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 الكرمي، وعلى آله وصحبه والتابعني.ه وصلى هللا وسلم وابرك على نبي ،احلمد هلل رب العاملني
لته لنا، إنك أنت اي ربنا اجلّواد الكرمي،  ُسبحانك ال علم لنا إال ما علّمتنا إنك أنت العليم احلكيم، وال سهل لنا إال ما سهَّ

 وبعُد:
ْنَساَن َلِفي ُخْسٍر ( 1)َواْلَعْصِر ﴿ ِإَّلَّ الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِِلَاِت َوتَ َواَصْوا ِِبِْلَقِ  َوتَ َواَصْوا ِِبلصَّْْبِ ( 2)ِإنَّ اْلِْ

 .[3-1ر:]العص﴾(3)
 

 :-رمحه هللا-قال اْلمام اجلويين 
ْقِييُد  َفِصٍل، فَاْلُمتَِّصُل: اَّلْستثْ َناُء، َوالشَّْرُط، َوالت َ َقِسُم ِإََل ُمتَِّصٍل َوُمن ْ  .لصِ َفةِ ِبِ َوُهَو يَ ن ْ

َقى ِمَن  َا َيِصحُّ اَّلْسِتثْ َناُء ِبَشْرِط َأْن يَ ب ْ َناُء: ِإْخَراُج َما َلْوَّلُه َلَدَخَل ِف الَكالِم، َوِإَّنَّ ْلُمْست َْثىن ِمْنُه َشْيٌء، َوِمْن َشْرِطِه اَواَّلْسِتث ْ
َناُء ِمنَ َأْن َيُكوَن ُمتَِّصاًل ِِبْلَكالِم، َوََيُوُز تَ ْقِدمُي اْلُمْست َْثىن عَ   اجلِْنِس َوِمْن َغْْيِِه. َلى اْلُمْست َْثىن ِمْنُه، َوََيُوُز اَّلْسِتث ْ

َم َعَلى اْلَمْشُروِط. ََيُوُز َأنْ يتأخر َعْن املَْشُروط، و  َوالشَّْرُط ََيُوُز َأنْ  َقدَّ  يَ ت َ
 ْحَمُل اْلُمْطَلُق َعَلى اْلُمَقيَِّد.ِِبِْلميَان ِف بَعِض اْلَمَواضِع فَ يُ َواْلُمَقيَُّد ِِبلصِ َفِة ُُيمُل َعَلْيِه اْلُمْطَلُق َكالرَّقَ َبِة قُ يِ َدْت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشرح

َفِصٍل، فَاْلمُ ) - َقِسُم ِإََل ُمتَِّصٍل َوُمن ْ  :(تَِّصُل: اَّلْستثْ َناُء، َوالشَّْرُط، َوالتَ ْقِييُد ِِبلصِ َفةِ َوُهَو يَ ن ْ
تصل مثل: االستثناء، والشرط، والتقييد ابلصفة؛ كل هذه من 

ُ
خصص إىل: ُمتصٍل ومنفصل؛ فالتخصيص يف امل

ُ
أي: ينقسم امل

 
ُ

 خصصاا املتصلة الت  وكون يف السيان نفسه.امل
  :ْفَس الَّ ِي َررََّم اَّللَُّ ِإَّلَّ َوالَِّذيَن ََّل َيْدُعوَن َمَع اَّللَِّ ِإََلًا َآَخَر َوََّل يَ ْقتُ ُلوَن الن َّ ﴿ :-وجلَّ  عزَّ -مثل قول هللا التقييد ِبَّلستثناء

 ِإَّلَّ َمْن ََتبَ  (69)ُمَهاًًن  َوََيُْلْد ِفيهِ  ُيَضاَعْف َلُه اْلَعَذاُب يَ ْوَم اْلِقَياَمةِ ( 68) ِِبِْلَقِ  َوََّل يَ ْزنُوَن َوَمْن يَ ْفَعْل َذِلَك يَ ْلَق َأََثًما
 .[70-68]الفرقان:..﴾

﴾؛ فكل َمْن اتب خيرج ََتبَ  ِإَّلَّ َمنْ هذا العموم استثناًء متصاًل وهو ﴿ -عزَّ وجلَّ -﴾ استثىن هللا َوَمْن يَ ْفَعْل َذِلَك يَ ْلَق َأََثًما﴿
 من هذا العموم، ونوع هذا االستثناء: ختصيٌص ُمتصل.

