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 صامللخ  

 عابد حيىي حممد السرحي، ماجستري يف الفقه وأصوله:

 م2018يناير 

 راسة أتصيلية تطبيقيةالعنوان: منهج التعليل عند ابن عثيمني د

 املشرف على الرسالة: أ.د.عبد احلكيم عبد الرمحن السعدي

، -رمحه هللا-فكرة البحث تدور حول مباحث التعليل، وطرائقه عند ابن عثيمني 
مقدماً بني يدي ذلك مبقدمات موجزة، تتعلق بتعريف العلة والتعليل، وحملة موجزة عن التعليل 

  ة موجزة البن عثيمني.اثر، مع ترمجيف النصوص واآل

كتعليله ابلقواعد الفقهية، مدعمًا ذلك ابلنماذج   البحث تطرق لتعليالت ابن عثيمني العامة
  قاصد، واملصاحل.ة، وابحلكم، وامليواألمثلة من كتب الشيخ، وأيضا تعليالته ابلقواعد األصول

اليت يقصد منها اإلحلاق  ((علة القياس))أما تعليله ابملعىن االصطالحي اخلاص 
والتعدية، فاشتمل البحث على بعض مباحث العلة، كاملسالك اليت يتوصل هبا إىل معرفة 
العلة، كالنص، واإلمجاع، واإلمياء والتنبيه، والسرب والتقسيم، مث قوادح العلة اليت يُعرتض هبا 
على العلل اليت ال تصلح للعلية، كالنقض، والفرق، وفساد االعتبار، وكل ذلك من خالل 

 نتخبة من كتب الشيخ ابن عثيمني.األمثلة والنماذج امل

إضافة إىل أن البحث تضمن أهم مبحث يف التعليل، وهو األثر الذي حيدثه التعليل 
ا أو توسيعها، أو اإللغاء أحياانً، على ظواهر النصوص عند ابن عثيمني، كتضييق دائرة داللته

وفيه يظهر إىل مدى حيقق ابن عثيمني مبدأ التعليل يف اختياراته الفقهية، سيما يف املسائل 
 املعاصرة اليت يكون العمدة فيها هو التعليل، وإحلاق النظري ابلنظري، ومن خالل هذا 



 ث

 

 شكر وتقدير
أما  ، حممد وعلى آله وصالالحبه أمجعنياحلمد هلل رب العاملني والصالالالة والسالالالم على سالاليدان

سابق كلمات تت ،[40سورة النمل:{ ]ے ھ ھ ھ ھ} :انطالقاً من قوله تعاىل بعد:

  ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ} ه عز من قالالالالائالالالالل:لقولالالالال امتثالالالالاالً و الشالالالالالالالالالالالالالالكر والثنالالالالاء، 

كر )): وقالالدوًة بقول الن   ،[7]سالالالالالالالالالالالالالالالورة إبراهيم: {ڄ ڄ َكَر اا ا مان  َلا يشْْْْْْْْْْ  َلا ياشْْْْْْْْْْ 
َرَ    لِلن اسِ ))قوله: بو  ،(1)((الن اس كا كارا الن اِس ِاِ  أاشْْْْْْْْ   االعرتاف بفضالالالالالالالالالالل وإمياانً  ،(2)((ِإن  أاشْْْْْْْْ 

 .ابجلميل ورد الفضل إىل أصحابه

احلمد ، املتفضل هبا قبل استحقاقها، فله بكل نعمةاملنعم  هللوأكمله  الشكرفأوىف 
  ، فهو أهل الثناء واحلمد.ملء السموات وملء األرض وملء ما شاء من بعدمها

، الذي شرفين عبد احلكي  بن عبد الرمحن السعديأ.د/  شيخي الكرمي أشكرمث 
كما   نقصه جبميل إرشاداته، وكرمي نصحه.بقبول اإلشراف على هذا اجلهد املتواضع، وسدد 

أرشدين إىل عنوان هذا دلين و ، الذي رمي الزنكيصاحل بن كشيخي أ.د/  شكرال أنسى 
، والعميد وسف الصديقييتنا الكرمية ممثلة بعميدها أ.د/ لكلي شكريكما أوجه   البحث.

خالصة ، وكل أساتذيت الذين منحوين انيف الشمريد/ املساعد للبحث والدراسات العليا 
 .علومهم، ووافر نصحهم

أو دعاء،  ،أو كلمة ،أو مشورة ،تشجيعكل من ساعدين ووقف إىل جان  ب  أشكرو
 . ووافر إنعامهسائالً املوىل الكرمي أن جيزي اجلميع بواسع ثوابه، 

                                                

 لللل  ن  ، أبو داود سللللن بن  بش ا بللللحا بش  سللللننش بش بنللللو بش بللللساد بش  ب و ا  د  ا  لللل    سنننأبي دايد  د (1)
ل ق ه بنني، )دا  ا  سللللللللللللللللن   ا حنمل  ،   -ه(، ، حتق ق: بلللللللللللللللح    ا    و  275)امل وىف:  س كنم  -ه1430، 1حم بَّ
 .177، ص7م(، بنب يف بك  املح وف، ج2009

ه(، حتق ق: 241أسلس ا نل بن  )امل وىف:  بش هالل بش أبو  بس اهلل أمحس بش حمبس بش حنبل، مسأدي إلمامي حمد (2)
، 1، )م سلللللل لللللل  ا  سللللللن  ،  ،  ندل م بللللللس، و إ و .  بلللللل اف: د.  بس اهلل بش  بس ا  للللللش ا  كيبللللللح   ا   ن و 

ي(.21846، ب قم: )166، ص36جم(، 2001-ه1421
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 اإل داء

سؤاهلما  ل  كاان معي بدعائهما وتشجيعهما، فلما يزِ   نِ ي  اللذَ  دي  والأهدي هذا العمل ل
شجيع قة، والتوقد غمراين بوابل من الدعوات الصاد معهما، حبثي كلما تواصلتُ مشوار عن 

 الكرمي.
وا به عقلي كبرياً، فاللهم من رُ العلم صغرياً، ونو   ا يف قل  حب  و  قَ أل   ينَ شاخيي الذِ ومل

، أجرهفأجزل حي ًا ، ومن بقي منهم تلميذهما عن خري ما جزيت معلِّ  مات منهم فاجزه عين
 . وأسبغ عليه من واسع النوال، وسابغ اإلحسان
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 املقدمة
والصالة والسالم على من بعثه هللا بني يدي الساعة بشريا  ،هلل رب العاملني احلمد

ولن يضر  ،ومن يعص هللا ورسوله فال يضر إال نفسه ،ونذيرا، من يطع هللا ورسوله فقد رشد
م إبحسان إىل يوم الدين وأصحابه والتابعني هل آله، فصلوات هللا وسالمه عليه وعلى هللا شيئاً 
 أما بعد:

إبهلية املصدر تتسم ابلشمولية واملرونة، واكتسبت ذلك من مراعاة  اليتفإن شريعة هللا 
ودرء املفاسد عنهم، إضافة إىل ما متيزت به من عدم مجودها على  ،تشريعاهتا ملصاحل العباد

ابب االجتهاد لتوسيع داللة النصوص واالحنصار بني أحرفها، بل فتح هللا ألهل العلم والنظر 
 .من تصرفات املكلفني وأحواهلم لتشمل ما استجد   ؛تلك النصوص وتعديتها

فهوم، املنطوق و ففيها املعلل، الو  عاينَ امل ، فهي تراعينصوصال سفكما أهنا تقدِّ  
هم، دالئل، ويف هذه الثنائية العجيبة تظهر قدرات العلماء ومواهبالظواهر و التعقل، و التعبد و الو 

وتتمايز مقاماهتم وأفهامهم، وعلى قدر التوازن بني هذين األمرين تتفاوت أنظارهم واجتهاداهتم، 
وأغفل ابب  ،ب كفة األلفاظ على املعاين، وضيق أبواب العلل، وحلظ ابب التعبدفمن غل  

ه يف النظر، وزاغ به البصر، وكان اجتهاد فقد جارَ  ،وأمهل الدالئل ،التعقل، وراعى الظواهر
 .عرضة للخطأ والزلل

فجعل من الفرع  ،النصوص ومقاصدالعلل  جانب يف أوغلوقرينه يف اخلطأ من  
 ،وفاز هبا من آخى بني األلفاظ واملعاين ،حاكما على األصل، ومن الظين سلطاان على القطعي

وزاوج بني العلل ونصوصها، ليخرج له بعد ذلك فقها صافيا من بني فرث اجلمود ودم الرأي 
 رد.اجمل
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النظر، فمن موغل يف عللها ومقاصالالدها إىل حد  ولنصالالوص متفاوتيف ابب فقه اوالناس       
ومنهم من جعل من  ،-حسالالالب زعمهم–املخالفة للكليات من املقاصالالالد  إلغاء بعض الظواهر

 هو أشالالالالالالبه جبسالالالالالالد نزعت ينظر يف النصالالالالالالوص نظرة نردة عن ِحَكِمها مقاصالالالالالالدها، فأنتج فقهاً 
 هذين املقامني من تعقل حكمته ومقصالالالالالالالالالالالالالالده، وبني سالالالالالالالالالالالالالالية النص مانعاً قدفقد جعلوا  روحه،

 كثر.ستما بني مقل وم ،درجات متفاوتة من اآلخذين مببدأ التعليل لألحكام

 -حسب ما يطلقون على أنفسهم ذلك– ((السلفية))املدرسة  :ومن تلك املدارس
تها يف التأليف الفقهي هلا مشاركات فقهية متنوعة تستدعي التوقف عندها، ودراسة منهجي اليت

 وصياغة الفتوى.

ومن الصعوبة مبكان إلقاء حكم واحد يعمم على كل النتاج الفقهي الصادر عن هذه 
املدرسة، للتنوع الواضح داخل هذه املدرسة، لكن تبقى القواسم املشرتكة بني أطياف هذا 

فقهي، وال سيما ابب تعليل التيار كفيلة أبن تربز لنا املنهجية األصولية املتبعة يف التأصيل ال
 األحكام الذي حنن بصدده.

ومن خالل ابن عثيمني، ويف موضوع التعليل الفقهي بشكل خاص، نتعرف على 
يف التأليف الفقهي  ، وله ابع  هامن رموز  رمزاً  ابن عثيمني د  يع اليت بعض مالمح هذه املدرسة

أيدي طلبة العلم والدارسني  وقد أصبحت كتبه وفتاواه متداولة بني ،والفتاوى املعاصرة
األكادمييني، فقد بلغت الرسائل العلمية اليت تناولت شخصيته وتراثه يف الفقه واألصول 

–ما بني رسالة ماجستري ودكتوراه  ،وتسعني أطروحة إحدى على يربووالتفسري واللغة ما 
فت ملؤلفات فجاء هذا البحث استجابة هلذا احلضور الال -للشيخحسب إحصاء املوقع الرمسي 

ابن عثيمني على الساحة العلمية واألكادميية، ولتسليط الضوء على مسألة التعليل اليت تعترب 
  من أهم املسائل العلمية أتصيال وتطبيقاً.
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 أسباب اختيار املوضوع:

 املشاركة يف إبراز جهود ابن عثيمني العلمية. ❖
الصحيح يف االستنباط ليكون الستجالء املنهج  ؛قصد إبراز مناذج من املدرسة السلفية ❖

 .أسوة يف النظر الفقهي القائم على الدليل والتعليل
 االطالع على مؤلفات ابن عثيمني واالستفادة منها. ❖

 فرضية البحث:
سيفرتض الباحث أن ابن عثيمني من القائلني بتعليل األحكام، ويستعمل التعليل يف فتاويه وحبوثه 

 .من خالل النماذج اليت سيقدمها لك يف أثناء حبثهومؤلفاته، وسيقوم الباحث إبثبات ذ
 أمهية املوضوع:

 تكمن أمهية املوضوع من خالل النقاط التالية:

االجتهاد  بيكتسب املوضوع أمهيته من أمهية موضوع التعليل الذي يدور عليه اب ❖
 .والنوازل املعاصرةوالنظر يف املسائل 

 لكتبه وفتاويه انتشار واسع يف العامل. تعلق البحث برمز من رموز العامل اإلسالمي، و  ❖
أمهية املنهجية يف البحث الفقهي اليت سيتم إبرازها يف وأتيت أمهية البحث أيضًا من  ❖

 ثنااي البحث وخالل الدراسة.
 أ داف البحث:

 معرفة مدى االستجابة ملبدأ التعليل يف تقرير األحكام الشرعية عند ابن عثيمني. ❖
أو متاشيه مع العلل واملقاصد الشرعية يف التأليف  عثيمني بنالتأكد من مدى ظاهرية ا ❖

 وتصدير الفتاوى املعاصرة.
املشاركة يف تثبيت منهجية البحث الفقهي والعودة إىل أصول املذاهب األربعة اليت  ❖

 .استقرت على أصول واضحة ضبطت قواعد االستنباط ومسالك االجتهاد
 عثيمني.بيان أثر العلة على ظواهر النصوص عند ابن  ❖

 إشكالية البحث:
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 للبحث سؤال رئيسي يتلخص يف اآليت:

مع مقاصد  يف أحكام الشريعة وتوافقاً  إىل أي مدى حيقق ابن عثيمني القول ابلتعليل مرونةً 
 التشريع؟

 أسئلة البحث:

 فرعية وهي: أسئلةتتفرع عن إشكالية البحث 

 ة بوجه عام؟ما مدى القول ابلتعليل عند ابن عثيمني يف األحكام الشرعي ❖
 ماهي النماذج الفقهية اليت تثبت دعوى الباحث؟ ❖

 حدود البحث:

الشرح املمتع هو أهم وأوسع مؤلفات ابن عثيمني فسيكون البحث فيه ال على سبيل  ❖
احلصر واالستقصاء، ولكن على سبيل التمثيل والربهنة على ما يدعيه الباحث، إضافة 

لوغ املرام" و"نموع الرسائل والفتاوى"، إىل كتاب "فتح ذي اجلالل واإلكرام بشرح ب
و"تعليقاته على كتاب الكايف" البن قدامة، وهذه هي الكتب األصلية اليت يتم الرجوع 

 إليها غالبا، مع الرجوع إىل غريها من كتب الشيخ وفتاويه اندراً.
 الدراسات السابقة:

لكة العربية السعودية بعد البحث واملطالعة والسؤال ألهل االختصاص، والرحلة إىل املم
ابن اليت كتبت عن  وزايرة املكتبات العامة والتجارية، واستعراض عناوين البحوث والرسائل

يف  (1)لدى القسم العلمي يف مؤسسة الشيخ ابن عثيمني ، سيما البحوث املسجلةعثيمني
 وصلت إىل اآليت: تعنيزة 

                                                

مؤسالالالالالالسالالالالالالة الشالالالالالاليخ حممد بن صالالالالالالاحل العثيمني، أنشالالالالالالأت بعد وفاته، على يد أبنائه وأخويه، ومن ورائهم نموعة من ( 1)
من الكتب والرسالالالالالالائل والفتاوى واخلطب املشالالالالالالايخ من طالب الشالالالالالاليخ وحمبيه، وذلك للقيام على تراث الشالالالالالاليخ العلمي، 

، ومقرها _يف عنيزة_مسالالقط رأس الشالاليخ، وقد أصالالدرت نشالالرهوالدروس واحملاضالالرات واملقاالت واللقاءات، والعمل على 
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د الشيخ ابن عثيمني من خالل التعليل عنمن الدراسات السابقة: حبث دكتوراه بعنوان: 
 زايرته يف بيته وبعد ،، للباحث: أمحد الزنيديأبواب املعامالت من كتاب الشرح املمتع

 تبني اآليت: واالطالع على عمله

أن الباحث مل يناقش حبثه بعُد، وأنه ال يزال يف طور البحث، لكنه أخربين أنه على  .1
 مشارف االنتهاء من البحث. 

، فهو يبحث عن تعليالت الشيخ مجعا وحصرا، بينما اً س أصوليأن حبثه فقهي ولي .2
من خالل األمثلة والنماذج  تطبيقيحبثي له جانبان أتصيلي وهو األساس، وجانب 

 اجلانب التأصيلي. إلثباتاملذكورة 
، وإمنا حبث التعليل إطالقا أن الباحث مل يتطرق إىل العلة القياسية ابملعىن االصطالحي .3

أكثر منه يف التعليل، وهذا  االستدالل عند الشيخ يصدق عليه عنوان مبفهوم واسع قد
 فارق جوهري بني عملي وعمله.

السمات املنهجية يف " د.سليمان الضحيان بعنوانمن الدراسات السابقة: حبث 
" املنشور ضمن مقررات "ندوة الشرح املمتع منوذجاً  ابن عثيمني اخلطاب الفقهي عند
صفحة تقريبا، وقد تعرض للتعليل  70ويقع يف ، (1)مني العلمية"جهود الشيخ حممد العثي

عند ابن عثيمني يف السمة الثانية من املبحث الثاين، لكنه مل يزد عن سبع صفحات فقط 
يف بيان التعليل عند الشيخ، فلم أجد يف تلك الصفحات املختصرة ما يصرفين عن املواصلة 

 يف حبث املوضوع بشكل أوسع.

                                                

كثريا من مؤلفات الشالالالالاليخ بطبعات منقحة ومرتبة بعناية القسالالالالالم العلمي يف املؤسالالالالالسالالالالالة، وهلا جهود خريية يف رعاية بعض 
وقدم طالب العلم، وغريهم، وللمؤسسة فرعان، فرع يف مكة املكرمة ويف الرايض، وقد زرهتا يف مقرها الرئيسي يف عنيزة، 

 يل األخوة يف القسم العلمي بعض اخلدمات العلمية فجزاهم هللا خرياً. ينظر: املوقع الرمسي للمؤسسة:
ttp://binothaimeen.net/foundothemen/content/Pages/about 

جامعة يعة يف كلية الشر أقامتها  ، "جهود الش يخ حمم د العثيمني العلمي ة: دراسات منهجية حتليلية( الندوة بعنوان: "1)
وقدم فيها املشالالالالالاركون العشالالالالالرات من األوراًق البحثية املتعلقة ابلشالالالالاليخ ابن  ،7/11/1432-6يف املد ة ما بني  ،القصالالالالاليم

 عثيمني وجهوده يف خمتلف العلوم.
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ندوة جهود الشيخ حممد العثيمني ))ى بقية األوراق البحثية املقدمة يف كما اطلعت عل
مع -على أهنا تزيد عن مخسني ورقة حبث إال أين مل أجد من أفرد هلذا العنوان  ،((العلمية
 حبثا مستقال يوفيه حقه من الدراسة، مما طمأنين جبدة املوضوع وعدم السبق إليه.-أمهيته

 منهجية البحث:

واملنهج التحليلي، من  ،حث خالل حبثه منهجني: املنهج االستقرائييستخدم البا
ومن مث حتليلها ومناقشتها إن كان  اليت علل هبا الشيخ ابن عثيمني،خالل مجع التعليالت 

 املنقول يستدعي النقاش.

 املنهج التفصيلي:

وت ، على تفاوفتاويه اجملموعة من كتب الشيخ ابن عثيمنيمراجع الرجوع إىل أربعة -
كمصدر رئيسي، مث أييت بعده    (الشرح املمتع شرح زاد املستقنع) بينها، فيأيت كتاب

، واعتمدت فيه على نسخة الشاملة؛ لعدم توفر (جمموع فتاوى ورسائل ابن عثيمني)
فتح ذي اجلالل واإلكرام بشرح بلوغ )الكتاب الورقي لدي، مث أييت ابلدرجة الثالثة 

، مث بقية كتبه يف أصول (ثيمني على كتاب الكايف َلبن قدامةتعليقات ابن ع) مث، (املرام
 الفقه والقواعد الفقهية حسب احلاجة.

يف كتبه أو يف  استيعاب التعليالت الفقهية اليت ذكرها الشيخ الباحث لتزميمل  -
على اخلطة، نتهدا بتوزيعها  يراه مناسباً، مث قام منها ما منا انتخب، وإكتاب معني
ملباحث العلة من مسالكها وقوادحها، وغري ذلك من مباحث العلة  يف استيعاهبا 
 األصولية.

وردت التزم الباحث مبقارنة رأي الشيخ ابملذهب احلنبلي _غالبا_ يف املسائل اليت  -
، راجعاً يف ذلك إىل الكتب املعتمدة يف املذهب، وقد يقارن رأيه برأي يف البحث

، واملسائل املعاصرة، مع مناقشة بعض اآلراء املعاصرين واجملامع الفقهية يف النوازل
 اليت يرى الباحث فيها صواب القول املخالف للشيخ.
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معلومات املصدر يف أول ورود له، مث الباحث يف توثيق املصادر يف اهلامش يذكر  -
 .عند وروده مرة أخرى ((مصدر سابق))يشري إليه بال 

"، وكل ما هو خارجها فهو األقوال املقتبسة جيعلها الباحث بني عالميت تنصيص -
 من كالم الباحث، ومناقشاته.

 :خطة البحث

 يشتمل البحث على ثالثة فصول، فصل متهيدي، وفصلني رئيسني:

 وفيه مبحثان:، الفصل األول: التمهيد

  .املبحث األول: مقدمات يف التعليل
 :وفيه مطالب

 املطلب األول: تعريفات. •
 املطلب الثاين: تعليل األحكام. •
 ب الثالث: مناذج من التعليالت يف النصوص وأاثر الصحابة والتابعني.املطل •
 املطلب الرابع: أمهية التعليل عند ابن عثيمني. •
 املطلب اخلامس: أتثر ابن عثيمني مبنهج ابن تيمية يف التعليل. •

 .التعريف اببن عثيمنياملبحث الثاين: 

 :وفيه مطلبان
 املطلب األول: حياته الشخصية. •
 اين: حياته العلمية.املطلب الث •

 .عند ابن عثيمنيت العامة التعليال: الثاينالفصل 
 ثالثة مباحث:و  متهيد وفيه
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 .املبحث األول: التعليل ابلقواعد الفقهية
 وفيه مطلبان:

، والفرق بينهالالالالالالا وبني القواعالالالالالالد املطلالالالالالالب األول: التعريف ابلقواعالالالالالالد الفقهيالالالالالالة •
 األصولية.

 عد الفقهية عند ابن عثيمني.املطلب الثاين: مناذج التعليل ابلقوا •
  .التعليل ابلقواعد األصوليةاملبحث الثاين: 

 وفيه مطلبان:
 .املطلب األول: التعريف ابلقواعد األصولية •
 .املطلب الثاين: مناذج التعليل ابلقواعد األصولية عند ابن عثيمني •

 .املبحث الثالث: التعليالت األخرى
 وفيه ثالثة مطالب:

 .هبا التعليلمن ليل ابحلكمة عند ابن عثيمني ومناذج املطلب األول: التع •
 التعليل هبا.من املطلب الثاين: التعليل ابملقاصد عند ابن عثيمني، ومناذج  •
 التعليل به.  املطلب الثالث: التعليل ابلنظر العقلي عند ابن عثيمني، ومناذج •

  .ابن عثيمني عند ((القياسية ةالعل))اخلاص التعليل ابملعىن : الثالثالفصل 
 مباحث: ثالثةمتهيد و وفيه 

 مسالك العلة عند ابن عثيمني. املبحث األول:
 مطالب: مخسة وفيه

 نص.المسلك : ولاملطلب األ •
 .الثاين: مسلك اإلمجاعاملطلب  •
 م.املطلب الثالث: السرب والتقسي •
 املطلب الرابع: اإلمياء والتنبيه. •
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 .املطلب اخلامس: الدوران •
 دح العلة عند ابن عثيمني.اين: قوااملبحث الث
 مطالب: مخسة وفيه

 املطلب األول: النقض. •
 املطلب الثاين: فساد االعتبار. •
 املطلب الثالث: الفرق. •
 املطلب الرابع: القدح يف كون الوصف غري منضبط. •
 ح الطرد.املطلب اخلامس: قاد  •

  َللة النص عند ابن عثيمني.املبحث الثالث: أثر العلة يف د
 وفيه ثالثة مطالب:

 .داللة العام ابلعلة عند ابن عثيمنياملطلب األول ختصيص  •
 .عند ابن عثيمني املطلب الثاين: أثر العلة يف توسع دائرة النص •
 .املطلب الثالث: إلغاء داللة ظاهرة النص ابلعلة عند ابن عثيمني •
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 الفصل األول: التمهيد
 وفيه مبحثان:

 املبحث األول: مقدمات يف التعليل  •
 :وفيه مطالب

 املطلب األول: تعريفات. ▪
 املطلب الثاين: تعليل األحكام. ▪
 املطلب الثالث: مناذج من التعليالت يف النصوص وأاثر الصحابة والتابعني. ▪
 املطلب الرابع: أمهية التعليل عند ابن عثيمني. ▪
 اخلامس: أتثر ابن عثيمني مبنهج ابن تيمية يف التعليل. املطلب ▪

 .التعريف اببن عثيمنياملبحث الثاين:  •

 :وفيه مطلبان
 املطلب األول: حياته الشخصية. ▪
 املطلب الثاين: حياته العلمية. ▪
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 ملبحث األول: مقدماتا

 وفيه أربعة مطالب:
 املطلب األول: تعريفات. •
 ام.املطلب الثاين: تعليل األحك •
 املطلب الثالث: مناذج من التعليالت يف النصوص وآاثر الصحابة والتابعني. •
 املطلب الرابع: أمهية التعليل عند الشيخ ابن عثيمني. •

 املطلب األول: تعريفات:
 تعريف املنهج:

 هلا يف اللغة معنيان:و  هَنََج، :أصل هذه الكلمة
 .الطريق الواضح األول:
 .(1)م: أاتان فالن ينهج، إذا أتى مبهورا منقطع النفساالنقطاع ومنه قوهل والثاين:

 .(2)أما املنهج يف اللغة فهو: الطريق الواضح
فاملنهج هو الطريق الواضالالالالالالالالالالالالح  ،وال خيرج املعىن االصالالالالالالالالالالالالطالحي هنا عن املعىن اللغوي 

 م.الذي سلكه ابن عثيمني يف تعليل األحكا

                                                

 .361، ص5جهال( 1399، )دمشق: دار الفكر، مقاييس اللغة( ابن فارس، أمحد بن فارس، 1)
وينظر: ، 41، ص6جم( 2001، 1بريوت، ط –، )دار إحيالالاء الرتاث هتْْبيْْب اللغْْة( األزهري، حممالالد بن أمحالالد، 2)

، وينظر: ابن منظور: 688، ص1ج( 1995 –، )مكتبة لبنان انشالالالالالالالالالالرون خمتار الصْْْْْْْحاحالرازي: حممد بن أيب بكر، 
 .383، ص2ج، د. ت(، 1)بريوت: دار صادر، ط  ،لسان العربحممد بن مكرم، 
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 تعريف التعليل:
 .(1)بعد أخرى الثمرة مرةً  ين ُ ، وجَ يق  بعد سَ  ي  ق  سَ  التعليل يف اللغة:
إظهار علّية الشالاليء، سالالواء كانت العلة اتمة أو انقصالالة، وقيل هو » ويف اَلصْْطالح:

تقرير ثبوت املؤثر يف إثبات األثر، وهو خبالف االسالالالالالالالالالالالالالالتدالل الذي يُعرف بتقرير ثبوت األثر 
دليل إلثبات املدلول، إلثبات املؤثر، وقيل بل يدخل يف معناه إن قيل االسالالتدالل هو تقرير ال

 .(2) «سواء كان ذلك من األثر إىل املؤثر أو العكس، أو من أحد األثرين إىل اآلخر
التعقل  ويرى ابن عثيمني أن التعليل يشالالالالالالالالالالالالالالمل كل مايظهر معقولية األحكام وجانب

فلهذا أان أحث  الطلبة على أن يكون لديهم علم ابلتعليل؛ الذي هو الدليل » فيها، فيقول: 
 .(3)«عقلي؛ من أجل إقناع اجملادلنيال

، إذ هي اهلدف من فيحسن بنا أن نذكر تعريف العلة ،بيان العلة هو إذا كان التعليل
 التعليل، فنقول وابهلل التوفيق:

 
 
 
 
 
 

                                                

م( 1987، 7دار العلم للماليني، ط: ، )يروتالصْْحاح  ج اللغة وصْْحاح العربية، ( اجلوهري، إمساعيل بن محاد1)
 .1773، ص5ج
  (،هالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال1/1405ط. ،دار الكتالاب العريب)بريوت: علي بن حممالد حتقيق إبراهيم األبيالاري  التعريفاتجلرجالاين ا (2)

 .87ص:
 .418، ص11، مصدر سابق،جفتح ذي اجلالل واإلكرام بشرح بلوغ املرام( ابن عثيمني، 3)
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 :تعريف العلة لغة واصطالحا
، ومعىن حيل (1)سببه: املرض، تقول اعتل فالن، وهذه علته أي: ابلكسر :العلة لغة

ل فيتغري به حال احملل، ومنه مسي املرض علة ألن حبلوله يتغري احلال من القوة إىل ابحمل
 .(2)الضعف

  عال ً  ل  عِ ويَ  ل  عَ يالَ  الشرب بعد الشرب تباعا، عل  : الشربة الثانية، وقيل: الَعل  والَعَلل
 .(3)الً لَ وعَ 

 :الثة معانغوية للعلة تدور حول ثومن خالل ما سبق ميكن القول أبن املعاين الل
 التكرار •
 السبب •
 املرض  •

 .اجلملة حيث من للحكم سبب هي العلة إذ الثاين؛ هو منها االصطالحي للمعىن واملناسب
 :تعريف العلة اصطالحا  

لعلة؛ الرتباط مفهوم العلة مبسائل ل تعريف واحدمل تتفق كلمة األصوليني على 
 :رئيسةيف ثالثة اجتاهات   تعاريِفهم، وميكن إمجالُ (4)كالمية

                                                

 .1338، ص1م( ج2005، 8بريوت، ط –، )دار الرسالة القاموس احمليطالفريوز آابدي، حممد بن يعقوب،  1))
، )بريوت: دار اهلداية، د. ط(،  ج العروس من جوا ر القاموسالز بيدي، حمّمد بن حمّمد احلسالالالالالالالالالالالالالالاليين الز بيدي،  2))
 .47، ص30ج
 .91، ص1م( ج2000بريوت،  –، )دار الكتب العلمية واحمليط األعظ  احملك ابن سيده، علي بن إمساعيل،  3))
 ( كالتحسني والتقبيح عند املعتزلة، ومسألة تعليل أفعال هللا ابحلكمة واملصلحة، وتنزيه هللا عن األغراض والبواعث.4)
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ما أضاف الشرُع احلكَم إليه، وانطه »: تعريف الغزايل ومن معه أبن العلة هي :األول
 .(1)«به، وهي مؤثرة يف احلكم ال بذاهتا، ولكن جبعل الشارع هلا مؤثرة

الوصف املؤثر يف احلكم، ونسب هذا التعريف إىل بعض املعتزلة، : جعلوها مبعىن :الثاين
وأما العلة يف عرف الفقهاء فهي ما أث رث حكما شرعيا، »: تزيلقال أبو احلسن البصري املع

 .(2)«من الشرع وإمنا يكون احلكم شرعيا إذا كان مستفاداً 
عالمة أو أمارة، بل مؤثرة يف اقتضاء ليست نرد فالعلة عند أصحاب االجتاه الثاين 

ن العلة قبيحا ون ختلف احلكم عاحلكم وموجبة له، فال يتخلف احلكم عقب وجودها، ويعد  
، بينما على التعريف األول هي مؤثرة يف احلكم لكن ال بذاهتا، وإمنا جبعل الشارع هلا عقال
 مؤثرة.

مشتملة : أبهنا مبعىن الباعث، أي( 4)وابن احلاجب (3)وهو اختيار اآلمدي: الثالث
 .ع احلكمللشارع من شر   على حكمة صاحلة أن تكون مقصودةً 

للمكلف على امتثال  ارع على تشريع احلكم، وإمنا ابعث  للشوالباعث هنا ليس ابعثا 
 .احلكم عند علمه ابحلكمة اليت قصدها الشارع من تشريع ذلك احلكم

                                                

، وينظر: 281هالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال(، ص: 1413، 1، )بريوت: دار الكتب العلمية، ط املسْْْْْتصْْْْْفى( الغزايل، حممد بن حممد، 1)
، الطويف، سليمان 141، ص2ج)بريوت: دار املعرفة، د. ط، د. ت(،  أصول السرخسيالسرخسي، حممد بن أمحد، 

 .315، ص3جهال(،  1407، 1، )بريوت: مؤسسة الرسالة، ط شرح خمتصر الروضةبن عبد القوي، 
، 2ج (1403، 1ت، طبريو –، )دار الكتالالب العلميالالة املعتمْْد يف أصْْْْْْْْْْْول الفقْْ ( البصالالالالالالالالالالالالالالالري، حممالالد بن علي، 2)

 .200ص
، 3ج ، )بريوت: املكتب اإلسالالالالالالالمي، د. ط، د. ت(،اإلحكام يف أصْْْْْول األحكام( اآلمدي، علي بن أيب علي، 3)

 .203ص
، اإلهباج يف شْْْرح املنهاج منهاج الوصْْْول إا عل  األصْْْول للبي ْْْاوي( ينظر: السالالالالبكي، علي بن عبد الكايف، 4)

 .40، ص3ج هال(،1404، 1بريوت، ط –)دار الكتب العلمية 
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أبن العلة مبعىن الوصف املعرف للحكم، : وهو اجتاه الرازي ومن معه، قالوا: الرابع
 .(1)«م يفسروهنا ابملعرفوأما أصحابنا فإهن»: فقد استبعد الرازي تلك املعاين السابقة مث قال

ومن خالل ما تقدم من اصطالحات األصوليني يف العلة، واختالف إطالقاهتم، يتبني 
 اخلالفأن مصطلح العلة من أكثر املصطلحات األصولية اختالفا يف مفهومه، وهذا يفسر 

 .الكبري الذي حصل يف كثري من مسائل العلة وشروطها
اخلالف العظيم أهنم مل يتفقوا على حد واحد للعلة  وتبني أن منشأ هذا»: يقول الغزايل

 .(2)«على ذلك احملكمعلوم، ولو وقع االتفاق عليه هلان عرض الوصف املذكور يف حمل النزاع 
وقد أشار ابن السبكي إىل قريب من ذلك عندما شرع يف الكالم عن القياس فافتتحه 

 .(3)مهيتها وتشعب آراء الناس فيهابفصل مستقل عن العلة قبل احلديث عن األصل والفرع؛ أل
إىل اتفاقهم على حجية -بعد نقل اخلالف يف تعريفهم للعلة-لكن جتدر اإلشارة هنا 

القياس، وتعليل األحكام الشرعية، واشتماهلا على احِلَكم البالغة، واملصاحل األكيدة، وإن 
 .(4)اختلفت عباراهتم يف مفهوم العلة وحدها

                                                

 هالالالالالالالالالالالالالالالالالال(1400، 1الرايض، ط-، )جامعة اإلمام حممد بن سالالالعوداحملصْْول يف أصْْول الفق ( الرازي، حممد بن عمر، 1)
 .135، ص5ج
، 1بغداد، ط-، )مطبعة اإلرشالالادشْْفاء الغليل يف بيان الشْْب  واملخيل ومسْْالك التعليل( الغزايل، حممد بن حممد، 2)
 .486م( ص:1971-1390ه
ا أفرد بيان العلة بفصالالالالالل مقدم على بيان األصالالالالالل والفرع ومتعلقاهتما؛ لكثرة تشالالالالالعب اآلراء عندها، وعظم قال: "إمن 3))

اإلهباج شْْْْْْرح موقعها، وتشالالالالالالالالتت املباحث فيها، وقد اختلفت مقاالت الناس يف تفسالالالالالالالالريها على مذاهب"، السالالالالالالالالبكي: 
 .39، ص3ج مصدر سابق املنهاج،

ت وأجوبة ال حيتملها هذا البحث املختصالالالالر، وقد اسالالالالتوفاها شالالالاليخنا عبد وعلى كل تعريف للعلة مما سالالالالبق اعرتاضالالالالا 4))
مبْاحْث العلْة يف القيْاس عنْد  :يف كتالالابالاله الالالذي يعترب عمالالدة البالالاب -حفظالاله هللا-احلكيم بن عبالالد الرمحن السالالالالالالالالالالالالالالالعالالدي

 .102-67م( ص: 1986-هال1406، 1دار البشائر اإلسالمية، ط :)بريوت، األصوليني
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 :د ابن عثيمنيتعريف العلة وشروطها عن
، ولكن ابلنظر إىل اسالالالالالالالتعماله (1) «املعىن الذي ثبت بسالالالالالالالببه حكم األصالالالالالالالل»: والعلة

ملصالالطلح العلة  د أن ابن عثيمني قد يطلق العلة على ما سالالبق وعلى احلكم واملصالالاحل املرتتبة 
 على علة احلكم كما سيتضح يف ثنااي البحث.

 :من كالم ابن عثيمني شروط العلة
للعلة شالالالالالروطاً كثرية، وهي موجودة مثررة يف كتب األصالالالالالول، والذي  يذكر األصالالالالالوليون

 يهمنا هنا هو مبحث شروط العلة عند ابن عثيمني، وقد ذكر للعلة شروطا فقال:
 الشالالالالالالرع قواعد من يعلم للحكم مناسالالالالالالب معىن على مشالالالالالالتملة العلة تكون أن .1

ة فيه مل سالالالالالالكار يف اخلمر فإن كان املعىن وصالالالالالالفاً طرداي  ال مناسالالالالالالبكاإل  اعتباره؛
 يصح التعليل به؛ كالسواد والبياض مثاًل.

أن بريرة خريت على زوجها حني ))حديث ابن عباس رضي هللا عنهما : مثال ذلك
 .(2)((وكان زوجها عبدا  أسودا: عتقت قال

وصف طردي ال مناسبة فيه للحكم، ولذلك يثبت اخليار لألمة إذا  ،"أسود: "فقوله
 .وال يثبت هلا إذا عتقت حتت حر، وإن كان أسودعتقت حتت عبد وإن كان أبيض، 

 ضرب يف كاإليذاء  األصل؛ يف كوجودها  الفرع يف موجودة العلة تكون أن .2
 يصح مل الفرع يف موجودة العلة تكن مل فإن التأفيف، على املقيس الوالدين
 .القياس

                                                

، د. ط، د. ت( 1526الرايض،  –، )دار ابن اجلوزي األصْول من عل  األصْولحل، ( ابن عثيمني، حممد بن صالالا1)
 .68ص
، )دار طوق النجاة مصالالورة عن السالاللطانية إبضالالافة ترقيم حممد فؤاد صْْحيح البخاري( البخاري، حممد بن إمساعيل، 2)

 (.5282رقم ) ،48، ص7ابب خيار األمة حتت العبد، جهال،( 1422، 1عبد الباقي ، ط
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ري الراب يف جي: أن يقال العلة يف حترمي الراب يف الرب كونه مكياًل، مث يقال: مثال ذلك
التفاح قياساً على الرب، فهذا القياس غري صحيح، ألن العلة غري موجودة يف الفرع، إذ التفاح 

 .(1)غري مكيل

النهي »القول أبن العلة يف حديث : مثاله عليه، املنصوصَ  العلةَ  ختالف ال أن .3
 .(2)«عن الذكاة ابلسن والعظم

على هذا و  ،واملنخنقة حمرمة ،مظنته كون الذبح هبما يشبه اخلنق أو هو: وج  الدَللة
 ؛ ألن الن  (4)واجلمهور منعوا من ذلك مطلقا ،(3)غوا الذبح هبما إذا كاان منزوعنيسو  

املنصوص عليه يف  استثنامها مما أهنر الدم؛ وألن العلة اليت ذكروها خمالفة لتعليل الن  
 .(5)حلديثا

ليل املنصوص، رد منه للتعليل به لكونه وألن العلة اليت ذكروها خمالفة للتع: فقوله
خالف النص، والعلة ال تقوى على مقابلة النص ومعارضته، والتعليل املنصوص مقدم على 

 .أ.ه بنصه من كالم ابن عثيمني.املستنبط

                                                

 .87ص ،، مصدر سابقاألصول من عل  األصولابن عثيمني، ظر: ( ين1)
( كتاب اجلهاد والسالالالري، ابب ما يكره من ذبح 3075) ، حديث رقم75، ص4، جصْْحيح أخرجه البخاري يف  (2)

( كتاب األضالالالاحي، ابب جواز الذبح 1968) ، حديث رقم1558، ص3ج ،صْْْحيح مسْْْل اإلبل والغنم يف املغامن، 
قال ))وإذا اسالتيقظ أحدكم من نومه فليغسالل يده  ملسو هيلع هللا ىلصال السالن، ولفظه: عن أيب هريرة أن رسالول هللا بكل ما أهنر الدم إ

 قبل أن يدخلها يف وضوئه فإن أحدكم ال يدري أين ابتت يده((.
، شْْْْْْْْْرح تنوير األبصْْْْْْْْْار وجامع البحارالدر املختار هذا مذهب احلنفية، ينظر: احلصالالالالالالالالالالالالكفي، حممد بن علي، ( 3)

 وما بعدها. 207، ص5م(، ج2003ه_1423، 1العلمية، ط )بريوت: دار الكتب
)القاهرة:  املغين، عبد هللا بن أمحد، ابن قدامة،، وينظر: 2/209، وهناية املقتصد بداية اجملتهدينظر: ابن رشالد، ( 4)

 .573، ص8م(، ج1968ه_1388دار احلديث، د ط، 
 .175، ص7ط، د. ت، بتصرف يسري ج، د. جمموع فتاوى ورسائل ابن عثيمني ينظر: ابن عثيمني، ( 5)
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 :تعليل األحكام: املطلب الثاين
اس يتعارفون على تعليل 1انقضالالالالالالى عصالالالالالالر التشالالالالالالريع وعصالالالالالالر الصالالالالالالحابة والتابعني والن

السالالالالالالالالالالالاليما بعد أن دخل على الناس علم الكالم، فكان  ،ام، مث حدث اخلالف بعدهماألحك
 ل:أن اختلف العلماء نتيجة ذلك يف إثبات تعليل األحكام على ثالثة أقوا

وهذا املذهب نسالالالالالالالالالالالالالالبه  ،من أثبت التعليل، وأن أحكام هللا تعاىل معللة القول األول:
 .(1)كثري من األصوليني للمعتزلة

 أييت:واستدلوا مبا 
 النصوص اليت ورد فيها تعليل األحكام وسنذكر بعضا منها يف املطلب الثاين. -1
وج  الدَللة ، [107]األنبياء:  { ک ک گ گ گ }قوله تعاىل:   -2

وإال كان التكليف حمض  ،الرمحة تقتضي أن تكون األحكام حلكمة: أن من اآلية
 .(2)تعب ال فائدة فيه

ملالالا يلزم من القول بالاله من لوازم ابطلالالة يف حق هللا  القول مبنع التعليالالل؛ القول الثْْاين:
 .(3)تعاىل من الغرض والباعث واالستكمال ابلغري، وهذا كله حمال يف حق الباري جل وعال

 ومن أدلة هذا القول:
أنه مل يقل به أحد من الصحابة وال التابعني، وإمنا هو أمر أحدثه أصحاب  -1

 .(4)الشافعي مث تبعهم احلنفية

                                                

، خمتصْْر التحريروينظر: ابن النجار: حممد بن أمحد، ، 200، ص2جمصالالالدر سالالالابق،   ،املعتمدينظر: البصالالالري، ( 1)
 .39، ص4(، ج1997، 2مكتبة العبيكان ، ط :)الرايض

 (.267ص:  د. ط، د. تشفاء العليل، ( ابن قيم اجلوزية: حممد بن أيب بكر، 2)
هناية السول ، وينظر: االسنوي: عبد الرحيم بن احلسن،  134، ص5، مصدر سابق، ج احملصولرازي، ال( ينظر: 3)

 .20لبنان، د. ط، د. ت(، ص: -بريوت-، )دار الكتب العلمية شرح منهاج األصول
 .117، ص7، مصدر سابق، جاإلحكام يف أصول األحكام( ينظر: 4)
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 عليل يلزم منه استكمال الباري سبحانه بغريه، وهذا حمال.القول ابلت -2
إن األحكام معللة مبصالالالالالالاحل العباد سالالالالالالواء ظهرت لنا املصالالالالالاللحة أم ال؟  القول الثالث:

لكن هذا التعليل ليس على سالالالالالالبيل الوجوب كما تقول املعتزلة، وهو مذهب كثري من الفقهاء 
 .(1)واألصوليني

من األحكام معللة كما هو معلوم، وللنصالالالالالالالالالالالالالالوص ورود كثري يدل عليه والقول الثالث 
 من الكتاب والسنة اآليت ذكرها.

 :مناذج من التعليالت يف النصوص وأاثر الصحابة والتابعني: املطلب الثالث 
سنذكر هنا بعض النماذج اليت تدل على أن منهج التعليل منهج اثبت ومقرر يف الكتاب 

 والسنة وآاثر السلف:

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  } قرآن الكرمي: قالالالال تعالالالاىل:: من الالنموذج األول

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  

 .[6احلشر:سورة ]{يڌ ڎ
من حروف حرف وهي  ،(كي)بالالالالالالالالالالالالالالالالال علق حكم تقسالاليم الفيء أنه  ج  اَلسْْتدَلل:و 

كي ال تقسالالالالالالالالالالالالالالمالاله الرألسالالالالالالالالالالالالالالالاء واألغنيالالاء واألقوايء بينهم دون الفقراء فيكون املعىن:   ،لالالة هنالالاالع
 .(2)والضعفاء

                                                

، د. ط، د. كشْْْف األسْْْرار شْْْرح أصْْْول البزدوين أمحد بن حممد، ( ينظر: عالء الدين البخاري: عبد العزيز ب1)
 (.4/173ت، 

-ه1423الرايض، د، ط، -)دار عالالامل الكتالالب ،جلْْامع ألحكْْام القرآنحممالالد بن أمحالالد بن أيب بكر، ا ،( القرط 2)
 .16، ص18ج بتصرف يسري،م(، 2003
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قال: مسعت  : من السالالالالالالالالالالالنة النبوية: حديث سالالالالالالالالالالالعد بن أيب وقاص النموذج الثاين
أينقص الرطب إذا )): يسالالالالالأل عن شالالالالالراء التمر ابلرطب، فقال رسالالالالالول هللا  رسالالالالالول هللا 

 عن ذلك. فنهاه رسول هللا  قالوا: نعم، (1)؟((يبس
أن ذكره للنقص مقرتان بيبس التمر ليس لذكره وجه سالالالوى التعليل  ج  اَلسْْتدَلل:و 

 .(2)به
 : من آاثر الصالالالالالالالالالالالالالالحالالابالالة: مالالا ورد عن زيالالد بن اثبالالتالنموذج الثْْالْْث

 :أنالاله قالالال ،
قال أبو بكر  .ليمامة، فإذا عمر بن اخلطاب عندهأرسْْْْْْل إب أبو بكر بعد مقتل أ ل ا))
يوم اليمامة بقراء القرآن، وإين أخشى أن  ن عمر أ ين فقال: إن القتل قد استحر  : إ

 .أن أتمر جبمع القرآنيستحر القتل ابلقراء ابملواطن، فيب ب كثري من القرآن، وإين أرى 
فل   .قال عمر:  با و  خري .؟ملسو هيلع هللا ىلصتفعل شْْْْْْْيئا   يفعل  رسْْْْْْْول   كيف قلت لعمر:  

قال  .ذلك البي رأى عمر ح   صْْْْْدري لبلك، ورأيت يفيزل عمر يراجعين حىت شْْْْْر 
زيد: قال أبو بكر: إنك رجل شْْْْْاب عاقل َل نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسْْْْْول 

علي فو  لو كلفوين نقل جبل من اجلبال ما كان أثقل .  القرآن فامجع   عِ ب  تْا ، فتْا ملسو هيلع هللا ىلص  
، قال:  و ؟يفعل  رسول    كيف تفعلون شيئا  قلت:   .مما أمرين ب  من مجع القرآن

 .(3)((و  خري
، ن  مجع القرآن الكرمي يف مصالالالالالالحف واحد مل يكن على عهد الأن  وج  الدَللة:

، بذلك ذلك أبنه خري، مث أمر أبو بكر زيَد بن اثبت  -رضي هللا عنهما-اخلليفتان فعل ل 
 وهذا منهما تعليل ابملصلحة.

                                                

تبة العصالالرية، د. ط، د. ت(: كتاب البيوع ، )بريوت: املكسْْنن أد داود، سالالليمان بن األشالالعث، أبو داود( ينظر: 1)
 ( قال الشيخ األلباين: صحيح. 3359، رقم )251، ص3ابب يف التمر ابلتمر، ج

 .308هال(، ص 1413، 1، )بريوت: دار الكتب العلمية، ط املستصفى، حممد بن حممد، الغزاب( 2)
 ب مجع القرآن، مصدر سابق. ( كتاب فضائل القرآن، اب4986) ، حديث رقم183، ص6ج، صحيح البخاري( 3)
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إن اسالالالالالالالالالالالالالالتطعت أن تُلقِّينِّ » عني: قول علقمة النخعي:: من آاثر التابالنموذج الرابع
فإين أخاف أن وا يب أحدا نُ ذِ ؤ  آخر ما أقول ال إله إال هللا وحده ال شالالالالالالالالالالالالالالريك له فافعل، وال تالُ 

 .(1)«يكون كنعي اجلاهلية
أنالاله هنالالاهم أن خيربوا أحالالدا مبوتالاله وبني هلم علالالة ذلالالك وهي: خوفالاله أن  وجْْ  الْْدَللْْة:

ية، وقد خيالف يف هذا الفهم الذي ذهب إليه، لكن املقصود هو يكون ذلك مثل نعي اجلاهل
 منزع التعليل الذي ذكره.

