حجية العام

بعد ما بٌنا أقسام العام نذكر حجٌة العام
على رأي أغلب األصولٌٌن إذا كانت القاعدة األستقرائٌة فً األدلة الشرعٌة هً (
ما من عام اال وقد خص ) والمخصص تارة ٌكون متصال وتارة ٌكون منفصال ,
فأن أحتمال وجود المخصص قائم مع كل عام على أقل تقدٌر  ,وبهذا تكون داللة
العام حٌنئذ ظنٌة  ,وٌترتب علٌه عدم جواز حجٌة العام اال بعد البحث عن
المخصص والٌأس من وجوده وحٌنئذ ٌعتبر ظهور العام فً العموم  ,مع العثور
على المخصص فٌتعٌن الجمع بٌن العام والخاص فً مقام العمل .
والتخصٌص كما عرفه بعض األصولٌٌن ( هو أخراج بعض ما تناوله الخطاب ) أو
(أخراج ما كان داخال تحت العموم على تقدٌر عدم التخصص ) .
وهناك رأي شاذ جدا وهو عدم جواز التخصٌص مطلقا  ,وهذا مخالف للوضع
األستعمالً .

خالصة القول :
أن جواز العمل بالعام قبل البحث بالتخصٌص على ثالثة أقوال :
 -1عدم جواز تخصٌص العام بمخصص متصل أو منفصل مطلقا  ,وهو رأي
شاذ .
 -2جواز العمل بالعام أن لم ٌوجد مخصص متصل وال ٌتوقف العمل به على
البحث عن مخصص منفصل  ,ألن المخصص ال ٌكون اال متصال أما
المنفصل فهو ناسخ ال مخصص وهذا رأي األحناف وأختاره العالمة من
اإلمامٌة فً التهذٌب .
 -3عدم جواز العمل بالعام اال بعد البحث عن المخصص المتصل والمنفصل
والٌأس من وجوده  ,وهذا رأي أغلب األصولٌٌن وهو األرجح

انواع المخصص :
لقد أوضحنا فٌما سبق أقسام وأنواع العام نذكر اآلن انواع المخصص ٌ ,نقسم
المخصص الى :
أ -المخصص المتصل :
وٌسمى أٌضا بالمخصص غٌر المستقل  ,وهو ما ٌكون جزءا من الكالم المشتمل
على العام  ,وال ٌستقل بنفسه بل ٌتعلق معناه بالعام  ,وٌكون مقارنا له وهو خمسة
أنواع :

 -1اإلستثناء  :مثل قوله تعالى ﱡﭐ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ
ﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱼﱽ ﱾ
ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﱠ فهنا جاء التخصٌص باإلستثناء
ب(إال) خصص به الذي أكره على الكفر .
 -2الشرط  :الذي ٌلزم من عدمه العدم  ,وال ٌلزم من وجوده وجود وال عدم

لذاته ) مثل قوله تعالى ﱡﭐﱂﱃ ﱄﱅﱆﱇﱈﱉ
ﱊ ﱋﱠ فهنا خص المٌراث وحصول األزواج على النصف بشرط إن
لم ٌكن لهن ولد .

 -3الصفة  :مثل قوله تعالى ﱡﭐ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ
ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁﱠ
فالمحصنات والفتٌات عامان ولكنهما مخصصان بالصفة وهً المؤمنات
فٌكون الكالم بعد التخصٌص ( الفتٌات المؤمنات ٌجوز نكاحهن ) وأما
غٌرهن فال ٌجوز نكاحهن وعدم الجواز هذا مبنً على ظهور الصفة
بالمفهوم .

 -4الغاٌة  :مثل قوله تعالى ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ
ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱠ فوجوب غسل األٌدي ٌعم جمٌع
أجزاء الٌد  ,وقد خصص بإلى الدالة على إن غاٌة الغسل وحده هً المرفق .