  :نساء أَّل تُقتل إَّل األصل ِف ال)خُيصص العموم الذي قبله أبن يكون متصاًل، مثل: األصل يف احلرب أال وُقتل املرأة، الشرط
 هذا ختصيٌص ابلشرط.َمْن قاتلت( 
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 :فهذا [97]آل عمران:..﴾ َوَّلِلَِّ َعَلى النَّاِس ِرجُّ اْلب َْيِت َمِن اْسَتطَاَع ِإَلْيِه َسِبياًل : ﴿-عزَّ وجلَّ -مثل قول هللا  التقييد ِبلصفة ،
 وم بصفة وهي االستطاعة، فكل َمْن كانت عند االستطاعة دخل يف النص، وإال خرج.ختصيُص العم

 
 (:َواَّلْسِتثْ َناُء: ِإْخَراُج َما َلْوَّلُه َلَدَخَل ِف الَكالمِ ) -

خصصاا املتصلة أي: 
ُ

 موجوًدا؛ لدخل يف الكالم.هو إخراج ما لو مل يكن االستثناء االستثناء الذي هو أحد امل
 .مثال: حضرا الطالباا إال خدجية

ناء ملا قيل: )إال خدجية(؛ فهذا االستثلو قيل: )حضرا الطالباا( لدلَّ هذا الكالم على أن مجيع الطالباا حضرا، لكن 
 أخرج هذه الطالبة من عموم الطالباا.

َا َيِصحُّ اَّلْسِتثْ َناُء ِبَشْرِط َأْن ) - َقى ِمَن اْلُمْست َْثىن ِمْنُه َشْيءٌ َوِإَّنَّ  (:يَ ب ْ
 عشرة، فال يصح أن يُقال: حضر الطالباُا إال عشرة.مثال: إذا كان عدد الطالباا يف الفصل 

ستثىن منه.
ُ

 ال بُدَّ أن يكون االستثناء يُبقي شيًئا من امل
 (: َوِمْن َشْرِطِه َأْن َيُكوَن ُمتَِّصاًل ِِبْلَكالمِ ) -

علم: جيب أن حيضر مجيع الطالب يف يوم السبت من األسبوع 
ُ

األصل يف االستثناء أن يكون متصاًل ابلكالم، فإذا قال امل
ل االستثناء بعيد واألصل أن يكون متصل يف نفس الكالم، فإن انفصالقادم، وبعد ثالثة أايم استكمل اجلملة وقال: إال فالن؛ فهذا 

 عنه ال يُقبل.
 -ى هللا عليه وسلمصل-: األثر الوارد عن بعض الصحابة ملا فتح النيب على اَّلستثناء املتصل لة أهل الكالممما يروى من أد

 اْلِقَتالُ  ُيَِلَّ  لَْ  َوِإنَّهُ  اْلِقَياَمِة، يَ ْومِ  إََل  اَّللَِّ  ِبُْرَمةِ  َرَرامٌ  فَ ُهوَ  َواأَلْرَض، السََّمَواتِ  اَّللَُّ  َخَلقَ  يَ ْومَ  اَّللَُّ  َررََّمهُ  اْلب ََلدَ  َهَذا إنَّ »َقاَل:  مكة
 طُ يَ ْلَتقِ  َصْيُدُه، َوَّل يُ ن َفَّرُ  َوَّل َشوُْكُه، يُ ْعَضدُ  َّل. اَمةِ اْلِقيَ  يَ ْومِ  إََل  اَّللَِّ  ِبُْرَمةِ  َرَرامٌ  فَ ُهوَ  ََنَاٍر؛ ِمنْ  َساَعةً  إَّلَّ  ِل  ُيَِلَّ  َولَْ  قَ ْبِلي، أَلَردٍ  ِفيهِ 

