المحاضرة الرابعة
تتمة التخصيص -المجمل والمبين
المسألة األولى :المخصصات المنفصلة غير اللفظية
انتهينا يف الدرس ادلاضي مما يتعلق بادلخصصات ادلنفصلة اللفظية ،وبقي ادلخصصات
ادلنفصلة غري اللفظية ،وعدهتا اثنان:
األول :احلس ،وادلراد بو ىنا الرؤية البصرية ال غري ،فال زبصيص بالذوق وحنوه ،ومعناه أن يأيت
لفظ عام حبكم ما ،ولكننا نشاىد يف الواقع أن بعض أفراد ذلك العام مل يشملها احلكم ،فنقول :إن
ىذا العموم خمصص باحلس.
ومثالو :قولو تعاىل يف الريح اليت أرسلها على عاد" :تدمر كل شيء بأمر رهبا" ،1فاآلية تفيد
بعمومها أن الريح دمرت كل شيء دبا يف ذلك األرض والسماء ،لكن احلس شاىد أهنا مل تدمر
اجلبال واألرض والسماء ،فنقول :إن ىذا العموم خصصو احلس.
ومثلو قولو تعاىل يف ملكة سبأ" :وأوتيت من كل شيء" ،2فإن احلس شاىد أهنا مل تؤت ما
كان عند نيب اهلل سليمان.
وقيل :ىذا من العام ادلراد بو اخلصوص.
الثاين :العقل :مثل قولو تعاىل" :اهلل خالق كل شيء" ،3دل العقل على عدم دخولو تعاىل يف
ىذا العموم ،مع أن لفظ "شيء" يطلق عليو.
والشافعي يقول :ىو من العام ادلراد بو اخلصوص.
قال يف ادلراقي عادا ادلخصصات ادلنفصلة:
وسم مستق ـ ـِـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلو منفصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـال

 1سورة األحقاف ،اآلية ()25
 2سورة النمل ،اآلية ()23
 3سورة الزمر ،اآلية ()62

للحس والعقل دناه الفضال

وخصص الكتاب واحلديث بو
واعت ـب اإلمجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاع جل الناس

أو باحلديث مطلقا فلتنتبو
وقِسمي ادلفهوم كالقياس

والعـ ـ ـ ـ ـرف حيث قارن اخلطابا
المسألة الثانية :المخصصات غير المعتبرة
بقي ادلخصصات غري ادلعتبة ،ونذكر منها أربعة:
األول :ضمري البعض :أي يذكر لفظ عام حبكم ويأيت بعده لفظ آخر مقًتنا بضمري يعود
على بعض األفراد ادلتقدم ذكرىا ،فإنو ال سنصص اللفظ العام بذلك البعض على الصحيح ،وذىب
أكثر احلنفية ورواية عن الشافعي إىل أنو سنصصو.
ومثالو قولو تعاىل" :وبعولتهن أحق بردىن" ،4فإن الضمري ىنا يف قولو" :وبعولتهن" خاص
بادلطلقات الرجعيات ،واللفظ ادلتقدم يف قولو" :وادلطلقات يًتبصن بأنفسهن ثالثة قروء" 5عام يف
الرجعيات والبوائن ،فال يصح زبصيص ىذا العموم بكون الضمري يف قولو " :وبعولتهن" عائد فقط
على الرجعيات فيكون ادلقصود بادلطلقات يف قولو " :وادلطلقات" الرجعيات فقط.
ويصح ىذا على قول احلنفية ومن وافقهم ،ويقولون :إن البوائن أيضا يًتبصن ثالثة قروء لكن
ليس هبذا ا لنص ،وإدنا بالقياس عليو أو بنص آخر.
الثاين :سبب النزول أو الورود :فإنو ال سنصص العام على الصحيح ،ومعناه أن اللفظ العام
إذا ورد على سبب خاص فإننا ال خنصص ذلك اللفظ العام بذلك السبب ،فال نقول :إن احلكم
الوراد يف ذلك اللفظ خاص دبن كان سببا فيو.

