المحاضرة الثانية:
اإلطالق والتقييد -المخصصات المنفصلة
المسألة األولى :التعريف
مث قال( :والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق)
ش :ىذا انتقال من اظتصنف رزتو اهلل إىل الكالم على مبحث آخر لو شبو مببحث العام
والتخصيص ،وىو اإلطالق والتقييد ،وأدخلو ىنا ألن فيو مشوال وإن كان بدليا ،وألن التخصيص
والتقييد كالمها تقليل ،وأيضا اظتخصصات اظتنفصلة يقيد هبا اظتطلق ،لذلك أخرىا لتعود عليهما.
واظتطلق يف اللغة مأخوذ من اإلطالق ،وىو االنفكاك عن القيد حسا أو معٌت.
ويف االصطالح :اللفظ اظتوضوع الستغراق رتيع أفراده على وجو البدل ،أي إذا صدق على
األول سقط مشولو لغَته ،أو اللفظ الدال على اضتقيقة من غَت وصف زائد عليها ،أو ما دل على فرد
شائع يف جنسو ،أو اللفظ اظتتناول لواحد ال بعينو ،فخرج األعالم ،وما مدلولو واحد معُت حنو "ىذا
الرجل" ،وأشتاء العدد ،والعام اظتستغرق.
وأما اظتقيد يف اللغة فهو الذي ال ينفك عن قيد.
ويف االصطالح ىو اللفظ اظتوضوع للداللة على فرد واقع بدال ،أو اللفظ اظتتناول ظتعُت ،أو
لغَت معُت موصوٍ بأمر زائد على اضتقيقة الشائعة يف جنسو.

المسألة الثانية :أحول المطلق مع المقيد
وإذا تصورت معنامها فاعلم أن اظتطلق مع اظتقيد لو أربع حاالت:
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أن يتحد حكمهما وسببهما ،ويف ىذه اضتال جيب زتل اظتطلق على اظتقيد عند اصتمهور
خالفا أليب حنيفة .ومثالو قولو تعاىل" :وذكر اسم ربو فصلى" 1مطلق يبيح الدخول يف
الصالة بأي ذكر ،لكن قيد حبديث" :حترديها التكبَت".2

ومثلو قولو تعاىل" :حرمت عليكم اظتيتتة والدم" ،3فإنو مطلق يف الدم القليل والكثَت ،لكنو قيد
بقولو تعاىل " :أو دما مسفوحا".4
ومثل لو ابن قدامة يف الروضة حبديث" :ال نكاح إال بويل وشاىدين" 5،مع حديث" :ال نكاح
إال بويل مرشد وشاىدي عدل"
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أن يتحد حكمهما وخيتلف السبب ،وىنا حيمل اظتطلق على اظتقيد عند اظتالكية واضتنابلة
وجل الشافعية ،وخالف جل اضتنفية وبعض الشافعية.

ومثالو قولو تعاىل يف كفارة القتل" :فتحرير رقبة مومنة" ،7وقال يف كفارة اليمُت والظهار" :رقبة"
بدون قيد اإلديان.

 1سورة األعلى ،اآلية ()15
 2أخرجو أبو داود ( )857والًتمذي ( )302وأزتد ( )340/4وحسنو الًتمذي وصححو اضتاكم ( )242-241/1والنووي
يف اجملموع ()354/4
 3سورة اظتائدة ،اآلية ()3
 4سورة األنعام ،اآلية ()145
 5أخرجو الشافعي يف اظتسند ( )220/1والبغوي يف شرح السنة ( )45/9موقوفا على ابن عباس ،والبيهقي يف الكربى
( )201/7موقوفا ومرفوعا وقال :الصحيح أنو موقوٍ.
 6أخرجو الدارقطٍت ( )315/4وعبد الرزاق ( )195/6وابن حبان ()505/1
 7سورة النساء ،اآلية ()92

