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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 : النادر يدخل يف العموم. القاعدة التاسعة عرشة

وعىل أصح القولني أن النادر يدخل يف العموم، يف دخول النادر يف العموم،  قد تنازع األصوليون 

واألفراد الذين يشملهم هذا اللفظ العام تتفاوت يف ومعنى هذه القاعدة: أنه إذا جاء لفظ عام 

فهو داخل يف هذا اللفظ العام، ومن األفراد ما يكون   شهرهتا، فمنها ما يكون فرًدا مشهوًرا وشائًعا

 يف العموم   وقد تنازع األصوليون يف هذا النادر، هل يدخلنادًرا، إما من جهة الوقوع أو غري ذلك،  

 أو ال يدخل؟ 

يف كتابه )اإلهباج(  وأصح القولني وهو أحد القولني عند األصوليني، ورجحه ابن السبكي

أن النادر يدخل يف ألفاظ العموم بام أن اللفظ العام شامل له، والدليل عىل هذا ما ورجحه غريه، 

 تقدم ذكره من حجية اللفظ العام.

فالقول يف دخول النادر يف ألفاظ للمطلق وليست خاصة بالعام،  هذه القاعدة شاملة  تنبيه:   •

هل اللفظ املطلق يكون واللفظ املطلق أيًضا،  وخالف األصوليني يف ذلك يشملالعام 

 مطلًقا وقاباًل حتى للنادر أم ال؟ وعىل أصح القولني كام تقدم أنه يكون مطلًقا حتى للنادر.

يف طهارة جلد اإلنسان إذا ُدبغ، أن العلامء تنازعوا ومن األمثلة عىل دخول النادر يف لفظ العام: 

 أخرجه مسلم؟ «إذا ُدبغ اإلهاب فقد طهر»هل يدخل يف عموم حديث ابن عباس: 

ُيقال: عىل أصح القولني أن الدباغ إنام ُيطهر ما حتله الذكاة، أي ما ُيؤكل حلمه، لفتاوى الصحابة 

  من النادر وغري النادر فإذن ال يدخل جلد اإلنسان وال غريه وغريها،  -ريض اهلل عنها -كعائشة 
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لدخل النادر يف عموم ، ولوال الدليل اخلارجي  خارجيدليل  مما ال ُيؤكل حلمه، ال ألنه نادر وإنام ل

 . «إذا ُدبغ اإلهاب فقد طهر»حديث: 

 : ال يدخل يف العموم ما مل يكن مقصوًدا.القاعدة العرشون

 .ومعرفة أمثلتهاوتتضح أمهيتها بعد فهمها وهذه القاعدة قاعدة مهمة للغاية، 

فإن ما عدا ذلك ال يدخل يف لفظ العموم، قه والحقه،  املراد باملقصود: أي ما دلَّ عليه الكالم بساب

ع يف ذلك الظاهرية عوا فيه ومل ينظروا وقد توسَّ ، وبمجرد أن جيدوا لفًظا عاًما اطردوا عمومه وتوسَّ

 هذا الصنيع.وقد عاب عليهم ابن رجب إىل سابقه والحقه، 

 ويتضح هذا بذكر بعض األمثلة:

ُبوا  ﴿قال تعاىل: املثال األول:  - وُهنَّ َواْبَتُغوا َما َكَتَب اهللَُّ َلُكْم َوُكُلوا َواِْشَ ُ
 ﴾َفاآلَن َباِشر

ُبوا    ﴿استدل بقوله تعاىل:    [187البقرة:  ] عىل جواز أكل كل مأكول اخُتلف   ﴾َوُكُلوا َواِْشَ

ُبوا  ﴿قالوا: إن اهلل يقول: يف حله،  كل يشء ونرشب كل يشء ما إذن نأكل  ﴾َوُكُلوا َواِْشَ

 مل يأت هنٌي خاص عنه.

