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 امللخص
في أنه قوة    حبا هللا تعالى اإلنسان بنعمة العقل بغية التفكر والتدبر ، فانماز به اإلنسان إلدراك األشياء وحقائقها والمسائل ودقائقها ، والريب

من جسيمة تعضده على استقصاء الترابطات وحل المشكالت ، ومن جانب آخر أكرم هللا تعالى اإلنسان بالقلب النابض بالحياة ، وال مناص  
التسليم في أنهما متضادان متكامالن ، على حين أن العقل يتسق بالصالبة ويجنح للمنطق واالستدالل ، وفي بحثنا هذا الموسوم ) المخصص  

 المنفصل العقل أنموذجًا ( 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
أنت العليم ان الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ باهلل من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا سبحانك ال علم لنا اال ما علمتنا إّنك  

اشهد ان ال إله اال هللا وحده ال شريك له الذي وسعت رحمته كل شيء وعم فضله جميع الخلق واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله  الحكيم و 
ان    المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد :فمن نعم هللا الكثيرة علي  

ة العلوم الشرعية وان اختمها برسالة الدكتوراه في علم اصول الفقه وهذا بحث اقدمه في علم اصول الفقه في التخصيص المنفصل وفقني لدراس
ُقُلوٌب َيْعِقُلوَن َتُكوَن َلُهْم واخذت العقل انموذجا , وقد جعل هللا تعالى العقل للتفكر والتدبر يقول َتعالى ِفي سوَرة الَحج) َأَفَلْم َيِسيُروا ِفي اأْلَْرِض فَ 

ُمحدثات وَحقائق  ، َوقيَل البِن َعباس، ِبماذا نلَت العلِم، قاَل: ِبلساِن َسؤول َوقلِب َعقول، َخلق هللا اإلنَسان َوميزُه بالَعقل الذي به ُيدرك  1ِبَها(  
ُتساعدُه َعلى استنباِط الَترابَطات َوحّل الُمشكالت ِبصورة َعقالنّية، َوأنعَم َعليه  األشَياء، َوأكَرمُه َبأن َجعلُه َعاقاًل مفّكرًا، فالعقُل هَو الُقوة التي  

ُمتكامالن، فالعقُل    بَقلب ينبُض بين ُضلوعه ليقيَم َشعائر هللا تعالى التي فيها  الَحياة الطيبة الكريمة لكل خلق هللا تعالى والَعقل والَقلب ُمتضادان
يرتكُز َدائمًا على المنطِق واالسِتدالل، و َقد َيختلف الَعقل َعن الَقلب تِبعًا النقَسامه الذاتّي َومن ُثم الَخارجي، حيُث   امتاَز بالَصالبة والُقوة، إذ

الناس وقد  أن  الُمتعارف َعليه بأن  الَعقل يرتبُط بالَماديات, وقد جعلت بحثي هذا في تعريف العقل واالختالف في مكان وجوده وهل يتفاوت فيه  
  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   

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

 الخاتمة     
 املبحث االول :  التخصيص تعريفا وحكما ونوعًا

 املطلب االول :تعريف التخصيص وحكمه  
 التعريف  الفرع االول :

 .2التخصيص لغة: التخصيص ضد التعميم، وهو تمييز بعض الجملة بحكم ال يشاركه فيه أحد، ولهذا يقال خص فالن بكذا
 عّرَف جمهوُر االصولييَن )المتكلمين ( التخصيص بتعريفات كثيرة   :اصطالحا  التخصيص  

   4{اْلُمْشِرِكينَ  َفاْقُتُلوا}أي اخراجه كاخراج المعاهدين من قوله تعالى  3تمييُز َبْعِض الجملة بالحكمِ  قال ابن السمعاني :
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 .5عرفه امام الحرمين الجويني: هو بيان ما لم يرد باللفظ العام يخص إفراد الشيء بالذكر، تقول: خصص فالن الشيء بالذكر إذا أفرده 
 ِبهِ   ُمْقَتِرن    ُمْسَتِقلّ    ِبَدِليل    َأْفَراِدهِ   َبْعضِ   َعَلى   اْلَعامِّ   َقْصرُ   ُهوَ   الحنفية: يعرف صاحب كشف االسرار التخصيص بأّنُه :تعريف التخصيص عند  

َفةِ   َعنْ   ُمْسَتِقلّ    ِبَقْوِلَنا  َواْحَتَرْزَناويقول في بيان قيود هذا التعريف     َوَلْيَس   اْلُمَعاَرَضةِ   َمْعَنى  ِمنْ   ِللت ْخِصيصِ   ِعْنَدَنا  ُبد    اَل   إذْ   َوَنْحِوِهَما  َوااِلْسِتْثَناءِ   الصِّ
َفةِ   ِفي وعلى هذا يرى الحنفية ان التخصيص 6.َنْسًخا  َيُكونُ   الت ْخِصيصِ   َدِليلُ   َتَراَخى  إَذا  َفِإن هُ   الن اِسخِ   َعنْ   ُمْقَتِرنٌ   َوِبَقْوِلَنا   ااِلْسِتْثَناءِ   ِفي   َواَل   َذِلكَ   الصِّ

لغزالي فيما  نوع من البيان يتضمن معنى المعارضة, وأنه ليس بيانًا محّضا ولكونه بيانًا فألّنه بياُن ارادة الشارع من اول األمر, ويقول االمام ا
  للعموم  الموضوع  باللفظ  أراد  وأنه  المتكلم،  إرادة  يعرف  الدليل  لكن   محال  العام  تخصيص   أن  بينا  فقد   تجوز،   مخصصة  األدلة   تسمية  فإننّصه))  

     7, والتخصيص على التحقيق بيان خروج الصيغة عن وضعها من العموم الى الخصوص.خاصا معنى
  واستدلوا بالوقوع في   8ذهب أكثر االصوليين إلى جواِز التخصيص ووقوعه في الخبِر وغير الخبر من االمر والنهي.  :  الفرع الثاني الحكم
فقد اتت الريُح العقيُم على االرِض والجبال فلْم تْجعلها كالرميم وهذا من    9{َكالر ِميم  َجَعَلْتهُ   ِإال    َعَلْيهِ   َأَتْت   َشْيء    ِمنْ   َتَذرُ   َما}  الخبر كقوله تعالى

