المحاضرة األولى
الخاص والتخصيص
المسألة األولى :التعريف
قال ادلصنف( :والخاص يقابل العام)
ش :بعد أهنى الكالم على العام انتقل إىل مقابلو الذي ىو اخلاص ،وإن كان غرضو ذكر
التخصيص ألنو ىو ادلقصود عند األصوليُت ،لكنو ذكر اخلاص استطرادا لينتقل بعده إىل ادلهم الذي
ىو التخصيص.
واخلاص لغة يدل على االنفراد وقطع االشًتاك ،خص فالن بكذا أي انفرد بو.
واصطالحا ما يقابل العام كما قال ادلصنف ،وعلى ما عرفنا بو العام نقول يف اخلاص :اللفظ
الدال على زلصور بشخص أو عدد ،حنو رجل ورجلُت ،وزيد..
مث قال( :والتخصيص تمييز بعض الجملة)
ش :أي إخراج بعض األفراد من حكم العام ،كإخراج ادلعاىدين من قولو تعاىل" :فاقتلوا
ادلشركُت".
وعرفو يف ادلراقي بقولو:
قصر الذي عم مع اعتماد

غ رَت على ر
بعض من األفراد

أي قصر العام على بعض أفراده بدليل.
ومرادىم قصر حكم العام؛ ألن العام ال ديكن إخراج بعض أفراده منو؛ ألن عمومو لغوي ال
خيرج منو شيء.

وديكن االستغناء عن قولو "بدليل" ألن قولو "قصر" مصدر مضاف إىل مفعولو ،والفاعل
زلذوف تقديره :قصر الشارع أو الدليل ،وقال الزركشي :ال حاجة إليو ألن القصر ال يكون إال عن
دليل.
تنبيو:
يعرب بعض األصوليُت بقوذلم" :على بعض أفراده" ،ويعرب آخرون بلفظ" :أجزائو" ،وال إشكال
يف ىذا ،وعرب ابن احلاجب بقولو " :مسمياتو" ،وىذا فيو إشكال من جهة أن بعض األفراد ال يطلق
عليو أنو مسمى العام؛ ألن مسمى العام كل األفراد ،وعلى قولو نكون جعلنا كل فرد مسمى للعام،
وليس كذلك.
المسألة الثانية :أنواع التخصيص
مث قال( :وىو ينقسم إلى متصل ومنفصل ،فالمتصل االستثناء والشرط والتقييد بالصفة)
بُت أن ادلخصصات على نوعُت :متصلة ومنفصلة ،فادلتصلة ما ال تستقل بنفسها عن اللفظ
العام ،وادلنفصلة ما تستقل بنفسها عن اللفظ العام.
مث شرع يف بيان ادلتصلة ،وذكر ذلا ثالثة أنواع:
األول :االستثناء ،حنو" :والعصر إن اإلنسان لفي خسر إال الذين آمنوا".1
الثاين :الشرط ،حنو" :فكاتبوىم إن علمتم فيهم خَتا".2
الثالث :الصفة ،حنو" :من فتياتكم ادلومنات"" ،3يف الغنم السائمة زكاة".4
 1سورة العصر
 2سورة النور ،اآلية ()33
 3سورة النساء ،اآلية ()25
 4أخرجو أبو داود ()1567

ومراده بالصفة ىنا كل ما أشعر دبعٌت يتصف بو بعض أفراد العام دون بعض ،سواء كان حاال
أو نعتا أو رلرورا ،وليس ادلراد الصفة يف اصطالح النحاة.
ويضاف إىل ىذه الثالثة الغاية ،حنو" :وال تقربوىن حىت يطهرن".5
وكذا بدل البعض من الكل حنو :أكرم الناس العلماء ،وحنو "وهلل على الناس حج البيت من
استطاع إليو سبيال".6
زاد ىذا النوع ابن احلاجب ومل يذكره اجلمهور ،وأنكره عليو األصفهاين والسبكي واذلندي؛
ألن ادلبدل منو يف نية الطرح فلم يتحقق فيو معٌت اإلخراج ،فهو من العام ادلراد بو اخلصوص .أفاده
الدالئي بتصرف.
فوائد:
األولى :أمجع الصحابة على جواز التخصيص كما نقلو ابن قدامة يف الروضة ،وال عربة
دبخالفة الرازي وغَته يف ىذا ،وقد اتفقوا على ختصيص قولو تعاىل" :اهلل خالق كل شيء" ،7فخص
منو ذاتو.
الثانية :ادلخصص يطلق عند األصوليُت على الدليل ادلخصص ،وادلخصص يف احلقيقة ىو
الذي يقصر العام على بعض أفراده ،وىو فاعل التخصيص ،مث نقل عرفا إىل الدليل.

