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Abstract
Is “Kẖāṣ” preferred over “ʿām”: An applied Study of this Maxim in the
light of fatḥ al-qadīr by ibn al-humām
Muhammad Sarfraz Khan
The article aims to discuss opinions of experts of the principles of Islamic
Jurisprudence regarding the Jurisprudential Maxim: “Is “Kẖāṣ” preferred
over “ʿām” in Islamic Jurisprudence”? Which is the most important maxims
in Islamic jurisprudence. Islamic jurisprudence and its principles are two
most important interlinked disciplines of Islamic studies, which ordinarily
studied separately. Fiqh (Islamic Law considered the jurists Law, which is
the outcome of Jurist’s interpretation of the texts of Quran and Sunnah. The
Science of uṣūlu al-fiqh comprises of philosophy and principles/maxims.
The Jurisprudential Maxims are the ultimate tool through which the process
of interpretation is conducted. The Islamic Law is not given to man readymade, to be passively received and applied; rather it is to be actively
construed primarily on the basis of Quran and Sunnah and through the
application of the principles of interpretation incorporated in Islamic
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Jurisprudence. The process of interpretation, however, based upon the
glorious principles, which are known as jurisprudential maxims, or
principles of interpretation, scattered in the classical literature of Islamic
Jurisprudence.
The study will primarily discuss the meaning and different phrases of the
maxim along with mentioning the opinions of Jurists about it. Secondly, as
the Classical Fiqh book of renowned ḥanafī Jurist Kamal ibn al-humām
namely: fatḥ al-qadīr is selected as case study; practical applications out of
the book will also be discussed, so that the scope and significance of this
very maxim may be understood in a better way.
Keywords: Jurisprudential Maxims, interpretation, Jurisprudence, Al-aam, Alkhaas.
Summary of the Article
The article discuss in the first section, text of this under discussion Legal
Maxim as mentioned in classical literature of Islamic jurisprudence along
with its textual foundations in the holy Quran and Sunnah. The text of this
rule, which stated by a number of Jurists, and these scholars include al-rāzī,
al-ʾāmidī, al-qurāfī, ibn daqīq al-ʿīd and others. Furthermore, both terms
has defined and the meaning of this legal maxim has been explained in
detail. This rule means that when there is a conflict between the “Kẖāṣ”
and the “ʿām”, the “ʿām” will be given priority over the “Kẖāṣ”.
Muslim jurists have different opinions about this, so according to the
majority of jurists, the “Kẖāṣ” was given priority over the “ʿām” without
any restriction, because the meaning of the Kẖāṣ is definite, and the “ʿām”
is doubtful, therefore, there can be no conflict between definite and
doubtful.
According to ḥanafī school of thought both of “ʿām” and “Kẖāṣ” are
definite, thererfor, the “Kẖāṣ” will not give priority over the “ʿām” without
any restriction. It is necessary to work with the rules of conflict when the
conflict between them occurs, and then choose one of the following four
choices:
1: Both of them will be looked at historically, if the ʿām came first and the
Kẖāṣ came later sequentially, then the ʿām will be specified by the
Kẖāṣ,
2: in the case of gap and discontinuation the first one will be considered
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revoked accordingly.
3: On the other hand, if the Kẖāṣ came first and the ʿām came later,
whether it is associated to it or came later, it will be revoked in both
cases.
4: If the priority and delay of both cannot be determined historically, in
case of possibility of preference, one of them will be chosen;
otherwise, the decision will be delayed until and unless we know the
historical sequence of both texts.
An important example in Islamic jurisprudence of this is:
Times when prayer is forbidden, according to ḥanafī jurist prayer is
forbidden in three times:
1: After dawn, till the sunrise, where no Nafl or Sunnah prayers are to be
prayed at this time.
2: When the sun is in the middle of the sky until it comes down.
3:After ʿaṣar prayer till sunset.
ḥanafī jurist says that this opinion is based on a narration which is narrated
by Imam Muslim (1373) that:
‘Uqbah ibn ‘Aamir al-Juhani said: “There are three times at which the
Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) forbade us
to pray, or to bury our dead: when the sun has clearly started to rise until it
is fully risen, when it is directly overhead at midday until it has passed its
zenith, and when the sun starts to set until it has fully set”.
Imam Shafi says, that fardh prayer is not forbidden in these time for the
person who lives in Mecca and Nafal can be offered anywhere, his opinion
is built upon the narration narrated by Imam Muslim that:
If a person stays asleep during prayers time, then he should offer prayers
when he wakes up, that is his time.
There is a contradiction between the ʿām and the Kẖāṣ in these two
traditions, so the Hanafis preferred the ʿām to the Kẖāṣ. While Imam Shafi
applied the rules of preference of Kẖāṣ over ʿām in this regard.
Likewise an another juristic issue related to Zakat is, The nisab for zakat is
what comes out of the land , The majority of the Maliki, Shafi’i and Hanbali
schools, as well as Abu Yusuf and Muhammad of the Hanafi school, are of
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the view that the required number for zakat on what comes out of land is
five wasqs. Abu Hanifa, may God be pleased with him, went on to say that
zakat is obligatory on what comes out of the land, whether it is a little or a
lot.
The reason for the disagreement is the contradiction of two hadith, as the
holy prophet (peace be upon him) said:
“What is less than five wasqs of dates is charity”.
And the other hadith is the statement of the Prophet ( peace be upon him):
“What is watered by the rain and natural sources, or it was an earth of
ʿushar is tenth, and what is watered by s spraying is half a tenth”.
The Kẖāṣ and the ʿām contradicted in the opinion of Abu Hanifa with less
than five wasqs, and the history of these texts is uncertain, So, he chooses
the most correct of them, and the ʿām is more correct, because he requires
zakat on a little. Therefore, he is taken with it as a precaution, and zakat is
required on what comes out of the land at all, as the second hadith indicates.
As for the majority of Jurists, they specified the second hadith with the first,
in accordance with the rule that the Kẖāṣ should be given precedence over
the ʿām at all.
In short, the effect of disagreement among the jurists on this rule greatly
affects jurisprudential issues, because the texts of the Holy Qur'an and the
Sunnah of the Prophet will be either ʿām or Kẖāṣ, there will be differences
in the issues in which there will be both ʿām and Kẖāṣ existing textually.
:املقدمة

احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل وعىل آله وأصحابه أمجعني ومن تبعهم بإحسان
: وبعد.إىل يوم الدين
 وأعظمها،فإن علم القواعد األصولية املنبثق من علم أصول الفقه من أرشف العلوم قدر ًا
 وباب دالالت األلفاظ من أهم وأدق أبواب أصول الفقه؛ حيث إهنا تبحث عن طرق فهم.فائدة
 وبذلك تعد أساسا لالجتهاد واستنباط األحكام من.النصوص وداللة معانيها عىل األحكام
 فالقواعد األصولية هي صياغات لغوية ترسم منهج االجتهاد يف استثامر كافة طاقات.النصوص
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النص يف الداللة عىل املعنى .وهبذا الشأن يقول الزنجاين رمحه اهلل :ثم الخيفى عليك أن الفروع إنام
تبنى عىل األصول ،وأن من اليفهم كيفية االستنباط ،والهيتدي إىل وجه ارتباط بني أحكام الفروع
وأدلتها التي هي أصول الفقه ،اليتسع له املجال ،وال يمكنه التفريع عليها بحال ،فإن املسائل
الفرعية عىل اتساعها وبعد غاياهتا هلا أصول معلومة وأوضاع منظومة ،ومن مل يعرف أصوهلا مل حيط
هبا علام(.)1

ثم القواعد األصولية املتعلقة بدالالت األلفاظ مع تطبيقاهتا الفقهية من أهم موضوعات
أصول الفقه حيث يتضمن اجلانب النظري والتطبيقي يف الوقت نفسه ،والذي ينمي امللكة الفقهية
من خالل مترين هذه القواعد يف الفروع الفقهية التي تدخل حتتها .ومن أهم هذه القواعد" :هل
اخلاص مقدم عىل العام؟"  ،هذه القاعدة من القواعد األصولية املختلف فيها عند األصوليني .وهلذا
االختالف األصويل أثر كبري يف اختالفهم يف الفروع الفقهية املتناثرة يف شتى أبواب الفقه .ونظرا إىل
أن ابن اهلامم فقيه وأصويل ،وكتابه فتح القدير من أهم كتب الرتاث اخرتناه للدراسة التطبيقية
(أنموذجا) هلذا البحث ليكون أكثر شموال وأعم فائدة.
فالبحث يشتمل عىل مقدمة وثالثة مباحث .أما املقدمة ففي التعريف باملوضوع ،وأمهيته،
وسبب اختياره للبحث .واملبحث األول يف بيان نص القاعدة وتوثيقها مع بيان صيغ أخرى هلا.
واملبحث الثاين يف بيان معن ى القاعدة واختالف األصوليني فيها .وأما املبحث الثالث ففي النامذج
التطبيقية للقاعدة من خالل كتاب فتح القدير للكامل بن اهلامم .واخلامتة تشمل أهم نتائج البحث.
املبحث األول :نص القاعدة وتوثيقها مع صياغتها
املطلب األول :نص القاعدة وتوثيقها
إن نص هذه القاعدة الذي رصح هبا عدد من األصوليني هو :اخلاص مقدم عىل العام،

-1

أبو املناقب حممود بن أمحد بن حممود بن بختيار ،شهاب الدين الزنجاين ،ختريج الفروع عىل األصول للزنجاين
(بريوت :مؤسسة الرسالة1931 ،هـ) ص.93
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ومن هؤالء العلامء الرازي ،واآلمدي ،والقرايف ،وابن دقيق العيد وغريهم(.)2
املطلب الثاين :صيغ أخرى هلا
 -1الدليل اخلاص مقدم عىل الدليل العام(.)9
 -2يرجح اخلاص عىل العام(.)3
 -9يبنى العام عىل اخلاص(.)5
 -3اخلاص يقيض عىل العام(.)6
 -5العام حيمل عىل اخلاص(.)7

-2

أبو عبد اهلل حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي الرازي امللقب بفخر الدين الرازي خطيب الري ،املحصول
(بريوت :مؤسسة الرسالة1311،هـ) ج9ص 261؛ أبو احلسن سيد الدين عيل بن أيب عيل بن حممد بن سامل الثعلبي
اآلمدي ،اإلحكام يف أصول األحكام (بريوت :املكتب اإلسالمي1342 ،هـ) ج2ص955؛ أبو العباس شهاب
الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن املالكي الشهري بالقرايف ،الذخرية (بريوت ،دار الغرب اإلسالمي -بريوت،
1315هـ) ج3ص111؛ تقي الدين ابن دقيق العيد ،إحكام اإلحكام رشح عمدة األحكام (بريوت :مؤسسة
الرسالة1311 ،هـ) ج 5ص.521

