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وصحبه آله وعىل حممد، نبينا عىل والسالم والصالة العاملني،  رب هللا احلمد
وبعد. أمجعني،

املتقدمني واملتأخرين؛ من العلم أهل كبار مناهج دراسة العلم خدمة من فإن
بالصحابة، ا بدءً املسلمني لعلامء كان ولقد طريقها، عىل والسري منها، لالستفادة

أنواعه  اختالف عىل النقد يف ا جهودً احلارض وقتنا وحتى عليهم،(١) اهللا رضوان
أثر هلا كان متنوعة مدارس جتاذبتها التي العلوم من الفقه أصول وعلم وجماالته،
وتنقية هذا نقدها، إىل احلاجة إىل ذلك أد وقواعده العلم هذا مسائل يف واضح
الشيخ عند عىل عجل جلوانب النقد وحتليل وترتيب مجع البحث وهذا منها، العلم
حممد الشيخ (جهود لندوة: عمل كورقة أقدمه الفقه بأصول عثيمني املتعلقة ابن

العثيمني العلمية).

يف املسلمني عند املكانة من تعاىل، اهللا العثيمني، رمحه للشيخ حممد ما خيفى وال
التي صارت مؤلفاته، وانتشار الناس، من القبول بني له وضع وما األرض، أركان
الشيخ بعلوم واملتعلقة املسجلة العلمية الرسائل عدد بلغ حتى الباحثني اهتامم حمط
أصول  واحدة يف منها رسالة وأربعني سبعاً آخر إحصاء الدول يف من عدد يف ~

الفقه(٢).

إعداد من ( تطبيقية نظرية  دراسة  للتفسري والتابعني الصحابة  نقد ) بعنوان: علمية رسالة ا ـً قريب طبع (١)
١٤٢٩هـ. ،١ ط التدمرية، دار اهللا، صالح اجلار بن د.عبدالسالم

اخلريية، العثيمني صالح بن الشيخ حممد ملؤسسة املوجز التقرير يف فيها املسجلة عناوينها واجلامعات نظر: يُ (٢)
١٤٣٠هـ. شعبان
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إليه، ونتوب ونستغفره ونستعينه، نحمده هللا إن احلمد

  

والداه، رباه

ما يأيت: املوضوع هذا أمهية يوضح ومما

مما  العلم تنقية هذا يف أثر له الفقه بأصول املتعلقة بجوانب النقد العناية أن ـ ١
ونحوها. الكالمية، املنطقية، أو املباحث من أدخل فيه

أسسه  وبيان  ~ عثيمني  ابن الشيخ عند النقدي املنهج مالمح إبراز  ـ ٢
ذلك. يف وطريقته وجماالته،

عثيمني  ابن الشيخ خالل من السعودية العربية جهود علامء اململكة إبراز ـ ٣
الفقه. أصول بعلم وعنايتهم

يأيت: كام مباحث وثالثة متهيد يف املادة العلمية وقد انتظمت

هي: مطالب ثالثة وفيه التمهيد: *

تعريف النقد. األول: املطلب

الرشعية. النقد للعلوم املطلب الثاين: خدمة

بأصول الفقه. عثيمني ابن الشيخ عناية الثالث: املطلب

االجتهادي. عثيمني ابن الشيخ منهج مالمح األول: * املبحث

الفقه. ملباحث أصول عثيمني ابن الشيخ نقد الثاين: املبحث *

مها: مطلبان وفيه

يف النقد. عثيمني ابن الشيخ عبارات املطلب األول:

أصول الفقه. ملباحث عثيمني ابن الشيخ نقد املطلب الثاين: جماالت

ابن عثيمني. الشيخ عند عامة مالمح نقدية الثالث: املبحث

ـ  الفقه أصول  يف وخاصة ـ وفتاواه ~ الشيخ كتب باستقراء قمت وقد
استخراج يف منها وحتليلها؛ لالستفادة برتتيبها قمت ثم ومن العلمية، املادة جلمع
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اهللا تعاىل. رمحه عثيمني، ابن الشيخ نقدية عند جوانب

ابن  للشيخ يغفر أن أسأله كام الورقات، ينفع هبذه أن Å  اهللا ا أسأل ـً وختام
نبينا عىل وسلم اهللا بعلومه، وصىل ينفعنا وأن رمحته، مستقر يف به وجيمعنا عثيمني،

أمجعني. وصحبه آله حممد وعىل
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والداه، رباه

a

هي: مطالب ثالثة وفيه
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األول املطلب
 

  

هي: ثالثة معاين ألحد يأيت اللغة يف النقد

فَ  شِ كُ إذا الدراهم» ذلك «نقد ومن عنه واختباره، والكشف اليشء متييز ـ ١
ها(١). جيدِ منْ مَ رديئُها لَ عْ ليُ حاهلا عن

دهِ(٢). فاسِ مِنْ ه رديئهِ، وصحيحِ من ه متييز جيدِ : ونقدُ الكالمِ

ا(٣). جيدً كان إذا نقد» «درهمٌ : قالُ يُ ، نِ سَ املُستَحْ اجليدِ لليشءِ ـ صفةٌ ٢

