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 المقدمة:
  ا االمنيو  لااا ةو لااا ةع ى س دند م دممد يبنر  ا االمنيو و لى س ها  احلمد هلل

 لبلد: لصحب  لمن تبلهم بإيامن إىل يوع اادين.
فإن انيا م يف أثنمء دريه إىل تطبنق تلمانم ااشرع احلننفو ي ةيظ لجود  اوص من 

ومهمو فإن حبث أكثر ااكتما أل ااانة ىممةو فنخنل إان  ا وه ة األلىل أهنم بمقنة ى س ىم
 لجد  اوًصم أخرى من ااكتما أل ااانة ختاص ت ك ااناوص.

 فمم ااتخانصو لمم هانة ىم  و لكنف ااابنل إىل تطبنق  ى س ااناوص ااشرىنة؟
لااوف أىرض يف هذا اابحث كنفنة ختانص ااناوصو دواء أكم ت من ااقرهن أع 

 من اااُّنَّة بمااُّنَّة مط ًقم.
 أهمية البحث: 

 تكمن أمهنة اابحث يف ىدو  قمط الل من أمههم:

 لجود  اوص من ااكتما لااانة بننهم تلم ض يف ااظمهر.  -1

 كنفنة ختانص ااناوص ااشرىنة بماانة انيطهرو.   -2

 ااتخانص لاافرق بنن  لبو  ااناخ. -3

 أ واع ااتخانص.  -4

 إشكالية البحث:

  ة:تكمن إشكمانة اابحث يف اإلجمبة ى س هذه األدئ

 مم ااطريقة انيتبلة ىند األصوانو  حلل ااتلم ض ااظمهر بو  ااناوص؟ -1

 هل ختانص ااناوص ااشرىنة بماانة جمئز؟ -2

 مم يكم تأخر انيخاص ىن االمع؟ -3

 مم شرلط ااتخانص؟ -4

 مم اافرق بو  ااتخانص لااناخ؟ -5
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 مم أ واع ااتخانص؟ -6
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 منهجية البحث:
دتقرائي انيقم ن ينث ىمد إىل أقوا  اتبع اابميث يف هذا اابحث انينهج ااتح ن ي اال

األصوانو  لاافقهمء يف ختانص ااناوص بمااُّنةو لقمع بمدتقرائهم لحت ن هم لمقم  تهم ببلضهم 
 اابلضو مث ىمد إىل اارتجنح اىتممًدا ى س ااناوص ااشرىنة.

 محتوى البحث:

 اقد قامت اابحث إىل مقدمةو لدتة مطمارو لخممتة.  

 ف ااتخانص.انيط ر األل : تلري

 انيط ر ااثمين: يكم ااتخانص.

 انيط ر ااثماث: يكم تأخر انيخاص ىن االمع.

 انيط ر اارابع: شرلط ااتخانص.

 انيط ر اخلممس: اافرق بو  ااتخانص لااناخ.

 انيط ر ااامدس: أ واع ااتخانص.

 ألاًل: ااتخانص بماانة انيتواترو.

 ثم نًّم: ااتخانص خبرب اآليمد.

 .-ملسو هيلع هللا ىلص -نص بفل   ثماثًم: ااتخا

 .- ملسو هيلع هللا ىلص - ابًلم: ااتخانص بإقرا ه 
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 المطلب األول: تعريف التخصيص:

 .(1)ااتخانص ضد ااتلمنم لغًة:

 ا تخانص تلم يف ىدَّو ميكن يارهم يف مخاة تلم يف  ئناةو لهي: اصطالًحا:

 ألاًل: تلريف اارَّازِيو لأيب احلاو  ااَباريو لاابَ ْنضمليو لاإِلْدَنوي: 

 .(2)مم تنملا  اخلطما ىن إخراج بلض 

إال أن اابَ ْنضملي يف منهمج  أبد  )اخلطما( بقوا  )اا فظ( فقم : إخراج بلض مم 
 .(3)تنملا  اا فظ

 لهذا ااتلريف ال حيتمج إىل شرح اوضوي .

إخراج بلض مم يتنملا  اا فظ االمعو أل مم يقوع مقمم  بدانل  ثانيًّا: تعريف الَقَرافي:
 .(4)كمن انيخاِّص افظنًّمو أل بمجلنس إن كمن ىق نًّم قبل تقر  يكم   منفال يف اازممن إن

  شرح التعريف:

اندخل ختانص انيفهوعو فإ   يقب  و كحديث أيب  إنما قال ]أو ما يقوم مقامه[:
مِء(( -ملسو هيلع هللا ىلص -دلند اخلُد ي ىن اانيب 

َ
مُء ِمَن اني

َ
َم اني   .(5) أ   قم : ))ِإَّنَّ

ااُقب ةو لال من مجنع أ واع االدتمتمىمت إن مل يكن فن  مفهوم : أ   ال جير ااغال من 
 إ زا .

                                      
 (796(   ااقمموس احملنطو اافريلز هبمديو ممدو )خاَّ ( )ص 1)

 (  2/299اإليكمعو اإلممع اآلِمدي ) -( 7/ 3(   احملاو و اإلممع اارَّازِي )2)
 (108/ 2ااشنخ اإِلْدَنوي ) ( لا ظر: هنمية اااو و84(   انينهمجو اإلممع اابنضملي )ص 3)
 (24(   شرح تنقنح اافاو و اإلممع ااَقرَايف )ص 4)
( 775(   لاه ما م بن احلجمجو كتما احلنضو بما: بنمن أن اجلممع كمن يف أل  اإلد ةع ال يوجر ااغال...) قم 5

 (  151/ص 1)ج 



 د. حممد سعيد اجملاهد                                                                                  ختصيص النصوص الشرعية بالسُّنَّة

287 

لقد خص من ذاك انيفهوع: ااتقمُء اخلتم و  فقط من غري إ زا  حبديث أيب مودس  ضي 
: ))ِإَذا َجَ َس بَ وْ َ ُشَلِبَهم اأْلَْ َبِع َلَمسَّ اخْلَِتمُن اخْلَِتمَن فَ َقْد -ملسو هيلع هللا ىلص-اهلل ىن  قم : قَمَ  َ ُدوُ  اهلل 

 .(1)َجَر اْاُغْاُل((لَ 

ايرتز من االدتثنمء؛ فهو ال يقع إال متا ًة يف   وبقوله ]بدليل منفصل في الزمان[:
 اازممن.

لأمم انيخاص فنجوز أن يرتاخس ىن االموع بشرط أن يقع ااتخانص قبل االمل 
 بمالمع.

أدخل ااتخانص ااواقع بمالقلو أل بمحلسو  وبقوله ]أو بدليل منفصل في الجنس[:
 أل بمالمدو:

[و فإن االقل قد خّص من 62]اازمر:  (ک ک ک گ)كمم يف قوا  تلمىل: 
 هذه اآلية ذاتَ  اال نة دبحم  و فإهنم غري خم وقة.

[و فإن ااواقع انيشمهد بمحلس 25]األيقمف: (ڱ ڱ ں ں ڻ) ليف قوا  تلمىل:
يف هذا  د  ى س أن ااريح مل تدمر اااموات لاجلبم  لاأل ضو فل م بمحلس ااتخانص

 االموع.

ليف قواك: " أيت اانمس ف م أ  أيان من زيد"؛ فإ   مل وع بمالمدو أ   مل ير مجنع 
 اانمسو فندخل ااتخانص بدانل االمدو.

فهذه انيخاامت انات افظنةو اكن جناهم غري جنس اا فظو فمال قطمع ههنم 
 .(2)بمجلنس

                                      
 (.   153( )ص785اتقمء اخلتم و  )(  لاه ما مو كتما احلنضو بما:  اخ انيمء من انيمء للجوا ااغال بم1)

ْفق ااتابرو خمتم  اااحمح )ص        (  207 - 169لاخلتمن: موضع ااقطع من ااذكرو لاادَّ
 (.25-24(  شرح تنقنح اافاو و اإلممع ااَقرَايف )ص 2)
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المل بمالمع؛ ألن االمل ب  أخرج ااناخو فإ   يكون بلد اوبقوله ]قبل تقرر حكمه[: 
يقتضي أن ىموم  مراد؛ ألن تأخري اابنمن ىن لقت احلمجة ال جيوزو لإبطم  مم هو مراد 

  اخو ف ذاك اشرتط يف ااتخانص أن ال يتقر  احلكم.

لاكن اإلممع ااَقرَايف بلد أن يرَّ  تلريف  هذا ااتحريرو قم  ىن : إ   بمطل؛ أل   غري 
لااشرط؛ ك   –لااافة  -اتخانص بمألداة انيتا ة: لهي: ااغمية جممع؛ إذ خيرج من :  ا

 ل)أكرْمهم إن كم وا طوااًل(. -ل)أكرِع قريًشم ااطوا (  -)أكرِع قريًشم يىت يدخ وا اادا ( 

لإَّنم خرج ااتخانص بمألداة انيتا ة؛ الشرتاط  اال فام  يف اازممنو لهذه األداة 
 .(1)متا ة يف اازممن

ف ااتخانص بأ   إخراج ا بلض ال ميكن مح   ى س ظمهره ى س إن تلري اعتراض:
 مذهر أ بما اخلاوصو لال ى س مذهر أ بما االشرتاكو أل ااوقفو أل أ بما االموع: 

من زَّ  ى س أقل مم حيتم   اا فظو ف ة يتاو   ألن الخطاب عند أرباب الخصوص:
 إخراج شيء من . 

أن االمل بما فظ انيشرتك يف بلض مم  فمن جهةِ  وأما على مذهب أرباب االشتراك:
حيتم   ال يكون إخراًجم ابلض مم تنملا  اخلطما ىن و بل غميت  ادتلمم  اا فظ يف بلض مم 

 حيتم   دلن اابلض. 

فألن اا فظ ىندهم موقوف ال يل م كو   ا خاوص  وأما على مذهب أرباب الوقف:
    أل ا لموعو لهو صمحل الدتلمما  يف كل لايد منهمم.  

 فإن قمع اادانل ى س أ   أ يد ب  االموع لجر مح   ى ن و لامتنع إخراج شيء من .     

لإن قمع اادانل ى س أ   ا خاوص مل يكن اا فظ إذ ذاك دان ًة ى س االموعو لال متنملاًل 
                                      

 (.25(  شرح تنقنح اافاو و اإلممع ااَقرَايف )ص 1)
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ا و ف ة يتحقق بمحلمل ى س اخلمص إخراج بلض مم تنملا  اا فظ ى س بلض دممم   ااامحل 
 هلم.

فغميت  أن اا فظ ىندهم يقنقة يف االدتغراقو لجممز  لى مذهب أرباب العموم:وأما ع
يف اخلاوص: فإن مل يقم اادانل ى س خممافة احلقنقةو لجر إجراء اا فظ ى س مجنع مم 

 حيتم   من غري إخراج شي منهم.

 لإن قمع اادانل ى س خممافة احلقنقة لامتنمع االمل بما فظ يف االدتغراق لجر صرف  إىل
 دمم   اجملمزيو لهو اخلاوص.

ف ة  -لهي االدتغراق-لىند محل اا فظ ى س اجملمز ال يكون اا فظ متنملاًل ا حقنقة 
يتحقق إخراج بلض مم تنملا  اخلطما ىن ؛ إذ هو يماة كو   ماتلم ًة يف اجملمز ال يكون 

 . (1)ماتلم ًة يف احلقنقة 

 ثماثًم: تلريف اآلِمدي: ىرَّف  بتلريفو :

ف ينمدر مذهر أ بما االموع: ااتخانص هو تلريف أن انيراد بما فظ تلري -
 انيوضوع ا لموع يقنقًة إَّنم هو اخلاوص. 

لهخر ينمدر مذهر أ بما االشرتاك: هو تلريف أن انيراد بما فظ ااامحل ا لموع  -
 .(2)لاخلاوص إَّنم هو اخلاوص

  اعتراض:

و لفن  دل و لاخلاوص اىرتض ى س هذا ااتلريف بأ   ىرَّف ااتخانص بمخلاوص
 .(3)انس أىرف من ااتخانصو بل هو مث   يف اجل ةء لاخلفمء

                                      
 (.2/299(  اإليكمعو اإلممع اآلِمدي )1)
 (.2/300اإليكمعو اإلممع اآلِمدي )(  2)
 (.1/248(  شرح اإلجيي ى س خمتار ابن احلمجرو ااشنخ ىضد اادين اإلجيي )3)
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ين اإِلجييو لااَفتُّويي - ابًلم: تلريف كثري من اال ممء  كمبن احلمِجرو لَىُضد اادِّ
َح يو لزكريم األ ام ي

َ
ااتخانص: قار االمع ى س  -احلنب يو لابن اااُّْبكيو لاجَل ة  اني

 .(1)بلض أفراده

 .(2) أن ااَفتُّويي أبد  )أفراده( ب  )أجزائ ( فقم : قار االمع ى س بلض أجزائ إال

لأمم ابن احلمِجر لَىُضد اادِّين فقد أبداله ب  )مامنمت ( فقمال: قار االمع ى س بلض 
 . (3)مامنمت 

 الشرح: 
 انيراد بقار االمع: قار يكم االمعو أمم افظ االمع فبمٍق ى س ىموم و اكن افظًم ال
يكًمم؛ فنخرج بذاك: إط ةق االمع لإ ادو اخلمصو فإن ذاك قار إ ادو افظ االمعو ال قار 

 . يكم 

لهذا هو اافرق بو  تلريف أكثر اال ممء لتقنند ابن احلمجر لمن تبل  ااتخانص بأ   
قار االمع ى س بلض مامنمت و فنشمل مم أ يد ب  مجنع انيامنمت ألاًلو مث أخرج اابلضو 

 ب  إال بلض مامنمت  ابتداًء.  لمم مل يرد

 .(4)أمم ى س قو  األكثر ف ة يرد االمع انيراد ب  اخلاوص

خممًام: تلريف احلنفنة: ىرَّف  ىبد االزيز ااُبَخم يو لُىبند اهلل بن مالودو لاات َّْفَتمزَاينو 
لى ةء اادين احَلْاَكِفيو لابن ىمبدين بأ  : قار االمع ى س بلض أفراده بدانل ماتقل 

                                      
 (. 75شرح ار األصو و ااشنخ زكريم األ ام ي )ص  -( 2/2(  شرح اجل ة  احمل ي ى س مجع اجلوامع )1)
 (.387(  شرح ااكوكر انينريو ااشنخ اافتويي احلنب ي )ص 2)
 (.1/248رح اإلجيي ى س خمتار ابن احلمجرو ااشنخ ىضد اادين اإلجيي )(  ش3)
شرح ااكوكر انينريو ااشنخ اافتويي -( 1/248(  شرح اإلجيي ى س خمتار ابن احلمجرو ااشنخ ىضد اادين اإلجيي )4)

)ص  شرح ار األصو و زكريم األ ام ي -( 2/ 2شرح اجل ة  احمل ي ى س مجع اجلوامع )-( 388احلنب ي )ص 
75.) 
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 .(1)افظي مقم ن

 شرح التعريف:
 قوا  ]ماتقل[: هو مم كمن ماتبًدا بنفا  غري متل ق باد  ااك ةع.