فيحمل اظتطلق على اظتقيد عند اصتمهور فال جيزئ يف كفارة اليمُت والظهار إال رقبة مؤمنة؛ ألن
اضتكم يف كفارة القتل واليم ن
ُت والظها نر واحد وإن كان السبب يف األول القتل ويف الثا ي اليمُت ويف
الثالث الظهار.
ومثالو أيضا قولو تعاىل" :وأشهدوا ذوي عدل منكم" ،8مع قولو" :واستشهدوا شهيدين من
رجالكم"
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فاضتكم ىنا واحد وىو إشهاد شهيدين ،لكن السبب ؼتتلف ألنو يف األوىل الرجعة ،ويف الثانية
الدين ،فنحمل اظتطلق يف اآلية الثانية وىو إشهاد شهيدين على اظتقيد يف اآلية األوىل وىو إشهاد
شهيدين عدلُت ،فال جيزئ يف الشهادة على الدين أيضا إال العدول.
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أن خيتلف اضتكم ويتحد السبب ،وىنا ال حيمل اظتطلق على اظتقيد عند اصتمهور.

ومثالو إطالقو سبحانو تعاىل إطعام كفارة الظهار عن التتابع ،وتقييده يف الصوم ،يف قولو تعاىل:
"فمن مل جيد فصيام شهرين متتابعُت من قبل أن يتماسا ،فمن مل يستطع فإطعام ستُت مسكينا".
فالسبب ىنا واحد وىو الظهار ،واضتكم ؼتتلف ،فال حنمل اظتطلق وىو اإلطعام على اظتقيد الذي
ىو الصوم.
ومثالو أيضا قولو تعاىل يف الوضوء" :وأيديكم إىل اظترافق" ،10وقال يف التيمم" :فامسحوا
بوجوىكم وأيديكم منو".11
فالسبب ىنا واحد وىو القيام إىل الصالة ،لكن اضتكم ؼتتلف؛ ألنو يف األوىل الغسل ،ويف الثانية
اظتسح.
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أن خيتلف اضتكم والسبب معا ،وال خالٍ يف عدم زتلو عليو.

 8سورة الطالق ،اآلية ()2
 9سورة البقرة ،اآلية ()282
 10سورة اظتائدة ،اآلية ()6
 11سورة اظتائدة ،اآلية ()6

ومثالو قولو تعاىل يف السرقة" :والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما" ،12فأطلق األيدي ،وقال يف
الوضوء" :وأيديكم إىل اظترافق" ،13فالسبب يف األول السرقة ويف الثا ي القيام إىل الصالة ػتدثا،
واضتكم أيضا ؼتتلف ألنو يف األول القطع ،ويف الثا ي الغسل.
ومثالو أيضا قول النيب صلى اهلل عليو وسلم" :من جر ثوبو خيالء مل ينظر اهلل إليو يوم القيامة"،14
مع قولو" :ما أسفل الكعبُت من اإلزار ففي النار" ،15فالسبب يف األول ىو جر الثوب خيالء ،ويف
الثا ي :اإلسبال مطلقا ،واضتكم يف األول اضترمان من نظر اهلل ،ويف الثا ي دخول النار.
تنبيه:
ذىب بعض أىل العلم إىل أنو إذا اختلف اضتكم واحتد السبب ن
زتل اظتطلق على اظتقيد ،ومثلوا لو
بصوم الظهار وعتقو ،فإهنما مقيدان بقولو" :من قبل أن يتماسا" ،16وإطعامو مطلق عن ذلك ،فيقيد
أيضا بكونو قبل اظتسيس.
ومثل لو اللخمي باإلطعام يف كفارة اليمُت حيث قيد يف قولو "من أوسط ما تطعمون
أىليكم" ،17وأطلقت الكسوة عن ذلك القيد يف قولو" :أو كسوهتم" ،18فيحمل اظتطلق على اظتقيد
فيشًتط يف الكسوة أن تكون من األوسط أيضا.
تنبيه ثان:

 12سورة اظتائدة ،اآلية ()38
 13سورة اظتائدة ،اآلية ()6
 14أخرجو البخاري ( )3665ومسلم ()5457
 15أخرجو أبو داود ()4093
 16سورة اجملادلة ،اآلية ()4-3
 17سورة اظتائدة ،اآلية ()89
 18سورة اظتائدة ،اآلية ()89
 19انظر اظتذكرة ص()222
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ذىب بعض الشراح إىل تأويل كالم اظتصنف بأنو قصد يف قولو( :واظتقيد بالصفة حيمل عليو
اظتطلق) العام ،ألن اظتتقدمُت من األصوليُت منهم من يسمي العام مطلقا واظتطلق عاما تسمحا يف
العبارة ،أو لوجود معٌت مشًتك بينهما وىو التعميم ،وىذا قبل استقرار االصطالح.
قلت :يف ىذه االعتذارات نظر؛ ألن اظتثال الذي مثل بو اظتصنف ال دخل لو يف العموم اظتصطلح
عليو ،بل ىو من قبيل اإلطالق والتقييد ،وعليو فيكون اظتصنف انتقل من العموم إىل اإلطالق ظتا
ذكرتو قبل.
المسألة الثالثة :المخصصات المنفصلة
قال اظتصنف( :ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب ،والكتاب بالسنة ،والسنة بالكتاب،
والسنة بالسنة ،والنطق بالقياس ،ونعني بالنطق قول اهلل تعالى وقول رسوله صلى اهلل عليه
وسلم).
انتقل اظتصنف رزتو اهلل إىل بيان اظتخصصات اظتنفصلة ،وعدة ما ذكره ىنا ستسة ؼتصصات،
وقبل أن نشرع يف بياهنا اعلم أوال أن اظتخصص اظتنفصل نوعان :لفظي ،وعليو اقتصر اظتصنف ،وغَت
لفظي وىو اضتس والعقل.
واألول نوعان :معترب وغَت معترب ،فاظتعترب النص واإلرتاع والقياس واظتفهومان والعرٍ.
وغَت اظتعترب
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ضمَت البعض ،وسبب النزول أو الورود ،وذكر بعض أفراد العام حبكم العام،

ومذىب الراوي.
وىناك قسم ؼتتلف فيو وىو ختصيص العام باطتاص اجملاور للعام يف الرسم.

 20على الصحيح من أقوال أىل العلم ،وإال ففي ما ذكر خالٍ.

وقد اقتصر اظتصنف كما تقدم على اظتخصص اللفظي ،وذكر فيو نوعُت :األول التخصيص
بالنص ،والثا ي التخصيص بالقياس ،وىذا أوان بياهنا.
األول :التخصيص بالنص ،وفيو أربعة أشياء:
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ختصيص الكتاب بالكتاب ،أي بعض الكتاب ببعض الكتاب ،ومثال قولو تعاىل" :وال
تنكحوا اظتشركات حىت يومن" ،21خص بقولو "واحملصنات من الذين أوتوا الكتاب".22

ألن اآلية األوىل دتنع نكاح اظتشركات عموما سواء كن من أىل الكتاب أو ال ،لكن خصتها اآلية
الثانية اليت تبيح نكاح نساء أىل الكتاب ولو كن مشركات.
وقولو تعاىل" :واظتطلقات يًتبصن بأنفسهن ثالثة قروء" ،23عامة يف كل مطلقة ،لكن خص منها
الصغَتة اليت مل نحتض واآليسة من اضتيض وذات اضتمل يف قولو تعاىل" :والالئي يئسن من احمليض من
نسائهم إن ارتبتم فعدهتن ثالثة أشهر والالئي مل حيضن ،وأوالت االزتال أجلهن أن يضعن
زتلهن".24
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ختصيص الكتاب بالسنة ،كتخصيص قولو تعاىل" :يوصيكم اهلل يف أوالدكم" 25الشامل
للولد الكافر حبديث الصحيحُت" :ال يرث اظتسلم الكافر وال الكافر اظتسلم".26

