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  حزم ونظریة الدلیل األصولیة  ابناإلمام 
  الثورة الدائمة بین التجدید والسلفیة
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  شكر وتقدیر

   

الشـــكر والحمـــد هللا كمـــا ینبغـــي لجـــالل وجـــه وعظـــیم ســـلطانه منـــه التوفیـــق وبـــه 

  .العصمة وله الفضل أوًال وآخراً 

یخــرج هــذا الجهــد مــن  أنجــاز لنــا شــكر الخلــق فنشــكر كــل مــن ســاهم فــي  نإ و 

  .المعنى إلى الحس

ــم أوالً  -: أولهــم فلهــا  الجامعــة اإلســالمیة بالمدینــة المنــورة التــي أتاحــت لنــا فرصــة العل

الصــالة  أفضــلنها كاالمدینــة النبویــة الفاضــلة علــى ســ وألهــلوللقــائمین علیهــا الشــكر 

  .والسالم

درمــان والقــائمین علیهــا حیــث  بــأمن الكــریم والعلــوم اإلســالمیة آة القــر عــجام -: ثــانیهم

ونخــص فیهـــا قســـم الدراســـات  وٕاخراجـــاً  أتاحــت لنـــا الفرصـــة لكتابـــة هــذه الرســـالة إشـــرافاً 

  .قسم أصول الفقه ومشرفي الدكتور العبید معاذ أكثرالعلیا وأخص 

وأســال اهللا الــذین حثــوني وشــجعوني علــى كتابــة هــذا البحــث  اإلخــوةشــكر أكمــا 

  .أن یجزي عني الجمیع خیرا فهو نعم المولى ونعم النصیر
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  داءاإله

  سلم وجهه هللا أإلى كل من 

  حب النبي صلى اهللا علیه وسلم واقتفى آثاره أثري أإلى كل 

  إلى السائرین إلى اهللا قاصدین مرضاته 

  إلى العلماء الذین یعملون الكتاب 

  ع الطالب إلى طالب العلم والى جمی

  إلى طالب الحق من الشیوخ والشباب 

  إلى امتنا الناهضة في ظلمات اللیل البهیم 

  إلى المجاهدین للظلم والظلمات وكل الضیم 

  إلى السائرین والثائرین قاصدي الطریق القویم 

  إلى حماة اإلسالم وحراس العقیدة 

  إلى المرابطین في ثغور اإلسالم القریبة والبعیدة 

  تظرین ظهور شمس الحق المنیرة إلى المن

  إلى إمام المسلمین وهو في عالم الغیب لم یظهر 

  إلى ورثة األنبیاء ووالة األمة في كل عصر 

ــــا الُمْرَســــِلین ( ردد:وأهــــدي هــــذا الســــفر أ ــــا ِلِعَباِدَن ــــْد َســــَبَقْت َكِلَمتَُن ــــْم ١٧١(وَلَق ــــْم َلُه ) ِإّنُه

  .) )١٧٣ْم الَغاِلُبوْن () وإِْن ُجْنَدَنا َلهُ ١٧٢الَمَنُصُوروْن (

  صدق اهللا العظیم (سورة الصافات)

  :یقولإلى ولسان ح

  حجاب الظلم والظلمات تنحر     وهذا الكون اجمعه یرجي 

  قریبا سیظهر البتار      وكما السیوف الرجال :ویقیني

   

  

  

 



  ٤

  تقدیم

  أهمیة هذا الكتاب:

حـزم الظـاهري  ابنتأتى أهمیة هذا المؤلف من اتخاذه لإلمام األندلسي المجدد 

  اإلسالمي.مدارًا ومحورًا ومؤشرًا لحركة الفكر 

 الفكـري لألمـةحـزم األندلسـي أنـه وفـى فتـرة مبكـرة مـن التـاریخ  ابنوتأتي أهمیة 

 الحضــاري،مقابلــة الجمــود والضــمور  فــيقــد اتخــذ موقفــًا عقالنیــًا قویــًا جــدًا  اإلســالمیة،

ت المنـاهج العقلیـة المنطقیـة منـذ وقد حوصر الفكر وحورب العربي،المشرق  فيخاصة 

ومــن جانــب آخــر فقــد بــرزت مدرســة عقلیــة  جانــب،هــذا مــن  أمیــة، يدولــة بنــ ءمجــي

ولقــد كانــت  المطلــق،منفلتــة مــن ضــوابط الشــرع ومسترســلة مــع جمــوح العقــل الخــالص 

كمـا كانـت  الشـرعیة،استنباط األحكـام  فيدور الرأي  فيبعض مدارس األحناف تبالغ 

بمعنــى  مطلقــة،إلــى اتبــاع منهجیــة عقلیــة  ءتجــنح بعــض الشــي زلــة،المعتبعــض رمــوز 

عقالنیــة منضــبطة كــل  هــي التــي اإلســالمیة،العقالنیــة  –كمــا ینبغــي  –إنهــا ال تراعــى 

ـــة العقـــل والعقالنیـــة الشـــرعیة  العقالنیـــة المـــؤطرة بإطـــار  أياالنضـــباط بحـــدود ومرجعی

  والسنة.القرآن  فيمصادر الشریعة األساسیة 

حزم بظاهریة شـدیدة االرتبـاط بالنصـوص الشـرعیة الصـحیحة مـن  بنالقد جاء 

 وأ بسـیط،من نـوع سـاذج  هيحزم  ابنظاهریة  أنولكن یخطئ من یظن  وسنة،قرآن 

السـلف ویـروى عـن عبـد اهللا بـن  الحرفیة كمـا كـان یفعـل بعـض يإنها ظاهریة موغلة ف

 فــيدید الحرفیــة فقــد كــان عبــد اهللا بــن عمــر شــ عنهمــا،اهللا  رضــي الخطــاب،عمــر بــن 