َلى َوَّل َعرَّفَ َها، َمنْ  إَّلَّ  لُْقطََتهُ  َر، إالَّ  ،اّللَّه  َرُسولَ  ايَ : اْلَعبَّاسُ  فَ َقالَ  «.َخالهُ  َُيْت َ ْذخه مْ  هُ َفإهنَّ  اإله  .«اِْلْذِخرَ  إَّلَّ »: فَ َقالَ . َوبُ ُيوِتههمْ  لهَقْينههه
 (:َوََيُوُز تَ ْقِدمُي اْلُمْست َْثىن َعَلى اْلُمْست َْثىن ِمْنهُ ) -

ستثىن منه، مثل: أي: 
ُ

أن يتقدم  (، لكن هذا خالف األصل، األصللكه عليَّ إال ثالثة ُكتب)جيوز أن يتقدم االستثناء عن امل
 املستثىن منه عن املستثىن.

َناُء ِمَن اجلِْنِس َوِمْن َغْْيِهِ ) -  (:َوََيُوُز اَّلْسِتث ْ
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تصل، يُسمى هذا 
ُ

اء من غري اجلنس: أما االستثن -مثال االستثناء من اجلنس: )قام القوم إال زينب(عند النحويني ابالستثناء امل
؛ ألن إبليس ليس من جنس املالئكة، فهذا االستثناء يسميه أهل [11]األعراف:..﴾ َفَسَجُدوا ِإَّلَّ ِإْبِليسَ ﴿ -وعاىل-مثل قول هللا 

 اللغة استثناًء منقطًعا.
َقدََّم َعَلى اْلَمْشُروطِ يتأخر َعْن املَْشُروط، و  َوالشَّْرُط ََيُوُز َأنْ ) -  (: ََيُوُز َأْن يَ ت َ

ثل قول مالشرط الذي هو أحد املخصصاا املتصلة؛ جيوز أن يتأخر عن املشروط، أو يتقدم عليه، لكن التأُخر هو األصل، 
﴾ هو شرط أتخر ِإْن لَْ َيُكْن ََلُنَّ َوَلدٌ ، ﴿[12]النساء:..﴾ ََلُنَّ َوَلدٌ  َوَلُكْم ِنْصُف َما تَ َرَك َأْزَواُجُكْم ِإْن لَْ َيُكنْ : ﴿-عزَّ وجلَّ -هللا 

 ﴾، فمحل مرياث الزوج نصف مرياث الزوجة إذا مل يكن هلا ولد.َوَلُكْم ِنْصُف َما تَ َرَك َأْزَواُجُكمْ عن املشروط وهو ﴿
نَّ َرَّتَّ َيَضْعَن َوِإْن ُكنَّ ُأوََّلِت مَحٍْل َفَأنِْفُقوا َعَلْيهِ : ﴿-عزَّ وجلَّ -لكن جيوز أن يتقدم املشروط على الشرط؛ مثل قول هللا 

 ﴾.ْعَن مَحَْلُهنَّ َفَأنِْفُقوا َعَلْيِهنَّ َرَّتَّ َيضَ ﴾ هذا الشرط ُمتقدم على املشروط وهو ﴿َوِإْن ُكنَّ ُأوََّلِت مَحْلٍ ، ﴿[6]الطالن:..﴾ مَحَْلُهنَّ 
 (:َعَلْيِه اْلُمْطَلقُ َواْلُمَقيَُّد ِِبلصِ َفِة ُُيمُل ) -
لية ال دفعة واحدة، بدتناول كل ما صلح له على سبيل الهو اللفظ الذي يوِف اَّلصطالح:  -اإلرسال (: ِف اللغة: اْلُمْطَلقُ )

، لكن يصلح أن يكون أمحد، أو حممد، وهكذا، فال مثال: دخل رجل. لفظ )رجل( يتناول كل الرجال، لكن ليس دفعة واحدة
 هذه الكلمة على اجلميع ُدفعة واحدة. يصدن أن وطلق

طلق، فيقال: قيَّد األسري. إذا منعه من احلركة.اْلُمَقيَّدُ )
ُ

 (: عكس امل
ما صلح له على سبيل  ﴾ لفظ ُمطلق، وهو يتناول كلقَ َبةٍ رَ ، ﴿[92]النساء:﴾فَ َتْحرِيُر رَقَ َبٍة ُمْؤِمَنةٍ : ﴿-عزَّ وجلَّ -قال هللا 

هبذه الصفة  -زَّ وجلَّ ع-قيَّد هللا ﴾ ُمْؤِمَنةٍ : ﴿-وبارك ووعاىل-لكن ليست دفعة واحدة، لكن عند قول هللا البدلية، رقبة هذا أو هذا، 
 الرقاب، فاحنصرا هذه الرقاب يف املؤمنة، فخرج كل ما سواها.