ﲦ
ﲥ
 -5بدل البعض  :مثل قوله تعالى ﱡﭐ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ
ﱠ فظاهر اآلٌة أوجب الحج على الناس جمٌعا ألنه اسم جنس معرف بالم
األستغراق حج بٌت هللا الحرام وآخر اآلٌة خص الوجوب بالمستطٌع منهم
من أسم موصول ٌعرب بدل بعض من كل  ,اي البعض الذي أستطاع الحج,
والكل هو الناس مستطٌعهم وغٌر مستطٌعهم .

ب -المخصص المنفصل :
وٌسمى أٌضا بالمخصص المستقل وٌمكن تعرٌفه ( ما دل على المعنى الخاص دون
أفتقار إلى ذكر العام معه ) .
وهو خمسة أنواع أٌضا :
 -1النص  :ال خالف بٌن األصولٌٌن من تخصٌص الكتاب بالكتاب وتخصٌص
السنة بالسنة  ,وتخصٌص الكتاب بالسنة المتواترة  ,نظرا لقطعٌة صدور
الكتاب والسنة المتواترة  ,ومع تكافؤ الدلٌلٌن فً القطع بصدورهما ٌخصص
أحدهما اآلخر  ,وكذلك تكافؤ السنة غٌر المتواترة فً الظن فٌخصص

بعضها بعضا  .ومن أمثلة تخصٌص الكتاب بالكتاب  ,قوله تعالى ﱡﭐ
ﱬ ﱠ فأن اللفظ هنا عام ٌشمل جمٌع
ﱭ
ﱨﱩ ﱪﱫ
المطلقات بالحكم وهو وجوب األعتداد بثالثة قروء  .غٌر أن هذا العموم قد

ﲾﱠ
ﲿ
خصص بقوله تعالى ﱡﭐ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ
فأخرج بهذا النص الحوامل من المطلقات وحكم علٌهن بأن عدتهن هً وضع
الحمل ولٌس ثالثة قروء .

ومن تخصٌص الكتاب بالسنة قطعٌة الصدور تخصٌص آٌات الموارٌث بما
روي عن رسول هللا (ص) أنه قال ( ال مٌراث لقاتل ) .
ومن أمثلة تخصٌص السنة بالسنة  :ما ورد عن رسول هللا أنه قال ( زكوا
أموالكم تقبل صالتكم ) الدال على وجوب الزكاة فً األموال اال أنه
مخصص بما ورد عن رسول هللا (ص) على أنه عفى عن ما سوى تسعة
أصناف من األموال .

النسخ
تعريفه :
رفع أمر ثابت فً الشرٌعة المقدسة ألرفاا أمد بدلٌ شرعً مسفق .
وبذلك فخرج األحكام المؤقفه بأمد محدد مث وجوب الصوم المحدد بشهر رمضان
فهو أمر ثابت فً الشرٌعة وٌرفاع بأرفاا أمد وزمانه  ,فهذا ال ٌسمى نسخا فً
االصطالح ألن أرفاا أمد مأخوذ من ناس دلٌ إثبافه .

تقسيمات النسخ :
وأقسامه بهذا اإلعفبار كثٌرة ألنها بحسب المنسوخ أربعة  ,فالمنسوخ المافرض إما
الكفاب أو السنة أو اإلجما أو القٌاس  ,وك قسم بأعفبار ناسخه المافرض ٌنقسم
إلى أربعة أقسام أٌضا  ,ألن ناسخ ك من الكفاب مثال أو السنة إما الكفاب أو السنة
أو اإلجما أو القٌاس .
فٌكون جمٌع األقسام المحفملة سفة عشر قسما وسنفحدث عن ك قسم من هذ
األقسام ضمن األنوا األربعة بحسب المنسوخ .