 :أمهية التعليل عند الشيخ ابن عثيمني: املطلب الرابع
التعليل من أهم أبواب االجتهاد، بل هو ركن االجتهاد وعموده، وهو ركيزة أصول  يعد  

فقهية يف صورة املعقوالت، وهو مجال الفقه الفقه ونقطة انطالقه، ومن خالله تربز الفروع ال
وأساس االستنباط، فالفقه من غري تعليل فقه جامد ال يتعدى األوراق اليت كتب عليها، ومن 

م عامليتها، فالنصوص بغري تعليل رام فقها ال تعليل فيه فقد أزرى ابلشريعة، وضيق سعتها وحج  
مكانتها، وحتكم يف دالالهتا ومعانيها،  مها حطٌّ منكَ ألحكامها وال أتمل يف مقاصدها وحِ 

 .عليه ه املرتتبةَ مَ كَ فقدسية النص ابألخذ مبعناه الذي يشمل مقاصده وعلته وحِ 
يهتم  ،ابألدلة السمعية هإىل جانب اهتمامف وابن عثيمني ممن يهتم ابلتعليل والتدليل

ن الكتاب والسنة أو أقوال أيضا ابألدلة العقلية االجتهادية فهو غالبا ما يردف الدليل النقلي م
الصحابة ابلدليل العقلي ودليل القياس بناء على العلل واملقاصد واملصاحل، ويقرر أن األحكام 

  .معلوم ومنها قد ال نعلمهالشرعية مرتبطة حبكم وعلل منها 
 -عّز وجل -فما من حكم من أحكام الشريعة إال وله حكمة عند هللا »: فيقول

ران، أو لتقصريان يف نص أو ابإلمجاع أو ابالستنباط، وقد ال تظهر لقصو لكن قد تظهر لنا ابل
 .(2)«طلب احلكمة

                                                

 .6/92م(، 1968، 1بريوت، ط-، )دار صادرالطبقات الكربى( ابن سعد، حممد بن سعد البصري، 1)
رح املمتع على زاد املسْْْْْتقنع: حممد بن صالالالالالالالاحل ، ابن عثيمني (2)   1428، 1الرايض، ط -، )دار ابن اجلوزيالشْْْْْ 

 .380، ص6هال(، ج
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وجيملها خبمس  ،ومثرة الوقوف عليها ،ويشري إىل فوائد التعرف على علل األحكام
 :فوائد هي

أن اإلنسان يعرف مسو الشريعة اإلسالمية، وأنه مل يشرع فيها شيء  :الفائدة األوا
يه، ومجيع املسائل احلكمية معل لة، لكن اترة تكون العّلة معلومة، واترة تكون إال لسبب يقتض

العّلة نهولة، واترة يعلمها بعض الناس، وجيهلها بعضهم، فتارة تكون فوق مستوى العقول، 
 .لكننا نعلم أن هللا مل يشرعها إال حلكمة

ركه يف هذه العّلة، وأدلة أننا إذا فهمنا عّلة احلكم قسنا عليه ما شا :الفائدة الثانية
 .القياس معروفة يف الكتاب والسّنة وليس هذا موضع ذكرها

أن اإلنسالالالالالالان إذا فهم العّلة ازداد طمأنينة وأخذاً ابألحكام الشالالالالالالرعية،  :الفائدة الثالثة
ألنه يفهم ملاذا شالالالالالرع هذا احلكم حترمياً أو إجياابً فيزداد طمأنينة، وفرحاً وسالالالالالروراً بفعل األوامر، 

 .ذلك يزداد فرحاً وسروراً برتك النواهي، فيتمسك ابلشريعةوك
أن العّلة، هي عبارة عن دليل عقلي إذا فهمتها اسالالالالالالالالالالالتطعت أن تقنع  الفائدة الرابعة:

من مل يقتنع ابلكتاب والسالالّنة، وحنن يف هذا العصالالر يف حاجة ماسالالة إىل هذا األمر، ألن كثرياً 
، فإذا وهبك هللا شالالالالالالالالاليئاً من معرفة العلل واحِلَكم من الناس جيادلونك حىت يف األدلة الشالالالالالالالالالرعية
 .واألسرار استطعت أن تقنع غريك بداللة العقل

أن اإلنسالالان يكون عنده ملكة ورسالالوا يف العلم، وإن شالالئت دليالً  :الفائدة اخلامسْْة
على ذلك فاقرأ كتب شالالالالالاليخ اإلسالالالالالالالم ابن تيمية رمحه هللا، انظر كيف أييت ابلشالالالالالالواهد الكثرية 

واحدة حىت تعرف مقدار الرسالالالالالالالالالالالوا يف العلم من اإلنسالالالالالالالالالالالان الذي يفهم احِلَكم على مسالالالالالالالالالالالألة 
 .(2)،(1)«واألسرار

وينبه إىل ضالالالالالالرورة األخذ مبنهج التعليل وإبراز املعاين املسالالالالالالتورة وراء ظواهر النصالالالالالالوص؛ 
 .جلدل يف حمكمات الشرع وتشريعاتهوكثر ا ،سيما يف هذا العصر الذي طغت فيه املادايت

                                                

 .94، مصدر سابق، الفق  وقواعده شرح منظومة أصول( ابن عثيمني، 1)
 .98، ص11ج ،مصدر سابق ،جمموع فتاوى ورسائل ابن عثيمنيابن عثيمني، ( 2)
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احلكم  نُ نه ملا ذكر احلكم ذكر علته، وقالر  أ يف التعليم مة الن  حكومن »: فيقول
ما يقول  ،يقول، أو قرأان يف كتاب هللا ابلتعليل من حسالالالن التعليم؛ ألننا إذا مسعنا الرسالالالول 

سالالنقتنع ابحلكم، سالالواء علمنا العلة أم مل نعلمها إن شالالاء هللا تعاىل، لكن إذا جاءت العلة فال 
ڀ ڀ ڀ ڀ   }: د إميااًن وقبواًل، واإلنسالالان بشالالر، فها هو إبراهيم قالشالالك أن اإلنسالالان يزدا

 .[260البقرة:سورة ] {ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ

وال سالالاليما يف وقتنا احلاضالالالر، فالناس اآلن مع األسالالالف أوتوا جداًل؛ وأعين ابلناس كثريًا 
: و ذكرت هلم احلكم الشالالالالالالالالالالالالالالرعي حيتاج إىل إمداده ابلتعليل؛ الذي هومنهم ال كل الناس، فل

 .الدليل العقلي
فلهذا أان أحث  الطلبة على أن يكون لديهم علم ابلتعليل؛ الذي هو الدليل العقلي؛ 

ء هللا من أجل إقناع اجملادلني، وال تظن أن كل الناس ُمساللِّمون لقضالاء هللا الشالرعي؛ ألن قضالا
ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  } لم لهالكوين كلٌّ مسالالالالالالالالتسالالالالالالالال

 .، فهذا هو السجود الكوين[15]الرعد:{يڃ

على األقل  -كثري من الناس ال يسالالالاللِّم لقضالالالالاء هللا الشالالالالرعي، أو ال يطمئن »: فأقول
معرفة أسالالالالالالالالالالالالالرار الشالالالالالالالالالالالالالريعة : إال مبا يسالالالالالالالالالالالالالنده من الدليل العقلي، فأان أحث  طلبة العلم على -

 .(1)«قتضيه أدلتها من األحكام الشرعيةيقنعوا غريهم مبا توِحَكِمها؛ ليزدادوا إميااًن هبا، ول
وعن أمهية املقاصالالالالالالالالالالد حيث على معرفتها والتمييز بينها وبني الوسالالالالالالالالالالائل، وجيعل اخللط 
بينهما من أسالالالالالباب االحنراف العلمي الذي أصالالالالاليب به بعض طلبة العلم فيصالالالالالدرون األحكام 

: فيقول ،أهنا من ابب املقاصالالالالالالالالد على الناس ابلتبديع والتفسالالالالالالالاليق يف قضالالالالالالالالااي الوسالالالالالالالالائل ظانني

                                                

 .418، ص11، مصدر سابق،جفتح ذي اجلالل واإلكرام بشرح بلوغ املرام( ابن عثيمني، 1)
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فينبغي لإلنسالالالالان أن يكون فهمه واسالالالالعاً، وأن يعرف مقاصالالالالد الشالالالالريعة، وأال جيعل الوسالالالالائل »
 .(1)«مقاصد، فإنه بذلك يضل، ويبدع أانساً كثريين من أهل العلم احملققني

ويشالالالالالالالالالري إىل ضالالالالالالالالالرورة األدلة العقلية اليت جتعل احلق مقبوال لدى املخاطبني ابإلسالالالالالالالالالالم 
  :فيقول ،ء أكانوا من أهله أم من غريهمسوا

ال بد أن تطعم األدلة الشالالالالالالالالالالالالالالرعية مع انقص اإلميان بدليل من العقل ليقتنع، وهلذا »
 جتالالدون القرآن مملوءا ابألدلالالة العقليالالة ؛ألنالاله خيالالاطالالب قومالالا ليس عنالالدهم من الالالدين مالالا حيملهم

 .(2)«على قبول احلق من الكتاب والسنة
أن األصالالالالالالالالالالالالالالل  ، وقرر منزلتهاأمهية األدلة العقلية إال أنه بني  ومع أتكيده رمحه هللا على 

واألصالالالالل عند أهل السالالالالنة هو األثر، سالالالالواء يف األمور العلمية أو »: هو الكتاب والسالالالالنة فقال
 .( 3)«يف كل شيء األمور العملية، بل أهنم حيكمون كتاب هللا وسنة رسوله 

األحكام واإلنسان إذا عرف هذه  احلكمة هي األسرار واملعاين اليت تناط هبا»ويقول 
سالالالالالالامية ال  لشالالالالالالريعة ذات معان  ا، وان ولعباً  اً احلكم واألسالالالالالالرار تبني له أن الشالالالالالالريعة ليسالالالالالالت هلو 

 .(4)«يدركها اال من فتح هللا عليه
                                                

ا سالالالعة األمر ابلنسالالالبة ، تتمة للفائدة يقول الشالالاليخ مبين381، ص7ج ،مصالالالدر سالالالابقالشْْرح املمتع،  ( ابن عثيمني،1)
للوسائل خبالف املقاصد "األمور قسمان: أمور غائية، وأمور وسيلة، فأما األمور الغائية اليت هي غاية ومقصودة لذاهتا، 

 فإهنا ال تفعل إال إبذن من الشرع، وال ميكن ألحد أن يشرعها أو يتعبد هلل هبا.
اية، فهذه ليس هلا حد شالالالالرعي، بل هلا قاعدة شالالالالرعية وهي: أن وأما األمور اليت هي وسالالالاليلة فيقصالالالالد هبا الوصالالالالول إىل الغ

الوسالالالالائل هلا أحكام املقاصالالالالد، والوسالالالالائل ختتلف ابختالف األزمان، واختالف األحوال، واختالف األماكن، واختالف 
 (.380، ص7األمم، وإذا كان كذلك فالوسائل ابهبا مفتوح.. املصدر السابق )ج

 ه(،1426الرايض، د، ط، -، )مدار الوطن للنشالالالالالالالالررح العقيدة السْْْْْْْفارينيةشْْْْْْْ، حممد بن صالالالالالالالالاحل، ابن عثيمني(2) 
يخ ابن عثيمنياملشالالالالالالالالالالالاليقح، خالد بن علي، : وينظر .1/85 ، ُقدم هذا البحث يف الندوة اليت معا  يف منهج فق  الشْْْْْْْْْ 

يخ حمم د العثيمني »، بعنوان: 7/11/1432-6أقامتها جامعة القصالاليم يف املد ة ما بني  العلمي ة: دراسْْات جهود الشْْ 
 .14، ص«منهجية حتليلية

 .397، ص8، ج، مصدر سابقحمموع فتاوى ورسائل ابن عثيمنيابن عثيمني،  (3)
 .407، ص2هال(، ج1435، 3الرايض، ط-، )دار ابن اجلوزيتفسري آل عمران( ابن عثيمني، حممد بن صاحل، 4)
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النص إذا فرق بني شالالالالالالالالالالالالالاليئني يف احلكم، فهو دليل »ويقعد قاعدة يكررها ويثبتها أبن 
اق أحدمها ابآلخر، ويوجب افرتاقهما، سالالالالالالالالالالالالالالواء علمنا على أن بينهما من الفوارق ما مينع إحل

تلك الفوارق أم جهلناها، ومن ظن افرتاق ما مجع الشالالالالارع بينهما أو اجتماع ما فرق الشالالالالارع 
 .( 1)«بينهما فظنه خطأ بال شك، فإن الشرع نزل من لدن حكيم خبري

ية، واألدلة من خالل النقول السالالالالالالابقة يتبني أن الشالالالالالاليخ يهتم إبظهار التعليالت الفقه
 .العقلية، واملقاصد الكلية وإن كانت يف األصل اتبعة للنص ال حاكمة عليه

 املطلب اخلامس: أتثر ابن عثيمني اببن تيمية يف التعليل:

ومما يشار إليه أن هذا االهتمام ابلتعليل ابلقواعد السيما القواعد األصولية كان ابن 
عدي الذي وضع عبد الرمحن ه ابن القيم، وشيخه عثيمني متأثرا فيه برتاث ابن تيمية وتلميذ السِّ

قدمه على هذا الطريق، وقد متيز هؤالء الثالثة ابالطالع الواسع على كتب اخلالف مع العناية 
الكبرية بعلم أصول الفقه ومقاصد الشريعة، والتطبيق لقواعد االستنباط مع العناية ابلدليل 

ابن تيمية، مما أدى إىل تقليده له تقليداً يصل إىل حد والربط بني التأصيل والتطبيق، ال سيما 
التطابق يف كثري من املسائل، ومبجرد البحث اآليل جتد أن ابن تيمية قد ورد ذكره على لسان 

مرة، وقد خالف املشهور من 260لوحده أكثر من  "الشرح املمتع"ابن عثيمني يف كتاب 
نما مل خيالف ابَن تيمية إال بُعشر املسائل اليت مذهب احلنابلة يف أكثر من ثالمثائة مسألة، بي

والغالب حسب » بل يقول يف ترجيحه ألقوال ابن تيمية ابجلملة: (2)خالف فيها املذهب
أن شيخ اإلسالم دائما موفق للصواب، فغالب ما خيتاره هو  -مع قصوري-علمي 
 .(3)«الصواب

                                                

 .290، ص6ق، ج، مصدر سابالشرح املمتع على زاد املستقنع( ابن عثيمني، 1)
يخ ابن عثيمني( ينظر: املشالاليقح، 2)  ، مع أن تلك املخالفات يف 1555، مصالالدر سالالابق، صمعا  يف منهج فق  الشْْ 

 الغالب خترج عن معتمد املذهب، لكن ال خترج عن الرواايت واألقوال املذكورة يف كتب املذهب.
 .54، ص13، مصدر سابق، جالشرح املمتع( ابن عثيمني، 3) 
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ل األفعال واألحكام مسألة يرى أن تعليفهو ، من أساتذة التعليلذلك أن ابن تيمية 
، وله رسالة مستقلة يف مسألة (1)هي عنده أجل املسائل اإلهلية كما يعرب عنهابل جليلة القدر، 

مطبُِّقها ومستثمرها، وهو يعتربها ، وإذا كان الشاط  منظِّر املقاصد، فابن تيمية (2)التعليل
 .(3)حمراب األدلة، وقبلتها

ذ على كتب ابن تيمية، وأدام النظر فيها أن يتأثر مبنحى فال غرابة بعد هذا أن من تتلم
 التعليل عنده، وإبعمال املقاصد والقواعد العامة يف النظر واالستدالل.

د والتعليل هبا، قد غري أنه من الواضح أن هذه العناية ابألصول والقواعد، واملقاص
ورده لبعض التعليالت اليت الفقهية، ومناقشاته ألقوال الفقهاء، ابن عثيمني  ءأثرت يف آرا

يذكروهنا، فهو يُعِمل القواعد واألصول وأاي كانت النتيجة فإنه أيخذ هبا، سواء كانت موافقة 
ملذهب احلنابلة أو خمالفة، بل حىت لو خالفت املذاهب األربعة فإنه أيخذ مبؤدى نظره 

 واجتهاده.
يفعالالل ذلالالك إلتقالالانالاله وقالالد ال جيالالد البالالاحالالث غرابالالة يف األمر من مثالالل ابن عثيمني أن  

ملذهب احلنابلة على األقل، واسالالالتحضالالالاره ألدلتهم وحججهم وقدرته على مناقشالالالتها، غري أنه 
جاء من بعده من ال ميتلك أدوات النظر وقواعد االسالالالالالالالالالالالالالالتدالل، فانتهج طريقة الشالالالالالالالالالالالالالاليخ مع 
الفارق، فرجح من غري مرجح، واعرتض من غري وجه اعرتاض، وأصالالالالالالالالالالبح يشالالالالالالالالالالنع على أرابب 

فقهيالة املعتربة، من غري فهم لكالمهم، وال إملالام حبججهم، فتسالالالالالالالالالالالالالالبالب هالذا املنهج املالذاهالب ال
 جبناية كبرية على املرجعية الفقهية اليت امتدت لقرون متطاولة.

                                                

نمع امللالالك فهالالد لطبالالاعالالة املصالالالالالالالالالالالالالالالحف )املالالدينالالة املنورة: ، جمموع الفتْْاوى أمحالالد بن عبالالد احلليم ،ابن تيميالالةنظر: ( ي1) 
 .99_63، ص17(، جم1995_هال1416الشريف، 

، 8مصالالالالالالدر سالالالالالالابق، ج، جمموع الفتاوى عنوان الرسالالالالالالالة: أقوم ما قيل يف القضالالالالالالاء والقدر والتعليل، وهي ضالالالالالالمن،( 2) 
 .185_81ص
د ط، د ، )األردن: دار النفائس للنشالالالالر والتوزيع، مقاصْْْد الشْْْريعة عند ابن تيمية يوسالالالالف أمحد ،يالبدو ( ينظر: 3) 

 ت(.
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 املبحث الثاين: التعريف اببن عثيمني
 وفي  مطلبان:

 املطلب األول: حياته الشخصية. •
 حياته العلمية.املطلب الثاين:  •

   الشخصية.املطلب األول: حيات

 توطئة:
ترجم للشالالاليخ ابن عثيمني نموعة كبرية من الكتاب والباحثني؛ ولذلك سالالالأقتصالالالر هنا 
على احلد املطلوب مع اإلحالة على مراجع الرتمجة اليت اسالالالالالالالالالالالالتوفت تفاصالالالالالالالالالالالاليل حياة الشالالالالالالالالالالالاليخ 

 جبانبيها: الشخصي والعلمي، ومن أشهر تلك الكتب اليت نقلت الرتمجة منها:
لزاهد" د. انصر بن مسفر الزهراين، وقد مجع فيه املؤلف غالب "ابن عثيمني اإلمام ا •

ما يتعلق حبياة الشيخ، وسجل فيه بعض مواقفه مع الشيخ؛ لكونه أحد تالميذه 
الذين تلقوا عنه العلم، يقع الكتاب يف أكثر من ألف صفحة، ضمنه بعضا مما قيل 

 ثلثي الكتاب. عن الشيخ من ثناء وراثء بعد موته وهذا اجلانب أخذ ما يقارب
اجلامع حلياة الشيخ العالمة حممد بن صاحل العثيمني، كتبه: وليد بن أمحد احلسني،  •

وهو أحد تالميذ ابن عثيمني، مجع يف هذا الكتاب املعلومات املتعلقة حبياة الشيخ 
العلمية والعملية، ومما مييز الكتاب توثيق الباحث مبجموعة من الصور الفوتوغرافية 

ومكتبته، ومنزله وصور من -عنيزة–الذي كان يقيم فيه دروسه يف  ملسجد الشيخ
 صفحة. 530جنازته، يقع الكتاب يف 

عاما مع مساحة العالمة الشيخ حممد بن صاحل بن عثيمني، كتبه: عبد الكرمي بن  14 •
عاما وهو  14صاحل املقرن، وهو مذيع يف إذاعة القرآن الكرمي، صحب الشيخ خالل 

 94عرب براننه املشهور بال "نور على الدرب"، والكتاب يقع يف يسجل معه الفتاوى 
 صفحة.
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إىل جانب ما كتب عن -رمحه هللا–لعل هذا من أشالالالالالالالالالالالهر ما كتب يف ترمجة الشالالالالالالالالالالاليخ 
الشالالالالالالاليخ من مقاالت يف اجملالت الدورية، والصالالالالالالالحف اليومية، ويف مقدمات الرسالالالالالالالائل العلمية 

 خ.اليت درست اجلوانب العلمية املتعلقة برتاث الشي
: هو أبو عبد هللا حممد بن صاحل بن حممد بن سليمان بن عبد الرمحن بن عثمان بن عبد امس 

 .(1)هللا بن أمحد بن مقبل من آل مقبل من آل ريِّس العثيمني الوهي  التميمي
، اشالالالالالالتهر اببن عثيمني؛ نسالالالالالالبة إىل جده الرابع الذي كان امسه عثمان فسالالالالالالمي عثيمني

 فنسب إليه.
انية من األوالد، مخسة من البنني، وثالث من البنات، وأبناأله: عبد هللا وهو : للشيخ مثأسرت 

أكربهم ويكىن به الشالالالاليخ، وعبد الرمحن، وإبراهيم، وعبد العزيز، وعبد الرحيم، وله أخوان: د. 
 .(2)عبد هللا، وعبد الرمحن

هال، يف 1347، ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان املبارك عام ولد ليلة اجلمعة: وَلدت 
 (3) ابململكة العربية السعودية.-إحدى مدن القصيم-مدينة عنيزة 
تعاىل قدوة صاحلة، وأمنوذجاً، حياً فلم يكن علمه نرد -رمحه هللا-كان الشيخ : أخالق  ومست 

دروس وحماضرات تلقى على أمساع الطلبة وإمنا كان مثااًل حيتذى يف علمه وتواضعه وحلمه 
 .وزهده ونبل أخالقه

متيز ابحللم والصالالالالالالالالالرب واجللد واجلدية يف طلب العلم وتعليمه وتنظيم وقته واحلفاظ على 
كل حلظة من عمره كان بعيداً عن التكلف وكان قمة يف التواضع واألخالق الكرمية واخلصال 
احلميدة وكان بوجهه البشالالالالالالوش اجتماعياً خيالط الناس ويؤثر فيهم ويدخل السالالالالالالرور إىل قلوهبم 

                                                

، )االسالالالكندرية: الدّر الّثمني يف ترمجة فقي  األّمة العاّلمة ابن عثيمني ،عصالالالام بن عبد املنعمينظر: املري، ( ينظر: 1) 
 .17م(ص2003دار البصرية، د ط، 

 .12، مصدر سابق، صحلياة العالمة حممد بن صاحل العثيمنياجلامع  وليد،( ينظر: 2) 
ابن عثيمني اإلمام الزا د، ، وينظر: الزهراين، انصر بن مسفر، 19، مصدر سابق،صالدّر الّثمني  ينظر: املري،( 3) 
 .27(، ص2001، 1دار ابن اجلوزي، ، ط  :الدمام)
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كان حريصالالالالالاً على -رمحه هللا تعاىل -ة تعلو حمياه وهو يلقي دروسالالالالاله وحماضالالالالالراته ترى السالالالالالعاد
 تطبيق السنة يف مجيع أموره.

والتوجيه عطوفاً مع الشباب يستمع إليهم ويناقشهم ومينحهم الوعظ -رمحه هللا-كان 
 .ابلرفق واللني واإلقناع

قبل أن يظهر له الدليل، فكان  ومن ورعه أنه كان كثري التثبت فيما يفيت وال يتسرع يف الفتوى
إذا أشكل عليه أمر من أمور الفتوى يقول: انتظر حىت أأتمل املسألة، وغري ذلك من العبارات 

 .(1)اليت توحي بورعه وحرصه على التحرير الدقيق للمسائل الفقهية
 ثالث مرات األوىل: ابنة عمه بنت سليمان بن حممد العثيمني اليت-رمحه هللا-: تزوج زواج 

توفيت أثناء الوالدة، مث تزوج بعد وفاهتا من ابنة الشيخ عبد الرمحن بن الزامل العفيسان، 
وظلت معه مخس سنوات مل ينجب منها فطلقها، مث تزوج بنت حممد بن إبراهيم الرتكي وهي 

 .(2)أم أوالده، ومل جيمع بني زوجتني
ذهبنا إىل مستشفى " :ليقو  أحد أوالده،: يروي قصة مرضه الذي مات فيه مرض  ووفات 

امللك فيصل التخصصي بعد أن مت حتويل حالته من مستشفى احلرس الوطين عند اشتباههم 
يف مرضه وكانت نتائج الفحوص أنه مصاب مبرض السرطان، وكان الشيخ ال حيب تسميته 

 مث أخربوه خبطة العالج ومت اقرتاح طريقتني؛ إما العالج ابخلبيث كما هو شائع عند الناس،
أنه سوف يفكر  -رمحه هللا  -فأخربهم  الكيميائي أو اإلشعاعي، وتركوا له حرية االختيار...

يف األمر ويستخري ويستشري بعدما أتكد من تقارير اجملموعة الطبية وأحاديثهم معه من خطورة 
املرض وأنه مرض ال يرجى برأُله إال بقدرة هللا عز وجل، يقول: ويف طريقنا إىل البيت جعل 

ازحين وحيدثين عن الرضا ابلقضاء والقدر، وقال: أبنه قد مكن من عمر أكثر من عمر رسول مي
للهجرة، وكان آخر رمضان الذي عاشه، يلقي الدروس  1421-1347فعاش ملسو هيلع هللا ىلص هللا 

                                                

، 173-47ابق، حتدث عن فضالالالالالالالالالالائل ابن عثيمني، صمصالالالالالالالالالالدر سالالالالالالالالالالابن عثيمني اإلمام الزا د، ينظر: الزهراين، ( 1) 
 ، وما بعدها.20مصدر سابق، صاجلامع حلياة العالمة حممد بن صاحل العثيمني، وينظر: وليد بن أمحد، 

 .20-19، مصدر سابق، صالدّر الّثمني ينظر: املري، ( ينظر: 2) 
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واألوكسجني على أنفه، ويف ليلة التاسع والعشرين من رمضان أحس الشيخ بقرب أجله، فودع 
إال مخسة عشر يوًما  فلم يلبث بعد رمضان «كم بعد عامي هذالعلي ال ألقا » :طالبه قائال
ويف عصر يوم األربعاء  -رمحه هللا وغفر هللا له وجعل ما أصابه رفعًة له عنده-فقط وتويف 

هال تويف عن أربعة وسبعني عاما قضاها يف العلم 1421اخلامس عشر من شهر شوال لعام 
ق الثاين من هذه الرتمجة يف اجلانب العلمي والتعليم والفتوى، وهذا ما سنتناوله يف الش

 .(1)"حلياته
 املطلب الثاين: حيات  العلمية:

 أبرز شيوخ :
درس عليه القران -هللارمحه -جده من جهة أمه، عبد الرمحن بن سليمان الدامغ  .1

 الكرمي.
فضيلة الشيخ العالمة عبد الرمحن بن انصر السعدي ال رمحه هللا ال ويعترب الشيخ عبد  .2

ن السعدي شيخه األول الذي هنل من معني علمه وأتثر مبنهجه وأتصيله واتباعه الرمح
 للدليل وطريقة تدريسه، الزمه ست عشرة سنة تقريبا.

فقرأ عليه يف املسجد من  -رمحه هللا-مساحة العالمة عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز  .3
علم احلديث صحيح البخاري ومن رسائل شيخ اإلسالم بن تيمية وانتفع منه يف 

 والنظر يف آراء فقهاء املذاهب واملقارنة بينها.
، قرأ عليه خمتصر العقيدة الواسطية -رمحه هللا-الشيخ حممد بن عبد العزيز املطوع  .4

 للسعدي، ومنهاج السالكني يف الفقه، واألجرومية واأللفية يف الفقه.

                                                

مني يتحدث عن حال والده مع املرض، : جنل الشْْيخ ابن عثي( ينظر: مقال منشالالالور على صالالالحيفة اجلزيرة، بعنوان1)
، ويالالالالالالالالالالالالنالالالالالالالالالالالالظالالالالالالالالالالالالر تالالالالالالالالالالالالرمجالالالالالالالالالالالالة الشالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاليالالالالالالالالالالالالخ عالالالالالالالالالالالاللالالالالالالالالالالالالى مالالالالالالالالالالالالوقالالالالالالالالالالالالعالالالالالالالالالالالاله الالالالالالالالالالالالالرمسالالالالالالالالالالالالي، م16/7/2015 بالالالالالالالالالالالالتالالالالالالالالالالالالأريالالالالالالالالالالالالخ

http://binothaimeen.net/content/pages/about :منشالالالالالالالالالالالالور لقاء مع زوجة الشْْْْْْْْْيخ ابن عثيمني، وينظر ،
م، حتدثت عن تفاصالالالالالالالاليل 4/7/2008، اتريخ النشالالالالالالالالر، /17477http://majles.alukah.net/tعلى موقع األلوكة، 

 ، وما بعدها.371مصدر سابق، صالدر الثمني، مرضه، وكثري من جوانب حياته العائلية، وينظر: املري، 
 

http://binothaimeen.net/content/pages/about
http://majles.alukah.net/t17477/
http://majles.alukah.net/t17477/
http://majles.alukah.net/t17477/
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الفرائض حال واليته  يف علم-رمحه هللا-قرأ على الشيخ عبد الرمحن بن علي بن عودان  .5
 القضاء يف عنيزة.

 يف النحو والبالغة أثناء وجوده يف عنيزة.-رمحه هللا-قرأ على الشيخ عبد الرزاق عفيفي  .6
 اإلمام العالمة الشيخ حممد األمني الشنقيطي ال رمحه هللا ال .7
 الشيخ عبد الرمحن األفريقي. .8
 .(1)غريهمقرأ على مساحة الشيخ عبد هللا بن عقيل العقيل يف الفقه و  .9

وتتلمذ الشالالالالالالالالالالالالالاليخ بطريقته على كتب ابن تيمية وابن القيم فتأثر بطريقتهما أتثرا كبريا، 
 وهذا غري خاف  على من يطلع يف كتب الشيخ وترجيحاته.

هال، 1371: كانت بداية جلوسه للتدريس يف حياة شيخه العالمة السعدي قبل عام تالميبه
يس تزيد على نصف قرن، ولكن الشيخ مل حيصل وكانت املدة الفعلية اليت قضاها يف التدر 

وكان قبل ذلك رمبا يلقي الدرس وليس أمامه  ،هال1406عليه اإلقبال من التالميذ إال بعد عام 
ورمبا طالب واحد، فصرب الشيخ ومل ينقطع حىت أصبح درسه بعد ذلك  ،إال اثنان من الطالب

عدد لكثرة صر طالب الشيخ بحيضره أكثر من ستمائة طالب تقريبا، ولذلك من الصعب ح
الزم الشيخ، على تفاوت بينهم ممن طالبا  74قد أوصل عددهم حنو  من وفد عليه ومسع منه،

 يف املالزمة ومنهم:
 لدكتور: خالد بن عبدهللا املصلح.الشيخ ا .1
 . الشيخ الدكتور خالد بن عبدهللا املشيقح .2
 . الدكتور إبراهيم بن علي العبيد الشيخ .3
 أمحد بن عبد الرمحن القاضي.الشيخ الدكتور  .4
 . الدكتور أمحد بن حممد اخلليل الشيخ .5

                                                

، )االسالالالالالالالالالالالالالالالندرية: دار الّثمني يف ترمجة فقي  األّمة العاّلمة ابن عثيمني الدرّ  ،عصالالالالالالالالالالالالالالالام بن عبد املنعمينظر: املري، ( 1)
))ابن عثيمني عل  يف ذكر شالالالالاليوخه وترامجهم. وأيضالالالالالا: مادة صالالالالالوتية بعنوان:  70-25م(، ص2003البصالالالالالرية، د ط، 

طريق حوار مع الشالالالاليخ حتدث فيه بنفسالالالاله عن نموعة من شالالالاليوخه، وبداية طلبه للعلم، وهو منشالالالالور يف موقع  وعمل((،
 م.24683https://ar.beta.islamway.net/lesson// 2/8/2003اإلسالم على هذا الرابط: 

https://ar.beta.islamway.net/lesson/24683/
https://ar.beta.islamway.net/lesson/24683/
https://ar.beta.islamway.net/lesson/24683/
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 يخ الدكتور سامي بن حممد الصقري.الش  .6
 األمري الدكتور عبدالرمحن بن سعود الكبري آل سعود.  .7
 الدكتور عبدهللا بن حممد الطيار.األستاذ  .8
 . الشيخ حممد بن سليمان السلمان .9
 . وليد بن أمحد احلسني .10
 ن عبدهللا بن عبدالكرمي الدرويش.احل بالقاضي الشيخ ص .11

وغريهم من طلبة العلم الذين تتلمذوا على يده من بالد العامل كله، سواء من الزم 
الشيخ أو أخذ عنه فرتة مث رجع إىل بالده، ومنهم من انتفع بعلم الشيخ من خالل دروسه 

 .(1)الصوتية؛ وهبذا يعلم أنه ال سبيل إىل حصرهم بعدد معني
، حسب القائمة املنشورة على املوقع الرمسي مؤلفاً 146ت كتب ابن عثيمني بلغ :مؤلفات 

ملؤسسة ابن عثيمني، وأغلب هذه الكتب عبارة عن شروح صوتية فرغت مث طبعتها املؤسسة، 
 وأمهها: ويف بعض تلك العناوين تداخل وتكرار،

ر طبعتالاله مالالدار الوطن للنشالالالالالالالالالالالالالالفتح ذي اجلالل واإلكرام بشالالالالالالالالالالالالالالرح بلوغ املرام،  .1
 نلدا. 16ه، يقع يف 1436، 5 ابلرايض، ط

، 1 طبعته دار ابن اجلوزي ابلرايض، طالشالالالالالالالالالالالالرح املمتع على زاد املسالالالالالالالالالالالالتقنع،  .2
 نلدا. 15ه، يقع يف 1427

، طبعته دار نموع فتاوى ورسالالالالالالائل فضالالالالالاليلة الشالالالالالاليخ حممد بن صالالالالالالاحل العثيمني .3
 نلدا.  26ه، يقع يف 1413الوطن ابلرايض، 

م، 2015طبعته دار الرشالالالالالالد ابلرايض حديثا،  ،التعليق على صالالالالالالحيح مسالالالالالاللم .4
 نلدات. 10ويقع يف 

فتاوى نور على الدرب، صالالالالالالالالالالالالدر عن مؤسالالالالالالالالالالالالسالالالالالالالالالالالالة الشالالالالالالالالالالالاليخ ابن عثيمني عام  .5
 .نلدا 12م، ويقع يف 2013

                                                

، 1بريطانيا، ط-، )سلسلة إصدارات احلكمةاجلامع حلياة العالمة حممد بن صاحل العثيمني( ينظر: وليد بن أمحد، 1)
 .154-50ص ،م(2002-هال1422
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، 3 لرايض: طابدار ابن اجلوزي، طبعتالاله شالالالالالالالالالالالالالالرح منظومالالة القواعالالد الفقهيالالة،  .6
 ، نلد واحد.هال1434

ه، 1426للنشالالالالالالر ابلرايض، عام شالالالالالالرح رايض الصالالالالالالاحلني، طبعته دار الوطن  .7
 ويقع الكتاب يف ستة نلدات.

ه، 1436تنبيه األفهام بشالالرح عمدة األحكام، من إصالالدارات املؤسالالسالالة عام  .8
 ويقع يف نلد واحد.

، وقد مجعها بعض الباحثني مؤلفات كثرية غريها، وله أهم كتب الشالالالالالالالالالالالالالاليخهذه 
 .(1)مبؤلف مستقل

                                                

 ،(هالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال 1414الرايض: دار طويق، ، )مؤلفات الشْْْْْيخ حممد بن صْْْْْاحل العثيمني( ينظر: حممد خري يوسالالالالالالالف ، 1)
 .57-54، ص:اجلامع حلياة العالمة حممد بن صاحل العثيمني وينظر: الوليد، ،94ص

دار ابن اجلوزي،  :الدمام)، ، زا دابن عثيمني اإلمام ال ،انصر الزهراين لالستزادة حول ترمجة الشيخ ابن عثيمني ينظر:
، 1دار القلم، ط )دمشالالالالالالق: ، ، حممد صْْْْْاحل العثيمني العا  القدوة ،إبراهيم العلي وإبراهيم ابجس(، 2001، 1، ط 

، منشالالالالورات اجمللة العربية، صْْْفحات من حياة الفقيد العا  الزا د الشْْْيخ حممد بن عثيمني ،عبدهللا الطيار(، 2010
2001.) 
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 الثاينالفصل 
 د ابن عثيمنيعن قواعد العامةالتعليل ابل

 ثالثة مباحث:و  متهيد وفيه
 .الفقهية املبحث األول: التعليل ابلقواعد ▪

 وفيه مطلبان:
 املطلب األول: التعريف ابلقواعد الفقهية ▪
 املطلب الثاين: مناذج التعليل ابلقواعد الفقهية عند ابن عثيمني. ▪

 ابلقواعد األصولية، التعليل املبحث الثاين:  ▪
 وفيه مطلبان:

 ألول: التعريف ابلقواعد األصوليةاملطلب ا ▪
 عند ابن عثيمني املطلب الثاين: مناذج التعليل ابلقواعد األصولية ▪

 .ت األخرىاملبحث الثالث: التعليال ▪
 وفيه ثالثة مطالب:

 .هبا التعليلمن املطلب األول: التعليل ابحلكمة عند ابن عثيمني ومناذج  ▪
 التعليل هبا.من مني، ومناذج املطلب الثاين: التعليل ابملقاصد عند ابن عثي ▪
 التعليل به. من املطلب الثالث: التعليل ابلنظر العقلي عند ابن عثيمني، ومناذج ▪
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 متهيد
 التعليالت العامة

والتعليل التعليل العام بذكر املقاصد العامة والعلل اليت تراعيها الشريعة على وجه العموم، 
 ألحكام.علل جزئية ختتص بكل حكم من ا اخلاص يكون بذكر

مثال العلل العامة: التعليل جبلب املصاحل، ودرء املفاسد، ودفع الضرر، وغريها من املعاين 
الكلية اليت تراعيها الشريعة على وجه اإلمجال، بينما العلل اجلزئية االصطالحية فرتتبط ابملقصد 

 اجلزئي الذي راعاه الشرع يف هذا احلكم خبصوصه.
الكلية سواء كانت فقهية أو أصولية، وإن كان إيراد القواعد ومن األول التعليل ابلقواعد 

قد يكون يف رتبة االستدالل ال التعليل، لكن الشيخ يوردها مسببا هبا األحكام، ومقابال هبا 
 االستدالل، فيبدأ ابألدلة النصية، مث يردفها ابلدليل النظر كما يسميه، فيورد هذه القواعد.

مناقشاته وترجيحاته، فيبدأ  يفالشيخ ابن عثيمني  اليت يذكرها ة هي التعليالت الفقهيةوكثري 
يتعرض ، وقد ل فيهويوضح وجه االستدالأوال بذكر الدليل النقلي، وقد يسميه دليل األثر، 

، إما لضعف ثبوته، أو خلفاء داللته على املطلوب، ملناقشة ضعف االستدالل من الدليل النقلي
والقول يف هذه املسألة »: فيقول مثال ملسألة من جهة النظر،ووجه ا أييت بعد ذلك للتعليلمث 
  :ابلتعليل ، مث يعضده«للدليل والتعليل، فيذكر الدليل من النص أو األثر ؛كذا
الصالة، فاستدل  أثناء، كما يف مسألة عدم االعتبار ابلشك يف النجاسة فقهية بقاعدة ▪

، مث أسنده ابلتعليل (1)((َل خيرج حىت يسمع صو  أو جيد رحيا))ابلنص وهو حديث 
 .(2)«القاعدة أن اليقني ال يزول ابلشكوألن »بقاعدة فقهية فقال: 

                                                

مصدر سابق، كتاب الطهارة، ابب الدليل على أن من تيقن الطهارة مث شك يف احلدث صحيح ، سلم يف، رواه م (1)
 (.361، رقم )276، ص1فله أن يصلي بطهارته تلك، ج

 .231، ص 1مصدر سابق، جالشرح املمتع، ابن عثيمني،  (2)
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سألة متابعة املؤذن لنفسه يف ألفاظ األذان، فابن عثيمني كما يف م  شرعي، مقصد أو ▪
مث يعلل  .(1)لما يقول((إذا مسعت  املؤذن فقولوا مث))يرى أنه ال يتابع نفسه؛ للدليل 

ن املقصود مشاركة السامع للمؤذن يف أصل وأل»ابملقصد الشرعي ملتابعة املؤذن بقوله: 
  (2)، ومذهب احلنابلة أنه يتابع نفسه.«الثواب

كما يف مسألة عدم مشروعية الصالة على الشهيد يف املعركة،   ،حكمة من التشريعأو  ▪
مث يعلل  .(3)مل يصل على شهداء أحد لن  فقد استدل ابلدليل النقلي، وهو كون ا

وألن احلكمة من الصالة على امليت »ابحلكمة من الصالة على امليت فيقول: 
 (4)«الشفاعة، والشهيد يكفر عنه كل شيئ إال الد ي ن

صطالحية اليت االعلة ، فيذكر البعلتها اخلاصة هبا )املقصد اجلزئي(يعلل للمسألة أو   ▪
ويلحق الفرع ابألصل على ضوئها، كما يف مسألة النهي عن  س،هي أحد أركان القيا

 موم النهي عن الصالة إىل املقربة.الصالة إىل القرب الواحد، فهو يرى أنه منهي عنها لع
، مبعىن أن العلة موجودة يف الصالة إىل القرب، وهي (5)«وألن العلة واحدة»مث يقول: 

ملنصوص عليها، وسيأيت مناقشة هذا التعليل كوهنا ذريعة إىل الشرك، فأحلقها ابلصورة ا
وكونه خمالفا لتعليل الفقهاء ابلنجاسة يف مبحث التعليل ابلقواعد الفقهية، عند التعليل 

 بقاعدة سد الذرائع.
، أو املرتتبة على احلُكمم كَ فهو يعلل ابلقواعد سواء الفقهية أو األصولية، أو ابحلِ   

ه ويسمي ذلك كل  طالحية، كما سبق يف األمثلة السابقة، ابملقاصد الشرعية، أو ابلعلة االص

                                                

، 288، ص1، جؤذن ملن مسعهالقول مثل قول امل، ابب األذانمصالالالالدر سالالالالابق، كتاب صْْْحيح ، رواه مسالالالاللم يف،  (1)
 (.383رقم )

 .92، ص 2مصدر سابق، ج الشرح املمتع،ابن عثيمني،  (2)
، رقم 91، ص2مصالالالالالالدر سالالالالالالابق، كتاب اجلنائز، ابب الصالالالالالالالة على الشالالالالالالهيد، جصْْْْْحيح ، أخرجه البخاري يف،  (3)
(1343.) 
 .291، ص 5مصدر سابق، جالشرح املمتع، ابن عثيمني،  (4)
 .253، ص2مصدر سابق، جرح املمتع، الشابن عثيمني،  (5)
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، وهذا ما سيأيت يف املبحث األول من التعليل ابلقواعد الفقهية مع ذكر األمثلة والنماذج تعليال
 .املوضحة لذلك
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 املبحث األول
 الفقهية التعليل ابلقواعد

 وفيه ثالثة مطالب:
 املطلب األول: تعريف القواعد الفقهية. •
 الثاين: الفروق بني القواعد األصولية والقواعد الفقهية وبينها وبني الضوابط.املطلب  •
 املطلب الثالث: مناذج التعليل ابلقواعد الفقهية. •

 :متهيد
إما نصا أو استقراء، فاألول كقاعدة من النصوص الشرعية مأخوذة القواعد الفقهية 

اخلراج »اعدة وق (2)«اليمني على املدعي»وقاعدة  (1)«ال ضرر وال ضرار»
 .وغريها، من القواعد اليت تكون يف أصلها نص حديث نبوي(3)«ابلضمان

وغريها من  (5)«املشقة جتلب التيسري»وقاعدة  (4)«العادة حمكمة»والثاين كقاعدة 
 .النصوصالقواعد اليت تكون مستنبطة من نص بعينه أو مأخوذة من استقراء نموعة من 

                                                

، 1مصالالالالالالدر سالالالالالالابق، جقواعد األحكام يف مصْْْْْاحل األانم، ينظر، العز بن عبدالسالالالالالالالم، عن هذه القاعدة للمزيد  (1) 
 ، وسيأيت الكالم عنها قريباً.75، 74ص
 يف هذا املبحث قريباً.  ةالقاعد ذهسيأيت احلديث عن ه (2)
مصالالدر سالالابق، كتاب البيع، ابب من اشالالرتى عبدا فاسالالتعمله  سْْنن ،داود يف  هذه القاعدة أصالاللها حديث رواه أبو (3)

( قال شعيب األرنؤوط: احلديث صحيح ابملتابعات والشواهد، واحلديث 3508، رقم )368، ص5مث وجد به عيباً، ج
اله: لو رد ومعناه: أن من عليه ضالالالالالالمان املبيع يف حال التلف فله منافعه، مثاخلراج ابل ْْْْْمان((، عن عائشالالالالالالة قالت: ))

املشالرتي ساليارة خبيار العيب، وكان قد اسالتعملها مدة، ال تلزمه أجرهتا؛ ألنه لو تلفت يف يده قبل الرد لكانت من ماله، 
يعين أن من يضمن شيًئا إذا تلف يكون نفع ذلك الشيء له يف مقابلة ضمانه حال التلف، أما لو علم املشرتي العيب 

ِبيع يسقط خياره، وال
َ
 حيق له الرد. مث هلك امل

دراسالالالة نظرية أتصالالاليلية قاعدة العادة حمكمة ينظر، الباحسالالالني، يعقوب بن عبد الوهاب، من مراجع هذه القاعدة  (4) 
 م(. 2012ه_1433، 2)الرايض: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، ط، تطبيقية

 .49، ص1ج ،مصدر سابق، األشباه والنظائر، السبكي، ينظر (5)
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 ،قوالب كلية جيمل فيها الفقهاء معهودات الشريعة فقهيةالوهبذا يتضح لنا أن القواعد 
على ضوء ذلك أن تورد القواعد الفقهية مورد  ، فصحويلخصون هبا العلل الكلية يف التشريع

 .التعليل لكثري من األحكام، سيما يف املسائل اليت ال يكون النص فيها حاضرا خبصوصها
القواعد، ومن مل يالع ِرف األصالول ُحالالرم ال بد من معالرفة األصول و »يقول ابن عثيمني: 

الوصول، وكثري من طلبة العلم جتده حيفظ مسائل كثرية، لكن ما عنده أصل، لو أتتيه مسألة 
واحدة شاذ ة عما كان حيفظه ما استطاع أن يعرف هلا حال  ، لكن إذا عرف الض وابط واألصول 

ذا فأان أحث  إخواين على معرفة استطاع أن حيكم على كل مسألة جزئية من مسائله، وهل
 .(1)«األصول والضوابط والقواعد؛ ملا فيها من الفائدة العظيمة

 هتعليلفيوردها يف سياق  -رمحه هللا-حاضرة يف تعليالت الشيخ  الفقهيةالقواعد و 
، واتساقه مع القواعد العامة، وكما هو مقرر فإن الذي خيتاره بيان وجاهة القولل ؛للمسائل
صوهلا ومصادرها بل خيتلف األمر ابختالف أ ،على اإلطالق ة ال تكون دليال بذاهتاالقاعد
القواعد اجتهادية استنبطها العلماء ، فمن القواعد ما يكون أصلها نصًا شرعياً، وبعض أوالً 

اجملتهدون من معقول النصوص والقواعد العامة للشريعة، أو بناء على مصلحة رأوها أو عرف 
 .(2)ذاهتا، وهذه ال تكون دليالً بتقراء استقرأوهاعتربوه، أو اس

وميتاز الشيخ ابن عثيمني حبسن استثمار تلك القواعد، وتوظيفها التوظيف األمثل يف 
 .استنباط األحكام

 :األحكام الشرعية تنقسم إىل قسمني» :وهنا كالم للشيخ أنقله بطوله ألمهيته يقول
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ }: مثل: قسم نص عليه الشارع بعينه

سورة ]{يڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ}: إىل آخره، ومثل قوله تعاىل [3املائدة:سورة ]{يڀ ڀ

 .من النساء، واألمثلة على هذا كثرية: يعين [24النساء:

                                                

 .320، ص11، مصدر سابق، جرح املمتعالشابن عثيمني،  (1)
 .117-100، مصدر سابق، صاملفصل يف القواعد الفقهية، لالستزادة حول هذه املسألة يراجع: الباحسني (2)
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سم آخر ال ينص عليه بعينه ولكن يذكره يف القواعد العامة من الشريعة؛ وذلك ألن وق
الشريعة شاملة لكل شيء، وال ميكن أن ياُلَنص  على كل مسألة بعينها؛ ألن هذا يستدعي 
أسفاراً كثرية ال حتملها اجلمال وال السيارات؛ ولكن هناك قواعد عامة ياُلن ِعم هللا على من يشاء 

َل ضرر وَل )): ستطيعون أن ياُلل ِحقوا اجلزئيات أبحكام هذه القواعد العامة، مثلمن عباده في
، هذا حديث وإن كان يف صحته نظر لكن قواعد الشريعة تشهد له، فيمكن أن  (1)((ضرار

يها املضارة دون أن ياُلَنص  تدخل يف هذا آالف املسائل اليت فيها الضرر، وآالف املسائل اليت ف
 .(2)«عليه

، فيعلل هبا ما يرجحه يف املسألة يرجع للقواعد العامةخ رمحه هللا إذا مل جيد نصا فالشي
فأم ا إذا كانت احلادثة ال يُوجد فيها نصٌّ فقهيٌّ أصاًل؛ لعدم »ويف ذلك يقول:، صواابً ويراه 

تعر ض الفقهاء هلا، وُوجدت القاعدة اليت تشملها، فيمكن عندئذ استناد الفتوى والقضاء 
 .(3)«اللهم إال إذا قطع أو ُظن  فرق  بني ما اشتملت عليه القاعدة وهذه املسألة اجلديدة إليها،

 ،لعدم صحة احلديث ؛مسألة من قتل مورِّثه خطأً فقد رجح أنه يرث ومن أمثلة ذلك
 .(4)ن الشريعة مل يعهد منها اعتبار مثل هذا احلكمألو 

ليس للقاتل )): حبديث -رياثمبنعه من امل لقائلونأي ا-واستدل هؤالء »: فيقول
وإذا مل يصح نرجع إىل القواعد العامة، ملسو هيلع هللا ىلص وهذا ال يصح عن الن   (5)((من املرياث شيء

فإذا علمنا يقينا أن هذا الوارث مل يتعمد القتل فإننا ال مننعه؛ ألنه قد استحق املرياث، فكيف 
ح فلنرجع إىل القواعد العامة، فالشريعة ال أتيت مبثل هذا، وما دام احلديث مل يص! حنرمه منه؟

                                                

، )بريوت: دار السْْْنن، وأصالالالالل هذه القاعدة لفظ حديث عن عبادة بن الصالالالالامت، رواه ابن ماجة، حممد بن يزيد (1)
 شعيب األرانألوط: صحيح لغريه.حمققه ، قال 430، ص3م(، ج 2009-هال  1430، 1الرسالة العاملية، ط

 ، نسخة الشاملة.15، ص122، جلقاء الباب املفتوحابن عثيمني،  (2)
 .331، مصدر سابق صالقواعد الفقهيةابن عثيمني،  (3)
 .320، ص11، مصدر سابق، جالشرح املمتعابن عثيمني،  (4)
)بريوت: املكتية العصالالالالالالرية، د. ط، د. ت( كتاب الدايت:  سْْْْنن،ال ،يف سالالالالالالليمان بن األشالالالالالالعث، أبو داودأخرجه  (5)

 (.1671) إرواء الغليل، واحلديث قد صح  بلفظ: )ليس لقاتل  مرياث( قال األلباين يف 4564ابب دايت األعضاء، 
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فهل ميكن أن يتهم هذا الذي كان ابرا أببيه أبنه تعمد قتله ألجل أن يرثه؟ ال ميكن أبي حال 
القول الصواب يف هذه املسألة الذي ال جيوز سواه فيما نرى، أن : من األحوال، وهلذا نقول

 .(1)«قد حرمناه حقا أثبته هللا لهالقتل خطأ ال مينع من املرياث، وأننا لو منعناه من املرياث ف

وقد يناقش الشيخ يف هذا، فيقال: إنه مل يقبل مبنع القاتل ملورثه خطًأ من املرياث؛ 
 لضعف احلديث، فبأي دليل منع القاتل عمداً من املرياث؟

وقد جياب عن الشيخ أبن منع القاتل عمدًا من املرياث ابإلمجاع على ذلك، وعليه 
ر يف حكم املسألة، لكن القاتل خطًأ اختلف فيه الفقهاء، فاجلمهور فضعف احلديث ال يؤث

 بتوريثه. املالكية القائلني، فرجح قول (3)ه، وذهب املالكية إىل توريث(2)على منعه
فرق بينها وبني القواعد ال بد من التعريف ابلقواعد الفقهية، وبيان الوبعد هذا التمهيد 

 الضوابط الفقهية.األصولية، وكذلك الفرق بينها وبني 

 :تعريف القواعد الفقهية: املطلب األول

أصل اأُلس، وأساس البناء والقواعد األساس، : مجع قاعدة، ومعىن القاعدة :القواعد

ه اسالالُ ٻ پ پ  ٱ ٻ ٻ ٻ } :، ومنه قوله تعاىل(4)وقواعد البيت أسالالَ

 .[127البقرة:سورة ]{يپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ

 :للقاعدة الفقهية التعريف اَلصطالحي

                                                

