
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
 )١٩(اقتضاء الصراط المستقيم 

 خالد بن عثمان السبت/  الشيخ

  . وعلى آله وصحبه أجمعين،الحمد هللا رب العالمين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد
أن عدول األمر عن لفظ الفعل  :الوجه الثالث في أصل التقرير( :- تعالىرحمه اهللا-قال شيخ اإلسالم 

: فاصبغوا إلى لفظ: ه، وعن لفظأكرم: ه، إلى لفظأطعم: خاص به إلى لفظ أعم منه معنى، كعدوله عن لفظال
 البد له من فائدة، وإال فمطابقة اللفظ للمعنى أولى من إطالق اللفظ العام وإرادة الخاص، وليست ،فخالفوهم

  .)ن عند التأملذا الخاص، وهذا بيهنا فائدة تظهر إال تعلق القصد بذلك المعنى العام المشتمل على ه
 اليهود والنصارى ال يصبغون  إن:، فلما أراد أن يقولعدل عن المعنى الخاص في األمر إلى معنى أعم منه

لكنه ، ى الخاص الذي من أجله سيق الكالمأن يعبر بالمعنفاألصل  ،هو األصلمع أنه  ،نتم أفاصبغوا: لم يقل
 وهو أن المقصود ،ن هذا العام إنما عدل إليه لمعنى فدل ذلك على أ،)١())فخالفوهم(( :عبر بمعنى عام فقال
 .  وليس المقصود مجرد الصبغ،تحقق المخالفةو ،هو وقوع المخالفة

 يوجب القصد للمعنى  يقتضي العلم بالخاص، والقصد العام عاماً عاماًأن العلم بالعام: الوجه الرابع(
 كان علمك بذلك األمر العام، وبحصوله ر، وعلمت أن النبيذ مسكرمسكر خمالخاص، فإنك إذا علمت أن كل 

في الخاص، موجباً لعلمك بوصف الخاص، كذلك إذا كان قصدك طعاماً مطلقاً، أو ماالً مطلقاً، وعلمت وجود 
طعام معين، أو مال معين في مكان حصل قصدك له، إذ العلم والقصد يتطابقان في مثل هذا، والكالم يبين 

  .)متكلم ومقصودهمراد ال
 -أي في الجملة- يقتضي العلم بالخاص هذه قضية الشك أنها متالزمة فالعلم بالعام من حيث كونه عاماً

  تماماًيكون كذلك وأما عند التفصيل فإن هذا قد ال، وكذلك العلم بالخاص يقتضي العلم بالعام هذا في الجملة
الطعام كلمة عامة :  مثالً بهاالمراد  ما-فاصيل الخاصيعني ت-في بعض األحوال إذا كان يجهل أن هذا منه 

 يقتضي أن فهذا فإذا عرفت أن الخبز من الطعام ،هو من هذا القبيل كل ماوتشمل الخبز واللحم وكل ما يطعم 
 فهذا يوجب ، غير الهواء غير الماء،الحديدوالطعام أنه غير الخشب بهذا العام وهو تعرف أنك تدرك المراد 

 أدركت المراد بالطعام ثم ، وكذلك المعنى العام إذا أدركته فهذا يقتضي العلم بالخاص،المعنى العاملك إدراك 
فهذا فأخذتها ة أريد طعاما ثم رأيت خبز: إذا قلت لك، هذا طعام: قلت؟هذا  ما: لكوقيل ،ةفعت لك خبزر 

 فالمخالفة لها فروع وصور ،ة فهو يقول القضية متالزم، وهو نوع من أنواع هذا الطعام،قصد منك للطعام
 بعض األشياء ألن ،ن المخالفة يقتضي معرفة تفاصيل ِم فالعلم بالمخالفة، وجزئيات كثيرة جداً،وأنواع وأمثلة

 الصحابة لما فتحوا ،قد يخفى على اإلنسان أن هذا من الطعام أو ليس من الطعامف، قد تخفى أنها من المخالفة
 ،ما كانوا يعرفون هذه األشياء تمام المعرفة، وه في الطعام يظنونه من الملحبالد فارس ووجدوا الكافور وضع

                                                
، 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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 ولكن في الجملة هو يدرك فروعاً ن قد يخفى عليه بعض فروع العام وبعض أجزاء العامافالمقصود أن اإلنس
ا البد فيه من  وإنم، بإطالقه وعمومهالعام ال يبقى هكذا معلقاًا بهذ  فالعلم،عامأمر  فالمخالفة ،وأجزاء منه

 خالفوهم في ، خالفوهم في الصبغ، خالفوهم في اللباس: فمعنى المخالفة،معرفة الخاص من أجل أن ينزل عليه
 عاب اهللا   في كل ما، في عقائدهم الفاسدة،ونهمئ خالفوهم في كل شأن من ش، خالفوهم في اللحية،نمط الحياة

 فهذا معنى هذه المالزمة ،يجب مخالفتهم بها والعادية  عليهم في كل خصائصهم الدينية-عز وجل-
 ،الخاص في الجملة  البد من معرفة،تدرك أن تحت هذا معاني ))خالفوهم(( :قالإذا  البد أنك ))خالفوهم((

