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ABSTRACT 

 

The refutation is considered the most important way to vilify of the effective 

cause as it is correlation with the consistency of the legal cause provised by the 

jurists.  

There is different views of accepting it as a right proof. Someone may see it as 

verbal dispute.  

In the context, I woulde discuss the following points: The definition of the 

refutation, it is relation with specification of the cause, the verification of the 

subject matter, and the analysis of the reasons of the mentioned different views.  
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 ملخص ال

يعترب النقض من أهم قوادح العةل ، إذ له عالق  بشرط الطرد يف العةل ، لكن األصوليني اختةلفوا يف قبوله كقادح،  
 كما اختةلفوا يف تصنيف اخلالف فيه يف اخلالف الةلفظي أم املعنوي. 

ويف هذا البحث بيان حقيق  النقض، وعالقته بتخصيص العةل ، وحترير حمل اخلالف يف قبول النقض كقادح، 
 وحتقيق القول يف األسباب املذكورة هلذا اخلالف ويف نوعه. 
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 المقدمة
ملا اختذ األصوليون من القياس مصدرا رابعا لةلتشريع بعد الكتاب والسن  واإلمجاع، فقد اهتموا به أشد اهتمام، بتأصيةله، وباختاذ  

 كل ما يضبط العمةلي  االجتهادي  من خالله، وبتقعيد قواعده. 
ومن أهم مساااااالةله الت حظيت بالتدوين والشااااارح والتعقيلع قوادح العةل ، وأخذن أمهيتها من أمهي  العةل  نفساااااها، فم   

 كانت العةل  سامل  من القوادح، مبختةلف أنواعها، صح القياس هبا، وم  مل تسةلم منها، مل يصح القياس. 
ونان أصول الفقه، ومدونان عةلم اجلدل، وعرفت أخذا وردًّا ومن أهم القوادح اجلدلي  الت أخذن حيزا ليس باليسري من مد

من طرف أرباب األصااااااااولع النقض، ح  وصاااااااال عدد املذاهل يف القبول به كقادح إر أكذر من والث عشاااااااارة مذهبا، ومل 
ظي أم فيعرف قادٌح آخر هذا العدد الكبري من املذاهل يف األخذ به، بل وقد اختةلفوا يف احلكم عةلى نوع اخلالف فيه، أل

معنوي، كما أن منكري التخصااااااايص ألزموا القالةلني به القولم بأحكام يف مساااااااالل يف العقيدة يعتربها أهل السااااااان  خروجا عن 
 منهجهم، وقد قال عنها ابن السبكيع "الكالم يف النقض من عظالم املشكالن أصوال وجدال". 

يه بني ، فما حقيق  النقض، وما اخلالف احلاصااااااااال فكما أن األصاااااااااوليني كذريا ما يقدحون يف القياس ويف عةلته بالنقض
 األصوليني، وما عالقته بتخصيص العةل ؟

وجند ذكر القوادح اجلدلي  يف كل من مدونان الفننيع أصول الفقه، وعةلم اجلدل، رغم تفضيل بعض األصوليني إدراجه 
ل إيرادها كمبحث من مباحث أصااااااول ا لعمةلي  لفقه؛ ملا هلا من عالق  بايف فن اجلدل فحساااااال، إال أن كذريا منهم فضاااااام

 .االجتهادي 
 إر مبحذنيع ت هذه الدراس  وقد قسم

فيه تعريف القدح يف الدليل، وتعريف النقض، إر جانل ذكر صاااور النقض كقادح، و املبحث األول يف مفهوم النقضع 
 لعةل . وعالقته بتخصيص العةل  عند األصوليني، ومذاهل األصوليني يف قبول النقض كقادح يف ا

وأما املبحث الذاينع فقد جاء يف اخلالف يف قبول النقض كقادح يف القياس، وذكر نوع اخلالف فيه، بعد حتديد حمل 
 اخلالف. 

 خبامت  ضمت أهم النتالج املتوصل إليها.  ت هذه الدراس وختم
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مع 1996هااا  1416، دار إحياء الرتاث العريب، 1هااا ، اعتهب هباع أمني حممد عبد الوهاب، وحممد الصادا العبيدي، ط711لسان العرب، ابن منظور ) 11

 مادة قدح.

 .342مع ص 2000ها، 1420، دار الفكر املعاصر، بريون، لبنان، دار الفكر، دمشق، سوريا، 1معجم مصطةلحان أصول الفقه، قطل سانو، ط 2
 . 342املصدر نفسهع ص  3
قطل سانو، معجم مصطةلحان أصول الفقهع  -11ها ، تحع عبد اجمليد تركي، د.ط، دار الغرب اإلسالميع ص 484كتاب املنهاج، أبو الوليد، الباجي )  4

 .407ص 
 .456مع ص 1998ها، 1419، دار القةلم، دمشق، 5ضوابط املعرف ، امليداين، ط 5
 .456املصدر نفسهع  6

 
 المبحث األول: مفهوم النقض* 

 : تعريف القادحأوال
لةلقادح معان عدة يف الةلغ ع فيطةلق القمدح والقادح عةلى آكل يقع يف الشاااااااااجر واألسااااااااانان، ويطةلق عةلى التنقص، يقالع 

 قدح فالن يف فالن قدحا أي عابه وتنقصه، ومنه أيضا القدح يف النسل يقالع 
 . 1قدح يف نسبه وعدالته إذا عيبه، وذكر ما يؤور يف انقطاع النسل ورد الشهادة

االصاااااااااااااطالحع فالقدح ما يؤدي إر إبطال الدليل، عةل  كان ذلري الدليل أو غريها. أو هو ما يطعن يف صاااااااااااااالحي  ويف 
 . 2القياس عموما، أو يطعن يف صالحي  العةل  لةلعةلي ، أو يف أحد أركان القياس من فرع أو أصل

ف، إال أن كما يبدو من التعري  وقد نسااااااااااااابت القوادح إر العةل ، مع احتمال أن تتجه بالطعن يف األصااااااااااااال أو يف الفرع،
نساابتها لةلعةل  كانت من باب التغةليل؛ نظرا إر أن معظم االعرتاضااان الت ترد عةلى القياس تنصاال عةلى العةل  يف أكذر 
األحيان، وذلري بوصفها أهم ركن من أركان القياس، لذلري مسيت تةلري االعرتاضان واملفسدان واملبطالن قوادح عةل ، 

 . 3بدال من قوادح القياس
وقبل أن نةلج يف املوضااااااااااااااوع ينبغي أن نذكر بعض املصااااااااااااااطةلحان الت ترد كذريا يف عةلم اجلدل، و ص بالذكر أطراف 

 أصحاب اجلدلع 
 . 4 فاملستدلع هو طالل الدليل عةلى شيء، كما يطةلق عةلى احملتج بالدليل، ويقابةله املعرتض