طلق يف مكان، ويرد بلفظ قد يرُد ب والنهي أن األمر -رمحه هللا-يُبني املؤلف (: َواْلُمَقيَُّد ِِبلصِ َفِة ُُيمُل َعَلْيِه اْلُمْطَلقُ )
ُ

لفظ امل
قيد يف مكان آخر

ُ
 .امل

قيد على 
ُ

طلق على إطالقه، ويبقى امل
ُ

قيد، وبعضهم قال: يبقى امل
ُ

طلق على امل
ُ

اختلف العلماء يف هذا؛ فيعضهم قال: حُيمل امل
 وقييده.

 : على األمر مثال
 هذا األمر جاء ِف القرآن على وجهني: ،﴾فَ َتْحرِيُر رَقَ َبةٍ ﴿ :-عزَّ وجلَّ -قول هللا 

 .[92]النساء:﴾فَ َتْحرِيُر َرقَ َبٍة ُمْؤِمَنةٍ ﴿القتل كفارة جاء يف   -
 .[3]اجملادلة:﴾فَ َتْحرِيُر َرقَ َبةٍ ﴿ الظهاروجاء يف كفارة  -
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قيد فيقال: ال جتزئ رقبة يف الكفارة إال إذا كانت مؤمنة؟ أم فاختلف 
ُ

طلق على امل
ُ

 قى على إطالقها.وبالعلماء يف محل امل
 : مثال على النهي

 .«اجلنةِ  يَ َرح رَاِئَحةَ ُخَياَلَء َلْ  ثَ ْوبَهُ  َجرَّ  َمنْ : »-صلى هللا عليه وسلم-قول الرسول  -
 «.النَّار َفِفي اِْلزار ِمنَ  اْلَكْعَبنْيِ  ِمنَ  َأْسَفلَ  َما: »-صلى هللا عليه وسلم-وقوله  -

اللفظ الثاين أطلق فيه  لكنيف احلديثني هني عن اإلسبال، لكن يف اللفظ األول قيَّد فيه النهي أبن يكون على وجه اخلُيالء، 
 بدون قيد.

 (:ْلُمْطَلُق َعَلى اْلُمَقيَّدِ اَواْلُمَقيَُّد ِِبلصِ َفِة ُُيمُل َعَلْيِه اْلُمْطَلُق َكالرَّقَ َبِة قُ يِ َدْت ِِبِْلميَان ِف بَعِض اْلَمَواضِع فَ ُيْحَمُل ) - 
قيد 

ُ
طلق على امل

ُ
ذا قول الشافعية اختالًفا وه-قُيدا الرقبة ابإلميان يف بعض املواضع، وأُطلقت يف بعض املواضع؛ فُيحمل امل

 ، وبناًء على هذا القول؛ اشرتطوا يف الرقاب أن وكون مؤمنة.-للحنفية
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ِصيُص السُّنِ ِة ِبلسُّنَّة، اِب، َوََتِْصيُص الِكَتاِب ِِبلسُّنَِّة، َوََتِْصيُص السُّنَِّة ِِبلِكَتاِب، َوَتَْ َوََيُوُز ََتِْصيُص اْلِكَتاِب ِِبلَكتَ 
ُ َعليِه وَ   سلَّم.َوََتِْصيُص النُّْطِق: ِِبْلِقَياِس، َونَ ْعيِن ِِبلنُّْطِق: قَ ْوَل اَّللِ  تَ َعاََل َوقَ ْوَل الرَُّسوِل َصَلى اَّللَّ