 .320، ص11مصدر سابق، ج الشرح املمتع،ابن عثيمني،  (1)
، د 4)دمشالالالالالالالالالالالق: دار الفكر للنشالالالالالالالالالالالر والتوزيع، طاإلسْْْْْْْْالمي وأدلت ، الفق  ينظر: الزحيلي، وهبة بن مصالالالالالالالالالالالطفى،  (2)

 .5719، ص7ت(ج
 .486، 4ج د ط، د ت(، ،للنشر والتوزيع دار الفكر)بريوت:  الشرح الكبري، ،أمحد أبو الربكات ،الدردير (3)
 .291، ص5مصدر سابق، جلسان العرب، ابن منظور،  (4)
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، (1)جزئيات كثرية يفهم أحكامها منها الذي ينطبق عليه الفقهي األمر الكلي: هي
، وقد اختلفت التعريفات بناء على االختالف يف القواعد للقاعدة الفقهية هذا أحد التعاريفو 

" كثرية"التعريف السابق لإلمام السبكي يف قوله  من خالل و أغلبية؟الفقهية هل هي كلية أ
: كلية، كما قال الشاط   اال ينقض كوهن من القاعدة االستثناءإن كان يفهم منه أهنا أغلبية، و 

 .(2)«فإنه ال ينخرم الكلي ابخنرام بعض جزئياته»

 :الفروق بني القواعد األصولية والقواعد الفقهية: الثايناملطلب 

القواعد األصولية قواعد كلية تنطبق على مجيع جزئياهتا وموضوعاهتا، أما القواعد  ▪
 .مستثنياتفإهنا أغلبية، يكون احلكم فيها على أغلب اجلزئيات، وتكون هلا : الفقهية

بينما القواعد الفقهية الستنباط األحكام الشرعية العملية، وسيلة القواعد األصولية هي  ▪
ومجعها حتت رابط واحد؛ ليسهل حفظها ملسائل الفقهية الغرض منها تقريب ا

 .واستحضارها
القواعد الفقهية متأخرة يف وجودها الذايت والواقعي عن الفروع، ألهنا مجع ألشتاهتا،  ▪

 .وربط بينها، ومجع ملعانيها، أما األصول فالفرض الذهين يقتضي وجودها قبل الفروع
تندرج حتتها  أن كال منهما قواعد: ية يفوتشرتك القواعد األصولية والقواعد الفقه

 .(3)وفروع فقهية جزئيات

                                                

-ه 1411، 1بن تقي الدين )بريوت: دار الكتب العلمية، ط  عبد الوهاب، األشْْْْْْْْْْْباه والنظائر، السالالالالالالالالالالالالالالالبكي (1)
، )بريوت، مؤسالالالسالالالة الوجيز يف إي ْْاح قواعد الفق  الكلية ،حممد صالالالدقي ، وينظر: البورنو،11، ص1م(، ج 1991

 .16-13م(، 1996-ه 1416، 4الرسالة، ط 
 .520، ص1مصدر سابق، ج، املوافقات، الشاط  (2)
، 1ط -)دمشالالالق: دار الفكر القواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف املبا ب األربعة، طفى، ينظر: الزحيلي، حممد مصالالال (3) 

 . 25-23، ص1م( ج 2006 -هال  1427
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الكتاب والسنة  من، األحكامالقواعد األصولية موضوعها أدلة  »: يقول ابن عثيمني
 .(1)«فموضوع البحث فيها يف الفقهأما القواعد الفقهية  ،وما يتعلق بذلكواإلمجاع والقياس 

  :لفقهيلفرق بني القاعدة الفقهية وال ابط اا
لكن الصحيح أن هناك فروقاً ، بط على القاعدة عند بعض العلماءقد يطلق الضا

 :بينها ومن أمهها 
ط فإنه جيمع فروعًا من ابب وأما الضاب ،قاعدة جتمع فروعًا من أبواب شىتال أن ▪

 .، فهذا ضابط خيتص بباب الرهن(2)"ما ال يصح بيعه ال يصح رهنه: "، مثالهواحد
 أما ،أكثرها أو الفقهية املذاهب بني اتفاق حمل الغالب يف تكون قهيةالف القاعدة أن ▪

قد يكون بعض الضوابط خمتلفا بل قد يكون خمتلفا فيه بني فقهاء املذاهب، ف الضابط
 .(3)يف املذهب الواحد فيه

 :الفقهية مسات منهج الشيخ يف التعليل ابلقواعد
 التعليل ابلقواعد، فيبدأ ابلدليل مث اجلمع بني االستدالل ابلدليل النقلي وبني :أوَل 

القاعدة، وقد يعلل ابلقاعدة مفردة؛ اختصاراً لكون الدليل معلوما، أو لعدم الدليل النقلي يف 
، فيجمع بني دليل النقل والتعليل، كما يف مسألة صحة صالة البالغ خلف الص  املسألة

ان يؤم قومه وهو ابن سبع حبديث عمرو بن سلمة، أنه ك مطلقاً، واستدل لذلك ابلنقل

                                                

، (هالالالالالالالالالالالالالالالالالالال1434، 3، حممد بن صالالالاحل، )الرايض: دار ابن اجلوزي، طمنظومة القواعد الفقهية شْْْرح ابن عثيمني، (1) 
 . 27ص: 

 .132ص، 9مصدر سابق، جالشرح املمتع، ابن عثيمني،  (2)
مصالالدر خمتصْْر التحرير،  ، وينظر: ابن النجار، 11، ص1مصالالدر سالالابق، ج، األشْْباه والنظائر، السالالبكيينظر:  (3)

 .30، ص1سابق، ج
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ال يصححون إمامة الص  ابلبالغ يف إهنم ، ف(2)وقد خالف املذهب يف هذه املسألة ،(1)سنني
 .(3)صالة الفريضة، وهو مذهب اجلمهور

 .(4)وأمثلة اجلمع بني الدليل األثري وبني التعليل ابلقواعد كثرية
احلجز  امها، كما يف مسألةقو ذب املسألة أكثر من قاعدة، فيعلل أبقد يتجا :اثنيا 

ما كان وضعه بغري حق »، فقد أجاز رفع ذلك احلاجز، معلال بقاعدة: للمكان يف املسجد
، ويعلل بقاعدة أقوى فيقول: «خيفت املفسدة برفعه فال يرفع لن لو»، مث يقول: «فرفعه حق

 .(5)«ألن درأ املفاسد أوىل من جلب املصاحل»
وحرم »: ، قال يف الزادما مل حتضر الصالة املسجداحلجز يف  جييزونمع أن املذهب 

 (6)«رفع مصلى مفروش ما مل حتضر الصالة
ألن املقرر عند أهل : التمييز بني القواعد الفقهية والقواعد األصولية، فيقول :اثلثا 

، وكثريا ما يعرب عن القاعدة كما يف مسألةأو ألن القاعدة عند الفقهاء كذا،األصول كذا، 
سأشري إليها يف اهلامش ملن أراد لكثرهتا ، واألمثلة على هذه السمة كثرية، و ألصلالفقهية اب

 .(7)الوقوف عليها
للتعليل ابلقواعد الفقهية، مث مناذج للتعليل  ابن عثيمنيمناذج تطبيقية من كالم  أييتوفيما 

 .ابلقواعد األصولية
                                                

 (. 4302، رقم )150، ص5كتاب املغازي، ابب من شهد الفتح جصحيح البخاري، أخرجه البخاري يف،  (1) 
 . 54، ص1مصدر سابق، جزاد املستقنع، احلجاوي،  (2) 
 . 168، ص2ج مصدر سابق، املغين، ابن قدامة، (3) 
 ، وغريها.225، ص4، ج230، ص1، ج130، ص1مصدر سابق، جالشرح املمتع، ابن عثيمني،  (4) 
 . 102، ص5مصدر سابق، جالشرح املمتع، ابن عثيمني،  (5) 
 . 62، ص1مصدر سابق، جزاد املستقنع، احلجاوي،  (6) 
، 1مصالالالالالالالالالدر سالالالالالالالالالابق، جالشْْْْْْْرح املمتع، قواعد األصالالالالالالالالالولية والقواعد الفقهية: ابن عثيمني، ينظر يف التمييز بني ال (7) 

، 167، ص12، ج179، ص7، ج418، ص6، ج233، ص4، ج234، ص3، ج491، ص1، ج330ص
 ، وغريها.49، ص1ج 265، ص1، وأما أمثلة التعبري عن القاعدة ابألصل ففي املواضع التالية، ج100، ص14ج
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 :مناذج التعليل ابلقواعد الفقهية: الثالثاملطلب 

 :(1)قاعدة: األمور مبقاصد االتعليل ب
أحكامها  أن أعمال املكلف وتصرفاته من قولية أو فعلية ختتلف املقصود ابلقاعدة:

وهدفه من وراء  ،وغايته ،اليت ترتتب عليها ابختالف مقصود الشخصونتائجها  ،الشرعية
ملا هو تلك األعمال والتصرفات، أو أن احلكم الذي يرتتب على أمر يكون موافقًا ومطابقًا 

 .(2)املقصود من ذلك األمر
فاحلكم على تصرف اإلنسان بكونه واجباً أو حراماً أو مندوابً أو مكروهاً أو مباحاً، 

أو معاقباً كل ذلك إمنا يكون اتبعًا لقصد املكلف وهدفه من وراء ذلك  أو بكونه مثاابً عليه
 .(3)التصرف

تكليفي؛ اعتبارا بقصد املكلف  فقد يكون التصرف الواحد من املكلف له أكثر من حكم
 األمثلة اآلتية.كما يف   ،ونيته، فالتصرف اجملرد له حكم، ومع القصد يرتتب عليه حكم آخر

وهذه القاعدة من القواعد املشرتكة بني القواعد الفقهية والقواعد األصولية، لكنها قاعدة 
لفني ال مقاصد الشارع املذكورة يف القاعدة هي مقاصد املك القصودفقهية على اعتبار أن 

 .(4)الباعثة على تشريع احلكم
وقد يقال: إن مستند ابن عثيمني ليس القاعدة وإمنا الدليل النصي الذي نشأت عنه 
القاعدة، فنقول: الباحث هنا ليس مقصده حترير املسائل الفقهية وبيان أدلة الشيخ ابن 

                                                

دراسالالالالالالالالالالة نظرية  اقاعدة األمور مبقاصْْْْْْْد قاعدة ينظر: الباحسالالالالالالالالالالني، يعقوب بن عبد الوهاب، لالسالالالالالالالالالالتزادة حول ال (1)
 م(.1999-ه1419، 1وأتصيلية، )الرايض: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، ط

الوجيز يف إي ْْْْاح القواعد ، وينظر: البورنو، 55، ص1، مصالالالالالالدر سالالالالالالابق، جاألشْْْْباه والنظائرانظر: السالالالالالالبكي،  (2)
 .124، مصدر سابق الفقهية،

 .124مصدر سابق،  موسوعة القواعد الفقهية،البورنو،  (3)
)الرايض: مكتبة قاعدة األمور مبقاصْْْْْده دراسْْْْْة نظرية أتصْْْْْيلية، الباحسالالالالالالالني، يعقوب بن عبدالوهاب، ينظر:  (4) 

 .25م(، ص:1999ه _ 1419، 1الرشد للنشر والتوزيع، ط
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لقاعدة، بغض النظر عن أدلته األخرى عثيمني، وإمنا املقصود الوقوف على تعليل ابن عثيمني اب
 على املسألة، وهذا جيري على هذه القاعدة وجيري على ما بعدها من القواعد.

 مناذج تعليل ابن عثيمني بقاعدة "األمور مبقاصد ا":
 إن خرجت من البيت فأنت طالق :كما لو قال لزوجتهاحللف ابلطالق مسألة: 

، من غري نظر لقصد الزوج فيما إذا كان (1)روجهاالفقهاء على أنه يقع الطالق خب فجمهور
 .نوى التهديدإيقاع الطالق أو  نوى

ويرى ابن عثيمني تبعا البن تيمية وغريه، أن األمر حمتمل للطالق واليمني، فالعربة 
بقصد الزوج، فلو قصد التهديد من غري أن يقصد الطالق فال تطلق، ويكفيه كفارة ميني فيما 

إمنا األعمال ابلنيات، )): ألنه أراد به اليمني، وقد قال "احلكم بقوله لو حنث، وعلل هذا 
 .احلديث (2)...((وإمنا لكل امرئ ما نوى

وقاعدة املقاصد ال اعرتاض عليها يف ذاهتا، لكن استعمال الشيخ هلا يف هذه املسألة 
على النية،  خيالف مذاهب األئمة األربعة، ومجهور األمة، وذلك أن صرائح الطالق ال تتوقف
وألن الطالق  إمنا يتوقف الطالق على النية يف ألفاظ الكناايت اليت حتتمل الطالق وغريه،

 .(3)ومناقشة هذا القول والرد عليه مبثوثة يف كتب الفقهاء املعلق ال يسمى ميينا ال شرعا وال لغة،
مني مبقتضى فقد يكون لفظ الييف األميان وإن عارضت  احلقيقة اللغوية،  النيةاعتبار 

 احلقيقة اللغوية يفيد معىن مل يقصده احلالف، فاحلنث وعدمه اتبع للقصد ال للفظ، 
فلو قال: وهللا ال آكل حلماً فأكل خماً، فإنه ال حينث؛ ألن املخ »يقول ابن عثيمني: 

ال يسمى حلماً، وكذلك لو أكل كبداً، فال حينث؛ ألن الكبد يف اللغة العربية ليست بلحم، 
                                                

 .434ص 7مصدر سابق، جاملغين، ابن قدامة،  (1) 
واه مسالالالالالالاللم يف، صالالالالالالالحيحه، كتاب اجلهاد والسالالالالالالالري، ابب قوله صالالالالالالاللى هللا عليه وسالالالالالالاللم: إمنا األعمال ابلنيات، وأنه ر  (2) 

 (.1907، رقم )1515، ص3يدخل فيه الغزو وغريه من األعمال، ج
 ،)بريوت: دار إحياء الرتاث العريبإلنصْْاف يف معرفة الراجح من اخلالف، ا ،علي بن سالالالليمان ينظر: املرداوي، (3) 
 .60ص: 9ج ، د ت(،2ط
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الكلية، والكرش، واألمعاء، والطحال وحنو ذلك، فهذه ال تسمى حلماً فال حينث تغليباً  ومثله
كانت نيته جتنب الدسم،   م أن غرضه من ذلك جتنب الدسم، أيللحقيقة اللغوية، لكن لو عل

 .(1)«فأكل من هذه األشياء حينث؛ ألن النية مقدمة
هي الوصف إذ ، األمور مبقاصدها، هو تعليل بقاعدة يف هذه املسألةفالتعليل ابلنية 

، فإن املرجع يف األميان (2)وهو مذهب احلنابلة أيضاً ، املؤثر يف احلكم بعدم احلنث يف اليمني
 .النية وقصد احلالف، فإذا حلف على شيئ ونوى ما حيتمله اللفظ، فالعربة ابلنيةإىل عندهم 

لذي يلحق بسببه إضرار  ، بناء على قصد الزوج املبيت، امسألة: الزواج بنية الطالق
ابملرأة، وخداع هلا وألهلها، ذهب الشيخ إىل حرمة هذا النكاح، وإن كان حكم بصحته من 

أان »وعدم الرغبة ابلنكاح الدائم، فقال:  ،حيث الظاهر، لكن الزوج آمث بتبييت قصد التوقيت
 .(3)«زوجة وأهلهاأرى: أنه حرام، حىت وإن قلنا إنه ليس من املتعة؛ وذلك ألن فيه ِغش ا لل

وألنه مل يتزوج من األصل إال نكاح متعة بنيته، وليس »ويعلل يف موضع آخر بقوله: 
 . (4)« أن يتمتع هذه األايم مث يطلقهاقصده إال

 .(5)من غري إمث وأكثر العلماء على جواز هذا النكاح وصحته

                                                

الفق  ، وينظر: الزحيلي، وهبة بن مصالالالالالالالالالالالالطفى، 272، ص1، مصالالالالالالالالالالالالدر سالالالالالالالالالالالالابق، جالشْْْْْْْْْرح املمتعابن عثيمني،  (1) 
 .6971، ص 9، جمصدر سابقاإلسالمي وأدلت ، 

الرايض: دار عامل الكتب، ، )دقائق أوب النهى لشْْْْْْرح املنتهىأو  شْْْْْْرح املنتهى، ،منصالالالالالالالالور بن يونس البهويت، (2) 
 .449، ص3ج م(،1993ه_1414، 1ط
، 5، حممد بن صالالالالالالالالالالالالالالالاحل )الرايض: مدار الوطن، ط فتح ذي اجلالل واإلكرام بشْْْْْْْْْْْرح بلوغ املرامابن عثيمني،  (3) 

 .11/164ه( كتاب النكاح،  1436
 .12/185، مصدر سابق، الشرح املمتعابن عثيمني،  (4) 

ط إال أن يف نيته طالقها بعد شهر، أو إذا انقضت حاجته رمحه هللا تعاىل يف املغين "ولو تزوجها بغري شر  قال ابن قدامة
األوزاعي، قال: هو نكاح متعة، والصالالحيح أنه ال أبس به،  يف هذا البلد، فالنكاح صالالحيح يف قول عامة أهل العلم، إال

، 179ص 7، جاملغين وال تضر نيته، وليس على الرجل أن ينوي حبس امرأته، وحسبه إن وافقته، وإال طلقها". انظر،
قال املرداوي: "لو نوى بقلبه، فهو كما لو شالالالالالالالرطه. على الصالالالالالالالحيح من املذهب، نص عليه وعليه األصالالالالالالالحاب. قال يف 
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أخفاه الزوج يف فقد علل الشيخ حترميه هلذا النوع من النكاح بعلة قصد التوقيت الذي 
 نفسه، والقاعدة أن األحكام اتبعة ملقاصد املكلفني.

ولعل ابن عثيمني وغريه ممن رأى التحرمي نظروا إىل آاثر هذا النوع من النكاح، فمنعوه 
 والتعليل بذلك له وجاهة وقوة، ألمور جارجية، كالغش واخلداع، والتالعب أبعراض الناس،

_ وأصبح البعض يسافر بقصد ه الذمم _إال من رحم هللاسيما يف هذا الزمن الذي فسدت في
ابلزواج الدائم، ويف نيتهم االستمتاع مث الطالق، الرغبة  مالتلذذ أبعراض املسلمات، مع إظهاره

خملفني وراءهم مفاسد ال حصر هلا، فلم يعد األمر حمصورا للضرورة واحلاجة، وإمنا أصبح ابابً 
 .التنقل يف مراتع الشهواتللتفلت و 

، القصدواعتباراً لقاعدة  من طلق امرأة أجنبية يظنها زوجت  فبانت أجنبية،: مسألة
تطلق الزوجة؛ ألنه أوقع الطالق بصيغته اليت يقع هبا، مع أنه تبني أهنا »: يرى الشيخ أهنا

أجنبية ليست زوجة له، فنقول: العربة ابملقاصد، وهذا الرجل قصد طالق زوجته يف شخص 
 .(1)«يظنها زوجته

كم إىل قاعدة املقاصد، فقد حكم إبيقاع الطالق على الزوجة مع أن وهنا رد احل
، وقد وافق ابن عثيمني مذهب احلنابلة نت أجنبية؛ نظرا إىل نيته ومقصدهاملخاطبة ابلطالق اب

 (2)يف هذه املسألة حكما وتعليال

                                                

، مصالالالالدر اَلنصْْْافالفروع: وقطع الشالالالاليخ فيها بصالالالالحته مع النية. ونصالالالاله، واألصالالالالحاب على خالفه". انظر، املرداوي، 
 .163، ص8سابق، ج

 .179، ص13جمصدر سابق،  الشرح املمتع،ابن عثيمني،  (1)
 م(،1997ه_1418، 1ط ،)بريوت: دار الكتب العلمية شْْْْْْرح املقنع،يف املبدع  ،إبراهيم بن حممد ابن مفلح، (2)
 .412، ص6ج

 



49 

 

ول ينقطع، أبن احل (1)فقد قال بعض الفقهاء قطع احلول فرارا من الزكاة،: مسألة
غري معتربين مبقصده الباطن؛ خلفائه، ويرى ابن عثيمني أن احلول ال ينقطع، وتلزمه الزكاة؛ 

 بسوء قصده،  اعتبار
فلما قارب احلول على التمام  ،فلو أن إنساان عنده نصاب من الغنم السائمة» فيقول:

حلول؛ ألنه فعل ذلك فرارا أبدهلا مبثلها عروضا؛ لئال تلزمه الزكاة يف السائمة فهنا ال ينقطع ا
 .(2)«من الزكاة؛ ألن العربة يف األفعال ابملقاصد

والتعليل هنا بقاعدة املقاصد ظاهر، فقد ذهب إىل أن النصاب متصل ومل ينقطع مبثل 
 .(3)، وقد وافق املذهب يف هذه املسألة أيضالال ذلك ابالعتبار ابلنية والقصدهذه احليلة، مع

فشارب املسكر زائل  بنية التنصل من عقوبة جنايت ،مسألة: من شرب املسكر 
العقل الذي هو مناط التكليف، ومن مث  لو حصلت منه جناية فإنه يعامل معاملة اجلاين اخلطأ 

، وهذا يف حق من شرب املسكر نردا من أي قصد، فإن قصد (4)على خالف بني الفقهاء
 لف احلكم تبعا لقصده ونيته، فيقول:به إزالة عقله حىت ال يؤخذ جبريرة جنايته فهنا خيت

والصواب أن فعله كفعل املخطئ، ال كفعل املتعمد، فلو قتل إنساانً مل يقتص منه؛ »
ألنه ال عقل له، ولكن تؤخذ منه الدية، إال إذا علمنا أنه تناول املسكر لتنفيذ فعله فإنه يؤاخذ 

: إن قتلته وأان عاقل قتلوين به، به، يعين لو فرضنا أن هذا الرجل يريد أن يقتل شخصاً، فقال
ولكن أشرب مسكرًا وأقتله، وأان سكران، ففي هذه احلال نقول: إنه يقتل؛ ألنه َسِكَر من 

 .(5)«أجل الوصول إىل العمل احملرم، والعربة يف األمور مبقاصدها

                                                

 .468، ص5ج مصدر سابق، ،اجملموع هو مذهب الشافعية، النووي، (1)
 .41، ص6مصدر سابق، ج الشرح املمتع،ابن عثيمني،  (2)
 .396، ص1مصدر سابق، ج ادات،شرح منتهى اإلر البهويت،  (3)
 .353، ص18)بريوت، دار الفكر، د. ط، د. ت(، ج، حيىي بن شرف اجملموع شرح املهبب،النووي،  (4)
، ويف املذهب روايتان أصالالالالالالالحهما: وجوب 443، ص14مصالالالالالالالدر سالالالالالالالابق، ج، الشْْْْْرح املمتع، ينظر: ابن عثيمني (5)

 .462، ص9ج اَلنصافالقصاص عليه مطلقا، انظر: املرداوي، 
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صد والتعليل بقاعدة املقاصد له أمثلة ومناذج كثرية يف تقريرات ابن عثيمني، وملا كان الق
 ما يفي ابلغرض.وفيها ا تقدم من األمثلة مب نكتفي ،التقرير ال احلصر واالستيعابهو التمثيل و 

 :(1)التعليل بقاعدة: املشقة جتلب التيسري
: أن األحوال اليت حتصل فيها مشقة أو عسر أو حرج على املكلف ابلقاعدة معىن

هذا احلرج واملشقة، وذلك بتخفيف عند تطبيقه بعض األحكام الشرعية، فإن الشريعة أتيت برفع 
ظاهرة اليت تلحق الضرر ابملكلف يف نفسه أو هي العارضة ال ، واملراد ابملشقةاحلكم عليه

 فال يتعلق هبا ترخص، كاملرض اخلفيف احملتمل.عضوه، أما املشقة اليسرية املعتادة 
تسهيالت وهذه القاعدة من مجلة مخس قواعد كلية، يتخرج عليها كثري من الرخص وال

 .(2)«إذا ضاق األمر اتسع»الشرعية، وقد يعرب عنها بال 
تعليالت الشيخ بقاعدة املشقة ال تنحصر، فكثريا ما  ده مييل إىل التيسري يف فتاويه و 

وتفريعاته الفقهية ما مل جيد دليال يف املسألة فإن وجد النص التزمه، مقررا أن االلتزام ابلنص يف 
 .حوطهذه احلالة هو األيسر األ

وقد يورد على هذا أن إيراد القاعدة هنا استدالل ال تعليل، إذ هي مستندة ألدلة 
نصية، فالعربة ابلنص فال فائدة من القاعدة، وهذا مع أن له حظ من النظر لكن البحث هنا 
ليس لبحث املسألة الفقهية وأدلتها، بل لبيان منهج ابن عثيمني يف التعليل، ومبا أنه قد أورد 

دة مورد التعليل فهذا هو الذي يندرج ضمن البحث، وكون املسألة هلا دليل آخر فهذا القاع
 مبحث آخر. 

 ":املشقة جتلب التيسري"مناذج تعليل ابن عثيمني بقاعدة  

                                                

، وينظر: 49، ص1ج ،مصدر سابق، األشباه والنظائر، السبكي، ينظر لالستزادة حول هذه القاعدة وتطبيقاهتا (1)
دراسالالالالة نظرية وأتصالالالاليلية، )الرايض: مكتبة الرشالالالالد  يسْْْريقاعدة املشْْْقة جتلب التالباحسالالالالني، يعقوب بن عبد الوهاب، 

 م(.2003-ه1424، 1للنشر والتوزيع، ط
 . 8مصدر سابق، صه والنظائر، األشباالسيوطي،  (2) 
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أان عندي »: يقول مسألة الرخصة يف الدفع من مزدلفة قبل الفجر: النموذج األول
ص للناس على م مشقة عظيمة، فلو رخأن الوقت احلاضر كل الناس يصبحون حبكم من هل

إنه جيوز الدفع : (1)«يقول الفقهاء من شاء دفع قبل الفجر مطلقاً كماسبيل اإلطالق، وقيل 
ألننا يف الوقت احلاضر كلما وجدان » لكان هذا القول متوجهاً؛ ،قبل الفجر ولو بال عذر

 .(2)«فرصة إلفتاء الناس مبا  و أسهل فهو أحسن
قبل : أي-للنساء وللضعفة أن يدفعوا من مزدلفة بليل  ن  رخص ال»: ويقول

لئال يتأذوا ابلزحام، هذه هي العلة املعقولة، فإذا كانت هذه هي العلة ففي وقتنا هذا  -الفجر
إذا دفع -ميكن أن نرخص لكل أحد أن يدفع من مزدلفة يف آخر الليل؛ ألن مشقة الزحام 

ىت أشد الناس وأجلد الناس وأقوى الناس حاصلة لكل أحد، ح -بعد أن يصلي الفجر
يف وقتنا  -أقوايء كانوا أو ضعفاء-سيتكلف، وعلى هذا فال أرى مانعًا من أن يدفع الناس 

أنه ال جيوز الدفع من مزدلفة إال بعد صالة : احلاضر يف آخر الليل، وكنا خنتار وإىل اآلن خنتار
عفاء يف الواقع، كل الناس يتأثرون الفجر إال للضعفاء، لكن يف عصران اآلن كل الناس ض

 .(3)«ابلزحام وخيافون على أنفسهم
إعمال الشيخ لقاعدة املشقة، وتعليل األحكام هبا، ويف هذا النص السابق يتبني مدى 

ع دائرة الرخصة لتشمل كل احلجاج، ومل يقصرها على الضعفة من النساء ومن خالهلا وس  

                                                

وعمدة  منهاج الطالبنيجواز الدفع من مزدلة بعد نصالالالالالالالالالالالالف الليل هو مذهب احلنابلة والشالالالالالالالالالالالالافعية انظر: النووي،  (1) 
مصالالدر سالالابق،  زاد املسْْتقنع،، وانظر: احلجاوي، 89، ص:م(2005ه_1425)بريوت: دار الفكر، د ط،  املفتني،
 .92ص:
 .، برتقيم الشاملة آليا(90، ص21ج)املفتوح  لقاء البابابن عثيمني،  (2) 
 .، برتقيم الشاملة آليا(178، ص7ج)لقاء الباب املفتوح ابن عثيمني،  (3) 
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، وهو أيضا من إعمال قاعدة تغري الفتوى حق اجلميعواملرضى؛ لتحقق العلة وهي املشقة يف 
 .(1)بتغري الزمان

ما حكم : سئلفقد اقتناء اجملالت اليت حتتوي على صور، مسألة : النموذج الثاين
 اقتناء اجملالت اليت حتتوي على الصور؟

اجملالت عموماً إذا اقتناها اإلنسان من أجل ما فيها من الصور فهذا حرام،  :فأجاب
شكال فيه، وإن اقتناها من أجل ما فيها من الفوائد وال يبايل مبا فيها من صور فأرجو وال إ

ألن مشقة التحرز من الصور يف كل جريدة ويف كل جملة ظا رة، واملشقة أال يكون به أبس؛ 
 .(2)، لكن االستغناء عنها أحسنجتلب التيسري

 ال استقالالً  أن تكون تبعاً  حرمة اقتناء الصور، إالوهذا مبين على ما رجحه الشيخ من 
، أو كانت مما و الصور اليت يف األوراق الرمسية كالبطاقات والشهاداتأكالكتب واجملالت، 
 .(3)يشق االحرتاز عنها

ليس ولكن يشكل على هذا أن الشيخ يرى أن التصوير الفوتوغرايف ال أبس به، وأنه 
ال: إن حترميه القتناء الصور من ابب جر عن التصوير، ولعله أن يقداخال يف النصوص اليت تز 

، أو أن للشيخ مذهب سابق وال حق، فكان يرى قد تكون ذريعة إىل الشرك، فسد الذرائع
قول بتحرمي اقتناء الصور على الرأي األول، وهللا حرمة الصور، مث رأى جوازها، فيحمل ال

 أعلم.

                                                

تغري األحكام دراسْْْة تطبيقية لالسالالالالتزادة ينظر: مكداش، سالالالالها سالالالالليم، و هذه قاعدة أصالالالالولية هلا تطبيقات كثرية،  (1) 
، 2)بريوت: دارالبشالالالالالالالالالالالالالالالائر اإلسالالالالالالالالالالالالالالالالمية للنشالالالالالالالالالالالالالالالر والتوزيع، طواألزمان، لقاعدة َل ينكر تغري األحكام بتغيري القرائن 

 م(.2014
 .348، ص12مصدر سابق، ججمموع فتاوى ورسائل ابن عثيمني،  ابن عثيمني،  (2) 
 .، برتقيم الشاملة آليا253، ص2جمصدر سابق، ، جمموع فتاوى ورسائل العثيمنيابن عثيمني،  (3) 
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  غريهايفاملسألة و علة يف هذه من املشقة  والذي نقصده من املثال أن الشيخ جعل
، وميكن ان تكون هذه املسألة مندرجة مؤثرا يف مجلة من األحكام ويعدها وصفامن املسائل، 
 به. اعللن التعليل بقاعدة املشقة هو م: جيوز تبعا ما ال جيوز استقالال، لكضمن قاعدة

مسألة اجلمع بني الصالتني لكل سبب يلحق ب  مشقة فيما لو  :النموذج الثالث
أن ))أنه ورد يف صحيح مسلم عن ابن عباس : ، فقد سئل الشيخكل صالة بوقتهاصلى  

مجع بني الصالة يف سفرة سافر ا يف غزوة تبوك فجمع بني الظهر والعصر  رسول   
أراد أَل حيرج : ما محل  على ذلك؟ قال: واملغرب والعشاء قال سعيد فقلت َلبن عباس

 أان سأعمل هبذا احلديث؟: و قال قائلفهل هذا احلديث مقيد، ول (1)((أمت 
إذا أردت أن تقضي هبذا احلديث فمن مينعك؟ لكن ابن عباس  ،نعم: نقول :اجلواب

 أنه ال بد أن يكون هناك سبب إما : ويفيد قوله هذا ((من غري خوف وَل مطر)): قال
 ((ج أمت أراد أَل حير )): خوف، أو مطر، أو برد شديد، أو ما أشبهه، ودليل هذا أنه قال

أن كل أمر يكون عليك حرج كما لو : أال يوقعها يف حرج، فيستفاد من هذا احلديث: أي
صليت كل صالة يف وقتها فإنه جيوز لك أن جتمع، وهلذا جيوز للمريض الذي يشق عليه أن 

 يصلي يف كل وقت جيوز أن جيمع،
جيوز هلا أن جتمع  جيوز للمرأة املرضع اليت يكثر محل ولدها بني يديها وضرره عليها،و 

بني الظهر والعصر للمشقة، وجتمع بني املغرب والعشاء للمشقة، فاملدار على املشقة مىت 
 .(2)وجدت املشقة جاز اجلمع

ون ابملشقة ل، ويعلوالقول جبواز اجلمع للمريض واملرضع عند املشقة هو مذهب احلنابلة
 .(3)أيضا

                                                

، سالالابق، كتاب صالالالة املسالالافرين وقصالالرها، ابب اجلمع بني الصالالالتني يف احلضالالر ، مصالالدر صْحيح، يف مسالاللمرواه  (1) 
 ( 705)، رقم 490، ص1ج
 ، برتقيم الشاملة آليا.14، ص103ج لقاء الباب املفتوح،ابن عثيمني،  (2) 
 ، مصدر سابق.334، ص1، جمنتهى اإلراداتالبهويت،  (3) 
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 حال اإللزام ب ؛ دفعا للحرج ، يفالتأمني التجاريجواز دفع : النموذج الرابع
ال بد أن تؤمن على : وهبذا التقرير نعرف أن بعض البالد اليت يقولون فيها: "واملشقة، يقول

سيارتك، وحاجاتك وأنت ترى أن التأمني حرام؛ ألنه من امليسر، فلك يف هذه احلال أن 
 .(1)"تعطيهم وهم اآلمثون؛ ألنه ال ميكن أن نضيق على الناس ونفوت مصاحلهم

 ، وبينوا(2)ل هذه الفتوى أصدرت اللجنة الدائمة فتوى بتحرمي التأمني التجاريومبث
وعليه ، وجواز التأمني التعاوينالغرر الفاحش، وأخذ اإلنسان ما ليس له، وجه احلرمة ، ملا فيه 
 .(3)قرارات اجملامع الفقهية

قاعدة احلرج ل املصلحة من جهة، ومن جهة أخرى فيه إعمال إعمال ابب وهذا من
جبواز دفع  الشيخ واملشقة، إذ أن االمتناع عن التأمني يسبب ضيقا وحرجا على الناس، فأفىت

 .التأمني يف هذه احلال، وال أيخذ بعد ذلك إال بقدر ما دفع
وهل العلة يف إابحة دفع التأمني التجاري يف هذه الصورة لعلة اإللزام، أم لعلة رفع 

 ، وهو الظاهر.احلرج عن الناس كما قدمنا

 :(4)َل ضرر وَل ضرار: التعليل بقاعدة
 مقابلة الضرر ابلضرر: إحلاق مفسدة ابلغري مطلقاً، والضرار: الضرر :معىن القاعدة

أبن ال : ، أو إحلاق مفسدة ابلغري على جهة املقابلة، وفسره بعضهمعلى وجه االنتقام والثأر
 .(5)يضر الرجل أخاه ابتداًء وال جزاءً 

                                                

 .10/327، مصدر سابق الشرح املمتعابن عثيمني،  (1)
. وانظر: أحبالالاث هيئالالة كبالالار العلمالالا، 242، ص15ج، (6227فتالالاوى اللجنالالة الالالدائمالالة _ اجملموعالالة األوىل، رقم ) (2)
(33/4-315.) 
 ه.4/4/1398، اتريخ 5، ص1، ج5نلة نمع الفقه االسالمي يف مكة، قرار رقم (3)
مكتبة الكليات  :القاهرة)انم، قواعد األحكام يف مصْْْْْْْْْْْاحل األبن عبدالسالالالالالالالالالالالالالالالالم،  ، عز الدينللمزيد ينظر، العز (4) 

 . 75، 74، ص1، جم(1991ه_1414ة، د ط، األزهري
 .16-13، مصدر سابق ص: الوجيز يف إي اح قواعد الفقة الكليةالبورنو،  (5)
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ئل كثرية يعلل الشيخ احلكم فيها مبنع حلوق الضرر ابلنفس أو الغري، أو جيعل ففي مسا
خشية حصول الضرر علة يف كثري من املسائل، استنادا إىل هذه القاعدة، وسواء كان كالمه 
نصا يف التعليل ابلقاعدة أو مفهوما بطريق اإلمياء والتنبيه، ففي شرحه حلديث ُجَداَمة بنت 

، حىت (1)))لقد مهمت أن أهنى عن الغيلةيقول: ملسو هيلع هللا ىلص مسعت رسول هللا  وهب األسدية، أهنا
 .(2)ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك، فال ي ر أوَلد  ((

إن هذا الدين اإلسالمي مداره على منع الضرر، وجلب »علق ابن عثيمني قائال: 
ما رأى الروم هم  أن ينهى عن الغيلة؛ خمافة الضرر، فلملسو هيلع هللا ىلص النفع؛ يؤخذ هذا من أن الرسول 

 .(3)«وفارس يغيلون أوالدهم وال يضر أوالدهم شيًئا عدل عن هذا
فمراعاة الشارع يف أحكامه منع الضرر دليل على صالحية هذه القاعدة للعلية يف كل 

 مسألة تتضمن إضرار املكلف بنفسه أو بغريه.
 مناذج التعليل بقاعدة: َل ضرر وَل ضرار:

القائلني ابجلواز  مجهور العلماء املعاصرينخالف الشيُخ  فقدالتربع ابألع اء، : مسألة
خوف حلوق الضرر ابملتربع أبعضائه، فيقول ملا سئل عن  بعلل منها: معلال املنع (4)بشروط،

                                                

الغيلة: قال أهل اللغة الغيلة هنا بكسر الغني، ويقال هلا الغيل بفتح الغني مع حذف اهلاء، والغيال بكسر الغني،  (1) 
ل مجاعة من أهل اللغة: الَغيلة ابلفتح املرة الواحدة، وأما ابلكسالالالالالالالالالالر فهي االسالالالالالالالالالالم من الغيل، وقال: إن أريد هبا وطء وقا

املرضع جاز الغيلة والغيلة ابلكسر والفتح، واختلف العلماء يف املراد ابلغيلة يف هذا احلديث وهي الغيل، فقال مالك يف 
أن جيامع امرأته وهي مرضالالالالالالع، يقال منه أغال الرجل وأغيل إذا فعل ذلك،  املوطأ واألصالالالالالالمعي وغريه من أهل اللغة هي:

ابلنهي  --وقال ابن السالالالكيت هو: أن ترضالالالع املرأة وهي حامل، يقال منه غالت وأُِغيلت، قال العلماء: سالالالبب مهه 
تقيه. أ.ه بنصالالالالالالالالالاله، عنها أنه خياف منه ضالالالالالالالالالالرر الولد الرضالالالالالالالالالاليع قالوا واألطباء يقولون إن ذلك اللت داء والعرب تكرهه وت

، حميي الدين حيىي بن شالالالالالالالالرف، )بريوت، دار إحياء الرتاث املنهاج شْْْْْْرح صْْْْْْحيح مسْْْْْْل  بن احلجاجينظر: النووي، 
 .16، ص10(، ج1392، 2ط–العريب 

 (.1442مصدر سابق، كتاب النكاح، ابب جواز الغيلة وهو وطء املرضع، رقم )صحيح مسل ، رواه مسلم،  (2) 
 .304، ص11، مصدر سابق، ابب عشرة النساء، جذي اجلالل واإلكرام بشرح بلوغ املرام فتحابن عثيمني،  (3) 
ْْاءيراجع يف ذلك،  (4)  ْْلمْ ْْْ ْْعْ ْْار الْ ْْبْ ْْة كْ ْْئْ ْْيْ ْْرارات  ْ ْْْ ه ، وينظر: 6/11/1402، الصادر يف تالالالالاريخ، 99، رقالالالالالالالالالالالالالالالالم قْ

قرار م، وينظر: 1985اير ين28-19، اتريخ 1، ص8( ج35مكة رقم) – قرارات اجملمع الفقهي اَلسْْْالمي للرابطة
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، أما بشروط هذه املسألة صدر فيها فتوى من هيئة كبار العلماء أبهنا جائزة»: التربع ابلكلية
ء اإلنسان عنده أمانة وقد نص فقهاء احلنابلة رمحهم هللا أان فال أرى اجلواز؛ وذلك ألن أعضا

أنه ال جيوز التربع بعضو من األعضاء ولو أوصى به امليت من بعد موته، وإن كان بعض 
لكن املفسدة يف نزعها من األول أو أكثر من ذلك  %90األعضاء قد يكون النجاح فيها 

ة، لكن ال شك أن قيامه على واحدة ، قد يقوم البدن على كلية واحدحمققة حىت يف الكلى
 .ليس كقيامه على ثنتني؛ ألن هللا مل خيلق شيئا عبثا

ولو كانت الكلية املنزوعة موجودة ، مث  به الواحدة لو فسدت  لك اإلنسان
في  وفسدت الباقية   يهلك، فلهبا أان أرى عدم اجلواز خبالف نقل الدم، ألن نقل الدم 

 .املنقول من  وَل يفقد ب  ع و خيلف  دم آخر وَل يت رر ب 
ومع ذلك فإين أرى أن من أخذ بقول اجلماعة فال حرج عليه؛ ألن املسألة مسألة 
اجتهاد، ومسائل االجتهاد ال إلزام فيها، لكن نظرا ألنه ال حيل يل كتمان العلم الذي أعلمه 

أرادها فلريجع  من شريعة هللا بينته هنا، وإال لكان يسعين أن أقول قد صدر هبا فتوى فمن
إليها، لكن نظرا إىل أن العلم أمانة، وأن اإلنسان ال يدري ما يواجه به هللا عز وجل فإنه البد 

 .(1)«أن أبني ما عندي، وأسأل هللا تعاىل أن يهدينا وإايكم ملا اختلف فيه من احلق إبذنه
يلحقه  ففي هذه املسألة رجح الشيخ منع تصرف اإلنسان ابلتربع أبعضائه؛ خشية أن

فيه شرعا، وهي علة مرعي ة يف كثري من أحكام  ضرر يف املستقبل، واإلضرار ابلنفس ليس مأذوانً 
الشريعة، وبناء على انتفاء العلة ذاهتا يف مسألة التربع ابلدم ذهب إىل اجلواز؛ ألن التربع ابلدم 

احلكم ابملنع، وهذا  العلة هنا انتفاءَ  فأوجب انتفاءُ ، صل به ضرر كما يف مسألة األعضاءال حي
 .من اطراد علة الضرر اليت اعتربها الشيخ جوازا ومنعا يف املسألتني

                                                

ه، ومن اجملامع اليت ذهبت 1408التاسالالالالالالالالالالالالالالالع ملنظمة املؤمتر اإلسالالالالالالالالالالالالالالالالمي يف دورته املنعقدة يف جدة عام اجملمع الفقهي 
 .م1969اجمللس أألورويب لإلفتاء والبحوث واملؤمتر اإلسالمي الدويل املنعقد يف ماليزاي : للجواز

 .19، ص13ج مصدر سابق،ستقنع، الشرح املمتع على زاد املابن عثيمني،  (1)
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أمن  أوهلا:جعلوا لذلك شروطا وقد يناقش الشيخ يف رأيه هنا أبن القائلني ابجلواز 
ابملتربع ثريا من عمليات التربع ال تلحق أن ك، وقد ثبت ابلتجربة ال رر على املتربع بع وه

نيها: الضرورة القصوى الداعية إىل التربع، حبيث ال يوجد بديل إلنقاذ حياة املريض اث اي ضرر،
  إال ابلنقل، اثلثها: أن يكون بدون مقابل حسي أو معنوي، حت ال تتحول املسألة إىل جتارة،

 تتسبب يف حرج إنساينأن الفتوى ابملنع ومما يعرتض به على فتوى ابن عثيمني أيضاً: 
إلنقاذ حياة كثري كثرية ، بينما القول ابجلواز مينح اجملتمع فرصا   من املرضىبكثري يلحق الضرر
 أو املرض املزمن. من املوت احملقق، ىمن املرض

عليها القول ابملنع متوقعة وليست حمققة، املفسدة اليت علق  أن ومما يعرتض به أيضا:
ألمر خاضع لنظر األطباء ة مقدم على دفع املفسدة املتومهة، سيما واوجلب املصلحة احملقق

الثقات املتخصصني، فهم من يقرروا سالمة النقل من عدمه، فتكون الفتوى الحقة لتقرير 
 األطباء حبصول الضرر من عدمه.

لكن يبقى من تعليالت الشيخ اليت مل يرد عليها وهو كون األعضاء ليست ملكا 
 للمتربع هبا فال يؤذن له ابلتصرف فيها.

علق احلكم فيها ابنتفاء فقد  ،إنفاذ طالق السكران أتديبا ل  سألةم :النموذج الثاين
لكن هل ميكن أن يقال بوقوع : الضرر، فاألصل عنده أن عبارة السكران ال أثر هلا، ويتساءل

 طالقه من ابب التأديب له، وزجره عن شرب املسكر؟
على  ضررالنقول إذا مل يتضمن ضررا على الزوجة؛ ألنه أحياان يكون »: فيجيب

 .(1)«الزوجة، فقد تكون الزوجة ذات أوالد منه، فيقع اإلشكال يف املستقبل
وألنه فرط إبزالة »البهويت:  عقوبة له، قالويف مذهب احلنابلة إيقاع طالق السكران 

 .(2)«عقله فيما يدخل فيه ضررا على غريه فألزم حكم تفريطه عقوبة له

                                                

 .52، ص17، مصدر سابق، ججمموع فتاوى ورسائل ابن عثيمنيابن عثيمني،  (1)
 .75، ص3، مصدر سابق، جدقائق أوب النهىالبهويت،  (2)
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يقاع طالق مناطا للحكم إب لزوجةاملتوقع حصوله على ا الضرر جعل ولكن الشيخ
 .السكران أو عدم إيقاعه

تعنت الزوج عن طالق زوجت  اليت تطالب  ابخللع؛ ل رر  النموذج الثالث: مسألة
 ردفعا للضر  ؛يف هذه احلالةعلى الطالق أن للقاضي إلزام الزوج  ابن عثيمنييرى  يلحق هبا،

لثابت بن  ملسو هيلع هللا ىلصفي شرحه لقول الن  ف ،لزوجعن املرأة اليت مل تعد تطيق البقاء يف عصمة ذلك ا
قْ باِل ااحلاِديقاةا، إ)): -رضي هللا عنهما–قيس حينما خالعته زوجته، حبيبة بنت سهل 

 .(1)واطالِّق هاا((
يؤخذ من احلديث: وجوب اخللع على الزوج إذا طلبت املرأة »يقول ابن عثيمني 

جوب؛ وألن عدم قبوله يستلزم ضررًا على وقالوا: األصل يف األمر الو  ؛ذلك، ورد ت عليه املهر
شك أن القول إبلزامه ابلطالق يف هذه  املرأة، ودفع الضرر عن املسلم أو رفعه واجب، وال

أن الزوج ال جيرب على اإلجابة إىل اخللع، قال اب ن ، ويف مذهب احلنابلة (2)«احلال قول قوي
(3)«ليهيباح لسوء عشرة بني الزوجني، وتستحب اإلجابة إ»مفلح: 

  

يالَرو ن االمر  الفقهاء فإهنمجلمهور  خمالفللوجوب  يف احلديث إن األمرقول الشيخ و 
 (4)أمر إرشاد وإصالح ال إجياب".وهو "حجر قال ابنلالسرتشاد وليس للوجوب 

لقاعدة الضرر علًة للقول بوجوب طالق املرأة حالة الضرر واضح من خالل  فاعتباره
جياب ومدرك اإللزام مبا مل يلزم هو الضرر احلاصل على املرأة يف املسألة السابقة، فمناط اإل

دينها أو نفسها، والذي يقدِّر هذا الضرر املبيح إللزام الزوج ابلطالق هو القاضي، كما فعل 
 مع اثبت بن قيس.ملسو هيلع هللا ىلص الن  

                                                

 .304، ص11ابب اخللع وكيف الطالق، ج، مصدر سابق، كتاب الطالقصحيح البخاري، البخاري،  (1)
، رقم: 46، ص7، مصالالالالالدر سالالالالالابق، كتاب النكاح، جاجلالل واإلكرام بشْْْْرح بلوغ املرام فتح ذيابن عثيمني،  (2) 

5273. 
 .417، ص8، مصدر سابق، جالفروعابن مفلح،  (3) 
 .85، ص12، مصدر سابق، جفتح الباريابن حجر،  (4) 
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لطالق بعض قوانني األحوال وقد أخذ ابلقول بوجوب املخالعة وإلزام الزوج اب
م(، كما يف املادة 2006(، الصادر يف )22األسرة القطري رقم ) قانون كما يفالشخصية،  

مقابل تنازهلا عن  املخالعةوإذا مل يتوصل احلكمان للصلح، وطلبت الزوجة »(: 122رقم )
الصداق الذي أعطاه هلا، حكمت احملكمة ابلتفريق  مجيع حقوقها املالية الشرعية، وردت عليه

 .«بينهما
 28قانون األحوال الشخصية )رقم: وال الشخصية اإلمارايت وكما يف قانون األح

ذا كان الرفض من جانب الزوج تعنتا، وخيف أال يقيما إ»: 110 ، كما يف املادة(2005/
 .«مناسبحدود هللا، حكم القاضي ابملخالعة مقابل بدل 

هل حيكم مسألة املفقود البي غاب عن أ ل  و  يعرف مصريه،  النموذج الرابع:
أم أنه ينتظر ظهور أمره مدة يعيش ملثلها؟ قوالن ألهل  ،ليه ابملوت، ويعامل معاملة امليتع

األول منهما معلال ابلضرر الذي يلحق من هلم تعلق به يف حال  ابن عثيمنيرجح  (1)العلم
الصحيح أن املفقود جيتهد فيه اإلمام، أو احلاكم الذي ينظر يف  »تظار فيقول: القول ابالن

قضيته، وأن ذلك خيتلف ابختالف األشخاص واألحوال واألزمان واألماكن، خيتلف هبذه 
االعتبارات كلها، فمن الناس من هو علم  يف رأسه انر، لو يفقد أسبوًعا عرف أنه هالك، 

 .«ناس، ال يدرى عنه، يبقى سنوات ما يعرف عنهومن الناس من هو يف عامة ال
رََكها فيقول: "وذلك من أجل إزالة الضرر عمن يتعلقون  مث أييت على علة املسألة وَمد 
هبذا املفقود، وإال  لكان الوجه أن نذهب إىل ما ذهب إليه بعض العلماء؛ من أن املفقود ال 

هذا قول  ضعيف؛ ألننا إذا حكمنا هبذا حيكم مبوته إال ابليقني؛ ألن حياته متيقنة، ولكن 
 .(2)ء كان املفقود واراًث أم مورواثً أضرران أبانس  كثريين من الورثة والزوجة، سوا

تعليل منه  «وذلك من أجل إزالة الضرر عمن يتعلقون هبذا املفقود»فقول الشيخ 
ه حىت يظهر أمره، بقاعدة منع الضرر؛ إذ يلزم من القول ابالنتظار منع زوجته من أن تنكح غري 

                                                

 .68، ص16، مصدر سابق، جاجملموع شرح املهببالنووي،  (1) 
، مصالالالالالالالالالالدر سالالالالالالالالالالابق، بتصالالالالالالالالالالرف يسالالالالالالالالالالري، ابب عشالالالالالالالالالالرة اإلكرام بشْْْْْْْرح بلوغ املرامفتح ذي اجلالل و ابن عثيمني،  (2) 

 .294-12/293النساء،

http://www.gcc-legal.org/BrowseLawOption.aspx?LawID=3128&country=2
http://www.gcc-legal.org/BrowseLawOption.aspx?LawID=3128&country=2
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وتوقف تركته عن أن يستفيد منها ورثته، وقد ميوت أكثرهم دون حصوهلم على نصيبهم من 
الرتكة، وحقوق كثرية تتوقف بناء على القول ابالنتظار، فدفعا هلذه األضرار اليت تلحق ابلغري 

تقدم من  رجح الشيخ القول ابحلكم على املفقود ابحلياة أو املوت بقرائن األحوال حسب ما
 التفصيل.