 . 5وهو نفسه املستدل واملعةلِّلع من ينصل نفسه لةلكالم ابتداء، ويعرب عنه باجمليل،
 . 6والساللع ويسمى كذلري املعرتض، وهو من يتكةلم بعد املعةلل ينتقده، وقد يعكس األمر يف أوناء الدفاع
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، 1هااااا ، تحع شعبان حممد إمساعيل، ط771هااااا  وتاج الدين عبد الوهاب بن عةلي السبكي )756اإلهباج يف شرح املنهاج، عةلي بن عبد الكايف السبكي ) 7

تقي الاااادين عةلي بن عبااااد الكااااايف رفع احلاااااجاااال عن ابن احلاااااجاااال،  -1576 3مع 1981هااااااااااااااااااااااااااااااا  1401مكتباااا  الكةليااااان األلهرياااا ، القاااااهرة، 
ع م1999 -هاااااااااااااااا1419، عامل الكتل، بريون، 1حتقيقع الشيخ حممد عةلي حممد معوض، الشيخ عادل أمحد عبد املوجود، ط هاااااااااااااااا 756السبكي)ن

4 191 

 262 14لسان العرب، ابن منظورع مادة نقض،  8
ةلمي ، بريون، لبنان، ، دار الكتل الع1هااااااااااااااااااااااا ، ضااااااابطع خةليل امليس، ط436املعتمد يف أصاااااااول الفقه، أبو احلساااااااني حممد بن عةلي بن الطيل البصاااااااري ) 9

، مؤسس  2هااااااااااااااااا ، تحع طه جابر العةلواين، ط606احملصول يف عةلم أصول الفقه، فخر الدين حممد بن عمر الرالي ) -453 2مع 1983هااااااااااااااااا  1403
ول مجع اجلوامع يف أص - 193 4رفع احلاجل، ابن السبكيع  – 1577 3اإلهباج، ابن السبكيع  -237 5مع 1992هااااااا  1412الرسال ، بريون، 

هااااااااااااااا  1423، دار الكتل العةلمي ، بريون، لبنان، 2هااااااااااااااا ، اعتهب بهع عبد املنعم خةليل إبراهيم، ط771الفقه، تاج الدين عبد الوهاب بن عةلي السبكي )
ها  1405ها ، د.ط، مطابع سجل العرب، سةلطن  عمان، 928كتاب خمتصر العدل واإلنصاف، أبو العباس أمحد بن سعيد الشماخي)  -96مع 2003
، دار 2هاااااااااااااااااااا ، حتريرع عمر سااااةليمان األشااااقر، ط794البحر احمليط يف أصااااول الفقه، بدر الدين حممد بن هبادر بن عبد از الزركشااااي ) - 55مع 1984

  262 5مع 1992ها  1413الصفوة، القاهرة، 

هاااااااا ، تحع أبو الوفا األفغاين، د.ط، جلن  إحياء املعارف النعماني ، اهلند، د.نع 490أصول السرخسي، أبو بكر حممد بن أمحد بن أيب سهل السرخسي ) 10
 138 4ها ، د.ط، دار الكتل العةلمي ، بريون، لبنان، د.نع 972تيسري التحرير عةلى كتاب التحرير، حممد أمني بادشاه البخاري ) - 246 2

 
 : تعريف النقضثانيا

النقض من أهم القوادح الواردة عةلى القياس، فقد قال ابن الساااابكيع "الكالم يف النقض من عظالم املشااااكالن أصااااوال 
 . 7وجدال"

 . 8ع إفساد ما أبرم من عقد أو بناء، أو عهد، ويأيت مبعهب اهلدم، فقولهع نقض البناء أي هدمهفي اللغةوالنقض 
 . 9ع وجود الوصف املدعى عةليته، وختةلف احلكم عنهوفي اصطالح األصوليين

كم عن حمل ، وأما عند أهل النظر فالنقض ختةلف احل10ويطةلق عةليه احلنفي  املناقضااااااااااااا  والنقض، ومها ال  تةلفان عندهم
 الوصف املدعى عةليته، واملناقض  منع مقدم  الدليل، سواء كان مع السند أو بدونه. 

وقد مذل األصااااوليون لةلقياس الذي يقدح فيه بالنقض أمذةل  عدة، نذكر منهاع نقض عةل  قياس الصااااوم الذي مل ت بيمت له 
لعبادة من الني "  ، فقد و ِجدن العةل  "تعري  أول ابالني  عةلى الصااالة بال ني ، بأن صااوم التطوع يصااح من غري تبييت الني

 يف صوم التطوع وختةلف احلكم "نقض العبادة"، فةلم يصح القياس. 
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  1576 3اإلهباج، ابن السبكيع  11
 109 4لسان العربع مادة خصص،  12
 التعريفان، اجلرجاينع مادة خصص 13

 
 : صور النقضثالثا

، وذلري ألن العةل  إما منصاااوصااا  قطعا، أو ونا، أو مساااتنبط ، وختةلف 11ذكر ابن السااابكي صاااور النقض، وعدها تساااعا
 احلكم إما أن يكون ملانع، أو فوان شرط، أو دوهنما، فهي والث يف والث، وجمموع ذلري تسع ، وتفصيةلها ما يأيتع 

 العةل  القطعي  الت ختةلف عنها احلكم لوجود مانع.  -
 العةل  القطعي  الت ختةلف عنها احلكم لفوان شرط.  -
العةلاا  القطعياا  الت مل يتخةلف عنهااا احلكم ملااانع أو لفوان شاااااااااااااارط، وإفااا ختةلف لورود نص تعباادي فيااه، أو  -

 إمجاع، مع عدم وهور مانع، أو فوان شرط. 
 العةل  الظني  الت ختةلف عنها احلكم لوجود مانع.  -
 كم لفوان شرط. العةل  الظني  الت ختةلف عنها احل -
العةل  الظني  الت مل يتخةلف عنها احلكم ملانع أو لفوان شااااارط، وإفا ختةلف لورود نص تعبدي فيه، أو إمجاع،  -

 مع عدم وهور مانع، أو فوان شرط. 
 العةل  املستنبط  الت ختةلف عنها احلكم لوجود مانع.  -
 العةل  املستنبط  الت ختةلف عنها احلكم لفوان شرط.  -
العةل  املساااااااااااااتنبط  الت مل يتخةلف عنها احلكم ملانع أو لفوان شااااااااااااارط، وإفا ختةلف لورود نص تعبدي فيه، أو  -

 إمجاع، مع عدم وهور مانع، أو فوان شرط. 
 : النقض وتخصيص العلةرابعا

 . 12ع يقالع خصه بالشيء،  صه، أفرده دون غريهالتخصيص لغة
 . 13مستقل مقرتن به ع قصر العام عةلى بعض منه بدليلوفي االصطالح
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، دار الكتل العةلمي ، بريون، 1هااااااااا ، تحع عبد از حممود عمر، ط730عبد العزيز بن أمحد البخاري )، كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي  14