؛ ألن اآلية مل ُتسق يف مساق تأصياًل صحيح، لكن االستدالل باآلية ال يصح ُيقال: هذا

وإنام سيقت يف مساق إباحة األكل والرشب لياًل بيان ما جيوز أكله مما ال جيوز أكله، 

 .للصائم، فإذن البد أن ُيراعى السابق والالحق

 -صىل اهلل عليه وسلم-من حديث مالك بن حويرث أن النبي أخرج السبعة املثال الثاين:  -

فليؤذن »احلديث. قال بعضهم: قد قال:  «إذا حرضت الصالة فليؤذن أحدكم»قال: 

فدل هذا عىل أن ترديد األذان ومل يأمر السامعني أن جُييبوا املؤذن وأن ُيرددوا معه،    «أحدكم
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ا ما ثبت يف الصحيحني من حديث أيب سعيد أن النبي ويريدون هبذا أن يرصفوليس واجًبا،  

قوله:  «إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول املؤذن »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-

 وهذا أمر، واألصل يف األمر أنه يقتيض الوجوب. «فقولوا»

، ُيقال: أصح قويل أهل العلم وهو الذي عليه اجلمهور أن الرتديد مع املؤذن ليس واجًبا

إذا »لكن ال يصح أن ُيستدل بحديث مالك بن حويرث، فإن حديث مالك بن حويرث: 

مل ُيسق هلذا املساق، وإنام سيق لبيان أنه إذا جاء وقت   «أحدكمحرضت الصالة فليؤذن 

أكثركم قراءًنا وأكربكم سنًا، عىل الصالة فاحرصوا عىل األذان واحرصوا عىل أن يصيل 

 واألحاديث األخرى.حسب داللة احلديث 

قالت: ملا جئنا  -ريض اهلل عنها-ا أخرج البخاري ومسلم عن عائشة أهناملثال الثالث:  -

يف حجة  -صىل اهلل عليه وسلم-مع النبي  وهي حتكي حاهلا يف احلج-رسف حضُت 

افعيل ما يفعل احلاج غري أال تطويف بالبيت »: -صىل اهلل عليه وسلم-فقال النبي  -الوداع

ريحتى   .ن تقرأ القرآن . قال بعض أهل العلم: دل هذا عىل أنه جيوز للحائض أ«تطهَّ

لكن داللة هذا ن، جيوز للحائض أن تقرأ القرآفيقال: إنه عىل أصح قويل أهل العلم 

فإن احلديث مل ُيسق هلذا املساق، وإنام سيق لبيان أهنا تفعل احلديث عىل ذلك فيه نظر، 

فبنيَّ هلا أن تفعل كل يشء إال الطواف بالبيت وما تعلق أعاماًل من احلج دون أعامل أخرى،  

 به.

 ة.وأن ُتعرف، وتنبني عليها مسائل كثريفإذن هذه قاعدة مهمة ينبغي أن ُتفقه 

 يدخل املتكلم يف العموم. : القاعدة الواحدة والعرشون
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، فإنه يدخل يف هذا اللفظ أو أحد الصحابة بلفظ عام  -صىل اهلل عليه وسلم-إذا تكلم رسول اهلل  

 ويدل هلذا دليالن:العام، 

 . بمقتىض داللة العام وحجيته أن يدخل فيه كل فرد من أفرادهأنه الدليل األول:  -

-أن النبي  -ريض اهلل عنه-أخرج البخاري ومسلم من حديث أيب هريرة  الثاين:الدليل  -

صىل اهلل عليه  -، فاعرتض الصحابة عىل رسول اهلل  هنى عن الوصال  -ىل اهلل عليه وسلمص

احلديث. وجه الداللة:   «أيكم مثيل ...»وقالوا: إنك تواصل يا رسول اهلل؟ فقال:    -وسلم

داخٌل يف اخلطاب؛   -صىل اهلل عليه وسلم-فهموا أن النبي    -ريض اهلل عنهم-أن الصحابة  

 -صىل اهلل عليه وسلم-لذلك اعرتضوا بأنه ُُيالف ذلك 

اهللَُّ َخالرُق   ﴿وقد خالف بعضهم يف هذا وقالوا: من تكلم بلفظ عام فإنه ال يدخل فيه كقوله تعاىل:  

