
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
 )١٥(اقتضاء الصراط المستقيم 

  خالد بن عثمان السبت/  الشيخ
      ينبغي الوقوف عندها لبيان مراده بها، مثل قوله -رحمه اهللا-هناك عبارات لشيخ اإلسالم ابن تيمية 

 واالقتضاء قد  مشتقاً من معنى أعم منه كان نفس الطلبفإذا كان نفس الفعل المأمور به(: -رحمه اهللا-
 فما ،)١())إن اليهود ال يصبغون فخالفوهم(( : قال،هتغييرو ،األمر بصبغ الشيب مثل ،)علق بذلك المعنى األعم

جاء بمعنى ف ، األمر بالصبغوهو ،همشتق من معنى أعم من ))خالفوهم(( فالفعل المأمور به ، فاصبغوا:قال
  . مشتق من المخالفة))فخالفوهم((: قالف أعم
أن يعني ، ) فيكون مطلوباً بطريق األولى،كان نفس الطلب واالقتضاء قد علق بذلك المعنى األعم( :وقال

هو المخالفة وليس مجرد المقصود ف ،دليل على أنه مقصود والتعبير بالمعنى األعم ،الصبغ داخل في المخالفة
  . هذا معناه،الصبغ
 .)أن جميع األفعال مشتقة: الوجه الثاني(: يقول

بد فيه أن يقارب أصله وال،  يكون له أصل ينسب إليه ويتفرع منهبحيث ،لمشتق أنه ما أخذ من غيرهمعنى ا
وكذلك أن  ،كذلك المشاركة في الحروف األصليةو ،البد من وجود قدر من المقاربة في المعنى ،في المعنى

، كأن تكون لوجوهعلى ذات أو على شيء آخر يتصل به ذلك المعنى بوجه من ا مع المعنى الذي دل يدل
  .الذات هي التي فعلته
 :تقولالذات التي فعلته : حينما تقولف ،الداللة على الذات مثل اسم الفاعلفي  : فإذا قلنا،المشتق عشرة أشياء
 ، هذا يدل على الذات التي صدر منها الفعل"ضارب" الفاعل اسمف ، زيد ضارب لعمرو،رأيت ضارب فالن

 وفيه ، فهنا صار مع المعنى معنى الضرب،ى الذات التي صدر منها الفعلل علد اسم فاعل ،فضارب مشتق
المشتق يدل على معنى ويدل على الذات هذا  وهذا معنى كون ،الفعلهذا الداللة على الذات التي صدر منها 

 التي واسم المفعول يدل على معنى ويدل على الذات ،أو الذي وقع عليه الفعل ،أو شيء آخر يتصل بالمعنى
 ،وقوع الضرب فهذا يدل على ، مفعول مضروب، زيد مضروب،هذا هو المضروب:  تقول،وقع عليها الفعل

  . على الذات التي وقع عليها الضربويدل
 اسم الفاعلو ، ودل على ذات وهي التي وقع عليها الضرب، دل على معنى وهو الضرب مشتقاسم المفعولف

ضرب زيد : تقولالعرب دائماً : نمثل بالضرب؛ ألنه كما قيل ونحن ، التي وقع منها الضربيدل على الذات
وهكذا، عن الحب وما أشبه ذلكونالفرنسيون إذا جاءوا يمثلون يتكلم:  يقولون،، ما عندهم إال الضرباعمر ، 

 وما إلى ، ومثل اسم اآللة، ذاتاً مثل اسم الزمان واسم المكان وإن لم يكن،أو غير ذلك ،فهذه التي وقع عليها
 اسم :فاألصلية ، عليها ثالثة فيكون المجموع عشرة ويزيدون،ذلك من المشتقات إذ إن األصلي منها سبعة

                                                
، ومسلم، كتاب اللباس والزينـة، بـاب فـي          )٣٢٧٥( كتاب األنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، برقم           رواه البخاري،  - ١

 .رضي اهللا عنه-، من حديث أبي هريرة )٢١٠٣(مخالفة اليهود في الصبغ، برقم 
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زيد :  تقول، وأفعل التفضيل، والصفة المشبهة، واسم اآللة، واسم المكان، واسم الزمان، واسم المفعول،الفاعل
  . ما كان على وزن أفعل، هذا أفعل التفضيل،وأكرم من عمٍر

 ، والمضارع،الماضي"األفعال باألزمنة الثالثة هي  -فيكون المجموع عشرة- بها االتي يلحقونهاء واألشي
  . وذلك على سبيل التوسع"واألمر

