
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
 )١٦(اقتضاء الصراط المستقيم 

  خالد بن عثمان السبت/  الشيخ
 سواء كانت مشتقة من ،أن جميع األفعال المشتقة: الوجه الثاني(: -رحمه اهللا- شيخ اإلسالم ابن تيمية يقول

ينهما مناسبة في اللفظ  بمعنى أن ب،)نهما مشتقاً من اآلخر أو كان كل م،أو كان المصدر مشتقاً منها المصدر
 وأيضاً ،أن المشتق ما أخذ من غيره: في اصطالح النحاةو ، ال بمعنى أن أحدهما أصل واآلخر فرع،والمعنى

المراد هنا المشتقات و ،رد اللفظة إلى لفظهو شتقاق اال ، الذي يقسمونه هذا كبير وصغيرخرحتى االشتقاق اآل
  .ماء األصولالذي يتلكم عليه علليس المشتق و ،العشرة
 النسب األربع ،)وةنبوالأن أحدهما أصل واآلخر فرع، بمنزلة المعاني المتضايفة، كاألبوة : ال بمعنى( :يقول

    أن يكون مثالً له من كل وجهيعني التماثل فهي التقابل،  ، متعددةطرقيقسمونها ب المعروفة عند المناطقة
ليست أشياء لكن شيء آخر  ، باب ومكبر، مسجد وكتاب،قلم كتاب و:مثلما تقول :والتخالف ،-بينهما تطابق-

 أنه ال يمكن أن يوجد معناها  عموماً، متقابلة متضادة وال وليست أشياء،متماثلة وليست أشياء متناقضة
 ، البد من وجود واحد،ال يمكن أن يوجدا معاً وال يرتفعا معاً ،يمكن ارتفاعهما عنها الوصفان في ذات وال

 حي :أن يقاليمكن فال  ،ة متناقض الحياة والموت، الحياة والموت:من نوع التناقض مثل لكنه ،بلاآلن هذا تقا
 ،ه يتردد لكنه في غيبوبة يعني فالن نفس،فالن حي ميت:  ويقولون، لكن الناس يتوسعون في التعبير،ميت

 هل يمكن؟ يمكن ، واحدة المقصود سلب الحياة أصالً وإثباتها في وقت واحد في ذات،لكن ليس هذا المقصود
وال  ،في ذات واحدةيجتمعا في وقت واحد أن   فالحياة والموت ال يمكن، في وقتاً في وقت وميتاًأن يكون حي

 ، تناقض نوعهلحياة والموت بينهما تقابلآلن افا ، ال حي وال ميت:تقول ف، بالنفي والسلبيمكن أن يرتفعا
هذا يقال عند فمثل  ، كما في التدمرية، كما في بعض كتبهبذلك يرد عليهم -رحمه اهللا- هذا شيخ اإلسالمو

 ليس من ،ماتلّي تذكرونه على أنه مس الذ وكالمكم،حتى قواعدكم: يقولف ،الرد ومناقشتهم في قضايا الصفات
ال يوصف ال بالحياة وكذلك السارية والقلم مثالً  ،مسلّمات؛ ألن الحجر يمكن أال نصفه بالحياة وال بالموتال
 هذا فيما يكون قابالً ،ال:  يقول لك،الردود والمناقشات مالها حد لكن ، ال حي وال ميتفال يقال ،ال بالموتو

 هو نوع ،هذا هو التناقض:  يقولون، فال يصح أن يوصف ال بهذا وال هذا، أما إذا لم توجد القابلية أصالً،لذلك
 ، هذا األول، بمعنى ال يمكن أن يجتمعا وال يرتفعا،اقضة لكن على سبيل المن، الحياة يقابلها الموت،من التقابل

مكن أن  هل ي، مناقضة،الليل والنهار: المناقضة مثلف ، نوع من التقابلالتضادو ، التضادي هوالثاني منهما الذ
 موجود ومعدوم في نفس وال يقال ، ومثل الوجود والعدم،ا نهاروإما ليل إمال ليل وال نهار؟ البد : نقول
هذا الفرق  ، ويمكن ارتفاعهما،ن يجتمعا في ذاتال يمكن أ ناوالمتضاد ،األمثلة من التناقضهذه كل ف ،الوقت