 ، المخالفة معنى عام الصبغ منها،الصبغ من المخالفة هذا نوع منه يقتضي العلم بالعام عرفت أن اوكذلك إذ
 فمعرفة العام تقتضي معرفة الخاص وال يمكن ، أنواع العام وهو المخالفةن ألنه نوع م؛والمنع أمر به الشارع
واألمور الداخلة تحت والتطبيقات  كيف يمكن تحقق المخالفة إال بمعرفة هذه األمثلة ،قصد الخاص إال بذلك

  .مور متالزمةاأل ههذف ،هذا العام
 كان ما ذكرناه من الترتيب الحكمي يقتضي أنه فعال خاصاًى معنى عام مريداً به فإذا أمر بفعل باسم دال عل(

   .)قاصد باألول لذلك المعنى العام، وأنه إنما قصد ذلك الفعل الخاص لحصوله به
 ويدخل ، لكنه عدل إلى األمر العام،فاصبغوا: فكأنه يقولفورد األمر بمخالفتهم اليهود والنصارى ال يصبغون 
 .األمر بالمخالفة أمر بالصبغ وزيادةف ،و الصبغتحته ما سيق الكالم من أجله وه

  .)طلب لإلكرام المطلق، وطلب لهذا الفعل الذي يحصل به الفعل المطلق: ه، طلبانأكرم: ففي قوله(
 حسب حال الشخص إذا كان ، أو جاء له بالفراش، أو جاء له باإلفطار، فجاء له بالطعام" فالناأكرم" :ليإذا ق

 إذا كان بحاجة إلى ، وجاء له بشي يستدفئ به وما إلى ذلك،مه جاء له بفراش جيد أكر:يريد النوم وقال
 ، إذا كان بحاجة إلى الطعام جاء له بأحسن الطعام وقربه إليه،اللباس جاءه بأحسن اللباس فهذا من إكرامه

: كرام، فإذا قال له هذا أمر بإكرام مطلق يدخل تحته جميع أنواع اإل، فالناً أكرم:فهذا من اإلكرام فإذا قال
 :قالو فإذا كان الوقت وقت طعام ،هذا هو نوع من أنواع اإلكرامف ،أكرمه فجاء له بالطعام ووضعه بين يديه

 أمر  وهو أيضاً، أمر بهذا الخاص الذي هو تقديم لهذا الطعام له، فجاء له بالطعام فهذا قوله أكرمه،أكرم فالناً
  .هذا فيدخل فيه هذا وله باإلكرام عموماً

  .) ألن حصول المعين مقتض لحصول المطلق؛وذلك( 
  .ه أكرم:الطعام ووضعه بين يديه يقالب له أتىفإذا حصل المعين 

 إذا صادف فطنة من اإلنسان وذكاء انتفع به في كثير من المواضع، وعلم به طريق وهذا معنى صحيح(
  .)البيان والداللة

 ، وقت الغداء، وقت األكلن الوقتعنده خادم وهذا الخادم غبي فكا اً أن إنسانلوف ،هذا صحيح في كل األشياء
فذهب  ،هفالن جاء إلى البيت فأكرم: وقال له خادمهبهذا اإلنسان اتصل  ف، عند هذا اإلنسانففجاء ضي
 ، بحاجة إلى نوم،بحاجة إلى اللباس الضيف ووضعه بين يديه ثم بعد ذلك كان هذا ، أحسن الطعاموأحضر له
  من ذلك، تركه بعد الغداء إلى الليل لم يعطه شيئاً وبحاجة إلى أشياء أخرى فلم يعطه شيئاً،لى دفءوبحاجة إ
  وآنسه،اجلس معه!  هكذاه؟ تركته وحيداًأما قلت لك أكرم! لماذا تركته بهذه الحال؟:  فجاء سيده فقال،إطالقاً
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ه وقت الغداء فهذا قصد إلطعامه فقط رم أنت قلت أك: قال،إلخ ...أعطه أحسن اللباس وقدم له أشياء أخرى
 فإذا علم اإلنسان أن األمر بهذا الخاص بصيغة عامة مطلقة يدخل فيه هذا وغيره فإنه ينتفع بهذا ،يفهم ال فهذا

 : لفن من الفنونه لو قيل في مناسبة مثال أو في وقت كان التعليم في،" فالنامعلّ"وكذلك  ، جداًةفي أمور كثير
، فقيل علمهيلم ومع ذلك  والباقي هو بحاجة إليه ، من أبواب العلما بابهمفعلّ "هعلم ، بفالن استوِص، فالنامعلّ"
 ، ال: نقول،هه حينما كان المقام مقام الحديث عن الفن الفالني فعلمتُ أنت قلت علم: قاله؟ لماذا لم تعلم:له
 ما يتحدث ، وهكذا في أوامر الشارع كثيراًه فيهمعلّ ، في هذا وفي غيره مما يحتاج إلى تعلمه وينتفع بههمعلّ

 للكافرين للظالمين عاماًيذكر حكماً يذكر جريمة من الجرائم ثم ف ، بالحكم العاميعن قضية معينة ثم يأت
 ويدخل فيه ما سوى ذلك مما يصدق عليه هذا  أولياً فهذا يدخل فيه ما قبله دخوالً،للمجرمين وما إلى ذلك

  .-رحمه اهللا- هذا معنى كالم شيخ اإلسالم ،الحكم العام
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