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بينّ الباحث التايل:

- معنى القاعدة يتلخ�ص يف العام الثابت �س��منًا ب�سبب الأمر اخلا�ص، هل 

يرتف��ع بارتفاع ما ثبت ب��ه، اأم يبقى بعد ارتفاعه؟ وبي اأن الفعل اأو القول اإذا 

�سدر على وجه خا�ص، وفقد ركًنا من اأركانه، اأو �سرًطا من �سروطه، اأو وجد ما 

يقت�س��ي بطالنه، ويف �سمنه اأمر عام ثبت تبًعا له، فاإن بطالن هذا الأمر اخلا�ص 

ل يقت�س��ي بط��الن الأمر العام، بل يبقى العام �س��حيًحا ميك��ن بناء الأحكام 

عليه.

1- اأن ظاه��ر لفظ القاعدة غري مراد؛ لأن العموم ل يرتفع بارتفاع بع�ص اأفراده 

باتفاق العلماء.

- راأى البحث اأن �سابط بقاء العموم وعدم بقائه يف اأمرين:

الأول: اأن يكون الباقي عاًما، بحيث ميكن احلكم ببقائه بعد زوال الأمر اخلا�ص، 

ا فال يحكم ببقائه. فاإن كان خا�سً

الث��اين: اإمكانية ت�س��حيح الفعل اأو القول بدون و�س��فه اخلا���ص، فمهما اأمكن 

ت�س��حيح الفعل اأو القول، فهو اأولى من احلكم ببطالنه، ومتى مل ميكن ذلك، فاإن 

العموم يبطل ببطالن و�سفه اخلا�ص الذي ثبت به.

- اأن مو�س��وع القاعدة فقهي واأ�س��ويل، يتخرج عليها فروع فقهية، وم�س��ائل 

اأ�سولية.

- بي البحث خالف العلماء يف القاعدة، وحقيقته، و�سببه.
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د بع�س��ًا من القواعد امل�س��ابهة لهذه القاعدة وف��رق بينها، ومن القواعد  - عدنّ

امل�سابهة: 

1- ما اأوجب اأعظم الأمرين بخ�سو�سه، ل يوجب اأهونهما بعمومه.

2- تخ�سي�ص بع�ص اأفراد العام بحكم، هل يقت�سي خروجه من العام؟

د بع�سًا من امل�سائل الأ�سولية املخرجة على القاعدة منها: - عدنّ

1- اإذا ن�سخ الوجوب هل يبقى اجلواز؟

2- اإذا ن�سخ التحرمي هل تبقى الكراهة؟

د بع�سًا من امل�سائل الفقهية املخرجة على القاعدة منها: - عدنّ

1- هل ي�ستحب اجلمع بي خ�سال الكفارة؟

2- اإذا اأحرم بفر�ص، فف�سد، اأو خرج منه، فهل ينقلب اإلى نفل؟



1415  العدد |66| ذو القعدة  1435هـ

�حلمد هلل رب �لعاملني، و�ل�صالة و�ل�صالم على نبينا حممد و�آله و�صحبه، �أما بعد:
فاإن در��ص���ة �لقو�عد تاأ�ص���ياًل وتخريًجا، مما ينم���ي �مللكة �لفقهي���ة، ويعني على فهم 
�لقو�عد فهًما �صحيًحا، ومعرف���ة �صو�بطها وحدودها، وجمع نظائرها، و�لتفريق بني ما 

ي�صبهها.
ج عليها من  وق���د وقع �لنظر �أثناء �لبح���ث على قاعدة من �لقو�عد، مع ك���رة ما ُخرِّ
�لفروع، �إال �أنها مل حتظ بدر��صة تبني معناها، وتربز خفاياها، ومل تنل حظها من �لتاأ�صيل، 

و�ل�رشح و�لبيان.
وه���ذه �لقاعدة هي: �إذ� بطل �خل�ص���و�ص ه���ل يبقى �لعموم؛ وق���د ذكرت يف كتب 
ج عليها م�ص���ائل �أ�ص���ولية، وفروع  �لقو�عد �الأ�ص���ولية، وكتب �لقو�عد �لفقهية، وُخرِّ
فقهي���ة، و�أكر ما وردت بلفظ �ال�ص���تفهام، مما يدل على عدم �ط���ر�د �لفروع فيها على 

�صيء و�حد يف ق�صية بقاء �لعموم �أو �رتفاعه.

م�سكلة �لبحث و�أ�سئلته:

�لقاعدة �صيغت بلفظ �ال�صتفهام، مع �أن ظاهر لفظها ي�صعر باأن مو�صوعها مما ال يت�صور 
وقوع �خلالف فيه، وهذ� �قت�ص���ى �لنظر يف �لفروع �ملخرجة على �لقاعدة، ومعرفة من 
�أين ن�ص���اأت �لقاعدة، فا�صتدعى ذلك تتبع فروع �لقاعدة ملعرفة �لقو��صم �مل�صرتكة بينها، 

وحتديد معنى �لقاعدة و�صو�بطها.
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ثم �إن �لقاعدة ق�ص���ية �صالبة، ولي�صت موجبة، فهي تدل على عدم �لتالزم بني �صيئني 
من حيث �النتفاء و�لوجود، ولكن كيف ميكن �ال�صتدالل بها على �لبقاء، وهي ال تفيده 

مبجرد �صياغتها؟
وما �صبق �أثار يف ذهني عدًد� من �الأ�صئلة:

�أواًل: هل ينازع �أحد يف �أن �رتفاع �خلا�ص ال ي�صتلزم �رتفاع �لعام؟
ثانًيا: هل �لعموم ثابت �أ�صال و�بتد�ء، �أم �أنه ثبت ��صتلز�ًما لثبوت �خل�صو�ص؟

ثالًثا: هل ي�صتدل بالقاعدة على بقاء �لعموم من �رتفاع �خل�صو�ص؟
ر�بًعا: ما �مل�صائل �الأ�صولية �لتي ميكن �أن تكون �لقاعدة منطبقة عليها؟

خام�ًصا: هل �لفروع �لفقهية �ملخرجة على �لقاعدة تنطبق عليها فعال، وتتاأثر بها؟
و�حلق يقال: �إن م�ص���كلة �لبحث، وما ن�صاأ عنه من �أ�صئلة قد �أخذت من وقتي وذهني 
�ص���يًئا كبرًي�، فكدت �أ�رشف �لنظر عن مو��ص���لة �لبحث فيها، لوال ما كنت �أرجوه من 

ك�صف معنى �لقاعدة، و�إز�لة �للب�ص يف ذهني عنها.
�أهمية �لبحث، و�أ�سباب �ختياره:

تظهر �أهمية در��صة هذه �لقاعدة من جهات عدة، �أهمها:
�أواًل: �أثره���ا يف كثري من �لفروع �لفقهية، بل و�مل�ص���ائل و�لقو�عد �الأ�ص���ولية، حيث 

ج عليها عدد كبري من �لفروع �لفقهية. ُخرِّ
ثانًيا: �للب�ص �لو�قع يف ظاهر لفظها، و�خلالف �لو�قع يف فروعها، ي�صتدعي �لنظر يف 

بيان حقيقة معناها، و�صبب �صياغتها ب�صيغة �ال�صتفهام.
ثالًثا: قلة كالم �لعلماء يف بيان معناها، و�إي�صاح �ألفاظها، مما جعلها حمل �إ�صكال عند 

بع�ص �لعلماء، حتى �أعر�صو� عن لفظها، وبنو� فروعها على قاعدة �أخرى ت�صاهيها.
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�لدر��سات �ل�سابقة:

بعد �لبحث و�ل�صوؤ�ل مل �أجد من تعر�ص لهذه �لقاعدة، �أو تكلم عليها من �ملعا�رشين، 
وم���ا يوجد من حديث عنها يف كت���ب �لقو�عد �لفقهية �ملعا����رشة يف غالبه ال يعدو �أن 

يكون ذكر �لفروع �ملخرجة عليها، وما ي�صتثنى، ومل �أر من �أفردها بدر��صة م�صتقلة.
 و�هلل �أعلم، و�صلى �هلل و�صلم على نبينا حممد و�آله.

املبحث الأول: الدرا�صة التاأ�صيلية للقاعدة

املطلب الأول: الألفاظ التي وردت بها القاعدة، و�صرحها

�مل�ساألة �لأولى: �لألفاظ �لتي وردت بها �لقاعدة.

وردت هذه �لقاعدة باألفاظ خمتلفة، تارة بلفظ �ال�صتفهام، وتارة بدونه، فمن ورودها 
بلفظ �ال�صتفهام قولهم:

"�إذ� بطل �خل�صو�ص هل يبطل �لعموم؟")1(.

"�إذ� بطل �خل�صو�ص هل يبقى �لعموم؟")2(.
ومن ورودها بدون لفظ �ال�صتفهام قولهم:
"�إذ� بطل �خل�صو�ص ال يبطل �لعموم")3(.

"�إذ� بطل �خل�صو�ص بقي �لعموم")4(.

)1( فتاوى �ل�سبكي )490/1(؛ �لإبهاج �سرح �ملنهاج له )256/2(؛ �لقو�عد لبن �للحام )1023/2(.
)2( نهاية �ل�سول يف �سرح منهاج �لأ�سول )249/1(؛ �ملنثور )111/1(؛ �لأ�سباه و�لنظائر لل�سيوطي )182(؛ �لفو�ئد �جلنية 

حا�سية �ملو�هب �ل�سنية )405/2(.
)3( فتاوى �ل�سبكي )98/2(.

)4( �لأ�سباه لبن �ل�سبكي )96/1(.



1617 العدد  |66| ذو القعدة  1435هـ    

ويالحظ يف لفظ القاعدة التعبري عنها بالبطالن ب�سيغة ال�رشط اإذا، وذكر ابن ال�سبكي 
)ت 771 ه�( �أن �لعبار�ت �ل�صابقة هي للفقهاء، و�أما �الأ�صوليون فيعربون عنها بقولهم:

"ال يلزم من �رتفاع �خلا�ص �رتفاع �لعام")5(.
وهذه �لقاعدة باللفظ �ملن�ص���وب �إلى �لفقهاء ��ص���تهرت يف كتب �ل�ص���افعية �لفقهية، 

وذكروها يف كتب قو�عدهم �لفقهية، وتبعهم فيها �حلنابلة.
وق���د ورد ذكرها كثرًي� يف كتب �الأ�ص���وليني وغريهم بلفظ �لنف���ي يف �أولها، وبدون 

��صتفهام، فيقولون: 
"ال يلزم من نفي �الأخ�ص نفي �الأعم")6(.
"نفي �الأخ�ص ال ي�صتلزم نفي �الأعم")7(.

"�نتفاء �الأخ�ص ال يوجب �نتفاء �الأعم")8(.
وهو ي�صبه �للفظ �لذي جعله �بن �ل�صبكي من تعبري �الأ�صوليني، لكن �إير�دهم لها لي�ص 
من باب �لتخريج عليها، و�إمنا من باب �ال�صتدالل بها على �أن �نتفاء �الأخ�ص ال داللة فيه 
على �نتفاء �الأعم، ولهذ� يقابلون بني �الأعم و�الأخ�ص يف �النتفاء و�لوجود، ويجعلون 
ذلك �أحد �صور �لربهان �ملنطقي، �أو �ال�صتدالل، وي�صمى بالتالزم، �أو �ل�رشطي �ملت�صل، 
ويقولون: "يلزم من نفي �الأع���م نفي �الأخ�ص، وال يلزم من نفي �الأخ�ص نفي �الأعم، 
ويلزم من وجود �الأخ�ص وجود �الأعم، وال يلزم من وجود �الأعم وجود �الأخ�ص")9(.

)5( �لأ�سباه لبن �ل�سبكي )96/1(.
)6( �لإح���كام للآم���دي )125/4(؛ �لتقري���ر و�لتحب���ر )192/1(؛ غم���ز عي���ون �لب�سائ���ر )145/4(؛ �لفو�كه �ل���دو�ين �سرح 

ر�سالة �أبي زيد �لقرو�ين )42/1(.
)7( اإدرار ال�شروق على اأنواء الفروق البن ال�شاط )142/3(؛ غمز عيون �لب�سائر )417/3(؛ �سرح خمت�سر خليل للخر�سي 

.)68/7(
)8( �مل�ست�سفى )91/1(.

)9( �نظر: �مل�ست�سفى )88/1- 89(؛ �لإحكام للآمدي )125/4(؛ غمز عيون �لب�سائر )145/4(.
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وبني عبارة �لفقهاء وعبارة غريهم فرق، تاأتي �الإ�ص���ارة �إليه �إن �صاء �هلل عند بيان معنى 
�لقاعدة.

ومل �أج���د �لقاعدة يف كتب قو�عد �حلنفي���ة و�ملالكية، مفرعني عليها بهذ� �للفظ �لذي 
ذكره �بن �ل�صبكي على �أنه لفظ �لفقهاء.

�مل�ساألة �لثانية: �سرح �ألفاظ �لقاعدة.

تعريف البطالن: 
بطل يف �للغة تدل على ذهاب �ل�صيء، وقلة مكثه ولبثه)10(.

و�أما يف ��ص���طالح �الأ�صوليني: فهو �ص���د �ل�ص���حيح، وهو ما منع تنفيذه �رشًعا من 
�لت�رشفات و�ص���ًفا و�أ�ص���اًل، ومل يرتتب على فعله �أي �أثر �رشع���ي معترب، وذلك لعدم 

��صتيفائه �أركانه و�رشوطه �ملعتربة.
�أو م���ا كان فائت �ملعنى من كل وجه، مع وجود �ل�ص���ورة، �إم���ا النعد�م �الأهلية، كما 
هو �حلال يف بيع �ل�ص���بي مال غريه، �أو النع���د�م �ملحلية، كما هو �حلال يف �لعقد على 

�ملحارم �أو على �ملعدوم)11(.
�أو خمالفة �لفعل ذي �لوجهني الأمر �ل�صارع.

�أو عدم ترتب �الأثر �ملق�صود من �لفعل عليه)12(.
وهو مر�دف للف�صاد عند جمهور �الأ�ص���وليني، ويفرق �حلنفية بينهما؛ فريون 
�أن �لباطل ما مل يكن م�رشوًعا ال باأ�ص���له، وال بو�ص���فه، و�لفا�صد ما كان م�رشوًعا 

)10( �نظ���ر: مقايي����س �للغ���ة )258/1(؛ ل�س���ان �لع���رب )59/13(.
)11( معج���م م�سطلح���ات �أ�س���ول �لفق���ه )102(.

)12( �نظ���ر: �لتحب���ر )1108/3- 1109(؛ �ل�سام���ل )336/1- 337(.
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باأ�صله، غري م�رشوع بو�صفه)13(.
وير�د بالبطالن يف �لقاعدة ما هو �أو�ص���ع من �ملعنى �ال�ص���طالحي، فيدخل فيه �ملعنى 

�للغوي.
تعريف اخل�سو�ص: 

م�ص���در خ�ص، وهي يف �للغة تدل يف �الأ�ص���ل على �لفرجة و�لثلمة، ومن هذ� �إفر�د 
�أحٍد بال�صيء دون غريه؛ الأنه �إذ� �أفرد و�حد فقد �أوقع فرجة بينه وبني غريه)14(.

و�أما يف ��صطالح �الأ�صوليني: ف�"و�صف �لكالم باأنه خا�ص، وباأنه خ�صو�ص: فمعناه 
�أنه و�صٌع ل�صيء و�حد، نحو قولنا: �لب�رشة وبغد�د")15(.

