
- ٣٠٧ - 

������ ��	
�� 

 )*(عبد اهللا بن سعد آل مغرية. د

احلمد هللا محدا كثريا طيبا مباركًا فيه، كما حيب ربنا ويرضى، والصالة والسالم             
على خامت األنبياء وأشرف املرسلني نبينا حممد بن عبد اهللا، الرمحة املهداة، والنعمة املسداة،              

 ما بعد،،،والسراج املنري، وعلى آله وصحبه أمجعني، أ

فيعتقد كثريون أن علم أصول الفقه اشتمل على مسائل كثرية ال فائـدة علميـة               
ترجى من حبثها أو الوقوف عندها، إما ألا من البديهيات، وإما ألن الرتاع فيها لفظـي،                

 .وإما ألنه ال أثر هلا يف الفقه

 املسائل  نعم توجد فيه مسائل من هذا النوع، لكنها يف نظري قليلة، بل األصل يف             
اليت يبحثها األصوليون اشتماهلا على قيمة علمية ومنهجية حيتاجها البـاحثون يف علـوم              

 .الشريعة بشىت أنواعها

وقد اجتهدت يف اختيار مسألة قد يظن أا من هذا النوع من املسائل، لكي ألقي               
 ".التخصيص باإلمجاع": الضوء عليها، وأكشف عن مدى أمهيتها وحيويتها، وهي مسألة

 إىل حبثها أين مل أقف على دراسة علمية متمحضة فيها، وهذه            - أيضا -ومما دفعين 
املسألة وإن كانت مطروقة عند أكثر األصوليني إال أن طرقهم هلـا مـوجز، ال يتجـاوز              
األسطر أو نصف ورقة، لكن من خالل بسط إجيازهم وفك إشارام ميكن لنا أن نسـد                

 .ةهذه الفجوة يف الدراسات األصولي

                                        

 .ة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميةاألستاذ املساعد يف قسم أصول الفقه بكلية الشريعة جبامع) *(
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 .يتكون البحث من متهيد، ومبحثني، وخامتة
 . يف التعريف مبفردات عنوان البحث:التمهيد

 :وفيه مطلبان
 . التخصيص، وفيه تعريف التخصيص، وحكمه، وأنواعه:املطلب األول
 . اإلمجاع، وفيه تعريف اإلمجاع، وحجيته، وأنواعه:املطلب الثاين

 .إلمجاع حكم التخصيص با:املبحث األول
 :وفيه مخسة مطالب

 .األقوال احمللية يف املسألة: املطلب األول
 . أدلة األقوال يف املسألة:املطلب الثاين

 . الترجيح:املطلب الثالث
 . سبب اخلالف يف املسألة:املطلب الرابع

 . نوع اخلالف يف املسألة:املطلب اخلامس
 . صور التخصيص باإلمجاع:املبحث الثاين
 :البوفيه سبعة مط

 . ختصيص الكتاب والسنة املتواترة باإلمجاع القطعي:املطلب األول
 . ختصيص الكتاب والسنة املتواترة باإلمجاع الظين:املطلب الثاين

 . ختصيص السنة األحادية باإلمجاع:املطلب الثالث
 . ختصيص املفهوم باإلمجاع:املطلب الرابع

 . ختصيص عموم املقتضى باإلمجاع:املطلب اخلامس
 . ختصيص العلة الشرعية باإلمجاع:املطلب السادس
 . ختصيص القاعدة الفقهية باإلمجاع:املطلب السابع

 .اخلامتة
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سرت يف دراسة هذا املوضوع على املنهج املعتمد لدى الباحثني، ومن أبـرز             
 :عناصره

 . استقراء مصادر املسألة ومراجعها- ١

 .ة االعتماد على املصادر األصيل- ٢

 . عزو نصوص العلماء وآراءهم لكتبهم مباشرة إال إذا تعذر ذلك- ٣

 . عزو اآليات القرآنية، ببيان اسم السورة ورقم اآلية- ٤

 ختريج األحاديث واآلثار الواردة يف صلب البحث، فإن كان احلـديث أو             - ٥
خـرى  األثر يف الصحيحني أو أحدمها اكتفيت بتخرجيه منهما، وإال خرجته من مصادر أ            

 .معتمدة، مع ذكر ما قاله أهل احلديث منه

 . بيان معاين األلفاظ الغريبة من مصادرها املعتربة- ٦

 . الترمجة لألعالم غري املشهورين عند أهل االختصاص- ٧

 االكتفاء بذكر املعلومات املتعلقة باملصادر يف القائمة اخلاصة ـا يف ايـة              - ٨
 . اهلامشالدراسة، وال أذكر شيئًا م نذلك يف

هذا، وأسأل اهللا عز وجل أن ينفع به كاتبه وقارئه، إنه ويل ذلك والقادر عليـه،                
 .وصلى اهللا على نبينا حممد، وسلم تسليما كثريا
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الصاد أصل مطرد ومنقاس يدل علـى   أن اخلاء و  ): هـ٣٩٥ت  (ذكر ابن فارس    
 .)١(الفرجة والثلمة

البيت من قصب أو شـجر،      " اخلص"، و   )٢(الفرج بني األثايف  " اخلصاص: "ومنه
، )٤(الفقـر والثلمـة يف احلـال      " اخلصاصة"، و   )٣(مسي بذلك ملا فيه من التفاريج الضيقة      

 .)٥(أفردته به، ألنه أوقع فرجة بينه وبني غرية" خصصت فالنا بشيء"و

123�45 0#,: 

بيان أن بعض مدلول اللفظ     : "، من أحسنها  )٦(عرف التخصيص بتعريفات كثرية   
 .)٧("غري مراد باحلكم

                                        
 .١٥٢/ ٢مقاييس اللغة : انظر )1(
 .٢٥/ ٧، ولسان العرب ١٥٢/ ٢مقاييس اللغة : انظر )2(
 .٢٦/ ٧، ولسان العرب ١٠٥/ ١، ومجهرة اللغة ١٣٧/ ٣الصحاح :  انظر)3(
 .١٢٤/ ٧، ولسان العرب ١٠٥/ ١، ومجهرة اللغة ١٣٧/ ٣الصحاح :  انظر)4(
 .١٢٤/ ٧، ولسان العرب ١٠٥/ ١، ومجهرة اللغة ١٥٣/ ٢قاييس اللغة م:  انظر)5(
، وإيضاح احملصول مـن برهـان األصـول         ٢٠١: ، وبذل النظر ص   ٣٠/ ١، وشرح اللمع    ١٥٥/ ١العدة  : انظر )6(

، والبحر احمليط   ٣٣٧/ ٢، ورفع احلاجب    ٥١:، وتنقيح الفصول ص   ٣٠٠/ ٢، واإلحكام لآلمدي    ٢٩٧: للمازري ص 
 .٢٤٣: إرشاد الفحول ص، و٢٤١/ ٣
 .٥٥٠/ ٢شرح خمتصر الروضة للطويف  )7(
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والْمحصنات ِمن الَِّذين أُوتـوا الِكتـاب ِمـن         : (قوله سبحانه : وبيانه باملثال 
ِلكُمِركَاتِ  : ( خمصص لقوله تعاىل   )١()قَبوا املُشنِكحال تفهو بني أن بعض مـدلول       )٢()و ،

 .)٣( غري مراد بالتحرمي- وهن الكتابيات-املشركات

والعالقة ظاهرة بني املعىن اللغوي واملعىن االصطالحي، فإن التخصـيص حيـدث            
 .فرجة بني أفراد العام

��	
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ذهب أكثر األصوليني إىل جواز التخصيص، ووقوعه يف اخلرب وغريه من األمـر             
ما تذَر ِمن شيٍء أَتت     : (واستدلوا بالوقوع، أما الوقوع يف اخلرب فكقوله تعاىل       ،  )٤(والنهي

،فقد أتت الريح على األرض واجلبال فلم جتعلـها كـالرميم،     )٥()علَيِه إالَّ جعلَته كَالرِميمِ   
، مـع أنـه     )٦()يهماوالساِرق والساِرقَةُ فَاقْطَعوا أَيدِ   : (وأما وقوعه يف األمر فكقوله تعاىل     

، مـع   )٧()وال تنِكحوا املُشِركَاتِ  : (ليس كل سارق يقطع، وأما يف النهي فكقوله تعاىل        
حل نساء أهل الكتاب، وإذا كانت هذه النصوص وغريها غري مرادة على العموم يكـون               

 .)٨(التخصيص قد دخلها

                                        
 .من سورة املائدة) ٥( من اآلية )1(
 .من سورة البقرة) ٢٢١(من اآلية  )2(
 .٥٥١/ ٢شرح خمتصر الروضة : انظر )3(
، واإلحكـام   ٣٠٢: ، وميـزان األصـول ص     ٣٣٩/ ١، وقواطع األدلة    ٥٩٥/ ٢، والعدة   ٢٥٥/ ١املعتمد  :  انظر )4(
 .٢٦٩/ ٣، وشرح الكوكب املنري ١١٩: ، ومنتهى الوصول واألمل ص٣٠٠/ ٢آلمدي ل
 .من سورة الذاريات) ٤٢( اآلية )5(
 .من سورة املائدة) ٣٨( من اآلية )6(
 .من سورة البقرة) ٢٢١( من اآلية )7(
، ومنتـهى   ٣٠١/ ٢، واإلحكام لآلمـدي     ٣٠٣: ، وميزان األصول ص   ٥٩٦/ ٢، والعدة   ٢٥٤/ ١املعتمد  : انظر )8(

 .٢٦٩/ ٣، وشرح الكوكب املنري ٣٣٨/ ٢، ورفع احلاجب ١١٩: الوصول ص
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أو يـوهم   ، ألن ختصيص اخلرب يوجب      )١(وشذ بعضهم فمنع التخصيص يف اخلرب     
الكذب يف خرب اهللا تعاىل، ومها حماالن عليه، فما أدى إليه وهو ختصيص اخلـرب يكـون                  

 .)٢(حماالً

بعدم تسليم لزوم الكذب أو إيهامه، ألن العـام حيتمـل التخصـيص             : ونوفش
احتماالً قويا، وهذا االحتمال جيعل السامع للخرب جموزا إرادة بعض العام من العام، فـإذا               

ت إرادة البعض وهو املخصص علم أن البعض املخرج مل يكن مرادا من العام،              ورد ما يثب  
 .)٣(وحيث مل يكن مرادا فال كذب وال إيهام للكذب

��		
, ��89: 

 .أي أدلة التخصيص

 :وهي نوعان

 من األلفاظ بنفسه يف إفادة معناه، بل        ما يستقل  خمصصات متصلة، وهي     : أوهلما
 .)٤( قبلهيكون متعلقًا باللفظ الذي

 .)٥(االستثناء، والشرط، والصفة، والغاية: وأنواعه عند أكثر القائلني به أربعة

                                        
، ومنتهى الوصـول    ٣٠٢/  ، وميزان األصول  ٣٣٩/ ١، وقواطع األدلة    ٥٩٥/ ٢، والعدة   ٢٥٥/ ٢املعتمد  : انظر )1(

 .٢٦٩/ ٣، وشرح الكوكب املنري ١٢١/ ٢، واإلاج ١١٩: ص
، ٣٠٢/ ٢، واإلحكـام لآلمـدي    ٣٠٢،٣٠٣: ، وميزان األصـول ص    ٥٩٥/ ٢، والعدة   ٢٥٦/ ٢املعتمد  : انظر )2(

 .٢٧٠/ ٣، وشرح الكوكب املنري ١١٩: ومنتهى الوصول ص
، وأصول الفقه أليب النـور      ٣٨٥/ ٢، واية السول    ٣٠٢/ ٢، واإلحكام لآلمدي    ٣٠٤: ميزان األصول ص  : انظر )3(

 .٤٢٥/ ١زهري 

 .٢٥٢٨/ ٦، والتحبري شرح التحرير ٤١/ ٢حمللى على مجع اجلوامع ، وشرح ا٢٧٣/ ٣البحر احمليط : انظر )4(

: ، وتقريـب الوصـول ص     ٣٠٧/ ٢، واإلحكـام لآلمـدي      ٢٠٧: ، وبذل النظـر ص    ٢٥٧/ ١املعتمد  : انظر )5(
 .٢٥٣١، ٢٥٣٠/ ٦، والتحبري شرح التحرير ٢٧٤، ٢٧٣/ ٣، والبحر احمليط ١٤١،١٤٢
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وذهب أكثر احلنفية، ومجاعة من األصوليني إىل أن ذلك ال يسمى ختصيصا، مـع       
 .)١(اعترافهم بأن احلكم ثابت للمقيد بالشرط أو الصفة أو الغاية أو الباقي بعد املستثىن

وهي ما يستقل من لفظ أو غريه بنفسه يف إفادة          : صات منفصلة  خمص :النوع الثاين 
 .)٢(معناه، من غري حاجة إىل ما دخله التخصيص

 .)٣(العقل، واحلس، والقرآن، والسنة، والقياس: وأنواعه كثرية، أشهرها

 .وذا يتبني أن اإلمجاع يعد من املخصصات املنفصلة
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 .اإلمجاع مصدر أمجع جيمع، فهو جممع وجممع عليه

 .)٤("اجليم وامليم والعني أصل واحد يدل على تضام الشيء"قال ابن فارس 

وهـو  " اجلميـع "، و   )٥(مسي بذلك الجتماع النـاس فيـه      " يوم اجلمعة : "ومنه
 صـلى اهللا    -ي اعزموا، وقوله  ، أ )٢()فَأَجِمعوا أَمركُم وشركَاَءكُم  (، وقوله تعاىل    )١(اجليش

                                        

، وفواتح  ٢٥٢٩/ ٦، والتحبري شرح التحرير     ٦٢١/ ١ف األسرار   ، وكش ٣١١،  ٣١٠: ميزان األصول ص  : انظر )1(
 .٤٢٧: ، وأصول الفقه اإلسالمي لشليب ص٣١٦/ ١الرمحوت 

 .٢٥٢٨/ ٦، والتحبري شرح التحرير ٦٠/ ٢، وشرح احمللى على مجع اجلوامع ٢٧٣/ ٣البحر احمليط : انظر) 2(

، وأصول الفقه لألمشي    ٢٥٧/ ١ بعدها، واملعتمد     وما ٦٨/ ١أصول اجلصاص   : انظر هذه املخصصات وغريها يف     )3(
، وشرح خمتصـر    ٢٢٤ -٢٠٢: ، وشرح تنقيح الفصول ص    ٣٦١ -٣٣٩/ ٢، واإلحكام لآلمدي    ١٣٣ -١٣١: ص

 وما بعدها، وفواتح    ٣٥٥/ ٣ وما بعدها، والبحر احمليط      ٦٠/ ٢، ومجع اجلوامع بشرح احمللي      ٥٧٥ -٥٥٢/ ٢الروضة  
 .٣٥٩ -٣٤٥/ ١الرمحوت 

 .٤٨٠/ ١اييس اللغة مق )4(

 .٣٠٦/ ٥، وتاج العروس ٥٨/ ٨لسان العرب : انظر )5(
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ــلم ــه وس ــه :"-علي ــال صــيام ل ــل الفجــر ف ــع الصــيام قب ــن مل جيم  ، )٣("م
متفـق  : ، أي "أمر جممع عليه  : "، ومنه )٤(أي مل يعزم، وذلك ملا يف العزم من مجع اخلواطر         

 .)٦(، ألن االتفاق فيه مجع لآلراء)٥(عليه

123�45 0#,: 

ة، ختتلف حبسب مراعام لضوابط صناعة      ذكر األصوليون لإلمجاع تعريفات كثري    
 .)٧(احلدود، وحبسب اختالفهم يف بعض الشروط اليت جيب توفرها يف اإلمجاع

اتفاق اتهدين من أمة حممد صـلى       :")٨(ومن أحسنها تعريف الشيخ مال خسرو     
 .)١("اهللا عليه وسلم يف عصر على حكم شرعي

                                                                                                     

 .٣٠٥/ ٥تاج العروس : انظر 1)(

 .من سورة يونس) ٧١(من اآلية  2)(

وابن خزمية ) ٢٣٤٣ -٢٣٣٣(، والنسائي يف اتىب )٧٣٠(، والترمذي يف سننه )٢٤٥٤(أخرجه أبو داود يف سننه      ) 3(
 .، وغريهم)٢١٢/ ٣(يف صحيحه 

ابـن  : واحلديث خمتلف يف رفعه ووقفه، فرجح البخاري والترمذي والنسائي وقفه، وصححه مجاعه من األئمة، منهم               
 .خزمية وابن حبان واحلاكم وابن حزم

 .٣٠ -٢٥/ ٤، وإرواء الغليل ٢٦٩/ ٤، ونيل األوطار ١٦٩/ ٤، وفتح الباري ٢٠٢/ ٤السنن الكربى للبيهقي : انظر
 .٢١١/ ٢محوت فواتح الر: انظر )4(
 .٣٠٧/ ٥تاج العروس : انظر )5(
 .٢١١/ ٢فواتح الرمحوت : انظر )6(
، ٤٩٠: ، وميزان األصول ص   ٢٩/ ٤، واحملصول   ٢٩٤/ ٢، واملستصفى   ١٧٠/ ١، والعدة   ٤٥٧/ ٢املعتمد  : انظر )7(

:  لألمشى ص  ، وأصول الفقه  ١٣٩: ، واحلدود البن فورك ص    ٥٢١/ ١واملختصر البن احلاجب بشرحه بيان املختصر       
، والتحرير البن اهلمام بشرحه  ٢،٣٦٥، وأصول الفقه البن مفلح      ٧٣: ، وقواعد األصول لصفي الدين احلنبلي ص      ١٦١

 .١٣٢: ، وإرشاد الفحول ص٢٢٤/ ٣تيسري التحرير 
ن حيدر أو املوىل خسرو، فقيه أصويل مفسر، أخذ ع  " مال"حممد قرامور أو فراموز الرومي احلنفي، املشهور بـ         : هو )8(

مرقـاة  : "احلايف أحد تالميذ سعد الدين التفتازاين، درس يف عدة أماكن، ووىل قضاء القسطنطينية وإفتاءها، من مؤلفاته               
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: هل العلم إال من شذ ممن ال يعتد بـه، وهـم           اإلمجاع حجة شرعية عند عامة أ     
 .)٥(، أو بعض اإلمامية واخلوارج)٤(، واخلوارج)٣(، واإلمامية)٢()هـ٢٣١ت (النظام 
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ذكر لإلمجاع عدة تقسيمات باعتبارات خمتلفة، كتقسيمه باعتبار ذاته، وأهلـه،           
 .)٦(وقوته، وصراحته، وطريق نقله

                                                                                                     
 -، تـويف "درر احلكام يف شرح غرر األحكـام "، و "مرآة األصول شرح مرقاة الوصول    "، و "الوصول إىل علم األصول   

 .هـ٨٨٥ يف مدينة القسطنطينية سنة -رمحه اهللا
 .٢٥٢/ ٢مرقاة الوصول  )1(
/ ٤، واحملصـول    ١٠٥/ ٥، والواضح البن عقيل     ١،٤٣٤، والربهان   ٣٤٩: ، والتبصرة ص  ١٠٦٤/ ٤العدة  : انظر )2(

 .٤٤٠/ ٤، والبحر احمليط ٢٥٨/ ١، واإلحكام لآلمدي ٣٥

، ورأيت أبـا احلسـني   نقل عن النظام إنكار حجية اإلمجاع: "وهناك من ينكر صحة هذه النسبة، يقول ابن دقيق العيد 
البحر احملـيط   ". اخلياط أنكر ذلك يف نقضه لكتاب الراوندي ونسبه إىل الكذب، إال أن النقل مشهور عن النظام بذلك                

 .٥٥: ، وراجع حجية اإلمجاع للسرميين ص٤٤١/ ٤
/ ٥، والواضـح    ٤٣٧: ، وإحكام الفصول ص   ٣٤٩: ، والتبصرة ص  ١٠٦٤/ ٤، والعدة   ٥٥/ ١انظر شرح العمد     )3(