اِرقُ } وأم ا وقوعه في االمر فكقوله تعالى   القصص وهي بال شك  أخباٌر. اِرَقةُ   َوالس   مع أن ُه ليس كُل سارق  تقطع يده. 10{  َأْيِدَيُهَما  َفاْقَطُعوا  َوالس 
صرف  : إن  لفَظ السارق والسارق من االلفاظ العامة في القرآِن الكريِم ولكن هذا العموم غير مراد هنا ألن ه قد جاَء دليٌل من السنِة و وجه الداللة

 ِديَنار    ُرُبعِ   ِفي  الَيدُ   ُتْقَطعُ : »َوَسل مَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصل ى   الن ِبي    الَ هذا العموم الى الخصوص وهو حديث السيدة عائشة ام المؤمنين رضي هللا عنهاقَ 
اِرقَ   َيْقَطعُ   َوَسل مَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصل ى  هللاِ   َرُسولُ   َكانَ : »َقاَلْت   َعاِئَشَة،   َعنْ   مسلم  االمام  صحيح  وفي  َفَصاِعًدا« وأم ا  11  َفَصاِعًدا«  ِديَنار    ُرْبعِ   ِفي   الس 

مع حل نساء اهل الكتاب, وإذا كانت هذه النصوص وغيرها غيَر مرادة    12{ ُيْؤِمن  َحت ى  اْلُمْشِرَكاتِ   َتْنِكُحوا  َواَل } وقوعه في النهي فكقوله تعالى  
  محال   وهذا  تعالى  هللا   بر خ  في  الكذب  يوهمُ   ألن ه   وذلك  وقد شذ  بعضهم فمنع التخصيص في الخبر 13على العموم يكوُن التْخِصْيُص قد دخلها. 

غير جائز كما في نسخ الخبر, وقد ذهب الجمهور من  الفقهاء   , ولما فيه من مخالفة الُمْخبِر للخبروهو14  محال   المحال  الى  أّدى   فما  عليه
ثبَت والمتكلمين الى عدم جواز دخول النسخ في االخبار , وذهَب طائفٌة الى تجويزه ,والصحيح أن  النسَخ ال يدخل في نفس الخبر , ولكن إْن  

ذب اوااليهام ألن  العام يحتمل التخصيص احتمااًل قويًا وهذا االحتمال ومع ذلك فقد رد  : ال نسّلم لزوم الك  15بِه حكٌم جاَز نسُخ ذلَك الحكِم. 
ُمرادًا من   يجعل السامع للخبر مجوزًا إرادةَ بعض العام من العام فإذا ورد ما يثبت إرادة البعض وهو المخصص ُعِلَم أن  البعَض المخرج لْم يكنْ 

 16العام وحيث لم يكن مرادًا فال كذَب وال إيهام للكذب .
 الفرع الثالث : انواع المخصصات 

 وهي أدلة التتخصيص وهي نوعان :  
وانواع المتصل أربعة    17: مخصصات متصلة وهي ما ال يستقل من االلفاظ بنفسه في إفادة المعنى بل يكون متعلقًا باللفظ الذي قبله. االول  

ولكن ذهب أكثر الحنفية وجماعة من االصوليين إلى أن  ذلك ال يسم ى تخصيصًا مع 18عند االكثرين االستثناء , والشرط , والصفة ,والغاية. 
 19أو الصفة أو الغاية أو الباقي بعد المستثنى.  اعترافهم بان الحكم ثابت للمقيد بالشرط

  20: مخصصات منفصلة وهي ما يستقل من لفظ أو غيره بنفسه في أفادة معناه من غير حاجة  إلى ما دخله التخصيص .  الثاني
. وقد عّرفه االمام بدُرالدين الزركشي رحمه هللا فقال : التخصيُص باالدلِة  21: اشهرها العقل والحس  والقرآن والسنة والقياس.  وانواعه كثيرة

وعرفه صاحبُ  شرِح الكوكِب المنيِر فقال : هو ما يستقل  22لمراُد ما يستقل  بنفسِه وال يحتاُج في ثبوته الى ذكر لفِظ العام معه. المنفصلِة وا
 23بنفسه بأن لم يكْن مرتبطًا بكالم  آخَر.

العقل أن  المراَد بها خصوُص ما ال يحيله    إن  الصيغَة العامَة إذا وردْت واقتضى العقُل إمتناَع تعميمها فيعلم من جهة  :  التخصيص بالعقل
ل أن مطلَق الصيغِة لْم  العقُل , وليس المراُد به أن  العقَل صلٌة للصيغِة نازلةٌ  منزلَة االستثناِء المتصل الكالم , ولكن  المراَد به أّنا نعلم بالعق

 24ُيَرْد تْعِميمها. 
والذي من جهة العقل ضربان أحدهما: ال يجوز ورود الشرع بخالفه وذلك ما يقتضيه العقل  ل :  وقد قّسَم االمام الشيرازي العقَل إلى قسمين فقا

 من براءة الذمة فهذا ال يجوز التخصيص به ألن ذلك إنما يستدل به لعدم الشرع فإذا ورد الشرع سقط االستدالل به وصار الحكم للشرع. 
ما ال يجوز ورود الشرع بخالفه وذلك مثل ما دل عليه العقل من نفي الخلق عن صفاته فيجوز التخصيص به ولهذا خصصنا قوله    والثاني:

{  تعالى في الصفات وقلنا المراد ما خال الصفات ألن العقل قد دل على أنه ال يجوز أن يخلق صفاته فخصصنا العموم   25}َّللا ُ َخاِلُق ُكلِّ َشْيء 
 26به.