 
ٍ
ء اهللَُّ َخالرُق ُكلِّ  ﴿اهلل سبحانه مل يدخل يف قوله: وهذا فيه نظر، وذلك أن  [62]الزمر:  ﴾ُكلِّ يَشْ

  
ٍ
ء ، كثرية، فإذن إذا دلت األدلة عىل عدم دخوله يف اللفظ العام هلذا خارج مورد النزاعألدلة    ﴾يَشْ

 وإنام البحث إذا مل يوجد دليل وال قرينة ُُيرجه من اللفظ العام.

 العموم التي هي للرجال. تدخل النساء يف ألفاظ : القاعدة الثانية والعرشون

 ينبغي أن ُيعلم أمران:وقبل الكالم عليها وهذه القاعدة مهمة للغاية وُُيتاج إليها كثرًيا، 

أن النساء ال يدخلن يف خطاب الرجال العام إمجاًعا من جهة اللغة، كام حكاه  األمر األول:   -

من جهة اللغة ال تدخل،   ، إذن ابن األنباري، ونقله الزركيش يف كتابه )البحر املحيط( وأقره

إن شاء اهلل -كام سيأيت بيانه  لكن بحثنا ليس من جهة اللغة فحسب بل من جهة الرشع

 .-تعاىل
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وإذا النساء ال يدخلن يف العام فُيعمل بالقرينة، عىل أن  يدل إذا ُوجد قرينة  األمر الثاين:  -

 . فيه ندخليدخلن يف لفظ الذكور العام فإهنن ي ُوجد قرينة تدل عىل أن النساء

 فيام ييل:  إذا تبنيَّ هذا فإن البحث

 كام سيأيت بيانه.الوضع بل من حيث املعنى والتغليب ليس يف البحث اللغوي من حيث /أواًل 

أو تدل عىل عدم دخول  عند وجود قرينة تدل عىل دخول النساء يف اخلطاب ثانًيا/ليس البحث

 .خلطاب النساء يف ا

يف اللفظ العام للرجال، وهذا من باب أن النساء يدخلن إذا ُفهم هذا فإنه عىل أصح القولني 

ومما يدل عىل ذلك أن اهلل خاطب النساء فُغلِّب لفظ الرجال فدخلت النساء مع الرجال،  التغليب،  

ْن اْلَقانرترنَي  ﴿عام هو للرجال، كام قال سبحانه عن مريم: بخطاب   [ 12التحريم: ] ﴾َوَكاَنْت مر

ْن اخْلَاطرئرنَي  ﴿وقال:  نَْها مَجريعًا  ﴿وقال:  [29يوسف: ] ﴾إرنَّكر ُكنتر مر ]البقرة:  ﴾ُقْلنَا اْهبرُطوا مر

 .وهو شامل آلدم وحواء [38

ع عنه احتيج إليه كثرًيا للرجال، وهذا إذا ُفهم وُضبط  يدخلن يف اللفظ العامفإذن النساء  وتتفرَّ

كجمع املذكر تكون باأللفاظ العامة اخلاصة بالرجال،  كثرًيا من خطابات الرشع  مسائل كثرية، فإن  

 السامل ونحو ذلك، فالنساء يدخلن يف ذلك كام تقدم بيانه.

 وخارج من العموم. ُمستثنً ُخصص  إذا ُخصص اللفظ العام فإن ما: القاعدة الثالثة والعرشون

 واملخصصات نوعان:
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كاالستثناء، قال اهلل عز وجل: وهو الذي ال يستقل بنفسه، متصل، خمصص النوع األول:  -

ي ُخْْسٍ    ﴿ نَساَن َلفر يَن آَمنُوا  *إرنَّ اإلر ذر يَن آَمنُوا﴿فإن قول:    [3-2العرص:  ]  ﴾  إرالَّ الَّ ذر  ﴾إرالَّ الَّ

 ال يستقل بنفسه، فلذا ُيسمى خُمصًصا متصاًل.