-9

انظر :أبو عبد اهلل بدر الدين حممد بن عبد اهلل بن هبادر الزركيش ،البحر املحيط يف أصول الفقه ( بريوت :دار الكتبي،
1313هـ) ج 2ص911؛ القرايف ،رشح تنقيح الفصول (بريوت :رشكة الطباعة الفنية املتحدة 1939 ،هـ) ج1
ص ،331وانظر :القرايف ،الذخرية  ،ج7ص.133
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أبو حممد عبد الرحيم بن احلسن بن عيل مجال الدين اإلسنوي الشافعي ،هناية السول رشح منهاج الوصول (بريوت:
دار الكتب العلمية 1324هـ) ج 1ص977؛ الزركيش ،البحر املحيط ،ج 3ص.533
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الرازي ،املحصول ،ج5ص319؛ والزركيش ،البحر املحيط ،ج 3ص533-531؛ حممد بن عيل بن حممد بن عبد اهلل
الشوكاين اليمني ،إرشاد الفحول (دمشق :دار الكتب العربية1313 ،هـ) ج 1ص.933
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عبد العزيز بن أمحد بن حممد ،عالء الدين البخاري احلنفي ،كشف األرسار رشح أصول البزدوي (القاهرة :دار
الكتاب اإلسالمي ،بدون طبعة و بدون تاريخ) ج 3ص142؛ والزركيش ،البحر املحيط ،ج 3ص949؛ عيل بن حممد
احلنفي البزدوي ،كنز الوصول إىل معرفة األصول املعروف بــ أصول البزدوي (كراتيش :مطبعة جاويد بريس)
ج1ص.237
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انظر :القايض أبو يعىل حممد بن احلسني بن حممد بن خلف ابن الفراء ،العدة يف أصول الفقه (الرياض :بدون نارش،
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املبحث الثاين :معنى القاعدة مع بيان اختالف األصوليني فيها
املطلب األول :معنى القاعدة
ال بد لبيان معنى القاعدة من رشح مفرداهتا أوال ،ومها العام واخلاص ،ومن ثم بيان
معناها كمركب.
فلقد عرف األصوليون العام بتعاريف متعددة ،منها ما عرفه البيضاوي بقوله" :لفظ
يستغرق مجيع ما يصلح له بوضع واحد"( ،)1ومنها" :اللفظ الواحد الدال عىل مسمني فصاعدا
مطلقا معا" .ويف ألفاظ الغزايل" :هو عبارة عن اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة عىل شيئني
فصاعدا"( .)3ومنها" :اللفظ الدال عىل مجيع أجزاء ماهية مدلوله"(.)14
وقيل" :هو املستغرق ملا يصلح له من غري حرص"( ،)11كلفظ الرجال يشمل كل رجل.
وأما اخلاص فعرف بعدة تعريفات ،منها ما عرفه صاحب املنار بقوله" :وأما اخلاص فكل
لفظ وضع ملعنى واحد معلوم عىل االنفراد ،وهو إما أن يكون خصوص اجلنس ،أو خصوص
النوع ،أو خصوص العني ،كإنسان ،ورجل ،وزيد"( .)12ومنها أيضا" :اللفظ الدال عىل مجيع أجزاء

1314هـ) ج2ص 634؛ عبد العيل حممد بن نظام الدين حممد السهالوي األنصاري اللكنوي ،فواتح الرمحوت برشح
مسلم الثبوت (بريوت :دار الكتب العلمية1329 ،هـ) ج2ص.152
-1

انظر :عبد اهلل بن عمر بن حممد بن عيل الشريازي نارص الدين البيضاوي ،منهاج الوصول إىل علم األصول (بريوت:
دار ابن حزم )1323 ،ج 1ص.29
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انظر اآلمدي ،اإلحكام ،ج2ص135؛ أبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطويس ،املستصفى (بريوت :دار الكتب
العلمية1319 ،هـ) ج2ص.146
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أبو البقاء تقي الدين حممد بن أمحد بن عبد العزيز بن عيل الفتوحي املعروف بابن النجار احلنبيل ،رشح الكوكب املنري
(دمام :مكتبة العبيكان1311 ،هـ) ج 9ص.141
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أبو احلسن عالء الدين عيل بن سليامن املرداوي الدمشقي الصاحلي احلنبيل ،التحبري رشح التحرير يف أصول الفقه،
(الرياض :مكتبة الرشد 1321ه) ج6ص2525؛ وابن نجار ،رشح الكوكب املنري ،ج 2ص.73
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عبد اللطيف الشهري بابن امللك ،رشح منار األنوار (بريوت :دار الكتب العلمية1941 ،ه) ج 1ص.19
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ماهية مدلوله"(.)19
وعليه فمعنى هذه القاعدة ومفادها :أنه إذا تعارض لفظان أو دليالن ،أحدمها خاص
واآلخر عام ،قدِّ م اخلاص عىل العام مطلقا ،سواء أكان اخلاص متقدما عىل العام أو متأخرا عنه،
وذلك مجعا بني األدلة ،وهو ما ذهب إليه مجهور األصوليني (.)13
املطلب الثاين :اختالف األصوليني يف القاعدة
اختلف األصوليون يف هذه القاعدة ،فاجلمهور من األصوليني يقولون بتقديم اخلاص عىل
العام مطلقا ،فيعملون باخلاص فيام دل عليه ،ويعملون بالعام فيام وراء ذلك ،أي خيصصون العام
به ،ويقضون باخلاص عىل العام؛ ألن اخلاص قطعي الداللة والعام ظني الداللة عندهم ،وال
تعارض بني قطعي وظني ،فالظني يقدم عىل القطعي مطلقا (.)15
وذهب احلنفية( )16إىل أن اخلاص ال يقدم عىل العام مطلقا؛ ألن كليهام قطعيان عندهم،
فال بد من العمل بقواعد التعارض بينهام ،وحينئذ يكون األمر واحدا من أربعة أمور:
أوالً :أن يعلم التاريخ وتقدم أحدمها عىل اآلخر ،فإن تأخر اخلاص عن العام من غري تراخ كان
اخلاص خمصصا للعام ومبينا له ،وذلك كقوله تعاىل :ﭽ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ

ﯔ ﯕﯖ ﭼ( )17مع قوله جل وعال :ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﭼ( .)11فاآلية الثانية تدل بعمومه عىل
-19

عبد القادر بن أمحد بن مصطفى بن عبد الرحيم بن حممد بدران ،املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل (بريوت:
مؤسسة الرسالة 1341ه) ج1ص.121

-13

الزركيش ،البحر املحيط ،ج 1ص113؛ والقرايف ،رشح تنقيح الفصول ،ج 1ص.249

-15

املصادر السابقة.

- 16

انظر :سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاين ،رشح التلويح عىل التوضيح (القاهرة :مكتبة صبيح ،بدون طبعة وبدون
تاريخ) ج 1ص 73؛ البخاري ،كشف األرسار ،ج 1ص231؛ أمحد بن أمحد بن أيب سهل شمس األئمة الرسخيس،
أصول الرسخيس (بريوت :دار املعرفة1317 ،هـ) ج1ص.199

-17

سورة البقرة ،اآلية.115 :
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سورة البقرة.112 :

04

الدراسات اإلسالمية

اجمللد ،65 :العدد2 :

وجوب الصوم لكل مكلف ،ولو كان مريضا أو مسافرا ،ثم جاءت اآلية األوىل فخصص من عموم
الوجوب املريض واملسافر ،فلهام أن يفطرا ويقضيا بعد انقضاء رمضان .ومن ذلك أيضا قوله تعاىل:
ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭼ مع قوله جل وعال ﭽ ﭪ ﭫﭬ ﭼ  ،فتحريم الربا ورد عقب قوله تعاىل ﭽ ﭧ

ﭨ ﭩ ﭼ  ،فخصص من عموم جواز البيع مجيع صور الربا ،فالبيع حالل و الربا حرام.
فقد علم تأخر اخلاص عن العام ،وكان ذلك من غري تراخ ،فكان اخلاص مبينا للعام عىل
وجه التخصيص.
ثاني ًا :أن يعلم التاريخ ويكون اخلاص متأخرا عن العام بالرتاخي ،فيكون ناسخا له بقدره .ومن
ذلك قوله تعاىل :ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ
ﮝ ﮞ ﮟﭼ( )13مع قوله سبحانه يف اللعان :ﭽﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ

ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﭼ (.)24
فالنص األول عام يشمل األزواج وغريهم ،والنص الثاين خاص باألزواج كام يدل عليه
ظاهر النص القرآين  ،وقد ثبت تأخر نزول آية اللعان عن اآلية األوىل ،وإن كانت متصلة هبا من
حيث النظم والرتتيب.
والدليل عىل التأخر يف النزول ما جاء يف الصيحيح عن ابن عباس ريض اهلل عنهام أن هالل
بن أمية قذف امرأته عند النبي صىل اهلل عليه وسلم برشيك بن سحامء ،فقال النبي صىل اهلل عليه
وسلم" :البينة أو حد يف ظهرك" ،فقال :يا رسول اهلل إذا رأى أحدنا عىل امرأته رجال ينطلق
ويلتمس البينة ،فجعل النبي صىل اهلل عليه وسلم يقول" :البينة وإال حد يف ظهرك" ،فقال هالل:
والذي بعثك باحلق إين لصادق ،فلينزلن اهلل ما يربئ ظهري من احلد ،فنزل جربيل وأنزل عليه:
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سورة النور ،اآلية.3 :
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سورة النور ،اآلية.7-6 :
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"والذين يرمون أزواجهم" ،فقرأ حتى بلغ "إن كان من الصادقني" ...احلديث(.)21
فالنص اخلاص قد تأخر عن النص العام ،فيكون ناسخا له نسخا جزئيا فيام تعارضا فيه،
وهي األزواج ،فآية اللعان نسخت آية القذف فيام إذا كان القذف بني الزوجني .ومن ذلك أيضا
قوله تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭼ( )22مع قوله تعاىل :ﭽ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ

ﯯﭼ( ، )29فاألول عام يف كل زوجة ،والثاين خاص يف الزوجة احلامل ،وقد تراخى الثاين عن
األول عند ابن مسعود ،فيكون ناسخا له يف احلامل املتوىف عنها زوجها.
ثالث ًا :أن يعلم التاريخ ويكون العام متأخرا عن اخلاص ،سواء أكان موصوال به أو مرتاخيا عنه كان
ناسخا له .وذلك مثل حديث العرنيني مع قوله صىل اهلل عليه وسلم" :استنزهوا من البول فإن عامة
عذاب القرب منه"( .)23روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك ريض اهلل عنه واللفظ للبخاري -أن
ناسا من عكل وعرينة قدموا املدينة عىل النبي صىل اهلل عليه وسلم ،وتكلموا باإلسالم ،فقالوا :يا
نبي اهلل ،إننا كنا أهل رضع ،ومل نكن أهل ريف ،واستومخوا املدينة ،فأمر هلم رسول اهلل صىل اهلل عليه
وسلم بذود و راع ،وأمرهم أن خيرجوا فيه فيرشبوا من ألباهنا وأبواهلا ،فانطلقوا حتى إذا كانوا ناحية
احلرة كفروا بعد إسالمهم وقتلوا راعي النبي صىل اهلل عليه وسلم ،واستاقوا الذود ،فبلغ النبي صىل
اهلل عليه وسلم ،فبعث الطلب يف آثارهم ،فأمر هبم فسمروا أعينهم ،وقطعوا أيدهيم وأرجلهم،
وتركوا يف ناحية احلرة حتى ماتوا عىل حاهلم ،قال قتادة :بلغنا أن النبي صىل اهلل عليه وسلم بعد ذلك