 46 4مع 1997ها 1418لبنان، 

 57 4كشف األسرار، البزدويع   15
 191 4رفع احلاجل، ابن السبكيع  16

 
قال عبد العزيز بن أمحد البخاري عن ختصيص العةل ع هو "عبارة عن ختةلف احلكم يف بعض الصور عن الوصف املدعى 

 . 14 عةل  ملانع"
ومن تعريف األصاااااوليني لةلعةل ، ساااااواء كان باملعرف أم املوجل، أم املؤور، أم بالباعث، فكةلها تع  أن العةل  م  وجدن 

 وجد معها احلكم، فكان ذلري شبيها بالةلفظ العام، إذ م  ما ورد كان املقصود مجيع أفراده، وسرى عةليها حكمه. 
العةل  فمن أين تسااااااااااااااتقي عمومها، فيجيل البخاري بأن العةل  من  ومعةلوم أن الةلفظ إفا اسااااااااااااااتفاد عمومه من الةلغ ، أما

املعاين، وال عموم هلا حقيق ، باعتبار أن املعهب يف ذاته يعد شاااااااااي ا واحدا. ويوصاااااااااف بالعموم بالنظر إر تعدد حماله الت 
عةل  يف ذلري احملل، وقصر ليؤور هبا، فكان شبيها بالةلفظ العام، فإخراج بعض احملال الت توجد فيها العةل  عن تأوري تةلري ا

 . 15التأوري عةلى البعض اآلخر يعترب ختصيصا
والنقض وختصاااااااايص العةل  ذوا مقصااااااااود واحد، إال أن القالةلني بعدم قدحي  النقض يفساااااااارون ختةلف احلكم عن العةل  يف 

ةلف حكم خت بعض املواضااع بتخصاايص العةل ، أما القالةلون بقدحي  النقض فال يرون لةلعةل  ختصاايصااا، بل يعتربون أنه م 
 عن عةل  كان ذلري دليال عةلى فساد العةل ، وبالتايل فساد القياس. 

أن أكذرهم ذهل  باعتبار -يف الرد عةلى من يساامي ختصاايص العةل  نقضااا، أما املتأخرون من احلنفي   وقد بالغ الدبوسااي
غضِّ النظر عن له، بفال يتحاشااااااااون من تسااااااااميته بكل منهما، فهم يروهنما كالةلقل  -إر القول جبوال ختصاااااااايص العةل  

 . 16الذهاب لقدحيته أم ال
 : الخالف في قبول النقضالمبحث الثاني* 

 : مذاهب األصوليين في قبول النقض كقادح في العلةأوال
عدمد بعض األصاااااااااوليني املذاهل يف مساااااااااأل  قبول النقض كقادح، واختةلفوا يف عددها، فبعضاااااااااهم ذكر سااااااااات  مذاهل، 

 ادر ، إال أنه بعد االطالع عةلى املصثالثة عشرة مذهباوبعضهم ذكر أكذر من ذلري أو أقل، فقد مجع اإلمام الزركشي 
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كشاااااااااف   – 1577 3اإلهباج، ابن السااااااااابكيع  -237 5احملصاااااااااول، الراليع  - 285، 284، 453 2املعتمد، البصاااااااااريع  - 274 3التةلخيص، اجلوي ع  17

اإلحكام يف أصاول األحكام، عةلي بن أمحد بن حممد  - 96سابكيع مجع اجلوامع، ابن ال - 193 4رفع احلاجل، ابن السابكيع  - 58 4األسارار، البزدويع 
كتاب شرح طةلع  الشمس عةلى األلفي ، أبو   - 55كتاب خمتصر العدل واإلنصافع   - 274 5مع 1968هااااااااا ، د.ط، مؤسس  احلةلر، القاهرة، 631اآلمدي)

  262 5البحر احمليط، الزركشيع  -م 1993ها  1413مان، ، املطبع  الشرقي ، مطرح، سةلطن  ع3ها ، ط1332حممد عبد از بن محيد الساملي)

 
باإلضاااااااااف  إر والو  مذاهل أخرى، فتوصااااااااةلت املذاهل يف  األصااااااااولي  املختةلف  فقد وهر لنا ما ذكره اإلمام الزركشااااااااي

 . عشرة مذهبا   ةستقدحي  النقض إر 
إال أنه ينبغي القول بأن مجيع هذه املذاهل ترجع يف أصااااااااااااااةلها إر مذهبنيع أحدمها ذهل إر القول بقدحي  النقض 

 بعض تفصاااااااااااااايل، فهي ترى قدحه يفمطةلقا، واآلخر ذهل إر القول بعدم قدحيته مطةلقا، واملذاهل الباقي  ذهبت لةل
 احلاالن دون أخرى. 

وممن ذهل إر أن النقض قادح يف الوصاااااف املدعى عةليته مطةلقا، ساااااواء كانت العةل  منصاااااوصااااا  أم مساااااتنبط ، وساااااواء 
ختةلف احلكم ملانع أو لغريهع املتكةلمون وبعض األصاااولينيع أبو إساااحاا اإلسااافرايي ، ومجهور الشاااافعي ، واختاره الرالي، 

السااااابكي، ونسااااابه لةلقاضاااااي أيب بكر، وبعض املالكي ، وبعض احلنابةل ، والشاااااماخي والسااااااملي من اإلباضاااااي ، وأبو  وابن
 . 17احلسني البصري والسمرقنديني من احلنفي ، وهو الراجح عند البزدوي كما يفهم من كالمه

وأصاااحاب هذا املذهل هم املانعون من ختصااايص العةل ، فقد اعتربوا الصاااور الت ختةلف فيها احلكم عن الوصاااف املدعى عةل  
أنه ختةلف لزيادة وصاااااف أو نقصاااااانه، ومل يكن التخةلف بتخصااااايص العةل ، إذ بزيادة الوصاااااف أو نقصاااااانه تتبدل العةل ، ووجه 

ن ف الذي كان قبل الزيادة كل العةل  جزءا منها بعد الزيادة، وما تبقى متبدهلاع أن العةل  عندما يزاد عةليها وصااف يصااري الوصاا
 العةل  بعد النقصان يعترب بعضا منها، فينسل ختةلف احلكم حين ذ إر عدم وجود عةلته، ال إر مانع أوجل التخصيص. 

