
 أصول الفقه
 والشرط والر�ن ،والمقید والخاص ،الفرق بین العام والمطلق

 
 والشرط والر�ن؟ ،والمقید والخاص ،ما الفرق بین العام والمطَلق السؤال:

 :فالخاص ،العام مع الخاص في األفرادأن والمطلق والمقید والخاص،  العامالفرق بین  :الجواب

 تقلیل أوصاف :التقیید أو دفالمقیَّ  ،و�النسبة للمطلق والمقید فهو في األوصاف ،تقلیل أفراد العام

وفي اآل�ة األخرى في آ�ة ]، ٣المجادلة: [ }َفَتْحِر�ُر َرَقَبةٍ { :-جل وعال-في قوله  فمثًال  ؛المطلق

ة القتل وفي �فار  ،مطلقة لرقبةفي �فارة الظهار ا]، ف٩٢النساء: [ }َفَتْحِر�ُر َرَقَبٍة مُّْؤِمَنةٍ { القتل:

  .د بهذا الوصفحمل المطلق على المقیَّ �ُ  وحینئذٍ  ،اإل�ماندة بوصف الرقبة مقیَّ 

 فإنه حینئذٍ  ،فإذا اتفقا في الحكم والسبب ؛دلحمل المطلق على المقیَّ  وصوروهناك تفاصیل 

مُ ُحرَِّمْت { :-جل وعال-�ما في قوله  ،د �االتفاقحمل المطلق على المقیَّ �ُ   }َعَلْیُكُم اْلَمْیَتُة َواْلدَّ

ًما َعَلى { :-جل وعال-وفي قوله  ،هذا مطلق ]،٣المائدة: [ ُقل الَّ َأِجُد ِفي َما ُأْوِحَي ِإَليَّ ُمَحرَّ

فهو  ،د �المسفوحهذا مقیَّ  ]،١٤٥األنعام: [ }َطاِعٍم َ�ْطَعُمُه ِإالَّ َأن َ�ُكوَن َمْیَتًة َأْو َدًما مَّْسُفوًحا

 .لالتحاد في الحكم والسبب ؛د �االتفاقحمل المطلق على المقیَّ فیُ  ،دیْ قَ  ذاألن الوصف ه ؛محرمال

 لقتللقة و�فارة اطْ كما في آیتي �فارة الظهار المُ -وأما إذا اتحدا في الحكم دون السبب 

 ،الظهار :هارفسبب �فارة الظِّ  ،في السبب اواختلف ،اتفقا في الحكم وهو وجوب العتق -المقیدة

وعكسه فیما إذا اتحدا  .د عند جمهور العلماءحمل المطلق على المقیَّ فیُ  ،القتل :وسبب �فارة القتل

د عند الجمهور �إطالق الید في حمل المطلق على المقیَّ ال �ُ  فإنه حینئذٍ  ،في السبب دون الحكم

 ؛د عند الجمهورحمل المطلق على المقیَّ فال �ُ  ،آ�ة التیمم وتقییدها في آ�ة الوضوء إلى المرافق

  .و�ن اتحدا في السبب وهو الحدث في الموضعین ،وهذا مسحٌ  هذا غسلٌ  ،لالختالف في الحكم

حمل المطلق على المقید �الید في آ�ة ال �ُ  أنهإذا اختلفا في الحكم والسبب فهذا محل اتفاق 

هذا  ،ا اختلفأ�ًض  والسبب ،وهذا قطعٌ  هذا غسلٌ  ،اختلف الحكم ،الوضوء مع الید في آ�ة السرقة

 .والتقیید هذا �النسبة لإلطالق ،سرقةٌ  وهذا ثٌ دَ حَ 



ج �عض هذه خرِ فإذا �ان اللفظ �شتمل على أفراد وجاء ما �ُ  ،تقلیل أفراد العام :والتخصیص 