 .٤٤٠/ ٤، والبحر ٧٢/ ٢، والوصول إىل األصول١٠٥

وقد يطلق بعضهم كون اإلمجاع حجة، وهو ملبس فإن احلجة عنده يف قول اإلمام صاحب          : "... قال أبو املعايل اجلويين   
هان الرب" الزمان، وهو منغمس يف غمار الناس، فإذا استقر اإلمجاع كان قوله من مجلة األقوال، فهو احلجة وبه التمسك                 

٤٣٤/ ١. 
 .٢٥٨/ ١، واإلحكام لآلمدي ٣٥/ ٤احملصول : انظر )4(
، وحجة اإلمجـاع    ٤٣٦: ، وفصول األصول خللفان السيايب ص     ٥٢: ، ومنتهى الوصول ص   ١،٤٣٤الربهان  : انظر )5(

 .٥٩: للسرميين ص
: األصول ص ، وميزان   ١٦٥: ، وأصول الفقه لألمشي ص    ٦٩٠/ ٢، وشرح اللمع    ١٢٧/ ٢أصول اجلصاص   :  انظر )6(

، وأصول  ٦٥٠/ ٢، وغاية املرام    ٢٥٧/ ٢، ومرآة األصول    ٢٧٤: ، واملغين للخبازي ص   ٥٣٤: ، وبذل النظر ص   ٥١٥
، وأصـول الفقـه اإلسـالمي       ٢٢٦،  ٢٢٣،  ٢٢٢: ، وحجية اإلمجاع للشرميين ص    ١٧١: الفقه اإلسالمي لشليب ص   
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 . هذا هو تقسيمه باعتبار قوتهوالذي حنتاجه يف حبثنا

 .وهو ينقسم ذا االعتبار إىل إمجاع قطعي، وإمجاع ظين

ما يقطع فيه باتفاق الكل، كإمجـاع الصـحابة املنقـول           : اإلمجاع القطعي هو  
 .بالتواتر، واإلمجاع على ما علم من الدين بالضرورة

لسـكويت،  ما يغلب فيه على الظن اتفاق الكل، كاإلمجـاع ا         : واإلمجاع الظين 
 .)١(واإلمجاع الذي ختلف فيه بعض الشروط املختلف فيها اختالفًا معتربا

���:� *+�, 
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أن : بعد أن عرفنا معىن التخصيص ومعىن اإلمجاع فيكون معىن التخصـيص بـه            
 .اإلمجاع يبني أن بعض مدلول اللفظ العام غري مراد باحلكم

والَِّذين يرمونَ املُحصناِت ثُم لَم يأْتوا      : (قوله تعاىل : صولينيومثاله املشهور عند األ   
                 ـمه لَِئـكا وأُوـدةً أَبادـهش ـملُوا لَهقْبةً وال تلْدج اِننيثَم موهِلداَء فَاجدهِة شعبِبأَر

ن أو عبـدا، إال أن      ، فإنه عام يقتضي جلد كل قاذف مثانني جلدة، حرا كا          )٢()الفَاِسقُونَ
 .)٣(اإلمجاع أخرج منه العبد فنصف عليه احلد فصار أربعني جلدة

                                                                                                     
، ومعامل أصول الفقه عنـد أهـل        ٣٣٨ -٣٣١: ، واإلمجاع للدكتور يعقوب الباحسني ص     ٥٥٢ -٥٤٩/ ١للزحيلي  

  .١٦٥ -١٦٣: السنة واجلماعة ص

، ومعامل أصول   ٥٤٩/ ١، وأصول الفقه اإلسالمي للزحيلي      ١٥٩،  ١٥٨: مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص    : انظر )1(
 .١٦٥: الفقه عند أهل السنة واجلماعة ص

 .من سورة النور) ٤(اآلية  )2(

، واية ١٦٦٩/ ٤، واية الوصول  ٣٢٤/ ٢، وخمتصر ابن احلاجب بشرحه البيان       ٣٥٢/ ٢اإلحكام لآلمدي   :انظر )3(
، والسراج الوهاج يف شرح املنـهاج       ٢٦٤/ ٢، والردود والنقود للبابريت     ٣٣٣: ، ومعراج املنهاج ص   ٤٥٩/ ٢السول  

 وشـرح   ،٢٣٢/ ٣، ورفع النقاب عن تنقيح الشـهاب        ٩/ ٤، وتيسري الوصول    ١٢٥/ ٢، وفصول البدائع    ٥٦٧/ ١
 .٣٧٠/ ٣الكوكب املنري 
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 :حكي يف املسألة قوالن

 .أن اإلمجاع خيصص العام: القول األول

 .إلمجاع عليهحكى مجاعة من األصوليني ا

ال اعرف خالفًا يف ختصـيص القـرآن والسـنة          ): "هـ٦٣١ت  (قال اآلمدي   
 .)١("باإلمجاع

: أحـدها : والدليل عليـه وجـوه    ): "هـ٧١٥ت  (وقال صفي الدين اهلندي     
 .)٢("اإلمجاع، فإنا ال نعرف يف ذلك خالفًا بني القائلني بكون اإلمجاع حجة

اتفقوا على أن اإلمجاع خيصـص      ): "هـ٧٤٩ت  (وقال مشس الدين األصفهاين     

 .)٣("القرآن والسنة

 حكايتـه   )٤(عن األستاذ أيب منصور البغـدادي     ) هـ٧٩٤ت  (ونقل الزركشي   
 .)١(اإلمجاع عليه

                                        
 .٣٥٢/ ٢اإلحكام  )1(
 .١٦٦٩/ ٤اية الوصول  )2(
 .٣٢٥/ ٢بيان املختصر  )3(
عبد القاهر بن طاهر بن حممد التميمي البغدادي الشافعي، األستاذ أبو منصور، متكلم أصويل فقيه حسايب، كان "  هو)4(

: األسفراييين، وأخذ عنه أكثر أهل خراسان، مـن مصـنفاته         يدرس يف سبعة عشر فنا، درس على األستاذ أيب إسحاق           
، خرج مـن    "التكملة يف احلساب  "، و   "شرح مفتاح أيب القاص   "يف أصول الفقه، و     " التحصيل"، و   "الفرق بني الفرق  "

 .هـ رمحه اهللا٤٢٩نيسابور يف فتنة إىل أسفرايني ومات ا سنة 
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 .)٢(ونسبه بعضهم إىل أكثر األصوليني

، وأيب  )٦(، واحلنابلة )٥(، والشافعية )٤(، ومذهب املالكية  )٣(وهو مذهب أكثر احلنفية   
ت (، وابن حزم    )٨()هـ٤٠٣ت  (، وأيب بكر الباقالين     )٧()هـ٤٢٦ت  (احلسني البصري   

ـ ٧٢٨ت (، وشيخ اإلسـالم ابـن تيميـة     )٩()هـ٤٥٦ ت (،و ابـن القـيم   )١٠()هـ
 .)١١()هـ٧٥١

                                                                                                     
 .١٣٦/ ٥، وطبقات الشافعية الكربى ٥٧٢/ ١٧نبالء ، وسري أعالم ال٦٧٢/ ١٥البداية والنهاية : انظر

 .٣٦٣/ ٣البحر احمليط :  انظر)1(
، وشرح غاية السول البن عبد اهلـادي        ١٢٣: ، واملختصر البن اللحام ص    ٩٦١/ ٣أصول الفقه البن مفلح     : انظر )2(

 .٢٥٧: ، ونشر البنود ص٢٢٢: ، ومراقي السعود ص٣٤٤: ص
، ٤٨٩/ ٢، وبـديع النظـام      ٢٢٩: ، وبذل النظر ص   ٣٢٢: وميزان األصول ص  ،  ٧٠/ ١أصول اجلصاص   : انظر )3(

 .٣٥٢/ ١ومسلم الثبوت 
، ٢٠٢: ، وشرح تنقيح الفصول ص٣٢٤/ ٢، وخمتصر ابن احلاجب بشرحه البيان ٢٦٩: إحكام الفصول ص  : انظر )4(

، ٢٣١/ ٣اب  ، ورفع النقاب عن تنقـيح الشـه       ٤٤: ، ومهيع الوصول البن عاصم ص     ١٤٣: وتقريب الوصول ص  
 .٢٢٢: ومراقي السعود ص

/ ١، والتحصـيل    ٨١/ ٣، واحملصول   ٣٢١/ ٣، واملستصفى   ٣٧٨/ ١، وقواطع األدلة    ٢٤٩/ ١شرح اللمع   : انظر )5(
، ٣٣٣: ، ومعراج املنـهاج ص    ٤٥٦/ ٢، واملنهاج للبيضاوي بشرحه اية السول       ٣٥٢/ ٢، واإلحكام لآلمدي    ٣٨٨

 .، والبحر احمليط١٥٠/ ٢، وشرح العضد ٣٢٥/ ٢ختصر ، وبيان امل١٦٦٩/ ٤واية الوصول 
/ ٢، وشرح خمتصر الروضة     ٣٩٦/ ٣، والواضح البن عقيل     ١١٧/ ٢، والتمهيد أليب اخلطاب     ٥٧٨/ ٢العدة  : انظر )6(

، ١٢٣: ، واملختصر البـن اللحـام ص      ٢٦٦٩/ ٦، والتحبري شرح التحرير     ٩٦١/ ٣، وأصول الفقه البنم فلح      ٥٥٥
 .٣٤٣: ل البن عبد اهلادي صوشرح غاية السو

 .٢٧٦/ ١املعتمد : انظر )7(
 .١٨١/ ٣التقريب واإلرشاد : انظر )8(
 .٦٨: ، والنبذ ص٤٠١، ٣٨٩، ٣٨٠/ ١اإلحكام البن حزم : انظر )9(
 .٨٦، ٨٥/ ٢٩جمموع الفتاوى : انظر )10(
 .٣٨٢/ ١إعالم املوقعني :  انظر)11(
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 .)١(وأطلقه مجهرة من احملدثني واملفسرين والفقهاء

 .إذًا فالقول بأن اإلمجاع خيصص العام مذهب عامة األصوليني، أو أكثرهم

: عة من األصوليني معين كون اإلمجاع من خمصصات العام، فقـالوا          وقد بني مجا  
املراد ذا اإلطالق أن اإلمجاع معرف للدليل املخصص، ال أنه يف نفسه هو املخصـص،               
فإذا ثبت اإلمجاع علم أن العام قد أريد به اخلصوص، وذلك لدليل من نـص أو غـريه،                  

تابعة وحرمة املخالفة وغريها مـن      وأخذ هذا احلكم خصائص احلكم اإلمجاعي من لزوم امل        
 .)٢(األحكام، ولو مل يعرف الدليل املخصص
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ت (، واألمسنـدي    )٣(إىل بعضهم ) هـ٥١٠ت  (وهذا القول نسبه أبو اخلطاب      
 .)٤(إىل قوم) هـ٥٥٢

 .)٥(أطلق القول به مشس الدين الفناري

                                        
، وأحكام القرآن البن العـريب، وحتفـة        ٥٩/ ١٦،  ٥١٥/ ١٠لكبري  ، واحلاوي ا  ٥٤٣/ ٤صحيح ابن حبان    : انظر )1(

، ٣٢١/ ١، وبـدائع الصـنائع      ١٠٧/ ١، وحتفة الفقهاء    ٢٨١/ ٢٠،  ٥٣٠/ ٩، ومفاتيح الغيب    ٤٢٩/ ١األحوذي  
، واإلتقـان يف    ٦٠٤/ ٦، واللباب يف علوم الكتـاب       ١٧٥/ ١، وعمدة القاري    ٩٠/ ٤،  ٦٢/ ٢، وفتح الباري    ٣٢٢

 .٢٧٢: ، وإرشاد الفحول ص٢١٢/ ٢، وسبل السالم ٤٨١/ ١، والبيان والتحصيل ٥٤/ ٣علوم القرآن 
/ ٢، وشرح خمتصـر الروضـة       ٣٥٢/ ٢، واإلحكام لآلمدي    ٢٦٩: ، وإحكام الفصول ص   ٥٧٨/ ٢العدة  : انظر )2(

أصول ، و ٤٨٥/ ٢، والفوائد السنية    ٤٥٦/ ٢، واية السول    ١٥٠/ ٢، وشرح العضد    ٣٢٥/ ٢، وبيان املختصر    ٥٥٦
 .٤٨١/ ١الفقه أليب النور زهري 

 .١١٧/ ٢التمهيد : انظر )3(
 .٢٢٩: بذل النظر ص:  انظر)4(

حممد بن محزة بن حممد بن حممد الرومي احلنفي، مشس الدين الفناري أو ابن              : ، وهو ١٢٥/ ٢فصول البدائع   : انظر )5(
، ويل القضـاء ودرس     )العثمـانيون (اء بالد الروم    الفنري، أصويل لغوي عامل بالفقه واملنطق والقراءات، أحد أبرز علم         

 رمحـه   -، تويف "شرح املصباح "، و   "شرح أصول البزدوي  "، و   "فصول البدائع يف أصول الشرائع    : "وأفىت، من مصنفاته  
 .هـ٨٣٤ يف بروسا سنة -اهللا
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 :استدل القائلون بأن اإلمجاع خيصص العام مبا يأيت

اإلمجاع، فقد أمجع أهل العلم على جواز ختصيص العام باإلمجـاع، واإلمجـاع               -١
 .حجة

 .)١(استدل ذا صفي الدين اهلندي

 .وتقدم لنا حكاية مجاعة من األصوليني اإلمجاع عليه

 .لتسليم بثبوته، لنقل اخلالف يف املسألةبعدم ا: وهذا يناقش

 بأن هذه املخالفـة احملكيـة ال تقـدح يف ثبـوت            : ولكن ميكن أن جياب عنه    
 هذا اإلمجاع املنقول، الذي حيكيه مجاعـة مـن األصـوليني، واملعتضـد باالسـتقراء،               

  - وهـو الفنـاري    -وذلك من جهة  أن املخالفة منسوبة إىل بعض جمهـول، واملعلـوم            
منع كون اإلمجاع نفسـه هـو       دا، إضافة إىل إمكان محل مذهب املخالفني على       متأخر ج 

 .املخصص، ال منع كونه معرفًا للدليل املخصص، وذا يوافق مذهب العامة يف املسألة

الوقوع، فإم خصوا آية القذف وآية الزنا بإمجاعهم على تنصيف احلـد علـى                -٢
 .)٣( على اجلواز وزيادة، وهو يدل)٢(العبد، وأمثلة الوقوع كثرية

 :بعدم التسليم بالوقوع، وتقريره من وجهني: وهذا نوقش

                                                                                                     
 .١٧: ية ص، والشقائق النعمان٩٧/ ١، وبغية الوعاة ٢١٨/ ١١، والضوء الالمع ٣٤٣/ ٨إنباء الغمر : انظر

 .١٦٦٩/ ٤اية الوصول : انظر )1(
 .ستأيت أمثلة له يف املبحث الثاين )2(
، ومعـراج   ٣٨٨/ ١، والتحصـيل    ٣٥٢/ ٢، واإلحكام لآلمدي    ٨١/ ٣، واحملصول   ٢٢٩: بذل النظر ص  : انظر )3(

 .١٥٠/ ٢، وشرح العضد ٣٢٥/ ٢، وبيان املختصر ١٦٦٩/ ٤، واية الوصول ٣٣٣: املنهاج ص
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عدم التسليم بثبوت اإلمجاع يف الصور املخصوصة، فال إمجاع مثالً          : الوجه األول 
 .، وهكذا يف بقية الصور)١(على تنصيف احلد على العبد يف القذف

مث لو صح املنع يف صور،       بتقرير اإلمجاع يف الصور املخصوصة،       :وهذا جياب عنه  
 .فلن يتم هلم منعه يف سائر الصور

عدم التسليم بأن التخصيص يف املثالني املذكورين وغريمها حصـل          : الوجه الثاين 
 .)٢(باإلمجاع، وإمنا بدليل آخر من نص أو قياس أو غريمها

 بأن تلك األدلة هي مستند اإلمجاع، مث ملا وقع اإلمجاع علـى             :وهذا جياب عنه  
م، صار احلكم مستندا إليه، فأخذ خصائصه من لزوم املتابعة والقطعية واالستغناء عن             احلك

 .)٣(مستنده األول

أن اإلمجاع حجة تثبت به األحكام، فجاز أن يدل على كون العـام خمصوصـا،        -٣
 .)٤(كما جاز أن يدل على سائر األحكام

 تثبت بـه مجيـع      بأنه ال يلزم من كونه حجة شرعية أن       : وهذا ميكن أن يناقش   
دالالت احلجج الشرعية، إذ احلجج الشرعية متفاوتة فيما يثبت ا، فمثالً ال يلـزم مـن                

 .القول حبجية قول الصحايب القول بتخصيصه للعام

بأن اإلمجاع حجة شرعية قاطعة، مقدم على النص عند كثريين، فكيف ال            : جياب
 صرف اللفظ عن ظاهره إىل معـىن      يثبت به ما هو أدىن من إثبات األحكام الشرعية، وهو         

 .آخر حيتمله؟

                                        
 .١٠/ ٤، وتيسري الوصول ٤٢٥/ ٢رفع احلاجب : نظرا )1(
 .٢٣٠: بذل النظر ص: انظر )2(
 .٤٥٩/ ٢سلم الوصول : انظر )3(
، ١١٨/ ٢، والتمهيد أليب اخلطاب     ٣٧٨/ ١، وقواطع األدلة    ٢٦٩: ، وإحكام الفصول ص   ٢٧٦/ ١املعتمد  : انظر )4(

 .٢٢٩: وبذل النظر ص
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إذا رأينا أهل اإلمجاع قاضني مبا خيالف العموم يف بعض الصور علمنـا أن العـام       -٤
 .)١(ليس على عمومه نفيا للخطأ عنهم

 وقوع إمجاع على خالف دليـل شـرعي،         بعدم تصور : وهذا ميكن أن يناقش   
 .واملمتنع شرعا ال ينىب عليه حكم

بتقرير الوقوع، وقد تقدم، مث إن املقابلة بني العام واخلاص ليسـت            : هوجياب عن 
 .من املخالفة املنفية عن أهل اإلمجاع

إذا جاز ختصيص العام بالكتاب والسنة جاز باإلمجاع من باب أوىل، ألنه دليـل                -٥
 .)٢(شرعي قاطع، ال حيتمل النسخ والتأويل

 :ميكن أن يناقش من وجهني

 الكتاب والسنة املتواترة أرجح    التسليم باألولوية واملساواة، بل   عدم  : الوجه األول 
 .اإلمجاع، فال يلزم من ثبوت حكم هلما ثبوته لإلمجاع نم

 بتقرير رجحان اإلمجاع القطعي عليهما، وذلك لتركبـه مـن           :وهذا جياب عنه  
 .املستند واالتفاق املعصوم، ولعدم تطرق احتمايل النسخ والتأويل إليه: دليلني

 يسلم رجحانه عليهما، لكن ال يلزم منه ثبوت حكم التخصـيص            :وجه الثاين ال
 .له، كما مل يثب له حكم النسخ

بأنه مع التسليم بالرجحان تثبت األولية يف األحكام ما مل يقـم            : وهذا جياب عنه  
 .مانع، كما يف النسخ، وسيأيت بيانه

 والقياس، فـألن جيـوز      إذا جاز ختصيص العام باملظنون من األدلة كخرب الواحد          -٦
 .)١(بالدليل القطعي من باب أوىل

                                        
 .٣٨٢/ ١، وإعالم املوقعني ٣٥٢/ ٢كام لآلمدي ، واإلح٢٦٩: إحكام الفصول ص: انظر )1(
  .١٦٧٠/ ٤، واية الوصول ٣٢١/ ٣املستصفى :  انظر)2(
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 :وهذا ميكن مناقشته من وجهني

عدم التسليم جبواز التخصيص خبرب الواحد والقيـاس، فـال يـتم           : الوجه األول 
 .القياس األولوي

 جواز التخصيص ما، وهو قول عامة أهل العلـم يف األول            بإثبات: وجياب عنه 
 .)٣(م يف الثاين، وقول أكثره)٢(إال من شذ

 يسلم جواز التخصيص خبرب الواحد والقياس، لكن ال يلـزم مـن             :الوجه الثاين 
 .ثبوت النسخ باخلرب ثبوته باإلمجاع جوازه ما جوازه باإلمجاع، كما مل يلزم من