، (2)ومذهب مالك (1)ففي مذهب احلنابلة وهذه املسألة اختلف فيها الفقهاء قدميا،
ألهنا مدة أكثر احلمل ؛ ترتبص أربع سنواتزوجته  ، أن(3)وهو املفىت به يف مذهب احلنفية

يد الشافعي يف اجلدمذهب و  وحتل لألزواج،مث تعتد عدة وفاة،  الرحم، الذي يتحقق فيه براءة
، وأما األرث منه فريون انتظاره (4)حىت يتت موته أو حياتهمن غري حتديد مدة أهنا ترتبص 

 تسعني سنة، وهو العمر الغالب الذي يعيش ملثله.
( حتديد 144م( يف املادة رقم )2006( الصادر )22ويف قانون األسرة القطري رقم )

ة طلب التفريق من زوجها املفقود، للزوج" حيث تنص املادة على أن ،فقط املدة بسنة واحدة
بينهما دون أتجيل ولو كان له أو الغائب جلهة نهولة، ملدة ال تقل عن سنة، ويفرق القاضي 

وإذا عاد املفقود، أو تبني أنه حي، فزوجته له، ما مل يدخل هبا الزوج الثاين، غري عامل ، مال
 ."حبياة األول، وإال كانت للثاين

 ملنع بعض املباحات: بقاعدة ال ررالتعليل 

                                                

 .400، مصدر سابق، صزاد املستقنعاحلجاوي،  (1) 
، 5، جم(1992ه_1412، 3)بريوت: دار الفكر، ط، يف شْْْرح خمتصْْْر خليل موا ب اجلليلابن احلطاب،  (2) 

 .183ص
 .509، ص3، ج، مصدر سابقرد احملتارابن عابدين،  (3) 
)القاهرة: دار الكتاب اإلسالالالالمي، د ، يف شْْرح روض الطالب أسْْىن املطالب زكراي بن حممد، ،األنصالالالاريينظر:  (4) 

 ..400، ص3، بتصرف جط، د ت(
 



61 

 

يعتمد  ابن عثيمنيفحىت يف املباحات اليت ال نص يف املنع منها  لضرر حاضراب التعليل
على قاعدة الضرر يف القول مبنعها كما يف منع بعض األلعاب املشتملة على الضرر كالتزجل 

  .ابجلليد، واملصارعة وحنومها
ى اجلليد، هذا ال ينكر عليهم؛ ما يفعله الناس من التسابق عل»: ابن عثيمني يقول

ألن هذا من العادات ال من العبادات، وكذلك املصارعة فيما ال ضرر فيه، فإن اشتمل على 
ضرر كان حراما، ليس ألنه بدعة، بل ملا فيه من الضرر، فالبدعة تكون يف األمور التعبدية، 

 .(1)«أما أمور العادات فإن كان فيها ضرر منعت وإال فاألصل فيها احلل
هو وتعليالت الشيخ هبذه القاعدة ال حصر هلا، وملا كان القصد يف هذا البحث ليس 

على هذه املسائل  فسأقتصر تثبت تعليل الشيخ هبذه القاعدة، احلصر بل إثبات مناذج وأمثلة
 .السابقة اليت يظهر فيها تعليل الشيخ هبذه القاعدة بشكل واضح

 :(2)العادة حمكمة :التعليل بقاعدة
، (3)ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول، وتلقته الطبائع ابلقبول :ادةلعقصود ابامل

 واحلرزمل يرد حتديدها ابلشرع، كالفرتة يف نلس العقد، فيثبت به الفقهاء كثريا من املسائل اليت 
والكفاءة يف النكاح، ومهر املثل، وغريها من املسائل ومقادير احليض والنفاس، يف السرقة، 

 .(4)لفقهيةا
))خبي من مال  ملسو هيلع هللا ىلص: الرجوع إىل العرف واعتباره؛ لقوله » :ابن عثيمنييقول 

واملعروف هو العرف املط رد الذي اعتاده الناس، فإن  (5)ابملعروف ما يكفيك ويكفي بنيك((

                                                

 .325، ص12، ج262، ص5، مصدر سابق، ججمموع فتاوى ورسائل ابن عثيمنيابن عثيمني،  (1)
دراسالالالة نظرية أتصالالاليلية قاعدة العادة حمكمة سالالالني، يعقوب بن عبد الوهاب، لالسالالالتزادة حول القاعدة ينظر، الباح (2) 

 م(. 2012ه_1433، 2)الرايض: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، ط، تطبيقية
 .149، مصدر سابق، صالتعريفاتاجلرجاين،  (3) 
 .50، مصدر سابق، ص اَلشباه والنظائرالسبكي،  (4) 
 (.1714ح ) اب األقضية ابب قضية هند،مصدر سابق، كتصحيح مسل ، مسلم،  (5) 

 



62 

 

اختلف الناس يف العرف فاملرجع إىل األكثر واألغلب؛ ألن الرجوع إىل األكثر واألغلب يف 
 .(1)«يف الدين فكذلك يف العرف مسائل كثرية
قال ، كما «القاعدة املعروفة: أن ما أتى، ومل حيدد ابلشرع فمرجعه إىل العرفو »يقول: 

 :ابن عثيمني يف منظومته
 وكلُّ ما أتى و  حيدد 

 

 (2)ابلشرع كاحلرز فبالعرف احدد  
 

الشرعية، فجراين العادة فيما مل حيدده الشرع وصف صاحل للتعليل به يف األحكام 
 .ية مبنية على العرف والعادةفكثري ما ترتتب أحكام شرع
 :عن ابن عثيمني مناذج التعليل بقاعدة العرف

 جراين العرف بقيام األوراق النقدية مقام الدينار والدر  .النموذج األول: مسألة 
والقول  ة،، وهي جراين احكام النقدين على العمالت الورقيوهذه املسألة من املسائل املعاصرة

أتخذ حكم الذهب والفضة هو قول مجاهري الفقهاء املعاصرين، وعليه قرارات اجملامع  هناأب
 .(3)الفقهية

آخر ببيع سلعة له فباعها وجاءه بثمنها أوراقا  لَ فلو أن أحدا وك  »يقول ابن عثيمني: 
 .«نقدية، فطالبه املوكل بثمنها ذهبا أو فضة، فإنه ال ميلك ذلك

ألن العرف اآلن املطرد أن هذه األوراق قائمة مقام الذهب »: سألة قائالً مث يعلل للم
 .(4)«هموالفضة، بدل الدينار والدر 

إذ ابلتعامل ابألوراق النقدية هو العلة يف حكم املسألة السابقة، فجعل جراين العرف 
راق النقدية ضاهتم املالية، فقد حلت األو معاو إن الناس مل يعودوا يتعاملون ابلذهب والفضة يف 

                                                

 .1152مصدر سابق، ابب النفقات، حفتح ذي اجلالل واإلكرام، ابن عثيمني،  (1) 
(، ه1434، 3، حممد بن صالالالالالالالالالالالالاحل، )الرايض: دار ابن اجلوزي، طمنظومة القواعد الفقهية شْْْْْْْْْرح ابن عثيمني، (2) 

 .273ص:
 .5، ص6، ج22ه، رقم 1415اإلسالمي، اتريخ  قرارات اجملمع الفقهي التابع لرابطة العامل (3) 
 .364، ص9ابن عثيمني، الشرح املمتع على زاد املستقنع، ج (4) 
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كثرية هي املسائل اليت جرت هبا عادة الناس وتعارفوا عليها، و وجرى العمل على ذلك، حملهما، 
 .احلكم عليها العرف مؤثرا يف يكونمما ال ختالف الشرع، 

 :جواز اإلطعام يف الكفارة مبا تعارف الناس علي  أبن  طعامالنموذج الثاين: تعليل 
زئ يف الكفارة إال اإلطعام ابخلمسة األصناف املذكورة أنه الجي (1)يف مذهب احلنابلة
، وال جيزئ غريها، وقد خالف ابن الرب والتمر والشعري والزبيب واألقطيف صدقة الفطر، وهي 

ولكن الصحيح يف هذه املسألة أنه جيزئ التكفري »عثيمني املذهب يف هذه املسألة، فقال: 
فيطعمون مبا يطعم الناس يف  جرى به العرف،ذلك ملا  فريجع يف، مبا يكون طعاما للناس

 .(2)«وقتهم، وعندان اليوم األرز
أعمل الشيخ قاعدة العرف هنا، فجوز اإلطعام بكل ما تعارف الناس على كونه  فقد

عاة املعىن فيجوز كل ما كان قوات، وتعارف الناس طعاما، وإن كان األليق أبصول املذهب مرا
 على اإلطعام به.

يقول الشيخ:  الكفالة: بلفظ ال مان عقد التعليل ابلعرف يف تصحيحلث: النموذج الثا
لو كان العرف عند الناس أن الكفالة مبعىن الضمان، فهل حيمل املعىن على العرف أو على "

 الشرع؟
اجلواب: على العرف؛ ألن هذه معامالت جيري الناس فيها على أعرافهم، فعندان اآلن 

 .(3)"ل فالانً، يريدون بذلك أن يضمن ما عليه من الدينعرف متبع، إذا قال: أان أكف
وقد يشكل على هذا تفريق الفقهاء بني الكفالة والضمان، فيخصون الكفالة ابلبدن، 

إعمال العرف فيما مل حيده الشرع، أما هنا فإن  قاعدةيشكل عليه أيضا و  والضمان ابملال،
موا أن هذه األلفاظ عل  الناس جيب أن يُ الشرع جعل هلذه األلفاظ معان  جيب محلها عليها، و 

                                                

 .190، ص5املرداوي، اإلنصاف، مصدر سابق، ج (1) 
 .274، ص13بتصرف يسري، ج مصدر سابق،الشرح املمتع، ابن عثيمني،  (2) 
 ، مصدر سابق.143، ص3ج املغين،ابن قدامة،  (3) 
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قد وافق احلنابلة  الشيخ هلا مسميات شرعية، فيتعاملوا هبا وفق مسمياهتا الشرعية، وإن كان
  .(1)يف هذه املسألة فهم يصححون الكفالة بلفظ الضمان

ومثله أيضا رأيه يف أن ألفاظ الكناية يف الطالق إذا غلب التعامل هبا حىت صارت 
يقول:  «أنت خلية»ى الطالق بكثرة، فإهنا تكون صرحية يف حقهم، مثل كلمة تطلق عل

 وال حتتاج إىل نية. ،(2)«فهذه عندان يف القصيم صرحية يف الطالق»
 اعتبار للعرف يف غري موضعه، فإن احلقيقة اللغوية مقدمة على احلقيقة العرفية،وهذا 

ينقسم فيه إىل صريح وكناية: فالصريح  للفظإذا ثبت أنه يعترب فيه اللفظ، فا»قال ابن قدامة: 
يقع به الطالق من غري نية، والكناية ال يقع هبا الطالق حىت ينويه أو أييت مبا يقوم مقام 

  .(3)«نيته
جياب عن هذا أبن األصل محل الناس على أعرافهم نظرا للمعاين دون قد لكن 

 .رعيةاأللفاظ، سيما وأن الناس جيهلون حقائق هذه األلفاظ الش
  :(4)لتعليل بقاعدة: َل وجوب مع العجزا

هذه القاعدة من أصول الشريعة، وذلك أن الشريعة اإلسالمية جاءت ابحلنفية 
السمحة فال أغالل فيها وال آصار وال تكليف فيها مبا فيه حرج ومشقة شديدة الحتتمل، بل 

 .كل تشريعاهتا داخلة حتت القدرة واالستطاعة
سقوط وجوب اعتداد املرأة يف : به القاعدة عند ابن عثيمنية التعليل هبومن أمثل

  .بيت زوجه املتوىف  حال عد قدرهتا على البقاء فيه خلوف، أو غريه

                                                

 .190، ص5ج مصدر سابق،اإلنصاف، املرداوي،  (1) 
 .71ص 13ج مصدر سابق،الشرح املمتع، ابن عثيمني،  (2) 
 .385ص 7ج مصدر سابق،املغين، ابن قدامة،  (3) 
 .228، ص1ج مصدر سابق،األشباه والنظائر، للمزيد عن القاعدة ينظر: السبكي،  (4) 
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ت الذي مات زوجها أنه ال جيوز للمرأة أن خترج عن البيفاألصل » يقول ابن عثيمني:
ا إذا مل ختف على نفسها، بل تبقى إىل أن تنتهي العدة، لكن هذا مشروط  مب ،وهي ساكنة  فيه

فإن خافت على نفسها، إما من أحد  يعتدي عليها، أو خافت على عقلها لكوهنا خوافة، 
ألن القاعدة الشرعية: أن الواجبات »مث علل الشيخ هذا احلكم بقوله:  «فال حرج أن تنتقل
 .(1)«تسقط ابلعجز عنها

ذا خافت من املقام يف منزل املعتدة إ»: وهذا مذهب احلنابلة، قال القاضي أبو يعلى
 .(2)«زوجها، جاز هلا االنتقال

  (3)سد البرائع: التعليل بقاعدة
أن تغلق  أن كل ذريعة توصل إىل حمرم جيب» :كما قال ابن عثيمني  القاعدة ومعىن

 .(4)«وسد الذرائع دليل شرعي، فقد جاءت به الشريعة ،لئال يقع يف احملّرم

  :يخ هببه القاعدةومن التطبيقات اليت عللها الش

لباب التمادي يف الفواحش، يقول ابن عثيمني:  سداً  عملية رتق غشاء البكارة؛ منع
يف الوقت احلاضر ترقى الطب، وصار ميكن أن جيعل هلا بكارة صناعية، بواسطة عملية »

                                                

، 272، ص12ب العدة واالحداد واالسالالالالالالالترباء وغري ذلك، جمصالالالالالالالدر سالالالالالالالابق، اب املصْْْْْدر نفسْْْْْ ،ابن عثيمني،  (1) 
شْْْْْرح ، وينظر: ابن عثيمني: 396، ص15، ج418، ص6، مصالالالالالالدر سالالالالالالابق، جالشْْْْْرح املمتعوينظر: ابن عثيمني، 

 وما بعدها. 273، مصدر سابق، ص:منظومة أصول الفق  وقواعده
)دمشالالالالالالالالق: دار النوادر علي مب ب أمحد ، التعليقة الكبرية يف مسْْْْْْائل اخلالف أبو يعلى، حممد بن احلسالالالالالالالالني،  (2) 

 .518، ص2م( ج2010ه _ 1431، 1للنشر والتوزيع، ط
، عثمان، حممود حامد، )القاهرة: قاعده سْْد البرائع واثر ا يف الفق  اإلسْْالميلالسالالالتزادة حول القاعدة ينظر:  (3) 

 ه(1417دار احلديث، دط، 
 .113ص مصدر سابق،شرح األربعني النووية، ابن عثيمني،  (4)
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نرى منع هذه العملية مطلقاً، ألهنا تفتح ابب الشر، فتكون كل امرأة تشتهي أن ... جراحية،
 (1).«ين زنت، وإذا زالت بكارهتا أجرت العمليةتز 

وهذه من املسائل النازلة اليت طرأت يف هذا العصر حبكم تطور إمكانيات األطباء 
ليس يف املسألة نص شرعي يتناول حكمها بشكل مباشر أو غري مباشر، وعليه ووسائلهم، ف

ا مطلقاً؛ لعلل كثرية فإن املسألة خاضعة الحتهادات الفقهاء املعاصرين، فمنهم من منعه
كالغش للزوج، واالطالع على العورات، وتسهيل ابب الفاحشة، وغريها من املفاسد اليت 

ومنهم من أجازها إبطالق؛ اعتبارا ابملصاحل جعلتهم مينعون من إجراء هذه العملية مطلقاً، 
استصالح  املرتتبة على ذلك، كالسرت، واحلفاظ على شرف أسرة البنت، وملا له من األثر يف

من وقعت يف الزىن، منبهًا إىل أن أكثر املفاسد املذكورة متومهة أو مرجوحة أمام املصاحل 
، ومنهم من يرى التفصيل، حماوالً املوازنة بني املصاحل واملفاسد، فريى أن األمر مرده (2)الراجحة

ن إجراء إىل سبب زوال البكارة، فإن كانت بسقطة أو وثبة، أو بزىن وهي مكرهة، فيجيزو 
 العملية، وإن كانت بزانها عن اختيار، أو بزواج سابق فيحرم إجراألها.

قرار اجملمع الفقه اإلسالمي املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي يف دورته الثامنة وعليه 
جيوز رتق غشاء البكارة الذي متزق بسبب حادث » :وفيه ،م2007متوز  14إىل  9عشر من 

داً لذريعة الفساد ال جيوز شرعاً رتق الغشاء املتمزق بسبب الفاحشة سأو اغتصاب أو إكراه ، و 
 .«والتدليس

هو القول الوسط؛ ألن االعتبار الشرعي للمصاحل املذكورة ال تقاومها  القول هذاو 
يل بسد الذريعة ال ينبغي أن يسلط على لاملفاسد املتوقعة، سيما وأن بعضها متوهم، والتع

                                                

 .314، ص13مصدر سابق، ج، الشرح املمتعابن عثيمني،  (1)
، حممد نعيم ايسالالني، منشالالور يف نلة الشالالريعة رتق غشْْاء البكارة يف ميزان املقاصْْد الشْْرعيةيراجع حبث بعنوان:  (2)

 العدد العاشر. -جامعة الكويت  -والدراسات اإلسالمية 
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بوضع  االحرتاز من أضرار متوقعة، إذ من املمكن توقي تلك املفاسد املصاحل اجملتمعية مبجرد
كاشرتاط أال يكون فيها غشا   لوقوع يف تلك احملاذير،ضمن عدم اللفتوى ابجلواز، فن ضوابط

اعتمدوا املفاسد اليت الشروط اليت متنع من ألحد، وأن جتري العملية طبيبة موثوقة، وغريها من 
 عليها يف املنع.

عن الصالة يف املقربة،  للنهي : التعليل هباسد البرائعقاعدة ة التعليل بمثلأومن 
وهذه املسألة من املسائل اليت اختلف فيها، هل هي معللة ، أم أهنا تعبدية غري معقولة املعىن، 

ِعل ة الن هي »قال: وابن عثيمني يرى أهنا معللة بعلة الذريعة إىل الشرك وعبادة القبور، حيث 
 .(1)«ُف أن تكون ذريعة لعبادة القبورللصالة يف املقربة خو ابلنسبة 

على ملسو هيلع هللا ىلص يعة لعبادة القبور منتقض بصالة الن  وميكن أن يقال أبن التعليل بكوهنا ذر 
يبقى ، لكن ، وإن كان قد جُياب بكوهنا صالة ال ركوع فيها وال سجود(2)اجلنازة يف املقربة

يف كتب املذهب احلنبلي دائرة بني التعبد أو  لة، واملسأاحلديث مشكال على التعليل السابق
، الدال  ملسو هيلع هللا ىلص؛ لفعل الن  أقرب من التعليل بذريعة الشركهبا التعليل ، و (3)بعلة النجاسة التعليل

، مما يدل على أن ملسو هيلع هللا ىلصعلى اجلواز، ولو كانت الصالة يف املقربة ذريعة للشرك ملا فعله الن  
 النهي لعلة أخرى.

 :(4)حةاملصل :التعليل بقاعدة

                                                

 .249ص 2مصدر سابق، ج، الشرح املمتعابن عثيمني،  (1)
 (458رقم ) 99، ص1مصدر سابق، ج ،كتاب الصالة، ابب كنس املسجد  صحيح ،اخرجه البخاري يف،  (2)
 .106، ص2مصدر سابق، جالفروع، ابن مفلح،  (3)
)املدينة املنورة،  املصْْْْْْْاحل املرسْْْْْْْلة، ،حممد األمني بن حممد املختار ،لالسالالالالالالالالالتزادة حول القاعدة ينظر: الشالالالالالالالالالنقيطي (4)

 ه(.1410، 1المية، طاجلامعة اإلس
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 الشرع ومقصود الشرع مقصود على احملافظة»: أبهنا الغزايل عرفهاكما   :معىن املصلحة
 .(1)«وماهلم ونسلهم وعقلهم ونفسهم دينهم عليهم حيفظ أن :وهو مخسة اخللق من

والتعليل ابملصاحل يف كتب ابن عثيمني ومناقشاته الفقهية كثرية، سيما يف املسائل 
  :ما يفكالنازلة،  

 ات التجارب الطبية على احليواانت:إجراء عملية: مسأل

هل جيوز أن  ري جتارب على هذه احليواانت يف عقاقري أو »يقول ابن عثيمني: 
نعم؛ ألهنا خلقت لنا، فإذا كان هذا من مصلحتنا، وحنن مل نقصد اجلواب: غريها من األدوية؟ 

وذلك بذحبها لنأكلها، ومصلحة  التعذيب، فإنه ال أبس به، وهلذا فنحن نعذهبا أكرب تعذيب،
األمة مبعرفة ما ينتج عن هذه العقاقري وما أشبه ذلك أكثر من مصلحة األكل، ولكن جيب 

 .(2)«يف هذه احلال أن يستعمل أقرب وسيلة إلراحتها

ملتحققة من إجراء عمليات التجارب على احليواانت، ومل يعترب مبفسدة فعلل ابملصلحة ا
 اليت تعود على البشر ابلنفع.ال تقاوم املصاحل مفسدة ألهنا يالمها، قتل تلك احليواانت وإ

 :(3)التعليل بقاعدة: كل مؤٍذ يسن قتل 
وربط هبا بعض املسائل الفقهية، قتل املؤذي  ابن عثيمني،ومن القواعد اليت علل هبا  
العقور،  املؤذية بفطرهتا، كالكلب سواءً  املؤذي من احليواانت :واملقصود ابلقاعدةألذاه، 

والعقرب وحنوها، أو ما ليس مؤذاي أبصل خلقته، ولكن طرأ عليه األذى، كالبعري إذا صال 

                                                

 .482، ص1مصدر سابق، جاملستصفى، الغزايل،  (1)
 .106، ص2مصدر سابق، جالفروع، ابن مفلح،  (2)
املبدع يف شْْْْْْرح املقنع، ، وينظر: 304، ص3مصالالالالالالالالدر سالالالالالالالالابق، جالشْْْْْْرح الكبري على مع املقنع، ابن قدامة،  (3)

 ، 143، ص3مصدر سابق، ج
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على إنسان جاز قتله، وحنو ذلك، مثاله: قتل الكالب املؤذية، فالقتل حكم، والعلة هي 
قال العلماء: إن الكالب ثالثة: عقور، وأسود، »األذى احلاصل من الكلب، يقول الشيخ: 

هنى ملسو هيلع هللا ىلص ا، فالعقور، جيب قتله، واألسود يباح قتله، وغريمها ال يباح قتله؛ ألن الن  وما سوامه
أن »ى فإنه يقتل؛ ألن القاعدة هي: إال إذا آذ (1)«، كما يف حديث جابرعن قتل الكالب

 .(2)«كل مؤذ يسن قتله" سواء كانت األذية طبيعته أم حدثت له بعد ذلك
لو أن بعريا صال على إنسان يريد أن يقتله، »: ل تعليل ابن عثيمني ابلقاعدة قو ومن 

أو صال عليه ذئب يريد أن أيكل غنمه، ومل يندفع اجلمل أو الذئب إال ابلقتل، فهل يضمن؟ 
اجلواب: ال يضمن؛ ألن الصائل ال حرمة له؛ ألنه مؤذ، واملؤذي إن كان طبيعته األذى قتل 

هها، وإن مل يكن طبيعته األذى فإنه يقتل وإن مل يُصل، كالفأرة، واحلية، والعقرب، وما أشب
 .(3)«حال أذيته، مثل اجلمل

فاألذى هو الذي اقتضى احلكم، وقد علل الشيخ يف هذه املسائل السابقة بضابط 
 يف مسائل متفرقة من أبواب الفقه. ا املعىنذ " بناء على اعتبار الشريعة هلذ"قتل كل مؤ 

 عثيمني: خالصة التعليل ابلقواعد الفقهية عند ابن
، وقد ذكرت منها قواعد كربى، (4)هذه مجلة من تعليالت الشيخ ابلقواعد الفقهية

كقاعدة: األمور مبقاصدها، وقاعدة: العرف، وقاعدة: الضرر، أو القواعد التابعة، كبقية 
القواعد السابقة املذكورة، ومن خالل ما تقدم يتت أن الشيخ يكثر من تعليل املسائل واألحكام 

اعد والضوابط الفقهية، وجيعل التعليل هبا رديفا لالستدالل ابألدلة النقلية، فيقدم ابلقو 
                                                

، 1200، ص3، جق، يف البيوع، ابب األمر بقتل الكالب وبيان نسالالالخه، مصالالالدر سالالالاب صْْحيح، يف مسالالاللمرواه  (1) 
 .(1572)رقم
 .204، ص10مصدر سابق، جالشرح املمتع، ابن عثيمني،  (2) 
 .389، ص14مصدر سابق، جالشرح املمتع، ابن عثيمني،  (3) 
يخ ابن عثيمني يف الشرح القواعد وال وابط الفقهية عند الشمن ابب الفائدة، كتبت رسالة ماجستري بعنوان،  (4) 

كلية الشالالالالالالالالالالالالريعة والدراسالالالالالالالالالالالالات اإلسالالالالالالالالالالالالالمية، –، تركي بن عبد هللا امليمان، )جامعة أم القرى املمتع من كتاب العبادات
هال(، مجع فيها الباحث مجلة كبرية من القواعد والضوابط الفقهية اليت 1432، 2ه(، )الرايض: مكتبة الرشد، ط1428

 ه الفقهية.أعملها ابن عثيمني يف تقريرات
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االستدالل على التعليل، ورمبا عرب عن القاعدة الفقهية ابألصل فيقول: ألن األصل كذا، وهو 
هبذا املسلك يبني مدارك األحكام ومآخذها، ويرد اجلزئيات إىل الكليات بدقة الفقيه الذي 

ات املسائل بقالئد القواعد اجلامعة، فيوصل املتفقه إىل األحكام منتظمة مرتابطة، ينظم مفرد
مما يعني على فهم األشباه وتصور النظائر، وتلك هي طريقة الفقهاء أصحاب الص نعة الفقهية 

 العالية.
وملا كان مقصد البحث هو التمثيل ال احلصر واالستيعاب يكتفي الباحث هبذه 

ت، مع اإلحالة على مجلة من مواضع التعليل ابلقواعد الفقهية ملزيد من النماذج اليت سبق
ابن عثيمني الثاين نموعة من املسائل اليت عللها  املبحثأييت يف ، وفيما (1)األمثلة والنماذج

 ابلقواعد األصولية.

                                                

، 15، ابب الرب والصلة ج382، ص11مصدر سابق، ابب الوليمة جفتح ذي اجلالل واإلكرام، ابن عثيمني،  (1) 
، 1، ج37، ص1، مصالالالالالدر سالالالالالابق، جالشْْْْرح املمتع، وينظر: ابن عثيمني، 118، ص14، كتاب اجلهاد ج107ص
، 8، ج156، ص7، ج170، ص4، ج153، ص3، ج270، ص2، ج231، ص2، ج215، ص2، ج321ص
 .420ص
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 املبحث الثاين
 :التعليل ابلقواعد األصولية

 املطلب األول: تعريف القواعد األصولية:

النظر يف تعريفات األصوليني لعلم أصول الفقه  د بعضهم يرى أن علم أصول  عند
الفقه هو عبارة عن قواعد أصولية يستثمرها اجملتهد يف عملية االستنباط والتعامل مع األدلة، 

علم أصول الفقه هو: القواعد اليت يتوصل هبا إىل »ومن تلك التعريفات تعريف ابن النجار: 
 . (1)«الشرعية الفرعيةاستنباط األحكام 

قضااي كلية يتوصل هبا إىل استنباط األحكام الشرعية الفرعية »القواعد األصولية: و 
 .(2)«من أدلتها التفصيلية

خمتصة بقوانني االستدالل، وطرق  على التعريفنيوعلى كل حال فالقواعد األصولية 
عد العموم واخلصوص، واإلطالق التعامل مع األدلة اإلمجالية، كقواعد األوامر والنواهي، وقوا

 والتقييد، واإلمجاع والقياس، وغريها من اجملاالت اليت ختتص هبا القواعد األصولية.
 :عناية ابن عثيمني ابلقواعد األصولية

هذا و ابلقواعد األصولية، واستثمارها يف استنباط األحكام، عناية ابن عثيمني لشيخ ل
فدائما يرد الفروع إىل أصوهلا، لبيان أصل املسألة وسبب يف مناقشاته العلمية،  ما أورثه قوةً 

القول، ومن املعلوم أن القاعدة األصولية ليست دليال بذاهتا، بل هي من قبيل التعليل، وبيان 
 مدرك املسألة، ومنزع الرتجيح فيها إن كانت خالفية.

                                                

 . 447، ص1مصدر سابق، ج، خمتصر التحريرابن النجار،  (1) 
كليالالة اآلداب والعلوم  الرابط:نظرية التقعيْد األصْْْْْْْْْْْوب وأثر ا يف اختالف الفقهْاء، )  حممالالد الروكي، الروكي، (2) 

 . 62م( ص1994ه_1414، 1اإلنسانية، ط
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، (1)ية وافرة، فكانت مادة علم"الشرح املمتع" كتابه  القواعد األصولية من تعوقد مجُِ 
الذي يعد  وهذا يدل على كثرة إيراد الشيخ للقواعد األصولية يف كتبه، سيما الشرح املمتع

 أوسع مؤلفاته الفقهية.
وواضح من صنيع الشيخ ربط املسائل أبصوهلا، وختريج الفروع على األصول، وخاصة 

امة ومنها القواعد الع إذا عرضت له انزلة، فإنه سرعان ما يستلهم حكمها من خالل القواعد
، وقد مجع بعض الباحثني هذه املسائل املخرجة على القواعد األصولية برسالة علمية األصولية
 .(2)كاملة

 :مناذج التعليل ابلقواعد األصولية: املطلب الثاين

 :(3)زوال احلك  بزوال علت : التعليل بقاعدة
العلة أو السبب زال  إذا وجدت العلة ثبت احلكم هبا، فإذا زالت :معىن القاعدة

يدور مع علته وسببه وجوداً وعدماً، وهذا ما  حكم الفرعاحلكم بزواهلا وانتهى ابنتهائها؛ ألن 
 .يسميه األصوليون مسلك الدوران، أو مسلك االط راد واالنعكاس

أنه قد يبقى احلكم مع زوال العلة؛ لبقاء علة أخرى  :يف  به القاعدة مما ينب  ل و 
، فقد يشرع احلكم ألكثر من علة كما (4)التعليل أبكثر من علة يف حكم واحدعند من جييز 

                                                

لية والقواعد وال ْْْْْْْْوابط والفوائد والفروق الفقهية من القواعد األصْْْْْْْْو مجعها الغداين، سالالالالالالالالالالالعود بن عبد هللا،  (1) 
 ه(.1432، 1، )الرايض: دار التدمرية للنشر والتوزيع، طالشرح املمتع

 ختريج الفروع على األصْْْْْْْْْْول عند الشْْْْْْْْْْيخ حممد بن عثيمني يف احلك  الشْْْْْْْْْْرعي واألدلة عنوان الرسالالالالالالالالالالالالالالة:  (2) 
لد بن عبد الرمحن الشالالالالالالالالالاوي، وإبشالالالالالالالالالراف: عبد الرمحن بن عبد هللا خاواألمر والنهي واحلقيقة واجملاز مجعا  ودراسْْْْْْْة ، 

هالالالالالالالالالالالالالالالال( 1429الشعالن، رسالة ماجستري من قسم أصول الفقه بكلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، 
 غري مطبوعة.

سالالالالالابق، مصالالالالالدر شْْْْرح منتهى اإلرادات، ، وينظر: البهويت، 5، ص2، مصالالالالالدر سالالالالالابق، جقواعد األحكامالعز،  (3) 
 .205، ص1ج
دار الفكر بريوت: ، ت، حممالد حسالالالالالالالالالالالالالالالن هيتو، ) املنخول من تعليقات األصْْْْْْْْْْْول ،حممالد بن حممالد، الغزايل،  (4) 

 .496م(، ص: 1998 -هال  1419، 3دار الفكر ، طدمشق: املعاصر، 
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يف مسألة الرمل يف األشواط الثالثة من الطواف، فقد شرع لعلة إغاضة املشركني يومها، ومع 
 .رته، أو استحضارا للعلة السابقةذلك بقي الرمل سنة لعلة تذكر النعمة إبعزاز هذا الدين ونص

كيف تبقى املشروعية وقد زال السبب؟ واحلكمة :  فإن قال قائل» :عثيمنيابن يقول 
 تقتضي أنه بزوال السبب يزول املسبب، وبزوال العلة يزول املعلول؟

أن العلة وإن كانت إغاظة املشركني وال مشركني اآلن، لكن ليتذكر اإلنسان : فاجلواب
الرمل يف الطواف، كأن  أن املسلم يطلب منه أن يغيظ املشركني، فينبغي لك أن تشعر عند

أمامك املشركني؛ ألجل أن تغيظهم؛ ألن غيظ املشركني مما يقرب إىل هللا ال عز وجل ال قال 
 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ}ي:تعاىل

 (1)«[120التوبة:]سورة  {ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ

 :عند ابن عثيمني بقاعدة زوال احلك  بزوال علت أمثلة التعليل 
فقد نقل ابن بناء على تغري العلة مسألة جواز اجراء عملية البواسري  :املثال األول

خوف اهلالك، مث أعقب  يف منعهم إجراء عملية البواسري؛ لعلةعثيمني كالم الفقهاء قدميا 
 غري العلة، فقال:ذلك برتجيح اجلواز؛ لت

حرام؛ ألنه ميكن أن ينزف الدم حىت  البواسري البواسري، قالوا: إن قطع العلماء يف»
ميوت، فيكون متسببًا يف قتل نفسه، ولكنه يف الوقت احلاضر أصبحت هذه العملية عملية 

يدور مع علته وجوداً  واحلكمبسيطة وليس فيها أي نوع من اخلطر، فلكل مقام مقال، 
 .(3)م خمافة التلفالبواسري يف املذهب حتر طع وق (2)«وعدماً 

                                                

 .243، 7، مصدر سابق، جالشرح املمتعابن عثيمني،  (1) 
 . 313، ص8بق، ج، مصدر ساالشرح املمتعابن عثيمني،  (2) 
 م(1998-ه1419، 1،)مؤسسة الرسالة، ط547ص اإلرشاد إا سبيل اإلرشادالشريف، حممد بن امحد،  (3) 
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وتعليل ابلشيخ بتطور الطب وتغري احلال عما كان عليه الفقهاء قدميا يندرج ضمن 
قاعدة تغري احلكم الختالف األحوال واألزمان، إذ لو توفر يف زمنهم سبل إجراء العملية من 

 غري خوف اهلالك ألفتوا ابجلواز.
 ، يقول ابن عثيمني:ى تغري العلةألة جواز بيع احلشالالالالالالالالالالالرات بناء علمسالالالالالالالالالالال: الثاين املثال

وعلم من  نه ليس فيها نفع، فبذل املال فيها إضالالالالالاعة لهألوالعلة  بيعها، حاحلشالالالالالرات ال يصالالالالال"
هذا التعليل أنه لو كان فيها نفع جاز بيعها؛ ألن احلكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، ومن 

 ،(2)والعلة يف املذهب أيضالالالالا عدم املنفعة، (1)كلصالالالاليد السالالالالم النفع العلق ملص الدم، والديدان
علق، ودود القز اليت كالولذلك يسالالالالالالالالالالالالتثي الفقهاء بعض احلشالالالالالالالالالالالالرات لظهور منفعتها يف زماهنم  

 .تنتج احلرير
ويف بيع العلق اليت ينتفع هبا، مثل اليت تعلق على وجه صالالالالالالالالالالالالاحب  »قال ابن قدامة:   

ك يف الشص، فيصاد هبا السمك، وجهان؛ أصحهما الدم، والديدان اليت ترت  الكلف، فتمص
 .(3)«كجواز بيعها؛ حلصول نفعها، فهي كالسم

وقد  من فقهاء األحناف، احلصفكي قالهكما كم على حصول املنفعة،  فمدار احل
جواز بيع احلشرات يدور مع حل  واحلاصل أن»فقال:  وضع ضابطًا لبيع احلشرات

  (4)«االنتفاع
فإن  حالالً،، وكانت املنفعة منفعة هلا إذا كانت أن احلشرة اه:ومعن، حسن ضابط اوهذ

 .لما لو كان يستخرج منها عالجمث بيعها حينئذ يكون جائزاً،
تشتمل على نسبة من الكحول للضرورة، العقاقري واألدوية اليت  مسألة :املثال الثالث

 وقد سئل الشيخ عن ذلك فقال:

                                                

 118، ص8، مصدر سابق، بتصرف يسري جالشرح املمتعابن عثيمني،  (1)
 .13، ص4، مصدر سابق، جاملبدع يف شرح املقنعابن مفلح،  (2)
 .194،ص 4ج، مصدر سابق، املغينابن قدامة،  (3)
 .69،ص5، مصدر سابق، جالدر املختار شرح تنوير األبصاراحلصكفي،  (4)
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ا شيء من التخدير، وختفيف اآلالم على ال ُتسكر، ولكنها حيصل هبالنسبة هذه »
املريض، أما أن يسكر سكر شارب اخلمر فال، فهي تشبه البنج الذي حيصل به تعطيل 
اإلحساس بدون أن يشعر املريض ابللذة والطرب، ومعلوم أن احلكم املعلق بعلة إذا ختلفت 

 .(1)«ال حترمياحلكم معلقاً ابإلسكار، وهنا ال إسكار ف العلة ختلف احلكم، فما دام
يصفها ، وجعلوا لذلك شروطا وضوابط، منها: أن وهبذا أفىت اجملمع الفقهي اإلسالمي
بِنَسب مستهلكة مبا تقتضيه الصناعة الطبية، ، وإمنا طبيب عدل، وأن ال تكون مخرا خالصة

 .(2)املناسبة اليت تؤدي غرض املواد الكحوليةوأوصوا الشركات املصنعة ابلبحث عن البدائل 
 ابن عثيمنيرجح فقد  مسألة وجوب املساواة بني الزوجات يف الوطء املثال الرابع:

جيب عليه أن يساوي بينهن يف الوطء إذا قدر، وهذا هو »: الوجوب حال القدرة، فقال
الصحيح والعلة تقتضيه؛ ألننا ما دمنا عللنا أبنه ال جيب العدل يف الوطء أبن ذلك أمر ال 

 .(3)«أمكنه زالت العلة، وبقي احلكم على العدل ميكنه العدل فيه، فإذا
لوطء، ولعل املذهب أوجه؛ ألن العدل أنه ال جيب التسوية يف ا (4)ويف مذهب احلنابلة

، وألن اإلنسان ال اإلنسان يف هذا األمر ختالف أحوالألنه خيتلف اب ؛يف الوطء غري ممكن
 ميلك شهوته وميله وامنا هي أمور قلبية.

 :(5)الفعل النبوي اجملرد َل يدل على الوجوب: ةالتعليل بقاعد

                                                

 .303ص ،14، مصدر سابق، بتصرف يسري جالشرح املمتعابن عثيمني،  (1)
 م.10/1/2002-5، الدورة السادسة عشر، مكة املكرمة، اتريخ، قرارات اجملمع الفقهي اإلسالمي (2)
 .428، ص12مصدر سابق، ج ،الشرح املمتعابن عثيمني،  (3) 
، 1، )الكويالالالالالت، مكتبالالالالالة الفالح، طنيْْْْل املْْْْ رب بشْْْْْْْْْْْرح دليْْْْل الطْْْْالْْْْبالتغل ، عبالالالالالدالقالالالالالادر بن عمر،  (4) 

 م(.1983ه_1403
، ودَللتها على األحكام الشْْْرعية أفعال الرسْْْول لالسالالالالتزادة حول القاعدة ينظر، األشالالالالقر، حممد سالالالالليمان،  (5) 

 م(.2003-ه1424، 6)بريوت: مؤسسة الرسالة، ط
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إذا كان على جهة القربة يعترب  -على صاحبه الصالة والسالم-الفعل النبوي اجملرد 
حجة ابإلمجاع، إمنا اختلف يف نوع داللته، هل يدل على الوجوب، أو االستحباب أو 

  .(1)اإلابحة، أقوال ألهل العلم
 والراجح أن نرد»قال ابن عثيمني: تحباب؟، لكن هل يدل على الوجوب أو االس

الفعل ال يقتضي الوجوب، إال إذا كان بياان جململ من القول يدل على الوجوب بناء على 
 ،(3)وهو رأي مجاعة من األصوليني، (2)«النص املبني  

ومن خالل تعليالته  ده يعلل هبذه القاعدة يف أكثر من موضع، ننقل بعضها، وحنيل 
 :ة لالستزادة، من تلك األمثلةعلى البقي

والدليل على اشرتاط »: مسألة اشرتاط قراءة آية لصحة اخلطبة، قال :املثال األول

 ٻ ٻ ٱ}  وما أخبت ))حديث أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت : قراءة اآلية

يقرؤ ا كل يوم مجعة على املنرب ملسو هيلع هللا ىلص ان رسول   إَل عن لس [1:سو ة ش]{ي   ٻ ٻ
خطب هبا، ولكن هذا ليس بدليل؛ ألن الفعل اجملرد ال يدل على  (4)((إذا خطب الناس

 .(5)«الوجوب

                                                

 .275، ص1، جاملستصفىينظر الغزايل،  (1) 
 .41، مصدر سابق، صاألصول من عل  األصولابن عثيمني،  (2) 
بريوت: ) اتج الدين عبد الوهاب بن علي،، تقي الدين علي بن عبد الكايف اَلهباج سْْْْْْْرح املنهاج،السالالالالالالالالالبكي،  (3) 

 .2/264م( 1995 -هال 1416دار الكتب العلمية، ط د، 
 (.873، كتاب اجلمعة، ابب ختفيف الصالة واخلطبة، ح)صحيح مسل سلم، م (4) 
 .54، ص5، مصدر سابق، جالشرح املمتعابن عثيمني،  (5) 
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بن مسرة حبديث جابر  ءة آية، ويستدلونويف املذهب أن من شروط صحة اخلطبة قرا
ويعللون أبن  (1)((يبكر الناسو  القرآنيقرأ  خطبتان جيلس بينهما ت للنيب كان)) قال:

 .(2)فوجبت فيها القراءة كالصالةمقام ركعتني اخلطبة أقيمت 
أن الفعل النبوي اجملرد ال  عند الشيخ هي فالعلة اليت اقتضت القول بعدم الوجوب

  .ب، وهذا تعليل ابلقاعدة األصوليةيدل على الوجو 
حتة مستحب وليس بواجب، مسألة الوقوف على رأس كل آية من الفا: املثال الثاين

وإن مل يقف فال حرج؛ ألن وقوفه عند كل آية على سبيل االستحباب، ال »: يقول الشيخ
دون أمره، وما فعله الن  عليه الصالة والسالم ملسو هيلع هللا ىلص على سبيل الوجوب؛ ألنه من فعل الن  

الفعل أن : دون أمر به مما يتعبد به فهو من قبيل املستحب، كما ذكر ذلك يف أصول الفقه
 .(3)«اجملرد مما يتعبد به يفيد االستحباب

: تصح به الصالة، قال الشيخ مسألة موقف املأموم عن يسار اإلمام: املثال الثالث
وأكثر أهل العلم يقولون بصحة الصالة عن يسار اإلمام مع خلو ميينه، وأن كون املأموم »

واختار هذا . ى سبيل الوجوبالواحد عن ميني اإلمام إمنا هو على سبيل األفضلية، ال عل
 .القول شيخنا عبد الرمحن بن سعدي رمحه هللا
أبن هذا فعل نرد، والفعل اجملرد ال يدل على : (4)ودفعوا االستدالل حبديث ابن عباس

اجملرد ال يدل على الوجوب، ألنه لو كان ملسو هيلع هللا ىلص هذه قاعدة أصولية؛ أن فعل الن  . الوجوب
كما قال ذلك أليب بكرة حني .  بن عباس ال تعد ملثل هذالعبد هللا ملسو هيلع هللا ىلص للوجوب لقال الن  

                                                

، مصالالالالالالالالدر سالالالالالالالالابق، كتاب اجلمعة، ابب ذكر اخلطبتني قبل الصالالالالالالالالالة وما فيهما من صْْْْْْحيح أخرجه مسالالالالالالالاللم يف،  (1) 
 (.862، رقم )589، ص2اجللسة، ج

 .160، ص2، مصدر سابق، جاملبدعابن مفلح،  (2) 
 . 66، ص3، مصدر سابق، جالشرح املمتعابن عثيمني،  (3) 
يشري إىل حديث ابن عباس وفيه: ))مث قام يصلي فجئت فقمت إىل جنبه فقمت عن يساره قال فأخذين فأقامين  (4) 

 (.763ح) ، كتاب صالة املسافرين وقصرها، ابب الدعاء يف صالة الليل وقيامهصحيح مسل عن ميينه(( 
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ركع قبل أن يدخل يف الصف وهذا القول قول جيد جدا، وهو أرجح من القول ببطالن صالته 
عن يساره مع خلو ميينه؛ ألن القول بتأثيم اإلنسان أو ببطالن صالته بدون دليل تطمئن إليه 

 .(1)«كتصحيحها بدون نصالنفس فيه نظر، فإن إبطال العبادة بدون نص  
هذا ما ميكن سرده لكن يعلل هبذه القاعدة كثريا، و  -رمحه هللا-وهكذا  د الشيخ 

 (2)من األمثلة، وغريها من املواضع اليت علل هبا الشيخ هبذه القاعدة كثرية
 :(3)تقدمي دَللة املنطوق على املفهوم حال التعارض: التعليل بقاعدة

ما : واملقصود ابملفهوم .ن داللة اللفظ يف حمل النطقم ما فهم :املقصود ابملنطوق
 .(4)فهم من اللفظ يف غري حمل النطق

 [185]البقرة:{يۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ}قال هللا تعاىل : مثال 

منطوق اآلية : وجوب الصوم على من َشِهَد الشهر . ومفهوم اآلية : انتفاء وجوب 
 .الصوم على من مل يشهد الشهر
يتبني قوة داللة املنطوق ابلنسبة لداللة املفهوم، ألن داللة األول ومن خالل التعريف 

مستفادة من النطق بطريق القطع، بينما املفهوم داللته مستفادة بطريق اللزوم العقلي، وال شك 
 أن ما كانت داللته ابلوضع اللفظي مقدمة على الداللة القياسية العقلية.