َياِن.َواملُْجَملُ   : َما يَ ْفَتِقُر إَل اْلب َ
َياُن: إْخَراُج الشَّْيِء ِمْن َريِ ِز اِْلْشَكاِل ِإََل َريِ ِز التََّجلِ ي.  َواْلب َ

: َما َّل َُيَْتِمُل ِإَّل َمْعىًن َواِرداً، َوِقيَل: َما ََتِْويُلُه تَ ْنزِيلُُه، َوُهَو ُمْشَتٌق ِمْن ِمَنصَِّة اْلعَ  .وِس، رُ َوالنصُّ  َوُهَو اْلُكْرسي 
ِليِل، َوُيَسمَّى ظَا  رًا ِِبلدَّلِيِل.هِ َوالظَّاِهُر: َما اْرَتَمَل َأْمَرْيِن: أَرُدُُهَا َأْظَهُر ِمَن اآلَخِر، َويُ َؤوَُّل الظَّاِهُر ِِبلدَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشرح

 (: َوََيُوُز ََتِْصيُص اْلِكَتاِب ِِبلَكَتاِب، َوََتِْصيُص الِكَتاِب ِِبلسُّنَّةِ ) -
 آن، وجيوز ختصيص القرآن ابلُسنة.وهو التخصيص املنفصل، فيجوز ختصيص القرآن ابلقر 

 التخصيص املنفصل: قد يكون ابحلس، أو ابلعقل، أو ابلنص:
َا: ﴿-وعاىل-مثل قول هللا التخصيص ِبِلس:  - ، فالشيء امللموس عند كل البشر أن [25]األحقاف:﴾تَُدمِ ُر ُكلَّ َشْيٍء ِبَِْمِر َرّبِ 

عزَّ -األرض مل وُدمر بعد، ولكن املقصود ليس امللموس، فهذا العموم ُُمصص بشيء منفصل، فهي وُدمر كل شيء أذن هللا 
 )قصة قوم عاد(.هلا يف ودمريه  -وجلَّ 

ُ َخاِلُق ُكلِ  َشْيءٍ : ﴿-عزَّ وجلَّ -مثل قول هللا التخصيص ِبلعقل:  - نقول إن هللا خالق  ، فالعقل هنا يقتضي أن [16]الرعد:﴾اَّللَّ
 غري ُملون. -عزَّ وجلَّ -، فهو -وبارك ووعاىل-كل شيء سوى ذاوه 

صنف: ) التخصيص ِبلنص: -
ُ

فقد أييت العموم يف (؛ نَّةِ َتاِب ِِبلَكَتاِب، َوََتِْصيُص الِكَتاِب ِِبلسُّ َوََيُوُز ََتِْصيُص اْلكِ وهو قول امل
 .القرآن، ُُثَّ أييت بعده نص آخر يف القرآن يقتضي التخصيص للنص السابق، فهذا ختصيٌص منفصل ألنه ليس يف السيان نفسه

، فهذا لفظ عام يف كل مطلقة، سواء  [228]البقرة:﴾ِبَِنْ ُفِسِهنَّ َثاَلثََة قُ ُروءٍ َواْلُمَطلََّقاُت َيََتَبَّْصَن ﴿: -عزَّ وجلَّ -قول هللا  مثال:
طلقة مدخول هبا أو غري مدخول هبا، سواء كانت صغرية أو كبرية، سواء كانت حامل أو غري حامل، لكنه ُخصص 

ُ
كانت هذه امل

َََسُّوُهنَّ َفَما َلُكْم ا ِإَذا َنَكْحُتُم اْلُمْؤِمَناِت ُثَّ َطلَّْقُتُموُهنَّ ِمْن قَ ْبلِ ََي َأي َُّها الَِّذيَن َآَمُنو : ﴿-عزَّ وجلَّ -خر وهو قول هللا بنٍص آ  َأْن 
ياًل  ٍة تَ ْعَتدُّوََنَا َفَمتِ ُعوُهنَّ َوَسر ُِروُهنَّ َسَراًرا َجَِ ، فهذا اللفظ ختصيص، وبه خرجت َمْن هذه [49]األحزاب:(﴾49) َعَلْيِهنَّ ِمْن ِعدَّ