 . مبا تقدم يف الوجه الثاين من مناقشة الدليل اخلامس:وجياب عنه

ر، وإذا اجتمع القاطع والظاهر كان القـاطع        أن اإلمجاع قاطع شرعي والعام ظاه       -٧
 .)٤(مقدما

 بعدم التسليم بكون داللة العام ظاهرة، بل هـي قطيعـة            :وهذا ميكن أن يناقش   
 .)٥(كما هو مذهب مجع من األصوليني

                                                                                                     
 .٣٩٦/ ٣، والواضح البن عقيل ٥٧٨/ ٢: العدة: انظر )1(
، واإلحكـام   ٣٢٢: ، وميزان األصول ص   ٢٦٢: ، وإحكام الفصول ص   ٥٥٠/ ٢، والعدة   ٢٧٥/ ١املعتمد  : انظر )2(

 .٣٦٤/ ٣لبحر احمليط ، وا٣٤٧/ ٢لآلمدي 
، ٣٦٤/ ٣، والبحـر احملـيط      ٢٠٣: ، وتنقيح الفصول ص   / ٢، واإلحكام لآلمدي    ٧٣٤/ ٢روضة الناظر   :  انظر )3(

  .٣٥٧/ ١وفواتح الرمحوت 
/ ٢، وشرح خمتصـر الروضـة       ٣٥٢/ ٢، واإلحكام لآلمدي    ٧٢٤/ ٢، وروضة الناظر    ٣٢١/ ٣املستصفى  : انظر )4(

٥٥٦، ٥٥٥. 
، ٥٨٧/ ١، وكشـف األسـرار      ١٣٢/ ١أصول السرخسي   : احلنفية وبعض احلنابلة والشاطيب، انظر    أكثر  : وهم )5(

: ، والقواعد والفوائد األصولية البن اللحـام ص       ٢٦٥/ ١، وفواتح الرمحوت    ٢٦٧/ ١والتحرير بشرحه تيسري التحرير     
 .٢٩٢/  ٣، واملوافقات ٢٣٣
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 :وجياب عنه من وجهني

 إثبات أن داللة العام من قبيل الظـاهر، وهـو مـذهب أكثـر               :الوجه األول 
 .)١(األصوليني

 - وهو اإلمجاع    - يسلم أن داللة العام قطعية، إال أن داللة اخلاص           :ه الثاين الوج
أقوى من داللة العام يف صورة التعارض، ولذا جوز القائلون بقطعية العام ختصيص الكتاب              

 .بالكتاب

 :أدلة القول الثاين

 :استدل القائلون بأن اإلمجاع ال خيصص العام مبا يأيت

 ال ينعقـد ألنـه ال يـتم إال          - صلى اهللا عليه وسلم    -نيبأن اإلمجاع يف زمن ال      -١
 وبعد دخوله فالعربة بقوله وال عربة بقول غريه،         - صلى اهللا عليه وسلم    -بدخوله

وإن كان بعد زمنه فهو إمجاع يف مقابلة النص وهو العام فيكون باطالً، وحينئـذ              
 .)٢(ال يثبت اإلمجاع حىت خيصص به

اإلمجاع، وإمنا بدليل من نص أو غريه، مث أمجـع        بأن العام مل خيص بنفس      : نوقش
 على ختصيصه، فاستند احلكم بعـد ذلـك     - صلى اهللا عليه وسلم    -العلماء بعد زمن النيب   

 .)٣(لإلمجاع، حىت إنه ال يضر اجلهل باملخصص السابق

أن اإلمجاع يستند إىل القرآن والسنة، وهو متفرع عنهما، فكيف يعترض بالفرع              -٢
 .)١(على أصله؟

                                        
، واية الوصول   ١٠٤/ ٣، واحملصول   ٧٣١/ ٢ضة الناظر   ، ورو ٢٥٦: ، وإحكام الفصول ص   ٦٢٣/ ٢العدة  : انظر )1(
 .٢١٢/ ١، ونشر البنود ٢٦٥، وفواتح الرمحوت ١١٤/ ٣، وشرح الكوكب املنري ٢٧/ ٣، والبحر احمليط ١٦٣٩/ ٤
، ٢٦٤/ ٢، والـردود والنقـود      ٤٨٩/ ٢بديع النظـام    : ، وراجع ١٧١/ ٢، واإلاج   ٤٥٦/ ٢اية السول : انظر )2(

 .٣٥٢/ ١، وفواتح الرمحوت ٩٦١/ ٣بن مفلح وأصول الفقه ال
 .٢٦٤/ ٢، والردود والنقود ٤٥٦/ ٢اية السول : انظر )3(
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 على العام إمنا كان مبستند اإلمجاع من آية أو حـديث، ال بـنفس        بأن االعتراض : نوقش
 .)٢(اإلمجاع

 .)٣(أن اإلمجاع ال ينسخ به فلم جيز التخصيص به  -٣

 :نوقش من وجهني

ال يسلم عدم جواز النسخ باإلمجاع، فقد أطلق القول به مجاعـة            : الوجه األول 
عىن بأن اإلمجاع دليل على وجود ناسـخ، وإال ملـا           ، وبعضهم جوزه مب   )٤(من األصوليني 

 .، كما قيل يف التخصيص)٥(خالفوا النص املنسوخ

يسلم عدم جواز النسخ باإلمجاع، لكن ال يصح قياس التخصـيص           : الوجه الثاين 
 :عليه يف عدم اجلواز ألمرين

 .)٦(أنه مجع بني النسخ والتخصيص من غري علة جامعة:  األول

 : فرق بني النسخ والتخصيص، ومن أبرز وجوههأنه يوجد: الثاين

أن النسخ ال يكون إال يف زمن النبوة واإلمجاع ال يكون إال بعد زمنـها، فـال                   -أ
 .)١(جيتمعان، خبالف التخصيص فإن اإلمجاع والعموم جيتمعان يف عصر واحد

                                                                                                     
 .٢٣٠: بذل النظر ص: انظر )1(
  .املصدر السابق، الصحيفة نفسها:  انظر)2(
، ٢٣٠: ، وبذل النظر ص   ٣٩٦/ ٣، والواضح البن عقيل     ١١٧/ ٢، والتمهيد أليب اخلطاب     ٥٧٨/ ٢العدة  : انظر )3(

 .٢٦٦٩/ ٦والتحبري شرح التحرير 
، واإلحكـام   ٦٦/ ٢، وأصـول السرخسـي      ٥٢/ ٢، والوصول إىل األصول     ٥١٧/ ١اإلحكام البن حزم    : انظر )4(

 .١٢٩، ١٢٨/ ٤، والبحر احمليط ٣٣٢/ ٢، وشرح خمتصر الروضة ١٧٤/ ٣لآلمدي 
/ ٢، وشرح خمتصر الروضة للطـويف       ١٧٥/ ٣، واإلحكام لآلمدي    ٣٤٩: ، وبذل النظر ص   ٥٧٨/ ٢العدة  : انظر )5(

 .١٢٩/ ٤، والبحر احمليط ٣٢٥/ ٢، وبيان املختصر ٥٥٦، ٣٣٢
 .١١٨/ ٢التمهيد أليب اخلطاب : انظر )6(
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النسخ ال يكون إال خبطاب شرعي ألنه رفع للحكم، واإلمجاع لـيس خبطـاب،                -ب
 .)٢(ف التخصيص فإنه بيان حيصل ولو بغري خطابخبال

  أن سند اإلمجاع قد يكون مما ال ينسخ به، فليس كل إمجاع تضمن ملا يسوغ النسخ                  -ج

 .)٣(به، وأما التخصيص فلما كان من البيان كان كل دليل خيصص به

 .، ومع ثبوته ال يصح القياس)٤(والفروق بينهما كثرية

 .)٥( عن العام، وال جيوز أن يتراخى املخصص عن العامأن زمان اإلمجاع متراخ  -٤

بعدم التسليم بعدم جواز تراخي املخصص، فاملقارنة ليست شرطًا عنـد           : نوقش
، فإنه مل حيصـل     )٧(، مث على القول باشتراطها وهو مذهب أكثر احلنفية        )٦(أكثر األصوليني 

 . عليهتراخي، ألن املخصص يف أول األمر دليل مقارن، مث وقع اإلمجاع

                                                                                                     
الوصـول إىل   : ، وراجـع  ٣٩٦/ ٣، والواضح البن عقيل     ١١٨/ ٢، والتمهيد أليب اخلطاب     ٥٧٨/ ٢العدة  : انظر )1(

 .٣٣٠/ ٢طويف ، وشرح خمتصر الروضة لل٥٣/ ٢األصول 
 .٤٦٥/ ٢التلخيص يف أصول الفقه : ، وراجع٢٦٤/ ٢الردود والنقود : انظر )2(
 .٢٦٦٩/ ٦، والتحبري شرح التحرير ٤٨٦/ ٢الفوائد السنية : انظر )3(
، وشرح تنقيح الفصـول  ١٢٤/ ٣، واإلحكام لآلمدي ٤٦٥/ ٢، والتلخيص يف أصول الفقه  ٧٧٩/ ٣العدة  : انظر )4(

 .٢٤٥ -٢٤٣/ ٣، والبحر احمليط ٢٦٩/ ٣ئق يف أصول الفقه ، والفا٢٣٠: ص
 .١٢٥/ ٢فصول البدائع : انظر )5(
/ ٣، واملستصـفى    ٢٥٥: ، وإحكام الفصـول ص    ١٥٣: ، والتبصرة ص  ٦١٥/ ٢، والعدة   ٢٧٧/ ١املعتمد  : انظر )6(

، ومراقي السـعود   ٤٠٨/ ٣، والبحر احمليط    ١٦١/ ١، وجمموع التاوى    ١٥٠،  ١٤٨/ ٢، والتمهيد أليب اخلطاب     ٣٢٣
 .٣٤٥/ ١، وفواتح الرمحوت ٢٢٨: ص
، ومسـائل  ٢٧٨/ ١املعتمد : وهو رواية عن اإلمام أمحد ومذهب بعض املعتزلة ونسب إىل الباقالين واجلويين، انظر           )7(

، والتبـيني شـرح     ٣٤٤/ ٢، واإلحكام لآلمـدي     ٢٩/ ٢، وأصول السرخسي    ١٤٢،  ١٤١: اخلالف للصيمري ص  
 .٣٤٥/ ١، وفواتح الرمحوت ٣٨٣، ٣٨٢/ ٣، وشرح الكوكب املنري ٦٤٥/ ١ املنتخب لألتقاين
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بعد النظر يف أدلة القولني وما دار حوهلا من مناقشات وإجابات، فالذي يظهر يل              
 .أن دليل اإلمجاع خيصص العام: هو رجحان مذهب عامة األصوليني أو أكثرهم، وهو

 :وذلك ملا يأيت

عية جـاز بـه    أن اإلمجاع دليل شرعي، وما ثبت به االستدالل يف األحكام الشر            -١
 .التخصيص ما مل يوجد مانع، ألن التخصيص فرع احلجية

اإلمجاع، والوقوع، ومقتضـى    : قوة ما استدل به اجلمهور، وهي أدلة أربعة قوية          -٢
 .عصمة األمة، وقياس األوىل

 .وقد متت اإلجابة عما ورد على أكثرها من أسئلة

عدم إمكان وقوع إمجاع    : ضعف أدلة املانعني من ختصيص العام باإلمجاع، وهي         -٣
 .صحيح على خالف دليل عام، وقياس التخصيص على النسخ

 .وقد وجه إليهما مناقشات قوية أبطلت االستدالل ما

H��� *+�, :��=>, $ I3J *�K: 

ميكن رد سبب اخلالف يف التخصيص باإلمجاع إىل وقوع قدر من االشـتباه يف              
ا أن املخصص هو اإلمجاع نفسه وحسب، وهـذا الظـن           املسألة عند املانعني، حيث ظنو    

 .أورث معنيني انطلقوا منهما ملنع التخصيص به

إلمجاع عبارة عن اجتماع آراء مجاعة من الناس على رأي، فكيـف            أن ا : أوهلما
 .حيصل مبثل هذا صرف دليل شرعي عن ظاهره وهو العموم إىل اخلصوص

 .صيص مع التراخيأن اإلمجاع متراخ عن العام، وال خت: الثاين
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من العناصر املهمة يف دراسة املسائل اخلالفية بيان نوع اخلالف فيها، وهو قـد               
 .يكون حقيقيا معنويا، وقد يكون لفظيا

ويف احلقيقة مل أقف على كالم لألصوليني يف هذا املوضوع، ولكن ميكن لنـا أن               
 .خنتار أرجحهمانفرض االحتمالني و

أن يقال اخلالف يف التخصيص باإلمجاع خالف لفظـي، ألن          : االحتمال األول 
الفريقني متفقان على أن صورة التخصيص ال يتناوهلا العام، فاملانعون أخرجوهـا مبسـتند      

 .اإلمجاع من نص أو غريه، واوزون أخرجوها باإلمجاع ومستنده

 وذلك أن   - وهو الصحيح  -ي وجوهري أن يقال اخلالف حقيق   : االحتمال الثاين 
 .واقع املسألة الفقهي له حالتان، ويف كل منهما يظهر للخالف أثر واضح

أن يكون مستند اإلمجاع معروفًا وصحيحا عند الفريقني، وهنـا           :احلالة األوىل 
  :وإن اتفقوا على التخصيص إال أنه يترتب على قول اجلمهور آثار كثرية، أبرزها

 .كم، أو ارتقاؤه إىل درجة أعلى يف الظنقطعية احل  - ١

خروج املسألة من مسائل االجتهاد الظنية إىل مسائل الدين القطعية اليت ال تقبـل                - ٢
 .االجتهاد

 .ثبوت حكم الكفر أو الفسق ملخالف مقتضى هذا التخصيص  - ٣

مجـاع  أنه ميكن االستغناء عن ذكر مستند اإلمجاع عند االستدالل واالكتفاء باإل            - ٤
 .نفسه

 كالكتـاب والسـنة     -يظهر أثر اخلالف بني من يشترطون ختصيص القطعـي          - ٥
، فبناه على القول األول جيوز ختصيص القطعي باإلمجاع، ألنه          )١( بقطعي -املتواترة

                                        
 .٣٤٩/ ١، وفواتح الرمحوت ٤٦٦ -٤٦٢: ، وبذل النظر ص٥٩٣/ ١كشف األسرار : انظر: وهم أكثر احلنفية )1(
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قطعي، وبناء على القول الثاين وهو التعويل على املستند ال اإلمجاع، فقد يتم هلم              
 .د ال يتم هلم ذلك ألنه ظينالتخصيص ألن املستند قطعي وق

أن يتطرق اخللل إىل مستند اإلمجاع، إما عند الفريقني وإما عنـد            : احلال الثانية 
فريق املانعني، وذلك كأن يكون املستند جمهوالً أو ضعيفًا أو ال يصلح التخصـيص بـه،                

 .وحينئذ فإنه يتم للجمهور ختصيص العام، خبالف املانعني

18�:� ���, :
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ما يدخله التخصيص باإلمجاع من األدلة الشرعية متنوع بقدر تنوع تلك األدلة،            
فبعضه متفق على حكمه وبعض خمتلف فيه، وكالم األصوليني يف هـذا            : وأحكامه خمتلفة 

املوضوع نزر يسري، ال يشفي وال يغين، لكن من خالل فك اإلشارات وإظهار املضمرات،              
 .شيء بنظريه ميكن لنا أن نسهم يف سد هذا النقصوإحلاق ال

 :وأبرز صوره يف املطالب التالية

 '() *+�, :       ��N���� O�-�N�, ��N>�( P��7� ��	Q
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القطعـي بـال    إذا كان العام من القرآن أو السنة املتواترة جاز ختصيصه باإلمجاع    
صيص القطعي بالقطعي جائز باالتفاق     ، ألن خت  )١(خالف بني القائلني بالتخصيص باإلمجاع    

 .)٢(يف اجلملة

                                        
، واحملصول  ٢٢٩: ، وبذل النظر ص   ٦٨: ، والنبذ البن حزم ص    ٢٧٦/ ١، واملعتمد   ٦٩/ ١أصول اجلصاص   : انظر )1(
، وايـة  ٣٢٤/ ٢، وخمتصر ابن احلاجب بشرحه البيـان      ٣٨٨/ ١، والتحصيل   ٣٥٢/ ٢، واإلحكام لآلمدي    ٨١/ ٣

، وتيسري الوصول   ٢٦٣/ ٢، والردود والنقود    ١٥٠/ ٢، وشرح العضد    ٣٢٥/ ٢، وبيان املختصر    ١٦٦٩/ ٤الوصول  
 .٣٥٢/ ١، وفواتح الرمحوت ٢٥٧: ، ونشر البنود ص١٢٥/ ٢، وفصول البدائع ١٠/ ٤
ومن خالف يف بعض أنواعه كتخصيص الكتاب بالكتاب فلمأخذ آخر غري القطعية، وهو أن التخصيص بيان للمراد                  )2(

، ومنتهى  ٧٨،  ٧٧/ ٣، واحملصول   ٢٢٩،  ٢٢٦: ، وبذل النظر ص   ٤٥٢/ ١املعتمد  : باللفظ فال يكون إال بالسنة، انظر     
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 :ومن أمثلة ذلك
، عـام يف    )١()يوِصيكُم اللَّه ِفي أَوالِدكُم ِللذَّكَِر ِمثْلُ حـظِّ اُألنثَيـينِ         : ( قوله تعاىل  -١

 .)٢(الولد الكافر: األوالد، خص منه بعض أفراده فال يرثون باإلمجاع، منهم

يها الَِّذين آمنوا إذَا نوِدي ِللصالِة ِمن يوِم اجلُمعِة فَاسعوا إلَى ِذكِْر            يا أَ : ( قوله تعاىل  -٢
 .)٤(، عام يف املخاطبني، خص منه النساء فال جتب عليهن اجلمعة باإلمجاع)٣()اللَِّه

يمانكُم ذَِلك أَدنى أَالَّ    فَإنْ ِخفْتم أَالَّ تعِدلُوا فَواِحدةً أَو ما ملَكَت أَ        : (قوله تعاىل   -٣
، عام يف ملك اليمني، خص منه األخت من الرضاعة، وموطوءة األب            )٥()تعولُوا

 .)٦(أو االبن فال جيوز وطؤهن باإلمجاع

، عام يف   )١()فَانِكحوا ما طَاب لَكُم من النساِء مثْنى وثُالثَ ورباع        : (قوله تعاىل   -٤
 .)٢(اجلمع بني املرأة وعمتها أو خالتها: بعض أفراده، ومنهاالنساء، خص منه 

                                                                                                     
، وشرح الكوكـب    ٣٨٤،  ٣٨٣/ ٢لغيث اهلامع   ، وا ١٦١٧ -١٦١١/ ٤، واية الوصول    ١٣١،  ١٣٠: السول ص 

 .٣٦١ -٣٥٩/ ٣املنري 
 .من سورة النساء) ١١(من اآلية رقم  )1(
، واإلقناع يف مسـائل  ٣٥٢/ ٢، وبداية اتهد   ١٥٤/ ٩، واملغين   ١١٦٩/ ٣، واملعونة   ٣٥٢/ ١شرح اللمع   : انظر )2(

 .٥٢/ ٦، وشرح صحيح مسلم للنووي ١٠٩/ ٢اإلمجاع البن القطان 
 .من سورة اجلمعة) ٩(من اآلية رقم  )3(
، ١٥٧/ ١، وبداية اتهد    ٢٤٤/ ٤، واموع شرح املهذب     ٢١٦/ ٣، واملغين   ٢٦: اإلمجاع البن املنذر ص   : انظر )4(

/ ١، واملعونـة    ٤٢٥/ ١بدائع الصـنائع    : ، وراجع ٢٧٣: ، وإرشاد الفحول ص   ١٥٩/ ١واإلقناع يف مسائل اإلمجاع     
٢٢٢. 