 –االستثناء ايرتز بذاك ىن: قار االمع ى س بلض أفراده بغري ماتقل: لهو مخاة: 
الغاية: -(2)َليف َصَدَقِة اْاَغَنِم يف َدمئَِمِتَهم(()) كحديثالصفة:  -بدل البعض -الشرط
پ پ ڀ ڀ ): [و لحنو187]اابقرو:  (ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ)حنو: 

 [.6]انيمئدو:  (ڀ

 لبقوا : )افظي(: ايرتز ىن: 

[ فإن جمرد االقل خياص 62]اازمر:  (ک ک ک گ)ااتخانص بمالقل: حنو: 
 ذات  تلمىل من . 

[؛ فإن ااواقع 25]األيقمف: (ڱ ڱ ں ں ڻ) لااتخانص بمحلس: حنو:
 مهمو إذ مل تدمَّرا. انيشمهد خياص اااموات لاأل ض لحنو 

لبقوا : ]مقم ن[: ايرتز ىن اانمدخو فإ   إذا تراخس دانل ااتخانص يكون  اًخم ال 
ختانًامو فمنيقم ن هو انيوصو  بمالمع اتاماًل زمنًنمو ال: كنحو ااشرط فإ   خرج بقوا : 

 .(3))بدانل ماتقل(

                                      
شرح اات ويح ى س ااتوضنحودلد اادين -( 1/621(  كشف األدرا  شرح أصو  اابَ ْزَدليو ىبد االزيز اابخم ي )1)

يمشنة  اممت األدحم   ى س -( 94إفمضة األ وا  شرح أصو  انينم و ااشنخ احَلْاَكِفي)ص -( 1/42اات َّْفَتمزَاين)
 (.80أصو  انينم و ابن ىمبدين)ص 

 (. 1454) زكمو ااغنم بخم يو بما:(   لاه اا2)
يمشنة  اممت األدحم   ى س أصو  -( 1/621(  كشف األدرا  شرح أصو  اابَ ْزَدليو ىبد االزيز اابخم ي )3)

 (.80)ص  انينم وابن ىمبدين
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ااتخانص بمنياتقل لاافرق بو  ااتلريفو : أ   ىند أصحما ااتلريف األل  ال يكون 
 إال بما فظ.

أمم ىند أصحما ااتلريف ااثمين: فكل ختانص ماتقل مقم ن هو ختانص اصط ةًيمو 
 دواء أكمن بما فظ أع بمالقل أع بمحلس أع بمالمدو أع بغري ذاك.

لاكن اات َّْفَتمزَاين مل يشرتط يف ااتخانص أن يكون مباتقل مقم نو فنتنمل  ااتخانص 
 ى س مذهب  ااناخ.

لقد ى ل ذاك بأن ااتخانص ال يط ق إال ى س غري انيرتاخي يوجر بط ةن ك ةع ااقوع 
يف كثري من انيواضعو مثل ختانص ااكتما بماانة لاإلمجمعو لختانص بلض اآليمت ببلض 

 .(1)مع اارتاخي

هو تلريف أكثر اال ممء بأن ااتخانص: قار االمع والراجح من هذه التعريفات: 
 موا و لاختام هو لق ة االىرتاضمت ى ن .ى س بلض أفراده؛ اش

 :المطلب الثاني: حكم التخصيص

 .إن التخصيص جائز باتفاق جّل علماء األصول
لانس أد  ى س اجلواز من كوهنم ذكرلا انيخاامتو لاتفقوا ى س بلضهمو لاخت فوا يف 

 ؟بلضهم اآلخر يف أ   هل تلترب من انيخاامت أع ال

 .(2)يد  ى س ثبوت يكم األصلو لهو ااتخانص -متلهو انيخاا-فإثبمهتم اافرع 
                                      

 (.1/42(  شرح اات ويح ى س ااتوضنحو دلد اادين اات َّْفَتمزَاين )1)
( فماك ةع ك   يف ااتخانص لشرلط  لانيخاامتو لكذاك يف: اإليكمعو 120 - 7/ 3(   احملاو و اإلممع اارَّازِي )2)

شرح تنقنح -( 2027/ 5 فمئس األصو  شرح احملاو و اإلممع ااَقرَايف ) -( 365 -302/ 2اإلممع  اآلِمدي )
شرح -( 248/ 1شرح اإلجيي ى س خمتار ابن احلمجرو ىضد اادين اإلجيي )-( 90اافاو و اإلممع  ااَقرَايف )ص 

 =كشف األدرا  شرح أصو  -( 143 -1/141أصو  اااََّرْخاي ) -(388ااكوكر انينريواافتويي احلنب ي )ص 
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 :واستدلوا أيًضا
 بأ   ال ي زع من لضع أافمظ االموع ا خاوص جممزًا دمم  ال اذات و لال اغريه. -1

[و لذات  شيءو 62]اازمر:  (ک ک ک گ)كثرو لقوع ااتخانص: حنو:   -2
ؤت االرش و لاكنهم مل ت[23]اانمل:  (ٻ پ پ پ )لحنو:  لهو غري خماق هلمو

]اابقرو:  (ی ی ی ی)لااكردي لحنومهمو يىت قنل: ال ىمع غري خماص إال قوا  تلمىل: 
29] (1). 

 .(2)لذهر بلض من شذ إىل أن ااتخانص غري جمئز

لهو ظهو  انيا حة بلد  -لادتداوا بأن ااتخانص إن كمن يف األلامر فإ   يوهم اابَداء 
ااكذاو لمهم دممالن ى س اهلل تلمىلو لإيهمع احملم  لإن كمن يف األخبم  فإ   يوهم  -خفمئهم 
 ال جيوز.

 .(3)لاجلواا: بأن ااَبداء أل ااكذا إَّنم ي زممن أن او كمن اا ُمخرَج مراًدا

 .هو قو  اجلمهو  جبواز ااتخانص؛ اوقوى والراجح: 

                                      
= 

شرح اات ويح  -( 111-108/  2هنمية اااو و ااشنخ اإِلْدَنوي ) -( 48 -47/ 2اابَ ْزَدليوىبد االزيز اابخم ي )
إفمضة األ وا  شرح  -( 2/3احمل ي ى س مجع اجلوامع ) شرح اجل ة -( 42/ 1ى س ااتوضنحو دلد اادين اات َّْفَتمزَاين )

 (.  80يمشنة  اممت األدحم   ى س أصو  انينم و ابن ىمبدين )ص  -(96 -92أصو  انينم و احَلْاَكِفي )ص 
 (  248/ 1(    شرح اإلجيي ى س خمتار ابن احلمجرو ىضد اادين اإلجيي )1)
هنمية -(85انينهمجو اإلممع اابنضملي )ص-( 248/ 1اادين اإلجيي )(  شرح اإلجيي ى س خمتار ابن احلمجرو ىضد 2)

 (111/ 2اااو و اإِلْدَنوي )
 (.111/ 2(    هنمية اااو و اإِلْدَنوي )3)



 2013 اخلامس ينايرالعدد                                                                             (  جممعجامعة املدينة العاملية ) جملة 

294 

 المطلب الثالث: حكم تأخر المخصص عن العام:
 ةع ى س تأخري اابنمن؛ لذاك ألن انيخاِّص حبث ى ممء األصو  هذه انياأاة ىند ااك

 من األمو  اايت حيال هبم إزااة اإلهبمع لاإلشكم  ىن ك ةع ااشم ع.

لتأخري اابنمن إمم أن يكون ىن لقت احلمجة )أي لقت االمل(و أل أن يكون ىن لقت 
 اخلطما.

لقت لهو -ىن لقت احلمجة  -أي تأخري انيخاِّص يف هذه انياأاة-أمم تأخري اابنمن 
 :-االمل

 وانقسموا إلى فريقين: و فقد اختلف علماء األصول في ذلك

ذهب كثير من علماء األصول إلى عدم جواز تأخير البيان )أي  اافريق األل :
ص هنا( عن وقت الحاجة  .المخصِّ

لممن حنم هذا انينحس: اإلممع ااغزايلو لاابنضمليو لاآلِمديو لابن احلمجرو لىضد 
 .(1)و لاات َّْفَتمزَاين-صمير كشف األدرا  -د االزيز اابخم ي من احلنفنة اادين اإلجييو لىب

إن تأخري انيخاص ىن لقت االمل هو تك نف مبم ال يطمقو لهو ممتنعو فمم الدليل: 
 .(2)أدى إان  لهو تأخري اابنمن ىن لقت احلمجة ممتنع أيًضم

ص ه-فيرى جواز تأخير البيان  أمم اافريق ااثمين:  .عن وقت الحاجة -ناأي المخصِّ
لممن أخذ هبذا ااقو : اإلممع اارَّازِيو لاإِلْدَنويو لااَقرَافيبو لابن اااُّْبكيو لاجَل ة  

                                      
شرح اإلجيي ى س خمتار -( 36/ 3اإليكمعو اإلممع اآلِمدي ) -( 187/ 3( )2/215(  احملاو و اإلممع اارَّازِي )1)

كشف األدرا  شرح أصو  اابَ ْزَدليو   -(2/296( )102-100/ 1دين اإلجيي )ابن احلمجرو ااشنخ ىضد اا
 (.   18/ 2شرح اات ويح ى س ااتوضنحو ااشنخ دلد اادين اات َّْفَتمزَاين ) -( 218/  3ااشنخ ىبد االزيز اابخم ي )

 (  انيراجع ااامبقة.2)
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َح يو لزكريم األ ام ي
َ
 .(1)اني

لقد ذكر اإِلْدَنوي بأن مذهر اابَ ْنضملي جواز ااتك نف بمحملم و فننبغي بنمًء ى ن  أن 
 .(2)احلمجة  يكون مذهب  جواز تأخري اابنمن ىن لقت

َح يو لزكريم األ ام يو الدليل: 
َ
جواز ااتك نف بمحملم و إال أن ابن اااُّْبكيو لاجَل ة  اني
 . (3)ذكرلا أن تأخري اابنمن ىن لقت اافلل لإن جمز اكن  غري لاقع فل ًة 

فآ  اخل ةف بو  اافريقو  إىل كو    ظريًّمو أي من  مينة اجلواز االق يو أمم من  مينة 
 ع اافل ي ااشرىي ف م يقع ىند أيد من أئمة األصو .ااوقو 

بقي أن أتك م ىن تأخري اابنمن ىن لقت اخلطماو أي بلبم و أخرى: تأخري انيخاِّص 
 ىن لقت اخلطما بمالمع.

ص عن وقت الخطاب بالعام:   تأخير المخصِّ
اقد اخت ف ى ممء األصو  يف تأخري اابنمن بشكل ىمع ىن لقت اخلطما اخت ةفًم  

 ريًا.كث

 لااذي يلنننم يف هذه انياأاة هو تأخري انيخاِّص ىن لقت اخلطما بمالمع.

 لهلم فنهم أقوا  أيًضم:

ىن لقت  -أي انيخاص  -ااقو  األل : لهو قو  أكثر اال ممء: جيوز تأخري اابنمن

                                      
 فمئس  -( 124فاو و اإلممع ااَقرَايف )ص شرح تنقنح اا -( 187/ 3( )2/215(  احملاو و اإلممع اارَّازِي )1)

شرح اجل ة  احمل ي -( 2/216هنمية اااو و ااشنخ اإِلْدَنوي ) -( 2355/ 5األصو  شرح احملاو و اإلممع ااَقرَايف )
 (.86شرح ار األصو و ااشنخ زكريم األ ام ي )ص  -( 2/69ى س مجع اجلوامع)

 (.2/216( هنمية اااو و ااشنخ اإِلْدَنوي )2)
 (.86شرح ار األصو و ااشنخ زكريم األ ام ي )ص  -( 2/69(  شرح اجل ة  احمل ي ى س مجع اجلوامع )3)
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 .(1)اخلطما إىل لقت احلمجة 

 األدلة:

 (ىب يب جت حت يئ جب حب خب مب ی جئ حئ مئ ىئ)قوا  تلمىل: } -1
 [.19 - 17:]ااقنممة

ملنمه: أ زانمهو ليد  ى س ذاك  (يئ جب )قم :  -ىز لجلَّ -أ    وجه االحتجاج:
و لال (يئ جب )بمالتبمع بفمء ااتلقنر؛ اقوا :  -ملسو هيلع هللا ىلص-و أمر اانيب (   حب خب)قوا  تلمىل: 

 يتاو  ذاك قبل اإل زا ؛ الدع ملرفت  ب و لإَّنم يكون بلد اإل زا .    