غنمٍ  عىل ( دَ (نَقَ ق لَ طْ يُ كام سفلتُهم، النَّاس من فالنقدُ ، ويُستَكرهُ يُعابُ ا ملِ صفةٌ ـ ٣
ه، ِ وتقرشُّ احلافرِ وتآكلُ ، سِ الرضِّ التكرسُ يف يُسمى كام الوجوهِ، قِباحِ األرجل غارِ صِ
)(٥) أي  وكَ دُ نَقَ تَ النَّاسَ دْ نَقَ األثر (إنْ يف جاء وقد ا(٤). وذمهم نقدً وعيبِ النّاس

لِهِ»(٦). بمثْ وكَ قابلُ تَهمْ بْ عِ «إنْ

  

بالنظر يبدأُ «عمليةٌ فهو الثالثة اللغوية املعاين يشمل  االصطالح يف  النقد
يف تعملٌ سْ مُ وهو الفاسد، من والصحيحِ ، الردئِ مِنَ ببيان اجليدِ وينتهي ، والتمييزِ

ص ٦٥٠. البالغة وأساس (نقد)، مادة ١٠٠٦ ص مقاييس اللغة نظر: معجم يُ (١)
(نقد). مادة ٩٤٤ ص الوسيط نظر: املعجم (٢) يُ

(نقد). مادة ١٠٠٦ ص مقاييس اللغة نظر: معجم يُ (٣)
(نقد). مادة ٥٤٤/٢ والصحاح ،٣٧/٩ اللغة هتذيب نظر: يُ (٤)

الدرداء >. كالم أيب من أنه ح رجّ و ١٩٩/٧ بغداد تاريخ اخلطيب البغدادي يف أخرجه (٥)
١٠٤/٥ احلديث غريب يف النهاية نظر: يُ (٦)
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والداه، رباه

هبذا املعنى(١). العلوم أكثرِ

فحص بمعنى والتمييز واحلكم، واملوازنة عىل الفحص يدل العام بمفهومه فهو
«هو دراسةُ واحلكم عليها، أو يئها وردِ ها جيدِ بني والتمييزِ صفاهتا ومعرفة األشياء
ببيان عليها احلكمُ ثم هلا، املشاهبةِ بغريها وموازنتُها ها وحتليلُ ها وتفسريُ األشياء

رديئِها(٢). ا و هَ قيِّمِ
الرشعية بأنه: العلوم يف النقدِ تعريف يمكن وهبذا

بصفاهتا). ها ها ومتييزُ ناقشتُ ومُ الرشعيةِ املسائلِ األقوالِ يف (فحصُ
إما باجلودة عليها حيكمُ ثَمّ األقوال واختيارها، ومِنْ بفحص الناقدَ يقوم أنَّ أي
بأنه: الفقه يف أصول النقد تعريف ثم يمكن ومن الصحة، وعدم أو الضعف والقوة،

أصول الفقه). قضايا من الضعيفِ منَ (متييزُ الصحيحِ

الثاين املطلب
   

بالعلوم  يتعلقُ فيام بذلك قام من أولُ النبيSفهو عرص إىل ترجعُ أصول النقد
نقدِ منهج، أو نقد اشتملت عىل اجلانب هذا أحاديثٌ يف النبوية نةِ السُّ ويف الرشعية،

فهم خاطئ. عىل مبني لعمل نقد أو ، رأيٍ و قولٍ

ا أو رفعً الصحيح، للفهم ا ـً بيان أو وقوعه، قبلَ خلطأٍ ا دفعً دُ يَرِ النبويُ والنقد
من يشء وبيانُ املختلفة، الرشعية العلوم النقدُ خدمَ وقد ،(٣) وعهِ وقُ بعد للخطأِ

يأيت: ذلك كام

١٦ ص للتفسري والتابعني الصحابة نظر: نقد يُ (١)
١٦ -١٥ ص األديب أصول النقد نظر: يُ (٢)

٢٦ ص للتفسري والتابعني الصحابة نظر: نقد يُ (١١)
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واختيار واللغة والرسم اإلسناد، حيث منْ فيها والنظرُ القراءاتِ صُ فَحْ
ا. متقدمً دَ جِ وُ منها اذ والشَّ املتواتر والتمييزِ بني ، األفصحِ

(ت سالم بن القاسم عبيد بذلك كأيب املتقدمني األئمة مِنَ عددٌ اشتهرَ وقد
وغريمها(١). ٢٥٥هـ) (ت السجستاين حاتم وأيب ٢٢٤هـ)،

بعض عىل احلكم يف اختلفوا النقد  يف القراءات أئمة اختالف عىل وبناءً
القراءات.

عيفة والضَّ والغريبة الشاذة األقوال نقد عىل حرصَ املفرسون فقد التفسريُ وأما
«هذا قوله: عطية ابن عن ذلك يف عباراهتم ومن هبا، املراد بينهم يف تفاوت عىل
قول «وهذا قوله و تعسف»(٣)، «هذا وقوله منكور»(٢)، معناه من ضعيف قول

متداع»(٤).
القرآن تفسري ىف املنحرفة  (االجتاهات كتاب هذا ىف املهمة الدراسات ومِنَ

الذهبي(٥). حسني حممد د. ودفعها، دوافعها الكريم،

:  

عىل احلديث للحكم طريقٌ فهو كبرية أمهيةٌ املتن أو للسند سواءً احلديثي للنقدُ
إىل سبيال نجد مل «فلام فيقول: حاتم أيب ابن بذلك حُ ِّ ويُرصَ عدمِها، أو بالصحة
النقل  جهة من Sإال اهللا رسول نة سُ يف اهللا، وال كتاب معاين من يشء معرفة