-21

حممد بن إسامعيل أبو عبد اهلل البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب تفسري القرآن ،رقم احلديث( 3737 :الرياض :دار
طوق النجاة1322 ،هـ) ج ،6ص.144
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سورة البقرة ،اآلية.293 :
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سورة الطالق ،اآلية.3 :
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انظر :حممد بن عيل بن حممد بن عبد اهلل الشوكاين اليمني ،نيل األوطار ،رقم احلديث( 149 :القاهرة :دار احلديث،
1319هـ ) ج ،1ص.122
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كان حيث عىل الصدقة وينهى عن املثلة(.)25
فحديث العرنيني خاص يف أبوال اإلبل ،وهو متقدم عىل احلديث العام املقتيض التنزه من
كل بول ،فوجب التنزه من كل بول ،والدليل عىل تأخر العام أن املثلة التي تضمنته احلديث منسوخة
باالتفاق ،ألهنا كانت يف بدء اإلسالم.
رابع ًا :أن جيهل التاريخ ،فال يعلم تقدم أحدمها عىل اآلخر فيعمد إىل الرتجيح إذا وجد مرجح ،وإن
مل يتوفر املرجح توقف إىل ظهور التاريخ ،فلم يعمل بواحد منهام فيام دل عليه اخلاص .وذلك كام يف
قوله تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭼ مع قوله تعاىل :ﭽ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ

ﯮ ﯯﯰ ﭼ عىل رأي عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه ،فيثبت حكم التعارض يف احلامل املتوىف
عنها زوجها.
املطلب الثالث :املقارنة بني الرأيني وترجيح الراجح
إذا أمعنا يف هذا االختالف األصويل وجدنا أن سبب هذا اخلالف هو أن اخلاص والعام
غري املخصوص منه البعض قطعيان عند احلنفية ،ففي تقديم اخلاص عىل العام مطلقا -كام ذهب إليه
اجلمهور -ترجيح بال مرجح ،وذلك ال جيوز .أما اجلمهور فالعام ظني عندهم ،وال تعارض بني
قطعي وظني  ،ووجه كون العام ظنيا عندهم أنه حيتمل التخصيص ،وهو شائع فيه ،فبهذا االحتامل
ال يبقى قطعيا ،فيقدمون اخلاص عىل العام مطلقا .وما ذهب إليه احلنفية هو الراجح؛ ألن احتامل
ختصيص العام هو ليس إال احتامال غري ناشئ عن دليل ،واالحتامل غري الناشئ عن دليل ال يعترب،
فال يؤثر يف قطعيته ،فيبقى قطعيا كاخلاص ما مل خيص منه البعض ،فيحصل التعارض بينهام ،فال بد
من العمل بقواعد حل التعارض بني النصوص.
املبحث الثالث :نامذج تطبيقية من كتاب فتح القدير
وأثر االختالف يف هذه القاعدة يظهر يف الفروعات الفقهية ،سأذكر بعض نامذجها فيام ييل،
- 25

البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب الوضوء ،باب قصة عكل و عرينة ،رقم احلديث ،3132 :ج 5ص.123
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ومنها:
ا -نصاب زكاة ما خيرج من األرض
ذهب اجلمهور من املالكية والشافعية واحلنابلة وكذلك أبويوسف وحممد من احلنفية إىل
أن النصاب يف زكاة ما خيرج من األرض مخسة أوسق .وذهب أبو حنيفة ريض اهلل عنه إىل أن الزكاة
واجبة فيام خيرج من األرض قليله وكثريه.
وسبب اخلالف تعارض حديثني ،كام قال عليه الصالة والسالم" :ليس فيام دون مخسة
أوسق من التمر صدقة"( ،)26واحلديث اآلخر قول النبي صىل اهلل عليه وسلم" :فيام سقت السامء
والعيون أو كان عرشيا العرش ،وما سقي بالنضح نصف العرش"( ،)27فقد تعارض اخلاص والعام يف
رأي أيب حنيفة فيام دون مخسة أوسق ،ومل يعلم التاريخ ،فيعمل بالراجح منهام ،والعام هو الراجح،
ألنه يوجب الزكاة يف القليل ،فيعمل به احتياطا ،فأوجب الزكاة يف اخلارج من األرض مطلقا ،كام
يفيد احلديث الثاين .أما اجلمهور فخصصوا احلديث الثاين باحلديث األول عمال بقاعدة تقديم
اخلاص عىل العام مطلقا.
قال ابن اهلامم" :واحلاصل أنه تعارض عام وخاص ،فمن يقدم اخلاص مطلقا كالشافعي
قال بموجب حديث األوساق ،ومن يقدم العام أو يقول يتعارضان ويطلب الرتجيح إن مل يعرف
التاريخ ،وإن عرف فاملتأخر ناسخ ،وإن كان العام كقولنا جيب أن يقول بموجب هذا العام هنا ألنه
ملا تعارض مع حديث األوساق يف اإلجياب فيام دون مخسة األوسق كان اإلجياب أوىل
لالحتياط"(.)21

