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امللخص



حبا هللا تعالى اإلنسان بنعمة العقل بغية التفكر والتدبر  ،فانماز به اإلنسان إلدراك األشياء وحقائقها والمسائل ودقائقها  ،والريب في أنه قوة
جسيمة تعضده على استقصاء الترابطات وحل المشكالت  ،ومن جانب آخر أكرم هللا تعالى اإلنسان بالقلب النابض بالحياة  ،وال مناص من

التسليم في أنهما متضادان متكامالن  ،على حين أن العقل يتسق بالصالبة ويجنح للمنطق واالستدالل  ،وفي بحثنا هذا الموسوم ( المخصص
المنفصل العقل أنموذجاً ) سعينا إلى إجالء تعريف العقل وبيان تفاوت الناس فيه وإثبات حقيقته في التخصيص .
Abstract
God Almighty has endowed man with the grace of reason for the purpose of contemplation and
contemplation, so man is distinguished by him to perceive things and their facts and issues and their
subtleties, and there is no doubt that it is a great force that supports him in exploring interconnections and
solving problems. While the intellect is consistent with rigidity and tends to logic and inference, and in
our research on this tagged (The Specific Separate Mind as a model), we sought to clarify the definition
of the mind and to clarify the differences in people in it and to prove its truth in the specification.

املقدمة
ان الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ باهلل من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا سبحانك ال علم لنا اال ما علمتنا ّإنك أنت العليم
الحكيم واشهد ان ال إله اال هللا وحده ال شريك له الذي وسعت رحمته كل شيء وعم فضله جميع الخلق واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله
المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد :فمن نعم هللا الكثيرة علي ان
وفقني لدراس ة العلوم الشرعية وان اختمها برسالة الدكتوراه في علم اصول الفقه وهذا بحث اقدمه في علم اصول الفقه في التخصيص المنفصل
ِ
ِ
يروا ِفي ْاأل َْر ِ
ون
وب َي ْع ِقلُ َ
ض َفتَ ُك َ
ون َل ُه ْم ُقلُ ٌ
الحج( أََفَل ْم َيس ُ
سورة َ
واخذت العقل انموذجا  ,وقد جعل هللا تعالى العقل للتفكر والتدبر يقول تَعالى في َ
ِ
قالِ :ب ِ
قيل ِ
وحقائق
البن َعباسِ ،بماذا َ
بالعقل الذي به ُيدرك ُمحدثات َ
اإلنسان َوميزهُ َ
نلت العلمَِ ،
ِب َها) َ ،1و َ
لسان َسؤول َوقلب َعقولَ ،خلق هللا َ
ِ
أنعم َعليه
هو الُقوة التي تُساعدهُ َعلى
عله َعاقالً مف ّك اًر،
استنباط التَراب َ
مه َبأن َج ُ
أكر ُ
المشكالت ِبصورة َع ّ
َ
طات َو ّ
األشياءَ ،و َ
ُ
حل ُ
فالعقل َ
قالنيةَ ،و َ
فالعقل
العقل والَقلب ُمتضادان ُمتكامالن،
ينبض بين ُ
بَقلب ُ
الحياة الطيبة الكريمة لكل خلق هللا تعالى و َ
ليقيم َشعائر هللا تعالى التي فيها َ
ُ
ضلوعه َ
ِ
ِ
حيث
النقسامه
تكز َدائماً على
العقل َعن الَقلب تِبعاً
الخارجيُ ،
بالصالبة والُقوة ،إذ ير ُ
َ
الذاتي َومن ثُم َ
المنطق واالستدالل ،و َقد َيختلف َ
َ
امتاز َ
ّ
بالماديات ,وقد جعلت بحثي هذا في تعريف العقل واالختالف في مكان وجوده وهل يتفاوت فيه الناس وقد
العقل يرتب ُ
المتعارف َعليه بأن َ
ط َ
أن ُ
يخصص العموم  ,وهللا اسال ان اكون قد اقتربت من الفائدة المرجوة في هذا المجال انه سميع قريب متعال وصلى هللا على سيدنا محمد واله

وصحبه اجمعين.
خطة البحث

المبحث االول  :تعريف التخصيص وانواعه
المطلب االول :تعريف التخصيص وحكمه

المطلب الثاني :انواع التخصيص
المبحث الثاني :التخصيص بالعقل

المطلب االول  :العقل تعريفا وتفاوتا ومحال
المطلب الثاني  :تخصيص العموم بالعقل بين المجيز والمانع
الخاتمة

املبحث االول  :التخصيص تعريفا وحكما ونوعاً
املطلب االول :تعريف التخصيص وحكمه
الفرع االول  :التعريف

التخصيص لغة :التخصيص ضد التعميم ،وهو تمييز بعض الجملة بحكم ال يشاركه فيه أحد ،ولهذا يقال خص فالن بكذا.2