 5سورة البقرة ،اآلية ()222
 6سورة آل عمران ،اآلية ()97
 7سورة الزمر ،اآلية ()62

المسألة الثالثة :التخصيص باالستثناء
مث شرع ادلصنف يفصل فيما أمجلو من ادلخصصات ادلتصلة فقال( :واالستثناء إخراج ما
لواله لدخل في الكالم)
االستثناء لغة من الث ٍْت ،ويأيت دبعنيُت :األول العطف ،يقال :ثنيت احلبل بعضو على بعض
أي عطفتو.
والثاين الصرف ،يقال :ثنيتو عن مقصده أي صرفتو عنو.
واصطالحا عرفو ادلصنف ،ويزاد عليو :بأداة سلصوصة ،وىي إال أو بإحدى أخواهتا ،حىت
خترج بقية ادلخصصات ادلتصلة.
تنبيو:
قولو (إخراج) يدل على أن ادلستثٌت دخل يف احلكم السابق مث خرج ،وىذا ال جيوز ،بل ىو
كذب وتناقض؛ ألن ادلستثٌت مل يدخل أصال يف احلكم األول ،وىو مذىب سيبويو ،فما ذكره
الزركشي من أنو إخراج باإلمجاع مردود.
ولذا عرفو أبو يعلى بتعريف سامل شلا ذكر فقال :كالم ذو صيغ زلصورة يدل على أن ادلذكور
فيو مل يرَد بالقول األول.
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وقريب منو تعريف ابن قدامة بقولو :قول متصل يدل على أن ادلذكور معو غَت مراد بالقول
األول.
قلت :لكن يزاد عليو :بأداة سلصوصة.

 8العدة ()659/2

فائدة
صيغ االستثناء ىي :إال وىي أم الباب ،وغَت وسوى ومها امسان باتفاق ،وما عدا وليس وال
يكون وحاشا وسيما وما خال وعدا وخال ،وىذه منها ما ىو فعل باتفاق وىو "ال يكون" ،ومنها ما
ىو فعل على األصح وىو "ليس" ،ومنها ما ىو حرف على األصح وىو "حاشا" ،ومنها ما ىو فعل
وحرف حبسب استعمالو ،وىو "عدا وخال" ،فإن سبقتا ب"ما" فهي فعل ،وإال فحرف ،ألن "ما"
الداخلة عليهما مصدرية ،وال تدخل إال على اجلمل الفعلية.
المسألة الرابعة :شروط االستثناء
قال( :وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منو شيء)
ش :ىذا شروع من ادلصنف يف ذكر شروط االستثناء ،وعدة ما ذكره من الشروط شرطان:
األول :بقاء شيء من ادلستثٌت منو ،حنو :لو علي عشرة إال تسعة ،فلو قال :إال عشرة؛ مل
يصح ،وتلزمو العشرة ،وذلك ألن االستثناء ختصيص ،فال بد أن يبقى من العام شيء ،فلو رفع الكل
لكان نسخا.
قلت :وفيما جيوز بقاؤه من ادلستثٌت منو مخسة أقوال:
-1

ادلثل مبطل لالستثناء عند األكثرين ،بل نقل الرازي وابن احلاجب االتفاق على بطالنو،
وأجازه اللخمي إن نواه قبل االنعقاد يف الفتوى ،ويف القضاء خالف.
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 9ونص عبارتو من كتاب األديان والنذور من التبصرة (" :)2636/6إن االستثناء يصح فيما كانت النية فيو قبل انعقاد اليمُت،
فإذا جاء مستثنيا صح استثناء اجلميع ،فلو قال :أنت طالق واحدة إال واحدة مل يلزمو شيء ،وخيتلف إذا كانت عليو بينة؛ ألن
قبحو يصَته يف معٌت من أتى دبا ال يشبو".

