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 تأليف: اإلهبم أبي الع

ىــ(دساست ًحتميك ًتعليك657ث)الكبيف السبكي عبذ بن علي احلسن  
 

 سأفت نؤي حسين آل فشج د.و.أ.                                                                                        
)*(

 

 
 هلخص البحث

تبحث ىذه الرسالة في أحد أىـ المباحث األصولية، التي ليا موقع في بناء عمـ أصوؿ الفقو،      
وفيـ النصوص الشرعية، وفيـ مراد الشارع الحكيـ، فيي تعالج إحدى جزئيات موضوع العاـ عند 

يصو، ألفيا اإلماـ عمماء أصوؿ الفقو، وتبيف مرتكزات الفرؽ بيف مصطمحاتو، السيما عند تخص
السبكي وسماىا "العاـ المخصوص والعاـ الذي أريد بو الخصوص"، وقد مّيز مف خالليا بيف 
ىذيف المصطمحيف ووضح أثر التبايف فييما عمى عممية االستنباط، وقد قمت بدراستيا وتحقيقيا 

 والتعميؽ عمى أىـ فقراتيا.     
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 . انعهوو اإلسالميةكهية  /جامعة انموصم فيمساعذ ستار أ )*(



 

نإلماو انسبكي/دساسة وتحقيق وتعهيق انَعاُو اْنَمْخُصوُص َوانَعاُو انَِّزي أُِسيَذ بِِه انُخُصوصُ   

أ.و.د.سأفت نؤي حسين آل فشج                         

 ٔ٘ٙ 
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      همذهت  
عمى المخصوص بإرسالو ، والصالة والسالـ الذي عَـّ الخالئؽ بنعمو وآالئوالحمد هلل   

المريديف رضاه ورضوانو، وعمى التابعيف ، وعمى آلو وصحبو رحمة لمعالميف سيدنا ونبينا محّمد
    وبعد.. ليـ إلى يـو الديف، 

صغيرة الحجـ، عظيمة النفع، ىدفيا معالجة موضوع ميـ في  قديمةفيذه رسالة     
 .عميمة استنباط األحكاـ الشرعية مف نصوص القرآف الكريـ والسنة المطيرة

وقد جعميا مؤلفيا خالصة لتحقيؽ مسألة أصولية دقيقة، ضمف مبحث العاـ والخاص   
لخصوص( لمؤلفيا اإلماـ )العاـ المخصوص والعاـ الذي أريد بو ا في أصوؿ الفقو، وعنوانيا:

ىػ( وىي تركز في بياف ما يتعمؽ بيذا الموضوع مف حيث ٙ٘ٚالعالمة تقي الديف السبكي)ت
اإلماـ عرض ليا ، وتجدر اإلشارة أّف أوؿ مف تالتمييز بيف ىذيف المصطمحيف عند األصولييف

ولييف عمى سبيؿ األص أوائؿفي رسالتو األصولية الشييرة، ثـ ذكرىا  -رحمو اهلل تعالى-الشافعي
اإلجماؿ عند كالميـ عف العاـ والخاص، ثـ تعقب أقواليـ المتأخروف منيـ، فتعرضوا ليا بشيء 

لكف لـ يفرد أحد مف األصولييف ليذا الموضوع رسالة مستقمًة غير ما  مف التفصيؿ، والبياف.
 .صنفو اإلماـ تقي الديف السبكي في ىذه الرسالة التي بيف أيدينا

 : نعمى قسمي رتبتهاوقد 
 : ثحامبثالثة وفيو  :القسم األول: الدراسة

 .في ذكر نبذة مختصرة عف المؤلؼ :المبحث األول
 المطمب األوؿ: ماىية العاـ وأقسامو. دراسة موضوع المخطوط، وفيو مطمباف: :ثانيالمبحث ال

 .لفرؽ بيف العاـ المخصوص والعاـ الذي أريد بو الخصوصالمطمب الثاني: ا
 في دراسة المخطوط. :لثالثاالمبحث 

 نص.التحقيؽ القسم الثاني: 
 وصمى اهلل وسمم وبارك عمى سيدنا محّمد وعمى آلو وأصحابو أجمعين
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 متييذ

 يف ركش نبزة خمتصشة عن ادلؤلف
ال شؾ أنو كتبت عف حياة اإلماـ السبكي بحوث كثيرة وكتب عديدة، في أثناء تحقيؽ    

يمة، وىي ما بيف منشور أو ربما مركوف عمى رفوؼ الرسائؿ كتبو العظيمة ودراسة آرائو القو 
، نما أغنانا في ىذه العجالة عف إعادة الكتابة في مثؿ تمؾ الجيود، السيما (ٔ)الجامعية واألطاريح

أف الموضوع الذي نحف بصدده ىو دراسة وتحقيؽ إحدى رسائمو المختصرة جدًا، لكف ال ضير 
 ف حياتو، وىي كاآلتي:أف نستعرض في ىذا المقاـ شيئًا ع

 اسمو ونسبو ولقبو:
 الحسف أبو الديف المجتيديف تقي بقية القضاة قاضي العالمة الحافظ اإلماـ ىو الشيخ

 الخزرجيبف حامد تماـ  بف موسى بف يوسؼ بف تّماـ بف عمي بف الكافي عبد بف عمي
 .(ٕ)الشافعي الدمشقي األشعري ثـ المصري السبكي األنصاري

 و وأعمالو ووفاتو:مولده ونشأت
قرأ القرآف ىػ( في قرية "ُسُبؾ العبيد" إحدى قرى المنوفية بمصر، ٖٛٙسنة ) صفرولد في 
 باقا ابف أصحاب مف وجماعة الدمياطي الديف شرؼ الحافظ مف بمصر ، وسمعالعظيـ بالسبع

 يثبالحد وعني ىػ(،ٚٓٚ) عاـ دمشؽ قدـ وغيره، الصواؼ بف يحيى مف وباإلسكندرية وغيرىـ،
، مف كثيراً  المتَقف بخطو وكتب عناية أتـ  واألدب الفقو مف العمـ فنوف جمع ممف وكاف العمـو

 في والشدة والشجاعة والعبادة والتالوة والورع الزىد والفصاحة، وكاف كثير والشعر والمغة والنحو
 ثـ ،ىػ(ٕٗٚ) سنة في األموي الجامع في وخطب ىػ(ٜٖٚ) سنة الشاـ قضاء ولي، وقد (ٖ)دينو

السبكي صاحب متف جمع الجوامع في  الوىاب عبد الديف تاج اإلماـ لولده القضاء وترؾ ضعؼ
 ىػ(. ثـٙ٘ٚ) سنة األولى جمادى في استقالاًل  حكـ ثـ أشيراً  والده عف نيابة أصوؿ الفقو، فحكـ

 .(ٗ)ىػ(ٙ٘ٚاآلخرة سنة ) جمادى ثالث االثنيف ومات فييا يوـ إلى القاىرة مترجمنا عاد
 شتو:أس

 لمسبكي أسرة مباركة عرفت بغزارة العمـ وكثرة التأليؼ، مف أشيرىـ:  
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 والده قاضي القضاة: عبد الكافي السبكي. .ٔ
 ابنو قاضي القضاة: بياء الديف أبو حامد أحمد بف عمي السبكي. .ٕ
 .تاج الّديف عبد الوّىاب بف عمي السبكيابنو قاضي القضاة:  .ٖ
 السبكي.بف عمي  ماؿ الّديف أبو الطّيب الحسيفابنو ج .ٗ
 .(٘)سارة بنت عمي بف عبد السبكيابنتو الفقيية  .٘

 تالهيزه:
 أخذ العمـ عنو خمؽ كثير وتخرج عمى يديو أبرز العمماء، منيـ:

 أوالده السابؽ ذكرىـ. .ٔ
 ىػ(.ٕٗٚالحافظ يوسؼ بف الزكي المزي)ت .ٕ
 ىػ(.ٛٗٚالحافظ شمس الديف محمد بف أحمد التركماني الذىبي) .ٖ
 ىػ(.ٔٙٚيكمدي العالئي)تالحافظ خميؿ بف ك .ٗ
 ىػ(.ٗٙٚصالح الديف خميؿ بف أيبؾ الصفدي) .٘
 ىػ(.ٕٚٚجماؿ الديف عبد الرحيـ بف الحسف االسنوي) .ٙ
 .(ٙ)ىػ(ٙٓٛالحافظ زيف الديف عبد الرحيـ الكردي العراقي)ت .ٚ

 هؤلفبتو:
 لتقي الديف السبكي مصنفات كثيرة، وتحقيقات دقيقة مف أشيرىا:          
 خير زيارة في السقاـ شفاء الطالؽ، مسألة في الشقاؽ التعميؽ، رفع مسألة في كتاب التحقيؽ   

 مف الحكـ إبراز االشتقاؽ، أمثمة في اإلشراؽ الرسوؿ، لمعة سبّ  مف عمى المسموؿ السيؼ األناـ،
 لالمتناع، لو إفادة في القناع كشؼ الدروس، وضع حكمة في النفوس إحياء القمـ، رفع حديث
القوؿ الموعب في  ،التحبير المذىب في تحرير المذىبالتراويح،  صالة يف المصابيح ضوء

 ،عقود الجماف في عقود الرىف والضماف ،الرقـ األبريزي في شرح التبريزي، القضاء بالموجب
النقوؿ  ،السيـ الصائب في بيع ديف الغائب، طميعة الفتح والنصر في صالة الخوؼ والقصر
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 اإلبياج لمنووي، الميذب وشرح ،ؼ الغمة في ميراث أىؿ الذمةكش ،البديعة في أحكاـ الوديعة
 .(ٚ)لمنووي المنياج شرح في

 ادلبحث األًل
 دساست هٌضٌع ادلخطٌط 

 ادلطلب األًل
 هبىيت العبم ًألسبهو

 :لغت ًاصطالحب   لعبمتعشيف ا
، بمعنى: الشموؿ مأخوذ مف اسـ فاعؿ ىو الشامؿ، وىو  العبم لغت: العمـو

َـّ الشيء يعُ : ، يقاؿواإلحاطة  .(ٛ)شمؿ الجماعة :أي ُعُموماً  ـ  َع
ـ      جؿّ  كقولو وذلؾ شيئًا، منيا يغادر ال الجممة عمى يأتي الذي قاؿ ابف فارس: "العا