 ذلك العام. صفتها من
 (: َوََتِْصيُص السُّنَِّة ِِبلِكَتاِب، َوََتِْصيُص السُّنِ ِة ِبلسُّنَّة) -

 تخصيص الكتاب بالسنة
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، ُُثَّ قال بعد [23]النساء:..﴾. ُرر َِمْت َعَلْيُكْم أُمََّهاُتُكْم َوبَ َناُتُكْم َوَأَخَواُتُكمْ ﴿يف آية احملرماا:  -عزَّ وجلَّ -قول هللا مثال: 
 [24]النساء:﴾َوُأِرلَّ َلُكْم َما َورَاءَ َذِلُكمْ ﴿قوله: و . [24]النساء:﴾َأمْيَانُُكمْ  َمَلَكتْ  َما ِإَّلَّ  النِ َساءِ  ِمنَ  َواْلُمْحَصَناتُ ﴿اآلية التالية ذلك يف 

 اآليتني السابقتني حالل.ذكورة يف من ألفاظ العموم، فهي وقتضي أن كل ما عدا هذه اخلمسة عشر امرأة امل: ﴾َما﴿
ر يف الكتاب فل دم نُظه صلى -صيص النيب ﴾ وهو ختَما َورَاَء َذِلُكمْ ُمصص هلذا اإلطالن ﴿ يوجد ُمصص، فُنظر يف الُسنة ووجه

 الرََّضاعِ  ِمنْ  َُيُْرمُ : »-عليه وسلمى هللا صل-، وقوله «َخاَلِتَها َعَلى َوَّلَ  َعمَِّتَها َعَلى اْلَمْرَأةُ  تُ ْنَكحُ  َّلَ »يف الُسنة بقوله:  -هللا عليه وسلم
 .[24]النساء:﴾َوُأِرلَّ َلُكْم َما َورَاَء َذِلُكمْ : ﴿-عزَّ وجلَّ -صيٌص لعموم قول هللا فهذا خت« النََّسبِ  ِمنْ  َُيُْرمُ  َما

 تخصيص الكتاب باإلجماع

ستند إما كتاب أو ُسنة، مثال ذلك: قابإلمجاع، فاإلمجاع ال بُدَّ أْن يعتمد على مستند،  -أيًضا-خُيصص الكتاب 
ُ

ول هللا وامل
فهذه اآلية عامة ألي  [4]النور:..﴾ ةً ِلُدوُهْم ََثَاِننَي َجْلدَ َوالَِّذيَن يَ ْرُموَن اْلُمْحَصَناِت ُثَّ َلْ َيَْتُوا ِبَِْربَ َعِة ُشَهَداَء َفاجْ : ﴿-عزَّ وجلَّ -

حصناا، 
ُ

لكنها ُخصصت ابإلمجاع؛ ألن العلماء أمجعوا أْن العبد الذي يقذف جُيلد على سواٌء كان حًرا أو عبًدا، شخص يرمي امل
ِإَذا ُأْرِصنَّ فِإْن َأَتنْيَ فَ : ﴿-عزَّ وجلَّ -نصف من احلُر؛ فهو مل يرد يف النص ولكن جيء به من اإلمجاع، وورد يف حد الزان يف قول هللا 

فقاس العلماء العبد الذكر على األمة األُنثى يف جتزأ احلد ، ، [25]النساء:﴾َصَناِت ِمَن اْلَعَذابِ ِبَفاِرَشٍة فَ َعَلْيِهنَّ ِنْصُف َما َعَلى اْلُمحْ 
 وهذا انعقد عليه اإلمجاع.