يد  ى س تأخري  (   ىب يب جت حت)إل زا و فقوا : ا (جب  )لإذا كمن انيراد بقوا : 
 .(2)ا مه ة لاارتاخي (ىب )اابنمن ىن لقت اإل زا ؛ ألن 

 (ىب )[و ل1]هود: (   ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں )قوا  تلمىل:  -2
 .(3)ا تأخري

[و 114]ط :  (پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ)قوا  تلمىل:  -3
 .(4)أ اد ب : بنم   ا نمس

                                      
شرح اإلجيي ى س خمتار ابن احلمجرو  -( 36/ 3اإليكمعو اإلممع اآلِمدي ) -( 187/ 3( احملاو و اإلممع اارَّازِي )1)

( 218/ 3ْزَدليو ااشنخ ىبد االزيز اابخم ي )كشف األدرا  شرح أصو  ااب َ   -(2/296ااشنخ ىضد اادين اإلجيي )
 -( 2355/ 5 فمئس األصو  شرح احملاو و اإلممع ااَقرَايف ) -( 124شرح تنقنح اافاو و اإلممع ااَقرَايف )ص -

شرح اجل ة  احمل ي ى س مجع -( 2/216هنمية اااو و ااشنخ اإِلْدَنوي ) -( 97انينهمجو اإلممع اابنضملي)ص 
 (.86شرح ار األصو و ااشنخ زكريم األ ام ي )ص  - (2/69اجلوامع )

شرح تنقنح اافاو و اإلممع ااَقرَايف  -( 37/ 3اإليكمعو اإلممع اآلِمدي) -( 189/ 3(  احملاو و اإلممع اارَّازِي )2)
 (.2/217هنمية اااو و ااشنخ اإِلْدَنوي ) -( 98انينهمجو اإلممع اابنضملي )ص  -(124)ص

 (.   39/ 3مع اآلِمدي )(  اإليكمعو اإلم3)
 (.39/ 3(  اإليكمعو اإلممع اآلِمدي )4)
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بين إدرائنل بذبح بقرو ملننة غري منكرو بقوا  مم جمء يف ااكتما أ   تلمىل أمر  -4
 [و لمل يلنِّنهم إال بلد دؤاهلم.    67]اابقرو:  (ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ)تلمىل: 

 لدانل كون انيأمو  ب  ملنًنم أمران:

و لاو  (ېئ ىئ)ل (ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ) األل : أهنم دأاوا تلنننهم بقوهلم ا :
 و بأي بقرو كم ت.كم ت منكرو نيم ايتنج إىل ذاك ا خرلج ىن االهد

ل  (ی ی جئ)ل  (ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى) ااثمين: أن قوا  تلمىل:
[و لااضمري يف هذه ااكنميمت 68ل  67]اابقرو:  (ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ)

 .      (1)جير صرف  إىل مم أمرلا ب  ألاًل 

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ )نيم  ز  قوا  تلمىل:  -5

زِّبَ ْلَرى: فقد ُىِبَدت اني ةئكة لانيانحو أفرتاهم [و قم  ىبد اهلل بن اا98]األ بنمء: (  ھ
مل ينكر ى ن و بل دكت إىل يو   زل  اابنمن بلد يو و لهو قوا   -ملسو هيلع هللا ىلص-يلذبون؟و لاانيب 

[ لذاك يد  101]األ بنمء: (ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ)تلمىل: 
 .(2)ى س جواز ااتأخري

پ پ پ ڀ ) بقوا : -ىز لجل-قو  اني ةئكة إلبراهنم ااذي ذكره  بنم  -6

[و لمل يبننوا إخراج اوط لمن مل  من 31]االنكبوت:  (   ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ

                                      
انينهمجو اإلممع اابنضملي  -( 124شرح تنقنح اافاو و اإلممع ااَقرَايف )ص -( 40/ 3( اإليكمعو اإلممع اآلِمدي )1)

ن اإلجيي شرح اإلجيي ى س خمتار ابن احلمجروىضد اادي-( 2/217هنمية اااو و ااشنخ اإِلْدَنوي )-(  98)ص 
 (.2/72شرح اجل ة  احمل ي ى س مجع اجلوامع )-(2/298)

شرح تنقنح اافاو و اإلممع ااَقرَايف )ص -( 199/ 3احملاو و اإلممع اارَّازِي ) -( 42/ 3( اإليكمعو اإلممع اآلِمدي )2)
إلجيي شرح اإلجييو ا-( 2/218هنمية اااو و اإِلْدَنوي )-( 99انينهمجو اإلممع اابنضملي )ص -( 124

 (.12571) والحديث رواه الطبراني في الكبير(و 2/298)
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]االنكبوت:  (ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ )انيؤمنو  ىن اهل ةك بقوهلم: 
 . (1)[32]االنكبوت:  (ٿ ٿ ٿ)[ إال بلد دؤا  إبراهنم لقواِ : 32

اأاوه ىن ااوقصو أ فذ ملمًذا إىل اانمن انل مهم اازكمو لغريهمو ف -ملسو هيلع هللا ىلص-إن اانيب  -7
يىت أ جع إان  فأدأا و لذاك دانل ى س أن  -ملسو هيلع هللا ىلص-فقم : مم مسلت فن  شنًئم من  دو  اهلل 

 .(2)بنم   مل يتقدع

او كمن تأخري اابنمن ممتنًلم: فإمم أن يكون امتنمى  اذات  أل اغريهو لذاك إمم أن  -8
 .(3)نمعيلرف بضرل و االقل أل  ظرهو لكل لايد من األمرين منتفو ف ة امت

او امتنع تأخري اابنمن المتنع تأخريه يف اازمن ااقاريو لامتنع ىطف اجلمل  -9 
انيتلددو إذا كمن بنمن األلىل متأخرًا ىن اجلمل انيلطوف ى نهمو لَاَمم جمز اابنمن بماك ةع 

 .  (4)ااطويلو لاا ةزع ممتنع

ٍض قبح اخلطما او قبح تأخري اابنمن اكمن ذاك الدع تبو  انيك فو لذاك مقت -10
إذا بُ و ِّ ا و لمل يتبو و فإ   ال فرق يف ذاك بو  مم امتنع بأمر يرجع إىل  فا  أل إىل غريهو 

 .(5)لاا ةزع ممتنع
                                      

 (44/ 3( اإليكمعو اإلممع اآلِمدي )1)
( لاحلديث  لاه اادا قطين قم : يدثنم ىثممن بن أمحد اادقمق قم  يدثنم دممد بن 44/ 3( اإليكمعو اإلممع اآلِمدي )2)

ن بن ىمم و قم : يدثنم احلكم ىن طملس ىن ابن ىبمس ىبند اهلل بن انينمدى قم : يدثنم أبو بد  قم : يدثنم احلا
 ضي اهلل ىنهمم قم : نيم بلث  دو  اهلل ص س اهلل  ى ن  لد م ملمًذا إىل اانمن قنل ا : مب أُمرت؟ قم : أُمرت أن هخذ 

و لدأدأ  من اابقر من كل ث ةثو  تبنًلم أل تبنلةو لمن كل أ بلو  مانةو قنل ا : أُمرت يف األلقمص بشيء؟ قم : ال
فاأا و فقم : الو لهو مم بو  ااانو  يلين ال تأخذ من ذاك شنًئمو   لاه اادا  قطينوكتما اازكموو بما: - ملسو هيلع هللا ىلص -اانيب

 (2/94) -/ 2انس يف ااكار شيء  قم /
شرح اإلجيي ى س خمتار ابن احلمجرو ااشنخ ىضد اادين اإلجيي  -( 45/ 3(  اإليكمعو اإلممع اآلِمدي )3)

(2/298.) 
 (.45/ 3(  اإليكمعو اإلممع اآلِمدي )4)
 (.46/ 3(  اإليكمعو اإلممع اآلِمدي )5)
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او مل جيز تأخري بنمن ااتخانص يف األىنمن نيم جمز تأخري بنمن ااتخانص يف  -11
 األزممنو اكن جمز هذا فجمز ذاك.     

جيز تأخري بنمن انيخاص يف األىنمن اكمن ذاك ألن تأخريه  أ   او مل بيان المالزمة:
يوهم االموعو لهو جهلو لهذا انيلىن قمئم يف تأخري انيخاص يف األزممنو فلدع اجلواز 

 .(1)هنمك يقتضي ىدع اجلواز همهنم

لممم يد  ى س لقوع تأخري اابنمن بمنيخاِّص ىن لقت اخلطما بمالمع كثرو  -12
 ة: ااناوص اايت ل دت ىمم

[و فإهنم 41]دو و األ فم :  (ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ)كقوا  تلمىل: 
ىممة فنمم يغنمو مث خاص االموع حبديث اااحنحو : ))من قَتل قتن ًة ا  ى ن  بننة ف   

 .(2)دَ ُب ((و فمآلية  زات يف بد و لاحلديث ل د يف غزلو ينو  

-ا ةع ذاك ا نيب [و فبو َّ جربيل ى ن  اا43]اابقرو:  (ڱ ڱ ) لكقوا  تلمىل:
                                      

 (.203/ 3(  احملاو و اإلممع اارَّازِي )1)
شرح اجل ة  احمل ي ى س مجع اجلوامع -(2/297(  شرح اإلجيي ى س خمتار ابن احلمجرو ااشنخ ىضد اادين اإلجيي )2)

 (.86 ام ي )ص شرح ار األصو و ااشنخ زكريم األ-( 2/71)
ىمع ُينو  ف مم ااتقننم كم ت ا ما مو   -ملسو هيلع هللا ىلص-لاحلديث هو: ىن أيب قتمدو  ضي اهلل ىن  قم : )خرجنم مع  دو  اهلل  

جواةو فرأيت  ج ًة من انيشركو  َى ة  ج ًة من انيا مو  فمدتد ت يىت أتنت   من ل ائ  يىت ضربت  بماانف ى س يبِل 
مًة لجدُت منهم  يَح انيوتو مث أد ك  انيوت فأ َدَ ينو ف ِحقُت ىمر بن اخلطما فق ت: ىمتِق و فأقبَل ى يَّ فضمَّين ضَ 

فقم : ))من قَ َتَل قتن ًة ا  ى ن  بنِّنة ف   َدَ ُب ((  -ملسو هيلع هللا ىلص-مم بمُ  اانمس ؟ قم : أْمُر اهللو مث إن اانمس  جلوا لج س اانيب 
ن ًة ا  ى ن  بنِّنة ف   َدَ ُب (( فقمت فق ت: من يشهد فقمت فق ت: من يشهد يلو مث ج اتو مث قم : ))من قَ َتَل قت

: ))مم اك يم أبم قتمدو(( فمقتاات ى ن  ااقاةو -ملسو هيلع هللا ىلص-يلو مث ج اتو مث قم  ااثماثة مث  و فقمتو فقم   دو  اهلل 
. فقم  أبو بكر اااديق  ضي اهلل ىن  الَهم اهللِ  و إًذا ال فقم   جل: صدق يم  دو  اهللو لَدَ ُب  ىنديو فَأْ ِض  ىينِّ

: صدقو فأىطمه فبلت ااد ع -ملسو هيلع هللا ىلص-يلطنك د ب و فقم  اانيب  -ملسو هيلع هللا ىلص-يلمد إىل َأَدٍد من ُأْدِد اهلل يقمتل ىن اهلل ل دوا  
فمبتلت ب  خَمَْرفًم يف بين د مة فإ   ألل  مم  تأث ت  يف اإلد ةع(و  لاه اابخم ي لاا فظ ا و كتما فرض اخلمسو بما: 

لما مو كتما اجلهمد لاااريو بما: ادتحقمق ااقمتل دَ ر  -( 522()ص3142)00من مل خيّمس األد ةا 
خَرف: ااباتمن انيثمرو لتأثَّل: اقتىن لمت َّك.775( )ص 4568ااقتنل )

َ
 ( لاني
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 و لهو بدل ه بنَّن  ألمت . -ملسو هيلع هللا ىلص

[و فألجر اازكموو مث بو َّ تفمصنل 43]اابقرو:  (ڱ ں ) لكذاك قوا  تلمىل:
 اجلنسو لااناما بماتد يج.

[و فألجر يدَّ 38]انيمئدو:  (ٺ ٺ ٺ ٿ ) لكذاك قوا  تلمىل:
 .(1)ااارقةو مث بو َّ اشرتاط احِلْرز لااناما بماتد يج أيًضم

َر فنهم اابنمن كثريوو لمن ادتقرأهم ى م ذاك قطًلم.فما  او  اايت ُأخِّ

يأمر انيك فو  بأمر يف انياتقبل مع أن بلضهم قد ميوت قبل  -ىز لجل-إن اهلل  -13
 .(2)اافللو فذاك ااشخص مل يكن مراًدا بمالموعو لمل يتقدع بنم  

ع بمجلهل؛ أل   دبحم   ال يقم : ي زع من تأخري اابنمن بمنيخاِّص لحنوه ااوقو  -14
جمئز يف يق  أن يفلل مم يشمءو لحيكم مم يريدو ف   أن يبت ي ىبمده بمجلهل دواء أكمن 

 . (3)بانطًم أع مركًبم

ااقو  ااثمين: ميتنع تأخري انيخاِّص ىن لقت اخلطما بمالمعو لهو مذهر أكثر 
 .(4)انيلتزاةو لبلض احلنفنة

 األدلة:
                                      

شرح اإلجيي ى س خمتار ابن احلمجرو ااشنخ ىضد -( 2367/  5(   فمئس األصو  شرح احملاو و اإلممع ااَقرَايف )1)
 (.  2/297اادين اإلجيي  )

 (.125( شرح تنقنح اافاو و اإلممع ااَقرَايف )ص 2)
 (.2356/  5 فمئس األصو  شرح احملاو و اإلممع ااَقرَايف ) -(  124( شرح تنقنح اافاو و اإلممع ااَقرَايف )ص 3)
ممع ااَقرَايف )ص شرح تنقنح اافاو و اإل -(187/ 3احملاو و اإلممع اارَّازِي ) -(36/ 3( اإليكمعو اإلممع اآلِمدي )4)

شرح اإلجيي ى س خمتار  -(2/216هنمية اااو و ااشنخ اإِلْدَنوي ) -( 97انينهمجو اإلممع اابنضملي )ص  -(124
شرح ار -(1/70شرح اجل ة  احمل ي ى س مجع اجلوامع ) -(2/296ابن احلمجرو ااشنخ ىضد اادين اإلجيي )

 (.220أل وا  شرح أصو  انينم و ااشنخ احَلْاَكِفي )صإفمضة ا -(  86األصو و ااشنخ زكريم  األ ام ي )ص 
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لقت اخلطما بمالمع: فإمم أن جيوز إىل مدو ملننة أل او جمز تأخري انيخاص ىن  -1
 إىل األبدو لك ةمهم بمطل.