   

         

 املخصص املنفصل العقل  أمنوذجا                                               

  

  

 بالعقل الثاني: التخصيصاملبحث 
 املطلب االول : العقل تعريفا وتفاوتا وحمال  
 الفرع االول :  تعريف العقل عند العلماء

فيبتدئالمطلوب  الحــواس،  درك  إليه  ينتهي  حيث  من  به  يبتدأ  طريقًا  به  يضيء  نور  هو  هللا   العقل:  بتوفيق  ويتأمله  القلب  فيدركه  للقلب، 
 وبالنظر إلى المعاني اللغوية نجد أن مادة "عقل" وردت بعدة معاني   :.ومعنى العقل في اللغة27تعالى

 :ونأخذ معنيين 
الشيء أو ما يقارب  الحبس، قال ابن فارس ")عقل( العين والقاف والالم أصل واحد منقاس مطرد، يدل ُعظُمه على ُحبسة  في   :المعنى األول

ْرُه ُنَنكِّْسُه ِفي اْلَخْلِق َأَفاَل َيْعِقُلوَن{ "28الحبسة. ومن ذلك العقل، وهو الحابس عن ذميم القول والفعل أي أفال يعقل   29قال هللا تعالى }َوَمْن ُنَعمِّ
وأحب من صغر إلى كبر، ومن تنكيس بعد كبر في    هؤالء المشركون ُقْدرة هللا على ما يشاء بمعاينتهم ما يعاينون من تصريفه خلقه فيما شاء

 30هرم.
 العقل: نقيض الجهل، يقال عقل يعقل عقال، إذا عرف ما كان يجهله قبل، أو انزجر عما 31العقل نقيض الجهل، "قال الخليل : المعنى الثاني

قال هللا تعالى }ُأفّ  َلُكْم َوِلَما     32الفهم وافر العقل. كان يفعله. وجمعه عقول. ورجل عاقل وقوم عقالء. وعاقلون. ورجل عقول، إذا كان حسن  
ِ َأَفاَل َتْعِقُلوَن{, أي ُقبحا لكم ولآللهة التي تعبدون من دون هللا، أفال تعقلون قبح ما تفعلون من عبادتكم ما ال يضّر وال    33َتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن َّللا 

وقيل: العقل عند الفالسفة: هو تهيؤ الدماغ لفيض    34ينفع، فتتركوا عبادته، وتعبدوا هللا الذي فطر السماوات واألرض، والذي بيده النفع والضّر. 
 .36ذلك .وقيل: غير 35النفس عليه 

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

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

  .أو على بعضها مجازاً  ،ربعة بالتواطؤثم بعضها يطلق على ما تتم به األ ،أو على أقل االشتراك باالشتراك، األول:
وهذا المعنى هو محل الفكر    ،   مور الخفيةوتدبر األ  ،لقبول العلوم النظرية  اإلنسانيستعد به    الذيوهذا هو    ،القلب  في أنه غريزة تقذف    :  الثاني
  ،نماؤه  ينتهيثم    ،ربعون فال يزال يربى حتى تتم األ  ،فى مبتدأ العمر  كون ضعيفاً وي،  وهو فى القلب كالنور وضوؤه مشرق الى الدماغ    ،   وأصله

 38.بحسب ذلك،  وبعضهم ذكياً  ،وبهذا كان بعض الناس بليداً  ،ومنهم من يقل ،قلبه في فمن الناس من يكثر النور 
  البديهيات   من  غيرها  إلى  الجزء  من  أكبر  الكل  بأن  كالعلم  العقالء  جميع  عليها  يتفق  التي  وهي  العقلية  البديهيات  أو  الضرورية  العلوم  :الثالث

 39. محال وهو التسلسل إلى ذلك ألفضى لبرهان تحتاج كونها  لزم ولو مكتسبة وغير إلقرارها دليل  إلى تحتاج ال علوم وهي
  إلى   اإلنسان  تدعو"  التي  وهي  وواقع،  جليّ   أمر  فيها،  وتفاضلهم  الناس  وتفاوت  واالستدالل،  بالنظر  تحصل  التي  وهي  النظرية،  العلوم  :الرابع
ألن ؛  فإنه هوس  ؛واحد  فال تطمع في أن تحده بحد  ،ما حد العقل  :إذا قيل  وقال حجة االسالم االمام  الغزالي: ".يضره   ما  وترك  ينفعه  ما  فعل

ويطلق على الغريزة التي يتهيأ بها اإلنسان لدرك العلوم    ،إذ يطلق على بعض العلوم الضرورية  ،اسم العقل مشترك يطلق على عدة معان
ويطلق على من له وقار    ،ال يسمى عاقالً   االعتبار حتى أن من لم تحنكه التجارب بهذا    ،ويطلق على العلوم المستفادة من التجربة  ،النظرية

فيجب بالضرورة أن تختلف   ،إذا اختلفت االصطالحاتف ،وهكذا،فالن عاقل  :فيقال  ء،وهو عبارة عن الهدو   ،وهيبة وسكينة في جلوسه وكالمه 
  : الثاني  وباالعتبار  المستحيالت،واستحالة    الجائزات،كجواز    ،إنه بعض العلوم الضرورية  :فيقال في حد العقل باعتبار أحد مسمياته  ،الحدود

التعاريف والمعاني المتقدمة بأّن العقل ال يوصف بأنه  ويالحظ على هذه       .40وهكذا بقية االعتبارات   ،أنه غريزة يتهيأ بها النظر في المعقوالت
يقوم بالعاقل،    -عند من يتكّلم بالجوهر والعرض  -جوهر قائم بنفسه، خالًفا للفالسفة ومن شايعهم من المتكلمين، بل العقل صفة أو عرض  

 وكونه صفة يمنع كونه أول المخلوقات، ألن الصفة ال تقوم بنفسها 
 العقول   تفاوت الفرع الثاني: -

انه وتعالى إن  العقل ال يعتبر مقياسًا في كثير من األمور، وخاصة منها ما يرتبط بمصالح اإلنسان الدينية، ألنها مقيدة بشرع هللا وحدوده، فسبح
الستعمال العقل في  وعلم  أصول الفقه هو ذلك العلم الذي يؤسس    .يعلم الحكمة من وراء كل أمر بينه لعباده، وإن كانت عقولهم ال تدركه
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شرع  الشرع. ” وأشرف العلوم ما ازدوج فيه العقل والسمع واصطحب فيه الرأي والشرع. وعلم الفقه وأصوله من هذا القبيل، فإنه يأخذ من صفو ال
ال يشهد له العقل    الشرع بالقبول، وال هو مبنى على محض التقليد الذي   بحيث ال يتلقاه   والعقل سواء السبيل ، فال هو تصرف بمحض العقول

،والعقل المطبوع 42مطبوع ومكسوب   :عقالن  ،العقل  بعض العلماء قسم العقل على قسمين: ضروري، ومكتسب ، حيث قال:  41.  بالتأييد والتسديد
 هو الضروري وال يتفاوت فيه الناس، بخالف المكتسب، فإنه يتفاوت به الناس، بالتعلم وزيادة التجربة.