يف حال التعارض بني املنطوق واملفهوم، وقد جعل منها األصوليون قاعدة للرتجيح 
فكثريا ما يعلل هبذه  -رمحه هللا-، وعلى هذا سار الشيخ (5)فيقدمون املنطوق على املفهوم
 القاعدة، وهذه بعض األمثلة:

                                                

 .4/267، مصدر سابق، الشرح املمتعابن عثيمني،  (1) 
 .5/54، 3/66، 1/329الشرح املمتع، للمزيد ينظر: ابن عثيمني،  (2) 
 .627، ص2، مصدر سابق، جشرح الزركشي على خمتصر اخلرقيالزركشي،  (3) 
 .66، ص3، مصدر سابق، جاإلحكام يف أصول األحكاماآلمدي:  (4) 
 .730، ص3مصدر سابق، جشرح خمتصر الروضة،  الطويف، (5) 
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غيبة الكافر، يف املسألة تعارض بني منطوق حديث أيب ذر الغفاري  املثال األول: 
وجعلت  على نفسي الظل  ))إين حرمت ل قال: فيما يرويه عن ربه عز وج عن الن  

فمنطوق هذا احلديث يدل على حترمي ظلم الكافر والغيبة من  (1)فال تظاملوا(( بينك  حمرما  
))أتدرون ما الغيبة قالوا قال  الظلم، ومفهوم حديث الغيبة عن أيب هريرة أن رسول هللا 

على جواز غيبة الكافر؛ أخذا مبفهوم يدل  (2)  ورسول  أعل  قال ذكرك أخاك مبا يكره((
قوله "أخاك" والكافر ليس أخا لنا فيجوز غيبته إذن، فهل أنخذ مبنطوق احلديث األول أم 

 مبفهوم احلدث الثاين؟
ألن » :الرتجيح يف املسألة علة، مث يقول مبينا حرمة غيبة الكافر ظلماً  منيييرى ابن عث

ا احلديث ابملفهوم، واملعروف عند الفقهاء يف أصول داللة احلديث األول ابملنطوق، وداللة هذ
 .(3)«الفقه أن داللة املنطوق مقدمة على داللة املفهوم

لكن الفقهاء يفرقون بني الكافر الذمي ، لقاعدة األصوليةابفهذا تعليل للمسألة 
هي » قد سئل الغزايل عن غيبة الكافر فقال:و وجييزون يف الثاين،  ،واحلريب، فيمنعون يف األول

وتضييع الوقت مبا ال  ،وتنقيص ما خلقه هللا تعاىل ،اإليذاء :يف حق املسلم حمذورة لثالثة علل
وأما الذمي فكاملسلم ، والثالثة خالف األوىل ،والثانية الكراهة ،واألوىل تقتضي التحرمي ،يعين

ليس مبحرم فيما يرجع إىل املنع من اإليذاء ألن الشرع عصم دمه وعرضه وماله وأما احلريب ف
  .(4)« وأما املبتدع فإن كفر فكاحلريب وإال فكاملسلم، على األوىل ويكره على الثانية والثالثة

                                                

 (.2577: كتاب الرب والصلة واآلداب ابب حترمي الظلم ح)صحيح مسل مسلم،  (1) 
 (2589: كتاب الرب والصلة واآلداب ابب حترمي الغيبة ح)صحيح مسل مسلم،  (2) 
 (.1511األخالق، ح ) مصدر سابق، ابب الرتهيب من مساوئفتح ذي اجلالل واإلكرام، ابن عثيمني،  (3) 
، 1، )بريوت: دار الفكر للنشالالالالالالالالالالالالالالالر والتوزيع، طالزواجر عن اقرتاف الكبْْْْْْائراهليتمي، أمحالالالالالالالالد ابن حجر،  (4) 

 .27ص 2جم(، 1987ه_1407
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قتالل الرجالل التعليالل بقالاعالدة تقالدمي املنطوق على املفهوم يف مسالالالالالالالالالالالالالالالألالة:  املثال الثاين:

من  آخر ، مع منطوق دليالالل[178]البقرة:{يڳ ڳ}ابملرأة، تعالالارض فيهالالا مفهوم آيالالة 
 .لليهودي ابملرأةملسو هيلع هللا ىلص و قتل الن  السنة، وه

امتناعه ابملفهوم، والس ن ة أثبتت قتل الرجل : فإن داللة آية البقرة على»: يقول الشيخ 
 .(1)«ابألنثى، وهو يف قوة املنطوق، فيكون مقدًما على املفهوم

 حكي فيالاله اإلمجالالاع، ونقالالل بعضالالالالالالالالالالالالالالهم خالفالالاً شالالالالالالالالالالالالالالالالاذا،  ومسالالالالالالالالالالالالالالالالألالالة قتالالل الرجالالل ابملرأة
وأما قتل الذكر ابألنثى، فإن ابن املنذر وغريه ممن ذكر اخلالف »: فيدقال ابن رشالالالالالالالالالالالالالالالد احل

أنه إذا قتل الرجل  :حكى أنه إمجاع، إال ما حكي عن علي من الصالالالحابة، وعن عثمان البيت
باجي يف املنتقى عن وحكى القاضالالالالالالالي أبو الوليد ال ،كان على أولياء املرأة نصالالالالالالالف الديةابملرأة  

ل الذكر ابألنثى، وحكاه اخلطايب يف معامل السالالالالالالالنن، وهو شالالالالالالالاذ، أنه ال يقت :احلسالالالالالالالن البصالالالالالالالري

وإن كان يعارض دليل اخلطاب  [178]البقرة:{يڳ ڳ}ولكن دليله قوي لقوله تعاىل 

سالالالالالالالالالالالالالالالورة ]{يے ے ۓ ۓ ڭ ڭ}: ههنالالالالا للعموم الالالالالذي يف قولالالالاله تعالالالالاىل

خله أن هذا اخلطاب وارد يف غري شريعتنا، وهي مسألة خمتلف فيها، أعين لكن يد ،[45املائدة:
هل شالالالالالالالالالرع من قبلنا شالالالالالالالالالرع لنا أم ال؟ واالعتماد يف قتل الرجل ابملرأة هو النظر إىل املصالالالالالالالالاللحة 

 .(2)«العامة

                                                

 (.1171مصدر سابق، كتاب اجلناايت، ح )فتح ذي اجلالل واإلكرام، ابن عثيمني،  (1) 
هال 1425)القاهرة: دار احلديث للنشالالر والتوزيع، د ط، اية املقتصد، بداية اجملتهد وهن ابن رشالالد، حممد بن أمحد، (2) 
 .182، ص4م(، ج 2004 -



81 

 

ولعله يقصد ابملصلحة العامة صون الدماء من أن هتدر، فإن القصاص رادع للرجل 
ة، لكن الدليل الوارد يف السنة أقوى من نرد املصلحة العامة، وإن عن التعدي على نفس املرأ

 ن قتل اليهودي ابملرأة.مصلحة متضم نة يف النص الوارد كانت امل
مسألة املاء القليل الذي وقعت عليه  اسة، فاجلمهور على أنه ينجس : املثال الثالث

كان قليال أو كثريا، ويف معرض   ، ورجح الشيخ أنه ال يتنجس إال ابلتغري سواء(1)ابملالقاة
 :مناقشته لألدلة يف املسألة قال

 (2)((إذا كان املاء قلتني فإن  َل ينجس))وعلى القول بصحة حديث القلتني »
إذا بلغ املاء قلتني مل ينجس، ومفهومه أن ما دون : فمنطوقه. إن له منطوقا ومفهوما: فيقال

أيب سعيد اخلدري : اسة؛ ألن منطوق حديثينجس إذا تغري ابلنج: القلتني ينجس، فيقال
مقدم على هذا املفهوم، إذ إن املفهوم يصدق بصورة  (3)((املاء طهور َل ينجس  شيء))

 .(4)«واحدة، وهي هنا صادقة فيما إذا تغري
تقدمي : الشاهد فيما سبق هو تعليله للمسألة ابلقاعدة األصولية اليت هي وموضع

 .ارضاملنطوق على املفهوم حال التع
العموم "ولكن ميكن أن يستدرك على الشيخ بقاعدة أخرى يعمل هبا، وهي قاعدة 

إذا )) :خصصه حديث ، وقدعام ((املاء طهور َل ينجس  شيء)) :فإن حديث" واخلصوص
فلماذا مل حيمل العام على اخلاص، فإن اخلاص حقه أن ، ((كان املاء قلتني فإن  َل ينجس
ورود التحديد  :ل اجلمهور ابلتفريق بني القلتني وما دوهنمايقدم، ومما يدل على رجحان قو 

                                                

 .28، ص1مصدر سابق، جالفق  اإلسالمي وأدلت ، الزحيلي،  (1) 
 ( قال الشيخ األلباين: صحيح.65، مصدر سابق، كتاب الطهارة ابب ما ينجس املاء ح)سنن أد داود (2) 
 ( قال الشيخ األلباين: صحيح.326سابق، كتاب املياه ابب ذكر بئر بضاعة ح) ، مصدرسنن النسائي (3) 
 .19، ص1مصدر سابق، جاملغين، ابن قدامة،  (4) 
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هبما يف احلديث، وإال مل يكن لذكرمها يف احلديث فائدة، مادام العربة ابلتغري كما يقوله ابن 
 .(2)، وقد خالف مجهور أهل العلم هبذه املسألة مبن فيهم مذهب احلنابلة(1)عثيمني

صولية سأكتفي مبا سبق، وأورد فيما بقي نموعة ولكثرة تعليل ابن عثيمني ابلقواعد األ
 .من القواعد األصولية مقتصرا على مثال واحد للتعليل ابلقاعدة

 :(3)األمر يفيد الفور: التعليل بقاعدة
وهيي وإن كانت من القواعد املختلف فيها لكنه الشيخ ابن عثيمني جرى على القول 

 أبن األمر يفيد الفور.
إنه يفيد الفور وقال قائلون إنه  :مر ال يفيد الفور قالت احلنفيةمطلق األ»قال الرازي: 

إنه مشرتك بني الفور والرتاخي واحلق أنه موضوع لطلب الفعل  :وقالت الواقفية، يفيد الرتاخي
وهو القدر املشرتك بني طلب الفعل على الفور وبني طلبه على الرتاخي من غري أن يكون يف 

 .(4)«را أو تراخيااللفظ إشعار خبصوص كونه فو 
صيغة األمر عند اإلطالق تقتضي: وجوب املأمور به، واملبادرة »قال ابن عثيمني: 

 .(5)«وقد خيرج األمر عن الوجوب والفورية لدليل يقتضي ذلك، بفعله فوراً 
 مطلقاً، ولو كان مل يقصد احلج  فهل يلزمه أن حيرم ابمليقاتمر من مسألة: كما يف  

 أو العمرة؟

                                                

 .42، ص1مصدر سابق، جالشرح املمتع، ابن عثيمني،  (1) 
 شالاليئاً من أوصالالافه وقد وافق املشالالهور من مذهب املالكية، قال احلطاب: "املاء اليسالالري إذا أصالالابته  اسالالة، ومل تغري (2) 

موا ب اجلليل، فإنه طهور، ولكنه يكره اسالالالالالالالالالالتعماله مع وجود غريه، وهذا هو املشالالالالالالالالالالهور من املذهب" ينظر: احلطاب، 
 .70، ص1مصدر سابق، ج

م(، 2007، 1بريوت: دار آية، طاألمر عند األصوليني، ) رافع بن طه،، لالستزادة حول القاعدة ينظر: الرفاعي (3) 
 .216، 215، ص1، مصدر سابق، جاملستصفى من عل  األصول، وينظر: الغزايل

 .113ص، 2، مصدر سابق، جاحملصول، الرازيينظر:  (4) 
 .25مصدر سابق، ص، بتصرف يسرياألصول من عل  األصول، ابن عثيمني،  (5) 
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إن كان يريد احلج، أو العمرة، أو كان احلج أو العمرة فرضًا عليه، أي: مل يؤد » يقول:
 .(1)«ألن احلج والعمرة واجبان على الفور، ريضة من قبل، فإنه يلزمه أن حيرمالف

فورية بقاعدة التعليل ، «ن احلج والعمرة واجبان على الفورأل »: فقول ابن عثيمني
، وعلل هبا يف مسألة وجوب الزكاة على  أكثر من موضعوقد قرر هذه القاعدة يف، األمريف 
 وغريمها من املسائل.، (3)، ووجوب املبادرة إىل قضاء الصالة الفائتة(2)الفور

وقد وافق ابُن عثيمني املذهب يف وجوب اإلحرام على من مر  ابمليقات وعليه حجة 
واجبا على الفور هو  وكون احلج، (4)اإلسالم أو عمرته، حىت ول مل يكن قاصدًا للنسك

 .(5)مذهب مجاهري الفقهاء خالفاً للشافعية
 :، مثل معىن الوضوء يف حديث(6)احلقائق حتمل على عرف الناطق هبا: التعليل بقاعدة

إذا أراد أن أيكل أو ينام و و جنب توضأ ملسو هيلع هللا ىلص كان النيب ))عائشة رضى هللا عنها قالت 
اللغوي، وهو النظافة، فال عربة به؛ ألن  على الوضوء هوأما من محل ،(7)((وضوئ  للصالة

 .رواية مسلم صرحية يف أن املراد به الوضوء الشرعي
أن احلقائق حتمل على عرف الناطق : وألن القاعدة يف أصول الفقه»قال ابن عثيمني: 

 .(8)«الشرع محلت على احلقيقة الشرعيةهبا، فإذا كان الناطق 

                                                

 .54، ص7مصدر سابق، جالشرح املمتع، ابن عثيمني،  (1) 
 ، 186، ص6ابق، جمصدر سالشرح املمتع، ابن عثيمني،  (2) 
 .142، ص2مصدر سابق، جالشرح املمتع، ابن عثيمني،  (3) 
 .526، ص1مصدر سابق، جشرح املنتهى، البهويت،  (4) 
 .11، ص7مصدر سابق، جاجملموع، ، وينظر: النووي، 232، ص3مصدر سابق، جاملغين، ينظر: ابن قدامة،  (5) 
روضْْْة ، وينظر: ابن قدامة، 188، ص1، مصالالالالدر سالالالالابق، جتصْْْفىاملسْْْلالسالالالالتزادة حول القاعدة ينظر: الغزايل،  (6)

 .497، ص1مصدر سابق، جالناظر، 
قال ، (222)رقم، 57، ص1، مصالالدر سالالابق، كتاب الطهارة، ابب اجلنب أيكل،  جننالسْ، يف أبو داودأخرجه  (7)

 األلباين: صحيح.
 .368، ص1، مصدر سابق، جالشرح املمتعابن عثيمني،  (8)
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تعليل للمسألة ابلقاعدة األصولية، وبيان " إخل...وألن القاعدة يف أصول الفقه: "فقوله
 .لألصل الذي بنيت عليه

لغوي : فإن األلفاظ اليت هلا معنيانوهذه القاعدة يعلل هبا يف أبواب األميان كثرياً، 
ما مل تدل قرينة على إرادة املعىن اللغوي، ، امل على املعىن الشرعي عند إطالقهحت، وشرعي

مل يقبل منه؛ ألن الصالة وإن كانت مبعىن الدعاء، فإهنا حتمل  فلو حلف أنه سيصلي مث دعا
على معناها الشرعي، وكذلك احلج، والبيع واإلجارة، فلو حلف ال يبيع، مث عقد عقد بيع 

 .(1)فاسد فال حينث؛ ألنه ال يسمى يف الشرع بيع، وهكذا
من القيود علي  ما ورد عن الشْْْْْْْارع مطلقا فإن  َل جيوز إدخال أي قيد : التعليل بقاعدة

 :(2)إَل بدليل
إذا ورد مطلقًا فاألصل أن يبقى على إطالقه كما  الشرعي أن اللفظ: معىن القاعدة

 .وصف معني، حىت أيتينا دليل يدل على التقييد ورد، وال يقيد أبي قيالد معالني أو
أن يكون فإن احلنابلة يشرتطون فيه شروطا منها:  املسح على اخلفني، كما يف مسألة  

، غري أن ابن عثيمني صفيقا ال يبدو منه شيء من القدم ، الثاين أن ميكن متابعة املشي فيه
 يرى أن هذه قيود مل يدل عليها الشرع، فيبقى النص على إطالقه.

فقد أطلق الشارع املسح على اخلفني، ومل يشرتط يف اخلف أن يكون من نوع » يقول
 .(3)«مانعة من املسح كاخلرق وما أشبهها معني، وال أن يكون سليما من عيوب ذكروا أهن

                                                

 .183_182، ص15، مصدر سابق، بتصرف، جالشرح املمتع ابن عثيمني، (1)
، وينظر: اآلمدي، 296، ص4مصالالالالالالالالالالالدر سالالالالالالالالالالالابق، جالبحر احمليط، لالسالالالالالالالالالالالتزادة حول القاعدة ينظر: الزركشالالالالالالالالالالالي،  (2)

 .111، ص2مصدر سابق، ج، يف أصول الفق  األحكام
 .341، ص14مصدر سابق، جالشرح املمتع، ابن عثيمني،  (3) 
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، فإهنم ينصون على (1)ابن عثيمني يف هذه املسألة معتمد املذاهب األربعة خالف وقد 
، والقاعدة اليت علل هبا وإن كانت صحيحة، لكن التعليل هبا يف اليت نفاها شروطهذه ال

خالل أوصاف من  خصوص هذه املسألة غري دقيق؛ ألن الفقهاء استنبطوا تلك الشروط
إذ اخلف املعهود زمن التشريع هو ما كان على هذه كانت يف العهد النبوي، اخلف اليت  
 .، فصح تقييد النص املطلق ابلعرف الذي يكون زمن التشريعالصفات

 :(2)َل نسخ مع إمكان اجلمع بني الدليلني: التعليل بقاعدة
إىل القول ابلنسخ مع إمكان وهذه قاعدة معتربة عند علماء األصول، فال يلجؤون  

اجلمع بني النصوص بطرق اجلمع املعروفة، كحمل العام على اخلاص، واملطلق على املقيد، 
وتقدمي املنطوق على املفهوم، واملرفوع على املوقوف، وغريها من طرق اجلمع اليت تبحث يف 

 .(3)أبواب التعارض يف أصول الفقه
مسألة الوضوء مما مست النار، فرمبا : ع كثرية، منهاوللشيخ تعليالت هبذه القاعدة يف مواض

حصل تعارض يف الظاهر بني نصني من السنة، فال يقال ابلنسخ مع إمكان اجلمع، يقول 
ترك الوضوء مما  ))كان آخر األمرين من رسول   : أما حديث جابر قال»: الشيخ

ل رسول   صلى   جابر بن مسرة، أن رجال سأ فال يعارض حديث، (4)غريت النار((
 .(5)«نع  فتوضأ من حلوم اإلبل»أتوضأ من حلوم اإلبل؟ قال: قال: علي  وسل  

                                                

مصالالالالدر خمتصْْْر خليل، ، خليل، أبو الضالالالالياء املالكي، 269، ص1مصالالالالدر سالالالالابق، جختار، الدر املاحلصالالالالكفي،  (1)
، 1مصالالالالالدر سالالالالالابق، جالشْْْْرح الكبري، ، ابن قدامة، 7مصالالالالالدر سالالالالالابق، صمنهاج الطالبني، ، النووي، 23سالالالالالابق، ص

 .281ص
 ير،خمتصْْْْْْْر التحر ، ابن النجار، 328، ص2، مصالالالالالالالالالدر سالالالالالالالالالابق، جاإلحكامللمزيد عن القاعدة ينظر: اآلمدي،  (2)

 .173، ص2مصدر سابق، جاإلهباج، ، السبكي، 530، ص:3مصدر سابق، ج
 .252مصدر سابق، ص: املستصفى،الغزايل،  (3)
(، 49، ص1، مصالالالالدر سالالالالابق، كتاب الطهارة، ابب يف ترك الوضالالالالوء مما مسالالالالت النار )ج، سْْْنن أد داودأبو داود (4)

 قال الشيخ األلباين: صحيح. ،(192)رقم
(، 275ص، 1)ج الوضالالالالالالالالالالوء من حلوم اإلبل، مصالالالالالالالالالالدر سالالالالالالالالالالابق، كتاب الطهارة، ابب صْْْْْْْحيح مسْْْْْْْل ، مسالالالالالالالالالاللم (5)

 .(360)رقم
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من جهة كونه يشمل كل ما مسته النار، فضال عن أن يكون انسخا له؛ ألنه عام 
والعام حيمل على اخلاص، ابتفاق أهل العلم، فيخرج وحديث جابر خاص يف حلوم اإلبل، 

م عليها دليل التخصيص، وال يقال ابلنسخ مع إمكان اجلمع؛ ألن النسخ منه الصور اليت قا
 .(1)«مع إمكان اجلمع إبطال ألحد الدليلني، مع أنه ليس بباطل

تعليل للمسألة بقاعدة أصولية مشهورة، " ألنه عام، والعام حيمل على اخلاص»: فقوله
الواردين يف املسألة،  الدليلني السابقة مناطا للقول بعدم النسخ؛ إلمكان اجلمع بني هاجعلوقد 

الوضوء من )على عمومه، وخيص منه حديث  (ترك الوضوء مما مست النار) فيبقى حديث
 .بناء على القاعدة (حلم اإلبل

 :(2)َل يستدل ابلدليل األخص على احلك  األع : التعليل بقاعدة
الشيخ يرى كما يف مسألة استعمال أواين الذهب والفضة يف غري األكل والشرب، ف
ألن الدليل ال "قصر التحرمي على األكل والشرب دون بقية االستعماالت، وعلل ذلك بقوله 

بد أن يكون أعم من املدلول أو مساواي له، حىت ميكن االستدالل به، أما إذا كان الدليل 
ما هو أعم، ويذكر ما هو ملسو هيلع هللا ىلص أخص فالشارع قد وسع لألمة، إذ ال ميكن أن يدع الن  

ال تستعملوا، ولو كان االختاذ بدون : كان املراد األكل والشرب وغريمها لقال  أخص، فلو
 .(3)ال تتخذوا: االستعمال حراما لقال

                                                

، فتح ذي اجلالل واإلكرام، وينظر، ابن عثيمني، 150، ص7، ج305، ص1، جالشْْْْْْْْرح املمتعابن عثيمني،  (1)
 .339، ص12مصدر سابق، ابب الرضاع، ج

-ه1410، 2، )دن، طلعْْدة يف أصْْْْْْْْْْْول الفقْْ اللمزيالالد عن القالالاعالالدة ينظر: أبو يعلى، حممالالد بن احلسالالالالالالالالالالالالالالالني،  (2)
، 1، )بريوت: لبنان، دار الراين للنشالالر والتوزيع، طالرد على املنطقيني، وينظر ابن تيمية، 1321، ص4م(، ج1990
حنو صالالالالياغة التجديد األصْْْوب ، وينظر: الريسالالالالوين، أمحد عبد السالالالالالم وآخرون، 120، ص1م(، ج2005-ه1426

، 1ط-الوالايت املتحدة األمريكية معهد العاملي للفكر اإلسالالالالالالالالالالالمي  -فرجينيا  -ندن جتديدية لعلم اصالالالالالالالالالالول الفقه، )هر 
 .140ص، م(2014-ه1435

 .226، ص10، مصدر سابق، بتصرف يسري، جالشرح املمتعابن عثيمني،  (3)
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وقد يناقش مثل هذا التعليل أبن الدليل وإن كان أخص لكن قد يتناول غريه بعموم 
كما يقول ، أو عللنا جبوهرمها إضافة إىل ما سبق  (1)العلة، سواء عللنا ابلسرف واخليالء

، وهي علة قاصرة ال توجد يف غريمها، لكوهنما أمثان األشياء، وقيم املتلفات، فلو (2)الشافعية
أبيح استعماهلما ألفضى ذلك إىل قلتهما أبيدي الناس، فتفوت احلكمة اليت وضعت ألجلها 

لتحقق  ؛حترماالستعماالت  فإن بقيةمن قيام مصاحل بين آدم، وبناء على ذلك العموم يف العلة 
العلة فيها كتحققه يف صورة األكل والشرب، وإمنا نص عليهما للغالب من استعمال الناس، 

وال خالف »: وقال ابن قدامة، على حرمة مجيع االستعماالت (3)وقد نقل النووي اإلمجاع
بني أصحابنا يف أن استعمال آنية الذهب والفضة حرام، وهو مذهب أيب حنيفة ومالك 

 (4)«علم فيه خالفًاوالشافعي، ال أ
ليست متفقا عليها بل ذكروا ( التشبه ابلكفار)والعلة املشار إليها »: قال ابن حجر

للنهي عدة علل منها ما فيه من كسر قلوب الفقراء أو من اخليالء والسرف ومن تضييق 
 .(5)«النقدين

                                                

 .152، ص1، مصدر سابق، جاجملموع شرح املهببذكر هذه العلة النووي،  (1)
 .393، ص9ق، جمصدر ساب ،اجملموع، النووي (2)
 .305، ص1بتصرف، مصدر سابق، ج، اجملموع، النووي (3)
 .101، ص1، مصدر سابق، ج، املغينابن قدامة (4)
بريوت: دار املعرفة، ) ت، حمب الدين اخلطيب، أمحد بن علي، فتح الباري بشْْْرح صْْْحيح البخاري، ابن حجر (5)

 .95، ص10ه( ج1379
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 الثالثاملبحث 
 التعليالت األخرى 

 :التعليل ابحلكمة :املطلب األول

 :الح علماء األصول هلا إطالقانطصيف ااحلكمة 
َدف ع و أو تكميلها، جلب املصلحة من  على تشريع احلكمتطلق على ما يرتتب  :األول

 .مفسدة أو تقليلها، وهذا إطالق اجلمهور
تطلق على األمر املناسب نفسه، وعليه فإن املصلحة واملفسدة أنفسهما يطلق  :الثاين

 .(1)عليهما مصطلح احلكمة
: لتعليل ابحلكمة فقد اختلف األصوليون يف جواز التعليل هبا على ثالثة أقوالوأما ا

، (2)الظاهرة املنضبطة، ومنعوه يف اخلفية فجوزوه يفاجلواز مطلقا، واملنع مطلقا، والتفصيل، 

                                                

 .105: ، مصدر سابق، صد األصولينيمباحث العلة يف القياس عنالسعدي،  (1)
، مصالالدر سالالابق، مباحث العلة يف القياس عند األصْْولينيالسالالعدي، : للتوسالالع يف اخلالف مع أدلة كل قول ينظر (2)

 .120_106: ص
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والشك أن التفصيل هو أقرب من القولني السابقت؛ لورود التعليل ابحلكمة يف نصوص الشرع، 
 :واز من الوقوع، ومن ذلكوال أدل على اجل

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}قوله تعاىل 

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

 . [91-90:سو ة املنئسة] {ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

قد علل النهي عن امليسر ابملفاسد املرتتبة على شربه من وقوع العداوة والبغضاء، ف
وعلل النهي عن اخلمر ابلصد عن ذكر هللا وعن إقامة الصالة، وهذه ِحَكم النهي، ومع ذلك 

 .علل هبا
 نلوَل أ)): األحاديث اليت وردت بنفي املشقة عن املؤمنني، كحديث: ومن ذلك

 .(2)،(1)((أشق على أميت ألمرهت  ابلسواك عند كل صالة
 :إطالق احلكمة عند ابن عثيمني

 :ملعنينييستعمل ابن عثيمني مصطلح احلكمة 
التعليل  يندرج ضمن هبا تعليلهعلى األحكام الشرعية، و  املرتتبة: مبعىن املصلحة أوَل

 العام وسيأيت أمثلة ذلك. عىنابمل
وقد يعلل ابحلكمة  : مبعىن العلة اليت يقاس عليها، سيما إذا كانت ظاهرة منضبطة،اثنيا

 وسيأيت أمثلة ذلك. حىت مع خفائها،
مل أجد البن عثيمني كالما يف جواز التعليل ابحلكمة أو منعه، لكن من خالل بعض و 

ومع تعليله ابحلكمة ال يرى ، تعليله ابحلكمة، وهي املصلحة اليت يتضمنها احلكم األمثلة يتبني
أن تربط األحكام حِبَكِمها وجودًا وعدماً، إذ قد تتخلف احلكمة يف بعض الصور أو ختفى 

                                                

 (.252)، حديث رقم 220ص1، مصدر سابق، ابب السواك، جصحيح مسل رواه مسلم يف،  (1)
مؤسالالالالالالالالالالسالالالالالالالالالالة الراّين للطباعة والنشالالالالالالالالالالر : بريوت)، روضْْْْْْْْة الناظر وجنة املناظر ،ابن قدامة، عبد هللا بن أمحد: ينظر (2)

 .297، ص2، ج(م2002، 2والتوزيع، ط
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على اجملتهد، فيبقى احلكم ولو مل توجد علته، ولكن عند القياس وإحلاق الفرع ابألصل فإنه 
 .ظاهرة املنضبطة كما سيأيت يف األمثلةيعلل ابألوصاف ال

 :مناذج التعليل ابحلكمة عند ابن عثيمني
: فيقول ال شك،و وهذه حكمة  ،بدفع املضرة عن الشريك لشفعةاتعليل  :املثال األول

على هذا املشرتي حىت ينتزع منه ملكه  فإذا قال قائل: إذاً ما وجه تسليط الشارع الشريكَ »
 قهراً؟

؛ فاملشرتي ليس عليه (1)لك من املصلحة، وعدم املضرة على املشرتيفيقال: ملا يف ذ
ضرر؛ ألن مثنه الذي دفع سوف يدفع إليه، وليقدر أنه مل يشرِت، وأما انتفاء الضرر الذي حيصل 
ابلشفعة فألن هذا الشريك قد يكون شريكًا سيئ الشركة متعبًا لشريكه حيوجه إىل النزاع 

 .«ع للشريك أن يدفع ما خيشى من ضرره ابلشفعةواخلصومة دائماً، فجعل الشار 
فإذا قال قائل: إذا »مث يورد على نفسه صورة تتخلف فيها هذه احلكمة، فيقول: 

كانت هذه هي العلة وُقدِّر أن الشريك ابع على رجل أحسن منه شركة، فهل تسقطون 
 .«؟الشفعة

تتحقق العلة، ومثل  ال نسقطها؛ ألن ما ثبت بعلة خفية، فإنه يثبت ولو مل": فيجيب
ذلك القصر يف السفر فإن علة القصر هي املشقة غالباً، فإذا زالت املشقة فال يزول احلكم، 

 .(2)."بل لإلنسان أن يقصر يف السفر وأن يفطر ولو مل تكن مشقة، وهنا كذلك
من خالل النقل السابق يتبني أن ابن عثيمني يعلل ابحلكمة ولو كانت خفية، ما 

ؤثرة يف إنشاء احلكم يف الغالب، كما يف مسألة استحقاق الشفعة، فإنه جعل دامت هي امل
الضرر الغالب على الشريك هو العلة، مع أن الوصف الذي أنيط به احلكم هو الشركة، ونفي 
الضرر هو املصلحة املرتتبة على الشفعة، لكن ما دام احلكم متعلقا ابحلكمة غالباً فال ينتقض 

                                                

قال البهويت: "وال تسالالالقط الشالالالفعة ابحتيال؛ ألهنا إمنا شالالالرعت لدفع الضالالالرر" انظر: ، ومبثل هذا التعليل علل احلنابلة( 1)
 .334، ص2مصدر سابق، جشرح منتهى اإلرادات، 

 .233، ص10، مصدر سابق، جالشرح املمتعيمني، ابن عث (2)
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 بعض الصور، كما يف صورة ما إذا ابع الشريك ملن ال خيشى ضرره، تخلفها عنه يفباحلكم 
؛ بل قد يكون أحسن تعامال من الشريك السابق، ومع ذلك أجاز التشفع يف هذه الصورة

  .تعليالً ابلغالب من أحوال الشركاء
عن اخلطبة على خطبة املسلم بقوله "وأن علته تقتضي تعليل النهي  :النموذج الثاين

 .(1)ملا فيها من العدوان والظلم، وألن هذا قد يؤدي إىل فتنة عظيمة" التحرمي؛
وهذه حكمة النهي وليست العلة بل العلة هي نفس اخلطبة على خطبة املسلم، وما 
ذكره ابن عثيمني من الظلم والعدوان، وحصول الفتنة هي مفاسد تضمنها النهي عن اخلطبة 

 على خطبة املسلم.
يل ابملشقة احلاصلة من الريح الباردة جلواز اجلمع بني الظهرين التعلالنموذج الثالث: 

 الذين خيصون اجلمع للعشائني فقط. (2)خالفاً للحنابلة
لقول الصحيح يف هذه املسألة: أنه جيوز اجلمع بني الظهرين ا»يقول ابن عثيمني: 

املشقة يف ليل هلذه األعذار، كما جيوز اجلمع بني العشائني، والعلة هي املشقة، فإذا وجدت 
 .(3)«أو هنار جاز اجلمع

تعليل ابحلكمة، وإال فإن الوصف الذي يناط به  -كما هو معلوم-وتعليله ابملشقة 
 ا. دين، وغريهكاملطر والربد والريح الشدي  ،صل به املشقةحتاحلكم هو العذر الذي 

 مسألة املسح على اجلورب، فقد رجح جواز املسح آخر للتعليل ابحلكمة: منوذج
وهذا هو ظاهر األدلة؛ ألن احلكمة »: عليه ولو كان رقيقا يصف البشرة؛ إحلاقا له ابخلف قال

 .(4)«من جواز املسح على اخلفني موجودة فيما يصف البشرة وما ال يصف وهي مشقة النزع

                                                

 .30، ص12، مصدر سابق، جالشرح املمتعابن عثيمني، ( 1)
 .59مصدر سابق، ص ، زاد املستقنع،احلجاوي (2)
 .393، ص4مصدر سابق، ج الشرح املمتع،ابن عثيمني،  (3)
 .106، ص1جمصدر سابق، تعليقات ابن عثيمني على الكايف َلبن قدامة، ابن عثيمني،  (4)
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ا، وقد سبق أهنا من قبيل احلكمة، وال يصح إحلاق )الش ر اب( ابخلف فعلل ابملشقة أيض
تعدية الرخصة إليها، ولذلك فإن لكفي علل هبا، فإن مشقة النزع هلا ال تاليت  ذه العلةهب

عللوا بكوهنا يف معىن اخلف  على اخلف حينما قاسوا اجلوارب الصفيقة (1)مذهب احلنابلة
ابخلف وما يف معناه، وأما هذه  الرخصة منوطةألن  ومل يعللوا مبشقة النزع؛ فأخذت حكمه،

 النيلون فليست خفاً وال يف معىن اخلف.الشراابت املصنوعة من 
 :ل ابحلكمة ويريد هبا املصاحل واملنافع اليت تت منها األحكام الشرعيةوقد يعلِّ 

ومن التعليل ابملعىن العام تلك احلكم اليت حيرص الشيخ على إظهارها يف كل حكم 
ر وحكم ومصاحل أو مسألة، حبيث أنه ال يصدق عليها قيود العلة االصطالحية، وإمنا هي أسرا

مستنبطة لالستئناس هبا وإظهار معقولية األحكام الشرعية، ملا هلا من األثر يف إظهار حماسن 
التشريع وموافقته للعقل والفطرة فيورث ذلك طمأنينة يف نفوس املكلفني، فيعينهم على امتثال 

 يعلق هبا األحكام األحكام الشرعية، وهذا النوع من التعليالت ال يوردها للقياس واإلحلاق، وال
مصاحل العباد يف العاجل  اجتهادا لبيان حكمة الشرع املشتملة علىيوردها وجودا وعدما، وإمنا 

 .واآلجل
 :مثال إطالق احلكمة على املصاحل

ما فيها : ويضاف إىل ذلك»: فقد ذكر احلكم اليت اشتملت عليها صالة اجلماعة، فقال
التعارف، و  التواد بني الناس :احلكمة تقتضي وجوهبا ومنها من املصاحل واملنافع اليت تدل على أن

 .(2)«إظهار عز املسلمني و إظهار شعرية من شعائر اإلسالم، و 
فهذه بعض احلكم اليت ذكرها، وقد أوصلها إىل ثالثة عشر حكمة، وكلها ترجع إىل معىن 

 .املصاحل املرتتبة على تشريع صالة اجلماعة
الشرعي هو العلة احلقيقية اليت ينبغي أن تتعلق به نفوس أن النص  يؤكد العباداتويف 

 .عن العلل واحلكميبحث املكلفني؛ تسليما وتعبدا هلل تعاىل، مث بعد ذلك 
                                                

 .61، ص1، مصدر سابق، جشرح املنتهىالبهويت،  (1)
 .135، ص4، مصدر سابق، جالشرح املمتعابن عثيمني،  (2)
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وهذا اإلطالق على النص أبنه هو العلة احلقيقية إطالق نازي ال أصويل؛ ألن النص 
تضمنه النص، وشرع  ال يقال عنه علة، بل هو دليل احلكم، أما العلة فهي الوصف الذي

 .احلكم ألجله، ومن هنا فإن النص الذي ال تعرف علته يعد غري معقول املعىن فنسلم فيه تعبداً 
 :أمثلة ذلك

كالمه عن حكمة األمر ابلوضوء من أكل حلوم اإلبل يقرر ابتداء أن   :املثال األول
ُضوء من أكل حلم ما احلكمة من وجوب الوُ : فإن قيل»: احلكمة هي نرد ورود األمر، فيقول

 :فاجلواب من وجهني..  اإلبل؟
من األحكام فهو حكمة،  ، وكل ما أتى به الن   أن احلكمة أمُر الن ِّ  :األول
شيء  أن هللا ال أيمر بشيء ِإال واحلكمة تقتضي فعَله، وال ينهى عن-وهلل احلمد -وألننا نؤمن 

 .«إال واحلكمة تقتضي ترَكه
أن  :الثاين»: صل يلتمس بعد ذلك احلكمة املستنبطة فيقولمث بعد تقرير هذا األ

ِإن حلم اإِلبل شديُد الت أثري على األعصاب، فيالَهيِّجها؛ : بعض العلماء التمس حكمًة فقال
وهلذا كان الطب  احلديث ينهى اإِلنسان العص  من اإِلكثار من حلم اإِلبل، والُوُضوء يسكِّن 

، لكن انت هذه هي احلكمة أم ال؛ فِإن احلكمة هي أمر الن ِّ األعصاب ويربِّدها، وسواء ك
 .(1)«. ِإن علمنا احلكمة فهذا َفض ل  من هللا وزايدة علم، وإن مل نعلم فعلينا الت سليم واالنقياد

 .(2)وأما احلنابلة فريون أن نقض الوضوء أبكل حلم اإلبل تعبدي مل تعلم علته
 :حكمة النهي عن الصالة يف أوقات النهي يقول ومن ذلك حبثه يف :املثال الثاين

 ما احلكمة من النهي عن الصالة يف هذه األوقات؟ :مسألة»

                                                

 .308، ص1، مصدر سابق، جالشرح املمتعابن عثيمني،  (1)
 .74، ص1، مصدر سابق، جشرح املنتهىالبهويت، : ينظر (2)
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جيب أن نعلم أن ما أمر هللا به ورسوله، أو هنى هللا عنه : أوَل: اجلواب من وجهني
ن إ: ورسوله فهو احلكمة، فعلينا أن نسلم ونقول إذا سألنا أحد عن احلكمة يف أمر من األمور

 .«احلكمة أمر هللا ورسوله يف املأمورات، وهني هللا ورسوله يف املنهيات
ن هذه أل»: مث بعد أتكيده على املبدأ يردفه ابحلكمة امللتمسة هلذا النهي فيقول

األوقات يعبد املشركون فيها الشمس، فلو قمت تصلي لكان يف ذلك مشاهبة للمشركني، 
 .(1)«غروهبا ألهنم يسجدون للشمس عند طلوعها، وعند

 ملا ُسئل عن احلكمة يف حترمي لبس الذهب على الرجال؟ :املثال الثالث
اعلم أيها السائل، وليعلم كل من يطلع على هذا اجلواب أن العلة يف : فأجاب بقوله

 ٻ ٻ ٻ ٱ}ي : لقوله تعاىل. األحكام الشرعية لكل مؤمن، هي قول هللا ورسوله 

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ

 .[36]سورة األحزاب: {ٹ ٹ ٹ

: ل  على ُحكمه الكتاُب والسنةُ  فإننا نقولفمن يسألنا عن إجياب شيء أو حترميه دَ  
 .العلة كافية لكل مؤمن ، وهذهالعلة يف ذلك قول هللا تعاىل أو قول رسوله 

إنه ثبت عن الن  : يف اجلواب على السؤال -بعد ذلك  -ونقول »: مث يكمل قائال
 ووجُه ذلك أن الذهب من أغلى ما (2)حترمي لباس الذهب على الذكور دون اإلانث ،

يتجمل به اإلنسان ويتزين به فهو زينة وحلية، والرجل ليس مقصودًا هلذا األمر، أي ليس 
اًن يتكّمل بغريه أو يكمل بغريه، بل الرجل كامل بنفسه ملا فيه من الرجولة، وألنه ليس إنسا

حباجة إىل أن يتزين لشخص آخر تتعلق به رغبته، خبالف املرأة، فإن املرأة الناقصة حتتاج إىل 
تكميل جبماهلا، وألهنا حمتاجة إىل التجمل أبغلى أنواع احللي، حىت يكون ذلك مدعاة للعشرة 

                                                

 .115، ص4، مصدر سابق، جالشرح املمتعابن عثيمني،  (1)
، ((هنى عن خامت الذهب أن رسالالالالول هللا : ))، مصالالالالدر سالالالالابق، عن أيب هريرةصْْْحيح مسْْْل أخرجه مسالالالاللم يف،  (2)

 (.2089)، حديث رقم 1654، ص3كتاب اللباس، ابب طرح خامت الذهب، ج
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ينها وبني زوجها، فلهذا أبيح للمرأة أن تتحلى ابلذهب دون الرجل، قال هللا تعاىل يف وصف بب
ي: املرأة وهبذا  ،[18]سورة الزخرف: {ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ}ي

 .(1)«يتبني حكمة الشرع يف حترمي لباس الذهب على الرجال
وليست هي مناط األحكام السابقة، -كما عرب عنها الشيخ–ذه حكم مستنبطة فه

وال يقصد منها القياس واإلحلاق، وال يرتبط هبا امتثال املكلفني، وإمنا أسرار ملتمسة ومصاحل 
 .الظن والتقدير تضمنتها النصوص ال على وجه القطع واليقني، وإمنا على سبيل

 :عند ابن عثيمني التعليل ابملقاصد: املطلب الثاين

 :ابملقاصد التعريف
املعاين واحلكم امللحوظة للشارع يف مجيع أحوال التشريع : مقاصد الشريعة العامة هي

العلة يف القطع هي السرقة، واملقصد : أو معظمها، وهبذا تكون أعم من العلل، فنقول مثال
 .(2)وهكذاحفظ أموال الناس، : هو

يف كتب ابن عثيمني، " املقاصد"ملصطلح تعريف  على-اطالعيحسب –ومل أقف 
ليت تراعيها الشريعة ولكن من خالل استعماله هلذا املصطلح يتبني أنه يعين به املعاين الكلية ا

 .، وكذلك الغاايت واألهداف اليت ترمي إليها الشريعة من وراء تشريعاهتايف أحكامها
 :مناذج التعليل ابملقاصد العامة

 :الصالة عرب القنوات الف ائية واحملطات اإلذاعية منع اَلقتداء يف: األول
وهذه من املسائل النازلة، فمع التطور الذي حصل أصبحت القنوات تنقل اجلمعة 
رد واجلماعة على اهلواء، فظن بعضهم أنه ميكن االقتداء ابإلمام ما دام قد وصل إليه صوته، ف

                                                

 .98، ص11، مصدر سابق، ججمموع فتاوى ورسائل العثيمنيابن عثيمني،  (1)
 -هالالالالالالالالالالالالالالالالالال  1425 د ط، وزارة األوقاف والشالالؤون اإلسالالالمية،: الدوحة)، سْْالميةمقاصْْد الشْْريعة اإلابن عاشالالور،  (2)

 .21، ص2، ج(م 2004
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 تصح الصالة؛ ألن  الصفوف غري ال» عليهم الفقهاء املعاصرون، ويف ذلك يقول ابن عثيمني
متصلة . وهذا القول هو الصحيح، وبه يندفع ما أفىت به بعض املعاصرين ِمن أنه جيوز االقتداء 

اإلقناع بصحِة صالِة املأموِم خلف »وكتب يف ذلك رسالًة مساها: ابإلمام خلف املذايع، 
ه يؤدي إىل إبطاِل صالِة اجلماعِة ولكن هذا القول ال شك أنه قول  ابطل ؛ ألن...  «(1)املِذايع

أو اجلمعة، وليس فيه اتصال الصفوِف، وهو بعيد  ِمن مقصوِد الشارِع بصالِة اجلمعِة 
 .(2)«واجلماعةِ 

ويؤيده اشرتاط الفقهاء قدميا أن ال تزيد املسافة بني اإلمام واملأموم على ثالمثائة ذراع، 
 .(3)تهواشرتاط رألية اإلمام أو من وراءه، أو مساع صو 

ملذايع أبنه خمالف للمقصد الشرعي، من االجتماع فعلل املنع من االقتداء ابإلمام عرب ا
الذي حيصل به األلفة، وإظهار قوة املسلمني ووحدهتم، إىل غريها من املقاصد الشرعية اليت 

 .راعاها الشرع يف صالة اجلماعة
 :ةاملنع من عملية إعادة اليد املقطوعة يف حد السرق الثاين:

يقوم الطبيب اجلراح بتوصيل األوعية حبيث فقد أصبح هذا ممكنا يف ظل التطور الط ، 
هل جيوز رد  اليد بعد قطعها؟ ال جيوز؛ ألن هذا خالف » الدموية وخياطة األعصاب واألواتر

مقصود الشارع، فليس مقصود الشارع اإليالم فقط حىت نقول: إنه حصل بقطعها، وإمنا 
 .(4)«يبقى، وليس له يد مقصود الشارع أن

بحثون هذه املسألة من جهة ما لو عاد عضو اجملين عليه واتصل فإنه والفقهاء قدميا ي
ال يسقط حقه يف القصاص، وفيما لو اتصل عضو اجلاين بعد القصاص منه فال يقطع مرة 

                                                

مطبعة دار : مصالالالر)اإلقناع بصْْْحِة صْْْالِة اجلمعة يف املنزل خلف امِلبايع أبو الفيض، أمحد بن حممد الصالالالديق،  (1)
 ، والرسالة مطبوعة ومنشورة على اإلنرتنت.(التأليف، دط، د ت

 .173ص 1مصدر سابق، جالشرح املمتع ، ، ابن عثيمني (2)
 .299ص 4مصدر سابق، جاإلقناع ، ابن قدامة،  (3)
 .77ص 14مصدر سابق، جالشرح املمتع ، ابن عثيمني،  (4)
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جيوز أنه  ، وعند احلنابلة(2)، غري أن الشافعي حيرم اإلعادة بعد اإلابنة لعلة النجاسة(1)أخرى
إعادة اجلاين للعضو املقطوع يف قصاص، وليس للمجين عليه املطالبة إبعادة قطعه مرة أخرى، 

 .(3)ال  س طاهرألنه قد استوىف حقه، ويكون العضو بعد التصاقه 
احلق فيه  به؛ ألنفقد أابح التخدير عند القطع  ،وبناء على التعليل ابملقصد من احلد

كان القطع حلق آدمي كالقصاص فلم جيز التخدير عند قطعه، معلال هلل تعاىل، خبالف ما لو  
 ابملقصد من القطع يف املوضعني فقال:

مسألة : هل جيوز أن نبنج اجلاين حىت ال يتأمل؟ ال ، ال جيوز ؛ ألننا لو بنجناه ما مت »
جل القصاص ، بل نقتص منه بدون تبنيج ، لكن لو كان حدا هلل كالسرقة، وقطع األيدي واألر 

من خالف يف قطاع الطريق ، فهذا جيوز أن نبنجه ؛ ألن املقصود إتالف هذا العضو ال 
 .(4)«تعذيبه

 :التعليل مبقصد الشريعة يف احلفاظ على وحدة الكلمة، واجتماع األمة
في مسألة اخلالف يف عدد ركعات صالة الرتاويح، شنع على من يتشدد يف اإلنكار ف 

 :ركعة حبجة خمالفة السنة فيقول على من يصليها ثالاث وعشرين
هذا االختالف الذي  ده من بعض اإلخوة احلريصني على اتباع السنة يف هذه »

وخالف ما تقصده الشريعة من توحد الكلمة املسألة ويف غريها، أرى أنه خالف السنة، 
فيه  ، ألن هذا ال وهلل احلمد ال ليس أمرا حمرما وال منكرا، بل هو أمر يسوغواجتماع األمة

االجتهاد، فكوننا نولد اخلالف ونشحن القلوب ابلعداوة والبغضاء واالستهزاء مبن خيالفنا يف 

                                                

 .77ص 14مصدر سابق، جالشرح املمتع ، ابن عثيمني،  (1)
 .182ص 12مصدر سابق، جاحلاوي الكبري ، احلاوي،  (2)
 .325ص 8مصدر سابق، جملغين ، اينظر: ابن قدامة،  (3)
 املصدر نفسه. (4)
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الرأي، مع أنه سائغ وال خيالف السنة، فالواجب على اإلنسان أن حيرص على اجتماع الكلمة 
 .(1)«ما أمكن

  :التعليل مبقصد حفظ الدين: الثاين
يرجى بعطيته قوة إميانه حبيث يكون »قسم ففي مسألة من يعطى من املؤلفة قلوهبم 

رجال ضعيف اإلميان عنده هتاون يف الصالة، ويف الصدقة، ويف الزكاة، ويف احلج، ويف الصيام، 
وحنو ذلك، والعلة أنه إذا كان يعطى حلفظ البدن وحياته، فإعطاأله حلفظ الدين وحياته من 

 .(2)«ابب أوىل
قال سواء كانوا كفارًا أو مسلمني، ى قومه، وخيصه احلنابلة مبن له سيادة وطاعة عل

جى بعطيتهم ر سادات مطاعون يف قومهم يمسلمون : الضرب الثاين من املؤلفة»: ابن قدامة
 .(3)«قوة إمياهنم، ومناصحتهم يف اجلهاد

 سقوط سهم املؤلفة قلوهبم لزوال علة إعطائهم بعد ظهور عزة اإلسالم، (4)ويرى احلنفية
 .(5)ؤلفة من سادات املسلمني ممن يرجى حسن إسالمهابملوخصه الشافعية 

 :التعليل مبقصد حفظ النسب: اثلثا
 » :(6)-أي احلجاوي–قوله : ففي مسألة ما يسمى أبطفال األانبيب يقول الشيخ

طلبت احلمل مباء الزوج، يعين أخذت من منيه ووضعته يف فرجها، : أي (أو حتملت مباء الزوج)
ن املاء ماء زوجها، وهذا يشبه يف عصران أطفال األانبيب، فهل ومحلت منه، وهذا جائز؛ أل

                                                

 .63، ص4مصدر سابق، جالشرح املمتع،، ابن عثيمني،  (1)
 .227، ص6ج مصدر سابق الشرح املمتع،ابن عثيمني،  (2)
 .476ص 6مصدر سابق، جاملغين ، ابن قدامة،  (3)
 .342ص 2مصدر سابق، جرد احملتار، ابن عابدين،  (4)
 .201مصدر سابق، صالطالبني، منهاج النووي،  (5)
 .على مذهب احلنابلة" زاد املستقنع"وهو صاحب منت  (6)
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جيوز إجراء هذه العملية؛ ألنه أحياان تكون املرأة عندها ضعف يف الرحم، وال ميكن أن حتمل 
 إال هبذه الواسطة؟

فريى بعض العلماء أنه جيوز للمرأة أن تتحمل من ماء الزوج بواسطة أو بغري واسطة، 
فيها خطر التالعب ابألنساب، فرمبا أييت إنسان عقيم، منيه غري صاحل، ولكن الفتيا بذلك 

فيشرتي من شخص منيا، وحتمل به املرأة، وهذا واقع، فاآلن يوجد بنوك للحيواانت املنوية، 
 .(1)«وهذا غري جائز، لذلك حنن ال نفيت بذلك إطالقا؛ ألننا خنشى من التالعب

؛ خوفا من حصول اخلطأ من حيث اجلملة بيبفريى املنع من إجراء عملية أطفال األان
 .يف ذلك، إذ الشارع من مقاصده حفظ األنساب، ومنع اختالطها

إن : ، قد يقال«ال نفيت بذلك إطالقا؛ ألننا خنشى من التالعب»: وقول الشيخ
خشية التالعب قد تزول فيما إذا علمنا أن الذي سيقوم هبا مؤمتن موثوق اجلانب، إذ من 

 .ء التلقيح مبنتهى الدقةاملمكن إجرا
: جبواز هذه الصورة من التلقيح الصناعي وقالوا (2)وقد أفىت اجملمع الفقهي اإلسالمي 

تؤخذ فيه البذراتن الذكرية »، حبيث «هو أسلوب مقبول مبدئيًا يف ذاته ابلنظر الشرعي»
نبوب اختبار، واألنثوية، من رجل وامرأة زوجني أحدمها لآلخر، ويتم تلقيحهما خارجياً، يف أ

، وأجازوه يف حال الضرورة القصوى، «مث تزرع اللقيحة يف رحم الزوجة نفسها، صاحبة البويضة
ملا يكتنف العملية من الشك، لكنهم مل جيعلوا هذا الشك موجباً للمنع، إذ ميكن القيام به مع 

 .االحرتاز والتثبت

                                                

 .328، ص13مصدر سابق ج الشرح املمتعابن عثيمني،  (1)
مكة املكرمة: الدورة الثامنة، القرار الثاين ) التابع لرابطة العلم اإلسالالالمي،قرارات جممع الفقهي اإلسْْالمي، : ينظر (2)

 م(.28/1/1985ه، 7/5/1405صطناعي وأطفال األانبيب، أتريخ القرار، بشأن التلقيح اال
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 :لرابمن احليل املوصلة إا ا التعليل مبقصد حفظ املال ومحايت 
ويقول  للتاجر أو للبنك،أن أييت شخص  املراحبة لآلمر ابلشراء، وصورهتا:يف مسألة 

يشرتيها منه ابلتقسيط بثمن أكثر من الذي اشرتاها مث ( سيارة مثال ) اشرت هذه السلعة  :له
 .به التاجر أو البنك

ا مبقصد ة هذا البيع؛ ألنه من ابب احليلة، ويضيف التعليل أيضحرم يرى ابن عثيمني
وذلك أن الشريعة اإلسالمية »: اإلسالم يف احلفاظ على األموال من حيل الراب، حيث يقول

تسد الباب سدا منيعا ابلنسبة للراب؛ ألن النفوس نبولة على حب املال، فهي تتحيل عليه 
 .(1)«بكل وسيلة، ومحاية الشرع جلناب الراب وإبعاد الناس عنه أمر ظاهر يف الشريعة

، وأكثرهم على (2)البيوع اليت شاعت مؤخراً، واختلف فيه الفقهاء املعاصرون وهذا من
، وهبذا أن يكون البائع مالكا للمبيع، و اخليار للمتواعدين كليهما أو أحدمها: جوازه بشرطني

 .(3)أفىت اجملمع الفقهي
هذا ولكن عند التأمل يف هذا العقد  د أنه يف احلقيقة ليس فيه حيلة على الراب؛ ألن 

نرد إبداء رغبة يف هذه السلعة، وهذا املوعود ابلشراء منه  ، بل هوالوعد هو وعد غري ملزم
توسع البنوك، يف  رأى ابن عثيمنيقد متلك السلعة وقبضها، فأين احليلة حينئذ، ولكن رمبا 

، مطلقاً  ومع ذلك فاخللل يف التطبيق من قبل البنوك اليربر القول ابملنعمثل هذه البيوع، 
 فالقول أبن هذا حيلة هذا غري ظاهر.