-2

جيوز استثناء األكثر عند أكثر األصوليُت وحناة الكوفة ،ومنعو أدمد والشافعي يف أحد
قوليو وأكثر حناة البصرة ،حنو :عشرة إال تسعة ،ومنو قولو تعاىل" :إن عبادي ليس لك
عليهم سلطان إال من اتبعك من الغاوين" ،10ومعلوم أن الغاوين أكثر.

ومنو احلديث القدسي" :يا عبادي كلكم جائع إال من أطعمتو ..وكلكم عار إال من
كسوتو ،11"..وقد أطعم سبحانو وكسا األكثر من عباده وال شك .أفاده الشوكاين.
-3

منع النصف ،وىو قول مالك وأكثر النحويُت ،والصحيح جوازه ،وشلا يدل جلوازه قولو
تعاىل" :قم الليل إال قليال نصفو".12

-4

قول اللخمي دبنع األكثر من نص العدد ،حنو :لو علي عشرة إال تسعة ،خبالف :عبيدي
أحرار إال السود منهم  -وىم األكثر  -فيجوز

-5

قول ابن ادلاجشون دبنع استثناء العقد الصحيح من العدد دون غَته ،كالعشرة من ادلائة،
وادلائة من األلف ،وجيوز :لو علي عشرة إال نصفا ،أو واحدا ونصفا ،ومائة إال تسعة،
وألف إال تسعُت وحنوىا لو مع ادلئُت.
الشرط الثاين :أن يكون االستثناء متصال بادلستثٌت منو يف الكالم ،وإليو أشار بقولو( :ومن

شرطو أن يكون متصال بالكالم) ،أي حقيقة أو حكما إذا كان الفاصل اضطراريا كالسعال
والعطاس والتعب وطول الكالم ادلستثٌت منو وغَت ذلك شلا يعد متصال عرفا.
وقيل :ولو كان الفاصل اختياريا يسَتا بشرط أن يكون الكالم واحدا لقصة العباس" إال
اإلذخر" ،13ولقصة سليمان دلا قال" :ألطوفن الليلة على مائة امرأة تلد كل واحدة منهن إنسانا
 10سورة احلجر ،اآلية ()42
 11أخرجو مسلم ()6572
 12سورة ادلزمل ،اآليتان ()3-2
 13يشَت هبذا إىل حديث ابن عباس أن النيب صلى اهلل عليو وسلم قال يوم فتح مكة " :إن ىذا البلد حرمو اهلل يوم خلق
السماوات واألرض ،فهو حرام حبرمة اهلل إىل يوم القيامة ،وإنو مل حيل القتال فيو ألحد قبلي ،ومل حيل يل إال ساعة من هنار ،فهو
حرام حبرمة اهلل إىل يوم القيامة ،ال يعضد شوكو ،وال ي ن فر صيده ،وال يلتقط لقطتو إال من عرفها ،وال خيتلى خاله" ،فقال العباس:
يا رسول اهلل ،إال اإلذخر؛ فإنو لقْينهم وبيوهتم ،فقال" :إال اإلذخر" .أخرجو البخاري ( )1834ومسلم ()1353