هذه    رر فقدهمـا تقـمـل  "فَهُمْ الَ يَْعقِلُونَ  ، "43{ يَْعقِلُونَوَمَثَلُ الَِّذينَ كَفَرُواْ كَمَثَلِ الَّذِى يَنْعِقُ بِمَا الَ يَسْمَعُ إِالَّ دَُعاء وَنَِداء صُمٌّ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ الَ:}:مثال األول
 .44من الحواس   يعطيها هذه الحواس إذ ال بد في كسبها من  وم ضروريةالعقل عل:  كما قال أبو المعالي وغيره ،قضى بأنهم ال يعقلون   ،الحواس

بخالف المكتسب، لذلك لم يحكم عليهم بعدم العقل إال بعد أن فقدوا    الضروري ال يتفاوت الناس به ،   مالعقل علم ضروري، والعل  وجه الداللة: 
 . 45معاني الحواس

 العقلية. ولكن بالنظر واستعمال المبادئ  بديهة،فال يدرك  واالستدالل،ما يحصل بالنظر  المكتسب، وهوالعقل  الثاني:

يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ ِعنِد رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِالَّ أُوْلُواْ األلْبَابِ  قال  تعالى: أي وما يتعظ بنزول المحكم والمتشابه إال  )  46 { }وَالرَّاسِخُونَ فِي الِْعلْمِ 
فال بد من النظر فيه بالعقل ،  أشتبه من القرآن  ونبه بذلك على أن ما،  إذ هم المدركون لحقائق األشياء ووضع الكالم مواضعه  ؛ أصحاب العقول

 الباري حتى ال ينسب إلى    ،بل يستعمل في ذلك الفكر  ،فال يوقف مع داللة ظاهر اللفظ  ،الذي جعل مميزًا إلدراك الواجب والجائز والمستحيل
 وال إلى ما شرع من  ،تعالى

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

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

 وأب، وأختاره من الحنابلة  48ذهبوا إلى أنه ال يجوز أن يكون عقل أرجح من عقل إال في التجارب، وهو مذهب المعتزلة واألشعرية  القول األول:
 49الخطاب وابن عقيل

  َعنْ هو المروُي  و   الزيادة والنقصان، : ذهبوا إلى أن العقول تتفاوت، فيكون عقل أكمل من عقل في الجملة؛ الن جملة العقل تقبل  القول الثاني
اَلمُ  َعَلْيهِ  -  ِلَقْوِلهِ  ,50َيَتَفاَوتُ  َأن هُ ب اْلَحَناِبَلةِ  ِمنْ  َوَكِثير   اْلُمْعَتِزَلةِ  « َعْقل   َناِقَصاتِ : »- الس   51. َوِدين 

َوُسَليأٌم    " الت َّلأِخيِص   " ِف  َماُم  اْلأِ قَاَلُه  ََصحُّ َكَما  َقلُ َواْلأ أَعأ ٌص  َشخأ يَ َتَحقَُّق  َفََل  يَ تَ َفاَوُت،  ََل  أَنَُّه   : ُُهمأ َوَغْيأ الأُقَشْيأِّي  َوابأُن  رِيِب  الت َّقأ  " ِف  ٍص،  الرَّازِيَّ  َشخأ أُرِيَد   ِمنأ  إنأ  أَنَُّه  ِقيُق  َوالتَّحأ
رِيِبُّ َفََل َشكَّ ِف تَ َفاُوتِهِ   52. الأَغرِيزِيُّ َفََل يَ تَ َفاَوُت أو التَّجأ

والذي أميل اليه  في هذه المسألة  هو عدم التفاوت  في العقول إال في التجارب؛ أي في العقل التجريبي كما بينت وذلك ألن   رأي الباحثة: -
 .53العقول تتفاوت فيه بتفاوت التزود بالعلم والخبرة وهذا من االمور البديهية  وهللا اعلم  

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

 :،وصححه الباجي ودليلهم قوله تعالى54محل العقل القلب، والى هذا ذهب األشعرية والمالكية والشافعية وعليه بعض الحنابلة  القول األول:
ُدورِ َأَفَلْم َيِسيُروا ِفي اأْلَْرِض َفَتُكوَن َلُهْم ُقُلوٌب َيْعِقُلوَن ِبَها َأْو   ﴿ , 55﴾. آَذاٌن َيْسَمُعوَن ِبَها َفِإن َها اَل َتْعَمى اأْلَْبَصاُر َوَلِكْن َتْعَمى اْلُقُلوُب ال ِتي ِفي الص 

  فأضاف منفعة كل عضو إليه؛ فمنفعة القلب التعّقل كما أن منفعة األذن السمع؛ فجعل عقل الشيء وتدبره في القلب , وقوله  صلى هللا عليه
وُخص القلب بذلك ألنه أمير    56َي اْلَقْلُب« .َوِإن  ِفي اْلَجَسِد ُمْضَغًة ِإَذا َصَلَحْت َصَلَح اْلَجَسُد ُكل ُه، َوِإَذا َفَسَدْت َفَسَد اْلَجَسُد ُكل ُه، َأاَل َوهِ وسلم: َأاَل  

ن وحاسة الشم، وحاسة اللمس، توصل إليه ما  البدن، وسائر األعضاء حجبة له، توصل إليه من األخبار ما لم يكن يأخذه بنفسه، فالعين واأُلذ 
 ال يدركه إال بها، وبصالح األمير تصلح الرعية، وبفساده تفسد، وفيه تنبيه على تعظيم قدر القلب والحث على صالحه 

 : محل العقل في الدماغ، وبه قال قوم من أصحـاب أبى حنيفة، وقـد نص القول الثاني
نتهاه من البدن؟ فقال: سمعت أحمد بن حنبل يقول:العقل في الرأس، أما سمعت إلى قولهم: وافر الدماغ  أحمد، وقد سأله رجل عن العقل أين م

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

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

 املطلب الثاني : ختصيص العموم  بالعقل بني اجمليز واملانع
 فريقين: لقد اختلف علماء االصول  في  تخصيص العام بالعقل الى 

