
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
 )١٧(اقتضاء الصراط المستقيم 

  خالد بن عثمان السبت/  الشيخ
  :بعد و والصالة والسالم على رسول اهللا،،الحمد هللا

اتقوا اهللا وخالفوا اليهود، فإن التقوى تارة تكون بفعل : وكذلك إذا قيل(: )١٨٩(وقال رحمه اهللا في صفحة 
فخصوص ذلك الفعل إذا   بترك محرم من كفر أو زنا أو نحو ذلك،ون تكواجب من صالة أو صيام، وتارة

اتق اهللا كان أمراً له بعموم التقوى :  رجل على زنا فقيل لهيئدخل في التقوى لم يمنع دخول غيره، فإذا ر
إن اليهود :  ألن سبب اللفظ العام البد أن يدخل فيه، كذلك إذا قيلا؛داخالً فيه خصوص ترك ذلك الزن

 ألنه سبب اللفظ ؛داخالً فيه المخالفة بصبغ اللحية رى ال يصبغون فخالفوهم كان أمراً بعموم المخالفةوالنصا
يدخل فيه ولماذا كان األمر باألعم يشمل ، يعني )وسببه أن الفعل فيه عموم وإطالق لفظي ومعنوي، العام

،  فيكون أمراً بالمخالفة عموماً)١())فوهمفخال((:  فقال،وهو أمر سيق من أجل تغيير الشيب بالصبغ، األخص
 ويدخل ،اتق اهللا، فهو أمر له بالتقوى: ويدخل فيه األمر بالصبغ، وكذلك إذا رأى إنساناً يفعل محرماً فقال له

أمرناه بالتقوى  تحت ذلك نهيه عن هذا الفعل المحرم؛ ألنه هو سبب ورود هذا العام، لماذا قلنا له اتق اهللا؟
ها فعل المأمورات وترك المحظورات، السبب الذي سيق من أجله هذا العام هو هذا عموماً التي يدخل تحت

 هذا أمر ال ،الواجب فيكون داخالً فيه؛ ألن سبب ورود العام قطعي الدخول تحته  أو ترك،الفعل المحرم
  . إشكال فيه

، هذا "فخالفوهم" :، اآلن قال)وسببه أن الفعل فيه عموم وإطالق لفظي ومعنوي، فيجب الوفاء به(: يقول
الفعل فيه عموم وإطالق لفظي ": ، يقول"خالفوهم"فعل أمر ولم يحدد نوعاً من أنواع المخالفة وإنما أطلق 

 ،لفظاً ومعنى يكون العام و، اآلن األفعال منها ما يكون العموم من جهة اللفظ ومن جهة المعنى، "ومعنوي
 دخلت على لفظة "ل ا"ـ، ف]٣٤:النساءسورة [ }امون علَى النِّساِءالرجاُل قَو{:  تقول"الرجال":  إذا قلتمثال

 التعريف "لا" المعرفة كان ذلك عالمة على العموم؛ ألن "ل ا"، فلما دخلت عليها جمع رجلرجال وهي 
عموم فصيغة من صيغ العموم اللفظية، فلما دخلت على هذا الجمع صار عاماً فالرجال قوامون على النساء، 

ال قوامون على النساء، فاآلن هذه الصيغة صيغة عموم والمعنى عام، ليس هذا من العام المراد به الرج
 باعتبار أنه قالها رجل ،]١٧٣:آل عمرانسورة [ } النَّاس ِإن النَّاس قَد جمعوا لَكُمالَِّذين قَاَل لَهم{الخصوص 

؛ ألنه ليس هذا هو اًيغة عامة لكن المعنى ليس عامفاللفظ والص -رضي اهللا عنه-معين ألبي بكر الصديق 
  .عموم اللفظ وعموم المعنى:  فيه األمرانما اجتمعالمراد، فإذاً هذا هو النوع األول من العموم، 

 وهو ما كان العموم فيه من جهة المعنى فقط، ال يوجد عندنا صيغة لفظية تدل على :النوع الثاني من العام
 على العموم، وهذا كثير وهو الراجح من أقوال األصوليين أن العام كما أن له صيغة العموم لكن المعنى يدل