 .من سورة النساء) ٣(من اآلية  )5(
/ ٢، وبدائع الصنائع ٥١٩، ٥١٨/ ٩، واملغين ٣٥، ٣٣/ ٢، وبداية اتهد ٨١، ٧٩: اإلمجاع البن املنذر ص: انظر )6(

، ورفع النقاب عن ٧٧/ ٣٣، ٤١٤/ ٢٨، ٤٣٦/ ٣، وجمموع الفتاوى ٢٠٢: ، وشرح تنقيح الفصول ص   ٤١١،  ٤١٠
 .٣٠٦/ ١، ونثر الورود للشنقيطي ٢٢٢:  ومراقي السعود ص،٢٥٧/ ١، ونشر البنود ٢٣١/ ٣تنقيح الشهاب 
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، فإنه عام خمصـوص باإلمجـاع     )٣()وأَن لَّيس ِلإلنساِن إالَّ ما سعى     : (قوله تعاىل   -٥
 .)٤(على أن امليت ينتفع بدعاء الغري وتصل إليه صدقته فيثاب عليها
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إذا جاء نص عام من الكتاب أو السنة املتواترة فهل جيوز ختصيصـه باإلمجـاع               
 .الظين؟

 :هذا يرجع إىل أصلني آخرين

 ختصيص عموم القرآن والسنة املتواترة بالدليل الظين، واخلـالف فيـه مشـهور              : أوهلما
 يل بني اجلمهور وأكثر احلنفية، فجوز اجلمهور ختصـيص العـام فيهمـا بالـدل             

 الظين، ومنعه أكثر احلنفية ما مل خيص بدليل قطعي داللـة وثبوتـا، ألن العـام                
 فيهما قطعي الثبوت والداللة فلم جيز ختصيصه إال مبثله، فـإذا خـص بـذلك               

إن العام فيهما   : صارت داللته ظنية فجاز ختصيصه بالدليل الظين، وقال اجلمهور        

                                                                                                     
 .من سورة النساء) ٣(من اآلية  )1(
، واحلاوي  ٤١٤/ ٢،وبدائع الصنائع   ٥٢٢/ ٩، واملغين   ٣٥٣/ ١، وشرح اللمع    ٨٠: اإلمجاع البن املنذر ص   : انظر )2(

 .٦٩/ ٣٢، وجمموع الفتاوى ١٤/ ٢،واإلقناع يف مسائل اإلمجاع ٤١/ ٢، وبداية اتهد ٢٨٠، ٢٧٩/ ١١الكبري 
 . من سورة النجم٣٩اآلية رقم  )3(
، ورسالة  ٨٥/ ١١، وشرح صحيح مسلم للنووي      ١٩٣/ ٥إكمال املعلم شرح صحيح مسلم للقاضي عياض        : انظر )4(

 مـا   وأن ليس لإلنسـان إال    : (، ورسالة يف قوله تعاىل    ٣٩: يف إهداء الثواب للنيب صلى اهللا عليه وسلم، البن تيمية ص          
، وحتفة احملتـاج شـرح      ٣١١/ ٤، وتفسري ابن كثري     ٧٥/ ١٧، وتفسري القرطيب    ١٥٠،  ١٤٩: البن تيمية ص  ) سعى

 .٦٢/ ٨، وعيون املعبود ١٧٨/ ٣املنهاج 

، ٣٧٨/ ١، وقواطـع األدلـة      ٦٨: ، والنبذ البن حزم ص    ٢٥٣/ ١أمثلة أخرى يف أحكام القرآن البن العريب        : وانظر
، ٢٧٣: ، وإرشاد الفحول ص   ٢٣٢/ ٣، ورفع النقاب    ٥٣/ ٩، ومفاتيح الغيب    ٤٧٦/ ٥داية  ، والعناية شرح الب   ٣٧٩

 .٢٠٤/ ٦والتحرير والتنوير البن عاشور 
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 فجاز ختصيصه باخلاص مـن األدلـة        وإن كان قطعي الثبوت إال أنه ظين الداللة       
 .)١(الظنية

 حجية اإلمجاع الظين، ألن التخصيص فرع احلجية، والكالم فيها          :األصل الثاين 
 .ليس واحدا، بل خيتلف حبسب أنواعه

اإلمجاع السكويت، واإلمجاع   : - اليت قيل إا من قبيل الدليل الظين       -وأبرز أنواعه 
طريق اآلحاد، وإمجاع من عددهم أقل من عدد أهـل          املسبوق خبالف، واإلمجاع املنقول ب    

 .التواتر

فمقتضى مذهب أكثـر األصـوليني جـواز        : أما التخصيص باإلمجاع السكويت   
التخصيص به، إما ألنه قطعي، وجيوز ختصيص عام القرآن والسنة املتواترة بالقطعي، وهو             

لظن، والعام فيهما جيـوز      وإما ألنه دليل يفيد ا     ،)٢(مأخذ أكثر احلنفية ومجع من األصوليني     
 .)٣(ختصيصه بالظين، وهو مأخذ باقيهم

 ال جيوز التخصيص به، ألنه ليس حبجة، وهـو مـذهب بعـض            : القول الثاين 
 .)٢(، ونسب إىل الشافعي)١(، وابن حزم)٦(، وبعض املعتزلة)٥(، وبعض الشافعية)٤(احلنفية

                                        
، ٢٦٤ -٢٦٢: ، وإحكـا الفصـول ص     ٣٥٤ -٣٥٢/ ١، وشرح اللمع    ١١٠ -٧٤/ ١أصول اجلصاص   : انظر )1(

/ ٢، واإلحكـام لآلمـدي   ١٠٣ -٨٥ /٣، واحملصـول  ٧٢٨، ٧٢٧/ ٢، وروضة الناظر   ٣٢٣: وميزان األصول ص  
، وشرح خمتصر الروضة    ١٦٤٣ -١٦٢٢/ ٤، واية الوصول    ٢٠٩،  ٢٠٨: ، وشرح تنقيح الفصول ص    ٣٥٢ -٣٤٧
 .٣٤٩/ ١، وفواتح الرمحوت ٤١٣ -٤٠٨/ ٢، ورفع احلاجب ٥٦٤، ٥٦٣/ ٢
، ٣٠٩/ ١رخسـي   ، وأصول الس  ٢٧١/ ٣، وقواطع األدلة    ٣٩١: ، والتبصرة ص  ٢٩١: أصول الشاشي ص  : انظر )2(

 .٤٩٧/ ٤، والبحر احمليط ٦٤٩/ ٢، واملسودة ٣١٠
، وجممـوع   ٢٥٧٢/ ٦، واية الوصـول     ١٤٠/ ٢،  ٣١٥/ ١، واإلحكام لآلمدي    ٥٠٠/ ٢روضة الناظر   :  انظر )3(

  .٤٤٣/ ٤، والبحر احمليط ٦١٧/ ١، وبيان املختصر ١٣٦/ ٣، وشرح خمتصر الروضة ٢٦٧/ ١٩الفتاوى 
 .٢٣٢/ ٢محوت فواتح الر: انظر )4(
 .٤٩٤/ ٤، والبحر احمليط ٢٧٢/ ٢قواطع األدلة : انظر )5(
 .٥٣٢/ ٢املعتمد : انظر )6(
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ضى مـذهب بعـض   وأما إمجاع العصر الثاين على أحد قويل العصر األول، فمقت    
املالكية، وبعض الشافعية، وبعض احلنابلة، جواز التخصيص به، ألنه دليل ظـين، وجيـوز          

 .)٣(ختصيص العام يف القرآن والسنة املتواترة مبا يفيد الظن من األدلة

 .)٤(من احلنفية ألنه يفيد القطع) هـ٥٣٩ت(وهو مذهب السمرقندي 

ص به إال إذا خص العام بـدليل      ومقتضى مذهب أكثر احلنفية عدم جواز التخصي      
  .)٥(قطعي، ألنه دليل ظين فلم جيز التخصيص به إال بالشرط املذكور

ال جيوز التخصيص به ألنه ليس حبجة، وهو مقتضـى مـذهب            : والقول الثالث 
 .)٦(أكثر الشافعية وأكثر احلنابلة، وبعض املاملكية وبعض الشافعية

حاد، فمقتضى مذهب اجلمهور أنـه      وأما التخصيص باإلمجاع املنقول بطريق اآل     
ومقتضـى   ،)٧(جيوز التخصيص به ألن العام فيهما جيوز ختصيصه مبا يفيد الظن من األدلة            

                                                                                                     
 .٥٦٣/ ١اإلحكام البن حزم : انظر )1(
 .٤٩٤/ ٤، والبحر احمليط ٢٥٦٧/ ٦، واية الوصول ٢٧٢/ ٣قواطع األدلة : انظر )2(
/ ٢، وروضة النـاظر     ٢٩٨/ ٣ التمهيد أليب اخلطاب     ،و٣٥٢/ ٣، وقواطع األدلة    ٤٩٢: إحكام الفصول ص  : انظر )3(

،وشرح خمتصر الروضة   ٣٤١/ ١١، وجمموع الفتاوى    ٣٢٨: ، وتنقيح الفصول ص   ٣٣٧/ ١، واإلحكام لآلمدي    ٥٠٠
 .١٦٦: ، ومفتاح الوصول ص١٢٧، ٩٥/ ٣
 .٥٥٠، ٥٠٧: ميزان األصلول ص: انظر )4(
، وميـزان   ٣١٩/ ١، وأصول السرخسـي     ١٦٠،  ١٥٩/ ٢، وأصول اجلصاص    ٢٩١: أصول الشاشي ص  :  انظر )5(

 .٢٦٠/ ٣، وتيسري التحرير ٤٤٣/ ٤، والبحر احمليط ٥٠٧: األصول ص
، ٣٣٧/ ١، واإلحكـام لآلمـدي      ٣٥٢/ ٣، وقواطع األدلة    ٤٩٢: ، وإحكام الفصول ص   ١١٠٦/ ٤العدد  : أنظر) ٦(

/ ٤، والتحبري شرح التحريـر      ٥٩٢/ ٤، والبحر احمليط    ٤٤٥/ ٢، وأصول الفقه البن مفلح      ٣٢٨: وتنقيح الفصول ص  
١٦٥٢.  

، واإلحكـام   ٥٠١،  ٥٠٠/ ٢، وروضة الناظر    ٣٢٢/ ٣، والتمهيد أليب اخلطاب     ٥٠٣: إحكام الفصول ص  : أنظر) ٧(
/ ٣، وشرح خمتصر الروضة     ٣٣٢: ، وشرح وتنقيح الفصول ص    ٦٤: ، ومنتهى الوصول واألمل ص    ٣٤٣/ ١لآلمدي  
  .٤٤٤/ ٤، والبحر احمليط ٢٤٥٢، وأصول الفقه البن مفلح ٢٦٦٥/ ٦، واية الوصول ١٣٦، ١٢٨
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، )١(مذهب أكثر احلنفية أنه ال جيوز التخصيص به ما كلم خيص العـام بـدليل قطعـي                
ومقتضى مذهب منكري حجيته عدم جواز التخصيص به، وهم بعض احلنفيـة وبعـض              

 .)٢( وبعض احلنابلةالشافعية

وأما التخصيص بإمجاع من عددهم أقل من عدد أهل التواتر، فمقتضى مـذهب             
ال جيوز التخصيص به،    : ، والقول الثاين  )٣(أكثر األصوليني جوازه، ألنه إمجاع يفيد القطع      
 .)٤(ألنه ليس حبجة، وهو مذهب بعض األصوليني

 :ومن أمثلة ذلك

إىل أنـه قاتـل     ) ه٩٥ت  (سعيد بن جبري    و) ه٩٤ت  (ذهب سعيد بن املسيب       -١
العمد يرث من املقتول لعمود آية املرياث، وذهب أكثر أهل العلم إىل أنه ال يرث               
من املقتول شيئاً، واستدلوا بأن عمر رضي اهللا عنمه أعطى دية ابن قتادة املدجلي              

، واشتهرت القصة بني الصحابة     )٥(ألخيه دون أبيه، وكالن قد حذفه بسهم فقتله       
خص قاتل العمد مـن العمـوم   : رضي اهللا عنهم، فكانت إمجاعاً، قال ابن قدامة   

 .)٦(باإلمجاع

ت (ومحاد بن زيد    ) ه١٣٦ت  (يف اجلديد وربيعة    ) ه٢٠٤ت  (ذهب الشافعي     -٢
مات أدلة الزكاة، وذهـب     وإىل أن الدين ال مينع من وجوب الزكاة لعم        ) ه١٧٩

                                        
 .٢٤٢/ ٢، وفواتح الرمحوت ١٦١، ٢٦٠/ ٣، وتيسري التحرير ٤٨٥/ ٣كشف األسرار : أنظر) ١(

 .٤٢٤/ ٢، وفواتح الرمحوت ٦٦٩/ ٢، واملسودة ٤٠٢/ ٢املستصفي : أنظر) ٢(

، والوصول إىل األصـول  ٣٥١/ ٢، واملستصفي ٣١٢/ ١، وأصول السرخسي ٢٥٣، ٢٥٢/ ٣قواطع األدلة  : أنظر) ٣(
، وفواتح الرمحـوت    ٢٥٢/ ٢، وشرح الكوكب املنري     ٣١٠/ ١، واإلحكام لآلمدي    ٤٥٠/ ٢، وروضة الناظر    ٩٠/ ٢
٢٢١/ ٢. 

 .٤٤٣/ ١الربهان : أنظر) ٤(

 .٢٧٢/ ٧، وصححه األالين يف إرواء الغليل )٤٠١/ ٩(أخرجه عبد الرزاق يف املصنف ) ٥(

، واإلقناع  ٧٢: ، واإلمجاع البن املنذر ص    ٢٤٢/ ١٠، واحلاوي   ١١٧١/ ٣، واملعونة   ١٥٢،  ١٥١/ ٩ املغين   :أنظر) ٦(
 .٦٣٨/ ٦، ومواهب اجلليل ١٥٣، ١٥/ ٣٤، وجمموع الفتاوى ٤٠/ ٥، وتفسري القرطيب ١٠٣/ ٢يف مسائل اإلمجاع 
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 اجلملة، واستدلوا بأن عثمان رضـي      أكثر أهل العلم إىل أنه مانع من الوجوب يف        
هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده        : اهللا عنه خطاب يف الصحابة، وقال     

، وكان هذا مبحضر من الصـحابة ومل        )١(حىت ختلص أموالكم تؤدون منها الزكاة     
وبه تـبني أن مـال املـديون خـارج     : "، قال الكاساين  )٢(ينكروه فكان إمجاعاً  

 .)٣("عمومات الزكاة

وأهل الظاهر إىل أن عدة األمة املطلقة ثالثة قروء لعموم          ) ه٢٧٠ت   (داودذهب    -٣
، وذهب أكثر أهـل     )٤()والْمطَلَّقَات يتربصن ِبأَنفُِسِهن ثَالثَةَ قُروءٍ    (: قوله تعاىل 

اهللا بن عمر رضي اهللا      العلم إىل أن عدا حيضتان ملا روي عن عمر وعلى وعبد          
): ه٥٤٣ت  (، قال ابن العريب     )٥(خمالف هلم يف الصحابة فكان إمجاعاً     عنهم وال   

وهذا خيص  ): "ه٦٢٠ت  (، وقال ابن قدامة     )٦(خرجت األمة من اآلية باإلمجاع    
 .)٧("عموم اآلية

يف الرواية املشهورة عنه ومجاعة مـن السـلف إىل أن           ) ه١٩٧ت  (ذهب مالك     -٤
فَانِكحوا ما طَاب لَكُم من النسـاِء       (: العبد له أن ينكح أربعاً لعموم قوله تعاىل       

  اعبى وثُالثَ ورثْنوذهب أكثر أهل العلم إىل أنه ال جيمع أكثر من اثنتني،            )٨()م ،

                                        
، )٤١٤/ ٢(وابن أيب شيبة يف املصـنف       ،  )٩٢/ ٤(، وعبد الرزاق يف املصنف      )٢٥٣/ ١(أخرجه مالك يف املوطأ     ) ١(

/ ٣، وإرواء الغليـل     ٥٠٥/ ٥البدر املنري   : ، وصححه ابن امللقن واأللباين، أنظر     )٢٤٩/ ٤(والبيهقي يف السنن الكربى     
٢٦٠. 

، ٣٦٩/ ١، واملعونـة  ٢٦٤، ٢٦٣/ ٤، واملغـين   ١٢،  ١١/ ٢، وبدائع الصـنائع     ٦٦٥ -٦٦٣/ ٣احلاوي  : أنظر) ٢(
 .١٩/ ٢٥وجمموع الفتاوى 

 .١٢/ ٢بدل الصنائع ) ٣(

 .من سورة البقرة) ٢٢٨(من اآلية ) ٤(
 .٦٦٣/ ٢، واملعونة ٣٠٣/ ٣، وبدائع الصنائع ٩٣/ ٢، وبداية اتهد ٢٠٦/ ١١، واملغين ٥٠١/ ١١احلاوي : أنظر)  ٥(
 .٣٥٣/ ١أحكام القرآن : أنظر) ٦(
 .٢٠٦/ ١١املغين ) ٧(
 .من سورة النساء) ٣(من اآلية ) ٨(
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، ومل يعـرف    )١(ملا روي عن عمر وعلي وعبد الرمحن بن عوف رضي اهللا عنهم           
عمـوم  وهـذا خيـص     : "، قال ابن قدامة   )٢(هلم خمالف يف عصرهم فكان إمجاعاً     

 .)٣("اآلية

 ���:� *+�, 

������ �"��2) ��>� ��	Q: 

إذا كان العام من السنة األحادية جاز ختصيصه باإلمجاع القطعي بال خالف بني             
 .القائلني بالتخصيص باإلمجاع، ألن القطعي خيصص الظين

 وكذلك إذا كان اإلمجاع ظنياً، ألن الظين خيصص الظين، إال عند من ينكر حجية             
 .، فإنه مل خيصص به، ألن التخصيص بالدليل مبين على االحتجاج به)٤(نوع منه

 :ومن أمثلة ختصيص السنة األحادية باإلمجاع

، عام يف كل قرشي، خـص       )٥(..."األئمة من قريش  : "قوله صلى اهللا عليه وسلم      -١
 .)٦(من اإلمجاع نساؤهم وصبيام

                                        
 ).٢٥٦، ٢٥٥/ ٧(أنظر هذه اآلثار يف السنن الكربى للبيهقي ) ١(
، وتفسـري   ٤٠/ ٢، وبداية اتهـد     ٤٢٠/ ٢، وبدائع الصنائع    ٢٢٩/ ١١، واحلاوي   ٤٧٣،  ٤٧٢/ ٩املغين  : أنظر) ٢(

 .١٧، ١٦/ ٥القرطيب 
 .٤٧٣/ ٩املغين ) ٣(
 .وقد سبقت اإلشارة إليهم يف املطلب السابق) ٤(
، وابـن أيب شـيبة يف       )٢١/ ٣٣،  ٣١٨/ ١٩( الصحابة من طرق خمتلفة، فأخرجه أمحد يف مسنده          رواه مجاعة من  ) ٥(

، وصححه  )٢٥٢/ ١(، والطرباين يف املعجم الكبري      )٢٤٠/ ٢(، والطيالسي يف مسنده     )٤٥٢/ ٧،  ٤٠٢/ ٦(املصنف  
، ٥٢٩/ ٨، والبدر املنري    ١١٦/ ٤، والتلخيص احلبري    ٨٥/ ٤املستدرك  : احلاكم وابن حجر وابن امللقن واأللباين، أنظر      

 .٢٩٨/ ٢، وإرواء الغليل ٥٣٠
 .٣٨٠/ ١اإلحكام البن حزم : أنظر) ٦(
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، عـام يف مجيـع      )١("طهور ال ينجسه شيء   املاء  : "... قوله صلى اهللا عليه وسلم      -٢
، )٢(املياه، لكنه خمصوص باإلمجاع على أن املاء املتغري بنجاسة ينجس قليالً كان أو كـثرياً              

وما قلت من أنه إذا تغري طعم املاء أو رحيه أو لونه كان جنساً، يروى عـن                 : "قال الشافعي 
ديث، فهو قول العامة ال أعلـم       النيب صلى اهللا عليه وسلم من وجه ال يثبت مثله أهل احل           

 .)٣("بينهم فيه اختالفاً

إمنا التفريط على من مل يصل الصالة حىت جيئ وقت          : "قوله صلى اهللا عليه وسلم      -٣
، عام يف الصلوات، لكنه خمصوص باإلمجاع يف صالة الصبح،          )٤("الصالة األخرى 