 .58يرى التخصيص بدليل العقل، وهو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة   الفريق االول:
إليه االمام الشافعي  وطائفة من المتكلمين وأشار الزركشي إلى أن ه رأُي ابن ُسريج     : يرى  منع  التخصيص بالعقل، وهو ماذهبالفريق الثاني

 .59من الشافعية ومن قال به من الحنابلة ابو خطاب
  60}قُلِ اللّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهَُو الَْواحِدُ الْقَهَّارُ{: استدل هذا الفريق  بقوله تعالى: أدلة المجيزين

يتناوُل الواجَب والممكَن والممتنَع والدليل العقلُي يمنُع أن يكوَن هللُا خالقًا    ءأن  اآليَة تفيُد العمومَ  بحسب اللغة وذلك ألن  الشي   :الداللةوجه  
 اْلَبْيِت   ِحج    الن اسِ   َعَلى  َوهلل ِ }.وايضا استدلوا بقوله تعالى61لنفسه وبهذا فقد خص عموم النص بالعقل؛ لما ُيْعلُم ضرورة أنه تعالى ليس خالقًا لنفسه

 62{اْلَعاَلِمينَ   َعنِ   َغِني   َّللا َ   َفِإن   َكَفرَ  َوَمنْ  َسِبياًل  ِإَلْيهِ  اْسَتَطاعَ  َمنِ 
ألن  الالم تفيُد االستغراَق , والعقُل منَع وجوَب الحج على الصبياِن والمجانين لعدم    أن  لفَظ )الناس( في اآلية يتناول كل أنسان  ,  :الداللةوجه  

   63فهِمِهم الخطاب الشرعي فيكوُن العقُل مخصصًا للعموِم. 
 أدلة أصحاب المذهب الثاني: 

 64البعِض فكان كالنسخ. ــ لو جاز التخصيص بالعقل لجاَز النسُخ به أيضًا ألن  التخصيَص بياٌن بعدم نفاِذ الحكم في   1
بانه ال تالزم بين التخصيص والنسخ فالنسخ محجوٌب عن نظر العقل ألّنه ال سبيل الى معرفة توقيت مدة الحكم عن طريق العقل   واجيب:

  66هللا واجب الوجود وغير مخلوق. , يقطع بأن   65{ َوِكيل َشْيء   ُكلِّ  َعَلى َوُهوَ   َشْيء   ُكلِّ  َخاِلقُ  َّللا ُ }بخالف التخصيص فالعقل في قوله تعالى 
ــ أن العقل سابق على أدلة السمع، والمخصص ينبغي أن يتأخر؛ ألن التخصيص إخراج ما يمكن دخوله تحت اللفظ، وخالف المعقول ال  2 

 . 67يمكن تناول اللفظ له 
 . 68نريد بالتخصيص الدليل المعرف إرادة المتكلم، وأنه أراد باللفظ الموضوع للعموم معنى خاصًا، والعقل يدل على ذلك وإن كان متقدماً  : وردَّ 

 . 69فإن قيل: ال يسمى ذلك تخصيصًا، فهو نزاع في عبارة 
 على أن  العقَل ال يحسن وال يقبح , وأن الشرع يرد بما ال  ـــ إن  الخالَف راجٌع الى التحسين والتقبيح العقليين, والمنع من التخصيص بناءً   3

 70يقتضيه العقل.
وقد ذكر االمام الغزالي والرازي والزركشي وغيرهم أن  النزاَع   71: أن  الكالَم في مسألة التحسين والتقبيح العقليين ال عالقَة له بهذه المسألِة.    ورد

ل ثابت دوَن اللفِظ إجماعًا, وإّنما الخالُف في تسميته مخصصًا , فالفريق الثاني ـــ وهو ظاهُر كالِم  في هذه المسألِة لفظٌي, إْذ مقتضى العق
ُل , وألن   االمام الشافعي رضي هللا عنه في كتابه الرسالة ـــ ال يسميه مخصصًا , ألن  المخصَص هو المؤثُر في التْخصيِص وهو االرادُة ال العق

  وما يعنينا من هذا  الخالف بين االصوليين هو : أن  موقف االمام الشافعي   72يعمُل في اللفِظ بل يكوُن مرتبًا عليه.   دليَل العقِل سابٌق فال
 رضي هللا عنه من تخصيص العام بالعقل , وقد ذكر الزركشي أن هناك من منع التخصيص بالعقل فقال : وقد منع بعضهم التخصيص بالعقل 

هللا عنه في الرسالة فانه قال في باب : ما نزل من كتاب هللا عام ًا يراُد به العام  ويْدخله الخصوُص ثم  قاَل  وهو ظاهر نص  الشافعي رضي  
َماَواتِ   َخَلقَ }  وتعالى  تبارك  وقال,73{ َوِكيلٌ   َشْيء    ُكلِّ   َعَلى  َوُهوَ   َشْيء    ُكلِّ   َخاِلقُ   َّللا ُ }الشافعُي قال هللا تعالى     َداب ة    ِمنْ   َوَما}  وقال74{ َواأْلَْرَض   الس 

 وشجر  روح  وذي وأرض   سماء من  شئ فكل  الشافعي قال  فيه  اص خ ال عام فهذا  75{ َوُمْسَتْوَدَعَها ُمْسَتَقر َها َوَيْعَلمُ  ِرْزُقَها َّللا ِ  َعَلى   ِإال   اأْلَْرضِ  ِفي
وهذا يعني أن االمام الشافعي ــ رضي هللا عنه ــ لْم يْعتبِر العقَل  76.ومستودعها  مستقرها  ويعلم  رزقها  هللا  فعلى  دابة  وكل  خلقه  فاهلل  ذلك  وغير