 أمم إىل مدو ملننة؛ فأل   حَتَكُّم؛ لأل   مل يقل ب  قمئل.

 .(1)لأمم إىل األبد؛ فأل   ي زع احملذل و لهو اخلطما لااتك نف ب  مع ىدع اافهم

بمالمع غري مبو و مع أن ااقاد  او جمز تأخري اابنمن بمنيخاص لحنوه اكمن انيتك م -2
 من اخلطما ااتفهنمو لاا ةزع بمطل.

فأل   خممِطرو لاخلطما يات زع ااتفهنم؛ ألن يقنقة توجن  ااك ةع إىل أما المالزمة: 
 .انيخمَطر ألجل ااتفهنمو لاذاك ال ياح خطما اجلممد لخطما األىجمي بمالريب

مم اظمهرهو لهو غري مرادو فنكون فهم  لأمم بط ةن اا ةزع: فأل   او قاد ااتفهنمو فإ
 جهماة ال تاح مقاوًدا ا شم ع. 

 .(2)لإمم ابمطن و لهو متلذ و لي زع ااقاد إىل مم ميتنع ياوا و لهو َدَف 

او جمز أن يريد بمالموع اخلاوصو لال يبو  انم ذاك يف احلم و لال يشلر م بأ    -3
 .(3)ااذي يقف لجوا اابنمن ى ن خب ةف  مل يكن انم طريق إىل ملرفة لقت اافلل 

إن اجلهل مفادوو لإن اهلل تلمىل ياتحنل ى ن  أن يوقع ىبده يف مفادوو ف ة  -4ً
 .(4)يؤخر اابنمن ىن لقت اخلطما  فًنم هلذه انيفادو

ذهر أبو احُلاو  انيلتزيلو لااَقفَّم و لأبو إدحمقو لأبو بكر اادَّقَّمق إىل  القول الثالث:

                                      
 (2/299(  شرح اإلجيي ى س خمتار ابن احلمجرو ااشنخ ىضد اادين اإلجيي )1)
 (. 2/299( شرح اإلجيي ى س خمتار ابن احلمجرو ااشنخ ىضد اادين اإلجيي )2)
 (.207/  3( احملاو و اإلممع اارَّازِي )3)
 (.124مع ااَقرَايف )ص ( شرح تنقنح اافاو و اإلم4)
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 .(1)بنمن اإلمجميلو أمم اابنمن ااتفان ي فنجوز تأخريهامتنمع تأخري اا

 الدليل: 
ألاًل: إن كثريًا من ااناوص اايت  زات ل دت ببنمن إمجميل األيكمعو مث يال اابنمن 

 .-ملسو هيلع هللا ىلص-ااتفان ي بلد ذاك بنص هخر من ااشم ع احلكنمو أل من  دو  اهلل 

 لَأضِرا اذاك بلض األمث ة:

[و مل يبو  هذا اانص  43] دو و اابقرو:  ( ڱ ڱ)نيم  ز  قوا  تلمىل:  -1
ذاك  -ملسو هيلع هللا ىلص-و مث بو  اانيب -ملسو هيلع هللا ىلص-كنفنة ااا ةو لال ألقمهتم إىل أن بو َّ جربيل بلد ذاك ا نيب 

اغريه بلد بنمن جربيل ا و لهذا دانل لاضح ى س جواز تأخري اابنمن ااتفان ي ىن لقت 
 اخلطما.  

[و مل يبو  اانص 43بقرو: ]دو و اا (ڱ ں )لكذاك نيم  ز  قوا  تلمىل:  -2
فنمم  -ملسو هيلع هللا ىلص-مقدا  ااواجر لصفت  يف اانقود لانيواشي لغريهم من أموا  اازكموو يىت بو َّ اانيب 

 بلد.    

]دو و انيمئدو:  (ٺ ٺ ٺ ٿ )لكذاك  ز  قوا  تلمىل:  -3
 .(2)بلد ذاك مم جير ااقطع بارقت  يف مقدا ه لصفت  ى س ااتد يج -ملسو هيلع هللا ىلص-[و مث بو َّ 38

: دانل امتنمع تأخري اابنمن اإلمجميل: إن ااشم ع إذا خمطبنم بذاكو فإن مل يقاد ثم نًّم
إفهمع انيلىن كمن ىبثًمو لهو  قصو فإن كمن هو انيلىن اابمطن كمن تك نًفم مبم ال يطمقو لإن  

                                      
شرح تنقنح اافاو و اإلممع ااَقرَايف )ص -( 187/ 3احملاو و اإلممع اارَّازِي ) -( 36/ 3( اإليكمعو اإلممع اآلِمدي )1)

شرح اإلجيي ى س خمتار  -(2/216هنمية اااو و ااشنخ اإِلْدَنوي ) -(97انينهمجو اإلممع اابنضملي )ص  -( 124
شرح ار األصو و ااشنخ -(1/70شرح اجل ة  احمل ي ى س مجع اجلوامع ) -(2/296ي )ابن احلمجرو ااشنخ اإلجي

 (.86زكريم األ ام ي )ص 
 (.47/ 3(  اإليكمعو اإلممع اآلِمدي )2)
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 .(1)كمن هو ااظمهر كمن إض ةاًل 

لقت اخلطما ىن  -أي انيخاص  -لااراجح هو قو  أكثر اال ممء جبواز تأخري اابنمن
 .إىل لقت احلمجة؛ اكثرو األداة اايت  زاتو لقد دبق كثري منهم

 المطلب الرابع: شروط التخصيص:

أن يكون االمع دمل ااتخانص قمب ًة ا : بأن يكون شمم ًة ألكثر من الشرط األول: 
 .لايد

 .(2)فإن كمن متنملاًل ا وايد فقط ف ة جيوز ختانا 

إخراج اابلض ىن ااكلو لااوايد ال يلقل فن  إن ااتخانص ىبم و ىن  الدليل:
 .(3)ذاك

ااشرط ااثمين: أن يبقس بلد ااتخانص ىدد من األفراد ينطبق ى ن  يكم االمعو لإال 
 .أصبح  اًخم

 :لاكنهم اخت فوا يف االدد لانيقدا  ااذي جير بقمؤه بلد ااتخانص ى س ىدو أقوا 
بقمء مجع كثري بلد ااتخانصو إىل أهن ة بد من ذهر فريق من ى ممء األصو   -1

 .دواء أكمن االمع مجًلم أل غري مجع

                                      
 (2/219هنمية اااو و ااشنخ اإِلْدَنوي )  -( 125(  شرح تنقنح اافاو و اإلممع ااَقرَايف )ص 1)
هنمية اااو و ااشنخ اإِلْدَنوي  -( 84انينهمجو اإلممع اابنضملي )ص  -( 10/ 3(  احملاو و اإلممع اارَّازِي )2)

شرح اجل ة  احمل ي  -(1/248شرح اإلجيي ى س خمتار ابن احلمجرو ااشنخ ىضد اادين اإلجيي ) -( 2/110)
نخ شرح ااكوكر انينريو ااش -( 75شرح ار األصو و ااشنخ زكريم األ ام ي )ص -(2/ 2ى س مجع اجلوامع )

 (.389اافتويي احلنب ي )ص 
 (.2/110هنمية اااو و ااشنخ اإِلْدَنوي ) -( 10/ 3(  احملاو و اإلممع اارَّازِي )3)



 2013 اخلامس ينايرالعدد                                                                             (  جممعجامعة املدينة العاملية ) جملة 

304 

 .(1)لممن اختم  هذا انيذهر أبو احُلاو  انيلتزيلو لاإلممع اارَّازِي

 :هذا لقد اخت ف أصحما هذا اارأي يف تفاري اجلمع ااكثري 
ين اإِلجيي: بأ   ااذي يقرا من مداوا  قبل  ففاَّره ابن احلمِجر لَىُضد اادِّ

 .(2)تخانصاا

 .(3)لفاَّره اابَ ْنَضملي: بأن يكون اابمقي بلد ااتخانص غري دماو 

 .لذهر فريق ثمٍن من اال ممء إىل جواز ااتخانص إىل أقل انيراتر -2
 لأقل انيراتر يف اجلمع كمارجم  لحنوه: ث ةثة.      .5

 ا.أكرم و ليريد ب  شخًام لايدً ليف غريه كمن لمم لأ : ااوايد. حنو: من يكرمين 

َح يو لزكريم األ ام ي
َ
 .(4)لهذا مذهر ااَقفَّم و لابن اااُّْبكيو لاجَل ة  اني

وذهب فريق ثالث من العلماء إلى جواز التخصيص إلى الواحد مطلًقا جمًعا   -3
 كان أو غير جمع.

لهو مذهر انيماكنةو لاحلنمب ةو لمجهو  احلنفنة كلبد االزيز اابخم ي صمير كشف 
                                      

انينهمجو اإلممع اابنضملي )ص -(303-2/302اإليكمعو اإلممع اآلِمدي ) -( 13/ 3(  احملاو و اإلممع اارَّازِي )1)
شرح اإلجيي ى س خمتار ابن احلمجرو ااشنخ ىضد اادين  -( 2/114هنمية  اااو و ااشنخ اإِلْدَنوي ) -( 85

شرح ار األصو و ااشنخ زكريم األ ام ي )ص -(3/ 2شرح اجل ة  احمل ي ى س مجع اجلوامع ) -(1/249اإلجيي )
 (.100شرح تنقنح اافاو و اإلممع ااَقرَايف )ص   -( 75

هنمية اااو و ااشنخ اإِلْدَنوي -(1/249جيي )( شرح اإلجيي ى س خمتار ابن احلمجرو ااشنخ ىضد اادين اإل2)
(2/115.) 

 (.2/115هنمية اااو و ااشنخ اإِلْدَنوي ) -( 85(  انينهمجو اإلممع اابنضملي )ص 3)
 -( 85انينهمجو اإلممع اابنضملي )ص -(2/302اإليكمعو اإلممع اآلِمدي ) -( 13/ 3(  احملاو و اإلممع اارَّازِي )4)

شرح ار األصو و زكريم -(3/ 2شرح اجل ة  احمل ي ى س مجع اجلوامع ) -( 2/116وي )هنمية اااو واإِلْدنَ 
كشف األدرا  شرح أصو  اابَ ْزَدليو   -( 100شرح تنقنح اافاو و اإلممع ااَقرَايف )ص -( 75األ ام ي )ص 

 (.2/48ااشنخ ىبد االزيز اابخم ي )
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 .(1)َكِفي صمير إفمضة األ وا و لابن ىمبديناألدرا و لاحَلاْ 

 واستدلوا: 
فقد أ اد  و[9]دو و احِلجر: (   ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ)_ بقوا  تلمىل: 1

 بما فظ االمع  فا  ليده.

و لقد أ فذ إان  ااقلقمع مع أاف - ضي اهلل ىن -_ قو  ىمر االد بن أيب لقمص 2
 .(2)ألاف( األخرىو لأ اد هبم ااقلقمعفم س: قد أ فذت إانك أافي  جلو فقد أط ق ادم )ا

 _ او امتنع اال تهمء يف ااتخانص إىل ااوايد: 3

فإمم أن يكون؛ ألن اخلطما صم  جممزًاو أل أل   إذا ادتلمل اا فظ فن  مل يكن 
 ماتلم ًة فنمم هو يقنقة فن  من االدتغراق.

 .(3)ع مط ًقملكل لايد من األمرين او قنل بكو   مم ًلم ازع امتنمع ختانص االم

_ إن ادتلمم  االمع يف غري االدتغراق ادتلمم  ا  يف غري مم لضع ا و ف نس جواز 4
ادتلمما  يف اابلض ألىل من  يف اابلض اآلخروفوجر جواز ادتلمما  يف مجنع األقامع إىل 

 .(4)أن ينتهي إىل ااوايد

                                      
يمشنة  اممت األدحم   ى س أصو  انينم و ااشنخ  -( 102)ص(  إفمضة األ وا  شرح أصو  انينم و ااشنخ احَلْاَكِفي1)

اإليكمعو اإلممع -( 2/48كشف األدرا  شرح أصو  اابَ ْزَدليو ااشنخ ىبد االزيز اابخم ي )  -( 96ابن ىمبدين)ص
هنمية اااو و  -( 85انينهمجو اإلممع اابنضملي )ص -( 13/ 3احملاو و اإلممع اارَّازِي ) -( 2/302اآلِمدي )

شرح تنقنح اافاو و اإلممع ااَقرَايف   -(3/ 2شرح اجل ة  احمل ي ى س مجع اجلوامع ) -( 2/116نخ اإِلْدَنوي )ااش
شرح ااكوكر انينريو  -(1/249شرح اإلجيي ى س خمتار ابن احلمجرو ااشنخ ىضد اادين اإلجيي ) -( 100)ص 

 (.389ااشنخ اافتويي احلنب ي )ص 
 (.2/303)(  اإليكمعو اإلممع اآلِمدي 2)
 (.2/303( اإليكمعو اإلممع اآلِمدي )3)
 (.13/ 3احملاو و اإلممع اارَّازِي ) -( 2/303(  اإليكمعو اإلممع اآلِمدي )4)
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اتخانص إىل ااوايد يف أمم اإلممع اابَ ْزَدلي لاانََّافي من احلنفنة: فقد اختم ا جواز ا
 .(1)اجلمنع إال يف اجلمع انينكر صنغة لملىنو أل ملىن فإ   ال جيوز فنهمم إال إىل ااث ةثة

 :_ لاختم  ابن احلمِجر لمن تبل  كَلُضد اادِّين اإلجيي تفان ًة ال يلرف اغريه: لهو4
 أن ااتخانص إن كمن: 

 بمنيتال:  
 . بمالدتثنمء أل اابد : فنجوز إىل ااوايد

 حنو )أكرِع اانمس إال اجلهم ( )أكرِع اانمس االممل(
 أل بماشرط أل ااافة: فنجوز إىل اثنو .