القراءات القرآنية نقد نظر: قواعد يُ (١)
٢٣٩/٣ الوجيز املحرر (٢)
١٣٨/١ الوجيز املحرر (٣)
٣١١/١ الوجيز املحرر (٤)

«التفسري واملفرسون». مؤلفاته من ، مقتوالً تُويفَ األزهر، كبار علامء من مفرس باحث الذهبي» حسني «حممد هو (٥)
ص ٢٣١. األعالم إمتام ينظر:
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والداه، رباه

وثقاهتم..»(١). والرواة بني عدول النقلة نميز أن والدراية وجب

الرجال بنقد املتعلقة النقد سواءً قواعد عىل وضع احلديث علامء حرص وهلذا
الدوافع العصور بعضُ بعض وجدت ىف كام املتن، نقد قواعد أو عليهم، واحلكم

الفقهي(٢). أو التعصب الفتن ظهور مثل بذلك ىف اهتامم املحدثني شاركت التي

املطلب الثالث
    

ا،  وتأليفً ا تدريسً الفقه أصول بعلم واضحة ~ عناية العثيمني حممد للشيخ
عند «قاعدة يقول: ذلك ويف الفقه، أصول بقواعد ا كثريً اعتنى  ذلك إىل  إضافة

األصول حرم الوصول) وصدقوا»(٣). حرم (من يقولون: العلامء
الفن، هذا ىف مؤلفاته بيان خالل من الفقه أصول بعلم عناية الشيخ وتتضح

يأيت: وهي كام
للمرحلة  املعاهد العلمية طالب عىل مقرر كتاب وهو األصول، من علم األصول ـ ١

الثانوية(٤).
للكتاب  رشح وهو أخريا طبع وقد األصول، علم من األصول رشح ـ  ٢

السابق(٥).
ألهم  ا تيسريً الشيخُ نظمها وقد ورشحها، قواعده و الفقه أصول منظومة ـ  ٣
إىل وأضافها نظمها مهمة قاعدة به مرت إذا كانَ أنه وذكر الفن، هذا قواعد

.٥/١ والتعديل اجلرح (١)
.١١-١٢ ص وضوابطه احلديثي النقد تاريخ نظر: (٢) يُ

.٢٨ ص وقواعده الفقه أصول منظومة (٣)
ط١ ١٤٢٥هـ. الرياض – احلضارة دار يف النظم وطبع بن مود اجلكني أمحد نظمه وقد (٤)

١٤٢٢هـ. اإلسكندرية، ط١، البصرية، دار كامل، بتحقيق: نشأت (٥)
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،(١) رشحها مع مطبوعة وهي أبيات، وثالثة مائة ىف  النظم ويقع النظم. هذا
يف الثمني (العقد كتابه املشيقح يف خالد ابن عيل أ.د. فضيلة تلميذه رشحها كام

عثيمني)(٢). منظومة الشيخ ابن رشح

مطبوع.  وهو للعمريطي، الورقات، نظم رشح ـ ٤

وهو  النافعة» البديعة والتقاسيم والفروق واألصول اجلامعة القواعد التعليق عىل ـ ٥
يعقدها كان التي العلمية الدروس ضمن أصله ألقى حيث مؤلفاته املتأخرة من

قريبًا(٣). طبع وقد ١٤١٨هـ، عام

الشيخ أدرجها كام ا، رشيطً عرش ثامنية ىف موجودة رجب، وهي ابن قواعد عىل ٦ـ  تعليق
اجلديدة. طبعته ىف رجب ابن قواعد وتعليقه عىل ىف حتقيقه آل سلامن مشهور

ا. عرش رشيطً سبعة ىف ويقع رشح ملخترص التحرير، ـ ٧

تسعة أرشطة(٤). يف موجودة وهي الورقات، رشح عن الواضحات التعبريات ـ رشح ٨
الفروع عنايته بتخريج خالل من الفقه أصول بعلم ابن عثيمني الشيخ عناية تربز كام
خالل من واضحة عناية له املقابل ويف الرشيعة، ومقاصد  الفقه أصول قواعد عىل
وذلك املعارصة، النوازل الفقهية، وعرض  التطبيقات الفقه بذكر  أصول يف مؤلفاته
الشيخ  فتاو يطالع  من كل إنَّ بل السابقة، الرشوح أحد يطالع  ملن  وجيلٌ مالحظٌ

ذلك. ىف ا القاعدة مبينً بأصوهلا الفروع بربط يلحظ اهتاممه إليه يستمع أو ~
الفقه. بأصول عثيمني ابن الشيخ من عناية جانب سيتجىل البحث هذا صفحات وىف

بن حممد الشيخ مؤسسة (٨٠) بإرشاف مؤلفات الشيخ ضمن سلسلة اجلوزي ط١ ١٤٢٦هـ، ابن دار (١)
اخلريية. العثيمني صالح

١٤٢٧هـ. الرشد ط١، مكتبة أمحد احلمييض، بن وإبراهيم الفهمي، مفتاح بن حممد بعناية: مطبوع وهو (٢)
١٤٣٠هـ. ،١ ط العثيمني اخلريية صالح بن الشيخ حممد مؤسسة بإرشاف (٨٢) الشيخ مؤلفات سلسلة ضمن  (٣)