 .)٥(يةفال جيوز تأخريها عن طلوع الشمس ولو مل يأت وقت الصالة التال

، خمصـوص   )٦("ال تسافر املرأة إال مـع ذي حمـرم        : "قوله صلى اهللا عليه وسلم      -٤
باإلمجاع على جواز سفرها بدون حمرم إذا أسلمت يف دار احلـرب أو أسـرت               
وختلصت، وكذلك لو انقطعت من الرفقة فوجدها رجل مأمون، فإنه جيـوز أن             

 .)٧(يصحبها حىت يبلغها الرفقة

                                        
، )١٣١/ ١(، وابـن أيب شـيبة يف املصـنف          )٣٥٩/ ١٧(من حديث أيب سعيد اخلدري، أخرجه أمحد يف املسند          ) ١(

، وصححه اإلمام   )٣٢٧برقم  (يف سننه   ، والنسائي   )٦٧،  ٦٦برقم  (، وأبو داود يف سننه      )٦٦برقم  (والترمذي فس يننه    
، وإرواء الغليل ٣٨١/ ١، والبدر املنري ١٢٥/ ١التلخيص احلبري : أمحد وابن معني وابن حجر وابن امللقن واأللباين، أنظر       

٤٥/ ١. 
، ٢١٣/ ٢، وذيب اآلثـار للطـربي       ١٢/ ١، وشرح معاين اآلثار للطحاوي      ١٩: اإلمجاع البن املنذر ص   : أنظر) ٢(

 .٩٥/ ١، ونصب الراية ٣٠/ ٢١، وجمموع الفتاوى ٧٥/ ١، واإلقناع يف مسائل اإلمجاع ٢٣/ ١وبداية اتهد ، ٢١٦
 .١٣/ ١األم ) ٣(
 ).٦٨٠برقم (من حديث أيب هريرة، أخرجه مسلم يف صحيحه ) ٤(
 .٤٢٩/ ١، وحتفة األحوذي ٦٢/ ٢فتح الباري : أنظر) ٥(
، ١١٩٧،  ١٠٨٧،  ١٠٨٦برقم  ( وابن عمر وابن عباس، أخرجه البخاري        متفق عليه من حديث أيب سعيد اخلدري،      ) ٦(

 ).١٣٣٨، ٨٢٧برقم (، ومسلم يف صحيحه )١٩٩٥
 .٩٠/ ٤فتح الباري : أنظر) ٧(
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هري إىل وجوب خطبة النكاح قبل العقد لعموم قوله صـلى اهللا            ذهب داود الظا    -٥
، وذهب أكثـر    )١("كل أمر ذي بال مل يبدأ فيه حبمد اهللا فهو أبتر          : "عليه وسلم 

أهل العلم إىل أا مستحبة، وأما احلديث فمخصوص بإمجاع الناس على صـحة             
 .)٢(النكاح بدوا، فدل ذلك على إمجاعهم على استحباا

لشافعية يف قول إىل أنه ليس لغري النيب أن حيمي احلمى أخذاً بعموم قـول               ذهب ا   -٦
املسلمون شركاء يف   : "، وقوله )٣("ال محى إال هللا ولرسوله    : "صلى اهللا عليه وسلم   

، وذهب أكثر أهل العلم إىل أن لإلمـام أن حيمـي            )٤("املاء والنار والكأل  : ثالث
عمـوم  : واملاشية الضـعيفة، وقـالوا    خلليل ااهدين ونعم اجلزية وإبل الصدقة       

احلديث خمصوص، فقد حشمى عمر وعثمان محياً واشتهر ذلـك يف الصـحابة             
 .)٥(فكان إمجاعاً

                                        
، والنسـائي يف الكـربى      )١٨٩٤(، وابن ماجة يف سننه      )٤٨٤٠(من حديث أيب هريرة، أخرجه أبو داود يف سننه          ) ١(
، واحلديث صححه ابن حبان     )٧٢/ ١٩(، والطرباين يف املعجم الكبري      )١٧٣/ ١(، وابن حبان يف صحيحه      )١٠٢٥٥(

 .٢٢٠/ ٨، وفتح الباري ١١/ ١، وعمدة القاري ٤٣/ ١شرح صحيح مسلم : وحسنه ابن الصالح والنووي، أنظر
 .٤٦٦/ ٩، واملغين ٤٢٤/ ٩احلاوي : أنظر) ٢(
 ).٢٣٧٠(من حديث الصعب بن جثامة، وأخرجه البخاري ) ٣(
، وأبـو  )٢٣١٩٤برقم (وابن أيب شيبه يف مصنفه ) ٢٤٧٢(، وابن ماجة يف سننه    ١٧٤/ ٣٨أخرجه أمحد يف املسند     ) ٤(

، واحلديث صححه ابن السكن وحسن بعض طرقه   )١١١٠٥(، والطرباين يف املعجم الكبري      )٣٤٧٧برقم  (داود يف سننه    
 .٢٣٤/ ١لترغيب والترهيب ، وصحيح ا١٥٣/ ٣التلخيص احلبري : ابن حجر وصححه األلباين، أنظر

/ ٨، واملغـين    ٤٨٤،  ٤٨٣/ ٧احلاوي  : ، مث أنظر  ٥٩٢/ ٢، وتلخيص احلبري    ٤٤/ ٥أنظر هذه اآلثار يف فتح الباري       ) ٥(
، وعمدة القـاري    ٢٨٨٨/ ٨، واية املطلب    ٥٠٥/ ٦،  ٢٢٠/ ٥، وشرح صحيح البخاري البن بطال       ١٦٧ – ١٦٥
 .١١٩ – ١١٦/ ١٨، واملوسوعة الفقهية ٢١٣/ ١٢

، وفتح القـدير البـن      ٨٦،  ٨٥/ ٢٩، وجمموعة الفتاوى    ٩٥/ ٣، واحلاوي   ٤٦/ ١١أمثلة أخرى يف الذخرية     : وأنظر
 .٢١٦/ ٤، وحاشية ابن عابدين ١٦٢/ ٢اهلمام 
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 .مفهوم موافقة ومفهوم خمالفة: املفهوم نوعان

فـرع عـن   والكالم يف املسألة مبين على القول بعموم املفهوم، وعموم املفهوم مت   
 .القول حبجيته

، )١(أما حجية املفهوم، فمفهوم املوافقة حجة عند عامة األصوليني إال الظاهريـة           
نفية والظاهرية ومجاعة من    خالفهم أكثر احل  ،  )٢(ومفهوم املخالفة حجة عند أكثر األصوليني     

 .)٣(األصوليني

فـة مـن    ، وذهبت طائ  )٤(وأما عموم املفهوم، فأكثر القائلني حبجيته على عمومه       
 وابـن   )٦()ه٥٠٥ت  (والغزايل   ،)٥(الباقالين: األصوليني إىل أن املفهوم ال عموم له، منهم       

                                        
، وأصـول   ٣٧١،  ٣٧٠/ ٨، واإلحكام البـن حـزم       ٥٠٩،  ٥٠٥: ، وإحكام الفصول ص   ٤٨٠/ ٢العدة  : أنظر) ١(

، ٧٦/ ٣، واإلحكام لآلمـدي     ٧٧١/ ٢، وروضة الناظر    ٢٢٥/ ٢يب اخلطاب   ، والتمهيد أل  ٢٤١/ ١السرخسي  
، والفتاوى الكـربى    ٤١٢/ ٢، وكشف األسرار    ٢٠٣٨/ ٥، وانية الوصول    ١٤٨: ومنتهى الوصول واألمل ص   

 .٢٨٦: ، والقواعد والفوائد األصولية ص١٢/ ٤، والبحر احمليط ٣٣٦/ ١
/ ١، وشرح اللمـع     ٥٢٢،  ٥١٤: ، وإحكام الفصول ص   ٢٠٧،  ١٨٩/ ٢، والتمهيد   ٤٥٤،  ٤٤٨/ ٢العدة  : أنظر) ٢(

 .٣٧٩، ٣٧١/ ١، واإلاج ٤٢٨
/ ١، وأصول السرخسـي     ٣٤٦،  ٣٤٤،  ٣٢٣/ ٢، واإلحكام البن حزم     ٥٢٢،  ٥١٥: إحكام الفصول ص  : أنظر) ٣(

 .٤٧٣/ ٢، وكشف األسرار ٩٦، ٨٠/ ٣، واإلحكام لآلمدي ٤٣٨، ٤١٤/ ٣، واملستصفي ٢٦٠، ٢٥٦
، ١٤٤٦/ ٤، وايـة الوصـول      ١٩١: ، وشرح تنقيح الفصـول ص     ٤٠١/ ٢، واحملصول   ٥١٧/ ٢العدة  : ظرأن) ٤(

 .٢٢٧: ، وإرشاد الفحول ص١١٣: واملختصر يف أصول الفقه ص
 .١٦٣/ ٣البحر احمليط : أنظر) ٥(
 .٢٨٧/ ٣املستصفي : أنظر) ٦(
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ت ( وشيخ اإلسالم ابـن تيميـة        )٢()ه٧٠٢ت  ( وابن دقيق العيد     )١()ه٥١٣ت  (عقيل  
  .)٣()ه ٧٢٨

 .إذا تبني ذلك فهل اإلمجاع خيصص املفهوم؟

ى مذهب القائلني بالتخصيص    اإلمجاع القطعي خيصص املفهوم مطلقاً، وهو مقتض      
 .باإلمجاع، ألنه إذا جاز ختصيصه للمنطوق جاز للمفهوم من باب أوىل

وكذلك خيصصه اإلمجاع الظين مامل يكن املفهوم موافقة مـن قـرآن أو سـنة               
متواترة، فمقتضى مذهب أكثر احلنفية أنه ال خيصصه مامل خيص قبل ذلك بقطعي، بنـاء               

 .على أصلهم املعروف

 . أن من ينكر نوعاً من اإلمجاع الظين فإنه ال خيصص بهوال خيفى

 :ومن أمثلة ختصيص املفهوم باإلمجاع

قُل الَّ أَِجد ِفي ما أُوِحي إلَي محرما علَى طَـاِعٍم يطْعمـه إالَّ أَن               (: قوله تعاىل   -١
        هِخِرتيٍر فَإن ملَح ا أَوفُوحسا ممد ةً أَوتيكُونَ مِر اللَّـِه        ييقًا أُِهلَّ ِلغِفس أَو سِرج 

بـه  إنما حرم علَيكُم املَيتةَ والدم ولَحم اِخلِرتيِر وما أُِهلَّ          (: ، وقوله تعاىل  )٤()ِبِه
، مفهومهما إباحة سوى ما ذكر، لكن هذا العموم خمصـوص مبـا             )٥( )اللَِّهِلغيِر  

 .)٨(، والقرد)٧(، والوزغ)٦(عقربال: حكي من اإلمجاع على حترمي

                                        
 .١١٣: املختصر يف أصول الفقه ص: أنظر) ١(
 .٢٣٧: فوائد األصولية صالقواعد وال: أنظر) ٢(
 .١٤/ ٣٣، ٤٩٨، ٢١٧/ ٢١جمموع الفتاوى : أنظر) ٣(
 .من سورة األنعام) ١٤٥(من اآلية ) ٤(
 .من سورة القرة) ١٧٣(من اآلية ) ٥(
 .٦٠٩/ ١١جمموع الفتاوى : أنظر) ٦(
 .٣١٧/ ١٣املغين : أنظر) ٧(
 .٥/ ٨، واملبدع شرح املقنع ١٢١/ ٧تفسري القرطيب ، و٣٢٠/ ١٣، واملغين ١٥٧/ ١التمهيد ملا يف املوطأ : أنظر) ٨(
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، مفهوم املوافقة   )١("إذا بلغ املاء قلتني مل حيمل اخلبث      : "قوله صلى اهللا عليه وسلم      -٢
إذا بلغ املاء ثالث قالل فأكثر مل حيمل اخلبث، لكن هذا املفهوم خمصـوص              : منه

 .)٢(باإلمجاع على أنه حيمل اخلبث إذا تغري طعمه أو لونه أو رحيه بنجاسة
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هو املضمر الضروري لصدق املتكلم أو لوجود احلكم        : - بفتح الضاء    –املقتضي  
 .)٣(شرعاً أو عقالً

وختصيصه مبين على القول بعمومه، وهو مذهب أكثر املالكية وأكثـر احلنابلـة             
ى، وهو مـذهب أكثـر      ، وذهب آخرون إىل أنه ال عموم للمقتض       )٤(وأحد قويل الشافعي  

 .)٥(احلنفية وأكثر الشافعية

                                        
وابن أيب  ) ٥١٧برقم  (، وابن ماجة يف سننه      )٥٦٩/ ١(من حديث ابن عمر رضي اهللا عنه، أخرجه أمحد يف املسند            ) ١(

، )٢٢٧/ ١(واحلـاكم يف املسـتدرك      ) ٦٥،  ٦٤،  ٦٣بـرقم   (وأبو داود يف سننه     ) ١٣٣/ ١(شيبة يف املصنف    
/ ١نصب الراية   : حاوي وابن خزمية واحلاكم وابن حبان والنووي وابن حجر واأللباين، أنظر          واحلديث صححه الط  

 .٦٠/ ١، وإرواء الغليل ٤٠٩/ ١، والبدر املنري ١٧/ ١، وتنقيح التحقيق ١٠٤
/ ١، والفقه اإلسالمي وأدلته     ٩٥/ ١، ونصب الراية    ١٧: ، ومراتب اإلمجاع ص   ١٩: اإلمجاع البن املنذر ص   : أنظر) ٢(

٢٤١. 
، وشرح  ٢٦٨/ ٢، واإلحكام لآلمدي    ٢٤٨/ ١أصول السرخسي   : ، وأنظر ١٢١: البلبل يف أصول الفقه ص    : أنظر) ٣(

 .٥٥: تنقيح الفصول ص
، ٧١،  ٧٠: ، ومفتاح الوصـول ص    ٢٨٠/ ٢ ورفع احلاجب    ١٨٨٩/ ٤، ونفائس األصول    ٥١٣/ ٢العدة  : أنظر) ٤(

 .٢٠٣: ، ومراقي السعود ص١٩٧/ ٣، وشرح الكوكب املنري ١٥٦/ ٣والبحر احمليط 
، واإلحكام  ٣٨٢/ ٢، واحملصول   ٢٧٠/ ٣، واملستصفي   ٢٤٨/ ١، وأصول السرخسي    ٣٢٧/ ١قواطع األدلة   : أنظر) ٥(

، والتبيني شـرح املنتخـب      ١٩٥/ ٢،  ١٩٢/ ١، وكشف األسرار    ٢٧٩/ ٢، ورفع احلاجب    ٢٦٩/ ٢لآلمدي  
 .٢٩٤/ ١اتح الرمحوت ، وفو١٥٧، ١٥٦/ ٣، والبحر احمليط ٣٣٣/ ١لألتقاين 
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إذا تبني ذلك باإلمجاع خيصص عموم املقتضى، وهو مقتضى مذهب أكثر املالكية            
 .وأكثر احلنابلة وأحد قويل الشافعي، إال من أنكر منهم حجية بعض أنواع اإلمجاع الظين

إلمجاع، وأما من أنكر عموم املقتضى فال وجه للبحث عن رأيه يف التخصيص با            
، وهذا ال مـدخل     "اإلمجاع"وخاص آخر هو    " املقتضى"ألن املقابلة عنهم بني خاص هو       

 .فيه للتخصيص

 :ومن أمثلة ختصيص املقتضى باإلمجاع

إن اهللا وضع عن أميت اخلطـأ والنسـيان وممـا           : "قوله صلى اهللا عليه وسلم    -١
 : منها ، خص من عموم مقتضاه بعض أفراده باإلمجاع،)١("استكرهوا عليه

 .)٢( من أحدث ناسياً انتقض وضوءه-أ

 .)٣( قتل اخلطأ جتب فيه الدية والكفارة-ب

 .)٤( من نسي صالة وجب عليه قضاؤها إذا ذكرها-ج

 .)٥( اخلطأ والنسيان ال يرفعان ضمان املتلفات املالية-د

                                        
وغريمها، واحلديث صححه   ) ٥/١٧٦(، والطرباين يف األوسط     )٢٠٤٥برقم  (ذا اللفظ أخرجه بن ماجه يف سننه        ) ١(

، وختـريج   ١/٥٧٠احملرر يف احلديث    : وضعفه كثريون، انظر  احلاكم وابن حبان وحسنه النووي وصححه األلباين        
 . ١/١٢٣، وإرواء الغليل ٤/١٧٧، والبدر املنري ٢/٦٤، ونصب الراية ٣/٩٧أحاديث الكشاف للزيلعي 

 .٤٠١/ ١اإلحكام البن حزم : أنظر) ٢(
/ ٢، واإلقناع يف مسـائل اإلمجـاع        ٩٣٧/ ٣، واملعونة   ٦٧/ ٢٦، واملبسوط   ١٣٤: اإلمجاع البن املنذر ص   : أنظر) ٣(

، وجمموع الفتـاوى    ٣١٣/ ١٠، والعزيز شرح الوجيز     ٤٠٩/ ٢، وبداية اتهد    ٤٦٤/ ١١، واملغين   ٢٨١،  ٢٨٠
١٣٨/ ٣٤. 

، ونيل األوطار   ١٦١/ ٢١، وجمموع الفتاوى    ١٢٦/ ١، واإلقناع يف مسائل اإلمجاع      ٣٢: مراتب اإلمجاع ص  : أنظر) ٤(
٢٦/ ٢. 