 حنو )أكرِع اانمس إن كم وا ىمنيو ( )أكرِع اانمس اال ممء(.
 أو كان بالمنفصل:  -

 فإن كان في العام المحصور القليل: جاز إلى اثنين.
 اثنو . حنو )قت ت كل ز ديق(و لكم وا ث ةثةو لقد قت ت

 أل كمن االمع غري دماو و أل دماو ًا كثريًا: جمز إذا كمن اابمقي قريًبم من مداو  االمع.
 .(2)حنو )قت ت كل من يف نيدينة( ل )أك ت كل  مم ة(و لقد كمن أاًفم

 .(3)وأما اإلمام اآلِمدي فقد حكى األقوال، ثم توقف ولم يرجح شيًئا   -5

                                      
إفمضة األ وا  شرح أصو  انينم و  -( 48/ 2(  كشف األدرا  شرح أصو  اابَ ْزَدليو ااشنخ ىبد االزيز اابخم ي )1)

 (.102ااشنخ احَلْاَكِفي  )ص
/ 2هنمية اااو و ااشنخ اإِلْدَنوي ) - (1/249شرح اإلجيي ى س خمتار ابن احلمجرو ااشنخ ىضد اادين اإلجيي )(  2)

116.) 
 (.304-2/302(  اإليكمعو اإلممع اآلِمدي )3)
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انيراترو ففي اجلمع جيوز ااتخانص إىل  لااراجح ىندي جواز ااتخانص إىل أقل
 .ااث ةثو ليف غري اجلمع إىل ااوايد

ااشرط ااثماث: أن يرد انيخاِّص قبل لقت االمل بمالمع: فإن ل د بلده فهو  مدخ ال 
 .خماص

 .(1)لمل يشرتط اات َّْفَتمزَاين هذا ااشرطو فل س مذهب  يدخل ااناخ يف ااتخانص

ص أن يكون مستقاًل: الشرط الرابع: شرط الحنفية في ف ة يكون انيتال  المخصِّ
 .(2)بمنيخاص خماًِّام ىندهم كمالدتثنمء لااشرط لااغمية لااافة

 المطلب الخامس: الفرق بين التخصيص والنسخ:

يشترك التخصيص والنسخ من جهة أن كل واحد منهما يوجب تخصيص  .6
 الحكم ببعض ما تناوله اللفظ.

 د من ذكر اافرلق احلمص ة بننهممو لهي مم ي ي:لمم داع بننهمم اشرتاكو ف ة ب

إن ااتخانص ال ياح  إال فنمم يتنملا  اا فظو لااناخ قد ياح فنمم ُى م  -ألاًل 
 .  (3)بمادانل أ   مراد لإن مل يتنملا  اا فظ 

ال ياح ختانص شريلة بشريلة أخرىو يف يو  ياح  اخ شريلة بشريلة  -ثم ًنم
 أخرى ممتنعو دواء خات ااامبقة اا ةيقةو أل بمالكس. و فماتخانص بشريلة(4)أخرى 

                                      
 (. 1/42( شرح اات ويح ى س ااتوضنحو ااشنخ دلد اادين اات َّْفَتمزَاين )1)
يمشنة  اممت األدحم   ى س أصو  -(  1/621اشنخ ىبد االزيز اابخم ي )( كشف األدرا  شرح أصو  اابَ ْزَدليو ا2)

 (. 80انينم و ااشنخ ابن ىمبدين )ص
 (.102شرح تنقنح اافاو و اإلممع ااَقرَايف )ص  -( 3/9( احملاو و اإلممع اارَّازِي )3)
انيدخلو ابن بد ان )ص  -( 102شرح تنقنح اافاو و اإلممع ااَقرَايف )ص  -( 3/9(  احملاو و اإلممع اارَّازِي )4)

248.) 
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أمم امتنمع ختانص ااامبقة بما ةيقة؛ فألن ااتخانص بنمنو لتأخري اابنمن ىن لقت 
 احلمجة ال جيوزو ف و خاات انيتأخرو انيتقدمة اتأخر اابنمن ىن لقت احلمجة.

ن ين زِّ  ى س قوعو لال لأمم امتنمع ختانص انيتأخرو بمنيتقدمة؛ فألن ىمدو اهلل تلمىل أ
خيمطبهم إال مبم يتل ق هبم خمصةو ف و  زَّ  يف انيتقدمة مم يكون بنم ًم لختانًام ا متأخرو 

 .(1)خلوطبوا مبم ال يتل ق هبمو لهذا ك   ىمدو  بم نة ال لجوا ىق ي

لأمم ااناخ: فهو  فع احلكم بلد  ااتخانص: هو بنمن انيراد بما فظ االمعو -ثماثًم 
 .(2)ثبوت 

انيخاِّص ال جير أن يكون مرتاخًنمو دواء ق نم بوجوا مقم  ة انيخاِّص - ابًلم 
 ا مخاَّصو كمم ىند احلنفنةو أل مل  قل بوجوهبمو كمم ىند اجلمهو .

 .(3)أمم اانمدخ: فنجر أن يكون مرتاخًنم ىن انيناوخ

ڑ ) اخ جزئي آلية يد ااقذف:  ( ھ ے ے)فقوا  تلمىل:  ڑ 

[و إذ إن األخريو تشمل كل قمذفو دواء قذف زلجة أل غريهمو 4ل 6]اانو :  (ک
 مث جمءت هية اا لمن تقار يد ااقذف ى س من قذف غري زلجت .

ااتخانص يكون ابلض االمعو لال بد من بقمء شيء من االمع بلد  -خممًام 
ااتخانص لإن اخت فوا يف مقدا هو لااناخ قد يكون ىن ااكلو فماناخ أىم من 

 .(4)ااتخانص
                                      

 (.102(  شرح تنقنح اافاو و اإلممع ااَقرَايف )ص 1)
كشف األدرا  شرح أصو  اابَ ْزَدليو ااشنخ -( 248انيدخلو ابن بد ان )ص  -( 3/9(  احملاو و اإلممع اارَّازِي )2)

 (.3/372ىبد االزيز اابخم ي )
 (.3/9(  احملاو و اإلممع اارَّازِي )3)
انيدخلو ابن بد ان )ص  -( 109/ 2هنمية اااو و ااشنخ اإِلْدَنوي ) -( 84(  انينهمجو اإلممع اابنضملي )ص 4)

 (.3/372كشف األدرا  شرح أصو  اابَ ْزَدليو ااشنخ ىبد االزيز اابخم ي )-( 247
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ااتخانص: هو بنمن نيم أ يد بمالموعو لأمم ااناخ: فهو بنمن نيم مل يرد -دمدًدم 
 .(1)بمنيناوخو  أي: يبو  اانمدخ أن مم خرج مل يُ َرد ااتك نف ب 

ااتخانص يكون بأداة االقلو لااقرائنو لدمئر أداة ااامعو لأمم ااناخ ف ة -دمبًلم 
 .(2)يكون إال خبطما ااشم ع

ال يرد إال ى س االمعو خب ةف ااناخ فإ   يرفع يكم االمع  ااتخانص-ثممًنم 
 .(3)لاخلمص

 .(4)ااتخانص يكون يف األخبم  لاأليكمعو لااناخ خيتص بمأليكمع ااشرىنة-تمدًلم 

جيوز اقرتان انيخاِّص بمالمعو كمم جيوز تقدم  ى ن  لتأخره ىن و لأمم اانمدخ  -ىمشرًا 
 .(5)فنجر تأخره ىن انيناوخ 

 .(6)إن دانل ااتخانص يقبل ااتل نلو خب ةف دانل ااناخ ف ة يقب   -شر يمدي ى

ااتخانص ال يكون إال قبل االملو خب ةف ااناخ فإ   جيوز قبل االمل  -ثمين ىشر 
لبلده؛ لذاك ألن ااتخانص بنمن انيرادو فإذا ىمل ب  صم  اجلمنع مراًداو ف ة يبقس اإلخراج 

هو مرادو لااتخانص هو أيًضم  إخراج غري انيراد ىن انيرادو بلد ذاك إال  اًخم لإبطماًل نيم 
 .(7)لبلد االمل بمجلمنع يتلذ  ذاك

لهكذا فماتخانص خمص بماناوص ااوا دو يف شريلتنمو لهو بنمن ا مراد من اا فظ 
                                      

 (. 248(  انيدخلو ابن بد ان )ص 1)
 (.3/372  اابَ ْزَدليو ااشنخ ىبد االزيز اابخم ي )كشف األدرا  شرح أصو -( 248(  انيدخلو ابن بد ان )ص 2)
 (.3/372كشف األدرا  شرح أصو  اابَ ْزَدليو ااشنخ ىبد االزيز اابخم ي )-( 248(  انيدخلو ابن بد ان )ص 3)
 (  انيرجلمن ااامبقمن.4)
 (.248(  انيدخلو ابن بد ان )ص 5)
 (.3/372ز اابخم ي )(  كشف األدرا  شرح أصو  اابَ ْزَدليو ااشنخ ىبد االزي6)
 (  انيرجع ااامبق.7)
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االمعو لال جير تراخن  ىن انيخاَّصو ليكون ابلض االمعو لال بد من بقمء شيء من االمع 
  ةف ااناخ يف ذاك ك  .بلد ااتخانص خب
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 المطلب السادس: أنواع التخصيص:
ال بد من ااتنوي  إىل أن هذا اابحث خمص بتخانص ااقرهن أل ااانة بماانة فقطو 
لاكن ااانة ى س أ واع كثريوو فمنهم ااقوانةو لمنهم اافل نةو لمنهم ااتقريريةو لكل منهم قد 

 تكون متواتروو لقد تكون هيمًدا.
 ص بالسنة المتواترة:أواًل:التخصي

ذهر ىممة ى ممء األصو  إىل جواز ااتخانص بماانة انيتواتروو دواء ألقع ااتخانص 
 ا كتماو أع ا انة انيتواتروو أع خلرب اآليمد.

لمل يقع خ ةف يف جواز ختانص ااانة انيتواترو ااقوانة اكل من ااكتماو لااانة 
 .(1)انيتواتروو لخرب اآليمد

 األدلة:
مع لاخلمص مهمم اجتملم: فإمم أن يلمل مبقتضممهمو أل يرتك االمل هبممو أل إن اال -1

 يرجح االمع ى س اخلمصو لهذه ااث ةثة بمط ةو ف م يبق إال تقدمي اخلمص ى س االمع.
 إن لقوع هذا ااتخانص هلو خري شمهد ى س اجلواز: -2

]اانامء:  (گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ)كتخانص قوا  تلمىل: 
-ل ااواد انيا م لااكمفرو لخص من اآلية ااكمفر حبديث أدممة بن زيد [و ااذي يشم11

قم : ))اليرث انيا م ااكمفرو لال ااكمفر انيا م((و فهذا  -ملسو هيلع هللا ىلص-أن اانيب  - ضي اهلل ىنهمم
 .(2)ختانص خبرب اآليمدو فبمنيتواترو ألىل
                                      

انينهمجو اإلممع اابنضملي )ص  -(347،465/  2اإليكمعو اإلممع اآلِمدي ) -( 3/78( احملاو و اإلممع اارَّازِي )1)
شرح تنقنح -( 413شرح ااكوكر انينريو اافتويي احلنب ي )ص  -(164/ 2هنمية اااو و اإِلْدَنوي )-(90

شرح -(3/22كشف األدرا  شرح أصو  اابَ ْزَدليو ااشنخ ىبد االزيز اابخم ي )-( 92)ص اافاو و  ااَقرَايف 
 (.79شرح ار األصو و زكريم األ ام ي )ص -(2/27اجل ة  احمل ي ى س مجع اجلوامع )

 -(1167( )ص6764و كتما اافرائضو بما: ال يرث انيا م ااكمفر لال ااكمفر انيا م )البخاري واللفظ له(   لاه 2)
 (.705( )ص 4140و  كتما اافرائضو بما: ال يرث انيا م ااكمفرو لال يرث ااكمفر انيا م )مسلمو 
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م : ق -ملسو هيلع هللا ىلص-ىن اانيب  - ضي اهلل ىن -كمم خص من اآلية ااكمفُر حبديث أيب هريرو 
 . (1)))ااقمتل ال يرث((

اآلية إىل قوا  تلمىل:  (ڍ ڌ ڌ ڎ) لختانص قوا  تلمىل: 
: ))ال تُنَكح انيرأو ى س -ملسو هيلع هللا ىلص-بقوا  [  24-23]اانامء: (ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ)

 .(2)ىمتهمو لال ى س خماتهم((
 لهذا من اانمينة اانظرية.

