار على المنار ) ٧(

صة المتأخرین، صاحب حق الشرع، وتبدیل في حق البشر، وھذه العبارة ُذكرت كثیرًا في كتب الحنفیة، وخا
/ ٢كشف األسرار شرح أصول البزدوي : انظر. ومفادھا بأننا وإن عرفنا النسخ بالبیان، إال أنھ كذلك رفع

 .٦٧/ ٢، التنقیح مع التوضیح ١٥٦
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  .)٣(، وذھب إلیھ ابن حزم)٢(، ومن الشافعیة الجویني في البرھان)١(والقرافي من المالكیة

 «ئ�ھ مدة الحكم الذي كان في توھمنا وتقدیرنا جواز بقا       «قال الجصاص النسخ بیان     
)٤(.  

 عل��ى ھ��ذا الم��نھج م��ن أبرزھ��ا بأن��ھ جع��ل الن��سخ      )٥(وق��د وردت ع��دة اعتراض��ات  
تخصیًصا زمانًیا، ولیس كل ما یبین بھ من مدة الحكم یكون نسًخا، وال ف�ي معن�ى الن�سخ،     

  .)٦(فإن بیان مدة بقاء الواحد لیس بنسخ، كما لو ورد الخطاب بحكم مؤقت

  : االتجاه الثاني

ل�وال مج�يء الن�سخ لبق�ي ذل�ك الحك�م ثابًت�ا        : ومعنى كونھ رفًع�ا  یرى أن النسخ رفع،     
  .)٧(على ما كان علیھ

 م�ن  )١٠( م�ن المالكی�ة، والغزال�ي   )٩(، والباجي)٨(وممن سلك ھذا االتجاه ابن الحاجب     
  . من الحنابلة)١٢( والطوفي)١١(الشافعیة، وابن قدامة

لیل ش��رعي رف��ع الحك��م ال��شرعي ب��د «: ق��ال اب��ن الحاج��ب ف��ي تعریف��ھ للن��سخ بأن��ھ   
  : على ھذا المنھج، أبرزھا)١٣(متأخرؤ، وقد وردت عدة اعتراضات

ب��أن خط��اب اهللا ق��دیم ف��ال یمك��ن رفع��ھ، وك��ذلك الق��ول ب��أن الن��سخ رف��ع ی��دل عل��ى       
  . بما ال یتسع المقام لذكره)٢(وقد أجیب عن ھذه االعتراضات.)١)(١٤(البداء

                                                           

 .٢٩٠شرح تنقیح الفصول ص ) ١(
 .٨٤٥/ ٢البرھان ) ٢(
 .٤٣٨/ ٤اإلحكام في أصول األحكام ) ٣(
 .١٩٩/ ٢الفصول في األصول ) ٤(
/ ٢، روضة الناظر مع إتحاف ذوي البصائر ٢٢٣٠/ ٨، نھایة الوصول ٤٩٤/ ٢ بیان المختصر )٥(

٣٧١ – ٣٦٩. 
 .٢٢٣٠/ ٨نھایة الوصول ) ٦(
 .٣٦١/ ٢، شرح مختصر الطوفي ٢٨٢/ ٣المحصول للرازي ) ٧(
 .٢٦٤/ ٢بیان المختصر ) ٨(
 .٣٢٠إحكام الفصول ص ) ٩(
 .١٠٦/ ١المستصفى ) ١٠(
 .٣٦٠/ ٢روضة الناظر ) ١١(
 .٢٦٤/ ٢شرح مختصر الروضة ) ١٢(
 .٤٨٩/ ٢مختصر ابن الحاجب مع بیان المختصر ) ١٣(
النسخ في القرآن الكریم لمصطفى زید . البداء ھو الظھور بعد الخفاء، أو نشأة رأي جدید لم یكن) ١٤(

١/٢٤.  



 - ١٣٢ -

، فوج�ب أن یك�ون ف�ي    وتعریف النسخ بالرفع مواف�ق لحقیقت�ھ اللغوی�ة وھ�ي اإلزال�ة         
الشرع؛ ألن األصل عدم التغییر، وكذلك لحقیقتھ الشرعیة، فلم یع�رف الن�سخ بالناس�خ ب�ل              

  .بحقیقتھ الشرعیة التي ھي من فعل الشارع

رف�ع الحك�م الثاب�ت بخط�اب        «ومن التعریفات الجیدة للنسخ ما عرفھ ابن قدامة بأنھ          
  .)٣(»متقدم بخطاب متراخ عنھ

  . قطع تعلق الحكم الشرعي بالمكلف عند ورود الناسخ:  الحكمرفع :)٤(شرح التعریف

حقیقة النسخ رفع الحك�م الثاب�ت بحك�م متق�دم، فخ�رج ھ�ذا القی�د المب�اح           : الثابت بحكم متقدم  
  .بحكم األصل

  .ال یتحقق لنسخ إال في حال ورود خطاب ثاٍن رفع بحكم األول: بخطاب

  .موت والجنون ونحوھاویخرج بھذا القید زوال تعلق الحكم الشرعي بال

 ال بد من تراخي الخطاب الثاني عن األول، ویخرج بھذا القید المخص�صات              :متراخ عنھ 
  .المتصلة، إذ لوكان متصًال لكان بیاًنا

  :حكم النسخ: المسألة الثانیة

  .)٥(ال خالف بین األصولیین في أن النسخ جائز عقًال وواقع شرعًا

                                                                                                                                                          

 فواتح ،٦٤١/ ٢، السراج الوھاج ٨٤٧/ ٢، البرھان في أصول الفقھ ٤٩٠/ ٢بیان المختصر ) ١(
 ٢/٢٦٣، شرح مختصر الطوفي ٣٧٦/ ٢، روضة الناظر إتحاف ذوي البصائر ٥٣/ ٢الرحموت 

– ٢٦٤. 
 .٣٦٠/ ٢، روضة الناظر مع إتحاف ذوي البصائر ٤٨٩/ ٢بیان المختصر ) ٢(
 .٣٦٠/ ٢روضة الناظر مع إتحاف ذوي البصائر ) ٣(
/ ٢بیان المختصر : ظر أیضًاوان. ٣٦٦ – ٣٦٠/ ٢إتحاف ذوي البصائر شرح روضة الناظر ) ٤(

 .٢٥٦/ ٢، شرح مختصر الطوفي ٤٩٨ -٤٩٧
، شرح تنقیح الفصول ص ٣٢٤، إحكام الفصول ص ٦٨/ ٢، التنقیح ١٥٧/ ٣أصول البزدوي ) ٥(

، ٤١٩/ ١، قواطع األدلة ١١١/ ١، المستصفى ٣٦٣/ ١، المعتمد ٥٠١/ ٢، بیان المختصر ٢٩٤
، روضة الناظر مع ٢٢٤٤/ ٦لوصول إلى علم األصول  ، نھایة ا١٢٨ - ١٢٧/ ٣اإلحكام لآلمدي 

 -٥٣٣/ ٣، شرح الكوكب المنیر ٢٦٦/ ٣، شرح مختصر الروضة ٤٠١ -٣٩٩/ ٢اإلتحاف 
 .٢٧٦،إرشاد الفحول ص ٥٣٤



 - ١٣٣ -

  .)١(ى ذلكوقد حكى بعض األصولیین اإلجماع عل
واستدلوا على الجواز العقلي بأن المصالح تختلف ب�اختالف األش�خاص واألح�وال،       
فكذلك یجوز أن تختل�ف ب�اختالف األزم�ان، وإذا ج�ازت ب�اختالف األزم�ان ف�ال یمتن�ع أن               
یأمر اهللا تعالى المكلف بفعل في زمان لعلمھ بمصلحتھ فیھ، ثم ینھاه عنھ في آخر لمصلحة 

  .فیھ
  .)٢(الف المصالح باختالف األزمنة ال یكون النسخ ممتنًعاومع جواز اخت

 جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل ُّ : وأم��ا م��ن جھ��ة ال��سمع فقول��ھ تع��الى   

  .)٣( َّحن

  .)٥(،)٤( َّ حص  مس خس حس جس مخ جخ مح جح ُّ : وقولھ تعالى

  .)٦(اآلیة القرآنیة: والمراد باآلیة

ة تثب�ت وق�وع     وأما ما یدل على وقوع النسخ شرًعا فق�د ذك�ر األص�ولیون ع�دة أمثل�                

                                                           

  .٢٧٦، بلفظ االتفاق، وكذلك إرشاد الفحول ص ٢٧/ ٣، اإلحكام ٥٠١/ ٢بیان المختصر ) ١(
لفة أبي مسلم ألصفھاني ال یعتد بھا أو أنھا في حكم الشاذ، إذ وحكایة اإلجماع مبنیة على اعتبار مخا

  .نسب إلیھ القول بالجواز العقلي دون الشرعي
وقد ذكر بعض األصولیین أن الخالف بین األصولیین وأبي مسلم خالف لفظي، إذ إنھ لم یخالف في   

  .حقیقتھ ووقوعھ، وإنما سماه تخصیصًا
، شرح ٥٥/ ٢، فواتح الرحموت ٢٢٤٦/ ٦ھایة الوصول ، ن٣٢٤إحكام الفصول ص : راجع ھامش  

، إتحاف ذوي األبصار شرح روضة ١٩٩/ ١، نزھة الخاطر العاطر ٥٣٣/ ٣الكوكب المنیر 
  .، اإلحكام البن حزم   ٤٠١ -٣٩٦/ ٢الناظر 

  .وبناء على اعتبار الخالف لفظیًا إذًا ال خالف بین المسلمین في وقوع النسخ  
اصرین من ینكر وقوع النسخ في القرآن الكریم، وأن ما ذكر من وقائع ومع ذلك ظھر من المع  

  .إلخ... النسخ ال تعدو أن تكون من باب التخصیص أو التقیید
ومنھم المفكر اإلسالمي محمد الغزالي رحمھ اهللا في كتابھ نظرات في القرآن الكریم، وكذلك عبد   

  .المتعال الجبري في كتاب النسخ بین اإلثبات والنفي
ونقل األصولیون إنكار طائفة من الیھود وتسمى الشمعونیة لجواز النسخ عقًال وشرعًا الستلزامھ   

  ).١(راجع ھامش . البداء
  .- تعالى اهللا عن ذلك –وكذلك ما یراه الرافضة من جواز النسخ وأنھ یستلزم البداء   
أطال في األدلة ، و٢٢٧٢ - ٢٢٣٩/ ٦، نھایة الوصول ١٢٨ -١٢٧/ ٣اإلحكام لآلمدي : راجع  

 .٥٨ -٢٣/ ١، النسخ في القرآن الكریم لمصطفى زید٤٧٦والمناقشات،إرشاد الفحول ص 
 .١٢٨ -١٢٧/ ٣اإلحكام لآلمدي ) ٢(
 .١٠٦البقرة ) ٣(
 .١٠١النحل )  ٤(
/ ٣ وما بعدھا، اإلحكام لآلمدي ٢٢٤٨/ ٦، نھایة الوصول ١١١/ ١،المستصفى ١٠٦الرسالة  ص ) ٥(

 .٢٦٦/ ٢، شرح مختصر الروضة ٢٥٢ -٢٥١لتبصرة  وما بعدھا، ا١٢٨
 .٤٥٢ – ٤٤٥/ ٢، أضواء البیان ١٠/ ٢، تفسیر القرآن العظیم ٦٥/ ٢الجامع ألحكام القرآن ) ٦(



 - ١٣٤ -

  .)٣(،)٢(، وكذلك آیة المناجاة)١(النسخ في القرآن، منھا آیة العدة

  :)٤(شروط النسخ: المسألة الثالثة

  :تنقسم شروط النسخ إلى قسمین

  .)٥(شروط متفق علیھا: األول

  :اتفق القائلون بجواز النسخ شرًعا وعقآلعلى

 ف�ي العقائ�د، وال لم�ا    أن یكون الناسخ والمنسوخ حكًما شرعًیا عملًیا، ف�ال ن�سخ      -١
  .ثبت بالبراءة األصلیة

 .)٦(أن یكون الناسخ والمنسوخ حكًما جزئًیا، فال نسخ في الكلیات -٢
أن یك��ون الناس��خ والمن��سوخ دل��یًال م��ن الق��رآن أو ال��سنة، ف��ال ن��سخ باإلجم��اع      -٣

 .والقیاس
 .أن یكون الناسخ متأخرًا في النزول عن المنسوخ -٤
  .ال نسخ بعد وفاتھ فأن یكون النسخ في عصر النبي  -٥

  :شروط مختلف فیھا: الثاني

 .)٧(أن یكون ناسخ الدلیل القطعي دلیل قطعي -١
 .)٨(أن یكون النسخ بعد التمكن من الفعل -٢

                                                           

  .٢٣٤ البقرة َّ جنيم ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خل ُّ  )١(

 .٢٤٠ البقرة َّمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ُّ 

 .١٣، ١٢ -٦سورة المجادلة ) ٢(
تنبیھ لھ أن األصولیین اتفقوا على وقوع النسخ؛ لكنھم اختلفوا في الحكم على اآلیات بالنسخ؛ لذلك مما یجدر ال) ٣(

حكایة اإلجماع على وقائع النسخ فیھا نظر، مثال اآلمدي حكى اإلجماع على وقائع كثیرة، منھا نسخ الوصیة 
. صیص ولیس من باب النسخللوالدین بآیة المواریث، وھي عند بعض األصولیین والمفسرین من باب التخ

 .١٢٩/ ٣اإلحكام 
 .أذكرھا إجماًال؛ لحاجتنا إلیھا في مسألة شروط النسخ الجزئي) ٤(
،شرح مختصر الطوفي ٢٢٣٠ /٨،نھایة الوصول ٤٩٤ /٢،بیان المختصر ١٥٦ /٣أصول البزدوي :راجع) ٥(

 .١٩٥-١٧٧ /١،النسخ في القرآن ،لمصطفى زید ٣٦١ /٢
 .٣٣٨/ ٣الموافقات ) ٦(
، ٣٥٠، إحكام الفصول ص ٦٤/ ٣، التحریر مع التقریر والتحبیر ٥٠/ ٢كشف األسرار شرح المنار ) ٧(

، روضة الناظر مع ٢٣٤/ ٦، نھایة الوصول في درایة األصول ١٢٤/ ١، المستصفى ٣٣٩/ ٣الموافقات 
 إذ أجازوا وخالف في ھذا الشرط الظاھریة. ٥٦١/ ٣، شرح الكوكب المنیر ٥١٢/ ٢أتحاف ذوي البصائر 
 .٦١٧/ ٤اإلحكام في أصول األحكام البن حزم : انظر. نسخ المتواتر  باآلحاد

، میزان ٣٧٦/ ١المعتمد في أصول الفقھ : انظر. وھذا مذھب المعتزلة وبعض الحنفیة وبعض الشافعیة) ٨(
قبل التمكن أما جمھور األصولیین فقد ذھبوا إلى جواز النسخ . ١٦٥، اللمع للشیرازي ص ١٨٣/ ١األصول 
/ ١، المستصفى ٣٣٨، إحكام الفصول ص ٦١/ ٢، مسلم الثبوت ٦٣/ ٢أصول السرخسي : راجع. من الفعل

/ ٣، العدة في أصول الفقھ ١٢٦/ ٣، اإلحكام في أصول األحكام لآلمدي ٣١٢/ ٣، المحصول للرازي ١١٤
 .٤٦٤/ ٢، روضة الناظر ٨٠٧



 - ١٣٥ -

 

 .)١(أن یكون النسخ إلى بدل -٣
 .)٢(أن یكون النسخ إلى أخف، أو مساٍو -٤
  .)٣(أن ال ینسخ القرآن إال قرآن مثلھ، وال ینسخ السنة إال سنة مثلھا -٥

  ب ااط

زا  فرا   

  :وفیھ ست مسائل
  .صورة مسألة النسخ الجزئي: الثانیة.             فكرة النسخ الجزئي: األولى
  .حكم النسخ الجزئي: الرابعة.           تعریف النسخ الجزئي: الثالثة

