نّبي الباحث التايل:
 معنى القاعدة يتلخ�ص يف العام الثابت �ض��من ًا ب�سبب الأمر اخلا�ص ،هليرتف��ع بارتفاع ما ثبت ب��ه� ،أم يبقى بعد ارتفاعه؟ وبني �أن الفعل �أو القول �إذا
�صدر على وجه خا�ص ،وفقد ركنًا من �أركانه� ،أو ً
�شرطا من �شروطه� ،أو وجد ما
تبعا له ،ف�إن بطالن هذا الأمر اخلا�ص
يقت�ض��ي بطالنه ،ويف �ضمنه �أمر عام ثبت ً
�حيحا ميك��ن بناء الأحكام
ال يقت�ض��ي بط�لان الأمر العام ،بل يبقى العام �ص� ً
عليه.
� -1أن ظاه��ر لفظ القاعدة غري مراد؛ لأن العموم ال يرتفع بارتفاع بع�ض �أفراده
باتفاق العلماء.
 ر�أى البحث �أن �ضابط بقاء العموم وعدم بقائه يف �أمرين:الأول� :أن يكون الباقي عا ًما ،بحيث ميكن احلكم ببقائه بعد زوال الأمر اخلا�ص،
خا�صا فال يحكم ببقائه.
ف�إن كان ً
الث��اين� :إمكانية ت�ص��حيح الفعل �أو القول بدون و�ص��فه اخلا���ص ،فمهما �أمكن
ت�ص��حيح الفعل �أو القول ،فهو �أولى من احلكم ببطالنه ،ومتى مل ميكن ذلك ،ف�إن
العموم يبطل ببطالن و�صفه اخلا�ص الذي ثبت به.
 �أن مو�ض��وع القاعدة فقهي و�أ�ص��ويل ،يتخرج عليها فروع فقهية ،وم�س��ائل�أ�صولية.
 بني البحث خالف العلماء يف القاعدة ،وحقيقته ،و�سببه.12
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 عدّ د بع�ض � ًا من القواعد امل�ش��ابهة لهذه القاعدة وف��رق بينها ،ومن القواعدامل�شابهة:
 -1ما �أوجب �أعظم الأمرين بخ�صو�صه ،ال يوجب �أهونهما بعمومه.
 -2تخ�صي�ص بع�ض �أفراد العام بحكم ،هل يقت�ضي خروجه من العام؟
 عدّ د بع�ض ًا من امل�سائل الأ�صولية املخرجة على القاعدة منها:� -1إذا ن�سخ الوجوب هل يبقى اجلواز؟
� -2إذا ن�سخ التحرمي هل تبقى الكراهة؟
 عدّ د بع�ض ًا من امل�سائل الفقهية املخرجة على القاعدة منها: -1هل ي�ستحب اجلمع بني خ�صال الكفارة؟
� -2إذا �أحرم بفر�ض ،فف�سد� ،أو خرج منه ،فهل ينقلب �إلى نفل؟
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احلمد هلل رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على نبينا حممد و�آله و�صحبه� ،أما بعد:
ف�إن درا�س���ة القواعد ت�أ�ص���يلاً
وتخريجا ،مما ينم���ي امللكة الفقهي���ة ،ويعني على فهم
ً
�صحيحا ،ومعرف���ة �ضوابطها وحدودها ،وجمع نظائرها ،والتفريق بني ما
القواعد فه ًما
ً
ي�شبهها.
وق���د وقع النظر �أثناء البح���ث على قاعدة من القواعد ،مع ك�ث�رة ما خُ ِّرج عليها من
الفروع� ،إال �أنها مل حتظ بدرا�سة تبني معناها ،وتربز خفاياها ،ومل تنل حظها من الت�أ�صيل،
وال�رشح والبيان.
وه���ذه القاعدة هي� :إذا بطل اخل�ص���و�ص ه���ل يبقى العموم؛ وق���د ذكرت يف كتب
القواعد الأ�ص���ولية ،وكتب القواعد الفقهية ،وخُ ِّرج عليها م�س���ائل �أ�ص���ولية ،وفروع
فقهي���ة ،و�أكرث ما وردت بلفظ اال�س���تفهام ،مما يدل على عدم اط���راد الفروع فيها على
�شيء واحد يف ق�ضية بقاء العموم �أو ارتفاعه.

م�شكلة البحث و�أ�سئلته:
القاعدة �صيغت بلفظ اال�ستفهام ،مع �أن ظاهر لفظها ي�شعر ب�أن مو�ضوعها مما ال يت�صور
وقوع اخلالف فيه ،وهذا اقت�ض���ى النظر يف الفروع املخرجة على القاعدة ،ومعرفة من
�أين ن�ش����أت القاعدة ،فا�ستدعى ذلك تتبع فروع القاعدة ملعرفة القوا�سم امل�شرتكة بينها،
وحتديد معنى القاعدة و�ضوابطها.
14
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ثم �إن القاعدة ق�ض���ية �سالبة ،ولي�ست موجبة ،فهي تدل على عدم التالزم بني �شيئني
من حيث االنتفاء والوجود ،ولكن كيف ميكن اال�ستدالل بها على البقاء ،وهي ال تفيده
مبجرد �صياغتها؟
وما �سبق �أثار يف ذهني عد ًدا من الأ�سئلة:
�أو ًال :هل ينازع �أحد يف �أن ارتفاع اخلا�ص ال ي�ستلزم ارتفاع العام؟
ثان ًيا :هل العموم ثابت �أ�صال وابتداء� ،أم �أنه ثبت ا�ستلزا ًما لثبوت اخل�صو�ص؟
ثال ًثا :هل ي�ستدل بالقاعدة على بقاء العموم من ارتفاع اخل�صو�ص؟
راب ًعا :ما امل�سائل الأ�صولية التي ميكن �أن تكون القاعدة منطبقة عليها؟
خام�سا :هل الفروع الفقهية املخرجة على القاعدة تنطبق عليها فعال ،وتت�أثر بها؟
ً
واحلق يقال� :إن م�ش���كلة البحث ،وما ن�ش�أ عنه من �أ�سئلة قد �أخذت من وقتي وذهني
�ش���يئًا كب ًريا ،فكدت �أ�رصف النظر عن موا�ص���لة البحث فيها ،لوال ما كنت �أرجوه من
ك�شف معنى القاعدة ،و�إزالة اللب�س يف ذهني عنها.

�أهمية البحث ،و�أ�سباب اختياره:
تظهر �أهمية درا�سة هذه القاعدة من جهات عدة� ،أهمها:
�أو ًال� :أثره���ا يف كثري من الفروع الفقهية ،بل وامل�س���ائل والقواعد الأ�ص���ولية ،حيث
ُخ ِّرج عليها عدد كبري من الفروع الفقهية.
ثان ًيا :اللب�س الواقع يف ظاهر لفظها ،واخلالف الواقع يف فروعها ،ي�ستدعي النظر يف
بيان حقيقة معناها ،و�سبب �صياغتها ب�صيغة اال�ستفهام.
ثال ًثا :قلة كالم العلماء يف بيان معناها ،و�إي�ضاح �ألفاظها ،مما جعلها حمل �إ�شكال عند
بع�ض العلماء ،حتى �أعر�ضوا عن لفظها ،وبنوا فروعها على قاعدة �أخرى ت�ضاهيها.
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الدرا�سات ال�سابقة:
بعد البحث وال�س�ؤال مل �أجد من تعر�ض لهذه القاعدة� ،أو تكلم عليها من املعا�رصين،
وم���ا يوجد من حديث عنها يف كت���ب القواعد الفقهية املعا��ص�رة يف غالبه ال يعدو �أن
يكون ذكر الفروع املخرجة عليها ،وما ي�ستثنى ،ومل �أر من �أفردها بدرا�سة م�ستقلة.
واهلل �أعلم ،و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد و�آله.

املبحث الأول :الدرا�سة الت�أ�صيلية للقاعدة
املطلب الأول :الألفاظ التي وردت بها القاعدة ،و�شرحها
امل�س�ألة الأولى :الألفاظ التي وردت بها القاعدة.
وردت هذه القاعدة ب�ألفاظ خمتلفة ،تارة بلفظ اال�ستفهام ،وتارة بدونه ،فمن ورودها
بلفظ اال�ستفهام قولهم:
"�إذا بطل اخل�صو�ص هل يبطل العموم؟"(.)1
"�إذا بطل اخل�صو�ص هل يبقى العموم؟"(.)2
ومن ورودها بدون لفظ اال�ستفهام قولهم:
"�إذا بطل اخل�صو�ص ال يبطل العموم"(.)3
"�إذا بطل اخل�صو�ص بقي العموم"(.)4
((( فتاوى ال�سبكي ()490/1؛ الإبهاج �شرح املنهاج له ()256/2؛ القواعد البن اللحام (.)1023/2
((( نهاية ال�سول يف �شرح منهاج الأ�صول ()249/1؛ املنثور ()111/1؛ الأ�شباه والنظائر لل�سيوطي ()182؛ الفوائد اجلنية
حا�شية املواهب ال�سنية (.)405/2
((( فتاوى ال�سبكي (.)98/2
((( الأ�شباه البن ال�سبكي (.)96/1
16
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ويالحظ يف لفظ القاعدة التعبري عنها بالبطالن ب�صيغة ال�رشط �إذا ،وذكر ابن ال�سبكي
(ت  771هـ) �أن العبارات ال�سابقة هي للفقهاء ،و�أما الأ�صوليون فيعربون عنها بقولهم:
"ال يلزم من ارتفاع اخلا�ص ارتفاع العام"(.)5
وهذه القاعدة باللفظ املن�س���وب �إلى الفقهاء ا�ش���تهرت يف كتب ال�ش���افعية الفقهية،
وذكروها يف كتب قواعدهم الفقهية ،وتبعهم فيها احلنابلة.
وق���د ورد ذكرها كث ًريا يف كتب الأ�ص���وليني وغريهم بلفظ النف���ي يف �أولها ،وبدون
ا�ستفهام ،فيقولون:
"ال يلزم من نفي الأخ�ص نفي الأعم"(.)6
"نفي الأخ�ص ال ي�ستلزم نفي الأعم"(.)7
"انتفاء الأخ�ص ال يوجب انتفاء الأعم"(.)8
وهو ي�شبه اللفظ الذي جعله ابن ال�سبكي من تعبري الأ�صوليني ،لكن �إيرادهم لها لي�س
من باب التخريج عليها ،و�إمنا من باب اال�ستدالل بها على �أن انتفاء الأخ�ص ال داللة فيه
على انتفاء الأعم ،ولهذا يقابلون بني الأعم والأخ�ص يف االنتفاء والوجود ،ويجعلون
ذلك �أحد �صور الربهان املنطقي� ،أو اال�ستدالل ،وي�سمى بالتالزم� ،أو ال�رشطي املت�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
((( الأ�شباه البن ال�سبكي (.)96/1
((( الإح ��كام للآم ��دي ()125/4؛ التقري ��ر والتحب�ي�ر ()192/1؛ غم ��ز عي ��ون الب�صائ ��ر ()145/4؛ الفواكه ال ��دواين �شرح
ر�سالة �أبي زيد القريواين (.)42/1
((( �إدرار ال�شروق على �أنواء الفروق البن ال�شاط ()142/3؛ غمز عيون الب�صائر ()417/3؛ �شرح خمت�صر خليل للخر�شي
(.)68/7
((( امل�ست�صفى (.)91/1
((( انظر :امل�ست�صفى ()89 -88/1؛ الإحكام للآمدي ()125/4؛ غمز عيون الب�صائر (.)145/4
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وبني عبارة الفقهاء وعبارة غريهم فرق ،ت�أتي الإ�ش���ارة �إليه �إن �شاء اهلل عند بيان معنى
القاعدة.
ومل �أج���د القاعدة يف كتب قواعد احلنفي���ة واملالكية ،مفرعني عليها بهذا اللفظ الذي
ذكره ابن ال�سبكي على �أنه لفظ الفقهاء.

امل�س�ألة الثانية� :شرح �ألفاظ القاعدة.
تعريف البطالن:

بطل يف اللغة تدل على ذهاب ال�شيء ،وقلة مكثه ولبثه(.)10
و�أما يف ا�ص���طالح الأ�صوليني :فهو �ض���د ال�ص���حيح ،وهو ما منع تنفيذه �رش ًعا من
الت�رصفات و�ص��� ًفا و� ً
أ�ص�ل�ا ،ومل يرتتب على فعله �أي �أثر �رشع���ي معترب ،وذلك لعدم
ا�ستيفائه �أركانه و�رشوطه املعتربة.
�أو م���ا كان فائت املعنى من كل وجه ،مع وجود ال�ص���ورة� ،إم���ا النعدام الأهلية ،كما
هو احلال يف بيع ال�ص���بي مال غريه� ،أو النع���دام املحلية ،كما هو احلال يف العقد على
املحارم �أو على املعدوم(.)11
�أو خمالفة الفعل ذي الوجهني لأمر ال�شارع.
�أو عدم ترتب الأثر املق�صود من الفعل عليه(.)12
وهو مرادف للف�ساد عند جمهور الأ�ص���وليني ،ويفرق احلنفية بينهما؛ فريون
�أن الباطل ما مل يكن م�رشو ًعا ال ب�أ�ص���له ،وال بو�ص���فه ،والفا�سد ما كان م�رشو ًعا
( ((1انظ ��ر :مقايي� ��س اللغ ��ة ()258/1؛ ل�س ��ان الع ��رب (.)59/13
(((1معج ��م م�صطلح ��ات �أ�ص ��ول الفق ��ه (.)102
( ((1انظ ��ر :التحب�ي�ر ()1109 -1108/3؛ ال�شام ��ل (.)337 -336/1
18
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ب�أ�صله ،غري م�رشوع بو�صفه(.)13
ويراد بالبطالن يف القاعدة ما هو �أو�س���ع من املعنى اال�ص���طالحي ،فيدخل فيه املعنى
اللغوي.