عنيزة. االستقامة، مؤسسة إنتاج من الصوتية األرشطة (٢٥)
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األول املبحث
    

منهجه  من مالمح له وفتاواه تظهر ~ عثيمني ابن الشيخ مؤلفات يف املتأملُ
الفقه، أصول يف عنده  نقدية  جوانب لبيان هبا التوطئة حيسن التي االجتهادي 
الكبري واالهتامم الواسع اإلملام االجتهادي صياغة منهجه املؤثرات ىف أهم ولعل
وشيخه ابن القيم، تيمية، وتلميذه ابن اإلسالم شيخ وهم من األعالم ثالثة بعلم

عبدالرمحن السعدي. العالمة
الكبرية العناية مع اخلالف كتب عىل الواسع باالطالع الثالثة متيز هؤالء وقد
العناية مع االستنباط لقواعد الدقيق والتطبيق الرشيعة، ومقاصد أصول الفقه بعلم
للشيخ االجتهادي املنهج أهم مالمح ومن التأصيل والتطبيق، بني والربط بالدليل

يأيت: ما ابن عثيمني

        

بدليله  الرشعي احلكم عثيمني ابن الشيخ  تبع  يُ ما  ا ـً فغالب ا، جدً ظاهر وهذا
عىل احلرص مع أنواعهام بشتى العقيل أو النقيل الدليل خالل ذكر من تعليله أو
نة اهللا وسُ عليه كتاب دلّ عام نخرج ال «ونحن يقول: ذلك ويف القياس الصحيح،

اهللا»(١). برشع متعبدون Sألننا رسوله
غري وجد  ولو الدليل،  بمقتىض هي وفتواه قوله بأن مواضع يف ح رصّ وقد
إليها سافر بلد من بقي يف باعتبار فتواه يف ذكره ما ذلك ومن بمقتضاه، لقال ذلك
ومل بلده عازباً عن دام «ما ولو طال السفر حيث قال: معينة مدة دون تقدير ا مسافرً
نظم رشح يف كام ذلك رجح ملا حلجية قول الصحايب استدالله ذلك أمثلة ١٦٦/١، ومن املمتع الرشح (١)

.١٧٥ ص الورقات



٢١٥٣

مسافر رجع فهو انتهت متى حلاجة مسافر، كل من بقي فهو وطنا الثاين يتخذ البلد
ما قلنا: أيام، ثالثة قدرت مثال: إن تقدره تقدير أي ألن يعني أم مل املدة عني سواء
فليتفضل دليال وجد دليلك؟... ومن ما قلنا: سنة، ا أو شهرً قدرت وإن دليلك؟
به، نأخذ أن الدليل لنا تبني إذا بأننا أنفسنا عىل اهللا تعاىل آخذون شاء إن ونحن به،

غرينا»(١). خيطئ كام بمعصوم نحن نخطئ ليس وقولنا

         
       

الرشيعة  مقاصد ألنّ باملساجد، الصوتية وضع املكربات القول بجواز ذلك ومن
املواعظ واخلطب(٢). وإبالغهم إىل الصالة اآلذان والدعوة الناس إسامع

          

أقرب إىل اجلمع بينها، والوصول حماوالً لقائليها نظر من غري األدلة فهو يناقش
األقوال للصواب.

      

ذلك،  يف املعترب األصل وفتاواه ىف كتبه الرشعي احلكم بيان عند يذكر ما ا  فكثريً
املهم فقال: «فإن من ذلك بأمهية رصح وقد االجتهاد ىف استعملها التي والقاعدة
تلك عىل وخترجيه عىل فهمه عوناً له يكون ما أصوله املرء من يتعلم أن فنٍ كل يف
مَ رِ حُ وقد قيل: (منْ ودعائم راسخة قوية عىل أسس مبنيا علمه األصول ليكون

رمَ الوصول»(٣). األصولَ حُ

.٣٨/١ املفتوح الباب لقاءات (١)
.٧٩ ص وقواعده الفقه أصول ومنظومة ،١٧٠/١٢ عثيمني ابن فتاو جمموع نظر: يُ (٢)

،٧٠ ص وقواعده الفقه أصول منظومة يف لذلك آخر مثال نظر ويُ  ،١١ ص التفسري يف أصول ينظر: (٣)
.١١٠ ص الورقات نظم ورشح
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والداه، رباه

للامجستري الباحثني رسالته أحد أنجز اجلانب هذا يف عثيمني ابن الشيخ ولِتَميزِ
عثيمني(١). ابن األصول عند الشيخ عىل الفروع عن ختريج

    

عثيمني  ابن الشيخ هبا اشتغل التي الفنون خمتلف يف الظاهرة العناية تلك
بني العموم الفرق كبيانه الفقه بأصول يتعلق مما الفروق تلك ومن ا، وتأليفً ا تدريسً
صفحتني(٢)، قرابة يف الفرق فيها مسألة مستقلة حرر لذلك أفرد حيث واإلطالق

والرشط(٣)وغريمها. السبب ـ بيانه للفرق بني ا أيضً ومنه ـ

ثالثة إىل املحرم  تقسيم  ذلك  ومن بالتقاسيم بالعناية ومتيز  الشيخ اهتم كام
أقسام(٥). ثالثة حيث اإلثم إىل املحرم من تارك أقسام(٤)، وكذلك تقسيم

 