 أنالمدینــة  فــيحتــى انــه كــان یحــاول  وســلم،صــلى اهللا علیــه  الرســول،محاولتــه اتبــاع 

فیهــا  وســلم یســیركــان الرســول صــلى اهللا علیــه  التــينفــس الشــوارع والــدروب  فــيیســیر 

یسـیر نفـس  أنلـى الحـج حـاول طریقـه إ فـينـه عنـدما كـان إ! حتى أثرًا أثرًا وطفقًا طفقا

ها الرســـول صـــلى اهللا علیـــه وســـلم ونفـــس الطـــرق ونفـــس المنـــازل ســـار  التـــيالخطـــوات 

مكــث مــدة یبحــث عــن شــجرة كـــان  ربــع، وناحیــة ینبــع أ فــيجــاء  إذاحتــى  والمراحــل،

ولكنـه لـم یسـتطع ذلـك المكـان  فـيالرسول صلى اهللا علیه وسلم قد نـزل تحتهـا للقیلولـة 

كـان أبـوه عمـر یأخـذ ! و یـدر مـا یفعـل حتـار ولـماف كانـت قـد قطعـت ألنهـاالعثور علیهـا 

  علیه هذا المنحى!



  ٥

 هد الظــاهري ظاهریتــاو ظاهریــة عبــد اهللا بــن عمــر وحتــى د وهكــذا كانــت تبــد وأ

ولكـن هـذه  یسیرًا،ال یبتدع شیئًا مهما كان  الذيحرفیة، تحاول االتباع الحرفي والتقلید 

أراد  ولـف عملیـة،كثیر من التناقض وسوء الفهم والـال  فيالمنهجیة الظاهریة كانت تقع 

حــرج  فــيیتحــرك لوقــع النــاس  ومهمــا كــان یفعــل أ المســلمون كلهــم تقلیــد الرســول حرفیــاً 

یســتقر  أنشــدید والســتحال ذلــك أصــًال فمــثًال إن الرســول صــلى اهللا علیــه وســلم أختــار 

فـى الجزیـرة العربیـة و أالمدینـة  فـيحاول كـل المسـلمون الیـوم االسـتقرار  والمدینة فل في

ازدیــاد  فــيالن عــدد المســلمون الیــوم یتجــاوز الملیــار نســمة وهــم  ذلــك،كلهــا الســتحال 

  على مر األیام !!

 وأ یــهتیم ابــنالتأویــل ال یقــف كمــا یفعــل  فــيحــزم  ابــنفــإن  أخــرى،ومــن زاویــة 

 فـيإثبـات مـا أثبتـه القـرآن والسـنة ونفـى مـا نفـاه  فـي للتأویـل،أول سـلم  فـي –القیم  ابن

القـول بنظریـة  أيز وجـل لنفسـه " بـال كیـف " إثبات مـا ثبتـه المـولى عـ لفظي،تفویض 

  العقائد.كما یقول علماء  البلكفة،

    درجاته:أول  فينوع من أنواع التأویل  ووالقول بالبلكفة ه

 بالعضــو، يلیســت هــ وفحینمـا نقــول انــه ســبحانه وتعـالى لــه یــد لیســت كأیـدینا أ

یوجــب التشــبه ن یكــون ذلــك ممــا اســتوى علــى العــرش مــن دون أ ون لــه " وجــه " أأ وأ

ـــق،بـــأحوال  ـــة أ فـــيفإنـــه  الخل قـــل التفســـیر  وذلـــك درجـــة مـــن درجـــات التأویـــل ال محال

  وشرعًا.المقبول لغة 

حزم لیست بهذه الصورة ولكنهـا عقالنیـة شـاملة یسـتخدم كـل  ابنولكن ظاهریة 

نهایــة  فــيالعقلـي  طاالســتنبا وأیســتند كــل هـذا الــدلیل  أنأدوات العقـل والمنطــق بشـرط 

إشـارة متضـمنة فیهـا  والسنة أ ولى نص محكم قاطع من نصوص الكتاب أالمطاف ع

 "،األدلــة النصــیة الشــرعیة القاطعــة  أيیســتنتج منهــا "  ویســتنبط أ أنمعنــى یمكــن  وأ

  .عنده.الظاهر  ووهذا ه

 التـيتذكر شیئًا ما بنظریـة الشـافعي وأصـوله  –حزم  ابنعند  –فنظریة الدلیل 

 فــيمــن نــص  يءشــ ونــص أ إلــىعي وكــل اســتنباط ینتهــي كــل اســتدالل شــر  أنتــرى 

) مهمـا تكـن مـا أسـماه ب (لـذاذة الـرأي المجـرد إلـىیسـتند  أنوال یمكـن  المطاف،نهایة 



  ٦

حــــزم الفكــــري المــــذهبي  ابــــنوتطــــور  المنضــــبطة، االســــتداللبیــــان طــــرق  أياألحــــوال 

  ارتباط.وكذلك داود ارتبطا باإلمام الشافعي أیما 

توطین المنطـق  فيلكبرى تنبع من انه سبق الجمیع حزم ا ابنإن أهمیة اإلمام 

بعشــرات  الغزالــيذلــك اإلمــام  فــيولقــد ســبق  وأســلمته،النظــام التعلیمــي اإلســالمي  فــي

االعتــــراف بالقیمــــة  فــــيحــــزم  ابنبــــ الغزالــــيویــــدور الســــؤال هــــل تــــأثر اإلمــــام  الســــنین،

  المنهجیة الكبرى للمنطق وألسالیب المنطق الحجاجیة؟ 

ـــة عمومـــاً كانـــت آراء وكتـــب  إذاكـــون واردًا ی أنهـــذا یمكـــن  ـــىتصـــل  المغارب  إل

والعكــس  المشـرق،المغاربـة یتلقـون آراء ونظریـات أهـل  إنفقـد كـان مـن المؤكـد  بغـداد،

  .١ما كان مشهوراً 

التــدریس  فــيحــزم أدخــل األســالیب المنطقیــة  ابــنفــإن  ،يءشــومهمــا یكــن مــن 

  والتفكیر ورفض بحزم مقولة المشرقیین !!