جياىد يف سبيل اهلل ،فقيل لو :قل إن شاء اهلل ،فلم يقل ،14"..فلو كان ال ينفعو قوذلا مع الفارق
اليسَت دلا قيل لو :قل إن شاء اهلل ،ولذلك قال النيب صلى اهلل عليو وسلم" :لو قال :إن شاء اهلل،
مل حينث ولكانت دركا حلاجتو".
تنبيو:
ما ذكره ادلصنف ىنا ىو مذىب اجلمهور ،ونسب البن عباس جواز االنفصال ولو إىل سنة،
حلديث" :من حلف واستثٌت عاد كمن مل حيلف" ،15ومل يذكر لزوم اتصالو بو.
وقولو تعاىل" :غَت أويل الضرر" 16نزل بعد ادلستثٌت منو يف اجمللس.17
واستدل أيضا بقولو تعاىل" :واذكر ربك إذا نسيت" ،18فأمره باالستثناء بادلشيئة بعد أن
يتذكر ،ومل يذكر لزوم اتصالو بو.
وأيضا حديث "واهلل ألغزون قريشا ،مث سكت ،مث قال :إن شاء اهلل".19
وحديث" إال اإلذخر" ،وقصة سليمان ،وقد تقدما.
وحجة اجلمهور حديث ":من حلف على ديُت مث رأى غَتىا خَتا منها فليكفر عن ديينو
وليأت الذي ىو خَت" ،20فلو جاز االنفصال لقال :فليستثن.
ومعٌت قولو " ال خيتلى خاله" أي ال حيتش نباهتا الذي أنبتو اهلل فيها ومل يكن لآلدمي فيو صنع ،واإلذخر ىو حشيشة طيبة
الرائحة تسقف هبا البيوت فوق اخلشب ،ويستعملوهنا أيضا بدال من احللفاء يف الوقود ،ويسدون بو اخللل بُت اللبنات يف القبور.
والقُت احلداد والصائغ .انظر فتح الباري ()478/5
 14أخرجو البخاري ( )5242ومسلم ()1654
 15أخرجو أبو داود ( )3262بلفظ" :من حلف واستثٌت فإن شاء رجع ،وإن شاء ترك غَت حنث" .وىو صحيح
 16سورة النساء ،اآلية ()95
 17وذلك أنو دلا نزل قولو تعاىل" :ال يستوي القاعدون من ادلومنُت واجملاىدون يف سبيل اهلل" ،جاء عبد اهلل بن أم مكتوم فقال:
يا رسول اهلل ،إين ضرير البصر كما ترى ،فنزلت" :غَت أويل الضرر" .انظر تفسَت ابن جرير.
 18سورة الكهف ،اآلية ()24
 19أخرجو أبو داود ( )3285والبيهقي ()83/15

ومنو أمره تعاىل لعبده أيوب بأخذ الضغث 21لئال حينث يف حلفو على ضرب زوجتو" ،ولو
جاز االنفصال لقال لو :استثن ،ولو جاز االنفصال مل يثبت عتق وال طالق وال إقرار وال صدق
خبرب وال كذبو".22
وأيضا فإننا نعلم بالضرورة أن من قال اليوم لوكيلو :بع داري من أي شخص كان ،مث قال بعد
غد :إال من زيد؛ فإن أىل العرف ال جيعلونو استثناء عائدا إىل ما تقدم .أفاده الدالئي.
وأما ما ذىب إليو ابن عباس فقد أجابوا عنو جبوابُت :األول أن ادلقصود باالستثناء أمران:
أحدمها رد ادلشيئة إىل اهلل تعاىل ،وثانيهما :عدم انعقاد اليمُت ،واالستثناء مع االنفصال يفيد يف
األول يف اخلروج من عهدة اللوم ال يف الثاين ،وجزم هبذا ابن جرير.
واجلواب الثاين أن حيمل كالمو على من نوى االستثناء متصال بالكالم ومل يلفظ بو مث أظهر
نيتو لغَته فإنو يدين فيما بينو وبُت اهلل فيما نواه ،ذكره ابن رشد عن بعض العلماء.
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وذكره أيضا الرازي يف احملصول.
وىناك جواب ثالث أن يقال :إن ىذا جيوز يف كالم اهلل فقط إذ ال يعزب عنو تعاىل شيء،
فهو مراد لو خبالف غَته ،وقد نزل "غَت أويل الضرر" بعد "ال يستوي القاعدون" يف اجمللس .أفاده
الدالئي بتصرف.
وأما حديث "ألغزون قريشا" فهذه الرواية ضعيفة ،كما ذكر ذلك البيهقي ،وعلى فرض
صحتها مل يقصد هبا رد االستثناء إىل اليمُت ،وإمنا قال ذلك لقول اهلل تعاىل " :وال تقولن لشيء
إين فاعل ذلك غدا إال أن يشاء اهلل" .أفاده البيهقي.
 20أخرجو البخاري ( )6622ومسلم ()1652
 21يف قولو تعاىل" :وخذ بيدك ضغثا فاضرب بو وال حتنث" .سورة ص ،اآلية ()44
 22نثر الورود ()190
 23انظر نثر الورود ()190