و�خل�صو�ص من عو�ر�ص �الألفاظ حقيقة، ويف �ملعاين فيه خالف، كما يف �لعموم)16(. 
وفرق �لع�صكري )ت 395ه�( بني �خلا�ص و�خل�صو�ص، فقال)17(: "�خل�صو�ص: يكون 
فيما ير�د به بع�ص ما ينطوي عليه لفظه بالو�صع، و�خلا�ص: ما �خت�ص بالو�صع ال باإر�دة. 
وقال بع�ص���هم: �خل�ص���و�ص: ما تناول بع�ص ما يت�ص���منه �لعم���وم، �أو جرى جمرى 

�لعموم من �ملعاين.
وقال بع�ص���هم: �خلا�ص: ما يتناول �أمًر� و�حًد� بنف�ص �لو�صع، و�خل�صو�ص: �أن يتناول 

�صيًئا دون غريه، وكان ي�صح �أن يتناوله وذلك �لغري".
و�أما �الأخ�ص؛ فهو �أفعل تف�ص���يل، وي�ص���تعمل يف مقابلة ما هو �أعم منه، فيقال: هذ� 

)13( �نظ���ر: �أ�س���ول �ل�سرخ�س���ي )80/1- 90(؛ تي�س���ر �لتحري���ر )236/2(؛ ف���و�حت �لرحم���وت )122/1(؛ �ل�سام���ل 
)343/1- 344(. وبع�شه���م يجع���ل الف���رق ب���ن الف�ش���اد والبط���ان عن���د احلنفي���ة يف املعام���ات دون العب���ادات.

)14( �نظ���ر: مقايي����س �للغ���ة )152/2- 153(؛ ل�س���ان �لع���رب )290/8(.
)15( �ملعتم���د )251/1(. و�نظ���ر: �لبح���ر �ملحي���ط )240/3(.

)16( �نظ���ر: �لبح���ر �ملحي���ط )240/3(.
)17( الف���روق اللغوي���ة )44- 45(. و�نظ���ر: �لتعريف���ات )160، 166(.
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�أخ����ص من هذ�، وي���ر�د به ما ير�د باخلا�ص، وفرق بع�ص �لعلم���اء بينهما، فجعل �أخ�ص 
للمعاين، وخا�ص لالألفاظ، فيقال يف �ملعاين: �أخ�ص، ويف �الألفاظ: خا�ص؛ الأن �ص���يغة 
�أفع���ل تدل على �لزيادة و�لرجحان، و�ملعاين �أعم من �الألفاظ، فخ�ص���ت ب�ص���يغة �أفعل 
�لتف�صيل، ومن �لعلماء من ال يرى �لتفريق بينهما، و�أطلق �خلا�ص على �ملعاين، و�أخ�ص 

على �الألفاظ؛ �إذ لي�ص �ملق�صود باأخ�ص هنا �لتف�صيل، بل �خل�صو�ص مطلًقا)18(.
تعريف العموم: 

عم يف �للغة تدل على �لطول، و�لكرة، و�لعلو، و�ل�صمول)19(.
و�أما يف ��صطالح �الأ�صوليني فهو: تناول �للفظ ملا �صلح له.

و�لعام هو: كالم م�صتغرق جلميع ما ي�صلح له.
فالعموم م�صدر، و�لعام ��صم فاعل م�صتق من هذ� �مل�صدر)20(.

وهو لفظ م�ص���رتك بني �الألفاظ و�ملعاين عند بع�ص �لعلماء، ويرى جمهور �الأ�صوليني 
�أنه حقيقة يف �للفظ، جماز يف غريه، و�خلالف يف هذ� -فيما �أعلم- مما ال تظهر له ثمرة 

عملية)21(.
و�الأعم، يقال فيه ما قيل يف �الأخ�ص.

)18( �نظ���ر: �لتحب���ر �س���رح �لتحري���ر )2337/5(.
)19( �نظ���ر: مقايي����س �للغ���ة )15/4(؛ �لقامو����س �ملحي���ط )1141(.

)20( �نظ���ر: �ملعتم���د )203/1(؛ �لبح���ر �ملحي���ط )7/3(.

)21( انظ���ر: الف���روق اللغوي���ة )45(؛ �ملعتم���د )203/1(.
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املطلب الثاين: معنى القاعدة، و�صابطها، 
وهل مو�صوعها اأ�صويل اأم فقهي؟ ون�صاأتها

�أوًل: معنى �لقاعدة.

ظاهر لفظ �لقاعدة يفيد عدم �ملالزمة بني زو�ل �خلا�ص وزو�ل �لعام، مبعنى �أن زو�ل 
�خلا�ص ال ي�ص���تلزم زو�ل �لعام، وهذ� �ملعنى للقاعدة هو �لذي ي�ص���ري �إليه لفظها بدون 

��صتفهام.
وهذ� �ملعنى ق�ص���ية منطقية عقلية م�صلمة، ال يت�ص���ور فيها �خلالف، لكن هذ� �ملعنى 
�ملتب���ادر �إلى �لذهن من لفظ �لقاعدة لي�ص هو �ملق�ص���ود بها، والأجل �أن تت�ص���ح �ص���ورة 
�لقاعدة ومعناها ال بد من تق�صيم حاالت �خلا�ص مع �لعام بالنظر �إلى طريق ثبوت �لعام 

�إلى ما يلي:
�الأول: �أن يكون �لعام قد ثبت �أ�ص���ال وق�ص���ًد�، ثم �رتفع بع�ص �أفر�ده باأمر خا�ص، 
فهن���ا ال يلزم م���ن زو�ل �خلا�ص زو�ل �لعام، وهذ� بالنظر �الأويل ق�ص���ية م�ص���لمة، كما 
�إذ� ثب���ت وج���ود حيو�ن يف مكان ما، ثم تب���ني لنا قطًعا �أنه لي�ص باإن�ص���ان، فال يلزم من 
ذلك زو�ل �حليو�ن؛ الأنه ميكن �أن يكون غري �إن�ص���ان، وه���ذ� �ملعنى هو �لذي تدل عليه 
عبار�ت �ملناطقة وغريهم، و�لتي �ص���بق نقلها يف �ألف���اظ �لقاعدة، فيقولون: ال يلزم من 

نفي �الأخ�ص نفي �الأعم، ويحكون �التفاق على ذلك)22(.
وه���ذ� �ملعنى يفيد بق���اء �الأعم بدليله �لذي وجد به، و�أن نف���ي �الأخ�ص �أو �رتفاعه ال 

ي�صتلزم نفي �الأعم �أو رفعه وبطالنه.

)22( �نظ���ر: دف���ع �إيه���ام �ل�سط���ر�ب ع���ن �آي���ات �لكت���اب )132(.
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لك���ن قد يقال: �إن �لعلماء �ختلفو� يف �لعام �إذ� خ����ص هل يبقى حجة فيما بقي)23(؟ 
وهذ� يدل على �أن �لعموم يرتفع بارتفاع بع�ص �أفر�ده.

قي���ل: قد ذهب بع�ص �لعلم���اء �إلى �أن يف نقل �خلالف يف هذه �مل�ص���األة نظًر�؛ لكون 
م���ن نُقل عنهم هذ� �لقول ممن مل ينقل �إلينا فقهه���م، �أو من بع�ص �ملتكلمني ممن ال عناية 
لهم بالفقه، فخالف مثل هوؤالء ال يقدح يف وجود �إجماع من �أهل �لفقه �ملعتربين على 

�صحة �الحتجاج بالعام بعد تخ�صي�صه)24(.
ولو �ص���لمنا بوجود �خلالف، و�أن���ه مانع من �نعقاد �الإجماع على �ص���حة �الحتجاج 
بالعام بعد تخ�صي�ص���ه؛ فاإن هذ� �خلالف ال يوؤثر على قطعية �أن نفي �الأخ�ص ال ي�صتلزم 
نفي �الأعم، و�أنها متفق عليها؛ الأن �خلالف هنا هو يف بقاء �حلجية، و�صحة �ال�صتدالل، 
و�ص���ببه لي�ص �رتفاع �لعام، بل �جلهل بداللته، وخفاء ما يبقى بعد �رتفاع بع�ص �أفر�ده، 
فهم متفقون على بقاء �ص���يء، خمتلفون يف هذ� �ل�صيء ما هو، و�ملخالفون ح�صل لهم 
�إجمال يف داللة �لعام بعد رفع بع�ص �أفر�ده من جهة �أن "�للفظ �إذ� خ�ص����ص، وهو يف 
�أ�ص���ل �لو�ص���ع للعموم، فقد ع�رش �إجر�وؤه على موَجب �أ�صل �لو�صع، ومل يح�صل)25( 
���ا، وال نحن متكنا من  على ثبت فيما بقي من �مل�ص���ميات، فال �للفظ و�ص���ع له خ�صو�صً

�إعماله على حكم �للغة، فت�صمن بذلك �إجماال و�إبهاًما")26(.
�لث���اين: �أن يكون �لعام قد ثبت �ص���مًنا ب�ص���بب �الأمر �خلا����ص؛ الأن وجود �الأخ�ص 

)23( �نظ���ر: �أ�س���ول �جل�سا����س )245/1(؛ �ملعتم���د لأب���ي �حل�س���ن )286/1(؛ �لع���دة )533/2(؛ �لإح���كام للباج���ي 
)253/1، ف 158(؛ �لربه���ان )275/1، ف 312(؛ �لبح���ر �ملحي���ط )268/3(.

)24( �نظر: �أ�سول �لفقه �لذي ل ي�سع �لفقيه جهله )318(، وملعرفة ر�أي �ملذ�هب �لأربعة يف �سحة �لحتجاج بالعام 
بع���د تخ�سي�س���ه، �نظ���ر �ملر�ج���ع �ل�سابق���ة يف �لفق���رة �ل�سابق���ة.

)25( ذك���ر �ملحق���ق يف هام����س 11: يف ن�سخ���ة ع: نح�س���ل. قل���ت: ولعله���ا �ل�س���و�ب.
)26( �لربه���ان )275/1، ف 312(.
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ي�ص���تلزم ثبوت �الأعم، وهنا يقال: �إن �لفعل �أو �لقول �إذ� �صدر على وجه خا�ص، وفقد 
ركًنا من �أركانه، �أو �رشًطا من �رشوطه، �أو وجد ما يقت�ص���ي بطالنه، ويف �ص���منه �أمر عام 
ثبت تبًعا له، فاإن بطالن هذ� �الأمر �خلا�ص ال يقت�ص���ي بطالن �الأمر �لعام، بل يبقى �لعام 

�صحيًحا ميكن بناء �الأحكام عليه)27(.
وه���ذ� �ملعنى هو �لذي تفيده هذه �لقاعدة؛ فمو�ص���وع هذه �لقاع���دة هو يف �لعام 

�لثابت �صمًنا ب�صبب �أمر خا�ص، هل يرتفع بارتفاع ما ثبت به، �أم يبقى بعد �رتفاعه؟
مثال ذلك: �إذ� كرب ينوي فري�ص���ة من �لفر�ئ�ص، ثم وجد ما يقت�صي بطالنها، �أو عدم 
�نعقادها، �أو رغبة �مل�صلي يف حتويلها �إلى نفل؛ الأجل �إدر�ك �لفري�صة مع جماعة وجدت 
بع���د �أن كرب للفر�ص، فهنا: �الأمر �خلا�ص هو نية �لفري�ص���ة، وقد ثبت بهذ� �الأمر �خلا�ص 
ا �أو نفال، فهل يبقى هذ� �الأمر �لعام بعد زو�ل �خلا�ص،  عموم �ل�صالة، �صو�ء كانت فر�صً

بحيث ي�صح �إكمال �ل�صالة نفال؟
وهذ� �ملعنى هو �لذي وقع فيه �لرتدد، والأجله �ص���يغت �لقاعدة عند كثري منهم بلفظ 
�ال�ص���تفهام، حتى عد بع�ص �لعلماء ما ُجزم في���ه ببقاء �لعموم، ومل ُيختلف فيه، �أنه مما 

�صذ عن �لقاعدة!)28(.
ثانًيا: �شابط بقاء العموم وعدم بقائه.

ذكر �لزرك�ص���ي )ت 794 ه�( �صابًطا ملا يقال فيه ببقاء �لعام، �أو عدم بقائه، فقال)29(: 
"و�ل�ص���ابط: �أن �للفظ �مل�صاف للحكم �إن كان يتقوم به: فاإذ� بطل بطل، و�إذ� �صح بقي، 

و�إن كان ال يتقوم به: فاإذ� بطل �مل�صاف �ملذكور بقي �حلكم على �صحته".

)27( �نظ���ر: �لقو�ع���د �لفقهي���ة عل���ى �ملذه���ب �حلنف���ي و�ل�سافع���ي للزحيل���ي )680(.
)28( �نظ���ر: �ملجم���وع �ملذه���ب )260/1(.

)29( �ملنث���ور )111/1- 112(.
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وكاأنه �أخذ هذ� �ل�ص���ابط من �الأ�صل �لذي ذكر �بن �ل�ص���بكي �أن �لقاعدة مبنية عليه، 
وهو �أن �جلن�ص هل يتقوم بالف�صل، كما �صتاأتي �الإ�صارة �إليه �إن �صاء �هلل.

وال يظهر يل -و�هلل �أعلم- �ص���حة هذ� �ل�ص���ابط؛ الأن �خلالف يف �لقاعدة لي�ص مبنًيا 
على هذ� �ملعنى، كما �ص���ياأتي �إي�صاحه �إن �صاء �هلل، والأن �ملالحظ -من خالل تتبع عدد 

من فروع �لقاعدة- �أن لكل فرع ذوق خا�ص يف بقاء �لعام �أو �رتفاعه.
ويت�صح هذ� بالنظر يف بع�ص �الأمثلة �لتي ذكرها؛ ففي ق�صم ما يحكم ببقائه قطًعا، ذكر:

�أوال: �إذ� �أعتق عبًد� معيًبا عن كفارته، بطل كونه عن كفارته، ويعتق عليه)30(.
و�صبب �جلزم ببقاء �لعموم هنا: �أن �لعتق يلزم مبجرد �لتلفظ به، وال ي�صلح �لرجوع 
في���ه، فاإذ� تلفظ به فقد وقع، فاإن مل يو�فق �ملحل �خلا����ص، فاإنه يعتق عليه بعموم �للفظ 

�لعام، دون �لو�صف �لذي ذكره، وهو �أن يكون عن كفارته.
ثانًيا: لو قال ملعينة: جعلت هذه �أ�ص���حية، �أو نذر �لت�صحية بها، وكانت معيبة، وجب 

ذبحها، وتكون قربة، ويفرق حلمها �صدقة، وال جتزئ عن �ل�صحايا)31(.
و�ص���بب �جلزم ببقاء �لعموم هنا: هو �أن �لنذر يلزم �لوفاء به، و�لتعيني يف �الأ�صحية 
كالن���ذر، يلزم �لوفاء ب���ه، وما عينه وهو معيب قد ز�ل ملكه عن���ه بالتعيني، �إذ� كان من 
جن�ص ما ي�صحى به، فوجب ذبحه، وال جتزئ عنه الأجل �لعيب �لذي فيها، فيبقى �لنذر 

يف ذمته على حاله.
ثالًث���ا: �إذ� �أخ���رج زكاة ماله �لغائب، وهو يظن �ص���المته، فبان تالًف���ا، يقع تطوًعا بال 
خالف، ومل يخرجوه على �خلالف فيما �إذ� بطل �خل�صو�ص هل يبقى �لعموم، بخالف 
ما اإذا اأخرج الزكاة معجلة، ومل ي�س���رتط اال�سرتداد، اإن عر�ض مانع؛ ففيه خالف مبني 

)30( �نظ���ر: �ملنث���ور )112/1(.

)31( �نظ���ر: �ملنث���ور )112/1(.
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على �أنه �إذ� بطل �خل�صو�ص هل يبقى �لعموم)32(.
و�ل�ص���بب يف عدم وجود خالف يف �مل�ص���األة �الأولى: �أن �مل���ال �لذي �أخرجه �ملزكي 
يظنه زكاة ماله �لتال���ف قد لزم بالقب�ص، و�لزكاة عن �لغائب متحققة �لوجوب ظاهًر�، 
فل���م يدخل �لقاب����ص على عهدة �ل�ص���مان، بخالف من �أخرج زكات���ه معجلة، و�رشح 
بذلك، فله الرجوع ولو مل ي�س���رتط اال�س���رتداد؛ الأن و�سف التعجيل يبني اأنها مل جتب 
عليه، فالقاب�ص موطن نف�ص���ه على �ل�ص���مان لو منع من �لوجوب مان���ع، ولهذ� يرتفع 
عموم �ل�ص���دقة؛ لعدم ق�صدها، وال تلزم بالقب�ص؛ الأنه قد دخل على �إمكانية �لرجوع، 
ولهذ� يتفقون على �أنه �إذ� مل ي�رشح باأنها زكاة معجلة مل يجز له �لرجوع؛ الأنها لزمت 

بالقب�ص، فال بد من بقاء �لتطوع لت�صحيح قب�صه)33(.
ويف ق�صم ما ال يبقى قطًعا، ذكر ما يلي:

�أواًل: �إذ� وكله ببيع فا�ص���د، فلي�ص له �لبيع مطلًقا، ال �ص���حيًحا؛ الأنه مل ياأذن فيه، وال 
فا�صًد�؛ الأن �ل�رشع مل ياأذن.