  منطق تزندق "" ومن ت

  القول:حزم  ابن إلىوینسب 

  تحقق "تمنطق  " من

رزة حـزم الموسـوم "التقریـب لحـد المنطـق " مـن العالمـات البـا ابـنویعتبـر كتـاب 

رفض وبصورة نهائیة أبعـاد المنطـق عـن الخارطـة  ألنه، تاریخ العلم عند المسلمین في

المنهجیــــة المنطقیــــة ن المنطــــق علــــم إســــالمي أصــــیل وأ أن وأبــــانالعلمیــــة اإلســــالمیة 

 فــي ةة وكــذلك مبادئــه القاعدیــة كلهــا مركــوز المنطــق األساســیة وموازینــه الرئیســومبــادئ 

، ویكــون الكــریم القــرآن فــي، كمــا أنهــا مســتخدمة وبكثافــة اإلنســانالعقــل الفطــري لــدى 

  بعشرات السنین. الغزاليبذلك قد سبق 

ال تأخذ وال  التينیة وما نظریة الدلیل إال عبارة عن تجسید للعقالنیة القرآ

  معین.تعطى إال ببرهان 

  -تعالى:قال 

                          
  . ٦/٢٠٤املعتمدة هنا أو املصرية  ٢/٧٨/ يوجد اتصال ال بأس به أنظر نفح الطيب للمعرى  ١

  وكذلك ترمجة جعونة بن القيمة الكالىب ىف آخر كتاب املؤلف . ٤٩أنظر أيضا ص 
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ــاَن ُهــودًا أَ ( ــاُلوْا لَــن َیــْدُخَل اْلَجنَّــَة ِإالَّ َمــن َك ــْل َهــاُتوْا  وَوَق َنَصــاَرى ِتْلــَك َأَمــاِنیُُّهْم ُق

  .) ١١١ (البقرة: )ُبْرَهاَنُكْم ِإن ُكنُتْم َصاِدِقینَ 

، فیمــا بعــد الغزالــيوكــذلك  ســینا، نابــصــف الفالســفة المســلمون الفــارابي و لقــد و 

یحــوى كــل منــاهج العلــوم ونظریاتــه الثابتــة وحقائقــه  الشــامل،القــرآن الكــریم بأنــه العلــم 

  القاطعة.

  -تعالى:ویدل على ذلك قوله 

ْطَنا ِفي الِكَتاِب ِمن َشْيءٍ (   .)٣٨ (األنعام: )مَّا َفرَّ

  -تعالى:وقوله 

ْلَنــــا َعَلْیــــَك اْلِكَتــــاَب ِتبْ (  ).َیانــــًا لُِّكــــلِّ َشــــْيٍء َوُهــــًدى َوَرْحَمــــًة َوُبْشــــَرى ِلْلُمْســــِلِمینَ َوَنزَّ

    ) ٨٩ :(النحل

  -تعالى:وقوله 

 وَكاَن اْلَبْحُر ِمَدادًا لَِّكِلَماِت َربِّي َلَنِفَد اْلَبْحُر َقْبـَل َأن َتنَفـَد َكِلَمـاُت َربِّـي َولَـ وُقل لَّ (

   ) ١٠٩ (الكهف: )ِجْئَنا ِبِمْثِلِه َمَدداً 

حكامها المحكمـة ال وأ ةنظریته أن الشریع فيحزم  ابنلى هذا الشمول یعتمد وإ 

یقـــیس النـــوازل والمســـتجدات فیمـــا لـــیس فیـــه حكـــم  الـــذيالقیـــاس األصـــولي  إلـــىتحتـــاج 

، ذ والخمـرمثـال ذلـك النبیـ نصـي،نصي على النظائر واألشـباه واألمثـال ممـا فیـه حكـم 

كالویســـكي ) فلـــیس فیهـــا نـــص محكـــم  الخمـــر نـــص محكـــم أمـــا النبیـــذ وأشـــباهه ( ففـــي

  .ولذلك تقاس قیاسًا أصولیًا علیها مسكرة،ولكنها 

  .سكر ببرهان لغة وعقًال ال قیاساً النص حرم كل م أنحزم فیرى  ابنأما 

مــــا ضــــمنیًا ( تســــتخرج إ مــــا صــــراحة و أن القــــرآن فیــــه أحكــــام، إحــــزم  ابــــنیــــرى 

  باالستنباط ).

    -تعالى:قال 

ُســوِل َوإَِلــى ُأْوِلــي اَألْمــِر ِمــْنُهْم َلَعِلَمــُه الَّــِذیَن َیْســتَنِبُطوَنُه ِمــْنُهمْ َردُّوُه ِإَلــى  وَوَلــ(  )الرَّ

  .) ٨٣ (النساء:

یـرث  أنلـى إن كل ما كان من أحداث وما سـیكون حزم یقول إ ابنولذلك كان 

  .إما نصًا صریحًا وٕاما ضمنیاً  كتاب اهللا فياهللا األرض ومن علیها موجود 



  ٨

  -تعالى:قال 

  .) ٦٤ (مریم: )َوَما َكاَن َربَُّك َنِسّیاً (

  یقول فیما معناه:الشافعي لى هذا المعنى ذاته ذهب اإلمام وإ 

فكنـت  حكمهـا،كتـاب اهللا  فيأن قن حادثة تنزل بي إال وأنا مو  و"ما من نازلة أ

ذاكرتــي حتــى أقــع فیمــا  فــيمــرره أســتعرض كتــاب اهللا كلــه و أســجادتي و  وألتــف بثــوبي أ