هادته، دم التيقن من شومذالهع الشاهد املستجمع كل شرالط األداء، وترك لفظ الشهادة، أو لاد عةلى الةلفظ ما يوهم ع
مل جيز العمل بشااااااااااااااهادته النعدام العةل  املوجب  لةلعمل هبا، وكذا احلال يف لنا احملصاااااااااااااان، فهذا عةل  لةلرجم، وم  فان 

 اإلحصان فقد نقص السبل املوجل لةلرجم، فةلم يكن حين ذ عةل  لةلرجم. 
 ، وبالتايل فهم وال التخصيص يف العةل  املستنبطوأما الذين ال يرون النقض قادحا يف العةل  فهم الذين ذهبوا إر القول جب

ال يرون القدح يف العةلي  مطةلقا فيما وراء حمل النقض، وإفا يكون ختةلف احلكم ملانع أو ختةلف شاااااااااارط، ذهل إليه أكذر 
 احلنفي  اإلمام الدبوسي، وأبو احلسن الكرخي، وأبو بكر الرالي، وأكذر العراقيني من احلنفي ، واإلمام مالري، 
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 262 5البحر احمليط، الزركشيع  18
 58 4كشف األسرار، البزدويع   19
  58 4كشف األسرار، البزدويع   20
قم، بريون، لبنان، هاااااااااااااااااا ، ضااابط وتعةليقع إبراهيم حممد رمضاااان، د.ط، دار األرقم بن أيب األر 505املساااتصااافى يف عةلم األصاااول، حممد بن حممد الغزايل ) 21

 471 -466 2د.نع 
 136مع 2008هااااااا  1429، مؤسس  الرسال  ناشرون، دمشق، 1هااااااا ، ط771مفتاح الوصول إر بناء الفروع عةلى األصول، حممد بن أمحد التةلمساين) 22

مع 2000هااااااااااااااااااا، 1421ريون، لبنان، ، دار البشااااالر اإلسااااالمي ، ب2مباحث العةل  يف القياس عند األصااااوليني، عبد احلكيم عبد الرمحن السااااعدي، ط -
، مؤسااساا  الرسااال ، بريون، 1هااااااااااااااااا ، تحع عبد از الرتكي، ط716شاارح خمتصاار الروضاا ، جنم الدين أبو الربيع سااةليمان بن عبد القوي الطويف ) – 569

 332 -327 3مع 1987ها  1407

 
، كما ذكر البخاري اتفاا 18وقال الزركشاااايع "ومل أر أحدا من أصااااحابنا أقر به وال نصااااره"، اإلمام أمحد، وعام  املعتزل و 

 . 19القالةلني جبوال التخصيص يف املستنبط  القول جبواله يف املنصوص  أيضا
كذا قد يوجد يوجد قطع، و ومذاهلم عن التخصاايص جعل الساارق  والزنا عةلتني لةلقطع ولةلحد، لكن قد يوجد السااارا وال 
 . 20الزاين وال يوجد احلد، وكذا إذا قامت شبه  تدرأ احلد، فحينها وجدن العةل  وختةلف احلكم

ومن مذاهل التفصااايل الكذرية نذكر مذهل اإلمام الغزايل فهو يرى جوال التخصااايص إذا عرض يف صاااوب جريان العةل  
ال يعةلم ذلري منه، وسواء كانت العةل  مقطوع  أم مظنون ، فيكون  ما مينع اطرادها، سواء ورد مستذهب عن القياس، أو ما

التخصاايص فيما وراء املسااتذهب ذهل إليه اإلمام الغزايل، ومذاله يف العةل  املقطوع  مسااأل  املصااراة، ومذاله يف العةل  املظنون  
 . 21مسأل  العرايا

م عن إر القول بعدم القدح عند ختةلف احلك كما ذهل اإلمام البيضاااوي، وصاافي الدين اهلندي، والتةلمساااين، والطويف
عةلته عةلى سااابيل االساااتذناء، وال يقدح إن ختةلف احلكم ملانع مطةلقا، ساااواء كان ذلري يف العةل  املساااتنبط  أم املنصاااوصااا ، 

 . 22 ويقدح إن كان التخةلف ال ملانع، ومذةلوا لةلمستذهب يف املظنون ع مبسأل  العرايا، ويف املعةلوم  بضرب الدي  عةلى العاقةل 
 : أسباب الخالفثانيا

 ذهل القالةلون بأن اخلالف يف قبول النقض كقادح يف العةل  خالف لفظي إر أن سببه اخلالف يف تعريف العةل . 
وح  نعةلم حقيق  هذا السااابل، وهل كان ساااببا مباشااارا يف اخلالف يف املساااأل ، أم هناك أسااابابا أخرى،  قق القول يف 

 تعريف العةل ، واملذاهل فيهع 
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 112 5البحر احمليط، الزركشيع  23
 1496 3اإلهباج، ابن الشبكيع  24
 127 5احملصول، الراليع  25
 21شفاء الغةليل، الغزايلع  26

 
 لةلعةل  تعريفان كذرية، منهاع 

 ، وهبااذا توجاال العةلاا  بااذا ااا احلكمع وقااد نساااااااااااااااال: تعريف العلــة بــالموثر والموجــب بــذاتــ  للح مالتعريف األول
األصااااااااااااااوليون هذا التعريف إر املعتزل ، قال الزركشاااااااااااااايع "وهو قول املعتزل  بناء عةلى قاعد م يف التحسااااااااااااااني والتقبيح 

السااااااااابكيع "وهو قول املعتزل ، أهنا املؤور يف احلكم بذاته، وهو باطل؛ ألنه مب  عةلى التحساااااااااني ، وقال ابن 23العقةليني"
، وقال الراليع " أما األول وهو املوجل فهو باطل من وجوه أحدها أن حكم از تعار عةلى قول 24 والتقبيح العقةليني"

ى قول من ه فضاااااال عةلى أن يعةلل بعةل  حمدو  وأما عةلأهل السااااان  جمرد خطابه الذي هو كالمه القدل، والقدل ميتنع تعةليةل
يقول األحكام أمور عارض  لألفعال معةلةل  بوقوع تةلري األفعال عةلى جهان خمصوص  فهو قول املعتزل  يف احلسن والقبح 

 . 25العقةليني وقد أبطةلتموه"
؛ ألن العةل  املوجب    قبل ورود الشاارعتكون األحكام وابت -يف اعتبار األصااوليني اآلنف ذكرهم -وباعتماد هذا التعريف لةلعةل  

 لألحكام وهي التحسني والتقبيح العقةليني قد وجدن قبل نزول الشرع. 
ةل ، لكننا بعد الرجوع ملظان تعريف العةل  عند املعتزل  جند أهنم قد فرقوا بني مسااأل  التحسااني والتقبيح العقةليني وبني تعريف الع

هذه  سااااأل  التحسااااني، وإفا نساااال ذلري هلم بعض األصااااوليني قوال بةلزوم مذهبهم يففةلم يبنوا تعريفهم هلا عةلى مذهبهم يف م
املسااااأل ، وما صاااارح به املعتزل  أنفسااااهم كان خمالفا هلذا كما ساااايبدو عند عرض املذهل الذالث يف تعريف العةل ، وهو تعريفها 

 باألمارة واملعرف. 
 وهبذا ال جند هلذا املذهل قالال حقيقيا بعد التحقيق. 