شيخ  فخالف اجتهادهم، بموافقة اشتهر من املسائل من عدد يف خالف وهلذا
أهنا تيمية ابن ير حيث اجلامعة صالة حكم منها: بمسائل تيمية ابن  اإلسالم 

األعيان(٦). عثيمني أهنا واجبة عىل ابن الشيخ ورجح رشط،

املصيل ير أن السعدي أنّ منها: بمسائل السعدي العالمة شيخه خالف كام
ابن الشيخ وير الركوع، بعد إرساهلام أو  اليرس عىل  اليمنى وضع بني خمريٌ 

بن حممد الشيخ عند األصول عىل الفروع (ختريج بعنوان: الشاوي، عبدالرمحن بن خالد الشيخ هو (١)
الفقه، أصول قسم ودراسة، مجعا واملجاز) والنهي واحلقيقة واألمر واألدلة الرشعي يف احلكم عثيمني

١٤٢٩هـ. اإلسالمية سعود بن حممد بجامعة اإلمام الرشيعة كلية
.١٠٩ - ١١٠ ص الورقات نظم رشح (٢) يُنظر:

.٢٣٦/١ املمتع الرشح نظر: يُ (٣)

.٤٠٢/١ املمتع الرشح نظر: يُ (٤)
.٣٣ ص الورقات نظم رشح (٥) يُنظر:

.٢٠٢/١٥ عثيمني ابن فتاو جمموع نظر: يُ (٦)



٢١٥٥

كالذي قبل الركوع(١). الركوع بعد عثيمني أنّ ما

    

نة  السُّ كتب سواءً احلديث، كتب برشح عنايته ذلك  عىل ساعده مما ولعل
بلوغ األحكام أو املنتقى أو كعمدة األحكام أحاديث كتب أو ومسلم، كالبخاري
واملخالفة السند من جهة بالضعف احلديث عىل احلكم خالل من ذلك يؤيد املرام،

بالقبول(٢). األمة تلقي لألصول وعدم

.١٨/٣ املرام بلوغ برشح اجلالل واإلكرام ذي فتح نظر: يُ (١)
.١٧٥/٢٣ عثيمني ابن فتاو جمموع نظر: يُ (٢)
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والداه، رباه

املبحث الثاين
      

مها: مطلبان وفيه

     

      



٢١٥٧

األول املطلب
    

تقييمه لألقوال،  ظُ يُالحِ الفقه  أصول يف ~ الشيخ يف مؤلفات الناظر إنَّ
وهذه  األقوال، بني باملقارنة ~ يقوم كام  اخلطأ، أو بالصحة عليها وحكمه
ما منها القوة، يف متفاوتة متنوعة عبارات يستعمل ذلك ويف الناقد، املِ وظيفة العَ
كام يأيت: وبيان ذلك تقويته، أو لتصحيحه يكون ما ومنها لتضعيف الرأي، يكون

   

نظر): (فيه عبارة (١

والتعريفات  اآلراء يف نقد بكثرة يستعملها الشيخ التي النقدية العبارات من
إىل النقدُ إليه  هُ املوجَّ يصلِ  مل إذا النقد يف ويستعمل ،( نظرٌ (فيه عبارة وغريها، 
الورقات، نظم يف رشح اخلمسة التكليفي احلكم أقسام ذكرَ ملا البطالن، ومن ذلك
نظر»(١)، وفيه األحكام التكليفية إىل الصحيح والفاسد ~ املؤلف «أضاف قال:
وجه عىل الصالة املكلّف فعل «فإذا بقوله: فيه الضعف وجه وبنيَّ ذلك، علل ثم
القول يزيد بأن وقد صحيحا»(٢)، ذلك نُسمي من املوانع، خال الرشوط، تام سليم،

ظاهر(٣). نظر فيه

نَازع): (يُ عبارة (٢

السابقة،  العبارة من قريب بمعني فيه)  نَازعُ (يُ عبارة   ~ الشيخ يستخدم 

.٢٧ ص الورقات نظم (١) رشح
وجه رشيط (١) الواضحات والتعبريات ٨٨ و ص ١٦٣، ص آخر مثال وينظر ،٢٧ ص السابق (٢) املصدر

.٧٧ املجموع ص رشح مقدمة يف آخر ومثال ب،
.٧٢ ص املجموع مقدمة نظر: رشح يُ (٣)
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والداه، رباه

ذلك ومن .~ يف نظره وجاهتها عدم عند عىل بعض اآلراء احلكم يف وخاصة
نازعُ يُ قسمني ذكر املؤلف لكن أقسام، خلمسة األحكام انحصار وجه «فهذا قوله:

فيهام»(١).

التَّضعيف: بأسلوب الرأي حكاية (٣

مرجوحة  التضعيف ألهنا و التمريض بعض اآلراء بصيغة يورد الشيخ ~  
~ بعض فيها ذكر والتي ومن أمثلة ذلك تكون ظاهرة الضعف، قد بل نظره، يف

قال: الطرافة،

الفروع  تضعيف يف صيغة هذه اخلطأ) قيل يمنع الفروع يف (وقيل ~ «وقوله
بصيغة يُوردُ يستحق أن القول وهذا حال، بكل صيب مُ الفروع يف املجتهد يعني أنّ
إىل الدفن بصيغة يوردَ أن ينبغي بل بصيغة اإلماتة، أن يوردَ ينبغي التمريض، بل