وقولو" :وأحل لكم ما وراء ذلكم" 27خص بقولو صلى اهلل عليو وسلم" :ال تنكح اظترأة على
عمتها وال على خالتها".28

 21سورة البقرة ،اآلية ()221
 22سورة اظتائدة ،اآلية ()3
 23سورة البقرة ،اآلية ()228
 24سورة الطالق ،اآلية ()4
 25سورة النساء ،اآلية ()11
 26أخرجو البخاري ( )1588ومسلم ()1531
 27سورة النساء ،اآلية ()24
 28أخرجو البخاري ( )5109ومسلم ()1408

وخص قولو تعاىل" :حرمت عليكم اظتيتة والدم" 29حبديث النيب صلى اهلل عليو وسلم" :أحل لنا
ميتان ودمان ،أما اظتيتتان فاضتوت واصتراد ،وأما الدمان فالكبد والطحال".30
وىذا النوع قال بو اصتمهور ،وخالف اضتنفية ألن داللة العام على أفراده عندىم قطعية فال
خيصص باآلحاد ألنو ظٍت.
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ختصيص السنة بالكتاب :كتخصيص حديث الصحيحُت" :ال يقبل اهلل صالة أحدكم إذا
أحدث حىت يتوضأ" ،31بقولو تعاىل" :وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم
من الغائط أو المستم النساء فلم جتدوا ماء فتيمموا" ،32وإن كانت السنة قد وردت
بالتيمم أيضا لكن بعد نزول اآلية.

وكتخصيص حديث أيب واقد الليثي" :ما ق نطع من البهيمة وىي حية فهو ميتة" 33الشامل بعمومو
للوبر والصوٍ والشعر بقولو تعاىل" :ومن أصوافها وأوبارىا وأشعارىا أثاثا ومتاعا إىل حُت".34
وكتخصيص عموم قولو صلى اهلل عليو وسلم " :أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إلو إال
اهلل" 35فإنو عام يف كل الناس سواء كانوا أىل كتاب أو ال ،خص منو أىل الكتاب بقولو تعاىل:
"قاتلوا الذين ال يومنون باهلل وال باليوم اآلخر وال حيرمون ما حرم اهلل ورسولو وال يدينون دين اضتق من
الذين أوتوا الكتاب حىت يعطوا اصتزية عن يد وىم صاغرون".36