 4سورة البقرة ،اآلية ()228
 5سورة البقرة ،اآلية ()228

والدليل على ىذا ما أخرجو البخاري أن رجال أتى النيب صلى اهلل عليو وسلم فأخبه أنو لقي
امرأة يف الطريق فنال منها بعض ما ال رنوز لو ،فأنزل اهلل " :وأقم الصالة طريف النهار وزلفا من الليل،
إن احلسنات يذىنب السيئات" ،فقال األنصاري :أىي يل خاصة ،فقال النيب صلى اهلل عليو وسلم:
بل ألميت كلهم".
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وىذا ىو معٌت قوذلم :العبة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب ،وىذا ما مل يقًتن دبا يدل على
التخصيص كقولو" :خالصة لك من دون ادلؤمنني".7
ومثالو كل األحكام النازلة بسبب وقائع يف أناس ،لكن حكمها عام مثل الطالق والظهار
واإليالء وغري ذلك.
الثالث :ذكر بعض أفراد العام حبكم العام ال سنصص العام ،خالفا أليب ثور ،ومعناه أنو إذا
ورد لفظ عام حبكم ،وورد بعض أفراده يف نص آخر بنفس حكم العام ،فإنو ال سنص اللفظ العام
بذلك الفرد.
فلو قلت :أكرم الطلبة ،مث قلت :أكرم زيدا وىو واحد من الطلبة ،فإنو ال سنصص العموم
األول بزيد ألن احلكم واحد ،وإدنا سنص لو كان احلكم خمتلفا ،كما لو قال :أكرم الطلبة ،مث قال:
أ ِىن زيدا.
ومثالو يف القرآن قولو تعاىل" :حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى" ،8فإن ذكر الوسطى
ال سنص عموم الصلوات ألنو فرد من أفراد العام واحلكم واحد وىو احملافظة عليها.
الرابع :مذىب الراوي :أي أن الراوي إذا روى عن النيب صلى اهلل عليو وسلم حكما عاما
بلفظ عام ،مث خالف ىذا الراوي ذلك احلكم يف بعض األفراد فإنو ال سنصص اللفظ العام على
 6أخرجو البخاري ()526
 7سورة األحزاب ،اآلية ()50
 8سورة البقرة ،اآلية ()238

الصحيح؛ الحتمال أن يكون خمالفتو لو لنسيان أو اجتهاد ،فالعبة دبرويو ال دبذىبو ،أي دبا روى ال
دبا رأى.
ومثالو أن أن ابن عباس رضي اهلل عنهما روى حديث" :من بدل دينو فاقتلوه" ،9الشامل
بعمومو للرجال والنساء؛ ألن "من" من أدوات العموم ،لكنو كان يفيت بأن ادلرأة ادلرتدة ال تقتل،10
وادلرأة فرد من أفراد اللفظ العام الوارد يف احلديث ،فإننا ال خنصص عموم احلديث بفتيا ابن عباس وإن
كان ىو راوي احلديث دلا ذكرناه من االحتمال سابقا.

 9أخرجو البخاري ()3017
 10مل يصح ىذا عنو ،وإدنا ذكرناه للتمثيل فقط ،والذي صح عن ابن عباس ىو قول اجلمهور .انظر األوسط البن ادلنذر ( ) 534-533/7وفتح
الباري ()17/16

باب المجمل
قال ادلصنف( :واجململ ما افتقر إىل البيان ،والبيان إخراج الشيء من حيز اإلشكال إىل حيز
التجلي ،وادلبني ىو النص ،والنص ما ال زنتمل إال معٌت واحدا ،وقيل ما تأويلو تنزيلو ،وىو مشتق من
منصة العروس وىو الكرسي ،والظاىر ما احتمل أمرين أحدذنا أظهر من اآلخر ،ويؤول الظاىر
بالدليل ،ويسمى ظاىرا بالدليل).
ش :ىذا الباب معقود لبيان اتضاح داللة اللفظ على معناه من خفائها ،واعلم أن اللفظ إما
أن يدل على معٌت أو أكثر ،فاألول النص ،والثاين إن رجح أحدذنا على اآلخر فالراجح الظاىر
وادلرجوح ادلؤول ،فإن مل يًتجح أحدذنا على اآلخر فهو اجململ ،وحينئذ يفتقر إىل البيان.
فهاىنا مخسة مصطلحات ربتاج إىل توضيح جنعلها يف مخس مسائل:
المسألة األولى :النص
وىو يف اللغة الظهور ورفع الشيء إىل أقصى غاية لو ،مشتق من منصة العروس وىو الكرسي
الرتفاعو على غريه يف فهم معناه من غري توقف كارتفاع الكرسي على ما حولو.
واصطالحا عرفو ادلصنف بتعريفني:
األول :ما ال زنتمل إال معٌت واحدا ،وىذا التعريف أوىل من الذي يليو ،وىو قولو :ما تأويلو
تنزيلو :أي أنو دبجرد ما ينزل ويسمع يفهم معناه من غري رِوية ،وإدنا كان األول أوىل دلا يف ىذا الثاين
من اإلمجال ألنو يشمل ما كان لو معٌت واحد أو أكثر إذا كان أحدذنا أظهر.
تنبيهان :قول ادلصنف (وىو مشتق من منصة العروس) انتقد عليو لكون ادلصدر يشتق منو وال
يشتق ىو من غريه على مذىب البصريني ،كما أشار إليو ابن مالك يف اخلالصة بقولو:
وادلصدر اسم ما سوى الزمان من