                                                

 .8/213مصدر سابق  الشرح املمتعابن عثيمني،  (1)
)الكويت، دار  بيع املراحبة لآلمر ابلشْْْراء كما جتري  املصْْْارف اإلسْْْالمية،ينظر: القرضالالالاوي، يوسالالالف عبد هللا،  (2)

 ه(.1405القلم، د ط، 
مجادى األوىل /6_1( املنعقد يف الكويت، 2،3، الدورة اخلامسة، قرار رقم )الفقهي اإلسالميجملة اجملمع ينظر:  (3)

 .715، ص5م( ج1988ديسمرب//15_10ه، 1409
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 :مناذج التعليل ابملقاصد اجلزئية
ومن ذلك القول جبواز وضع املكربات الصوتية ابملساجد، ألّن مقاصد الشريعة  :ألولا

، يقول ابن عثيمني: إمساع الناس اآلذان والدعوة إىل الصالة وإبالغهم املواعظ واخلطب
ا تزيد صوت املؤذِّن قو ة وُحسناً، وال حمذور فيها شرعاً، مكربات الص وت من نعمة هللا؛ أل» هن 

 .(1)«فإذا كان كذلك وكانت وسيلة ألمر مطلوب شرعي، فللوسائل أحكام املقاصد
زمن وقد يستغرب القارئ يف هذا الزمن اخلالف يف هذه املسألة، لكن لو رجعنا إىل 

؛ لشبهها أببواق النصارى، وغري ذلك اأن بعضهم كان مينع من استعماهلظهور املكربات لتبني 
 .(2)من التعليالت
 مطلقا : واملكره م وجوب الفدية على اجلا ل والناسييف مسألة عد: الثاين

أن اجلهل والنسيان مينعان الفدية احلنابلة يرون فوهذه من مسائل اخلالف بني الفقهاء، 
واحللق فتجب الفدية فيها  يف لبس وطيب وتغطية رأس، أما الوطء والصيد وتقليم األظافر

 وقد خالف ابن عثيمني املذهب فأسقط الفدية عن الناسي واجلاهل واملكره مطلقاً. ،(3)مطلقا
وألن اجلزاء، أو الفدية، أو الكفارة إمنا شرعت لفداء النفس من » قال ابن عثيمني:

خالفة، وهلذا لو كان املخالفة أو للتكفري عن الذنب، واجلاهل أو الناسي أو املكره مل يتعمد امل
 .(4)«ذاكرا أو عاملا أو خمتارا مل يفعل

                                                

انظر نلة األزهر، اجلزء السالالالالالالالالالادس، اجمللد اخلامس . 46، ص2مصالالالالالالالالالدر سالالالالالالالالالابق، جالشْْْْْْْرح املمتع، ابن عثيمني،  (1)
م فرباير، وهي نلة شهرية تصدر عن نمع البحوث اإلسالمية 1954 -هالالالالالالالالالالالالالالالال 1373والعشرون، مجادى اآلخرة، عام 

 (،714ابألزهر، ص )
 44) العدد  جملِة " اجلامعة اإلسالمية "ينظر املزيد يف ذلك ترمجة الدكتور العدوي للشيخ ابن سعدي ُنشرت يف  (2)

زء السالالالالالالالالالالالادس، اجمللد اخلامس ، اجلجملة األز ر، العدد الرابع، السالالالالالالالالالالالنة احلادية عشالالالالالالالالالالالرة ( ، وينظر  209 – 205، ص 
 (.714م فرباير، ص )1954 -هال 1373والعشرون، مجادى اآلخرة، عام 

 .264، ص1مصدر سابق ج الروض املربع،ينظر: البهويت،  (3)
 .200، ص7ج مصدر سابق الشرح املمتع،ابن عثيمني،  (4)
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وألن اجلزاء، أو الفدية، أو الكفارة إمنا شرعت لفداء النفس من »: فقوله
، تعليل للقول ابملقصد الذي شرعت له الكفارات، وإن كان قد يناقش فيما «إخل...املخالفة

 .كفارة قد تلزمه يف بعض الصورذهب إليه أبن النسيان واجلهل يسقطان اإلمث، لكن ال
وابلنظر إىل حجته يف إسقاط الكفارة مطلقًا  ده يعتمد على عمومات مثل قوله 

 ہ}يي: وكقوله تعاىل،ي[286:سو ة ا بق ة]{يەئ ائ ائ ى ى ې ې ې} : تعاىل

 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ

 .[5:سو ة ا حزاب]{ي

وعند التأمل  د أهنا أدلة عامة تدل على إسقاط اإلمث واحلرج، لكن تبقى الكفارة 
حللق الزمة إلمتام النقص واخللل الواقع بفعل احملظور، وألن العذر ال مينع من الكفارة، فكفارة ا

وجبت مع وجود العذر وهو القمل، وألن فعل احملظور إتالف ال ميكن تالفيه إال ابلكفارة، 
 .وفيه هتك حلرمة اإلحرام فاستوى عمد وسهوه

رجح قول شيخ اإلسالم أبهنن كاحلرائر  ،يف ابب النظر يف مسألة عورة األمة :الثالث
: ا خياف منه الفتنة فالعلة يف النظرإن املقصود من احلجاب هو سرت م»فقال: يف عورة النظر، 

وقوله صحيح بال شك، وهو  ،خوف الفتنة، وال فرق يف هذا بني النساء احلرائر والنساء اإلماء
 .(1)«الذي جيب املصري إليه

إن املقصود من احلجاب هو سرت ما  عند قوله : لفتنةه ابليعليف تتيمية  بنَ قد تبع اف
من احلجاب فال فرق حينئذ  بني احلرة  الشرعي هو املقصدوملا كان هذا  "،خياف منه الفتنة

سيما مع تغري احلال بعد إذ الفتنة حاصلة اليوم ابحلرة وابألمة على وجه السواء، وبني األمة 
زمن النبوة، فقد كانت اإلماء مبتذالت للخدمة، وتقل  الفتنة هبن، فلما فتحت البالد دخل 

اجلمال كاحلرائر بل أشد، فتغري احلال فلزم منه تغري على املسلمني من اجلواري من هن يف 

                                                

 .158، ص2ج بتصرف، مصدر سابق الشرح املمتع،ابن عثيمني،  (1)
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استوت احلرة واألمة يف لزوم احلجاب خوف  استناداً إىل املقصد الشرعي من احلجابو احلكم، 
 .الفتنة

اخلالف يف مشروعية دعاء ختم القرآن يف الرتاويح، يرى أن على  مسألة ويف :الرابع
يتابع ويؤمن »: ية؛ مراعاة للوفاق، وترك اخلالف، فقالاملأموم املتابعة ولو كان ال يرى املشروع

ألن املسألة مسألة اجتهاد فيتابع ويؤمن وهذه قاعدة ينبغي لطالب العلم أن تكون له على 
 «ابل وهي عدم املخالفة كلما أمكن أتليف القلوب فهو أحسن
من أكرب مقاصالالالالالد »: يقولو  ويتابع معلال ابملقصالالالالالد الذي شالالالالالرعت له صالالالالالالة اجلماعة

  .(1)«الشرع يف وجوب صالة اجلماعة يف املساجد هو أتليف القلوب واالجتماع على الطاعة
ألن »: التعليل مبقصد زكاة الفطر على إمث من أخرها عن يوم العيد؛ قال :اخلامس

املقصود منها إغناء الفقراء يف هذا اليوم عن السؤال من أجل أن يشاركوا املوسرين يف الفرح 
 .(2)«مقاصدها والسرور، هذا من

عيد، ويوافقهم أيضا يف عن يوم ال اوهو هبذا موافق للمذهب، فهم يرون إمث من أخره
 .(3)ان املقصود منها إغناء الفقراء يوم العيد، ويف أتخريها عنه تفويت ملقصدهالتعليل أب

                                                

، وعند احلنابلة يشالالرع الدعاء عند اخلتم، 1/416 ،مصالالدر سالالابق تعليقات ابن عثيمني على الكايف،يمني، ابن عث (1)
اَلةَ ]قال ابن قدامة  ل  يف َخت ِم ال ُقر آِن يف الصالالالال  سالالالالألت أاب عبد هللا : قال الفضالالالالل بن زايد : يف ختم القرآن: فصالالالالل [ َفصالالالال 

قلالت . اجعلاله يف الرتاويح، حىت يكون لنالا دعالاء بني اثنني : ويح ؟ قالالأختم القرآن، أجعلاله يف الوتر أو يف الرتا: فقلالت
؟ قال إذا فرغت من آخر القرآن فارفع يديك قبل أن تركع ، وادع بنا وحنن يف الصالالالالالالالة ، وأطل القيام، . كيف أصالالالالالالنع 

مسعت : ال حنبلففعلت مبا أمرين، وهو خلفي يدعو قائما ، ويرفع يديه ، وق: قال . مبا شالالالالالالالالالالالالالئت: مب أدعو؟ قال: قلت
: قلت. فارفع يديك يف الدعاء قبل الركوع  {قل أعوذ برب الناس}إذا فرغت من قراءة : أمحد يقول يف ختم القرآن

ابن : انظر. رأيت أهل مكة يفعلونه، وكان سالالالالالالالالالالالفيان بن عيينة يفعله معهم مبكة: إىل أي شالالالالالالالالالالاليء تذهب يف هذا ؟ قال 
 .125، ص2مصدر سابق، جاملغين، قدامة، 

 .6/170، مصدر سابق، الشرح املمتعابن عثيمني،  (2)
 .897، ص3، مصدر سابق، جاملغينابن قدامة، : ينظر (3)
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 التعليل ابلنظر العقلي عند ابن عثيمني: املطلب الثالث

 :جمال العقل يف األحكام
فهي األدلة اليت يكون أساسها النقل وليس : نقلية وعقلية، أما األدلة النقليةاألدلة 

لالجتهاد والرأي دخل يف إجيادها وتكوينها، وهي الكتاب والسنة ويلحق هبما اإلمجاع، وقول 
 .الصحايب، وشرع من قبلنا

يف وأدلة عقلية وهي األدلة املعتمدة على الرأي واالجتهاد واليت يكون للمجتهد دخل 
 والعرف، وسد الذرائع واالستحسان تكوينها ووجودها كالقياس واملصاحل املرسلة،

 .واالستصحاب، وسائر أوجه االستدالل األخرى اليت يتفاوت األصوليون يف االعتداد هبا
وكل واحد من الضربني مفتقر لآلخر؛ ألن االستدالل ابملنقوالت يصحبه النظر 

د منه كما أن الرأي واالجتهاد ال يعترب شرًعا إال إذا كان واالجتهاد لفقه النص وبيان املرا
 .مستنًدا إىل النقل ومستمًدا شرعيته ووجوده منه

إذا تعاضد النقل والعقل على »: والعقل مسرتشد ابلنقل اتبع له كما يقول الشاط 
ا، فال املسائل الشرعية، فعلى شرط أن يتقدم النقل فيكون متبوًعا، ويتأخر العقل فيكون اتبعً 

 .(1)«يسرح العقل يف نال النظر إال بقدر ما يسرحه النقل
اتباع الظاهر يف العقائد أوكد، ألهنا أمور غيبية، ال نال للعقل »: ابن عثيمني يقول

 .(2)«فيها؛ خبالف األحكام؛ فإن العقل يدخل فيها أحياان، لكن األصل أننا مكلفون ابلظاهر
ة، لبيان منطقية األحكام، وتوافقها مع العقل، وصحيح ويرى أمهية إيراد األدلة العقلي

ألن الدليل العقلي حجة  على الشاكِّ يف »: النظر، ليطمئن املكلف، ويقتنع الشاك، فيقول
األدلة الشرعية، وزايدُة طمأنينة  فيمن آمن ابلنصوص الشرعية، وكثري  من الناس ال يقبل احلكَم 

                                                

 .1/50 مصدر سابق املوافقات،الشاط ،  (1)
 .1/413 مصدر سابق الشرح املمتع،ابن عثيمني،  (2)
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، ولو قيل له ، إال إذا ذُكر له التعليُل، وال سّيما إذا كان انقَص (سولهقال هللا ور : )الشرعي 
 .اإلميان

وهلذا حنث  إخوانَنا طلبَة العلم أن ال يهدروا الداللة العقليَة مطلًقا وأال يعتمدوا عليها 
 .«مطلًقا، بل جيمعوا بينها وبني النصوص الشرعية اليت تسمى األدلة السمعية

جج العقلية، ومجودهم على الظواهر، مما أدى إىل وعاب على أهل الظاهر إمهاهلم احل
وهناك أهل الظاهر الذين يقابلون أهل الرأي، وقد »: شذوذهم، وكثرة خمالفاهتم لألئمة، فقال

 .(1)«اعتمدوا على ظواهر النصوص، ومل يرجعوا إىل العقل إطالقا
 :املقصود ابلدليل العقلي عند ابن عثيمني

وللمسألة دليل من : يل األثر بدليل النظر، فيقول مثالغالبا ما يردف ابن عثيمني دل
فيه ما يعضد القول من قياس، أو نظر عقلي، أو تعليل األثر ودليل من مقتضى النظر، فيذكر 

 .حمض استدالل منطقيمبصلحة، أو 
وقد يقصد ابلنظر صحة القول لكونه جاراي على أصول االستدالل املتفق عليها، لكن 

ه من حيث النظر؛ سدا للذريعة، أو ملصلحة عامة، كما يف تداخل الكفارة ال يفيت به مع صحت
ورجحنا من حيث  »: يف حق من جامع أهله يف هنار رمضان يف اليوم أكثر من مرة، فيقول

النظر أنه ال يلزمه إال كفارة واحدة ولكننا ال نفيت بذلك نظرًا لسد ابب التهاون يف هذا 
 .(2)«األمر

وة االستدالل أو ضعفه، فيقول يف وجوب الدم على من مل يبت وقد يقصد ابلنظر ق
والواجب يف تركه دم يذبح يف مكة ويوزع على الفقراء، وهذا » :يف مىن ليايل التشريق يقول

القول وإن مل يكن قوايً من حيث النظر لكنه قوي من حيث العمل وتربية الناس، ألننا لو قلنا 

                                                

 (.1234)مصدر سابق، ابب حد الزاين، رقم  فتح ذي اجلالل واإلكرام،ابن عثيمني،  (1)
  .3/209، مصدر سابق تعليقات ابن عثيمني على الكايفابن عثيمني  (2)
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ليه، ومل يهتموا به، فكون الشيء يبقى حمرتمًا يف نفوس للناس إنه ليس بواجب، مل حيرصوا ع
 .(1)«الناس معظماً أوملا وأحسن

فهو يرى أن دليل القول بوجوب الدم ملن فاته املبيت مبىن نرد قياس ضعيف على 
دليل النظر، من فدية حلق الرأس، فهو من حيث النظر ضعيف الدليل واملستند، لكن يقويه 

 .استصالح الناس والتزامهم أبعمال احلج ومناسكه جهة
 :مناذج التعليل ابلنظر العقلي

، يقول ابن حرمة الرجوع يف اهلبة بعد قب ها التعليل النظري على :النموذج األول
وذلك أن اهلبة بعد القبض تصري ملكا للموهوب له، فإذا رجع فيها فقد أخذ  »: عثيمني

 .(2)«اما، هذا تعليل املسألة من حيث النظرملك غريه بغري حق فصار هذا حر 
يف أولوية املسح على أعلى اخلف من التعليل ابلنظر العقلي على : النموذج الثاين

وألنه عند التأمل  »: ، فريدف الدليل األثري مبوافقة النظر العقلي له بقولهاملسح على أسفل 
قل، ألن هذا املسح ال يراد به  د أن مسح أعلى اخلف هو األوىل، وهو الذي يدل عليه الع

التنظيف والتنقية، وإمنا يراد به التعبد، ولو أننا مسحنا أسفل اخلف لكان يف ذلك تلويث 
 .(3)«له

على النعم  يوم القيامة التعليل ابلنظر العقلي على أن الكافر حماسبالنموذج الثالث: 
ي يدل على أن الكافر يعذب يف أما النظر الذ»اليت متتع هبا يف الدنيا، يقول ابن عثيمني: 

اآلخرة على ما استمتع به من نعم هللا: فألن العقل يقتضي أن من أحسن إليك فإنك تقابله 
ابالمتثال والطاعة إذا أمرك، ويرى العقل أن من أقبح القبائح أن تنابذ من أحسن إليك 

 .«ابالستكبار عن طاعته وتكذيب خربه
                                                

، البهويت: وهو مذهب احلنابلة، انظر، 23/245، مصالالالالالالالالالدر سالالالالالالالالالابق جمموع فتاوى ورسْْْْْْْائل العثيمنيابن عثيمني  (1)
 .590، ص1مصدر سابق، جشرح منتهى اإلرادات، 

 .11/87، مصدر سابق الشرح املمتعابن عثيمني  (2)
 .1/260، مصدر سابق الشرح املمتعن عثيمني اب (3)
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ل يقتضي طاعة من أحسن إليك، وأنك إذا ابرزته وذلك ألن العق»: وقال يف موضع آخر
ابملعصية وهو حيسن إليك، فإن هذا خالف األدب واملروءة، وبه تستحق العقوبة، فصارت 

 .(1)«النصوص مؤيدة ملا يقتضيه العقل
يف التعليل ابلنظر العقلي على تقدمي قول الزوج على الزوجة إذا : النموذج الرابع

: أصدقتك مائة، فقالت: عت الزوجة زايدة على الزوج، كما لو قالاختلفا يف قدر الصداق فاد
والدليل من »: بل مائتني، فالقول قول الزوج مامل أتت الزوجة ابلبينة، يقول ابن عثيمني معلال

 .(2)«العقل أن الزوج غارم، فالقول قوله يف نفي ما يستلزم الغرم إال ببينة
اختلفا يف قدر الصداق أبن قال أصدقتك لو »: ا أيضا مذهب احلنابلة، فيقولونوهذ

 .(3)«قول قول الزوج بيمينه؛ ألنه منكربل ثالثني، قال: عشرين، فقالت

                                                

 .5/10، 2/12، مصدر سابق الشرح املمتعابن عثيمني  (1)
 .12/297، مصدر سابق الشرح املمتعابن عثيمني  (2)
 .23، ص3، بتصرف يسري، مصدر سابق، جشرح املنتهىالبهويت،  (3)
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 الثالثالفصل 
 ابن عثيمني  عند «القياسية ةالعل»اخلاص التعليل ابملعىن 

 مباحث: ثالثةمتهيد و وفيه 
 مسالك العلة عند ابن عثيمني. املبحث األول: ▪
 مطالب: مخسة وفيه

 .نصالمسلك : ولطلب األامل •
 .الثاين: مسلك اإلمجاعاملطلب  •
 املطلب الثالث: السرب والتقسيم. •
 املطلب الرابع: اإلمياء والتنبيه. •
 .املطلب اخلامس: الدوران •

 املبحث الثاين: قوادح العلة عند ابن عثيمني. ▪
 مطالب: مخسة وفيه

 املطلب األول: النقض. •
 املطلب الثاين: فساد االعتبار. •
 الثالث: الفرق. املطلب •
 املطلب الرابع: القدح يف كون الوصف غري منضبط. •
 املطلب اخلامس: قادح الطرد. •

 املبحث الثالث: أثر العلة يف دَللة النص عند ابن عثيمني. ▪
 وفيه ثالثة مطالب: 

 املطلب األول ختصيص داللة العام ابلعلة عند األصوليني. •
 نص.: أثر العلة يف توسع دائرة الاملطلب الثاين •
 املطلب الثالث: إلغاء داللة ظاهرة النص ابلعلة عند ابن عثيمني. •
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 متهيد:

بعد الفراغ من الكالم عن التعليل ابملعىن العام عند ابن عثيمني، وتعليالته ابلقواعد 
 وضرب بقسميها الفقهية واألصولية، وتعليالته ابحلكمة، وابملقاصد الشرعية، وابلنظر العقلي،

التطبيقية على كل ذلك، ننتقل إىل الفصل الثالث وهو تعليله ابملعىن اخلاص،  األمثلة والنماذج
ع ضرب األمثلة وسنعرض فيه ألهم مبحثني من مباحث العلة، ومها مسالك العلة وقوادحها، م

  من كتب ابن عثيمني، وسنشرع مببحث املسالك.

 مطالب: يف مخسة وسنتكلم عن مخسة مسالك

 نص.المسلك : ولاملطلب األ •
 .الثاين: مسلك اإلمجاعاملطلب  •
 املطلب الثالث: السرب والتقسي . •
 املطلب الرابع: اإلمياء والتنبي . •
 .املطلب اخلامس: الدوران •
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 املبحث األول
 مسالك العلة عند ابن عثيمني 

 من األبواب اليت اعتىن هبا علماء األصول يف مباحث العلة ابب مسالك العلة،
 .(1)علة الوصف كون  على الدالة الطرق  : واملقصود مبسالك العلة عند

، وأوصلها (2)ومل تتفق كلمة األصوليني على حصرها بعدد معني، فعد ها بعضهم مثانية 
ومرد  (5)، واختصرها بعضهم إىل مخسة(4)، وبعضهم جعلها سبعة(3)بعضهم إىل عشرة مسالك

ية، فمن اختصرها رأى أن هذا االختالف إىل أن حتديد هذه املسالك وترتيبها مسألة اجتهاد
 بعضها مندرج يف بعض، ومن فصلها جعل بينها فروقا تستدعي إفرادها يف العد.

 يقسمون املسالك إىل قسمني:  وهم
 وهي: النص واإلمجاع.املسالك النقلية  •
، والطرد، املناط تنقيحكالسرب والتقسيم، واملناسبة، والدوران، و   واملسالك العقلية: •

  .(6)فارقال إلغاءوالشبه، و 

                                                

، 1، )بريوت: دار الكتب العلمية، طمجع اجلوامعشْْْْْْرح  الغيث اهلامعويل الدين العراقي، أمحد بن عبد الرحيم،  (1)
على حترير الكمال ابن  التقرير والتحبري. وينظر: ابن أمري حاج، حممد بن حممد، 561هالالالالالالالالالالالالال(، ص:1425م، 2004
 .3/189م(، 1983، 2، )بريوت: دار الكتب العلمية، طاهلمام

 –ه  1393، 1اعة الفنية املتحدة، ط، )مصالالالالالالالر: شالالالالالالالركة الطبشْْْْْْرح تنقيح الفصْْْْْْولكالقرايف، أمحد بن إدريس،   (2)
 .1/389م(، 1973

 .5/137، مصدر سابق، احملصول يفكالرازي   (3)
 .3/251، مصدر سابق، اإلحكام يف أصول األحكام يفكاآلمدي   (4)
، 1)املكتبالة املكيالة، ط ،مفتاح األصْْْْْْْْْْْول يف ختريج الفروع على األصْْْْْْْْْْْول يف حممالد بن أمحالد،/كالالتلمسالالالالالالالالالالالالالالالالاين  (5)

 .689: ص م(1998ه_1419
مصالالالالر: دار الكتب العربية الكربى، د )، يف شْْْرح لب األصْْْول غاية الوصْْْولانظر: األنصالالالالاري، زكراي بن حممد،  (6)

 .133-125ط، د ت، ص: 
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عّز  -فما من حكم من أحكام الشريعة إال وله حكمة عند هللا »: يقول ابن عثيمني
لكن قد تظهر لنا ابلنص أو ابإلمجاع أو ابالستنباط، وقد ال تظهر لقصوران، أو  -وجل

 .(1)«لتقصريان يف طلب احلكمة
 توطئة:

شيخ ابن عثيمني على إيراد املسالك اليت ذكرها اليف هذا املبحث  سيقتصر الباحث
رمحه هللا تعاىل، ومما ينبه له أن الشيخ مل يكن يعرب بتعبريات األصوليني ومصطلحاهتم دائما، 
وإمنا أحياان قد يصرح ابملصطلح األصويل، وأحايني أخرى ال يصرح به، وإمنا يفهم ذلك من 

صرح  صنيعه، وقد حاول الباحث استخراج مسالك العلة من كتب الشيخ يف املواضع اليت
 هبا، أو مما فهمه من تقريراته وتعليالته:

 :نصالمسلك : ولاملطلب األ

ابلوضع سواء كانت هذه  العلية على والسنة الكتاب من دل ونعين ابلنص هنا: ما
 .(3)، وهو على مراتب منه الصريح يف العلية ومنها دون ذلك (2)الداللة قاطعة أم حمتملة

ما يفيد العلية فإنه يعلل به مقدِّما له على العلل ويالحظ أن الشيخ إذا وجد يف النص 
مل يذكر الربح و »ما لو اتفق رب املال مع العامل األخرى املستنبطة، ففي مسألة املضاربة في

 .«مل تصح املضاربة ألن اجلهالة متنع تسليم الواجب ،لك جزء من الربح :أو قال

                                                

رح املمتع على زاد املسْْْْْتقنع: حممد بن صالالالالالالالاحل ، ابن عثيمني (1)   1428، 1الرايض، ط -، )دار ابن اجلوزيالشْْْْْ 
 .6/380هال(، 

 ، مصالالالالالدر سالالالالالابق،إرشْْْْاد الفحول(، الشالالالالالوكاين، 3/190) ، مصالالالالالدر سالالالالالابق،التقرير والتحبريام، الكمال ابن اهلم (2)
(2/118.) 
خمتصر التحرير شرح الكوكب (، ابن النجار، 2/192) ، مصدر سابق، روضة الناظر وجنة املناظرابن قدامة،  (3)

 .2/118مصدر سابق، إرشاد الفحول، (، الشوكاين، 4/115) ، مصدر سابق،املنري
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علة صاحلة  (1)احب الكايفومع أن هذه العلة املستنبطة اليت ذكرها ابن قدامة ص
 ألن يقول: أن ذلك من خري   لكن»قدم عليها العلة املنصوصة فقال: للتعليل إال أن الشيخ ي

 والشريعة واخلصومة النزاع إىل يفضي غرروال غرر وهذا ((الغرر بيع عن هنى))  الن 
 ال املؤلف وتعليل الصحيح التعليل هو فهذا واخلصومة النزاع إىل يفضي ما كل  متنع اإلسالمية

 .(2)«اإلسالمية الشريعة إليه تومئ الذي واملعىن ابلنص يعلل أن األوىل لكن به أبس
م، وقدم التعليل : أنه مل يرتض تعليل طهارة اهلرة بصغر احلجومثل ذلك أي ا

 املنصوص، وهي كوهنا طوافة ال ميكن االحرتاز منها.
 به؛ احلكم تعليق وجب التطواف هي اهلرة يف العلة كانت  وإذا»يقول ابن عثيمني: 

. احلكم مناط وجعلناه به لقلنا بذلك علل ولو ،(3)اجلسم صغرية بكوهنا يعلل مل  الن  ألن
 هبا علل لعلة وإلغاء الشارع، هبا يعلل مل علة إثبات نهأل صحيح؛ غري اجلسم صغر العلة فكون

 يعلق أن فيجب التحرز، مشقة وهي املناسبة، معلومة علة وهي التطواف، هي فالعلة الشارع،
  .(4)«هبا احلكم

وبناء على أن علة طهارة اهلرة هي التطواف الذي يشق االحرتاز منه، فقد أحلق هبا 
 .(5)منهما أيضاً  احلمار والبغل؛ ملشقة االحرتاز

وقد ورد هذا املسلك كثريًا يف كالم الشيخ ابن عثيمني يف تعليالته لألحكام، ومن 
 تلك املواضع:

                                                

 .2/152 ، مصدر سابق،دالكايف يف فق  اإلمام أمحابن قدامة،  (1)
 .5/148 مصدر سابق،، تعليقات ابن عثيمني على الكايفابن عثيمني،  (2)
سنن أد داود، يريد بذلك حديث "إهنا ليست بنجس، إهنا من الطوافني عليكم والطوافات"، أخرجه أبو داود يف  (3)

 ، قال شعيب األرنؤوط: صحيح.56، ص1(، ج75سؤر اهلرة، رقم )مصدر سابق، كتاب الطهارة، ابب 
املبْْدع، ويف املالالذهالالب أن اهلرة ومالالادوهنالالا يف اخللقالالة طالالاهر، فالالاهلرة طالالاهرة ابلنص، ومالالادوهنالالا ابلتعليالالل، انظر: ابن مفلح، 

 .224، ص 1مصدر سابق، ج
 .1/459 ،، مصدر سابقالشرح املمتعابن عثيمني،  (4)
 .1/444 ،، مصدر سابقملمتعالشرح اابن عثيمني،  (5)
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 مناذج ثبوت العلة مبسلك النص:
: االستدالل ابلنص على علة النهي عن البصاق جهة اليمني حبديث املثال األول

 رب ، يناجي فإن  الصالة، يف كان  إذا)): قال ملسو هيلع هللا ىلص الن  عن عنه، هللا رضي مالك بن أنس
 .(1)اليسرى(( قدم  حتت مشال  عن ولكن ميين  عن وَل يدي ، بني يبزقن فال

فيه على العلة، وأن النهي عن البصاق عن اليمني معلل بوجود فهذا احلديث نص 
اليمني، وقد  عن البصاق احلديث النهي عن يف»ميني الباصق، يقول ابن عثيمني:  ملك على

 . (2)«ملكا ميينه على أبن»: ملسو هيلع هللا ىلص الن  علله
، ملسو هيلع هللا ىلصفذكر أن النهي عن البصاق جهة اليمني معلل بعلة ذكرت نصا يف كالم الن  

مسلكا داال على العلة، وهبذا نتعرف على أن ابن عثيمني يتوصل إىل العلل  فجعل النص
 الشرعية ابلنص يف كثري من تعليالته.

االسالالالالالالالالالالالالالالتدالل بظاهر احلديث على علة النهي عن غمس اليد يف اإلانء  املثال الثاين:
 معلومالالالة غري العلالالالة إن: قالالالالوا هللا رمحهم الفقهالالالاء»يالالالام من النوم، يقول ابن عثيمني: بعالالالد الق
 فإن)): بقوله معللة املسالالالالالالالالالالألة أن احلديث ظاهر لكن (3)احملض التعبد ابب من بذلك فالعمل
 .(5)«(4)((يده ابتت أين يدري َل أحدك 

فسالالاللك مسالالاللك النص للوصالالالول إىل العلة، وإن كان ظاهرا يف رتبة داللته على العلية، 
 نصا من حيث العموم. يعد  لكنه 

                                                

 ،، كتاب أبواب العمل يف الصالالالالالالالالالة، ابب ما جيوز من البصالالالالالالالالاق والنفخ يف الصالالالالالالالالالةصْْْْْْحيح أخرجه البخاري يف  (1)
 (،.1214( رقم )2/65)
 .3/271 ،، مصدر سابقالشرح املمتعابن عثيمني،  (2)
 .1/15، مصدر سابق ، شرح منتهى اإلراداتالبهويت (3)
 (.160كتاب الوضوء، ابب االستجمار وترا، ح )  صحيح البخاري:يف أخرجه البخاري  (4)
  .1/52، ابب الصيد والذابئح، الشرح املمتعابن عثيمني،  (5)
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عن  لظفر، عن رافع بن خديج العلة يف حترمي الذكاة ابلسالالالالالالالالالالالالالالن وا املثال الثالث:
 وسأحدثك  والظفر، السن ليس فكل، علي    اس  وذكر الدم أهنر ما))قال:  ملسو هيلع هللا ىلصالن  
 .(1)((احلبشة فمدى الظفر وأما فعظ ، السن أما: ذلك عن

  (2)«والعلة يف السن أنه عظم ، والعلة يف الظفر أنه مدى احلبشة»قال ابن عثيمني: 
 فهااتن العلتان منصوصتان كما رأينا ذلك يف نص احلديث، وقد اعتربمها ابن عثيمني علتني

وهذه ، أمثلة هذا املسلك كثرية يف كتب الشيخ ، وهكذا  د أنمنصوصتني؛ لورودمها يف النص
بعض النماذج اليت سلك فيها الشيخ مسلك النص للتعليل، وسأحيل القارئ على نموعة 

 .(3)ملزيد من اإليضاحمن املواضع 

 :الثاين: مسلك اإلمجاعاملطلب  

وليني درج على األص معظمأن  إىل جتدر اإلشارة يف بداية الكالم عن مسلك اإلمجاع
اإلمجاع فرع إذ من ابب تفضيله عليه،  ذلك ليسو تقدمي مسلك اإلمجاع على مسلك النص، 

، فمن قدم النص عن النص، ولكن ألن النص يرد عليه النسخ واالحتمال، خبالف اإلمجاع
 .(4)فلشرفه وقدسيته، ومن قدم اإلمجاع فلقطعيته

                                                

( كتاب اجلهاد والسالالالالالالالري، ابب ما يكره من ذبح اإلبل والغنم يف 3075( )4/75، )صْْْْْحيح أخرجه البخاري يف  (1)
ضاحي، ابب جواز الذبح بكل ما أهنر الدم إال السن، ولفظه: ( كتاب األ1968( )3/1558املغامن، صحيح مسلم )

قال ))وإذا اسالالالالالالالالتيقظ أحدكم من نومه فليغسالالالالالالالالل يده قبل أن يدخلها يف وضالالالالالالالالوئه فإن  ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب هريرة أن رسالالالالالالالالول هللا 
 أحدكم ال يدري أين ابتت يده((.

، برتقيم 11/69، )العثيمني جمموع فتاوى ورسْْْْائلوينظر:  ،14/307، فتح ذي اجلالل واإلكرامابن عثيمني،  (2)
 الشاملة آليا(.

تعليقات ، وينظر: 11/69، 5/379، 1/460، 1/170 ، مصالالالالالالدر سالالالالالالابق،الشْْْْْرح املمتعابن عثيمني، ينظر:  (3)
 ، 4/299، 1/141، 1/128 ، مصدر سابق،ابن عثيمني على الكايف

 .339ص: بق،مصدر سا بتصرف، مباحث العلة يف القياس عند األصوليني، ينظر: السعدي، (4)
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على أن وصفا ما هو علة  إذا اتفقوا ءالعلما أن :ومعىن كون اإلمجاع مسلكا  للعلة 
، وسواء أمجعوا على العلة، أو أمجعوا على هذه العلة يكون هبذا اإلمجاع فإن ثبوت ،حكم ما

 أصل التعليل مع اختالفهم يف حتديد العلة.
كإمجاعهم على تعليل تقدمي األا الشقيق يف اإلرث على األا ألب ابمتزاج   :مثال 

 لدية،فيقاس عليه تقدميه يف والية النكاح وصالة اجلنازة وحتمل ا النسبني أي وجودمها فيه،
 .(1)والوصية ألقرب األقارب، والوقف عليه وحنوها

 مناذج ثبوت العلة مبسلك اإلمجاع عند ابن عثيمني: 
: اإلمجاع على أن العلة يف النهي عن القضاء حال الغضب هي تشويش املثال األول

 بني أحد حيك  َل))يقول:  قال: مسعت الن   بكرة  الفكر، وقد وردت يف حديث أيب
  .(2)غ بان(( و و اثنني

أن يقضي القاضي  هني الن   مجاع:ابإلومثال ما ثبتت علته »قال ابن عثيمني: 
فقياس منع احلاقن من القضاء على منع الغضبان منه من القياس اجللي لثبوت  ،هو غضبان

 .(3)«األصل ابإلمجاع وهي تشويش الفكر وانشغال القلب ةعل
فتبني مما سبق أنه اعتمد هذه العلة مبسلك اإلمجاع، ومن مث قاس على الغضبان صورة 

 فيقاس للفكر الغضب على أن العلة هنا هي تشويش (4)قب، وقد انعقد اإلمجاعاحلاقن واحلا
 الفكر. يشّوش مما غريه ابلغضب

 مالك  بن : اإلمجاع على علة حترمي اخلمر، ففي شرحه حلديث أنساملثال الثاين
 من إَل يشرب شراب ابملدينة وما اخلمر، فيها   حرم اليت اآلية   أنزل لقد)): قال

                                                

 .561ص: مصدر سابق،الغيث اهلامع،  ينظر: العراقي، (1)
، كتاب األحكام، ابب يقضي القاضي أو يفيت وهو غضبان، 7158، رقم: 9/65، صحيح أخرجه البخاري يف  (2)

 ، كتاب األقضية، ابب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان.1717، رقم: 3/1342، صحيح وأخرجه مسلم يف 
 .15/301مصدر سابق، الشرح املمتع، ني، ابن عثيم (3)
 .72، صاألصول من عل  األصول، وينظر: ابن عثيمني، 125، مصدر سابق، ص: غاية الوصولاألنصاري،  (4)
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 .(1)((متر

وشراب التمر معروف، وذلك أن التمر يُوضع يف املاء، فإذا »ديث: قال يف شرح احل
ر، وإمنا ذكر عليه مدة  صار هذا املاء الذي وضع فيه التمر مخرًا، إذا شربه اإلنسان سكِ  مضى

 .(2)«مثلهما ساوى التمر يف اإلسكار فهو  أن-عنهرضي هللا -ذلك ليُبني 
وقاس عليها ما وجدت  (3)فذكر هنا أن علة حترمي اخلمر السكر، وهي علة نمع عليها

 فيه من غري التمر.

فعة : اإلمجاع على علة النهي عن الصالة حبضرة الطعام، وحال مدالثاملثال الثا
 هو ملا قلبه حيضر أن ميكن ال البول يدافع الذي اإلنسان ألن»األخبثني، يقول ابن عثيمني: 

 هو: واحلاقب مثله، فهو حاقبا كان  وإذا اخلبث، هذا مبدافعة منشغل ألنه الصالة؛ من فيه
 علة يف قلنا ما فيه والعلة يدافعه، للغائط حابس وهو صليي أن فيكره الغائط، حبس الذي
 . (4)«احلاقن

فالنهي عن الصالة حبضرة الطعام مع احلاجة إليه، لعلة انشغال القلب به، والفقهاء 
ينصون على هذه العلة، ومل يقل أحد منهم إن النهي تعبدي غري معقول املعىن، فكانت علة 

 ابإلمجاع. 

 :والتقسي املطلب الثالث: السرب 

 املقصود ابلسرب والتقسي :
                                                

، كتاب األشالالالالالالالالالربة، ابب حترمي اخلمر وبيان أهنا تكون من 1982، رقم: 3/1572 صْْْْْْْحيح ،أخرجه مسالالالالالالالالاللم يف  (1)
 عصري العنب.

 .14/490، اجلالل واإلكرام فتح ذيابن عثيمني،  (2)
، 67صم(، 2005ه_1425، 1، )الرايض: دار املسلم للنشر والتوزيع، طاإلمجاع ابن املنذر، حممد بن إبراهيم، (3)

، 1، )القالالالالالالاهرة: دار الفالالالالالالاروق، للنشالالالالالالالالالالالالالالالر، طاإلقنْْْْْاع يف مسْْْْْْْْْْْْْْْائْْْْْل اإلمجْْْْْاعوينظر: القطالالالالالالان، علي بن حممالالالالالالد، 
 (.1/327) م(،2004ه_1424

 .67، ص: اإلمجاع ابن املنذر، حممد بن إبراهيم، ،3/235، مصدر سابق، شرح املمتعالابن عثيمني،  (4)
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 السرب هو: اختبار األوصاف يف صالحيتها للتعليل. 
 احملتملة للتعليل. األوصاف حصر: هووالتقسيم 

  
، وتعريف السرب والتقسيم معاً: هو حصر األوصاف املوجودة يف األصل الصاحلة للعلية

 .(1)مث إبطال بعضها، وما بقي فهو العلة
 عناية بسرب العلل ومتحيصها، وبيان ما يصلح للعلية وما ال يصلح، له وابن عثيمني

وهذه بعض األمثلة على إثباته  ،(2)مع بيان وجه الضعف الذي تشتمل عليه بعض التعليالت
 للعلل مبسلك السرب والتقسيم، واعتماده على هذا املسلك يف التعرف على العلة:

 مناذج ثبوت العلة مبسلك السرب والتقسي :
: يف حديث األصناف الستة اليت جيري فيها الراب، يبدأ الشيخ ابلتقسيم ثال األولامل

 حلصر العلل املتوقعة فيقول:
 املناط حنقق حىت اتماً  تدبراً  عليها املنصوص األعيان هذه نتدبر أن جيب أقول وأان»

 مكيالً  كونه  بني جامع ألنه أو مكيل ألنه أو مطعوم ألنه الرب يف الراب حرم ملسو هيلع هللا ىلص الرسول نأ هل
 هذه فأحلقوا وقوت مدخر أنه وهي اثلثة علة هناك ويقول اثلث إنسان أيتينا وقد ومطعوماً 

 كان ملسو هيلع هللا ىلص الرسول عهد يف فالشعري ،الشعري وكذلك ،القوت املطعوم املكيل :لوااوق به العلة
 .«التأمل من شيء فيها فاملسألة استعماالً  أكثر وهو قواتً 

ر األوصاف اليت ميكن أن تصلح للعلية، وقد حصر فهذه هي عملية التقسيم، حبص
 العلل أبربعة أوصاف:

                                                

، 3مصدر سابق، جالبحر احمليط، ، وينظر: الزركشي، 3/195، مصدر سابق، التقرير والتحبريابن حاج أمري،  (1)
 .243ص
الباب قوله "وهذا تعليل عليل" مث كثريا ما يتعرض ابن عثيمني لنقد العلل وبيان ضالالالالالالالالالالالالالالالعفها، وتعبريه الغالب يف هذا   (2)

، 1مصالالالالالالالدر سالالالالالالالابق، جالشْْْْْْرح املمتع، يبني وجه الضالالالالالالالعف يف تلك العلل، ينظر على سالالالالالالالسالالالالالالالبيل املثال، ابن عثيمني، 
 .477، ص13، ج190، ص13، ج102، ص4، ج239، ص2، ج402ص
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 .الطعم .1
 .الكيل .2
 .االقتيات واالدخار .3
 كونه مطعوما مكيال. .4

 تأثري يف احلكم،ار الوصف الذي يراه أقرب للعلية والمث ينتقل إىل السرب وهو اختب
 مركبة العلة أن يعين ة،مطعوم مكيلة كوهنا  األربعة يف إن العلة: يقال أن شيء وأقرب»يقول: 

 .(1)«مطعومة مكيلة فهي الواقع، هو هذا إذ والطعم، الكيل شيئني من
والعلة على املذهب يف األصناف األربعة ماعدا الذهب والفضة: الكيل، فما كان مكيالً 

 .(3)، والعلة عند الشافعية هي الطعم(2)فإنه جيري فيه الراب
لوصول لعلة الراب يف الذهب والفضة، فاحتمال أن العلة : السرب والتقسيم يف ااملثال الثاين

 كوهنما ذهبا وفضة، وهبذا تكون علة قاصرة ال تتعدى لغريمها، واحتمال أن تكون الثمنية.
 يف الراب جراين بدليل وفضة، ذهباً  كوهنما  فالعلة والفضة الذهب وأما»يقول الشيخ: 

 أي الواقع يف ألهنا الثمنية وهي مقصودة رىاألخ العلة أن على يدل ما أيضاً  هناك لكن احللي
 .(4)«األعيان أمثان هي الفضة الذهب

 فقد حصر العلل احملتملة جلراين الراب يف الذهب والفضة بعلتني:
 كوهنما ذهبا وفضة. .1
 كوهنما أمثاان لألشياء. .2

                                                

 .8/397مصدر سابق، الشرح املمتع، ابن عثيمني، ( 1)
 .125، ص4مصدر سابق، جاملقنع،  الشرح الكبري على معابن قدامة، ( 2)
 .397ص ،9مصدر سابق، ج، اجملموعالنووي، ( 3)
 .4/282 مصدر سابق ،التعليق على الكايف َلبن قدامةابن عثيمني،  (4)
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 لةمسأ يف نقول أن فالظاهر مث أييت إلثبات العلة املؤثرة بعد التقسيم السابق، فيقول: "
 فيه العلة فإن والفضة الذهب من الثمنية عن خرج وما( غالباً ) الثمنية العلة والفضة الذهب

 .(1)وفضة ذهب أنه
، وميكن أن يقال: إن كوهنما مثنًا هو علة التحرمي، ال نرد الذهبية، أخذاً من إمياء النص

، فهذه الصيغة تدل على التبادل، والتبادل هو أن يكون ((الب ب ابلب ب))حيث قال 
أحدمها مثناً لآلخر، وهذا ما عليه الذهب يف ذلك الوقت غالباً، ويلحق به ما خرج عن الثمنية 

اب إال بعد املبادلة بغريه، وعندئذ  يكون احللي تغليباً؛ ألنه األقل، مث إن احللي ال يتصور فيه الر 
  مثناً متباداًل.

: يف سرب الشيخ للعلل وبيان عدم صالحيتها للعلية، يف مسألة استعمال املثال الثالث
 احلجر الذي سبق الرمي به يف اجلمرات، فقال بعض الفقهاء ابملنع من ذلك. 

 كاملاء  هبا رمي اليت اجلمرة إن: اقالو  :األوا: ثالث بعلل ذلك عللوا»يقول الشيخ: 
 .مطهر غري طاهراً  يكون الواجبة، الطهارة يف املستعمل واملاء واجبة، طهارة يف املستعمل
 .ها غري أو كفارة،  يف ذلك بعد يعتق ال فإنه أعتق، إذا كالعبد  أهنا :الثانية
 هذا أنت رتميف واحد، حبجر احلجيج مجيع يرمي أن ابجلواز القول من يلزم أنه :الثالثة
 فريمي، فيأخذ الثاين جييء مث السبع، تكمل حىت وترمي، أتخذه مث وترمي، أتخذه مث احلجر،
 .«السبع يكمل حىت

 مث بدأ بسرب هذه العلل الثالث واحدة واحدة، مبينا عدم صالحيتها للعلية.
 :جداً  عليلة التأمل عند وكلها علل، ثالث فهذه» يقول:

 طهارة يف املسالالالالالالتعمل املاء أن وهو األصالالالالالالل، يف احلكم مبنع نقول افإمن: األول التعليل أما
 وصالالالالالالالالالالالالالالفالاله عن املالالاء نقالالل ميكن وال ذلالالك، على دليالالل ال ألنالاله مطهر؛ غري طالالاهراً  يكون واجبالالة

                                                

 .4/282 مصدر سابق ،التعليق على الكايف َلبن قدامةابن عثيمني،  (1)
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 مطهر، طهور واجبة طهارة يف املسالالتعمل فاملاء هذا وعلى بدليل، إال الطهورية وهو األصالاللي،
 .الفرع حكم فىانت عليه، املقيس األصل حكم انتفى فإذا

 مع قيالالاس فهو املعتق، العبالالد على هبالالا املرمي احلصالالالالالالالالالالالالالالالالاة قيالالاس وهو: الثْْاين التعليْْل وأمْْا
 رمي إذا احلجر خبالف للعتق، حمالً  يكن فلم عبداً، ال حراً  كان  أعتق إذا العبد فإن الفارق،

 الذي بدالع هذا أن لو وهلذا به، للرمي صالالالالالالالالاحلاً  كان  أجله من كان  الذي املعىن ينتف فلم به،
 .(1)«اثنية مرة يعتق أن جاز شرعي، بسبب أخرى مرة اسرتق أعتق

سالالالالالالالالاللك يف اسالالالالالالالالالتبعاده هلذه العلل مسالالالالالالالالاللك السالالالالالالالالالرب والتقسالالالالالالالالاليم والنظر يف  هفنالحظ أن
صالالالالالالالالالحيتها للتعليل من عدمه، فأثبت عدم صالالالالالالالالالحية تلك العلل بنقضالالالالالالالالها علة تلو األخرى 

 بطريقة علمية مقبولة.
رمي هبا ال جيزئ الرمي هبا، ألهنا اسالالالالالالالالالتعملت يف عبادة ويف املذهب أن احلصالالالالالالالالالاة اليت 

 .(2)كماء الوضوء  فال تستعمل فيها اثنياً 
ميكن أن يقال: إن قول ابن عثيمني "ال دليل على كراهة الطهارة ابملاء املسالالالالتعمل"، و 

على املنع من الطهارة ابملاء املسالالالالالتعمل، إال أن يقال: ( 3)مصالالالالالادرة ملا احتج هبا مجهور الفقهاء
 يل يصح عنده فهذا شأن آخر، أما الفقهاء فاستدلوا أبدلة منها:نه يقصد ال دلإ

هريرة يقول:قال رسول ، كما يف حديث النهي عن االغتسال من اجلنابة يف املاء الدائم
فقال: كيف يفعل اي أاب هريرة؟ ، َل يغتسل أحدك  يف املاء الدائ ، و و جنب(()):  هللا

 .(4)قال: يتناوله تناوالً 

                                                

 .23/127، ، مصدر سابقجمموع رسائل وفتاوى ابن عثيمنيابن عثيمني،  (1)
 ٍ  .584، ص1مصدر سابق، جشرح منتهى اإلرادات، ينظر: البهويت، ( 2)
، وهو مذهب الشالالافعية، قال النووي: "قال الشالاليخ أبو حامد: نص 36، 35، ص1ج اإلنصْْافانظر: املرداوي،  (3)

، 1ج سالالالالالالالالابق، مصالالالالالالالالدر ،اجملموع النووي، الشالالالالالالالالافعي يف مجيع كتبه القدمية واجلديدة أن املسالالالالالالالالتعمل ليس بطهور"، انظر:
 .201، 200، ص1، جحاشية رد احملتار، ومذهب احلنفية أنه  س ال جيوز التطهر به، انظر: ابن عابدين 202ص
، رقم 236، ص1ج كتاب الطهارة، ابب النهي عن االغتسالالالالالالالالالالالالالالالال يف املاء الدائم،صْْْْْْْْْْْحيح ، رواه مسالالالالالالالالالالالالالالاللم يف، ( 4)
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وأصحابه احتاجوا يف أسفارهم الكثرية إىل املاء،  إن الن  ومن أدلة اجلمهور، قالو: 
ه مرة أخرى، ولو كان طهورًا جلمعوه؛ ألن التيمم ال جيوز مع ومل جيمعوا املستعمل الستعمال

 .(1)وجود املاء
أبن املاء املستعمل يكره  موغريها من األدلة اليت اعتمد عليها اجلمهور يف قوهل

 فيه جتوز. «ال دليل هلم»ه: ، فقولاستعماله، أو حيرم على اخلالف السابق

 :املطلب الرابع: اإلمياء والتنبي 

 لكان للتعليل - نظريه أو - الوصف يكن مل لو حبكم الوصف اقرتان هو :واإلمياء
 كون  مع مواضعها، غري يف ابأللفاظ إتيانه وكان الشارع، كالم  فصاحة من بعيداً  االقرتان ذلك
 .(2)فيه فائدة ال الذي احلشو عن منزها الشارع كالم

إثبات العلة عند ابن  ونذكر هنا بعضا من األمثلة اليت تبني اعتماد هذا املسلك يف
 عثيمني:

 مناذج ثبوت العلة مبسلك اإلمياء والتنبي :

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  }: : يف قوله تعاىلاملثال األول

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  

 [145]األنعام:{يۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ

 حراًما، فيكون ،الشرك على مذبوح   به هللا لغري أُهل والذي ..»يقول ابن عثيمني: 
 ولكنه ذاتي ا، خبثًا ال خبيثًا صار هللا لغري ُذبح ملا لكن خببيث، ليس ذاته يف هو كان  وإن

                                                

(283 .) 
 . 206، ص1ج مصدر سابق،، اجملموعالنووي، ( 1)
مصالالالدر سالالالابق، خمتصْْر التحرير، ، وينظر: ابن النجار، 260، ص3مصالالالدر سالالالابق، جاإلحكام، نظر: اآلمدي، ي (2)
 .132، ص4ج
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 ليتبني؛ [145]األنعام:{يھ ھ ھ ے ے     } :قوله عن فَصله وهلذا معنويٌّ، خبثٌّ 
 ذحًبا، يكون ما أنقى من يكون قد بل بذاته، لَقذارته ال هللا لغري ذحبه أجل من ُحّرم إمنا أنه

  .(1)«معىًن  خبيث   أنه أجل من لكنه
أَِ ل  } علة التحرمي يف املذبوح لغري هللا من الوصف املقرتن ابحلكم يف قوله فاستنبط

إمياء من الشارع ابلعلة، وإال مل احلكم هبذا الوصف فاقرتان  ؛ذبح لغري هللاأي:  {ِلغاري ِ ااِّ ِب ِ 
 يكن هلذا االقرتان معىن.