اآلبدين»(٢). أبد

عبارة (باطل): (٤

ذلك وجزم  له ظهر إذا الرأي به ويصف البطالن، بلفظ الشيخ ~ يُرصح
ب عقَّ حال، بكل صيب مُ الفروع يف املجتهد أنّ عرض لقول: ذلك ملا ومن أمثلة به،
كالمها متضادان قوالن يكون أن  يمكن ال إذ   ، باطلٌ القول «وهذا  بقوله:  عليه

للسمع»(٣). مناف للعقل فهو مناف أنه كام صواب، وهذا أيضا

بالزعم: التعبري (٥

يصف الشيخابنعثيمنيالقول الذي ير ضعفه بأنزعممنصاحبه،ومنذلك

.٢٧ ص السابق (١) املصدر
.٢٣١ نظم الورقات ص رشح  (٢)

.٢٣١ املصدر السابق ص  (٣)



٢١٥٩

بعض األصوليني»(١). «زعم : عنه قال املرسلة املصالح بحجية القول أورد ملا

غري صحيح. بأنه القول وصف (٦

ما «وأما قوله: ذلك ومن صحيح، غري القول بأن عثيمني ابن الشيخ يرصح
األصيل حكمه عن ينقله وال قوله، خيصص أن فعله ال العلامء من بعض إليه ذهب

صحيح»(٢). غري فهذا اللفظي

   

إثبات أو دليل أو قول تقوية عىل العبارات بعض  عثيمني ابن  الشيخ يُطلق
دليله،  عىل ويقف األمر، لديه ثْبت يَ عندما ~ الشيخ عبارات ومن صحتهام،
عىل ينص أن ذلك ومن الرأي، ذلك قوة بعبارةٍ تدل عىل يرصح ويظهر له ذلك أن
الظن، إال يفيد املؤلف ال رأي عىل «خرب اآلحاد قوله: ذلك ومن هو املتعني، أنّه
وهذا النخبة، يف حجر ابن بذلك رصح وقـد بقرينة، العلم لكن أنه يفيد والصواب

املتعني»(٣). هو القول

قوة الدليل من له ما ظهر حسب األصح أو الصحيح، هو القول بأنه يصف كام
له. معارض وجود وعدم ووضوحه،

.٣٣ وقواعده ص الفقه أصول (١) منظومة
.٢٣٢ ص الورقات نظم يف رشح آخر نظر مثال ويُ ،١٠٩ وقواعده ص الفقه أصول (٢) منظومة

.١٨٤ ص نفسه (٣) املصدر
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والداه، رباه

الثاين املطلب
      

  

بنقدها  اهتم والتعريفات، ولذلك احلدود عناية خاصة بتحرير  للشيخ ~
بياهنا عىل حيرص التي اجلوانب تلك أهم ومن فيها، الضعف  جوانب وبيان

يأيت: ما بالتعريفات
      

مؤكدا أنّ  دورا فيها وجد إذا التعريفات من كثري عىل ~ الشيخ يعرتض
قال: «العلم العلم، تعريف يف ذلك أمثلة ومن والتعريفات، يف احلدود عيب ذلك
إذا دورا، ألنك فيه بأن انتقض التعريف وهذا لوصفه، املطابقة املعلوم معرفة هو
علمك قبل من معلوم املعلوم حاصل، ألن حتصيلَ صار املعلوم معرفةَ نا مُ لْ عِ قلت:

دور»(١). فيه فيكون
      

ينتقد  قد ولذلك التعريفات، يف والسهولة الوضوح عىل ~ الشيخ حيرص
يراد والتعريفات احلدود أن ذلك املراد، عىل يف الداللة فيه الوضوح لعدم التعريف
فيه إذا كان ىف احلد يكون ال وهذا التصور، ذلك عىل احلكم لبناء املحدود تصور هبا
الرشع عرفها األصوليون «ويف تعريف الرخصة قال: ذلك عند أمثلة ومن غموض،
أي «التسهيل» يف الرشع قالوا إن الرخصة أهنم لو و صعوبة، فيه يكون قد بتعريف

للفهم»(٢). وأقرب أسهل هذا لكان األسباب، من لسبب فيه لَ هِّ سُ ما
.٤٢ ص الورقات نظم (١) رشح

أ. ١٤/وجه رشيط التحرير خمترص ٣٩١/١، ويراجع: رشح بلوغ املرام برشح واإلكرام اجلالل ذي فتح (٢)



٢١٦١

    

ألفاظ  يف وجود التطويل ~ الشيخ ينبه عليها يف التعريفات التي العيوب من
فاعله مَ بثواب كِ حُ «ما هو: قال عنه ف الواجب عرّ أمثلة ذلك ملا ومن التعريف،
عرفه وهلذا  التطويل، من يشء فيه التعريف  وهذا  تاركه، عىل بالعقاب وحكمَ

العقاب»(١). تاركه واستحق فاعله امتثاال، ثيبَ أُ «ما بأنه: بعضهم

   

كنقده  ومسائله، الفقه أصول قواعد بعض بنقد اهتامم ~ عثيمني ابن للشيخ
منه(٣)، الفقه وليست أصول أدخلت يف ملسائل نقده هلا(٢)، أو ال ثمرة التي للمسائل

ما يأيت: ذلك عليه من ومما وقفت

         