ثانًيا: �لبيع �لفا�ص���د، ال ي�ص���تفيد به �لت�رشف يف �مل�ص���رتى قطًع���ا، وال �عتبار باالإذن 
�ل�ص���مني في���ه؛ الأن �الإذن يف �ص���منه ناقل للمل���ك، وال ينتقل، بخالف ما �إذ� ف�ص���دت 

�لوكالة؛ فاإن �مللك فيه على مالكه)34(.
و�ص���بب �لقول بعدم �لبقاء هنا هو �لتالزم بني �خلا�ص و�لعام، حتى كاأنهما خا�ص مع 
خا�ص تالزم وجودهما مًعا، فيلزم من �رتفاع �أحدهما �رتفاع �الآخر؛ الأنه ال يثبت �إال به.

ثالًث���ا: لو �أ�ص���ار �إلى ظبي���ة، وقال: هذه �أ�ص���حية، فهو الغ، وال يلزمه �لت�ص���دق بها 

)32( �نظ���ر: �ملنث���ور )112/1(.
)33( �نظ���ر: �مله���ذب )549/1(؛ حتف���ة �ملحت���اج )347/3، 360(، وحا�سي���ة �لعب���ادي علي���ه.

)34( �نظ���ر: �ملنث���ور )113/1(.
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قطًعا)35(. و�ص���بب عدم بقاء �لعموم هنا -وهو �لت�ص���دق- �أن �لظبية لي�صت من جن�ص 
�الأ�صاحي، فال تلزم بالتعيني �أو �لنذر)36(.

و�إذ� تاأمل���ت �لفروع �الأخرى �لتي وقع فيها نز�ع ه���ل يحكم ببقاء �لعموم �أم ال، مل 
جتد -يف �حلقيقة- لهذ� �ل�ص���ابط �ملذكور �أثًر�؛ ففي م�ص���األة بطالن �صالة �لفر�ص، هل 
تنقلب نفال، يفرقون بني �ص���ور �مل�ص���األة، فيحكمون تارة ببقاء �لعم���وم، وتارة برفعه، 
بح�صب �ص���بب �النتقال؛ فاإن بطل �لفر�ص لعذر بقي �لنفل، و�إن كان لغري عذر مل يبق، 

وبطلت �ل�صالة)37(، فال �أثر هنا لتقوم �للفظ باحلكم، وعدمه.
وعلى هذ�؛ فالذي يظهر يل �أن �ل�صابط للقول ببقاء �لعموم وعدم بقائه �صيئان:

�أحدهم���ا: �أن يكون �لباقي عاًما، بحيث ميكن �حلكم ببقائ���ه بعد زو�ل �الأمر �خلا�ص، 
جت على  ���ا فال يحكم ببقائه، وي�صهد لهذ� بع�ص �لفروع �لفقهية �لتي ُخرِّ فاإن كان خا�صً
���ا، ولي�ص  ه���ذه �لقاعدة، وحكم ببطالن ما يظن �أنه عام، و�لعلة يف �لبطالن كونه خا�صً
عاًما، ففي م�صاألة بطالن �حلو�لة، هل يقع قب�صه عن �ملحيل؟ ذكرو� وجهني، من �صحح 
�لقب�ص علل بالقاعدة؛ الأن �الإذن �أعم من �حلو�لة، وهو يف �صمنها، ومن �أبطل �لقب�ص؛ 
علل باأن قب�صه �ص���يكون وكالة عن �ملحيل، و�لوكالة عقد �آخر، لي�ص يف �صمن �حلو�لة، 

و�إذ� بطل عقد مل ينعك�ص لعقد �آخر)38(.
وكذ� يف م�ص���األة من �بتد�أ �صالة �جلمعة، ثم بطلت خلروج وقت، �أو نق�صان عدد، �أو 
غري ذلك، فهل تنقلب ظهًر�، �أو ي�صتاأنفها ظهًر�؟ حكو� فيها قولني؛ من يرى �ال�صتئناف 

)35( �نظ���ر: �ملنث���ور )114/1(.
)36( �نظ���ر: �لغ���رر �لبهي���ة �س���رح �لبهج���ة �لوردي���ة )166/5(.

)37( �نظ���ر: نهاي���ة �ملطل���ب يف در�ي���ة �ملذه���ب )127/2- 128(؛ �لعزي���ز �س���رح �لوجي���ز )470/1- 471(..
)38( �نظ���ر: �ملجم���وع �ملذه���ب )255/1(؛ �ملنث���ور )118/1(.
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يعلل باأنهما �صالتني خمتلفتني، فال تُبنى �إحد�هما على �الآخر، وال تندرج �إحد�هما يف 
�الأخرى، ومن يرى �أنها تنقلب ظهًر� يعلل بالقاعدة)39(.

ووجه تخريجها على �لقاعدة �أن �لظهر �أ�ص���ل �جلمعة، ف���اإذ� بطلت �جلمعة رجع �إلى 
�الأ�صل.

لك���ن عند من ي���رى �أن �جلمعة فر�ص م�ص���تقل، ولي�ص بدال عن �لظه���ر؛ فاإنه ال ميكن 
تخريج هذ� �لقول على �لقاعدة؛ الأن خ�صو�ص �جلمعة قد بطل �إلى خ�صو�ص �آخر، وهو 
�لظهر، ومل يبطل �إلى �لعموم مطلًقا، وهذه درجة متو�ص���طة، والأجل ذلك من �ص���حح 
�نقالبها هنا �إلى ظهر فاإنه يعلل باأنهما �ص���التان يف وقت و�حد؛ فجاز بناء �إحد�هما على 
�الأخرى، ك�ص���الة �حل�رش و�ل�ص���فر)40(، ولهذ� �لفرع نظائر �أخرى، يبطل �خل�ص���و�ص، 
وينتقل �إلى خ�ص���و�ص �آخر؛ وهنا تخرج هذه �لف���روع عن �لقاعدة، وتلتحق بقاعدة �أو 

علة �أخرى)41(.
�لثاين: �إمكانية ت�ص���حيح �لفعل �أو �لقول بدون و�صفه �خلا�ص، فمهما �أمكن ت�صحيح 
�لفعل �أو �لقول، فهو �أولى من �حلكم ببطالنه و�إف�ص���اده، ومتى مل ميكن ذلك؛ ملانع من 

�ملو�نع، فاإن �لعموم يبطل ببطالن و�صفه �خلا�ص �لذي ثبت به.
ثالًثا: هل مو�شوع القاعدة اأ�شويل اأم فقهي؟

مو�صوع �لقاعدة يف �الأ�صل فقهي؛ فهي ن�صاأت من فروع فقهية، كما �أ�صار �إلى ذلك 
�لغز�يل )ت 505 ه�( عند كالمه على م�ص���األة �نف�صاخ �حلو�لة، هل يبقى عموم �الإذن، 

)39( �نظ���ر: �ملجم���وع �ملذه���ب )254/1(؛ �س���رح �لزرك�سي عل���ى خمت�سر �خلرق���ي )72/3- 73(؛ �لقو�ع���د �لأ�سولية 
لب���ن �للح���ام )1037/2(.

)40( �نظ���ر: �لتمهي���د للإ�سن���وي )104(؛ �ملغن���ي )190/3- 191(؛ �لقو�ع���د �لأ�سولي���ة لب���ن �للح���ام )1038/2(.
)41( �نظ���ر: �ملنث���ور )118/1(.
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فقال)42(: "ووجه وقوعه: �أن �لف�ص���خ قد ورد على خ�ص���و�ص جه���ة �حلو�لة، ال على ما 
ت�ص���منه من �الإذن يف �الأخذ، في�صاهي تردد �لعلماء يف �أن �لوجوب �إذ� ن�صخ هل يبقى 

�جلو�ز، و�أن من يحرم بالظهر قبل �لزو�ل هل ينعقد نفال".
وكذلك �لر�فعي )623 ه�( يف �رشحه لكالم �لغز�يل يف �لوجيز، ملا ذكر م�ص���األة من 
�أح���رم بفر�ص ثم �أبطله، فهل ينقلب نف���ال؟ �أن فيه قولني، و�أن هذين �لقولني يرد�ن يف 
كل حالة تنايف �لفر�ص���ية دون �لنفلية، فقال �لر�فعي)43(: "�الأ�صل �جلامع لهذه �مل�صائل: 
�أن من �أتى مبا ينافى �لفر�صية دون �لنفلية، �إما يف �أول �صالته �أو يف �أثنائها، وبطل فر�صه، 
فهل تبقى �ص���الته نافلة، �أم تبطل مطلًقا؟ فيه قوالن، ذك���ر �الأئمة �أنهما ماأخوذ�ن بالنقل 
و�لتخريج، من ن�ص���و�ص خمتلفة لل�ص���افعي -ر�ص���ى �هلل عنه- يف �صور هذ� �الأ�صل، 

فمنها: 
لو دخل يف �لظهر قبل �لزو�ل، ال ي�صح ظهًر�، ون�ص �أنه ينعقد نفال..

ولو حترم بالفر�ص منفرًد�، فجاء �الإمام وتقدم لي�صلى بالنا�ص، قال: �أحببت �أن ي�صلم 
عن ركعتني، تكونان نافلة له، وي�صلي �لفر�ص يف �جلماعة.. 

ون�ص فيما �إذ� وجد �لقاعد خفة يف �أثناء �ل�صالة فلم يقم، �أنه تبطل �ل�صالة ر�أ�ًصا. 
ولو قلب فر�ص���ه نفال بال �صبب يدعو �إليه، فقد حكى �بن َكجٍّ )ت 405 ه�( عن ن�صه 

�أن �صالته تبطل.
فجعل �الأئمة يف هذه �ل�صور و�أخو�تها كلها قولني:

اأحدهما: اأن �س���الته ال تبطل بالكلية، وتكون نف���ال؛ الأن االختالل اإمنا وقع يف �رشط 
الفر�ض، ال يف �رشط ال�سالة مبطلقها، وقد نوى �سالة ب�سفة الفر�سية، فاإن بطلت ال�سفة 

)42( �لو�سي���ط )226/3(، و�نظ���ر: حا�سي���ة �ب���ن قند����س عل���ى �لف���روع )417/6(؛ ت�سحي���ح �لف���روع )417/6(.
)43( �لعزي���ز �س���رح �لوجي���ز )470/1- 471(. و�نظ���ر: �لو�سي���ط )90/2(؛ �ملجم���وع �ملذه���ب )253/1- 254(.
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بقي فر�ص)44( �ل�صالة، وهذ� �لق�صد م�رشوف �إلى �لنافلة. 
و�لثاين: �أنها تبطل؛ الأن �ملنوي هو �لفر�ص، و�لنفل غري منوي، فاإذ� مل يح�صل �ملنوي 

فالأن ال يح�صل غري �ملنوي كان �أولى.
وهذ�ن �لقوالن كالقولني فيما �إذ� �أحرم باحلج قبل �أ�صهر �حلج، هل ينعقد عمرة �أم ال؟ 
ولتوجيههما �صبه بتوجيه �لقولني فيما �إذ� قال: لفالن علي �ألف من ثمن �خلمر، هل يلغو 

جميع كالمه، �أم تلغو �الإ�صافة، ويلزمه �الألف".
ولك���ن، مع كونها ن�ص���اأت من هذه �لف���روع �لفقهية، فال مانع �أن يكون مو�ص���وعها 
���ا، كما �أ�صار �لغز�يل وغريه �إلى م�صاألة ن�ص���خ �لوجوب هل يبقى �جلو�ز،  �أ�ص���ولًيا �أي�صً
فاملعنى �لذي يجمع هذه �مل�صاألة بالفروع �لفقهية، هو �أنه �إذ� ثبت �لعموم �صمًنا من �أمر 
خا�ص، ثم �رتفع �الأمر �خلا�ص، فهل يرتفع �الأمر �لعام؛ الرتفاع ما ثبت ب�ص���ببه، �أم �أنه 

يبقى الإمكانية بقائه بدون و�صفه �خلا�ص.
والأجل ذلك �أمكن تخريج بع�ص �مل�ص���ائل �الأ�ص���ولية عليها، كما �ص���ياأتي يف �ملبحث 

�لثاين.
ر�بًعا: ن�ساأة �لقاعدة.

ا من  من خالل ما �ص���بق يظهر �أن �لقاعدة ن�ص���اأت من هذه �لفروع، كما ن�ص���اأت �أي�صً
م�ص���األة �إذ� ن�صخ �لوجوب فهل يبقى �جلو�ز، كما �ص���تاأتي �الإ�صارة �إليه عند �لكالم على 

تخريج هذه �مل�صاألة على �لقاعدة.
و�لوجه �جلامع لهذه �مل�ص���ائل �أن بع�ص �لت�رشفات تت�صمن �أموًر� �أعم منها، ميكن �أن 
ت�ص���تقل بنف�صها، بدون �لو�صف �خلا�ص �لذي ثبتت به، فبناء على ذلك هل ميكن �لقول 

)44( هك���ذ� يف �ملطب���وع، ولع���ل �ل�س���و�ب: )ق�س���د(.
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ببقاء �الأمر �لعام، و�إن ز�ل �الأمر �خلا�ص �لذي كان �صبًبا يف وجوده.
و�أول من وقفت عليه عرب بلفظ �لقاعدة تقي �لدين �ل�صبكي )ت 756 ه�()45(، ثم بعد 

ذلك ذكرها �بنه يف �الأ�صباه و�لنظائر، ويبدو -و�هلل �أعلم- �أنها �نت�رشت من طريقه.
مع �أن من �صبقه يعللون مبعنى �لقاعدة، دون �لتعبري بها بهذ� �للفظ، يقول �أبو �ملعايل 
)ت 478 ه�()46(: "اإن اختل �رشط الفر�سية، مل يختل �رشط النافلة، وهو قد نوى �سالة، 
وو�ص���فها بالفري�صة، وما جرى يناق�ص �ل�صفة، فلنرتك �ل�ص���فة، ولتبق �ل�صالة مطلقة، 

و�ل�صالة �ملطلقة م�رشوفة �إلى �لنافلة".
لك���ن يالحظ �أن بع����ص �لعلماء مل يرت�ص �لتعبري بذلك، وجع���ل فروع هذه �لقاعدة 
خمرجة على قاعدة �أ�ص���ولية ت�صاهي هذه �لقاعدة، وهي قاعدة: �إذ� ن�صخ �لوجوب هل 

يبقى �جلو�ز، �أم ال)47(.
و�لكالم على قاعدة بقاء �جلو�ز بعد ن�ص���خ �لوجوب قدمي، كما �صياأتي �حلديث عنها 
يف �ملطل���ب �الأول من �ملبحث �لثاين، و�ص���اأذكر هناك �إن �ص���اء �هلل م���ن �لنقول ما يبني 

�لعالقة بينهما.
ولعل �صبب تركهم لهذ� �للفظ هو عدم وروده يف كالم �الأولني، �أو الأن ما يفيده ظاهر 
�للفظ ال يحتمل �خلالف، فال ي�ص����وغ �لتعبري عنه ب�صيغة �ال�صتفهام؛ الأن �لعموم ال يرتفع 
بارتفاع �خل�صو�ص، فكيف يقال: �إذ� بطل �خل�صو�ص هل يبقى �لعموم؟، و�أما �لتعبري بلفظ 
هل يبقى �جلو�ز �إذ� ن�ص����خ �لوجوب، فهو تعبري قدمي، و�خل����الف فيها قدمي، كما �أن لفظها 

ال يحتمل �الإ�صكال �لذي ميكن �أن يرد على قاعدة �إذ� بطل �خل�صو�ص هل يبقى �لعموم.

)45( �نظ���ر: فت���او�ه )490/1؛ 98/2(؛ �لإبه���اج �س���رح �ملنه���اج ل���ه )256/2(.
)46( نهاي���ة �ملطل���ب )127/2(. و�نظ���ر: �لو�سي���ط )226/3(؛ �لعزي���ز �س���رح �لوجي���ز )470/1- 471(.

