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 خیالء غیراإلسبال من 
 
 

 خیالء؟  غیر: ما حكم اإلسبال من السؤال
رضي -أبي هر�رة حدیث َیِرد فیه -من دون خیالء�ان  ما وهو- : اإلسبال المسؤول عنه الجواب
، ]٥٧٨٧[البخاري:  »ففي النارمن اإلزار ما أسفل من الكعبین «: في الصحیح -هللا عنه

[ُینظر: النسائي  »..ال ینظر هللا إلیه وال �كلمه« �قترن �الخیالء أمره أشد من ذلك واإلسبال الذي
ما «كمه؛ فبدون خیالء منهما حُ  الوعید الشدید، ولكلٍّ  من إلى آخر الحدیث ]٢٣٥٥الكبرى: 

ِرد فیه �َ و وما اقترن �الخیالء أمره أشد،  ،حكمله ، هذا »أسفل من الكعبین من اإلزار ففي النار
إلى  ]٢٣٥٥[النسائي الكبرى:  »...ال �كلمهم هللا یوم القیامة وال ینظر إلیهم«الوعید الشدید: 

 . آخر الحدیث
 »خیالء ثو�ه جرَّ  من«: -علیه الصالة والسالم- من قوله قد �قول قائل: إن ما ورد

مطلق، وحینئٍذ  »ما أسفل من الكعبین من اإلزار ففي النار« :وقوله ،قیدم ]٥٧٨٤[البخاري: 
 النهي �الخیالء، و�بقى ما َسِلَم من الخیالء ال یتناوله النهي.  دقیَّ فیُ  ،حمل المطلق على المقید�ُ 

مل المطلق على المقید، أنهما إذا اتفقا في الحكم القاعدة عند أهل العلم في حَ نقول: 
فإنه ال ُ�حمل المطلق على  والسبب، ُحِمَل المطلق على المقید، أما إذا اختلفا في الحكم والسبب،

أخف من الوعید الشدید فیما اقترن �الخیالء،  »ففي النار«فقوله: هنا الحكم مختلف، و  ،المقید
�ذا و  هذا حكمه أخف،و مجرد نزول اإلزار عن الكعب، و هذا مجرد إسبال، ف ،والسبب مختلف

إذا اختلف الحكم  حینئذٍ و الخیالء،  ، وسببهحكمه أشداقترن نزول اإلزار عن الكعب �الخیالء �ان 
حمل المطلق على المقید �ما هو معلوم، ومقرر عند أهل العلم، أما إذا اتفقا في ال �ُ ف والسبب

 حمل المطلق على المقید.�ُ  الحكم والسبب فإنه حینئذٍ 
ختلفا في اإذا  :، وهينذ�ر �اقي حاالت المطلق مع المقید وتتمیم القسمة، ومن �اب الفائدة

  :اتفقا في الحكمو  ، أو اختلفا في السببتفقا في السبباو الحكم 
حمل المطلق على المقید عند الجمهور، �ما في یُ ف واختلفا في السبب، إذا اتفقا في الحكمف

وجوب اإلعتاق، وهو الحكم واحد: فوجوب إعتاق الرقبة في �فارة الظهار وفي �فارة القتل، 
لتفت حینئٍذ إلى السبب، فیجب أن تكون الرقبة فال یُ  ،هذا قتل، وهذا ظهار :والسبب مختلف
 للحنفیة.  اخالفً  ،لالتفاق في الحكم ؛عند الجمهور المعَتقة مؤمنةً 



مل المطلق على المقید ال یرون حَ  فإن الجمهور ،أما إذا اتفقا في السبب، واختلفا في الحكم
 وهو :السبب واحدف ،ي آ�ة الوضوء وفي آ�ة التیممفي هذه الصورة، �ما هو الحكم في الید ف

مسح ، فال تُ حمل المطلق على المقیدال �ُ  فحینئذٍ وهذا مسح،  ،سلهذا غَ  :الَحَدث، والحكم مختلف
 الید إلى المرافق. 

؛ �الید في آ�ة احمل المطلق على المقید اتفاقً ال �ُ فإذا اختلفا في الحكم والسبب، أما 
ث، دَ وهذا حَ  ،هذا سرقةفالسبب: السرقة، مع الید في آ�ة الوضوء، اختلفا في الحكم والسبب، 

 . ااتفاقً  المرافق منقطع الید قال: تُ فال �ُ  ،سلفي هذا قطع، وفي هذا غَ : والحكم
فإذا اقترن  ،ومتوعد علیه �النار ،حرام أن حكم اإلسبال من دون خیالء وخالصة القول

 �ان األمر أشد. الخیالء�
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