 .(ٔٔ)"(ٓٔ){َشْيءٍ  ُكؿ   َخاِلؽُ : }، وقاؿ(ٜ){َماءٍ  ِمفْ  َدابَّةٍ  ُكؿَّ  َخَمؽَ : }ثناؤه
 :  ب  صطالحاالعبم 

 ة في تعريؼ العاـ:لألصولييف مسالؾ مختمف   
حسب لجميع ما يصمح لو ب (ٕٔ)مفظ المستغرؽ، بأنو: "الجميور األصولييففقد عرفو     
لفظ  فأنو لو، بخالؼ "رجؿ" يصمح ما لجميع مستغرؽ فإنو لفظ . مثؿ: "الرجاؿ"(ٖٔ)"وضع واحد

 .(ٗٔ)يستغرقيـ ولكف ال الدنيا رجاؿ مف واحد لكؿ يصمح
نما سمي عامًا وعرفو إماـ الحرميف: بأنو     "القوؿ المشتمؿ عمى شيئيف فصاعدًا، وا 

 مف الداؿ الواحد المفظ عف ، وتبعو اإلماـ الغزالي بقولو: "عبارة(٘ٔ)لتعمقو بشيئيف عمومًا فصاعدًا"
 .(ٙٔ)"شيئيف فصاعداً  ما عَـّ فصاعدًا، أي: ىو  شيئيف عمى واحدة جية

 .(ٚٔ)مدلولو" ماىية أجزاء جميع عمى الداؿ وعرفو الطوفي بأنو: "المفظ  
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 ألسبم العبم:
في  -رحمو اهلل تعالى-ينقسـ العاـ عمى عدة أقساـ، وأوؿ مف أشار إلييا اإلماـ الشافعي   

 األصولية، وقد وضح األصوليوف تمؾ األقساـ، وىي كاآلتي: (ٛٔ)رسالتو
 وىذا النوع خارج عف موضوع بحثنا: قطعًا، العام الذي يراد بو العموم مطمقاً   .1

 ِمفْ  َوَما}وىو العاـ الذي صِحبتو قرينٌة تنفي احتماؿ تخصيصو، كالعاـ في قولو تعالى:       
، ففي ىذه اآلية وأمثاليا تقرير سنة إليية عامة ال (ٜٔ){ِرْزُقَيا المَّوِ  َعَمى ِإالَّ  اأْلَْرضِ  ِفي َدابَّةٍ 

، وال يحتمؿ أ ف يراد بو الخصوص تتخصص وال تتبدؿ، فالعاـ فييا قطعي الداللة عمى العمـو
 .(ٕٓ)قطعًا، بؿ يبقى العاـ فييا عمى عمومو فيشمؿ كؿَّ أفراده ويحيط بيـ

 العام المخصوص، ويسمى أيضًا "العام المطمق": .2
وىو العاـ المطمؽ الذي لـ تصحبو قرينة تنفي احتماؿ تخصيصو، وال قرينة تنفي دالتو عمى    

، مثؿ أكثر النصوص التي وردت فييا صيغ  ، فيي مطمقة عف قرائف لفظية أو العمـو العمـو
عقمية أو عرفية تعي ف العموـَ، أو الخصوَص، فالعاـ فييا ظاىر في العموـ حتى يقـو الدليؿ عمى 

فإف المفظ العاـ يشمؿ  (ٕٔ){ُقُروءٍ  َثاَلَثةَ  ِبَأْنُفِسِيفَّ  َيَتَربَّْصفَ  َواْلُمَطمََّقاتُ }تخصيصو، مثؿ قولو تعالى: 
كانت مطمقة طالقًا رجعيًا أو طالقًا بائنًا، ولكف القرينة المفظية بسياؽ اآلية في كؿ مطمقة سواء 

تدؿ عمى أّف ذلؾ المفظ العاـ مراد بو المطمقة طالقًا رجعيًا، { ِبَرد ِىفَّ  َأَحؽ   َوُبُعوَلُتُيفَّ }قولو تعالى: 
 .(ٕٕ)ا مف غيرهأحؽ  بردى –باعتبار ما كاف  –ألّف المطمقة طالقًا بائنًا ليس زوجيا 

     قطعًا:  العام الذي أريد بو الخصوص .ٖ
وىو العاـ الذي صحبتو قرينة تنفي بقاَءه عمى عمومو، وتُبي ف أّف المراد منو بعُض أفراده     

اس" ، فمفظة "الن(ٖٕ){َسِبياًل  ِإَلْيوِ  اْسَتَطاعَ  َمفِ  اْلَبْيتِ  ِحج   النَّاسِ  َعَمى َوِلمَّوِ }قطعًا، مثؿ قولو تعالى: 
في ىذا النص العاـ، أريد بيا الخصوص، وىـ المستطيعوف المكمفوف؛ ألّف العقؿ يقضي بخروج 

 . (ٕٗ)الصبياف والمجانيف عف ذلؾ، فال يشمميـ ىذا العمـو ؛ ألنيـ ليسوا مكمفيف
ولكف اقترف بو دليؿ يدؿ عمى أنو مراد بو  ،مف حيث الوضع اً عام فيكوف لفظ ىذا النوع    

لكنو  األصؿ أفرادًا بحسب لو إف حيث مف القميؿ، فيو كمي بو ، فالمرادلمغويبعض مدلولو ا
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ـُ النَّاُس ِإفَّ النَّاَس َقْد ذلؾ  ؿامثو  منيا، فرد أي: جزئي في استعمؿ قولو تعالى: )الَِّذيَف َقاَؿ َلُي
) ـْ َجَمُعوا َلُك
عيـ بف نلكف أريد بو شخٌص معيف مخصوص وىو " عاـىو  " األوؿالناس"، فمفظ (ٕ٘)

ومف معو مف  سفياف أبي مالقاة عف المؤمنيف تثبيطو في كثيريف مقاـَ  األشجعي، لقيامو مسعود
 .(ٕٙ)المقصوديف بمفظ "الناس" الثاني األحزاب

 ادلطلب الثبني
 لفشق بني العبم ادلخصٌص ًالعبم الزي أسيذ بو اخلصٌصا

 

 بو أريد عاـ ىذا: قولنا بيف ؽلمفر  يتنبو أف نقَؿ الزركشي عف ابف دقيؽ العيد قوَلو: "يجب
 .(ٕٚ)األوؿ" مف أعـ الثاني فإف مخصوص، عاـ ىذا: قولنا وبيف الخصوص،
بيف  (ٕٛ)االصولييف لـ يذكروا التفرقة فّ أاعمـ :" -ابف المصنؼ -وقاؿ التاج السبكي   

رضي اهلل عنو  -والشافعي ، العاـ المخصوص والعاـ الذي أريد بو الخصوص وىو تحرير منيـ
نو عاـ مراد أومنيا  ،نو عاـ مخصوصأ :منيا (ٜٕ){يعَ البَ  اهللُ  ؿَّ حَ أَ وَ } :لو أقواؿ في قولو تعالى -

في ذلؾ كالـ  -أيده اهلل تعالى -ولوالدي ، وقد كثر الكالـ في ذلؾ وتشعب النظر ،بو الخصوص
  .(ٖٓ)"ف يغتبط بو الفطفأنفيس ونحف نذكر جميع ما ذكره فانو مما ينبغي 

ىنا ممخص ما ذكره المصنؼ في رسالتو مع معتصر ما اعتنى بو وسنذكر     
 األصوليوف وأدرجوه في كتبيـ مف فروؽ، وىي كاآلتي:

 في الباقي. حقيقة  :العاـ المخصوص .ٔ
   .في الباقي مجاز :والعاـ الذي أريد بو الخصوص

 .ما كاف مخصصو لفظياً  :العاـ المخصوص .ٕ
 صو عقميًا.ما كاف مخص :بو الخصوص والعاـ الذي أريد

 .سمب الحكـ عف بعض منو: ما العاـ المخصوص .ٖ
 .: ما كاف المراد منو معيناً د بو الخصوصير الذي أالعاـ و 
 .ما كاف مخصصو منفصالً  :العاـ المخصوص .ٗ

 ما كاف مخصصو متصاًل. :د بو الخصوصير الذي أالعاـ و 
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 والمنفصؿ ايةوالغ واالستثناء كالشرط غالبًا، لفظي العاـ المخصوص: يحتاج إلى دليؿ .٘
 البعض. لو فتعيف الجميع إرادة يمنع معنوي دليؿ يحتاج إلى الخصوص: بو والعاـ الذي أريد

 عنو. تنفؾ قد قرينتو :العاـ المخصوص .ٙ
 عنو. تنفؾ ال قرينتو :المراد بو الخصوصوالعاـ 

 .كثر وما ليس بمراد بالمفظ يكوف أقؿىو األالمفظ ما كاف المراد ب :العاـ المخصوص .ٚ
 .أكثريكوف  المفظ أقؿ وما ليس بمراد بالمفظب المراد كاف : ماالمراد بو الخصوصعاـ وال

 المفظ أو مقترنًا بو. عف فيو متأخراً  البياف : يكوفالمخصوصالمراد بو العمـو العاـ  .ٛ
 .(ٖٔ) المفظ عمى فيو متقدماً  البياف : يكوفالمراد بو الخصوصوالعاـ 

 ادلبحث الثبني

 دساست ادلخطٌط
 :و ىزه الشسبلتأليفسبب ت

ذكر السبكي في مقدمة المخطوط أّف سبب تأليفو ليذه الرسالة ىو ما حَدَث أمامو     
في المدرسة العادلية التي كاف يدرس فييا بدمشؽ، مف سوء فيـ بعض الحاضريف لمسألة "العاـ 

مييـ فحصؿ ليـ خبط في إدراؾ معانييا واشتبكت ع المخصوص والعاـ الذي أريد بو الخصوص"
مبانييا، وذلؾ لقمة عمميـ، وضعؼ بضاعتيـ، فانقدح في ذىف المصنؼ تحقيؽ المسألة، وحجب 
ما وصؿ إليو فكره عف أولئؾ الحاضريف، الذيف لـ يكونوا أىال لطرح المسألة أماميـ لعممو بعدـ 

ينتفع  فْ مَ  اعميي ليقؼَ  إدراكيـ ليا، وفي صباح تمؾ الميمة صنؼ ببيتو رسالة في تمؾ المسألة،
 ت لـ يسبقو إلييا َمف قبمو.تحقيقامع زيادة  صولييف، وصفوتو،كالـ األ وأودعيا خالصة ا؛بي