مدلويل الفعل كأمن من أمن

دبثلو أو فع ـ ـ ـل أو وصف نص ـ ـ ـب

وكونو أصال ذلذين انتخـ ـ ـ ــب

قلت :ولعل ادلصنف ذىب يف ىذا مذىب غري البصريني ،أو أنو من باب التسامح والتوسع
يف العبارة ،وأنو أراد االشًتاك يف ادلادة وتالقي احلروف ال ادلعٌت االصطالحي لالشتقاق ،ومنو قولو
الفقهاء :البيع مشتق من الباع.
الثاين :ورد يف بعض النسخ (ما تأويلو يزيلو) ،أي ما يفسده التأويل على معٌت أن النص يف
ىذا القول ىو ما ال يتطرق إليو التأويل ،حىت إنو لو تطرق إليو التأويل أزالو عما وضع لو وأفسده.
من أمثلة النص تعاىل :تلك عشرة كاملة" ،11وقولو" :فاجلدوا كل واحد منهما مائة
جلدة".12
فائدة :النص رنب العمل بو ،وال يعدل عنو إال بنسخ.
فائدة ثانية :قد يطلق النص على الظاىر ألنو مرتفع يف الداللة والظهور ،ويطلق أيضا على
كل ما أفاد معٌت ،ويطلق على خصوص كالم الشارع ،وإىل ىذا أشار يف ادلراقي بقولو:
نص إذا أفاد ما ال زنتمل

غيـًرا وظاىر إن الغري احتمل

والكل من ذين لو ذب ـ ـ ـلى

ويطلق النـ ـ ـ ـص على ما دال

ويف كالم الوحي ......

 11سورة البقرة ،اآلية ()196
 12سورة النور ،اآلية ()2

المسألة الثانية :الظاهر
الظاىر يف اللغة الواضح ،وقيل :البني الذي ال اختالف فيو ،ويطلق أيضا على الشامخ
ادلرتفع.
والظاىر اصطالحا نوعان :ظاىر بنفسو ،وىو ما عرفو بو ادلصنف من قولو( :ما احتمل أمرين
أحدذنا أظهر من اآلخر).
ومثلو قولو تعاىل" :ذلك أدىن أال تعولوا" ،13فإنو زنتمل أن يكون ادلراد :ذلك أقرب أال
ذبوروا ،وزنتمل أن يكون ادلراد :ذلك أقرب أال يكثر عيالكم ،لكنو أظهر يف اجلور منو يف كثرة
العيال.
ومثلو قول النيب صلى اهلل عليو وسلم ":البيعان باخليار" 14،فإنو زنتمل أن يكون ادلقصود
بالبيعني من عقدا عقد البيع وانتهيا منو ،وزنتمل أن يكون ادلقصود بالبيعني ادلتساومان ،لكنو أظهر
فيمن عقدا عقد البيع من ادلتساومني.
المسألة الثالثة :المؤول
ويسمى أيضا الظاىر بغريه أو الظاىر بالدليل ،وىو صرف اللفظ عن معناه الظاىر إىل معٌت
مرجوح لدليل يدل عليو ،ويسمى اختصارا بادلؤول ،من آل يؤول أوالً أي رجع ،فهو ىنا رجوع من
الظاىر إىل ادلرجوح ،والدليل الصارف البد أن يكون صحيحا يف نفس األمر ،فإن مل يكن دليل فهو
تأويل فاسد.
فإذا قلت :رأيت أسدا؛ احتمل احليوان ادلفًتس والرجل الشجاع ،لكنو أظهر يف األول ،فإذا
قامت قرينة على إرادة الثاين فهو ادلؤول ،حنو قولك :رأيت أسدا سنطب.
 13سورة النساء ،اآلية ()3
 14أخرجو البخاري ( )2079ومسلم ()1532