 َوَمَنعَ )مخصصًا لعموم الكتاب والسنِة, وقد صّرح صاحُب حاشيِة العطار على متن جمع الجوامع بمنع الشافعي للتخصيص بالعقِل حيث قاَل:  
اِفِعي   َص   َما  َأن    إَلى   َنَظًرا(  َتْخِصيًصا  َتْسِمَيَتهُ )  -  َعْنهُ   َّللا ُ   َرِضيَ   -(  الش    َأيْ (  َلْفِظي  )  اْلِخاَلفُ   َأيْ (  َوُهوَ )   ِباْلُحْكمِ   إَراَدُتهُ   َتِصح    اَل   ِباْلَعْقلِ   َتَخص 
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  َوِعْنَدُهمْ   َنَعْم،  َفِعْنَدَنا  َتْخِصيًصا  ِلَذِلكَ   َنْفُيهُ   ُيَسم ى   َوَهلْ   اْلَعامِّ   مَ ُحكْ   َعْنهُ   َنَفى  ِفيَما  اْلَعْقلِ   إَلى  الر ُجوعِ   َعَلى  ِلاِلتَِّفاقِ   َوالت ْسِمَيةُ   الل ْفِظ،  إَلى  َعاِئدٌ 
 واقول : لقْد تبّيَن لنا من نصوِص علماِء االصوِل الشافعيِة وغيرهم أّن االماَم ال يرى تخصيَص العام بالعقِل.  77.ال

  العلوم   من ذلك   سوى   وما   ،  -يخالفهما  ال-  لهما  تابعا  يصلح  لكن ،  التشريع  في  وال  الغيبيات  في  مستقال  مصدرا  يعد  ال  العقلإن     :الباحثةرأي  
 .  الشرع به جاء مما شيئا يخالف لم  ما ، للعقل فيها مفتوح  فالمجال  الدنيوية والمعارف

 على الرغم من االدلة التي ساقها المجوزن وتضعيفهم الدلة المانعين ولكن القول بعدم جواز التخصيص بالعقل وذلك السباب منها    اخلامتة :
  َشْيء   ُكلِّ  َخاِلقُ  َّللا ُ }  ان يجوز دخوله فيه من طريق العقل فعندما قال تعالى  ــ إّن التخصيص معناه أن يخرج عن عموم اللفظ بالدليل ما ك 1

فهذا عام ال خصوص فيه ولم ا كان هللا تعالى يستحيل دخوله تحت العام وهو قوله )كّل( التي هي العام لم يعتبر   78{َوِكيلٌ   َشْيء    ُكلِّ   َعَلى  َوُهوَ 
ذلك تخصيصًا , ألن  التخصيَص إخراُج ما يمكُن دخوله تحَت العام فأّما الذي يستحيُل دخوله في عموم اللفظ فإن خروجه عن الخطاب ال  

 79ي ذلك البن سريج والصيرفي. يكون تخصيصًا وقد نسب الزركش
فأن  خروَج الصبيان والمجانين لم يكن بدليل العقل وإن ما كاَن بالدليل الشرعي فعن    80{اْلَبْيتِ   ِحج    الن اسِ   َعَلى   َوهلل ِ } ــ أّما بالنسبة لقوله تعالى    2

ِبيِّ  َوَعنِ  َيْسَتْيِقَظ، َحت ى الن اِئمِ  َعنِ :  َثاَلَثة   َعنْ   الَقَلمُ   ُرِفعَ : َقالَ  َوَسل مَ  هِ َعَليْ   َّللا ُ  َصل ى هللاِ  َرُسولَ  َأن  علي بن ابي طالب رضي هللا عنه :   َحت ى  الص 
،  81. َيْعِقلَ  َحت ى اْلَمْعُتوهِ  َوَعنِ  َيِشب 

  املصادر
   الكريم القران

  3ط  الرشد،الرياض،  مكتبة  النملة،   محمد  بن  علي  بن   الكريم  عبد.  د:الفقه،تأليف  أصول  في   الناظر   روضة   بشرح   البصائر  ذوي   إتحاف  ـــ   1
 . م2004- هـ1425 ،سنة

  - العربي  الكتاب  دار   الجميلي  سيد.  د:  تحقيق  ، (    هـ631-551)   الحسن   أبو  اآلمدي  محمد  بن   علي:  تأليف  األحكام،  أصول  في   اإلحكام  ـــ  2
 . 1404سنة 1ط بيروت،

 بيروت،  -لبنان    الرسالة،  مؤسسة  الجبوري،  محمد  هللا  عبد.  د:تحقيق  ،(هـ473)   الباجي  الوليد  أبو:تأليف  الفصول،  أحكام  في   الفصول  إحكام
 م 1989  سنة - هـ 1409 سنة 1ط
  الغرب  دار  بيروت،  -لبنان  تركي،  المجيد  عبد:  تحقيق  ،(هـ473)  الباجي  الوليد  أبو:تأليف  الفصول،  أحكام   في   الفصول  إحكام  ــ  3

 . م 1995  - هـ 1415سنة2اإلسالمي،ط
 كراتشي   -  بريس  جاويد  مطبعة  ،(هـ482ت)    الحنفيى  البزدوي   محمد  بن  علي:  تأليف  األصول،  معرفة  الى  الوصول  كنز  -  البزدوي   أصول  ـــ  4
 بيروت  - المعرفة دار  األفغاني،  الوفا أبو: تحقيق ، (هـ490ت) بكر أبو السرخسي سهل  أبي بن  أحمد  بن محمد: تأليف السرخسي، أصول   ـــ 5

 . هـ1372 سنة
 . اإلسالمي الكتاب  دار. الناشر المرتضى، بن  يحيى بن أحمد  الز خار، البحر

  وخرج   نصوصه  ضبط:  تحقيق  ،(هـ794ت)    الزركشي  هللا  عبد  بن  بهادر  بن  محمد  الدين   بدر:  تأليف  الفقه،  أصول  في  المحيط  البحر  ــــ  6
 . م 2000 -  هـ1421 1ط بيروت، -لبنان العلمية، الكتب دار تامر، محمد محمد. د: عليه وعلق أحاديثه

 محمود  العظيم عبد. د: تحقيق ،(هـ478-419) المعالي أبو الجويني يوسف بن هللا عبد بن الملك عبد: تأليف الفقه، أصول في البرهان ــــ 6
 . هـ1418  سنة 4ط مصر، – الوفاء،المنصورة الديب،

  دار  محمد،  جمعه  علي  د.أ:تحقيق  ،(هـ749ت)  االصبهاني  عبدالرحمن  بن  محمود:  تأليف  الحاجب،  ابن  مختصر  شرح  المختصر  بيان  ـــ  7
 . م2004 - هـ1424سنة1 ط القاهرة،   السالم،