، ٤٩/ ١١، واملبسـوط    ٣٨٠/ ٤، واالستذكار البن عبد الـرب       ٤٧٨/ ٤شرح صحيح البخاري البن بطال      : أنظر) ٥(
 .٤٤٠/ ٢، ومرآة األصول ٣٧٤: وجامع العلوم واحلكم ص
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، خص من عموم مقتضـاه      )١("إمنا األعمال بالنيات  : "قوله صلى اهللا عليه وسلم      -٢
صحة التروك، كالزنا وشرب اخلمر ورد الديون والغصوب، فإـا ال           : إلمجاعبا

 .)٢(تفتقر إىل نية حلصول املقصود منها وهو اخلروج من العهدة
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: ، يقول الغزايل  )٣(ثبوت احلكم يف مجيع موارد العلة     : للعلة الشرعية عموم، ومعناه   
ثبتت فاحلكم ا عند وجودها حكم بالعموم، فإنه إذا ثبت أن الطعم علة انتظم              العلة إذا   "

كل مطعوم ربوي، والسفر جل مطعوم فكان ربوياً، وإذا ثبت أن السـكر             : منه أن يقال  
كل مسكر حرام والنبيذ مسكر فكان حراماًه، وكذلك كل على دل           : علة انتظم أن يقال   

ظم منها قضية عامة كلية جتري جمرى عمـوم لفـظ           الدليل على كوا مناطاً للحكم فينت     
 .)٤( .."الشارع، بل أقوى

 .)٥(وهذا املعىن متفق عليه بني القائلني بالقياس

ختلف احلكم يف بعض الصور عن الوصف املـدعي علـة            ":وختصيص العلة هو  
 .)١("ملانع

                                        
، ومسلم يف صحيحه    )١برقم  (متفق عليه من حديث عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه، أخرجه البخاري يف صحيحه               ) ١(

 ).١٩٠٧برقم (
/ ٣، واملنثـور يف القواعـد       ٦٠/ ١، واألشباه والنظائر البن السبكي      ٥٤/ ١٣شرح صحيح مسلم للنووي     : أنظر) ٢(

، وشرح املنهج   ١٢: ، واألشباه والنظائر للسيوطي ص    ٣٢/ ١، وعمدة القاري    ٧٣/ ١ملقنع  ، واملبدع شرح ا   ٣٨٨
: ، واية األحكام يف بيان ما للنية من أحكام ص  ١٨١/ ١، وكشاف القناع    ٧١٥: املنتخب إىل قواعد املذهب ص    

١٩٠. 
 .٣٠٠: معجم مصطلحات أصول الفقه ص: أنظر) ٣(
 .٤٣: أساس القياس ص) ٤(
، والعقد املنظـوم يف اخلصـوص       ١٦٣: ، وبذل النظر ص   ٤٣: ، وأساس القياس ص   ٣٢١/ ١قواطع األدلة   : راجع) ٥(

 .٥٧/ ٤، وكشف األسرار ١٧٣-١٦٨/ ١والعموم 
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وختصيصها باإلمجاع مبين على جواز ختصيصها من حيث املبدأ، وهـو مـذهب             
، )٥(، وأكثر املعتزلـة   )٤(، وأكثر احلنابلة  )٣(، وأكثر املالكية  )٢(أكثر احلنفية : ألصولينيأكثر ا 

 .فمقتضى مذهب هؤالء جواز ختصيص العلة الشرعية باإلمجاع

فعية ومجاعة مـن     وهو مذهب أكثر الشا    –وأما من منع ختصيص العلة الشرعية       
اإلمجاع، ألنه يعترب ختلـف      فال يبحث معه عن ختصيصها ب      – )٦(أصوليي املذاهب األخرى  

احلكم مع وجود العلة ناقضاً للعلة ومفسداً هلا، ويبني أا مل تكن علة إذ لو كانت علـى                  
الطردت ووجد احلكم حيث وجدت، وحيث بطلت العلة، فال عمـوم حـىت يدخلـه               

 .ختصيص باإلمجاع أو بغريه من األدلة

                                                                                                     
، وبذل ٧٠٦/ ٣، واملستصفي ٢٠٨/ ٢أصول السرخسي  : ، وأنظر يف تعريف ختصيص العلة     ٥٧/ ٤كشف األسرار   ) ١(

 .٥٦/ ٤، وشرح الكوكب املنري ٣٢١٤/ ٧التحبري شرح التحرير ، و٣٩٩: ، وتنقيح الفصول ص٦٣٥: انظر ص
، ٣٥١،  ٣٤٩،  ٣٢٨،  ٣٢٧: ، وتقومي األدلة ص   ٢٠٨/ ٢، وأصول السرخسي    ٣٥٦/ ٢أصول اجلصاص   : أنظرط) ٢(

، وتيسري التحرير   ٥٧/ ٤، وكشف األسرار    ٦٣٠: ، وميزان األصول ص   ١٦٤: ، ومعرفة احلجج الشرعية ص    ٣٦٤
 .٢٧٨/ ٢ ، وفواتح الرمحوت٩/ ٤

، ورفـع   ١٤٢: ، ومفتاح الوصـول ص    ٤٠٠: ، وشرح تنقيح الفصول ص    ١٣٨: احملصول البن العريب ص   : أنظر) ٣(
 .٣٦٩: ، ومراقي السعود ص٣٨٦/ ٥النقاب عن تنقيح الشهاب 

، ٨٩٨ – ٨٩٦/ ٣، وروضـة النـاظر      ٧٠،  ٦٩/ ٤، والتمهيد أليب اخلطـاب      ١٣٨٧،  ١٣٨٦/ ٤العدة  : أنظر) ٤(
، وشـرح  ٣٢١٥/ ٧، والتحبري شـرح التحريـر   ١٢٢١/ ٣، وأصول الفقه لنب مفلح   ٧٧٩-٧٧٦/ ٢واملسودة  

 .٥٨، ٥٧/ ٤الكوكب املنري 
، ٦٣٠:  وما بعدها، وميـزان األصـول ص  ٨٢٢/ ٢، واملعتمد   ١٥٢،  ١٣٧،  ١٣٦،  ١٣٢/ ٢شرح العمد   : أنظر) ٥(

 .١٣٤: وأصول الفقه لالمشي ص
، ٢٠٨/ ٢، وأصول السرخسي    ٣١١/ ٤، وقواطع األدلة    ٦٥٤: ول ص ، وإحكام الفص  ٨٨٢/ ٢شرح اللمع   : أنظر) ٦(

، ٢٤١/ ٣، واإلحكـام لآلمـدي      ٢٣٧/ ٥، واحملصول   ١٣٤: ، وأصول الفقه لالمشي ص    ٧٠٦/ ٣واملستصفي  
 .٥٩/ ٤، وشرح الكوكب املنري ١٣٦، ١٣٥/ ٥، والبحر احمليط ٣٣٩٤/ ٧واية الوصول 

صوليني، وهلم فيها حبث طويل ومتشعب، وقد أفردها بالبحث شـيخنا           ومسألة ختصيص العلة، مسألة مشهورة عند األ      
، وهو حبث منشور يف جملة جامعة       "ختصيص العلة الشرعية  "األستاذ الدكتور عياض بن نامي السلمي، حتت عنوان         

 .ه١٤١٨اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، العدد العشرون، 
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 :ومن أمثلة ختصيص العلة باإلمجاع

مان وهي اجلناية باإلمجاع على أن دية قتل اخلطأ عى العاقلة ولـيس   ختصيص علة الض  -١

 .)١(على اجلاين

كون املعقود عليه معدوماً علة تقتضي حترمي العقد، لكن هذه العلـة خمصوصـة                -٢
باإلمجاع على جواز االستصناع، فقد جرى التعامل به من زمن الرسول صلى اهللا             

 .)٢( أحدعليه وسلم إىل يومنا من غري إنكار من

اجلهالة يف العقد على تقتضي حترميه، لكن هذه العلة خمصوصة باإلمجـاع علـى                -٣
 .)٣(جواز دخول احلمام من غري تعيني لألجرة وتقدير للماء املستهلك

ملك األم علة تقتضي رق الولد، لكن هذه العلة خمصوصة باإلمجاع على حريـة                -٤
 .)٤(الولد إذا غُر والده حبرية أمه

                                        
، ٩٤٧/ ٣، واملعونـة    ٢٤٢/ ٣، واإلحكام لآلمـدي     ٧٠٨/ ٣في  ، واملستش ١٤١: اإلمجاع البن املنذر ص   : أنظر) ١(

 .٤٦٤/ ١١، واملغين ٢٨٣/ ٢، واإلقناع يف مسائل اإلمجاع ٤١٢/ ٢وبداية اتهد 
/ ٤، وكشـف األسـرار   ٤٠٥: ، وتقومي األدلة ص٢٠٣/ ٢، وأصول السرخسي   ٣٥٥/ ٢أصول اجلصاص   : أنظر) ٢(

١١. 
 .٥٥٦/ ٢تصر الروضة ، وشرح خم٣٥٤/ ٢أصول اجصاص : أنظر) ٣(
/ ٨، والـذخرية  ١٥٨،  ١٣٠/ ٥، واملبسـوط    ٤٨٠/ ١١، واحلاوي   ١٧٧/ ٧، واالستذكار   ٤٤١/ ٩املغين  : أنظر) ٤(

٨٠/ ٩، ٣٠٥. 
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,H��>� *+� 

������ ���B�� O%��B� ��	Q: 

 :إن فرض هذه الصورة يتوقف على صحة تقرير مقدمتني

W() ��%B, :���B�� O%��B� ��;2: 

، ويوجد عـن بعضـهم      )١(وهذه املسألة مل يعطها املتقدمون حقها من الدراسة       
 .)٢(إشارات قد يفهم منها رفض حجية القاعدة أو التسليم ا

أن القاعـدة   : ، خالصة مـا ذكـروه     )٣(املعاصرون فلبعضهم دراسات فيها   وأما  
الفقهية اليت هي يف األصل نص شرعي، ال خالف يف أا حجة شرعية، ألا يف أصـلها                 

 .)٤("الغرم بالغنم"، و"اخلراج بالضمان"، و"ال ضرر وال ضرر: "دليل شرعي، ومن أمثلتها
 : قولنيوأما القاعدة املستنبطة فاختلف فيها على

، وابـن بشـري   )١()ه٦٨٤ت (أا حجة، وهذا نسب إىل القرايف  : القول األول 
 .)٤(، وعليه كثري من الباحثني يف القواعد الفقهية)٣()ه ٩٧٢ت(، وابن النجار )٢(املالكي

                                        
 .٢٧٩: القواعد الفقهية للدكتور يعقوب الباحسني ص: أنظر) ١(
، واألشباه والنظائر للسيوطي ٤٠/ ٤، ٧٥، ٧٤/ ١، والفروق للقرايف    ٤٩٩: غياث األمم يف التياث الظلم ص     : أنظر) ٢(

: ، والقواعد الفقهية للباحسني ص    ٢٩٣: ، والقواعد الفقهي للندوي ص    ٤٣٩/ ٤، وشرح الكوكب املنري     ٦: ص
 .٣٤١ – ٣٢٢: ، والقاعدة الفقهية حجيتها وضوابط االستدالل ا للدكتور رياض اخلليفي ص٢٧٤

، ومقدمة احملقق لكتـاب     ٢٩٣: ، والقواعد الفقهية للندوي ص    ٣٥: شرح القواعد الفقهية ألمحد الزرقا ص     : منها) ٣(
، ٣٨: ، وهو الدكتور أمحد بن محيد، والوجيز يف إيضاح قواعـد الفقـه الكليـة ص               ١١٦/ ١القواعد للمقري   

، والقاعدة الفقهيـة    ١١٧: ، والتعليل بالقواعد للدكتور طاهر خذيري ص      ٢٧٣: والقواعد الفقهية للباحسني ص   
 .ط االستدالل ا للدكتور رياض اخلليفيحجيتها وضواب

، ومقدمـة   ٤٠: ، والـوجيز ص   ٢٩٥: ، والقواعد الفقهية للندوي ص    ٢٧٣: القواعد الفقهية للباحسني ص   : أنظر) ٤(
، والقاعدة الفقهيـة حجيتـها وضـوابط        ١١٧: ، والتعليل بالقواعد ص   ١١٦/ ١حتقيق كتاب القواعد للمقري     

 .٣٠٣: االستدالل ا للخليفي ص
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، وابـن   )٥(أا ليست حبجة شرعية، وهذا نسب إىل ابن دقيق العيد         : القول الثاين 
، واختاره  )٨( )ه٩٧٠ت  (، وابن جنيم    )٧()ه٨٠٣ت  (رفة  ، وابن ع  )٦()ه٧٩٩ت(فرحون  

 .)٩(بعض املعاصرين

��8�:� ��%B, :���B�� O%��B� C�T�: 

للقاعدة الفقهية عموم، وهو ما يفهم من كوا قضية كلية تنطبق على مجيع أفراد              
 .)١٠(موضوعها اليت توفرت فيها الشروط

ندما تكون القاعدة نصاً شـرعياً،      وهذا العموم قد يكون عموماً لفظياً، وذلك ع       
املسلمون "، و "البينة على املدعي واليمني على املدعي عليه      "، و "ال ضرر وال ضرار   : "كـ

 ".على شروطهم

                                                                                                     
، ٤٥١،  ٤٥٠: تنقـيح الفصـول ص    : ، وراجـع  ٤٣: ، والوجيز ص  ٢٧٦: القواعد الفقهية للباحسني ص   : أنظر) ١(

 .٤٠/ ٤، ٧٥، ٧٤/ ١والفروق 
، والديباج املذهب   ٢٧٨: ، والقواعد الفقهية للباحسني ص    ١١٦/ ١مقدمة التحقيق لكتاب القواعد للمقري      : أنظر) ٢(

 بشري التنوخي املالكي، أبو الطاهر، فقيه أصويل لغوي، بلـغ درجـة             إبراهيم بن عبد الصمد بن    : ، وهو ٢٦٦/ ١
التـذهيب علـى   "، و"األنوار البديعة إىل أسرار الشـريعة "، و"التنبيه: "االختيار والترجيح يف املذهب، من مؤلفاته  

 .٢٦٥/ ١الديباج املذهب : أنظر. ه٥٢٦، كان حياً سنة "التهذيب
 .٤٣٩/ ٤، وشرح الكوكب املنري ١٢٠، ١١٩: التعليل بالقواعد ص: أنظر) ٣(
، واالستثناء من   ١٢٢: ، والتعليل بالقواعد ص   ٤٣،  ٤٢: ، والوجيز ص  ٢٨٦: القواعد الفقهية للباحسني ص   : أنظر) ٤(

 .١٠٦: القواعد الفقهية ص
 .٢٧٥: ، والقواعد الفقهية للباحسني ص١١٧، ١١٦/ ١مقدمة التحقيق لقواعد املقري : أنظر) ٥(
 .١١٦/ ١قدمة حتقيق قواعد املقري م: أنظر) ٦(
 .١١٨/ ١مقدمة حتقيق قواعد املقري : أنظر) ٧(
 .٣٧/ ١غمز عيون البصائر : ، وراجع٢٩٤: القواعد الفقهية اللغوية للندوي ص: أنظر) ٨(
هية ، والقاعدة الفق  ٢٧٦: ، والقواعد الفقهية للباحسني ص    ٢٩٥،  ٢٩٤: القواعد الفقهية اللغوية للندوي ص    : أنظر) ٩(

 .٣٠٤: للخليفي ص
 .١٧٣، ١٧٢: القواعد الفقهية للباحسني ص: أنظر) ١٠(
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 :وقد يكون معنوياً، وهو ناشئ من إحدى جهتني

االستقراء، وهو من أهم األسس يف تكوين القواعد الفقهية، بـل           : اجلهة األوىل 
االستقراء تعم مجيع اجلزئيات     ، مبعىن أن نتيجة   )٢(، وهو يفيد العموم   )١(والقواعد بوجه عام  

املستقراة إذا كان االستقراء تاماً، وال تنحصر يف اجلزئيات املستقراة، بـل تعـم مجيـع                
 .جزئيات النوع املستقري إذا كان االستقراء ناقصاً

دة لـه علـة     عموم علة احلكم الوارد يف القاعدة، فإن حكم القاع        : اجلهة الثانية 
 .، وقد تقدم لنا أن للعلة عموماً)٣(اقتضت اشتراك فروع القاعدة يف حكم واحد

إذا تبني ذلك، فبناء على حجية القاعدة الفقهية، وعمومها، هل جيوز ختصيصـها             
 .باإلمجاع؟

إذا كانت القاعدة نصاً شرعياً، فحكم ختصيصها به خيتلف حبسب نوع الـنص             
 :ا بيناه يف املطالب الثالثة األوىلالشرعي ونوع اإلمجاع، وهو م

 .ختصيص الكتاب والسنة املتواترة باإلمجاع القطعي

 .ص الكتاب والسنة املتواترة باإلمجاع الظينيختص

 .حادية باإلمجاعص السنة األيختص

 .وال حاجة إىل إعادة الكالم فيه

هـو  كمـا   –وأما إذا كانت القاعدة استنباطية استقرائية، وجوزنا ختصيص العلة        
 .جاز ختصيص القاعدة الفقهية باإلمجاع–مذهب أكثر األصوليني

                                        
 .٢١٥: القواعد الفقهية للباحسني ص: أنظر) ١(
 تصـفح   – كما عرب الشـاطيب      –، كما أن هذا هو شأن االستقراء، فإنه         ٢٩٨/ ٣نص عليه الشاطيب يف املوافقات      ) ٢(

/ ١املستصـفي   : أنظـر . هر يف تعريفات االستقراء األخرى    جزئيات ليثبت من جهتها حكم عام، وهذا املعىن ظا        
 .١٦١/ ٦، واحملصول ١٦١

 .١٠٨ -١٠٦، ٣٦ -٣٤: االستثناء من القواعد الفقهية، أسبابه وآثاره ص: أنظر) ٣(



 عبد اهللا بن سعد آل مغرية/ د التخصص باالجتماع أحباث
 

- ٣٤٩ - 

وال خيفى أن من ينكر حجية القاعدة الفقهية، أو يعترب ختصيص العلة نقضاً هلا ال               
ترد عنده هذه املسألة، ألنه ال عام يف مقابل اإلمجاع حىت يدخله التخصيص باإلمجـاع أو                

 .بغريه من األدلة

 : الفقهية باإلمجاعومن أمثلة ختصيص القواعد
أن األمر إذا   : ، ومعناها )١("كلما سقط اعتبار املقصد سقط اعتبار الوسيلة      "قاعدة    -١

كان مقصوداً وله وسيلة توصل إليه، ولكن سقط املقصد بـأي وجـه كعـدم               
 .)٢(إمكانه، سقطت وسيلته

هذه القاعدة خمصوصة باإلمجاع على أن احملرم أصلع الرأس يشرع يف حقه إمـرار   
 .)٣(املوسى على رأسه

سقوط الوسيلة وهو إمرار املوسى لسـقوط       : ومقتضى القاعدة لوال هذا اإلمجاع    
 .)٤(املقصود وهو حلق الرأس

أن الشئ إذا ثبت علـى      : ، ومعناها )٥("األصل بقاء ما كان على ما كان      ": قاعدة  -٢
 .)٦(حال يف زمان ما حكم ببقائه يف الزمان التايل

باإلمجاع على أن املودع إذا ادعى رد الوديعة إىل صاحبها          هذه القاعدة خمصوصة    
 .)٧(قبل قوله مع ميينه

                                        
 .٣٣/ ٢الفروق ) ١(
 .٥٩: االستثناء من القواعد الفقهية ص: أنظر) ٢(
 .٣٠٦/ ٥، واملغين ٢٩١/ ١ مسائل اإلمجاع ، واإلقناع يف: اإلمجاع البن املنذر ص: أنظر) ٣(
 .٥٩: االستثناء من القواعد الفقهية ص: أنظر) ٤(
، وجملة األحكـام    ٢٠٦/ ٨، واملبدع شرح املقنع     ٥١: ، واألشباه والنظائر للسيوطي ص    ١٧/ ٦البحر احمليط   : أنظر) ٥(

 .٢٠/ ١العدلية بشرحها درر احلكام 
 .٢٠/ ١ر احلكام شرح جملة األحكام ، ودر١٧/ ٦البحر احمليط : أنظر) ٦(
/ ٢، واملعونـة    ٢٧٣/ ٩املغـين   : أنظر. يدخل اإلمام مالك يف هذا االتفاق ما إذا أودعها عنده صاحبها بدون بينة            ) ٧(

، ودرر  ٣٣٣/ ٦، وبـدائع الصـنائع      ١٦٩،  ١٦٨/ ٢، واإلقناع يف مسائل اإلمجاع      ٤٠٦/ ١٠، واحلاوي   ٨٦٩
 .٢١/ ١احلكام يف شرح جملة األحكام 
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أن يعد املودع مكلفاً بإعادة الوديعة مـا مل         : ومقتضى القاعدة لوال هذا اإلمجاع    
 .)١(يثبت إعادا، ألن احلال املاضي هو وجود الوديعة عنده

�&�J: 

 نيب بعده، وعلى آله وصـحبه،  احلمد هللا وحده، والصالة والسالم على من ال      
 :أما بعد

 :فهذه أبرز نتائج البحث

بيان أن بعض مدلول اللفظ العام غري مراد باحلكم         : أن معىن التخصيص باإلمجاع     -١
 .بدليل اإلمجاع، أو إخراج بعض أفراد العام من مقتضى العموم بدليل اإلمجاع

 . أو أكثرهمألصولينياأن اإلمجاع من األدلة املخصصة للعام عند عامة   -٢

سبب اخلالف يف املسألة يرجع إىل حصول نوع من االشتباه عند املـانعني مـن                 -٣
 .ختصيص العام باإلمجاع، حيث ظنوا أن املخصص هو اإلمجاع وحده

 :أن صور ختصيص العام باإلمجاع كثرية، من أبرزها  -٤

 .ختصيص الكتاب والسنة املتواترة باإلمجاع القطعي
 .تاب والسنة املتواترة باإلمجاع الظينختصيص الك

 .ختصيص السنة األحادية باإلمجاع القطعي
 .ختصيص السنة األحادية باإلمجاع الظين

 .ختصيص املفهوم باإلمجاع
 .تضى باإلمجاعقختصيص عموم امل

 .ختصيص العلة الشرعية باإلمجاع
 .ختصيص القاعدة الفقهية باإلمجاع

                                        
 .٢١/ ١درر احلكام شرح جملة األحكام : أنظر) ١(
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صور املتقدمة بعضه متفـق عليـه بـني القـائلني           أن التخصيص باإلمجاع يف ال      -٥
 .بالتخصيص باإلمجاع، وبعضه خمتلف فيه

هذا وأسأل اهللا عز وجل القبول واملغفرة، إنه مسيع قريب جميب الدعاء، وصـلى              
 .له وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدينأاهللا وسلم عل نبينا حممد، وعلى 
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HF�,( M��	, X�Y: 

يف شرح املنهاج، لتقي الدين السبكي وولده تاج الدين، كتب هوامشـه            اإلاج    -١