 اُاّنة انيتواترو بمنيتواترو:أمم من  مينة ااوقوع اافل ي: فقد قم  ااَقرَايف يف ماأاة ختانص ا
)لتاوير هذه انياأاة يف اااُّّنتو  انيتواترتو  يف زمم نم ىار؛ فإن انيتواتر يف األيمديث قلَّ 
يف زمم نمو أل ا قطع اق ة االنمية برلاية احلديثو لمل يبق فنهم إال مم يفند ااظن يىت قم  

 .(3))إَّنم األىمم  بماننمت((: )- ملسو هيلع هللا ىلص -بلض اافقهمء: انس يف ااانة متواتر إال قوا  
لىند ااتحقنق: ال جنده متواترًا ىند مو لأين االدد ااذي ياتحنل تواطؤهم ى س ااكذا 

غميتنم: أن  رلي  ىن اثنو و ىن ث ةثةو ىن  -ملسو هيلع هللا ىلص-يف مجنع ااطبقمت بنننم لبو   دو  اهلل 

                                      
-(90انينهمجو اإلممع اابنضملي)ص  -(347/  2اإليكمعو اإلممع اآلِمدي ) -( 3/78( احملاو و اإلممع اارَّازِي )1)

كشف األدرا  شرح أصو  -( 92يف )ص شرح تنقنح اافاو و اإلممع ااَقرَا-(165/ 2هنمية اااو و اإِلْدَنوي )
و  الترمذي:  لاه والحديث( 79شرح ار األصو و زكريم األ ام ي )ص -(3/22اابَ ْزَدليو  ىبد االزيز اابخم ي )

كتما اادِّيمتو بما:  ووابن ماجه-( 484( )ص2109كتما اافرائضو بما: مم جمء يف إبطم  مرياث ااقمتل )
 واللفظ لهما. (و 381( )ص 2645ااقمتل ال يرث )

كتما  وومسلم واللفظ له -(914( )ص 5109كتما اانكمحو بما: ال تنكح انيرأو ى س ىمتهم ) والبخاري(   لاه 2)
 (. 592( )ص 3440اانكمحو بما: حترمي اجلمع بو  انيرأو لىمتهم  )

لإَّنم اكل امرئ مم  ننمتويقو : ))إَّنم األىمم  بما -ملسو هيلع هللا ىلص-( ىن ىمر بن اخلطما  ضي اهلل ىن  قم : مسلت  دو  اهلل 3)
فمن كم ت هجرت  إىل د نم يانبهم أل إىل امرأو ينكحهم فهجرت  إىل مم همجر إان ((و  لاه اابخم ي لاا فظ ا و    وىو

كتما اإلمم وو بما:  لما مو-(1( )ص1)  -ملسو هيلع هللا ىلص-كتما بدء ااوييو بما: كنف كمن بدء ااويي إىل  دو  اهلل 
 (.853( )ص 4927: إَّنم األىمم  بماننة )-ملسو هيلع هللا ىلص-قوا  

من »يديث  -هذا لميكن ااقو : إّن األيمديث انيتواترو اّايت ذكرهم اال ممء كثريو و منهم: يديث  ؤية اهلل يف اآلخرو 
 لغري هذا كثري.«. من كذا ى ّي...»يديث  -يديث ااّشفمىة-من  لاية ىشرين« بىن هلل ماجًدا...
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 ا.ىشروو لهو ىزيز إدنمًدا متا ًةو لهذا ال حيّال اال مو ف ة يكون متواترً 
؛ فإن األيمديث  - ضي اهلل ىنهم-بل يُتاوَّ  هذه انياأاة بمىتبم  اااحمبة لااتمبلو  

؛ اقرا االهد بمنيرلي ىن ؛ لاشدو االنمية يف اارلايةو -أىين كثريًا-كم ت فنهم متواترو 
 .(1)فنكون يكم اهلل كمم تقدع بمىتبم  ت ك ااقرلنو أمم حنن ف ة(

تواترو: فنمكن أن جتلل مثماًل ا  ختانص قوا  تلمىل يف أمم ختانص ااكتما بماُاّنة اني
[و فألجبت غا همم مط ًقمو بمألخبم  6]انيمئدو:  (ٺ ٺ ٺ)هية ااوضوء: 

ااوا دو يف انياح ى س اخلفو  لاايت  ق هم أكثر من دبلو  صحمبًنمو فهذا خرب متواتر ملنوي 
 خياص ااقرهن.

 ثانًيا: التخصيص بخبر اآلحاد:

ممء األصو  يف ختانص ااكتما لااانة انيتواترو خبرب اآليمد: لدل ك اقد اخت ف ى 
 أقواهلم:

 ذهر مجمهري اال ممء إىل جواز ختانص ااكتما لااانة انيتواترو خبرب اآليمد. -1

إال أن بلض من أجمز ختانص ااكتما خبرب اآليمدو مل ينص ى س جواز ختانص 
تما خبرب اآليمدو فمن بما ألىل أن جيوز ااانة انيتواترو ب و لاكن  إذا جمز ختانص ااك

 .(2)ختانص ااانة انيتواترو ب 

لذهر احلنفنة إىل: ىدع جواز ختانص كل من ااكتما لااانة انيتواترو خبرب  -2

                                      
 (.92((  شرح تنقنح اافاو و اإلممع ااَقرَايف )ص 1
هنمية  اااو و -( 90انينهمجو اإلممع اابنضملي )ص -( 347/ 2اإليكمعو اآلِمدي ) -( 3/85(  احملاو و اارَّازِي )2)

شرح تنقنح اافاو و  ااَقرَايف )ص  -( 413شرح ااكوكر انينريو اافتويي احلنب ي )ص  -(168/ 2اإِلْدَنوي )
شرح اجل ة  احمل ي  ى س مجع  -(273/  1اإلجيي ) شرح اإلجيي ى س خمتار ابن احلمجرو ىضد اادين -( 93

 ( 79شرح ار األصو و زكريم األ ام ي )ص -(2/27اجلوامع )
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 .(1)اآليمد

فقم : إن ك ًة من ااكتما لااانة انيتواترو إن خص  -كماَكْرخي–لفّال بلضهم  -3
 ز ختانا .ألاًل مبخاص منفال صم  جممزًاو فجم

 لإن ُخصَّ مبخاص متالو أل مل خيص أص ًة: مل جيز ختانا  خبرب ااوايد.

لاختم  ىناس بن أَبَمن تفان ًة هخر فقم : إذا خص ااكتما أل ااانة انيتواترو  -4
 .(2)مبخاص مقطوع ب و جمز ختانا  خبرب ااوايد لإال ف ة 

 .(3)لمم  ااَبمِق ةين إىل ااتوقف -5

 مهور:األدلة: أدلة الج
إن االموع لخرب ااوايد متلم ضمنو لخرب ااوايد أخص من االموعو فوجر تقدمي   -1

ى س االموع؛ ألن تقدمي االموع ى ن  يفضي إىل إاغمئ  بماك نةو أمم تقدمي  ى س االموع ف ة 
 .(4)يفضي إىل إاغمء االموع بماك نةو فكمن ذاك ألىلو كمم يف دمئر انيخاامت

رب ااوايد قد لقعو لهو دانل اجلوازو لإذا لقع ختانص إن ختانص ااكتما خب -2
ااكتما خبرب ااوايدو فألن جيوز ختانص ااانة انيتواترو خبرب ااوايد من بما ألىل. لاذاك 

 صو  كثريو منهم:

                                      
 ( .3/20كشف األدرا  شرح أصو  اابَ ْزَدليو ىبد االزيز اابخم ي ) (1)
اااو و هنمية   -( 90انينهمجو اابنضملي )ص -( 347/ 2اإليكمعو اآلِمدي )-(3/85(  احملاو و اارَّازِي )2)

شرح اجل ة  احمل ي -(273/  1شرح اإلجيي ى س خمتار ابن احلمجرو ىضد اادين اإلجيي )-(169/ 2) اإِلْدَنوي
 (. 79شرح ار األصو و زكريم األ ام ي )ص -(2/28ى س مجع اجلوامع )

رو ىضد اادين ( شرح اإلجيي ى س خمتار ابن احلمج347/ 2اإليكمعو اآلِمدي ) -( 3/85(  احملاو و اارَّازِي )3)
 (. 2/29شرح اجل ة  احمل ي ى س مجع اجلوامع )-(273/  1اإلجيي )

شرح ااتنقنحو ااَقرَايف  -(170/ 2هنمية اااو و اإِلْدَنوي )-(2/348اإليكمعو اآلِمدي )-(3/86(  احملاو واارَّازِي)4)
 (.93)ص 



 د. حممد سعيد اجملاهد                                                                                  ختصيص النصوص الشرعية بالسُّنَّة

315 

[ مبم  لاه 11]اانامء: (گ گ گ ڳ)ختانص ىموع قوا  تلمىل:  -أ 
 .(1)  و ث((: ))إ م ملمشر األ بنمء ال - ضي اهلل ىن -ااادِّيق 

[ حبديث 11]اانامء:  (ڱ ں ں ڻ ڻ)ختانص ىموع قوا  تلمىل:  -ا 
 .(2) جلل ا جدو ااادس( ملسو هيلع هللا ىلص)أ    دممد ابن َمْاَ مة  ضي اهلل ىن :

[ حبديث أيب دلند 275]اابقرو:  (ٹ ٹ ٹ) ختانص ىموع قوا  تلمىل: -ج 
                                      

اإلجيي ى س خمتار ابن احلمجرو ىضد اادين شرح -( 347/ 2اإليكمعو اآلِمدي ) -( 3/86(  احملاو و اارَّازِي )1)
( ىن ىرلو بن اازبن ر  ضي اهلل ىن  ُىْرَلُو ْبُن اازُّبَ رْيِ َأنَّ 93شرح تنقنح اافاو و ااَقرَايف )ص  -(273/  1اإلجيي )

َدأََاْت أَبَم َبْكٍر  -ملسو هيلع هللا ىلص-ابْ َنَة َ ُدوِ  اا َِّ   - َةعَىَ ن َْهم اااَّ -َأْخبَ َرْتُ  َأنَّ فَمِطَمَة  -َ ِضَي اا َُّ  َىن َْهم-َىمِئَشَة أُعَّ اْاُمْؤِمِنوَ  
يَق بَ ْلَد َلفَمِو َ ُدوِ  اا َِّ   ممَّم أَفَمَء اا َُّ  َىَ ْنِ  فَ َقمَ  هَلَم أَبُو َبْكٍر  -ملسو هيلع هللا ىلص-أَْن يَ ْقِاَم هَلَم ِمريَاثَ َهم ممَّم تَ َرَك َ ُدوُ  اا َِّ   -ملسو هيلع هللا ىلص-اااِّدِّ

فَ َهَجَرْت أَبَم َبْكٍر فَ َ ْم تَ َزْ   - ملسو هيلع هللا ىلص -مَ  اَل  ُوَ ُث َمم تَ رَْكَنم َصَدَقٌة فَ َغِضَبْت فَمِطَمُة بِْنُت َ ُدوِ  اا َِّ  قَ  -ملسو هيلع هللا ىلص-ِإنَّ َ ُدوَ  اا َِّ  
م َبْكٍر َ ِانبَ َهم ممَّم تَ َرَك ِدتََّة َأْشُهٍر قَمَاْت لََكمَ ْت َفمِطَمُة َتْاَأُ  أَبَ  -ملسو هيلع هللا ىلص-ُمَهمِجَرَتُ  َيىتَّ تُ ُوف َِّنْت َلَىمَشْت بَ ْلَد َ ُدوِ  اا َِّ  

- َ ُدوُ  اا َِّ  ِمْن َخْنبَ َر َلَفَدٍك َلَصَدقَ َتُ  بِمْاَمِديَنِة فََأََب أَبُو َبْكٍر َىَ ن َْهم َذِاَك َلَقمَ  َاْاُت تَم ًِكم َشْنًئم َكمنَ  -ملسو هيلع هللا ىلص-َ ُدوُ  اا َِّ  
تَ رَْكُت َشْنًئم ِمْن أَْمرِِه أَْن أَزِيَغ فََأمَّم َصَدقَ ُتُ  بِمْاَمِديَنِة َفَدفَ َلَهم ُىَمُر ِإىَل َىِ يٍّ  يَ ْلَمُل ِبِ  ِإالَّ َىِمْ ُت ِبِ  فَِإينِّ َأْخَشس ِإنْ  -ملسو هيلع هللا ىلص

َل َ َوائِِبِ  َلأَْمرمُُهَم ِإىَل  َكم َ َتم حِلُُقوِقِ  ااَّيِت تَ ْلُرلهُ   - ملسو هيلع هللا ىلص -َلَىبَّمٍس َلأَمَّم َخْنبَ ُر َلَفَدٌك فََأْمَاَكَهم ُىَمُر َلقَمَ  مُهَم َصَدَقُة َ ُدوِ  اا َِّ  
س َمْن َليلَ اأْلَْمَر قَمَ  فَ ُهَمم َىَ س َذِاَك ِإىَل اْانَ ْوِع((و  لاه اابخم ي لاا فظ ا و كتما فرض اخلُُمسو بما: فرض اخلُمُ 

: ))ال  و ث مم تركنمه فهو -ملسو هيلع هللا ىلص-(  وما موكتما اجلهمد لااان رو بما: قو  اانيب 512( )ص3092-3093)
 (و ليف  لاية ما م  ))مم تركنمه((.779( )ص 4580ة(( )صدق

(  احلديث: ىن قَبناة بن ُذؤَير أ   قم : "جمءت اجلدو إىل أيب بكر اااديق تاأا  مرياثهم؛ فقم : مم اِك يف كتما اهلل 2)
نيغريو بن شلبة: شنًئمو فم جلي يىت أدأ  اانمسو فاأ  اانمس فقم  ا  -ملسو هيلع هللا ىلص-تلمىل شيءو لمم ى مت اك يف دنة  يب اهلل 

أىطمهم ااادسو فقم  أبو بكر: هل ملك غريك؟ فقمع دممد بن َمْاَ مة؛ فقم  مثل مم قم   -ملسو هيلع هللا ىلص-يضرت  دو  اهلل 
تاأا  مرياثهم؛  - ضي اهلل ىن -انيغريو بن شلبة؛ فأ فذه هلم أبو بكرو مث جمءت اجلدو األخرى إىل ىمر بن اخلطما 

و لمم كمن ااقضمء ااذي قضي ب  إال اغريكو لمم أ م بزائد يف اافرائضو لاكن هو فقم : مم اِك يف كتما اهلل تلمىل شيء
ذاك ااادسو فإن اجتملتمم فن  فهو بننكمو لأيتكمم خ ت ب  فهو هلم".  لاه أبو دالد لاا فظ ا و كتما اافرائضو بما: 

 -( 482( )ص 2100دو )لاارتمذيو كتما اافرائضو بما: مم جمء يف مرياث اجل -( 421( )ص 2894يف اجلدو )
لابن يبمنو كتما اافرائضو ذكر لصف مم -(392( )ص2724لابن ممج و كتما اافرائضو بما: مرياث اجلدو )

(و قم  يف ااريبنة: لااادس فرُض جدٍو يف اانار لايدٍو كم ت ألع أل 390/ 13( )6031تلطس اجلدو من انيرياث )
ادس: اجلدَّو مط ًقمو دواء كمن ا منت لاد أل مل يكنولدواء كمن ا  ألاو قم  شم يهم دبط انيم ديين: ممن ياتحق اا

 .(70إخوو أل مل يكن ا و لدواء كم ت من قبل األع أل من قبل األا. ااريبنة بشرح دبط انيم ديين )ص 
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 .(1) ضي اهلل ىن  يف انينع من بنع ااد هم بماد مهو 

حبديث ىبد اارمحن [ 5]ااتوبة:  (ھ ھ ) ىموع قوا  تلمىل:ختانص  -د 
 .(2)يف اجملوس: )دنُّوا  هبم ُدنَّة أهل ااكتما(  - ضي اهلل ىن -بن ىوف 

ٺ ٺ ) (ڍ ڌ ڌ ڎ) ختانص ىموع قوا  تلمىل: -ه  

: ))ال تُنَكح انيرأو - ضي اهلل ىن -حبديث أيب هريرو [ 24-23]اانامء:  (ٺ ٺ ٿ
 .(3)ى س ىمتهم((

 أدلة الحنفية المانعين:

إن االيتمم  يف خرب ااوايد فوق االيتمم  يف االمع لااظمهر من ااكتما؛ ألن  -1
ااشبهة فنهمم من ينث انيلىنو لهو ايتمم  إ ادو اابلض من االموع لإ ادو اجملمز من 

 ااظمهرو لاكن ال شبهة يف ثبوت متنهمم.