تعريف اخل�صو�ص:

م�ص���در خ�ص ،وهي يف اللغة تدل يف الأ�ص���ل على الفرجة والثلمة ،ومن هذا �إفراد
�أحدٍ بال�شيء دون غريه؛ لأنه �إذا �أفرد واحد فقد �أوقع فرجة بينه وبني غريه(.)14
و�أما يف ا�صطالح الأ�صوليني :فـ"و�صف الكالم ب�أنه خا�ص ،وب�أنه خ�صو�ص :فمعناه
و�ضع ل�شيء واحد ،نحو قولنا :الب�رصة وبغداد"(.)15
�أنه ٌ
واخل�صو�ص من عوار�ض الألفاظ حقيقة ,ويف املعاين فيه خالف ،كما يف العموم(.)16
وفرق الع�سكري (ت 395هـ) بني اخلا�ص واخل�صو�ص ,فقال(" :)17اخل�صو�ص :يكون
فيما يراد به بع�ض ما ينطوي عليه لفظه بالو�ضع ,واخلا�ص :ما اخت�ص بالو�ضع ال ب�إرادة.
وقال بع�ض���هم :اخل�ص���و�ص :ما تناول بع�ض ما يت�ض���منه العم���وم� ،أو جرى جمرى
العموم من املعاين.
وقال بع�ض���هم :اخلا�ص :ما يتناول �أم ًرا واحدًا بنف�س الو�ضع ,واخل�صو�ص� :أن يتناول
�شيئًا دون غريه ,وكان ي�صح �أن يتناوله وذلك الغري".
و�أما الأخ�ص؛ فهو �أفعل تف�ض���يل ،وي�س���تعمل يف مقابلة ما هو �أعم منه ،فيقال :هذا
( ((1انظ ��ر� :أ�ص ��ول ال�سرخ�س ��ي ()90 -80/1؛ تي�س�ي�ر التحري ��ر ()236/2؛ ف ��واحت الرحم ��وت ()122/1؛ ال�شام ��ل
( .)344 -343/1وبع�ضه ��م يجع ��ل الف ��رق ب�ي�ن الف�س ��اد والبط�ل�ان عن ��د احلنفي ��ة يف املعام�ل�ات دون العب ��ادات.
( ((1انظ ��ر :مقايي� ��س اللغ ��ة ()153 -152/2؛ ل�س ��ان الع ��رب (.)290/8
( ((1املعتم ��د ( .)251/1وانظ ��ر :البح ��ر املحي ��ط (.)240/3
(((1انظ ��ر :البح ��ر املحي ��ط (.)240/3
( ((1الف ��روق اللغوي ��ة ( .)45 -44وانظ ��ر :التعريف ��ات (.)166 ،160
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�أخ����ص من هذا ،وي���راد به ما يراد باخلا�ص ،وفرق بع�ض العلم���اء بينهما ،فجعل �أخ�ص
للمعاين ،وخا�ص للألفاظ ،فيقال يف املعاين� :أخ�ص ،ويف الألفاظ :خا�ص؛ لأن �ص���يغة
�أفع���ل تدل على الزيادة والرجحان ،واملعاين �أعم من الألفاظ ،فخ�ص���ت ب�ص���يغة �أفعل
التف�ضيل ،ومن العلماء من ال يرى التفريق بينهما ،و�أطلق اخلا�ص على املعاين ،و�أخ�ص
على الألفاظ؛ �إذ لي�س املق�صود ب�أخ�ص هنا التف�ضيل ،بل اخل�صو�ص مطل ًقا(.)18

تعريف العموم:

عم يف اللغة تدل على الطول ،والكرثة ،والعلو ،وال�شمول(.)19
و�أما يف ا�صطالح الأ�صوليني فهو :تناول اللفظ ملا �صلح له.
والعام هو :كالم م�ستغرق جلميع ما ي�صلح له.
فالعموم م�صدر ،والعام ا�سم فاعل م�شتق من هذا امل�صدر(.)20
وهو لفظ م�ش�ت�رك بني الألفاظ واملعاين عند بع�ض العلماء ،ويرى جمهور الأ�صوليني
�أنه حقيقة يف اللفظ ،جماز يف غريه ،واخلالف يف هذا -فيما �أعلم -مما ال تظهر له ثمرة
عملية(.)21
والأعم ،يقال فيه ما قيل يف الأخ�ص.

(((1انظ ��ر :التحب�ي�ر �ش ��رح التحري ��ر (.)2337/5
( ((1انظ ��ر :مقايي� ��س اللغ ��ة ()15/4؛ القامو� ��س املحي ��ط (.)1141
( ((2انظ ��ر :املعتم ��د ()203/1؛ البح ��ر املحي ��ط (.)7/3
( ((2انظ ��ر :الف ��روق اللغوي ��ة ()45؛ املعتم ��د (.)203/1
20
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املطلب الثاين :معنى القاعدة ،و�ضابطها،
وهل مو�ضوعها �أ�صويل �أم فقهي؟ ون�ش�أتها
�أو ًال :معنى القاعدة.
ظاهر لفظ القاعدة يفيد عدم املالزمة بني زوال اخلا�ص وزوال العام ،مبعنى �أن زوال
اخلا�ص ال ي�س���تلزم زوال العام ،وهذا املعنى للقاعدة هو الذي ي�ش�ي�ر �إليه لفظها بدون
ا�ستفهام.
وهذا املعنى ق�ض���ية منطقية عقلية م�سلمة ،ال يت�ص���ور فيها اخلالف ،لكن هذا املعنى
املتب���ادر �إلى الذهن من لفظ القاعدة لي�س هو املق�ص���ود بها ،ولأجل �أن تت�ض���ح �ص���ورة
القاعدة ومعناها ال بد من تق�سيم حاالت اخلا�ص مع العام بالنظر �إلى طريق ثبوت العام
�إلى ما يلي:
الأول� :أن يكون العام قد ثبت �أ�ص�ل�ا وق�ص��� ًدا ،ثم ارتفع بع�ض �أفراده ب�أمر خا�ص،
فهن���ا ال يلزم م���ن زوال اخلا�ص زوال العام ،وهذا بالنظر الأويل ق�ض���ية م�س���لمة ،كما
�إذا ثب���ت وج���ود حيوان يف مكان ما ،ثم تب�ي�ن لنا قط ًعا �أنه لي�س ب�إن�س���ان ،فال يلزم من
ذلك زوال احليوان؛ لأنه ميكن �أن يكون غري �إن�س���ان ،وه���ذا املعنى هو الذي تدل عليه
عبارات املناطقة وغريهم ،والتي �س���بق نقلها يف �ألف���اظ القاعدة ،فيقولون :ال يلزم من
نفي الأخ�ص نفي الأعم ،ويحكون االتفاق على ذلك(.)22
وه���ذا املعنى يفيد بق���اء الأعم بدليله الذي وجد به ،و�أن نف���ي الأخ�ص �أو ارتفاعه ال
ي�ستلزم نفي الأعم �أو رفعه وبطالنه.
(((2انظ ��ر:دف ��ع�إيه ��اماال�ضط ��رابع ��ن�آي ��اتالكت ��اب(.)132
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لك���ن قد يقال� :إن العلماء اختلفوا يف العام �إذا خ����ص هل يبقى حجة فيما بقي()23؟
وهذا يدل على �أن العموم يرتفع بارتفاع بع�ض �أفراده.
قي���ل :قد ذهب بع�ض العلم���اء �إلى �أن يف نقل اخلالف يف هذه امل�س����ألة نظ ًرا؛ لكون
م���ن نُقل عنهم هذا القول ممن مل ينقل �إلينا فقهه���م� ،أو من بع�ض املتكلمني ممن ال عناية
لهم بالفقه ،فخالف مثل ه�ؤالء ال يقدح يف وجود �إجماع من �أهل الفقه املعتربين على
�صحة االحتجاج بالعام بعد تخ�صي�صه(.)24
ولو �س���لمنا بوجود اخلالف ،و�أن���ه مانع من انعقاد الإجماع على �ص���حة االحتجاج
بالعام بعد تخ�صي�ص���ه؛ ف�إن هذا اخلالف ال ي�ؤثر على قطعية �أن نفي الأخ�ص ال ي�ستلزم
نفي الأعم ،و�أنها متفق عليها؛ لأن اخلالف هنا هو يف بقاء احلجية ،و�صحة اال�ستدالل،
و�س���ببه لي�س ارتفاع العام ،بل اجلهل بداللته ،وخفاء ما يبقى بعد ارتفاع بع�ض �أفراده،
فهم متفقون على بقاء �ش���يء ،خمتلفون يف هذا ال�شيء ما هو ،واملخالفون ح�صل لهم
�إجمال يف داللة العام بعد رفع بع�ض �أفراده من جهة �أن "اللفظ �إذا خ�ص����ص ،وهو يف
()25
موجب �أ�صل الو�ضع ،ومل يح�صل
�أ�ص���ل الو�ض���ع للعموم ،فقد ع�رس �إجرا�ؤه على َ
خ�صو�ص���ا ،وال نحن متكنا من
على ثبت فيما بقي من امل�س���ميات ،فال اللفظ و�ض���ع له
ً
�إعماله على حكم اللغة ،فت�ضمن بذلك �إجماال و�إبها ًما"(.)26
الث���اين� :أن يكون العام قد ثبت �ض���منًا ب�س���بب الأمر اخلا����ص؛ لأن وجود الأخ�ص
( ((2انظ ��ر� :أ�ص ��ول اجل�صا� ��ص ()245/1؛ املعتم ��د لأب ��ي احل�س�ي�ن ()286/1؛ الع ��دة ()533/2؛ الإح ��كام للباج ��ي
( ،253/1ف )158؛ الربه ��ان ( ،275/1ف )312؛ البح ��ر املحي ��ط (.)268/3
( ((2انظر� :أ�صول الفقه الذي ال ي�سع الفقيه جهله ( ،)318وملعرفة ر�أي املذاهب الأربعة يف �صحة االحتجاج بالعام
بع ��دتخ�صي�ص ��ه،انظ ��راملراج ��عال�سابق ��ةيفالفق ��رةال�سابق ��ة.
( ((2ذك ��ر املحق ��ق يف هام� ��ش  :11يف ن�سخ ��ة ع :نح�ص ��ل .قل ��ت :ولعله ��ا ال�ص ��واب.
( ((2الربه ��ان ( ،275/1ف .)312
22
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ي�س���تلزم ثبوت الأعم ،وهنا يقال� :إن الفعل �أو القول �إذا �صدر على وجه خا�ص ،وفقد
ركنًا من �أركانه� ،أو ً
�رشطا من �رشوطه� ،أو وجد ما يقت�ض���ي بطالنه ،ويف �ض���منه �أمر عام
ثبت تب ًعا له ،ف�إن بطالن هذا الأمر اخلا�ص ال يقت�ض���ي بطالن الأمر العام ،بل يبقى العام
�صحيحا ميكن بناء الأحكام عليه(.)27
ً
وه���ذا املعنى هو الذي تفيده هذه القاعدة؛ فمو�ض���وع هذه القاع���دة هو يف العام
الثابت �ضمنًا ب�سبب �أمر خا�ص ،هل يرتفع بارتفاع ما ثبت به� ،أم يبقى بعد ارتفاعه؟
مثال ذلك� :إذا كرب ينوي فري�ض���ة من الفرائ�ض ،ثم وجد ما يقت�ضي بطالنها� ،أو عدم
انعقادها� ،أو رغبة امل�صلي يف حتويلها �إلى نفل؛ لأجل �إدراك الفري�ضة مع جماعة وجدت
بع���د �أن كرب للفر�ض ،فهنا :الأمر اخلا�ص هو نية الفري�ض���ة ،وقد ثبت بهذا الأمر اخلا�ص
عموم ال�صالة� ،سواء كانت ً
فر�ضا �أو نفال ،فهل يبقى هذا الأمر العام بعد زوال اخلا�ص،
بحيث ي�صح �إكمال ال�صالة نفال؟
وهذا املعنى هو الذي وقع فيه الرتدد ،ولأجله �ص���يغت القاعدة عند كثري منهم بلفظ
اال�س���تفهام ،حتى عد بع�ض العلماء ما ُجزم في���ه ببقاء العموم ،ومل ُيختلف فيه� ،أنه مما
�شذ عن القاعدة!(.)28

ثان ًيا� :ضابط بقاء العموم وعدم بقائه.