 متقابالن وال يمكن أن ،السواد والبياض:  مثل ال يمكن االجتماع لكن يمكن االرتفاع،بينه وبين التناقض
   .يجتمعا في وقت واحد

وصفان : ني المتضايفمعنىو ،نسبة التضايف :ن تيمية بقولهمن النسب األربع التي عبر عنها شيخ اإلسالم ابو
  .عقل أحدهما إال بتعقل اآلخريمكن ت ال وجوديان أو أمران وجوديان
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 يكون  لألب أنالبدف ،معنى األبوةعرفة بدون مال يدرك معنى االبن ف،  إال بإدراك البنوة"أب"فال يفهم معنى 
 ناثنأن يكون االفالبد  ،ن تدركها إال بإدراك المقابل لها يمكن أال األخوةو ،نبا  لألب أن يكونالبدو ،له ابن

 فهي ،فال يمكن أن تفهم هذا المعنى إال بفهم مقابله ،اً فهذا بالنسبة لهذا يعتبر أخ، مثالًخرجا من رحم واحد
 وإنما ،اق بمعنى منزلة المتضايفين في مسألة االشتق،هذا ليس من باب التضايف:  فهو يقول هنا،نسبة بينهما

النوع األخير من النسب و ، أحدهما من اآلخر كاالبن من األب بينها نوع ارتباط بالمعنى فقط ال أن:يقول
المتضايفان  ،وصفان وجودي وعدمي هما شيئان أو: أن يقالوحقيقة العدم والملكة  ،المتقابلة هو العدم والملكة

 عدمي ،واحد ثبوتي واحد سلبي و،وصفان عدمي ووجودي لكن العدم والملكة ، األبوة والبنوة،أمران وجوديان
يشترط في العدمي أن يكون سلباً للوجودي بمعنى  ف،والبد أن يكون ذلك في محل قابل لهذا الوصفووجودي 

الحياة يقابلها ف ،الحياة والموت متقابالنمثل  ، فإذا عبرت به كان سلباً للوجودي،-يكون سلباً له- ه يقابلهأن
 ،لموتيختلفون في او ، والموت سلبي،هو الحياةو أحدهما وجوديوصفان فهما  ،الموت سلب للحياةو ،الموت

لكن نحن نعبر بعباراتهم حتى تفهم  ،إلى آخره.. حذب ي)١( أخبرنا أن الموت-صلى اهللا عليه وسلم-والنبي 
  .يوصف به أن ،ذاه تكون عنده قابلية لالتصاف ب،بليةعني القايالملكة  ، فالعدم والملكة،المراد
هذا الشرط  والموت ، الحياة يقابلها الموت،متقابالن ،الحياة الموت:  فتقول مثالً،هو السلب ونفي ذلك: والعدم

لكن هذا في ، الموت هو الحياة الذي يسلبف ،أن يكون أحدهما سلباً لآلخر ،في العدم والملكة يعني النسبة
ي ف وإنما يكون ،افة ذلك لها من العدم والملكة؛ ألنها غير قابلةن إضإ:  نقولالساريةف ،حل القابل لذلكالم

 ،فالسمع وصف وجودي عندهم ،الذي يقابل السمع الصممف ، السمع والصمم: مثلما تقول،المحل القابل له
 إذا ،إذا أثبت السلبي معناه أنك نفيت الوجودي ، للوجودياًبشرط أن يكون السلبي نفيوالصمم وصف سلبي 

لك  فإذا أثبت السلبي فمعنى ذ،متقابالنوكذلك مثل العمى والبصر  ،سمعذا معناه نفي أن يكون ف أصم: قلت
 إليه في قراءة بعض كالم شيخ اإلسالم في بعض يحتاجهذا الكالم و ، وهكذا،نفي الوجودي الذي هو البصر