لكنو لـ يحجب ذلؾ عف ولده بياء الديف أحمد، ألنو أىؿ لتمقي ىذا العمـ وفيمو،    
 حيث أصبح فيما بعد قاضي القضاة، وصاحب فتاوى وتأليفات.
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 ادلخطٌط: هسبس

حدى جزئيات مبحث العاـ تعالج ىذه الرسال    ة أحد مواضيع عمـ أصوؿ الفقو الميمة، وا 
والخاص، وىو "العاـ المخصوص والعاـ الذي أريد بو الخصوص" والمسار الذي مشى عميو 

ىو تحقيقو بعض المسائؿ األصولية  -كما بيف ذلؾ في مستيؿ رسالتو –السبكي في رسالتو 
 المتعمقة بيذا المبحث، وىي:

 لمخصوص.تعريؼ العاـ ا .ٔ

 تعريؼ العاـ الذي ُأريَد بو الخصوص. .ٕ

 ذكر الفرؽ بينيما. .ٖ

 العاـ المخصوَص مجاٌز أو ال يجري في العاـ المراد بو الخصوص. .ٗ

 رأيو في ذلؾ. .٘
 أسلٌبو: 

اىتـ السبكي في ىذه الرسالة بتحرير مسألة العاـ المخصوص والعاـ الذي أريد بو الخصوص 
أساليب في عرض المسألة وتوضيحيا شيئًا فشيئًا، فنجده عمى أكمؿ وجو، واستخدـ في ذلؾ عدة 

مثاًل يقوؿ: )إال إْف قيؿ:... فقد ُيقاؿ(، ونجده يذكر اختياراتو بعبارات )فالذي يظير( أو )عمى ما 
 ظير لنا(، وأيضًا يعرض رأي غيره ثـ يقوؿ: )وفيو نظر(.

 

 ادلخطٌط:هنيجي يف حتميك 
 :يا الخطوات اآلتيةتحقيقاتخذت في   
، وقابمتيػا مػع نسػخة ألنيػا أقػدـ مػف األخػرى أصاًل أعتمد عميو في التحقيؽ )آ(جعمت نسخة   .ٔ

 .مع الحفاظ عمى النص، )ب( ونسخة )ط(

نسػػخت المخطػػوط وفػػؽ قواعػػد اإلمػػالء المتعػػارؼ عمييػػا، مػػع االعتنػػاء بعالمػػات التػػرقيـ، ولػػـ  .ٕ
فيػت بإثبػات مػا ىػو متعػارؼ ، واكتخػالؼ تمػؾ القواعػدإذا كانػت ت النسػخمى الفروؽ بيف أنبو ع
العمما = العممػاء ، الفقيػا = الفقيػاء، جػا = جػاء ، سػبع مايػة : )اآلتية كمماتكما في ال، عميو

 = سبعمائة ، زايد = زائد ، أثنايو = أثنائو(.
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التي استخدميا السبكي في  المصطمحاتبترجمت لألعالـ الوارد ذكرىـ في الكتاب، وعّرفت   .ٖ
 .رسالتو

  تعميقات الموضحة لمراد المؤلؼ والشارحة لكمماتو حسب ما يقتضيو المقاـ. ذكرت بعض ال  .ٗ

 النص كاماًل.ضبطت بالشكؿ كممات  .٘

 بيف معقوفتيف إشارة إلى زيادتيا عف النسخ. ا، وجعمتيبعض الفقراتل اتوضعت عنوان .ٙ
 اخلطيتني: ًصف النسختني     

، وأخرى فقط خطيتيف إال نسختيف مستفيضبعد بحث  -موضوع بحثنا –لرسالة السبكي  لـ أجد
ضمف كتاب ابنو التاج السبكي "اإلبياج شرح المنياج" والذي طبع مرارًا، ووصؼ النسختيف 

 :الخطيتيف عمى التفصيؿ اآلتي
   :األًىلالنسخت 

 

 :ومؤرخة، وىي النسخة األصؿ، كونيا أوضح مف األخرى، وممونة، (آ  رمزُت ليا بالحرؼ)   
 .ؾ عبد العزيز العامة في الرياض، قسـ المخطوطاتمكتبة المم مكانها:
 (.ٖٜٙ) رقمها:

 . ات( ورقٗ) عدد أوراقها:
 ( .ٖٕ-ٕٓبيف ) ما عدد أسطر الصفحة:
 ( كممة تقريبًا .ٗٔ-ٓٔ) معدل كممات السطر:

ىػ، كما ذكر في آخر النسخة، مما يدؿ عمى ٛٗٓٔ/ ذي الحجة ٖٔنسخت في  تاريخ النسخ:
 لؼ.أنيا ليست نسخة المؤ 

 جيدة وسميمة وكاممة. حالتها:
يوجد فوؽ بعض الكممات في أغمب األسطر خط أحمر، وضع مف الناسخ  عالمات أخرى:

بصورة عشوائية، ال تدؿ عمى شيء إال لمجرد تمويف ما بيف األسطر، وليس 
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فييا فائدًة لمقارئ ، وكذلؾ وضع في أسفؿ صفحاتيا ختـ مستطيؿ مكتوب فيو 
 لعزيز العامة في الرياض، قسـ المخطوطات( .)مكتبة الممؾ عبد ا

 :الثبنيتالنسخت 
 (:أرمزُت ليا بالحرؼ)

 ةالمنػػػور  ةالمدينػػػ ة فػػػياالسػػػالمي ةبقسػػػـ المخطوطػػػات بالجامعػػػ ةالمصػػػغرات الفيمميػػػ ةمكتبػػػ مكانهاااا:
 ة.السعودي ةالعربي ةالمممكب

 ( .ٜٔ/ٜٚٔٛ) رقمها:
 .ات( ورقٗ) عدد أوراقها:

 ( .ٕٔ-ٕٓ) عدد أسطر الصفحة:
 ( كممة تقريبًا .ٖٔ - ٓٔ) معدل كممات السطر:

 جيدة وسميمة وكاممة. حالتها:
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 (أ) نسخةمن الاألولى  الصفحة
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 ٔٙٛ 

 

 
  (أ) النسخةمن  الصفحتان الثانية والثالثة
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(أ) النسخةمن  الصفحة الرابعة  
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 انية من النسخة )ب(الصفحتان األولى والث                     
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 صفحتان الثالثة والرابعة من النسخة )ب(ال
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 بسن اهلل الشمحن الشحين
 ًبو نستعني

 -قي الديف أبو الحسف عمي السبكي الشافعي تشيخ مشايخ اإلسالـ قاضي القضاة سيدنا قاؿ 
 :- تغمده اهلل برحمتو

الث والعشريف مف شير صفر في يوـ االثنيف في الث (ٕٖ)ةفي درسي في العادلي جرتْ  دةٌ ئفا 
 ،معذوروف بحسب ما بمغيـ مف العمـ وىـ ،فييا الحاضروف فخبطَ  ،ةئسنة خمس وأربعيف وسبعما

 ؛ ينتفع بو فْ عميو مَ  ليقؼَ  ،و في البيتكتبتُ  وأصبحتُ  ،بو عمييـ (ٖٖ)تُ نْ نِ ضَ  فخطر لي فييا شيءٌ 
 ومثيؿُ  ،وا بيام  مِ يُ  ـْ ل عميو بتحقيقاتٍ  دٌ ئاوز  ،وتُ و العمماء في ذلؾ وصف فَ تكمـ مِ  فْ كالـ مَ  دُ ألنو زبْ 
بؿ ُأْتِحُفو بيا، ونسخُة ما  (ٖٗ)بيا عف ولدي أحمد فِ ضْ أَ  أفْ  أرَ  ولـْ  ،ف أىموبو إال عَ  َضف  ذلؾ يُ 

 كتبُتو ىذا:
 ] تٌطئت ادلصنف [  

"، َوِفي الَفْرِؽ َبْيَنُيَما، َوِفي ِفي "الَعاـِ الَمْخُصوِص" َو"الَعاـِ الَِّذي ُأِريَد ِبِو الُخُصوُص  َكُثَر الَكاَلـُ 
ـَ الَمْخُصوَص َمَجاٌز، َأْو اَل َيْجِري ِفي الَعاـِ الُمَراِد ِبِو الُخُصوُص، َوالَِّذي َأَراُه ِفي َذِلَؾ،  ّأفَّ الَعا

 َوِباهلِل التَّوِفيِؽ َوالَعْوِف:
 الزي أسيذ بو اخلصٌص [ ] تعشيف العبم

 

 
ُ
بم
َ
ب الع

َّ
زِي أُ  (35)َأه

َّ
:ال

ُ
ٌص

ُ
ص
ُ
 بِوِ اخل

َ
 سِيذ

ـُ ِإّذا ُأْطِمَؽ َوُأِريَد ِبِو َبْعُض َما َيتََناَوُلُو، َفُيَو َلْفٌظ ُمْسَتْعَمٌؿ ِفي َبْعِض َمْدُلوِلِو، وَ  َبْعُض َفُيَو: الَعا
 الشَّيِء َغْيُرُه.

 .(ٖٚ): َأنَُّو َمَجاٌز َقْطَعاً (ٖٙ)َفالَِّذي َيْظَيرُ 
ـَ ِداَلَلُتُو َعَمى ُكؿ  َفْرٍد ِمْف َأْفَراِدِه ِداَلَلُة ُمَطاَبَقةٍ ِإالَّ ِإْف ِقيَؿ: ِإفَّ الَعا

(ٖٛ). 
 َفَقْد ُيَقاُؿ ِحيَنِئٍذ َعَمى َىَذا: ِبَأنَُّو َحِقيَقٌة ِفي ُكؿ  َفْرٍد.

 ِفيِو َفِإنََّما َيِجيُء ِمْف َىِذِه اْلِجَيِة. (ٜٖ)ِفإْف َجاَء ِخاَلؼٌ 
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ِؿ الَّمْفِظ، واََل َيْكتَِفي  (ٔٗ)ا النَّوِع َعَمى َما َظَيَر َلَناِفي َىذَ  (ٓٗ)َوَشْرُط اإِلَراَدةِ  َأْف َتُكوَف ُمَقاِرَنًة أَلوَّ
ِفي َأْثَناِئِو ؛ أِلَفَّ الَمْقُصوَد ِبَيا َنْقُؿ الَّمْفِظ َعْف َمْعَناُه ِإَلى َغيِرِه، َواْسِتْعَماُلُو ِفي َغيِر  (ٕٗ)ِبَطَرَياِنَيا
 َموِضِعِو.