النوع األول  :نسخ الكتاب
وٌكون بحسب الصور المحفملة على أربعة أقسام بأعفبار أن الناسخ به أما أن ٌكون
هو الكفاب أو السنة أو اإلجما أو القٌاس وسنفحدث عن ك قسم منها

 -1نسخ الكتاب بالكتاب
هو على ثالثة أقسام محفملة
أ -نسخ الفالوة دون الحكم

ب -نسخ الفالوة والحكم معا
ت -نسخ الحكم دون الفالوة
أما القسم األو ,فلم ٌذكر له مصداق  ,وك ما أدعً من مصادٌق نسخ الفالوة دون
الحكم  ,فهو إن وجد  ,من نو نسخ الكفاب بخبر الواحد .
وأما القسم الثانً  ,فهو كالقسم األو  ,ولم ٌذكر من قا بهذٌن القسمٌن أنهما
حصال بنسخ آٌه من القرآن الكرٌم .
بقً القسم األخٌر وهو نسخ الحكم مع بقاء الفالوة  ,فهذا القسم قد بلغ من الشهرة
بٌن العلماء والماسرٌن الحد الذي ألف فٌه جماعة من العلماء كفبا مسفقلة .
وإذا كان فٌه خالف فهو فً مصادٌقه وقد بالغ بعضهم فً عد الكثٌر من أحكام
القرآن الكرٌم منسوخه فً القرآن  ,ب عد بعضهم بعض النسخ منسوخا بغٌر ,
وبالغ آخرون بإنكار هذ الكثرة ولم ٌثبت عند من اآلٌات المدعً نسخها غٌر بضع
منها  ,ولك من الارٌقٌن أدلفه ومناقشافه .
والذي ٌعنٌنا إثبافه هنا هو نسخ الكفاب بالكفاب  ,نسخا للحكم دون الفالوة ممكن
وواقع بإفااق الارٌقٌن  ,وقد دلت علٌه األدلة النقلٌة والعقلٌة .
أما هذ اآلٌه منسوخه أو فلك فهذ مهمة الاقٌه والماسر .

ومن أمثلة نسخ المفاب بالكفاب قوله فعالى  :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ
ﱐ ﱒ ﱓ ﱔﱕﱖﱗ ﱘ ﱠ
ﱑ
ﱋ ﱍﱎ ﱏ
ﱌ
ﱇﱈﱉﱊ
فقد دلت اآلٌة الكرٌمة على وجوب فقدٌم الصدقة بٌن ٌدي مناجاة الرسو ( ص )
على من ٌجد ما ٌفصدق به .

وقد وردت رواٌات كثٌرة على أن هذ اآلٌة نسخت بقوله فعالى ﱡﭐ ﱚ ﱛ
ﱠﱢﱣﱤ ﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫ
ﱡ
ﱜﱝﱞﱟ
ﱮ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳﱠ
ﱯ
ﱬﱭ
فإن اآلٌة الثانٌة نسخت آٌة النجوى المفقدمة .

 -2نسخ الكتاب بالسنة
السنة كما ٌأفً فً مباحث الحجج هً قو المعصوم أو فعله أو فقرٌرافه ,
وحٌث فطلق فً لسان المحدثٌن والاقهاء واألصولٌٌن ٌراد بها الخبر  ,وهو كما
فعلمون ٌنقسم قسمٌن خبر آحاد وخبر مفوافر .
والمقصود فً باب النسخ هنا خصوص ما روي عن النبً (ص) .
وأما نسخ الكفاب بالسنة المفوافرة فهو مفاق على جواز عند اإلمامٌة  ,وبعض
الجمهور من غٌر اإلمامٌة .
فٌنسب إلى الشافعً أنه ٌنكر نسخ القرآن بالسنة مطلقا .
وأسفد القائلون بالجواز بأن الرسو (ص) ال ٌصدر فٌما ٌشرعه ألمفه أبفدا ًء

أو نسخا ً اال عن إلهام من هللا سبحانه وفعالى  ,ألنه ﱡﭐ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ
ﱒﱓﱔﱠ وإذا كانت السنة وحٌا فإن المفوافر منها حجة قطعٌة فنسخ حجة
قطعٌة أخرى كاآلٌة من الكفاب المجٌد  .غٌر أن من قسم السنة النبوٌة ما كان
وحٌا ً وما كان إجفهاداً بغٌر وحً  ,فص وفرق بٌن السنة الصادرة عن طرٌق
الوحً والسنة اإلجفهادٌة ففنسخ باألولى دون الثانٌة .
وإسفد المانعون بأن النسخ مخالف لألص ألن األص فً االحكام كما هو
ظاهر إطالق أدلفها _ الدوام واإلسفمرار  ,أي أن األص عدم النسخ  ,وهذا ما
أجفمعت علٌه جمٌع طوائف المسلمٌن  ,والقرآن الكرٌم قد ورد فٌه أن الكفاب