  .شروط النسخ الجزئي:       الخامسة
  .زئي والتخصیصالفرق بین النسخ والنسخ الج: السادسة

  :فكرة النسخ الجزئي: المسألة األولى
، ف��ال یخل��و أن یك��ون أح��د الح��االت   )٥( م��ع ن��ص خ��اص )٤(إذا تع��ارض ن��ص  ع��ام 

                                                           

الرسالة ص : راجع. نقل عن المعتزلة، كذلك الظاھریةواشتراط البدل مذھب الشافعي رحمھ اهللا، و) ١(
  .٦٠٢/ ٤، اإلحكام في أصول األحكام البن حزم ٣٨٤ /  ١، المعتمد ١٠٩

كشف األسرار عن أصول البزدوي : انظر. بینما جمھور األصولیین على القول بعدم اشتراط البدل  
، شرح ١٣٥/ ٣مدي ، اإلحكام في أصول األحكام لآل٣٠٨، شرح تنقیح الفصول ص ١٧٢/ ٣

  .٥٤٥/ ٣الكوكب المنیر 
شرح : راجع. وقد ذكر بعض األصولیین أن الخالف لیس في اشتراط البدل وإنما في مفھومھ  

 .٥٤٨/ ٣الكوكب المنیر 
ال خالف بین األصولیین في جواز النسخ باألخف أو المساوي؛ لكن اختلفوا في النسخ باألثقل، ) ٢(

، ١٣٨/ ٣اإلحكام لآلمدي : انظر.  الظاھر إلى القول بعدم الجوازفذھب بعض الشافعیة وبعض أھل
  .٩٣/ ٤اإلحكام البن حزم 

/ ٣كشف األسرار عن أصول البزدوي : انظر. بینما ذھب جمھور األصولیین إلى القول بالجواز  
، شرح الكوكب ٤٢٨/ ١، قواطع األدلة ١٣٧/ ٣، اإلحكام لآلمدي ٣٣٣، إحكام الفصول ص ١٨٧

 .٥٤٩ /٣المنیر 
  .١٠٦الرسالة ص : راجع. وذھب إلى اشتراط ھذا الشرط الشافعي رحمھ اهللا) ٣(

. ووافقھ اإلمام أحمد في إحدى الروایتین عنھ في مسألة نسخ القرآن بالسنة المتواترة، ولیس العكس  
  .٧٨٨ /٣العدة في أصول الفقھ: راجع

  .١٢٥/ ١أصول السرخسي . »ًنىكل لفظ ینتظم جمًعا في السماء لفًظا أو مع«العام ھو ) ٤(
، ١٤٠٨/ ١، العدة في أصول الفقھ ٣٢/ ٢المستصفى : وانظر في تعریف العام على سبیل المثال  

-عام أرید بھ الخصوص -عام أرید بھ العموم :والعام أنواع .١١/ ٦روضة الناظر في اإلتحاف 
لم یصحبھ دلیل ینفي  (،العام الذي یحتمل الخصوص)اقترن بھ الدلیل المخصص(العام المخصوص 

،ومعظم العمومات التي وردت في القرآن والسنة )احتمال تخصیصھ أو ینفي إرادة العموم منھ 
وقع خالف بین األصولیین في مدى قوة داللتھ على العموم (العام المطلق -تندرج تحت ھذا النوع 

 .٤٠٦-٣٩٥انظر تفصیل ھذه األنواع في مناھج األصولیین ،لفتحي الدریني ص ).
  .٣٠/ ١أصول البزدوي . «...كل لفظ وضع لمعنى واحد على االنفراد، وانقطاع المشاركة«: الخاص ھو) ٥(

، ٢٠٩ – ٢٠٨/ ٢، اإلحكام لآلمدي ٦٦/ ٢بیان المختصر : وانظر في تعریف الخاص على سبیل المثال  
 .٧٥/ ١التلویح على التوضیح 



 - ١٣٦ -

  :التالیة

 .أن یكون النص الخاص متقدًما على النص العام -١
 .أن یكون النص الخاص متأخًرا عن النص العام -٢
 .مأن یكون النص الخاص مقترًنا في المجيء مع النص العا -٣
  .أن یكون تاریخ النص الخاص مجھوًال -٤

  فما الحكم في الحاالت األربع السابقة؟

، یبن�ى ال��نص الع��ام عل��ى  )٣(، والحنابل��ة)٢(، وال��شافعیة)١(عن�د الجمھ��ور م��ن المالكی�ة  
ال�نص الخ�اص، فیعم��ل ب�النص الخ�اص فیم��ا دلَّ علی�ھ، والع�ام فیم��ا وراء ذل�ك ف�ي جمی��ع         

  .)٤(نھ قصر العام على بعض أفراده بدلیلالحاالت؛ ولذلك عرفوا التخصیص بأ

  : یرون بأن)٥(بینما جمھور الحنفیة

إذا تق��دم ال��نص الخ��اص عل��ى  الع��ام، بمعن��ى أن الع��ام ورد مت��أخًرا فھ��و ناس��خ         -١
 .للخاص

إذا ورد  الخ��اص مت��أخًرا ع��ن الع��ام، فإن��ھ ناس��خ للع��ام ف��ي الق��در ال��ذي تناول��ھ           -٢
 .)٦(الخاص

 .المجيء مع العام، فإنھ یخصصھإذا ورد النص الخاص مقترًنا في  -٣
في حالة جھالة التاریخ یج�ب الت�رجیح بینھم�ا، ف�إن تع�ذر ف�التوقف؛ ل�ذلك عرف�وا                     -٤

، )٧(»ق��صر الع��ام عل��ى بع��ض أف��راده ب��دلیل م��ستقل مق��ارن  «: التخ��صیص بأن��ھ
  :فأضافوا قیدین، ھما

 .مقارنة الدلیل الخاص للدلیل العام في الورود  - أ

                                                           

 .٢١٦٥/ ٥، نفائس األصول ٣١١/ ٢مختصر ابن الحاجب ) ١(
 .١٦٤٥/ ٤، نھایة الفصول ٣٤٢/ ٢، اإلحكام لآلمدي ١٠٤ -١٠٣/ ٢المستصفى ) ٢(
/ ٣، شرح الكوكب المنیر ٢٢٥/ ٦، روضة الناظر مع اإلتحاف ٦١٥/ ٢العدة في أصول الفقھ ) ٣(

٣٨٢. 
  .٢٦٧/ ٣شرح الكوكب المنیر ) ٤(

، المحصول للرازي ١٩٩١/ ٤شرح تنقیح الفصول : وانظر في تعریف التخصیص عند الجمھور  
 .٢٦٨ -٢٦٧/ ٣، شرح الكوكب المنیر ٧/ ٣

/ ١، مسلم الثبوت ١٦٤/ ١، كشف األسرار للنسفي ١٠ -٩/ ٣كشف األسرار عن أصول البزدوي ) ٥(
٣٤٥. 

،وبعض الشافعیة كما نقلھ الشیرازي ١٦٠إحكام الفصول ص:انظر .  وھذا مذھب الباقالني من المالكیة٦
 ٦روضة الناظر مع اإلتحاف :انظر . ،وروایة عن اإلمام أحمد ١٣٠مع ص الل:عن بالبعض انظر 

 .٥٥٧ /٢،شرح مختصر الروضة ٢٢٦/
  .٢٩١/ ١كشف األسرار عن أصول البزدوي ) ٧(

، التحریر مع التقریر ١٢٨/ ١أصول السرخسي : وانظر في تعریف التخصیص عند الحنفیة  
 .٣٠٠/ ١/ ١، مسلم الثبوت ١٠/ ١والتحبیر 
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  ).منفصل(أن یكون الدلیل الخاص مستقًال   - ب

، أم��ا )٣(نخل��ص إل��ى أن جمھ��ور الحنفی��ة ال یوافق��ون الجمھ��ور س��وى ف��ي النقط��ة   
تحدی��ًدا ھ��ي فك��رة الن��سخ الجزئ��ي، ومنھ��ا تت��ضح لن��ا ص��ورة م��سألة الن��سخ        ) ٢(النقط��ة 
  .الجزئي

  :صورة النسخ الجزئي: المسألة الثانیة

 إذا تعارض نص عام م�ع ن�ص خ�اص، وك�ان الخ�اص مت�أخرًا ،وقب�ل وق�ت العم�ل              
  .)٢(؛ فإن الخاص ناسخ للعام في القدر الذي تناولھ الخاص)١(بالعام

  :تعریف النسخ الجزئي: المسألة الثالثة

المتتبع لكتب األصولیین ال یجد أثًرا لمصطلح النسخ الجزئي، وإنما یعبر عنھ بلفظ 
النسخ فقط في المواضع ذات الصلة؛ أما التعبیر بلفظ النسخ الجزئي فقد ظھر عن�د بع�ض           

  .)٣(المعاصرین في كتاباتھم

ولم یك�ن ثم�ة عنای�ة ب�صیاغة تعری�ف للن�سخ الجزئ�ي، فت�ارة ی�ذكر الم�صطلح عن�د                       
،  وتاری�ة ی�ذكر الف�رق ب�ین         )٤(الكالم عن تعارض العام مع الخ�اص دون ذك�ر تعری�ف ل�ھ             

  .)٥(التخصیص والنسخ الجزئي، ویتضمن تعریف كال المصطلحین

خ الجزئ�ي م�ع مراع�اة األخ�ذ ف�ي االعتب�ار             وبإمكاننا صیاغة تعریف لمصطلح النس    
  :، فنقول)٦(تعریف النسخ عند األصولیین، وتحدیًدا الحنفیة الذي عرفوا النسخ بالبیان

 )رفع الحكم الشرعي لبعض أفراد العام بعد العمل بمقتضاه زمًنا.(  
                                                           

ا كان الدلیل الخاص نًصا شرعًیا مستقًال لكنھ تأخر في تاریخ تشریعھ عن وقت العمل بالعام، فھو إذ) ١(
،المحصول ١٥٨،إحكام الفصول ص ٣٨٣ /١إحكام الفصول :انظر .ناسخ إجماًعا ال مخصص

٣/١١٢. 
د متأخرًا فإنھ   والكالم ینطبق أیضًا على المطلق مع المقید ،فإذا تعارض المطلق مع المقید وكان المقی)٢(

المتناول لواحد البعینھ باعتبار حقیقة :(والمطلق ھو .١١١ /٣أصول البزدوي :راجع .ناسخ المخصص 
المتناول لمعین أو لغیر معین ( ،والمقید ھو ٣٤٥ /٦، روضة الناظر مع اإلتحاف )شاملة لجنسھ 

والمطلق والمقید .٣٤٧ /٦ روضة الناظر مع اإلتحاف) موصوف بأمر زائد على الحقیقة الشاملة لجنسھ 
 .كالعام والخاص فیما یذكر من مخصصات العموم من المتفق علیھ والمختلف فیھ 

،أصول الفقھ اإلسالمي، للزحیلي ٤٣٣ -٤٣٢المناھج األصولیة، للدریني ص : على سبیل المثال) ٣(
 .»النسخ الضمني«: ، وقد عبر عنھ بلفظ٢٦٣/ ١

 .٢٦٣/ ١أصول الفقھ اإلسالمي للزحیلي ) ٤(
 .٢٣٢المناھج األصولیة، للدریني ص ) ٥(
 من ھذا البحث، وذكرت أن تعریف جمھور الحنفیة للنسخ بأنھ بیان ال ٩راجع تعریف النسخ ص ) ٦(

ونعریف النسخ الجزئي ینطبق علیھ اتجاه التعریف بالبیان ألن .یعني عدم قبولھم لمصطلح الرفع
 .ن الناسخ انتھاء مدة العمل بالحكم ،وھذا معنى النسخ بیان المنسوخ كان مرادًا ابتداء زمانًا ثم بی
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 )بیان مدة حكم بعض أفراد العام.(  
 )      م�ن حی�ث ال�زمن، ب�دلیل ش�رعي      إلغاء للحكم الثاب�ت للع�ام، بالن�سبة ل�بعض أف�راده 

  .)١(»خاص متأخر

  :حكم النسخ الجزئي: المسألة الرابعة

  .النسخ الجزئي عند من یقول بھ، وھم جمھور الحنفیة، جائز شرًعا وعقًال

 ف�ي ھ�ذه الم�سألة؛ ألن    )٢(ونستطیع القول بأنھ یمكن تنزیل األدلة على ج�واز الن�سخ      
، والخ��الف ف�ي أن الن��سخ ی��رد عل��ى  الن�سخ الجزئ��ي ھ��و ن�سخ حك��م ش��رعي بحك�م ش��رعي   

  .)٣(األدلة الشرعیة بعمومھا، بخالف الجزئي الذي یرد على النص العام مع الخاص

  :)٤(شروط النسخ الجزئي: المسألة الخامسة

 .أن یكون الناسخ والمنسوخ حكًما شرعًیا عملًیا -١
 .أن یكون الناسخ والمنسوخ حكًما جزئًیا -٢
 . من القرآن أو السنةأن یكون الناسخ والمنسوخ دلیًال -٣
 –المن�سوخ  (مت�أخًرا ف�ي الن�زول ع�ن الع�ام      ) الناس�خ (أن یكون الدلیل الخاص     -٤

 ).-أحد أفراده
 .)٥(أن یكون النسخ إلى بدل -٥
  .)٦(أن یكون ناسخ الدلیل القطعي دلیًال قطعًیا -٦

  :الفرق بین النسخ والنسخ الجزئي والتخصیص: المسألة السادسة

خصیص لبس من حی�ث المفھ�وم واألث�ر، فكالھم�ا یبق�ى      یقع بین النسخ الجزئي والت    
فیھ حكم العام س�ارًیا ومعم�وًال ب�ھ بالن�سبة لم�ا بق�ي م�ن أف�راده ف�ي ك�ل منھم�ا، أم�ا الن�سخ                    

  . فیلغي حكم العام كلًیا، فینتھي أمد العمل بھ بالنسبة لجمیع أفراده)٧(الكلي

  :ثالثة كاآلتيوستتضح الصورة بشكل أفضل عند عقد مقارنة بین المصطلحات ال

                                                           

 .٤٣٢المناھج األصولیة للدریني ص ) ١(
 . من ھذا البحث١٢راجع حكم النسخ ص  ) ٢(
وكذلك المطلق مع المقید، فكل ما یقال في تعارض العام مع الخاص یقال في تعارض المطلق مع ) ٣(

 .١١١ /٣لبزدوي راجع أصول ا.المقید عند جمھور الحنفیة
 . من ھذا البحث، واخترت منھا ما یتناسب مع النسخ الجزئي١٤راجع شروط النسخ ص ) ٤(
ال یتصور أن یكون النسخ الجزئي إلى غیر بدل، أما النسخ فالحنفیة على القول بجوازه إلى بدل ) ٥(

 . من ھذا البحث١٤راجع شروط النسخ ص. وإلى غیر بدل
راجع .  إذ مذھب الحنفیة في النسخ بأنھ ال ینسخ القطعي إال قطعي مثلھوھذا الشرط محل اتفاق) ٦(

 . من ھذا البحث١٤شروط النسخ ص
 .الكلي للتمییز بینھ وبین النسخ الجزئي: التعبیر بلفظ) ٧(
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  :جدول یبّین الفروق بین النسخ الكلي والنسخ الجزئي والتخصیص

أوجھ 
  المقارنة

  التخصیص  النسخ الجزئي  النسخ الكلي

رف��ع الحك��م ال��شرعي    التعریف-١
ب��دلیل ش��رعي مت��راٍخ 

  .)١(عنھ

  

إلغ��اء حك��م  : توض��یح
الع�����ام كلًی�����ا فینتھ�����ي 
العم�����ل ب�����ھ بالن�����سبة 

  .لجمیع أفراده

  

  

  