 فإن العموم يقع فيه وإن لم توجد صيغة لفظية تدل على ،لفظية تدل عليه كذلك هو أيضاً من جهة المعنى
                                                

، ومسلم، كتاب اللباس والزينـة، بـاب فـي          )٣٢٧٥(رواه البخاري، كتاب األنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، برقم             - ١
 .رضي اهللا عنه-، من حديث أبي هريرة )٢١٠٣(مخالفة اليهود في الصبغ، برقم 
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لح له دفعة واحدة العموم، ولهذا فإن التعريف الشائع للعام عند كثير من األصوليين أنه اللفظ المستغرق ما يص
 ومن جهة المعنى، لكن إذا ،بال حصر، هذا فيه نظر واألحسن أن يعبر بعبارة تشمل العموم من جهة اللفظ

البد له من صيغ لفظية وهذا ليس : هو اللفظ المستغرق ما يصلح له صار العموم يختص باأللفاظ، يعني: قلنا
  : كما في المراقي ،قما استغرالعموم : بشرط، والواقع يخالفه وإنما نقول

  . حصر من اللفظ كعشر مثال*** ما استغرق الصالح دفعة بال
االستغراق من جهة األلفاظ  يفيد أن -"ما استغرق"أي في – "ما"ما استغرق ولم يقل اللفظ المستغرق؛ ألن لفظ 

دة صحيحة لكن  هي قاع"العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب"ومن جهة المعاني، ولهذا القاعدة المشهورة 
 "سببالالعبرة بعموم اللفظ والمعنى ال بخصوص ": رة نقولاإذا أردنا أن ندقق في العبواللفظ غير دقيق، 

 فعلى سبيل ، كثيرة عنكإشكاالته ينحل بوهذا األمر الذي أذكره اآلن أن العموم يكون من جهة المعنى 
: ثيرة في أسباب النزول نقول عندها مباشرة نجد أشياء ك"العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب"المثال 

صيغة خاصة، ومع ذلك يقال وإنما هي  ، والصيغة ليس فيها عموم،"العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب"
العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب، سواء كانت صيغة عامة أو لم يكن فيها عموم؛ ألن العبرة بالحكم 

 ،بب المعين، فاألصل أن هذا الحكم ال يختص بمن وقعت له هذه القضيةالذي أقره الشارع عند خصوص الس
العبرة بعموم اللفظ والمعنى ":  نقول ولذلك؛ يكن هناك صيغة عموم عبر بها عنهبل هو لكل المكلفين ولو لم

  :  وأما العام فنقول هو،"ال بخصوص السبب
  .حصر من اللفظ كعشر مثال *** ما استغرق الصالح دفعة بال

 اللفظ المستغرق فمعنى ذلك أن العموم يكون متعلقاً :اللفظ المستغرق؛ ألنه إذا قلنا: وال يقال استغرق، ما
أسباب النزول التي ال صيغة فيها عامة ف،  ذلكالواقع يخالفو عموم من جهة المعنى، وال يوجدباأللفاظ فقط، 

يا َأيها النَِّبي ِلم تُحرم ما {: -تبارك وتعالى-هللا ونذكر مثاالً على ذلك قول ا نقول فيها العبرة بعموم اللفظ، ال
اِجكواةَ َأزضرتَِغي متَب لَك لَّ اللَّهصلى اهللا عليه وسلم-، هذه نزلت بسبب تحريم النبي ]١:التحريمسورة [ }َأح- 

اء هذا في روايات العسل كما جاء في عدد من الروايات الصحيحة، وجاء أيضاً بسبب تحريمه جارية، ج
 نزلت فيقال بأنهافيها عموم أبداً، والسبب واضح تحريم الجارية أو تحريم العسل، ليس الصيغة لكن صحيحة، 

 والعبرة بعموم اللفظ ال ، جاريته أو بسبب تحريمه العسل-صلى اهللا عليه وسلم-بسبب تحريم النبي 
العبرة بعموم اللفظ والمعنى ال : قال لهفي،  هنا صيغة عمومتوجدال : لكن قد يقالبخصوص السبب، 
لَيس علَيك هداهم {، }يا َأيها النَِّبي ِلم تُحرم ما َأحلَّ اللَّه لَك{ : في قولهخاصهنا اللفظ وبخصوص السبب، 