إنما ٌنسخ الكفاب  ,لقوله فعالى  :ﱡﭐﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊ
ﱌ ﱠ فنسب النسخ إلى هللا سبحانه وفعالى وفٌما عدا ذلك ٌبقى النسخ على
ﱍ
ﱋ
أصله وهو العدم .

مضافا إلى ذلك أن هللا سبحانه وفعالى خاطب نبٌه الكرٌم (ص) بقوله  :ﱡﭐ ﱒ ﱓ
ﱚﱠ .
ﱛ
ﱔﱕ ﱖ ﱗ ﱘﱙ
ونجٌب على من أسفد باآلٌه األولى بأن إثبات النسخ هلل فعالى ال ٌناً جواز
للنبً لسببٌن :
األو  :أن أثبات شًء ال ٌناً ما عدا فاآلٌه ال ماهوم لها بناً جواز النسخ
لغٌر هللا فعالى .

والثانً  :أن جمٌع ما ٌأفً به الرسو من أحكام هً من هللا سبحانه وفعالى وإال
لما كان رسوالً فإذا نسخ آٌة فإن هللا فعالى قد نسخها وإال فإن الرسو (ص)
الغٌا ً للفشرٌع المبلغا ً به .
أما من أسفد باآلٌة الثانٌة فال ٌثبت عدم النسخ وإنما ٌثبت عدم نسخ الرسو
(ص) للقرآن فالوة فقط أو فالوة وحكما أو حكما دون فالوة من فلقاء ناسه ,
وإنما بأمر ووحً من هللا سبحانه وفعالى وبوحً ٌوحى  ,ب فشٌر اآلٌة الكرٌمة
الى الفبدٌ ولكن الفبدٌ لٌس من فلقاء ناسه .
فمن ذلك ٌفبٌن أن الراجح هو نسخ الكفاب بالسنة المفوافرة أن الرسو وما
ٌنطق عن الهوى  ,واآلٌة والسنة المفوافرة ٌشفركان فً الداللة القطعٌة للحكم

الشرعً إثبافا وناٌا ﱡﭐ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒﲓ ﲔ ﲕ
ﲖ ﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞﲟﲠ ﲡﲢﲣﲤ
ﲥ ﲧﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮﲯ ﲰ ﱠ .
ﲦ
منسوخة باألحادٌث المفوافرة الناهٌة عن أك ك ذي ناب من السبا وك ذي
مخلب من الطٌور أنها كانت مشمولة بناً الفحرٌم الفام الذي أسفثنً منه المٌفه
والدم ولحم الخنزٌر وما أضطر إلٌه .
أما السنة الغٌر مفوافرة فهً فنقسم إلى السنة المشهورة واآلحاد وخبر الواحد
عند بعض األصولٌٌن ال ٌاٌد العلم وإن أنضمت الٌه القرآئن  ,وعند البعض
اآلخر أنه ٌاٌد العلم بأنضمام القرآئن إلٌه .
وما ٌعنٌنا هنا هو أن الخبر الواحد إذا كان ٌاٌد العلم ٌعام معاملة المفوافر من
حٌث النسخ به  ,ألن مناط النسخ بالكفاب أو الخبر المفوافر أنما هو كونهما
قطعٌٌن وهذا المناط موجود فً الخبر الواحد المحاوف بالقرٌنة الماٌدة للقطع
بصدور .
أما الخبر المشهور فهو ٌاٌد األطمئنان وال ٌص إلى درجة القطع  ,ففكون قوة
حجفه فً مرفبة أدنى من حجٌة الكفاب أو السنة المفوافرة  .وبذلك ٌاقد شرطا
من شروط النسخ وهو كون الناسخ والمنسوخ فً مرفبة واحدة من حٌث الحجٌة.