بنفسه، ومن أمثلة ذلك قوله سبحانه: وهو الذي يستقل املخصص املنفصل،  النوع الثاين: -

يُكْم اهللَُّ يفر َأْوالدرُكْم    ﴿ عن أسامة بن البخاري ومسلم  [ وأخرج  11]النساء:    اآلية ﴾ُيوصر

ال يرث املسلم الكافر، وال »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-أن النبي  -ريض اهلل عنه-زيد 

، وهذا األوالد املسلمني دون الكفارفهذا خُمصص منفصل بنيَّ أن املراد  «الكافر املسلم

 املخصص منفصل فإنه يستقل بنفسه.

 تثناء.من املخصصات املتصلة االس: والعرشون الرابعةالقاعدة 

ي ُخْْسٍ    ﴿، وذلك كقوله تعاىل:  من املخصصات املتصلةفإن االستثناء   نَساَن َلفر يَن   *إرنَّ اإلر ذر إرالَّ الَّ

قال يف مكة   -صىل اهلل عليه وسلم-أن النبي  وكام روى البخاري ومسلم    [3-2]العرص:    ﴾  آَمنُوا

إال »:  -صىل اهلل عليه وسلم-قال العباس: إال اإلذخر، فقال النبي    «وال ُُيتىل شجرها»ملا حرمها:  

 .املتصلةوهو من املخصصات استثناء . وهذا «اإلذخر

 من جهتني: بحث االستثناءيف مخلط كبري األصوليني كثري من حصل عند فائدة:  •

بني االستثناء باملعنى اللغوي واالستثناء باملعنى اجلهة األوىل: مل ُيميز كثري من األصوليني 

باملعنى اللغوي أما االستثناء  هو بـ)إال( وأخواهتا،  فإن االستثناء باملعنى النحوي  ،  لنحويا

ن قول: ، فإذا قلت: آتيك غًدا إن شاء اهلل. فقد استثنيت، فإ )إن شاء اهلل(فهو كقول القائل:  
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)إن شاء اهلل( استثناء باملعنى اللغوي، لكنه ليس استثناًء باملعنى النحوي، أما )إال( 

 .باملعنى النحويوأخواهتا فهو استثناء 

وبحثوا األدلة يف االستثناء األصوليني أهنم ملا بحثوا مبحث كثري من  ووجه اخللط عند 

، لذلك  االستثناء باملعنى اللغوييفذكروا األدلة من القرآن والسنة وآثار الصحابة ذلك 

    ﴿أنه يصح االستثناء ولو بعد سنة عند قوله تعاىل:    أوردوا أثر ابن عباس
ٍ
ء يَشْ

َوال َتُقوَلنَّ لر

ٌل َذلرَك َغدًا  يَت  *إرِّنِّ َفاعر وهذا  [24-23]الكهف:  ﴾إرالَّ َأْن َيَشاَء اهللَُّ َواْذُكْر َربََّك إرَذا َنسر

األصوليني، فقد خلطوا بني االستثناء باملعنى اللغوي واالستثناء  دمن اخلطأ الشائع عن

باملعنى النحوي واألصويل، والذي ُيدرس يف كتب األصول هو االستثناء بـ)إال( 

أصولًيا إال وقد أخطأ يف هذا، مهم ينبغي أن ُينتبه إليه، فال تكاد جتد  وأخواهتا، وهذا تنبيه

رمحه  -وقد نبَّه عىل هذا اخلطأ القرايف يف ِشح )تنقيح الفصول(، وشيخ اإلسالم ابن تيمية  

 .فيام نقله املرداوي يف كتابه )التحبري( -اهلل تعاىل

ومنها الكل من الكل، ا أال ُيستثنى لالستثناء ِشوًطا، منهذكر األصوليون الفائدة الثانية:  •

لو أن رجاًل قال: أعطيك عرشة رياالت إال عرشة فعندهم  أال ينقطع الكالم، إىل غري ذلك،  

رياالت. مل يصح، وهذا ال يصح لغًة بإمجاع أهل اللغة، قالوا: إذن ال يصح هذا االستثناء. 