  .السابعة ومن ذلك التدمرية في القاعدة ،كتبه وردوده
مصدر إذا أمر بفعل كان نفس (: يقولو ، هذا في التضايف،) أو كاألخوة من الجانبين،كاألبوة والبنوة(: يقول

  .)الفعل أمراً مطلوباً لآلمر
 فاإلحسان ،]١٩٥:سورة البقرة[ }وَأحِسنُواْ{ :إذا قالو ،فالتقوى مطلوبة ]٢٧٨:سورة البقرة[ }اتَّقُواْ اللّه{: الفإذا ق

مصدر هذا  ]١٣:سورة البقرة[ }آِمنُواْ{ ،مطلوب فاإلحسان ، المصدر إحساناً هذا معنىن أحس،هو المصدر
  .  وهكذا،العبادة مطلوبة ]٣٦:سورة النساء[ }واعبدواْ اللّه{ ،اإليمان مطلوب ف،اإليمان

 لكن ،وبالتعيين يقترن بها أمور غير مقصودة لآلمر ، أجناس ال يمكن أن تقع إال معينةالمأمورثم (: يقول 
فَتَحِرير {: -تبارك وتعالى- اهللا حينما يقولف ،)العبد إيقاع الفعل المأمور به إال مع أمور معينةال يمكن 

على كل من  الرقبة عند اإلطالقتصدق و ،كثيرونرقبة جنس شائع تحته أفراد  ال،]٩٢:سورة النساء[ }رقَبٍة
 ،ه عاهة في،مقعدصحيح مريض  ، كان جنسه ولونه ونوعه أياًاًصغير أو اًكبيرسواء كان  ،يوصف بالرق

                                                
إسناده صحيح على شرط مسلم، وحسنه األلباني : ، وقال محققه األرنؤوط)٧٤٧٤(إلمام ابن حبان في صحيحه برقم  رواه ا- ١

 ).٧٩٩٨(في صحيح الجامع برقم 
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دال على الحقيقة أن هذا اللفظ  معنى ذلك :تطلقفحينما  ، ذكي غبي،ال يحسن العمليحسن العمل  ،معاق
غير فاللون مثالً وصف  ، بغض النظر عن األوصاف الشخصية لكل واحد من هؤالء الرقاب،والجنس
الجنس على هذا تنزل  إذا أردت أنف ،شارعلل غير مقصودوكون الرقبة ذكراً أو أنثى  ،لشارعل مقصود
 ،لشارعلهذه األوصاف غير مقصودة ف ، ألن كل فرد له أوصاف تخصه؛أوصافد معها توجد البد أن ااألفر

 ه ليس فيه بمعنى أن،أن يكون قادراً على العملكشروط ذكرها كثير من السلف  هفيو ،وإنما المقصود الرقبة
   . ذكرها كثير منهم، إعاقة،هةعا

من سواد، أو بياض، أو طول، أو قصر، أو : فالبد إذا أعتق العبد رقبة أن يقترن بهذا المطلق تعيين( :يقول
 مثل ،انيهو المطلق المشترك بين هذه المع: ، لكن المقصود)عربية، أو عجمية، أو غير ذلك من الصفات

وهناك فرق  ، حقيقة شائعة في جنسهانى شائع أواللفظ الدال على معالمعنى أو  :يجعله بمعنى النكرةبعضهم 
كل :  تقول،ن العام شموله استيعابي استغراقي لك، والمطلق فيه شمول،العام فيه شمولف ،العام والمطلقبين 

 ،هذا الفرق بين المطلق والعام ،أما المطلق ففيه شيوع لكنه بدلي ،الجميع ، يحبون كذا،لناس يريدون كذاا
 فاللفظ يشمل هؤالء لكن ال على سبيل ، هذا شمول،قيق يصدق عليه أنه رقبةل من هو ر ك. أعتق رقبة:تقول

ا أجزأ أو هذا أو  أعتقت هذ يعني إن، بدليهشمول وإنما ، الرقاب في العالمجميعتق فال يع ،االستيعاب لهم
 . في العام فهو استغراقي استيعابي أما، على وجه البدل، بدلي فالشمول في المطلق،هذا
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