  ".م یتعلق بتلك النازلة یوجد فیه حك

جزاء اهللا المؤلف فتح الرحمن بن الحاج عبد اهللا على هذه الدراسة القیمة وفى الحقیقة 

  خاصة: واالبتكار،معظمهم یمتازون بالتجدید  العربي،كان فالسفة المغرب 

  حزم  ابن - 

 طفیل  ابن - 

 رشد فیلسوف قرطبة وداعیة الموحدین ابن - 

 .خلدون فیما بعد ابن - 

ولـذلك ظلـت مجهولــة  المشـرق،لــى إولكـن كتــبهم ومؤلفـاتهم لـم تصـل  شـرات،عوغیـرهم 

لـم یصـل  المشـرق، إلـى، ومـا وصـل حـول ذلـك والث من القرن العشرین ألى العقد الثإ

 یقــال،بیــات شــتوي كمــا  فــيدخــل  الغزالــيو ســینا  ابــنفیــه فائــدة تــذكر الن المشــرق بعــد 

  من:حلت به  التيالماحقة نسبة لألحداث الجلل والنوازل العظیمة والكوارث 

  التتر والمغول  وغز  - 

 والحروب الصلیبیة  - 

 الحركات الباطنیة  - 

 وغیر ذلك  - 

 فـــيأجراهــا  التــيحـــزم المنطــق والدراســات القیمــة  ابــناســتخدم بهــا  التــين الطریقــة إ 

، لهــى تــراث عظــیم یشــكر األســتاذ فــتح الــرحمن نطــق وفــى نظریــة الــدلیل خصوصــاً الم

الن العقلیــة  ذلــك،ه والتنبیــه لــه فجــزاه اهللا خیــر الجــزاء علــى الحــاج عبــد اهللا علــى بعثــ

اإلســالمیة هــذه األیــام ومنــذ الهجــوم الكبیــر علــى الفلســفة والمنطــق قــد أصــابها التجمــد 

الجوانــب المنهجیــة وأصــبحت ذهنیــة بســیطة ســاذجة ال تســتفید مــن  فــيواالضــمحالل 
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ناهیـــك عـــن التجویـــد  ضـــوعي،المو أدوات التحلیـــل واالســـتنباط والتجدیـــد والنقـــد والنقـــاش 

  واالستكتاب.

ألن  اآلن.ن إدخال الدراسات والمناهج التحلیلیة النقدیة ألمر ضروري وهام جـدًا إكما 

الـــدین اإلســـالمي دیـــن یعتمـــد علـــى األدلـــة والبـــراهین وال یقبـــل التقلیـــد األعمـــى واإلتبـــاع 

  المتبلد.

  إلیه.وب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أال إله إال اهللا أستغفره وأت

  

  بروفیسور / زكریا بشیر إمام

  مدیر مركز حوار الحضارات بجامعة النیلین

   ه١٤٢٦شعبان 

  م٢٠٠٥الموافق سبتمبر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تمهیدتمهید
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حمـــدًا مســـتمدًا مـــن أســـمائه  الحمــد هللا رب العـــالمین حمـــدًا یلیـــق بجاللـــه كمـــا ینبغـــي لـــه

حمــدًا یفــوق  ،قــٍص وشــائبةٍ صــفاته ســبحانه عــن كــل ن، ومنزهــًا بســعةً و وصــفاته، عظمــًة 

یــوم الــدین، كمــا أراد رب الــدین، وأجمــل إلــى علیــه  ىوال یعلــ وعلــ، یبــذا حمــد العــالمین

د اهللا علیــه وســلم فــي كــل وقــت وحــین أحمــده ســبحانه عــد ىصــل وفصــل أمــام الحامــدین

اهللا وحــده ال شــریك  إاللــه إشــهد أن ال أو العــدد وبعــد العــدد وحیــث ال عــدد بغیــر انتهــاء 

النبــي محمــد خــاتم رســله  ى، وأصــلي وأســلم علــمــدًا عبــده ورســوله مثــل ذلــكمح لــه وأن

ـــك،وأنبیائـــه مثـــل ذلـــك كمـــا یحـــب ربنـــا ویرضـــي فـــي كـــل  ـــًا وبوأدیـــن لـــه ظـــاهرًا  ذل اطن

ُكلُّ َشْيٍء َهاِلٌك ِإالَّ َوْجَهُه وال رب سواه  واهللا ال إله إال ه المحمدیة السمحاء بالشرعة

  .  )٨٨(القصص:  ُتْرَجُعونَ  َلُه اْلُحْكُم َوإَِلْیهِ 

ة التي بین أیدینا أحببت أن أوضح فیهـا أهمیـة وبعد فهذه مقدمة عن البحث واألطروح

قــوم علیهــا ومــا تــوفیقي إال بــاهللا ومســاره والفرضــیة التــي یالموضــوع وأهدافــه ومصــادره 

  .  ٕالیه أنیبو علیه توكلت 

  :  لیها البحث: الفرضیة التي یقوم عأوالً 

فرضــیة وفــاء النصــوص بجمیــع األحكــام، مــا حــزم مــع  ابــنمســیر  علــىویقــوم البحــث 

شــر فـــي ، وأن وفــاء النصـــوص لهــذه الحــوادث یكــون بــنص مباكــان منهــا ومــا ســیكون

، فالقیــاس قــانون فـي القیــاس، وأن األحكــام الكلیــة لیســت المسـألة كمــا یكــون بحكــم كلـي

ال المصـلحة وال سـد ، فـال القیـاس وال االستحسـان و ریعةال یضطرد كما لم توضـحه الشـ