ومثلو قولو تعاىل "وىو معكم" زنتمل بالذات أو بالعلم ،وىو أظهر يف األول ،لكن قامت
قرينة على إرادة الثاين وىي قولو تعاىل" :الرمحن على العرش استوى" .15أي بذاتو.
إذن يف الظاىر محلنا الكالم على ادلعٌت الراجح ،ويف ادلؤول محلنا الكالم على ادلعٌت ادلرجوح
للدليل الذي اقًتن بو ودلنا على أن ادلقصود ادلعٌت ادلرجوح ال الراجح ،ويصري ادلعٌت ادلرجوح ىنا ىو
الظاىر ،لكنو ليس ظاىرا بنفسو ،وإدنا ظاىر بالدليل.
فائدة:
التأويل لو ثالثة معان :األول :ىو ما تقدم ،أي محل الكالم على ادلعٌت ادلرجوح بدليل،
والواجب يف النصوص الشرعية محلها على ظاىرىا إال بدليل يدل على ادلرجوح ،واالحتمال ادلرجوح
ىو الذي سلكو ادلبتدعة.
الثاين :ما يـؤول إليو الكالم ،سواء كان خبا فتأويلو حقيقتو ووقوعو ،ومنو قولو تعاىل" :ىل
ينظرون إال تأويلو" ،16أي حقيقتو ووقوعو ،ومثلو" :نبئنا بتأويلو" ،17أي حبقيقتو ،أو كان أمرا فتأويلو
امتثالو ،أي آل األمر إىل االمتثال ،ومنو قول عائشة يف الصحيح :كان رسول اهلل صلى اهلل عليو
وسلم يقول يف ركوعو "سبحانك اللهم ربنا وحبمدك اللهم اغفر يل" ،يتأول القرآن ،18أي شنتثل ما
أمره اهلل بو يف قولو" :فسبح حبمد ربك واستغفره".19
وادلعٌت الثالث يطلق دبعٌت التفسري ،وعليو جرى ابن جرير يف تفسريه ،فيقول :القول يف تأويل
قولو تعاىل كذا ،أي القول يف تفسري قولو تعاىل كذا.

 15سورة طو ،اآلية ()5
 16سورة األعراف ،اآلية ()53
 17سورة يوسف ،اآلية ()36
 18أخرجو البخاري ( )817ومسلم ()484
 19سورة النصر ،اآلية ()3

المسألة الرابعة :المجمل
اجململ لغة اجملموع ،من أمجل الشيء مجعو ،وأمجلو أهبمو ،ومجل أذاب.
واصطالحا عرفو ابن احلاجب بقولو :ما مل تتضح داللتو.
وعرفو ادلصنف بقولو :ما افتقر إىل البيان ،أي اللفظ الذي يتوقف فهم ادلقصود منو على أمر
آخر خارج عنو ،وىذا األمر اخلارج قد يكون متصال كقولو" من الفجر" ،20فإنو أزال اإلمجال الوارد
يف قولو" :اخليط األبيض من اخليط األسود" ،21إذ إنو زنتمل أن يكون ادلقصود حىت شنيز اإلنسان بني
اخليط األبيض من األسود ،وقد يكون ادلقصود حىت يتبني بياض النهار من سواد الليل ،فجاء قولو:
"من الفجر" فبني أن ادلقصود ادلعٌت الثاين ال األول.
وقد يكون ىذا األمر اخلارج منفصال ،ومثالو قولو تعاىل" :وادلطلقات يًتبصن بأنفسهن ثالثة
قروء" ،22فإن القرء زنتمل أن يكون ادلقصود بو الطهر ،وزنتمل أن يكون ادلقصود بو احليض ،فهو
رلمل ،لكن جاء حديث عن النيب صلى اهلل عليو وسلم "دلا شكت إليو فاطمة بنت أيب حبيش أن
دمها ال ينقطع :فأمرىا أن تدع الصالة أيام أقرائها" ،23فدل على ادلراد بالقرء يف اآلية ىو احليض ال
الطهر؛ ألن الصالة إدنا تًتك حالة احليض.
ومثل ىذا أيضا بيان صفة الصالة ومقادير الزكاة.
وحكم اجململ التوقف حىت يأيت ادلبني ،أي أننا ال حنملو على أحد ادلعاين احملتملة إال بدليل
يبني أن ادلقصود ىو ىذا ادلعٌت ال غريه.
ومن ىنا نعلم أن اجململ ال يتصور إال فيما لو معنيان فأكثر.
 20سورة البقرة ،اآلية ()187
 21سورة البقرة ،اآلية ()187
 22سورة البقرة ،اآلية ()228
 23أخرجو أبو داود ()281