 يذبت ، وليس بذان العةل ؛ أي جبعل از إياها موجب ، فال: بالموجبة للح م بإيجاب الشــــــــــار التعريف الثاني للعلة
هبا احلكم إال بعد ورود الشاااااااارع وترتيل احلكم عةليها، فتكون حين ذ عةل  موجب  وباعذ  لةلحكم، وهو مذهل املاتريدي ، 

، 26أل  تعةليل أفعال از تعار، وكذلري هو مذهل اإلمام الغزايلبناء عةلى مذهبهم يف مسااااأل  التحسااااني والتقبيح، ومساااا
والفرا بني املاتريدي  واملعتزل  أن احلسااااااااااان والقبح العقةليني ال يذبتان األحكام إال بعد ورود الشااااااااااارع عند املاتريدي ، وعند 

 از عةليه أنه  اتريدي رمح املعتزل  يذبتان األحكام ولو قبل ورود الشرع. قال السمرقنديع "وعن الشيخ أيب منصور امل
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 863امليزان، السمرقنديع  27
 1039 2املختصر، ابن احلاجلع  28
 225، مطبع  التضامن األخوي، مصرع 1ها ، ط1376نرباس العقول يف حتقيق القياس عند عةلماء األصول، عيسى منون الشامي األلهري ) 29

 483شفاء الغةليل، الغزايلع  30
 111 5البحر احمليط، الزركشيع  – 43 3اإلهباج، ابن السبكيع  -127 5احملصول، الراليع  31
 389تطور الفكر األصويل، خزن ع  32

 
قااالع العةلاا  هي املعهب الااذي إذا وجااد جياال بااه احلكم معااه، وقولااه مع احرتال لاادخول االسااااااااااااااتطاااعاا  مع الفعاال، وهااذه 
العباران فاساااادة سااااوى ما ذكرناه عن الشاااايخ أيب منصااااور املاتريدي رمحه از، فإنه هو الصااااحيح، فإن العةل  ما جيل هبا 

 . 27ووبوته بإجياب از، لكن أوجل احلكم ألجل هذا املعهب، وبسبل هذا املعهب"احلكم، فإن وجوب احلكم 
، وقد رأى الشيخ 28، وهو مذهل ابن احلاجل: بالباعث والداعي للشار  على شر  الح مالتعريف الثالث للعلة

الف ألنه ال خ عيساااااى منون أن اخلالف بني هذا املذهل ومذهل األشااااااعرة القالةلني بأن العةل  األمارة خالف لفظي؛
 . 29بينهم يف أن أفعال از وأحكامه ال ختةلو من حكم ومصاحل تعود عةلى العباد

ويسااااامى الباعث يف العادة عةل  لةلفعل، فةلو أعطى إنساااااان لغريه ماال، وسااااا لع مل أعطيته، فأجابع ألنه فقري، عةلمنا أن 
وي، وملا ن سااااابل منعه إعطاءه، فأجاب ألنه عدالفقر عةل  إعطاله املال لغريه، وملا ساااااأله فقري آخر ومل يعطه، وسااااا ل ع

ساااااأله فقري والث ومل يعطه، وسااااا ل عن سااااابل منعه إعطاءه، فأجابع ألنه كافر. ففي العادة ال تسااااامى هذه مناقضااااا ، 
ويقول أصاااااااحاب النقض من اجلدلينيع هذه مناقضااااااا ، وكان من األور أن يعةلل إعطاءهع ألنه فقري وليس عدوي وليس  

اإلمام الغزايل هذا القول من عجرم  الطبع، واعوجاج الكالم؛ إذ قد ينبعث اإلعطاء بالفقر، وال  طر كافرا. وقد اعترب 
بالبال العداوة وال الكفر وسالر الصوارف، وكل هذه الصوارف ال يتصور أن يكون معةلوما هبا حال  اإلعطاء، ولو كانت 

يكون معةلوما حال  الفعل، وقد تصاااااور أن ال يكون الساااااالم  عن صاااااارف العداوة والكفر جزءا من الباعث، لوجل أن 
 . 30معةلوما، وقد مسي باعذا، ويعترب عةل . ومن قال باخلصوص يف العةلل كان هذا منشأ نظره وخياله

 ، وهو مااذهاال األشاااااااااااااااااعرة النااافني لةلتحسااااااااااااااني والتقبيح العقةليني،: باألمارة والمعرف للح موالتعريف الرابع للعلة
، وهو ماذهال املعتزلا  كاذلاري، وماذهال العراقيني من احلنفيا  31عنادهم هو إرادة از تعااروالبااعاث احلقيقي لألحكاام 

 ، وقد قال القاضي عبد اجلبارع "إن العةلل يف القياس 32قبل البزدوي والسرخسي، كما نبه إر ذلري الدكتور هيذم خزن 
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 )نقال عن املغ ، لةلقاضي عبد اجلبار . 390ينظرع تطور الفكر األصويل، خزن ع  33
 10 4الفصول يف األصول، اجلصاصع  34
هااااااااااااااااا ، 792ح التنقيح يف أصول الفقه لةلقاضي صدر الشريع ، سعد الدين مسعود بن عمر الشافعي التفتالاين)نالتةلويح إر كشف حقالق التوضيح شر  35

 143 2مع 1998 -ها1419، دار األرقم بن أيب األرقم، بريون، 1ضبط نصوصهع حممد عدنان درويش، ط
 404 -399يراجع أكذرع تطور الفكر األصويل، خزن ع  36
 193 2أصول السرخسي، السرخسيع  37
 174 2أصول السرخسي، السرخسيع  38

 
، قال اجلصاااااااااص من احلنفي ع 33ي "العقةلي تكون موجب  ومؤورة، كما أن حكمها كاملوجل، وليس كذلري العةلل الشاااااااارع

"القياس عةلى وجهنيع أحدمهاع القياس عةلى عةل  حقيقي  موجب  لةلحكم املقيس، وهي عةلل العقةليان عةلى احلد الذي 
وصااااافنا. والذاينع قياس أحكام احلوادث عةلى أصاااااوهلا من النصاااااوص، ومواضاااااع االتفاا، وغريها. فما كان هذا وصااااافه، 

قد بينا أن العةل  عةلى احلقيق ، هي ما كان موجبا لةلحكم، يسااااااااااااااتحيل وجودها عاري  من فةليس بعةل  عةلى احلقيق ، ألنا 
، كما قد فرا اإلمام 34أحكامها، وعةلل الشاااااااااااااارع الت يقع القياس عةليها، ال يسااااااااااااااتحيل وجودها عاري  من أحكامها"