وهي في نفسها ناقصة التكـوین ولـم یـأذن تفي للحوادث والنوازل باألحكام  الذرائع بالتي

  .  ها الشرع بصورة تطمئن لها النفوسب

، وصـحت عقـًال ولغـة أن اإلجمـاع علـىالـنص و  علـىكلیـة تقـوم ولكن في الشرع جمل 

  .  دلیل)حكام ویمكن أن تسمي بـ (الاأل علىتكون دلیًال وبرهانًا 

، وكــذلك كــل حكــم یجــب أن یــرد إلــى الــنص ال ه الجمــل (الــدلیل) ترجــع إلــى الــنصوهــذ

أهــل الــرأي مــرة أخــري وبصــورة جدیــدة، إلـى القیــاس الــذي طــوره وقعــده المتــأخرون وهـم 

ونصـــر مـــذهب أهـــل الحـــدیث بوضـــعه ألصـــول  كمـــا تصـــدي األمـــام الشـــافعي و 

 ىلك تصـد، وكذأهل السنة واألثر رأي ونصرت طریقالفقه التي حسمت طریق أهل ال

محمـــد بـــن حـــزم ألهـــل القیـــاس لینصـــر طریـــق الســـنة واألثـــر ویعیـــد الـــروح  ومـــام أبـــاإل
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توجـه  وتوجه األمام الشافعي واإلمام أحمـد وقـبلهم هـ و، وهىالسلفیة إلى الفقه مرة أخر 

التــي وجــدت عنــد أبــي حنیفــة  ، وهــي النزعــة الحدیثیــةاألمــام مالــك وجلــة فقهــاء الحجــاز

الظــن بــأبي  و. وهــف إلیهــا عنــدما حــاوره األمــام مالــكیوســ ووأبــي یوســف وقــد رجــع أبــ

ــد المقلــدون  هنیفــة وشــیوخح وجمیــع األئمــة وٕانمــا تقــع لهــم األخطــاء لعــدم العصــمة، فقل

  .  وبرهان) فتوجه مذهب ومسار جدید ال بد من التصدي له بحجة ٢الخطأ (

  . صالحیته إلى یوم الدینویتبین من هذه الجمل مدي قوة الفقه اإلسالمي و 

  :  ثانیًا: أهمیة الموضوع والهدف منه

  ویتكون من: 

  .  أ. أهمیة الموضوع

  .  ب. الهدف منه

  :  أ. أهمیة الموضوع

  :  وتتكون أهمیة الموضوع من

  :  . أهمیة الفقه اإلسالمي١١

ورسـوله إلینـا صـلي اهللا اهللا عـن نبـي ومـا صـح ن آالـذي نـزل فـي القـر جملة الشـرع  ووه

ر بـــه اهللا . وقـــد أمـــ مـــن الخلـــق أفـــرادًا وجماعـــات وأمـــةفهـــم مـــراد اهللا و، وهـــوســـلمعلیـــه 

َوَمــا َكــاَن اْلُمْؤِمُنــوَن ِلَینِفـُروْا َكآفَّــًة َفَلــْوَال َنفَـَر ِمــن ُكــلِّ ِفْرَقــٍة   :فــي قولـه تعــالى سـبحانه و 

ْنُهْم َطآِئَفٌة لَِّیَتَفقَُّهوْا ِفي الدِّیِن َوِلُینِذُروْا َقْوَمهُ   :(التوبـة ْم ِإَذا َرَجُعوْا ِإَلْیِهْم َلَعلَُّهْم َیْحَذُرونَ مِّ

١٢٢(.    

فهــم مـــراد اهللا وعـــدم اســتعمال أدوات الفهـــم ســـبب أن عـــدم  ىوكمــا ذكـــر ســبحانه وتعـــال

ـَن اْلِجـنِّ َواِإلنـِس َلهُـْم ُقلُـوٌب  لشقاء كثیر من الخلق في اآلخرة (َوَلَقْد َذَرْأَنا ِلَجهَـنََّم َكِثیـًرا مِّ

  َیْفَقهُــوَن ِبَهــا َوَلُهــْم َأْعــُیٌن الَّ ُیْبِصــُروَن ِبَهــا َوَلهُــْم آَذاٌن الَّ َیْســَمُعوَن ِبَهــا ُأْوَلِئــَك َكاَألْنَعــامِ الَّ 

  .  )١٧٩ :َبْل ُهْم َأَضلُّ ُأْوَلِئَك ُهُم اْلَغاِفُلوَن) (األعراف

                          
  ويرتدد عندنا هذا املرجع فيما بعد باإلحكام .  ٩٢-٨/٨١يد بن حزم اإلحكام يف أصول األحكام "أليب حممد علي بن أمحد بن سع )٢(
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) ٣فـي الــدین ) (یـرد اهللا بـه خیـرًا یفقـه  وســلم (مـناهللا علیـه  ىوقـد جـاء عـن النبـي صـل

رق التشـــریع اإلســـالمي حیـــاة الفـــرد مـــن بطـــن أمـــه إلـــى موتـــه ودخولـــه بطـــن وقـــد اســـتغ

ًال الفـــرد یقظـــة ومنامـــًا وأیامـــًا وأســـبوعًا وأســـابیعًا وشـــهورًا وحـــو األرض كمــا اســـتغرق یـــوم 

مكونـــة مـــن ، كمـــا اســـتغرق التشـــریع أحكـــام األســـرة ومجموعهـــا فـــي مجتمـــع أمـــة یحـــول

أمــة واحــدة تجمــع فــي صــالة الجماعــة فــي الحــي وفــي صــالة ن الشــعوب والقبائــل لتكــو 

فــي الحــج فــي صــعید واحــد كمــا  الجمعـة فــي المســجد الجــامع والعیــد وتجتمــع كــل األمـة