عبد هللا بن عمر قال مسعت رسول هللا حديث اإلمياء إىل علة التأبري يف  :ل الثايناملثا
  من ابتاع خنال بعد أن تؤبر فثمرهتا للبي ابعها إَل أن يشرتط املبتاع ومن ابتاع ))يقول

 .(2)عبدا فمال  للبي ابع  إَل أن يشرتط املبتاع((
 مل تدخل الثمرة يف البيع، -أي ملقحة-أن من ابع خنلة وعليها مثرة مؤبرة،  معىن احلديث:

 .بل تستمر على ملك البائع، إال أن يشرتطها املبتاع فتكون له
أن احلكم الوارد يف احلديث معلق ابلتأبري أخذا بظاهر احلديث،  ابن عثيمنيوقد اختار 

 ابلوصف،قرتان احلكم مأخوذ بداللة اإلمياء الوالتعليل ابلتأبري ليس نصا يف احلديث، وإمنا 
 ابلعلية.فأومأ 

 فعلق التأبري سبب هو التشقق ألن التشقق؛ على احلكم فعلق» :يقول ابن عثيمني
 احلكم الشارع علق ما نلغي أن ميكن فال ابلتأبري، احلكم علق  الن  أن: به، واجلواب احلكم
 .(3)«آخر شيئا ونعترب عليه،

                                                

 (.1339)رقم ،227، ص14ج ، مصدر سابق،فتح ذي اجلالل واإلكرامابن عثيمني،  (1)
 ،رابب من ابع خنال عليها مث ،كتاب البيوع  ، 1172، ص3، مصالالالالالالالالالالالالدر سالالالالالالالالالالالالابق، ج صْْْْْْْْْحيحرواه مسالالالالالالالالالالالاللم يف،  (2)

 .(1543)رقم
 (.12/292، مصدر سابق )الشرح املمتعابن عثيمني،  (3)
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وإمنا نص على التأبري ملالزمته  ،ويف املذهب أن احلكم منوط ابلتشقق، وإن مل يؤبر
 .(1)لباً، ويف املذهب رواية أخرى أبن احلكم منوط ابلتأبريالتشقق غا

بعد التشقق؛ جرايً التأبري فيلزم  متسكاً ابلظاهر، وعلى قول من جعل العلة هي التأبري
التلقيح غري منضبط فقد يُلقح النخل مبكرا وقد يتأخر مع ظاهر احلديث واملقتضى اللغوي، 
، م على أمر ظاهر منضبط كالتشقق فهو ظاهر منضبطالتلقيح ، ومن عادة الشريعة تعليق احلك

فإذا قام به البائع  ،حيتاج إىل جهد ومشقة لكن ميكن أن يقال: إمنا تعليق احلكم ابلتأبري؛ ألنه
، أما إذا دخل وقت التأبري فلم لثمرة فاستحق أن تكون الثمرة لهدل على عنايته واهتمامه اب

 له ألنه هو الذي عمل فيها. يؤبرها بل أبرها املشرتي فتكون الثمرة
يقول اإلمياء إىل أن اجلماع يف هنار رمضان هو علة إجياب الكفارة، : املثال الثالث

 مل الكفارة ألن رمضان؛ هنار يف ابجلماع إال جتب ال الكفارة أن والصواب. ..»ابن عثيمني: 
 النص به جاء ام على فنقتصر الوجوب، وعدم الذمة براءة واألصل احلال، هذه يف إال ترد
 .(2)«فقط

 النيب رجل أتى)): قال عنه، هللا رضي والنص الذي أشار إليه هو حديث أيب هريرة
: قال ب، ليس: قال .رقبة أعتق: قال رم ان، يف أ لي على وقعت  لكت،: فقال ملسو هيلع هللا ىلص

 َل: قال .مسكينا ستني فأطع : قال أستطيع، َل: قال .متتابعني شهرين فص 
 .(4)،(3)((أجد..

                                                

 .158، ص4، مصدر سابق، املبدع شرح املقنعينظر: ابن مفلح،  (1)
 (.6/411، مصدر سابق )الشرح املمتعابن عثيمني،  (2)
 (كتاب األدب، ابب التبسم والضحك 6087()8/23مصدر سابق، )صحيح ، أخرجه البخاري يف  (3)
" حني وجه اخلطاب هبذا الوصالالالالالالف اي أيها الذين آمنوا يدل  -رمحه هللا–ومن التعليل مبسالالالالالاللك اإلمياء قول الشالالالالالاليخ  (4)

على أن بعده من مقتضالالالالالالالالاليات اإلميان وأن كل مؤمن فال بد أن يكون قائما مبا يلقى إليه بعد هذا النداء هبذا الوصالالالالالالالالالف 
تكون نقصالالالا يف اإلميان وإال ملا علق احلكم هبذا الوصالالالف" انظر: العظيم ويدل داللة أخرى على أن خمالفة ما أييت بعده 

 .7/326مصدر سابق، جمموع رسائل وفتاوى بن عثيمني، 
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مبسلك اإلمياء،  ، وإمنا فهمها ابن عثيمنيالعلةنصيص على واحلديث ليس فيه الت
فدل على أن احلكم على أهله يف هنار رمضان،  قوعلو اوذلك أنه أمره ابلكفارة بعد ذكره 

وإال خلال  ،فاستدل هبذا الربط بني الوصف واحلكم على العليةمرتتب على الوصف املذكور، 
 السؤال عن اجلواب. 

 (الطرد والعكس) ناملطلب اخلامس: الدورا

 املقصود مبسلك الدوران:
 الوصف، وجود عند احلكم يوجد أبن: من مسالك العلة الدوران ويعرفه األصوليون

 واحدة. صورة يف ابرتفاعه ويرتفع
وصف اإلسكار يف اخلمر، فالعنب كان حالالً، فلما أسكر صار حراماً، فإذا مثال : 

ستنتجنا من هذا الدوران أن اإلسكار هو الوصف ختلل وارتفع وصف اإلسكار صار حالالً، فا
 .(1)املؤثر يف التحرمي

وغريها من  ،(الدوران الوجودي والعدمي)، و (اجلراين) :ويطلق على الدوران أيضا
يفيد القطع  ه، فمنهم من يرى أنمذاهب لألصولينيوإفادته للعلية ويف حجيته  االصطالحات،

 .(2)ظناً، ومنهم من يفصل العلية قطعاً وال يف العلية، ومنهم من يرى أنه ال يفيد
 يقول الشيخ يف منظومة القواعد األصولية:

لُّ  كْْْْْْ  ٍ  واكَْْْْْْ ةٍ  حَْْْْْْ  ْْْْْْ ل ِْْْْْْ ع ِْْْْْْ ل ْْْْْْا ع   ف ِْْْْْْ ب ْْْْْْا  ت
 

دات   ِإن     د   َوجِْْْْْ وجْْْْْا ع   واِإَل   يَْْْْ نِْْْْ تْْْْا  ميْْْْا 
وسأذكر وقد ذكر الشيخ هذا املسلك يف مواطن كثرية لكن ال على سبيل التصريح،  

 : منها على سبيل التمثيل

                                                

، 1)بريوت: دار الكتاب العريب، ط،إا حتقيق احلق من عل  األصْْول إرشْْاد الفحول حممد بن علي، الشالالوكاين، (1)
 (.3/412، مصدر سابق، )لروضةشرح خمتصر ا(، وانظر: الطويف، 2/140، ) م(1999ه_1419

 .489_476ص ،مصدر سابق مباحث العلة يف القياس عند األصوليني،للمزيد ينظر: السعدي،  (2)
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 :عند ابن عثيمني مناذج ثبوت العلة مبسلك الدوران
تعليل احلكم بضمان ما أتلفته الدواب ليال دون النهار ابلعرف، وربط : املثال األول

 ضارية انقة له كانت:  قال عازب، بن الرباءاحلكم به وجودا وعدما، من خالل حديث 
 ابلنهار احلوائط حفظ أن فق ى)): فيها ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول فكلم فيه، فأفسدت حائطا فدخلت

 أصابت ما املاشية أ ل على وأن أ لها، على ابلليل املاشية حفظ وأن أ لها، على
  .(1)((ابلليل ماشيته 

 أن نعلم ال ألننا به؛ والعمل العرف اعتباريف احلديث .. . »قال الشيخ يف شرحه: 
 أهل أن العرف إن إذ العرف، به جرى ما إال علةً  الليل ويف ابلنهار البهائم إتالف بني للتفريق
 .ابلليل حيفظوهنا املاشية أهلَ  وأن النهار، يف احيفظوهن احلوائط

 املواشي وأهل الليل، يف حيرسوهنا احلوائط أهل وصار انقلب العرف أن لو: قيل فإن
 احلكم؟ ينقلب هل ترعى، الليل يف يرتكوهنا

 املعلول مع تكون والعلة لعلة، احلديث هذا يف احلكم ألن احلكم؛ ينقلب نعم،: قلنا
 .(2)«وإجياابً  سلًبا

ومن خالل النص السابق يتبني أن الشيخ ابن عثيمني يسلك يف التعرف على العلة 
وجود الضمان العرف، وأن  العلة املؤثرة يف الضمان وعدمه هيمسلك الدوران، فهو يرى أن 

 أنه وصف صاحل للعلية.دليل على ذا هو  يدور مع العرف وجوداً وعدماً، وعدمه
يف قول الشيخ ابن مر بوصف اإلسكار وجودا وعدما، كما تعليل حرمة اخل: املثال الثاين
 انتفى فإذا اإلسكار، وهو عليه اشتملت الذي الوصف أجل من حرمت إمنا اخلمر»عثيمني: 

                                                

(، حديث رقم 3/298) ،، مصالالالدر سالالالابق، أبواب اإلجارة، ابب املواشالالالي تفسالالالد زرع قومالسْْننأخرجه أبو داود،  (1)
كتاب العارية والوديعة، ابب تضمني أهل املاشية ما ،  ابق، مصدر س السنن الكربى، يف ( ، وأخرجه النسائي3570)

 (، وقال األلباين صحيح.5753(، حديث رقم )5/334أفسدت مواشيهم ابلليل )
 (.1213)رقم  ،250، ص13ج مصدر سابق، فتح ذي اجلالل واإلكرام،ابن عثيمني،  (2)
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 العلة مقطوعا كانت  إذا وعدما وجودا علته مع يدور احلكم ألن التحرمي، انتفى الوصف هذا
  .(1)«هنا كما  إمجاع أو بنص هبا

هذا هو مسلك الدوران  «..وعدما. وجودا علته مع يدور حلكما ألن»: فقوله
ه عند فالوصف هنا هو اإلسكار، وقد أتكد لنا وجود احلكم عند وجود هذا الوصف وانتفاء

 علة احلكم.انتفائه، فعلمنا أنه هو 
، ابلضرر وجودا وعدما صبع الزائدةإزالة اإل تعليل املنع من إجراء عملية :املثال الثالث

 على بناء ولكن ابخلطر، ذلك ويعللون ،(2)جيوز الفقهاء قدميا قالوا: ال»: بن عثيمنيايقول 
التجميل،  ابب من وليس عيب، إزالة هذا ألن ذلك؛ جواز الصحيح فإن اآلن الطب تقدم
 فلكل اخلطر، من نوع أي فيها وليس بسيطة عملية العملية هذه أصبحت احلاضر الوقت ففي
 .(3)«وعدما وجودا علته مع يدور واحلكم مقال، مقام

عد دراسة اللجنة لالستفتاء ب" ، وجاء يف نص الفتوى:ومبثل هذا أفتت اللجنة الدائمة
إال إذا علم أنه ال يرتتب على  ةالزائد لألصابعأبنه ال جيوز إجراء العملية اجلراحية : أفتت

  .(4)"إزالتهن ضرر ، فيجوز
وخوف حلوق الضرر، وعلى ضوء انتفاء  فاحلكم كان ابملنع بناء على علة املخاطرة

 العلة حكم الشيخ ابنتفاء احلكم ابملنع، وهذا هو مسلك الدوران. 

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ   } :: كالمه عن قوله تعاىلومن ذلك

ٴۇ ۋ ۋ ۅ  ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ

                                                

 (.11/260، مصدر سابق )جمموع فتاوى ورسائل العثيمنيابن عثيمني،  (1)
منصالالالالالالور بن  ، وانظر : البهويت،269، ص1، مصالالالالالالدر سالالالالالالابق،جاإلنصْْْْْافوهو مذهب احلنابلة، انظر: املرداوي،  (2)

 .81، ص1ج )بريوت: دار الكتب العلمية، د ط، د ت(،، كشاف القناع عن مع اإلقناع يونس،
 .313، ص8، مصدر سابق، جالشرح املمتعابن عثيمني،  (3)
 .257(، ص5934، الفتوى رقم )ئمةفتاوى اللجنة الداينظر:  (4)
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يۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ سورة ]{

 .[82املائدة:

 احلكم، انتفى العلة هذه انتفت إذا فإنه علته مع يدور احلكم أن مبا ولكن»يقول: 
 املسالالالالاللمني، قتال يف شالالالالالراسالالالالالة وأشالالالالالدهم للمؤمنني، عداوة الناس أشالالالالالد من اليوم  ُدهم ولذلك
 دمويّ   وغري دمويّ   صالالالراع   يف وهم هذا يومنا إىل الصالالالليبية احلروب فمنذ ُمشالالالاَهد، شالالاليء وهذا
 أهنم و د املسالالاللمني، حسالالالاب على ولو أنفسالالالهم، ِلصالالالاحل إال أبًدا يسالالالعون وال املسالالاللمني، مع

 .[51املائدة:سورة ]{ي ڀ ڀ ڀ  }: وتعاىل تبارك هللا قول فيهم حتقق اآلن

 فلسطني، يف اليهود قضية يف متاًما هذا ظهر الزمن هذا ويف ياءُ،أول النصارى مع فاليهود
 أمر وهذا وابلسياسة، والعتاد ابملال يساعدوهنم وأهنم األخرى، البالد يف النصارى وقضية
 .(1)«معروف

وهذا املسلك الذي أثبت به الشيخ علة النص هو مسلك الدوران، وتفصيل ذلك: 
قتضى أن يكونوا أخف عداوة للمسلمني، وأقرب مودة أن اآلية ذكرت وصفًا يف النصارى ا

إليهم؛ لعدم استكبارهم عن مساع احلق، ورقة قلوهبم ملا نزل من القرآن، وهذا واقعهم وقت تنز ل 
القرآن، ولكن تغري الواقع وزال الوصف الذي وصفهم هللا به فاقتضى هذا تغريا يف املوقف 

 ته، واحلكم دائر مع علته وجودا وعدما.منهم والتعامل معهم؛ ألن النص مقرتن بعل
وميكن مناقشة حمتوى ما ذكره ابن عثيمني من تغري احلال ابلنسبة للنصارى أبن هذا 
على فرض أن اآلية عامة يف كل النصارى، وليس األمر كذلك، بل نزلت يف طائفة من 

لدمع مما عرفوا من ا لصفات الواردة )ال يستكربون _ أعينهم تفيضممن اتصفوا اب (2)النصارى
من احلق...إخل( تلك األوصاف، وتظل بقيتهم على أصل عداوهتم لإلسالم، وما حكاه عن 

                                                

 (. 1314رقم ) ،249، ص14ج مصدر سابق، ، فتح ذي اجلالل واإلكرام،ابن عثيمني (1)
، ص 3جه(، 1419، 1)بريوت: دار الكتب العلمية، ط تفسْْْْْْْْْري القرآن العظي ،، إمساعيل بن عمر ابن كثري، (2)

166 . 
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ضراوة عداوهتم اليوم فذلك ألن أغلب هؤالء داخلون يف الصنف املذكور يف اآلية أبهنم أشد 
ة، عداوة، وهم الذين أشركوا، فأغلبهم اليوم غري ملتزمني ابلنصرانية، بل هم مشركون مالحد

وال غرابة بعد ذلك أن تشتد عداوهتم، وتتواىل حروهبم على املسلمني، وتبقى اآلية على حاهلا 
 مل يتغري من فهمها شيئ.
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 املبحث الثاين
 عند ابن عثيمني قوادح العلة

 مطالب:متهيد ومخسة وفيه 
 النقض.: ولاملطلب األ •
 .فساد االعتبارثاين: املطلب ال •
 .: الفرقثالثاملطلب ال •
 .: القدح يف كون الوصف غري منضبطرابعال املطلب •
 قادح الطرد. :امساملطلب اخل •
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 متهيد:
بعد أن سبق الكالم عن املسالك اليت تثبت هبا العلة عند ابن عثيمني، أنيت إىل 
القوادح واالعرتاضات اليت يعرتض هبا على العلة، وإن كان بعض تلك االعرتاضات ليس 

 من االعرتاض على القياس، وبعض األصوليني يفرق بينها.موجهاً إىل العلة خبصوصها، بل هو 
 :وسنتكلم عن مخسة قوادح

 النقض.األول:  -
 فساد االعتبار.الثاين:  -
 الفرق.الثالث:  -
 القدح يف كون الوصف غري منضبط.الرابع:  -
 الطرد.اخلامس:  -
 تعريف القوادح:

 به ويقصد ستدل،امل كالم  على املعرتض يورده القوادح مجع قادح واملراد هبا هنا ما
 .(1)املستدل واستدالله قاعدة هدم

قد عدها ، ف(2)وختتلف طريقة األصوليني يف تناول هذه القوادح وتقسيمها وعدها
  .(4)، وأوصلها بعضهم إىل مثانية وعشرين قادحا(3)بعض أهل العلم مخسة وعشرين قادحا

القدح يف كون و  ،ناسبةالقدح يف امل، و فساد االعتبار، و الطرد، و الفرق، و النقض ومنها:
 .(5)الوصف غري منضبط

                                                

 (.7/328) البحر احمليط يف أصول الفق الزركشي،  (1)
 .528مصدر سابق، صمباحث العلة يف القياس عند األصوليني، للمزيد يراجع: السعدي،  (2)
 .339،ص، 4جمصدر سابق، ، خمتصر التحرير، ابن النجار (3)
 (.339مصدر سابق، )ص: مبكرة يف أصول الفق ، الشنقيطي،  (4)
، )مكة املكرمة، جامعة أم القرى،  جببيان املختصْر شْرح خمتصْر ابن احلا ،األصالالفهاين، حممود بن عبد الرمحن (5)
 (.238-3/178م( )1986هال، 1406، 1ط
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يف هذا املبحث على ما تطرق إليه ابن عثيمني من تلك القوادح  اقتصرإال أن الباحث 
دون ما سواه، وإن كان ورودها يف كالمه على وجه التصريح اندر، بل مل يصرح ابلقوادح إال 

دق أبوب أصول الفقه، يف ذلك أن مبحث القوادح من أ هيف موضعني كما سيأيت؛ وعذر 
ومثرهتا يف استنباط األحكام قليلة فهي أقرب إىل علم اجلدل منها إىل أصول الفقه، ويف شرحه 

وابلتايل مل يصل إىل مباحث على "خمتصر التحرير" و "معاقد الفصول" مل يكمل شرحها، 
وقد كنت  حث،أصولية انفعة يف هذا املبالعلة، إذ لو وصل إأليها وشرحها لكنا ظفران مبادة 

هال( 972ظفرت بشرحه على "خمتصر التحرير" شرح الكوكب املنري، البن النجار احلنبلي تال )
وهو من كتب احلنابلة األصولية اليت أطال فيها الكالم عن العلة ومسالكها وقوادحها، فظننت 
 أين سأجد بغييت يف اجلانب التأصيلي هلذه املباحث من كالم الشيخ، إال أنين وجدت أن
الشيخ مل يكمل شرح هذا الكتاب وكما هو معلوم فالقياس ومباحث العلة يضعها املصنفون 

كتاب أصويل بسط القول -حسب علمي-يف األبواب املتأخرة، وعلى هذا فال يوجد للشيخ 
 فيه يف مباحث العلة عموما وقوادح العلة خصوصا.

مبحث القوادح  مما صعب املهمة يف هذا املبحث، ومع ذلك فهي حماولة لتضمني
على وجه املقاربة؛ لتكتمل الصورة عن مباحث التعليل عند  األمثلةواستنباطها من خالل 

 الشيخ.

 :النقض: ولاملطلب األ

 :تعريف قادح النقض عند األصوليني
 مسألة يف يقال مثل: أن عنه، ويتخلف احلكم وهو: أن يوجد الوصف املدعى عليته،

 هذا: فيقال احلي، مال كسارق  القطع، عليه فيجب مثله، زحر  من كامال  نصااب سرق: النباش
 موجود الوصف فإن مديونه، مال يسرق الدين وبصاحب ولده، مال يسرق ابلوالد ينتقض
 .(1)يقطعان وال فيهما،

                                                

ْْْْْة يف األصْْْْْْْْْْْولالسالالالالالالالالالالالالالالالمعالالالالالالالاين، منصالالالالالالالالالالالالالالالور بن حممالالالالالالالد، ( 1) ، 1، )بروت: دار الكتالالالالالالالب العلميالالالالالالالة، طقواطع األدل
 .501، ص3، مصدر سابق، جشرح خمتصر الروضةوينظر: الطويف، (، 2/211) م(،1999ه_1418
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فهذا يسميه األصوليون )النقض( وقدح الشيخ يف العلل هبذا القادح كثري نشري إىل 
 لى الباقي. وروده يف بعض تلك األمثلة وحنيل ع

 :نذكر منها ثالثة أمثلةيخ ابن عثيمني أقيسة هببا القادح وقد رد الش
نقض علة النهي عن السواك بعد الزوال، بكراهة إزالة اخللوف؛ ألهنا رائحة : املثال األول

يقول (2)والشافعية (1)وقد علل هبا احلنابلةانشئة عن عبادة، أبن الرائحة ال تكون يف كل أحد، 
 ني: ابن عثيم
 ألن أو معدته، لصفاء إما الكريهة، الرائحة هذه عنده توجد ال من الناس من إن»

 ألن املعلول؛ انتقض العلة انتقضت وإذا منتقضة، العلة هذه فتكون بسرعة، هتضم ال معدته
 .(3)«فرع واملعلول أصل العلة

 ألن: وقيل"ب يقول: عطان اإلبل ابنشغال القل: يف تعليل النهي عن الصالة يف أاملثال الثاين
 تصبه مل وإن حىت أبذى، تصيبه رمبا نفرت فإذا يصلي، وهو تنفر ورمبا النفور، شديدة اإلبل
 .قلبه ينشغل فإنه

 ، فيقول:وجدت يف صورة أخرى، ومل يوجد معها احلكم أبهناالعلة هذه مث ينقض 
 .(4)«ال مثلها؟ إهنا: نقول فهل وتشغل، هتيج فالغنم ،الغنم مبرابض تنتقض ،العلة هذه لكن»

موجودة يف  ذاهتا  أيضا بنفس القادح أن علة انشغال القلب يف مرابض اإلبل هيفبني  
مرابض الغنم، ومع ختلف احلكم مع وجود العلة، فدل ذلك على عدم صالحية هذا الوصف 

 للعلية.

                                                

 .40، ص1مصدر سابق، ج، منتهى اإلرادات البهويت، (1)
 .13، مصدر سابق، صمنهاج الطالبني النووي، (2)
 (.1/151، مصدر سابق )الشرح املمتع ابن عثيمني، (3)
 .247، 246، ص2، بتصرف، مصدر سابق، جالشرح املمتعابن عثيمني، ( 4)

 



133 

 

يف لكن قد يقال إن الصورة اليت أراد هبا نقض العلة مل تتحقق فيها العلة كتحققها 
الصورة اليت أوردها، إذ إن انشغال القلب ابإلبل وقت الصالة ليس كانشغاله يف ابلغنم حال 

، وابلتايل فإن الصالة يف مرابضها، ألن اإلبل إذا هاجت فإن أذاها متحقق، خبالف الغنم
  النقض ال يتم له هبذا اإليراد.

 ء ابالحنراف سما: يف تعليل بطالن صالة من يرفع بصره إىل الاملثال الثالث
 .(1)، ومل يقل ببطالن الصالة برفع البص إىل السماء إال ابن حزمعن القبلة

 إىل امللتفت فإن اباللتفات، منقوض فإنه القبلة عن احنراف أبنه التعليل أما»يقول: 
 .(2)«صالته تبطل ال ذلك ومع القبلة، عن احنرف قد اليسار أو اليمني

عن القبلة موجود يف فرع أخر وهو االلتفات يف  فذكر أن هذا الوصف وهو االحنراف
فوقعت هذه العلة حتت أتثري قادح  ،وهو بطالن الصالة ،الصالة ومع ذلك ختلف احلكم

 النقض، فبطل التعليل هبا.
ولكن مما يرد به على هذا االعرتاض أن ابن حزم القائل ببطالن الصالة يف رفع البصر 

فمن التفت عبثاً لغري »يف حال االلتفات، قال ابن حزم:  اإىل السماء، ملتزم ابلقول ببطالهن
 للنقض واحلال هذه؛ ألن مفاد ، فلم يبق حملٌّ (3)«لت صالته؛ ألنه فعل ما مل يبح لهانئب بط

النقض أن يذكر املعرتض صورة يوجد فيها العلة ويتخلف احلكم، بينما يف املثال السابق، 
 وجدت العلة فالتزم القائل ابحلكم.

 .ابن عثيمنيالعلة ابلنقض كثرية عند  اَلعرتاض علىلة وأمث

                                                

 .330، ص 2ت(، ج)بريوت: دار الفكر للنشر والتوزيع، د ط، د احمللى ابآلاثر، ابن حزم، علي سعيد،  (1)
 (.3/228، مصدر سابق، )الشرح املمتعينظر ابن عثيمني،  (2)
 .121، ص 2مصدر سابق جاحمللى ابآلاثر، ابن حزم،  (3)
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نقض العلة يف مسألة األكل والشرب آبنية الذهب والفضة، فقد ذهب ومن ذلك: 
بعضهم إىل أن العلة هي كسر قلوب الفقراء، فلم يرتض الشيخ هذه العلة؛ وردها بقادح 

 النقض، وذلك أهنا قد توجد وال يوجد معها احلكم.
الفقري ينكسر قلبه إذا كان عند ف ،العلة ليست كسر قلوب الفقراء»قال الشيخ: 

 .(1)«اإلنسان سيارة فخمة وإذا كان عنده قصر مشيد وإذا كان عليه لباس مجيل
فلو كانت العلة هي كسر قلوب الفقراء للزم حترمي استعمال كل شيء ينكسر معه 

يلة، ولكن مل حيرم الشارع ذلك، قلب الفقري عند مشاهدته، كالقصور والسيارات والثياب اجلم
 فانتقضت العلة حينئذ.

وميكن أن يقال إن هذه الصور اليت ذكرها من انكسار قلب الفقري برألية البيوت 
ألهنا ستكون يف مقابل النصوص اليت أابحت ذلك، وكان  ؛ل فيها العلةعمِ والسيارات مل نُ 

وغالبها  ،من اجلواهر النفيسةجواز استعمال األواين ميكن أن ينقضها بصورة أخرى، وهي 
، وميكن (2)، ومع ذلك فهي جائزة عند مجهور الفقهاءأنفس وأكثر قيمة من الذهب والفضة

أن جييبوا عن جواز استعماهلا بكوهنا ال يعرفها إال اخلواص من الناس، قال هباء الدين املقدسي 
ء؛ ألنه ال يعرفه وب الفقراوإمنا جاز استعمال الثمني؛ ألنه ليس فيه كسر لقل"»نابلة:من احل

 .(3)«إال خواص الناس
يقول وهو يبحث  ،يف تعليل النهي عن الصالة يف أعطان اإلبل ابلنجاسةومن ذلك: 

 وأبواهلا أرواثها ألن بل: (4)العلماء بعض وقال... »يف أقوال الفقهاء يف حتديد علة النهي: 
                                                

 .1/51، تعليقات ابن عثيمني على الكايف َلبن قدامةابن عثيمني، ( 1)
، 15، مصالالالدر سالالالابق، صملربعالروض ا، وينظر: البهويت، 10مصالالالدر سالالالابق، صمنهاج الطالبني، ينظ: النووي، ( 2)

 م(،1992ه_1412، 2بريوت: دار الفكر، ط)، على الْْدر املختْْار احملتْْار رد حممالالالد أمني، وينظر: ابن عالالالابالالالدين،
 .129، ص1مصدر سابق، جموا ب اجلليل، ، وينظر: احلطاب، 343، ص6مصدر سابق، ج

م(، 2003ه_1424ر احلديث، د ط، ، )القاهرة: داالعدة شْْْْْْْْْرح العمدةاملقدسالالالالالالالالالالالالي، عبد الرمحن بن إبراهيم، ( 3)
 .20ص
 مصالالالالالالالالالدر سالالالالالالالالالابق، ،املوسْْْْْْْوعة الفقهية الكويتيةتراجع أقوال الفقهاء يف مسالالالالالالالالالألة أبوال وأرواث ما يؤكل حلمه يف،  (4)

 



135 

 

 العلة هذه ولكن الطاهر، احليوان من ولو  سة؛ واألرواث األبوال أن على مبين وهذا ،  سة
 بنجاسة القائلني ألن الغنم، مرابض يف الصالة جازت ما العلة هي هذه كانت  لو إذ ابطلة،
  .(1)«وأبواهلا الغنم أرواث بنجاسة يقولون وأرواثها اإلبل أبوال

فتبني من كالمه أنه يقدح يف هذه العلة بقادح النقض، فقد وجدت علة النجاسة يف 
ال الغنم وأرواثها وختلف احلكم، حبيث مل مينعوا من الصالة يف مرابض الغنم، مما يدل على أبو 

  أن العلة يف املنع من الصالة يف أعطان اإلبل ليست هي  اسة أبواهلا وأرواثها.
أرواثها مل يعللوا ابلنجاسة وميكن أن يقال: إن القائلني بنجاسة أبوال اإلبل والغنم و 

وليست الكراهة »قال النووي: بل عللوا بشدة نفار اإلبل،  ،ا االعرتاضحت يرد عليهم هذ
بسبب النجاسة، فإهنما سواء يف  اسة البول والبعر، وإمنا سبب كراهة أعطان اإلبل ما ذكره 

 .(2)«ت سكينةاألصحاب، وهو ما خياف من نفارها خبالف الغنم فإهنا ذا
غري معقول املعىن،   أعطان اإلبل تعبدايً فجعلوا النهي عن الصالة يف ،(3)وأما احلنابلة

مبارك  الغن ، وَل تصلوا يفصلوا يف مرابض )) :وأابحوا الصالة يف مرابض الغنم للخرب
 .(4)((اإلبل

                                                

8/42. 
 .246، ص 2، مصدر سابق، جالشرح املمتعابن عثيمني،  (1)
 .161، ص3، مصدر سابق، جاجملموعالنووي، ( 2)
 .164، ص1، مصدر سابق، جتهىشرح املنالبهويت، ( 3)
، رقم 365، ص1، مصالالالالالالالالالالالدر سالالالالالالالالالالالابق، ابب النهي عن الصالالالالالالالالالالالالة يف مبارك اإلبل، جالسْْْْْْْْننأخرجه أبو داود يف، ( 4)
 (، قال شعيب األرنؤوط: صحيح.493)
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 :فساد اَلعتبارثاين: املطلب ال

 من قوادح العلة فساد االعتبار أبن يعرتض بكون القياس فاسدا ألنه خمالف للنص
، فال يصح أن يلحق فرع  أبصل دل النص على التفريق بينهما، فإن أحلق به فهو (1)أو اإلمجاع

 قياس فاسد االعتبار. 
، (االعتبار فاسد) للنص أو اإلمجاع املصادم القياس ويسمى»عثيمني: يقول ابن 

 هلا ما بيعها صحة على قياساً  ويل بغري لنفسها الرشيدة املرأة تزوج أن يصح يقال أن: مثاله
 .(2)«ويل بغري

، (3)إَل بوب(( َل نكاح)): وهو قوله النص فهذا قياس فاسد االعتبار ملصادمته 
 كاح احلرة املكلفة بال رضا وليها؛والقلون هبذا القياس هم احلنفية، قال احلصكفي "وينفذ ن

 .(4)«واألصل أن كل من تصرف يف ماله تصرف يف نفسه
 وقد رد الشيخ هبذا القادح أقيسة منها:

: يف قياس املضحى عنه على املضحي يف حرمة األخذ من شعره وبشره، لاملثال األو 
 على حيرم إنه: يقول من قول وجه ما: قائل قال فإن ...»جبامع اشرتاكهما يف األجر يقول: 

 الشرتاكهم املضحي؛ على عنه املضحى قاسوا أهنم وجهه: عنه؟ قلنا يضحى أو يضحي من
 اشرتكا األجر يف اشرتكا فلما أيضا، يؤجر عنه حىفاملض يؤجر املضحي أن فكما األجر، يف
 النص مقابلة يف قياس وكل النص، مقابلة يف ألنه يصح؛ ال القياس هذا: احلكم، فيقال يف
 .(5)«إليه يرجع وال معترب غري: أي االعتبار، فاسد فإنه

                                                

 (.4/236، مصدر سابق، )خمتصر التحريرابن النجار،  (1)
 .11/67، مصدر سابق جمموع فتاوى ورسائل العثيمنيابن عثيمني،  (2)
، وقال األلباين: صالالالالالالالالالحيح، إرواء الغليل رقم: 11/67مصالالالالالالالالالدر سالالالالالالالالالابق  صْْْْْْْحيح ابن حبانأخرجه ابن حبان يف،  (3)

1860. 
 .56، ص3، مصدر سابق، جالدر املختاراحلصكفي،( 4)
 (.7/487) مصدر سابق، الشرح املمتع،ابن عثيمني،  (5)
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  أن هذا القياس غري صحيح ملصادمته النص الوارد يف حق املضحي فقط.فبني  
جبامع  ،: يف رد قياس حل التعامل ابلراب مع احلريب قياسا على حل دمهالثايناملثال 

 وأنه واحلريب املسلم بني الراب حيرم ال إنه: .(1)العلماء بعض وقال»أن كال منهما مباح يقول: 
 يف قياس هذا ولكن مباح، دمه أن كما  مباح ماله ألن ابلراب؛ احلريب مع تتعامل أن لك جيوز
 .(2)«االعتبار فاسد فيكون النص مقابلة

ويقصد ابلنص الذي قابل هذا القياس عموم أدلة النهي عن الراب، فهي تعم الكافر واملسلم، 
 لكونه يف مقابلة النص. التعليلوعليه فقد رد الشيخ هذا 

ملرفقني قياسا على الوضوء يقول: : يف مسألة مسح اليدين يف التيمم إىل ااملثال الثالث
 عند يسمى للنص املقابل والقياس للنص، مقابل أنه: األول :أبمرين قياسال هذا وُرد  »

 (3)«...االعتبار فاسد األصوليني
إمنا )): قال  الن  أن وفيه ايسر بن عمار والنص الذي قابله القياس هو حديث

كان يكفيك أن تقول بيديك  كبا مث ضرب بيدي  األرض ضربة واحدة مث مسح الشمال 
 .(4)((ه  فقال عبد   أو   تر عمر   يقنع بقول عمارعلى اليمني وظا ر كفي  ووج

، ومل يكن عمدهتم يف (5)والقائلون مبسح اليدين إىل املرفقني يف التيمم هم الشافعية
املسألة هو القياس فقط، بل استدلوا أبحداديث منها ما رواه الطرباين عن ابن عمر مرفوعا 

  .(6)التيم  ضربتان: ضربة للوج ، وضربة لليدين إا املرفقني(())

                                                

نده عصالالالمة البدلني، ومال احلريب غري معصالالالوم فجاز فيه يب حنيفة خالفاً لصالالالاحبيه، إذ من شالالالرط الراب ع( وهو قول أ1)
 .168، ص5، مصدر سابق، جحاشية رد احملتارابن عابدين،انظر:  الراب.
 (.8/456) مصدر سابق، الشرح املمتع،ابن عثيمني، ( 2)
 (.397-1/396) مصدر سابق، الشرح املمتع،ابن عثيمني،  (3)
 (368ح ) اب احليض، ابب التيممكت مصدر سابق، صحيح مسل ،أخرجه مسلم، ( 4)
 .210، ص2مصدر سابق، جاجملموع، نظر: النووي، ( ا5)
قال األلباين ضعيف جدا، انظر: و (، 634، رقم )287، ص1جاملستدرك على الصحيحني، أخرجه احلاكم، يف ( 6)

 



138 

 

 :: الفرقثالثاملطلب ال

 معىن مسلك الفرق:
 األصل بني الفرق به حيصل معىن املعرتض ومن قوادح العلة الفرق الذي هو: إبداء

 .(1)حكمه يف به يلحق ال حىت والفرع
اختصاص األصل بشيئ ال يوجد وبعبارة أخرى: هو التفريق بني األصل والفرع بذكر 

 يف الفرع، أو اختصاص الفرع أبمر ال يوجد يف الفرع، بقصد منع اإلحلاق.
مثاله: أن يقول املستدل: اهلبة عقد فال جيوز الغرر فيه كعقد البيع، فيقول املعرتض 

إن البيع عقد معاوضة، واملكايسة خيل هبا الغرر، خبالف اهلبة فإهنا حمض  مفرقاً بني البيه واهلبة:
 .(2)إحسان ال يضر هبا الغرر

 وقد نقض الشيخ أقيسة هبذا القادح ومن ذلك على سبيل التمثيل:
 :عند ابن عثيمني مناذج اَلعرتاض على العلة بقادح الفرق

قياسها على من انغمس يف صف العدو يف مسألة العمليات االنتحارية ورده ل: املثال األول
 بني األصل والفرع ابآليت: تفريقمع علمه أبنه سيقتل، فرد هذا القياس ابل

أن املنغمس يف صف العدو قد ينجو كما يقع كثريا، بينما االنتحاري مقتول ال  أوَل:
 .حمالة

 فإن قتل يف صف العدو أن االنتحاري مقتول بسالح نفسه، وأما املنغمساثنيا : 
 .(3)فبسالح غريه

                                                

 (.3427، رقم )433، ص7جسلسلة األحاديث ال عيفة واملوضوعة، 
، مصدر سابق، البحر احمليط يف أصول الفق (، الزركشي، 4/320، مصدر سابق، )رخمتصر التحريابن النجار، ( 1)
(7/378.) 
 .669، مصدر سابق، صمباحث العلة يف القياس عند األصولينينظر: السعدي، ( ي2)
 .363، ص25مصدر سابق، ججمموع فتاوى ورسائل ابن عثيمني، ينظر: ابن عثيمني،  (3)
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وهذان فرقان مؤثران يف حكم املسألة، وعليه فابن عثيمني ممن يرى حرمة العمليات 
االنتحارية، لعلل كثرة منها: الضرر العظيم الذي يلحق ابملسلمني من جراء هذه العمليات 
أنه االنتحارية، وملا فيها من تشويه صورة اإلسالم، واكتساب العدو للتعاطف الدويل، مبقابل 

، وهو كغريه من علماء املسلمني ممن حرموا هذه (1)ال مصلحة للمسلمني من هذه العمليات
 .(2)كبرياً العمليات االنتحارية اليت جلبت على املسلمني بالًء  

، فاحلنابلة يرون أن عليه القضاء مطلقاً؛ عليهاملغمى يف مسألة قضاء الصالة على املثال الثاين: 
، (4)ومذهب الشافعية: أنه ال قضاء عليه إال أن يفيق ولو حلظة يف وقتها ،(3)قياساً على النائم

 .(5)وحددها احلنفية خبمس صلوات، فإن استمر اإلغماء فوق مخس صلوات مل يقض
ويرى ابن عثيمني أن ال قضاء عليه مطلقا، وقد رد قياس املذهب للمغمى عليه على 

 النائم، بقادح الفرق فقال:
 ألن مطلقا؛ يقضي ال: يقول من قول الراجح أن وجدان التعليل ىلإ نظران فإذا ...» 
 .يشعر ال فإنه عليه املغمى وأما أوقظ، إذا يستيقظ فالنائم بصحيح، ليس النائم على قياسه

 لكن. الفروض من كثري  عنه سقط يقضي ال إنه: قلنا فلو ومعتاد، كثري  النوم: وأيضا
 فيغمى عال شيء من يسقط وقد عليه، يغمى وال عمره طول اإلنسان على ميضي قد اإلغماء
 .(6)«عليه فيغمى مبرض يصاب وقد عليه،

                                                

 املصدر نفسه. (1)
إىل حرمتها بعض املعاصرين، كابن ابز، ومفيت السعودية احلايل عبد العزيز آل الشيخ، وصاحل الفوزان،  ( وممن ذهب2)

الفتاوى الشْْْْْْرعية يف وعبد العزيز الراجحي وغريهم من علماء املسالالالالالالاللمني، تنظر فتاواهم يف: احلصالالالالالالالني، حممد بن فهد، 
، وُنِشرت الفتوى يف صحيفة 166م(، ص:1424، 2ط ، )القاهرة، دار اإلمام أمحد للنشر والتوزيع،الق ااي العصرية

 م.21/4/2001الشرق األوسط يف عددها الصادر يف 
 .290، ص1، مصدر سابق، جاملغين( ينظر: ابن قدامة، 3)
 .22مصدر سابق، صمنهاج الطالبني، ( النووي، 4)
 .356، ص1مصدر سابق، جحاشية رد احملتار، ( ابن عابدين، 5)
 (.2/17) ، مصدر سابق،رح املمتعالشابن عثيمني،  (6)
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 ففرق بني النوم واإلغماء بفرقني: 
 أن النائم إذا أوقظ استيقظ خبالف املغمى عليه. األول:
 كثرة النوم واعتياده خبالف املغمى عليه.   والثاين:
فهل يقاس  (1)والسقاةوردت الرخصة للرعاة  : يف مسألة ترك املبيت يف مىن فقداملثال الثالث

 صاحب العذر اخلاص كاملرض يقول:  عليهم
 للمصلحة عام عذرهم والرعاة والسقاة خاص، عذره هذا ألن هؤالء؛ على يقاس ال»
 .(2)«الفارق مع قياس والسقاة الرعاة على قياسهو  ... والوالية، الرعاية يشبه ال فهو العامة،

اس لوجود الفارق الذي هو وجود املصلحة العامة يف عدم مبيت فذكر بطالن هذا القي
 الرعاة والسقاة خبالف املريض وحنوه فمصلحتهم خاصة هبم.

 :: القدح يف كون الوصف غري من بطالرابعملطلب ا

من القوادح اليت يستعملها ابن عثيمني أيضا يف نقد العلة: كون الوصف الذي ادعي 
كأن يعلل ابحلكمة مثال فيعلل إابحة الفطر   ،ي مضطربأتثريه يف احلكم غري منضبط أ

 .(3)للمسافر ابملشقة اليت ختتلف ابختالف األشخاص واألحوال واألزمان
: يف مسألة القصر يف السفر، هل هو متعلق ابملسافة، أم ابلعرف فما املثال األول

 قصر فيه؟أ فال جيوز السفر  وما مل يسم   ،جاز فيه القصر اً مسي يف عرف الناس سفر 

                                                

رخ ص ِلرعاء  أن رسْْْْولا   ، مصالالالالالدر سالالالالالابق، عن أيب الَبّداح بِن عاصالالالالالم عن أبيه: )السْْْْننرواه أبو داود يف،  (1)
 (، 1975.رقم )334، ص3(، جاإلبِل يف البيتوتة

 .4/219 مصدر سابق، ،الشرح املمتعابن عثيمني،  (2)
مصالالالالالالالدر سالالالالالالالابق، مباحث العلة، (، وينظر: السالالالالالالالعدي، 4/280مصالالالالالالالدر سالالالالالالالابق، )، خمتصْْْْْر التحريرابن النجار، ( 3)

 .701ص
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 ذكره ما فالصواب» يرى الشيخ أن تعليل املسألة ابلعرف غري منضبط يقول الشيخ:
 الذي االنضباط ذاك مبنضبط ليس أنه وهي آفة القول يف هذا لكن ،هللا رمحه اإلسالم شيخ

 .(1)«سفر غري سفر وهذا هذا يقال قد إذ احلكم يف الفصل من اإلنسان فيه يتمكن
م مبسمى السفر عرفا، يرى عدم انضباط احلكم لعدم انضباط فمع تصويبه لربط احلك

علته وهي السفر فما يعده الناس سفرا يف بلد ال يعده آخرون سفرا، بينما تعليق احلكم 
 ابملسافة منضبط يف حق كل املكلفني.

منضبط أيضاً، فقد رجح قول ابن تيمية يف تعليق و د أن رأيه يف هذه املسألة غري 
وبنفس الوقت يرى أنه تعليق للحكم على أمر غري منضبط، ومل يرتض مذهب  احلكم ابلعرف،

 ؛ ألنه يرى أن تقييده هبا مل يرد به دليل.(2)احلنابلة ابلتحديد ابملسافة
إن أشكل هل هذا سفر عرفًا أو ال؟ فهنا يتجاذب »ويظهر هذا الرتدد يف قوله: 

إِلقامة، وحينئذ  أنخذ هبذا األصل أن السفر مفارقة حمل ا األصل األول:، املسألة أصالن
أن األصل اإِلقامة حىت يتحقق السفر، وما دام اإِلنسان  األصل الثاين: .فيحكم أبنه سفر

شاكًا يف السفر، فهو شاك هل هو مقيم أو مسافر؟ واألصل اإِلقامة، وعلى هذا فنقول يف 
 .(3)«حقق أنه يسمى سفراً مثل هذه الصورة: االحتياط أن تتم؛ ألن األصل هو اإِلقامة حىت نت

: يف مسألة منع إمامة املرأة ابلرجال، أورد االستدالل على املنع حبديث املثال الثاين
، وأورد تعليل من علل املنع ابلفتنة، مث اعرتض (4)يفلح قوم متلكه  امرأة((َل ))أيب بكرة 

 عليه بعدم االنضباط.

                                                

 ، برتقيم الشاملة آليا(2/129، مصدر سابق، )تعليقات ابن عثيمني على الكايف َلبن قدامةابن عثيمني،  (1)
 .58، مصدر سابق، صزاد املستقنعاحلجاوي،  (2)
 .353، ص4، مصدر سابق، جالشرح املمتعابن عثيمني،  (3)
( ، قال شالالعيب األرانألوط: حديث 20455حديث رقم ) 5/43، مصالالدر سالالابق، املسْْندأخرجه اإلمام أمحد يف  (4)

 صحيح.
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 املرأة إمامة أبطلوا قائل قال لو يعين منضبطة غري احلقيقة يف الفتنة»يقول الشيخ: 
 كانت  إذا لكن شباب، وراءها والذين األداء، حسنة الصوت، حسنة شابة، كانت  إذا فيما

 الفتنة فيقال فتنة، هناك ليس رديء، وصوهتا مكسرة، وقراءهتا شيوا، وراءها الذينو  عجوزاً 
 .(1)«األوىل هو الباب فإغالق القطة ساقطة لكل قيل وكما تنضبط ال

م ابلعلة لعدم انضباطها، فقد توجد يف بعض الصور وتزول ومع قوله ابملنع لكنه مل يسلِّ 
د بعض الرجال دون بعض، وببعض النساء دون يف البعض اآلخر، بل وقد حتصل الفتنة عن

 بعض، فيكتفي ابالستدالل بعموم احلديث السابق.
ومع ما تقدم من أن التعليل ابلفتنة وصف غري منضبط نرى الشيخ يعلل خبوف الفتنة 

 إال صوهتا املرأة ترفع وال»املرأة صوهتا ابلتلبية، فيقول:  يف مواضع كثرية كما يف مسألة رفع
 .(2)«هبا االفتتان خياف ألهنا رفيقتها سمعت ما بقدر

ويف مسألة التسوية بني اإلماء واحلرائر يف لزوم احلجاب، وخاصة احلسان منهن 
 بني هذا يف فرق وال الفتنة، خوف: النظر يف فالعلة»كاجلواري الرتكيات، يقول الشيخ: 

 .(3)«اإلماء والنساء احلرائر النساء

 : قادح الطرد:اخلامساملطلب 

حياان يعرتض املانع على املستدل بكون العلة وصف طردي ال أثر هلا يف احلكم، أ
 وهذا كثري يف اعرتاضات الشيخ على العلل الفقهية اليت يذكرها الفقهاء أحياان.

 والقصر، كالطول  تصرفه، معهود يف الشرع إليه يلتفت مل الذي هو: الوصف الطردي
 .(4)والسواد والبياض

                                                

، برتقيم 2/82، مصالالالالالالالالدر سالالالالالالالالابق، بتصالالالالالالالالرف يسالالالالالالالالري، )تعليقات ابن عثيمني على الكايف َلبن قدامةابن عثيمني،  (1)
 الشاملة آليا(.