إِراَدَة ِإْخَراٍج ِلَبْعِض الَمْدُلوِؿ، َبْؿ ِإَراَدُة اْسِتْعَماِؿ الَّمْفِظ ِفي َشيٍء آَخَر َغيَر َموُضوِعِو، َوَلْيَسْت 
فَّ الَبْعَض َكَما ُيَراُد ِبالَّمْفِظ َمَجاُزُه الَخاِرُج َعْنُو اَل َفْرَؽ َبيَنُيَما، ِإالَّ َأفَّ َذِلَؾ َخاِرٌج َوَىَذا َداِخٌؿ ؛ أِل 

.َداخِ   ٌؿ ِفي اْلُكؿ 
ْفِظ ِفي َغيِر َوَمْف َيْجَعِؿ الد اَلَلَة َعَمى ُكؿ  َفْرٍد ِداَلَلَة ُمَطاَبَقٍة اَل ُيَناِسُبُو َأْف َيُقوَؿ: ِإنَُّو اْسِتْعَماٌؿ ِلمَّ 

ِو، َوُىَو اْسِتْعَماٌؿ َموِضِعِو واََل ِفي َغيِر َموُضوِعو، َبْؿ َيِصيُر َكاْسِتْعَماِؿ الُمْشَتَرِؾ ِفي َأَحِد َمْعَنَيي
 .(ٖٗ)َحِقيِقيٌ 

َراَدُة َأَحِد َمْعَنَيي الُمْشَتَرِؾ ِعْندَ  َمْف َيْمَنُع اْسِتْعَماَؿ الُمْشَتَرِؾ ِفي َمْعَنَيْيِو اَل َشؾَّ َأنََّيا اَل  (ٗٗ)َواِ 
 ِو.ُتْخِرُجُو َعْف َموُضوِعِو ، َواَل َتْجَعُمُو َمَجاَزًا، ِىَي ُمَصِحَحٌة اِلْسِتْعَمالِ 

ـْ ُمْخَتِمُفوَف ِإَذا اْسُتْعِمَؿ ِفي َمْعَنَيْيِو ، َىؿْ  ُز اْسِتْعَماَلُو ِفي َمْعَنَيْيِو، َفُي  ُىَو َمَجاٌز َوَأمَّا ِعْنَد َمْف ُيَجو 
ـْ اَل؟  َأ

 اُلُو ِفي َأَحِد َمْعَنَيْيِو.أِلَفَّ االْسِتْعَماَؿ الَحِقيِقيَّ ِعْنَدُه ، ُىَو اْسِتْعمَ  (٘ٗ)َفَمْف َجَعَمُو َمَجاَزًا، َفَكَذِلؾَ 
، َكَما ِىَي َطِريَقةُ   - (ٛٗ)ِفي النَّْقِؿ َعْف الشَّاِفِعي   (ٚٗ)السَّْيِؼ اآْلُمِدي   (ٙٗ)َوَمْف َجَعَمُو َحِقيَقًة، َكالَعاـِ

 َفَيِصيُر الَبْحُث ِفيِو َكالَبْحِث ِفِي الَعاـِ الُمَراِد ِبِو اْلُخُصوُص. -َرِضَي اهلُل َعْنُو 
، وَ  ـُ َأفَّ الُمْشَتَرَؾ َوَضَعُو الَواِضُع ِلُكؿ  ِمَف الَمْعَنَييِف َوحَده، ِبِخاَلِؼ الَعاـِ َوَلِكْف ِفيِو َنَظٌر.. أِلَنَّا َنْعَم

 َأدَّى َمَساُؽ الَبْحِث َعَمى َطِريَقِة اآلُمِدي إَلى َما ُقْمَناُه.
ِؿ المَّْفِظ َما َذَكَرُه الُفَقَياُء ِفي َتْكِبيَرِة ويؤن ُسَؾ إَلى اْشِتَراِط ُمَقاَرَنِة اإِلَراَدِة فِ  ي َىَذا النَّوِع ألوَّ

 . (ٓ٘)، َوِفي ِكَناَياِت الطَّاَلؽِ (ٜٗ)اإِلْحَراـِ 
َذا َحقَّْقَت َىَذا الَمْعَنى اْضِبْطوُ   .   َوا 
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 ُه، ُمْخَرَجًا ِمْنُو َبْعُض َأْفَراِدِه.َفُيَو: اْلَعاـ إَذا ُأْطِمَؽ َوُأِريَد َمْعَنا
 َفاإلَراَدُة ِفيِو إَراَدٌة ِلإلْخَراِج إلرادِة االْسِتْعَماِؿ.

ُرَىا َعْف آِخِرِه.(ٖ٘)َتْشَبُو االْسِتْثَناءَ  (ٕ٘)َفِييَ  ِؿ الّمفظ واََل َيُجوُز تَأخ   ، اَل ُتشَتَرُط ُمقاَرَنُتيا ألوَّ
ـْ ُتوَجدْ  ِلِو َأْف َتُكوَف ِفي َأْثَناِئِو. َبْؿ ُيشتَرُط إْف َل  ِفي أوَّ

، َوَأنَُّو ُيْشَتَرُط اْقِتَراُف الن َيِة ِبَنْفِس الّمْفِظ (٘٘)َما َقاَلُو الُفَقَياُء ِمْف "َمِشْيَئِة الطَّالِؽ" (ٗ٘)َويَؤن ُسَؾ ِلَيَذا
 َقْبَؿ َفَراِغِو.

 .(ٚ٘)اَء ِإْخَراجٌ ِإْخَراٌج ، َكَما َأفَّ االْسِتْثنَ  (ٙ٘)َفالتَّْخِصْيُص 
 

 [(58)] أنٌاع ادلخصصبث
 

َصاتُ   :(ٔٙ)َأْرَبَعةٌ  (ٓٙ)الُمتَِّصَمةُ  (ٜ٘)َوِلَهَذا َتُقوُل: الُمَخصِّ
 االْسِتْثَناُء. .ٔ

  َواْلَغاَيُة. .ٕ

 َوالشَّْرُط. .ٖ

َفُة. .ٗ  َوالص 
ُص ِفي الَحِقيَقِة، ُىَو: اإِلَراَدُة الُمْخِرَجُة.  َوالُمَخص 

ُص الُمْنَفِصؿُ َوَىِذِه اأَلْرَبَعُة، َوا ، َخْمَسُتَيا: َدالٌَّة َعَمى ِتْمَؾ اإِلَراَدِة، َوِتْمَؾ اإِلَراَدُة َليَسْت ِإَراَدَة (ٕٙ)لُمَخص 
 اْسِتْعَماِؿ المَّْفِظ ِفي َغْيِر َموِضِعِو.

ـْ ُيْقَطْع ِبَكوِنِو َمَجاَزًا َبْؿ َحَصَؿ التََّرد ُد.  َفِمَذِلَؾ َل
 فَّ ِإَراَدَة ِإْخَراِج َبْعِض الَمْدُلوِؿ، َىْؿ ُتَصي ُر المَّْفَظ ُمَراَدًا ِبِو الَباِقي َأْو اَل؟ َواْلَحؽ ، اَل.َوَمْنَشُأ التََّرد ِد أَ 

 َوُىَو َيْشَبُو الِخاَلَؼ ِفي االْسِتْثَناِء.
ـَ الَمْخُصوَص" َحِقيَقٌة.  َوَىَذا ُيَقو ي َأفَّ "الَعا

 .(ٖٙ)َمَجازٌ  َلِكْف اأَلْكَثُروَف َعَمى َأنَّوُ 
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 َأْف ُيْجَعَؿ المَّْفُظ َموُضوَعًا ِلُيْسَتْعَمَؿ ِفي َمْعَناُه ِبَتَماِمِو، َغيَر ُمْخَرٍج ِمْنُو َشيَئًا. ً

لَواِضُع َفَمَتى اْسَتْعَمَمُو َغيَر ُمْخَرٍج ِمْنُو َشيئًا َكاَف َمَجاَزًا اِلْسِتْعَماِلِو َعَمى َغيِر الَوْجِو اّلِذي َوَضَعُو ا
 ِعْنَد اإلْطالِؽ.

."  َىَذا ِفيَما َيْحَتِمُؿ الَمَجاَز ، َوُىَو َما َكاَف َظاِىَرًا، َكػ"الَعاـِ
ًا َكػ"الَعَدِد"  .(ٙٙ)، َوَليَس ِباإلْخَراِج الَمْحضِ (٘ٙ)، َفاَل َمَجاَز ِفيوِ (ٗٙ)َوَأمَّا َما َكاَف َنصَّ

َص الُمنْ  "، َواَل َيْأِتي ِفي "الَعَدِد".َويْظَيُر َأَثُر َىَذا.. َأفَّ الُمَخص   َفِصَؿ َيْأِتي ِفي "الَعاـِ
ِصِة. " َكاِشٌؼ َعْف اإِلَراَدِة الُمَخص   َواالْسِتْثَناَء ِفي "الَعاـِ

 َواالْسِتْثَناَء ِفي "الَعَدِد" َوُىَو الُمْخَرُج ِبَنْفِسِو اَل ِبداَلَلِتِو َعَمى ِإَراَدٍة ُمَتَقد َمٍة.
".َوِلَيَذا َلو أَ  ـْ َيُصْح ِفي "اْلَعَدِد"، َويُصح  ِفي "الَعاـِ  َراَد َفَقْط، َوَلـ ُيوَجْد َلْفُظ االْسِتْثَناِء َل

ـْ َيُصح  َظاِىَرًا َواَل َباِطَنًا. (ٚٙ)َوِلَذِلَؾ َلو َقاَؿ: "َأْنِت َطاِلٌؽ َثاَلَثًة" َوَنَوى ِفي َقْمِبو  "ِإالَّ َواِحَدًة" َل
 َطاِلٌؽ َثاَلثًَا إالَّ َواِحَدًة" َوَماَتْت َقْبَؿ ُنْطِقِو ِبَقوِلِو: "ِإالَّ َواِحَدًة" َوَقَع الثَّاَلُث.َوَلو َقاَؿ: "َأْنِت 