نًلم؛ أل   إن كمن من ااظواهر فظمهرو لااشبهة يف خرب ااوايد يف ثبوت متن  لملنمه مج
لإن كمن  اًّم يف ملنمه فكذاك؛ ألن انيلىن مودع يف اا فظ لتمبع ا  يف ااثبوتو ف ة بد من 

                                      
: كنم (و لاحلديث هو: ىن أيب دلند  ضي اهلل ىن  قم 347/ 2اإليكمعو اآلِمدي ) -( 3/87(  احملاو و اارَّازِي )1)

: ))ال صمىو  بامعو لال د مهو  -ملسو هيلع هللا ىلص-و لكنم  بنع صمىو  بامعو فقم  اانيب -لهو اخلِ ط من ااتمر- رَزق متر اجلمع 
لما موكتما -(334( )ص 2080بد هم((و  لاه اابخم ي لاا فظ ا و كتما اابنوعو بما: بنع اخل ط من ااتمر )

 (.696( )ص 4085انيامقموو بما: بنع ااطلمع مث ًة مبثل )
(  احلديث هو: ىن مماك ىن جلفر بن دممد بن ى ي ىن أبن  أن ىمر بن اخلطما  ضي اهلل ىن  ذكر اجملوس فقم : مم 2

يقو :  -ملسو هيلع هللا ىلص-: )أشهُد ااملت  دو  اهلل - ضي اهلل ىن -أد ي كنف أصنع يف أمرهم؟ فقم  ىبد اارمحن بن ىوف 
 انيوطأو كتما اازكموو بما: جزية أهل ااكتما لاجملوس ))دنوا هبم دنة أهل ااكتما(((   لاه مماك هبذا اا فظ يف

( )ص 3157 -3156لاابخم يو كتما اجلزية لانيوادىةو بما: اجلزية لانيوادىة مع أهل احلرا ) -( 544)
525.) 

شرح ااكوكر انينريو اافتويي احلنب ي)ص -( 348/ 2اإليكمعو اإلممع اآلِمدي ) -(3/89(  احملاو و اارَّازِي )3)
414 .) 
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أن يؤثر ااشبهة انيتمكنة يف اا فظ يف ثبوت ملنمه ضرل وو لإذا كمن كذاك ف ة جيوز ترجنح 
فن  ترك االمل بمادانل األقوى خرب ااوايد ى س ظمهر ااكتماو لال ختانص ىموم  ب ؛ ألن 

 .(1)مبم هو أضلف من و لذاك ال جيوز

خرب: )إذا  لي ىين يديث فمىرضوه ى س كتما اهللو فإن لافق  فمقب وه لإن خماف   -2
؛ ف ة يقبل خرب ااوايد يف  اخ ااكتماو ليقبل فنمم انس من كتما اهلل تلمىل (2) فردُّله(

 ى س لج  ال يناخ .

ااوضوء مبس ااذكرو فإ   خمماف ا كتما؛ ألن اهلل تلمىل مدح  يديث  قض مثاله:
[و 108]ااتوبة:  (چ ڇ ڇ ڇ ڇ)انيتطهرين بمالدتنجمء بمنيمء بقوا  تلمىل: 

لاالدتنجمء بمنيمء ال يتاو  إال مبس اافرجو  مجنًلمو لقد ثبت بمانص أ   من ااتطهرو ف و 
ا؛ ألن ااتطهري  إَّنم حيال بزلا  جلل انيّس يدثًم ال يتاو  أن يكون االدتنجمء تطهرً 

 .   (3)ف ة حيال مع إثبمت يدث هخر احلدثو

  د خرب فمطمة بنت قَنس لمل خياص ب  قوا  تلمىل:  - ضي اهلل ىن -إن ىمر  -3
: )ال  دع  - ضي اهلل ىن -يىت قم   [و6]ااط ةق:  (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ)

   .(4)كتما  بنم بقو  امرأوو ال  د ي ال هم يفظت أل  انت(
                                      

 (. 3/21(   كشف األدرا  شرح أصو  اابَ ْزَدليو ىبد االزيز اابخم ي )1)
(  احلديث ذكره كثري من ى ممء احلديث يف مج ة األخبم  انيوضوىةو  : تذكرو انيوضوىمتو دممد طمهر بن ى ي اافتين 2)

 (.135انيوضوىمتو احلان بن دممد بن احلان ااقرشي اااغمين )ص -(28)ص 
ض ااوضوء مبس ااذكر: هو ىن ُىرلو قم : دخ ت ى س مرلان بن احَلَكم فذكر م مم يكون من  (  يديث  ق3)

ااوضوءوفقم  مرلان:لمن مس ااذكر فقم  ُىرلو: مم ى مت ذاك فقم  مرلان:أخربتين ُباَرو بنت صفوان أهنم مسلت 
( )ص 181ااوضوء من مس ااذََّكر ) يقو : ))من مسَّ ذََكَره ف نتوضأ((و  لاه أبو دالد لاا فظ ا و بما: -ملسو هيلع هللا ىلص- دو  
لاانامئيو كتما ااطهم وو بما: -( 22(و )ص82لاارتمذيو كتما ااطهم وو بما: ااوضوء من مس ااذََّكر ) -(36

لابن ممج و كتما ااطهم و لدننهمو بما: ااوضوء من مس ااذََّكر -( 22( )ص 163ااوضوء من مس ااذََّكر )
 (.68( )ص 479)

 =شرح اإلجيي ى س -(3/91احملاو واارَّازِي )-( 3/22شرح أصو  اابَ ْزَدليو ىبد االزيز اابخم ي )(  كشف األدرا  4)
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إن خرب ااوايد ظينو لاالمع من ااكتما لااانة انيتواترو قطليو لااظين ال يلم ض  -4
 .(1)ااقطلي

إن ااناخ ختانص يف األزممنو لااتخانص ختانص يف األىنمنو ف و جمز  -5
ااتخانص خبرب ااوايد يف األىنمن اكمن ألجل أن ختانص االمع ألىل من إاغمء اخلمصو 

اناخو فكمن ي زع جواز ااناخ خبرب ااوايدو لنيم مل جيز ذاك ى م أن لهذا انيلىن قمئم يف ا
 .(2)ذاك غري جمئز

إن ااراجح هو قو  اجلمهو  ااذين قماوا جبواز ختانص ااكتما لااانة والخالصة: 
 انيتواترو خبرب ااوايدو لإن ااذي يرجح قوهلم هو لقوع هذا ااتخانص فل ًة.

فهو جمئز ىند اجلمنعو لال أد  ى س ذاك من   أمم ختانص خرب اآليمد خبرب اآليمد:
 كثرو لقوى .

لختانص خرب  إذن فتخانص ااكتما لااانة انيتواترو خبرب ااوايد جمئز يف ااراجحو
 ااوايد خبرب ااوايد جمئز بمالتفمق.

 :-ملسو هيلع هللا ىلص-ثالثًا: التخصيص بفعله 
                                      

= 
( ل ص احلديث: ىن أيب إدحمق قم : ))ُكْنُت َمَع اأْلَْدَوِد ْبِن يَزِيَد َجمِاًام يف 1/273خمتار ابن احلمجرواإلجيي )

ملَْ جَيَْلْل هَلَم ُدْكىَن َلاَل  -ملسو هيلع هللا ىلص-َث ااشَّْليبُّ حِبَِديِث فَمِطَمَة ابِْنِت قَ ْنٍس أَنَّ َ ُدوَ  اا َِّ  اْاَمْاِجِد اأْلَْىَظِم َلَمَلَنم ااشَّْليبُّ َفَحدَّ 
ُث مبِْثِل َهَذاو ُرُك ِكتَ   َ َفَقًةو مُثَّ َأَخَذ اأْلَْدَوُد َكفًّم ِمْن َيًاس َفَحَاَبُ  بِِ و فَ َقمَ : َليْ َ َك حُتَدِّ مَا اا َِّ  َلُدنََّة قَمَ  ُىَمُر: اَل  َ ت ْ

 ٿ ٺ ٺ ٺ): -َىزَّ َلَجلَّ -اَِقْوِ  اْمرَأٍَو اَل َ ْد ِي َاَل ََّهم َيِفَظْت أَْل َ ِاَنْتو هَلَم اااُّْكىَن َلاان ََّفَقُةو قَمَ  اا َُّ   - ملسو هيلع هللا ىلص - َِبن َِّنم 
 (ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

 ( لانياجد األىظم: ماجد ااكوفة.642ص( )3710 لاه ما مو كتما ااط ةقو بما: انيط قة اابمئن ال  فقة هلم )
اإليكمعو -( 3/93احملاو و اارَّازِي )-( 1/593(  كشف األدرا  شرح أصو  اابَ ْزَدليو ىبد االزيز اابخم ي )1)

هنمية اااو و اإِلْدَنوي  -(1/273شرح اإلجيي ى س خمتار ابن احلمجرو ىضد اادين اإلجيي )-(349/ 2اآلِمدي)
(2 /170 .) 

 (. 2/171هنمية اااو و اإِلْدَنوي )-( 3/93او و اارَّازِي )(    احمل2)
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فهل  مم خيماف ذاك اانص االمعو - ملسو هيلع هللا ىلص -إذا ل د  ص ىمع من كتما أل دنةو مث فلل 
 يكون ذاك ختانًام أع ال؟

 لإذا كمن ختانًامو فهل يكون ختانًام يف يق و أع يف يق أمت  أيًضم؟

كماَقرَايفو لاابَ ْنضمليو لاإِلْدَنويو لااَفتُّويي احلنب يو لابن -ذهب جمهور العلماء -1
َح يو لزكريم األ ام ي

َ
 -ملسو هيلع هللا ىلص-  إىل: أن ختانص ااكتما لااانة بفل -اااُّْبكيو لاجَل ة  اني

 و لهو ااراجح.(1)جمئز

 واختار بعضهم التوقف. -2

 .(2)وذهب آخرون إلى وجوب العمل بموافق الفعل -3

 يف يو  جنح اإلممع اارَّازِيو لاآلِمديو لابن احلَمِجر إىل ااتفانلو فقماوا:  -4

 إذا كان اللفظ العام متناواًل للرسول ولألمة:-

 .-ملسو هيلع هللا ىلص-ًام يف يق  فإن فل   انيخماف هلذا االمع يكون خما

 وأما في حق األمة: 
 فإن دلَّ الدليل على أن حكم غيره كحكمه: 

 كمن ذاك اافلل خماًام ا لموع يف يق األمة ىند اارَّازِيو ل مدًخم ىند اآلِمدي.

ين بأن وجوب اتباعه:  وفصَّل ابن الحاِجب وَعُضد الدِّ
 فهو  اخ اتحرمي . إن ثبت بدليل خاص في ذلك الفعل:

                                      
شرح  -(164/ 2هنمية اااو و اإِلْدَنوي)-( 90اابنضملي )ص  انينهمجو-( 94(  شرح تنقنح اافاو و ااَقرَايف )ص 1)

 و شرح ار األصو -(2/31شرح اجل ة  احمل ي ى س مجع اجلوامع ) -(416ااكوكر انينريو اافتويي احلنب ي )ص 
 (.79زكريم األ ام ي )ص 

 (.275/  1ىضد اادين اإلجيي ) (  شرح اإلجيي ى س خمتار ابن احلمجرو2)
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 خاص فل   ذاك االمع. ن بدليل عام في جميع أفعاله:وإن كا

مل جيز ختانص االمع بفل  و لكمن  وإن لم يدل الدليل على وجوب اتباعه في فعله:
 فل   خماًام ا  ىن االموع.

ففل   ال خياص  فا   وإن لم يتناول اللفظ العام الرسول، بل تناول األمة فقط:-
 ىن االموع؛ الدع اادخو  فن .

فإن قمع اادانل ى س أن يكم األمة مثل يكم اانيب: صم  االمع  ي حق األمة:وأما ف
 خماوًصم مبجموع فلل ااردو  مع ذاك اادانل ىند اارَّازِيو لمناوًخم ىند اآلِمدي. 

