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ماوفيمشرتكوعامخاصاىلتقسمالوضعحيثمنااللفاظ
:ذلكبيانيأتي

اخلاص
:اخلاصتعريف

أوبالشخصواحداماوهومحصورلعددأواالنفرادعلىمعلومواحدلمعنىالموضوعاللفظهو
بالجنسواحدأوبالنوعواحد

:بالشخصالواحد
قالوفلواإلشارةاالعالمأسماءفيكما,غيرهيشملوالمشخصلمعنىالموضوعاللفظوهو

دون باالسمالمخصصةفاطمةعلىمنصباالزواجعقديكون فاطمةابنتيزوجتكلرجلالولي
بناتهسائر

:بالصنفالواحد
فالرزاأل منمعينبصنفمخصصامحليكون العنبراألرزمنطنا  بعتكآلخرشخصقالفلو

.الطرفينباتفاقإالعنهبدالآخرصنفتسليميجوز
:بالنوعالواحد

وفاتهنحيمايملكهيكون الحيوانأنواعمننوعأيأوبأغناميلفالنأوصيتالموصيقالفلو
.التركةثلثعنقيمتهاتزدلمانلهللموصىاالغناممن

:باجلنسالواحد
مااللكلوضعخاصجنسعقارفلفظ,والمنقولكالعقارتحتهالمندرجةاالنواعجميعجنسفهو

قلعهاقبلواألشجاركاألرضالقائموضعهبتغيراالنقلهيمكن



؟اخلاصماحكم
فييحتاجفال,قطعيةداللةالحكمعلىداللتهتكون الخاصحكم

الزانية]:تعالىقولهفيكمااجتهاديتفسيرالىمنهالحكماستنباط
أوديلتبللقاضييجوزفال[جلدةمائــــــةمنهماواحدكلفاجلدواوالزاني
داللةاعليهيدلخاصبتعبيرعليهامدلولألنهاالعقوبةهذهتعديل
.قطعية



؟اخلاصأنواعماهي/سؤال
والمقيدالمطلق–النهي–االمر/الجواب

األمر-:األولالنوع
-:األمرتعريف

الفخعلىدليليقممالموااللزامالحتموجهعلىامتناعأوفعلمناداءطلب
ذلك

ووه..ذلكعنقرينةتصرفهمالمقطعاالوجوبهوداللتهاواالمروحكم
.عداهفيمامجازالوجوبفيحقيقة



؟األمرصيغماهي/سؤال
/الجواب
[قودبالعأوفواآمنواالذينيَأيها]تعالىكقوله(افعل)بـاألمرصيغة

.[مسؤال  كانالعهدإنبالعهدوأوفوا]تعالىوقوله
نكممشهدفمن]تعالىكقوله,المربالمالمصدرةالمضارعالفعلصيغة
.[سعتهمنسعة  ذولينفق]تعالىوقوله[فليصمهالشهر
لوالداتوا]تعالىكقوله,الطلبيةالجملةلمعنىالمستعملةالخبريةالجملة
.[كاملينحولينأوالدهنيرضعن
القتلىفيصالقصاعليكمكتب]تعالىكقوله(ُكتب)لفظمنهااخرى تعابير

اليهاعأستطمنالبيتحجالناسعلىوهلل]تعالىكقوله(على)ولفظ[
.[سبيال



هل يدل األمر على الفور أو على الرتاخي ؟ وهل هو للمرة أو/ سؤال 
التكرار؟
:فيه خالف بين الفقهاء واألصوليين والرأي الراجح / الجواب 
جه االمر هو مقتضى األمر طلب االداء من فعل أو امتناع عنه على و حقيقة 

أما الفورية أو التراخي أو االداء لمرة واحدة أو التكرار كل ذلك, الوجوب  
اله صلى هللا عليه و ) يؤخذ من دليل خارج عن صيغة األمر كعمل الرسول 

-:وقوله في بيان ذلك وعلى سبيل المثال ( وسلم 
ب يكون على األمر باالستغفار والتوبة والرجوع الى هللا تعالى بعد ارتكاب الذنو 

بدليل [ م ودود واستغفروا ربكم ثم توبوا اليه ان ربي رحي] لقوله تعالى , الفور 
.[وسارعوا الى مغفرة من ربكم ] قوله تعالى  

اع اليه وهلل على الناس حج البيت من استط] األمر بالحج في قوله تعالى  
ل االعظم لمرة واحدة فكل حج بعدها مندوب كما بين ذلك سيدنا الرسو[ سبيال 

( .صلى هللا عليه واله وصحبه وسلم ) 



ماحكم األمر الوارد بعد احلظر ؟/ سؤال 
/  الجواب 

ه هو به الشارع بعد الحظر حكمماأمركل باالستقراء ان ثبت النهاالباحة باالستقراء؛ 
.االباحة

.  ألنه حقيقة شرعية سواء وقع بعد الحظر أم الومن االصوليين من قال الوجوب 
ظر من هو الحكم السابق الذي كان عليه المأمور به قبل الحومن االصوليين من قال حكمه 

ذلكوجوب أو االباحة أو غير 
-:والراجح يجب أن نفرق بين حظر لم يسبق باألمر وبين حظر طارئ مسبوق باألمر 
كما في فاذا كان الفعل لم يأمر به قبل الحظر بل كان في أصله محظورا فان حكمه االباحة

يبا  من الشرك زيارة القبور كانت محضورة في االصل؛ ألن الزائر كان يقدس القبر تقديسا  قر 
ن زيارة كنت نهيتكم ع( ] صلى هللا عليه واله وسلم ) فلما استقر االسالم قال الرسول 

[القبور اال فزوروها 
ال اما اذا كان الحظر مسبوقا  باألمر وكان الحظر لمانع أو ظرف طارئ فاذا أمر به بعد زو 

اء عليه قبل الحظر من وجوب أو اباحة مثل الحيض للنسماكانالعذر المانع يرجع الى 
فاعتزلوا ] ُيمنع النساء من الصيام والصالة ولكن بعد الطهر تصلي لزوال العذر قال تعالـــى

[.م هللا النساء في المحيض وال تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فأتوهن من حيث أمرك