االصوليين (المتكلمين ) التخصيص بتعريفات كثيرة
جمهور
ف
َ
عر َ
التخصيص اصطالحاّ :
ُ
4
3
تمييز َب ْع ِ
ين}
قال ابن السمعاني ُ :
ض الجملة بالحك ِم أي اخراجه كاخراج المعاهدين من قوله تعالى { َفا ْقُتلُوا اْل ُم ْش ِرِك َ
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عرفه امام الحرمين الجويني :هو بيان ما لم يرد باللفظ العام يخص إفراد الشيء بالذكر ،تقول :خصص فالن الشيء بالذكر إذا أفرده.5
ام َعَلى َب ْع ِ
ض أَْف َرِادِه ِب َدلِيل ُم ْستَِق ّل ُمْقتَرِن ِب ِه
ص ُر اْل َع ِّ
تعريف التخصيص عند الحنفية :يعرف صاحب كشف االسرار التخصيص ّ
بأن ُه ُ :هَو َق ْ
ص ِ ِ
الصَف ِة و ِاالسِت ْثن ِاء ونح ِو ِهما إ ْذ َال بد ِع ْندنا لِلت ْخ ِ
ِ
ِ
ِ
ض ِة َوَل ْي َس
ُ ََ
يص م ْن َم ْعَنى اْل ُم َع َار َ
ويقول في بيان قيود هذا التعريف َو ْ
احتَ َرْزَنا بَق ْولِ َنا ُم ْستَق ّل َع ْن ّ َ ْ َ َ َ ْ َ
اخى دلِيل الت ْخ ِ
ِ
ِ
ِ
ص ِ
ون َن ْس ًخا6.وعلى هذا يرى الحنفية ان التخصيص
الصَف ِة َذلِ َك َوَال ِفي ِاال ْسِت ْث َن ِاء َوبَِق ْولِ َنا ُمْقتَرٌ
يص َي ُك ُ
ِن َع ْن الناس ِخ َفِإن ُه إ َذا تَ َر َ َ ُ
في ّ
بيان ارادة الشارع من اول األمر ,ويقول االمام الغزالي فيما
نوع من البيان يتضمن معنى المعارضة ,وأنه ليس بياناً
محضا ولكونه بياناً ّ
ّ
فألنه ُ

نصه(( فإن تسمية األدلة مخصصة تجوز ،فقد بينا أن تخصيص العام محال لكن الدليل يعرف إرادة المتكلم ،وأنه أراد باللفظ الموضوع للعموم
ّ
7
معنى خاصا ,والتخصيص على التحقيق بيان خروج الصيغة عن وضعها من العموم الى الخصوص.

ِ
الخبر وغير الخبر من االمر والنهي 8.واستدلوا بالوقوع في
الفرع الثاني الحكم  :ذهب أكثر االصوليين إلى جو ِاز التخصيص ووقوعه في
9
ِ
ِ
ِ
تجعلها كالرميم وهذا من
يح
فلم ْ
الخبر كقوله تعالى { َما تَ َذ ُر م ْن َش ْيء أَتَ ْت َعَل ْيه ِإال َج َعَل ْت ُه َكالرِميم} فقد اتت الر ُ
العقيم على االرض والجبال ْ
ُ
10
ِ
كل سارق تقطع يده.
القصص وهي بال شك
ِق َوالس ِارَق ُة َفا ْق َ
أخبار .وأما وقوعه في االمر فكقوله تعالى { َوالسار ُ
ٌ
ط ُعوا أ َْيدَي ُه َما } مع أن ُه ليس ُ
ِ
ق
ق
ِ
السنة وصرف
دليل من
وجه الداللة :إن لف َ
جاء ٌ
ظ السار والسار من االلفاظ العامة في القرآن الكري ِم ولكن هذا العموم غير مراد هنا ألنه قد َ
هذا العموم الى الخصوص وهو حديث السيدة عائشة ام المؤمنين رضي هللا عنها َق َ ِ
الي ُد ِفي ُرُب ِع ِد َينار
صلى هللاُ َعَل ْي ِه َو َسل َم« :تُْق َ
ط ُع َ
ال النبي َ
ِ
ِق ِفي رب ِع ِدينار َفص ِ
ِ
َف ِ
اعًدا» 11وأما
صلى هللاُ َعَل ْي ِه َو َسل َم َيْق َ
ط ُع السار َ
ُْ َ
صاع ًدا» وفي صحيح االمام مسلم َع ْن َعائ َش َةَ ،قاَل ْتَ « :ك َ
ان َرُس ُ
َ
ول هللا َ
َ
12
ِ
ِ
غير مرادة
وقوعه في النهي فكقوله تعالى { َوَال تَْنك ُحوا اْل ُم ْش ِرَكات َحتى ُي ْؤ ِمن} مع حل نساء اهل الكتاب ,وإذا كانت هذه النصوص وغيرها َ
13
يكون ْ ِ
يوهم الكذب في خبر هللا تعالى وهذا محال
على العموم ُ
التخص ْي ُ
ص قد دخلها .وقد شذ بعضهم فمنع التخصيص في الخبر وذلك ألنه ُ
الم ْخ ِ
بر للخبروهو غير جائز كما في نسخ الخبر ,وقد ذهب الجمهور من الفقهاء
عليه فما ّأدى الى المحال محال  ,14ولما فيه من مخالفة ُ

ثبت
وذهب طائفةٌ الى تجويزه ,والصحيح أن
والمتكلمين الى عدم جواز دخول النسخ في االخبار ,
َ
إن َ
النسخ ال يدخل في نفس الخبر  ,ولكن ْ
َ
ِ
ذلك الحكمِ 15.ومع ذلك فقد رد  :ال نسّلم لزوم الكذب اوااليهام ألن العام يحتمل التخصيص احتماالً قوياً وهذا االحتمال
جاز ُ
حكم َ
نسخ َ
به ٌ
يكن ُمراداً من
يجعل السامع للخبر مجو اًز إرادةَ بعض العام من العام فإذا ورد ما يثبت إرادة البعض وهو المخصص ُعلِ َم أن
البعض المخرج ْلم ْ
َ
كذب وال إيهام للكذب 16.
العام وحيث لم يكن مراداً فال َ
الفرع الثالث  :انواع المخصصات

وهي أدلة التتخصيص وهي نوعان :
االول  :مخصصات متصلة وهي ما ال يستقل من االلفاظ بنفسه في إفادة المعنى بل يكون متعلقاً باللفظ الذي قبله.