المحاضرة الثانٌة  :تكملة أنواع المخصص  ,النسخ
 -1العقل  :قال بعض األصولٌٌن ال ٌجوز تخصٌص العام بالدلٌل العقلً  ,وعند
معارضته الحد العمومات ٌتوقف حتى ٌرد دلٌل سمعً ٌخصص به العام
وٌرفع التعارض .
وحجتهم إن الدلٌل العقلً سابق والتخصٌص ال ٌكون اال بالدلٌل المقارن
(نفس الوقت ) أو المتأخر علٌه  ,وكذلك ٌقولون أن الدلٌل العقلً لٌس من
باب الكالم حتى ٌجعل المراد من العام خاص .
ولكن الذي علٌه أكثر األصولٌٌن جواز تخصٌص العام بالدلٌل العقلً ,
وٌمثلون لتخصٌص العام بالدلٌل العقلً  ,بأخراج األضداد الخاصة للواجب
من عموم أصالة األباحة وأصالة الحلٌة  ,فكل شًء لك مباح او حالل حكم
عام  ,ولكنه مخصص بما دل الدلٌل على تحرٌمه ومما دل الدلٌل على
تحرٌمه هو الضد الخاص للواجب المضٌق .
والدلٌل على التحرٌم هو المالزمة العقلٌة بٌن وجوب الشًء فً وقت محدد
وتحرٌم أضداده  ,فوجوب الصوم والصالة ٌستلزم تحرٌم األفعال المنافٌة
لهما  ,فتحرٌم أي ضد لهما ٌخصص داللة عموم األباحة والحلٌة .
 -2الحسً  -:وٌقصد بالمخصص الحسً  :ماكان معلوم بحاسة البصر أو
الذوق أو غٌرها من الحواس  ,حٌث ٌكون داال على خروج بعض أفراد

العام عن أن ٌشملها الحكم على الجمٌع ومثلوا بقوله تعالى ﱡﭐ ﱅ ﱆ
ﱇﱈ ﱠ فـ (كل شًء لفظ عام ) ومعلوم بالحس أن بعض ما كان فً ٌد
سلٌمان (ع) مثال لم ٌكن فً ٌد بلقٌس .
 -3الدلٌل العرفً  :والدلٌل العرفً على نوعٌن  :قولً وفعلً
العرف القولً  :وهو أن ٌكون قول ما قد تعارف صنف من الناس على فهم
معنى معٌن منه من غٌر قرٌنة فتكون له حقٌقة عرفٌة خاصة مغاٌرة للمعنى
اللغوي  ,مثل لفظ (الدابة) تعارف كثٌر من الناس على أطالقها على بعض
الحٌوانات ولكن معناها اللغوي كل ما دب على األرض  .وكذلك (االوالد)
تطلق فً اللغة على الذكور واإلناث بٌنما عرفا تطلق على الذكور دون
اإلناث .

العرف العملً  :وهو ما جرت علٌه السٌرة العملٌة بحٌث تسببت فً
انحراف اللفظ الٌه  ,وإن كان بحسب أصله موضوعا لمعنى مختلف  .وقد
أتفق األصولٌٌن على تخصٌص العام بالعرف القولً اذا كان عرفا ظاهرا
ﱛ ﱠ هنا المفرد
ﱜ
وقت ورود النص قال تعالى ﱡﭐ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ
المعرف ٌفٌد العموم وأل فٌهما لالستغراق فهنا ٌخصص ما كان منصرفا الى
األذهان من معنى البٌع ومعنى الربا فال ٌشتمل كل بٌع وكل ربا .
أما التخصٌص بالعرف العملً فٌه خالف بٌن األصولٌٌن .
 -4األجماع  :كما أن العام ٌخصص بالخبر كذلك ٌخصص بما هو فً قوة الخبر
فً الحجٌة كاالجماع ومثلوا لذلك باجماع األمه على على أن جلد العبد
الزانً خمسون جلدة المخصص آلٌة الزنى فً إٌجاب مائة جلدة لعموم
الزنا.
 -5التخصٌص بالمفهوم  :األصولٌٌن متفقون على جواز تخصٌص العام بمفهوم