ذكر الزرك�ش���ي (ت  794هـ) ً
�ضابطا ملا يقال فيه ببقاء العام� ،أو عدم بقائه ،فقال(:)29
"وال�ض���ابط� :أن اللفظ امل�ضاف للحكم �إن كان يتقوم به :ف�إذا بطل بطل ،و�إذا �صح بقي،
و�إن كان ال يتقوم به :ف�إذا بطل امل�ضاف املذكور بقي احلكم على �صحته".
(((2انظ ��ر :القواع ��د الفقهي ��ة عل ��ى املذه ��ب احلنف ��ي وال�شافع ��ي للزحيل ��ي (.)680
(((2انظ ��ر :املجم ��وع املذه ��ب (.)260/1
( ((2املنث ��ور (.)112 -111/1
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وك�أنه �أخذ هذا ال�ض���ابط من الأ�صل الذي ذكر ابن ال�س���بكي �أن القاعدة مبنية عليه،
وهو �أن اجلن�س هل يتقوم بالف�صل ،كما �ست�أتي الإ�شارة �إليه �إن �شاء اهلل.
وال يظهر يل -واهلل �أعلم� -ص���حة هذا ال�ض���ابط؛ لأن اخلالف يف القاعدة لي�س مبن ًيا
على هذا املعنى ،كما �س���ي�أتي �إي�ضاحه �إن �شاء اهلل ،ولأن املالحظ -من خالل تتبع عدد
من فروع القاعدة� -أن لكل فرع ذوق خا�ص يف بقاء العام �أو ارتفاعه.
ويت�ضح هذا بالنظر يف بع�ض الأمثلة التي ذكرها؛ ففي ق�سم ما يحكم ببقائه قط ًعا ،ذكر:
�أوال� :إذا �أعتق عبدًا معي ًبا عن كفارته ،بطل كونه عن كفارته ،ويعتق عليه(.)30
و�سبب اجلزم ببقاء العموم هنا� :أن العتق يلزم مبجرد التلفظ به ،وال ي�صلح الرجوع
في���ه ،ف�إذا تلفظ به فقد وقع ،ف�إن مل يوافق املحل اخلا����ص ،ف�إنه يعتق عليه بعموم اللفظ
العام ،دون الو�صف الذي ذكره ،وهو �أن يكون عن كفارته.
ثان ًيا :لو قال ملعينة :جعلت هذه �أ�ض���حية� ،أو نذر الت�ضحية بها ،وكانت معيبة ،وجب
ذبحها ،وتكون قربة ،ويفرق حلمها �صدقة ،وال جتزئ عن ال�ضحايا(.)31
و�س���بب اجلزم ببقاء العموم هنا :هو �أن النذر يلزم الوفاء به ،والتعيني يف الأ�ضحية
كالن���ذر ،يلزم الوفاء ب���ه ،وما عينه وهو معيب قد زال ملكه عن���ه بالتعيني� ،إذا كان من
جن�س ما ي�ضحى به ،فوجب ذبحه ،وال جتزئ عنه لأجل العيب الذي فيها ،فيبقى النذر
يف ذمته على حاله.
ثال ًث���ا� :إذا �أخ���رج زكاة ماله الغائب ،وهو يظن �س�ل�امته ،فبان تال ًف���ا ،يقع تطو ًعا بال
خالف ،ومل يخرجوه على اخلالف فيما �إذا بطل اخل�صو�ص هل يبقى العموم ،بخالف
ما �إذا �أخرج الزكاة معجلة ،ومل ي�ش�ت�رط اال�سرتداد� ،إن عر�ض مانع؛ ففيه خالف مبني
( ((3انظ ��ر :املنث ��ور (.)112/1
( ((3انظ ��ر :املنث ��ور (.)112/1
24
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على �أنه �إذا بطل اخل�صو�ص هل يبقى العموم(.)32
وال�س���بب يف عدم وجود خالف يف امل�س����ألة الأولى� :أن امل���ال الذي �أخرجه املزكي
يظنه زكاة ماله التال���ف قد لزم بالقب�ض ،والزكاة عن الغائب متحققة الوجوب ظاه ًرا،
فل���م يدخل القاب����ض على عهدة ال�ض���مان ،بخالف من �أخرج زكات���ه معجلة ،و�رصح
بذلك ،فله الرجوع ولو مل ي�ش�ت�رط اال�س�ت�رداد؛ لأن و�صف التعجيل يبني �أنها مل جتب
عليه ،فالقاب�ض موطن نف�س���ه على ال�ض���مان لو منع من الوجوب مان���ع ،ولهذا يرتفع
عموم ال�ص���دقة؛ لعدم ق�صدها ،وال تلزم بالقب�ض؛ لأنه قد دخل على �إمكانية الرجوع،
ولهذا يتفقون على �أنه �إذا مل ي�رصح ب�أنها زكاة معجلة مل يجز له الرجوع؛ لأنها لزمت
بالقب�ض ،فال بد من بقاء التطوع لت�صحيح قب�ضه(.)33
ويف ق�سم ما ال يبقى قط ًعا ،ذكر ما يلي:
�ص���حيحا؛ لأنه مل ي�أذن فيه ،وال
�أو ًال� :إذا وكله ببيع فا�س���د ،فلي�س له البيع مطل ًقا ،ال
ً
فا�س ًدا؛ لأن ال�رشع مل ي�أذن.
ثان ًيا :البيع الفا�س���د ،ال ي�س���تفيد به الت�رصف يف امل�ش�ت�رى قط ًع���ا ،وال اعتبار بالإذن
ال�ض���مني في���ه؛ لأن الإذن يف �ض���منه ناقل للمل���ك ،وال ينتقل ،بخالف ما �إذا ف�س���دت
الوكالة؛ ف�إن امللك فيه على مالكه(.)34
و�س���بب القول بعدم البقاء هنا هو التالزم بني اخلا�ص والعام ،حتى ك�أنهما خا�ص مع
خا�ص تالزم وجودهما م ًعا ،فيلزم من ارتفاع �أحدهما ارتفاع الآخر؛ لأنه ال يثبت �إال به.
ثال ًث���ا :لو �أ�ش���ار �إلى ظبي���ة ،وقال :هذه �أ�ض���حية ،فهو الغ ،وال يلزمه الت�ص���دق بها
( ((3انظ ��ر :املنث ��ور (.)112/1
( ((3انظ ��ر :امله ��ذب ()549/1؛ حتف ��ة املحت ��اج ( ،)360 ،347/3وحا�شي ��ة العب ��ادي علي ��ه.
( ((3انظ ��ر :املنث ��ور (.)113/1
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قط ًعا( .)35و�س���بب عدم بقاء العموم هنا -وهو الت�ص���دق� -أن الظبية لي�ست من جن�س
الأ�ضاحي ،فال تلزم بالتعيني �أو النذر(.)36
و�إذا ت�أمل���ت الفروع الأخرى التي وقع فيها نزاع ه���ل يحكم ببقاء العموم �أم ال ،مل
جتد -يف احلقيقة -لهذا ال�ض���ابط املذكور �أث ًرا؛ ففي م�س����ألة بطالن �صالة الفر�ض ،هل
تنقلب نفال ،يفرقون بني �ص���ور امل�س����ألة ،فيحكمون تارة ببقاء العم���وم ،وتارة برفعه،
بح�سب �س���بب االنتقال؛ ف�إن بطل الفر�ض لعذر بقي النفل ،و�إن كان لغري عذر مل يبق،
وبطلت ال�صالة( ،)37فال �أثر هنا لتقوم اللفظ باحلكم ،وعدمه.
وعلى هذا؛ فالذي يظهر يل �أن ال�ضابط للقول ببقاء العموم وعدم بقائه �شيئان:
�أحدهم���ا� :أن يكون الباقي عا ًما ،بحيث ميكن احلكم ببقائ���ه بعد زوال الأمر اخلا�ص،
خا�ص���ا فال يحكم ببقائه ،وي�شهد لهذا بع�ض الفروع الفقهية التي خُ ِّرجت على
ف�إن كان ً
خا�ص���ا ،ولي�س
ه���ذه القاعدة ،وحكم ببطالن ما يظن �أنه عام ،والعلة يف البطالن كونه ً
عا ًما ،ففي م�س�ألة بطالن احلوالة ،هل يقع قب�ضه عن املحيل؟ ذكروا وجهني ،من �صحح
القب�ض علل بالقاعدة؛ لأن الإذن �أعم من احلوالة ،وهو يف �ضمنها ،ومن �أبطل القب�ض؛
علل ب�أن قب�ضه �س���يكون وكالة عن املحيل ،والوكالة عقد �آخر ،لي�س يف �ضمن احلوالة،
و�إذا بطل عقد مل ينعك�س لعقد �آخر(.)38
وكذا يف م�س����ألة من ابتد�أ �صالة اجلمعة ،ثم بطلت خلروج وقت� ،أو نق�صان عدد� ،أو
غري ذلك ،فهل تنقلب ظه ًرا� ،أو ي�ست�أنفها ظه ًرا؟ حكوا فيها قولني؛ من يرى اال�ستئناف
( ((3انظ ��ر :املنث ��ور (.)114/1
(((3انظ ��ر :الغ ��رر البهي ��ة �ش ��رح البهج ��ة الوردي ��ة (.)166/5
( ((3انظ ��ر :نهاي ��ة املطل ��ب يف دراي ��ة املذه ��ب ()128 -127/2؛ العزي ��ز �ش ��رح الوجي ��ز (..)471 -470/1
( ((3انظ ��ر :املجم ��وع املذه ��ب ()255/1؛ املنث ��ور (.)118/1
26
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يعلل ب�أنهما �صالتني خمتلفتني ،فال تُبنى �إحداهما على الآخر ،وال تندرج �إحداهما يف
الأخرى ،ومن يرى �أنها تنقلب ظه ًرا يعلل بالقاعدة(.)39
ووجه تخريجها على القاعدة �أن الظهر �أ�ص���ل اجلمعة ،ف����إذا بطلت اجلمعة رجع �إلى
الأ�صل.
لك���ن عند من ي���رى �أن اجلمعة فر�ض م�س���تقل ،ولي�س بدال عن الظه���ر؛ ف�إنه ال ميكن
تخريج هذا القول على القاعدة؛ لأن خ�صو�ص اجلمعة قد بطل �إلى خ�صو�ص �آخر ،وهو
الظهر ،ومل يبطل �إلى العموم مطل ًقا ،وهذه درجة متو�س���طة ،ولأجل ذلك من �ص���حح
انقالبها هنا �إلى ظهر ف�إنه يعلل ب�أنهما �ص�ل�اتان يف وقت واحد؛ فجاز بناء �إحداهما على
الأخرى ،ك�ص�ل�اة احل�رض وال�س���فر( ،)40ولهذا الفرع نظائر �أخرى ،يبطل اخل�ص���و�ص،
وينتقل �إلى خ�ص���و�ص �آخر؛ وهنا تخرج هذه الف���روع عن القاعدة ،وتلتحق بقاعدة �أو
علة �أخرى(.)41
الثاين� :إمكانية ت�ص���حيح الفعل �أو القول بدون و�صفه اخلا�ص ،فمهما �أمكن ت�صحيح
الفعل �أو القول ،فهو �أولى من احلكم ببطالنه و�إف�س���اده ،ومتى مل ميكن ذلك؛ ملانع من
املوانع ،ف�إن العموم يبطل ببطالن و�صفه اخلا�ص الذي ثبت به.

ثال ًثا :هل مو�ضوع القاعدة �أ�صويل �أم فقهي؟
مو�ضوع القاعدة يف الأ�صل فقهي؛ فهي ن�ش�أت من فروع فقهية ،كما �أ�شار �إلى ذلك
الغزايل (ت  505هـ) عند كالمه على م�س����ألة انف�ساخ احلوالة ،هل يبقى عموم الإذن،
( ((3انظ ��ر :املجم ��وع املذه ��ب ()254/1؛ �ش ��رح الزرك�شي عل ��ى خمت�صر اخلرق ��ي ()73 -72/3؛ القواع ��د الأ�صولية
الب ��ناللح ��ام(.)1037/2
( ((4انظ ��ر :التمهي ��د للإ�سن ��وي ()104؛ املغن ��ي ()191 -190/3؛ القواع ��د الأ�صولي ��ة الب ��ن اللح ��ام (.)1038/2
( ((4انظ ��ر :املنث ��ور (.)118/1
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فقال(" :)42ووجه وقوعه� :أن الف�س���خ قد ورد على خ�ص���و�ص جه���ة احلوالة ،ال على ما
ت�ض���منه من الإذن يف الأخذ ،في�ضاهي تردد العلماء يف �أن الوجوب �إذا ن�سخ هل يبقى
اجلواز ،و�أن من يحرم بالظهر قبل الزوال هل ينعقد نفال".
وكذلك الرافعي ( 623هـ) يف �رشحه لكالم الغزايل يف الوجيز ،ملا ذكر م�س����ألة من
�أح���رم بفر�ض ثم �أبطله ،فهل ينقلب نف�ل�ا؟ �أن فيه قولني ،و�أن هذين القولني يردان يف
كل حالة تنايف الفر�ض���ية دون النفلية ،فقال الرافعي(" :)43الأ�صل اجلامع لهذه امل�سائل:
�أن من �أتى مبا ينافى الفر�ضية دون النفلية� ،إما يف �أول �صالته �أو يف �أثنائها ،وبطل فر�ضه،
فهل تبقى �ص�ل�اته نافلة� ،أم تبطل مطل ًقا؟ فيه قوالن ،ذك���ر الأئمة �أنهما م�أخوذان بالنقل
والتخريج ،من ن�ص���و�ص خمتلفة لل�ش���افعي -ر�ض���ى اهلل عنه -يف �صور هذا الأ�صل،
فمنها:
لو دخل يف الظهر قبل الزوال ،ال ي�صح ظه ًرا ،ون�ص �أنه ينعقد نفال..
ولو حترم بالفر�ض منفر ًدا ،فجاء الإمام وتقدم لي�صلى بالنا�س ،قال� :أحببت �أن ي�سلم
عن ركعتني ،تكونان نافلة له ،وي�صلي الفر�ض يف اجلماعة..
ون�ص فيما �إذا وجد القاعد خفة يف �أثناء ال�صالة فلم يقم� ،أنه تبطل ال�صالة ر� ًأ�سا.
ولو قلب فر�ض���ه نفال بال �سبب يدعو �إليه ،فقد حكى ابن َك ٍّج (ت  405هـ) عن ن�صه
�أن �صالته تبطل.
فجعل الأئمة يف هذه ال�صور و�أخواتها كلها قولني:
�أحدهما� :أن �ص�ل�اته ال تبطل بالكلية ،وتكون نف�ل�ا؛ لأن االختالل �إمنا وقع يف �رشط
الفر�ض ،ال يف �رشط ال�صالة مبطلقها ،وقد نوى �صالة ب�صفة الفر�ضية ،ف�إن بطلت ال�صفة
(((4الو�سي ��ط ( ،)226/3وانظ ��ر :حا�شي ��ة اب ��ن قند� ��س عل ��ى الف ��روع ()417/6؛ ت�صحي ��ح الف ��روع (.)417/6
( ((4العزي ��ز �ش ��رح الوجي ��ز ( .)471 -470/1وانظ ��ر :الو�سي ��ط ()90/2؛ املجم ��وع املذه ��ب (.)254 -253/1
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بقي فر�ض( )44ال�صالة ،وهذا الق�صد م�رصوف �إلى النافلة.
والثاين� :أنها تبطل؛ لأن املنوي هو الفر�ض ،والنفل غري منوي ،ف�إذا مل يح�صل املنوي
فلأن ال يح�صل غري املنوي كان �أولى.
وهذان القوالن كالقولني فيما �إذا �أحرم باحلج قبل �أ�شهر احلج ،هل ينعقد عمرة �أم ال؟
ولتوجيههما �شبه بتوجيه القولني فيما �إذا قال :لفالن علي �ألف من ثمن اخلمر ،هل يلغو
جميع كالمه� ،أم تلغو الإ�ضافة ،ويلزمه الألف".
ولك���ن ،مع كونها ن�ش����أت من هذه الف���روع الفقهية ،فال مانع �أن يكون مو�ض���وعها
�أ�ص���ول ًيا � ً
أي�ض���ا ،كما �أ�شار الغزايل وغريه �إلى م�س�ألة ن�س���خ الوجوب هل يبقى اجلواز،
فاملعنى الذي يجمع هذه امل�س�ألة بالفروع الفقهية ،هو �أنه �إذا ثبت العموم �ضمنًا من �أمر
خا�ص ،ثم ارتفع الأمر اخلا�ص ،فهل يرتفع الأمر العام؛ الرتفاع ما ثبت ب�س���ببه� ،أم �أنه
يبقى لإمكانية بقائه بدون و�صفه اخلا�ص.
ولأجل ذلك �أمكن تخريج بع�ض امل�س���ائل الأ�ص���ولية عليها ،كما �س���ي�أتي يف املبحث
الثاين.

راب ًعا :ن�ش�أة القاعدة.