17

وانواع المتصل أربعة

عند االكثرين االستثناء  ,والشرط  ,والصفة ,والغاية18.ولكن ذهب أكثر الحنفية وجماعة من االصوليين إلى أن ذلك ال يسمى تخصيصاً مع
اعترافهم بان الحكم ثابت للمقيد بالشرط أو الصفة أو الغاية أو الباقي بعد المستثنى.

19

الثاني  :مخصصات منفصلة وهي ما يستقل من لفظ أو غيره بنفسه في أفادة معناه من غير حاجة إلى ما دخله التخصيص .

20

21
ِ
باالدلة
التخصيص
بدرالدين الزركشي رحمه هللا فقال :
وانواعه كثيرة  :اشهرها العقل والحس والقرآن والسنة والقياس . .وقد ّ
ُ
عرفه االمام ُ
ِ
ِ
بنفسه وال يحتاج في ثبوته الى ذكر ِ
ِ
ِ
المنير فقال  :هو ما يستقل
الكوكب
لفظ العام معه22.وعرفه صاحبُ شرِح
المنفصلة والمرُاد ما يستقل
ُ

آخر.
بنفسه بأن لم ْ
يكن مرتبطاً بكالم َ
خصوص ما ال يحيله
العقل إمتناعَ تعميمها فيعلم من جهة العقل أن المرَاد بها
وردت واقتضى
التخصيص بالعقل  :إن الصيغ َة العام َة إذا
ْ
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
الصيغة ْلم
مطلق
االستثناء المتصل الكالم  ,ولكن المرَاد به ّأنا نعلم بالعقل أن
للصيغة نازلةٌ منزل َة
العقل  ,وليس المرُاد به أن
العقل صلةٌ
َ
َ
ُ
24
ِ
تعميمها.
ُي َرْد ْ
23

قس َم االمام الشيرازي
العقل إلى قسمين فقال  :والذي من جهة العقل ضربان أحدهما :ال يجوز ورود الشرع بخالفه وذلك ما يقتضيه العقل
وقد ّ
َ
من براءة الذمة فهذا ال يجوز التخصيص به ألن ذلك إنما يستدل به لعدم الشرع فإذا ورد الشرع سقط االستدالل به وصار الحكم للشرع.

والثاني :ما ال يجوز ورود الشرع بخالفه وذلك مثل ما دل عليه العقل من نفي الخلق عن صفاته فيجوز التخصيص به ولهذا خصصنا قوله
تعالى {َّللاُ َخاِل ُق ُك ِّل َشيء} 25في الصفات وقلنا المراد ما خال الصفات ألن العقل قد دل على أنه ال يجوز أن يخلق صفاته فخصصنا العموم
ْ
26
به.
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املبحث الثاني :التخصيص بالعقل

املطلب االول  :العقل تعريفا وتفاوتا وحمال

الفرع االول  :تعريف العقل عند العلماء

العقل :هو نور يضيء به طريقاً يبتدأ به من حيث ينتهي إليه درك الح ـواس ،فيبتدئالمطلوب للقلب ،فيدركه القلب ويتأمله بتوفيق هللا

تعالى.27ومعنى العقل في اللغة :وبالنظر إلى المعاني اللغوية نجد أن مادة "عقل" وردت بعدة معاني
ونأخذ معنيين :

ظمه على ُحبسة في الشيء أو ما يقارب
المعنى األول :الحبس ،قال ابن فارس "(عقل) العين والقاف والالم أصل واحد منقاس مطرد ،يدل ُع ُ
28
ون} 29أي أفال يعقل
{و َم ْن ُن َع ِّم ْرهُ ُن َن ِّك ْس ُه ِفي اْل َخْل ِق أََف َال َي ْعِقلُ َ
الحبسة .ومن ذلك العقل ،وهو الحابس عن ذميم القول والفعل " قال هللا تعالى َ
هؤالء المشركون ُق ْدرة هللا على ما يشاء بمعاينتهم ما يعاينون من تصريفه خلقه فيما شاء وأحب من صغر إلى كبر ،ومن تنكيس بعد كبر في

هرم.

30

المعنى الثاني :العقل نقيض الجهل" ،قال الخليل

31

العقل :نقيض الجهل ،يقال عقل يعقل عقال ،إذا عرف ما كان يجهله قبل ،أو انزجر عما

32
ُف َل ُك ْم َولِ َما
كان يفعله .وجمعه عقول .ورجل عاقل وقوم عقالء .وعاقلون .ورجل عقول ،إذا كان حسن الفهم وافر العقل .قال هللا تعالى {أ ّ
33
تعبدون ِمن د ِ ِ
يضر وال
ون َّللا أََف َال تَ ْعِقلُ َ
َ ْ ُُ َ ْ ُ
ون} ,أي ُقبحا لكم ولآللهة التي تعبدون من دون هللا ،أفال تعقلون قبح ما تفعلون من عبادتكم ما ال ّ

الضر.
ينفع ،فتتركوا عبادته ،وتعبدوا هللا الذي فطر السماوات واألرض ،والذي بيده النفع و ّ

34

وقيل :العقل عند الفالسفة :هو تهيؤ الدماغ لفيض

النفس عليه.35وقيل :غير ذلك.36

ومعنى العقل في االصطالح :لقد عرف العلماء العقل بتعريفات كثيرة ،بعضها يجعل العقل هو الروح ،ألن العقل ال إدراك له بال روح ،وبعضهم
يجعله هو القلب ،ألن محل العقل القلب ،وبعضهم يجعله هو اإلنسان ألن ما يميز اإلنسان عن غيره العقل ،وبعضهم يجعله غريزة تعرف بها

العلوم ،وبعضهم يجعله ذات العلوم,ومنهم من ذهب إلى عدم رسمه ،37فقالوا :الصحيح أن العقل ال يمكن إحاطته برسم واحد ،لكن المختار أن
العقل يقع االستعمال فيه على أربعة معان:

األول :باالشتراك ،أو على أقل االشتراك ،ثم بعضها يطلق على ما تتم به األربعة بالتواطؤ ،أو على بعضها مجا اًز.