شَاءي نِدي مهي اللَّه لَِكنصلى اهللا عليه وسلم-ن النبي ، إذا قلنا بأن سبب النزول هو أ]٢٧٢:البقرةسورة [ }و - 
لَيس علَيك هداهم {والصحابة ربما امتنعوا من التصدق على بعض المشركين رجاء أن يسلموا، فأنزل اهللا 

شَاءي نِدي مهي اللَّه لَِكن{ فيها صيغة عموم ليس، هذه }وماهده كلَيع سفيكون هذا في كل مشرك في }لَي ،
 ومكان، فالعبرة إذاً بعموم اللفظ والمعنى، وهكذا في أشياء كثيرة نحكم فيها بالعموم وإن لم توجد كل زمان

وال توجد صيغة ، هذا عام يدل على المخالفة من كل وجه، ))فخالفوهم((: قولهوصيغة من صيغ العموم، 
في اللباس، خالفوهم في  خالفوهم ، ولم يقل المقتضى يعني المقدرنه حذفَإ :ما يقالغاية عموم، وإنما 
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، فحذف المقدر الذي يسمونه "فخالفوهم": خالفوهم في الهيئة الظاهرة، قالولم يقل الصبغ، صبغ الشيب، 
  :  كما في المراقي، ما يحمل على معنى واحد،المتعلق واألصل أن حذف المقدر يحمل على أعم معانيه

   ***والمقتضى أعم جل السلف
   النبي ف، هذا غير صحيح :فنقولخالفوهم في الصبغ، : يقدر بمعنى خاص، يعني ))خالفوهم(( :وربما يقال

قيد، ولم بدون تركها إنما ، و ما عبر بهذه اللفظة الخاصة فقال خالفوهم في الصبغ-صلى اهللا عليه وسلم-
، فظية من ألوان المخالفة، فدل ذلك على أن المقصود عموم المخالفة مع أنه ليس هناك صيغة لاًيذكر لون

  . المعنىووهكذا فالعموم يكون في اللفظ 
 فيجب الوفاء به وخروجه على سبب يوجب أن ،وسببه أن الفعل فيه عموم وإطالق لفظي ومعنوي(: يقول

يوجب أن يكون السبب يدخل فيه لكن ال يخصص به إال لدليل يجعله مخصصاً بهذا : ، يعني)يكون داخالً فيه
 فيشمل ما ،)يوجب أن يكون داخالً فيه ال يمنع أن يكون غيره داخالً فيهخروجه على سبب (: السبب، يقول

والَِّذين يْؤذُون الْمْؤِمِنين والْمْؤِمنَاِت ِبغَيِر ما اكْتَسبوا {: ورد العموم بسببه ويشمل غيره أيضاً، اهللا يقول مثالً
والَِّذين يْؤذُون {، اآلن هذه واردة بسبب الذين قذفوا عائشة ]٥٨:حزاباألسورة [}فَقَِد احتَملُوا بهتَانًا وِإثْما مِبينًا

، الذين اسم موصول من صيغ }والَِّذين{، فالصيغة صيغة عموم }الْمْؤِمِنين والْمْؤِمنَاِت ِبغَيِر ما اكْتَسبوا
ال ف  مثالً،هؤالء الناسلو أنه آذاهم بسيارته يوقفها على مدخل باب والعموم كل من يؤذي المؤمنين 

: قالوكلموه ونصحوه وال فائدة فاحتج عليه أحدهم ويستطيعون إخراج سيارتهم وكل يوم يفعل لهم هكذا 
ه يلع  فله أن يحتج}والَِّذين يْؤذُون الْمْؤِمِنين والْمْؤِمنَاِت ِبغَيِر ما اكْتَسبوا فَقَِد احتَملُوا بهتَانًا وِإثْما مِبينًا{

رضي اهللا - هذه واردة بسبب خاص وهو بسبب الذين قذفوا عائشة : وذاك ليس له أن يعترض ويقول،بهذا
 :-وجلعز -العبرة بعموم اللفظ والمعنى ال بخصوص السبب، الرجل الذي قبل امرأة فأنزل اهللا ف، -اعنه