- 26

البخاري ،الصحيح ،كتاب الزكاة ،باب ليس فيام دون مخسة زود صدقة ،رقم احلديث ،1353 :ج ،1ص.322
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املصدر السابق ،كتاب الزكاة :باب العرش فيام يسقى من ماء السامء وباملاء اجلاري ،رقم احلديث ،741 :ج،1
ص.391
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كامل الدين حممد بن عبد الواحد السيوايس املعروف بابن اهلامم ،فتح القدير (بريوت :دار الفكر ،بدون طبعة و بدون
تاريخ) ،ج 2ص.239
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ب -حكم الصالة يف األوقات املكروهة
اختلف الفقهاء يف أداء الصالة يف األوقات املكروهة عىل ثالثة أقوال:
القول األول  :ذهب احلنفية إىل أنه تكره الصالة يف األوقات الثالثة :عند طلوع الشمس
وعند زواهلا وعند غروهبا.
القول الثاين :ذهب الشافعية إىل عدم كراهة الصالة يف هذه األوقات الثالثة بمكة مطلقا،
وقضاء الفوائت يف سائر األماكن.
القول الثالث :واستثنى أبويوسف من الكراهة النوافل وقت الزوال يوم اجلمعة.
قال املرغيناين يف كتابه اهلداية(" :فصل يف األوقات التي تكره فيها الصالة) (ال جتوز
الصالة عند طلوع الشمس وال عند قيامها يف الظهرية وال عند غروهبا) حلديث عقبة بن عامر -
ريض اهلل عنه  -قال :ثالثة أوقات هنانا رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم  -أن نصيل فيها وأن نقرب
فيها موتانا :عند طلوع الشمس حتى ترتفع ،وعند زواهلا حتى تزول ،وحني تضيف للغروب حتى
تغرب ،واملراد بقوله وأن نقرب :صالة اجلنازة ألن الدفن غري مكروه ،واحلديث بإطالقه حجة عىل
الشافعي  -رمحه اهلل  -يف ختصيص الفرائض ،وبمكة يف حق النوافل ،وحجة عىل أيب يوسف يف
إباحة النفل يوم اجلمعة وقت الزوال"(.)23
وسبب اخلالف بني احلنفية والشافعية تعارض حديثني ،ومها :حديث عقبة بن
عامر_ريض اهلل عنه -قال " :ثالثة أوقات هنانا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أن نصيل فيها وأن
نقرب فيها موتانا :عند طلوع الشمس حتى ترتفع ،وعند زواهلا حتى تزول ،وحني تضيف للغروب
حتى تغرب"( ،)94وحديث أيب قتادة " :من نام عن صالة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك
-23

أبو احلسن برهان الدين عيل بن أيب بكر بن عبد اجلليل الفرغاين املرغيناين ،اهلداية يف رشح بداية املبتدي ( بريوت :دار
إحياء الرتاث العريب1315 ،هـ) ج1ص.299
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أبوعبد الرمحن أمحد بن شعيب بن عيل اخلراساين النسائي ،سنن النسائي ،كتاب الصالة ،رقم احلديث،564 :
(حلب :مكتب املطبوعات اإلسالمية1346 ،هـ) ،ج 1ص.275
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وقتها"( . )91فقد تعارض العام واخلاص ومل يعلم التاريخ ،فرجح احلنفية العام عىل اخلاص ،أما
الشافعية فتمشيا بقاعدة تقديم اخلاص عىل العام مطلقا خصصوا قضاء الفوائت من عموم حديث
عقبة بن عامر.
يقول ابن اهلامم" :حديث «من نام عن صالة» فهو وإن كان خاصا يف الصالة لكن كونه
خمصصا لعمومها يف حديث عقبة بن عامر يتوقف عىل املقارنة ،فلام مل يثبت فهو معارض يف بعض
األفراد فيقدم حديث عقبة ألنه حمرم ،ولو تنزلنا إىل طريقهم يف كون اخلاص خمصصا كيفام كان ،فهو
خاص يف الصالة عام يف األوقات ،فإن وجب ختصيصه عموم الصالة يف حديث عقبة بن عامر
وجب ختصيص حديث عقبة عموم الوقت ،ألنه خاص يف الوقت ،وختصيص عموم الوقت هو
إخراجه األوقات الثالثة من عموم وقت التذكر يف حق الصالة الفائتة ،كام أن ختصيص اآلخر هو
إخراج الفوائت عن عموم منع الصالة يف األوقات الثالثة ،وحينئذ فيتعارضان يف الفائتة يف
األوقات املكروهة ،إذ ختصيص حديث عقبة يقتيض إخراجها عن احلل يف الثالثة ،وختصيص
حديث التذكر للفائتة من عموم الصالة يقتيض حلها فيها ،ويكون إخراج حديث عقبة أوىل ألنه
حمرم"(.)92
فيجوز قضاء الفوائت يف األوقات الثالثه املكروهة عند الشافعية واجلمهور عمال بتقديم
النص اخلاص عىل العام ،وهو حديث "من نام عن صالة "...عىل احلديث العام ،وهو حديث عقبة
بن عامر بحيث خيصص الصالة الفائتة من عموم إطالق الصالة يف حديث النهي عن الصالة يف
األوقات املكروهة .أما احلنفية فريجحون حديث عقبة بن عامر ( وإن كان عاما) حيث كونه حمرما
عىل حديث أيب قتادة املبيح لقضاء الفوائت يف مجيع األوقات.