فقال:  إطالقه عىل ليس بأنه وتعقبه اجلمهور، عند احلرام حكم الشيخ ذكر فقد
باإلطالق، األصوليني من كثري هكذا قال وأثيب تاركه، عوقب فاعله ما «املحرم
مهمة املسألة؛ ألهنا يف هذه تفصيل البد من مع ذلك لكن تاركه؛ أثيب املحرم ما

كل تارك للمحرم يكون مثاباً»(٤). فليس

هي: أقسام أربعة أحد ال خيلو من بأنه املحرم فاعل حكم فصل ثم

ثاب عىل الرتك. ال يُ فهذا حمرم أنه باله ال يطرأ عىل أن ـ أ   
ثاب عىل الرتك. يُ فهذا هللا فيرتكه املحرم بفعل هيم أن ـ ب

يُعاقب عىل النية. فهذا حتصيله يف ومل يسع املحرم يتمنى أن ـ  ج

.٢٩ نظم الورقات ص رشح  (١)
.٢٠٧ الورقات ص نظم نظر: رشح يُ  (٢)

.١٩٣ عىل األصول للشاوي ص الفروع ختريج نظر: يُ (٣)
.٣٣ نظم الورقات ص رشح  (٤)
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والداه، رباه

عقوبة  يُعاقب فهذا عنه يعجز لكنه لتحصيله ويسعى باملحرم هيم  أن ـ د
الفاعل(١).

       

تقسيم  وجماز حقيقة بأن تقسيم اللفظ إىل ~ عثيمني ابن الشيخ رصح فقد
عهد يف برز وإنام التابعني، عهد يف يف عهد الصحابة وال ا ـً معروف يكن ومل فيه «نوزع

وتوسع»(٢). انترش التابعني ثم تابعي

وأن  العربية يف اللغة ال جماز أنه من تيمية(٣) أن الصحيح هو اختيار ابن ذكر ثم
ا، أبدً حملها مدلوها يف نفي يصح ال ألنه حقيقة؛ يف حملها والكلامت الرتكيبات مجيع

احلقيقة(٤). عالمة هو وهذا

      

ابن الشيخ وير املرسلة، املصالح األصوليني عند فيها املختلف األدلة من
األصوليني بعض زعمه «ما األصول فيقول بقية عن خيرج ال هذا األصل أن عثيمني
عن خيرج ال األصل هذا أن واحلقيقة املصالح املرسلة، وهو اخلامس، األصل من
بالرشع: بالصحة فقد ثبتت الشارع هلا شهد إن املصالح هذه ألن األصول؛ بقية
أهنا قائلوها زعم وإن فليست مصالح بالصحة هلا يشهد والسنة، وإن مل الكتاب

مصالح»(٥).

.٣٣-٣٤ الورقات ص نظم نظر: رشح يُ  (١)
.٦٤ نظم الورقات ص رشح  (٢)

.٩٠/٧ الفتاو جمموع نظر: يُ (٣)
.٦٥ نظم الورقات ص رشح  (٤)

.٣٣ وقواعده ص الفقه أصول (٥) منظومة



٢١٦٣

    

أردنا الرشوط لو فقال: «هذه االجتهاد رشوط بنقد عثيمني ابن الشيخ رصح
قاسية»(١). رشوط ألهنا سنة؛ تسعامئة منذ ا جمتهدً مل نجد نطبقها أن

     

الدين تقسيم أصل «نقول: هذا التقسيم فقال: بخطأ عثيمني ابن الشيخ رصح
والسنة»(٢). بالكتاب ا ـً معروف وليس له، صحة وفروع ال أصول إىل

     

نظم رشح ومن ذلك يف املسائل، بعض ترتيب إىل أمهية الشيخ ابن عثيمني نبه
قال للتخصيص فيه وعرض بدأ باخلاص، ثم مسائل العام ملا ذكر الناظم الورقات
: فيقول مثالً أوضح لكان العام باب يف  التخصيص املؤلف  «ولو جعل الشيخ:

وكذا»(٣). بكذا العام وخيصص يُقال: ثم يذكره، العام ثم باب

الذي «كان فقال: النسخ تأخري مسائل عثيمني ابن الشيخ انتقد ويف موضع آخر
التخصيص  ألن باب العام واخلاص؛ النسخ بعد باب ~ املؤلف يذكر أن ينبغي

األفراد»(٤). مجيع عن احلكم رفع والنسخ األفراد، يف بعض احلكم نسخ

.٢٢١ نظم الورقات ص رشح  (٥٨)

.٢٣٢ نظم الورقات ص رشح  (٥٩)

.١١٣ نظم الورقات ص رشح  (٦٠)

.١٥٢ نظم الورقات ص رشح  (٦١)





٢١٦٤
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والداه، رباه

املبحث الثالث
     

باجلانب العالقة ذات العامة املالمح بعض تظهر الشيخ لكتب مطالعة بعد
يأيت: إمجاهلا بام يمكن النقدي

     
فإن الفن، أصحاب إىل مسألة كل إىل دراسة بالرجوع يف مؤلفاته الشيخ فيهتم
يف وإذا كان املقام ذلك، درجته، وحرر يف أهل احلديث حكم بني حديث عرض
أن يمكن الكالم: «وعليه فال ملا ذكر أقل ذلك ومن رأهيم، ذكر والنحو اللغة مسائل
الذي هو الذي ذكرته وهذا وحرف، من فعل وال وحرف، اسم من ال الكالم يكون