)47( �نظ���ر: �ملجم���وع �ملذه���ب )251/1(.
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املطلب الثالث: خالف العلماء يف القاعدة، وحقيقته، و�صببه

اأواًل: خاف العلماء يف القاعدة وحقيقته.

حكى م���ن ذكر هذه �لقاعدة �خلالف فيه���ا على قولني، ومل ين�ص���بو� الأحد من �أهل 

�لعل���م فيها قوال بعينه، و�أطلقو� �خلالف ب���ال ترجيح)48(، وفرعو� على ذلك �خلالف يف 

�لف���روع، و�إذ� تاأملت هذه �لفروع مل جت���د �خلالف فيها مبنًيا على �خلالف يف �لقاعدة، 

بل من يرى بقاء �لعموم يعلل بهذه �لقاعدة، ومن يرى بطالنه فيعلل بعلة �أخرى ال عالقة 

لها بالقاعدة، وكاأنه يرى عدم دخولها حتتها �أ�ص���ال، وهذ� كما يظهر يف �لفروع �لفقهية 

�ملخرجة على �لقاعدة، يظهر كذلك يف �مل�ص���ائل �الأ�ص���ولية �لت���ي ميكن �أن تبنى عليها، 

والأجل ذلك ق�ص���م �لزرك�ص���ي هذه �لقاعدة �إلى �أربعة �أق�ص���ام، م���ن حيث �لوفاق فيها 

و�خلالف، فقال)49(: "هي على �أربعة �أق�ص���ام: ما يبقى قطًعا، وما ال يبقى قطًعا، وما فيه 

خالف و�الأ�صح بقاوؤه، وعك�صه".

ومن �الأمثلة على ذلك:

1-م���ن نوى �القتد�ء بزيد، فبان عمرًو�، ال ت�ص���ح �ص���الته، م���ع �أن �ملرتفع -وهو 

�القتد�ء بزيد- خا�ص، فاملفرت�ص بقاء �لعموم، وهو مطلق �القتد�ء.

و�أجابو� عن هذ� باأجوبة، منها:

)48( �نظ���ر: فت���اوى �ل�سبك���ي )490/1(؛ �لإبه���اج �س���رح �ملنه���اج ل���ه )256/2(؛ نهاية �ل�س���ول يف �سرح منه���اج �لأ�سول 
)249/1(؛ �ملنثور )111/1(؛ �لقو�عد لبن �للحام )1023/2(؛ �لأ�سباه و�لنظائر لل�سيوطي )182(؛ �لفو�ئد �جلنية 

حا�سي���ة �ملو�ه���ب �ل�سني���ة )405/2(.
)49( �ملث���ور )111/1(.
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�أوال: �أن �لو�جب لي�ص جمرد �ملطلق، بل ال بد من تعينٍي ما؛ كاالإمام �حلا�رش، و�مليت 
�حلا�رش، فاإذ� نوى ما لي�ص كذلك، كان مبايًنا ال �أخ�ص.

ثانًي���ا: �أن �خل�ص���و�ص ههنا باعث، وال يلزم من كون �خل�ص���و�ص باعًثا كون �لعموم 
باعًثا؛ �إذ ال يلزم من علية �ملجموع علية �جلزء.

ثالًث���ا: يف تعيينه ال�ص���م �الإمام، تتوجه نيته �إليه، فاإذ� بان �أنه غريه؛ �ص���ار متابًعا ملن ال 
يعتق���ده �إماًما، وال ب���د من تعيني نية �الئتمام مبن يعتقد �أنه �إم���ام، وهذ� �لوجه ميكن �أن 

يعود �إلى �الأول)50(.
2-م���ن �أحرم بني���ة �لفر�ص، ثم �أر�د قلبها �إلى نفل؛ لع���ذر، فمن �أهل �لعلم من يرى 
بطالن �ل�ص���الة، مع �أن مطلق �لنية ي�ص���مله، فاإذ� بطل خ�ص���و�ص �لفر�صية، مل يلزم �أن 

يبطل عموم نية �ل�صالة.
و�أجاب من مل ير �ص����حة �ل�ص����الة باأن �لنية ال بد �أن تكون من �أول �ل�ص����الة �إلى �آخرها، 
فاإذ� تغريت �لنية يف �أثنائها؛ فاإن �أولها مل ت�ص����مله نية �لنفل، ف�ص����ار كاأنه �ص����لى �أولها بال نية 
�صحيحة، ولهذ� يتفقون على عدم �صحة نقلها �إلى نفل معني، ويختلفون يف نقلها �إلى نفل 
مطلق، بالنظر �إلى هذ� �لوجه، ال �إلى خالف يف �أن �خل�صو�ص �إذ� بطل هل يبقى �لعموم)51(.

وعلى هذ� فال خالف يف �أن �خل�صو�ص �إذ� �رتفع ال يلزم منه �أن يرتفع �لعموم، و�إمنا 
�خلالف يف �لفروع، و�ص���بب هذ� �خلالف يعود �إما �إل���ى �أن �لعموم مل يتحقق، بل هو 
عموم ثبت �ص���مًنا الأجل �خل�صو�ص، فيكون �خل�صو�ص �أ�صال له، فاإذ� ز�ل �الأ�صل، ز�ل 

ما يف �صمنه، و�إما لوجود مانع مينع من بقاء �لعموم.
وبناء على ذلك؛ فاإن �ل�صبب يف �صياغة �لقاعدة بلفظ �ال�صتفهام، هو �أحد �أمرين:

)50( �نظ���ر: �لأ�سب���اه لب���ن �ل�سبك���ي )57/1، 96(؛ �لبح���ر �لر�ئ���ق �س���رح كن���ز �لدقائ���ق )298/1(.
)51( �نظ���ر ه���ذ� �ملث���ال يف �ملطل���ب �لث���اين، م���ن �لف���روع �ملخرج���ة عل���ى �لقاع���دة.



3233 العدد  |66| ذو القعدة  1435هـ    

�أولهما: �أن �لعموم ثابت �صمًنا تبًعا الأمر خا�ص، ولي�ص ثابت �بتد�ء.
ثانيهما: �أن ما ثبت �صمًنا �إذ� �رتفع �صبب ثبوته فهل يرتفع تبًعا له، �أم يبقى؟

ثانًيا: �شبب اخلاف.

ذكر �بن �ل�ص���بكي لهذه �لقاعدة �أ�ص���اًل كالمًيا، وهو �أن �جلن�ص هل يتقوم بالف�صل؟ 
وذكر �أن هذ� من خما�صات �حلكماء -�أي علماء �ملنطق-، ال من مو�رد �ملتكلمني، و�إمنا 

يذكره �ملتكلمون تبًعا للحكماء، وعن هذ� �الأ�صل ن�صاأت هذه �لقاعدة)52(.
ولكي يت�ص���ح هذ� �الأ�ص���ل �ل���ذي بنى علي���ه �خل���الف يف �لقاعدة، ال ب���د من بيان 

�مل�صطلحات �لتالية:
�لنوع: كلي مقول على و�حد �أو على كثريين متفقني باحلقائق، يف جو�ب ما هو.

و�جلن�ص: كلي مقول على كثريين خمتلفني باحلقائق يف جو�ب ما هو.
و�لف�صل: كلي يقال على �ل�صيء يف جو�ب �أي �صيء هو يف ذ�ته)53(.

فمثال �جلن�ص: حيو�ن، ومثل �لف�صل: ناطق.
ف���اإن قلنا: �إن �جلن�ص يتقوم بالف�ص���ل، فال يكون له وج���ود بدونه؛ فاإن زو�ل �الأخ�ص 
يل���زم منه زو�ل �الأع���م؛ الأن �الأعم جن�ص، و�الأخ�ص ف�ص���ل، و�جلن����ص ال قو�م له �إال 

بالف�صل؛ فاإذ� ز�ل �لف�صل ز�ل �جلن�ص.
و�إن قلنا: �إن �جلن�ص ال يتقوم بالف�صل، فيوجد بدون ف�صله؛ فاإن زو�ل �الأخ�ص ال يلزم 

منه زو�ل �الأعم؛ الأن �جلن�ص، وهو �الأعم، يبقى بعد زو�ل �لف�صل، �لذي هو �أخ�ص.
ويف بناء هذه �لقاعدة على هذ� �الأ�صل نظر، من وجوه:

�أولها: �أن عدم �ملالزمة ب���ني زو�ل �خلا�ص وزو�ل �لعام متفق عليها بني �حلكماء، كما 
)52( �نظ���ر: �لأ�سب���اه ل���ه )96/1(؛ �سل�س���ل �لذه���ب )131(.

)53( �نظ���ر: �س���رح �سي���خ �لإ�س���لم �لأن�س���اري عل���ى �إي�ساغوج���ي )47- 48، 54(. 
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�ص���بق ذكره، وعلى هذ� تكون �لعالقة بني �جلن�ص و�لف�صل على �لقول باأنه يتقوم عالقة 
بني جزء وكل، بحيث يلزم من �رتفاع �جلزء �رتفاع �لكل، من حيث كونه كال.

ثانيها: �أن �خلالف يف هذه �مل�صاألة، هو بالنظر �إلى �جلو�ز �لعقلي)54(، و�أما يف �لوجود 
�خلارجي فال يوجد خالف يف �أنه ال وجود جلن�ص لي�ص له ف�ص���ل، وال وجود لف�ص���ل ال 
جن����ص له؛ الأن �جلن�ص جزء ماهية �لف�ص���ل، فلو وجد �جلن����ص، فال بد من وجود ما هو 
مكمل جل���زء ماهيته �الآخر، ففي �لو�قع ال يوجد حيو�ن لي�ص باإن�ص���ان، و ال فر�ص، وال 

بعري، ولكن قد يوجد ذلك يف �لذهن، و�خلالف فيه.
ثالثها: على �لقول بزو�ل ف�ص���ل معني، فاإن �جلن�ص �لباقي له ف�ص���ل �آخر يبقى به يف 
الوج���ود، فاإذا قلنا مطلق النية �رشط ل�س���حة ال�س���الة، فهذا هو اجلن����ض، وال بد له من 
ف�صل، �إما �لفر�صية، �أو �لنفل، فاإذ� ز�لت �لفر�صية، جاز �أن يخلفها �لنفل، وملا كان �لنفل 
�ملطل���ق �أخف من �لفر�ص، بحيث يج���وز فيه ما ال يجوز يف �لفر�ص، �أمكن �أن ت�ص���ح 
�ل�صالة بدون �أن يبد�أها بنية �لنفل؛ الأجل �أن �لفر�ص م�صتمل على �لنفل وزيادة، فاإذ� ز�ل 

�لفر�ص، مل مينع زو�له من بقاء �لنفل، �لذي يدخل يف جن�ص �لنية.

املطلب الرابع: القواعد امل�صابهة لها، والفرق بينها

�أوًل: قاعدة: ما �أوجب �أعظم �لأمرين بخ�سو�سه، ل يوجب �أهونهما بعمومه.

معنى هذه �لقاعدة: �أنه �إذ� وجد �ص���بب �أو �صببان يوجبان حكمني، �أحدهما �أ�صد من 
�الآخر؛ فاإن ما يوجبه �أحدهما من �ل�ص���دة بخ�صو�ص���ه مينع من �إيجاب ما يوجبه �الآخر 
بعمومه، مثال �ل�ص���بب �لو�حد: زنا �ملح�صن، يوجب �لرجم بخ�صو�ص �الإح�صان، فال 

)54( �نظ���ر: حا�سي���ة علي����س عل���ى �س���رح �سي���خ �لإ�س���لم �لأن�س���اري عل���ى �إي�ساغوج���ي )54(.
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يوجب �جللد بعموم كونه زنا، ومثل �ل�ص���ببني: �لزنا ي�ص���تمل على �ملالم�صة و�ملفاخذة، 
وهو �ص���بب م�ص���تقل يف �لتعزير، فاإذ� وجب �إقامة �حلد لزن���اه، مل يجب �لتعزير على 

�ملفاخذة و�ملالم�صة)55(.
ذكر �بن �ل�ص���بكي بني هذه �لقاعدة و�لقاعدة حمل �لبحث �ص���بًها)56(، ومل يف�صل يف 

بيان هذ� �ل�صبه ما هو.
ف���اإن �أر�د �أن كاًل من �لقاعدتني م�ص���تمل على عموم وخ�ص���و�ص، فلي�ص هذ� وحده 

كافًيا يف �إثبات �ل�صبه.
و�إن �أر�د �أن كال منهم���ا خل�صو�ص���ه تاأثري على عمومه؛ من حيث �إن �خل�ص���و�ص يف 
ه���ذه �لقاعدة منع �إثبات �لعموم؛ الأجل ما يف �خل�ص���و�ص من �إيجاب �أعظم �الأمرين، 

و�لقاعدة حمل �لبحث مل مينع زو�ل خ�صو�صها من بقاء عمومها.
فعل���ى هذ� تكون �لقاعدتان متقابلتني، ود�لتني على معنيني خمتلفني، �إحد�هما مينع 

خ�صو�صها من ثبوت عمومها، و�لثانية ال مينع بطالن خ�صو�صها من بقاء عمومها.

ثانًيا: قاعدة: تخ�شي�ض بع�ض اأفراد العام بحكم، هل يقت�شي خروجه من العام؟

معنى هذه �لقاعدة: �أنه �إذ� وجد لفظ عام، وقد خ�ص بع�ص �أفر�ده بحكم مو�فق للفظ 
�لعام �أو خمالف له، فهل ُيق�ص���ى بخروج �خلا�ص من �لع���ام و�نفر�ده بحكمه �ملخت�ص 
به، �أو يق�ص���ى بدخوله فيه، فيتعار�ص���ان مع �ختالف �حلكم، ويتعدد �صبب �ال�صتحقاق 

مع �تفاقه؟

)55( �نظ���ر: �لأ�سب���اه لب���ن �ل�سبكي )94/1(؛ �ملنث���ور )131/3(؛ اإي�شاح القواعد الفقهي���ة لللحجي )143(؛ �لقو�عد 
وال�شواب���ط الفقهي���ة املت�شمن���ة للتي�ش���ر )349/1- 351(.

)56( �نظ���ر: �لأ�سب���اه لب���ن �ل�سبك���ي )96/1(.
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وهي على ق�صمني:
�الأول: �أن يك���ون �خلا����ص و�لعام يف كالم و�حد مت�ص���ل: فينف���رد �خلا�ص بحكمه، 
وال يق�ص���ى بدخوله يف �لعام، مثل: �أن يقول: هذه �ل���د�ر لزيد، ويل منها هذ� �لبيت، 
ُيقبل �إقر�ره، وال يدخل �لبيت يف �الإقر�ر، ولو و�ص���ى لزيد ب�صيء، وللم�صاكني، وهو 

م�صكني، فاإنه ال ي�صتحق مع �مل�صاكني من ن�صيبهم �صيًئا.
�لثاين: �أن يكون �خلا�ص و�لعام يف كالمني منفردين، فله حالتان:

�الأول���ى: �أن يكون �ملتكلم بهما ال ميكنه �لرجوع عن كالمه، وال يقبل منه؛ كاالأقارير، 
و�ل�ص���هاد�ت، و�لعقود، فقيل: يقع �لتعار�ص بني �لكالمني، وقيل: ال يدخل �خلا�ص يف 

�لعام، ويكون تخ�صي�صه بالذكر قرينة خمرجة له من �لعموم.
�لثانية: �أن يكون �لرجوع ممكًنا كالو�صية، فهذ� ي�صبه تعار�ص �لعام و�خلا�ص يف كالم 

�ل�صارع يف �الأحكام)57(.
ذك���ر بع�ص �ملعا�رشين عن���د تعليقه على �لقاع���دة حمل �لبحث �إ�ص���ارة �إلى �لعالقة 

بينهما، ومل يبني وجه �لعالقة)58(.
و�لذي يظهر يل �أن ال عالقة بينهما؛ الختالف مو�صوعهما، فهذه �لقاعدة مو�صوعها 
�إخر�ج بع�ص �أفر�د �لعام من حكمه بدليل خا�ص، و�لقاعدة �لتي معنا مو�ص���وعها عدم 

بطالن �لعام لبطالن �خلا�ص.