كن الفرا واابات؛ ألن بينهماا، لالتفتاالاين بني العةلا  والعالما ، فقاالع "تادخال العالما  يف تعريف العةلا ، وال يبقى الفرا 
األحكام بالنسب  إلينا مضاف  إر العةلل كاملةلري إر الشراء، والقصاص إر القتل، وليست األحكام مضاف  إر العالمان  

 . 35كالرجم إر اإلحصان، فال بد من الفرا بني العةل  والعالم "
عد نورد املذهل الذي أورده الدكتور هيذم خزن  بوبعد ذكر املذاهل الت يوردها األصااااااااااااااوليون عادة يف تعريف العةل ، 

، وهو الذي اسااااااتقر عةليه املذهل بعد البزدوي والساااااارخسااااااي، بعد 36دراسااااااته ألصااااااول مذهبه احلنفي وعدمه مذهبا رابعا
افرتاا الفرقتنيع الساااااااااااااامرقنديني والعراقيني يف تعريف العةل  كما تبني من عرض املذاهل اآلنف ، ويتمذل هذا املذهل يف 

ظر إر العةلاا  من وجهتني خمتةلفني، رغم تناااقضااااااااااااااهمااا، ومهااا النظر إر العةلاا  باااعتبااارهااا موجباا  لةلحكم، والنظر إليهااا الن
باعتبارها معرف  وأمارة عةلى احلكم، فكان املذهل اجلديد يفرا بني التعريف االصاااااااااطالحي هلا باعتبارها موجب  لةلحكم 

 ضاااااااااالها احلكم باعتبارها أمارة عةلى احلكم، يقول السااااااااارخساااااااااي يفبإجياب الشااااااااارع إياها موجب ، وبني كيفي  عمةلها واقت
، ويقول حني الكالم عن كيفي  37"إياها موجبةتعريف العةل ع "العةلل الشاااارعي  ال تكون موجب  بذوا ا، بل جبعل الشاااارع 

عل جعمل العةل  بكوهنا وصااااااافا، وكيفي  اقتضااااااااله لةلحكم، وقد اعتربوا الوصاااااااف ركناع "ركن القياس هو الوصاااااااف الذي 
العني مع النص من بني األوصااااف الت يشاااتمل عةليها اسااام النص، فيكون الفرع هبا نظريا لألصااال يف  علما على ح م

 ، ولذلري قد وافقا السمرقنديني يف بعض املسالل البتنالها عةلى تعريف العةل  38احلكم الذابت باعتباره يف الفرع"
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 414 -405ينظرع تطور الفكر األصويل، خزن ع  39
هاااااااااااا ، مطبع  مصطفى البايب احلةلر وأوالده، مصر، 970ينظر مذالع فتح الغفار شرح املنار املعروف مبشكاة األنوار يف أصول املنار، لين الدين بن براهيم بن جنيم ) 40

 287، 249إفاض  األنوار، احلصكفيع  - 75، 21 3مع 1936ها 1355

 1497 3ينظرع اإلهباج، ابن السبكيع  41
 225 -215ينظرع نرباس العقول، منونع  42
 636 2تقول األدل ، الدبوسيع  43

 
. وقد ساااااااااااااارن املتون املتأخرة عةلى 39ها عةلى تعريف العةل  باألمارةباملوجل، ووافقوا العراقيني يف مساااااااااااااالل أخرى البتنال

 . 40هذا
كما أضاااااف الشاااايخ عيسااااى منون مذهبا نقةله ابن الساااابكي عن أبيه يف شاااارح املنهاج، وهو العةل  هي الباعث لةلمكةلف 

 . 42، فكانت عنده ست  مذاهل41عةلى االمتذال
  أو قبول   هذا اخلالف باخلالف احلاصل يف ختصيص العةلبعد ذكر خالف األصوليني يف تعريف العةل ، نبني اآلن عالق

 النقض. 
فقد وهر لنا أن املذهل احلنفي فيما استقر عةليه هو ما ذهل إليه السمرقنديون يف مسأل  ختصيص العةل ، وقد تبني لنا  
كذلري أن السااااااااامرقنديني كانوا ينظرون إر العةل  باعتبارها موجب  لةلحكم إلجياب از هلا، فتكون نظر م هذه ساااااااااببا يف 

ن قد ذكرنا أن ما اسااااااااااااااتقر عةليه املذهل احلنفي يف نظر م لةلعةل  مل تكذهاهبم إر القول جبوال ختصاااااااااااااايص العةل ، لكننا 
باعتبارها موجب  لةلحكم، بل مجعوا بني هذا االعتبار واالعتبار اآلخر، وهو األمارة عةلى احلكم، ولعل ما اسااااااااااااااتقر عةليه 

نقض، أو عدم وا بالاملذهل يف مساااااااأل  ختصااااااايص العةل  تكون من نتالج االعتبار األول، وهو إجياب العةل  لةلحكم، فقال
 جوال ختصيص العةل . 

، لكن 43ووجدنا أن مذهل القالةلني جبوال ختصااااااااااايص العةل  يف تعريف العةل  كان مذهل القالةلني بأهنا أمارة عةلى احلكم
القالةلني بعدم جوال ختصااااايص العةل  مل يكن مذهبهم كةلهم يف تعريف العةل  مذهل القالةلني أهنا موجب  لةلحكم، بل كان 

من احلنفي  فقط من ذهل إر هذا التعريف، أما الشااااااافعي  فإهنم مل يروا ختصاااااايص العةل ، رغم أن أغةلبهم الساااااامرقنديون 
 أشاعرة؛ أي أهنم ذهبوا مذهل القالةلني إن العةل  إفا هي أمارة عةلى احلكم ومعرف  عةليه. 
 ةل . العوهبذا يتبني أن االختالف يف تعريف العةل  مل يكن السبل الوحيد يف اختالفهم يف ختصيص 

وأما مذاهل التفصاااااايل يف مسااااااأل  ختصاااااايص العةل  بني العةل  املنصااااااوصاااااا  والعةل  املسااااااتنبط  فإهنا تشااااااري إر ساااااابل آخر 
 الختالف األصوليني يف مسأل  ختصيص العةل  والنقض، وهو وقوع ختصيص العةل  يف نصوص الشرع، فةلعةله يكون سببا 
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 -32 4كشاااااااف األسااااااارار، البخاريع   -278 2فواتح الرمحون، األنصااااااااريع  - 1048 2وممن قال به كل من أصاااااااحابع املختصااااااار، ابن احلاجلع  44