فائدة:
أسباب اإلمجال ستة ذكرىا التلمساين يف مفتاح الوصول بقولو :اعلم أن اإلمجال تابع
لالحتمال ،واالحتمال يف اللفظ إما يف حالة اإلفراد ،وإما يف حالة الًتكيب ،واالحتمال يف حالة
اإلفراد إما يف نفس اللفظ ،وإما يف تصريفو ،وإما يف لواحقو ،فهذه ثالثة أقسام ،واالحتمال يف ادلركب
إما يف اشًتاك تأليفو بني معنيني ،وإما بًتكيب ادلفصل ،وإما بتفصيل ادلركب ،فهذه ثالثة أقسام أيضا،
فجميع أسباب اإلمجال ستة أقسام.
راجعها بأمثلتها يف الكتاب ادلذكور.
تنبيه:
اجململ موجود يف الكتاب والسنة خالفا لداود ،معلال ذلك أنو إما أن يكون ال بيان فيو ،أو
فيو بيان فيحصل تطويل ،وىذا ال يقع يف كالم البلغاء ،واجلواب أن الوقوع دليل اجلواز ،وذلك أن
الكالم يقع أوال رلمال مث تتشوف النفس إىل تفصيلو فيفصل.
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المسألة الخامسة :البيان
البيان مأخوذ من التبيني الذي ىو فعل ادلبني ،وسنتار يف تعريفو اصطالحا أن يقال :ىو
إيضاح اجململ ،وعرفو ادلصنف بقولو :ىو إخراج الشيء من حيز اإلشكال إىل حيز التجلي ،وقد
انتقد ادلصنف نفسو ىذا التعريف يف كتابو البىان بعد نقلو عن أيب بكر الصرييف ،ووجو انتقاده أنو
ذكر احليز فيو ،واحليز من الصفات احلسية والبيان معنوي.
وأجاب ابن السبكي بأن اجملاز الظاىر يدخلها ،وإال مل يسلم تعريف كما نص عليو الغزايل يف
مقدمة ادلستصفى .أفاده الدالئي.
 24نثر الورود.

تنبيه:
تعريف ادلصنف ال يشمل ادلبني ابتداء ألنو ليس فيو إشكال حىت سنرج منو ،فيكون تعريفو
غري جامع ،واجلواب أنو مل يعرف ادلبني مطلقا وإدنا عرف ما يقابل اجململ ،وشنكن أن نقول يف تعريفو:
ما اتضحت داللتو ،فيشمل ما اتضحت داللتو بأصل الوضع أو بعد البيان.
فائدة:
يطلق البيان ويراد بو ما حصل بو التبيني وىو الدليل ،وإليو أشار ادلصنف بقولو( :وادلبني ىو
النص) ،وعليو فحد البيان ىو حد الدليل كما اختاره القاضي الباقالين واألكثرون.
ويطلق ويراد بو متعلق التبيني وىو ادلبني ،أي ادلدلول ،وادلبني على ىذا ما اتضحت داللتو ،أو
ما ال يفتقر إىل البيان.
فائدة ثانية:
البيان قد يكون بالقول من الكتاب والسنة ،كما يف قولو تعاىل" :صفراء فاقع لوهنا" ،25وكما
يف حديث" :فيما سقت السماء العشر" ،26بني بو مقدار ما سنرج من الزكاة اجململ يف القرآن.
وقد يكون بالفعل على الصحيح كبيان صفة الصالة واحلج.
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