وصححه مجاعة من العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب العلمية بريوت، الطبعـة            

 .ه١٤٠٤األوىل 

اإلتقان يف علوم القرآن، للسيوطي، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، اهليئة املصرية              -٢

 .ه١٣٩٤العامة للكتاب، 

مجاع البن املنذر، حتقيق عبد اهللا البارودي، مؤسسة الكتب الثقافية، الطبعـة            اإل  -٣

 .ه١٤٠٦األوىل، 

حقيقته، أركانه، شروطه، إمكانه، حجيته، بعض أحكامه، للـدكتور         : اإلمجاع  -٤

 .ه١٤٢٩، يعقوب الباحسني، مكتبة الرشد، الطبعة األوىل

الـدكتور سـيد    : دي، حتقيـق  اإلحكام يف أصول األحكام، لعلي بن حممد اآلم         -٥

 .ه١٤٠٤اجلميلي، الطبعة األوىل 

اإلحكام يف أصول األحكام، أليب حممد علي بن حزم األندلسي، حققه وراجعـه               -٦

 .ه١٤٠٤جلنة من العلماء، دار احلديث بالقاهرة، الطبعة األوىل 

تركي، عبد ايد   : إحكام الفصول يف أحكام األصول، أليب الوليد الباجي، حتقيق          -٧

 .ه١٤٠٧دار الغرب اإلسالمي بريوت، الطبعة األوىل 
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أحكام القرآن البن العريب، راجعه حممد عبد القادر عطا، مكتبة عباس الباز مبكة،               -٨

 .ه١٤٠٨الطبعة األوىل، 

أيب : إرشاد الفحول إىل حتقيق علم األصول، حملمد بن علي الشـوكاين، حتقيـق              -٩

 .ه١٤١٢ر الفكر، بريوت، الطبعة األوىل مصعب حممد بن سعيد البدري، دا

إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل، حملمد ناصر الدين األلباين، املكتـب               - ١٠

 . هـ١٤٠٥اإلسالمي، الطبعة الثانية، 

أساس القياس للغزايل، حتقيق الدكتور فهد السدحان، مكتبة العبيكان بالريـاض،             - ١١

 . هـ١٤١٣الطبعة األوىل، 

 االستذكار البن عبد الرب، حتقيق سامل حممد عطا وحممد علي معوض، دار الكتـب               - ١٢

 . هـ١٤٢١العلمية، الطبعة األوىل، 

 للدكتور عبد الرمحن الشـعالن،    - أسبابه وآثاره    -االستثناء من القواعد الفقهية       - ١٣

 . هـ١٤٢٦جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، الطبعة األوىل، 

األشباه والنظائر، لتاج الدين السبكي، حتقيق عادل عبد املوجود وعلي عوض، دار             - ١٤

 . هـ١٤١١الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 

ميـة، بـريوت، الطبعـة األوىل،       األشباه والنظائر، للسيوطي، دار الكتـب العل        - ١٥

 .م١٩٨٣
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د بن علي اجلصـاص     أصول اجلصاص املسمى الفصول يف األصول، أليب بكر أمح          - ١٦

الباز مبكة املكرمـة، الطبعـة      الرازي، حتقيق حممد حممد تامر، مكتبة عباس أمحد         

 . هـ١٤٢٠األوىل 

أبـو الوفـاء    : أصول السرخسي، أليب بكر حممد بن أمحد السرخسي، حققـه           - ١٧

األفغاين، جلنة إحياء املعارف النعمانية حبيدر آباد الدكن، مطـابع دار الكتـاب             

 . هـ١٣٧٢العريب، 

أصول الشاشي، أليب علي الشاشي، وامشه عمـدة احلواشـي، دار الكتـاب               - ١٨

 . هـ١٤٠٢العريب، بريوت، 

الدكتور : أصول الفقه، لشمس الدين حممد بن مفلح املقدسي، حققه وعلق عليه            - ١٩

 . هـ١٤٢٠فهد بن حممد السدحان، مكتبة العبيكان الرياض، الطبعة األوىل 

عبد ايد تركي،   : فقه، أليب الثناء حممود بن زيد الالمشي احلنفي، حتقيق        أصول ال   - ٢٠

 . م١٩٩٥دار الغرب اإلسالمي، الطبعة األوىل 

 الفكـر دمشـق، الطبعـة األوىل        أصول الفقه اإلسالمي، لوهبة الزحيلـي، دار        - ٢١

 .هـ١٤٠٦

 .أصول الفقه أليب النور زهري، املكتبة الفيصلية، مكة املكرمة  - ٢٢
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دار النهضـة العربيـة، بـريوت،       أصول الفقه اإلسالمي حملمد مصطفى شليب،         - ٢٣

 .هـ١٤٠٦

طـه عبـد    : إعالم املوقعني عن رب العاملني، البن قيم اجلوزيه، راجعه وقدم له            - ٢٤

 .الرؤوف سعد، دار اجليل بريوت

ق اإلقناع يف مسائل اإلمجاع، البن القطان، حتقيق حسـن الصـعيدي، الفـارو              - ٢٥

 . هـ١٤٢٥احلديثة، الطبعة األوىل، 

 .إكمال املعلم شرح مسلم للقاضي عياض، بدون معلومات نشر  - ٢٦

إنباء الغمر بأبناء العمر، البن حجر، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة الثانيـة،               - ٢٧

 . هـ١٤٠٥

 الغـرب   إيضاح احملصول من برهان األصول، للمازري، حتقيق عمار الطاليب، دار           - ٢٨

 . م٢٠٠١اإلسالمي، بريوت، الطبعة األوىل، 

عبد القـادر   : البحر احمليط يف أصول الفقهن لبدر الدين الزركشي، قام بتحريره           - ٢٩

عبد اهللا العاين، راجعه عمر بن سليمان األشـقر، وزارة األوقـاف والشـؤون              

 . هـ١٤١٣اإلسالمية يف الكويت، الطبعة الثانية 

 أليب بكر الكاساين، حتقيق حممد خري حليب، دار املعرفة، بـريوت،            بدائع الصنائع   - ٣٠

 . هـ١٤٢٠الطبعة األوىل 
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بداية اتهد واية املقتصد حملمد بن أمحد بن رشد القرطبني دار الكتب العلمية،               - ٣١

 . هـ١٤٠٥بريوت، الطبعة العاشرة 

د اهللا التركي، دار هجـر،      الدكتور عب : البداية والنهاية للحافظ ابن كثري، حتقيق       - ٣٢

 . هـ١٤٠٩الطبعة األوىل 

البدر املنري البن امللقن، حتقيق مصطفى أبو الغيط وآخرون، دار اهلجرة بالرياض،              - ٣٣

 . هـ١٤٢٥الطبعة األوىل، 

: ، ألمحد بن علـي السـاعايت، حتقيـق        "اية الوصول إىل علم األصول    "البديع    - ٣٤

 . هـ١٤١٨امعة أم القرى، الدكتور سعد بن غرير السلمي، ج

حممد زكي عبـد    : بذل النظر يف األصول، حملمد بن عبد احلميد األمسندي، حتقيق           - ٣٥

 . هـ١٤١٢الرب، مكتبة دار التراث القاهرة، الطبعة األوىل 

عبد العظيم حممود الـديب،     : الربهان يف أصول الفقه أليب املعايل اجلويين، حققه         - ٣٦

 . هـ١٤١٢لثالثة دار الوفاء، الطبعة ا

بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة؛ جلالل الدين السيوطي، حتقيق حممد أبـو       -٣٧

 . هـ١٣١٩الفضل إبراهيم، دار الفكر، الطبعة الثانية 

يف أصول الفقه للطويف، مكتبة اإلمام الشافعي بالرياض، الطبعـة الثانيـة،            البلبل    - ٣٨

 . هـ١٤١٠
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مشس الدين حممود بن عبد الرمحن      : ح خمتصر ابن احلاجب، تأليف     بيان املختصر شر   - ٣٩

حممد مظهر بقا، مركز إحياء التراث اإلسـالمي جبامعـة أم           : األصفهاين، حتقيق 

 .القرى

البيان  والتحصيل البن رشد، حتقيق حممـد حجـي وآخـرون، دار الغـرب                 - ٤٠

 . هـ١٤٠٨اإلسالمي، الطبعة الثانية، 

 .مد مرتضى الزبيدي، دار صادر بريوتتاج العروس، حمل  - ٤١

التبيني شرح املنتخب لألتقاين، زارة األوقاف والشؤون اإلسـالمية بالكويـت،             - ٤٢

 . هـ١٤٢٠الطبعة األوىل، 

حممد حسن هيتـو، دار     : التبصرة يف أصول الفقه، أليب إسحاق الشريازي، حتقيق         - ٤٣

 . م١٩٨٠الفكر دمشق، مصورة عن الطبعة األوىل، 

الـدكتور عبـد الـرمحن      : التحبري شرح التحرير، لعالء الدين املرداوي، حتقيق        - ٤٤

اجلربين، والدكتور عوض القرين، والدكتور أمحـد السـراح، مكتبـة الرشـد             

 . هـ١٤٢١بالرياض، الطبعة األوىل 

التحرير يف أصول الفقهن لكمال الدين بن اهلمام، بشرحه تيسري التحرير، توزيع              - ٤٥

 .ز يف مكة املكرمةدار البا

 . م١٩٨٤التحرير والتنوير البن عاشور، الدار التونسية،  - ٤٦
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التحصيل من احملصول لألرموي، حتقيق عبد احلميد أبو زنيد، مؤسسة الرسـالة،              - ٤٧

 . هـ١٤٠٨الطبعة األوىل، 

حتفة األحوذي بشرح جامع الترمذي، للمبـاركفوري، دار الكتـب العلميـة،              - ٤٨

 .بريوت

 . هـ١٤١٤حتفة الفقهاء للسمرقندي، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية،   - ٤٩

مـي، املكتبـة التجاريـة مبصـر،        حتفة احملتاج يف شرح املنهاج البن حجر اهليث         - ٥٠

 .هـ١٣٥٧

ختصيص العلة الشرعية، للدكتور عياض السلمي، حبث منشور يف جملـة جامعـة           - ٥١

 . هـ٤٠١٨ العدد العشرون، اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية،

التعليل بالقواعد وأثره يف الفقه املالكي، للدكتور الطاهر األزهـر خـذيري، دار            - ٥٢

 . هـ١٤٣٠البشائر اإلسالمية، الطبعة األوىل، 

 ١٤٠٧تفسري القرآن العظيم للحافظ ابن كثري، دارا ملعرفة، بريوت، الطبعة الثانية              - ٥٣

 .هـ

 . هـ١٤٠٨دار الكتب العلمية ببريوت، الطبعة األوىل، تفسري القرطيب،   - ٥٤

التقريب واإلرشاد، أليب بكر الباقالين، حتقيق الدكتور عبد احلميد أبـو زنيـد،               - ٥٥

 . هـ١٤١٨مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل، 



 عبد اهللا بن سعد آل مغرية/ د التخصص باالجتماع أحباث
 

- ٣٥٩ - 

تقريب الوصول، البن جزي، حتقيق الدكتور حممدا ملختار الشنقيطي، مكتبة ابن             - ٥٦

 . هـ١٤١٤هرة، الطبعة األوىل، تيمية، القا

عبد اهللا جـومل النيبـايل،      : التلخيص يف أصول الفقه، أليب املعايل اجلويين، حتقيق         - ٥٧

 . هـ١٤١٧وشبري أمحد العمري، مكتبة دار الباز مكة، الطبعة األوىل 

تقومي األدلة، للدبوسي، حتقيق خليل امليس، مكتبة عباس أمحد الباز مبكة، الطبعة              - ٥٨

 . هـ١٤٢١األوىل، 

التلخيص احلبري البن حجر، حتقيق حسن عباس قطب، مؤسسة قرطبة، الطبعـة              - ٥٩

 . هـ١٤١٦األوىل، 

التمهيد يف أصول الفقهن حملفوظ بن أمحد بن احلسن الكلوذاين املعـروف بـأيب                - ٦٠

مفيد أبو عمشة وحممد بن علي بن إبراهيم، مركـز البحـث            : اخلطاب، حتقيق 

 . هـ١٤٠٦ياء التراث اإلسالمي يف جامعة أم القرى، الطبعة األوىل العلمي وإح

تتقيح التحقيق البن عبد اهلادي، حتقيق سامي بن حممد اخلباين، أضواء السـلف،               - ٦١

 . هـ١٤٢٨الطبعة األوىل، 

تنقيح التحقيق يف أحاديث التعليق، للذهيب، حتقيق مصـطفى أبـو الغـيط، دار                - ٦٢

 . هـ١٤٢١الوطن، الرياض، 
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طه عب الرؤوف سعد، دار الفكر      : تنقيح الفصول، لشهاب الدين القرايف، حتقيق       - ٦٣

 . هـ١٣٩٣بالقاهرة، مكتبة الكليات األزهرية بالقاهرة 

 .تيسري التحرير على كتاب التحرير ألمري بادشاه، دار الباز، مكة املكرمة  - ٦٤

عبـد الفتـاح    : امليـة، حتقيـق    تيسري الوصول إىل منهاج األصول البن إمام الك        - ٦٥

 . هـ١٤٢٣الدمخيس، دار الفاروق احلديثة، القاهرة، الطبعة األوىل 

 . هـ١٤٢١حاشية ابن عابدين، دار الفكر، بريوت،   - ٦٧

احلاوي الكبري للماوردي، حتقيق علي معوض وعادل عبد املوجود، دار الكتـب              - ٦٨

 . هـ١٤١٩العلمية، الطبعة األوىل، 

إلمجاع، لعدنان كامل السرميين، دار نور املكتبات جبـدة، الطبعـة األوىل            حجية ا  - ٦٩

 . هـ١٤٢٥

احلدود يف األصول، أليب بكر حممد بن احلسن بن فورك، قرأه وقدم لـه وعلـق                  - ٧٠

 . م١٩٩٩حممد السليماين، دار الغرب اإلسالمي، الطبعة األوىل، : عليه

 طيبة، املدينة املنـورة، الطبعـة األوىل،        جامع العلوم واحلكم البن رجب، مكتبة       -  ٧٤

 . هـ١٤٠٨

مجع اجلوامع البن السبكي بشرحه للمحلي مع حاشـية العطـار، دار الكتـب                - ٧٥

 .العلمية
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- ٣٦١ - 

مجهرة اللغة البن دريد، حتقيق رمزي منري البعبكي، دار العلم للماليني، الطبعـة               - ٧٦

 . م١٩٨٧األوىل، 

 .، لعلي حيدر، دار الكتب العلميةدرر احلكام شرح جملة األحكام - ٧٧

الديباج املذهب يف معرفة أعيان املذهب، البن فرحـون، مكتبـة دار التـراث،                - ٧٨

 .القاهرة

 . م١٩٩٤الذخرية، للقرايف، حتقيق حممد حجي، دار الغرب اإلسالمي، بريوت،   - ٧٩

لطبعـة األوىل،  الردود والنقود شرح خمتصر ابن احلاجب للبابريت، مكتبة الرشد، ا          - ٨٠

 . هـ١٤٢٦

رسالة يف إهداء الثواب للنيب صلي اهللا عليه وسلم، البن تيمية، حتقيق أشرف عبد                - ٨١

 . هـ١٤٢٣املقصود، أضواء السلف، الطبعة األوىل، 

وأن ليس لإلنسان ما سعى، البن تيمية، ملحقة بالرسـالة          : رسالة يف قوله تعاىل     - ٨٢

 .السابقة

علي معوض،  :  خمتصر ابن احلاجب لتاج الدين السبكي، حتقيق       رفع احلاجب عن    - ٨٣

 . هـ١٤١٩وعادل عبد املوجود، عامل الكتب، بريوت، الطبعة األوىل، 
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- ٣٦٢ - 

أمحـد  / الـدكتور :  رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، أليب علي الشوشاوي، حتقيق         - ٨٤

عبد الرمحن اجلربين، مكتبة الرشد بالرياض، الطبعـة األوىل         / السراح، والدكتور 

 . هـ١٤٢٥

الدكتور عبد الكرمي النملة، مكتبة     : روضة الناظر وجنة املناظر، البن قدامة، حتقيق        - ٨٥

 . هـ١٤١٣طبعة األوىل، الرشد بالرياض، ال

سبل السالم للصنعاين، حتقيق فواز زمزيل وإبراهيم اجلمل دار الريـان للتـراث،               - ٨٦

 . هـ١٤٠٧مصر، الطبعة الرابعة، 

السراج الوهاج يف شرح املنهاج للجرابردي، حتقيق الدكتور أكرم أوزيقان، دار             - ٨٧

 . هـ١٤١٨املعراج الدولية، الطبعة الثانية، 

 .سلم الوصول لشرح اية السول للمطيعي، عامل الكتب  - ٨٨

حملمد بن عيسى الترمذي، إشراف الشيخ صـاحل        " جامع الترمذي "سنن الترمذي     - ٨٩

بن عبد العزيز آل الشيخ، توزيع جهاز اإلرشاد والتوجيه باحلرس الوطين، الطبعة            

 . هـ١٤٢١الثانية 

علمي، دار الكتاب العـريب، الطبعـة       سنن الدرامي، حتقيق فواز زملي وخالد ال        - ٩٠

 . هـ١٤٠٧األوىل، بريوت، 
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- ٣٦٣ - 

سنن أيب داود، أليب داود سليمان بن األشعث السجستاين، إشراف الشيخ صاحل              - ٩١

 ١٤٢١آل الشيخ توزيع جهاز اإلرشاد والتوجيه باحلرس الوطين، الطبعة الثانيـة            

 .هـ

 الشيخ صاحل آل الشيخ، توزيع      سنن ابن ماجه، حملمد بن يزيد ابن ماجه، إشراف          - ٩٢

 . هـ١٤٢١جهاز اإلرشاد والتوجيه باحلرس الوطين، الطبعة الثانية 

السنن الكربى، للبيهقي، حتقيق حممد عبد القادر عطا، مكتبة دار البـاز مبكـة،                - ٩٣

 . هـ٤١٤

السنن النسائي الكربى، حتقيق عبد الغفار سليمان البنداري وسيد كردي حسن،             - ٩٤

 . هـ١٤١١لكتب العلمية بريوت، الطبعة األوىل، بريوت دار ا

شـعيب األرنـؤوط وحممـد      : سري أعالم النبالء، لشمس الدين الذهيب، حتقيق        - ٩٥

 . هـ١٤٠٣العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة األوىل 

طه عبد الرؤوف سـعد، دار      : شرح تنقيح الفصول لشهاب الدين القرايف، حتقيق        - ٩٦

 . م١٩٩٣ للطباعة والنشر، القاهرة، مكتبة الكليات األزهرية بالقاهرة، الفكر

شرح صحيح البخاري، البن بطال، حتقيق أيب متيم ياسر إبراهيم، مكتبة الرشد،              - ٩٧

 . هـ١٤٢٢الطبعة الثانية 
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- ٣٦٤ - 

شرح العمد أليب احلسني البصري، حتقيق عبد احلميد أبو زنيد، مكتبـة العلـوم                - ٩٨

 . هـ١٤١٠ينة املنورة، الطبعة األوىل، واحلكم باملد

شرح العضد على خمتصر املنتهى، لعضد الدين وامللة، دار الكتب العلمية، بريوت،              - ٩٩

 . هـ١٣١٦مصورة عن الطبعة األوىل سنة 

أمحد طريف العرتي،   :  شرح غاية السول، ليوسف بن حسن بن عبد اهلادي، حتقيق          - ١٠٠

 . هـ١٤٢١، الطبعة األوىل دار البشائر اإلسالمية، بريوت

 . شرح صحيح مسلم، للنووي، مؤسسة الكتب الثقافية- ١٠١

 شرح القواعد الفقهية للشيخ أمحد حممد الزرقا، دار القلم، دمشق الطبعة الثانيـة              - ١٠٢

 . هـ١٤٠٩

حممـد  :  شرح الكوكب املنري، حملمد بن أمحد بن عبد العزيز الفتوحي، حتقيـق            - ١٠٣

اد، مركز البحث العلمي وإحياء التراث اإلسالمي جبامعة امللك         الزحيلي ونزيه مح  