ىل غري ذلك من املباحث ومن وعندهم أنه لو انقطع الكالم وتغري مل يصح هذا االستثناء، إ

 الرشوط التي ذكروها يف االستثناء.

عند األصوليني هو أن هذا ال يصح؛ ألن البحث يف االستثناء  -واهلل أعلم-ويف ظني 

فمتى ما ُوجد ومن املعلوم أنه  -صىل اهلل عليه وسلم-االستثناء يف كالم اهلل ورسوله 

صار حجة، وال يصح ألحد أن   -صىل اهلل عليه وسلم-يف كالم اهلل أو رسوله االستثناء 
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يقول: إنه مل ينو االستثناء، أو أن هذا اختل فيه ِشط كذا أو ِشط كذا، وإنام البحث بالنظر 

، وإنام يبحث إىل الرشوط هذا يف االستثناء يف كالم الناس، واألصويل ال يبحث كالم الناس

فبهذا نعلم أن ما ذكروه من الرشوط يف   -صىل اهلل عليه وسلم-  يف كالم اهلل ورسوله

ال يصح أن ُيلتفت إليه وال أن ُيعول عليه، ألن البحث عند األصويل هو يف دراسة االستثناء  

ومتى ما ُوجد االستثناء يف كالم اهلل أو   -صىل اهلل عليه وسلم-األدلة يف كالم اهلل ورسوله  

فهو حجة وال ُينظر إىل الرشوط التي  -اهلل عليه وسلم صىل-يف صحيح سنة رسول اهلل 

 ذكرها األصوليون.

 من املخصصات املتصلة الرشط. : القاعدة اخلامسة والعرشون

الَة َوآَتْوا   ﴿كقوله تعاىل:  والرشط ُُيصص اللفظ العام سواء تقدم أو تأخر،   َفإرْن َتاُبوا َوَأَقاُموا الصَّ

َكاَة َفَخلُّوا َسبريَلُهْم   فإنه ِشط متقدم،   ﴾َفإرْن َتاُبوا    ﴿وهو قوله:  [ هذا ِشط متقدم،  5]التوبة:    ﴾الزَّ

، إذن هذا ومفهوم املخالفة: إن مل يتوبوا ومل يقيموا الصالة ومل يؤتوا الزكاة فال ختلوا سبيلهم

 .ختصيص متصل وهو الرشط وهو متقدم

َّا َمَلَكْت َأْياَمُنُكْم َفَكاترُبو ﴿أما مثال ما تأخر من الرشط كقوله تعاىل: 
يَن َيْبَتُغوَن اْلكرَتاَب ممر ذر ُهْم َوالَّ

ْم َخرْياً  ْم َخرْياً  ﴿فقوله:  [33]النور:  ﴾ إرْن َعلرْمُتْم فريهر هذا ِشط متأخر، إذن ال  ﴾ إرْن َعلرْمُتْم فريهر

ْم َخرْياً   ﴿، فإنه لوال قوله:  إال إذا ُعلم فيهم خرييصح أن ُيكاتبوا   اجلميع   لُكوتب  ﴾  إرْن َعلرْمُتْم فريهر

 خري.اسُتثني من ال ُيعلم فيه ، لكن هبذا املُخصص املتصل مما ُيعلم فيه خري ومما ال ُيعلم فيه خري

 الصفة. : من املخصصات املتصلة القاعدة السادسة والعرشون
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سواء كان نعًتا أو بداًل أو حااًل، ُيتص به بعض أفراد العام،  واملراد بالصفة: كل ما أشعر بمعنى

فمعنى ُيتلف عن معنى الصفة عند النحويني، الصفة يف هذا املبحث عند األصوليني  فإذن معنى

 ال بمعناه عند النحويني. الصفة عند األصوليني هو بمعناه عند اللغويني

نَاتر  ﴿ومن أمثلة ذلك يف النعت قوله تعاىل:  ْن َفَتَياترُكْم املُْْؤمر ْن َما َمَلَكْت َأْياَمُنُكْم مر النساء: ] ﴾َفمر

نَاتر    ﴿فلوال قوله:    [25 نَاتر    ﴿، لكن قوله:  لشمل املسلامت والكافرات   ﴾املُْْؤمر ، خصص  ﴾املُْْؤمر

 فهو من النعت، وهو حتت قسم الصفة باملعنى اللغوي.