 .(1)ف ة يكون فل   ختانًامو لال  اًخم ا لموع وإن لم يقم الدليل:

: ملسو هيلع هللا ىلص-و لقوا  [7]احلشر: (ڻ ڻ ڻ ڻ) بقوا  تلمىل: واستدل الجمهور:
 .(2)))خذلا ىين منمدككم(( ل ))ص ُّوا كمم  أيتموين أص ي((

 :ملسو هيلع هللا ىلص رابًعا: التخصيص بإقراره 

إذا فلل صحميب فل ًة خيماف مقتضس ىموع  ص من كتما أل دنةو لكمن ذاك حبضرت  
                                      

شرح اإلجيي ى س خمتار ابن احلمجروىضد  اادين -(354/ 2اآلِمدي ) اإليكمعو-(3/81(  احملاو و اارَّازِي )1)
 (.1/275اإلجيي )

 (. 94ااَقرَايف )ص  (  شرح تنقنح اافاو و2)
لحنن َشَببة متقم بون فأقمنم ىنده ىشرين  -ملسو هيلع هللا ىلص-األل : ىن أيب ِق ةبة قم : يدثنم مماك قم : أتننم إىل اانيب  احلديث

 ينًمم  فنًقم ف مم ظنَّ أ َّم قد اشتهننم أه نمو أل قد اشتقنم دأاَنم ىمَّن ترْكَنم بلَد مو  -ملسو هيلع هللا ىلص-يوًمم لان ة لكمن  دو  اهلل 
لَص ُّوا   -لذََكَر أشنمَء أيفُظهم أل ال أيفظهم  -فأقنموا فنهم لى ِّموهمو لُمُرلهم فأخرب مه قم : ا جلوا إىل أه نكم  

كمم  أيتموين ُأص ِّيو فإذا يضرِت ااا ةو  ف نؤذِّن اكم أيدُكمو لانؤمُّكم أكربُكم(  لاه اابخم يو كتما األذانو 
 (.104( )ص 631بما: األذان ا مامفرين إذا كم وا مجمىة )

يرمي ى س  اي ت  يوع اانحرو ليقو : اتأخذلا  -ملسو هيلع هللا ىلص-قم : )) أيت اانيب  - ضي اهلل ىن -: ىن جمبر لاحلديث ااثمين
منمدككم؛ فإين ال أد ي ال ي ال أيجُّ بلد يجيت هذه((و  لاه ما مو كتما احلجو بما: ادتحبما  مي مجرو االقبة 

 (.546()ص 3137يوع اانحر  اكًبم )
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 .(1)و أل ب غ  ف م ينكره: فنكون ذاك اإلقرا  ختانًام اذاك اافمىل ىن االموعملسو هيلع هللا ىلص-

 ك ختانًام يف يق غري اافمىل؟لهل يكون ذا

إىل أ   إن ثبت خب ر: )يكمي ى س  ذهب بعض العلماء كالرَّاِزي، والبَ ْيضاوي:
 .(2)ااوايد يكمي ى س اجلممىة( كمن ختانًام يف يق ااكلو لإال ف ة

ين اإِليجي: إذا أمكن تلقل ملىن ألجر  وقال اآلِمدي، وابن الحاِجب، وَعُضد الدِّ
وايد ا لموعو فكل من شم ك  يف ذاك انيلىنو فهو مشم ك ا  يف جواز خممافة ذاك اا

 ختانا  ىن االمع بماقنمس. 

 و لهو ااراجح.(3)لإن مل يظهر انيلىن اجلممعو ف ة يكون ختانًام يف يق ااكل

اشخص ى س فلل خيماف اانص االمع دانل ى س جواز اافلل  -ملسو هيلع هللا ىلص-إن تقريره  الدليل:
اااكوت ىن  لىدع  -ملسو هيلع هللا ىلص-كمن كذاك الدتحم  من اانيب ا و لإال كمن فل   منكرًاو لاو  

 .(4)اانكري ى ن 

 
 

                                      
هنمية  اااو و  -( 92انينهمجو اابنضملي )ص -( 356/ 2اإليكمعو اآلِمدي )-( 3/82(  احملاو و اارَّازِي )1)

( 93شرح تنقنح اافاو و ااَقرَايف )ص  -( 416شرح ااكوكر انينريو اافتويي احلنب ي )ص -(177/ 2اإِلْدَنوي )
اجلوامع شرح اجل ة  احمل ي ى س مجع -(276/  1شرح اإلجيي ى س خمتار ابن احلمجرو ىضد اادين اإلجيي )-
 (.79شرح ار األصو وزكريم األ ام ي )ص -(2/31)

 (.  92انينهمجو اابنضملي )ص -(  3/82(  احملاو و اارَّازِي )2)
 (.276/  1شرح اإلجيي ى س خمتار ابن احلمجرو ىضد اادين اإلجيي ) -( 356/ 2(  اإليكمعو اآلِمدي )3)
( هنمية  276/  1تار ابن احلمجرو ىضد اادين اإلجيي )شرح اإلجيي ى س خم -( 356/ 2(  اإليكمعو اآلِمدي )4)

 (. 178/ 2اإِلْدَنوي ) اااو و
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 الخاتمة
 ليف هنمية هذا اابحث ال يالين إال أن أذكر أهم اانتمئج اايت توص ت إانهم:

ذهر ىممة ى ممء األصو  إىل جواز ااتخانص بماانة انيتواتروو دواء ألقع  -1
 آليمد.ااتخانص ا كتماو أع ا انة انيتواتروو أع خلرب ا

إن ختانص ااكتما لااانة انيتواترو خبرب ااوايد جمئز يف ااراجحو لختانص خرب  -2
 ااوايد خبرب ااوايد جمئز بمالتفمق.

 جمئز. -ملسو هيلع هللا ىلص-مذهر مجهو  اال ممء أن ختانص ااكتما لااانة بفل    -3

بأْن فلل صحميب فل ًة خيماف مقتضس ىموع  ص من   -ملسو هيلع هللا ىلص- أمم ااتخانص بإقرا ه -4
و أل ب غ  ف م ينكره: فنكون ذاك اإلقرا  ختانًام ملسو هيلع هللا ىلص-ذاك حبضرت   كتما أل دنةو لكمن

 اذاك اافمىل ىن االموع.

 لهل يكون ذاك ختانًام يف يق غري اافمىل؟ فن  خ ةف لادع بو  ى ممء األصو .

 لاحلمد هلل ااذي بنلمت  تتم ااامحلمت
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 فهرس المراجع والمصادر

 القرآن الكريم.-1 
 كتب الحديث:-2 
بن ممج و ابن ممج و إشراف: ااشنخ صمحل بن ىبد االزيز ه  ااشنخو دا  دنن ا -أ 

 ع.1999و 1ااا ةع _ ااريمضو ط

دنن أيب دالدو اإلممع أبو دالد د نممن بن األشلث اااجاتمينو إشراف: ااشنخ  -ا
و 1صمحل بن ىبد االزيز ه  ااشنخو دا  ااا ةع _ ااريمضو دا  اافنحمء _ دمشقو ط

 ع.1999

اارتمذيو اإلممع دممد بن ىناس اارتمذيو إشراف: ااشنخ صمحل بن دنن  -ج 
 ع.1999و 1ىبد االزيز ه  ااشنخو دا  اافنحمء _ دمشقو دا  ااا ةع _ ااريمضو ط

دنن اادا  قطين: أبو احلان ى ي بن ىمر اادا  قطين اابغداديو حتقنق: اااند  -د
 ع. 1966ه  1386ىبد اهلل همشم ميمين انيدينو دا  انيلرفةو بريلتو 

صحنح ابن يبمن: أبو يممت دممد بن يبمن بن أمحد ااتمنمي اابايتو حتقنق:  -ه 
 عو ااطبلة ااثم نة. 1993ه  1414شلنر األ  مؤلطو مؤداة ااردماةو بريلتو 

صحنح اابخم يو اإلممع دممد بن إمسمىنل اابخم يو دا  اافنحمء _ دمشقو دا   -ل
 ع.1999و 2ااا ةع _ ااريمضو ط

صحنح ما مو اإلممع ما م بن احلجمج ااننامبو ي و دا  ااا ةع _ ااريمضو  -ز
 ع.1998و 1ط

انيوضوىمتو احلان بن دممد بن احلان ااقرشي اااغمينو ت: جنم ىبد اارمحن  -ح
 ه . 1405و 2خ فو دا  انيأمون ا رتاثو دمشقو ط
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 ع. 1988انيوطأو اإلممع مماك بن أ سو دا  إينمء اال وعو بريلتو  -ط 

 كتب أصول الفقه:  -3

اإلهبمج شرح انينهمج: ااقمضي ى ي بن ىبد ااكميف ااابكيو حتقنق: مجمىة من  -1
 ه . 1404اال ممءو دا  ااكتر اال منةو بريلت _ ابنمنو ااطبلة األلىلو 

إيكمع األيكمع: أبو احلان ى ي  بن دمّمد اآلمديو حتقنق: د. دند اجلمن يو دا  -2
 ه . 1404لتو ااطبلة األلىلو ااكتما االريبو بري 

أصو  اابزدليو اإلممع اابزدليو ضبط: دمّمد انيلتام بمهلل اابغداديو دا  ااكتما  -3
 ع. 1997ه  1417االريبو بريلتو ااطبلة ااثماثةو 

أصو  ااارخاي: أبو بكر دممد بن أمحد بن أيب دهل ااارخايو حتقنق: أبو  -4
 ه . 1372تو ااوفم األفغمينو دا  انيلرفةو بريل 

إفمضة األ وا  ى س أصو  انينم : دممد ى ةء اادين بن ى ي احلاكفيوى َّق ى ن :  -5
 1992ه  1413ااشنخ دممد دلند ااربهمينو ُىين  بإخراج : دممد بركمتو ااطبلة األلىلو 

 .ع
شرح اإِلْدَنوي ى س منهمج ااوصو  يف ى م األصو : اإلممع مجم  اادين ىبد  -6

 َنويو دا  ااكتر اال منةو بريلت _ ابنمن.اارينم اإِلدْ 

شرح اات ويح ى س ااتوضنح نينت ااتنقنح يف أصو  اافق : دلد اادين ااتفتمزاينو  -7 
 ع. 1957ه  1377مطبلة دممد ى ي صبنح لألالدهو األزهرو ااقمهرو _ مارو 

رايف شرح تنقنح اافاو  يف األصو : شهما اادين أيب االبمس أمحد بن إد يس ااق -8
 هو ااطبلة األلىل. 1306انيماكيو انيطبلة اخلريية _ مارو 

شرح اجل ة  احمل ي: حملمد بن أمحد احمل ي ى س منت مجع اجلوامع: اتمج اادين ىبد  -9
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ااوهما بن ااابكيو طبع مطبلة ماطفس اابميب احل يب لألالدهو مارو ااطبلة ااثم نةو 
 ع. 1937ه _ 1356

ن اإلجيي ى س خمتار انينتهس البن احلمجر: صحح : شرح ىضد اني ة لاادي -10
 ه . 1307أمحد  امزو طبلة يان ي مي ااريزليو 

شرح ااكوكر انينري: أبو اابقمء تقي اادين دممد بن أمحد بن ىبد االزيز اافتويي  -11
 احلنب يو مطبلة اااُّنَّة احملمدية.

ام يو مكتبة لمطبلة غمية األصو  شرح ار األصو : شنخ اإلد ةع زكريم األ  -12
 ماطفس اابميب احل يب لألالده  ااطبلة األخريو.

كشف األدرا  ىن أصو  فخر اإلد ةع اابزدلي: اإلممع ىبد االزيز اابخم يو   -13
ضبط: دممد انيلتام بمهلل اابغداديو دا  ااكتما االريبو بريلتو ااطبلة ااثماثةو 

 ع. 1997ه  1417

إدحمق إبراهنم بن ى ي ااشريازيو دا  ااكتر اا مع يف أصو  اافق : أبو  -14
 ع.1985 -ه 1405اال منةو بريلتو ااطبلة األلىل و 

احملاو  يف ى م أصو  اافق : اإلممع فخر اادين دممد بن ىمر اارازيو حتقنق: د.  -15
 .ع 1992ه  1412ابنمنو ااطبلة ااثم نةو  -ط  جمبر فنمض اال واينو مؤداة ااردماةو بريلت 

دخل: ىبد ااقمد  بن بد ان اادمشقيو حتقنق: ىبد اهلل بن ىبد احملان اني -16
 ه .1401اارتكيو مؤداة ااردماةو بريلتو ااطبلة ااثم نةو 

منهمج ااوصو  إىل ى م األصو : ىبد اهلل بن ىمر بن دممد اابنضمليو حتقنق:  -17
 ع.1989د نم شبلم نةو دا   ا نةو دمشقو ااطبلة األلىلو 

األصو  يف شرح احملاو : اإلممع شهما اادين أمحد بن إد يس بن ىبد  فمئس  -18
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اارمحن ااانهمجيو حتقنق: ىمد  ىبد انيوجود _ ى ي ملوضو  شر: مكتبة  زا  اابمزو مكة 
 ع.1997 -ه 1418ااريمضو ااطبلة ااثم نةو  -انيكرمة 

ن ىمبدينو  اممت األدحم  ى س إفمضة األ وا  ى س أصو  انينم : ى ةء اادين ب -19
 مطبلة دممد أدلدو األدتم ة.

 كتب النحو واللغة:  -4
ااقمموس احملنط: جمد اادين دممد بن يلقوا اافريلز هبمديو حتقنق: مكتر حتقنق  -أ

اارتاث يف مؤداة ااردماة بإشراف ااشنخ دممد  لنم ىرقاوديو مؤداة ااردماةو بريلتو 
 ع. 1994ه  1415ااطبلة اارابلةو 

مح: دممد بن أيب بكر اارازيو ترتنر: دممود خمطرو حتقنق: محزو فتح خمتم  اااح -ا
 ع.1992ه 1413اهللو مؤداة ااردماةو بريلتو 

  كتب الفقه:  -5
ااريبنة يف ى م اافرائض: شرح دبط اني رديينو مع يمشنة اال ةمة اابقريو ى َّق  -

 .ى نهمم: د. ماطفس دير اابغمو دا  اال وعو دمشق