من خالل ما �س���بق يظهر �أن القاعدة ن�ش����أت من هذه الفروع ،كما ن�ش����أت � ً
أي�ضا من
م�س����ألة �إذا ن�سخ الوجوب فهل يبقى اجلواز ،كما �س���ت�أتي الإ�شارة �إليه عند الكالم على
تخريج هذه امل�س�ألة على القاعدة.
والوجه اجلامع لهذه امل�س���ائل �أن بع�ض الت�رصفات تت�ضمن �أمو ًرا �أعم منها ،ميكن �أن
ت�س���تقل بنف�سها ،بدون الو�صف اخلا�ص الذي ثبتت به ،فبناء على ذلك هل ميكن القول
(((4هك ��ذا يف املطب ��وع ،ولع ��ل ال�ص ��واب( :ق�ص ��د).
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ببقاء الأمر العام ،و�إن زال الأمر اخلا�ص الذي كان �سب ًبا يف وجوده.
و�أول من وقفت عليه عرب بلفظ القاعدة تقي الدين ال�سبكي (ت  756هـ)( ،)45ثم بعد
ذلك ذكرها ابنه يف الأ�شباه والنظائر ،ويبدو -واهلل �أعلم� -أنها انت�رشت من طريقه.
مع �أن من �سبقه يعللون مبعنى القاعدة ،دون التعبري بها بهذا اللفظ ،يقول �أبو املعايل
(ت  478هـ)(�" :)46إن اختل �رشط الفر�ضية ،مل يختل �رشط النافلة ،وهو قد نوى �صالة،
وو�ص���فها بالفري�ضة ،وما جرى يناق�ض ال�صفة ،فلنرتك ال�ص���فة ،ولتبق ال�صالة مطلقة،
وال�صالة املطلقة م�رصوفة �إلى النافلة".
لك���ن يالحظ �أن بع����ض العلماء مل يرت�ض التعبري بذلك ،وجع���ل فروع هذه القاعدة
خمرجة على قاعدة �أ�ص���ولية ت�ضاهي هذه القاعدة ،وهي قاعدة� :إذا ن�سخ الوجوب هل
يبقى اجلواز� ،أم ال(.)47
والكالم على قاعدة بقاء اجلواز بعد ن�س���خ الوجوب قدمي ،كما �سي�أتي احلديث عنها
يف املطل���ب الأول من املبحث الثاين ،و�س����أذكر هناك �إن �ش���اء اهلل م���ن النقول ما يبني
العالقة بينهما.
ولعل �سبب تركهم لهذا اللفظ هو عدم وروده يف كالم الأولني� ،أو لأن ما يفيده ظاهر
اللفظ ال يحتمل اخلالف ،فال ي�س����وغ التعبري عنه ب�صيغة اال�ستفهام؛ لأن العموم ال يرتفع
بارتفاع اخل�صو�ص ،فكيف يقال� :إذا بطل اخل�صو�ص هل يبقى العموم؟ ،و�أما التعبري بلفظ
هل يبقى اجلواز �إذا ن�س����خ الوجوب ،فهو تعبري قدمي ،واخل��ل�اف فيها قدمي ،كما �أن لفظها
ال يحتمل الإ�شكال الذي ميكن �أن يرد على قاعدة �إذا بطل اخل�صو�ص هل يبقى العموم.
( ((4انظ ��ر :فت ��اواه (490/1؛ )98/2؛ الإبه ��اج �ش ��رح املنه ��اج ل ��ه (.)256/2
( ((4نهاي ��ة املطل ��ب ( .)127/2وانظ ��ر :الو�سي ��ط ()226/3؛ العزي ��ز �ش ��رح الوجي ��ز (.)471 -470/1
(((4انظ ��ر :املجم ��وع املذه ��ب (.)251/1
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املطلب الثالث :خالف العلماء يف القاعدة ،وحقيقته ،و�سببه
�أو ًال :خالف العلماء يف القاعدة وحقيقته.
حكى م���ن ذكر هذه القاعدة اخلالف فيه���ا على قولني ،ومل ين�س���بوا لأحد من �أهل
العل���م فيها قوال بعينه ،و�أطلقوا اخلالف ب�ل�ا ترجيح( ،)48وفرعوا على ذلك اخلالف يف
الف���روع ،و�إذا ت�أملت هذه الفروع مل جت���د اخلالف فيها مبن ًيا على اخلالف يف القاعدة،
بل من يرى بقاء العموم يعلل بهذه القاعدة ،ومن يرى بطالنه فيعلل بعلة �أخرى ال عالقة
لها بالقاعدة ،وك�أنه يرى عدم دخولها حتتها �أ�ص�ل�ا ،وهذا كما يظهر يف الفروع الفقهية
املخرجة على القاعدة ،يظهر كذلك يف امل�س���ائل الأ�ص���ولية الت���ي ميكن �أن تبنى عليها،
ولأجل ذلك ق�س���م الزرك�ش���ي هذه القاعدة �إلى �أربعة �أق�س���ام ،م���ن حيث الوفاق فيها
واخلالف ،فقال(" :)49هي على �أربعة �أق�س���ام :ما يبقى قط ًعا ،وما ال يبقى قط ًعا ،وما فيه
خالف والأ�صح بقا�ؤه ،وعك�سه".
ومن الأمثلة على ذلك:
-1م���ن نوى االقتداء بزيد ،فبان عمر ًوا ،ال ت�ص���ح �ص�ل�اته ،م���ع �أن املرتفع -وهو
االقتداء بزيد -خا�ص ،فاملفرت�ض بقاء العموم ،وهو مطلق االقتداء.
و�أجابوا عن هذا ب�أجوبة ،منها:
( ((4انظ ��ر :فت ��اوى ال�سبك ��ي ()490/1؛ الإبه ��اج �ش ��رح املنه ��اج ل ��ه ()256/2؛ نهاية ال�س ��ول يف �شرح منه ��اج الأ�صول
()249/1؛ املنثور ()111/1؛ القواعد البن اللحام ()1023/2؛ الأ�شباه والنظائر لل�سيوطي ()182؛ الفوائد اجلنية
حا�شي ��ةاملواه ��بال�سني ��ة(.)405/2
( ((4املث ��ور (.)111/1
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ني ما؛ كالإمام احلا�رض ،وامليت
�أوال� :أن الواجب لي�س جمرد املطلق ،بل ال بد من تعي ٍ
احلا�رض ،ف�إذا نوى ما لي�س كذلك ،كان مباينًا ال �أخ�ص.
ثان ًي���ا� :أن اخل�ص���و�ص ههنا باعث ،وال يلزم من كون اخل�ص���و�ص باع ًثا كون العموم
باع ًثا؛ �إذ ال يلزم من علية املجموع علية اجلزء.
ثال ًث���ا :يف تعيينه ال�س���م الإمام ،تتوجه نيته �إليه ،ف�إذا بان �أنه غريه؛ �ص���ار متاب ًعا ملن ال
يعتق���ده �إما ًما ،وال ب���د من تعيني نية االئتمام مبن يعتقد �أنه �إم���ام ،وهذا الوجه ميكن �أن
يعود �إلى الأول(.)50
-2م���ن �أحرم بني���ة الفر�ض ،ثم �أراد قلبها �إلى نفل؛ لع���ذر ،فمن �أهل العلم من يرى
بطالن ال�ص�ل�اة ،مع �أن مطلق النية ي�ش���مله ،ف�إذا بطل خ�ص���و�ص الفر�ضية ،مل يلزم �أن
يبطل عموم نية ال�صالة.
و�أجاب من مل ير �ص����حة ال�ص��ل�اة ب�أن النية ال بد �أن تكون من �أول ال�ص��ل�اة �إلى �آخرها،
ف�إذا تغريت النية يف �أثنائها؛ ف�إن �أولها مل ت�ش����مله نية النفل ،ف�ص����ار ك�أنه �ص����لى �أولها بال نية
�صحيحة ،ولهذا يتفقون على عدم �صحة نقلها �إلى نفل معني ،ويختلفون يف نقلها �إلى نفل
مطلق ،بالنظر �إلى هذا الوجه ،ال �إلى خالف يف �أن اخل�صو�ص �إذا بطل هل يبقى العموم(.)51
وعلى هذا فال خالف يف �أن اخل�صو�ص �إذا ارتفع ال يلزم منه �أن يرتفع العموم ،و�إمنا
اخلالف يف الفروع ،و�س���بب هذا اخلالف يعود �إما �إل���ى �أن العموم مل يتحقق ،بل هو
عموم ثبت �ض���منًا لأجل اخل�صو�ص ،فيكون اخل�صو�ص �أ�صال له ،ف�إذا زال الأ�صل ،زال
ما يف �ضمنه ،و�إما لوجود مانع مينع من بقاء العموم.
وبناء على ذلك؛ ف�إن ال�سبب يف �صياغة القاعدة بلفظ اال�ستفهام ،هو �أحد �أمرين:
(((5انظ ��ر :الأ�شب ��اه الب ��ن ال�سبك ��ي ()96 ،57/1؛ البح ��ر الرائ ��ق �ش ��رح كن ��ز الدقائ ��ق (.)298/1
(((5انظ ��ره ��ذااملث ��اليفاملطل ��بالث ��اين،م ��نالف ��روعاملخرج ��ةعل ��ىالقاع ��دة.
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�أولهما� :أن العموم ثابت �ضمنًا تب ًعا لأمر خا�ص ،ولي�س ثابت ابتداء.
ثانيهما� :أن ما ثبت �ضمنًا �إذا ارتفع �سبب ثبوته فهل يرتفع تب ًعا له� ،أم يبقى؟

ثان ًيا� :سبب اخلالف.

ذكر ابن ال�س���بكي لهذه القاعدة �أ�ص�ًلكاً كالم ًيا ،وهو �أن اجلن�س هل يتقوم بالف�صل؟
وذكر �أن هذا من خما�ضات احلكماء �-أي علماء املنطق ،-ال من موارد املتكلمني ،و�إمنا
يذكره املتكلمون تب ًعا للحكماء ،وعن هذا الأ�صل ن�ش�أت هذه القاعدة(.)52
ولكي يت�ض���ح هذا الأ�ص���ل ال���ذي بنى علي���ه اخل�ل�اف يف القاعدة ،ال ب���د من بيان
امل�صطلحات التالية:
النوع :كلي مقول على واحد �أو على كثريين متفقني باحلقائق ،يف جواب ما هو.
واجلن�س :كلي مقول على كثريين خمتلفني باحلقائق يف جواب ما هو.
والف�صل :كلي يقال على ال�شيء يف جواب �أي �شيء هو يف ذاته(.)53
فمثال اجلن�س :حيوان ،ومثل الف�صل :ناطق.
ف����إن قلنا� :إن اجلن�س يتقوم بالف�ص���ل ،فال يكون له وج���ود بدونه؛ ف�إن زوال الأخ�ص
يل���زم منه زوال الأع���م؛ لأن الأعم جن�س ،والأخ�ص ف�ص���ل ،واجلن����س ال قوام له �إال
بالف�صل؛ ف�إذا زال الف�صل زال اجلن�س.
و�إن قلنا� :إن اجلن�س ال يتقوم بالف�صل ،فيوجد بدون ف�صله؛ ف�إن زوال الأخ�ص ال يلزم
منه زوال الأعم؛ لأن اجلن�س ،وهو الأعم ،يبقى بعد زوال الف�صل ،الذي هو �أخ�ص.
ويف بناء هذه القاعدة على هذا الأ�صل نظر ،من وجوه:
�أولها� :أن عدم املالزمة ب�ي�ن زوال اخلا�ص وزوال العام متفق عليها بني احلكماء ،كما
(((5انظ ��ر :الأ�شب ��اه ل ��ه ()96/1؛ �سال�س ��ل الذه ��ب (.)131
( ((5انظ ��ر� :ش ��رح �شي ��خ الإ�س�ل�ام الأن�ص ��اري عل ��ى �إي�ساغوج ��ي (.)54 ،48 -47
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�س���بق ذكره ،وعلى هذا تكون العالقة بني اجلن�س والف�صل على القول ب�أنه يتقوم عالقة
بني جزء وكل ،بحيث يلزم من ارتفاع اجلزء ارتفاع الكل ،من حيث كونه كال.
ثانيها� :أن اخلالف يف هذه امل�س�ألة ،هو بالنظر �إلى اجلواز العقلي( ،)54و�أما يف الوجود
اخلارجي فال يوجد خالف يف �أنه ال وجود جلن�س لي�س له ف�ص���ل ،وال وجود لف�ص���ل ال
جن����س له؛ لأن اجلن�س جزء ماهية الف�ص���ل ،فلو وجد اجلن����س ،فال بد من وجود ما هو
مكمل جل���زء ماهيته الآخر ،ففي الواقع ال يوجد حيوان لي�س ب�إن�س���ان ،و ال فر�س ،وال
بعري ،ولكن قد يوجد ذلك يف الذهن ،واخلالف فيه.
ثالثها :على القول بزوال ف�ص���ل معني ،ف�إن اجلن�س الباقي له ف�ص���ل �آخر يبقى به يف
الوج���ود ،ف�إذا قلنا مطلق النية �رشط ل�ص���حة ال�ص�ل�اة ،فهذا هو اجلن����س ،وال بد له من
ف�صل� ،إما الفر�ضية� ،أو النفل ،ف�إذا زالت الفر�ضية ،جاز �أن يخلفها النفل ،وملا كان النفل
املطل���ق �أخف من الفر�ض ،بحيث يج���وز فيه ما ال يجوز يف الفر�ض� ،أمكن �أن ت�ص���ح
ال�صالة بدون �أن يبد�أها بنية النفل؛ لأجل �أن الفر�ض م�شتمل على النفل وزيادة ،ف�إذا زال
الفر�ض ،مل مينع زواله من بقاء النفل ،الذي يدخل يف جن�س النية.

املطلب الرابع :القواعد امل�شابهة لها ،والفرق بينها
�أو ًال :قاعدة :ما �أوجب �أعظم الأمرين بخ�صو�صه ،ال يوجب �أهونهما بعمومه.
معنى هذه القاعدة� :أنه �إذا وجد �س���بب �أو �سببان يوجبان حكمني� ،أحدهما �أ�شد من
الآخر؛ ف�إن ما يوجبه �أحدهما من ال�ش���دة بخ�صو�ص���ه مينع من �إيجاب ما يوجبه الآخر
بعمومه ،مثال ال�س���بب الواحد :زنا املح�صن ،يوجب الرجم بخ�صو�ص الإح�صان ،فال
(((5انظ ��ر:حا�شي ��ةعلي� ��شعل ��ى�ش ��رح�شي ��خالإ�س�ل�امالأن�ص ��اريعل ��ى�إي�ساغوج ��ي(.)54
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يوجب اجللد بعموم كونه زنا ،ومثل ال�س���ببني :الزنا ي�ش���تمل على املالم�سة واملفاخذة،
وهو �س���بب م�س���تقل يف التعزير ،ف�إذا وجب �إقامة احلد لزن���اه ،مل يجب التعزير على
املفاخذة واملالم�سة(.)55
ذكر ابن ال�س���بكي بني هذه القاعدة والقاعدة حمل البحث �ش���ب ًها( ،)56ومل يف�صل يف
بيان هذا ال�شبه ما هو.
ف����إن �أراد �أن كلاً من القاعدتني م�ش���تمل على عموم وخ�ص���و�ص ،فلي�س هذا وحده
كاف ًيا يف �إثبات ال�شبه.
و�إن �أراد �أن كال منهم���ا خل�صو�ص���ه ت�أثري على عمومه؛ من حيث �إن اخل�ص���و�ص يف
ه���ذه القاعدة منع �إثبات العموم؛ لأجل ما يف اخل�ص���و�ص من �إيجاب �أعظم الأمرين،
والقاعدة حمل البحث مل مينع زوال خ�صو�صها من بقاء عمومها.
فعل���ى هذا تكون القاعدتان متقابلتني ،ودالتني على معنيني خمتلفني� ،إحداهما مينع
خ�صو�صها من ثبوت عمومها ،والثانية ال مينع بطالن خ�صو�صها من بقاء عمومها.

ثان ًيا :قاعدة :تخ�صي�ص بع�ض �أفراد العام بحكم ،هل يقت�ضي خروجه من العام؟
معنى هذه القاعدة� :أنه �إذا وجد لفظ عام ،وقد خ�ص بع�ض �أفراده بحكم موافق للفظ
العام �أو خمالف له ،فهل ُيق�ض���ى بخروج اخلا�ص من الع���ام وانفراده بحكمه املخت�ص
به� ،أو يق�ض���ى بدخوله فيه ،فيتعار�ض���ان مع اختالف احلكم ،ويتعدد �سبب اال�ستحقاق
مع اتفاقه؟
( ((5انظ ��ر :الأ�شب ��اه الب ��ن ال�سبكي ()94/1؛ املنث ��ور ()131/3؛ �إي�ضاح القواعد الفقهي ��ة لللحجي ()143؛ القواعد
وال�ضواب ��ط الفقهي ��ة املت�ضمن ��ة للتي�س�ي�ر (.)351 -349/1
(((5انظ ��ر :الأ�شب ��اه الب ��ن ال�سبك ��ي (.)96/1
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وهي على ق�سمني:
الأول� :أن يك���ون اخلا����ص والعام يف كالم واحد مت�ص���ل :فينف���رد اخلا�ص بحكمه،
وال يق�ض���ى بدخوله يف العام ،مثل� :أن يقول :هذه ال���دار لزيد ،ويل منها هذا البيت،
ُيقبل �إقراره ،وال يدخل البيت يف الإقرار ،ولو و�ص���ى لزيد ب�شيء ،وللم�ساكني ،وهو
م�سكني ،ف�إنه ال ي�ستحق مع امل�ساكني من ن�صيبهم �شيئًا.
الثاين� :أن يكون اخلا�ص والعام يف كالمني منفردين ،فله حالتان:
الأول���ى� :أن يكون املتكلم بهما ال ميكنه الرجوع عن كالمه ،وال يقبل منه؛ كالأقارير،
وال�ش���هادات ،والعقود ،فقيل :يقع التعار�ض بني الكالمني ،وقيل :ال يدخل اخلا�ص يف
العام ،ويكون تخ�صي�صه بالذكر قرينة خمرجة له من العموم.
الثانية� :أن يكون الرجوع ممكنًا كالو�صية ،فهذا ي�شبه تعار�ض العام واخلا�ص يف كالم
ال�شارع يف الأحكام(.)57
ذك���ر بع�ض املعا�رصين عن���د تعليقه على القاع���دة حمل البحث �إ�ش���ارة �إلى العالقة
بينهما ،ومل يبني وجه العالقة(.)58
والذي يظهر يل �أن ال عالقة بينهما؛ الختالف مو�ضوعهما ،فهذه القاعدة مو�ضوعها
�إخراج بع�ض �أفراد العام من حكمه بدليل خا�ص ،والقاعدة التي معنا مو�ض���وعها عدم
بطالن العام لبطالن اخلا�ص.