ثم جاء لفظ خاص حكمه مغایر لحكم  ،)أعط الفقراء( :فإذا قیل ،هذا هو التخصیصفاألفراد 

 ،أو طيء )ال تعط فقراء بني تمیم( :ثم قیل ،)أعط الفقراء( :قیللو ص �ه �ما صَّ خَ فإنه �ُ  ،العام

 ،حمل العام على الخاصلحكم العام فإنه ال �ُ  موافقٍ  لكن لو جاء الخاص �حكمٍ  ،أو ما أشبه ذلك

ال ف�اإلعطاء  ه أمرٌ �لُّ  ،الحكم موافق ،)أعط فقراء بني تمیم( :ثم قیل ،)أعط الفقراء( :كما لو قیل

  .الخاص والعنا�ة �هشأن و�كون هذا من �اب االهتمام � ،الحكم متفقألن  ؛التخصیص�قتضي 

ط من �عض العلماء في لْ خَ  دَ جِ ووُ  ،في هذا الباب من �عض طالب العلم طلْ الخَ كثر و�َ 

م ال یتمیز حكم العالِ  فحینئذٍ  ،هل هي من �اب التخصیص أو من �اب التقیید ،د فیهاتردَّ مسائل یُ 

ا وجعلت لي األرض مسجدً «: صائصفمثال في حدیث الخ ؛د المرادحدِّ المسألة حتى �ُ في هذه 

 [مسلم: ،»هوراها لنا طَ جعلت تر�تُ «وفي الروا�ة األخرى عند مسلم: ، ]٣٣٥ [البخاري:» وراهُ وطَ 

  ؟فهل التر�ة فرد من أفراد العام أو وصف من أوصافه، ]٥٢٢

في أول �المه �جعلهما من  تجدهم الواحد حتى من العالِ  -اح الحدیثشرَّ -اح الشرَّ  رأیتُ 

وال  ،خرج �صورة واضحةثم �عود فال �َ  ،دوفي أثنائه �جعلهما من المطلق والمقیَّ  ،العام والخاص

�ل هذا �سبب عدم الدقة  ،هذا موجود في �عض الشروح ،من هذاخرج القارئ �صورة واضحة �َ 

 في التمییز بین البابین. 

فه أهل العلم عرِّ الشرط �ُ  ؟الشرط والر�نأي: وما الفرق بین ، )والشرط والر�ن(: ل�قول السائ

لكنه  ،و�شار�ه الر�ن في التأثیر ،ةو�كون أ�ًضا خارج الماهیَّ  ،ا في المشروط�أنه ما �ان مؤثرً 

تكبیرة  يیوضح ذلك المثال ف ،ةة والر�ن داخل الماهیَّ فالشرط خارج الماهیَّ  ،ة�كون داخل الماهیَّ 

والفرق بین هذه  ،شرط :وأما �النسبة للحنفیة فهم �قولون  ،الجمهور على أنها ر�ن ؛اإلحرام

لكن هل  ،وداخل الصالة عند الجمهور ،أن تكبیرة اإلحرام خارج الصالة عند الحنفیة :المذاهب

 يتي لیصلثم �أ ،ر في بیته �ما یتوضأ في بیتهكبِّ معنى �ون تكبیرة اإلحرام خارج الصالة أن �ُ 

 ر حامًال أنه لو �بَّ  :و�ترتب على هذا الخالف من الفوائد ،قٌ مالِص  في المسجد؟ ال، لكنه شرطٌ 

ل النجاسة مَ �اعتبار أنه حَ  ،صالته صحیحة عند الحنفیةفنجاسة ووضعها عند نها�ة التكبیر 



ة على واألمثل ،ألنه حمل النجاسة داخل الصالة ؛وصالته �اطلة عند الجمهور ،خارج الصالة

 ولعله اتضح �ه المقصود. ،لكن نقتصر على ما ذ�رنا ،ا�ثیرة جد�  ذاه

 .٢٣/٣/١٤٣٢برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الحاد�ة والثالثون، المصدر: 

 

 