الثاني  :أنه غريزة تقذف في القلب ،وهذا هو الذي يستعد به اإلنسان لقبول العلوم النظرية ،وتدبر األمور الخفية  ،وهذا المعنى هو محل الفكر

وأصله  ،وهو فى القلب كالنور وضوؤه مشرق الى الدماغ  ،ويكون ضعيفاً فى مبتدأ العمر ،فال يزال يربى حتى تتم األربعون ،ثم ينتهي نماؤه،
فمن الناس من يكثر النور في قلبه ،ومنهم من يقل ،وبهذا كان بعض الناس بليداً ،وبعضهم ذكياً ،بحسب ذلك.

38

الثالث :العلوم الضرورية أو البديهيات العقلية وهي التي يتفق عليها جميع العقالء كالعلم بأن الكل أكبر من الجزء إلى غيرها من البديهيات

وهي علوم ال تحتاج إلى دليل إلقرارها وغير مكتسبة ولو لزم كونها تحتاج لبرهان ألفضى ذلك إلى التسلسل وهو محال.

39

الرابع :العلوم النظرية ،وهي التي تحصل بالنظر واالستدالل ،وتفاوت الناس وتفاضلهم فيها ،أمر جلي وواقع ،وهي التي "تدعو اإلنسان إلى
ّ
فعل ما ينفعه وترك ما يضره".وقال حجة االسالم االمام الغزالي :إذا قيل :ما حد العقل ،فال تطمع في أن تحده بحد واحد؛ فإنه هوس؛ ألن
اسم العقل مشترك يطلق على عدة معان ،إذ يطلق على بعض العلوم الضرورية ،ويطلق على الغريزة التي يتهيأ بها اإلنسان لدرك العلوم

النظرية ،ويطلق على العلوم المستفادة من التجربة ،حتى أن من لم تحنكه التجارب بهذا االعتبار ال يسمى عاقالً ،ويطلق على من له وقار
وهيبة وسكينة في جلوسه وكالمه ،وهو عبارة عن الهدوء ،فيقال :فالن عاقل،وهكذا ،فإذا اختلفت االصطالحات ،فيجب بالضرورة أن تختلف

الحدود ،فيقال في حد العقل باعتبار أحد مسمياته :إنه بعض العلوم الضرورية ،كجواز الجائزات ،واستحالة المستحيالت ،وباالعتبار الثاني:
40
بأن العقل ال يوصف بأنه
أنه غريزة يتهيأ بها النظر في المعقوالت ،وهكذا بقية االعتبارات  .ويالحظ على هذه التعاريف والمعاني المتقدمة ّ
جوهر قائم بنفسه ،خالًفا للفالسفة ومن شايعهم من المتكلمين ،بل العقل صفة أو عرض  -عند من يتكّلم بالجوهر والعرض -يقوم بالعاقل،

وكونه صفة يمنع كونه أول المخلوقات ،ألن الصفة ال تقوم بنفسها

 -الفرع الثاني :تفاوت العقول

إن العقل ال يعتبر مقياساً في كثير من األمور ،وخاصة منها ما يرتبط بمصالح اإلنسان الدينية ،ألنها مقيدة بشرع هللا وحدوده ،فسبحانه وتعالى

يعلم الحكمة من وراء كل أمر بينه لعباده ،وإن كانت عقولهم ال تدركه .وعلم أصول الفقه هو ذلك العلم الذي يؤسس الستعمال العقل في
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الشرع ” .وأشرف العلوم ما ازدوج فيه العقل والسمع واصطحب فيه الرأي والشرع .وعلم الفقه وأصوله من هذا القبيل ،فإنه يأخذ من صفو الشرع

والعقل سواء السبيل  ،فال هو تصرف بمحض العقول بحيث ال يتلقاه الشرع بالقبول ،وال هو مبنى على محض التقليد الذي ال يشهد له العقل
بالتأييد والتسديد  41.بعض العلماء قسم العقل على قسمين :ضروري ،ومكتسب  ،حيث قال :العقل ،عقالن :مطبوع ومكسوب،42والعقل المطبوع
هو الضروري وال يتفاوت فيه الناس ،بخالف المكتسب ،فإنه يتفاوت به الناس ،بالتعلم وزيادة التجربة.