ثال ًثا :قاعدة �إذا بطل الو�صف هل يبطل الأ�صل.
ه���ذه القاع���دة وردت عند احلنفي���ة ،واحلنابلة ،يف بع�ض كتب الأ�ص���ول ،والفروع
( ((5انظ ��ر :قواع ��د اب ��ن رج ��ب ( ،567ق .)119
(((5القواع ��د الفقهي ��ة وتطبيقاته ��ا يف املذاه ��ب الأربع ��ة ( ،969هام� ��ش.)1
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الفقهية ،لكن مل �أقف عليها يف كتب القواعد لهم.
وقد وردت عند احلنفية بدون �أداة اال�ستفهام ،بلفظ :بطالن الو�صف ال يوجب بطالن
الأ�ص���ل� ،أو ال يلزم من بطالن الو�ص���ف بطالن الأ�ص���ل( ،)59مع �أنهم يحكون اخلالف
فيها.
ووردت يف بع����ض كت���ب احلنابل���ة بلف���ظ اال�س���تفهام� :إذا بطل الو�ص���ف هل يبطل
الأ�صل؟(.)60
والو�صف يف اللغة حتلية ال�شيء ونعته ،وال�صفة :الأمارة الالزمة لل�شيء( ،)61وهما
مرتادفان عند �أهل اللغة ،وعند املتكلمني :الو�ص���ف :كالم الوا�ص���ف ،وال�ص���فة :هي
املعنى القائم بذات املو�صوف(.)62
والأ�ص���ل يف اللغة �أ�سا�س ال�شيء و�أ�سفله( ،)63ويطلق على ما بني عليه غريه ،وما منه
ال�ش���يء ،وما يتفرع عليه غريه ،ومن�ش�أ ال�شيء ،وما ي�ستند حتقق ال�شيء �إليه ،واملحتاج
�إليه(.)64
و�أما يف اال�ص���طالح الفقهي والأ�ص���ويل فيطلق على :الدلي���ل ،والراجح �أو
الغالب ،والقاعدة امل�س���تقرة �أو امل�س���تمرة ،واملقي�س عليه ،وامل�ست�ص���حب ،وما
( ((5انظ ��ر :العناي ��ة �ش ��رح الهداية ()455/4؛ ك�ش ��ف الأ�سرار ()489/1؛ البحر الرائق �ش ��رح كنز الدقائق (398/1؛
)10/2؛ حا�شي ��ة اب ��ن عابدي ��ن عل ��ى ال ��در املخت ��ار (.)156/2
( ((6انظر :حا�شية ابن قند�س على الفروع ( ،)417/6وعنه نقلها املرداوي يف ت�صحيح الفروع ()417/6؛ والإن�صاف
(.)112/13
( ((6انظ ��ر :مقايي� ��س اللغ ��ة ()115/6؛ القامو� ��س املحي ��ط (.)859
( ((6انظ ��ر :الكلي ��ات (.)942
( ((6انظ ��ر :مقايي� ��س اللغ ��ة ()109/1؛ ل�س ��ان الع ��رب (.)16/11
(((6انظ ��ر :املح�ص ��ول لل ��رازي ()91/1/1؛ نهاي ��ة ال�س ��ول ()7/1؛ �ش ��رح الكوك ��ب املن�ي�ر (.)38/1
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و�ضع له اللفظ �أو ًال(.)65
والظاهر �أن املق�صود بالأ�صل الوارد يف القاعدة هو املعنى اللغوي.
ومعنى القاعدة� :أن الو�ص���ف املق�صود بالكالم �أو الفعل� ،إذا بطل؛ ف�إن الأ�صل الذي
يبنى عليه هذا الو�صف ال يبطل ،بل ميكن �أن يبقى مت�ص ًفا ب�صفة �أخرى.
وقد فرعوا عليها:
 -1لو �أعتق احلمل على مال� ،ص���ح العتق ،وبطل و�ص���ف املال؛ لأنه ال وجه لإلزام
املال على اجلنني؛ لعدم الوالية عليه ،وال يلزم من بطالن الو�صف بطالن الأ�صل(.)66
 -2لو �ص���لى العيد �أو اجلمعة منفر ًدا ،بطل كونها جمعة �أو عيد ،و�صحت نافلة؛ لأنه
ال يلزم من بطالن الو�صف بطالن الأ�صل(.)67
 -3لو كرب ل�ص�ل�اة فري�ض���ة ،فف�سدت ل�س���بب ال ينايف �أ�صل ال�ص�ل�اة؛ ف�إنها تنقلب
نف ًال(.)68
ال�صحيح غريه يف حج فري�ضة ،بطل و�صف الفر�ض ،و�صح �أ�صل احلج،
� -4إذا �أناب
ُ
ويقع نافلة عن الآمر(.)69
� -5إذا نوى �صوم نفل يف يوم من رم�ضان ،لغت نية النفل ،وبقي �أ�صل ال�صوم(.)70
-6من عجل زكاة ماله ،و�أخذها الفقري ،ثم تبني �أنه لي�س عليه زكاة ،فلي�س له الرجوع
( ((6انظ ��ر :نفائ� ��س الأ�ص ��ول ()157 -156/1؛ �شرح خمت�ص ��ر الرو�ضة ()126/1؛ ك�شف الأ�س ��رار للبخاري (،63/1
)545/3؛ البح ��ر املحي ��ط ()17 -16/1؛ �ش ��رح الكوك ��ب املن�ي�ر (.)39/1
(((6انظ ��ر :العناي ��ة �ش ��رح الهداي ��ة (.)455/4
(((6انظ ��ر :البح ��ر الرائ ��ق �ش ��رح كن ��ز الدقائ ��ق (.)366/1
( ((6انظ ��ر :البح ��ر الرائ ��ق �ش ��رح كن ��ز الدقائ ��ق (398 -397/1؛ .)15 ،10/2
(((6انظ ��ر :البح ��ر الرائ ��ق �ش ��رح كن ��ز الدقائ ��ق (.)66/3
( ((7انظ ��ر :ك�ش ��ف الأ�س ��رار ()489 -488/1؛ البح ��ر الرائ ��ق �ش ��رح كن ��ز الدقائ ��ق (.)281 -280/2
38
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بها عليه؛ لأنه ح�صل �أ�صل القربة ،وات�صل بها القب�ض ،ويبطل و�صف الفر�ضية(.)71
وذكر احلنفية �أن القول بالقاعدة هو مقت�ض���ى قول �أبي حنيفة و�أبي يو�سف ،وخالفهم
حممد بن احل�س���ن ،فر�أى بطالن الأ�صل لبطالن و�صفه ،لكن حكوا عنه خالف هذا يف
ال�صيام واحلج ،حيث وافق �صاحبيه(.)72
ووجه قول �أبي حنيفة و�صاحبه� :أن الو�صف تابع للأ�صل ،فالأ�صل هو املق�صود ،وال
يلزم من بطالن التابع بطالن املتبوع.
ووجه قول حممد بن احل�سن:
املح�صل للأ�صل ،فهو املق�صود ،فيلزم من بطالنه بطالن الأ�صل.
� -1أن الو�صف هو ِّ
� -2أن الو�ص���ف له مدخل يف �إثبات الأ�ص���ل ،فكان جز ًءا ل���ه ،و�إذا بطل اجلزء بطل
الكل.
و�أجيب عن الأول :ب�أن الو�ص���ف ال يجوز �أن يكون حم�ص�ل�ا; لأن املح�ص���ل يجب
تقدميه ،والو�صف ال يتقدم على املو�صوف.
وعن الثاين :ب�أن للمو�صوف مدخال ال من حيث حت�صيل الأ�صل ،حتى يكون جز ًءا،
ب���ل من حي���ث نفي غريه مما يزاحم���ه ,و�إذا مل يكن ج���ز ًءا ،مل يلزم م���ن انتفائه انتفاء
الكل(.)73
وبهذا يظهر �شدة ال�ش���به بني هذه القاعدة ،والقاعدة حمل البحث ،حتى �إن التوافق
قد ح�ص���ل يف بع�ض الف���روع الفقهية ،ولعله لأجل هذا جمع بع����ض العلماء بينهما يف
خمرجا عليهما م ًعا ،قال ابن قند�س (ت  861هـ) فيما �إذا بطلت احلوالة،
م���كان واحد،
ً
(((7انظ ��ر :بدائ ��ع ال�صنائ ��ع (.)52/2
( ((7انظ ��ر :فت ��ح القدي ��ر ()321/2؛ البح ��ر الرائ ��ق �ش ��رح كن ��ز الدقائ ��ق (398 -397/1؛ .)66/3
( ((7انظ ��ر :العناي ��ة �ش ��رح الهداي ��ة ()496 -495/1؛ فت ��ح القدي ��ر (.)456 -495/1
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فهل للمحال �أن يقب�ض(:)74
"ل���ه �أن يقب����ض؛ لأنه �أذن ل���ه �أن يقب�ض ذلك املبلغ ممن هو عليه بطري���ق احلوالة ،ف�إذا
بطل���ت احلوالة؛ مل يبطل �أ�ص���ل الإذن ،بل الإذن باق ،ويك���ون وكيال ،وهذا يرجع �إلى
قاعدة ،وهي� :إذا بطل الو�ص���ف هل يبطل الأ�ص���ل� ،أو يبطل الو�ص���ف ،كما �إذا �أحرم
بفر�ض ،فبان قبل وقته ،هل يقع باطال� ،أو يلغى الفر�ض ويقع نفال؟ فيه خالف ،وامل�س�ألة
قريبة ال�ش���به مما �إذا كان على الإن�س���ان فائتة ،ثم دخل يف احلا�رضة نا�س ًيا للفائتة ،ثم ذكر
يف ال�ص�ل�اة ،والوقت مت�سع ،هل تبطل ال�صالة من �أ�ص���لها� ،أو يتمها نفال؟ يف امل�س�ألة
خالف يف اجلملة ،و�أ�ص���ل هذا يرجع �إلى قاعدة ،وهي� :إذا بطل اخل�ص���و�ص هل يبطل
العموم؟".
وله���ذا ال يبعد �أن تكون هذه القاعدة دالة عل���ى نف�س املعنى الذي تدل عليه القاعدة
حمل البحث.
لكن قد يظهر الفرق بينهما من جهتني:
الأول���ى :من حيث احلقيقة ،فالعالقة بني العموم واخل�ص���و�ص ه���ي عالقة بني كلي
وجزئياته ،و�أما العالقة بني الأ�ص���ل والو�صف فهي عالقة بني �أ�سا�س ال�شيء وفرعه� ،أو
�صفته ،وهذا قد يكون جز ًءا منه ،ولي�س جزئ ًيا له.
الثاني���ة :ميك���ن التفريق بينهما من حي���ث املعنى ،من جهة �أن مق�ص���ود القاعدة حمل
البحث :العموم الثابت �ضمنًا بخ�صو�ص يكون هو املق�صود الأ�صلي ،و�أما هذه القاعدة
فتحتمل هذا املعنى ،وحتتمل غريه ،بحيث يكون املق�ص���ود هو الأ�ص���ل والو�صف م ًعا،
والأ�صل ثبت ق�صدً ا ،ولكن بهذه ال�صفة.
(((7حا�شيت ��ه عل ��ى الف ��روع (.)417/6
40
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ومهم���ا يكن من �أمر؛ ف�إن هذه القاعدة بحاجة �إل���ى مزيد بحث ،حتى تربز مكانتها،
ويظهر معناها ،وما يتخرج عليها من فروع.
راب ًعا :ال�رشط الباطل ال ي�ؤثر يف العقد.
�ص���حيحا الز ًما ،وال
تفي���د هذه القاعدة� :أن العقد �إذا ا�س���تجمع �أركانه و�رشوطه كان
ً
ي�ؤثر على �ص���حته ما يق�ت�رن به من �رشوط باطلة ،فال تالزم بني بطالن ال�رشط و�ص���حة
العقد ،في�صح العقد ،ويبطل ال�رشط(.)75
وعدم التالزم بني بطالن ال�رشط و�ص���حة العقد ،قد ي�ش���عر ب�ش���يء من ال�ش���به بني
ه���ذه القاعدة ،والقاعدة حم���ل البحث ،من جهة �أن العقد ه���و العموم ،وال�رشط هو
اخل�صو�ص ،وال يلزم من بطالن اخل�صو�ص بطالن العموم.
خمرجا على القاعدة حمل البحث،
وهذا املعنى يف احلقيقة يجعل هذه القاعدة فر ًعا
ً
ولهذا عد بع�ض علماء ال�شافعية مما �شذ عن القاعدة وجزم فيه ببطالن العموم :كل �رشط
ينايف مقت�ض���ى العقد �إذا قارنه؛ ف�إن العقد يف�س���د با�ش�ت�راطه ،وال يقال ب�صحة العموم،
وهو العقد ،ومل ُيحك فيه خالف عندهم(.)76
لكن ال يظهر يل �ص���حة �إدراجها حتت القاعدة؛ لأن مو�ضوع القاعدة هو يف العموم
الثابت �ضمنًا مع �أمر خا�ص مق�صود بالكالم �أو الفعل ،وهنا العقد ثابت �أ�صال ،وال�رشط
و�ص���ف ورد معه ،ومل يكن العقد ثاب ًتا بال�رشط ،حتى ين���درج حتت القاعدة ،و�إذا كان
كذلك ،فلي�س القول ببطالن العقود املقرتنة ب�رشوط باطلة مما ي�ش���ذ عن القاعدة؛ لأنه مل
يدخل حتتها �أ�صال.
( ((7انظر :القواعد الفقهية من خالل كتاب الإ�شراف ()357؛ جمموع الفتاوى (340 -339/29؛ )164 -160/32؛
زاد املع ��اد (.)25/4
(((7انظ ��ر :املجم ��وع املذه ��ب (.)261/1
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املبحث الثاين :امل�سائل املخرجة على القاعدة
املطلب الأول :امل�سائل الأ�صولية
امل�س�ألة الأولى� :إذا ن�سخ الوجوب هل يبقى اجلواز؟
�أوال� :صورة امل�س�ألة.