  .  أوجب أن یكون لها إمامًا واحداً 

وأحكــام كســبه وتوزیــع ومنــع الظلــم  المعــامالت بــین النــاس فــي المــالویشــمل التشــریع   

  .  يءوالحسن واإلحسان في كل ش يءعدل في كل شوأمر بال يءوفي كل شفي ذلك 

ن كمـــا قـــال صـــاحب الفكـــر الســـامي فـــي تـــاریخ الفقـــه اإلســـالمي محمـــد بـــن الحســـ ووهـــ

  .  )١/٧٠الحجوي الثعالبي الفاسي (

ام ، تــــالبشــــري ولــــیس النظــــام اإلســــالمي فقــــط"فالفقــــه اإلســــالمي نظــــام عــــام للمجتمــــع 

دول اإلســـالم وألمـــة اإلســـالم ساســـي لـــالقـــانون األ ووهـــ األحكـــام لـــم یـــدع شـــاذة وال فـــاذة

تســعت دائــرة اإلســالم فانتشــرت او .. مــا دخلــت األمــم الكثیــرة فــي اإلســالم أفواجــا جمعــاً 

جناحیهــا مــن نهــر الجــانج فــي الهنــد شــرقًا إلــى أفریقیــا ثــم إلــى األمــة اإلســالمیة مــادة 

مي والتسـویة الفقـه اإلسـالفي زمن قلیل إال باحترام الحقوق والعمل بقواعـد أواسط أوربا 

، وجمع شـتات مكـارم األخـالق العدل البشر التي كانت تحضنها فيبین جمیع أجناس 

 جامعــة تجمعهــاال رابطــة و ومحاســن المعتقــدات فاألمــة اإلســالمیة ال حیــاة بــدون الفقــه 

وال تتعصـــب ألي جنســـیة فهـــي دائمـــة بـــدوام الفقـــه  ،ســـوى رابطـــة الفقـــه وعقائـــد اإلســـالم

كانــت األمــة اإلســالمیة ومهمــا ا وجــد أهــل الفقــه واتبعــوا مضــمحلة باضــمحالله فهمهمــ

  .)"٧١-١/٧٠هـ. (.اسم اإلسالم أ انعدم الفقه والفقهاء لم یبق لألمة

    :. أهمیة أصول الفقه٢

كــان البــد مــن معرفــة معانیهــا وتمییزهــا فاحتــاج نــت مكانــة الفقــه كمــا ذكرنــا آنفــًا ولمــا كا

إال  طلـب، حتـى ال یقـول إنسـان فـي الـدینضـع القواعـد التـي تفـي بهـذا المالنـاس إلـى و 

                          
  م . ١٩٨٧هـ ١٤٠٧البخاري طبعة دار القلم بريوت  صحيح كتاب العلم  ١/٩٩احلديث أخرجه البخاري  )٣(
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ن علوم السلف عند اإلمام الشافعي قدر عظـیم وضـح بـه معـالم بعلم وبرهان فاجتمع م

والزیـادة واالسـتدراك مـن غیـر منواله بالشرح  ىعلهذا العلم واتفق علیه العلماء وساروا 

اهللا  ىم صـلنبیه الكـری األصول المجمع علیها وهي كتاب اهللا العظیم وسنة ىخروج عل

 االسـتعانةذلـك أصـحابه رضـوان اهللا علـیهم أجمعـین، وبعـد  وما أجمع علیه علیه وسلم

وجاءت بها السنة للبیان ثم المعقول مـن ذلـك للتمیـز الـذي  باللغة التي نزل بها الكتاب

ة كالعــام مــن النصــوص واللغــو أ والمنســوخ وتاریخهــا كالناســخقــد یكــون مــن النصــوص 

مـــن عقـــٍل و نـــي أالمع مـــن عقـــل ولغـــة كاســـتقامة ، كمـــا یكـــونیـــدوالخــاص والمطلـــق والمق

 علـىتفـق العلمـاء ا، و اهین المنطقیةبالمتن كما یكون من عقل كالبر  ونقٍل كنقد الحدیث

ســوى  فیمــاهـذا فــي أصــول الفقــه مــن الكتــاب والســنة واإلجمــاع واللغــة والعقــل، واختلفــوا 

فقـــه هـــي الطریـــق الصـــحیح ذلـــك كمـــا ســـیأتي إن شـــاء اهللا، والجملـــة فمعرفـــة أصـــول ال

  .  لمعرفة الفقه

  :  الموضوع . أهمیة٣

ـــا فـــي أنـــه األســـاس النظـــري لمكـــون أساســـي مـــن مكونـــات  تكمـــن أهمیـــة الموضـــوع هن

الفقیه األصولي أبي محمد بن حـزم الظـاهري، وتـأتي  مام المحدثاإلعند  أصول الفقه

مـن  و(الـدلیل) هـ هعنده بعد الكتاب والسنة واإلجماع وعنده أن هذا األصـل الـذي سـما

ـــاب والســـنة واإلجمـــاع كمـــا  ـــاب والســـنةإالكت النصـــوص  وأ ن اإلجمـــاع نفســـه مـــن الكت

یشبه القیـاس عنـد القـائلین بـه ولكنـه لـیس  ومن هذه األصول وهفالدلیل أصل مستنبط 

كمــا  هود لـه بــالعلم والمعرفـة واإلمامـةحــزم رجـل مشـ ابـنو بــدیل للقیـاس،  وبقیـاس بـل هـ

، ه بقوة الحفظ وسیالن الذهن وسعة العلـملم الحدیث ومشهود لفي كتب الرجال وع وه

 ابــن ، ولــم یضــیق فقــهصــولي قــائم شــاهد ماثــل یــدلي بحجتــهكمــا أن إنتاجــه الفقهــي واأل