ثالًثا: قاعدة اإذا بطل الو�شف هل يبطل االأ�شل.

ه���ذه �لقاع���دة وردت عند �حلنفي���ة، و�حلنابلة، يف بع�ص كتب �الأ�ص���ول، و�لفروع 

)57( �نظ���ر: قو�ع���د �ب���ن رج���ب )567، ق 119(.
)58( �لقو�ع���د �لفقهي���ة وتطبيقاته���ا يف �ملذ�ه���ب �لأربع���ة )969، هام����س1(.
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�لفقهية، لكن مل �أقف عليها يف كتب �لقو�عد لهم. 
وقد وردت عند �حلنفية بدون �أد�ة �ال�صتفهام، بلفظ: بطالن �لو�صف ال يوجب بطالن 
�الأ�ص���ل، �أو ال يلزم من بطالن �لو�ص���ف بطالن �الأ�ص���ل)59(، مع �أنهم يحكون �خلالف 

فيها.
ووردت يف بع����ص كت���ب �حلنابل���ة بلف���ظ �ال�ص���تفهام: �إذ� بطل �لو�ص���ف هل يبطل 

�الأ�صل؟)60(.
و�لو�صف يف �للغة حتلية �ل�صيء ونعته، و�ل�صفة: �الأمارة �لالزمة لل�صيء)61(، وهما 
مرت�دفان عند �أهل �للغة، وعند �ملتكلمني: �لو�ص���ف: كالم �لو��ص���ف، و�ل�ص���فة: هي 

�ملعنى �لقائم بذ�ت �ملو�صوف)62(.
و�الأ�ص���ل يف �للغة �أ�صا�ص �ل�صيء و�أ�صفله)63(، ويطلق على ما بني عليه غريه، وما منه 
�ل�ص���يء، وما يتفرع عليه غريه، ومن�صاأ �ل�صيء، وما ي�صتند حتقق �ل�صيء �إليه، و�ملحتاج 

�إليه)64(.
و�أما يف �ال�ص���طالح �لفقهي و�الأ�ص���ويل فيطلق على: �لدلي���ل، و�لر�جح �أو 
�لغالب، و�لقاعدة �مل�ص���تقرة �أو �مل�ص���تمرة، و�ملقي�ص عليه، و�مل�صت�ص���حب، وما 

)59( �نظ���ر: �لعناي���ة �س���رح �لهد�ية )455/4(؛ ك�س���ف �لأ�سر�ر )489/1(؛ �لبحر �لر�ئق �س���رح كنز �لدقائق )398/1؛ 
10/2(؛ حا�سي���ة �ب���ن عابدي���ن عل���ى �ل���در �ملخت���ار )156/2(.

)60( �نظر: حا�سية �بن قند�س على �لفروع )417/6(، وعنه نقلها �ملرد�وي يف ت�سحيح �لفروع )417/6(؛ و�لإن�ساف 
.)112/13(

)61( �نظ���ر: مقايي����س �للغ���ة )115/6(؛ �لقامو����س �ملحي���ط )859(.
)62( �نظ���ر: �لكلي���ات )942(.

)63( �نظ���ر: مقايي����س �للغ���ة )109/1(؛ ل�س���ان �لع���رب )16/11(.
)64( �نظ���ر: �ملح�س���ول لل���ر�زي )91/1/1(؛ نهاي���ة �ل�س���ول )7/1(؛ �س���رح �لكوك���ب �ملن���ر )38/1(.
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و�صع له �للفظ �أواًل)65(.
و�لظاهر �أن �ملق�صود باالأ�صل �لو�رد يف �لقاعدة هو �ملعنى �للغوي.

ومعنى �لقاعدة: �أن �لو�ص���ف �ملق�صود بالكالم �أو �لفعل، �إذ� بطل؛ فاإن �الأ�صل �لذي 
يبنى عليه هذ� �لو�صف ال يبطل، بل ميكن �أن يبقى مت�صًفا ب�صفة �أخرى.

وقد فرعو� عليها:
1- لو �أعتق �حلمل على مال، �ص���ح �لعتق، وبطل و�ص���ف �ملال؛ الأنه ال وجه الإلز�م 

�ملال على �جلنني؛ لعدم �لوالية عليه، وال يلزم من بطالن �لو�صف بطالن �الأ�صل)66(.
2- لو �ص���لى �لعيد �أو �جلمعة منفرًد�، بطل كونها جمعة �أو عيد، و�صحت نافلة؛ الأنه 

ال يلزم من بطالن �لو�صف بطالن �الأ�صل)67(.
3- لو كرب ل�ص���الة فري�ص���ة، فف�صدت ل�ص���بب ال ينايف �أ�صل �ل�ص���الة؛ فاإنها تنقلب 

نفاًل)68(.
4- �إذ� �أناب �ل�صحيُح غريه يف حج فري�صة، بطل و�صف �لفر�ص، و�صح �أ�صل �حلج، 

ويقع  نافلة عن �الآمر)69(.
5- �إذ� نوى �صوم نفل يف يوم من رم�صان، لغت نية �لنفل، وبقي �أ�صل �ل�صوم)70(.

6-من عجل زكاة ماله، و�أخذها �لفقري، ثم تبني �أنه لي�ص عليه زكاة، فلي�ص له �لرجوع 

)65( �نظ���ر: نفائ����س �لأ�س���ول )156/1- 157(؛ �سرح خمت�س���ر �لرو�سة )126/1(؛ ك�سف �لأ�س���ر�ر للبخاري )63/1، 
545/3(؛ �لبح���ر �ملحي���ط )16/1- 17(؛ �س���رح �لكوك���ب �ملن���ر )39/1(.

)66( �نظ���ر: �لعناي���ة �س���رح �لهد�ي���ة )455/4(. 
)67( �نظ���ر: �لبح���ر �لر�ئ���ق �س���رح كن���ز �لدقائ���ق )366/1(.

)68( �نظ���ر: �لبح���ر �لر�ئ���ق �س���رح كن���ز �لدقائ���ق )397/1- 398؛ 10/2، 15(.
)69( �نظ���ر: �لبح���ر �لر�ئ���ق �س���رح كن���ز �لدقائ���ق )66/3(.

)70( �نظ���ر: ك�س���ف �لأ�س���ر�ر )488/1- 489(؛ �لبح���ر �لر�ئ���ق �س���رح كن���ز �لدقائ���ق )280/2- 281(.
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بها عليه؛ الأنه ح�صل �أ�صل �لقربة، و�ت�صل بها �لقب�ص، ويبطل و�صف �لفر�صية)71(.
وذكر �حلنفية �أن �لقول بالقاعدة هو مقت�ص���ى قول �أبي حنيفة و�أبي يو�صف، وخالفهم 
حممد بن �حل�ص���ن، فر�أى بطالن �الأ�صل لبطالن و�صفه، لكن حكو� عنه خالف هذ� يف 

�ل�صيام و�حلج، حيث و�فق �صاحبيه)72(.
ووجه قول �أبي حنيفة و�صاحبه: �أن �لو�صف تابع لالأ�صل، فاالأ�صل هو �ملق�صود، وال 

يلزم من بطالن �لتابع بطالن �ملتبوع.
ووجه قول حممد بن �حل�صن: 

ل لالأ�صل، فهو �ملق�صود، فيلزم من بطالنه بطالن �الأ�صل. 1- �أن �لو�صف هو �ملح�صِّ
2- �أن �لو�ص���ف له مدخل يف �إثبات �الأ�ص���ل، فكان جزًء� ل���ه، و�إذ� بطل �جلزء بطل 

�لكل.
و�أجيب عن �الأول: باأن �لو�ص���ف ال يجوز �أن يكون حم�ص���ال; الأن �ملح�ص���ل يجب 

تقدميه، و�لو�صف ال يتقدم على �ملو�صوف. 
وعن �لثاين: باأن للمو�صوف مدخال ال من حيث حت�صيل �الأ�صل، حتى يكون جزًء�، 
ب���ل من حي���ث نفي غريه مما يز�حم���ه، و�إذ� مل يكن ج���زًء�، مل يلزم م���ن �نتفائه �نتفاء 

�لكل)73(.
وبهذ� يظهر �صدة �ل�ص���به بني هذه �لقاعدة، و�لقاعدة حمل �لبحث، حتى �إن �لتو�فق 
قد ح�ص���ل يف بع�ص �لف���روع �لفقهية، ولعله الأجل هذ� جمع بع����ص �لعلماء بينهما يف 
م���كان و�حد، خمرًجا عليهما مًعا، قال �بن قند�ص )ت 861 ه�( فيما �إذ� بطلت �حلو�لة، 

)71( �نظ���ر: بد�ئ���ع �ل�سنائ���ع )52/2(.
)72( �نظ���ر: فت���ح �لقدي���ر )321/2(؛ �لبح���ر �لر�ئ���ق �س���رح كن���ز �لدقائ���ق )397/1- 398؛ 66/3(.

)73( �نظ���ر: �لعناي���ة �س���رح �لهد�ي���ة )495/1- 496(؛ فت���ح �لقدي���ر )495/1- 456(.
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فهل للمحال �أن يقب�ص)74(:
"ل���ه �أن يقب����ص؛ الأنه �أذن ل���ه �أن يقب�ص ذلك �ملبلغ ممن هو عليه بطري���ق �حلو�لة، فاإذ� 
بطل���ت �حلو�لة؛ مل يبطل �أ�ص���ل �الإذن، بل �الإذن باق، ويك���ون وكيال، وهذ� يرجع �إلى 
قاعدة، وهي: �إذ� بطل �لو�ص���ف هل يبطل �الأ�ص���ل، �أو يبطل �لو�ص���ف، كما �إذ� �أحرم 
بفر�ص، فبان قبل وقته، هل يقع باطال، �أو يلغى �لفر�ص ويقع نفال؟ فيه خالف، و�مل�صاألة 
قريبة �ل�ص���به مما �إذ� كان على �الإن�ص���ان فائتة، ثم دخل يف �حلا�رشة نا�صًيا للفائتة، ثم ذكر 
يف �ل�ص���الة، و�لوقت مت�صع، هل تبطل �ل�صالة من �أ�ص���لها، �أو يتمها نفال؟ يف �مل�صاألة 
خالف يف �جلملة، و�أ�ص���ل هذ� يرجع �إلى قاعدة، وهي: �إذ� بطل �خل�ص���و�ص هل يبطل 

�لعموم؟".
وله���ذ� ال يبعد �أن تكون هذه �لقاعدة د�لة عل���ى نف�ص �ملعنى �لذي تدل عليه �لقاعدة 

حمل �لبحث.
لكن قد يظهر �لفرق بينهما من جهتني:

�الأول���ى: من حيث �حلقيقة، فالعالقة بني �لعموم و�خل�ص���و�ص ه���ي عالقة بني كلي 
وجزئياته، و�أما �لعالقة بني �الأ�ص���ل و�لو�صف فهي عالقة بني �أ�صا�ص �ل�صيء وفرعه، �أو 

�صفته، وهذ� قد يكون جزًء� منه، ولي�ص جزئًيا له.
�لثاني���ة: ميك���ن �لتفريق بينهما من حي���ث �ملعنى، من جهة �أن مق�ص���ود �لقاعدة حمل 
�لبحث: �لعموم �لثابت �صمًنا بخ�صو�ص يكون هو �ملق�صود �الأ�صلي، و�أما هذه �لقاعدة 
فتحتمل هذ� �ملعنى، وحتتمل غريه، بحيث يكون �ملق�ص���ود هو �الأ�ص���ل و�لو�صف مًعا، 

و�الأ�صل ثبت ق�صًد�، ولكن بهذه �ل�صفة. 

)74( حا�سيت���ه عل���ى �لف���روع )417/6(.
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ومهم���ا يكن من �أمر؛ فاإن هذه �لقاعدة بحاجة �إل���ى مزيد بحث، حتى تربز مكانتها، 
ويظهر معناها، وما يتخرج عليها من فروع.

رابًعا: ال�رشط الباطل ال يوؤثر يف العقد.
تفي���د هذه �لقاعدة: �أن �لعقد �إذ� ��ص���تجمع �أركانه و�رشوطه كان �ص���حيًحا الزًما، وال 
يوؤثر على �س���حته ما يق���رتن به من �رشوط باطلة، فال تالزم بني بطالن ال�رشط و�س���حة 

العقد، في�سح العقد، ويبطل ال�رشط)75(.
وعدم التالزم بني بطالن ال�رشط و�س���حة العقد، قد ي�س���عر ب�س���يء من ال�س���به بني 
ه���ذه القاعدة، والقاعدة حم���ل البحث، من جهة اأن العقد ه���و العموم، وال�رشط هو 

�خل�صو�ص، وال يلزم من بطالن �خل�صو�ص بطالن �لعموم.
وهذ� �ملعنى يف �حلقيقة يجعل هذه �لقاعدة فرًعا خمرًجا على �لقاعدة حمل �لبحث، 
ولهذا عد بع�ض علماء ال�سافعية مما �سذ عن القاعدة وجزم فيه ببطالن العموم: كل �رشط 
ينايف مقت�ص���ى �لعقد �إذ� قارنه؛ فاإن �لعقد يف�ص���د با�ص���رت�طه، وال يقال ب�صحة �لعموم، 

وهو �لعقد، ومل ُيحك فيه خالف عندهم)76(.
لكن ال يظهر يل �ص���حة �إدر�جها حتت �لقاعدة؛ الأن مو�صوع �لقاعدة هو يف �لعموم 
الثابت �سمًنا مع اأمر خا�ض مق�سود بالكالم اأو الفعل، وهنا العقد ثابت اأ�سال، وال�رشط 
و�س���ف ورد معه، ومل يكن العقد ثابًتا بال�رشط، حتى ين���درج حتت القاعدة، واإذا كان 
كذلك، فلي�ض القول ببطالن العقود املقرتنة ب�رشوط باطلة مما ي�س���ذ عن القاعدة؛ الأنه مل 

يدخل حتتها �أ�صال.

)75( �نظر: �لقو�عد �لفقهية من خلل كتاب �لإ�سر�ف )357(؛ جمموع �لفتاوى )339/29- 340؛ 160/32- 164(؛ 
ز�د �ملع���اد )25/4(.

)76( �نظ���ر: �ملجم���وع �ملذه���ب )261/1(.
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املبحث الثاين: امل�صائل املخرجة على القاعدة

املطلب الأول: امل�صائل الأ�صولية

�مل�ساألة �لأولى: �إذ� ن�سخ �لوجوب هل يبقى �جلو�ز؟

اأول: �سورة امل�ساألة.
يذكر كثري من �الأ�ص���وليني يف �ص���ورة هذه �مل�صاألة ن�ص���خ �لوجوب، وبع�صهم يذكر 
داللة �لدليل على عدم �إر�دة �لوجوب، وبع�ص���هم يذكر �ن�رش�ف �الأمر عن �لوجوب، 

وبع�صهم يذكر �نعد�م �صفة �لوجوب)77(.
وقد يتبادر �إلى �لذهن �أن �مل�صاألة كما ت�صمل �لن�صخ، ت�صمل �رشف �الأمر عن �لوجوب 
�إلى �لندب �أو �الإباحة بقرينة، بحيث ال يكون �الأمر مر�ًد� به �لوجوب يف �الأ�صل، لكن 
هذ� غري مر�د يف �ص���ورة �مل�صاألة؛ الأن �ملق�صود بها هو �الأمر �لذي �أريد به �لوجوب، ثم 

�رتفع هذ� �لوجوب بدليل، وهذ� �الرتفاع ال يكون �إال ن�صًخا)78(.
و�أم���ا يف �لباقي بع���د رفع �لوجوب، فاأكره���م يذكر �جلو�ز فقط، وبع�ص���هم يذكر 
�لندب، وبع�صهم يذكر �الإباحة، و�ختلفو� يف �ملر�د باجلو�ز، فبع�صهم يف�رشه مبا ��صتوى 
طرف���اه وهو �ملباح، وبع�ص���هم يف�رشه مبا هو �أعم من ذلك، بحي���ث يدخل فيه �لندب، 

)77( �نظ���ر: �لتقري���ب و�لإر�س���اد )253/2(؛ �لع���دة لأب���ي يعل���ى )374/2(؛ �س���رح �للم���ع )218/1، ف103(؛ �لإح���كام 
للباج���ي )226/1، ف96(؛ �أ�س���ول �ل�سرخ�س���ي )64/1(؛ �لتمهي���د لأب���ي �خلطاب )175/1(؛ �مل�س���ودة )101/1- 102(؛ 
�ملح�س���ول لل���ر�زي )ج1، ق2، 342(؛ �ملع���امل له )72(؛ �حلا�سل من �ملح�س���ول )262/2(؛ �سرح تنقيح �لف�سول )141- 
142(؛ �أ�س���ول �ب���ن مفل���ح )249/1(؛ نهاي���ة �ل�سول )238/1(؛ �لتمهي���د للإ�سنوي )99، 101(؛ �لقو�ع���د لبن �للحام 

.)1026/2(
)78( �نظ���ر: �لتلخي����س )383/1(؛ �أ�س���ول �ل�سرخ�س���ي )65/1(؛ �لكا�س���ف عن �ملح�س���ول )592/3- 593(؛ �لإبهاج يف 

�س���رح �ملنه���اج )347/2(؛ نهاي���ة �ل�س���ول )244/1- 245(؛ �لتو�سي���ح مل���ن �لتنقي���ح )158/1(.
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و�الإباحة، و�لكر�هة)79(.
ويرى بع�صهم �أن �لكر�هة ال تتاأتى ههنا؛ الأنَّ جمرَد ُمرِجِح �لرتِك مل يوجد)80(.