 .1/292، 2/388، مصدر سابق، َلبن قدامةتعليقات ابن عثيمني على الكايف ابن عثيمني،  (2)
 .12/412، 3/16، 2/163، 2/158، مصدر سابق، الشرح املمتعابن عثيمني،  (3)
 .3/244 مصدر سابق، ،اإلحكام يف أصول األحكامينظر: اآلمدي،  (4)
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 :عند ابن عثيمني العلة بوصف الطرد مناذج من القدح يف
 يوم تعاىل عنهما قال خطبنا الن الرباء بن عازب رضى هللايف حديث  املثال األول:

ك ومن من صلى صالتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النس)) :األضحى بعد الصالة فقال
اي رسول هللا فإين  :فقال أبو بردة بن نيار خال الرباء ((نسك قبل الصالة فال نسك ل 

وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب وأحببت أن تكون شايت أول ما  الصالةنسكت شايت قبل 
اي رسول  :ح يف بييت فذحبت شايت وتغديت قبل أن آيت الصالة قال شاتك شاة حلم قاليذب

نع  ولن جتزي ))عين قال  ئهللا فإن عندان عناقا لنا جذعة هي أحب إيل من شاتني أفتجز 
 .(1)((عن أحد بعدك

ع كوهنا مل تصل إىل سن يقول ابن عثيمني وهو يبني علة إجزاء العناق عن أيب بردة م
هذا وصف طردي ألن حمبة ، إن عندي عناقا  ي أحب إب من شاتنيفقوله: »اإلجزاء: 

ذا لو كان لإلنسان عناق جيزئ، وهل اإلنسان للشيء ال ترفعه إىل أن جيزئ وهو على وصف ال
 فليست جتزئ، ال: فنقول شاتني من إىل أحب العناق ومل حتدث له هذه احلال، وقال: إن هذه

 .(2)«به يعلل طردي ال وصف فهذا إليه أحب كوهنا  هي العلة
 َلا  ال تِْي واال كاِبرياةَ )): ملسو هيلع هللا ىلص يف حكم األضحية ابلكبرية الواردة يف قوله املثال الثاين:

 للواقع بيان   وهو له، مفهوم ال طرديٌّ  وصف   وصف الكبرية»يقول الشيخ:  ،(3)((تَْن ِقي
 ال فإهنا شابة اولكنه مخ فيها ليس ضعيفة هزيلة شاةً  أن فرض فلو هذا وعلى الغالب،
 .(4)«جتزئ

                                                

 .(912مصدر سابق، كتاب العيدين، ابب األكل يوم النحر، حديث رقم )الصحيح، أخرجه البخاري يف  (1)
 (7/459مصدر سابق، )الشرح املمتع، ابن عثيمني،  (2)
 (كتاب الضحااي، ابب ما يكره من الضحااي.2802( )3/97)، مصدر سابقالسنن، أخرجه أبو داود يف  (3)
 (1364، مصدر سابق ابب الصيد والذابئح، حديث رقم )، فتح ذي اجلالل واإلكرامابن عثيمني (4)

 



144 

 

فلم جيعل وصف الكرب هو املؤثر يف احلكم بعدم إجزاء األضحية الكبرية؛ ألنه وصف 
طردي وال يصلح التعليل ابألوصاف الطردية، بل جعل الوصف املؤثر يف كوهنا ال تنقي أي: 

 .(1)ال مخ هلا
 توطئة:

م مباحث التعليل بعد أن فرغنا من مبحث قوادح العلة، أنيت إىل مبحث من أه
على ظواهر النصوص ابلتخصيص أو التعميم أو اإللغاء، وكل  العلة أثروأخطرها، وهو بيان 

 ذلك أييت مع ضرب األمثلة والنماذج من كالم ابن عثيمني، فنقول وابهلل التوفيق.
 لة يف دَللة النص عند ابن عثيمنياملبحث الثالث: أثر الع

 وفيه ثالثة مطالب:

 : ختصيص داللة العام ابلعلة عند األصوليني.املطلب األول •
 املطلب الثاين: أثر العلة يف توسيع دائرة النص. •
 املطلب الثالث: إلغاء داللة ظاهر النص ابلعلة عند ابن عثيمني. •

                                                

ابن وأصالالالالالله مخ العظم. انظر:  ،ي بكسالالالالالر النون وسالالالالالكون القاف والتخفيف وهو الشالالالالالحمال تنقي: أي ليس هلا نِق   (1)
 .1/198 مصدر سابق، ،مقدمة فتح الباريحجر، 
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 املبحث الثالث
 أثر العلة يف دَللة النص عند ابن عثيمني 

 :األصوليني املطلب األول: ختصيص دَللة العام ابلعلة عند

 :(1)اختلف العلماء يف هذه املسألة على ثالثة أقوال
جواز ختصيص العام ابلعلة املستنبطة منه، وهو قول عند الشافعية القول األول: 

 . (2)واحلنابلة
عدم جواز ختصيص العام ابلعلة املستنبطة منه، وهو قول آخر عند  القول الثاين:

 .(3)الشافعية واحلنابلة
إن كانت العلة سابقة إىل الفهم جاز التخصيص هبا، وإن التفصيل:  القول الثالث:

 .(4)كانت حتتاج لتأمل ففي التخصيص هبا نظر، وهو رأي الغزايل
 العلة املنصوصة، واملستنبطة:

 من حيث ثبوهتا إىل قسمني: يقسم األصوليون
أي: ما نص الشارع عليها ، الِعل ة املنصوصة وهي: ما ثبتت ابلنص القس  األول:

وحديث  ،[165]سورة النساء: { ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ } رحياً كقوله تعاىل: نصا ص

                                                

(، ابن قدامة، 1/190، مصدر سابق )قواطع األدلة يف األصولوللمزيد حول املسألة ينظر: أبو املظفر املروزي،  (1)
 (.2/75مصدر سابق، )روضة الناظر وجنة املناظر، 

، مصالالدر التحبري شْْرح التحرير، وينظر: املرداوي، 509،ص 2، مصالالدر سالالابق، جالبحر احمليطانظر: الزركشالالي،  (2)
 .3267، ص7سابق، ج

 نفس املصدر. (3)
 .325، مصدر سابق، ص الاملستصفىانظر: الغزايل،  (4)
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كحديث أو ما نص الشارع عليها نصا غري صريح   ،((منا جعل اَلستئبان من أجل البصرإ))
 "إهنا ليست بنجس إهنا من الطوافني عليكم والطوافات ". 

كتعليل حترمي اخلمر ،  الِعل ة املستنبطة، وهي ما ثبتت ابجتهاد اجملتهدين الثاين:القس  
 ابحملدد ابلقتل العمد العدوان، وهكذا. ابإلسكار، وتعليل وجوب القصاص على القاتل

 .(1)املهذب يف علم أصول الفقه املقارن
  رأي ابن عثيمني يف ختصيص النص ابلعلة:

 ،املسألةرأي ابن عثيمني يف ملنصوصة والعلة املستنبطة نبني إذا تبني الفرق بني العلة ا
ن مرد املسألة إىل شكال يف أنه جيوز التخصيص هبا، ألفال إ ةفنقول: أما العلل املنصوص

 املستنبطة العلة" صيص العموم ابلعلة املستنبطة فيقول:ختختصيص نص بنص آخر، وأما رأيه يف 
 هلا استنباطنا وأن خطأ العلة هذه تكون أن اجلائز من ألنه العموم؛ ختصيص على تقوى ال

 على مبين احلكم إن: نقول أن مبجرد والسنة الكتاب عموم هبا خنصص فال بصواب، ليس
 .(2)«العلة هذه

 يقول الشيخ: وخالتها، املرأة وبني وعمتها، املرأة بني اجلمع يف مسألة حترمي مثال ذلك:
 والشقاق النزاع الإىل الغالب يف يؤدي املرأتني بني اجلمع نأل: قلنا احلكمة؟ ما: قائل قال فإذا»

ة أجل من والبغضاء؛ والعداوة  إليه يفضي ملا عنه الشارع هنى فإمنا كذلك  كان  فإذا النساء، َغري 
 خالته؛ سيبغض واحد فكل املرأتني، ذرية بني حىت بل فقط؛ املرأتني بني ليس التقاطع من

: والقاعدة منصوصة، علة وليست مستنبطة علة فهذه ذلك ومع هذا، عن الشارع هنى لذلك
 .(3)«العموم ختصص ال املستنبطة العلة أن

                                                

م( 1999ه_1420، 1ة الرشد، ط، )الرايض: مكتباملهبب يف أصول الفق  املقارنالنملة، عبد الكرمي بن علي  (1)
 .2020، ص5ج
 (.8/369مصدر سابق، )الشرح املمتع، ابن عثيمني،  (2)
 (.992)،رقم147، ص11ج مصدر سابق، فتح ذي اجلالل واإلكرام، ابن عثيمني،  (3)
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املستنبطة ويفهم منه جواز ختصيص يرى ختصيص العموم ابلعلة ال فمن هذا القول يظهر أنه 
 .العموم ابلعلة املنصوصة

 هذا أن ماعل مث ...»يقول: ويف موضع آخر يفصل، بينما سبق أنه جزم ابملنع، ف
 على تقوى قد العلل وهذه مبسموعات، ال بعلل عمومات من مستثىن: سابقا قلنا كما  الباب

 ضعف ومع خمصصة، التخصيص قوة مع فهي تتوسط، وقد تضعف، وقد العموم، ختصيص
 أن ميكنه املعينة القضية يف والقاضي نظر، حمل التساوي ومع قطعا، ختصص ال التخصيص

 .(1)«األمور هبذه ردها أو الشهادة، بقبول حيكم
 ثالثة أقسام: )املستنبطة( ذكر أن العلل املستنبطة اليت مل يرد هبا الدليل السمعيف

 ما يقوى على التخصيص. القس  األول:
 ما ال يقوى على ذلك. القس  الثاين:

 ما حتتمل التخصيص احتماال، وهذه حمل نظر اجملتهد. القس  الثالث:  
ى أن العلة إذا عادت على أصلها ابإلبطال فهذا دليل على ومع أن ابن عثيمني ير 

فسادها إال أنه مل يطرد يف منع ذلك يف مناقشاته وترجيحاته، فقد خصص ابلعلة بعض 
 النصوص كما سيأيت يف األمثلة. 

أبن املسألة  معرض ترجيحه لرأي شيخ اإلسالم ففي مسألة الفطر ابحلجامة يقول يف
، (2)ابلة الذي يوقولون ابلفطر ابحلجامة لكن جيعلون احلكم تعبدايً معللة خالفًا ملذهب احلن

ما ذهب إليه شيخ اإلسالم أوىل، فإذا حجم بطريق غري مباشر وال حيتاج إىل مص و »: فيقول
 .«فال معىن للقول ابلفطر؛ ألن األحكام الشرعية ينظر فيها إىل العلل الشرعية

                                                

 (.15/443، مصدر سابق، )الشرح املمتعابن عثيمني،  (1)
 .25، ص3، مصدر سابق، جاملبدعابن مفلح،  (2)
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فإن قيل: العلة إذا عادت على فسه قائال "مث ينتبه إىل قاعدته السابقة فيورد على ن
النص ابإلبطال دل ذلك على فسادها، وهذا حاصل يف قول شيخ اإلسالم إذا حجم الشخص 

 آبالت منفصلة؟
 «احلاجم»يف  «أل»يتكلم عن شيء معهود يف زمنه، فتكون  : إن الرسول فيجيب

 ."للعهد الذهين املعروف عندهم
على نفسه إذ كيف خصص عموم النص  لذي أوردهغري أننا  د وجاهة التساألل ا

ألن األحكام الشرعية ينظر فيها إىل العلل »ابلعلة، حني قال:  ))أفطر احلاج  واحملجوم((
مث أخرج احلجامة املوجودة اليوم ابآلالت املنفصلة عن هذا العموم، فإن مل يكن هذا  «الشرعية

 ختصيص للنص بعلته املستنبطة منه فماذا نسميه؟
 :عثيمني ابن عند ابلعلة النص ختصيص اذجمن

يتبني مما سبق أن ما أصل له رمحه هللا تعاىل من عدم قبول ختصيص النص العام ابلعلة 
يص ابلعلة املستنبطة قد خالفه يف مواضع فخصص ابلعلل املستنبطة وهنا نذكر أمثلة للتخص

 :املنصوصة واملستنبطة
اليدين يف اإلانء بعد القيام من النوم  ختصيص حديث النهي عن غمس: املثال األول

 العلة، ناء على بنوم الليل ب
فإن أحدك  َل ))يف قوله:  لتعليله  ؛الليلنوم خيص بوالنهي »قال ابن عثيمني 

وهذا من ابب ختصيص العام ابلعلة،  ،، والبيتوتة ال تكون إال ابلليل((يدري أين ابتت يده
نوم  ((من نوم ))وم الليل صار املراد ابلعموم يف قوله: ملا علل بعلة ال تصلح إال لن ألنه 

 .(1)«الليل، فهو عام أريد به اخلاص
ملاذا فقد صرح ابن عثيمني هبذا املثال أن هذا ختصيص للنص ابلعلة، وميكن أن يقال: 

ال يبقى النص على عمومه، استنادًا إىل املقصد الشرعي، إذ إن النائم قد يضع يده على 

                                                

 (.160)، رقم43، ص1ج : كتاب الوضوء، ابب االستجمار وترا،صحيح البخاريأخرجه البخاري يف  (1)
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فنوم النهار وهو انئم، وهذا متصور من النائم سواء كان يف الليل أو يف النهار، موضع  اسة 
كنوم الليل يفقد اإلنسان إحساسه، وإمنا عرب يف احلديث ابلبيتوتة؛ العتيادهم النوم الطويل 

 ليالً.
ييي: ختصيص عموم قوله تعاىل:ومن أمثلة ختصيص النص العام ابلعلة املثال الثاين:

بعلة النهي عن البيع، وهي احملافظة على الصالة، وذلك فيما  [9]سو ة اجلبح :{يٺ ٺ ٺ }
 إذا احتاج لشراء املاء للطهارة بعد النداء الثاين يوم اجلمعة.

؟ فاجلواب: نعم اآلية {ٺ ٺ ٺ } ،فإن قيل: إن اآلية عامة»يقول ابن عثيمني: 
لكننا نقول: ما احلكمة من النهي عن البيع؟ من أجل احملافظة على الصالة، وهلذا عامة، و 
يٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ }يقال:  ، ومن احملافظة عليها أن أنيت [9]سو ة اجلبح :{

ي.(1)«بواجباهتا، وهذا قادر على أن أيخذ ماء ويتوضأ
 ابلنص حرام شربه أن شك ال واملسكر ...»: : يقول ابن عثيمنيالثالثاملثال 

 يستعمل، أال واالحتياط نظر، حمل هذا حالل؟ الشرب غري يف االستعمال هل لكن واإلمجاع،

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} :قال تعاىل هللا ألن نظر؛ حمل إنه: قلت وإمنا

 عموم إىل نظران فإذا ،[90]سورة املائدة: {ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ

 أو شراابً  كان  سواء   حال، كل  على جيتنب اخلمر إن: وقلنا ابلعموم أخذان {ڀ }: قوله

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ﴿: العلة إىل نظران وإذا ذلك، غري أو دهاانً 

 [91]سورة املائدة: {ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ
 .(2)«هذا إىل يؤدي ال به االدهان نرد ألن شربه؛ هو إمنا احملظور أن تبني

 العموم هنا بعلة منصوصة كما هو ظاهر من كالمه. -رمحه هللا تعاىل-فخصص 

                                                

 .191، ص8، مصدر سابق، جالشرح املمتعابن عثيمني، ( 1)
 ، برتقيم الشاملة آليا(.60/18، مصدر سابق، )لقاء الباب املفتوحابن عثيمني، ( 2)
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حيث  اجلمعة يوم السفر مسألة يف: تنبطةومن أمثلة ختصيص النص العام ابلعلة املس
هذه العلة  على وبناء اجلمعة، صالة فوات أبهنا اجلمعة يوم السفر إنشاء كراهة  علة استنبط

 :فقال املستنبطة خصص عموم النهي
 أييت أن ميكن فهنا بربيدة، وسيمر حائل، إىل عنيزة من يسافر أن يريد شخصا أن قدران فلو»
 اجلمعة وهنا اجلمعة، فوات خوف هي التحرمي علة ألن السفر؛ عليه رمحي فال طريقه، يف هبا
 .(1)«تفوت لن

ب احلنابلة أيضا، قال ابن ، وهو مذهالعلة على بناءً  النهي لعموم منه ختصيص فهذا
 . (2)«ر إن أتى هبا يف طريقه، وإال كرهله السف :وعلى املنع»مفلح: 

يقرر بناء على علة احلديث  (3)((َل صالة حب رة طعام))حديث ومن األمثلة: 
الشيخ أن ظاهر احلديث ليس مقصودا، فليس املؤثر يف النهي هو حضور الطعام، وإمنا الرغبة 

 قام إىل الصالة قام منشغل القلب. فيه حبيث لو
 ال وهو اإلنسان صلى لو دام أن العلة هي انشغال القلب إذاً  فما»: يقول الشيخ 

 ال فإنه العلة عرفنا أننا دام ما :النهي؟ اجلواب يف هل يدخل ه،ل يشوش وال الطعام هبذا أيبه
 .(4)«النهي يف يدخل

حبضرة »: هلمويف املذهب كذلك فهم يقيدون الرخصة ابلتوقان إىل الطعام، فيعربون بقو 
 .(5)«طعام تتوق نفسه إليه

                                                

 .24ص، 5، مصدر سابق، جالشرح املمتعابن عثيمني، ( 1)
 .150، ص2، مصدر سابق، جاملبدع يف شرح املقنعابن مفلح، ( 2)
، 393، ص1ابب كراهة الصالالالالالالالالالالالالة حبضالالالالالالالالالالالرة الطعام الذي يريد أكله يف احلال، جصْْْْْْْْحيح ، أخرجه مسالالالالالالالالالالاللم يف  (3)

 (.560رقم)
 .، بتصرف يسري198/8لقاء الباب املفتوح، ابن عثيمني،  (4) 
 .426، ص1در سابق، ج، مصاملبدع يف شرح املقنعابن مفلح،  (5)
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]سورة  {ژ ژ ڈ ڈ}قوله تعاىل: يف  ومن ختصيص النص ابلعلة:

عام يف قبول شهادة كل عدل فذكر الشيخ أن من خمصصات هذا العموم وجود  [2الطالق:
 متهما كان  فإذا لفرعه، شهد أو ألصله، شهد إذا متهم اإلنسان»التهمة يف الشاهد فقال: 

 على فالدليل فروعه، أو أصوله حاىب قد يكون أن الحتمال شهادته قبول من مينع ذلك فإن
 .(1)«التهمة قوة هو والسنة، بل الكتاب من دليال وليس هو التعليل، مانع هذا أن

فخصص عموم اآلية يف قبول شهادة الشاهد سواء كان ألصله وفرعه أو لغريمها ابلعلة 
رد يف شهادة اإلنسان ألصله وفرعه، مع أن املستنبطة وهي "التهمة" فجعلها مناطا للقبول وال

ولكن استثنوا بناء على علة  {ژ ژ ڈ ڈ} خوهلم يف عموم اآلية األصل د
 التهمة.

وال شهادة الولد لوالده،  ، ومذهب احلنابلة كذلك، فال يقبلون شهادة الوالد لولده،
ويف املذهب رواية بقبوهلا؛ لدخوهلم يف ولكنهم يستثنون شهادهتم آباثر منقولة يف كتبهم، 

 .(2)العموم

 العلة يف توسيع دائرة النص:: أثر املطلب الثاين

من املعلوم أن أبرز فوائد العلة هي توسيع داللة النص بنقل احلكم بواسطتها إىل الفروع 
املسكوت عنها، وهذا عند التحقيق هو القياس، بل هو النتيجة املرجوة من القياس، فإذا 

شمل كل ما عديت علة األصل إىل الفروع املتحققة فيها العلة توسعت داللة النصوص لت
يندرج ضمن تلك العلل، فبدال من أن يكون احلكم خمتصا ابألصل أصبح شامال له ابلنص، 

 وملا شاركه يف تلك العلة من الفروع ابلقياس.
وهذا اجلزء من أتثري العلة على النص مقطوع به، وهنا نذكر بعض األمثلة من كالم 

 الشيخ:

                                                

 .436، ص15، مصدر سابق، جالشرح املمتعابن عثيمني، ( 1)
 .172، ص10، مصدر سابق، جاملغينابن قدامة، ( 2)
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 أمثلة توضح أثر العلة يف توسيع دَللة النص:
: يف مسألة العرااي، وهي بيع الرطب على رألوس النخل ابلتمر، وذلك ملثال األولا

أن املشرتي يكون عنده مترا، وال مال عنده ليشرتي به رطبا يتفكه به، فرخص له مبثل هذا 
 البيع مع أن األصل يف بيع التمر أن يباع مثال مبثل.

اضال يف هذه الصورة وعلى هذا فالنص جاء ابلرتخيص يف بيع الرطب ابلتمر متف
بشروطها املذكورة يف كتب الفقه، فهل ميكن أن نوسع دائرة هذا النص ليشمل غري النخل، 

 فيه خالف بني الفقهاء، فمن نظر إىل املعىن والعلة أابح ذلك، ومنهم ابن عثيمني فيقول:
 هذاو  لكن بشروط العرية، أبس فال زبيب إال عنده وليس عنب، إىل اإلنسان احتاج فإذا»

 أجلها من اليت العلة ألن تيمية؛ ابن اإلسالم شيخ واختاره املنع من الصواب إىل أقرب القول
 مثله كان  ما ، وهكذاألن املقصود دفع احلاجة العنب، عرااي يف موجودة النخل عرااي يف رخص

 .(1)«مال عندهم وليس به للتفكه الناس حيتاج مما
العرااي من خصوص التمر املذكور يف فنالحظ أن ابن عثيمني وسع داللة حديث 

احلديث إىل العموم بناء على العلة اليت استنبطها من احلديث، وهذا تعميم للحكم ابلعلة 
 ومقصود الشارع.

 وذكر الدم أهنر ما))قال: ملسو هيلع هللا ىلص عن الن   يف حديث رافع بن خديج  املثال الثاين:
 وأما فعظ ، السن أما: ذلك عن وسأحدثك  والظفر، السن ليس فكل، علي    اس 

 .(2)(( احلبشة فمدى الظفر

                                                

مصالالالالالالدر املغين، ، وانظر: ابن قدامة، 8/422، مصالالالالالالدر سالالالالالالابق، الشْْْْْرح املمتع على زاد املسْْْْْتقنعابن عثيمني،  (1)
 .12، ص4سابق، ج

 )كتاب اجلهاد والسالالالالالالالالالالالالالالالري، ابب ما يكره من ذبح اإلبل والغنم يف املغامنخاري، صْْْْْْْْْْْحيح البأخرجه البخاري يف  (2)
،كتاب األضالالالالاحي، ابب جواز الذبح بكل ما أهنر الدم إال صْْْحيح مسْْْل (، وأخرجه مسالالالاللم يف 3075( رقم )4/75

 (.1968( رقم )3/1558السن. )
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م أنه مينع أيضا ما فهل خيتص املنع ابلسن بناء على ختصيصه ابلذكر يف احلديث، أ
يشارك السن يف العلة وهي كونه عظما، وعليه فيحرم التذكية بكل عظم سواء كان سنا أو 

 غري ذلك 
م؛ يؤخذ من عموم ظ  عَ  بح أبيِّ ل الذ  ال حيِ  ))أما السن فظفر((يف قوله »يقول ابن عثيمني: 

َن )): ملسو هيلع هللا ىلص العل ة يف قوله  .«(1)فْاعاظ ((أم ا السِّ
ن داللة النص اتسعت بناء على العلة، فبدال من أن يكون النهي هنا فتبني من هذا أ

عن الذبح ابلسن خبصوصه، أصبح بذكر العلة يشمل كل عظم، ولكن كما هو مالحظ يف 
هذا املثال أن العلة اليت وسع هبا ابن عثيمني داللة النص منصوصة وليست مستنبطة، فيكون 

ا يكون أثر العلة املستنبطة على النص ابلتعميم أو أثر العلة املنصوصة على النص قطعيا بينم
التخصيص ظنيا، بل رمبا ال يرتضيه أحياان ويرجح ظاهر النص على العلة املستنبطة؛ الحتمال 
 اخلطأ يف استنباط العلة، وال ميكن أن يسلط االستنباط على ظاهر النص فهو أقوى منه قطعا.

ئشة رضي هللا عنها قالت: قال رسول : يف معرض استدالله حبديث عااملثال الثالث
  ، آايت من ولكنهما حليات ، وَل أحد، ملوت يكسفان َل والقمر الشمس إن)) ملسو هيلع هللا ىلص:هللا 

 .(2)عباده(( هبما   خيوف
 يصلى: الثالث القول... »ة فيها ختويف يقول ابن عثيمني: على أنه يصلى لكل آي

   آايت من آيتان إهنما)): ملسو هيلع هللا ىلص قوله وهي العلة عموم :يلي مبا ختويف، واستدلوا آية لكل
 األخري . وهذا.هلا يصلى فإنه التخويف، فيها يكون آية فكل: قالوا ،((عباده هبما   خيوف
 .(3)«الراجح هو وهذا عظيمة، قوة له ال، هللا رمحه ال تيمية ابن اإلسالم شيخ اختيار هو

                                                

 (.1353ئح رقم )، مصدر سابق، ابب الصيد والذابفتح ذي اجلالل واإلكرامابن عثيمني،  (1)
( رقم 2/620كتاب الكسالالالالالوف، ابب صالالالالالالة الكسالالالالالوف. )  ، مصالالالالالدر سالالالالالابق،صْْْْحيح مسْْْْل أخرجه مسالالالالاللم يف،  (2)
(901 ) 
 (.5/195) مصدر سابق،، الشرح املمتعابن عثيمني، ( 3)
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شمل كل آية ليلنص بذكر العلة  من هذا االستدالل ترجيح ابن عثيمني اتساع افتبني  
 فيها ختويف، بدال من أن يقصر احلكم على كسوف الشمس والقمر.

: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول طالب قالت: قال أيب بنت هانئ : أميف شرحه حلديث: املثال الرابع
 .(1)(( انئ أم اي أجرت من أجران قد))

 ائ ى ى ې ې} : ملسو هيلع هللا ىلصلرسوله  وتعاىل سبحانه هللا قال وقد»: يقول

 والتعليل الغاية تفيد هنا {ەئ}و [6]سورة التوبة: {ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ
 املشركني أحد طلب إذا وهذا فيه، أيمن الذي مكانه إىل رد ه: أي ﴾ۆئ ۇئ ۇئ ﴿ أيًضا،
 .ريه ُ  أن علينا وجب ِديينّ   لقصد   كان  فإن جُيار، أن

 املسلمني أعمال إىل ينظر أو وجل، عز هللا كالم  يسمع أن يريد كأن  :  الدِّيين والقصد
 وإن واملسلمني، اإلسالم ملصلحة هذا ألن فنجريه وصيامهم؛ وصدقاهتم وزكاهتم صالهتم يف

 موحيرُ  ُ ريه، أن يلزمنا ال فإننا ذلك أشبه وما والشراء كالبيع  مباحة أمور أجل من اجِلوار طلب
 .(2)«للمشركني عيًنا فيكون املسلمني أحوال على يط لع أن أجل من اجِلوار طلب إن  ريه أن

ففي هذا النص من كالمه رمحه هللا تعاىل توسيع لدائرة النص، فظاهره األمر إبجارة 
غري املسلم ألجل مساع كالم هللا فقط دون أي غرض آخر، فلم يقف ابن عثيمني يف فهمه 

ه بل نظر ملقصد النص وعلته فجعله شامال لكل قصد ديين يطلبه املستجري للنص عند ظاهر 
سواء كان لسماع كالم هللا الذي هو القرآن الكرمي أم غريه مما يقوده إىل اعتناق دين اإلسالم 

شار إىل هذا املعىن والدخول فيه، من االطالع على أمور الدين كالصالة والزكاة مثاًل، وقد أ
 .(3)بعض املفسرين

                                                

(، رقم 4/100) ،كتاب اجلزية، ابب أمان النساء وِجوراهن  ، مصدر سابق،صحيح البخاريأخرجه البخاري يف،  (1)
كتاب صالالالة ملسالالافرين وقصالالرها، ابب اسالالتحباب صالالالة   ، مصالالدر سالالابق،صْحيح مسْل  أخرجه مسالاللم يف، (، 3171)

 (. 336)رقم( 1/498)،الضحى وأن أقلها ركعتان
 (. 1313رقم ) ،145، ص14، مصدر سابق، جفتح ذي اجلالل واإلكرامابن عثيمني،  (2)
 . 6/100 ،مصدر سابق ،تفسري القرآن العظي انظر: ابن كثري،  (3)
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 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ}تعاىل:  هللا قول: يف تفسريه ومن ذلك

]سورة  { ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ

، أبن كل  س حمرم ﴾ے ے ﴿بط الشيخ من خالل العلة يف قوله فاستن ،[145األنعام:
عموم احلكم بعموم العلة الالالال ، ففإن مقتضى هذا التعليل أن كل ما كان  ساً فهو حمرم»فقال: 

 .(1)«يعين القياس الالالال
فلم ينحصر احلكم على املذكور يف اآلية _امليتة الدم املسفوح حلم اخلنزير_ بل توسعت 

من أبدع ما  داللة النص من خالل علته لتشمل كل شيء  س ليحكم عليه ابحلرمة، وهذا
 يكون من استعماالت العلة يف توسيع دالالت النصوص.

 :عند ابن عثيمني ومن مناذج توسيع دائرة النص بناء على العلة
أبصناف هي ورد النص  ، مع أناألصناف اليت خترج منها زكاة الفطر توسيع دائرة

 .)الشعري والتمر والتمر واألقط(
 سواء الفطر، زكاة يف خترج األنواع هذه أن (2)املؤلف كالم  وعموم»يقول ابن عثيمني: 

 أخذوا هنا والفقهاء احلديث، يف عليها منصوصا جاءت ألهنا تكن؛ مل أم وطعاما قوات كانت
 أقطا، أو زبيبا أو شعريا أخرج الوقت هذا يف الناس أحد أن لو وعليه معناه؛ دون النص بظاهر
 .«بقوت ليست أهنا رغم ذلك ألجزأه

 إذا إال جيزئ ال األقط: أمحد اإلمام عن ورد وهلذا جتزئ؛ ال أهنا لصحيحوا»مث يقول: 
 التمثيل سبيل على ذكرها فيكون طعاما كانت  ألهنا احلديث؛ يف عليها نص وإمنا قوات، كان
 يف خنرجها كنا)): قال ال ال اخلذري سعيد أيب عن البخاري صحيح يف ثبت ملا التعيني؛ ال

                                                

 . 2/236 ، مصدر سابق،تفسري ابن عثيمنيابن عثيمني،  (1)
 يقصد احلجاوي صاحب منت زاد املستقنع يف املذهب احلنبلي. (2)
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 والشعري والزبيب التمر يومئب طعامنا وكان طعام، من صاعا    رسول عهد
 .(2)«ويطعم يؤكل طعام أهنا وهي العلة، إىل إشارة فيه «طعام من»: فقوله (1)واألقط((

فظاهر عدول الشيخ عن ظاهر النص الذي يقضي بتخصيص األصناف املنصوصة 
طعاما  ا تقتضيه العلة املنصوصة وهي كون تلك األصنافابإلجزاء دون غريها، إىل األخذ مب

 بتلك األصناف قوال ظاهراي مرجوحا.قول من حيصرها  واعتربيقتاته الناس، 
سوى هذه األصناف بل ألغى بعض ما نص ليشمل ومل يكتف بتوسيع مفهوم ال 

األصناف اليت مل تعد طعاما للناس يف الوقت احلاضر، مع كوهنا منصوصا عليها يف احلديث، 
 مبا يدل داللة واضحة على أتثري العلة على ظاهر النص عند ابن عثيمني.

أن  )) تقدمي بر الوالدين على تطوع اجلهاد بدليل حديث ابن عمرالقول بومن ذلك: 
قال:  أحيٌّ والداك؟ ": ل ل  النيب للجهاد يف سبيل  ، فقا  النيب رجال  استأذن

 .(3)((نع ، قال: "ففيهما فجاِ د  
 روحهالولد ابلوالدين إبزهاق  الضرر حصولفاستنبط الشيخ علة هلذا النص وهي 

ليه ، وبناء على العلة فكل تطوع يفوت حقا للوالدين أو يضر هبما فالرب هبما مقدم عابجلهاد
مثال،  لو كان األب أو األم حيتاج أحدمها إىل متريض كما»فيقول:  هاوصيامالنافلة كصالة 

وإذا اشتغل االبن أو البنت هبذه الطاعة ضر األب أو األم فحينئذ هلما أن مينعاه، وجيب عليه 
 .(4)«هو أن ميتنع؛ ألن بر الوالدين واجب والتطوع ليس بواجب

عاما  ه املستنبطةوبناء على التقرير السابق يتبني أنه جعل النص السابق من خالل علت
يف كل صورة توجد فيه نفس العلة، فكل انفلة سيؤدي االنشغال هبا إىل حلوق الضرر ابلوالدين، 

                                                

، مصالالالالالالالالالالالالالالدر سالالالالالالالالالالالالالالابق، يف الزكاة، ابب الصالالالالالالالالالالالالالالدقة قبل العيد، حديث رقم، صْْْْْْْْْْحيح البخاري أخرجه البخاري، يف (1)
(1510 .) 
 .181، 6/180، مصدر سابق، لى الكايفتعليقات ابن عثيمني عابن عثيمني،  (2)
، مصالالالالالالالدر سالالالالالالالابق، كتاب اجلهاد والسالالالالالالالري، ابب اجلهاد إبذن األبوين، برقم صْْْْْْحيح البخاري أخرجه البخاري، يف (3)
 ( .2549(، ومسلم، كتاب الرب والصلة واآلداب، ابب بر الوالدين وأهنما أحق به، برقم )3004)
 .8/14، مصدر سابق، ستقنعالشرح املمتع على زاد املابن عثيمني، ( 4)



157 

 

أو  -وهو األصل املنصوص عليه-فإن الرب هبما مقدم على تلك النافلة سواء كانت جهادا 
  غريه من نوافل الصالة والذكر وغريمها.

 :ابلعلة عند ابن عثيمني ب الثالث: إلغاء دَللة ظا ر النصاملطل

 يستنبط هذه املسألة وهي إلغاء داللة النص ابلعلة يعرب عنها األصوليون بقوهلم: أن
ابإلبطال، وميثلون له بتعليل احلنفية وجوب الشاة يف الزكاة بعلة دفع  عليه يعود معىن النص من

 .(1)النص حاجة الفقري؛ ألهنم جييزون القيمة بدال عن الشاة، فيسلطون العلة على
 :ابإللغاء مناذج من أتثري العلة على ظا ر النص

حسب ما يراه الباحث من خالل اطالعه القاصر أن الشيخ ابن عثيمني مع تقديسه 
بعض ظواهر النصوص مستمسكا  قد ال يقول مبقتضىالواضح للنصوص الشرعية إال أنه 

تمسك فيها بظاهر النص بعللها ومقاصدها، وإن كان هذا قليل ابلنسبة للمسائل اليت اس
  يرتض معارضتها ابلعلل واملقاصد، ومن تلك املسائل:الشرعي ومل

إذا أذن املؤذن على  ،القول بعدم االلتفات يف األذان عند احليعلتنيالنموذج األول: 
 من "احلكمة ، يقول:من سالالالالالالالالالالالنية االلتفات يف األذان بناء على العلةاملكربات احلديثة، وذلك 

 ال: ذلك على وبناء الشالالالالالالالالالالالالالالمال، وعلى اليمني على من املدعوين إبالغ ومشاال ميينا االلتفات
 ولو املنارة؛ يف اليت «السالالالالالالالالالماعات» من يكون اإلمساع ألن الصالالالالالالالالالوت؛ مبكرب أذن من يلتفت
 .(2)«اآلخذة» عن ينحرف ألنه الصوت؛ لضعف التفت

                                                

، مصالالالالالدر شْْْْرح خمتصْْْْر الروضْْْْة(، الطويف، 3/244، مصالالالالالدر سالالالالالابق، )اإلحكام يف أصْْْْول األحكاماآلمدي، ( 1)
)بريوت: دار الكتب هناية السْْْْول شْْْْرح منهاج الوصْْْْول،  عبد الرحيم بن احلسالالالالالالن، (، اإلسالالالالالالنوي،3/731سالالالالالالابق، )
، التقرير والتحبري على حترير الكمال بن اهلمام (، ابن أمري حاج،355)ص:  ،م(1999ه_1420، 1العلمية، ط

 (.1/153مصدر سابق، )
 (.2/60، مصدر سابق، )الشرح املمتعابن عثيمني،  (2)
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 حي» لال ميينا يلتفت نهأ: السنة ظاهر وهو املشهور مع إقراره أبهنا سنة فقد قال قبلها: ولكن
 . (1)مجيعا" املرتني يف «الفالح على حي» لال ومشاال مجيعا، املرتني يف «الصالة على

وهو حالالديالالث أيب النص،  ظالالاهر فقالالد جعالالل العلالالة اليت هي قوة إبالغ الصالالالالالالالالالالالالالالوت مقالالدمالالة على
))وأذن بالل قْْال فجعلْْت أتتبع فْْاه  هنْْا و هنْْا يقول ميينْْا ومشْْاَل يقول  جحيفالالة قالالال:

  .(2)الصالة حي على الفالح(( حي على
يف مسألة الّسَبق الذي هني عنه إال يف ثالث منها اخليل، فقد قرر  النموذج الثاين:

ضوء هذه العلة اليت قال هبا  يفالفقهاء أن العلة اجلامعة هلا هي التقوي واالستعداد للحرب، و 
احلربية، فلم تعد اخليل ابن عثيمني أيضا انقش احلديث يف ضوء التغريات احلاصلة يف اآللة 

املنصوص عليها وسيلة قتالية، بل أصبحت وسيلة تكسب واستعراض أمام اجلماهري، فهل 
 تسلط هذه العلة على ظاهر هذا النص حبيث مننع من السبق فيها بعوض؟

فإن قال قائل: وأيضاً السبق على اخليل اآلن يُتخذ جتارة، ومنفعته »يقول ابن عثيمني: 
لوقت احلاضر قليلة فيلزم ال على طرد القاعدة ال أن متنعوا من ذلك ال أي: من يف احلرب يف ا

فنقول: هذا ينبين على قاعدة ذكرها ، لعوض ال؛ ألن الناس اختذوها جتارةاملسابقة على اخليل اب
يء ذي فائدة يف وقت الرسالة مث عدمت ش العلماء ال رمحهم هللا ال وهي: أنه إذا نص الشرع على

ون يف وقت الرسالة، فهل نتبع املعىن أو نتبع اللفظ؟ العلماء خيتلفون يف منفعته اليت تك
 .(3)«هذا

ولذلك نعلم أن املسابقات اآلن اليت جتري بني اخليل ال ختضع لإلابحة »: ويقول
 .(4)«املذكورة يف هذا احلديث ألن العلة يف تعليمها اجلهاد والتقوية عليه منتفية

                                                

 نفس املصدر. (1)
( 503رقم ) ،359، ص 1ج، مصالدر سالابق، كتاب الصالالة، ابب سالرتة املصاللى، صحيح مسل أخرجه مساللم،  (2)
. 
 .1/95سابق،  ، مصدرالشرح املمتعابن عثيمني،  (3)
 (.1329، حديث رقم )14/193، مصدر سابق، فتح ذي اجلالل واإلكرامابن عثيمني،  (4)
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سيلة فاعلة من وسائل احلرب، فلم يعد املسابقة هبا ولعله يقصد أن اخليل مل تعد و 
، جائزة، أو أنه يشري إىل خمالفة الناس ملقصد املسابقة عليها، وأهنم يقصدون التباهي والتجارة

 وغري ذلك من املقاصد املخالفة ملقصد الشارع.
: يف نكاح الشالالالالالالالالالالالالالغار مع تسالالالالالالالالالالالالالمية املهر، فظاهر احلديث النهي عن النموذج الثالث

بسبب خلوه عن املهر، فلو فرض كل ويل ملوليته مهر مثلها انتفى احملذور، ولكن ابن الشغار 
لكن وإن قلنا إن هذا صالالالالالحيح من حيث النظر، فإنه »عثيمني يرى منع ذلك أيضالالالالالا فيقول: 

ال ينبغي فتح الباب للعامة؛ ألن اإلنسان الذي ليس عنده خوف من هللا، إذا كان يهوى أن 
كرهت الزوج فيجربها، فسالالالالالالالالالالالالالالد الباب يف مثل هذا الوقت   فهي وإن يتزوج ببنت هذا الرجل،

أوىل، وأن يقال: مىت شالالالرط أن يزوجه اآلخر فإنه جيب فسالالالخه درءا للمفسالالالدة، أما من حيث 
املعىن ومن حيث النظر، فإن ظاهر األدلة يقتضي أنه إذا وجد مهر العادة، والرضا، والكفاءة 

 .(1)«فال مانع
ب يف هذا الزمن، وأنه ال يصالالالالح الشالالالالغار مطلًقا، وإن كان أان أرى سالالالالد البا»ويقول: 

إذا  "كانشالالالالالالالالالغر امل"مبقتضالالالالالالالالالى احلديث، وأنه من قوهلم:  املذهب ميشالالالالالالالالالون على ما ذكرانه أواًل 
خال، وكما هو تفسري ابن عمر الالالالالالالال رضي هللا عنهما الالالالالالالال أو انفع، ولكن نظرًا لفساد أهل الزمان 

 .(2)«أرى أن يسد الباب مطلًقا
اسالالالالتنادا إىل فسالالالالاد ذمم األولياء، وإكراههم مولياهتم على الزواج مبقابل  فهو يرى املنع
إذا اجلواز ي ضالالالتمع أن ظاهر النص يق وأيضالالالا احتمال حصالالالول النزاع، أن يتزوج مبولية اآلخر،

فالشالالالالاليخ املنع حىت مع تسالالالالالمية املهر،  تقتضالالالالالي العلةلكن ، و ، ومتت شالالالالالروط النكاحاملهر مسي
 وهذا نظر منه يف األدلة مبقتضى العلة ومآالت األحكام.ص، يقدم العلة هنا على ظاهر الن

                                                

 .12/174، مصدر سابق، فتح ذي اجلالل واإلكرامابن عثيمني،  (1)
 (.988، حديث رقم )11/130، مصدر سابق، فتح ذي اجلالل واإلكرامابن عثيمني،  (2)



160 

 

ألنعام، جواز دفع القيمة عوضالالالالالالالالالالالالالالالا عن األعيان يف هبيمة اترجيحه النموذج الثالث: 
ويف زكالالاة احلبوب والثمالالار، بنالالاء على التعليالالل مبصالالالالالالالالالالالالالاللحالالة الفقري، مع أن النص جالالاء إبخراج 

 األعيان من املواشي واحلبوب.
أكثر العلماء أنه ال جيوز إخراج القيمة إال فيما نص عليه  يرى»يقول ابن عثيمني: 

الشرع، والصحيح أنه جيوز إذا كان ملصلحة، أو حاجة، سواء يف هبيمة األنعام، أو يف اخلارج 
 .(1)«األرضمن 

فالنص ورد ابلعني ال ابلقيمة، فالعدل عن العني إىل القيمة مراعاة للعلة، وقد صرح 
 .(2)«للفقراء، وهذا استنباط من النص معىًن يلغي داللته فعأن أخذها أن»هبا بقوله: 

ومما يناقش به ابن عثيمني أنه أجاز دفع القيمة هنا، ومنعها يف صدقة الفطر، مع أن 
النص هنا يف زكاة األنعام والثمار على إخراجها من جنسه، كما هو احلال ابلنسبة لصدقة 

اجها من أصناف معينة، فلم اعترب العلة هنا الفطر، فقد جاء النص يف صدقة الفطر على إخر 
 ومل يعتربها هناك، إال أن يكون مثة فرقا بني املسألتني فاهلل أعلم.

 متاشيا مع العلة، واز االستجمار حبجر واحد له ثالث جهات،قوله جب ومن األمثلة:
 من أبقل وهناان أن نستنجي))بثالثة أحجار كما يف حديث سلمان  اً مقيدورد مع أن النص 

 .(3)أحجار(( ثالثة
فمن نظر إىل ظاهر النص اشرتط ثالثة أحجار، ومن نظر إىل »قال ابن عثيمني: 
حجر ذي ثالث جوانب، بل ورجح ابن عثيمني القول الثاين بناء  املعىن أجاز االقتصار على
 شعب ذا احلجر كان  فإذا معلومة، العلة ألن ذلك؛ يف الراجح هو على العلة فقال: وهذا

 .(4)«صح منه جهة بكل واستجمر

                                                

 .6/142 ر سابق،مصد الشرح املمتع،ابن عثيمني،  (1)
 .18/67 مصدر سابق،، جمموع فتاوى ورسائل العثيمنيابن عثيمني،  (2)
 (.262، رقم)(1/223كتاب الطهارة، ابب االستطابة، )صحيح ، أخرجه مسلم يف،  (3)
 (.1/138بتصرف يسري، ) الشرح املمتع،ابن عثيمني،  (4)
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فنالحظ ترجيحه للمعىن على ظاهر النص، فألغى التقييد ابلعدد الذي دل عليه ظاهر 
 على العلة. النص، كل ذلك بناء



162 

 

 اخلامتة

 اليت توص ل إليها الباحث: أهم النتائج
قد يكون ابلعلل العامة اليت تراعيها الشريعة يف تشريعاهتا على سبيل العموم، أن التعليل  .1

كاملصاحل واملفاسد وغريها، وقد يكون التعليل ابلعلة اخلاصة ابلنص أو احلكم اجلزئي، 
كم حال الغضب، فهذه علل جزئية خاصة ابلنص كعلة حترمي اخلمر، وعلة النهي عن احل

 أو احلكم املرتبطة به. 
وأن التعليل اخلاص هو التعليل ابلعلة االصطالحية، وهي اليت يبحثها األصوليون يف آخر  .2

 ابب القياس، وهي الركن الرابع من أركانه.
لدليل عثيمني يهتم ابلتعليل مبفهوميه العام واخلاص، إىل جانب االستدالل اب أن ابن .3

  النقلي، مقدماً له على التعليل.
من خالل البحث يتبني مدى إعمال ابن عثيمني للعلل الشرعية إذا صح  خمرجها وطريقها،  .4

فقد خيصص هبا عموم بعض الظواهر، وأحيااًن اندرة قد يلغي ظاهر النص ابلعلة، وهذا 
ثرة مراسه على املسائل جيعل الباحث يدرك مدى امللكة الفقهية اليت وصل إليها الشيخ؛ لك

 والتعامل مع النصوص الشرعية، ومعرفة عللها ومقاصدها.
من خالل البحث يتبني أن للشيخ مسائل قد يكون رأيه فيها أقرب إىل الظاهر منه إىل  .5

التعليل، فيجنح إىل النص غري ملتفت إىل العلل اليت يعلل هبا الفقهاء، بل ويفندها واحدة 
العلل املستنبطة، سيما اليت يكون املسلك فيها نرد االحتمال، واحدة، وهذا يعود لضعف 

 أو يكون النص فيها قاطعاً ال ميكن جتاوز ظاهره.
من خالل البحث يتبني مدى أتثر ابن عثيمني اببن تيمية مببدأ التعليل، وهذا التأثر فرع  .6

هو الذي اقتضى عن أتثره بطريقته الفقهية عموماً، وإعمال العلل واملقاصد لدى ابن تيمية 
خروجه عن آراء املذاهب يف بعض املسائل اليت اشتهر خالفه فيها، وكان هذا أيضا ظاهراً 

 يف ترجيحات ابن عثيمني وتعليالته.
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 التوصيات
من خالل البحث تبني للباحث أمهية ابب التعليل ومباحث العلة، فهو من أهم أبواب  .1

زالت قليلة، مل توفِّ املوضوع حقه، فأقرتح أصول الفقه، لكن البحوث يف هذا املوضوع ال 
على الباحثني أن يولوا هذا املوضوع اهتمامهم؛ ألن ابب التعليل قد يكون مسلكاً 
لالفتئات على النصوص، كما نراه من بعض االطروحات املعاصرة، اليت تدعوا إىل التمرد 

من التأصيل  على النصوص حبجة التمسك بعلته ومقصده، فوجب على الباحثني مزيداً 
 والتقعيد.

بتبسيط علوم األقدمني،  ومن خالل البحث واالطالع يف كتب ابن عثيمني تتبني ميزته .2
فعبارته متناهية يف الوضوح والسهولة، مع صحة املضمون، وهبذا أدعو الباحثني إىل 
االستفادة من هذا العامل ومن كتبه وشروحاته، ويف هذا اجلانب على وجه اخلصوص؛ ألن 

مل خترج إال للخواص من طلبة العلم، انهيك حبيسة الكتب،  العلوم الشرعية ال تزالبعض 
عن وصوهلا لعموم املسلمني، وذلك يعود إىل قصور الدارسني والباحثني يف فتح ما أغلق 

 ُهو ة كبرية بيننا وبني تراثنا وعلومنا الشرعية.من عبارات املتقدمني، مما أدى إىل 
زن يف حبوثهم بني قدسية النصوص وإعمال العلل واملقاصد، فإن من أوصي الباحثني ابلتوا .3

الباحثني من زلت به القدم بسبب إيغاله يف إعمال املقاصد ، ومبالغته يف عقالنية األحكام 
 حىت رد النصوص هبذه احلجة.
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 الفهارس

 القرآنية فهرس اآلايت
رقمييرقمي آليةيطرفي آليةيم

ي لصفحة
يسورة البقرة-2

ي29ي127ي...{ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}ي1
ي10ي260ي{يٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ}ي2

ي89ي286ي{يەئ ائ ائ ى ى ې ې ې}ي3
يسورة النساء -4

ي27ي24ي{يٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ}ي4
ي132ي165ي{ي ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ}ي5

يسورة املائدة -5
ي27ي3ي{يڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}ي6
ي67ي45ي{يڭ ڭ ۓ ۓ ے ے}ي7
ي114ي51ي{ي ڀ ڀ ڀ}ي8
ي113ي82ي...{ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے}ي9
ي76ي91-90ي...{ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}ي10
ي136ي90ي...{ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}ي11

يسورة األنعام -6
ي142ي145ي...{ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ}ي12

يسورة التوبة -9
ي141ي6ي...{ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې}ي13
ي60ي120ي...{ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ}ي14

يسورة إبرا ي  -14
ي18ي7ي{يڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ}ي15
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رقمييرقمي آليةيطرفي آليةيم
ي لصفحة

ي18 7 ...{ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ} 16
يسورة النمل -27

ي18ي40ي{يے ھ ھ ھ ھ}ي17
يسورة األحزاب -33

ي89ي5ي{ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ}ي18
ي81ي36ي...{ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}ي19

يسورة الزخرف -43
ي82ي18ي{يھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ}ي20

يسورة ق -50
ي63ي1ي{ي  ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}ي21

يسورة احلشر -59
ي7ي6ي...{ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ}ي22

يسورة اجلمعة -62
ي136ي9ي{يٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ}ي23

يسورة الطالق -65
ي137ي2ي{يژ ژ ڈ ڈ}ي24
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 النبوية واآلاثر فهرس األحاديث
 

 الصفحة طرف احلديث م
 110 ((..فقال  لكت، وقعت على أ لي يف رم ان، قال أعتق رقبة.ملسو هيلع هللا ىلص ))أتى رجل النيب  1
 24 ))إذا مسعت  املؤذن فقولوا مثلما يقول(( 2
 100 .(())إذا كان يف الصالة، فإن  يناجي رب ، فال يبزقن بني يدي ، وَل عن ميين  ولكن عن  3
كاَرَ    لِلن اِس(( 4  18 ))ِإن  أاش كارا الن اِس ِاِ  أاش 
أحيٌّ والداك؟ قال  ، فقال ل  النيب للجهاد يف سبيل    ))أن  رجال  استأذن النيب 5

 نع ..((
143 

 124 ))إمنا كان يكفيك أن تقول بيديك  كبا مث ضرب بيدي  األرض ضربة واحدة مث ..(( 6
 124 ))التيم  ضربتان ضربة للوج ، وضربة لليدين إا املرفقني(( 7
 106 ))الب ب ابلب ب(( 8
 122 اإلبل(( ))صلوا يف مرابض الغن ، وَل تصلوا يف مبارك 9
 100 ))فإن أحدك  َل يدري أين ابتت يده(( 10
 112 (())فق ى أن حفظ احلوائط ابلنهار على أ لها، وأن حفظ املاشية ابلليل على أ لها،  11
 142 ))كنا خنرجها يف عهد رسول   ) صاعا من طعام، وكان طعامنا يومئب التمر ..(( 12
 123 ))َل نكاح إَل بوب(( 13
 102 ك  أحد بني اثنني و و غ بان(())َل حي 14
 24 ))َل خيرج حىت يسمع صو  أو جيد رحيا(( 15
َكَر اا ا مان  َلا يش كر الن اس(( 16  18 ))َلا ياش 
 107 ))َل يغتسل أحدك  يف املاء الدائ ، و و جنب(( 17
 128 ))َل يفلح قوم متلكه  امرأة(( 18
 102 ا اخلمر، وما ابملدينة شراب يشرب إَل من متر(())لقد أنزل   اآلية اليت حرم   فيه 19
 76 أشق على أميت ألمرهت  ابلسواك عند كل صالة(( ن))لوَل أ 20
 139 (())ما أهنر الدم وذكر اس    علي  فكل، ليس السن والظفر، وسأحدثك  عن ذلك  21
 101 ((عن ذلك  ))ما أهنر الدم وذكر اس    علي  فكل، ليس السن والظفر، وسأحدثك  22
 109 ))من ابتاع خنال بعد أن تؤبر فثمرهتا للبي ابعها إَل أن يشرتط املبتاع ومن ابتاع ..(( 23
 130 ((..))من صلى صالتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصالة فال 24
 130 ))نع  ولن جتزي عن أحد بعدك(( 25
 99 ))هنى عن بيع الغرر(( 26
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 الصفحة طرف احلديث م
 130 رياَة ال يِت َلا تَْن ِقي(())واال كابِ  27
 147 ))وهناان أن  نستنجي أبقل من ثالثة أحجار(( 28
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 املصادر واملراجع
، 3)بريوت: دار الفكر، ط، يف شرح خمتصر خليل موا ب اجلليلابن احلطاب،  .1
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، )بريوت: على حترير الكمال ابن اهلمام التقرير والتحبريابن أمري حاج، حممد بن حممد،  .3

 .م(1983، 2دار الكتب العلمية، ط
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