، لـــذا كـــان ال بـــد للفقهـــاء ودارســـي األصـــول إلیـــهحتـــاج أحـــزم عـــدم القـــول بالقیـــاس وال 

وبحثــه  یل والتعــرف علیــهالــدلالوقــوف عنــد هــذا  اإلســالمي مــنودارســي تــاریخ التشــریع 

 عمومــًا،والفكــر اإلســالمي  واالجتهــادومــدي جودتــه فــي دفــع مســیرة الفقــه  ومعرفــة قوتــه

  حزم وفكره وفقهه الذي تمیز به عن غیره في الكم والكیف.  ابنوقد كان أحد أصول 

  ب. الهدف منه وأسباب اختیاره 

    :. الهدف في البحث والتألیف١



  ١٤

ة ن هنالـك أقسـامًا سـبعإ: له من نفـح الطیـب زم في رسالةمحمد بن ح وأبمام یذكر اإل

 شــيء وأ، لــم یســبق إلیــه یخترعــه يءوهــي إمــا شــ: أحــدها يإال فــعــالم  ال یؤلــف عاقــل

أخطـــأ فیـــه  يءشـــ و، أیرتبـــه مخـــتلط يءشـــ و، أیجمعـــهمتفـــرق  يءشـــ و، أنـــاقص یتمـــه

، جـورى هـذا أن نشـر المخطـوط والمهأن یضاف إلـ نه یمكنأرى أ). و ٤(مؤلفه یصلحه

  .  والمغفول عنه

 وجمــع مــن هــذه األهــداف النبیلــة كشــرح مســتغلق يءقمنــا بــبعض الشــ ولعلنــا نكــون قــد

      .متفرق، وبعض الترتیب وٕاعادة الترتیب والنشر والتنبیه

    االختیار:. سبب ٢

اهضـة وحاجتنـا كآمـة ن یعود سبب اختیار الموضوع ألهمیة الموضوع التي أشـرنا إلیهـا

النــوع  هــذا علــى –التــألیف  كمــا فــي أهــداف –وللتنبیــه  ن البحــثإلــى مثــل هــذا النــوع مــ

حـزم أمـام هـدًي متجـرد  ابـنأن  من الفكر األصـولي السـلفي ولشـعور عمیـق فـي نفسـي

األصـولیة والفلسـفیة  األصـول النظریـة، ومن تنبه له تجده قـد أغفـل أغفله الناسمنافح 

حیـــث أن مجملهـــا قـــد  دةمـــن فائـــ والدراســـات إلـــى كتبـــت عنـــه والتـــي ال تخلـــ رغـــم كثـــرة

مهتمـین للمزیـد مـن البحـث إثـارة ال الذي من أهدافههذا البحث  استفدنا منه وقد وضعنا

ســنیة متینــة  فــي بنــاء أصــول فقهیــة وفكریــةك أن یســهم كــل ذلــ ولعــل ى، عســوالتقصــي

  .  ووافیة بحاجة عصرنا واهللا ولي التوفیق

  البحث ومنهجه:مصادر  ثالثًا:

كتـاب (اإلحكـام فـي أصـول  إلینـا أهمهـالتـي ألفهـا بنفسـه ووصـلت حزم ا ابنأوًال: ُكتب 

    الحدیثة بیروت.منشورات دار األفاق  األحكام) من

 األزهـري اإلمـامكتبـه الشـیخ  أهمهـا مـاومـن  إلینا أیضـاً : ما كتب عنه مما وصل وثانیاً 

  .  بينشر دار الفكر العر  وفقه)آراؤه  –حزم حیاته وعصره  ابن( زهرة بعنوان ومحمد أب

 والتــراجمحــزم ككتــب التــاریخ  ابــن مشــیرًا إلــى: مــا یوجــد متفرقــًا فــي بطــون الكتــب ثالثــاً 

  التلمساني أحمد بن محمد.أهمها (نفح الطیب) للمقري  ومن

                          
  تأيت اإلشارة إليه فيما بعد بنفح الطيب . اخلطيب "ألمحد بن حممد املقري التلمساين و  بن نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين )٤(



  ١٥

وقـد تیســر لنـا منــه طبعــة قدیمـة بمكتبــة القبــة الخضـراء والتــي نقلــت إلـى مســجد الشــهید 

  .  لس ال توجد إال في هذا الكتابندحزم عن أهل األ بنالوهنالك رسالة بالخرطوم 

والفقـه والتـاریخ وقـد أِشـرنا ا یوجد متفرقًا وله صلة بالبحث عمومًا في األصـول : مرابعاً 

هذا البحـث  ىعل ى جمیع هذه المراجع تقریبًا ولعل من أحسنها وأفیدها وأقدمها تأثیراً إل

ــألیف محمــد بــن الاإلســالمي) الفكــر الســامي فــي تــاریخ الفقــه (كتــاب  الحجــوي حســن ت

فــي الفتــرة األخیــرة لــم أجــده إال أخیــرًا ســي وصــلتي بالكتــاب قدیمــة إال أنــي الثعــالبي الفا

ع فــــي بیــــروت فــــي دار الكتــــب مطبــــو  ووقــــد اشــــتریته مــــن الــــدار الســــودانیة للكتــــب وهــــ

ء كثیــر مـن هــذه المراجــع عبـر الــزمن ووقــت ، وقــد قمـت بحمــد اهللا وتوفیقــه بشـراالعلمیـة

 جـدًا رغـم قـدم عهـدي بـه حد المنطق) فقد عسـر علـيّ ب (التقریب لإال كتاالبحث اللهم 

فـــــي میكـــــروفیلم  اســـــتانبولولكنـــــي احتفظـــــت بنســـــخة مخطوطـــــة صـــــورتها مـــــن مكتبـــــة 