يذكر كثري من الأ�ص���وليني يف �ص���ورة هذه امل�س�ألة ن�س���خ الوجوب ،وبع�ضهم يذكر
داللة الدليل على عدم �إرادة الوجوب ،وبع�ض���هم يذكر ان�رصاف الأمر عن الوجوب،
وبع�ضهم يذكر انعدام �صفة الوجوب(.)77
وقد يتبادر �إلى الذهن �أن امل�س�ألة كما ت�شمل الن�سخ ،ت�شمل �رصف الأمر عن الوجوب
�إلى الندب �أو الإباحة بقرينة ،بحيث ال يكون الأمر مرا ًدا به الوجوب يف الأ�صل ،لكن
هذا غري مراد يف �ص���ورة امل�س�ألة؛ لأن املق�صود بها هو الأمر الذي �أريد به الوجوب ،ثم
ارتفع هذا الوجوب بدليل ،وهذا االرتفاع ال يكون �إال ً
ن�سخا(.)78
و�أم���ا يف الباقي بع���د رفع الوجوب ،ف�أكرثه���م يذكر اجلواز فقط ،وبع�ض���هم يذكر
الندب ،وبع�ضهم يذكر الإباحة ،واختلفوا يف املراد باجلواز ،فبع�ضهم يف�رسه مبا ا�ستوى
طرف���اه وهو املباح ،وبع�ض���هم يف�رسه مبا هو �أعم من ذلك ،بحي���ث يدخل فيه الندب،
( ((7انظ ��ر :التقري ��ب والإر�ش ��اد ()253/2؛ الع ��دة لأب ��ي يعل ��ى ()374/2؛ �ش ��رح اللم ��ع ( ،218/1ف)103؛ الإح ��كام
للباج ��ي ( ،226/1ف)96؛ �أ�ص ��ول ال�سرخ�س ��ي ()64/1؛ التمهي ��د لأب ��ي اخلطاب ()175/1؛ امل�س ��ودة ()102 -101/1؛
املح�ص ��ول لل ��رازي (ج ،1ق)342 ،2؛ املع ��امل له ()72؛ احلا�صل من املح�ص ��ول ()262/2؛ �شرح تنقيح الف�صول (-141
)142؛ �أ�ص ��ول اب ��ن مفل ��ح ()249/1؛ نهاي ��ة ال�سول ()238/1؛ التمهي ��د للإ�سنوي ()101 ،99؛ القواع ��د البن اللحام
(.)1026/2
( ((7انظ ��ر :التلخي� ��ص ()383/1؛ �أ�ص ��ول ال�سرخ�س ��ي ()65/1؛ الكا�ش ��ف عن املح�ص ��ول ()593 -592/3؛ الإبهاج يف
�ش ��رح املنه ��اج ()347/2؛ نهاي ��ة ال�س ��ول ()245 -244/1؛ التو�ضي ��ح مل�ت�ن التنقي ��ح (.)158/1
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والإباحة ،والكراهة(.)79
الرتك مل يوجد(.)80
ويرى بع�ضهم �أن الكراهة ال تت�أتى ههنا؛ ل َّأن جمر َد ُمرجِ ِح ِ
وبناء على ذلك تكون �ص���ورة امل�س����ألة� :إذا رفع الوجوب بطريق الن�س���خ ،هل يبقى
اللف���ظ بعد ذلك داال على اجلواز� ،أو الإباح���ة� ،أو الندب� ،أو الكراهة؟ �أم ال يبقى داال
على �شيء ،ويعود الأمر �إلى ما كان قبل جميء الوجوب؟.
وذكر بع�ض الأ�ص���وليني �أن مو�ضوع امل�س����ألة ال يقت�رص على الوجوب �إذا ن�سخ ،بل
القيا�س �أن هذا يقع فيما ميكن فيه منها ذلك ،ك�أن يقال :الندب �أو التحرمي �إذا ن�س���خ بقي
اجلواز(.)81
ويف �إدخال التحرمي يف مو�ض���وع �أو �صورة امل�س�ألة نظر ،مينع من تخريج هذه امل�س�ألة
على القاعدة؛ ملا بني التحرمي واجلواز من املباينة ،ولي�س بينهما وجه ي�شرتكان فيه ،حتى
ين���درج �أحدهما يف الآخر ،ويلزم من ارتفاع التحرمي بق���اء اجلواز ،ولكن بقاء اجلواز
بعد ن�سخ التحرمي من جهة �أخرى ،وهي �أن الأ�صل يف الأ�شياء احلل ،ف�إذا ارتفع التحرمي
عاد احلكم �إلى الأ�صل ،و�ست�أتي �إ�شارة لهذا يف امل�س�ألة التالية �إن �شاء اهلل.
ثان ًيا :وجه اندراجها حتت قاعدة �إذا بطل اخل�صو�ص بقي العموم.
يظهر وجه اندراج هذه امل�س�ألة حتت القاعدة من جهة �أن الواجب له عموم ،وهو رفع
احلرج عن الفعل ،وهو من هذه اجلهة ي�س���تلزم اجلواز ،وله خ�ص���و�ص ،وهو العقاب
( ((7انظر :الإ�شارة للباجي ()172؛ الكا�شف عن املح�صول ()589/3؛ �شرح تنقيح الف�صول ()141؛ نفائ�س الأ�صول
()1516/4؛ نهاي ��ة الو�ص ��ول يف دراي ��ة الأ�ص ��ول ()591/2؛ الإبهاج �ش ��رح املنهاج ()346 -343/2؛ جم ��ع اجلوامع مع
�شرحه للمحلي ()134/1؛ البحر املحيط ()233/1؛ التحبري �شرح التحرير ()1039/3؛ حا�شية املطيعي على نهاية
ال�س ��ول (.)237/1
(((8انظ ��ر :نفائ� ��س الأ�ص ��ول (.)1517/4
(((8حا�شي ��ة الأن�ص ��اري عل ��ى �ش ��رح املحل ��ي (.)324/1
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على الرتك ،فهل �إذا بطل خ�صو�ص الواجب يبطل عمومه �أم يبقى؟(.)82
ويظه���ر من كالم الأ�ص���وليني عن���د بحث هذه امل�س����ألة� :أن الوجوب هل يت�ض���من
اجلواز ،الذي ي�ص���دق عليه وي�ص���دق على املباح؛ �إذ كل واج���ب ال بد �أن يكون جائز
الفع���ل ،باملعنى العام للجواز ،وهو ما �أذن ال�ش���ارع يف فعل���ه ،ولكنه يتميز عن املباح
ب�أنه ال يجوز تركه ،وقد يذكر بع�ضهم �أن الأمر ي�شمل الواجب واملندوب واجلواز ،ف�إذا
ارتف���ع الوجوب بقي اللفظ متناوال للندب والإباح���ة ،كتناول اللفظ العام لبقية �أفراده
بعد التخ�صي�ص(.)83
وهذا يدل على �إمكانية تخريج هذه امل�س�ألة على القاعدة.
لكن هذا التخريج قد ينتقد من جهتني:
الأولى� :أن اجلواز مبعنى الإباحة هو ق�سيم للواجب ،فكيف يكون �أعم منه؟
ويف ه���ذا يقول ابن ال�س���بكي (ت  771ه���ـ) بعد �أن ذكر قاعدة �إذا بطل اخل�ص���و�ص
هل يبقى العموم(" :)84خرج منهم خمرج عليها� :إذا ن�س���خ الوجوب هل يبقى اجلواز؛
توه ًما من هذا املخرج �أن اجلواز �أعم ،ال ق�سيم".
وهذا الوجه قد يجاب عنه مبا يف �ص���ورة امل�س����ألة ،من �أن الوجوب قد يراد به الأمر
الدال على الوجوب ،وهذا الأمر قد ي�ش���مل الندب والإباحة� ،إذا �س���قطت داللته على
الوجوب� ،أو �أن املراد باجلواز ما هو �أعم من الإباحة ،التي هي ق�سيم للوجوب ولغريه
من الأحكام الأخرى.
الثانية :يف ا�س���تدالل بع�ض الأ�صوليني على �أن الوجوب �إذا ن�سخ ال يبقى اجلواز ،ما
(((8انظ ��ر :تعلي ��ق ال�شع�ل�ان عل ��ى قواع ��د احل�صن ��ي (.)63/2
( ((8انظ ��ر :الع ��دة ()375/2؛ التلخي� ��ص ()383 -382/1؛ �أ�ص ��ول ال�سرخ�س ��ي (.)64/1
( ((8الأ�شب ��اه والنظائ ��ر (.)96/1
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ي�شري �إلى مباينة هذه امل�س�ألة لهذه القاعدة ،و�أنها مندرجة حتت قاعدة �أخرى ،وهي� :إذا
�س���قط الأ�صل �سقط ما يف �ضمنه ،وذلك يف ا�ستدالل �أبي �إ�سحاق ال�شريازي (ت 476
هـ) على عدم بقاء اجلواز �إذا ن�سخ الوجوب ،حيث يقول(" :)85الأمر مو�ضوع يف اللغة
للوجوب ،واجلواز �إمنا ي�س���تفاد من �ض���منه ،ويدخل فيه على �سبيل التبع؛ لأنه ال يجوز
�أن يكون واج ًبا وال يجوز فعله ،ف�إذا �س���قط ما اقت�ض���اه اللفظ وما و�ضع له ،ال يجوز �أن
يبقى ما كان من �ضمنه".
وهذا الوجه ال مينع من بنائها على القاعدة ،عند من يرى �أن اجلواز �أعم من الوجوب،
فال يلزم من ارتفاع الوجوب ارتفاعه ،فهم ال ي�س���لمون �أن اجلواز تابع وداخل �ضمنًا،
بل هو مدلول عليه بالأمر ،كما دخل �أفراد اللفظ العام فيه(.)86
ولهذا جعل بع�ض العلماء هذه امل�س�ألة مبنية على القاعدة(.)87
ولأجل ما بينهما من ال�شبه يرى بع�ض الأ�صوليني �أن بني هذه امل�س�ألة والقاعدة تناظ ًرا ،كما
قال ابن ال�س����بكي بعد �أن حكى اخلالف يف هذه امل�س�ألة(" :)88واعلم �أن خالف الأ�صوليني
يف هذه امل�س�ألة يناظر اختالف الفقهاء يف �أنه �إذا بطل اخل�صو�ص هل يبقى العموم؟".
وكذلك قال الإ�سنوي (ت  772هـ) بعد �أن حكى اخلالف يف هذه امل�س�ألة(" :)89وهذا
اخلالف كث ًريا ما يعرب عنه الفقهاء بقولهم� :إذا بطل اخل�صو�ص هل يبطل العموم؟".
وهذا يدل على �ش���دة العالقة بني هذه امل�س�ألة ،والقاعدة حمل البحث ،بل �إن بع�ض
الأ�صوليني جعل من فوائد اخلالف يف الوجوب �إذا ن�سخ هل يبقى اجلواز� :أنه �إذا بطل
(� ((8ش ��رح اللم ��ع ( ،219 -218/1ف .)103وانظ ��ر :التب�ص ��رة ()96؛ اللم ��ع ()49؛ قواط ��ع الأدل ��ة (.)149/1
(((8انظ ��ر :الع ��دة لأب ��ي يعل ��ى (.)375/2
( ((8انظ ��ر :الأ�شب ��اه والنظائ ��ر الب ��ن ال�سبك ��ي ()96/1؛ القواع ��د (.)1024 -1023/2
( ((8الإبه ��اج ( .)349/2وانظ ��ر :الو�سي ��ط للغ ��زايل ()226/3؛ التحب�ي�ر �ش ��رح التحري ��ر (.)1043/3
( ((8التمهي ��د (.)101
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اخل�صو�ص هل يبقى العموم؟(.)90
ولذلك جتد بع�ض���هم يجعل الفروع الفقهية املخرجة على قاعدة �إذا بطل اخل�ص���و�ص
هل يبقى العموم ،خمرجة على م�س�ألة �إذا ن�سخ الوجوب هل يبقى اجلواز(.)91
والظاهر واهلل �أعلم �أن حديث الأ�ص���وليني عن هذه امل�س����ألة �سابق ل�صياغة قاعدة �إذا
بطل اخل�ص���و�ص هل يبقى العموم ،بدليل �أين مل �أجد من ذكر هذه القاعدة بهذا اللفظ
قبل تقي الدين ال�سبكي ،ولعل هذا هو الذي دفع بع�ض الباحثني املعا�رصين للقول(:)92
بـ "�أن الواجب له عموم ،وهو رفع احلرج عن الفعل ،وله خ�صو�ص ،وهو العقاب على
الرتك ،فهل احلال �أنه �إذا بطل خ�صو�ص الواجب يبطل عمومه �أو يبقى؟ ثم تو�سعوا يف
القاعدة فقالوا� :إذا بطل اخل�صو�ص هل يبطل العموم� ،أو هل يبقى العموم".
لكن ي�ش���كل على هذا ما ذكره ابن ال�س���بكي ،من �أن هذه القاعدة ن�ش����أت من �أ�صل
كالمي ،وخرج بع�ض���هم عليها �إذا ن�س���خ الوجوب بقي اجلواز( ،)93ف�إن ظاهر كالمه �أن
قاعدة �إذا بطل اخل�صو�ص بقي العموم �سابقة على تلك.
ويج���اب عن ه���ذا ب�أنه ال يلزم ذلك م���ن كالمه؛ لأن تخريجها عل���ى قاعدة �إذا بطل
اخل�صو�ص بقي العموم ال يلزم منه �أن تكون القاعدة �سابقة لها ،بدليل �أن الفروع �سابقة
للقواعد الفقهية ،ومع ذلك تخرج عليها.

امل�س�ألة الثانية� :إذا ن�سخ التحرمي هل تبقى الكراهة؟
هذه امل�س�ألة مما مل يتعر�ض لها الأ�صوليون ،كما ذكر ذلك الزرك�شي( ،)94و�صورتها �أن
( ((9انظ ��ر :نهاي ��ة ال�سول ()249/1؛ التمهيد ( ،101وما بعده ��ا)؛ تي�سري الو�ص ��ول �إل ��ى منه ��اج الأ�ص ��ول (.)85/2
(((9انظ ��ر :املجم ��وع املذه ��ب يف قواع ��د املذه ��ب ()251/1؛ ت�صحي ��ح الف ��روع للم ��رداوي (.)417/6
(((9حتقي ��ق ال�شع�ل�ان عل ��ى قواع ��د احل�صن ��ي (.)63/2
(((9انظ ��ر :الأ�شب ��اه والنظائ ��ر الب ��ن ال�سبك ��ي ()96/1؛ �سال�س ��ل الذه ��ب (.)131
(((9انظ ��ر :البح ��ر املحي ��ط (.)261/1
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ين�سخ التحرمي فقط ،دون �أن يعقبه لفظ يدل على الإباحة ،فهل تبقى الكراهة؟
�أما لو رفع التحرمي بلفظ فيه �إباحة فلي�س بداخل هنا ،فمثال :اجلماع يف ليل رم�ض���ان
كان حمر ًما ،ثم ن�س���خ بلفظ فيه �إباحة ،وهو قول���ه تعالى:ﮃﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﮂ
البقرة. ١٨٧ :
ووجه اندراج هذه امل�س�����ألة حتت القاعدة �أن التحرمي والكراهة ي�شرتكان يف �أ�صل املنع،
وميتاز التحرمي بزيادة الإثم على الفعل ،والن�سخ يرفع الإثم على الفعل ،فيبقى �أ�صل املنع.
ق���ال الزرك�ش���ي(" :)95يحتمل جريان اخلالف هنا � ً
أي�ض���ا; لأن بني احل���رام واملكروه
ا�ش�ت�را ًكا يف اجلن�س ,وهو مطل���ق املنع ,وامتاز احلرام باجلرم ,ف����إذا ارتفع اجلرم يبقى
مطلق املنع.
ويحتم���ل خالفه؛ ف�إن م�أخذ اخلالف هن���اك� :أن املباح جن�س للواجب ,ومل يقل �أحد
ب�أن الكراهة جن�س للحرام".
وعلى هذا؛ ف�إن التحرمي �إذا ن�س���خ بال لفظ يدل عل���ى الإباحة ،فيثبت اجلواز بالرباءة
الأ�صلية ،و�إذا خرجنا على القاعدة فنقول :تبقى الكراهة.
ومن �أمثلة ذلك :كراهة االحتجام لل�ص���ائم؛ لأن قوله عليه ال�ص�ل�اة وال�سالم�" :أفطر
احلاجم واملحجوم"( ،)96يدل على حترمي احلجامة ،ثم ثبت �أنه عليه ال�ص�ل�اة وال�س�ل�ام
احتجم وهو �ص���ائم( ،)97فهذا يدل على انتفاء التحرمي خا�صة ،وتبقى داللة اللفظ الأول
على املنع غري املتحتم(.)98
( ((9البح ��ر املحي ��ط ( .)262 -261/1وانظ ��ر :امل�س ��ودة ()229/1؛ �ش ��رح الكوك ��ب املن�ي�ر (.)433/1
(((9رواه:البخ ��اري(-29كت ��ابال�ص ��وم-32،ب ��اباحلجام ��ةوالق ��يءلل�صائ ��م،معل ًق ��امر�س�ل�اع ��ناحل�س ��ن).
(((9رواه :البخ ��اري (-29كت ��اب ا ل�ص ��وم-32 ،ب ��اب احلجام ��ة والق ��يء لل�صائ ��م ،رق ��م  )1938ع ��ن اب ��ن عبا� ��س.
(((9انظ ��ر :التمهي ��د للإ�سن ��وي (.)102
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وقد يقال :لي�س هنا ن�سخ ،بل هو �رصف للفظ عن التحرمي �إلى الكراهة.
فيقال :بل هو ن�س���خ؛ ف�إن احلكم بفط���ر احلاجم واملحتجم ،مما ال يحتم���ل �أن يكون املراد به
الكراهة ،حتى يقال �إن احتجامه عليه ال�سالم وهو �صائم �رصف اللفظ عن ظاهره وهو التحرمي
�إلى الكراهة ،فثبت التحرمي بهذا اللفظ ،ثم ن�سخ بفعل النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم.