ها ، وشهاب الدين أبو احملاسن عبد احلةليم بن عبد السالم، 652املسودة يف أصول الفقه، آل تيمي ، جمد الدين أبو الربكان عبد السالم بن عبد از )ن
هااااااااااااااااااااا ، مجعها وبيضاااااهاع شاااااهاب الدين أمحد بن حممد احلراين، حتقيقع حممد حميي الدين عبد 728يخ اإلساااااالم تقي الدين أمحد بن عبد احلةليم)ن وشااااا

، دار أساااااام  لةلنشااااار 1مباحث التخصااااايص عند األصاااااوليني، عمر بن عبد العزيز الشااااايةلخاين، ط – 413احلميد، د.ط، مطبع  املدين، القاهرة. د.نع 
 175 2مع 1999، مكتب  الرشد، السعودي ، 2عبد الكرل بن عةلي النمةل ، ط، اخلالف الةلفظي عند األصوليني –م 2000ع، عمان، األردن، والتولي

 999 2الربهان، اجلوي ع  45
 500شفاء الغةليل، الغزايلع  46

 
هم فسااااره بعضااااهم فساااار ما وقع بأنه اسااااتذناء عن القياس، وبعضاااايف اختالفهم كذلري، فقد اختةلفوا يف تفسااااري ما وقع، ف

بتخصيص العةل ، وبعضهم رأى أن العةل  يف املسالل الت وقعت مل تكن كامةل ؛ أي مل تكن عةل  أصولي  تام ، بل كانت 
 جمرد وصف بغياب شروط العةل  األصولي . 

 : محل الخالفا  ــــثالث
يتمذل حمل النزاع يف مسااااأل  ختصاااايص العةل  الذي اضااااطرب فيه األصااااوليون يف احملل الذي يتصااااور فيه ختةلف احلكم عن 
عةلته لفقد شرط أو وجود مانع يف نصوص القالسني، وأما ما ورد من ختصيص لةلعةلل يف نصوص الشرع فقد اتفقوا عةلى 

م اختةلفوا يف توجيه هذه النصااااااااااااوص، فبعضااااااااااااهم رأى إلال  النقض عنها؛ ألنه ال تناقض يف نصااااااااااااوص الشاااااااااااارع، إال أهن
التخصيص فيها، وبعضهم رأى أن الوصف غري كامل الشروط ح  يكون عةل  شرعي ، وبعضهم قال بأن احلكم ختةلف 

 ملانع، والبعض اآلخر ذهل إر اعتبار االستذناء فيما خص من النص. 
 : نو  الخالفا  ــــرابع

 اختةلف األصوليون يف احلكم عةلى نوع اخلالف يف املسأل  إر قالل باخلالف الةلفظي، وقالل باخلالف املعنوي. 
فمن الذين ذهبوا إر أن اخلالف لفظيع إمام احلرمني، والغزايل، وابن احلاجل، والبزدوي، واألنصااااااااااااااااري، وتبعهم عبد 

 . 44الكرل النمةل  من املعاصرين
، وقال الغزايلع "ولن 45سااااااااااااااأل  عندنا قريب  املأخذ، نزرة الفالدة، ليس فيها جدوى من طريق املعهب"قال اجلوي ع "وهذه امل

 . 46يتصور اخلالف يف هذه املسأل  من حيث املعهب، وإفا يرجع ذلري إر التسمي "
واحتجوا بأن اخلالف يرجع إر تفسااااااااااااااري العةل ، فمن عرفها باملعرف فالتخصاااااااااااااايص قادح، ومن رآها باعذا، فال يكون 
 الباعث نقيض أحدمها جزءا منها، فال يقدح النقض يف العةل ، وال فالدة يف املسأل ؛ ألن مجيع من جول ختصيص العةل  
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 241، 240 5احملصول، الراليع  47
اآليان البينان عةلى شاااااااااارح مجع  - 96مجع اجلوامع، ابن الساااااااااابكيع  - 278 2لذبونع مسااااااااااةلم ا – 268 5وممن قال بهع البحر احمليط، الزركشاااااااااايع  48

 – 165 2مع 1996هااااا  1417، دار الكتل العةلمي ، بريون، لبنان، 1هااااا ، ضبط وختريجع لكريا عمريان، ط994اجلوامع، أمحد بن قاسم العبادي)
 650 2إرشاد الفحول، الشوكاينع 

 495 2فواتح الرمحون، األنصاريع  - 96مجع اجلوامع، ابن السبكيع  49
 495 2فواتح الرمحون، األنصاريع  - 203 4رفع احلاجل، ابن السبكيع  - 96مجع اجلوامع، ابن السبكيع  50
 96مجع اجلوامع، ابن السبكيع  51
 175 2اخلالف الةلفظي، النمةل ع  52
 495 2فواتح الرمحون، األنصاريع  53

 
ةلِّم أن املعةلل لو ذكر القيد يف ابتومن مل جيوله اتفقوا عةلى أن اقتضااااااااااء العةل  لةلحكم ال ف داء يه من ذلري العدم، وقد سااااااااا 

التعةليل السااااااااتقامت العةل ، فةلم يبق اخلالف إال يف أن ذلري القيد العدمي هل يساااااااامى جزء عةل  أم ال؟ واجلواب أننا إن 
رفا لةلحكم فال نا العةل  معاعتربنا العةل  موجبا لةلحكم أو داعيا هلا المتنع جعل القيد العدمي جزءا من العةل ، أما إن اعترب 

ميتنع جعةلاااه جزءا من العةلااا ، واحتج آخرون باااأن اجلميع متفق عةلى أن اقتضااااااااااااااااااء العةلااا  لةلحكم ال باااد فياااه من عااادم 
 . 47التخصيص

وذهل آخرون إر اخلالف ليس بةلفظي، منهمع البيضااااااااااوي، وابن عبد الشاااااااااكور، والزركشاااااااااي، والشاااااااااوكاين، وقالوا إن 
 ع 48كذرية، ومسالل فقهي اخلالف ترتل عةليه فوالد  

ا رام املناساب  مبفساد بوجود مفسادة راجح  أو مسااوي ، فعند جمول التخصايص ال ا رام، بل ختةلف ملانع، وعند املانع  -
 . 49 تنخرم بذلري

انقطاع املسااتدل بالنقض، وال يساامع من املسااتدل دعوى أنه أراد بالعموم اخلصااوص، أو بالةلفظ املطةلق فيما وراء حمل  -
عند من يرى أن النقض قادح، أما من يذهل إر ختصااااااااااااايص العةل  فيقبةلون من املساااااااااااااتدل قولهع مل أرد هذه النقض، 

 . 50الصورة، وأمذاله، وم  ترتل االنقطاع وعدمه عةلى القول بقدحي  النقض فإن اخلالف معنوي
 . 51جوال تعةليل احلكم بعةلتني -

 ع 52ا من آوار اخلالف يف املسأل وأجاب الدكتور عبد الكرل النمةل  عن املسالل الت لعم أهن
 . 53ا رام املناسب  مل يذبت القول به عند املانع ح  يكون من مثرته -
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 495 2صدر نفسهع امل 54
 175 2اخلالف الةلفظي، النمةل ع  55
 

 
انقطاع املساااااااتدل، فإن انتفاء احلكم اللم ألبت  لعدم املانع، فاجملول ينسااااااابه إليه، واملانع ينسااااااابه إر انتفاء العةل  لدخول  -

 . 54عدم املانع
 . 55 كوهنا مبني  عةلى اخلالف يف هذه املسأل التعةليل بعةلتنيع مل يتبني   -

لكن الناور يف املسااااأل  جيد أن الذين يذكرون اخلالف الةلفظي إفا يعنون بقوهلم اخلالفم احلاصاااال يف توجيه التخصاااايص 
 الذي ورد عةلى نصوص الشرع، وهو حمل اخلالف الذي ذكرناه آنفا. 