 29سورة اظتائدة ،اآلية ()3
 30أخرجو أزتد ( )97/2وابن ماجو ( )3218وىو حديث حسن.
 31أخرجو البخاري ( )6954ومسلم ()225
 32سورة اظتائدة ،اآلية ()6
 33أخرجو أبو داود ( )2858وحسنو الًتمذي
 34سورة النحل ،اآلية ()80
 35أخرجو البخاري ( )7284ومسلم ()124
 36سورة التوبة ،اآلية ()29
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ختصيص السنة بالسنة ،كتخصيص قولو صلى اهلل عليو وسلم" :فيما سقت السماء
العشر" 37فإنو عام يف كل ما سقتو السماء سواء كان قليال أو كثَتا ،لكن خص بقولو:
"ليس فيما دون ستسة أوسق صدقة" .38فال زكاة إال فيما بلغ ستسة أوسق
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الثا ي :التخصيص بالقياس ،ومثلوا لو بقولو تعاىل" :الزانية والزا ي فاجلدوا كل واحد منهما مائة
جلدة" ،40فإنو يشمل اضتر الزا ي والعبد واضترة واألمة ،فخصت األمة من عموم الزانية بالنص يف قولو:
"فإذا أ ن
حصن فإن أتُت بفاحشة فعليهن نصف ما على احملصنات من العذاب" ،41مث قيس العبد على
األمة.
وىذا التخصيص يف اضتقيقة إمنا ىو ظتا دل عليو قولو "فعليهن نصف ما على احملصنات من
العذاب" 42من أن الرق مناط تشطَت اضتد.
ومثالو أيضا قولو تعاىل" :والذين كفروا بعضهم أولياء بعض" ،43فإنو يقتضي بعمومو أن يرث
الكافر الكافر وإن اختلفا يف الدين ،لكن خيرج منو اظتتخالفان يف الدين قياسا على منع اظتسلم من
إرث الكافر والعكس.
ومثالو أيضا قولو تعاىل" :وأحل اهلل البيع" ،44فإنو يدخل فيو رتيع البيوع ،لكن خرج منو بالنص
األصناٍ الستة اظتذكورة يف الربويات ،وخرج منو بالقياس ما قيس على تلك األصناٍ.
ومثالو يف السنة حديث أيب ىريرة مرفوعا" :إذا ولغ الكلب يف إناء أحدكم فليغسلو سبعا"
أخرج من عمومو الكلب اظتأذون يف اختاذه قياسا على اعترة جبامع التطواٍ عند اظتالكية.
 37أخرجو أبو داود ()1596
 38أخرجو البخاري ( )1405ومسلم ()979
 39الو ْسق ستون صاعا ،والصاع يساوي ( 2175غراما) فخمسة أوسق ىي ثالذتائة صاع ،وبالغرام 652500( :غرام) أي
( 652كيلو غرام ونصف كيلو)
 40سورة النور ،اآلية ()2
 41سورة النساء ،اآلية ()25
 42سورة النساء ،اآلية ()25
 43سورة األنفال ،اآلية ()73
 44سورة البقرة ،اآلية ()275
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تنبيه:
قيد ابن سريج وكثَت من الشافعية وكذا شيخ اإلسالم ابن تيمية القياس اظتخصص بأن يكون قياسا
جليا كأن يكون منصوصا عليو أو غتمعا عليو 46.ورجحو اظتازري يف شرح الربىان.
ىذا ما ذكره اظتصنف ،ونضيف عليو تباعا اظتخصصات أخرى:
اظتخصص الثالث :اإلرتاع ،ونقل اآلمدي اإلرتاع على التخصيص بو.
ومثالو ختصيص آيات اإلرث باإلرتاع أن العبد ال يرث.
قال الشيخ ػتمد األمُت الشنقيطي" :والتحقيق أن التخصيص يف نفس األمر بالنص الذي ىو
مستند اإلرتاع ،ويوضح ذلك أهنم ديثلون للتخصيص باإلرتاع بتخصيص قولو تعاىل" :أو ما ملكت
أدياهنم" 47بغَت األخت من الرضاع ،وبغَت موطوءة األب لإلرتاع على عدم إباحتهما مبلك اليمُت،
واظتخصص حقيقة يف األوىل ىو قولو تعاىل" :وأخواتكم من الرضاعة" ،48ويف الثانية ":وال تنكحوا ما
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نكح آباؤكم من النساء" .

قلت :ولذلك مل يذكر السبكي ىذا اظتخصص ألن التخصيص يف اضتقيقة مبستند اإلرتاع ،نص
على ىذا الزركشي.
الرابع :العرٍ اظتقارن للخطاب ،ومثالو ما رواه مسلم من حديث معمر بن عبد اهلل قال :كنت
أشتع النيب صلى اهلل عليو وسلم يقول" :الطعام بالطعام مثال مبثل ،وكان طعامنا يومئذ الشعَت".51
فمن يقول بأن علة الربا غَت الطعم خصص عموم الطعام يف اضتديث بالشعَت للعرٍ اظتقارن
لورود اطتطاب.
 45أخرجو البخاري ( )172ومسلم ()279
 46انظر القواعد النورانية.
 47سورة اظتؤمنون ،اآلية ()6
 48سورة النساء ،اآلية ()23
 49سورة النساء ،اآلية ()22
 50نثر الورود ()203
 51أخرجو مسلم ()4080