مثال األول{::وَمَثَلُ الَّ ِذينَ كَفَرُواْ كَمَثَلِ الَّذِى يَنْ ِعقُ بِمَا الَ يَسْمَعُ إِالَّ دُعَاء وَنِدَاء صُمٌّ بُكْمٌ ُعمْىٌ فَهُمْ الَ يَ ْعقِلُونَ} " ،43فَهُمْ الَ يَ ْعقِلُونَ" لـمـا تقـرر فقدهم هذه
الحواس ،قضى بأنهم ال يعقلون ،كما قال أبو المعالي وغيره :العقل علوم ضرورية يعطيها هذه الحواس إذ ال بد في كسبها من من الحواس.44

وجه الداللة :العقل علم ضروري ،والعلم الضروري ال يتفاوت الناس به  ،بخالف المكتسب ،لذلك لم يحكم عليهم بعدم العقل إال بعد أن فقدوا
معاني الحواس.45
الثاني :العقل المكتسب ،وهو ما يحصل بالنظر واالستدالل ،فال يدرك بديهة ،ولكن بالنظر واستعمال المبادئ العقلية.
قال تعالى{ :وَالرَّاسِخُونَ فِي الْ ِعلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِن ِد رَبِّنَا وَمَا يَ َّذكَّرُ إِالَّ أُوْلُواْ األلْبَابِ }

46

(أي وما يتعظ بنزول المحكم والمتشابه إال

أصحاب العقول؛ إذ هم المدركون لحقائق األشياء ووضع الكالم مواضعه ،ونبه بذلك على أن ما أشتبه من القرآن ،فال بد من النظر فيه بالعقل

الذي جعل ممي اًز إلدراك الواجب والجائز والمستحيل ،فال يوقف مع داللة ظاهر اللفظ ،بل يستعمل في ذلك الفكر ،حتى ال ينسب إلى الباري

تعالى ،وال إلى ما شرع من

أحكامه ،ما ال يجوز في العقل).47
وجه الداللة :العقل المكتسب هو الذي يدرك حقائق األشياء ،ويضع الكالم مواضعه ،وهو الذي يستعمل الفكر ،وال يقف عند ظاهر اللفظ؛

حتى ال ينسب إلى الباري تعالى ،وال إلى ما شرع من أحكامه ،ما ال يجوز في العقل.
الفرع الثالث اقوال العلماء في تفاوت العقول :للعلماء في هذه المسألة قوالن:

القول األول :ذهبوا إلى أنه ال يجوز أن يكون عقل أرجح من عقل إال في التجارب ،وهو مذهب المعتزلة واألشعرية ،48وأختاره من الحنابلة أبو
الخطاب وابن عقيل

49

المروي َع ْن
القول الثاني :ذهبوا إلى أن العقول تتفاوت ،فيكون عقل أكمل من عقل في الجملة؛ الن جملة العقل تقبل الزيادة والنقصان ،وهو
ُ
51
اْلمعتَ ِزَل ِة وَكِثير ِمن اْلحناِبَل ِة بأَنه يتََفاوت ,50لَِقولِ ِه  -عَلي ِه الس َالم « :-ن ِاقص ِ
ات َعْقل َوِدين».
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ك ِف تَ َف ُاوته.
يِب فَ ََل َش َّ
الأغَ ِري ِز ُّ
َّج ِر ِ ُّ
ي فَ ََل يَتَ َف َاو ُ
ت أو الت أ
 رأي الباحثة :والذي أميل اليه في هذه المسألة هو عدم التفاوت في العقول إال في التجارب؛ أي في العقل التجريبي كما بينت وذلك ألنالعقول تتفاوت فيه بتفاوت التزود بالعلم والخبرة وهذا من االمور البديهية وهللا اعلم .53

الفرع الرابع :مكان العقل:
اختلف علماء االصول في المسألة على أقول نذكر اهمها

القول األول :محل العقل القلب ،والى هذا ذهب األشعرية والمالكية والشافعية وعليه بعض الحنابلة،54وصححه الباجي ودليلهم قوله تعالى :
ِ
ِ
ان َيسم ُع َ ِ ِ
وب َي ْعِقلُ َ ِ
يروا ِفي ْاأل َْر ِ
وب الِتي ِفي الص ُد ِ
ور ﴾,55.
ض َفتَ ُك َ
ون َل ُه ْم ُقلُ ٌ
ص ُار َوَلك ْن تَ ْع َمى اْلُقلُ ُ
﴿ أََفَل ْم َيس ُ
ون ب َها َفإن َها َال تَ ْع َمى ْاأل َْب َ
ون ب َها أ َْو آ َذ ٌ ْ َ
فأضاف منفعة كل عضو إليه؛ فمنفعة القلب التعّقل كما أن منفعة األذن السمع؛ فجعل عقل الشيء وتدبره في القلب  ,وقوله صلى هللا عليه
56
وسلم :أ ََال وإِن ِفي اْل َجس ِد م ْ ِ
وخص القلب بذلك ألنه أمير
صَل َح اْل َج َس ُد ُكل ُهَ ،وإِ َذا َف َس َد ْت َف َس َد اْل َج َس ُد ُكل ُه ،أ ََال َو ِهي اْلَقْل ُب» .
ُ
صَل َح ْت َ
ض َغ ًة إ َذا َ
َ ُ
َ
َ
البدن ،وسائر األعضاء حجبة له ،توصل إليه من األخبار ما لم يكن يأخذه بنفسه ،فالعين واألُذن وحاسة الشم ،وحاسة اللمس ،توصل إليه ما
ال يدركه إال بها ،وبصالح األمير تصلح الرعية ،وبفساده تفسد ،وفيه تنبيه على تعظيم قدر القلب والحث على صالحه
القول الثاني :محل العقل في الدماغ ،وبه قال قوم من أصحـاب أبى حنيفة ،وقـد نص

أحمد ،وقد سأله رجل عن العقل أين منتهاه من البدن؟ فقال :سمعت أحمد بن حنبل يقول:العقل في الرأس ،أما سمعت إلى قولهم :وافر الدماغ

والعقل.57ومن أشهر األدلة التي يستدل بها القائلون من أن محل العقل الدماغ ؛ هو :أن كل شيء يؤثر في الدماغ يؤثر في العقل .
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واجيب :لو سّلمنا أن العقل قد يتأثر بتأثر الدماغ ،ولكن ال نسلم أن ذلك يستلزم أن محله الدماغ  :فكم من عضو من أعضاء اإلنسان خارج
عن الدماغ بال نزاع وهو يتأثر بتأثر الدماغ كما هو معلوم ،وكم من شلل في بعض أعضاء اإلنسان ناشئ عن اختالل واقع في الدماغ ،فالعقل

خارج عن الدماغ ؛ ولكن سالمته مشروطة بسالمة الدماغ ؛ كاألعضاء التي تختل باختالل الدماغ ؛ فإنها خارجة عنه مع أن سالمتها مشروط
فيها سالمة الدماغ كما هو معروف وهللا اعلم .