وأجاب الشوكاين بأن ذلك السكوت ديكن أن يكون لعارض دينع من الكالم.
وأما حديث العباس وقصة سليمان وابن أم مكتوم فيحمل كل ىذا على الفاصل القصَت ولو
كان اختياريا ،واهلل أعلم.
مث ذكر ادلصنف أمرا ال يشًتط يف صحة االستثناء ،وىو قولو( :ويجوز تقديم االستثناء على
المستثنى منو) ،ويف نسخة( :يجوز تقديم المستثنى على المستثنى منو).
ومثالو :ما قام إال زيدا أحد ،وكقولو الشاعر:
ما يل إال آل أدمد شيعة

وما يل إال مذىب احلق مذىب.

ومن شروط االستثناء اليت مل يذكرىا ادلصنف أن يكون ادلستثٌت وادلستثٌت منو من متكلم واحد
لئال يكون سلصصا منفصال ،وألنو يلزم عليو أن لو قال إنسان :زوجيت ،وقال آخر :طالق ،أن
تطلق.
وذىب ابن مالك إىل عدم اشًتاط ىذا الشرط حلديث العباس.
ويزاد أيضا أن يكون منويا ويسمع ْمن بقربو ،والصحيح أنو ال يشًتط قصده قبل حلديث
العباس.
فائدة:
االستثناء يف كالم النيب صلى اهلل عليو وسلم والصحابة ويف عرف الفقهاء أعم من ذلك ،إذ
يشمل االشًتاط بادلشيئة وغَتىا.

 24ادلسودة ()154
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المسألة الرابعة :أنواع االستثناء
قال( :ويجوز االستثناء من الجنس ومن غيره)
ش :يشَت هبذا إىل أن االستثناء نوعان :متصل ،وىو متقدم ،ومنقطع ،وىو ما كان ادلستثٌت من
غَت جنس ادلستثٌت منو ،حنو :جاء القوم إال دمارا.
وىذا النوع جائز لوقوعو يف الكتاب ويف كالم العرب ،ومن أمثلتو يف القرآن قولو تعاىل" :ال
يسمعون فيها لغوا إال سالما" ،25ومن أمثلتو يف كالم العرب قول نابغة ذبيان:
وقفت هبا أصْيالال 26أسائلها
إال األواري 28ألْي

ا

ت جوابا وما بالربْع 27من أحد
عي ْ

29

وقول اآلخر:
يا لي تٍت وأن ت يا دلي س
إال اليعافَت 30وإال العيس

 25سورة مرمي ،اآلية ()62
 26أي وقت األصيل
 27الربْع الدار أو احلي ،مجعو رباع
 28األواري مجع آري ،وىي زلابس اخليل
 29الؤلي البطء
 30مفرده يعفور ،وىو ظيب يعلو بياضو دمرة
31
أعيس ،وىي اإلبل اليت خيالط بياضها شقرة
مجع ْ