 .  هـ1405 سنة 1ط بيروت، – العربي الكتاب دار ، األبياري  إبراهيم: تحقيق الجرجاني،  علي بن محمد بن  علي: تأليف التعريفات، ـــ 8 
 . هـ1316 ،1ط مصر، األميرية، الكبرى  المطبعة الهمام  ابن تحير على  ، (هـ879ت ) الحاج أمير ابن العاّلمة للشيخ والتحبير، التقرير ــ 9

 البابي  مصطفى  ،1937  الثانية،  الطبعة  المحلي،  شرح  على  البناني  حاشية  مع  مطبوع   السبكي  الدين  تاج  اإلمام  تأليف:  الجوامع  جمع  ـــ  10
 . مصر  -الحلبي

 . م1999 -  هـ1420  سنة 1ط بيروت،-لبنان ، العلمية الكتب دار العطار، حسن: تأليف الجوامع، جمع على العطار  حاشية ـــ 11
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  ،(هـ771- هـ 727)السبكي  الكافي  عبد  عبد  بن   علي  بن  الوهاب  عبد   نصر  أبي  الدين   تاج:  تأليف  الحاجب،  ابن  مختصر  عن   الحاجب  رفع   ــــ  12
 .  م1999-هـ1419 سنة1ط لبنان،-بيروت الكتب، عالم  الموجود، عبد  أحمد عادل والشيخ معوض، محمد علي الشيخ: تحقيق

 سعود،  بن  محمد  اإلمام  جامعة  ، (620-541)محمد  أبو  المقدسي  قدامة  بن  أحمد  بن  هللا  عبد:  تأليف  المناظر،  وجنة  الناظر  روضة  ـــ  13
 .  هـ1399سنة  2ط الرياض،

 .بال الطبع سنة بيروت، الفكر،  دار  ، الباقي عبد فؤاد  محمد: تحقيق القزويني، عبدهللا أبو يزيد بن محمد: تأليف ماجه، ابن سنن
 . بيروت العربي، التراث إحياء   دار شاكر، محمد أحمد: تحقيق ،(هـ279ت) الترمذي عيسى أبو عيسى بن محمد الترمذي، ُسنن ــــ 14
  دار  حراد،  نريه. ود  الزحيلي  محمد. د: تحقيق ، (هـ972ت) النجار بابن المعروف  العزيز، عبد  بن  أحمد  بن محمد المنير، الكوكب شرح ـــ  15

 . هـ413 العبيكان، مكتبة وطبعة القرى، أم جامعة اإلسالمي، التراث وإحياء البحوث مركز: النشر
 الكتب   دار  الُكبرى،  األميرية  المطبعة  النشر،  دار   ، (هـ756ت)  القرافي  إدريس  بن   آمد  المحصول،   اختصار  في   الفصول  تنقيح  شرح  ـــ  16

 . هـ1421  ،1ط العلمية،
: ت)الجعفي،  اسماعيل   بن   محمد  هللا   عبد  البي  ،(وايامه  وسننه    هللا   رسول   امور  من   المختصر   الصحيح   المسند  الجامع)  البخاري   صحيح   ـــ  17

 . اليمامة-كثير  ابن دار  مطبعة م،1987-هـ1407: الطبع سنة ،3/ط البغا، ديب مصطفى. د: تحقيق ، (هـ256
  الباقي،   عبد  فؤاد   محمد:  تحقيق  ، (هـ261:  ت )النيسابوري،  القشيري   الحجاج  بن   مسلم   الحسين  البي  ،(الصحيح  الجامع)  مسلم  صحيح  ـــ   18
 .بيروت -العربي التراث احياء دار
  سنة   المباركي،  علي   احمد.  د:  تحقيق  ،(هـ 458:  ت)  الحنبلي،  الفراء  الحسن  بن   محمد  يعلى  ابي  للقاضي  الفقه   اصول   في  العدة  ــ19

 .بيروت -الرسالة  مؤسسة مطبعة هـ،1400:الطبع
:  الطبع  سنة  ،(هـ710:  ت)  النسفي،  الدين  بحافظ  المشهور  احمد  بن  هللا  عبد  البركات  البي  المنار،  على  المصنف  شرح  االسرار  كشف  ـــ  20

 .لبنان -بيروت العلمية، الكتب  دار  مطبعة م،1986  -هـ1406
  حواشيه   وضع  ،(هـ  730:ت)  البخاري،  احمد  بن  العزيز  عبد  الدين  عالء  االمام:  تاليف  البزدوي،  االسالم  فخر  اصول  عن  االسرار  كشف  ـــ  21
 . لبنان -بيروت العلمية، الكتب  دار  م،1997 -هـ 1418:  الطبع سنة ،1/ ط عمر، محمد محمود هللا عبد
 االحاديث   تخريج  ،  م1984–  هـ1405:  الطبع  سنة  ،  1/ط  ،(هـ476:ت)للشيرازي،  علي  بن  ابراهيم  بن  اسحاق  البي  الفقه  اصول  في  اللمع  ـــ  22
 . الكتب عالم ،مطبعة الغامدي  عبدهللا: 

  هـ،  1400: الطبع  سنة ،1/ط العلواني، فياض جابر طه: تحقيق ، (هـ606: ت) الرازي، الحسين بن عمر بن محمد لإلمام المحصول، ـــ 23
 .الرياض – اإلسالمية سعود بن محمد اإلمام جامعة مطبعة

  على   الهدوي   حسن  الشيخ   المحقق  حاشية  مع(  هـ  646:    ت)  المالكي،  الحاجب  ابن  اإلمام  تأليف  ،   وحواشيه  األصولي  المنتهى  مختصر  ـــ  24
 .مصر – األزهرية الكليات مكتبة م،1973 –  هـ 1493: الطبع سنة إسماعيل، محمد شعبان:  وتصحيح مراجعة– الجرجاني السيد حاشية

 .لبنان – بيروت الحديثة،  العلوم دار  مطبعة ،(هـ 505:  ت)     الغزالي، محمد بن محمد حامد البي االصول، علم في المستصفى ـــ 25
 - بيروت  العربي،  التاريخ  مؤسسة:  النشر  دار  ، (هـ225ت)  األنصاري   الدين  نظام  بن  محمد  العلي  عبد  الثبوت،  مسّلم  شرح  الرحموت  فواتح  ـــ  26