، ُيْشَتَرطُ  ـْ َنَع
ْبِط. (ٛٙ)  ِنيَُّة االْسِتْثَناِء َقْبَؿ َفَراِغ المَّْفِظ أَلْجِؿ الرَّ

 َفالن يَُّة فِيِو َشْرٌط اِلْعِتَباِر االْسِتْثَناِء َبْعَدُه، َوَليَسْت ُمَؤث َرًة .
ٍص ُمْنَفِصٍؿ، َوَتارَ  ًة َوالن يَُّة ِفي التَّْخِصيِص ُمَؤث َرٌة ِفي اإِلْخَراِج َوْحَدَىا، َوَتَدؿ  َعَميِو َتاَرًة ِبُمَخص 

 ِبُمتَِّصٍؿ.
 الُمَراِد ِبِو الُخُصوُص" ُمَؤث َرٌة ِفي َنْقِؿ الَّمْفِظ َعْف َمْعَناُه ِإَلى َغيِرِه.َوالن يَُّة ِفي "الَعاـِ 

َصاتِ  (ٜٙ)َوِمْف ُىَنا ُيْعَرُؼ َأفَّ َعدَّ اْبِف الَحاِجبِ   .(ٔٚ)َليَس ِبَجي دٍ  (ٓٚ)"اْلَبَدَؿ" ِفي اْلُمَخص 
ـَ أِلَفَّ اأْلَْوَلى ِفي َقوِلَنا: "َأَكْمُت الرَِّغيَؼ ُثُمثَ  ـَ الُمَراَد ِبِو الُخُصوُص" اَل "الَعا ُو" َيْشَبُو "الَعا

 .(ٕٚ)الَمْخُصوُص"
َـّ َتَذكَّْر َما َقدَّْمُتُو ِفي "الَعاـِ الُمَراِد ِبِو الُخُصوُص" َتعْ  ِرِؼ الَفْرَؽ َفاْنُظْر ِإَلى َىِذِه الَمَعاِني َوتََفيََّمَيا، ُث

 .(ٖٚ)َبيَنُيَما َوَأْحَكاِمِيِما
 .. انتيى(ٗٚ)ْر َربََّؾ َواْسَتْغِفْر ِلي ، وبحمد اهلل وحد، ]تّمْت[َواْشكُ 

 حرر في ثالث عشر مف ذي الحجة سنة ثماف وأربعيف وألؼ.
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 :ًهصبدسه ىٌاهش البحث
                                           

أطروحة دكتوراه لمباحث مغاوري السيد  مثؿ: "تقي الديف السبكي وأثره في الفقو والقضاء" (ٔ)
"تقي الديف السبكي وجيوده النحوية" رسالة ماجستير لمباحثة نورة أميف يوسؼ وأحمد بخيت، 
براز الحكـ" رسالة والبسطامي،  "آراء تقي الديف السبكي النحوية والتصريفية في كتابيو الفتاوى وا 

"آراء أبي الحسف السبكي االعتقادية" رسالة وماجستير لمباحثة سعيد بف خمؼ بف سعيد الدوسري، 
"االختيارات األصولية لإلماـ تقي الديف السبكي وماجستير لمباحث عجالف بف محمد العجالف، 

 في جمع الجوامع" رسالة ماجستير لمباحث صفواف عارؼ داود الجراح.

أحمد  ؽ:يحق)ت ٛٙٔ/ٕٔبالوفيات، ، الوافيىػ(ٗٙٚتخميؿ بف أيبؾ) الصفدي،( ينظر: ٕ)
، لحسيني( ؛ اـٕٓٓٓ-ىػٕٓٗٔ، سنةبيروت ،دار إحياء التراث ، األرناؤوط وتركي مصطفى

، ٔط، دار الكتب العممية) ٕ٘،ذيؿ تذكرة الحفاظ ،ىػ(٘ٙٚمحمد بف عمي الدمشقي الشافعي)ت
 (.ـٜٜٛٔ-ىػٜٔٗٔ سنة

 .ٕ٘،ذيؿ تذكرة الحفاظ، لحسينيا( ينظر: ٖ)

 .المصدر نفسو( ٗ)

ذىب،  مف أخبار في الذىب ىػ(، شذراتٜٛٓٔأحمد)ت بف الحي عماد، عبدابف ال ( ينظر:٘)
 العممية(. الكتب )دار ٖٛٛ،ٖٛٚ،ٖٛٓ،ٖٗٓ/ٛ، ٙٙ/ٔ

  المصدر نفسو. (ٙ)

 .ٛٙٔ/ٕٔبالوفيات، الصفدي، الوافي( ينظر: ٚ)

مكتبػػة ، تحقيػػؽ: محمػػود خػػاطر) ٚٙٗمختػػار الصػػحاح، ،محمػػد بػػف أبػػي بكػػر، ينظػػر: الػػرازيٛ) )
 .ـ(ٜٜ٘ٔ-٘ٔٗٔ سنة طبعة جديدة،، بيروت ،فلبناف ناشرو 

 .٘ٗاآلية:جزء مف  سورة النور، ٜ))
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 .ٕٙاآلية: جزء مف سورة الزمر،ٓٔ) )

 ومسائميا العربية المغة فقو في ، الصاحبيىػ(ٜٖ٘تالقزويني الرازي)، أحمد فارسابف ٔٔ) )
 (.ـٜٜٚٔ-ىػٛٔٗٔ، سنة ٔ)دار الكتب العممية، بيروت، ط ٜ٘ٔكالميا، في العرب وسنف

 .ٖٙأي: الشامؿ لجميع األفراد، بحيث ال يخرج عنيـ شيء. ينظر: الجرجاني، التعريافت، ٕٔ))

 .ٕٔٔ؛ البيضاوي، منياج األصوؿ إلى عمـ األصوؿ، ٜٖٓ/ٕالرازي، المحصوؿ، ٖٔ))

 .ٜٖٓ/ٕالرازي، المحصوؿ، ٗٔ))

 .ٚ٘ٔ؛ التمخيص،ٙٔىػ(، الورقات،ٛٚٗالجويني، عبد الممؾ بف عبد اهلل)ت ٘ٔ))

 بف )تحقيؽ: محمدٙٓٔ/ٕ، المستصفى،ىػ(٘ٓ٘الغزالي، أبو حامد محمد بف محمد)ت ٙٔ))
 .ـ(ٜٜٚٔ-ىػٚٔٗٔ ، سنةٔط بيروت، الرسالة، األشقر، مؤسسة سميماف

 ٛٗٗ/ٕ شرح مختصر الروضة، (،ىػٙٔٚالصرصري)تسميماف بف عبد القوي الطوفي،  ٚٔ))
 .ـ(ٕٔٔٓ-ىػٕٖٗٔ، سنة ٔ)مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

وأّف فطرتو أف يخاطب بالشيء منو، عامًا ظاىرًا يراد  ...:-رحمو اهلل-قاؿ اإلماـ الشافعي  ٛٔ))
بو العاـ الظاىر، ويستغني بأوؿ ىذا منو عف آخره وعامًا ظاىرًا يراد بو العاـ، ويدخمو الخاص 
فيستدؿ عمى ىذا ببعض ما خوطب بو فيو، وعامًا ظاىرًا يراد بو الخاص، وظاىر يعرؼ في 

 .ٕٕقو أنو يراد بو غير ظاىره". الرسالة،سيا

 .ٙاآليةجزء مف سورة ىود،  ٜٔ))

)دار الحديث، القاىرة، سنة  ٕٗٔينظر: خالؼ، عبد الوىاب، عمـ أصوؿ الفقو،  ٕٓ))
 .ـ(ٖٕٓٓ-ىػٖٕٗٔ

 .ٕٕٛاآلية  جزء مف سورة البقرة، ٕٔ))
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س، العاـ ؛ حمادي، د. إدري ٕ٘ٔينظر: خالؼ، عبد الوىاب، عمـ أصوؿ الفقو،  ٕٕ))
 .ٕٕٚوداللتو،

 .ٜٚسورة آؿ عمراف، اآلية  ٖٕ))

 .ٕٗٔينظر: خالؼ، عبد الوىاب، عمـ أصوؿ الفقو،  ٕٗ))

 .ٖٚٔ جزء مف اآلية آؿ عمراف:سورة  ٕ٘))

)مؤسسة الرسالة ناشروف،  ٖٙٙ/ٕجمع الجوامع،البدر الطالع في حّؿ ينظر: المحمي،  ٕٙ))
 ـ(.ٕٛٓٓ-ىػٜٕٗٔ، ٔدمشؽ، ط

 .ٖٖٚ/ٗبحر المحيط في أصوؿ الفقو،الزركشي، ال ٕٚ))

قاؿ الزركشي: "اعمـ أف األصولييف لـ يتعرضوا لمفرؽ بينيما، وظف بعضيـ أف الكالـ فيو ٕٛ) )
مما أثاره المتأخروف، وليس كذلؾ، فقد وقعت التفرقة بينيما في كالـ الشافعي وجماعة مف 

ىو عاـ مخصوص أو عاـ أريد بو  أصحابنا، فاختمؼ قولو في قولو تعالى: }وأحؿ اهلل البيع{: ىؿ
 .ٖٖٚ/ٗالخصوص". البحر المحيط،

 .ٕٕ٘اآلية  جزء مف سورة البقرة، ٜٕ))

 .ٕٖٔ/ٕاإلبياج في شرح المنياج،ٖٓ) )

،ىػ(ٔٙٚخميؿ بف كيكمدي)ت ينظر: العالئي،ٖٔ) )  ٙ، تمقيح المفيوـ في تنقيح صيغ العمـو
 ـ(؛ٜٜٚٔ-ىػٛٔٗٔ، سنة ٔروت، ط)تحقيؽ: عمي معوض، عادؿ عبد الموجود، دار األرقـ، بي

؛ ٖ٘ٔ/ٕ؛ السبكي، اإلبياج في شرح المنياج،ٙٙٔ-ٓٙٔ/ٖابف النجار، شرح الكوكب المنير،
؛ ابف المحاـ، عمي بف محمد  ٖٖٙ/ٗالزركشي، البحر المحيط في أصوؿ الفقو،