  رفع أو بیان

رف���ع الحك���م الثاب���ت   
للع�ام بالن�سبة ل�بعض    
أف��راده بع��د أن عم��ل  

  .)٢(بمقتضاه زمًنا

إلغ���������اء : توض���������یح
اإلرادة األول�����������ى أو 
الحك�م بالن�سبة ل��بعض   
أف����راد الع����ام بع����د أن 
عم�������ل بمقت�������ضاھا، 
بمعن����ى أن المن����سوخ 
ك�����ان م�����راًدا ابت�����داًء 
زماًنا، ثم ب�ین الناس�خ      
انتھ�����اًء م�����د العم�����ل   

  .بالحكم بالنسبة إلیھ

  وبیانرفع أ

ق����صر الع����ام عل����ى   
بع����������ض أف����������راده  

  ).٣(بدلیل

  

حك���م الع���ام : توض���یح
بالن��سبة إلی��ھ ل��م یتعل��ق  
إال ب������بعض األف������راد 
حین نزولھ، وال�بعض    
اآلخ����ر مخ����رج م����ن  

  .وقت النزول

أي أن الم����شروع ل����م  
ی��رد م��ن الع��ام ش��مولھ 
  .منذ بدء تشریع حكمھ

  بیان

ج���ائز ش���رًعا وعق���ًال    الحكم-٢
  .عند األصولیین

وعق��ًال ج��ائز ش��رعًا  
  .عند جمھور الحنفیة

ج��ائز ش��رًعا وعق��ًال   
من (عند األصولیین   

) حی�����������ث المب�����������دأ
والخ�الف ف�ي بع��ض   
الح������االت كالن������سخ  

  .الجزئي

                                                           

 . من ھذا البحث٩راجع تعریف النسخ  ص) ١(
 .من ھذا البحث١٨راجع تعریف النسخ الجزئي ص ) ٢(
 .من ھذا البحث١٧یص ص راجع تعریف التخص) ٣(
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أوجھ 
  المقارنة

  التخصیص  النسخ الجزئي  النسخ الكلي

 ت��أخر الناس��خ ع��ن   -أ  الشروط-٣
  .المنسوخ

 ال ب����د أن یك����ون  -ب
الناس������خ والمن������سوخ 
ن�����ًصا ش�����رعًیا م�����ن  

  .الكتاب والسنة

  

 ال ین��سخ الق��اطع  -ج��ـ
  .إال قاطع مثلھ

  

  

  

  

من�������سوخ یفق�������د   ال-د
ص����الحیة االحتج����اج 
بھ مطلًق�ا ف�ي م�ستقبل      

  .الزمان

ت����أخر الناس����خ ع����ن  
  المنسوخ

ال ب��������د أن یك��������ون  
الناس�����خ والمن�����سوخ 
ن����ًصا ش����رعًیا م����ن   

  .الكتاب والسنة

  

ال ین���سخ الق���اطع إال  
  .قاطع مثلھ

  

  

  

  

المن����������سوخ یفق����������د 
ص���الحیة االحتج���اج 

بعض ب���ھ بالن���سبة ل���  
  .أفراده

ال ی���شترط التراخ���ي 
، )٢(عن�����د الجمھ�����ور 

ویج������ب أن یك������ون  
ال��نص الع��ام مقترًن��ا   
م����ع الخ����اص عن����د   

  .)٣(الحنفیة

یج����وز التخ����صیص  
ب������القرآن وال������سنة،   
وك������ذلك باإلجم������اع 

  . )٤(والقیاس والعقل

  

 )٥(عن������د الجمھ������ور 
یج���وز أن یخ���صص 
القطع������ي ب������الظني، 

 )٦(الف الحنفی����ة بخ���� 
ال����������ذین حكم����������وا  
بالتعارض بین الع�ام    
والخ����������اص ف����������ال  
ُیخ�����صص القطع�����ي 

  .بالظني

                                                           

 .من ھذا البحث١٩جع شروط النسخ ص  را)١(
 . من ھذا البحث١٧راجع  تعریف التخصیص ھامش ص) ٢(
 .من ھذا البحث١٧راجع تعریف التخصیص ھامش ص ) ٣(
، نھایة ٢٠٩/ ٣كشف األسرار عن أصول البزدوي : انظر في الفرق بین التخصیص والنسخ) ٤(

، العدة ألبي ٢١ -٢٠، االعتبار في الناسخ والمنسوخ ١٤٥٥ -١٤٥٢ /٤الوصول إلى علم األصول 
 .٧٧٩/ ٣یعلى 

، اإلحكام ٥٨/ ٣، المحصول للرازي ٣١٨/ ٢، بیان المختصر ٢٠٨شرح تنقیح الفصول ص ) ٥(
 .٣٦٢/ ٣، شرح الكوكب المنیر٧٥/ ١، العدة ألبي یعلى ٣٤٧/ ٢لآلمدي 

، كشف األسرار عن أصول البزدوي ١٦٥/ ١في ، كشف األسرار للنس١٤٢/ ١أصول السرخسي ) ٦(
٢٩٤/ ١. 
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أوجھ 
  المقارنة

  التخصیص  النسخ الجزئي  النسخ الكلي

  

 ق��د یك��ون الن��سخ  -ھ��ـ
إل�����ى ب�����دل أو غی�����ر  

  .)١(بدل

  

ال یتصور في النسخ    
الجزئي إال أن یك�ون    

  .ببدل

  

ال یفق������د ص������الحیة  
االحتج����اج ب����ھ، ب����ل 
یعمل ب�ھ ف�ي ص�ورة     

  .التخصیص

ـــــــــــــــــــــــــــــ��ـ
ـــــــــــــــــــــــــــــ��ـ

  ـــــــــــــــــــــــــ

ی��������سقط االحتج��������اج    األثر-٤
  .وخبالنص المنس

داللة العام على باقي  
  .أفراده قطعیة

داللة العام على باقي 
  أفراده ظنیة

وبالتأم��ل ف��ي الج��دول أع��اله نج��د أن الن��سخ الجزئ��ي ی��شترك م��ع الكل��ي ف��ي أكث��ر      
  .الشروط،وھذا یبرر عدم تسمیتھ من قبل المتقدمین بمصطلح خاص 
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  املبحث الثاني

  زئي واألثر املرتتب عليهامذاهب األصوليني يف مسألة النسخ اجل

  :وفیھ ثالثة مطالب

  .مذاھب األصولیین في مسألة النسخ الجزئي: األول

  .منشأ الخالف في مسألة النسخ الجزئي: الثاني

  :وفیھ مسألتان

  .تأخیر البیان: األولى

  .ماھیة التخصیص وشروطھ: الثانیة

  .األثر المترتب على الخالف في مسألة النسخ الجزئي: الثالث

  :وفیھ مسألتان

  .األثر األصولي: األولى

  .األثر الفقھي: الثانیة

  اطب اول

زا ا   نوب اذا  

، إل�ى   )١(تطرقت في مطلب التعریف بالنسخ الجزئي في مسألة فكرة النسخ الجزئ�ي           
م��ذاھب األص��ولیین ف��ي م��سألة الن��سخ الجزئ��ي؛ ألن المق��ام یتطل��ب ذل��ك، بم��ا یغن��ي ع��ن      

  .عادتھا ھناإ

لكن یجدر التنبیھ إلى أن مذھب األئمة األربع�ة، وأكث�ر علم�اء ال�سلف والخل�ف ھ�و              
، ونق�ل بع�ض األص�ولیین    )٣(؛ سواء كان اللف�ظ أم�ًرا أم نھًی�ا، أم خب�ًرا    )٢(جواز التخصیص 
  .)٤(اإلجماع على ذلك

                                                           

 .من ھذا البحث١٧راجع ص ) ١(
/ ٢، مختصر ابن الحاجب ٣٠٧/ ١كشف األسرار عن أصول البزدوي : انظر على سبیل المثال) ٢(

،المنھاج مع السراج ١٧٤/ ١، قواطع األدلة ٢٠٠/ ٢، اإلحكام لآلمدي ٢٨/ ٢، المستصفى ٢٨٣
 .٢٦٩/ ٣، شرح الكوكب المنیر ٢١٢/ ٦ة الناظر مع اإلتحاف ، روض٥٦١/ ١الوھاج 

راجع في ھذه . بعض األصولیین ال یجیزون التخصیص بالخبر، والبعض اآلخر ال یجیزه باألمر) ٣(
 .٥٦١/ ١، المنھاج مع السراج الوھاج ٢٣٨/ ٢بیان المختصر : المسألة

 .٢١٢/ ٦، شرح روضة الناظر مع اإلتحاف ٩٨/ ٢المستصفى ) ٤(
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 ف���ي ج���واز )١(ال نع���رف خالًف���ا ب���ین الق���ائلین ب���العموم«: ق���ال الغزال���ي رحم���ھ اهللا
  .)٢(تخصیصھ بالدلیل

  :واستدلوا على الجواز بأدلة الوقوع ،والوقوع أوضح دلیل على الجواز، ومنھا

، وقول�ھ ف�ي     )٤( َّ َّـ هي مي هن من ُّ : ، وقول�ھ  )٣( َّ هئ مئ خئ حئ ُّ : قولھ تعالى 

  .)٥( َّ َّ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ُّ : حق الریح

لك یك���ون فالعق���ل یق���ضي ب���أن ھ���ذه األخب���ار ال ی���راد منھ���ا العم���وم، وإذا ك���ان ك���ذ 
  .)٦(التخصیص قد دخلھا فیكون واقًعا

ي الحاالت التي یجوز فیھا التخصیص، فجمھور الحنفی�ة عل�ى           فوإنما وقع الخالف    
  .)٧(المقارنة، والمخصص المستقل: أن التخصیص ال بد فیھ من تواتر شرطین، وھما

وبن��اء عل��ى ذل��ك فعن��د تع��ارض الع��ام م��ع الخ��اص، وك��ان الع��ام مت��أخًرا فھ��و ناس��خ  
لخاص، وإذا تأخر الخاص ع�ن الع�ام فھ�و ناس�خ للق�در ال�ذي تناول�ھ الع�ام، مم�ا یعن�ي أن                 ل

 الذین لم یضعوا قی�د  )٨(جمھور الحنفیة على منع التخصیص بالمتراخي، بخالف الجمھور 
  .المقارنة، فالعام یبنى على الخاص في جمیع حاالت تعارض العام مع الخاص

  

 :ولكل فریق أدلتھ نوجزھا فیما یلي
  ).القائلین بالنسخ الجزئي   ( أدلة المانعین من التخصیص بالمتراخي 

اس�تدل جمھ��ور الحنفی��ة عل��ى م��ذھبھم ف��ي من��ع التخ��صیص ب��المتراخي بأدل��ة م��ن  
المعق��ول فحواھ��ا واح��د، وھ��و أن التخ��صیص ب��المتراخي یل��زم من��ھ إیق��اع المكل��ف ف��ي      

  :الجھل، وألخصھا في اآلتي
كلی�ف، ف�إذا ج�از ت�أخیر الخ�اص ع�ن الع�ام              الغرض من خط�اب ال�شارع ھ�و الت         -١

انتفى ھذا الغرض؛ ألنھ یوجب الشك ف�ي ك�ل ف�رد م�ن أف�راد العم�وم، ف�ال یعل�م ھ�ل أراده                    
المتكلم بخطابھ أم ال؟ وبھذا یتعذر أن یعلم من الخطاب تكلیف أحد بعین�ھ، وبالت�الي ینتف�ي       

                                                           

ویسمون بأرباب العموم، وھم جمھور األصولیین الذین یرون أن للعموم صیغة في اللغة خاصة بھ ) ١(
، كشف ١٣٢/ ١أصول السرخسي : انظر على سبیل المثال. موضوعة لھ تدل على العموم حقیقة

، شرح التلویح على ١٩٥/ ١، المعتمد ١٣٣ - ١٣٢/ ١، إحكام الفصول ١٦٤/ ١األسرار للنسفي 
/ ١إرشاد الفحول . ١٠٨/ ٣، شرح الكوكب المنیر ٨٩، المسودة آلل تیمیة ص ٧٠/ ١یح التوض
١٩٥.  

 .٩٨/ ٢المستصفى ) ٢(
 .١٦: الرعد) ٣(
 .١٢٠: المائدة) ٤(
 .٤٢: الذاریات) ٥(
، اإلحكام لآلمدي ١٠٤ -١٠٣/ ٢، المستصفى ٢٥٥/ ١المعتمد : انظر في أدلة جواز التخصیص) ٦(

 .٣٤٦/ ١، فواتح الرحموت ١٦٤٥/ ٤، نھایة الوصول ١٦٠/ ٢ ، نھایة السول٣٤٢/ ٢
 .من ھذا البحث١٧راجع تعریف التخصیص عند الحنفیة ھامش ص ) ٧(
 . من ھذا البحث١٧راجع تعریف التخصیص عند الجمھور ھامش ص) ٨(
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ی�ستلزمھ وھ�و ج�واز    التكلیف الذي ھو الغرض من الخطاب، وانتفاء التكلی�ف باط�ل، فم�ا         
  .)١(تأخیر المخصص باطل أیًضا

وقد نوقش بأن القول بجواز تأخیر التخصیص یوجب الشك في ك�ل ف�رد م�ن أف�راد            
العموم على سبیل البدل، بینما الن�سخ یوج�ب ال�شك ف�ي الجمی�ع، فك�ان ت�أخیر الن�سخ أح�ق           

 ت��أخیر ب��المنع م��ن ت��أخیر التخ��صیص، فلم��ا ج��از تأخیرالناس��خ باالتف��اق ل��زم أن یج��وز        
  .)٢(المخصص أیًضا

 یؤدي تأخیر بیان العام إلى جواز التعبد باعتق�اد ال�شيء عل�ى خالف�ھ، وف�ي ھ�ذا               -٢
إخ��الل بم��ا یق��صد م��ن الخط��اب مطلًق��ا، وذل��ك باط��ل فم��ا ی��ستلزمھ وھ��و ج��واز ت��أخیر           

  .)٣(المخصص باطل أیًضا

ذر بأنھ لو لزم من تأخیر المخصص اإلخالل بالمقصود من الخطاب، وتع�     : ونوقش
معرفة ما یراد منھ، للزم ذلك أیًضا في تأخیر الناس�خ ع�ن الخط�اب ال�ذي عل�م اهللا ن�سخھ،         

  .)٤(مع أن تأخیر الناسخ جائز باالتفاق

 تأخیر المخصص إما أن یكون مدة معینة أو بال نھایة، فإن كان إلى م�دة معین�ة          -٣
حدیھا ترجیح لھا بال یلزم التحكم؛ ألن الوحدات الزمانیة متساویة، فإیقاع التخصیص في أ

مرجح، وإن كان إلى غیر نھایة یلزم إبقاء المكل�ف ف�ي الجھ�ل حی�ث یظ�ل معتق�ًدا العم�وم                 
عامًال بھ م�ع كون�ھ غی�ر م�راد حی�ث الخ�صوص ھ�و الم�راد، وھ�ذا تجھی�ل ل�ھ، وك�ل م�ن                          

  .)٥(التحكم التجھیل باطل، فما یستلزمھما وھو تأخیر المخصص باطل أیًضا

المخصص إنم�ا یج�وز إل�ى وق�ت الحاج�ة إل�ى البی�ان، وھ�و          بأن تأخیر    :وقد نوقش 
معین عند اهللا، وال تحكم في ذلك؛ ألن الحاجة ھي المرجحة لوق�وع بی�ان التخ�صیص ف�ي          
ھذا الوقت، ووقت الحاج�ة ھ�ذا الوق�ت ال�ذي یتح�تم عل�ى المكل�ف أن یعم�ل بم�دلول الع�ام،            

د ب�ھ الخ�صوص، ك�ل م�ا       وقبل ھذا الوق�ت ال عم�ل للمكل�ف، ف�ال یك�ون ع�امًال بعم�وم أری�                  
ھنالك أن المكلف یعتقد العموم وال امتناع ف�ي ذل�ك، نظی�ره أن ل�و أم�ر بعب�ادة تتك�رر ك�ل                  
یوم، فإن اعتقد عمومھا في جمیع األیام ال یمتنع ذلك مع جواز نسخھا في الم�ستقبل، وإن      