 . 3ط لبنان،
 . م1980 بيروت، العربي، الكتاب  دار ، (هـ717ت) آبادي الفيروز يعقوب بن الدين مجد المحيط، القاموس ــ 27
  دار  الشافعي،  إسماعيل  محمد  حسن  محمد:  تحقيق  ،(هـ489ت)  السمعاني  الجبار  عبد  بن  محمد  بن  منصور  األصول،  في  األدلة   قواطع  ـــ  28

 .1ط بيروت، العلمية، الكتب دار : النشر
  دار   ،(هـ646ت)  الحاجب  بابن  المعروف  عمر  بن  عثمان  عمرو  بن  الدين  جمال  والجدل،  األصول  علمي  في   واألمل  الوصول  منتهى  ـــ  29

 . هـ1415 ،1ط بيروت، العلمية، الكتب دار : النشر
  والشؤون   األوقاف   وزارة:  النشر  دار  النشمي،  جاسم  عجيل:  تحقيق  ،(هـ370ت)  الجصاص،  الرازي   علي  بن  أحمد  األصول،  في  الفصول  ــــ  30

 . 1ط  هـ،1405 الكويت، اإلسالمية،
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  المدني،  دار: النشر دار  الحميد،  عبد الدين محي محمد: تحقيق تيمية، آل الحليم   عبد بن أحمد  بن الحليم عبد بن السالم  عبد المسودة، ـــ 31
 .القاهرة

 . هـ1400  ، 2ط دمشق، الفكر، دار : النشر دار  هيتو، حسن  محمد. د: تحقيق ، (هـ505ت) الغّزالي محمد بن محمد بن محمد المنخول،  ــ  32
 وزارة   السعدي،  الرحمن  عبد  الملك  عبد.  د:  تحقيق  السمرقندي،  أحمد  بن  محمد  النظر  شمس  الدين  عالء  اإلمام  تأليف  اأُلصول،  ميزان  ـــ  33

 . م1987/  1407  ،1ط الخلود،  مطبعة الدينية، والشؤون  األوقاف
  ابن   بدار  مطبوعة  المنورة،  بالمدينة  اإلسالمية  الجامعة  إلى  مقدمة  دكتوراه   رسالة  الجيزاني،  حسن   بن  حسين  بن  محمد  /الفقه   أصول  معالم  ــــ  34

 . م1998 ،2:ط الجوزي،
 . تركي المجيد عبد . د:   تحقيق ـ بيروت ـ اإلسالمي الغرب دار ـ م  1988 ـ 1ط ـ الشيرازي  اسحاق ألبي ـ اللمع شرح ــ 35
  أبي  للشيخ  ـ  الفقه  أصول في  المنار  متن  على ـ  ملك  بن  العزيز  عبد  بن  اللطيف  عبد   الدين  لعز ـ  األصول علم من  وحواشيه   المنار  شرح  ـــ  36

 ه1315  ـ  السعادات   دار  طبعة  وكذلك  ،  هـ  1315  ـ  العثمانية  المطبعة  ـ  هـ  710  ت  ـ  النسفي  الدين  بحافظ  المعروف  أحمد  بن  هللا  عبد  البركات
 اهلوامش

 
 ( . 46سوَرة الَحج، آَية رَقم )  1
 165/ص1، التعاريف ج796/ص1، القاموس المحيط ج448/ص1ينظر: كشف األسرار ج - 2
,فواتح الرحموت لنظام الدين االنصاري   73/    1, المحصول للرازي    283ــ ينظر : قواطع االدلة في االصول البي مظفر السمعاني ص    3
 .  100, اللمع لالمام الشيرازي ص  100/  1
 [ 5]التوبة:  4
 269/ص 1لبرهان في أصول الفقه جينظر: ا - 5
 .  242/  1, والتقرير والتحبير البن امير الحاج  296/  1, والمنار البن ملك  306/ 1ينظر : كشف االسرار لعبد العزيز البخاري  6
 . 246ينظر: المستصفى لالمام الغزالي ص  7
 .   355/ 1, المعتمد  300/ 2, االحكام لالمدي  203, ميزان االصول ص   339/   1ينظر : قواطع االدلة   8
 {  42}الذاريات:  9

 {.  38}المائدة:  10
/  8(, صحيح البخاري )282/  11(, مسند أحمد ط الرسالة ) 334(, مسند الشافعي )ص:  352/  2ينظر : الموطأ برواية ابن القاسم )  11

 (. 1312/ 3( , صحيح مسلم )160
 {   221}البقرة:  12
,شرح الكوكب المنير   338/    2,رفع الحاجب    119الصول ص  ,منهى ا  301/    2, االحكام لالمدي    303ينظر : ميزان االصول ص    13
3  /269  . 

 .  119,منتهى الوصول ص :  270/  3, شرح الكوكب المنير  302/  2, االحكام لالمدي  256/  2ينظر : المعتمد  14
 .  405/  1ينظر: احكام الفصول البي الوليد الباجي : تحقيق عبد المجيد تركي  15
 .  302/  2, االحكام لالمدي  304, ميزان االصول ص :    385/  2 ينظر : نهاية السول 16
 .  41/  2,شرح المحلي على جمع الجوامع  2528/  6, التحبير شرح التحرير  373/  3ينظر : البحر المحيط  17
 .   273/  3, البحر المحيط  141, تقريب الوصول ص :  307/   2يظر : االحكام لالمدي  18
 .   345/   1, فواتح الرحموت  60/  2,المحلي على جمع الجوامع   68/   1 ينظر : اصول الجصاص  19
   60/  2, شرح المحلي عل جمع الجوامع  2528/  6, التحبير شرح التحرير  273/  3ينظر : البحر المحيط  20
 .  345/  1, فواتح الرحموت  224, الى  202,شرح تنقيح الفصول من ص  68/   1ينظر : اصول الجصاص  21
 .  355/   3ينظر : البحر المحيط للزركشي  22
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 .  145ينظر : شرح الكوكب المنير البن النجار ص  23
 بتصرف .  205/ 2ينظر : البحر لمحيط  24
 .  62سورة الزمر اآلية:  25
 .  32ينظر : اللمع في اصول الفقه لالمام الشيرازي ص  26
هـ(، كراتشي ،مطبعة 482ليف: علي بن محمد البزدوي الحنفي )تكنز الوصول الى معرفة األصول، تأ  - ينظر : أصول البزدوي    -  27
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