31

يف بلد ليس بو أنيس

تنبيو:
ما ذكرتو ىنا من تعريف االستثناء ادلنقطع ىو الذي جرى عليو اجلمهور ،لكن ذكر القرايف أن
ىذا التعريف باطل ،وأن االستثناء ادلنقطع يصدق بشيئُت :أوذلما :أن يكون احملكوم عليو بنقيض
احلكم ليس من جنس األول ،كادلثال الذي ذكرت.
وثانيهما :أن يكون احملكوم عليو يف الثاين من جنس األول إال أن احلكم على الثاين ليس
بنقيض احلكم األول ،ومثل ذلذا بقولو تعاىل" :ال يذوقون فيها ادلوت إال ادلوتة األوىل" ،32فهذا
استثناء منقطع على التحقيق ،مع أن احملكوم عليو يف الثاين ىو عُت احملكوم عليو يف األول ،إال أن
احلكم على الثاين ليس نقيضا للحكم على األول ،ألن احلكم على األول عدم ذوق ادلوت يف
اآلخرة ،واحلكم على الثاين ذوقو يف الدنيا ،وذوقو يف الدنيا ليس نقيضا لذوقو يف اآلخرة ،وإمنا نقيض
ذوقو يف الدنيا عدم ذوقو فيها.
ونظم ىذا صاحب ادلراقي بقولو:
واحلكم بالنقيض للحكم حصل
وغ َته منقط ع ورج

حا

دلا عليو احلكم قبل متصل
جوازه وىو رلاز وض حا.

33

المسألة الخامسة :التخصيص بالشرط والصفة
مث قال( :والشرط يجوز أن يتقدم على المشروط ،ويجوز أن يتأخر عنو)
ش :دلا أهنى الكالم على االستثناء وفصل فيو ،انتقل للكالم على ادلخصص ادلتصل الثاين
وىو الشرط ،وحقيقتو التعليق بإن أو بإحدى أخواهتا ،وىو تعليق مضمون مجلة دبضمون مجلة أخرى،
ومثالو" :وإن كن أوالت دمل فأنفقوا عليهن".34
 32سورة الدخان ،اآلية ()56
 33انظر شرح التنقيح ( )234نثر الورود ()188-187

وجيوز أن يتقدم الشرط على ادلشروط كادلثال ادلتقدم ،وجيوز تأخَته عنو.
ومثال تأخَت الشرط عن ادلشروط" :فكاتبوىم إن علمتم فيهم خَت" ،35أكرم الطلبة إن
اجتهدوا.
وادلقصود بتأخَت الشرط عن ادلشروط إمنا ىو يف اللفظ فقط ال يف الوجود اخلارجي؛ فإنو جيب
أن يتقدم الشرط أو يقارنو قطعا ،ولذلك نص الرازي وغَته أن تقدمي الشرط على ادلشروط أوىل من
تأخَته عنو؛ ألن الشرط سابق يف الوجود اخلارجي عن ادلشروط.
فائدة:
الشرط ىنا ادلراد بو الشرط اللغوي ال الشرط األصويل ادلتقدم تعريفو يف األحكام الوضعية،
وذىب ابن القيم تبعا للقرايف 36إىل أن الشرط اللغوي ىو السبب يف االصطالح؛ ألنو ينطبق عليو
تعريف السبب :ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمو العدم.
وأما التخصيص بالصفة فالصفة اليت ختص العموم البد فيها من شروط:
-1

اتصال الصفة بادلوصوف

-2

أن تصدر الصفة وادلوصوف من متكلم واحد.

-3

أال خترج الصفة سلرج الغالب مثل قولو" :وربائكم اليت يف حجوركم"

37

فائدة:
الصفة إما أن تكون عقب موصوف واحد أو أكثر فتعود على اجلميع ،حنو :أكرم العلماء ادلتقُت،
وأكرم العلماء والطالب العباد.
 34سورة الطالق ،اآلية ()6
 35سورة النور ،اآلية ()33
 36انظر كتابو الفروق ،الفرق السادس والعشرون
 37سورة النساء ،اآلية ()23

وقد تكون قبل موصوفُت أو أكثر مثل :أكرم ادلتقُت من الطالب والعلماء ،وتعود أيضا على
اجلميع.
وقد تكون وسطا حنو :أكرم العلماء ادلتقُت والطالب ،فتعود على ما قبلها فقط.