 وأفعل ، واسم المكان، وكذلك اسم الزمان، المضارع واألمر والماضيفهذه األشياء مثل الفعل باألزمنة الثالثة
 وقد تدل ، واسم المفعول،لى ذات كاسم الفاعلوتدل ع ،دل على معنى ت، إلى آخره، والصفة المشبهة،التفضيل

 لكن قد تدل على زمان أو مكان إضافة إلى ، قد ال تدل على ذات،على شيء آخر كاسم الزمان والمكان
 ، فإنها تدل على المعنى وتدل على الزمن الماضي والمضارع األمراألزمنة الثالثةبفعال األ وأما ،المعنى

نا دل على فه" ذهب ": وإذا قلت،فهذا يدل على معنى" الذهاب" وهو  المصدر مشتق: فإذا قلت،معنى وزمن
وهو  دل على معنى ذافه" يذهب ": وإذا قلت،أن الذهاب كان في الزمن الماضيوهو معنى ودل على زمن 

 ويدل على ،هو الذهابويدل على معنى هذا ف" اذهب ":إذا قلتو ، ويدل على زمن وهو المضارع،الذهاب
يدل فإنه  وأما المصدر ،المعنى والزمن:  يتضمن شيئين كل فعل،هذه األفعال الثالثةف ،من وهو المستقبلز

لق به يرتبط معه كذات أو غير  دالة على المعنى وعلى شيء يتع والمشتقات هي،المعنى دون الزمانعلى 
على سبيل التوسع بهذا االعتبار  فاألفعال ،أو زمن: نقولت المشتقامن جملة إذا ألحقنا األفعال الثالثة  ف،ذلك

 ،مأخوذ من الذهاب" بذه: " تقول، االشتقاق من المصدر الصريح وإال فالراجح أن أصل،من المشتقات
مة المحققين من أهل األصوليين وعاهو قول  و،سنرجع أصول الكلمات إلى المصادر على قول المحققين

ه بسيط يدل على  ألنذا أردنا أن نرجع الكلمة إلى أصلها فإننا نرجعها إلى المصدر؛إ:  يقول،النحو واللغة
 واآلخرون ، القرآن من قرأ، القراءة من قرأ،الذهاب من ذهب: يرجعها إلى الفعل فيقولوبعضهم  ،المعنى
لى المعنى وزيادة أن الفعل يدل عيعللون ب  هو مأخوذ من الفعل:الذين يقولون ، القرآن من القراءة،ال: يقولون

واألمر في ذلك  ،األولهو  -واهللا أعلم- ولكن األقرب ،و أبلغ وأعم وأشمل فهو األصل فه،وهي الزمان
األصل هو الفعل :  يقولونن الذي، أو أنه هو الفعل،األصل هو المصدرأن أصالً على وال يوجد دليل  ،سهل

إنما هو بناء طويل الجدل ال فهذا  وبالتالي،هم دليلاألصل هو المصدر ما عند:  والذين يقولون،ما عندهم دليل
ن جميع األفعال المشتقة سواء إ(:  يقول-رحمه اهللا- ولهذا شيخ اإلسالم ،باعترافهم همفقط على وجهة نظر 

بما أنه ال و ،) أو كان كل منهما مشتقاً من اآلخر، أو كان المصدر مشتقاً منها،كانت مشتقة من المصدر
 فهذا التقارب ارتباط بينهما في المعنى ، ومقاربة في الحروف، فبينهما مقاربة في المعنى،دليل على أحدهما

  والكالم الكثير في المصادر التي ينطق بها العرب، ال أن أحدهما مشتق من اآلخر إذ ال دليل على ذلك،فقط
 دليل على وال ، الصريح أن األصل فيها هو المصدر أو،أو نقلت إلينا عنهم ال نعلم أنها ُأخذت من الفعل

  .األصل الذي تفرعت منه
 ،)ر أو كان كل منهما مشتقاً من اآلخ، أو كان المصدر مشتقاً منها،سواء كانت مشتقة من المصدر(: يقول

 ،البد من وجود قدر مشترك من الحروفف ، بمعنى أن بينهما مناسبة في اللفظ والمعنى،أشار إلى هذا الخالف
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 ما ،القرآن من كتب:  وكذلك ما تقول،مناسبةالحروف يكون بين أن البد  ،و من قرأالقرآن من القراءة أف
  .بين المعاني بين الحروف و مناسبةبد من ال،القرآن من أكل:  وال تقول، ما في مناسبة في الحروف،يمكن
 .) بمنزلة المعاني المتضايفة،ال بمعنى أن أحدهما أصل واآلخر فرع(: يقول
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