سورة [ }ن الْحسنَاِت يذِْهبن السيَئاِت ذَِلك ِذكْرى ِللذَّاِكِرين اللَّيِل ِإ النَّهاِر وزلَفًا ِمن الصالةَ طَرِفِيوَأِقِم{
 وَأِقِم{:  جلس يغني ثم تاب نقول لهاًلو أن إنسانو، هذه وردت بسبب رجل قبل امرأة ال تحل له، ]١١٤:هود

 إنساناً كذب أو عصى اهللا  أن، وهكذا لو}ذِْهبن السيَئاِت اللَّيِل ِإن الْحسنَاِت ي النَّهاِر وزلَفًا ِمنالصالةَ طَرِفِي
العبرة بعموم اللفظ والمعنى ال لكن  ،في أي معصية فنقول له هذا الكالم مع أنها واردة على سبب معين

شيخ ون اللفظ العام يقصر على سبب؛ ألن العموم هاهنا من جهة المعنى، إوإن قيل : بخصوص السبب، يقول
العبرة "؛ ألن هذا قول خالف قول الجمهور بأن )بأن ما ورد على سبب ال يحصر بهذا السبب(:  يقولاإلسالم

العبرة بخصوص السبب ال بعموم اللفظ، : بعض العلماء قالو، "بعموم اللفظ والمعنى ال بخصوص السبب
ل بأن العبرة بخصوص ، األمر بالمخالفة حتى على القو"فخالفوهم"في مثالنا هذا : شيخ اإلسالم يقول هناو

 ،؛ ألننا فهمنا من تعبيره باألمر بالمخالفة أنه قصد ذلك))خالفوهم((السبب فإن العموم أخذ من جهة المعنى 
اليهود والنصارى ((فاصبغوا، هو يتحدث عن قضية معينة جزئية، :  وإال لقال،المخالفة مقصودة مطلوبة لهف

 أن المخالفة مقصودة وإال فيفهم ، لكنه لم يقل،فاصبغوا: قولستطاعته أن يافكان ب، ))ال يصبغون فخالفوهم
 العبرة تبقى أن المعنى -مع أنه قول مرجوح-حتى على قول هؤالء : رة األوسع، فيقولالما عبر بهذه العب
 فال يقبل من التخصيص ما يقبله العموم اللفظي؛ ألن العموم هنا عموم من جهة المعنى، ،دل على العموم

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 وذلك ال عموم فيه بل يكفي فيه المخالفة في أمر ، األمر بالمخالفة أمر بالحقيقة المطلقة:فإن قيل(: يقول
تراض  اعا هذ)؟ في غير ذلك الفعل المعين وكذلك سائر ما يذكرونه، ومن أين اقتضى ذلك المخالفةَ،ما

 واألمر بالحقيقة ،طلقةاألمر بالمخالفة أمر بالحقيقة الم(:  يقول اآلنوسيأتي الجواب عليه من وجوه،
 ، وألزمتك بالشربشربااآلن لو قلت : ، مثالً)المطلقة يتحقق المقصود منه بأدنى ما يصدق عليه ذلك

لو شربت بئراً بكاملها تكون قد حققت المقصود، لو و ، هذا الكأس كله تكون قد حققت المقصودفشربت
أدنى ما يصدق عليه بر بالحقيقة المطلقة يتحقق  فاألم،شربت شربة واحدة من الماء تكون قد حققت المقصود

؛ ألنه يصدق بأقل ما  زيد، تكون قد حققت المطلوب:لت لينطق، فقاتكلم، : إذا ألزمتك بالكالم قلت لكوذلك، 
ِإن {: -عز وجل-يصدق عليه أنه نطق، وإذا تكلمت بخطبة تكون قد حققت ذلك أيضاً وهكذا حينما يقول اهللا 

، إذا ]٥٦:األحزابسورة [ }كَتَه يصلُّون علَى النَِّبي يا َأيها الَِّذين آمنُوا صلُّوا علَيِه وسلِّموا تَسِليمااللَّه ومالِئ
 ولهذا ، على محمد من حيث الحقيقة المطلقة يكون قد حقق ذلك اللهم صلِّ:قال اإلنسان في عمره مرة واحدة
فقط؛ ألنه أمر مرة تجب في العمر  -صلى اهللا عليه وسلم-الة على النبي ذهب بعض أهل العلم إلى أن الص