-91
-92
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ج -حكم بيع العبد برشط العتق
اختلف الفقهاء يف البيع برشط العتق بعد اتفاقهم عىل عدم جواز اشرتاط ما كان خمالفا
ملقتىض العقد ،ملا روي أنه صىل اهلل عليه وسلم "هنى عن بيع ورشط"( .)99فذهب احلنفية إىل عدم
جواز ذلك ،و جوز ذلك اإلمام الشافعي رمحه اهلل تعاىل حلديث بريرة ريض اهلل عنها( " :)93خذهيا
واشرتطي هلم الوالء ،إنام الوالء ملن أعتق"(.)95
قال املرغيناين يف اهلداية(" :ومن باع عبدا عىل أن يعتقه املشرتي أو يدبره أو يكاتبه أو أمة
عىل أن يستولدها فالبيع فاسد) ؛ ألن هذا بيع ورشط ،وقد هنى النبي صىل اهلل عليه وسلم عن بيع
ورشط ،ثم مجلة املذهب فيه أن يقال :كل رشط يقتضيه العقد كرشط امللك للمشرتي ال يفسد العقد
لثبوته بدون الرشط ،وكل رشط ال يقتضيه العقد ،وفيه منفعة ألحد املتعاقدين أو للمعقود عليه،
وهو من أهل االستحقاق يفسده كرشط أن ال يبيع املشرتي العبد املبيع؛ ألن فيه زيادة عارية عن
العوض فيؤدي إىل الربا ،أو؛ ألنه يقع بسببه املنازعة فيعرى العقد عن مقصوده إال أن يكون متعارفا؛
ألن العرف قاض عىل القياس ،ولو كان ال يقتضيه العقد وال منفعة فيه ألحد ال يفسده ألنه انعدمت
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أبو عبد اهلل احلاكم حممد بن عبد اهلل بن حممد بن محدويه بن نُعيم بن احلكم الضبي الطهامين النيسابوري ،معرفة علوم
احلديث (بريوت :دار الكتب العلمية1937 ،هـ) ج 1ص121؛ أبو القاسم سليامن بن أيوب بن مطري اللخمي
الشامي الطرباين ،املعجم األوسط (القاهرة :دار احلرمني1315 ،هـ) ج 3ص.995
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وحديثها يف الصحيحني عن «عائشة  -ريض اهلل عنها  -قالت جاءتني بريرة فقالت :كاتبت أهيل عىل تسع أواق يف
كل عام أوقية فأعينيني ،فقلت :إن أحب أهلك أن أعيدها هلم ويكون والؤك يل فعلت ،فذهبت بريرة إىل أهلها
فقالت هلم فأبوا عليها ،فجاءت من عندهم ورسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم  -جالس فقالت :إين عرضت عليهم
ذلك فأبوا إال أن يكون الوالء هلم ،فأخربت عائشة  -ريض اهلل عنها  -رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم  -فقال:
خذهيا واشرتطي هلم الوالء ،فإن الوالء ملن أعتق ،ففعلت عائشة» احلديث.
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البخاري ،الصحيح ،كتاب البيوع ،باب إذا اشرتط رشوطا يف البيع ال حتل ،رقم احلديث ،2161 :ج 9ص 79؛ و أبو
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املطالبة فال يؤدي إىل الربا ،وال إىل املنازعة ....والشافعي  -رمحه اهلل  -وإن كان خيالفنا يف العتق
ويقيسه عىل بيع العبد نسمة فاحلجة عليه ما ذكرناه"(.)96
يقول ابن اهلامم" :وقد ظهر من هذا أن يف املسألة ثالثة مذاهب مستدل عليها فال بد من
النظر فيها ،فأما حديث عمرو بن شعيب فال حيتمل إال التخصيص فحمله الشافعي  -رمحه اهلل -
عليه ،واستثنى من منع البيع مع الرشط ،البيع برشط العتق بحديث بريرة ،فإن النبي -صىل اهلل عليه
وسلم  -ما رد يف حديثها إال الوالء .وأما احلنفية فإنام مل خيصوه به ألن العام عندهم يعارض اخلاص
ويطلب معه أسباب الرتجيح ،واملرجح هنا للعام وهو هنيه عن بيع ورشط وهو كونه مانعا.
وحديث بريرة مبيح فيحمل عىل ما قبل النهي؛ ألن القاعدة األصولية أن ما فيه اإلباحة منسوخ بام
فيه النهي"(.)97
فاحلديثان متعارضان عند احلنفية ومل يعلم التاريخ ،فيصار إىل الرتجيح ،فيقدم حديث
النهي العام عىل حديث بريرة اخلاص كون املانع مقدم ًا عىل املبيح ،فال جيوز االشرتاط يف صلب عقد
البيع عند احلنفية.
د .مسألة اخللع وأخذ املال من الزوجات
اتفق اجلمهور عىل مرشوعية اخللع ،وذهب اإلمام املزين-رمحه اهلل -إىل أنه غري مرشوع
أصال .واختلف اجلمهور يف حكم التفريق الواقع ،مذهب األئمة الثالثة إىل أنه طالق بائن وقالت
احلنابلة :ال يقع باخللع طالق ،بل هو فسخ .وقال آخرون :يقع ويكون رجعيا.
وجه اخلالف بني اجلمهور واملزين هو تعارض آيتني ،ومها :ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫﭼ( )91مع قوله تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
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املرغيناين ،اهلداية مع فتح القدير ،ج 6ص.333
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ابن اهلامم ،فتح القدير ،كتاب البيوع :ج 6ص.332
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ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭼ( . )93فاآلية األوىل منسوخة بالثانية عند اإلمام املزين ،فاخللع غري مرشوع عنده.
أما اجلمهور فعندهم ال جيري النسخ بينهام؛ ألن التاريخ وتقدم أحدمها عىل اآلخر غري معلوم .ثم
اجلمهور حيملون اخلاص (وهي آية اخللع) عىل العام (وهي آية ممانعة أخذ املال من الزوجات) .أما
احلنفية فيعملون بالرتجيح لرفع هذا التعارض ،فريجحون اخلاص عىل العام احتياطا.
يقول ابن اهلامم" :وحاصله أنه جيب تقديم هذا اخلاص عىل العام وهو حينئذ وجه مذهب
الظاهرية .فإن قيل :اجلواب مبني عىل تقديم اخلاص مطلقا .فاجلواب ال يصح ألن هذا املوضع مما
جيب فيه تقديم اخلاص عندنا .ألنا إذا قلنا :يتعارضان كان احلكم الثابت حينئذ وجوب الرتجيح إذا
أمكن ،والرتجيح يثبت للمحرم عىل املبيح ألن فيه االحتياط ،وهو هنا يف تقديم اخلاص ،فيجب أن
يقدم هذا اخلاص هنا بحكم املعارضة ال بحكم التخصيص ،وكل موضع قدمنا فيه العام عىل
اخلاص عند تعارضهام يف ذلك الفرد كان لثبوت االحتياط بسبب كون حكم العام منعا واخلاص
خيرج منه بعض األفراد كام يف «ال صالة بعد الفجر والعرص» مع قوله  -صىل اهلل عليه وسلم « -ال
متنعوا أحدا طاف هبذا البيت وصىل أية ساعة شاء من ليل أو هنار» وإجيابا كقوله  -صىل اهلل عليه
وسلم « -فيام سقت السامء العرش» مع قوله «ليس فيام دون مخسة أوسق صدقة» وإال فنفس كونه
عاما ال يقتيض التقدم لعني مفهومه ،بل ملا يشتمل عليه من االحتياط"(.)34
فاآلية األوىل اخلاصة يف اخللع مقدمة عىل اآلية الثانية العامة عند اجلميع إال أن اجلمهور
يقدمون اخلاص عىل العام عمال بقاعدهتم :تقديم اخلاص عىل العام مطلقا ،بينام احلنفية يعملون
بأصل الرتجيح .واستدالل ابن اهلامم دقيق جدا هنا؛ ألن املحرم يقدم عىل املبيح عندهم ،والنص
املحرم هنا هي اآلية الثانية التي حترم أخذ املال من الزوجات مطلقا ،يقول ابن اهلامم بأن املحرم يقدم
عىل املبيح إال أنه ليس فيه االحتياط ،وإنام االحتياط هنا يف تقديم املحلل عىل املحرم حيث أن يف
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ذلك من مصلحة عظيمة للمرأة التي ختاف أال تقيم حدود اهلل يف حق زوجه.