                                                           

، ٤٠٤/ ٢، بیان المختصر ١١١/ ٣، كشف األسرار عن أصول البزدوي ٣٣/ ٢أصول السرخسي ) ١(
 .٤٩، مباحث التخصیص عند األصولیین لعمر عبدالعزیز ص ١٤٩/ ١الرحموت فواتح 

، مباحث التخصیص عند األصولیین لعمر ١٤٩/ ١، فواتح الرحموت ٤٠٤/ ٢بیان المختصر ) ٢(
 .٤٩عبدالعزیز ص 

/ ٣، اإلحكام في أصول األحكام لآلمدي ٣١/ ٢، أصول السرخسي ٥٢/ ٢الفصول في األصول ) ٣(
 .٣٠٣/ ١حموت ، فواتح الر٤٩

 .٤٩/ ٣اإلحكام في أصول األحكام لآلمدي ) ٤(
، مباحث التخصیص عند ٥٠ -٤٩/ ٣، اإلحكام في أصول األحكام ٢٠٤/ ٢بیان المختصر ) ٥(

 .٤٨األصولیین لعمر عبدالعزیز ص 
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   )١.(لم یرد بذلك بیان

  :أدلة الجمھور على جواز التخصیص بالمتراخي

  : على جواز التخصیص بالمتراخي باألدلة اآلتیةاستدل الجمھور

وھ���و أن ھن���اك آی���ات قرآنی���ة دل���ت عل���ى وق���وع التخ���صیص     :  دلی���ل الوق���وع -١
بالمتراخي، فلو لم یكن جائًزا لما وقع؛ لكن�ھ وقع،والوق�وع ی�ستلزم الج�واز، ف�دل عل�ى أن                

  .)٢(تأخیر التخصیص جائز

 هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي زي ُّ : ومنھ��ا قول��ھ تع��الى

لف���ظ ع���ام یع���م ك���ل معب���ود، ول���م یقت���رن ب���ھ  » وم���ا تعب���دون«: ، فقول���ھ)٣( َّ جب

 حض جض مص  خص حص ُّ : تخصیص، إلى أن نزل بعد مدة التخصیص في قولھ تع�الى          

  .)٤( َّ مظ حط مض خض

وقد نوقش ھ�ذا ال�دلیل ب�أن اآلی�ة الكریم�ة ال تع�م ك�ل المعب�ودین، وإنم�ا تع�م معب�ود                        
ف�ال تتن�اول اآلی�ة عی�سى والمالئك�ة وال        المخاطبین لھا، والموصول إنما یعم الموصوفین،       

 حص  ُّ: یدخلون في عمومھا، فال یتحقق اإلخراج بالنسبة لھ�م؛ ولھ�ذا ال یك�ون قول�ھ تع�الى               

 إخراًج�����ا لھ�����م وتخصی�����ًصا  )٥( َّ مظ حط مض خض حض جض مص  خص

  .)٦(لعموم اآلیة، إنما ھو تأكید لعدم دخولھم الذي علم سابًقا

  :وأجیب

 یحتاج إلى دلیل؛ ألن المخاط�ب ك�ل م�ن یمك�ن      انحصار المخاطبین في أھل مكة     -أ
  .أن تبلغھ اآلیة

  . ال نسلم أن كل ما عبدوه ھو األصنام فقط-ب

 قصر وما تعبدون عل�ى األص�نام فق�ط باعتبارھ�ا معب�ود أھ�ل مك�ة ممتن�ع؛ ألن                 -جـ

                                                           

،مباحث ٣/٥٠ ،اإلحكام في أصول األحكام لآلمدي١/٣٧٠،المستصفى ٤٠٥ /٢ بیان المختصر ١(
 .٥٥األصولیین لعمر عبدالعزیز ص التخصیص عند 

، ٢٩٨/ ١، قواطع األدلة ٤٥ -٣٧/ ٣، اإلحكام لآلمدي٣٠٣/ ١كشف األسرار عن أصول البزدوي) ٢(
 .١٩١٥/ ٥نھایة الوصول 

 .٩٨األنبیاء ) ٣(
 .١٠١األنبیاء ) ٤(
 .١٠١األنبیاء ) ٥(
 .١٩٢٠/ ٥، نھایة الوصول ٢٧٨/ ١تیسیر التحریر ) ٦(
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  .)١(العبرة بعموم اللفظ وھو العام، ال بخصوص السبب
ف��ي م��سألة الخ��اص المت��أخر وذل��ك  الق�ول بالتخ��صیص أول��ى م��ن الق��ول بالن�سخ   -٢

  :)٢(لـ
  . النسخ رفع بعد اإلثبات، والتخصیص منع من اإلثبات، والدفع أسھل من الرفع-أ

 وقوع التخصیص في الشرع أغلب م�ن الن�سخ، فك�ان الحم�ل عل�ى التخ�صیص            -ب
أولى إدراًجا لھ تحت األغلب، وسواء جھل التاریخ أم علم، وسواء كان الخاص متقدًما أم          

  .ًرامتأخ
 الن��سخ ی��ستدعي ثب��وت أص��ل الحك��م ف��ي ال��صورة الخاص��ة ورفع��ھ بع��د ثبوت��ھ، -ج��ـ

والتخصیص لیس فیھ سوى داللتھ على عدم إرادة المتكلم للصور المفروضة بلف�ظ الع�ام،           
  .فكان ما یتوقف علیھ النسخ أكثر مما یتوقف علیھ التخصیص، فكان التخصیص أولى

 فامتناع�ھ إم�ا یك�ون لذات�ھ، وھومنت�ٍف؛         لو امتنع ح�واز التخ�صیص ب�المتراخي،        -٣
ألنھ ال یترتب علیھ محال لذاتھ، وإما أن یكون ألمر خارج عنھ، وھنا ینحصر فیما یقترن 
بھ في جھل المكلف بما أرید منھ؛ ألن التخصیص بالمق�ارن ج�ائز باالتف�اق، والف�رق بین�ھ          

لم�ا ك�ان األول ج�ائًزا،    وبین تأخره ھو علم المكلف بالمراد من األول وجھلھ في الث�اني، ف       
یبقى الذي یتصور أنھ یمنع من الثاني، وھو جھل المكلف ال غیره، ولو كان جھل المكلف 
بالمراد مانًعا من تراخي التخصیص؛ لكان مانًعا من تراخي الناسخ؛ ألنھ یل�زم من�ھ جھ�ل               

ر ، فامتن���اع ت���أخی)٣(المكل���ف أی���ًضا، وامتن���اع ت���أخیر الن���سخ باط���ل؛ ألن���ھ ج���ائز باالتف���اق
  .)٤(المخصص باطل أیًضا

  
  :ونوقش بأن ھناك فرق بین النسخ والتخصیص من وجھین

 أن الجھل ال�ذي یل�زم بن�اء عل�ى تراخ�ي التخ�صیص جھ�ل مرك�ب، وھ�و م�ذموم                       -أ
  .مطلًقا، أما الجھل الالزم لتأخیر الناسخ فھو بسیط وغیر مذموم

  

بق م��ا ی��راد   ف��ي ت��أخیر الناس��خ ی��تمكن م��ن العم��ل بالمن��سوخ عم��ًال بم��ا یط��ا     –ب 
بالمن��سوخ ف��ي نف��س األم��ر، أم��ا ف��ي ت��أخیر المخ��صص ف��إن العم��ل بم��ا یط��ابق م��ا ی��راد       
بالمنسوخ في نفس األمر غیر متمكن من�ھ؛ لفق�دان العل�م ب�المراد من�ھ، وبھ�ذا یتب�ین الف�رق            

  .)٥(بین تأخیر النسخ وتأخیر التخصیص فال یستلزم جواز األول جواز الثاني

                                                           

 ..١٩٢٠/ ٥، نھایة الوصول ٢٧٨/ ١تیسیر التحریر )١(
 .٥٦١/ ٢، شرح مختصر الروضة ٣٤٣/ ٢، اإلحكام لآلمدي ٣٧٣ -٣٧١/ ١المستصفى ) ٢(
ویظھر ھذا القید في تعریف األصولیین للنسخ على اختالف مذاھبھم؛ وكذلك في شروط النسخ ) ٣(

 . من ھذا البحث ١٩و٩راجع ص. المتفق علیھا
، شرح مختصر الروضة ١٩١٦/ ٥ھایة الوصول إلى درایة األصول ، ن٤٠٢/ ٢بیان المختصر ) ٤(

 .٥٤، مباحث التخصیص عند األصولیین لعمر عبدالعزیز ص ١٩٣/ ٢
، شرح مختصر الروضة ١٩١٦/ ٥، نھایة الوصول إلى درایة األصول ٤٠٢/ ٢بیان المختصر ) ٥(

 .٦١، مباحث التخصیص عند األصولیین لعمرعبدالعزیز ص ٦٩٣/ ٢
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یقین یظھ��ر لن��ا أن الق��ول بج��واز التخ��صیص ب��المتراخي ق��ول   وبع��د النظ��ر ف��ي أدل��ة الف��ر 
  :متجھ؛ وذلك

 ب���النظر إل���ى عموم���ات الق���رآن وال���سنة ن���رى كثی���ًرا منھ���ا خص���صت بأدل���ة         -١

 َّ    حم  جم  يل  ُّ : متأخرة،واألمثلة في ذلك عدیدة ، ومن ذلك قولھ تعالى

  .)٢( َّ ىت نت مت زت ُّ : ، ثم ورد بعده قولھ تعالى)١(

  . على أدلة جمھور الحنفیة عرضھا للضعف ما ورد من اعتراضات-٢
  

ب اطا  

زا ا   فا    

  :وفیھ مسألتان
  .تأخیر البیان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة: األولى
  .ماھیة التخصیص وشروطھ: الثانیة

  .تأخیر البیان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة: المسألة األولى
  . في أنھ ال یجوز تأخیر البیان عن وقت الحاجة)٣(صولیینال خالف بین األ

  .)٤(أن یقول صلوا غًدا، ثم ال یبین لھم في غد كیف یصلون: وصورتھ
والق��ول بع��دم الج��واز مبن��ي عل��ى أن ت��أخیر البی��ان ف��ي وق��ت الحاج��ة تكلی��ف بم��ا ال  

 مح جح مج  حج مث ُّ : یط��اق، وال��شریعة منزھ��ة ع��ن مث��ل ھ��ذه التك��الیف؛ لقول��ھ تع��الى      

  .)٦)(٥( َّ مخجخ

  .وال خالف في أنھ یجوز تأخیر البیان إلى وقت الفعل

                                                           

 .٤١: وبةالت) ١(
 .٦١: النور) ٢(
/ ٢، اإلبھاج ٢٩٥/ ١، قواطع األدلة ٣١٥/ ١، المعتمد ٣٩/ ١، التنقیح ١٠٨/ ٣أصول السرخسي ) ٣(

  .٢٥٩ ،إرشاد الفحول ص ٤٥١/ ٣، شرح الكوكب المنیر ٢١٨
 جوز تأخیر البیان عن - المعتزلة-وذكر في شرح الكوكب المنیر بأن من أجازوا تكلیف المحال   

 بأن من جوز التكلیف بما ال ٢٥٩، وذكر الشوكاني في إرشاد الفحول ص ٤٩٢/ ٣جة وقت الحا
   .یطاق فھو یقول بجوازه فقط، ال بوقوعھ، فكان عدم الوقوع متفًقا علیھ

 .٤٥٢/ ٣شرح الكوكب المنیر ) ٤(
 .٢٨٦: سورة البقرة) ٥(
 .نفس الصفحة) ١(ھامش ) ٦(



 - ١٤٨ -

إنما الخالف وقع في مسألة تأخیر البیان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، وھو               
  .وقت وجوب العمل بمقتضى الخطاب المحتاج إلى بیان

 ذات –وقد تشعبت أقوال األصولیین وتعددت في ھذه المسألة، وأشیر إلى أھمھ�ا             
  :-لة الص

 یجوز تأخیر البیان مطلًقا في ك�ل م�ا یحت�اج إلی�ھ بی�ان س�واء أك�ان ل�ھ            :القول األول 
  .ظاھر فجاء بخالفھ أم لم یكن لھ ظاھر

، فال�دلیل   )٣(، والحنابل�ة  )٢(، والشافعیة )١(وھذا مذھب جمھور األصولیین من المالكیة     
المقی�د، ول�و ك�ان     الخاص یخصص العام مطلًقا، ولو كان متراخًی�ا، والمطل�ق یحم�ل عل�ى               

  .المقید متراخًیا

  :واستدلوا بأدلة حاصلھا

 .)٤(ما سبق ذكره من أدلة المجیزین للتخصیص بالمتراخي -١
 : اآلیات القرآنیة الكثیرة التي تفید جواز تأخیر البیان ومنھا -٢

 .)٥( َّ حي جي ٰه مه جه هن من خن حن ُّ : قولھ تعالى  - أ

دھا ھنا یدل عل�ى أن      تقتضي المھلة والتراخي، وورو   ) ثم(إنَّ  :وجھ الداللة 
التفصیل والبیان یجوز أن یتأخر عن الخط�اب وھ�ذا المعن�ى ھ�و المتب�ادر                

 .)٦(دون غیره

 َّ ري ٰى ين ىن  نن من زن ُّ : وقول���ھ تع���الى - ب
)٧(. 

 أن اهللا تعالى أمرنا بإقامة الصالة وإیتاء الزكاة، واآلیة مجملة، فبقي  :وجھ الداللة 
ا القبیل آی�ات األحك�ام حی�ث وردت    الخطاب مجمًال حتى بین النبي بفعلھ، ومن ھذ     

مطلقة والنبي بینھا بعد ذلك بالتدرج، ومن نظر في جمیع عمومات القرآن والسنة  
 .)٨(وجدھا كذلك، وكلھ تأخیر للبیان عن وقت الخطاب

                                                           

 .٢١٦٥/ ٥ول ، نفائس األص٣١١/ ٩مختصر ابن الحاجب ) ١(
، نھایة الوصول في درایة ٣٤٢/ ٢، اإلحكام اآلمدي ١٠٤ -١٠٣/ ٢، المستصفى ٢٥٥/ ١المعتمد ) ٢(

 .١٩٤٥/ ٤األصول 
/ ٦، روضة الناظر مع اإلتحاف ٦١٥/ ٢، العدة في أصول الفقھ ١٣٤المسودة آلل تیمیة ص ) ٣(

٢٢٥، 
 . من ھذا البحث٢٧راجع ص) ٤(
 .١٩ - ١٨: سورة القیامة) ٥(
 .١٩١٥/ ٥، نھایة الوصول ٢٩٨/ ١، قواطع األدلة ٣٧/ ٣اإلحكام لآلمدي ) ٦(
 .٤٣: سورة البقرة) ٧(
 .٤٨/ ٣اإلحكام لآلمدي ) ٨(



 - ١٤٩ -

من شروط النسخ عدم إمكان الجمع بین الن�صوص، أم�ا ھاھن�ا  ف�أمكن الجم�ع          -٣
 .)٢)(١(ل األدلة أولى من إھمالھافال یجوز أن ینسخ أحدھما اآلخر؛ ألن إعما

إنما یجب البیان لیتمكن المكلف من أداء ما كل�ف ب�ھ عل�ى أت�م وج�ھ، وال�تمكن                     -٤
  .من ذلك یحتاج إلیھ عند الفعل وال یحتاج إلیھ عند الخطاب

 یج��وز ت��أخیر البی��ان إل��ى وق��ت الحاج��ة باس��تثناء تخ��صیص العم��وم، :الق��ول الث��اني
وروایة عن )٥(، وبعض الشافعیة )٤(لباقالني من المالكیة، وا)٣(وھذا مذھب جمھور الحنفیة