 تخصيص الكتاب بالقياس

 ﴾ َما ِمَََة َجْلَدةٍ هُ الزَّانَِيُة َوالزَّاِن َفاْجِلُدوا ُكلَّ َواِرٍد ِمن ْ ﴿: -عزَّ وجلَّ -وكذلك قد خُيصص الكتاب ابلقياس؛ مثل: قول هللا 
نْيَ بَِفاِرَشٍة فَ َعَلْيِهنَّ َفِإَذا ُأْرِصنَّ َفِإْن َأتَ ، فُيقاس العبد الزاين على األمة يف ونصيف احلد؛ ألن األمة ذُكر فيها التنصيف ﴿[2]النور:

 ﴾ فُيخصص القياس للكتاب.[25]النساء:﴾ِنْصُف َما َعَلى اْلُمْحَصَناِت ِمَن اْلَعَذابِ 
 تخصيص السنة بالكتاب

 َيْشَهُدوا َرَّتَّ  لنَّاسَ ا أُقاِتلَ  َأن أُِمْرتُ : »-صلى هللا عليه وسلم-ختصيص الُسنة ابلكتاب؛ مثل: قول النيب  -أيًضا-وهناك 
(﴾ 29) َة َعْن َيٍد َوُهْم َصاِغُروناجلِْْزيَ َرَّتَّ يُ ْعطُوا : ﴿-عزَّ وجلَّ -، وُخصص بقول هللا «اَّللَِّ  َرُسولُ  ُمَُمًَّدا وَأنَّ  اَّللَّ  ِإَّلَّ  ِإلهَ  َّل َأن

فاحلديث ُمطلق أن أي إنسان كافر إما أن يُقاول أو يشهد أن ال إله إال هللا، لكن اآلية استثنت مجاعة وهم الذين يدفعون ؛ [29]التوبة:
 اجلزية، فُتقبل منهم اجلزية وال يُقاولوا.
 تخصيص السنة بالسنة

صلى -ُخصصت بقول النيب ، و «اْلُعْشرُ  السََّماءُ  َسَقتْ  ِفيَما: »-صلى هللا عليه وسلم-قول النيب ختصيص الُسنة ابلُسنة مثل 
ديث الثاين خصص احلديث ، واحلفاحلديث األول عام يف القليل والكثري« َصَدَقةٌ  َأْوُسقٍ  ََخَْسةِ  ُدونَ  ِفيَما َلْيسَ : »-هللا عليه وسلم

 مخسة أوسق فيما فوقها، أما ما كان دون ذلك فال يدخل يف هذا النص.األول أبن هذا الشيء فقط يف مقدار 
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 تخصيص السنة بالقياس

 ختصيص الُسنة ابلقياس أبن أييت لفظ نص عام يف الُسنة، وخُيصص ابلقياس.
ذا احلديث العبد، فالعبد هُخصص من « َعامٍ  َوتَ ْغرِيبُ  ِمائَةٍ  َجْلدُ  ِِبْلِبْكرِ  اْلِبْكرُ : »-صلى هللا عليه وسلم-مثال: قول النيب 

 ال جُيلد مائة، وإمنا يُنصف فيه احلد.
ُ َعليِه وَ ) -  (:سلَّمَوََتِْصيُص النُّْطِق: ِِبْلِقَياِس، َونَ ْعيِن ِِبلنُّْطِق: قَ ْوَل اَّللِ  تَ َعاََل َوقَ ْوَل الرَُّسوِل َصَلى اَّللَّ

 وهذا واضح مت ذهكره.
 المجمل والمبين

َيانِ َواملُْجَمُل: َما ) -  (: يَ ْفَتِقُر إَل اْلب َ
جمل ال عموم فيه (: املُْجَملُ )

ُ
: هو الواضح الداللة بسبب ختصيصهو اللفظ اخلفي الداللة، وهذا امل بنيَّ

ُ
أو  وال إطالن، وامل

 وقييد.
جمل يف اللغة: 

ُ
 )أمجل الشيء( أي أخفاه أو أذابه.امل

جمل يف االصطالح: ما افتقر إىل البيان.
ُ

 امل
جمل: 

ُ
 ومن أسباب عدم وضوح امل

، فقد يكون الزوج أو الويل، [237]البقرة:﴾ َأْو يَ ْعُفَو الَِّذي بَِيِدِه ُعْقَدُة النِ َكاحِ : ﴿-عزَّ وجلَّ -اشرتاك اللفظ؛ مثل قول هللا  -
فهل هو الُقرء الذي هو  [228]البقرة:﴾قُ ُروءٍ  َواْلُمَطلََّقاُت َيََتَبَّْصَن ِِبَنْ ُفِسِهنَّ َثاَلثَةَ : ﴿-عزَّ وجلَّ -فهو مشرتك لفظي، وقوله 