ثم أشار ابن اهلامم إىل أماكن أخرى أيضا حيث اعتنى احلنفية بمرجح االحتياط يف سبيل
حل التعارض بني العام واخلاص ،ومنها قوله صىل اهلل عليه وسلم«" :ال صالة بعد الفجر والعرص»
مع قوله صىل اهلل عليه وسلم «ال متنعوا أحدا طاف هبذا البيت وصىل أية ساعة شاء من ليل أو هنار»
وقوله صىل اهلل عليه وسلم «فيام سقت السامء العرش» مع قوله «ليس فيام دون مخسة أوسق صدقة»،
فاحلنفية قدموا العام عىل اخلاص هنا بمرجح االحتياط ،فاملنع هو األحوط من اإلجازة يف العبادات
كام أن إجياب العرش فيام سقت السامء مطلقا فيه احتياط مكان حتديده بخمسة أوسق ،وإال فنفس
كونه عاما ال يقتيض التقدم لعني مفهومه ،بل ملا يشتمل عليه من االحتياط.
اخلامة:
فاحلاصل أن مسألة تعارض العام واخلاص واالختالف األصويل يف قاعدة "تقديم اخلاص
عىل العام" له أثر كبري يف الفروع الفقهية؛ ألن كل نص من نصوص القرآن والسنة إما أن يكون عاما
أو خاصا ،فكل مسأ لة ورد نص عام ونص خاص فيها ،وكان كل يدل عىل خالف ما يدل عليه
اآلخر تدخل حتت هذه القاعدة األصولية املختلف فيها .فاجلمهور حيملون العام عىل اخلاص مطلقا
عىل وجه التخصيص تطبيقا بني النصوص وعمال هبام قدر اإلمكان؛ ألن العام ظني الداللة عندهم،
وال تعارض بني قطعي و ظني .أما احلنفية فريون أن العام قبل التخصيص قطعي مثل اخلاص،
فيتعارضان ،فريجع األمر عندهم إىل حل التعارض بدأ من النسخ والتخصيص إىل الرتجيح
والتوقف .ففي غالب األمر ينتج هذا االختالف األصويل إىل اختالف يف الفروع ،وأحيانا نجد
أماكن حيث ال حيصل اخلالف يف الفروع ،غري أن كل فريق يستدل عىل نمطه.
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