  .)٦(اإلمام أحمد

  :واستدل جمھور الحنفیة بأدلة حاصلھا

 .)٨)(٧(ما سبق ذكره من أدلة المانعین للتخصیص بالمتراخي  - أ

كن�ا نأخ�ذ األح�دث      «:  أن�ھ ق�ال    – رض�ي اهللا عنھم�ا       –ما روي عن ابن عباس       - ب
ج�ب األخ�ذ ب�ھ، ویك�ون ناس�ًخا للخ�اص            ، فالعام المتأخر أح�دث فی     )٩(»فاألحدث

المتقدم علیھ والخاص المتأخر أحدث فیجب األخذ بھ ، ویكون ناسخًا للعام في    
  .القدر الذي تناولھ 

  :)١٠(وقد وردت عدة مناقشات على ھذا الدلیل مفادھا

 .ما استدللتم بھ من األثر ال یعتمد علیھ في أنھ إجماع للصحابة -
 .ال نسلم بصحة ما نسب إلیھ -
یحمل على غیر محل النزاع، وھ�و م�ا ال یقب�ل التخ�صیص، كالخ�اص ال�ذي ورد          -

                                                           

 .١١، االعتبار في الناسخ والمنسوخ ص ٢١١/ ٣اإلبھاج شرح المنھاج ) ١(
انظر على سبیل . وھذا على مذھب الجمھور إذ یجعلون طریق الجمع الطریق األول لدفع التعارض) ٢(

  :المثال
، ٦٠٩/ ٤، شرح الكوكب المنیر ٣٧٥/ ١، المستصفى ٤٢٢ -٤٢١شرح تنقیح الفصول ص   

٦١٣.  
، ١٣ - ١٢/ ٢أصول السرخسي : انظر. أما الحنفیة فجعلوا النسخ الطریق األول لدفع التعارض  

 .١٥٢/ ٢مسلم الثبوت 
، مسلم ٢٣٨/ ١ التقریر والتحبیر ،١٦٤/ ١، كشف األسرار للنسفي ١٠ -٩/ ٢أصول البزدوي ) ٣(

 .٣٤٥/ ١الثبوت 
 .١٦٠إحكام الفصول ص ) ٤(
 .١٣٠اللمع ص :انظر . كما نقلھ الشیرازي عن بعض أصحاب المذھب ) ٥(
 .٣٨٢/ ٣شرح الكوكب المنیر ) ٦(
 .ص من ھذا البحث٢٥راجع ) ٧(
إذا ورد (ھ النسخ الجزئي ما سبق ذكره من األدلة في مطلب مذاھب األصولیین وأدلتھم خاص بحال) ٨(

 ).الخاص متأخًرا عن العام
 ).١١١٣(، ومسلم )١٩٤٤(صحیح البخاري ) ٩(
 .٣٤٨/ ١، فواتح الرحموت ١٦٥٤ -١٦٥٢/ ٤، نھایة الوصول ١٠٧/ ٣المحصول للرازي ) ١٠(



 - ١٥٠ -

  .بعده خاص یعارضھ، فیؤخذ باألحدث وینسخ األول

 وأن رجح��ت ج��واز التخ��صیص ب��المتراخي، وھ��و أح��د ح��االت ت��أخیر )١(وق��د س��بق
 البیان، فكذلك أرجح جواز تأخیر البیان مطلًقا؛ لقوة ما اس�تدلوا ب�ھ، ولالعتب�ارات ال�سابق                

  .ذكرھا في ترجیح جواز التخصیص بالمتراخي

وقد أشار ابن تیمیة إلى مسألة تأخیر البیان ودورھا في مسألة الن�سخ الجزئ�ي بع�دة       
  :عبارات، منھا

وھكذا یتخرج عندي من�ع التخ�صیص ب�المتراخي، عل�ى ق�ول م�ن ل�م یج�ز ت�أخیر            «
 الطی��ب م��ن البی��ان ع��ن وق��ت الخط��اب إل��ى وق��ت الحاج��ة م��ن أص��حابنا، وھك��ذا ق��ال أب��و   

وبنوا ذلك  على أن تأخیر بیان العم�وم ع�ن وق�ت الخط�اب      : أصحابنا إشارة إلى ذلك فقال    
  .)٢(»غیر جائز

من منع تأخیر البیان حمل�ھ عل�ى    : وھكذا ذكر ابن نصر المالكي فقال     «: وقال أیًضا 
  .)٣(»النسخ، ومن أجازه أوجب البیان

 على أن تأخیر البیان عن وق�ت        وھذا مبني : وقال القاضي في الكفایة   «: وقال أیًضا 
  .)٤(»الخطاب غیر جائز

ومذھب جمھور الحنفیة في منع تأخیر البیان في تخصیص العموم مبني على أمور 
  :ثالثة

تخصیص العام بی�ان تغیی�ر، فیك�ون بمنزل�ة االس�تثناء وال�شرط، وال ی�صح إال           -١
یاًن�ا،  موصوًال عل�ى أن�ھ بی�ان، إذًا دلی�ل الخ�صوص إذا اقت�رن ب�العموم یك�ون ب             

 وإذا تأخر لم یكن بیاًنا، بل نسًخا، لماذا؟
ألن داللة العام على أفراده ال بد أن تكون قطعی�ة؛ ألن دالل�ة الخ�اص قطعی�ة،             -٢

 والظني ال یعارض القطعي، فما الذي ترتب على ذلك؟
  .وبالتالي حكموا بالتعارض بین العام ولخاص -٣

 عن�د جمھ�ور الحنفی�ة ف�ي     وأفصل في ھذه النقاط والتي تحدد لن�ا ماھی�ة التخ�صیص        
  :المسألة التالیة

  :ماھیة التخصیص وشروطھ عند األصولییین: المسألة الثانیة

ذكر األصولیون عبارات عدة أشاروا فیھا إلى سبب الخالف في مسألة التخصیص          
  :بالمتراخي والتي تعود إلى ماھیة التخصیص وشروطھ ومن ھذه العبارات

                                                           

 . من ھذا البحث٢٩راجع ص) ١(
 .١٣٤المسودة ص ) ٢(
 .١٣٥المسودة ص ) ٣(
 .١٣٥ -١٣٤المسودة ) ٤(



 - ١٥١ -

 التخ���صیص –م���ا ینبن���ي ھ���ذا الخ���الف   وإن«: م���ا ذك���ره السرخ���سي ف���ي أص���ولھ  
 على األصل الذي قلنا إن مطلق العام عندنا یوجب الحكم فیما یتناول�ھ قطع�ًا              –بالمتراخي  

كالخاص، وعند ال�شافعي یوج�ب الحك�م عل�ى إجم�ال الخ�صوص بمنزل�ة الع�ام ال�ذي ثب�ت                
یی�ر  خصوصھ بالدلیل فیكون دلیل الخصوص على مذھبھ فیھما بی�ان التف�سیر ال بی�ان التغ              

  .)١(»وبیان التغییر إنما یكون موصوًال ال مفصوًال... فیصح موصوًال ومفصوًال

فأما دلیل الخصوص فلیس ببیان من كل وجھ، بل ھو «: وقال عبد العزیز البخاري
بیان من حیث احتم�ال ال�صیغة للخ�صوص، وھ�و ابت�داء دلی�ل، مع�ارض م�ن حی�ث ك�ون                       

ك�ون بمنزل�ة االس�تثناء وال�شرط فی�صح موص�وًال       العام موجًبا للعمل بنفسھ فیم�ا تناول�ھ، فی     
عل��ى أن��ھ بی��ان، ویك��ون معارًض��ا ناس��ًخا للحك��م األول إذا ك��ان مف��صوًال، وم��ا ل��یس ببی��ان  

  .)٢(»خالص بل ھو بیان من وجھ لكنھ تغییر وتبدیل من وجھ آخر ال یحتمل التراخي

إن الخ���الف مبن���ي عل���ى أن التخ���صیص : وق���ال ص���در ال���شریعة وأص���حابنا ق���الوا
  .)٤)(٣(بالمستقل بیان تغییر عندنا وبیان تفسیر عند الشافعي

  :وبالنظر في النقوالت السابقة أستطیع تقسیم الكالم فیھا إلى ثالث نقاط

، وبعبارة أخرى ٥التخصیص عند الحنفیة قصر العام على أفراده بدلیل مستقل مقارن -١
یاًن�ا، اش�ترط ف�ي      بیان یتضمن معنى المعارضة، فب�النظر للمعن�ى األول وھ�و كون�ھ ب             

المخصص االستقالل في المعنى بأن یكون جملة مفیدة تامة المعنى، وال یت�صور أن              
یكون المبین غیر مفھوم في ذاتھ؛ ألنھ ال یتم بھ البی�ان، واش�ترط ك�ذلك المقارن�ة ف�ي        
الوقت بین لفظي العام والخاص، فإذا تأخر الخاص ك�ان ن�سًخا جزئًی�ا ال تخصی�ًصا؛                

ن إلرادة المشرع األولى م�ن الع�ام، وال یج�وز ت�أخیر البی�ان ع�ن              ألن التخصیص بیا  
المب�ین  وع��ن وق��ت الحاج��ة إل�ى العم��ل بالع��ام، لم��ا یل�زم عن��ھ م��ن تجھی��ل للمكل��ف و    
إیقاعھ في اللبس واإلیھ�ام ،بجعل�ھ یعتق�د إرادة العم�وم، ویق�دم عل�ى العم�ل بالع�ام، ث�م            

 الخصوص ومث�ل ھ�ذا ال یق�ع         یظھر لھ بعد ذلك أن إرادة الشارع كانت منصرفة إلى         
في الت�شریع، فباعتب�اره مخص�ًصا ال ب�د أن یك�ون مقارن�ًا للع�ام ف�ي ال�زمن وإال ك�ان                     

 .ناسًخا
، فیك�ون حال�ھ     )٢( ال بی�ان تف�سیر     )١( تغیی�ر  )٦(تخصیص العام عند جمھور الحنفیة بیان      -٢

                                                           

 .٣٠ -٢٩/ ٢أصول السرخسي ) ١(
 .١٦٧/ ٣كشف األسرار عن أصول البزدوي ) ٢(
 .٤٢/ ٢التنقیح ) ٣(
وال فرق عند الشافعي بین التخصیص بالمستقل، وبین االستثناء في أن «: وتعقبھ التفتازاني بقولھ) ٤(

وال المحققین كًال منھا بیان تفسیر، وإنما اختلفوا في جواز التراخي بناء على استقاللھ وعدمھ، وأق
 .٤٣/ ٢التلویح على التوضیح . »أن االستثناء بیان تغییر بخالف التخصیص، المستقل وغیره

 .١٠١/ ١، التحریر مع التقریر والتحبیر ١٢٨/ ١أصول السرخسي  ) ٥(
  .٢٦/ ٢أصول السرخسي . وھو إظھار للمعنى وإیضاحھ للمخاطب منفصًال عما تستر بھ)  ٢(



 - ١٥٢ -

 .حال االستثناء والشرط فال غرو أن یتقید بالوصل وعدم الفصل
 المعارضة؛ فألن داللة العام على أفراده داللة قطعیة إذ الظني ال وأما تضمنھ لمعنى   -٣

یع���ارض القطع���ي، والق���ول بت���أخیر التخ���صیص عن���ھ من���اٍف لقطعی���ة داللت���ھ؛ ألن���ھ   
بالخصوص یتبین أن المخصوص لم یكن مراًدا من الع�ام ابت�داء، وم�ن ث�م یل�زم من�ھ               

  .ذا تناقضاعتقاد المكلف أن العام قطعي في جمیع أفراده وغیر قطعي وھ
أما الجمھور فال یشترطون ف�ي المخ�صص م�ا اش�ترطھ الحنفی�ة فھ�و عن�دھم ق�صر            

، ولم یحددوا نوعیة الدلیل المخصص بشروط معینة ذل�ك          )٣(العام على بعض أفراده بدلیل    
  .أن التخصیص عندھم بیان تفسیر ال یقوم على أساس المعارضة

  :إًذا تتلخص ھذه النقطة في
 .یة والظنیةداللة العام بین القطع -١
 .تعارض العام مع الخاص -٢
  ھل التخصیص بیان ومعارضة أم محض بیان؟ -٣

ونالحظ أن النقاط السابقة بمثابة السلسلة التي یلزم م�ن أولھ�ا آخرھ�ا، وم�ن آخرھ�ا            
  .أولھا

  اطب اث

زا ا   فر اأ   

  .األثر األصولي: األولى: وفیھ مسألتان
  .الفقھياألثر : الثانیة

  :األثر األصولي: المسألة األولى

صرح عبد العزیز البخاري باألثر األصولي المترتب على من�ع ج�واز التخ�صیص              
وفائدتھ أن العام ال یصیر بھ ظنًیا؛ ألن صیرورتھ ظنًیا باعتبار خروج «: بالمتراخي فقال

تم��ال إل��ى  أف��راد أخ��ر عن��ھ بالتعلی��ل، ودلی��ل الن��سخ ال یقب��ل التعلی��ل ف��ال یتط��رق ب��ھ اح          

                                                                                                                                                          

 بیان – بیان التغییر – بیان التفسیر –بیان التقریر «: (نفیة إلى خمسة أقسام یقسم البیان عند الح
 - ١٠٤/ ٣، أصول البزدوي ٥٣ -٢٦/ ٢أصول السرخسي : راجع)  النسخ- بیان التبدیل–الضرورة 

 .١٣٩ -١١٠/ ٢، كشف األسرار للنسفي ١٥٥
ر البیان وإظھار المقصود منھ، ھو ما یغیر الكالم عن المعنى الحقیقي من قبل ذك: وبیان التغییر) ٣(

، وقد یكون بغیر ٢٧٥: البقرة َّ ٰرٰذ يي ىي مي خي ُّ  ٱ:ویكون بالمستقل كقولھ تعالى

  .١٧١/ ٣كشف األسرار عن أصول البزدوي : راجع. إلخ... المستقل واالستثناء والصفة

 ُّ  :ول�ھ تع�الى   توضیح الكالم بما یرف�ع الخف�اء، كبی�ان المجم�ل والم�شترك ونحوھ�ا كق               . بیان التفسیر ) ١(

أص��ول : انظ��ر. ، لفظ��ان مجم��الن بین��ت ال��سنة كیفی��ة أدائھم��ا٤٣: البق��رة َّ ىن  نن من زن

 .١٠٧/ ٣األسرار عن أصول البزدوي ، كشف ٢٨/ ٢السرخسي 
 
 ..١/٣٤٥ ،مسلم الثبوت ١/١٠١ ،التحریر مع التقریر والتحبیر ١/١٢٨أصول السرخسي )٣(
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  .)١(»الباقي

  :ولنقم بتحلیل العبارة

یفھم من العبارة أن العام الذي نسخ جزئًیا تبقى داللتھ على أفراده قطعیة؛ ألن دلیل 
النسخ ال یقبل التعلیل، فال یتطرق إلھ احتمال خروج بعض أخر من الباقي قیاًسا عل�ى م�ا            

  .نسخ، الشتراكھما في علة متحدة حتى یصیر ظنًیا

ل التخ�صیص فیقب�ل التعلی�ل؛ فین�شأ بالت�الي احتم�ال خ�روج بع�ض آخ�ر م�ن                 أما دلی�  
الباقي قیاًسا على ما خصص، ونشوء االحتمال ھذا یورث الظنیة في الع�ام المخ�صوص؛             

  .)٢(إذ ال قطعیة مع قیام االحتمال

إذًا خالصة الفائ�دة ھ�ي الق�ول ب�أن الخ�اص ین�سخ الع�ام ف�ي الق�در ال�ذي تناول�ھ ھ�و                          
عیة دالل�ة الع�ام عل�ى ب�اقي أف�راده؛ ألن الق�ول بالتخ�صیص ی�ؤدي إل�ى أن                الحفاظ على قط  