املطلب الثاني  :ختصيص العموم بالعقل بني اجمليز واملانع

لقد اختلف علماء االصول في تخصيص العام بالعقل الى فريقين:

الفريق االول :يرى التخصيص بدليل العقل ،وهو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة .58

أي ابن ُسريج
الفريق الثاني :يرى منع التخصيص بالعقل ،وهو ماذهب إليه االمام الشافعي وطائفة من المتكلمين وأشار الزركشي إلى أنه ر ُ
من الشافعية ومن قال به من الحنابلة ابو خطاب.59

أدلة المجيزين :استدل هذا الفريق بقوله تعالى{ :قُلِ اللّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُ َو الْوَاحِ ُد الْقَهَّارُ}

60

يمنع أن
الممتنع والدليل
الممكن و
اجب و
تفيد العمومَ بحسب اللغة وذلك ألن الشيء
يكون هللاُ خالقاً
َ
وجه الداللة :أن اآلي َة ُ
َ
يتناول الو َ
العقلي ُ
َ
ُ
ُ
لنفسه وبهذا فقد خص عموم النص بالعقل؛ لما ُي ْعلم ضرورة أنه تعالى ليس خالقاً لنفسه.61وايضا استدلوا بقوله تعالى{وِهللِ َعَلى الن ِ
اس ِحج اْلَب ْي ِت
َ
ُ
62
ِ
ِ
ين}
استَ َ
اع ِإَل ْي ِه َسِب ً
ط َ
يال َو َم ْن َكَف َر َفِإن َّللاَ َغني َع ِن اْل َعاَلم َ
َم ِن ْ
ِ
الصبيان والمجانين لعدم
وجوب الحج على
منع
وجه الداللة :أن لف َ
ظ (الناس) في اآلية يتناول كل أنسان  ,ألن الالم ُ
تفيد االستغر َ
َ
العقل َ
اق  ,و ُ
63
ِ
فيكون
العقل مخصصاً للعمومِ.
فهم ِهم الخطاب الشرعي
ُ
ُ
أدلة أصحاب المذهب الثاني:
64
النسخ به أيضاً ألن التخصيص بيان بعدم ِ
ِ
البعض فكان كالنسخ.
نفاذ الحكم في
لجاز
ُ
 1ـ لو جاز التخصيص بالعقل َ
ٌ
َ
ألنه ال سبيل الى معرفة توقيت مدة الحكم عن طريق العقل
واجيب :بانه ال تالزم بين التخصيص والنسخ فالنسخ
محجوب عن نظر العقل ّ
ٌ
66
بخالف التخصيص فالعقل في قوله تعالى {َّللاُ َخالِ ُق ُك ِّل َشيء َو ُهَو َعَلى ُك ِّل َشيء َو ِكيل} , 65يقطع بأن هللا واجب الوجود وغير مخلوق.
ْ
ْ
 2ـ أن العقل سابق على أدلة السمع ،والمخصص ينبغي أن يتأخر؛ ألن التخصيص إخراج ما يمكن دخوله تحت اللفظ ،وخالف المعقول ال
يمكن تناول اللفظ له.67

َّ
ورد  :نريد بالتخصيص الدليل المعرف إرادة المتكلم ،وأنه أراد باللفظ الموضوع للعموم معنى خاصاً ،والعقل يدل على ذلك وإن كان متقدماً.68
فإن قيل :ال يسمى ذلك تخصيصاً ،فهو نزاع في عبارة.69