امل�س�ألة الثالثة :القراءة ال�شاذة هل تنزل منزلة اخلرب يف االحتجاج �أم ال؟
القراءة ال�شاذة يف ا�صطالح الأ�صوليني هي :ما نقل من القر�آن نقال غري متواتر(.)99
ومبا �أن الأ�صوليني مو�ضوع درا�ستهم هو احلجية ،فقد اعتنوا باحلديث عن هذا ،وقد
اختلفوا يف �صحة االحتجاج بهذه القراءة على قولني(.)100
وم�أخذ من يرى حجية القراءة ال�ش���اذة هو� :أنه ال يلزم من انتفاء خ�ص���و�ص القر�آنية
انتفاء عموم �ص���حة اخلرب ،فمدار االحتجاج على ال�صحة ،ف�إذا ثبتت �صح االحتجاج،
وال يلزم من ارتفاع الأخ�ص ،وهو القر�آنية ،ارتفاع الأعم ،وهو اخلربية(.)101
ومن هذا امل�أخذ يظهر وجه اندراج هذه امل�س�ألة حتت القاعدة.
و�أما من يرى عدم احلجية فهو ال ي�س���لم ثبوت القراءة �إلى النبي �صلى اهلل عليه و�آله
و�سلم ،ويرى �أن ال�صحابي �إن نقله على �أنه قر�آن فهو خط�أ ،و�إن نقله على �أنه خرب ،فهو
مرتدد بني �أن يكون عن النبي �ص���لى اهلل عليه و�آله و�سلم ،وبني �أن يكون مذه ًبا له ،ومع
الرتدد ال يكون حجة(.)102
( ((9انظ ��ر :رو�ض ��ة الناظ ��ر ()181/1؛ الب ��در الطال ��ع �ش ��رح املحلي على جم ��ع اجلوام ��ع ( .)176/1و�أما علم ��اء القراءات
فم�صطل ��ح ال�ش ��اذ �أو�س ��ع م ��ن تعريف ��ه عند الأ�صولي�ي�ن ،على خالف بينه ��م يف حتديد معن ��اه .انظر :الإتق ��ان يف علوم
القر�آن ()505/2؛ امل�صطلحات امل�شرتكة بني علم �أ�صول الفقه والعلوم الأخرى (.)123 -122
( ((10انظ ��ر� :أ�ص ��ول ال�سرخ�س ��ي ()281/1؛ الإح ��كام للآم ��دي ()160/1؛ القواع ��د الأ�صولي ��ة ()531 -527/1؛ �ش ��رح
الكوك ��ب (.)138/2
( ((10انظر :التمهيد للإ�سنوي ()101؛ ت�شنيف امل�سامع ()321/1؛ القواعد الأ�صولية ()1026/2؛ البدر الطالع (.)178/1
(((10انظ ��ر :الإح ��كام للآم ��دي (.)160/1
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امل�س�ألة الرابعة :ن�سخ بع�ض العبادة �أو الأ�صل ،هل يكون ً
ن�سخا للجميع؟
ال خالف بني العلماء �أن نق�ص���ان ج���زء �أو �رشط من العب���ادة� ،أو رفع بع�ض �أحكام
الأ�ص���ل هو ن�س���خ ملا �أ�سقط من العبادة �أو الأ�ص���ل ،واختلفوا هل هذا الن�سخ يرفع بقية
العبادة �أو الأ�صل ،بحيث يكون كله من�سوخً ا� ،أم ال()103؟
ووجه تخريج هذه امل�س�ألة على القاعدة� ،أن الأ�صل �أو العبادة هي العموم ،وما ن�سخ
منها هو جزء �أو خا�ص ،فهل يرتفع العموم بارتفاعه؟(.)104
لكن قد يقال� :إن مو�ض���وع القاعدة يف العموم الذي يثبت �ض���منًا ،وهنا الأ�ص���ل �أو
العبادة هي الثابتة �أ�صال ،وورد الن�سخ على جزئها �أو بع�ضها.
وكذا � ً
أي�ض���ا ،ميكن �أن يقال :من قال بالن�سخ؛ ف�إنه يرى �أن ال�صورة قد تغريت مبا نق�ص
منها ،فتحت���اج �إلى دليل جديد يدل عليها بهذه ال�ص���ورة ،والدليل القدمي �إمنا يدل على
جمموعها ،والنا�سخ ملا رفع جزءها بخ�صو�صه ،فهو رافع جلملتها مبا غري من �صورتها(.)105
ومن �أمثلة ذلك:
 -1االحتجاج على ثبوت العمل بالقرعة بق�ص���ة يون�س عليه ال�سالم يف قوله تعالى:
ﮁﮖﮗﮘﮙﮚ ﮀال�صافات ١٤١ :؛ ف�إن االقرتاع على مثل حاله ال يجوز؛ لأنه
يجوز �إخراج املذنب بالقرعة ،فهل يكون هذا ً
ن�سخا للقرعة من �أ�صلها؟
 -2وكذلك بق�صة زكريا ،يف قوله تعالى :ﮁ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫﯬﯭ ﮀ�آل عمران٤٤ :؛ ف�إن اقرتاع الرجال الأجانب على ح�ضانة املر�أة ال يجوز.
( ((10انظ ��ر :املعتم ��د ()447/1؛ الع ��دة لأبي يعل ��ى ()837/3؛ امل�ست�صفى ()221/1؛ امل�س ��ودة ()433 ،432/1؛ فواحت
الرحم ��وت (.)94/2
(((10انظ ��ر :الع ��دة لأب ��ي يعل ��ى (.)838/3
(((10انظ ��ر :ف ��واحت الرحم ��وت (.)95/2
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 -3نهيه عليه ال�ص�ل�اة وال�سالم ملعاذ عن اجلمع بني ال�صالة معه و�إمامة قومه(� ،)106إذا
كان للتطويل عليهم ،هل يكون ً
ن�سخا ملا دل عليه من ائتمام املفرت�ض باملتنفل؟(.)107

امل�س�ألة اخلام�سة :النهي العائد �إلى غري ذات املنهي عنه هل يقت�ضي الف�ساد؟
اقت�ضاء النهي الف�ساد من امل�سائل الكبرية ،ولها �شعب كثرية ،وهي تنق�سم ق�سمني:
الق�س���م الأول� :أن يكون النهي لعينه؛ كالنهي عن ال�رشك ،وبيع املالقيح وامل�ضامني،
والكلب واخلنزير(.)108
الق�سم الثاين� :أن يكون النهي لغريه ،وهو على �رضبني:
ال��ض�رب الأول :ما نهي عنه ملعنى جاوره جم ًعا؛ كالبيع وقت النداء لال�ش���تغال عن
ال�سعي �إلى اجلمعة.
ال�رضب الثاين :ما نهي عنه ملعنى ات�ص���ل به و�ص ًفا ،وقد يعرب عن هذا بقولهم :النهي
عن ال�شيء لو�صفه الالزم له؛ كالنهي عن �صيام يومي العيد ،وبيوع الربا(.)109
ففي الق�س���م الثاين ،كال ال�رضبني ،ميكن �أن ُيخرج عدم ف�س���اد املنهي عنه على هذه
القاعدة ،فيقال� :إن النهي ورد على خ�ص���و�ص الو�ص���ف فقط ،ال على عموم الأ�صل،
فيبقى العموم على مقت�ضى امل�رشوعية ،وال يبطل ببطالن و�صفه(.)110
و�أما من يرى الف�س���اد يف هذه ال�ص���ور؛ ف�إنه ال ي�سلم بهذا املعنى ،ويرى �أن الو�صف
( ((10رواه� :أحمد يف امل�سند ( ،307/34رقم  )20699عن رجل من بني �سلمة ،يقال له� :سليم ،وقال حمققو امل�سند:
�صحي ��حلغ�ي�ره.
( ((10انظ ��ر :امل�س ��ودة (.)434 -433/1
(((10املالقي ��ح وامل�ضام�ي�ن :م ��ا يف بط ��ون الن ��وق م ��ن الأجن ��ة .انظ ��ر :امل�صب ��اح املن�ي�ر (.)454 ،297
( ((10انظر :املعتمد ()193/1؛ ك�شف الأ�سرار ()527/1؛ التحبري �شرح التحرير ()2295 ،2286/5؛ البحر املحيط
()442 ،439/2؛ �أ�ص ��ول الفق ��ه ال ��ذي ال ي�س ��ع الفقهي ��ة جهل ��ه (.)280
( ((11انظر� :إحكام الأحكام �شرح عمدة الأحكام ()579 -578؛ البحر املحيط ()440/2؛ التقرير والتحبري يف �شرح
التحري ��ر (.)141 -140/2
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�صار جز ًءا من الأ�صل ،كاجلزء مع الكل ،فيلزم من ف�ساد اجلزء ف�ساد الكل.

املطلب الثاين :امل�سائل الفقهية
الف���روع الفقهية املخرج���ة على هذه القاع���دة كثرية ج ًدا ،وقد ج���رى يف كثري منها
النزاع ،هل يبقى العموم �أم يبطل ،و�س�أذكر بع�ض هذه امل�سائل:

امل�س�ألة الأولى :هل ي�ستحب اجلمع بني خ�صال الكفارة؟
من وجبت عليه كفارة على التخيري؛ ككفارة اليمني بني العتق ،والإطعام ،والك�سوة،
�أو عل���ى الرتتي���ب؛ ككفارة الظهار ،يجب العتق ،ثم ال�ص���يام ،ثم الإطع���ام ،ف�إذا كفر
بالعتق ،ثم �أراد �أن يكفر مبا بعده ،فهل يقع له ذلك م�ستح ًبا؟
ذكر بع�ض الأ�ص���وليني �أنه ي�ستحب اجلمع بني خ�صال الكفارة( ،)111وخرجه ال�سبكي
على هذه القاعدة ،فقال" :و�إن كفر بالعتق ،ثم �ص���ام بني���ة الكفارة ،ينبغي �أن ي�أتي فيه
اخلالف امل�شهور يف �أنه �إذا بطل اخل�صو�ص هل يبطل العموم"(.)112
ووج���ه التخريج على ه���ذه القاعدة -فيما يظه���ر يل� -إما من جه���ة �أن اجلميع كان
واج ًبا ،ثم �إذا �س���قط الوجوب بفعل الأول مل ميتنع ثبوت اال�ستحباب يف الباقي؛ لأنه
قدر م�شرتك بني الواجب وامل�ستحب.
و�إم���ا من جهة �أن الكفارة قد ثبتت يف ذمته يف اجلملة ،والرباءة حت�ص���ل بهذه الأمور
على الرتتيب� ،أو التخيري ،ف�سقوط �أحدها بفعله ،ال يبطل �صالحية الباقي؛ ل�شمول لفظ
الكفارة لها.
ومن نازع يف ا�س���تحباب فعل اجلمي���ع� ،أو اجلمع بني جميع �أنواع الكفارات ،فلي�س
( ((11انظ ��ر :املح�ص ��ول لل ��رازي (.)284 -283/2/1
( ((11انظ ��ر :الإبه ��اج (.)256/2
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خالفه يف ذلك لعدم قوله ب�أن نفي اخل�ص���و�ص ال ي�س���تلزم نف���ي العموم ،و�أنه يرى �أن
اخل�ص���و�ص �إذا انتفى ينتفي معه العموم ،ولكن لأن الكفارة �سقطت كلها بفعل فرد من
�أفراده���ا ،و�أن الواجب واحد ال بعينه ،والباقي بعد ذلك ال دليل على فعله ،فال يطالب
به ال ا�ستحبابًا وال جوا ًزا� ،إال بالدليل العام الذي يقت�ضي اجلواز �أو اال�ستحباب بح�سب
ما يف الفعل ،دون تعلقه بالكفارة(.)113

امل�س�ألة الثانية� :إذا �أحرم بفر�ض ،فف�سد� ،أو خرج منه ،فهل ينقلب �إلى نفل؟
�إذا �أحرم بفر�ض ،و�أت���ى مبا ينايف الفر�ض دون النفل� ،أو �أراد قلب الفر�ض �إلى نفل،
فهل تبطل ال�صالة كلها� ،أم يبطل خ�صو�ص الفر�ض ،وت�صح نفال مطل ًقا؟ �إن كان له عذر
�صحيح ،فتنقلب نفال ،وت�صح؛ لأنه �إذا بطل الأخ�ص بقي الأعم ،ولأن و�صف الفر�ضية
�إذا بطل ،بقي �أ�ص���ل ال�صالة ،و�إن كان لغري عذر �صحيح ،فكثري من �أهل العلم ال يقول
هنا بالقاعدة؛ �إما لأنه متالعب ،وقد �أبطل �ص�ل�اته بال �سبب �صحيح ،و�إما لأن جز ًءا من
ال�صالة خال عن النية(.)114
ولهذا �صور:
�أو ًال� :إذا ظن دخول وقت �ص�ل�اة فري�ض���ة ،ف�أحرم بها ،فبان قبل وقته ،فال يجزئه عن
الفر�ض جز ًما ،وتنعقد نفال.
ثان ًيا� :أن ينوي ً
فر�ض���ا �آخر ،فيبطل الفر�ض الأول ،وال ت�ص���ح يف الفر�ض الثاين؛ لأن
النية ال بد �أن تكون من �أول الفر�ض ،وت�صح نفال.
( ((11انظ ��ر :الإبه ��اج ()255/2؛ ك�ش ��ف الأ�س ��رار (.)289 -276/2
( ((11انظ ��ر :تبي�ي�ن احلقائ ��ق �ش ��رح كن ��ز الدقائ ��ق ()190/1؛ البح ��ر الرائق �شرح كن ��ز الدقائ ��ق ()398/1؛ الإبهاج
()349/2؛ الأ�شب ��اه الب ��ن ال�سبك ��ي ()97 -96/1؛ الكايف البن قدام ��ة ()277 -276 ،268/1؛ ال�شرح الكبري ()373/3؛
الف ��روع ()146 -145 ،142/2؛ القواع ��د الأ�صولي ��ة (.)1033 ،1028 -1027/2
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ثال ًثا� :أن يظن �أن عليه فائتة ،فيحرم بها ،ثم يتبني له �أثناء ال�صالة �أن لي�س عليه �شيء،
فتنقلب نفال.
راب ًعا� :أن يحرم بالفر�ض قائ ًما ،ثم يقعد بال علة ،فيبطل الفر�ض ،وتنقلب نفال.
خام�سا� :أن يحرم بفري�ضة يف الكعبة ،فال ت�صح ،وتنقلب نفال.
ً
�ساد�س���ا :لو �أحرم بفري�ض���ة منفر ًدا ،ثم �أقيمت ال�صالة جماعة ،قلبها نفال ،و�سلم من
ً
ركعتني.
قال ابن اللحام (ت  803هـ) عن م�س����ألة من �أح���رم بفر�ض ثم قلبه نفال(" :)115وبيان
تخريج هذه امل�س����ألة على القاعدة� :أن نية الفر�ض ت�ش���تمل على نية ال�ص�ل�اة من حيث
اجلملة ،وخ�ص���و�ص الفر�ض ،ف�إذا بطل خ�صو�ص الفر�ض بقي �أ�صل نية ال�صالة ،كما لو
�أحرم يظن �أن الوقت دخل ،فبان مل يدخل..
ومن ن�رص الرواية لأولى هنا -وهي عدم ال�ص���حة� ،-أجاب عن قيا�س هذه امل�س����ألة
على امل�س�ألة التي قبلها :ب�أنه �إمنا ي�صح يف الرواية الأولى لأنه �أحرم بالفري�ضة قبل وقتها،
فانعقدت من �أ�صلها نافلة ،فلهذا �صح �أن يتمها بتلك النية ،وههنا انعقدت فري�ضة ،فلم
ي�صح �أن يكملها نافلة".