الموافقه ففً آٌه القصاص ﱡﭐ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ
ﲤﲥﲦ ﲧﲨﲩﲪﲫﲬ
ﲴ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺﲻ
ﲭﲯﲰﲱﲲﲳ ﲵ
ﲮ
ﲼ ﲽ ﲾ ﱠ هذه اآلٌة عامة تشمل كل معتد على آخر
فٌجوز للمعتدي علٌه أن ٌقتص منه .

غٌر أن قوله تعالى ﱡﭐ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﱠ
ٌدل بمفهوم األولوٌة على تحرٌم ضرب الوالدٌن وإٌذائهما مطلقا وهذا مفهوم
ٌخصص آٌه القصاص بغٌر الوالدٌن .
أما مفهوم المخالفة فأكثر األصولٌٌن قالوا بجواز التخصٌص به  ,نظرا
لكونه دلٌال شرعٌا عارض دلٌال شرعٌا مثله وفً العمل بهما الجمع بٌن
الدلٌلٌن .
أما من قال بعدم جواز تخصٌصه للعام استند الى ان سر التخصٌص ٌكمن
بوجود دلٌل خاص اقوى داللة من العام  ,والمفهوم المخالف ال ٌكون اقوى
من المنطوق العام فال ٌخصصه .
النسخ والتخصٌص :

النسخ  :معنى النسخ فً مصطلح األصولٌٌن ( رفع أمر ثابت فً الشرٌعة المقدسة
بأرتفاع أمده وزمانه ) سواء أكان ذلك األمر المرتفع من األحكام التكلٌفٌة أم
الوضعٌة وسواء أكان من المناصب اإللهٌة أم من غٌرها من األمور التً ترجع إلى
هللا تعالى بما أنه شارع وعلٌه فهو ( رفع الحكم الشرعً المتقدم بدلٌل شرعً
متأخر ) .
اال أن بعض األصولٌٌن لم ٌعرفه بالرفع  ,وانما عرفه بالبٌان أو اإلعالم فقال ( هو
بٌان أنتهاء حكم شرعً بدلٌل شرعً متأخر عنه ) .
وقال آخرون  :هو ( اإلعالم بزوال مثل الحكم الثابت بالدلٌل الشرعً بدلٌل شرعً
آخر متأخر عنه على وجه لواله لكان الحكم األول ثابتا ).
وتشترك تعرٌفاتهم للنسخ بثالثة مقومات :
 -1رفع الحكم الشرعً أو األعالم برفعه  ,وبهذا القٌد ٌخرج عن التعرٌف رفع
األباحة بمعنى البراءة األصلٌة وهً لٌست حكما شرعٌا .
ولكن لو ثبت أباحة الشًء بمعنى التخٌٌر بٌن الفعل والترك بدلٌل شرعً ثم
رفع هذا الحكم وهو اإلباحة بناء على أنها حكم تكلٌفً فهو نسخ لحكم
اإلباحة .
 -2أن ٌكون الرافع دلٌال شرعٌا كالمرفوع ,فلو أرتفع الحكم التكلٌفً بعارض
كالجنون أو النوم أو األكراه أو الضرورة ال ٌسمى الرافع ناسخا وال
المرفوع منسوخا .
 -3كون الرافع متأخرا  ,وهذا القٌد ٌخرج المخصص المتصل وٌخرج تقٌٌد
الحكم بمدة محدودة ؛ ألن هذٌن النوعٌن من القٌود غٌر متأخرٌن عن تمام
الكالم المتضمن للتكلٌف بالمقٌد بهما  .اال أن هذا القٌد ال ٌخرج التخصٌص
بالمنفصل ؛ ألنه ٌشارك الناسخ فً رفع حكم العام عن ما دل علٌه الخاص ,
مع أن ٌكون متأخرا عنه غالبا  ,حتى أن بعضهم عد النسخ نوع من
التخصٌص .