وبناء على ذلك تكون �ص���ورة �مل�ص���األة: �إذ� رفع �لوجوب بطريق �لن�ص���خ، هل يبقى 
�للف���ظ بعد ذلك د�ال على �جلو�ز، �أو �الإباح���ة، �أو �لندب، �أو �لكر�هة؟ �أم ال يبقى د�ال 

على �صيء، ويعود �الأمر �إلى ما كان قبل جميء  �لوجوب؟.
وذكر بع�ص �الأ�ص���وليني �أن مو�صوع �مل�ص���األة ال يقت�رش على �لوجوب �إذ� ن�صخ، بل 
�لقيا�ص �أن هذ� يقع فيما ميكن فيه منها ذلك، كاأن يقال: �لندب �أو �لتحرمي �إذ� ن�ص���خ بقي 

�جلو�ز)81(.
ويف �إدخال �لتحرمي يف مو�ص���وع �أو �صورة �مل�صاألة نظر، مينع من تخريج هذه �مل�صاألة 
على �لقاعدة؛ ملا بني �لتحرمي و�جلو�ز من �ملباينة، ولي�ص بينهما وجه ي�صرتكان فيه، حتى 
ين���درج �أحدهما يف �الآخر، ويلزم من �رتفاع �لتحرمي بق���اء �جلو�ز، ولكن بقاء �جلو�ز 
بعد ن�صخ �لتحرمي من جهة �أخرى، وهي �أن �الأ�صل يف �الأ�صياء �حلل، فاإذ� �رتفع �لتحرمي 

عاد �حلكم �إلى �الأ�صل، و�صتاأتي �إ�صارة لهذ� يف �مل�صاألة �لتالية �إن �صاء �هلل.
ثانًيا: وجه �ندر�جها حتت قاعدة �إذ� بطل �خل�صو�ص بقي �لعموم.

يظهر وجه �ندر�ج هذه �مل�صاألة حتت �لقاعدة من جهة �أن �لو�جب له عموم، وهو رفع 
�حلرج عن �لفعل، وهو من هذه �جلهة ي�ص���تلزم �جلو�ز، وله خ�ص���و�ص، وهو �لعقاب 

)79( �نظر: �لإ�سارة للباجي )172(؛ �لكا�سف عن �ملح�سول )589/3(؛ �سرح تنقيح �لف�سول )141(؛ نفائ�س �لأ�سول 
)1516/4(؛ نهاي���ة �لو�س���ول يف در�ي���ة �لأ�س���ول )591/2(؛ �لإبهاج �س���رح �ملنهاج )343/2- 346(؛ جم���ع �جلو�مع مع 
�سرحه للمحلي )134/1(؛ �لبحر �ملحيط )233/1(؛ �لتحبر �سرح �لتحرير )1039/3(؛ حا�سية �ملطيعي على نهاية 

�ل�س���ول )237/1(.
)80( �نظ���ر: نفائ����س �لأ�س���ول )1517/4(.

)81( حا�سي���ة �لأن�س���اري عل���ى �س���رح �ملحل���ي )324/1(.
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على �لرتك، فهل �إذ� بطل خ�صو�ص �لو�جب يبطل عمومه �أم يبقى؟)82(. 
ويظه���ر من كالم �الأ�ص���وليني عن���د بحث هذه �مل�ص���األة: �أن �لوجوب هل يت�ص���من 
�جلو�ز، �لذي ي�ص���دق عليه وي�ص���دق على �ملباح؛ �إذ كل و�ج���ب ال بد �أن يكون جائز 
�لفع���ل، باملعنى �لعام للجو�ز، وهو ما �أذن �ل�ص���ارع يف فعل���ه، ولكنه يتميز عن �ملباح 
باأنه ال يجوز تركه، وقد يذكر بع�صهم �أن �الأمر ي�صمل �لو�جب و�ملندوب و�جلو�ز، فاإذ� 
�رتف���ع �لوجوب بقي �للفظ متناوال للندب و�الإباح���ة، كتناول �للفظ �لعام لبقية �أفر�ده 

بعد �لتخ�صي�ص)83(.
وهذ� يدل على �إمكانية تخريج هذه �مل�صاألة على �لقاعدة. 

لكن هذ� �لتخريج قد ينتقد من جهتني:
�الأولى: �أن �جلو�ز مبعنى �الإباحة هو ق�صيم للو�جب، فكيف يكون �أعم منه؟

ويف ه���ذ� يقول �بن �ل�ص���بكي )ت 771 ه����( بعد �أن ذكر قاعدة �إذ� بطل �خل�ص���و�ص 
هل يبقى �لعموم)84(: "خرج منهم خمرج عليها: �إذ� ن�ص���خ �لوجوب هل يبقى �جلو�ز؛ 

توهًما من هذ� �ملخرج �أن �جلو�ز �أعم، ال ق�صيم".
وهذ� �لوجه قد يجاب عنه مبا يف �ص���ورة �مل�ص���األة، من �أن �لوجوب قد ير�د به �الأمر 
�لد�ل على �لوجوب، وهذ� �الأمر قد ي�ص���مل �لندب و�الإباحة، �إذ� �ص���قطت داللته على 
�لوجوب، �أو �أن �ملر�د باجلو�ز ما هو �أعم من �الإباحة، �لتي هي ق�صيم للوجوب ولغريه 

من �الأحكام �الأخرى.
�لثانية: يف ��ص���تدالل بع�ص �الأ�صوليني على �أن �لوجوب �إذ� ن�صخ ال يبقى �جلو�ز، ما 

)82( �نظ���ر: تعلي���ق �ل�سع���لن عل���ى قو�ع���د �حل�سن���ي )63/2(.
)83( �نظ���ر: �لع���دة )375/2(؛ �لتلخي����س )382/1- 383(؛ �أ�س���ول �ل�سرخ�س���ي )64/1(.

)84( �لأ�سب���اه و�لنظائ���ر )96/1(.
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ي�صري �إلى مباينة هذه �مل�صاألة لهذه �لقاعدة، و�أنها مندرجة حتت قاعدة �أخرى، وهي: �إذ� 
�ص���قط �الأ�صل �صقط ما يف �صمنه، وذلك يف ��صتدالل �أبي �إ�صحاق �ل�صري�زي )ت 476 
ه�( على عدم بقاء �جلو�ز �إذ� ن�صخ �لوجوب، حيث يقول)85(: "�الأمر مو�صوع يف �للغة 
للوجوب، و�جلو�ز �إمنا ي�ص���تفاد من �ص���منه، ويدخل فيه على �صبيل �لتبع؛ الأنه ال يجوز 
�أن يكون و�جًبا وال يجوز فعله، فاإذ� �ص���قط ما �قت�ص���اه �للفظ وما و�صع له، ال يجوز �أن 

يبقى ما كان من �صمنه". 
وهذ� �لوجه ال مينع من بنائها على �لقاعدة، عند من يرى �أن �جلو�ز �أعم من �لوجوب، 
فال يلزم من �رتفاع �لوجوب �رتفاعه، فهم ال ي�ص���لمون �أن �جلو�ز تابع ود�خل �صمًنا، 

بل هو مدلول عليه باالأمر، كما دخل �أفر�د �للفظ �لعام فيه)86(.
ولهذ� جعل بع�ص �لعلماء هذه �مل�صاألة مبنية على �لقاعدة)87(.

والأجل ما بينهما من �ل�صبه يرى بع�ص �الأ�صوليني �أن بني هذه �مل�صاألة و�لقاعدة تناظًر�، كما 
قال �بن �ل�ص����بكي بعد �أن حكى �خلالف يف هذه �مل�صاألة)88(: "و�علم �أن خالف �الأ�صوليني 

يف هذه �مل�صاألة يناظر �ختالف �لفقهاء يف �أنه �إذ� بطل �خل�صو�ص هل يبقى �لعموم؟".
وكذلك قال �الإ�صنوي )ت 772 ه�( بعد �أن حكى �خلالف يف هذه �مل�صاألة)89(: "وهذ� 

�خلالف كثرًي� ما يعرب عنه �لفقهاء بقولهم: �إذ� بطل �خل�صو�ص هل يبطل �لعموم؟".
وهذ� يدل على �ص���دة �لعالقة بني هذه �مل�صاألة، و�لقاعدة حمل �لبحث، بل �إن بع�ص 
�الأ�صوليني جعل من فو�ئد �خلالف يف �لوجوب �إذ� ن�صخ هل يبقى �جلو�ز: �أنه �إذ� بطل 

)85( �س���رح �للم���ع )218/1- 219، ف103(. و�نظ���ر: �لتب�س���رة )96(؛ �للم���ع )49(؛ قو�ط���ع �لأدل���ة )149/1(.
)86( �نظ���ر: �لع���دة لأب���ي يعل���ى )375/2(.

)87( �نظ���ر: �لأ�سب���اه و�لنظائ���ر لب���ن �ل�سبك���ي )96/1(؛ �لقو�ع���د )1023/2- 1024(.
)88( �لإبه���اج )349/2(. و�نظ���ر: �لو�سي���ط للغ���ز�يل )226/3(؛ �لتحب���ر �س���رح �لتحري���ر )1043/3(. 

)89( �لتمهي���د )101(. 
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�خل�صو�ص هل يبقى �لعموم؟)90(.
ولذلك جتد بع�ص���هم يجعل �لفروع �لفقهية �ملخرجة على قاعدة �إذ� بطل �خل�ص���و�ص 

هل يبقى �لعموم، خمرجة على م�صاألة �إذ� ن�صخ �لوجوب هل يبقى �جلو�ز)91(.
و�لظاهر و�هلل �أعلم �أن حديث �الأ�ص���وليني عن هذه �مل�ص���األة �صابق ل�صياغة قاعدة �إذ� 
بطل �خل�ص���و�ص هل يبقى �لعموم، بدليل �أين مل �أجد من ذكر هذه �لقاعدة بهذ� �للفظ 
قبل تقي �لدين �ل�صبكي، ولعل هذ� هو �لذي دفع بع�ص �لباحثني �ملعا�رشين للقول)92(: 
ب� "�أن �لو�جب له عموم، وهو رفع �حلرج عن �لفعل، وله خ�صو�ص، وهو �لعقاب على 
�لرتك، فهل �حلال �أنه �إذ� بطل خ�صو�ص �لو�جب يبطل عمومه �أو يبقى؟ ثم تو�صعو� يف 

�لقاعدة فقالو�: �إذ� بطل �خل�صو�ص هل يبطل �لعموم، �أو هل يبقى �لعموم".
لكن ي�ص���كل على هذ� ما ذكره �بن �ل�ص���بكي، من �أن هذه �لقاعدة ن�ص���اأت من �أ�صل 
كالمي، وخرج بع�ص���هم عليها �إذ� ن�ص���خ �لوجوب بقي �جلو�ز)93(، فاإن ظاهر كالمه �أن 

قاعدة �إذ� بطل �خل�صو�ص بقي �لعموم �صابقة على تلك.
ويج���اب عن ه���ذ� باأنه ال يلزم ذلك م���ن كالمه؛ الأن تخريجها عل���ى قاعدة �إذ� بطل 
�خل�صو�ص بقي �لعموم ال يلزم منه �أن تكون �لقاعدة �صابقة لها، بدليل �أن �لفروع �صابقة 

للقو�عد �لفقهية، ومع ذلك تخرج عليها.
�مل�ساألة �لثانية: �إذ� ن�سخ �لتحرمي هل تبقى �لكر�هة؟

هذه �مل�صاألة مما مل يتعر�ص لها �الأ�صوليون، كما ذكر ذلك �لزرك�صي)94(، و�صورتها �أن 
)90( �نظ���ر: نهاي���ة �ل�سول )249/1(؛ �لتمهيد )101، وما بعده���ا(؛ تي�سر �لو�س���ول �إل���ى منه���اج �لأ�س���ول )85/2(.

)91( �نظ���ر: �ملجم���وع �ملذه���ب يف قو�ع���د �ملذه���ب )251/1(؛ ت�سحي���ح �لف���روع للم���رد�وي )417/6(.
)92( حتقي���ق �ل�سع���لن عل���ى قو�ع���د �حل�سن���ي )63/2(.

)93( �نظ���ر: �لأ�سب���اه و�لنظائ���ر لب���ن �ل�سبك���ي )96/1(؛ �سل�س���ل �لذه���ب )131(.
)94( �نظ���ر: �لبح���ر �ملحي���ط )261/1(.
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ين�صخ �لتحرمي فقط، دون �أن يعقبه لفظ يدل على �الإباحة، فهل تبقى �لكر�هة؟
�أما لو رفع �لتحرمي بلفظ فيه �إباحة فلي�ص بد�خل هنا، فمثال: �جلماع يف ليل رم�ص���ان 

كان حمرًما، ثم ن�ص���خ بلفظ فيه �إباحة، وهو قول���ه تعالى:ڍ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  پپ ڍ 
�لبقرة: 187 .

ووجه �ندر�ج هذه �مل�ص����األة حتت �لقاعدة �أن �لتحرمي و�لكر�هة ي�صرتكان يف �أ�صل �ملنع، 
وميتاز �لتحرمي بزيادة �الإثم على �لفعل، و�لن�صخ يرفع �الإثم على �لفعل، فيبقى �أ�صل �ملنع.

���ا; الأن بني �حل���ر�م و�ملكروه  ق���ال �لزرك�ص���ي)95(: "يحتمل جريان �خلالف هنا �أي�صً
��ص���رت�ًكا يف �جلن�ص، وهو مطل���ق �ملنع، و�متاز �حلر�م باجلرم، ف���اإذ� �رتفع �جلرم يبقى 

مطلق �ملنع. 
ويحتم���ل خالفه؛ فاإن ماأخذ �خلالف هن���اك: �أن �ملباح جن�ص للو�جب، ومل يقل �أحد 

باأن �لكر�هة جن�ص للحر�م".
وعلى هذ�؛ فاإن �لتحرمي �إذ� ن�ص���خ بال لفظ يدل عل���ى �الإباحة، فيثبت �جلو�ز بالرب�ءة 

�الأ�صلية، و�إذ� خرجنا على �لقاعدة فنقول: تبقى �لكر�هة.
ومن �أمثلة ذلك: كر�هة �الحتجام لل�ص���ائم؛ الأن قوله عليه �ل�ص���الة و�ل�صالم: "�أفطر 
�حلاجم و�ملحجوم")96(، يدل على حترمي �حلجامة، ثم ثبت �أنه عليه �ل�ص���الة و�ل�ص���الم 
�حتجم وهو �ص���ائم)97(، فهذ� يدل على �نتفاء �لتحرمي خا�صة، وتبقى داللة �للفظ �الأول 

على �ملنع غري �ملتحتم)98(.