امل�س�ألة الثالثة� :إذا �أخرج الزكاة ،ثم تبني �أن ال �شيء عليه.
�إذا ظن رب املال �أن عليه زكاة ف�أخرجها ،ثم بان �أن ال �ش���يء عليه ،مل يرجع بها على
امل�س���اكني؛ لوقوعها نفال ،وات�ص���ال القب�ض بها ،فقد بطل �أ�صل الزكاة ،لكن بقي �أ�صل
ال�صدقة ،وهي �أعم(.)116
( ((11القواع ��د الأ�صولي ��ة (.)1032/2
( ((11انظ ��ر :املنث ��ور ()112/1؛ الف ��روع ()288/4؛ القواع ��د الأ�صولي ��ة (.)1038/2
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امل�س�ألة الرابعة :من �أحرم باحلج قبل �أ�شهره.
�إذا �أحرم باحلج قبل �أ�شهره ،ومل نقل ب�صحة احلج ،فبطالن خ�صو�ص احلج ال يقت�ضي
بطالن عموم الإحرام ،فيبقى عموم الإحرام بالعمرة(.)117
قال الزرك�ش���ي احلنبل���ي (ت  772هـ)(�" :)118إذا �أحرم باحلج �ص���ح عمرة؛ ل�ص���حة
الإحرام بها يف كل ال�س���نة ،وجمرد الإحرام يقت�ض���ي �أفعالها ،وهو الطواف وال�س���عي
واحللق ،وما زاد على ذلك خمت�ص باحلج ،و�إذا بطل اخل�ص���و�ص بقي العموم ،فهو كما
لو �أحرم بال�صالة قبل وقتها.
لك���ن يقال على هذا :ب�أن اقت�ض���اء الإحرام لأفعالها ال يقت�ض���ي �أن���ه �إذا بطل احلج �أنه
حت�صل له عمرة؛ �إذ العمرة ن�سك �آخر ،فهو كالع�رص �إذا نقلها للظهر ال ت�صح ظهراً ،غايته
�أن يقال :يتحلل بعمل عمرة".

امل�س�ألة اخلام�سة :من نذر فعل عبادة على �صفة حمرمة.
�إذا ن���ذر �أن يفعل عبادة على وجه منهي عنه؛ ف�إن ال�ص���فة تبطل ،ويلزمه فعل العبادة
بدون الو�ص���ف املنهي عنه؛ لأن الو�ص���ف �إذا بطل مل يبطل الأ�صل ،وبطالن الأخ�ص ال
يقت�ضي بطالن الأعم( ،)119ولذلك �صور ،منها:
�أوال� :إذا نذر �ص���وم يوم العيد؛ �صح نذره ،ولزمه يوم �آخر؛ لأنه �إذا بطل خ�صو�ص
نذر ال�صوم يف يوم العيد ،بقي عموم نذر ال�صوم.
ثان ًيا :لو نذر الطواف على �أربع ،لغى خ�ص���و�ص الط���واف على الهيئة املنهي عنها،
( ((11انظ ��ر :املجم ��وع املذه ��ب ()254/1؛ املنث ��ور ()115/1؛ القواع ��د الأ�صولي ��ة (.)1043 -1042/2
(�((11ش ��رح الزرك�ش ��ي عل ��ى خمت�ص ��ر اخلرق ��ي (.)73 -72/3
( ((11انظ ��ر :فت ��ح القدي ��ر ()91/5؛ ال ��كايف ()495/2؛ ال�ش ��رح الكب�ي�ر ()249/28 ،373/9؛ الإن�ص ��اف ()181/28؛
القواع ��د الأ�صولي ��ة (.)1053 ،1051 ،1047 ،1044/2
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ولزمه الطواف على الوجه امل�رشوع.
ثال ًثا :نذر �أن ي�ص���لي عريانًا� ،أو يف مكان منهي عنه ،لزمه �أن ي�صلي م�ست ًرتا يف مكان
ت�صح ال�صالة فيه.
راب ًعا� :إذا عني �أ�ض���حية معيبة بقوله" :جعلت هذه �أ�ض���حية"� ،أو نذر الت�ض���حية بها
ابتداء؛ فال تكون �أ�ض���حية؛ لأنها معيبة ،ويلزمه ذبحها؛ لأن �إيجابها بقوله هي �أ�ض���حية
كنذر ذبحها ،فليزمه الوفاء به ،ف�إذا بطل خ�صو�ص الأ�ضحية ،بقي عموم النذر.

امل�س�ألة ال�ساد�سة� :إذا وقف ما ال ي�صح وقفه.
لو وقف على م�سجد قنديل ذهب �أو ف�ضة مل يجز ،وبطل خ�صو�ص الوقف ،ويبقى
عموم ال�صدقة به ،فيك�رس وي�رصف يف م�صالح امل�سجد وعمارته(.)120

امل�س�ألة ال�سابعة� :إذا ف�سدت احلوالة ،فهل يحق للمحال القب�ض؟.
�أوال� :إذا �أح���ال امل�ش�ت�ري البائع بالثمن على رجل ،ثم ف�س���خ البي���ع بخيار �أو غريه،
ف����إن احلوالة تبطل عن���د بع�ض العلماء؛ لأن الثم���ن الذي �أحيل به لقب�ض���ه مل يكن دينًا
له ،ويج���وز للمحتال -الذي هو البائع -قب�ض���ه للمالك ،بعموم الإذن الذي ت�ض���منه
خ�ص���و�ص احلوالة؛ لأنها مت�ض���منة جلواز الأخذ ،واملنايف ورد على خ�ص���و�ص احلوالة
فيبقى اجلواز(.)121
ثان ًيا� :إذا كان لرجل �سلم ،وعليه �سلم من جن�سه ،فقال لغرميه :اقب�ض �سلمي لنف�سك،
ففعل ،مل ي�ص���ح قب�ضه لنف�س���ه؛ لأن قب�ضه لنف�س���ه حوالة به ،واحلوالة بال�سلم ال جتوز،
ويقع قب�ضه للآمر؛ لأن احلوالة �إذا بطلت مبال ال�سلم بقي الإذن العام يف قب�ضه.
( ((12انظ ��ر :املغن ��ي ()230/4؛ القواع ��د الأ�صولي ��ة (.)1054/2
( ((12انظ ��ر :الو�سي ��ط ()226 /3؛ الإبه ��اج ()349/2؛ نهاي ��ة ال�س ��ول �ش ��رح املنه ��اج ()106/1؛ الف ��روع ()417/6؛
القواع ��د الأ�صولي ��ة (.)1045/2
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ومن ر�أى عدم �صحة القب�ض علل ب�أنه مل يجعله نائ ًبا له يف القب�ض ،فالإذن ثبت �ضمنًا
يف احلوالة ،ف�إذا بطلت بطل ما يف �ضمنها ،وهو الإذن(.)122

امل�س�ألة الثامنة� :إذا ف�سدت الوكالة.
�أوال� :إذا وكله يف بيع فا�س���د� ،أو �رشاء فا�س���د ،مل ت�ص���ح الوكالة يف الفا�سد؛ لأن اهلل
تعالى مل ي�أذن فيه ،ولأن املوكل ال ميلكه فالوكيل �أولى ،وال يكون وكيال يف ال�ص���حيح؛
لأن املوكل مل ي�أذن ،فهنا يقال ببطالن العموم(.)123
وذكر بع�ض العلماء �ص���حة الوكالة يف ال�ص���حيح؛ لأنه �إذا �أذن يف الفا�سد فال�صحيح
�أولى(.)124
وفرق ابن اللحام يف قواعده بني �أنواع الف�س���اد ،ف�إن كان الف�ساد لأجل وقت البيع،
كالبيع بعد نداء اجلمعة الثاين� ،أو �س���دً ا للذريعة ،كما يف النهي عن بيع ال�س�ل�اح لأهل
احل���رب� ،أو يف الفتن���ة ،ونحو ذلك من ال�ص���ور؛ فق���د يقال :ميلك ال�ص���حيح ،ويلغو
الفا�سد؛ لأنه �إذا بطل خ�صو�ص الف�ساد ،بقي عموم الوكالة يف ال�صحيح.
و�إن كان الف�س���اد لذاته؛ كبيع اخلمر و�رشائه ،ونحو ذلك من ال�ص���ور التي يف�سد فيها
البيع لذاتها؛ ف�إنه ال ميلك ال�ص���حيح؛ لأن البيع يف �أ�ص���له فا�سد ،فال ت�صح الوكالة فيه،
وال يف غريه لعدم الإذن(.)125
ثان ًي���ا� :إذا ف�س���دت الوكالة لكونها معلق���ة على �رشط ،فت��ص�رف الوكيل عند وجود
ال�رشط� ،صحت؛ لوجود مطلق الإذن(.)126
( ((12انظ ��ر :ال�ش ��رح الكب�ي�ر ()305/12؛ القواع ��د الأ�صولي ��ة (.)1046/2
(((12انظ ��ر :ال�ش ��رح الكب�ي�ر ()526 -525/13؛ �أ�سن ��ى املطال ��ب �ش ��رح رو� ��ض الطال ��ب (.)274/2
(((12انظ ��ر :ال�ش ��رح الكب�ي�ر (.)526/13
( ((12القواع ��د الأ�صولي ��ة ( ،)1047 -1046/2وحا�شي ��ة املحق ��ق عليه ��ا ( ،1047/2رق ��م .)2
(((12انظ ��ر :الأ�شب ��اه الب ��ن ال�سبك ��ي ()96/1؛ �أ�سن ��ى املطال ��ب �ش ��رح رو� ��ض الطال ��ب (.)274/2
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أنت وكيل يف طالقه���ا ،ف�أبر�أته برئ ،ثم الوكيل
ومث���ال ذلك :لو قال � :إن �أ ْب َر�أَتْن���ي ف� َ
خمري ف�إن طلق وقع رجع ًيا; لأن الإبراء وقع يف مقابلة التوكيل ،وتعليقه �إمنا يفيد بطالن
خ�صو�ص التوكيل ،و�أما التطليق في�صح لعموم الإذن(.)127

امل�س�ألة التا�سعة� :إذا �أبطل احلاكم �شهادة �شاهدين ملبادرتهما.
�إذا ت�ضمنت �ش���هادة ال�شهود خ ًربا ،وردت �ش���هادتهما لكونهما بادرا بها قبل طلبها ،الطعنًا
فيهما؛ ف�إنه يجوز لغري احلاكم العمل مبا ت�ضمنه خربهما ،ومن و�صور ذلك� :إذا �شهد ال�شاهدان
ح�سبة عند احلاكم �أن عم ًرا الغائب وكل زي ًدا ،ف�إذا رد احلاكم �شهادتهما للمبادرة ،مل ميتنع على
زيد العمل بالوكالة بخربهما; لأنه ال يلزم من بطالن خ�ص���و�ص ال�ش���هادة بطالن عموم كون
ذلك خ ًربا ،فيجوز حينئذ لزيد �إذا غلب على ظنه �صدقهما �أن يعمل مبقت�ضى الوكالة(.)128
ه���ذه بع�ض الأمثل���ة املخرجة على هذه القاعدة ،وهي كثرية يف كتب فقه ال�ش���افعية
واحلنابلة ،يظهر بها �أثرها ،وتنوع تطبيقاتها يف عدد من الكتب ،يف العبادات واملعامالت
والأق�ضية وال�شهادات ..واهلل �أعلم.

اخلامتة
يف ختام هذا البحث ،تظهر عدد من النتائج ،وهي:
 -1ظاهر اللفظ من القاعدة غري مراد ،فلي�س املق�ص���ود بها كل عموم مع خ�صو�ص،
بل عموم ثابت �ضمنًا ،وعلى هذا فهي تفيد� :أن العموم الثابت �ضمنًا ب�سبب �أمر خا�ص،
�إذا ارتف���ع الأمر اخلا�ص الذي ثبت به ،فهل يرتف���ع العام� ،أم يبقى؟ وال يدخل يف هذا
العام الذي ثبت ا�ستقالال ،ثم ارتفع بع�ض �أفراده ،وعلى هذا ف�إن ظاهر اللفظ منها غري
(((12انظ ��ر :حتف ��ة املحت ��اج ( ،)483 -482/7وحا�شي ��ة العب ��ادي علي ��ه.
(((12حوا�ش ��ي الرمل ��ي عل ��ى �أ�سن ��ى املطال ��ب (.)282/2
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مراد؛ لأن العموم ال يرتفع بارتفاع بع�ض �أفراده باتفاق العلماء.
 -2ظهر من هذا البحث �أن القاعدة بهذه ال�صياغة مذهبية ،ن�ش�أت يف كتب ال�شافعية،
وتبعه���م فيها احلنابلة ،ولكن م���ع كونها كذلك �إال �أن �أثرها يظهر يف �س���ائر الفروع من
املذاهب الأخرى؛ لأن ق�ضية عدم التالزم بني ارتفاع اخل�صو�ص والعموم متفق عليها،
ولكن يقع النزاع يف ثبوت العموم من �أمر خا�ص قد ارتفع.
 -3مو�ضوع القاعدة �أ�صويل وفقهي ،فيتخرج عليها م�سائل �أ�صولية ،وفروع فقهية،
ولهذا تذكر يف كتب القواعد الأ�صولية ،وكتب القواعد الفقهية.
 -4مل �أقف على �أدلة للقاعدة ،بل ومل �أر من ن�س���ب الأقوال فيها �إلى �أحد ،و�س���بب
ذلك واهلل �أعلم �أن مو�ضوعها نف�سه مما يقع فيه اخلالف بح�سب الواقع ،ولي�س مما ينازع
فيه لذاته ،من حيث �إن العموم ال يلزم ارتفاعه من ارتفاع خ�صو�صه ،ومن جهة �أنه مهما
�أمكن ت�صحيح الأفعال والأقوال وجب ذلك ،وحيث يتعذر الت�صحيح يحكم بالبطالن.
و�أما التو�صيات ،فهي:
� -1رضورة مالحظة ت�أثري القاعدة يف عدد من امل�سائل التي مل ين�ص عليها الأ�صوليون،
مم���ا يكون له �أثر يف تقوية بع�ض القواعد� ،أو بيان �س���بب اخل�ل�اف فيها� ،أو ترجيح �أحد
الأقوال فيها.
 -2حاجة بع�ض القواعد يف كتب الفقه �إلى الدرا�س���ة ،وجمع �ش���تاتها ،و�ضمها �إلى
نظائرها من القواعد الأخرى ،كما يف قاعدة� :إذا بطل الو�صف ال يبطل الأ�صل.
واهلل �أعلم و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد و�آله.
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