 . هـ١٤٠٠عبد العزيز، 

عبدا يـد تزكـي، دار الغـرب        :  شرح اللمع أليب إسحاق الشريازي، حتقيق      - ١٠٤

 . هـ١٤٠٨اإلسالمي، بريوت، الطبعة األوىل 

 . بريوت شرح احمللي على مجع اجلوامع حباشية العطار، دار الكتب العلمية،- ١٠٥
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- ٣٦٥ - 

الدكتور عبـد اهللا التركـي،      :  شرح خمتصر الروضة، لنجم الدين الطويف، حتقيق       - ١٠٦

 . هـ١٤١٠مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة األوىل 

 شرح معاين اآلثار للطحاوي، حممد زهدي النجار وحممد جـاد احلـق، عـامل               - ١٠٧

 .الكتب

 حتقيق حممد الشيخ األمـني،      شرح املنهج املنتخب إىل قواعد املذهب، للمنجور،       - ١٠٨

 .دار عبد اهللا الشنقيطي

الشقائق النعمانية يف علماء الدولة العثمانية، لطاش كـربى زاده، دار الكتـاب              - ١٠٩

 . هـ١٣٩٥العريب، بريوت، 

  الصحاح للجوهري، حتقيق أمحد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليني، الطبعة             - ١١٠

 . هـ١٤٠٧الرابعة، 

ح البخاري لإلمام حممد بن إمساعيل البخاري، حتقيق وتعليق حممود النواوي            صحي - ١١١

وحممد أبو الفضل إبراهيم وحممد خفاجي، مكتبة الرياض احلديثة ومكتبة النهضة           

 . هـ١٤٠٤احلديثة مبكة املكرمة، الطبعة الثانية 

 .ألوىل صحيح الترغيب والترهيب لأللباين، مكتبة املعارف بالرياض، الطبعة ا- ١١٢

 صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، حتقيق شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسـالة             - ١١٣

 . هـ١٤١٤بريوت، الطبعة الثانية 
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- ٣٦٦ - 

 صحيح ابن خزمية، حتقيق حممد مصطفى األعظمي، الكتب اإلسالمي، بـريوت،            - ١١٤

 . هـ١٣٩٠

قمه حممد   صحيح مسلم، لإلمام أيب احلسن مسلم بن احلجاج القشريي، حققه ور           - ١١٥

 . هـ١٤١٥فؤاد عبد الباقني دار احلديث بالقاهرة، الطبعة األوىل، 

 الضوء الالمع ألهل القرن التاسع لشمس الدين السخاوي، منشورات دار مكتبة            - ١١٦

 .احلياة، بريوت

 الطبقات السنية يف تراجم احلنفية، لتقي الدين بن عبد القادر التميمـي الغـزي،               - ١١٧

ح حلو، دار الرفاعي بالرياض ودار هجـر بالقـاهرة، الطبعـة            عبد الفتا : حتقيق

 . هـ١٤١٠األوىل، 

عبد الفتاح احللو وحممود    :  طبقات الشافعية الكربى، لتاج الدين السبكي، حتقيق       - ١١٨

 .حممد الطناحي، دار إحياء الكتب العربية

الدكتور : حتقيق العدة يف أصول الفقه، أليب يعلي حممد بن احلسني الفراء احلنبلني             - ١١٩

 . هـ١٤١٠أمحد بن علي بن سري مباركي، الطبعة الثانية 

 العزيز شرح الوجيز للرافعي، حتقيق علي معوض وعادل بعد املوجود، دار الكتب             - ١٢٠

 . هـ١٤١٧العلمية، الطبعة األوىل، 
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- ٣٦٧ - 

 العقد املنظوم يف اخلصوص والعموم للقرايف، حتقيق أمحد اخلتم عبد اهللا، رسـالة              - ١٢١

 .دكتوراه من قسم الفقه وأصوله يف جامعة أم القرى

 عمدة القاري شرح صحيح البخاري، لبدر الدين العـيين، دار إحيـاء التـراث           - ١٢٢

 .العريب، بريوت

 عون املعبود لشمس الدين العظيم آبادي، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعـة             - ١٢٣

 . هـ١٤١٥الثانية 

حممـد  :  التلمساين، حتقيـق   ة اإلمام، ألمحد بن زكرى     غاية املرام يف شرح مقدم     - ١٢٤

 ١٤٢٦أودير مشنان، دار التراث باجلزائر ودار ابن حزم ببريوت، الطبعة األوىل            

 .هـ

غمز عيون البصائر شرح كتاب األشباه والنظائر، للحموي، دار الكتب العلمية،            - ١٢٥

 . هـ١٤٠٥بريوت، الطبعة األوىل، 

اث الظلم للجويين، حتقيق عبد العظيم الديب، الطبعة الثانيـة،           غياث األمم يف التي    - ١٢٧

 . هـ١٤٠١

 . الفائق يف أصول الفقه لصفي الدين اهلندي، حتقيق علي بن عبد العزيز العمرييين- ١٢٨

 الكربى البن تيمية، حتقيق حممد عبد القادر عطا وآخرون، دار الكتـب             الفتاوى - ١٢٩

 . هـ١٤٠٨العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 
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- ٣٦٨ - 

:  فتح الباري برح صحيح اإلمام البخاري، للحافظ ابن حجر العسقالين، حتقيـق            - ١٣٠

 . هـ١٤٠٧الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز، املكتبة السلفية، الطبعة الثالثة 

 فتح القدير، لكمال الدين بن اهلمام، املكتبة التجارية مبكة ودار الفكر بـبريوت،              - ١٣١

 .يةالطبعة الثان

 . الفروق، للقرايف، وامشة ذيب الفروق، عامل الكتب، بريوت- ١٣٢

 . هـ١٤٢٦فصول األصول، خللفان السيايب، الطبعة الثانية  - ١٣٣

 . هـ١٢٨٩ فصول البدائع يف أصول الشرائع لشمس الدين الفناري، استانبول - ١٣٤

 . هـ١٤٠٩الثالثة،  الفقه اإلسالمي وأدلته، للزحيلي، دار الفكر، الطبعة - ١٣٥

 فواتح الرمحوت، لعبد العلي حممد بن نظام الدين األنصـاري، املطبـوع مـع               - ١٢٧

املستصفي، دارا لكتب العلمية ببريوت، الطبعة الثانية املصورة عـن األوىل سـنة          

 . هـ١٣٢٢

 من أول مباحث العموم إىل أخر الكتاب        - الفوائد السنية شرح األلفية للربماوي       - ١٢٨

يق حسن املرزوقي، رسالة دكتوراه من قسم أصول الفقه يف كلية الشريعة             حتق -

 .بالرياض
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- ٣٦٩ - 

 للدكتور رياض اخلليفـي،     - حجيتها وضوابط االستدالل ا      - القاعدة الفقهية    - ١٢٩

يت، العـدد اخلـامس واخلمسـون،       حبث منشور يف جملة الشريعة جبامعة الكو      

 .هـ١٤٢٤

: أليب املظفر منصور بن حممد السمعاين، حتقيـق        قواطع األدلة يف أصول الفقهن       - ١٣٠

 . هـ١٤١٩عبد اهللا احلكمي، مكتبة التوبة، الطبعة األوىل 

صفي الدين عبـد املـؤمن البغـدادي        :  قواعد األصول ومعاقد الفصول، تأليف     - ١٣١

علي عباس حكمي، معهد البحوث العلمية وإحياء التـراث         / د: احلنبلي، حتقيق 

 .لقرىاإلسالمي جبامعة أم ا

 القواعد، أليب عبد اهللا املقري، حتقيق الدكتور أمحد بن عبد اهللا بن محيد، نشـر                - ١٣١

 .جامعة أم القرى

تبـة الرشـد، الطبعـة الثانيـة،         القواعد الفقهية للدكتور يعقوب الباحثني، مك      - ١٣٢

 .هـ١٤٣٠

انيـة،  قلم، دمشـق، الطبعـة الث      القواعد الفقهية، للدكتور علي الندوي، دار ال       - ١٣٣

 .هـ١٤١٢

 القواعد والفوائد األصولية، البن اللحام، حتقيق حممد بـن حامـد الفقـي، دار               - ١٣٤

 . هـ١٤٠٣الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 
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- ٣٧٠ - 

 . هـ١٤٠٢القناع للبهويت، حتقيق هالل مصلحي، دار الفكر،  كشاف - ١٣٥

لدين عبـد العزيـز      كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالمي البزدوي، لعالء ا         - ١٣٦

حممد املعتصم باهللا البغدادي، دار الكتاب العريب، الطبعة األوىل         : البخاري، حتقيق 

 . هـ١٤١١

 لسان العرب، جلمال الدين حممد بن مكرم بن منظور، دار الفكر، الطبعة األوىل،              - ١٣٧

 . هـ١٤١٠

 احلنبلي،   اللباب يف علوم الكتاب، أليب حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي            - ١٣٨

، دار الكتب العلمية، بـريوت، الطبعـة        ضحتقيق عادل عبد املوجود وعلي معو     

 . هـ١٤١٩األوىل، 

 املبدع يف شرح املقنع، لربهان الدين ابن مفلح، دار الكتب العلميـة، بـريوت،               - ١٣٩

 . هـ١٤١٨الطبعة األوىل، 

حل بن عبد العزيز     اتيب من السنن، ألمحد بن شعيب النسائي، إشراف الشيخ صا          - ١٤٠

 ١٤٢١آل الشيخ، توزيع جهاز اإلرشاد والتوجيه باحلرس الوطين، الطبعة الثانية،           

 .هـ

 . هـ١٤٠٩للسرخسي، دار املعرفة، بريوت،  املبسوط، - ١٤١

 . جملة األحكام العدلية بشرحها درر احلكام، دار الكتب العلمية- ١٤٢
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- ٣٧١ - 

 جنيب املطيعي، دار عـامل الكتـب،         اموع شرح املهذب للنووي، حتقيق حممد      - ١٤٣

 . هـ١٤٢٣الرياض، 

 مجع وترتيب عبد الرمحن بن حممد بـن         ، جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية      - ١٤٤

 . هـ١٤١٢قاسم، دار عامل الكتب، الرياض، 

 احملصول يف أصول الفقه، البن العريب، أخرجه واعتىن به حسني بن علي البدري،              - ١٤٥

 . هـ١٤٢٠عة األوىل، دار البيارق، الطب

طه جابر العلواين، مؤسسة    :  احملصول يف علم األصول لفخر الدين الرازي، حتقيق        - ١٤٦

 .١٣٣ هـ، ١٤١٢الرسالة، بريوت، الطبعة الثانية 

حممد مظهر بقا، مركـز البحـث       :  املختصر يف أصول الفقه البن اللحام، حتقيق       - ١٤٧

 . هـ١٤٠٠ القرى العلمي وإحياء التراث اإلسالمي جبامعة أم

حممد مظهر بقـا، مركـز      :  املختصر البن احلاجب بشرحه بيان املختصر، حتقيق       - ١٤٨

 .إحياء التراث اإلسالمي جبامعة أم القرى

حممد األمني الشنقيطي، الطبعـة     :  مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر، تأليف       - ١٤٩

 . هـ١٤١٥األوىل 

 .كتب العلمية مراتب اإلمجاع البن حزم، دار ال- ١٥٠
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- ٣٧٢ - 

 مرآة األصول يف شرح مرقاة الوصول ملال خسرو، ومعه حاشية األزمريي، املكتبة             - ١٥١

 .م٢٠٠٢األزهرية بالقاهرة، الطبعة الثانية 

:  مراقي السعود إىل مراقي السعود، حملمد األمني بن أمحد زيدان اجلكين، حتقيـق             - ١٥٢

بن تيمية بالقاهرة، الطبعة األوىل     حممد املختار بن حممد األمني الشنقيطي، مكتبة ا       

 . هـ١٤١٣

 مرقاة الوصول ملال خسرو بشرحه مرآة األصول، املكتبة األزهريـة بالقـاهرة،             - ١٥٣

 . م٢٠٠٢الطبعة الثانية، 

 مسائل اخلالف أليب عبد اهللا الصمريي، حتقيق رائد بن علي احلاي، رسالة علمية              - ١٥٤

 . بالرياض لنيل درجة املاجستريمقدمة إىل قسم األصول يف كلية الشريعة

 املستدرك على الصحيحني، للحاكم، حتقيق مصطفى عبـد القـادر عطـا، دار              - ١٥٥

 . هـ١٤١١الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 

محزة بن زهري حـافط،     :  املستضفي من علم األصول، أليب حامد الغزايل، حتقيق        - ١٥٦

 .بدون معلومات نشر

حملب اهللا بن عبد الشكور، دار الكتب العلمية، بـريوت، الطبعـة             مسلم الثبوت    - ١٥٧

 . هـ١٣٢٢الثانية، املصورة عن الطبعة األوىل 

 . هـ١٤٢١ مسند أمحد بن حنبل، حتقيق شعيب األرنؤط، الطبعة األوىل، - ١٥٨
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 هـ،  ١٤١٩ مسند الطيالسي، حتقيق عبد اهللا التركي، دار هجر، الطبعة األوىل،            - ١٥٩

 . املعرفة ببريوتوطبعة دار

أمحد بن إبراهيم الذروي، دار الفضيلة      :  املسودة يف أصول الفقه آلل تيمية، حتقيق       - ١٦٠

 . هـ١٤٢٢للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة األوىل 

 . م١٩٨٧ املصباح املنري، للفيومي، مكتبة لبنان، بريوت، - ١٦١

 مكتبة الرشـد، الطبعـة       املصنف، البن أيب شيبة، حتقيق كمال يوسف احلوت،        - ١٦٢

 . هـ١٤٠٩األوىل 

 املصنف لعبد الرزاق الصنعاين، حتقيق حبيـب الـرمحن األعظمـي، املكتـب              - ١٦٣

 .اإلسالمي، بريوت

 معامل أصول الفقه عند أهل السنة واجلماعة، حملمد بن حسني اجليزاين، دار ابـن               - ١٦٤

 . هـ١٤١٦اجلوزي، الطبعة األوىل 

حممد محيد اهللا وآخرون،    : لفقهن أليب احلسني البصري، حتقيق     املعتمد يف أصول ا    - ١٦٥

 . هـ١٣٨٤املعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية بدمشق 

 املعجم الكبري للطرباين، حتقيق محيد السلفي، مكتبة ابن تيمية بالقاهرة، الطبعـة             - ١٦٦

 .الثانية
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- ٣٧٤ - 

كر املعاصـر يف     لقطب مصطفى سانو، دار الف     ، معجم مصطلحات أصول الفقه    - ١٦٧

 . هـ١٤٢٠بريوت، ودار الفكر يف دمشق، الطبعة األوىل 

 معراج املنهاج شرح املنهاج البن اجلزري، حتقيق شعبان حممد إمساعيل، دار ابـن   - ١٦٨

 . هـ١٤٢٤حزم، الطبعة األوىل، 

 معرفة احلجج الشرعية، لصدر اإلسالم البزدوي، حتقيق الدكتور عبـد القـادر             - ١٦٩

 . هـ١٤٢٠سسة الرسالة، الطبعة األوىل، اخلطيب، مؤ

 املعونة على مذهب عامل املدينة، للقاضي عبد الوهاب، حتقيق محيش عبد احلـق،              - ١٧٠

 .مكتبة نزار مصطفى الباز

 املغين، البن قدامة، حتقيق، الدكتور عبد اهللا التركي وعبد الفتاح احللـو، هجـر         - ١٧١

 . هـ١٤١٠للطباعة والنشر، مصر، الطبعة الثانية 

جالل الدين أيب حممد عمر بن حممد بـن عمـر           :  املغين يف أصول الفقه، تأليف     - ١٧٢

حممد مظهر بقا، مركز البحث العلمي وإحياء التراث اإلسالمي،         : اخلبازي، حتقيق 

 . هـ١٤٠٣جامعة أم القرى، الطبعة األوىل 

 الطبعـة األوىل،     مفاتيح الغيب، لفخر الدين الرازي، دار الكتب العلمية بريوت،         - ١٧٣

 . هـ١٤٢١
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- ٣٧٥ - 

 مفتاح الوصول إىل بناء الفروع على األصول أليب عبد اهللا حممـد بـن أمحـد                 - ١٧٤
لكتـب العلميـة، بـريوت      عبد الوهاب عبد اللطيف، دار ا     : التلمساين، حتقيق 

 .هـ١٤٠٣
عبد السالم هارون، دار اجليل بـريوت،       :  مقاييس اللغة، ألمحد بن فارس، حتقيق      - ١٧٥

 . هـ١٤١١األوىل الطبعة 
 املنور يف القواعد، للزركشي، حتقيق تيسري فائق حممود، نشر وزار األوقـاف يف              - ١٧٦

 .الكويت
 منتهى الوصول واألمل البن احلاجب، دار الكتب العلميـة، بـريوت، الطبعـة              - ١٧٧

 . هـ١٤٠٥األوىل، 
ريوت، الطبعة   منهاج الوصول، للبيضاوي، بشرحه اإلاج، دار الكتب العلمية، ب         - ١٧٨

 . هـ١٤٠٤األوىل، 
 مهيع الوصول يف علم األصول البن عاصم، حتقيق مصطفى خمدوم، دارا ملعلمة،             - ١٧٩

 . هـ١٤٢١
 املوافقات، أليب إسحاق الشاطيب، علق عليه الشيخ عبـد اهللا دراز، دار املعرفـة               - ١٨٠

 .بريوت
 الشنقيطي، حتقيق دار     مواهب اجلليل للحطاب، تعليق الشيخ حممد حييي اليعقويب        - ١٨١

 . هـ١٤٣١الرضوان، موريتانيا، الطبعة األوىل، 
 املوطأ لإلمام مالك، حتقيق حممد مصطفى األعظم، مؤسسة زايد بن سـلطان آل              - ١٨٢

 .نيهان، الطبعة األوىل
حممد زكي عبد الرب، مكتبـة دار  :  ميزان األصول لعالء الدين السمرقندي، حتقيق - ١٨٣

 . هـ١٤١٨لثانية التراث، الطبعة ا
 النبذ يف أصول الفقهن البن حزم، حتقيق حممد بن محد احملمود، مكتبة دار اإلمام               - ١٨٤

 . هـ١٤١٠الذهيب، الكويت، الطبعة األوىل، 
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 نثر الورود على مراي السعود حملمد األمني الشنقيطي، دار املنارة، الطبعة األوىل،             - ١٨٥
 . هـ١٤١٥

 السعود للعلوي الشنقيطي، صـندوق إحيـاء التـراث           نشر البنود على مراقي    - ١٨٠
 .اإلسالمي املشترك بني املغرب واإلمارات العربية

 نصب الراية للزيلعي، حتقيق حممد بن يوسف النبوري، دار احلـديث، مصـر،              - ١٨٦
 . هـ١٣٥٧

فيليـب حـىت،    :  نظم العقيان يف أعيان األعيان، جلالل الدين السيوطي، حرره         - ١٨٧
 . م١٩٢٧لمية بريوت املكتبة الع

 اية األحكام يف بيان ما للنية من أحكام ألمحد احلسيين، دار اجليـل، الطبعـة                - ١٨٨
 . هـ١٤١٣األوىل، 

 . اية السول يف شرح منهاج األصول، جلمال الدين اإلسنوي، عامل الكتب- ١٨٩
 اليوسف،  صاحل. د:  اية الوصول يف دراية األصول، لصفي الدين اهلندي، حتقيق         - ١٩٠

 .سعد السويح، املكتبة التجارية مكة املكرمة. ود
حممد بن علي الشوكاين، دار املعرفة،      :  نيل األوطار شرح منتقى األخبار، تأليف      - ١٩١

 .بريوت
 الواضح يف أصول الفقه أليب الوفاء بن عقيل، حتقيق الدكتور عبد اهللا التركـي،               - ١٩٢

 . هـ١٤٢٠مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل 
 الوجيز يف إيضاح قواعد الفقه الكلية حملمد صدقي البورنو، مؤسسـة الرسـالة،              - ١٩٣

 . هـ١٤١٩الطبعة اخلامسة، 
 الوصول إىل األصول، البن برهان، حتقيق، عبد احلميد أبو زنيد، مكتبة املعارف             - ١٩٤

 . هـ١٤٠٣بالرياض 