ليس المقصود اآلن حكم الصالة على النبي و ،العمر على خالففي  فيتحقق ذلك ولو مرة ،بالحقيقة المطلقة
     وما المراد بها وكيف تتحقق، فاآلن قال النبي،الحقيقة المطلقةهذا لتوضيح  لكن -صلى اهللا عليه وسلم-
ون المخالفة أمر بالحقيقة المطلقة فإذا  يقولاً،، فهذا إنسان يورد اعتراض))فخالفوهم((: -صلى اهللا عليه وسلم-

ومقصود الشارع هو وجود  ، ما أشبهناهم من كل وجه،خالفناهم في شيء من األشياء فقد حققنا المخالفة
مطلقة فيصدق على أدنى الهذا أمر بالحقيقة ، ف))خالفوهم((:  قال-صلى اهللا عليه وسلم- ، النبيالمخالفة

األمر بالحقيقة المطلقة ولو في جزئية من الجزئيات نكون قد حققنا ما أمر به الشارع، ومخالفة من كل وجه، 
 .يصدق بأدنى أسبابها وأفرادها

 الفقهاءهذا سؤال قد يورده بعض المتكلمين في عامة األفعال المأمور بها، ويلبسون به على  :قلت(: يقول
  : وجوابه من وجهين،إلى آخره... 

أن التقوى والمخالفة، ونحو ذلك من األسماء واألفعال المطلقة، قد يكون العموم فيها من جهة : أحدهما 
  :فإن العموم ثالثة أقسام عموم الكل ألجزائه، ال من جهة عموم الجنس ألنواعه

 .ام، وال أفراده على جزئهوهو ما ال يصدق فيه االسم الع: عموم الكل ألجزائه -١

  .عموم الجميع ألفراده -٢
  .)عموم الجنس ألنواعه وأعيانه -٣
جل بعض،  واليد بعض، والرأس بعض، والراإلنسان كل،فه، الكل مثل اإلنسان، عموم الكل ألجزائه وأبعاضف

ده فال يمكن أن يكون نه إنسان بمفرأ وال يصدق على جزء منها ، فإن ذلك يعم ذلك جميعاً"اإلنسان"فإذا قلت 
، وإنما اً تسمى إنسانالاليد فذلك إال باجتماع ذلك جميعاً فاجتماعه يمثل هذه الحقيقة التي هي اإلنسانية، 

 يقال لها ال وإذا كانت الروح وحدها ،إذا خرجت الروح قيل له جثةو ، الروح والجسدما جمعاإلنسان هو 
: قول هنايو يقال له إنسان، حتىد مع هذه األجزاء واألبعاض  فالبد من الروح والجس، روحوإنما هيإنسان، 

المخالفة ونحو ذلك من األسماء واألفعال المطلقة قد يكون العموم فيها من جهة عموم الكل إن التقوى و(
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، عموم الجنس ألنواعه مثل الرجال، النساء، فزيد رجل ومحمد )ألجزائه ال من جهة عموم الجنس ألنواعه
: ا عموم الجنس ألفراده، وكذلك إذا قلن:شملهم هذه العبارة العامةتجل، وعبد اهللا رجل، فرجل، وخالد ر

يشملها لفظة الحيوان كما يقول التي  فيدخل فيه اإلنسان والفرس واإلبل وما إلى ذلك من األنواع ،االحيوان
 ، فرس،حيوان تحته إنسانع مثل ا أنوه إذا كان تحت،المناطقة، فعموم هذا هو من قبيل عموم الجنس ألنواعه

 يدخل تحته زيد ، إنسان: فهذه أنواع، وقد يكون هذا الجنس يشمل األفراد مثل ما تقول، إلى آخره،جمل
 قد يكون العموم فيه من جهة عموم "فخالفوهم": شيخ اإلسالم يرد على هذا يقول له هناو ،آخرهومحمد إلى 

إخراج بعض و،  الجنس ألفراده يمكن فيه التخصيصعمومفالكل ألبعاضه ال من عموم الجنس ألفراده، 
أخرج و ،]٢٢٨:البقرةسورة [ }يتَربصن ِبَأنفُِسِهن ثَالثَةَ قُروٍء{،  جنس،]٢٢٨:البقرةسورة [ }والْمطَلَّقَاتُ{ األفراد