)95( �لبح���ر �ملحي���ط )261/1- 262(. و�نظ���ر: �مل�س���ودة )229/1(؛ �س���رح �لكوك���ب �ملن���ر )433/1(.
)96( رو�ه: �لبخ���اري )29-كت���اب �ل�س���وم، 32-ب���اب احلجام���ة والق���يء لل�شائ���م، معلًق���ا مر�ش���ا ع���ن احل�ش���ن(.
)97( رو�ه: �لبخ���اري )29-كت���اب � ل�س���وم، 32-ب���اب احلجام���ة والق���يء لل�شائ���م، رق���م 1938( ع���ن �ب���ن عبا����س.

)98( �نظ���ر: �لتمهي���د للإ�سن���وي )102(.
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وقد يقال: لي�ص هنا ن�صخ، بل هو �رشف للفظ عن �لتحرمي �إلى �لكر�هة.
فيقال: بل هو ن�ص���خ؛ فاإن �حلكم بفط���ر �حلاجم و�ملحتجم، مما ال يحتم���ل �أن يكون �ملر�د به 
�لكر�هة، حتى يقال �إن �حتجامه عليه �ل�صالم وهو �صائم �رشف �للفظ عن ظاهره وهو �لتحرمي 

�إلى �لكر�هة، فثبت �لتحرمي بهذ� �للفظ، ثم ن�صخ بفعل �لنبي �صلى �هلل عليه و�آله و�صلم.
امل�شاألة الثالثة: القراءة ال�شاذة هل تنزل منزلة اخلرب يف االحتجاج اأم ال؟

�لقر�ءة �ل�صاذة يف ��صطالح �الأ�صوليني هي: ما نقل من �لقر�آن نقال غري متو�تر)99(.
ومبا �أن �الأ�صوليني مو�صوع در��صتهم هو �حلجية، فقد �عتنو� باحلديث عن هذ�، وقد 

�ختلفو� يف �صحة �الحتجاج بهذه �لقر�ءة على قولني)100(.
وماأخذ من يرى حجية �لقر�ءة �ل�ص���اذة هو: �أنه ال يلزم من �نتفاء خ�ص���و�ص �لقر�آنية 
�نتفاء عموم �ص���حة �خلرب، فمد�ر �الحتجاج على �ل�صحة، فاإذ� ثبتت �صح �الحتجاج، 

وال يلزم من �رتفاع �الأخ�ص، وهو �لقر�آنية، �رتفاع �الأعم، وهو �خلربية)101(.
ومن هذ� �ملاأخذ يظهر وجه �ندر�ج هذه �مل�صاألة حتت �لقاعدة.

و�أما من يرى عدم �حلجية فهو ال ي�ص���لم ثبوت �لقر�ءة �إلى �لنبي �صلى �هلل عليه و�آله 
و�صلم، ويرى �أن �ل�صحابي �إن نقله على �أنه قر�آن فهو خطاأ، و�إن نقله على �أنه خرب، فهو 
مرتدد بني �أن يكون عن �لنبي �ص���لى �هلل عليه و�آله و�صلم، وبني �أن يكون مذهًبا له، ومع 

�لرتدد ال يكون حجة)102(.
)99( �نظ���ر: رو�س���ة �لناظ���ر )181/1(؛ �لب���در �لطال���ع �س���رح �ملحلي على جم���ع �جلو�م���ع )176/1(. واأما علم���اء القراءات 
فم�سطل���ح �ل�س���اذ �أو�س���ع م���ن تعريف���ه عند �لأ�سولي���ن، على خلف بينه���م يف حتديد معن���اه. �نظر: �لإتق���ان يف علوم 

�لقر�آن )505/2(؛ �مل�سطلحات �مل�سرتكة بن علم �أ�سول �لفقه و�لعلوم �لأخرى )122- 123(.
)100( �نظ���ر: �أ�س���ول �ل�سرخ�س���ي )281/1(؛ �لإح���كام للآم���دي )160/1(؛ �لقو�ع���د �لأ�سولي���ة )527/1- 531(؛ �س���رح 

�لكوك���ب )138/2(.
)101( �نظر: �لتمهيد للإ�سنوي )101(؛ ت�سنيف �مل�سامع )321/1(؛ �لقو�عد �لأ�سولية )1026/2(؛ �لبدر �لطالع )178/1(.

)102( �نظ���ر: �لإح���كام للآم���دي )160/1(.
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امل�شاألة الرابعة: ن�شخ بع�ض العبادة اأو االأ�شل، هل يكون ن�شًخا للجميع؟

ال خالف بني العلماء اأن نق�س���ان ج���زء اأو �رشط من العب���ادة، اأو رفع بع�ض اأحكام 
�الأ�ص���ل هو ن�ص���خ ملا �أ�صقط من �لعبادة �أو �الأ�ص���ل، و�ختلفو� هل هذ� �لن�صخ يرفع بقية 

�لعبادة �أو �الأ�صل، بحيث يكون كله من�صوًخا، �أم ال)103(؟
ووجه تخريج هذه �مل�صاألة على �لقاعدة، �أن �الأ�صل �أو �لعبادة هي �لعموم، وما ن�صخ 

منها هو جزء �أو خا�ص، فهل يرتفع �لعموم بارتفاعه؟)104(.
لكن قد يقال: �إن مو�ص���وع �لقاعدة يف �لعموم �لذي يثبت �ص���مًنا، وهنا �الأ�ص���ل �أو 

�لعبادة هي �لثابتة �أ�صال، وورد �لن�صخ على جزئها �أو بع�صها.
���ا، ميكن �أن يقال: من قال بالن�صخ؛ فاإنه يرى �أن �ل�صورة قد تغريت مبا نق�ص  وكذ� �أي�صً
منها، فتحت���اج �إلى دليل جديد يدل عليها بهذه �ل�ص���ورة، و�لدليل �لقدمي �إمنا يدل على 
جمموعها، و�لنا�صخ ملا رفع جزءها بخ�صو�صه، فهو ر�فع جلملتها مبا غري من �صورتها)105(.

ومن �أمثلة ذلك:
1- �الحتجاج على ثبوت �لعمل بالقرعة بق�ص���ة يون�ص عليه �ل�صالم يف قوله تعالى: 
ڇ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڇ �ل�صافات: 141  ؛ فاإن �القرت�ع على مثل حاله ال يجوز؛ الأنه 

يجوز �إخر�ج �ملذنب بالقرعة، فهل يكون هذ� ن�صًخا للقرعة من �أ�صلها؟
2- وكذلك بق�صة زكريا، يف قوله تعالى: ڇ  ې ې ې ې ى ى ائ 
ائ ەئ ەئ ڇ �آل عمر�ن: 44 ؛ فاإن �قرت�ع �لرجال �الأجانب على ح�صانة �ملر�أة ال يجوز.

)103( �نظ���ر: �ملعتم���د )447/1(؛ �لع���دة لأبي يعل���ى )837/3(؛ �مل�ست�سفى )221/1(؛ �مل�س���ودة )432/1، 433(؛ فو�حت 
�لرحم���وت )94/2(.

)104( �نظ���ر: �لع���دة لأب���ي يعل���ى )838/3(.
)105( �نظ���ر: ف���و�حت �لرحم���وت )95/2(.
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3- نهيه عليه �ل�ص���الة و�ل�صالم ملعاذ عن �جلمع بني �ل�صالة معه و�إمامة قومه)106(، �إذ� 
كان للتطويل عليهم، هل يكون ن�صًخا ملا دل عليه من �ئتمام �ملفرت�ص باملتنفل؟)107(.

امل�شاألة اخلام�شة: النهي العائد اإلى غر ذات املنهي عنه هل يقت�شي الف�شاد؟

�قت�صاء �لنهي �لف�صاد من �مل�صائل �لكبرية، ولها �صعب كثرية، وهي تنق�صم ق�صمني:
�لق�ص���م �الأول: �أن يكون �لنهي لعينه؛ كالنهي عن �ل�رشك، وبيع �ملالقيح و�مل�صامني، 

و�لكلب و�خلنزير)108(.
�لق�صم �لثاين: �أن يكون �لنهي لغريه، وهو على �رشبني:

�ل����رشب �الأول: ما نهي عنه ملعنى جاوره جمًعا؛ كالبيع وقت �لند�ء لال�ص���تغال عن 
�ل�صعي �إلى �جلمعة.

�ل�رشب �لثاين: ما نهي عنه ملعنى �ت�ص���ل به و�صًفا، وقد يعرب عن هذ� بقولهم: �لنهي 
عن �ل�صيء لو�صفه �لالزم له؛ كالنهي عن �صيام يومي �لعيد، وبيوع �لربا)109(.

ففي �لق�ص���م �لثاين، كال �ل�رشبني، ميكن �أن ُيخرج عدم ف�ص���اد �ملنهي عنه على هذه 
�لقاعدة، فيقال: �إن �لنهي ورد على خ�ص���و�ص �لو�ص���ف فقط، ال على عموم �الأ�صل، 

فيبقى �لعموم على مقت�صى �مل�رشوعية، وال يبطل ببطالن و�صفه)110(.
و�أما من يرى �لف�ص���اد يف هذه �ل�ص���ور؛ فاإنه ال ي�صلم بهذ� �ملعنى، ويرى �أن �لو�صف 

)106( رو�ه: �أحمد يف �مل�سند )307/34، رقم 20699( عن رجل من بني �سلمة، يقال له: �سليم، وقال حمققو �مل�سند: 
�سحي���ح لغ���ره.

)107( �نظ���ر: �مل�س���ودة )433/1- 434(.
)108( املاقي���ح وامل�شام���ن: م���ا يف بط���ون الن���وق م���ن االأجن���ة. انظ���ر: امل�شب���اح املن���ر )297، 454(.

)109( �نظر: �ملعتمد )193/1(؛ ك�سف �لأ�سر�ر )527/1(؛ �لتحبر �سرح �لتحرير )2286/5، 2295(؛ �لبحر �ملحيط 
)439/2، 442(؛ �أ�س���ول �لفق���ه �ل���ذي ل ي�س���ع �لفقهي���ة جهل���ه )280(.

)110( �نظر: �إحكام �لأحكام �سرح عمدة �لأحكام )578- 579(؛ �لبحر �ملحيط )440/2(؛ �لتقرير و�لتحبر يف �سرح 
�لتحري���ر )140/2- 141(.
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�صار جزًء� من �الأ�صل، كاجلزء مع �لكل، فيلزم من ف�صاد �جلزء ف�صاد �لكل.

املطلب الثاين: امل�صائل الفقهية

�لف���روع �لفقهية �ملخرج���ة على هذه �لقاع���دة كثرية جًد�، وقد ج���رى يف كثري منها 
�لنز�ع، هل يبقى �لعموم �أم يبطل، و�صاأذكر بع�ص هذه �مل�صائل:
�مل�ساألة �لأولى: هل ي�ستحب �جلمع بن خ�سال �لكفارة؟

من وجبت عليه كفارة على �لتخيري؛ ككفارة �ليمني بني �لعتق، و�الإطعام، و�لك�صوة، 
�أو عل���ى �لرتتي���ب؛ ككفارة �لظهار، يجب �لعتق، ثم �ل�ص���يام، ثم �الإطع���ام، فاإذ� كفر 

بالعتق، ثم �أر�د �أن يكفر مبا بعده، فهل يقع له ذلك م�صتحًبا؟
ذكر بع�ص �الأ�ص���وليني �أنه ي�صتحب �جلمع بني خ�صال �لكفارة)111(، وخرجه �ل�صبكي 
على هذه �لقاعدة، فقال: "و�إن كفر بالعتق، ثم �ص���ام بني���ة �لكفارة، ينبغي �أن ياأتي فيه 

�خلالف �مل�صهور يف �أنه �إذ� بطل �خل�صو�ص هل يبطل �لعموم")112(.
ووج���ه �لتخريج على ه���ذه �لقاعدة -فيما يظه���ر يل- �إما من جه���ة �أن �جلميع كان 
و�جًبا، ثم �إذ� �ص���قط �لوجوب بفعل �الأول مل ميتنع ثبوت �ال�صتحباب يف �لباقي؛ الأنه 

قدر م�صرتك بني �لو�جب و�مل�صتحب.
و�إم���ا من جهة �أن �لكفارة قد ثبتت يف ذمته يف �جلملة، و�لرب�ءة حت�ص���ل بهذه �الأمور 
على الرتتيب، اأو التخيري، ف�سقوط اأحدها بفعله، ال يبطل �سالحية الباقي؛ ل�سمول لفظ 

�لكفارة لها.
ومن نازع يف ��ص���تحباب فعل �جلمي���ع، �أو �جلمع بني جميع �أنو�ع �لكفار�ت، فلي�ص 

)111( �نظ���ر: �ملح�س���ول لل���ر�زي )283/2/1- 284(.
)112( �نظ���ر: �لإبه���اج )256/2(.
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خالفه يف ذلك لعدم قوله باأن نفي �خل�ص���و�ص ال ي�ص���تلزم نف���ي �لعموم، و�أنه يرى �أن 
�خل�ص���و�ص �إذ� �نتفى ينتفي معه �لعموم، ولكن الأن �لكفارة �صقطت كلها بفعل فرد من 
�أفر�ده���ا، و�أن �لو�جب و�حد ال بعينه، و�لباقي بعد ذلك ال دليل على فعله، فال يطالب 
به ال ��صتحبابًا وال جو�ًز�، �إال بالدليل �لعام �لذي يقت�صي �جلو�ز �أو �ال�صتحباب بح�صب 

ما يف �لفعل، دون تعلقه بالكفارة)113(.
�مل�ساألة �لثانية: �إذ� �أحرم بفر�س، فف�سد، �أو خرج منه، فهل ينقلب �إلى نفل؟

�إذ� �أحرم بفر�ص، و�أت���ى مبا ينايف �لفر�ص دون �لنفل، �أو �أر�د قلب �لفر�ص �إلى نفل، 
فهل تبطل �ل�صالة كلها، �أم يبطل خ�صو�ص �لفر�ص، وت�صح نفال مطلًقا؟ �إن كان له عذر 
�صحيح، فتنقلب نفال، وت�صح؛ الأنه �إذ� بطل �الأخ�ص بقي �الأعم، والأن و�صف �لفر�صية 
�إذ� بطل، بقي �أ�ص���ل �ل�صالة، و�إن كان لغري عذر �صحيح، فكثري من �أهل �لعلم ال يقول 
هنا بالقاعدة؛ �إما الأنه متالعب، وقد �أبطل �ص���الته بال �صبب �صحيح، و�إما الأن جزًء� من 

�ل�صالة خال عن �لنية)114(.
ولهذ� �صور:

�أواًل: �إذ� ظن دخول وقت �ص���الة فري�ص���ة، فاأحرم بها، فبان قبل وقته، فال يجزئه عن 
�لفر�ص جزًما، وتنعقد نفال.

���ا �آخر، فيبطل �لفر�ص �الأول، وال ت�ص���ح يف �لفر�ص �لثاين؛ الأن  ثانًيا: �أن ينوي فر�صً
�لنية ال بد �أن تكون من �أول �لفر�ص، وت�صح نفال.

)113( �نظ���ر: �لإبه���اج )255/2(؛ ك�س���ف �لأ�س���ر�ر )276/2- 289(.
)114( �نظ���ر: تبي���ن �حلقائ���ق �س���رح كن���ز �لدقائ���ق )190/1(؛ �لبح���ر �لر�ئق �سرح كن���ز �لدقائ���ق )398/1(؛ �لإبهاج 
)349/2(؛ �لأ�سب���اه لب���ن �ل�سبك���ي )96/1- 97(؛ �لكايف لبن قد�م���ة )268/1، 276- 277(؛ �ل�سرح �لكبر )373/3(؛ 

�لف���روع )142/2، 145- 146(؛ �لقو�ع���د �لأ�سولي���ة )1027/2- 1028، 1033(.
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ثالًثا: �أن يظن �أن عليه فائتة، فيحرم بها، ثم يتبني له �أثناء �ل�صالة �أن لي�ص عليه �صيء، 
فتنقلب نفال.

ر�بًعا: �أن يحرم بالفر�ص قائًما، ثم يقعد بال علة، فيبطل �لفر�ص، وتنقلب نفال.
خام�ًصا: �أن يحرم بفري�صة يف �لكعبة، فال ت�صح، وتنقلب نفال.

�صاد�ًص���ا: لو �أحرم بفري�ص���ة منفرًد�، ثم �أقيمت �ل�صالة جماعة، قلبها نفال، و�صلم من 
ركعتني.