مل  الطرد ينبغي أن يتوفر فيها، فم  ختةلف الطرد عن العةل لكن حني النظر إر العةل  من حيث إهنا عةل ، فإن شاااااااااااااارط 
تكن عةل  مقبول  يف القياس، وهذا ما يذكره األصاااااااااااااوليون حني كالمهم عن شااااااااااااارط الطرد، وهذا املعهب الذي يقصاااااااااااااده 

 أصحاب مذهل القالةلني بالنقض كقادح. 
الشاااااارعي  هو ما  ال ينب  عةلى النصااااااوص ولعل هذا التفريق بني العةلل املتعةلق  بنصااااااوص الشاااااارع وبني عةلل القياس الذي

جعل املذاهل يف قبول النقض كقادح تتعدد، ويذهل كذري منهم إر التفصاااااايل يف املسااااااأل ، ومنهم اإلمام الغزايل الذي 
 فرا بني العةلل املنصوص  والعةلل املستنبط . 

ه، فال  تةلف رعي، مذل قياس الشاااااااابوأما حينما يتعةلق األمر بالعةلل املسااااااااتنبط  وبالقياس الذي ال يبهب عةلى النص الشاااااااا
األصااااوليون يف اشاااارتاط الطرد يف العةل ، ونقض أي عةل  غري مطردة، وإبطال القياس املب  عةلى العةل  غري املطردة حساااال 

 ما وهر لنا. 
كر ذ  وأما ما ذكره القالةلون باخلالف املعنوي من فوالد لةلخالف، فإنه مل يظهر وجه الفالدة منها بالنسب  ملوضوعنا، كما

 بعضهم. 
 : ةــمــخـاتال

  ةلص يف هناي  البحث إر النتالج التالي ع 
النقض وختصاااااايص العةل  ذوا مقصااااااود واحد، إال أن القالةلني بعدم قدحي  النقض يفساااااارون ختةلف احلكم عن العةل  يف  -

بعض املواضااع بتخصاايص العةل ، أما القالةلون بقدحي  النقض فال يرون لةلعةل  ختصاايصااا، بل يعتربون أنه م  ختةلف حكم 
 اس. عن عةل  كان ذلري دليال عةلى فساد العةل ، وبالتايل فساد القي
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مذاهل العةلماء يف القول بقدحي  النقض ساااااااات  عشاااااااارة مذهبا، ومجيعها يرجع يف األخري إر مذهبنيع أحدمها القول  -

 بقدحي  النقض مطةلقا، واآلخر القول بعدم قدحيته مطةلقا، واملذاهل الباقي  ذهبت لةلتفصيل. 
ذهل القالةلون بأن اخلالف يف قبول النقض خالف لفظي إر أن ساااااااااااااببه اخلالف يف تعريف العةل ، وبعد الدراسااااااااااااا   -

وحتقيق عالقا  املاذاهال يف قبول النقض كقاادح بتعريفاا م لةلعةلا  وجادناا أن ماذهال القاالةلني جبوال ختصاااااااااااااايص العةلا  يف 
م لقالةلني بعدم جوال ختصاااااااااااااايص العةل  مل يكن مذهبهتعريف العةل  كان مذهل القالةلني بأهنا أمارة عةلى احلكم، لكن ا

مجيعا يف تعريف العةل  مذهل القالةلني أهنا موجب  لةلحكم، بل كان الساااااااااااااامرقنديون من احلنفي  فقط من ذهل إر هذا 
التعريف، وأما الشااااافعي  فإهنم مل يروا ختصاااايص العةل ، رغم أن أغةلبهم أشاااااعرة؛ أي أهنم ذهبوا مذهل القالةلني أن العةل  

فا هي أمارة عةلى احلكم ومعرف  عةليه، وهبذا يتبني أن االختالف يف تعريف العةل  مل يكن السااااابل الوحيد يف اختالفهم إ
 يف ختصيص العةل . 

لعل ورود ختصيص العةلل يف نصوص الشرع كان من أسباب اخلالف يف القبول بالنقض، فاختةلفوا يف تفسري ما وقع،  -
الت  عن القياس، وبعضهم فسره بتخصيص العةل ، وبعضهم رأى أن العةل  يف املساللفبعضهم فسر ما وقع بأنه استذناء 

 وقعت مل تكن كامةل ؛ أي مل تكن عةل  أصولي  تام ، بل كانت جمرد وصف بغياب شروط العةل  األصولي . 
احلكم عن  فيتمذل حمل النزاع يف مسااأل  ختصاايص العةل  الذي اضااطرب فيه األصااوليون يف احملل الذي يتصااور فيه ختةل -

عةلته لفقد شااارط أو وجود مانع يف نصاااوص القالسااااني، وأما ما ورد من ختصااايص لةلعةلل يف نصاااوص الشاااارع، فقد اتفقوا 
عةلى إلال  النقض عنها؛ ألنه ال تناقض يف نصااااااوص الشاااااارع، إال أهنم اختةلفوا يف توجيه هذه النصااااااوص، فبعضااااااهم رأى 

 وط ح  يكون عةل  شرعي ، وبعضهم قال بأن احلكم ختةلفالتخصيص فيها، وبعضهم رأى أن الوصف غري كامل الشر 
 ملانع، والبعض اآلخر ذهل إر اعتبار االستذناء فيما خص من النص. 

يبدو لةلناور يف املسأل  أن الذين يذكرون اخلالف الةلفظي إفا يعنون اخلالف احلاصل يف توجيه التخصيص الذي ورد عةلى  -
نصااوص الشاارع، وأما حينما يتعةلق األمر بالعةلل املسااتنبط  وبالقياس الذي ال يبهب عةلى النص الشاارعي، مذل قياس الشاابه، فال 

عةل  عةل ، ونقض أي عةل  غري مطردة حسل ما وهر لنا، وإبطال القياس املب  عةلى ال تةلف األصوليون يف اشرتاط الطرد يف ال
 غري املطردة. 
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