: ، وأخرج الصغيرة واآليسة بقوله]٤:القالطسورة [ }وُأوالتُ اَألحماِل َأجلُهن َأن يضعن حملَهن{: الحوامل بقوله
}ِمن نِئساللَّاِئي يِإِنو اِئكُمِنس ِحيِض ِمنالْم نِحضي اللَّاِئي لَمٍر وثَالثَةُ َأشْه نتُهفَِعد تُمتَب٤:الطالقسورة [ } ار[، 
خرج منها شيء ي ال موم الكل ألجزائهعفي ن  لك،، عام أخرج منه بعض األفراد}والْمطَلَّقَاتُ يتَربصن{: قولهف

 ،أفراده فرق بينه وبين عموم الجنس في  فهذاأبداً، يمكن ال، فقطأطلقت اإلنسان وأردت اليد : فيقال مثالًأبداً، 
 وأكثر ما يطعن المتكلمون في النصوص من جهة ، صاحب القوادح العشرة يشكك في النصوصالرازيو

 هذا إذا ما ورد ، والمطلق يرد عليه التقييد،ريعة عموم، والعام يرد عليه التخصيصأكثر الش: العموم، يقولون
ي يسلم ذكل شيء عندهم ظني، الف ،لو كان متواتراًوهو ظني من جهة الداللة :  يقولونوبالتاليعليه النسخ 

:  يرد عليه يقول اإلسالمشيخوالداللة من جهة الثبوت في اإلسناد من الظنية؛ ألنه آحاد، ما يسلم من جهة 
مع وجودها في العموم هنا مثل عموم الكل ألبعاضه ال عموم الجنس ألفراده، فال يمكن أن تتحقق المخالفة 

       كبوسالجنز واللبس ي، ومع ذلك واهللا أنا مخالفهم في أني صبغت الشيب: قد يقول قائل، بعض الوجوه
لوي يتكلم بلهجتهم وي في اليد، واً، وسيرهفي عنق ، ومشقر لشعره، والبس سلسلةًاءلك عدسات زرقيضع و 

أنه بهذا ال يمكن أن يقال فعتز فيه، يفتخر بهذا وي و،باللسان لوياً أو لياً بنبرتهم القططية أو بلغتهم القططية
ونَحشُر { صابغ لحيته وطالع بصورة شيطان من الشياطين، ،حقق المخالفة صابغاً للحيته، والباقي ما شاء اهللا

واهللا أنا خالفت : تقولو لبسهم وزيهم وحالتهم ة امرأة البسأو تأتي، ]١٠٢:طهسورة [ }لْمجِرِمين يومِئٍذ زرقًاا
صلى اهللا عليه -أنها فعالً حققت أمر النبي بيقال ال هذه فشيب هنا وأصبغه باألشقر،  يوجد فيالمشركين، 

هذا ف، لفتهم بوجه واحد فال يتحقق ذلك بمخا،من كل وجه؛ ألن المخالفة البد أن تكون المخالفةفي  -وسلم
عموم الكل :  الجنس بأنواعه، هذا الوجه األول يقولألفراده ال عموميشبه أن يكون من قبيل عموم الكل 
 اإلنسان وجه ويد ورأس إلى آخره، وإذا : مثل،عموم الكل ألجزائه: ألجزائه؛ ألن العموم ثالثة أنواع يقول

األول (: وجه يدخل فيه الجبهة والفم والخد وما إلى ذلك، يقول: واألصابع، وإذا قلتفيها الكف يد يدخل : قلت
 يصدق ال ،إذا قلت إنسانف، )عموم الكل ألجزائه وهو ما ال يصدق فيه االسم العام وال أفراده على جزئه

  .على اليد أنها إنسان بحالها
 هذا عموم ،الرجال: إذا قلتفأفراد االسم العام على آحاده، عموم الجميع ألفراده، وهو ما يصدق فيه : الثاني