العربية»(١). باللغة يتعلق فيام الفقه أصول أهل من أعلم النحويون، وهم حرره
     

ومن ذلك  هلا، ال ثمرة التي املسائل بيان ~ عىل عثيمني الشيخ ابن حيرص
فيها، الناس تنازع مسألة «هذه قال: أوردها ملا الرسل بعثة األشياء قبل حكم مسألة

حتته»(٢). طائل وهو نزاع ال
  

وثمرهتا، أو للقواعد األصولية للتعريفات األمثلة سواء برضب يعتني الشيخ
ذلك ومن الواقع، من أو الفقهاء كالم من وأحياناً السنة، القرآن، أو من أحياناً من
مفرد؛ أن (كافر) مع للعموم هنا فأل النار، يف «الكافر فقال: مثل له العام عرف ملا

(كل)»(٣). حملها أن حيل للعموم التي (أل) وعالمة (أل) دخلت عليه لكن
.٦١ نظم الورقات ص رشح  (١)

.٢١٠ ص يف نظر مثال آخر ٢٠٧، ويُ نظم الورقات ص رشح  (٢)
.١٠٧ ص تعم النفي بعد النكرة يف آخر مثال نظر ١٠٣، ويُ نظم الورقات ص رشح  (٣)



٢١٦٥

       

من حيث  الفقهاء فيها خالف التي األصولية املسائل بيان عىل ~ الشيخ حيرص
األصوليني ذلك عند أمثلة ومن يف مصنفاهتم، الفقه علامء أصول يذكره االستعامل ما
فال الفقهاء أما الثالثة،  هذه بني  ويفرقون والشك، والوهم الظن يقابله العلم أن
استعامل عندهم فالغالب  اهللا  رمحهم الفقهاء «أما يقول: ذلك ويف بينها، يفرقون

عىل السواء»(١). والشك والوهم الظن الثالثة فيشمل اليقني مقابل يف الشك

     

بني  واجلمع األقوال التوفيق بني عىل باحلرص ~ عثيمني ابن الشيخ متيز
ومن بني من فضل اجلهاد، مجع بني العلم واجلهاد املفاضلة يف ذلك ومن اآلراء،
اجلهاد يكون فقد الزمن واختالف الفاعل باختالف خيتلف ذلك بأن فضل العلم

زمن أفضل(٢). يف أو لشخص العلم يكون وقد أفضل، أو زمن لشخص

  

اخلالف  مسائل ذكر عند ~ عثيمني ابن الشيخ  عند املهمة اجلوانب من
من الغموض، املسألة يشء يكتنف عندما وخاصة النزاع، حمل حترير عىل حرصه
رشيعتنا وافقته  «ما قال: به االحتجاج وحكم قبلنا من  رشع ذكر ملا ذلك ومن
السابق الكتاب يف وروده ألجل ال إياه واتباعنا باإلمجاع وهذا  ونتبعه حق فهو
ال ومثاله منسوخ، ألنه باالتفاق؛ به نعمل رشيعتنا فال خالف وما ولكن لرشيعتنا،
كانت ـ خاصة اليهود إرسائيل بني أهنا عىل مع وقتنا يف اإلبل الناس أكل عىل حيرم

اخلالف»(٣). حمل فهذا وفاقه بخالفه وال يرد رشعنا ومامل حمرمة،

.٥٠-٥١ نظم الورقات ص رشح  (١)
.١٦ النووية ص األربعني رشح (٢)
.٤٣ النووية ص األربعني رشح (٣)





٢١٦٦
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وعىل حممد عىل نبينا والسالم والصالة الصاحلات، تتم الذي بنعمته هللا احلمد
أمجعني. وصحبه آله

الرشعية، العلوم خدمة يف دوره وبيان النقد تعريف إىل البحث  عرض فقد
يف عثيمني ابن للشيخ العلمية باجلهود التعريف تم كام  الفقه، أصول علم ومنها
أصول منظومة يف ابتداءً ألفه وما الفن، هذا ملتون رشوحه خالل من الفقه أصول
ابن الشيخ عند النقد جوانب من عدد استعراض ثم ورشحها، وقواعده  الفقه
مبحث يف النقد وجماالت النقد، ألفاظ بيان خالل من الفقه بأصول املتعلقة عثيمني
يأيت: كام النتائج بعض اخلتام يف أوجز ولعيل األمثلة، من عدد ذكر مع هذا العلم،

الفقه. أصول يف النقدي باجلانب ~ عثيمني الشيخ ابن متيز : أوالً
مواضعها،  يف املناسبة النقد ألفاظ استعامل عىل ~ الشيخ  : حرص ا ـً ثاني

أو التجريح. عن التشنيع وبعده
الصحيح فام  والنظر والسنة الكتاب النقد عىل يف الشيخ ~ اعتامد : ا ـً ثالث

نقده. قبله، وما خالفها وافقها
  

النقدية لتستفيد  مناهجهم واستخراج الراسخني العلامء مؤلفات تتبع أمهية ـ ١
املتعلمة. األجيال منها

نرشاً  طالب العلم أوساط يف وتفعيلها النقد يف العامة بالقواعد االهتامم ٢ ـ
اآلخر. للرأي وقبوالً للحوار

نبينا عىل وسلم اهللا وصىل علمنا، ينفعنا بام ينفعنا، وأن، يعلمنا ما واهللا أسأل أن
أمجعني. وصحبه آله حممد وعىل
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