العقل ال يحسن وال يقبح  ,وأن الشرع يرد بما ال
بناء على أن
 3ـ ـ إن
َ
الخالف ر ٌ
َ
اجع الى التحسين والتقبيح العقليين ,والمنع من التخصيص ً
70
يقتضيه العقل.
ِ 71
اع
ورد  :أن
الكالم في مسألة التحسين والتقبيح العقليين ال عالق َة له بهذه المسألة .وقد ذكر االمام الغزالي والرازي والزركشي وغيرهم أن النز َ
َ
ِ
المسألة لفظي ,إ ْذ مقتضى العقل ثابت دون ِ
ظاهر كال ِم
الخالف في تسميته مخصصاً  ,فالفريق الثاني ـ ـ وهو
اللفظ إجماعاً ,و ّإنما
في هذه
َ
ُ
ُ
ٌ
ِ
صيص وهو االرادةُ ال العق ُل  ,وألن
التخ
المخصص هو
االمام الشافعي رضي هللا عنه في كتابه الرسالة ـ ـ ال يسميه مخصصاً  ,ألن
المؤثر في ْ
ُ
َ
العقل سابق فال يعمل في ِ
ِ
يكون مرتباً عليه 72.وما يعنينا من هذا الخالف بين االصوليين هو  :أن موقف االمام الشافعي
اللفظ بل
دليل
ُ
ٌ
ُ
َ
رضي هللا عنه من تخصيص العام بالعقل  ,وقد ذكر الزركشي أن هناك من منع التخصيص بالعقل فقال  :وقد منع بعضهم التخصيص بالعقل
قال
ويدخله
وهو ظاهر نص الشافعي رضي هللا عنه في الرسالة فانه قال في باب  :ما نزل من كتاب هللا عاماً يرُاد به العام ْ
ُ
الخصوص ثم َ
74
73
ِ
ِ
ِ ِ
ض} وقال { َو َما ِم ْن َدابة
يل} ,وقال تبارك وتعالى { َخَل َق الس َم َاوات َو ْاأل َْر َ
الشافعي قال هللا تعالى {َّللاُ َخال ُق ُك ّل َش ْيء َو ُه َو َعَلى ُك ّل َش ْيء َو ِك ٌ
ُ
75
ِ
ِ
ِ
ِ
ِفي ْاأل َْرض إال َعَلى َّللا رْزُق َها َوَي ْعَل ُم ُم ْستََقرَها َو ُم ْستَ ْوَد َع َها} فهذا عام ال خاص فيه قال الشافعي فكل شئ من سماء وأرض وذي روح وشجر
76
يع ِ
العقل
تبر
وغير ذلك فاهلل خلقه وكل دابة فعلى هللا رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها .وهذا يعني أن االمام الشافعي ـ رضي هللا عنه ـ ْلم ْ
َ
ِ
ِ
ِ
قالَ ( :و َمَن َع
صرح
مخصصاً لعموم الكتاب والسنة ,وقد ّ
ُ
صاحب حاشية العطار على متن جمع الجوامع بمنع الشافعي للتخصيص بالعقل حيث َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
َي
يصا) َن َ
َي اْلخ َال ُ
ظ ًار إَلى أَن َما تَ َخص َ
ف (َلْفظي) أ ْ
ص ِباْل َعْقل َال تَصح َإرَادتُ ُه ِباْل ُح ْك ِم ( َو ُهَو) أ ْ
الشافعي) َ -رض َي َّللاُ َع ْن ُه ( -تَ ْسم َيتَ ُه تَ ْخص ً



 





َع ِائٌد إَلى اللْف ِظ،
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لقد
ال .واقول ْ :
رأي الباحثة :إن
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ِ
ِ ِ
ِِ
ِ ِِ ِ ِ
يصا َف ِع ْن َدَنا َن َع ْمَ ،و ِع ْن َد ُه ْم
يما َنَفى َع ْن ُه ُح ْك َم اْل َع ِّ
ام َو َه ْل ُي َسمى َن ْفُي ُه ل َذل َك تَ ْخص ً
َوالت ْسم َي ُة لالتَّفاق َعَلى الر ُجوِع إَلى اْل َعْقل ف َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
االمام ال يرى
بالعقل.
تخصيص العام
أن
علماء
نصوص
تبي َن لنا من
االصول الشافعية وغيرهم ّ
ّ
َ
َ
العقل ال يعد مصد ار مستقال في الغيبيات وال في التشريع  ،لكن يصلح تابعا لهما -ال يخالفهما ، -وما سوى ذلك من العلوم

والمعارف الدنيوية فالمجال مفتوح فيها للعقل  ،ما لم يخالف شيئا مما جاء به الشرع .

اخلامتة  :على الرغم من االدلة التي ساقها المجوزن وتضعيفهم الدلة المانعين ولكن القول بعدم جواز التخصيص بالعقل وذلك السباب منها

إن التخصيص معناه أن يخرج عن عموم اللفظ بالدليل ما كان يجوز دخوله فيه من طريق العقل فعندما قال تعالى {َّللاُ َخالِ ُق ُك ِّل َشيء
1ـ ّ
ْ
78
ِ
(كل) التي هي العام لم يعتبر
َو ُه َو َعَلى ُك ّل َش ْيء َو ِك ٌ
يل} فهذا عام ال خصوص فيه ولما كان هللا تعالى يستحيل دخوله تحت العام وهو قوله ّ
يستحيل دخوله في عموم اللفظ فإن خروجه عن الخطاب ال
فأما الذي
اج ما
ذلك تخصيصاً  ,ألن
يمكن دخوله َ
ُ
التخصيص إخر ُ
َ
ُ
تحت العام ّ
79
يكون تخصيصاً وقد نسب الزركشي ذلك البن سريج والصيرفي.
ِ 80
 2ـ أما بالنسبة لقوله تعالى {وِهللِ عَلى الن ِ ِ
كان بالدليل الشرعي فعن
اس حج اْل َب ْيت} فأن خرو َج الصبيان والمجانين لم يكن بدليل العقل وإنما َ
َ َ
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ظَ ،و َعن الصب ِي َحتى
الُ :رف َع الَقَل ُم َع ْن ثَالَثَةَ :عن النائ ِم َحتى َي ْستَْيق َ
صلى َّللاُ َعَل ْيه َو َسل َم َق َ
علي بن ابي طالب رضي هللا عنه  :أَن َرُس َ
ول هللا َ
ّ
ِ 81
َي ِشبَ ،و َع ِن اْل َم ْعتُوِه َحتى َي ْعق َل.
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الوفا األفغاني ،بيروت ،دار المعرفة -سنة 1372هـ ج/1ص346
28

ينظر  :معجم مقاييس اللغة ابن فارس ،أبو الحسين أحمد ،.تحقيق :عبدالسالم محمد هارون( ،دار الفكر ،الطبعة1399 :هـ 1979م)

ج ،4ص.69
29

{يس.}68 :

30

ينظر  :جامع البيان في تأويل القرآن للطبري ( ج 20ص .)549

31

ينظر ( :معجم األدباء ( )77 - 72 /11والسير (.)431 - 429 /7

32

ينظر  :معجم مقاييس اللغة البن فارس ج ،4ص.69

33

{األنبياء.}67 :