يمكن أن يكون من قبيل عموم الجميع ألفراده، ويدخل فيه و ،هو في الواقع جنس باعتبار ما تحتهوالجميع، 
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أشياء ليست من صيغ العموم مثل العدد يشمل عشرة، يشمل األفراد الذين تحته، جاءني عشرة فهذا عموم 
 مرا وعاًالرجال، فيشمل زيد:  وكذلك صيغ العموم إذا قلت، وإن لم يكن من صيغ العموم،دهالجميع ألفرا

عام على أفراده، هذا  عموم الجنس ألنواعه وأعيانه وهو ما يصدق فيه نفس االسم الأماو، اً وصالحاًوخالد
، ويمكن أن نحمل جمل إلى آخرهوال ،فرسوال ،نساناإليدخل تحته وويمكن أن نقول حيوان يشبه العموم، 

كالم شيخ اإلسالم أيضاً على صور أخرى باعتبار هذا التفريق الذي ذكره عموم الجميع وعموم الجنس، هنا 
عموم الكل ألجزائه في األعيان واألفعال : فاألول: يشرحها على كل حال ويمكن أن نأخذ أمثلته، يقول

الوجه عين من األعيان ف ،هذا عموم أعيانف، ]٦: المائدةسورة[ }فاغِْسلُواْ وجوهكُم{: والصفات، كما في قوله
فإن اسم الوجه يعم الخد والجبين والجبهة ونحو ذلك، وكل واحد من هذه األجزاء ليس هو : ليس صفة، يقول

؛ ألنه غسل الوجه  الجزءفاء المسمى بانتفاءت الن؛ فإذا غسل بعض هذه األجزاء لم يكن غاسالً للوجه،الوجه
كذلك في الصفات :  النتفاء المسمى النتفاء جزئه، يقولهوجه فما يقال غسل ،جبين مثالًفقط وترك ال

أنا صليت، فهل األمر المطلق هذا أمر : يقول ،اًى ركعة واحدة، ليست وتر، فصلَّصلِّ: واألفعال، إذا قيل
، فهذا من باب عموم ال لم تصلِّ: بالحقيقة المطلقة ويصدق على أدنى جزء منها وأقل الصالة ركعة، نقول له

 النتفاء معنى ؛ لم يكن ممتثالً، فصام بعض يوم،صم: الكل ألجزائه، فصلى ركعة وخرج بغير سالم أو قيل
ه لم يكن ممتثالً؛ ألن ه وضرب فأطعم، هذا الرجلمالصالة المطلقة والصوم المطلق، وكذلك إذا قيل أكِر

، كذلك المخالفة خالفهم في شيء ووافقهم في شيء ال كرام المطلق يقتضي فعل ما يسره وترك ما يضرهاإل
 صلى ،ي صلى وترك بعض الصالة مثل الذ،م من كل وجهله البد أن يكون مخالفاً ،نه حقق المخالفةإيقال 

من كان يؤمن باهللا ((: -صلى اهللا عليه وسلم-بدون سجود فمثل هذا صالته غير صحيحة، فلما قال النبي 
 النتفاء أجزاء ؛ماً لهكِر فلو أطعمه بعض كفايته وتركه جائعاً لم يكن م،)٢())فهواليوم اآلخر فليكرم ضي

  .قة مطلقة وذلك يحصل بإطعام لقمة وال يقال اإلكرام حقي،اإلكرام
 فالمخالفة المطلقة تنافي الموافقة في بعض األشياء أو في أكثرها على طريق ،كذلك إذا قال خالفوهمو

 وال يقال إذا ، فيكون األمر بأحدهما نهياً عن اآلخر،طلقة ضد الموافقة المطلقةالتساوي؛ ألن المخالفة الم
 قد حصلت الموافقة، وسر ذلك : كما ال يقال إذا وافقه في شيء ما، قد حققت المخالفة:خالف في شيء ما

  .اً فإن اللفظ يستعمل مطلقاً ومقيد،الفرق بين مفهوم اللفظ المطلق وبين المفهوم المطلق من اللفظ

                                                
، من حديث أبي هريرة )٥٦٧٢(، برقم ) جارهمن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال يؤذ( رواه البخاري، كتاب األدب، باب - ٢
، ومسلم، كتاب اإليمان، باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إال عن الخير وكون ذلك كله -رضي اهللا عنه-

 ).٤٧(من اإليمان، برقم 
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