  .یصیر العام مخصوًصا، وبالتالي ینتقل من القطعیة إلى الظنیة

 خصوص معلوم، أو مجھول ال یبقى قطعًیا؛ – أي العام –وإن لحقھ «: قال النسفي
  .)٤)(٣(»لكنھ ال یسقط االحتجاج بھ

  ، أي المحافظة على قطعیة إفراد العام؟وما الذي ترتب على ھذه الفائدة

سنعود مرة أخرى إلى األث�ر األص�ولي المبن�ي عل�ى الخ�الف ف�ي دالل�ة الع�ام عل�ى              
؟ وال��ذي ترت��ب علی��ھ الخ��الف ف��ي م��سألتین أص��ولیتین  )٥(أف��راده ھ��ل ھ��ي قطعی��ة أم ظنی��ة 

  :مھمتین، وھما

اآلح�اد  ھل یجوز تخصیص عام الكتاب والسنة المتواترة بالدلیل الظني كخبر   -١
 والقیاس؟

فمن ذھب إلى القول بأن داللة العام على أفراده قب�ل التخ�صیص قطعی�ة ی�رى ع�دم        
، ومن ذھب إلى الق�ول ب�أن دالل�ة          )٦(جواز تخصیص القطعي بالظني وھم جمھور الحنفیة      

، )٧(الع��ام عل��ى أف��راده قب��ل التخ��صیص ظنی��ة ی��رى الج��واز وھ��م الجمھ��ور م��ن المالكی��ة      

                                                           

 .١١٠ - ١٠٩/ ٣كشف األسرار عن أصول البزدوي ) ١(
 .٤٣٤، المناھج األصولیة، للدریني ص ٤٢/ ٢التوضیح  على التوضیح ) ٢(
 .١٧٨/ ١كشف األسرار للنسفي ) ٣(
اللفظ العام إذا دخلھ التخصیص فإنھ یبقى حجة فیما لم یخص، وھذا مذھب الحنفیة وكذلك جمھور ) ٤(

، ٣٠٨/ ١وي ، أصول البزد١٤٤/ ١أصول السرخسي : انظر على سبیل المثال. األصولیین
/ ٦، روضة الناظر مع اإلتحاف ١٧/ ٣، المحصول ٥٧/ ٢، المستصفى ١٥٠إحكام الفصول ص 

١٦٤. 
 .من ھذا البحث٣٤راجع ص ) ٥(
، كشف األسرار عن أصول البزدوي ١٦٥/ ١، كشف األسرار للنسفي ١٤٢/ ١أصول السرخسي ) ٦(

٢٩٦ -٢٩٥/ ١. 
 .٣٠٤/ ١، نثر الورود ٣١٨/ ٢ب ، مختصر ابن الحاج٢٠٨شرح تنقیح الفصول ص ) ٧(
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  .)٢(لة، والحناب)١(والشافعیة

وترت��ب عل��ى الق��ول ب��أن دالل��ة الع��ام عل��ى أف��راده قب��ل التخ��صیص قطعی��ة الم��سألة   
 :الثانیة، وھي

  :)٣(تعارض العام مع الخاص -٢

ف�إذا علمن�ا أن اخ�تالف حك�م     : عمر عبد العزی�ز إل�ى ھ�ذا األث�ر بقول�ھ           . وقد أشار  د   
ل�ة الخاص�ة   العام والخاص یشغل مساحة واسعة من األدل�ة ال�شرعیة، وأن الكثی�ر م�ن األد              

 یف�ضي إل�ى تعطی�ل     )٤(من السنة األحادیة علمنا أن استبدال النسخ في تلك الحاالت الثالث          
كثیر من األدلة الممثلة في السنة اآلحادیة بعدم األخذ بما ت�أتي ب�ھ ف�ي األحك�ام الن�اتج م�ن                   

  .)٥(»عدم التخصیص بھا

 إذًا الخ�الف   وبما أننا سلمنا بوج�ود أث�ر أص�ولي ترت�ب عل�ى الخ�الف ف�ي الم�سألة،                  
لیس في المسمیات  والعبارات فقط، ألن األثر األصولي معتبر حتى ولو ل�م یترت�ب علی�ھ         

  .أثر في الفروع الفقھیة

  :ویبرز لنا تساؤل وھو

ھل التفرقة بین النسخ والتخصیص عند الحنفیة تقوم على أساس معقول؟ سبق وأن 
ظنیة، وبالتالي ال ُیحكم بالتعارض ذكرت أن الرأي الراجح ھو أن داللة العام على أفراده 

 ذكرھ�ا ھ�و   )٦(بین الخاص والعام، وبالتالي القول بالتخصیص ف�ي جمی�ع الح�االت ال�سابق      
الراجح، ولذلك ألن كثرة التخصیصات دلت عل�ى ع�رف الم�شرع ف�ي المعن�ى الم�راد ف�ي         

  .العام المطلق، وأن احتمال إرادة البعض قائم

م�ذھب جمھ�ور الحنفی�ة ول�یس العك�س إذا نظرن�ا        وبناء على ذلك  فالسؤال موجًھ�ا ل       
إلى وجھة نظر الحنفیة وجدنا أنھا تعتمد على فكرة التفری�ق ب�ین الن�سخ والتخ�صیص م�ن           
حی��ث ج��واز التعلی��ل وعدم��ھ، وإذا تأملن��ا وج��دنا أن مج��رد ت��أخر الناس��خ ف��ي الن��زول، أو    

دمھ، إذا لم یعھد الورود عن زمن التشریع النص العام لیس لھ مدخل في جواز التعلیل وع
في زمن التشریع أن عام�ل ال�زمن م�انع م�ن تعلی�ل ن�صوصھ، فیبق�ى عل�ى األص�ل، وھ�و             

  .)٧(جواز التعلیل

وإذا ج��از التعلی��ل لوج��ود المقت��ضى وھ��و وج��وب التع��رف عل��ى حكم��ة الت��شریع         
، وانتفى المانع صح القی�اس؛ ألن التعلی�ل أساس�ھ       )٨(والمصلحة التي بني علیھا حكم النص     

                                                           

 .٣٤٩/ ١، فواتح الرحموت ٣٤٧/ ٢، اإلحكام لآلمدي ٨٥/ ٣المحصول للرازي ) ١(
 .٣٦١/  ٣، شرح الكوكب المنیر ٥٥٠/ ٢، العدة في أصول الفقھ ١١٩المسودة آلل تیمیة ص ) ٢(
 . من ھذا البحث٣٤سبق التفصیل في ھذه النقطة ص) ٣(
 .خاصیقصد تعارض العام وال) ٤(
 .٩١النفص من النص ص) ٥(
 . من ھذا البحث١٧راجع فكرة النسخ الجزئي ص. حاالت تعارض العام مع الخاص) ٦(
 .٤٣٥المناھج األصولیة، للدریني ص ) ٧(
 .في المعامالت ولیس العبادات) ٨(
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، إذ ل�یس للعق�ل المج�رد م�دخل ف�ي تحدی�د أم�د الحك�م            )١( والمعرف للحكم ھو العل�ة     ومبناه،
  .)٢(فیكون الناسخ في الواقع دلیل حكم األصل

وإذا تقرر ھذا یكون القول بقطعیة العام المنسوخ جزئًیا قوًال مرجوًحا، فھ�و كالع�ام     
 عل�ى أس��اس  المخ�صوص ب�نص م�ستقل م�ن حی�ث ظنی��ة الدالل�ة؛ إذ التفرق�ة بینھ�ا ال تق�وم         

  .معقول

وكذلك فإن عرف المشرع في االستعمال اللفظي وتوجیھھ إلى معنى معین مقصود        
حجة تقضي على المعنى اللغ�وي األص�لي، وھ�ذا ف�ي الع�ام المطل�ق، وأن�ھ یفی�د الظ�ن ف�ي                 

  .داللتھ على األصح، فكیف بالعام المنسوخ جزئًیا

ھجھم ف�ي تق�دیم طری�ق    أما منھج الجمھور في القول بالتخصیص فھ�و متف�ق م�ع م�ن          
الجم��ع عل��ى طریق��ي الت��رجیح والن��سخ، إذ الجم��ع مبن��ي عل��ى أن األص��ل إعم��ال األدل��ة،     

  .وإعمال الدلیل أولى من إھمالھ، وفي الجمع بین الدلیلین العمل بكل منھما

  األثر الفقھي المترتب على الخالف في مسألة النسخ الجزئي: المسألة الثانیة

 أن ھناك أثًرا أصولًیا ترتب على الخالف في مسألة النسخ   أثبت في المسألة السابقة   
الجزئي، فھل ترتب عل�ى ھ�ذا األث�ر أث�ر ف�ي الف�روع الفقھی�ة فتكت�سب الم�سألة مزی�دًا م�ن                     

  األھمیة؟

قبل اإلجابة على ھذا السؤال یجدر بنا التط�رق لألث�ر الفقھ�ي المترت�ب عل�ى م�سألة             
ترت��ب علیھ��ا الخ��الف ب��ین جمھ��ور الحنفی��ة،    والت��ي )٣(دالل��ة الع��ام ب��ین القطعی��ة والظنی��ة  

  :والجمھور في مسألتین أصولیتین مھمتین وھما

 :الحكم بالتعارض بین العام والخاص عند جمھور الحنفیة، ویلزم من ذلك -١
عدم جواز تخصیص عام القرآن الكریم والسنة المتواترة بخب�ر اآلح�اد او القی�اس أو                 -٢

  .غیرھا من األدلة الظنیة

 األثر األصولي تعدى إلى األثر الفقھي في عدد من الفروع الفقھیة، وال شك أن ھذا
ومنھ��ا عل��ى س��بیل المث��ال م��سألة مب��اح ال��دم ھ��ل یع��صم بااللتج��اء للح��رم إذا جن��ى خ��ارج   

  .)٤(الحرم

                                                           

 .٢٩٩/ ٣اإلحكام لآلمدي . العلة ھي الوصف الظاھر المنضبط المعرف للحكم) ١(
 .٤٣٥صولیة للدریني ص المناھج األ) ٢(
وأشرت إلى ذلك ألنھ یلزم من القول بالنسخ الجزئي المحافظة على قطعیة داللة العام والتي ترتب ) ٣(

 .علیھا الخالف
، أصول ٢٩٧ -٢٩٦/ ١، كشف األسرار عن أصول البزدوي ١١٥/ ١كشف األسرار للنسفي ) ٤(

 .١٣٣/ ١السرخسي 
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دل��ت اآلی��ة بعمومھ��ا عل��ى أن م��ن دخ��ل  )١( َّ جبهئ مئ خئ حئ ُّ  :ق��ال تع��الى

  .الحرم فھو آمن ویشمل مباح الدم

ان النبي صلى اهللا علیھ وسلم لما دخل مكة یوم الفتح أم�ر بقت�ل               : (بینما دل الحدیث  
، على تخصیص مباح الدم من )٢( )نفر منھم ابن خطل فوجدوه متعلًقا بأستار الكعبة فقتلوه

عموم اآلی�ة وك�ذلك القی�اس عل�ى الط�رف فإن�ھ ل�و ك�ان علی�ھ ق�صاص ف�ي الط�رف ف�دخل                
  .)٣(تفاقًاالحرم استوفي منھ في الحرم ا

 إلى أن�ھ ال یق�تص م�ن مب�اح ال�دم داخ�ل الح�رم؛ لك�ن ی�ضیق علی�ھ                       )٤(فذھب الحنفیة 
  .حتى یخرج، لعموم اآلیة الكریمة التي ال تقبل التخصیص بالدلیل الظني

 ذھب��وا إل��ى تخ��صیص مب��اح ال��دم م��ن عم��وم اآلی��ة    )٦(، وال��شافعیة)٥(بینم��ا المالكی��ة
ى أف��راده ظنی��ة، ودالل��ة الخ��اص قطعی��ة فیق��دم     الكریم��ة، إذ ال تع��ارض فدالل��ة الع��ام عل��   

  .)٧(الخاص جمًعا بین األدلة

  .)٨(وقد ذكر السرخسي فروًعا فقھیة أخرى ترتبت على ھذا الخالف األصولي

، فھ�ل  -النسخ الجزئ�ي -ونعود إلى محل البحث وھي مسألة تأخر الخاص عن العام        
ت�صر األث�ر عل�ى األص�ولي فق�ط؟      تبع األثر األصولي أثر فقھي في المسائل الفقھی�ة؟ أم اق         

بتتبع المسائل الفقھیة التي ذكرھا األصولیون وتنطبق عل�ى مح�ل الخ�الف نج�د أنھ�ا قلیل�ة            
  .جًدا

                                                           

 .٩٧: سورة آل عمران) ١(
 ).١٣٥٧(، مسلم )١٨٤٦(بخاري أخرجھ ال) ٢(
 .٤١/ ٨شرح الزرقاني على مختصر خلیل ) ٣(
 .١٦٨/ ٤، الدر المحتار وحاشیة ابن عابدین ٢٩٦/ ١كشف األسرار عن أصول البزدوي ) ٤(
 .٢٥/ ٨شرح مختصر خلیل ) ٥(
 .٢٢٠/ ١٢الحاوي الكبیر ) ٦(
:  مختلف كما ذكر بھاء الدین المقدسي بقولھأما الحنابلة فقد وافقوا الحنفیة على قولھم؛ ولكن بتعلیل) ٧(

ومعلوم أنھ إنما أحل سفك دماء كانت حالًال في غیر الحرم فحرمھا الحرم، ثم أحلت لھ ساعة، ثم 
) إنما أحلت لي ساعة من نھار: (، إذ بنوا على حدیث٥٩١العدة شرح العمدة ص . عادت الحرمة

 ).١١٢(أخرجھ البخاري 
/ ١أصول السرخسي : راجع. فاتحة في الصالة، ترك التسمیة على الذبیحةكمسألة حكم قراءة ال) ٨(

أثر االختالف في القواعد األصولیة في اختالف الفقھاء فقد ذكر فروعًا :وانظر أیضًا.١٣٤ -١٣٣
- ٢٠٦ ص – التخصیص بخبر الواحد وتعارض العام مع الخاص –فقھیة على كال المسألتین 

٢٢٦. 
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  :)١(مسألة عدة المرأة الحامل المتوفى عنھا زوجھا

 ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خلُّ :ق���������ال تع���������الى

زوجھا أربعة ، دلت االیة الكریمة بعمومھا على أن عدة المرأة المتوفى عنھا )٢( َّيم

  .أشھر وعشًرا

  ).٣( َّ  حفجف مغ جغ مع جع مظ ُّ : وقال تعالى

  .دلت اآلیة الكریمة على أن عدة الحامل تنتھي بوضع الحمل
فحصل تعارض ظاھري بین الدلیلین؛ ألن النص الخاص أخرج الحامل من عم�وم             

  .اآلیة األولى فتنتھي عدتھا بوضع الحمل
  :طریقة دفع التعارض

مت��أخرة ف��ي الن��زول ع��ن آی��ة    ) وأوالت األحم��ال(؛ ألن آی��ة )٤(بالن��سخ عن��د الحنفی��ة   -١
؛ فلذلك تكون ناسخة )٥(المتوفى عنھا زوجھا كما ذكر ذلك ابن مسعود رضي اهللا عنھ

لھ��ا ف��ي الق��در ال��ذي تناول��ھ الع��ام فتنتھ��ي ع��دة الم��رأة الحام��ل المت��وفى عنھ��ا زوجھ��ا   
 .بوضع الحمل

ص فیما دل علیھ والعام فیما وراء ذلك، الجمع بین الدلیلین بالتخصیص، فنعمل بالخا -٢
  .)٩)(٨(، والحنابلة)٧(، والشافعیة)٦(وھذا مذھب الجمھور من المالكیة

  .وبناء على ذلك تنتھي عدة المرأة الحامل المتوفى عنھا زوجھا بوضع الحامل
بالنظر إل�ى النتیج�ة الفقھی�ة نج�د أنھ�ا واح�دة ب�الرغم م�ن اخ�تالف النظ�ر األص�ولي              

  .فیھا
، م�ن إذن  )١٠(ینت السنة المطھرة ھذا الحكم الشرعي في الحدیث المتف�ق علی�ھ           وقد ب 

النبي صلى اهللا علی�ھ وس�لم ل�سبیعة األس�لمیة ف�ي ال�زواج بوض�ع حملھ�ا بع�د وف�اة زوجھ�ا                  
  .بأیام

                                                           

، شرح ٦٧/ ١، التلویح على التوضیح ١٣٦/ ١السرخسي في أصولھ ممن ذكر ھذه المسألة ) ١(
 .٢٣٤ ،إرشاد الفحول ص ٣٦٠/ ٣الكوكب المنیر 

 .٢٣٤: سورة البقرة) ٢(
 .٤: سورة الطالق) ٣(
 .١٩٧/ ٣، بدائع الصنائع ١٣٦/ ١أصول السرخسي ) ٤(
بعد النساء من شاء باھلتھ أن سورة النساء القصرى نزلت «: وھو قولھ رضي اهللا عنھ) ٥(

 .١٧٥ /٣الجامع ألحكام القرآن »الطولى
 .١٧٤ / ٣الجامع ألحكام القرآن للقرطبي ) ٦(
 .٦٧/ ١، التلویح على التوضیح ٢٢٣/ ١١الحاوي ) ٧(
 .٣٦٠/ ٣، شرح الكوكب المنیر ١٠٦عمدة الفقھ ص ) ٨(
عود رضي اهللا عنھ أن وھذه المسألة لم تكن محل اتفاق بین الصحابة رضي اهللا عنھم، فعند أبي مس) ٩(

. العدة تنتھي بوضح الحمل، وروي عن علي وابن عباس رضي اهللا عنھما أنھا تعتد بأبعد األجلین
 .١٧٤ /٣، الجامع ألحكام القرآن للقرطبي١٧١/ ٤أضواء البیان إیضاح القرآن : راجع

 ).٥٦(، مسلم )٣٩٩١(أخرجھ البخاري ) ١٠(
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  :)١( مسألة اللعان بین الزوجین-٢

 ... ىل  مل  يك   ىك مك لك اك يق ىق يف ىف ُّ : قال تعالى

َّ )٢(.  