يؽ: )تحق ٜ٘ٔىػ(، القواعد والفوائد األصولية وما يتبعيا مف األحكاـ الفرعية،ٖٓٛالحنبمي)ت
المرداوي، ؛ ـ( ٜٙ٘ٔ-ىػٖ٘ٚٔمحمد حامد الفقي، الناشر: مطبعة السنة المحمدية، القاىرة، سنة 
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)تحقيؽ: د. عبد الرحمف الجبريف،  ٖٕٔٛ/٘ىػ(، التحبير شرح التحرير،٘ٛٛعمي بف سميماف)ت
ـ(؛ ٕٓٓٓ-ىػٕٔٗٔ ، سنةٔد. عوض القرني، د. أحمد السراح، مكتبة الرشد، الرياض، ط

)تحقيؽ:  ٕٔٗىػ(، ارشاد الفحوؿ إلى تحقيؽ عمـ األصوؿ،ٕٓ٘ٔمحمد بف عمي )تالشوكاني، 
 ـ(.ٜٜٚٔ- ىػٚٔٗٔ، سنة ٚمحمد سعيد البدري، مؤسسة الكتب الثقافية، ط

قاؿ الدمشقي: "درس بيا شيخ اإلسالـ قاضي القضاة تقي الديف السبكي... ثـ درس بيا ٕٖ)  )
امد أحمد"، وىو ابنو الذي صنفت ىذه الرسالة ولده العالمة قاضي القضاة بياء الديف أبو ح

ىػ( ٛٙ٘ألجمو، وتسمى بمدرسة العادلية الكبرى، أوؿ مف أنشأىا نور الديف محمود بف زنكي سنة )
في دمشؽ لتدريس المذىب الشافعي عمى يد اإلماـ قطب الديف النيسابوري، فعاجؿ األجؿ الباني 

أخو صالح الديف األيوبي وىو الممؾ العادؿ سيؼ  والمبني لو فتوفيا قبؿ تماميا، ثـ بنى بعضيا
الديف أبو بكر محّمد ابف األمير نجـ الديف أيوب، ثـ توفي ولـ تتـ أيضًا فتمميا ولده وأوقؼ عمييا 
األوقاؼ الكثيرة، وَنقؿ إلييا جثماَف والده ونسبيا إليو. ينظر: الدمشقي، عبد القادر بف محمد 

)تحقؽ: إبراىيـ شمس الديف، دار الكتب  ٕٔٚاريخ المدارس،ىػػ(، الدارس في تٕٜٚالنعيمي)ت
ىػػ(، خطط ٕٖٚٔـ( ؛ ُكْرد َعمي، محّمد بف عبد الرزاؽ)تٜٜٓٔ-ىػٓٔٗٔ، سنة ٔالعممية، ط

 ـ(.ٖٜٛٔ-ىػٖٓٗٔ، سنة ٖ)مكتبة النوري، دمشؽ، ط ٔٛ/ٙالشاـ،

. ينظر: ابف أي بخمُت، والضفَّ ىو الشيء النفيس المضنوف بو، ورجؿ ضنيف أي: بخيؿ ٖٖ))
)تحقيؽ: د. عبد  ٙ٘ٔ/ٛىػػ(، المحكـ والمحيط األعظـ،ٛ٘ٗسيده، عمي بف إسماعيؿ المرسي)ت

 ـ(. ٕٓٓٓ-ىػٕٔٗٔ، سنة ٔالحميد ىنداوي، دار الكتب العممية، بيروت، ط

ىػو قاضػػي القضػػاة أبػػو حامػػد بيػػاء الػػديف أحمػػد بػف عمػػي بػػف عبػػد الكػػافي بػػف عمػػي بػػف َتّمػػاـ  ٖٗ))
ىػػػ( ودرس عمػى والػده وغيػػره وأخػذ العمػوـ عػف كبػػار عممػاء مصػر والشػػاـ، ٜٔٚ)السػبكي، ولػد سػنة 

، ىػػ(ٖٚٚوقرأ أصوؿ الفقو عمى األصفياني، ودرس وأفتى ورأس عمى أقرانو، توفي في مكػة سػنة )
. ينظػر: ابػػف قاضػي شػػيبة، أبػو بكػػر بػػف المفتػػاح تمخػيص شػػرح مػف مصػػنفاتو: عػروس األفػػراح فػي
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)تحقيػػػؽ: د. الحػػػافظ عبػػػد العمػػػيـ خػػػاف، عػػػالـ  ٛٚ/ٖالشػػػافعية، ىػػػػ(، طبقػػػاتٔ٘ٛأحمػػػد األسػػػدي)ت
 ىػػ(.ٚٓٗٔ، سنة ٔالكتب، بيروت، ط

فاألوؿ ىو المفظ المستغرؽ والمتناوؿ لجميع ما يصمح لو بحسب  "العموـ"ىو غير  "العاـ" ٖ٘))
وضع واحد"، والثاني ىو "االستغراؽ والتناوؿ لجميع ما يصمح لو بحسب وضع واحد، فالعاـ اسـ 

)دار الحديث،  ٖٕفاعؿ والعموـ مصدر. ينظر: الحفناوي، اتحاؼ األناـ بتخصيص العاـ،
 .ـ(ٜٜٚٔ-ىػٚٔٗٔ، سنة ٔالقاىرة، ط

ال خالؼ بيف األصولييف في أّف العاـ الذي أريد بو الخصوص ىو مجاز قطعًا كما بيف  ٖٙ))
لكنيـ اختمفوا في  المصنؼ، قاؿ الزركشي: "اف العاـ الذي أريد بو الخصوص مجاز بال خالؼ".

العاـ إذا خص ىؿ يكوف حقيقة في الباقي أـ مجازا، وأوصؿ الزركشي خالفيـ ذلؾ إلى تسعة 
)دراسة وتحقيؽ: د.سيد عبد  ٕٕٚ/ٕتشنيؼ المسامع بجمع الجوامع،الزركشي، مذاىب. ينظر: 

المحيط البحر  ؛ الزركشي،ـ(ٜٜٛٔ-ىػٛٔٗٔ، سنة ٔالعزيز، د. عبد اهلل ربيع، مكتبة قرطبة، ط
، السبكي، االبياج في شرح ٜٕٓ/ٕ ؛ اآلمدي، اإلحكاـ في أصوؿ األحكاـ،ٕٕٙ-ٜٕ٘/ٖ

 .ٖٕٗ؛ الشوكاني، إرشاد الفحوؿ إلى تحقيؽ عمـ األصوؿ،ٖٔٔ–ٖٓٔ/ٕالمنياج،

موضوعو". ابف السبكي، أحمد بف عمي بف عبد  غير في المفظ المجاز "ىو استعماؿ ٖٚ))
عبد الحميد . : د)تحقيؽٖٙٔ/ٔالمفتاح، تمخيص شرح في األفراح ىػ(، عروسٖٚٚالكافي)ت
 (.ـ ٖٕٓٓ-ىػٖٕٗٔ ، سنةٔ، طبيروت ،المكتبة العصرية، ىنداوي

قاؿ زكريا األنصاري: "داللة العاـ عمى بعض أفراده كػ"جاء عبيدي" مطابقة ألنو في قّوة  ٖٛ))
 بية الكبرى، مصر(.)دار الكتب العر  ٕٖقضايا بعدد أفراده". غاية الوصوؿ في شرح لّب األصوؿ،

 .ٖٗ٘/ٗالبحر المحيط، "... فيطرقو الخالؼ وىو بعيد".ه قاؿ الزركشي بعد ٜٖ))

 أي: في قولو: "وأريد بو بعض ما يتناولو". ٓٗ))
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نما يعد الغيًا  ٔٗ)) ذكر أمير بادشاه بأنو: ال مانع مف حيث المغة مف إرادة واحد بالعاـ بالقرينة وا 
قرينة، ونحف اشترطنا مقارنة القرينة في التخصيص. ينظر: محمد نصب التبإرادة واحد بو إذا لـ 
)مصطفى البابي الحمبي، مصر، سنة  ٕٖٛ/ٔىػ(، تيسير التحرير،ٕٜٚأميف الحنفي )ت

 ـ(.ٕٖٜٔ-ىػٖٔ٘ٔ

مف َطَرَو: بمعنى "طرأ" أي: حدَث فجأًة، ومصدره "طَرياف". ينظر: آف ُدوِزي، رينيارت  ٕٗ))
)ترجمة وتعميؽ: محمد سميـ النعيمي، وجماؿ  ٓ٘/ٚعاجـ العربية،ىػػ(، تكممة المٖٓٓٔبيتر)ت

 ـ(.ٕٓٓٓ-ٜٜٚٔ، سنة ٔالخياط، الجميورية العراقية، ط

وقع خالؼ بيف األصولييف في استعماؿ المشتَرؾ في أحد معنييو، ىؿ ىو استعماؿ حقيقي  ٖٗ))
 .أو مجازي، فذىب جماىير األصولييف إلى الرأي األوؿ ومنيـ المصنؼ السبكي

وىو اإلماـ الرازي في قولو: "المفظ المشترؾ ال يجوز حممو عمى معنييو"، وقولو في موضع  ٗٗ))
 .ٓٙٔ/ٗ،ٖٕٛ/ٖآخر: "المفظ الواحد ال يجوز استعمالو إلفادة معنييو جميعا". المحصوؿ،

 أي: ىو مجاز. ٘ٗ))

إذا كاف  قاؿ اآلمدي: "اختمؼ العمماء في المفظ الواحد مف متكمـ واحد في وقت واحد ٙٗ))
مشتركا بيف معنييف كالقرء لمطير والحيض، أو حقيقة في أحدىما مجازًا في اآلخر، كالنكاح 
المطمؽ عمى العقد والوطء، ولـ تكف الفائدة فييما واحدة، ىؿ يجوز أف يراد بو كال المعنييف معًا 

عتزلة أو ال؟ فذىب الشافعي والقاضي أبو بكر وجماعة مف أصحابنا وجماعة مف مشايخ الم
كالجبائي والقاضي عبد الجبار وغيرىـ إلى جوازه بشرط أف ال يمتنع الجمع بينيما، وذلؾ 
كاستعماؿ صيغة )افعؿ( في األمر بالشيء والتيديد عميو، غير أف مذىب الشافعي أنو ميما تجرد 

مف ذلؾ المفظ عف القرينة الصارفة لو إلى أحد معنييو وجب حممو عمى المعنييف، وال كذلؾ عند 
جوز ذلؾ مف مشايخ المعتزلة. وذىب جماعة مف أصحابنا وجماعة مف المعتزلة كأبي ىاشـ وأبي 
عبد اهلل البصري وغيرىما إلى المنع مف جواز ذلؾ مطمقًا، وفصؿ أبو الحسيف البصري والغزالي 
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عبد )تحقيؽ: ٕٕٗ/ٕفقاال: يجوز ذلؾ بالنظر إلى اإلرادة دوف المغة". اإلحكاـ في أصوؿ األحكاـ،
 الرزاؽ عفيفي، المكتب اإلسالمي، بيروت، دمشؽ(.