قال �بن �للحام )ت 803 ه�( عن م�ص���األة من �أح���رم بفر�ص ثم قلبه نفال)115(: "وبيان 
تخريج هذه �مل�ص���األة على �لقاعدة: �أن نية �لفر�ص ت�ص���تمل على نية �ل�ص���الة من حيث 
�جلملة، وخ�ص���و�ص �لفر�ص، فاإذ� بطل خ�صو�ص �لفر�ص بقي �أ�صل نية �ل�صالة، كما لو 

�أحرم يظن �أن �لوقت دخل، فبان مل يدخل..
ومن ن�رش �لرو�ية الأولى هنا -وهي عدم �ل�ص���حة-، �أجاب عن قيا�ص هذه �مل�ص���األة 
على �مل�صاألة �لتي قبلها: باأنه �إمنا ي�صح يف �لرو�ية �الأولى الأنه �أحرم بالفري�صة قبل وقتها، 
فانعقدت من �أ�صلها نافلة، فلهذ� �صح �أن يتمها بتلك �لنية، وههنا �نعقدت فري�صة، فلم 

ي�صح �أن يكملها نافلة".
امل�شاألة الثالثة: اإذا اأخرج الزكاة، ثم تبن اأن ال �شيء عليه.

�إذ� ظن رب �ملال �أن عليه زكاة فاأخرجها، ثم بان �أن ال �ص���يء عليه، مل يرجع بها على 
�مل�ص���اكني؛ لوقوعها نفال، و�ت�ص���ال �لقب�ص بها، فقد بطل �أ�صل �لزكاة، لكن بقي �أ�صل 

�ل�صدقة، وهي �أعم)116(.

)115( �لقو�ع���د �لأ�سولي���ة )1032/2(.
)116( �نظ���ر: �ملنث���ور )112/1(؛ �لف���روع )288/4(؛ �لقو�ع���د �لأ�سولي���ة )1038/2(.
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�مل�ساألة �لر�بعة: من �أحرم باحلج قبل �أ�سهره.

�إذ� �أحرم باحلج قبل �أ�صهره، ومل نقل ب�صحة �حلج، فبطالن خ�صو�ص �حلج ال يقت�صي 
بطالن عموم �الإحر�م، فيبقى عموم �الإحر�م بالعمرة)117(. 

قال �لزرك�ص���ي �حلنبل���ي )ت 772 ه�()118(: "�إذ� �أحرم باحلج �ص���ح عمرة؛ ل�ص���حة 
�الإحر�م بها يف كل �ل�ص���نة، وجمرد �الإحر�م يقت�ص���ي �أفعالها، وهو �لطو�ف و�ل�ص���عي 
و�حللق، وما ز�د على ذلك خمت�ص باحلج، و�إذ� بطل �خل�ص���و�ص بقي �لعموم، فهو كما 

لو �أحرم بال�صالة قبل وقتها. 
لك���ن يقال على هذ�: باأن �قت�ص���اء �الإحر�م الأفعالها ال يقت�ص���ي �أن���ه �إذ� بطل �حلج �أنه 
حت�صل له عمرة؛ �إذ �لعمرة ن�صك �آخر، فهو كالع�رش �إذ� نقلها للظهر ال ت�صح ظهر�ً، غايته 

�أن يقال: يتحلل بعمل عمرة".
�مل�ساألة �خلام�سة: من نذر فعل عبادة على �سفة حمرمة.

�إذ� ن���ذر �أن يفعل عبادة على وجه منهي عنه؛ فاإن �ل�ص���فة تبطل، ويلزمه فعل �لعبادة 
بدون �لو�ص���ف �ملنهي عنه؛ الأن �لو�ص���ف �إذ� بطل مل يبطل �الأ�صل، وبطالن �الأخ�ص ال 

يقت�صي بطالن �الأعم)119(، ولذلك �صور، منها:
�أوال: �إذ� نذر �ص���وم يوم �لعيد؛ �صح نذره، ولزمه يوم �آخر؛ الأنه �إذ� بطل خ�صو�ص 

نذر �ل�صوم يف يوم �لعيد، بقي عموم نذر �ل�صوم.
ثانًيا: لو نذر �لطو�ف على �أربع، لغى خ�ص���و�ص �لط���و�ف على �لهيئة �ملنهي عنها، 

)117( �نظ���ر: �ملجم���وع �ملذه���ب )254/1(؛ �ملنث���ور )115/1(؛ �لقو�ع���د �لأ�سولي���ة )1042/2- 1043(.
)118( �س���رح �لزرك�س���ي عل���ى خمت�س���ر �خلرق���ي )72/3- 73(.

)119( �نظ���ر: فت���ح �لقدي���ر )91/5(؛ �ل���كايف )495/2(؛ �ل�س���رح �لكب���ر )373/9، 249/28(؛ �لإن�س���اف )181/28(؛ 
�لقو�ع���د �لأ�سولي���ة )1044/2، 1047، 1051، 1053(. 
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ولزمه �لطو�ف على �لوجه �مل�رشوع.
ثالًثا: نذر �أن ي�ص���لي عريانًا، �أو يف مكان منهي عنه، لزمه �أن ي�صلي م�صترًت� يف مكان 

ت�صح �ل�صالة فيه.
�أو نذر �لت�ص���حية بها  ر�بًعا: �إذ� عني �أ�ص���حية معيبة بقوله: "جعلت هذه �أ�ص���حية"، 
�بتد�ء؛ فال تكون �أ�ص���حية؛ الأنها معيبة، ويلزمه ذبحها؛ الأن �إيجابها بقوله هي �أ�ص���حية 

كنذر ذبحها، فليزمه �لوفاء به، فاإذ� بطل خ�صو�ص �الأ�صحية، بقي عموم �لنذر.
�مل�ساألة �ل�ساد�سة: �إذ� وقف ما ل ي�سح وقفه.

لو وقف على م�صجد قنديل ذهب �أو ف�صة مل يجز، وبطل خ�صو�ص �لوقف، ويبقى 
عموم �ل�صدقة به، فيك�رش وي�رشف يف م�صالح �مل�صجد وعمارته)120(.

امل�شاألة ال�شابعة: اإذا ف�شدت احلوالة، فهل يحق للمحال القب�ض؟.

�أوال: �إذ� �أح���ال �مل�ص���رتي �لبائع بالثمن على رجل، ثم ف�ص���خ �لبي���ع بخيار �أو غريه، 
ف���اإن �حلو�لة تبطل عن���د بع�ص �لعلماء؛ الأن �لثم���ن �لذي �أحيل به لقب�ص���ه مل يكن ديًنا 
له، ويج���وز للمحتال -�لذي هو �لبائع- قب�ص���ه للمالك، بعموم �الإذن �لذي ت�ص���منه 
خ�ص���و�ص �حلو�لة؛ الأنها مت�ص���منة جلو�ز �الأخذ، و�ملنايف ورد على خ�ص���و�ص �حلو�لة 

فيبقى �جلو�ز)121(.
ثانًيا: �إذ� كان لرجل �صلم، وعليه �صلم من جن�صه، فقال لغرميه: �قب�ص �صلمي لنف�صك، 
ففعل، مل ي�ص���ح قب�صه لنف�ص���ه؛ الأن قب�صه لنف�ص���ه حو�لة به، و�حلو�لة بال�صلم ال جتوز، 

ويقع قب�صه لالآمر؛ الأن �حلو�لة �إذ� بطلت مبال �ل�صلم بقي �الإذن �لعام يف قب�صه.

)120( �نظ���ر: �ملغن���ي )230/4(؛ �لقو�ع���د �لأ�سولي���ة )1054/2(.
)121( �نظ���ر: �لو�سي���ط )3/ 226(؛ �لإبه���اج )349/2(؛ نهاي���ة �ل�س���ول �س���رح �ملنه���اج )106/1(؛ �لف���روع )417/6(؛ 

�لقو�ع���د �لأ�سولي���ة )1045/2(.
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ومن ر�أى عدم �صحة �لقب�ص علل باأنه مل يجعله نائًبا له يف �لقب�ص، فاالإذن ثبت �صمًنا 
يف �حلو�لة، فاإذ� بطلت بطل ما يف �صمنها، وهو �الإذن)122(.

�مل�ساألة �لثامنة: �إذ� ف�سدت �لوكالة.

�أوال: �إذ� وكله يف بيع فا�ص���د، �أو �رش�ء فا�ص���د، مل ت�ص���ح �لوكالة يف �لفا�صد؛ الأن �هلل 
تعالى مل ياأذن فيه، والأن �ملوكل ال ميلكه فالوكيل �أولى، وال يكون وكيال يف �ل�ص���حيح؛ 

الأن �ملوكل مل ياأذن، فهنا يقال ببطالن �لعموم)123(.
وذكر بع�ص �لعلماء �ص���حة �لوكالة يف �ل�ص���حيح؛ الأنه �إذ� �أذن يف �لفا�صد فال�صحيح 

�أولى)124(. 
وفرق �بن �للحام يف قو�عده بني �أنو�ع �لف�ص���اد، فاإن كان �لف�صاد الأجل وقت �لبيع، 
كالبيع بعد ند�ء �جلمعة �لثاين، �أو �ص���ًد� للذريعة، كما يف �لنهي عن بيع �ل�ص���الح الأهل 
�حل���رب، �أو يف �لفتن���ة، ونحو ذلك من �ل�ص���ور؛ فق���د يقال: ميلك �ل�ص���حيح، ويلغو 

�لفا�صد؛ الأنه �إذ� بطل خ�صو�ص �لف�صاد، بقي عموم �لوكالة يف �ل�صحيح.
و�إن كان �لف�ص���اد لذ�ته؛ كبيع �خلمر و�رش�ئه، ونحو ذلك من �ل�ص���ور �لتي يف�صد فيها 
�لبيع لذ�تها؛ فاإنه ال ميلك �ل�ص���حيح؛ الأن �لبيع يف �أ�ص���له فا�صد، فال ت�صح �لوكالة فيه، 

وال يف غريه لعدم �الإذن)125(.
ثانًي���ا: اإذا ف�س���دت الوكالة لكونها معلق���ة على �رشط، فت����رشف الوكيل عند وجود 

ال�رشط، �سحت؛ لوجود مطلق االإذن)126(.
)122( �نظ���ر: �ل�س���رح �لكب���ر )305/12(؛ �لقو�ع���د �لأ�سولي���ة )1046/2(.

)123( �نظ���ر: �ل�س���رح �لكب���ر )525/13- 526(؛ �أ�سن���ى �ملطال���ب �س���رح رو����س �لطال���ب )274/2(.
)124( �نظ���ر: �ل�س���رح �لكب���ر )526/13(.

)125( �لقو�ع���د �لأ�سولي���ة )1046/2- 1047(، وحا�سي���ة �ملحق���ق عليه���ا )1047/2، رق���م 2(.
)126( �نظ���ر: �لأ�سب���اه لب���ن �ل�سبك���ي )96/1(؛ �أ�سن���ى �ملطال���ب �س���رح رو����س �لطال���ب )274/2(.
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ومث���ال ذلك: لو قال : �إن �أْبَر�أَْتن���ي فاأنَت وكيل يف طالقه���ا، فاأبر�أته برئ، ثم �لوكيل 
خمري فاإن طلق وقع رجعًيا; الأن �الإبر�ء وقع يف مقابلة �لتوكيل، وتعليقه �إمنا يفيد بطالن 

خ�صو�ص �لتوكيل، و�أما �لتطليق في�صح لعموم �الإذن)127(. 
�مل�ساألة �لتا�سعة: �إذ� �أبطل �حلاكم �سهادة �ساهدين ملبادرتهما.

�إذ� ت�صمنت �ص���هادة �ل�صهود خرًب�، وردت �ص���هادتهما لكونهما بادر� بها قبل طلبها، الطعًنا 
فيهما؛ فاإنه يجوز لغري �حلاكم �لعمل مبا ت�صمنه خربهما، ومن و�صور ذلك: �إذ� �صهد �ل�صاهد�ن 
ح�صبة عند �حلاكم �أن عمًر� �لغائب وكل زيًد�، فاإذ� رد �حلاكم �صهادتهما للمبادرة، مل ميتنع على 
زيد �لعمل بالوكالة بخربهما; الأنه ال يلزم من بطالن خ�ص���و�ص �ل�ص���هادة بطالن عموم كون 

ذلك خرًب�، فيجوز حينئذ لزيد �إذ� غلب على ظنه �صدقهما �أن يعمل مبقت�صى �لوكالة)128(.
ه���ذه بع�ص �الأمثل���ة �ملخرجة على هذه �لقاعدة، وهي كثرية يف كتب فقه �ل�ص���افعية 
و�حلنابلة، يظهر بها �أثرها، وتنوع تطبيقاتها يف عدد من �لكتب، يف �لعباد�ت و�ملعامالت 

و�الأق�صية و�ل�صهاد�ت.. و�هلل �أعلم.

اخلامتة
يف ختام هذ� �لبحث، تظهر عدد من �لنتائج، وهي:

1- ظاهر �للفظ من �لقاعدة غري مر�د، فلي�ص �ملق�ص���ود بها كل عموم مع خ�صو�ص، 
بل عموم ثابت �صمًنا، وعلى هذ� فهي تفيد: �أن �لعموم �لثابت �صمًنا ب�صبب �أمر خا�ص، 
�إذ� �رتف���ع �الأمر �خلا�ص �لذي ثبت به، فهل يرتف���ع �لعام، �أم يبقى؟ وال يدخل يف هذ� 
�لعام �لذي ثبت ��صتقالال، ثم �رتفع بع�ص �أفر�ده، وعلى هذ� فاإن ظاهر �للفظ منها غري 

)127( �نظ���ر: حتف���ة �ملحت���اج )482/7- 483(، وحا�سي���ة �لعب���ادي علي���ه.
)128( حو��س���ي �لرمل���ي عل���ى �أ�سن���ى �ملطال���ب )282/2(.
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مر�د؛ الأن �لعموم ال يرتفع بارتفاع بع�ص �أفر�ده باتفاق �لعلماء.
2- ظهر من هذ� �لبحث �أن �لقاعدة بهذه �ل�صياغة مذهبية، ن�صاأت يف كتب �ل�صافعية، 
وتبعه���م فيها �حلنابلة، ولكن م���ع كونها كذلك �إال �أن �أثرها يظهر يف �ص���ائر �لفروع من 
�ملذ�هب �الأخرى؛ الأن ق�صية عدم �لتالزم بني �رتفاع �خل�صو�ص و�لعموم متفق عليها، 

ولكن يقع �لنز�ع يف ثبوت �لعموم من �أمر خا�ص قد �رتفع.
3- مو�صوع �لقاعدة �أ�صويل وفقهي، فيتخرج عليها م�صائل �أ�صولية، وفروع فقهية، 

ولهذ� تذكر يف كتب �لقو�عد �الأ�صولية، وكتب �لقو�عد �لفقهية.
4- مل �أقف على �أدلة للقاعدة، بل ومل �أر من ن�ص���ب �الأقو�ل فيها �إلى �أحد، و�ص���بب 
ذلك و�هلل �أعلم �أن مو�صوعها نف�صه مما يقع فيه �خلالف بح�صب �لو�قع، ولي�ص مما ينازع 
فيه لذ�ته، من حيث �إن �لعموم ال يلزم �رتفاعه من �رتفاع خ�صو�صه، ومن جهة �أنه مهما 
�أمكن ت�صحيح �الأفعال و�الأقو�ل وجب ذلك، وحيث يتعذر �لت�صحيح يحكم بالبطالن.

و�أما �لتو�صيات، فهي:
1- �رشورة مالحظة تاأثري �لقاعدة يف عدد من �مل�صائل �لتي مل ين�ص عليها �الأ�صوليون، 
مم���ا يكون له �أثر يف تقوية بع�ص �لقو�عد، �أو بيان �ص���بب �خل���الف فيها، �أو ترجيح �أحد 

�الأقو�ل فيها.
2- حاجة بع�ص �لقو�عد يف كتب �لفقه �إلى �لدر��ص���ة، وجمع �ص���تاتها، و�صمها �إلى 

نظائرها من �لقو�عد �الأخرى، كما يف قاعدة: �إذ� بطل �لو�صف ال يبطل �الأ�صل.
و�هلل �أعلم و�صلى �هلل و�صلم على نبينا حممد و�آله.