 أن من یرمي المحصنات زوج�ھ كان�ت أم أجنبی�ة یج�ب        دلت اآلیة الكریمة بعمومھا   
  .علیھ الحد ما لم یأت بالشھود

بعد نزول اآلیة الكریمة قذف ھالل بن أمیة امرأتھ عند النبي صلى اهللا علی�ھ وس�لم            
ی�ا رس�ول اهللا، إذا رأى أح�دنا عل�ى امرأت�ھ         : ، فق�ال  )٣( )البینة أو حد ف�ي ظھ�رك      : (فقال لھ 

، )البین�ة أو ح�د ف�ي ظھ�رك      : ( النبي صلى اهللا علیھ وس�لم یق�ول        رجًال یلتمس البینة؟ فجعل   
والذي بعثك بالحق إني لصادق فلین�زلن اهللا م�ا یب�رئ ظھ�ري م�ن الح�د فن�زل               : فقال ھالل 

 هب مب خب حب ُّ : جبری��ل وأن��زل عل��ى النب��ي ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم قول��ھ تع��الى  

  .)٥)(٤( َّ جس مخ جخ مح جح مج حج مث  هت مت خت حت جت

 الت�ي قررتھ�ا اآلی�ة األول�ى طال�ب الرس�ول ص�لى اهللا علی�ھ              وتنفیًذا لمشروعیة الح�د   
وسلم ھالل بن أمیة عندما قذف زوجتھ البینة مؤك�دًا أن�ھ لم�ا ل�م یقمھ�ا ف�سیقام علی�ھ الح�د،              

  .فلما نزلت آیة اللعان استبدل اللعان بالحد
 آیة اللعان ناس�خة لح�د الق�ذف بالن�سبة لل�زوج دون س�ائر الق�اذفین؛                  )٦(اعتبر الحنفیة 

ن تراخي الخاص عن العام في النزول معناه نسخ حكم الع�ام ع�ن الخ�اص بع�د ان ك�ان                أل
 فھ�م ی�رون أن آی�ة الح�د     )٧(داخًال فیھ، وھذا ھو النسخ الجزئ�ي ف�ي الم�سألة، أم�ا الجمھ�ور           

خصص عمومھا بآیات اللعان، فالحد واجب على كل قاذف لمحصنة ما لم ُیقم البینة على              
ا ق��ذف زوجت��ھ، وت��أخر الن��زول ال یعن��ي الن��سخ ف��ي ك��ل  ص��حة دع��واه وم��ا ل��م یك��ن زوًج�� 

  .األحوال، فإن حكم العام لم یرفع كلھ، وما زال رغم تخصیصھ حجة في الباقي
إذا تأملنا في المسألة وجدنا أن نتیجة التكییف الفقھي واحدة وھي م�شروعیة اللع�ان     

  .في حق الزوج دون الحد
  .ود لكن ال أثر فقھي لھافھل نقول في ھذه المسألة األثر األصولي موج

ھذا ھو ظاھر األمر؛ لكن لو أن رجًال قذف زوجتھ ثم امتنع عن اللعان فھل الحك�م            
  الفقھي واحد؟

إذا اعتبرن��ا ھ��ذه الم��سألة ف��رع عل��ى الم��سألة أع��اله ،ی��ستلزم عق��ًال  أن م��ن یق��ول        

                                                           

 .٣٨٤/ ١صول ذكرت ھذه المسألة في الفصول في األ) ١(
 .٤: سورة النور) ٢(
 ).٤٧٤٧(أخرجھ البخاري ) ٣(
 .٦: سورة النور) ٤(
   .١٢/١٨٢،الجامع ألحكام القرآن٥/١٤٢راجع أحكام القرآن للجصاص ). ٤٧٤٧(أخرجھ البخاري ) ٥(

 . وما بعدھا٨٩/ ٦أضواء البیان للشنقیطي   
 .٣٩/ ٧، المبسوط للسرخسي ٣٨٤/ ١الفصول في األصول ) ٦(
 .٣٣٧ /٥، زاد المعاد ١٨٢ /١٢الجامع ألحكام القرآن :راجع ) ٧(
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 ثم�انین جل��دة؛ ألن��ھ برجوع��ھ ع��ن ق��ذف  -ال��زوج -بالتخ�صیص یحك��م بالح��د عل��ى الق��اذف  
،أما عند من یقول بالنسخ ف�ال یجی�زون ذل�ك؛ ألن اللع�ان          )١ (وجتھ یعود كأي أجنبي قذف    ز

نسخ حكم القذف بالنسبة للزوج فلم یعد معم�وًال ب�ھ عن�دھم، وعل�ى ھ�ذا فھ�ذا ال�زوج ال�ذي                 
  .)٢ (امتنع عن قذف زوجتھ ال ُیحد بل ال بد من المالعنة بینھ وبین زوجتھ

 بتف��صیل لطی��ف ینطب��ق عل��ى األث��ر األص��ولي   وق��د تن��اول الكاس��اني ھ��ذه الم��سألة  
  :وخالصتھ 

لو امتنع الزوج ع�ن اللع�ان یح�بس حت�ى یالع�ن أو یك�ذب نف�سھ ،واهللا تع�الى یق�ول                       
فقد جعل موجب ق�ذف الزوج�ات اللع�ان ،فم�ن أوج�ب الح�د               ....)والذین یرمون أزواجھم    (

 ف�ي األجنبی�ات   وأم�ا آی�ة الق�ذف فقی�ل إن موج�ب الق�ذف ھ�و الح�د ابت�داءً         .فقد خالف النص  
والزوجات ثم نسخ في الزوجات وجعل موجب ق�ذفھن اللع�ان بآی�ة اللعان،فین�سخ الخ�اص                 

  .)٣(المتأخر العام المتقدم بقدره 
أم�ا الجمھ��ور فی��رون أن�ھ یلزم��ھ الح��د ،ألن موج�ب ق��ذف ال��زوج المرأت�ھ ھ��و الح��د     

إنم�ا خ��ص  ،كف�ذف األجنب�ي، واس�تدلوا  بآی�ة الق�ذف فھ�ي آی��ة عام�ة ف�ي ال�زوج وغی�ره ،و          
   .)٤(الزوج بأن أقام لعانھ مقام الشھادة في نفي الحد والفسق ورد الشھادة عنھ

  .وإذا سلمنا بھذه النتیجة فإن األثر الفقھي موجود
ووج�ود األث��ر الفقھ��ي ول��و ف�ي جزئی��ة ی��ؤدي إل��ى الق��ول ب�أن الخ��الف ل��ھ ثم��رة ف��ي    

  .الفروع الفقھیة
  :قاط اآلتیةومن خالل العرض السابق أود أن أشیر إلى الن

بتتبع كتب األص�ول ل�م أج�د س�وى م�سألة ع�دة الم�رأة الحام�ل المت�وفى عنھ�ا زوجھ�ا               -١
مث��اًال ی��سوقھ األص��ولیون عل��ى م��سألة الن��سخ الجزئ��ي، وق��د یك��ون التمثی��ل بھ��ا عن��د     
الجمھ��ور عل��ى أنھ��ا مخص��صة دون التط��رق لحال��ة الن��سخ الجزئ��ي، إذ إن م��ذھب        

 .یع حاالت تعارض العام مع الخاصالجمھور كما سبق القول بالتخصیص في جم
وجدت مسألة اللعان بین الزوجین في كتاب الفصول في األصول وساقھ لحالة النسخ  -٢

 .الجزئي تحدیًدا
 .تمثل أثرًا فقھیًا لمسألة النسخ الجزئي ) امتناع الزوج عن اللعان (مسألة  -٣
 إلطالق البعض قلة المسائل الفقھیة المنطبقة على حالة النسخ الجزئي، قد یكون سبباً  -٤

  .أن الخالف لفظي، أو ربما سبب في عدم االھتمام بإبراز ھذه المسألة

                                                           

 .٣٣٧ /٥، زاد المعاد ١٨٢ /١٢الجامع ألحكام القرآن )١(
ذكر في المبسوط، وحتى لو امتنع الزوج عن اللعان یقام علیھ حد القذف، وعندنا یحبس حتى یالعن  ) ٢(

٣٩/ ٧. 
 . مختصرًا ٢٣٨ /٣ بدائع الصنائع ) ٣(
 .٣٣٧ /٥زاد المعاد  ،٩٤- ٩٣ / ٣المھذب ، ١٨٢ /١٢ألحكام القرآن الجامع  )٤(
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  اخلامتة

  :تم بھذا القدر ھذا البحث وقد توصلت فیھ للنتائج التالیة

 .النسخ ھو رفع الحكم الشرعي بحكم شرعي متراخ عنھ -١
 .النسخ جائز عقًال وشرًعا -٢
 .للنسخ شروط متفق علیھا، وأخرى مختلف فیھا -٣
إذا تعارض نص عام مع نص خاص، وكان الخاص متأخًرا عن العام، فإن الخ�اص                 -٤

 .ناسخ للعام في القدر الذي تناولھ، وھذه ھي صورة النسخ الجزئي
النسخ الجزئي ھو إلغاء للحكم الثابت للع�ام، بالن�سبة ل�بعض أف�راده م�ن حی�ث ال�زمن                 -٥

 .بدلیل شرعي خاص متأخر
 .ند جمھور الحنفیةالنسخ الجزئي جائز عقًال وشرًعا ع -٦
 .للنسخ الجزئي شروط ال تختلف في مضمونھا عن شروط النسخ الكلي -٧
ب��النظر إل��ى المقارن��ة ب��ین الن��سخ ب��الكلي والجزئ��ي نج��د أن ماھی��ة الن��سخ واح��دة،            -٨

 .واالختالف في الحالة فقط
 .ھناك فروق بین النسخ الجزئي وبین التخصیص -٩

 .مذھب جمھور الحنفیة منع التخصیص بالمتراخي -١٠
 .مذھب جمھور األصولیین جواز التخصیص بالمتراخي -١١
 .جواز التخصیص بالمتراخي ھو القول الراجح -١٢
من�شأ الخ��الف ف��ي م��سألة التخ��صیص ب�المتراخي یع��ود إل��ى ت��أخیر البی��ان، وماھی��ة    -١٣

 .التخصیص وشروطھ
ال أج��د تبری��ر الحنفی��ة ب��القول بالن��سخ الجزئ��ي للمحافظ��ة عل��ى قطعی��ة دالل��ة الع��ام      -١٤

 .قوًالمنطقیًا
 .ترتب على الخالف في مسألة النسخ الجزئي أثر أصولي -١٥
التكییف الفقھي للفروع الفقھیة التي ذكرھا األصولیون ال تختلف في النتیج�ة س�واء        -١٦

 .كان نسًخا أم تخصیًصا
 .ترتب على الخالف في مسألة النسخ الجزئي أثر فقھي  -١٧
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  مراجع البحث
ھ�ـ،  ٧٥٦د الك�افي ال�سبكي ت   اإلبھاج في شرح المنھاج، ل�شیخ اإلس�الم عل�ي ب�ن عب�           -١

  .م١٩٩٥ -ھـ١٤١٦ط، .  لبنان، د–دار الكتب العلمیة، بیروت 
إتح��اف ذوي الب��صائر ب��شروح روض��ة الن��اظر، لعب��د الك��ریم النمل��ة، دار العاص��مة،    -٢

  .م١٩٩٦ -ھـ١٤١٧، ١الریاض، ط 
  .أثر االختالف في القواعد األصولیة، لمصطفى سعید الخن، مؤسسة الرسالة -٣
ل األحك��ام، لإلم��ام أب��ي محم��د عل��ي ب��ن أحم��د ب��ن ح��زم الظ��اھري ت    اإلحك��ام أص��و -٤

  .م١٩٨٥ -ھـ ١٤٠٥، ١ لبنان، ط–ھـ، دار الكتب العلمیة، بیروت ٤٥٦
ھ�ـ،  ٤٧٤إحكام الفصول في أحكام األصول، ألبي الولید سلیمان بن خلف الباجي ت             -٥

  .م١٩٨٩ -ھـ ١٤٠٩، ١ لبنان، ط –، مؤسسة الرسالة، بیروت 
. د: ھ�ـ، تحقی�ق  ٦٣١ل األحك�ام، لإلم�ام عل�ي ب�ن محم�د اآلم�دي ت         اإلحكام في أص�و    -٦

  .م١٩٨٦ -ھـ ١٤٩٦، ٢سعید جمیلي، دار الكتاب العربي، ط 
إرش��اد الفح��ول إل��ى تحقی��ق الح��ق م��ن عل��م األص��ول، لمحم��د ب��ن عل��ي ال��شوكاني ت    -٧

  .ت. ط، د.  لبنان، د–ھـ، دار الكتب العلمیة، بیروت ١٢٥٥
الب�زدوي، مطب�وع م�ع ش�رحھ ك�شف األس�رار، دار       أصول الب�زدوي، لفخ�ر اإلس�الم      -٨

  .الكتاب اإلسالمي، القاھرة
. ط، د.  لبن�ان، د –أصول السرخسي، ألبي بكر محمد السرخسي، دار المعرف�ة، بی�روت     -٩

 .ت
أض��واء البی��ان ف��ي إی��ضاح الق��رآن ب��القرآن، لمحم��د األم��ین محم��د المخت��ار ال��شنقیطي ت    -١٠

  .م١٩٩٦ -ھـ١٤١٧، ١نان، ط لب–ھـ، دار الكتب العلمیة، بیروت ١١٣٩٣
ھ�ـ،   ٥٨٤االعتبار في الناسخ والمنسوخ، ألبي بكر محم�د الح�ازمي الحم�داني ت               -١١