 احليض أم الطُهر؟
﴾ أقبل أو َعْسَعسَ ، معىن ﴿[17]التكوير:﴾َواللَّْيِل ِإَذا َعْسَعسَ : ﴿-عزَّ وجلَّ -؛ مثل قول هللا لفظخفاء الداللة يف نفس ال -

جمل، فال بُدَّ أن أييت لفظ 
ُ

فرد خفي الداللة؛ يدخل يف امل
ُ

 يبينه.أدبر، فكون امل
، فما معىن الباء هنا؟ هل أي لإللصان أو [6]املائدة:﴾َواْمَسُحوا ِبُرُءوِسُكمْ : ﴿-عزَّ وجلَّ - اشرتاك يف داللة احلرف؛ مثل قوله -

 التبعيض، فيقال عنه: ُمشرتك يف داللة احلرف.
 ، كيف وأين ومىت نصلي؟ [56]النور:﴾َوَأِقيُموا الصَّاَلَة َوَآتُوا الزََّكاةَ : ﴿-عزَّ وجلَّ -عدم معرفة الصفة؛ مثل قوله  -

جمل حيتاج إىل بيان.
ُ

 هذا كله يُسمى ُُمماًل، وهذا امل
َياُن: إْخَراُج الشَّْيِء ِمْن َريِ ِز اِْلْشَكاِل ِإََل َريِ ِز التََّجلِ ي) -  (: َواْلب َ

ظَهر، وهو إخراج الشيء من حيز اإلشكال إىل حيز التجلي. وهو الظهور،املُبني: 
ُ

ي أوضحها أ-يُقال: جلى املسألة  أي امل
 .-وأظهرها

: َما َّل َُيَْتِمُل ِإَّل َمْعىًن َواِرداً ) -  (:َوالنصُّ
 .-أي أفاد معىن واحًدا ال حيتمل غريه-انتقل املصنف إىل ألفاظ أُخرى وهو النص؛ وهو ما ال حيتمل إال معىن واحد 
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املتكلمون يُفصلون الكالم إىل: واضح الداللة وخفي الداللة، ُُثَّ يتكلمون يف واضح الداللة ويقولون: واضح الداللة ينقسم إىل 
 وخفي الداللة ينقسم إىل: ُُممل ومتشابه.نص وظاهر، 

 .-أي وفسري ما جاء عليه-وقيل يف وعريف النص: ما أتويله ونزيله 
ِليلِ َوالظَّاِهُر: َما ) - ِليِل، َوُيَسمَّى ظَاِهرًا ِِبلدَّ  : (اْرَتَمَل َأْمَرْيِن: أَرُدُُهَا َأْظَهُر ِمَن اآلَخِر، َويُ َؤوَُّل الظَّاِهُر ِِبلدَّ

 ينقسم الظاهر إَل:
 ظاهر ال يصلح فيه التأويل.  -
 ظاهر قد يتأول.  -

يؤول إبرجاعه إىل أصله، وعكس  ر، وهذا الظاهرالظاهر: ما احتمل أمرين أحدمها أظهر من اآلخر؛ فهو دون النص يف الظهو 
 ، وال نقول ابملؤول إىل بدليل )أي ال نصرفاًل و ، فإذا أّول الظاهر يُسمى هذا الظاهر مؤ الظاهر: املؤول؛ وهو الطرف اآلخر للظاهر

  حقيقي إىل معىن آخر إال بدليل(.اللفظ من معىن
األسد. فلفظ األسد يُطلق على احليوان، لكن مُحل اللفظ من أصله إىل  مثال اللفظ املؤول: إذا مرَّ إنسان شجاع قيل: جاء

 معًنا آخر لدليل القوة عند الرجل.
 شروط التأويل:

 له دليل يرجع إليه.أن يكون  -
 أن يكون اللفظ قابل للتأويل. -
 أن يكون هذا اللفظ حُمتمل. -

 : أسباب الظهور
 ؛ فاحلقيقة ُمقدمة على اجملاز.احلقيقة -
 فاإلثباا ُمقدم على النفي.اإلثباا؛  -
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