ىو سيؼ الديف عمي بف أبي عمي بف محمد اآلمدي، شيخ المتكمميف في زمانو، ولد بآمد  ٚٗ))
ثـ رحؿ إلى بغداد وقرأ بيا القراءات كاف حنبميًا ثـ تشفع، وقيؿ: إنو حفظ الوسيط لمغزالي ، وقاؿ 

بحث إال منو، وما سمعت أحدا يمقي الدرس أحسف منو كأنو ابف عبد السالـ: ما تعممنا قواعد ال
ىػ، ودفف بتربتو بقاسيوف، مف تصانيفو اإلحكاـ في أصوؿ األحكاـ، ٖٔٙيخطب، توفي سنة 

 .ٜٚ/ٕوأبكار األفكار. ينظر: ابف قاضي شيبة، طبقات الشافعية،

إليػو نسػػبة المػػذىب ( ىػو اإلمػػاـ أبػو عبػػد اهلل محمػد بػػف إدريػػس بػف العبػػاس الياشػمي القرشػػي، ٛٗ)
ىػػػ(، يقػوؿ عنػػو تمميػػذه اإلمػاـ أحمػػد: مػػا أحػد ممػػف بيػػده محبػػرة أو ٓ٘ٔالشػافعي، ولػػد فػػي غػزة سػػنة)

ىػػ(، ٕٗٓورؽ إال ولمشافعي عميو منة، ذىب إلى مصػر بسػبب فتنػة خمػؽ القػرآف، وتػوفي بيػا سػنة)
بػف خمكػاف، أحمػد ا  مف مؤلفاتو: كتاب األـ في الفقو، والرسػالة فػي أصػوؿ الفقػو، وغيرىمػا. ينظػر:

تحقيػؽ: د. إحسػاف عبػاس، دار الثقافػة، )ٖٙٔ/ٗ، وفيػات األعيػاف،ىػػ(ٔٛٙبف محمد بف أبػي بكػر)
 .   (ـٜٛٙٔبيروت، سنة 

يصح أف تتقدـ النية عمى تكبيرة اإلحراـ بزمف  واتفؽ المالكية، والحنفية؛ والحنابمة عمى أن ٜٗ))
ف أف تكوف النية مقارنة لتكبيرة اإلحراـ. قاؿ يسير، وخالؼ الشافعية في ذلؾ، فقالوا: ال بد م

الروياني: وأما وقت النية في اإلحراـ ال قبمو وال بعده، فيحتاج أف تكوف نيتو مقارنة لجميع التكبير، 
ولو قدميا واستصحبيا إلى حاؿ التكبير جاز، والحكـ لمنية المقارنة، ولو أتى بتماـ النية مع ابتداء 

ف لـ يستصحب ِذكرىا إلى آخر التكبير لـ يجز. ينظر: التكبير واستصحبيا إلى  آخره أجزأه، وا 
)تحقيؽ: طارؽ فتحي  ٙ/ٕىػػ(، بحر المذىب لمروياني،ٕٓ٘الروياني، عبد الواحد بف إسماعيؿ)ت

ىػػ(، ٖٓٙٔـ( ؛ الجزيري، عبد الرحمف بف محمد)تٜٕٓٓ، سنة ٔالسيد، دار الكتب العممية، ط
 ـ(.ٖٕٓٓ-ىػػٕٗٗٔ، سنة ٕ)دار الكتب العممية، بيروت، ط ٜٙٔ/ٔالفقو عمى المذاىب األربعة،
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وىي أف تكوف النية مقارنة لجميع المفظ، فتوجد مف أوؿ المفظ إلى آخره فالطالؽ واقع، ٓ٘) )
ْف وجدت النية في أوؿ  ْف كاف المفظ ىو المغمب لظيوره. وا  والنية معًا، وال يكوف وقوعو بأحدىما، وا 

أو العكس، مثؿ أف يقوؿ ليا: )أنت بائف(، فينوي عند قولو: أنت )با(، المفظ وانعدمت في آخره، 
بترؾ النية عند قولو )ئف(، أو العكس، ففي وقوع الطالؽ خالؼ، أما إْف وجدت قبؿ المفظ أو بعده 

 .ٓ٘/ٓٔفال يقع الطالؽ. ينظر: الروياني، بحر المذىب،

 ويسمى أيضًا "العاـ المطمؽ". ٔ٘))

 المخصوص.أي: إرادة العاـ  ٕ٘))

 متصؿ. وقاؿ الجويني: فالحد بمفظ المفظ في دخولو يجب ما بعض ىو إخراج االستثناء ٖ٘))
 المستثنى". إماـ بالقوؿ يرد لـ فيو المذكور أف عمى داؿ كالـ "االستثناء: نقوؿ أف إذا المرضي

اهلل  ؽ: عبديحق)ت ٕٙ/ٕالفقو، أصوؿ في التمخيص ،ىػ(ٛٚٗعبد الممؾ بف عبد اهلل)تالحرميف، 
 (.بيروت، دار البشائر اإلسالمية ، جولـ النبالي وبشير أحمد العمري

 أي: اشتراط اإلرادة في أثناء الكالـ. ٗ٘))

أي: تفويض مشيئة الطالؽ إلى زوجتو أو غيرىا، كما لو قاؿ ليا: "أنت طالؽ متى شئت"  ٘٘))
وجدت مشيئتيا وقع أو "طمقي نفسؾ إف شئِت"، فأضاؼ وقوع الطالؽ إلى وقت مشيئتيا، فإذا 

طالقو، فإذا قالت: "شئُت الطالؽ" فيو إيجاد لمشرط الذي ىو مشيئة الطالؽ عمى تقدير أّف 
 .ٙٓٔ/ٗالمشيئة تقارف اإليجاد. ينظر: ابف اليماـ، فتح القدير،

ىو إخراج بعض ما يتناولو الخطاب، وقاؿ ابف السمعاني: تمييز بعض التخصيص:  ٙ٘))
لعاـ بياف ما لـ يرد بمفظ العاـ. وقاؿ ابف الحاجب: قصر العاـ عمى الجممة بالحكـ، وتخصيص ا

؛ الزركشي، البحر المحيط في  ٜٔٔ/ٕبعض مسمياتو. ينظر: السبكي، اإلبياج في شرح المنياج،
 .ٕٖ٘/ٗأصوؿ الفقو،
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 جني كابف العربية أئمة مف واحد غيرُ  باإلخراج االستثناءَ  َعرَّؼَ  قاؿ ابف المحاـ: "وقد ٚ٘))
خراج واألكثريف، أصحابنا ه، وعندوغير   بعض العباس، وقاؿ أبو قالو لغة دخولو لوجب لواله ما وا 

 األحكاـ مف وما يتبعيا األصولية والفوائد القواعد .دخولو" لجاز لواله ما إخراج العمماء
 .ٕٖ٘الفرعية،

تعمؿ ىذه المخصصات عمى تغيير داللة العاـ مف العموـ إلى الخصوص، وعمى رأي  ٛ٘))
ف يقعدوف لذلؾ قاعدة: "ما يالجميور تكاد ال توجد آية إال ودخميا التخصيص مما جعؿ األصولي

 -بعد الجيد الفكري–مف عاـ إال وقد ُخص ص" لدرجة أف اإلماـ السيوطي يصرح بأنو لـ يستخرج 
َمْت َعَمْيُكـْ  ـْ  مف القرآف الكريـ إال آية واحدة لـ يدخميا الخصوص، وىي قولو تعالى: )ُحر  ُأمََّياُتُك

(]النساء، ـْ ـْ َوَخااَلُتُك ـْ َوَعمَّاُتُك ـْ َوَأَخَواُتُك [. ينظر: حمادي، د. إدريس، العاـ وداللتو عمى َٖٕوَبَناُتُك
 .ٖٚٔعمومو،

تتفاوت أعداد ىذه المخصصات بيف المذاىب الفقيية، فيي عند الحنفية أقؿ منيا عند  ٜ٘))
داللة العاـ عمى االستغراؽ في أصمو الوضعي، واشتراطيـ  الجميور، نظرًا لقوؿ الحنفية بقطعية

تبعًا لذلؾ جممة مف األمور يضيؽ المقاـ في سردىا، وقد بمغت عند اإلماـ مالؾ خمسة عشر 
وبعضيا  ،مخصصًا، في حيف وصمت عند اإلماـ الغزالي إلى عشرة، بعضيا متداخؿ مع بعض

مة. ينظر: حمادي، د. إدريس، العاـ وداللتو خر منفصأُ ألفاظ وغير ألفاظ، وقسـ منيا متصمة و 
 .ٙٚٔ، ٘ٚٔعمى عمومو،

مستقمة، وىي عند األصولييف كما بينو صدر الشريعة التسمى أيضًا بالمخصصات غير  ٓٙ))
ماال يكوف  -أي: المنفصؿ–الثاني: "كالـ يتعمؽ بصدر الكالـ وال يكوف تامًا بنفسو، والمستقؿ 

)مكتبة مرزوؽ، دمشؽ، ٖٙف". ينظر: التوضيح شرح التنقيح،كذلؾ، سواء كاف كالمًا أو لـ يك
 ـ(.ٕٙٓٓ-ىػٕٚٗٔ، سنة ٔط
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ذكر القرافي: "أّف األصولييف مطبقوف عمى أف مف جممة ما يخصص العمومات،  ٔٙ))
المخصصات المتصمة، وىي عندىـ أربعة: االستثناء، والشرط، والغاية، والصفة، ىذا مما لـ أر 

أحمد بف  بؿ ذلؾ مطمؽ عندىـ، ولـ أر أحدًا زاد عمى ىذه األربعة شيئًا".فيو خالفًا وال تفصياًل، 
)دراسة وتحقيؽ: د. أحمد  ٜ٘ٔ/ٕىػ(، العقد المنظوـ في الخصوص والعموـ،ٕٛٙإدريس)ت