34

ينظر  :جامع البيان في تأويل القرآن للطبري ( ج 18ص .)464

35

 -المنخول ج/1ص45

36

 -ينظر :المسودة ج/1ص،497-496

37

 -ينظر :المصدر نفسه ج/1ص499

38

ينظر  :العقيدة بين السلف والمتكلمين  -لحسن بن محمد شبانة ص .47

39

وقد أشار الفيلسوف اليوناني أرسطو لهذا المعنى حيث قال(( :للمبادئ األولى خصلتان ،األولى عدم احتياجها إلى اإلثبات بالدليل،

والثانية كونها معلومة بيقين أعلى من جميع النتائج التي يمكن أن تُستنتج منها )) ويقول أيضا(( :لو احتاجت كل معرفة إلى برهان الستحال
العلم )).

 - 40ينظر :المستصفى في علم األصول ،تأليف :محمد بن محمد الغزالي أبو حامد(50 -450هـ) ،تحقيق :محمد عبد السالم عبد الشافي،
بيروت ،دار الكتب العلمية ،ط 1سنة 1413هـ ج/1ص20
41

ينظر  :المستصفى (ص.)4 :

42

 -ينظر :تفسير البحر المحيط ج/1ص658

43

 [-البقرة]171:

44

 -ينظر :تفسير البحر المحيط ج/1ص، 656البرهان في أصول الفقه،تأليف:عبد الملك بن عبد هللا بن يوسف الجويني،تحقيق:د.عبد

العظيم محمود ،الوفاء ،المنصورة-مصر،ط4سنة1418هـ ج/1ص،103المختصر في أصول الفقه ج/1ص37
45

 -ينظر :أصول السرخسي ج/1ص ،291تفسير البحر المحيط ج/2ص ،402إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر في أصول

الفقه،تأليف:د .عبد الكريم بن علي بن محمد النملة ،مكتبة الرشد،الرياض ،ط، 3سنة 1425هـ2004-م ج110/1
46

[-آلعمران:جزء آية]7

47

 -تفسير البحر المحيط ج/2ص402

48

 -ينظر :قواطع األدلة في األصول ج/1ص ،28المسودة ج/1ص.499

49

 -ينظر:المصدرين نفسهما

50
51

 -ينظر  :المسودة ج/1ص ،499المختصر في أصول الفقه ج/1ص37
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املخصص املنفصل العقل أمنوذجا



البحر المحيط في أصول الفقه ط العلمية (.)69 /1

 - 53ينظر :إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر،110/1الخالف اللفظي عند األصوليين تأليف:أ.د عبد الكريم بن علي النملة ،مكتبة
الرشد -الرياض ط 2سنة 140هـ 1999 -م ج/1ص70
 -54ينظر:المسودة ج/1ص ،500المختصر في أصول الفقه ج/1ص38
55
56
57

{ الحج}46 :

صحيح البخاري باب من استب أر لدينه (ج/1ص.)34

 -ينظر :أصول البزدوي ج/1ص ،165المسودة ج/1ص ،500المختصر في أصول الفقه ج/1ص38

 - 58ينظر :المعتمد ج/1ص ، 188الفصول في االصول للجصاص ج/1ص ،146اللمع في أصول الفقه ج/1ص ،32المحصول للرازي
ج /3ص ،73روضة الناظر وجنة المناظر ج/2ص ، 61منتهى الوصول واألمل ص ،129بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب
ج/2ص ، 568أصول الفقه البن مفلح المقدسي ج/3ص945
59

 -ينظر رأيهم في :المحصول ج/3ص ،111روضة الناظر ج/1ص ,244البحر المحيط ج  / 4ص  ,473شرح الكوكب المنير ج 3

 /ص . 280
60
61
62

[-الرعد جزء آية]16:

 ينظر :المحصول ج/3ص ,111بيان المختصر شرح مختصر ابن حاجب ج  / 2ص , 307البحر المحيط ج  / 4ص . 471[آل عمران]97 :

63

ينظر  :المحصول للرازي ج / 3ص  , 73روضة الناظر البن قدامة ج  / 2ص. 61

64

ينظر :الفصول في االصول ج  / 1ص  , 149بيان المختصر ج  / 2ص  309ـ 310

65

[الزمر]62 :

66

ينظر :الفصول في االصول ج  / 1ص  , 149بيان المختصر ج  / 2ص  309ـ 310

67

 -ينظر :روضة الناظر ج/1ص ،244منتهى الوصول واألمل ص129

 -68ينظر :روضة الناظر ج/1ص ،244التمهيد في أصول الفقه ج/2ص ،103منتهى الوصول واألمل ص129
 -69ينظر :روضة الناظر ج/1ص244 - 243
70

ينظر  :البحر المحيط للزركشي ج / 4ص 473

71

ينظر  :ارشاد الفحول ج  / 1ص . 384

72

ينظر  :التقرير والتحرير ج  / 1ص  , 244البحر المحيط في اصول الفقه ج  , 473 / 4المحصول للرازي ج  / 3ص , 173

المختصر البن اللحام ص . 122
73

[الزمر.]62 :

74

[النحل.]3 :

75

[هود.]6 :

76

ينظر  :البحر المحيط ج  / 4ص , 205الرسالة للشافعي ج  / 1ص . 23

77

ينظر :حاشية العطار على شرح الجالل المحلي على جمع الجوامع (.)61 /2

78
79
80
81

[الزمر.]62 :

ينظر  :البح المحيط . 491 / 2
[آل عمران]97 :
سنن الترمذي (.)84 /3



 