  .م١٩٩٦ -ھـ ١٤١٦، ١ لبنان، ط–دار الكتب العلمیة، بیروت 
  .إعالم الموقعین عن رب العالمین، البن قیم الجوزیة، المكتبة التوفیقیة -١٢
ھ�ـ، وزارة  ٧٩٤حم�د الزرك�شي ت   البحر المحیط في أص�ول الفق�ھ، لب�در ال�دین م        -١٣

 .م١٩٩٢ -ھـ ١٤٢٦، ٢األوقاف والشؤون اإلسالمیة، الكویت، ط 
ھـ، دار ٥٨٧بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، لعالء الدین أبي بكر الكاساني ت  -١٤

  .ت. ط، د.  لبنان، د–الكتب العلمیة، بیروت 
ك ب��ن عب��د اهللا البرھ��ان ف��ي أص��ول الفق��ھ، إلم��ام الح��رمین أب��ي المع��الي عب��د المل��  -١٥

، ٤عب����د العظ����یم محم����ود ال����ذیب، دار الوف����اء، ط : ھ����ـ، تحقی����ق٤٧٨الج����ویني ت 
  .م١٩٩٧ -ھـ١٤١٨

بیان المختصر شرح مختصر ابن الحاج�ب، ل�شمس ال�دین أب�ي الثن�اء محم�د ب�ن عب�د               -١٦
 -ھـ�  ١٤٠٦، ١ھـ، مركز البحث العلمي ،مكة المكرم�ة، ط         ٧٤٩الرحمن األصفھاني ت    

  .م١٩٨٦
: ھـ، تحقی�ق ٤٧٦ل الفقھ، ألبي إسحق إبراھیم الفیروزأبادي ت       التبصرة في أصو   -١٧

  .م١٩٨٠ -ھـ ١٤٠٠محمد حسن ھیتو، دار الفكر، دمشق، 
ھـ، مطبوع مع شرحھ التقریر والتحبیر، دار ٨٦١التحریر، للكمال ابن الھمام ت  -١٨

  .م١٩٨٣ -ھـ١٤٠٢، ٢ لبنان، ط –الكتب العلمیة، بیروت 



 - ١٦٢ -

ھ��ـ،  ٦٥٦ ال��دین محم��ود الزنج��اني ت   تخ��ریج الف��روع عل��ى األص��ول، ل��شھاب     -١٩
 -ھ�ـ ١٤٠٧، ١ لبن�ان، ط  –محمد أدیب صالح، مؤس�سة الرس�الة، بی�روت       . د: تحقیق
 .م١٩٨٦

تفسیر الق�رآن العظ�یم، لإلم�ام الح�افظ أب�ي الف�داء إس�ماعیل ب�ن كثی�ر الدم�شقي ت               -٢٠
 .م١٩٨٨ -ھـ١٤٠٨، ١ لبنان، ط –ھـ، دار الجیبل، بیروت ٧٧٤

ھ��ـ، دار الكت��ب العلمی��ة،   ٨٧٩أمی��ر الح��اج الحنف��ي ت   التقری��ر والتحبی��ر، الب��ن    -٢١
  .م٢٠٠١ -ھـ١٤٠٢، ٢ لبنان، ط–بیروت 

التلویح على التوض�یح لم�تن التلق�یح ف�ي أص�ول الفق�ھ، ل�سعد ال�دین التفت�ازاني ت                      -٢٢
  .١٩٩٦ -ھـ ١٤١٦، ١ لبنان، ط –ھـ، دار الكتب العلمیة، بیروت ٧٩٢

 ه، ٥١٠الخط�اب الكل�وذاني ت   التمھید في أصول الفقھ، لمحف�وظ ب�ن احم�د  أب�ي           -٢٣
 -ه ١٤٠٦، ١مرك��ز البح��ث العلم��ي وإحی��اء الت��راث اإلس��المي، مك��ة المكرم��ة، ط      

  .م١٩٨٥
ھ��ـ، دار الكت��ب  ٩٧٢تی��سیر التحری��ر، لمحم��د أم��ین المع��روف ب��أمیر بادش��اه ت      -٢٤

 . لبنان–العلمیة، بیروت 
، ١اھرة، طالجامع ألحكام القرآن، ألبي عبد اهللا محمد القرطبي، دار الحدیث، الق�       -٢٥

  .م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٤
أحم�د ش��اكر، دار  :  ھ�ـ، تحقی��ق ٢٠٤الرس�الة، لإلم��ام محم�د ب��ن إدری�س ال��شافعي     -٢٦

 .ت. ط، د.  لبنان، د–الكتب العلمیة،  بیروت 
روض�ة الن�اظر وجن�ة المن�اظر، لموف�ق ال�دین ب�ن عب�د اهللا ب�ن قدام�ة المقدس��ي ت            -٢٧

ھـ ١٤١٧، ١ریاض، ط ھـ، مطبوع مع إتحاف ذوي البصائر، دار العاصمة، ال  ٦٨٢
 .م١٩٩٦ -

زاد المعاد في ھدي خیر العباد،لمحمدبن أبي بكر شمس الدین اب�ن الق�یم الجوزی�ة       -٢٨
  . م١٩٩٤- ه١٤١٥ ٢٧لبنان ،ط- ه،مؤسسة الرسالة،بیروت ٧٥١ت 

ش��رح الكوك��ب المنی��ر، لمحم��د ب��ن أحم��د الفت��وحي الحنبل��ي المع��روف ب��ابن النج��ار ت      -٢٩
، تحقی��ق  ٩٧٢ ط، . نزب��ھ حم��اد، مكتب��ة العبیك��ان، الری��اض، د     . دمحم��د الزحیل��ي، و  :  ھ�ـ�

  .م١٩٩٣ -ھـ ١٤١٣
عب��د المجی��د : ھ��ـ، تحقی��ق٤٧٦ش��رح اللم��ع، ألب��ي إس��حق إب��راھیم ال��شیرازي ت    -٣٠

  .م١٩٨٨ -ھـ١٤٠٨، ١التركي، دار الغرب اإلسالمي، بیروت، ط 
 ھ�ـ، دار  ٦٩٤شرح تنق�یح الف�صول، ألب�ي العب�اس أحم�د ب�ن إدری�س القراف�ي ت                   -٣١

  .م١٩٧٣ -ھـ١٣٩٣، ١الفكر، ط 
ش��رح مخت��صر الروض��ة، ل��نجم ال��دین أب��ي الربی��ع س��لیمان ب��ن س��عید الط��وفي ت   -٣٢

  .م١٩٨٨ - ھـ ١٤١٧، ١ لبنان، ط –ھـ، مؤسسة الرسالة، بیروت ٧١٦
ھ�ـ،  ٢٥٦صحیح البخاري، لإلم�ام أب�ي عب�د اهللا محم�د ب�ن إس�ماعیل البخ�اري ت                  -٣٣

  .م١٩٩٨ -ھـ ١٤١٩ط، . بیت األفكار الدولیة، الریاض، د
 ھ�ـ، دار  ٢٦١صحیح مسلم، لإلمام أبي الحسین مسلم بن الحجاج النیسابوري ت        -٣٤

  .م١٩٩٨ - ھـ ١٤١٩، ١المغني، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، ط 
العدة في أصول الفقھ، للقاضي أبي یعل�ى محم�د ب�ن الح�سن البغ�دادي الحنبل�ي ت              -٣٥



 - ١٦٣ -

 ھ�ـ  ١٤١٠، ٢م، ط ١٩٨٠ - ھ�ـ  ١٤٠٠، ١أحمد المباركي، ط    . د:  ھـ، تحقیق  ٤٥٨
. 

ھ�ـ،  ٦٢٠عمدة الفقھ، ألبي موفق ال�دین عب�د اهللا ب�ن أحم�د ب�ن قدام�ة المقدس�ي ت                    -٣٦
  .ھـ١٤٢٥المكتبة العصریة، 

، ٣٧٠الف���صول ف���ي األص���ول، لإلم���ام أحم���د ب���ن عل���ي ال���رازي الج���صاص ت     -٣٧  ھ��ـ�
، ١عجی��ل الن��شمي، وزارة األوق��اف وال��شؤون اإلس��المیة، الكوی��ت، ط   . د: دراس��ةوتحقیق

  .ھـ  ١٤٠٨
 ھ�ـ، مطب�وع م�ع    ١١٨٠فواتح الرحم�وت، لمحم�د ب�ن نظ�ام ال�دین األن�صاري ت          -٣٨

  . لبنان–المستصفى للغزالي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت 
 ھ��ـ، دار ٨١٧الق�اموس المح��یط، لمج�د ال��دین محم��د الفیروزأب�ادي ال��شیرازي ت     -٣٩

  .م١٩٩٥ -ھـ ١٤١٥، ١ لبنان، ط –الكتب العلمیة، بیروت 
ھ�ـ، دار الكت�ب   ٤٨٩لة في األصول، لمنصور بن محم�د ال�سمعاني ت     قواطع األد  -٤٠

  .م١٩٩٧ -ھـ ١٤١٨، ١ لبنان، ط–العلمیة، بیروت 
 ٧٣٠كشف األسرار شرح أصول البزدوي، لعالء الدین عبد العزیز البخاري ت     -٤١

  .ت. ط، د. ھـ، دار الكتاب اإلسالمي، القاھرة، د
أب���ي البرك���ات عب���د اهللا  ك���شف األس���رار ش���رح الم���صنف عل���ى المن���ار، لإلم���ام    -٤٢

.  لبن�ان، د  – ھـ، دار الكتب العلمی�ة، بی�روت         ٧١٠المعروف بحافظ الدین السلفي ت      
  .ت. ط، د

  .لسان العرب، البن منظور محمد بن مكرم األنصاري، عالم الفكر -٤٣
اللمع في أصول الفق�ھ، مطب�وع م�ع تخ�ریج أحادی�ث اللم�ع، ألب�ي إس�حق إب�راھیم                      -٤٤

  .م١٩٨٦ - ھـ١٤٠٦، ٢ ھـ، عالم الكتب، ط ٤٧٦الفیروزأبادي الشیرازي ت 
مباحث التخصیص عند األصولیین، لعمر بن عبد العزی�ز ال�شیلحاني، دار أس�امة      -٤٥

  .م٢٠٠٠، ١ األردن، ط –للنشر والتوزیع، عمان 
 ھ�ـ، دراس�ة   ٦٠٦المحصول في أصول الفقھ، لفخر الدین محمد بن عمر الرازي       -٤٦

 - ھ��ـ ١٤١٢، ٢ لبن��ان، ط – بی��روت ط��ھ العل��واني، مؤس��سة الرس��الة، . د: وتحقی��ق
  .م١٩٩٢

المحصول في أصول الفقھ، لمحمد ب�ن عب�د اهللا أب�ي بك�ر ب�ن العرب�ي الم�الكي ت                      -٤٧
  .م١٩٩٩ -ھـ ١٤٢٠، ١ عمان، ط –ھـ، دار البیارق ٥٤٣

، دار ص�ادر، بی�روت    ٥٠٥المستصفى من علم األصول، ألبي حامد الغزالي ت     -٤٨  – ھـ�
  .لبنان

 لمحب اهللا ب�ن عب�د ال�شكور ت    –لمستصفى للغزالي  مطبوع مع ا  –مسلم الثبوت    -٤٩
  . لبنان– ھـ، دار صادر، بیروت ١١٩

ش��ھاب ال��دین الحنبل��ي الحران��ي     : الم��سودة ف��ي أص��ول الفق��ھ، آلل تیمی��ة، جم��ع      -٥٠
  .ت. ط، د. محمد محیي الدین عبد الحمید، دار الكتاب العربي، د: الدمشقي، تحقیق

د بن علي الطی�ب الب�صري المعتزل�ي    المعتمد في أصول الفقھ، ألبي الحسین محم    -٥١
  .ت. ط، د.  لبنان، د– ھـ، دار الكتب العلمیة، بیروت ٤٣٦ت 

مفت��اح الوص��ول إل��ى بن��اء الف��روع عل��ى األص��ول، ألب��ي عب��د اهللا محم��د الم��الكي    -٥٢



 - ١٦٤ -

 - ھ��ـ ١٤٠٥، ١ لبن��ان،  ط– ھ��ـ، دار الكت��ب العلمی��ة، بی��روت    ٧٧١التلم��ساني ت 
 .م١٩٨٤

ھ�اد ب�ارأي ف�ي الت�شریع اإلس�المي، لفتح�ي ال�دریني،              المناھج األصولیة ف�ي االجت     -٥٣
 .م٢٠١٣ - ھـ١٤٣٤، ٣مؤسسة الرسالة، ط

المناھج األصولیة في مسالك الترجیح بین النصوص الشرعیة، لخالد محمد عل�ي            -٥٤
  .م١٩٩٦ -ھـ١٤١٧، ١عبیدات، دار النفائس، األردن، ط 

س��ى اللخم��ي الغرن��اطي الموافق��ات ف��ي أص��ول الفق��ھ، ألب��ي إس��حاق ال��شاطبي إب��راھیم ب��ن مو   -٥٥
ط، .  لبن�ان، د –عبد اهللا دراز، دار الكتب العلمیة، بیروت        :  ھـ، شرح الشیخ   ٧٩٠المالكي ت   

  .ت. د
میزان األصول في نتائج العقول، لعالء الدین شمس النظ�ر أب�ي بك�ر ال�سمرقندي               -٥٦

 .م١٩٨٤ - ھـ ١٤٠٤، ١محمد زكي عبد البر، ط . د:  ھـ، تحقیق٥٣٩ت 
بین اإلثبات والنفي، لعب�د المتع�ال محم�د الجب�ري، دار التوفی�ق              الناسخ والمنسوخ    -٥٧

  .م١٩٨٧ -ھـ١٤٠٧، ٢ القاھرة، ط –٣النموذجیة، مصر 
دراس��ة ت��شریعیة تاریخی��ة نقدی��ة، لم��صطفى زی��د، دار  : الن��سخ ف��ي الق��رآن الك��ریم -٥٨

  .م٢٠١٥ -ھـ ١٤٣٧، ٥الیسر، ط
 ١٣٩٣نقیطي ت   نثر الورود على مراقي السعود ،شرح محمداألمین المختار الش         -٥٩

 . م١٩٩٥- ه١٤١٥ ١جدة ،ط-ه ،دار المنارة 
 ه،دار اب�ن    ٦٢٠نزھة الخاطر العاطر ،لعبد الق�ادر ب�ن أحم�د ب�دران الدم�شقي ت                 -٦٠

 . م١٩٩٥- ه١٤١٥ ٢لبنان ط-حزم ،بیروت 
 .نظرات في القرآن الكریم، لمحمد الغزالي، دار نھضة مصر، الطبعة األولى -٦١
ر ذلك ف�ي االحتج�اح بال�سنة األحادی�ة، لعم�ر      النقص من النص حقیقتھ وحكمھ وأث     -٦٢

، مح��رم جم��اد  ٧٨ -٧٧، الع��ددان ٢٠عب��د العزی��ز ، الجامع��ة اإلس��المیة ط  ال��سنة    
  .اآلخر

 ھ�ـ، دار الكت�ب   ٧٧٢نھایة السول، لإلم�ام جم�ال ال�دین عب�د ال�رحیم األس�نوي ت         -٦٣
  .م١٩٨٤ - ھـ ١٤٠٥، ١ لبنان، ط –العلمیة، بیروت 

ألصول، لصفي الدین محم�د ب�ن عب�د ال�رحیم األرم�وي الھن�دي ت              نھایة الوصول في درایة ا     -٦٤
 ھـ، مكتبة نزار مصطفى الباز، الریاض، مكة المكرمة، المكتبة التجاریة، مكة المكرمة، ٧٢٣

  .ت. ط، د. د
ھ��ـ، ٥١٣الواض��ح ف��ي أص��ول الفق��ھ، ألب��ي الوف��اء عل��ي ب��ن عقی��ل البغ��دادي ت       -٦٥

  .ھــ١٤٢٠، ١ لبنان، ط–مؤسسة الرسالة، بیروت 
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