جُّ اْلَبْيتر َمْن اْسَتَطاَع إرَلْيهر َسبرياًل  ﴿ومن أمثلة ذلك يف البدل قوله تعاىل: 
آل  ] ﴾َوهللرَّر َعىَل النَّاسر حر

ج البيت واجًبا عىل اجلميع، لكن  ﴾َمْن اْسَتَطاَع إرَلْيهر َسبرياًل  ﴿فلوال قوله:  [97عمران:  لكان حر

خصص ذلك باملستطيع وأخرج غري املستطيع، وهذا بدل  ﴾َمْن اْسَتَطاَع إرَلْيهر َسبرياًل  ﴿ملا قال: 

 وهو الصفة بمعناه عند اللغويني واألصوليني.لكنه حتت االستثناء املتصل 

دًا َفَجَزاُؤُه َجَهنَّمُ  ﴿ومن أمثلة ذلك يف احلال قوله تعاىل:  نًا ُمَتَعمِّ  ﴾  َخالرًدا فرْيَها َوَمْن َيْقُتْل ُمْؤمر

دًا  ﴿قوله:  [93النساء: ] لدخل يف الوعيد املتعمد وغري املتعمد، هذا حال، ولوال هذا  ﴾ُمَتَعمِّ

 .غريهمن أمثلة احلال، فبهذا ُيعلم أن هذا الوعيد للمتعمد دون لكنه استثناء متصل من الصفة 

 .: من املخصصات املتصلة الغايةالقاعدة السابعة والعرشون

واملراد بذلك إثبات  ذكر هذا املرداوي يف كتابه )التحبري( والزركيش يف كتابه )البحر املحيط(وقد 

َ َلُكْم اخْلَْيُط األَْبَيُض  ﴿ونفيه بعد الغاية، كقوله تعاىل:  احلكم إىل الغاية ُبوا َحتَّى َيَتَبنيَّ َوُكُلوا َواِْشَ

ْن اْلَفْجرر  ْن اخْلَْيطر األَْسَودر مر َ َلُكْم  ﴿فلوال قوله سبحانه:  [187البقرة: ] ﴾مر جلاز  ﴾َحتَّى َيَتَبنيَّ

َ َلُكْم اخْلَْيُط األَْبَيُض ﴿، لكن قوله: األكل والرشب مطلًقا ْن َحتَّى َيتََبنيَّ ْن اخْلَْيطر األَْسَودر مر  مر
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، ومعنى هذا أنه بعد التبنيُّ ُيمنع الصائم من األكل جعل جواز األكل ممتًدا إىل  ﴾اْلَفْجرر  التبنيُّ

 ، وهذا هو املخصص املتصل الذي ُيسمى بالغاية.الغاية، وهذا هو والرشب 

، وزاد املرداوي يف ذكر هذا الزركيش يف كتابه )البحر املحيط( ومن حروفه حرف )حتى( و)إىل(

وقال: ما دل عىل معنى أحد هذين احلرفني من احلروف فإن له حكمه، مثل حرف   كتابه )التحبري(

 . [ هلا: أي إليها5الزلزلة: ] ﴾برَأنَّ َربََّك َأْوَحى هَلَا  ﴿يف قوله تعاىل:  الالم

أن نفهم املعلومة ثم أن نراجعها حتى تثبت ثم أن ُنحكم ج إىل وأؤكد أنه يف علم األصول نحتا

وهذا ُيتاج إىل أن يتدارس طالب العلم مع نفسه وأن يتدارس مع غريه، تطبيقها عىل املسائل، 

 وأن ُيكثر األمثلة حتى ترسخ قدمه. 