 ـ(.ٜٜٜٔ-ىػٕٓٗٔ، سنة ٔالختـ عبد اهلل، المكتبة المكية، دار الكتبي، القاىرة، ط

و في إفادة المراد، وال يحتاج إلى ذكر العاـ الذي ويسمى المستقؿ، وىو ما يستقؿ بنفس ٕٙ))
، وىو إما أف يكوف بالسمع مثؿ التخصيص بػ)الكتاب أو السنة أو االجماع أو أو سيخصصو

القياس أو مفيوـ الموافقة( أو غير السمع مثؿ التخصيص بػ )العقؿ أو الحس أو الواقع أو قرائف 
؛ المحمي، البدر  ٜٕٛالمنظوـ في الخصوص والعموـ، األحواؿ أو العوائد(. ينظر: القرافي، العقد

 . ٜٖٓ/ٔالطالع،

أو ال، عمى عدة أقواؿ ذكرىا ابف  حقيقة الباقي في يكوف ىؿ ُخّص  إذا العاـ في اختمفوا ٖٙ))
 البيضاوي واختاره وابنو عمي كأبي والمعتزلة أصحابنا إليو وذىب السبكي بقولو: األوؿ: مجاز،

 الحنفية وجميور أصحابنا مف كثير مذىب وىو حقيقة،: والثاني .الحاجب وابف الديف وصفي
 يكف لـ واف مجاز، فيو لفظياً  أو عقمياً  كاف سواء مستقال كاف إف المخصص: والثالث .والحنابمة
 وأبو الكرخي اختاره ما والغاية، وىذا بالصفة والتقيد والشرط كاالستثناء وذلؾ حقيقة فيو مستقالً 
 حقيقة فيو استثناء او شرط مف بمتصؿ خص اف: والرابع .صنؼ السبكيوالم البصري الحسيف

ال ف خص بالشرط والتقييد بالصفة إوالخامس: القاضي الباقالني،  عف المنقوؿ وىو مجاز فيو وا 
ال فيو مجاز حتى في االستثناء والسادس: اف خص بدليؿ لفظي سواء كاف متصال ،  فيو حقيقة وا 

ال ف ال ، يو مجازأـ منفصال فيو حقيقة وا  والسابع: اف بقي بعد التخصيص جمع فيو حقيقة فيو وا 
والثامف: انو حقيقة في تناوؿ ما بقي مجاز في االقتصار عميو وىو اختيار اماـ  فيو مجاز.

 . ٖٓٔ/ٕالمنياج، شرح في . ينظر: اإلبياجالحرميف
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 تمؾ عمى الداؿ المفظ "وأما . قاؿ الرازي:المفظ الّداّؿ عمى بعض وحدات ماىية مدلولو ىو ٗٙ))
 يزيد ما يتناوؿ ال بحيث معينة كثرة الكثرة كانت فإف الكثرة، قيد مع -مف حيث ىي ىي–الحقيقة 
ف العدد، اسـ فيو عمييا لكونو مف  ؛مف الخاص العاـ" فالعدد ىو فيو معينة كثرة الكثرة تكف لـ وا 

ح مختصر الطوفي، شر ؛ ٖٗٔ/ٕ. ينظر: المحصوؿ، العاـ الذي أريد بو الخاص
 .ٓٙٗ/ٕالروضة،

 فييا المجاز استعماؿ ويمتنع المجاز دوف االستثناء يدخميا التي ذكر القرافي: أّف الصورة ٘ٙ))
 أحمد بفينظر:  .تسعة بيا ويراد العشرة إطالؽ يجوز فال األعداد ىي أسماء
، ٔ)تصحيح: خميؿ المنصور، دار الكتب العممية، بيروت، ط ٗٔٔ/ٖ،الفروؽ،ىػ(ٗٛٙإدريس)ت

 ـ(.ٜٜٛٔ-ىػٛٔٗٔسنة 

 والحكـ، اإلرادة مف المفظ ظاىر يقتضيو عّما اإلخراج باإلخراج، قاؿ ابف السبكي: "والمراد ٙٙ))
 وال عنيما، يخرج حتى فييما يدخؿ لـ الفرد ذلؾ فاف نفسو، الحكـ عف وال نفسيا، اإلرادة عف ال
 فيو يدخؿ والمفظ بالمخصص يبطؿ ال االمر وىذا التجرد عند اإلفياـ ىي الداللة فإف الداللة عف
 شرح في المخصصات". اإلبياج مف أيضاً  فإنو العدد مف كاالستثناء وغيره، العاـ

 .ٜٔٔ/ٕالمنياج،

 "بقمبو". بفي:  ٚٙ))

 إلى الذاىبيف عند عميو متفؽ ىذا( الكالـ في ينوي أف قاؿ أبو زرعة العراقي ")ويشترط ٛٙ))
: قيؿ ثـ بو، يعتد لـ منو، المستثنى فراغ بعد إال الستثناءا نية لو تعرض لـ فمو اتصالو، اشتراط
أحمد بف الصحيح".  ىو وىذا فراغو، قبؿ بوجودىا يكتفى: وقيؿ الكالـ أوؿ في النية وجود يعتبر

دار ، ؽ: محمد تامر حجازييحق)ت ٖٓٔالجوامع، جمع شرح اليامع (، الغيثىػٕٙٛعبد الرحيـ)ت
 (.ـٕٗٓٓ-ىػٕ٘ٗٔ ، سنةٔ، ط الكتب العممية
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ىو جماؿ الديف أبو عمر عثماف بف عمر بف أبي بكر بف يونس المصري ابف الحاجب،  ٜٙ))
الدمشقي الكردي المعروؼ بابف الحاجب العالمة الفقيو المالكي، كاف والده حاجب األمير عز 
الديف الصالحي، درس القرآف الكريـ في صغره بالقاىرة ثـ الفقو عمى مذىب مالؾ ثـ العربية 

قراءات وبرع في عمومو وأتقنيا غاية اإلتقاف، وكاف ركنًا مف أركاف الديف في العمـ والعمؿ بارعًا وال
في العموـ األصولية وتحقيؽ عمـ العربية متقنًا لمذىب االماـ مالؾ، وكاف ثقة حجة متواضعًا، لو 

ر: ابف ىػ(. ينظٙٗٙشرح المفصؿ لمزمخشري والوافية نظـ الكافية وغيرىا كثير،توفي سنة )
ىػ(، الديباج المذىب في معرفة أعياف عمماء ٜٜٚفرحوف إبراىيـ بف عمي اليعمري)ت

 )تحقيؽ: د. محمد األحمدي، دار التراث، القاىرة(. ٜٛ/ٕالمذىب،

قاؿ ابف الحاجب: "المخص ص متصؿ ومنفصؿ، المتصؿ: االستثناء المتصؿ، والشرط،  ٓٚ))
يى السوؿ واألمؿ في عممي األصوؿ مختصر منت والصفة، والغاية، وبدؿ البعض".

،  ٜٔٚ/ٕوالجدؿ، )دراسة وتحقيؽ: د. نذير حمادو، الشركة الجزائرية المبنانية، دار ابف حـز
 ـ(.ٕٙٓٓ-ىػٕٚٗٔ، سنة ٔبيروت، ط

ألف "المبدؿ منو" في حكـ الطرح، و"البدؿ" قد أقيـ مقامو، فال يكوف مخصصًا لو، فمـ  ٔٚ))
 .تخصيص" ال بد فيو مف إخراجيتحقؽ فيو معني اإلخراج، و"ال

وابف  وقد اختمؼ األصوليوف في عد  "البدؿ" مف المخصصات المتصمة فذىب ابف الحاجب  
وذىب  إلى جعؿ البدؿ مع المخصصات المتصمة السابقة، اليماـ وابف النجار وابف عبد الشكور

صنؼ( إلى أنو ليس الفخر الرازي واآلمدي وأبو الحسيف البصري وجميور األصولييف ومنيـ )الم
لى أّف "المبدؿ منو" ىؿ يرجع إمف المخصصات المتصمة. وذكر الزركشي أف مرّد ىذا الخالؼ 

ال ُعّد".  وىو في نية الطرح أ ال؟ فإف قمنا: إنو في نية الطرح لـ يحُسف َعد ه مف المخصصات، وا 
؛  ٜٔٚ/ٕىػ(، مختصر المنتيى،ٙٗٙينظر في ذلؾ كمو: ابف الحاجب، عثماف بف عمر)ت

محمد مظير  )تحقيؽ: د.ٕٛٗ/ٕ ىػ(، محمود بف عبد الرحمف بياف المختصر،ٜٗٚاألصفياني)ت
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ـ(؛ الزركشي، محمد بف ٜٙٛٔ- ىػٙٓٗٔ، سنة ٔبقا، دار المدني، السعودية، ط
)تحقيؽ: د. صفية أحمد خميفة، الييئة المصرية العامة  ٕٙٛىػ(، سالسؿ الذىب،ٜٗٚبيادر)ت

 ـ(.ٕٛٓٓسنة ، ٔلمكتاب، القاىرة، ط

" والمراد بو "الخصوص"  ٕٚ)) نقؿ الزركشي عف ابف عيسى النحوي: أنو إذا أتى بصورة "العمـو
ثيابي". ينظر:  فيو مجاز إال في بعض المواضع إذا صار األظير "الخصوص" كقوليـ: "غسمتُ 

 ـ(.ٕٓٓٓ-ىػٕٔٗٔ، سنة ٔ)دار الكتب العممية، بيروت، طٔٓٗ/ٕالبحر المحيط،

-المصنؼ )التاج السبكي( بعد نقمو كالـ والده التقي السبكي: "ىذا ما ذكره والدي قاؿ ابف  ٖٚ))
وىو في غاية النفاسة" ثـ قاؿ: "وقد أطمنا الكالـ في ىذه المسألة وأنا مف عادتي في  -رحمو اهلل

ع أو نقؿ غريب أو غير ىذا الشرح االطناب فيما ال يوجد في غيره وال يتمقى إال منو بحث مخترَ 
 .ٖٗٔ/ٕ". ينظر: السبكي، اإلبياج في شرح المنياج،ذلؾ

 ىذه الزيادة مف: ب . ٗٚ))