      .وأعطیت نسخة منها للجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنورة سلمتها لألستاذ محمود میرا

  :  ب. منهج البحث

 وســـابقة لهـــذا الموضـــوع نقتفـــي أثرهـــا أ ال یوجـــد فـــي المصـــادر التـــي بـــین أیـــدنا دراســـة

، وقــد تخیرنــا فــي هــذا البحــث مســلكًا متعــدد یصــلنا یوجــد ولــمیرها إال أنــه قــد نخــالف ســ

، تـاریخيإطـار  إطارین:حیث جعلناه في  البحث،الجوانب وقد اضطرتنا لذلك ضرورة 

لالسـتعانة بتخصصـات  ضـطررنا أیضـاً ا، وفي اإلطـار التـاریخي النظـري وٕاطار نظري

فــــي  فةالبحــــث إلـــى كتـــب األصـــول والتــــاریخ واللغـــة والفلســـ فاحتـــاج، خـــرى لإلیضـــاحأ

التــــاریخي والثــــاني  لإلطــــار ، إحـــداهمامــــن بــــابین وجعلتـــه إطاریـــه التــــاریخي والنظــــري،

  .  لإلطار النظري

  :  . اإلطار التاریخي لیعالج١

ســــط والو  حــــزم وتــــراجم بعــــض شــــیوخه وتالمیــــذه وأتباعــــه الظــــاهریین ابــــن : ترجمــــةأوالً 

   .السنیة األثریة ثم الظاهریةوبذور ومسوغات النزعة  ياألندلسالعلمي 

وثـورة السـلفیة علم أصول الفقه وتاریخـه وتعریفـه وأهدافـه وغایتـه وتطـوره وجـذوره  :ثانیاً 

  .  في الباب الثاني والتي تفصل یهعلحزم  ابن

  النظري:. اإلطار ٢



  ١٦

الـدلیل وحاولـت فـي القـول بنظریـة حـزم و  ابـنوعنیت به اإلطـار النظـري للظاهریـة عنـد 

 القیــاس علــىحــزم والوقــوف  ابــنمــنهج  علــىف الفصــل األول مــن البــاب الثــاني الوقــو 

وغیـره فسـوغت  حـزم ابـنلهـا  وأنواعه والمشكلة التي تواجه القیاس األصـولي التـي تنبـه

اف الــدلیل والكشــف عــن اكتشــالبــدیل فكــان الــدلیل، وفــي الفصــل الثــاني قمــت بمحاولــة 

فــي ، وقمــت االســتداللو  لوأقوالــه وأقــوال العلمــاء فــي الــدلیحــزم  ابــنعنــد وانبــه بعــض ج

مــن معــاني الــدلیل وجمــع ترتیــب  ومــا ســمح بــه المقــام اســتطعتهــذا الفصــل بشــرح مــا 

. كمـا أشـرت فـي ن عنـدنا أوحـي بـه إلینـا سـیر البحـثجمل الدلیل في شـكل ابتـدعناه مـ

الغزیــر حــزم  ابــنفقــه  اإلشــارة إلــى لیل مــعاإلنتاجیــة الفقهیــة للــدهــذا الفصــل إلــى القیمــة 

غیـــر  ســؤال مــن بصــورة آلیــة فعالــة ومجیبــة لكــلوالــذي یعملــه رضــي اهللا عنــه  أصــالً 

    تردد.

ولما كان هذا البحث بحثًا أصولیًا في قضیة أصولیة في إطار زماني ومكـاني وثقـافي 

الوقـوف و بعض ما یحیط بقضیة البحث  وكل أإلى معرفي معلوم كان البد أن یتطرق 

 ابـندأب المتكلمین من علماء أصول الفقه الذین منهم  واإلیماء إلیها كما ه وعندها أ

هـــذا المنــوال أكثـــر الكتابـــات األصـــولیة منــذ أن كتـــب فیهـــا اإلمـــام  علـــىحــزم، وســـارت 

  .  أصول فقه ومن َثّم بدأ المتكلمونالشافعي كتابه "الرسالة" كأول كتاب 

البــراء، وفــي و الء مــع النســب إیمــاًء ألهمیــة الــوالء وقــد تطرقــت فــي البحــث لقضــیة الــو 

ووجـوده فـي  ةاألثري وشـرعیته السـلفی االتجاهنسب المذهب وجذوره تكلمت عن أصالة 

، حتــى إذا وصــل البحــث ســتمرارًا بــدرجات متفاوتــةاو بتــداًء ا، ع مــذاهب أهــل الســنةجمیــ

كـان البـد مـن  شیخ التصوف األكبر الشیخ محي الدین بن عربي ووجـدناه ظاهریـاً إلى 

وذهبنــا هنــا مــذهب حســن الظــن بالمســلمین  ةتیمیــ ابــنمعــه ومــع شــیخ اإلســالم  ةالوقفــ

ـــراً  ـــاُس كثی ـــط فـــي حقهمـــا الن وهمـــا  وتعـــدیل األئمـــة خاصـــة وأن هـــذین الشـــیخین قـــد غل

، ویمكــن تخــریج ل كاإلمــام الــذهبيالتعــدیو ، أهــل الجــرح معــدلین مــن قبــل أهــل الحــدیث

ـــه فـــي  ابـــنراء آ ـــنتیمی ـــأن عربـــي اب ـــه عنـــى بكالمـــه حفـــظ الشـــریعة  ابـــن، ب منـــع و تیمی

التــرویج للمشــتبهات، كمــا روى مثــل ذلــك عــن العــز بــن عبــد الســالم فــي نفــح الطیــب 

كمــا ســنرى إن   -  عربــي أحســن تخــریج ابــنالــذي خــّرج أقــوال  -للمقــري التلمســاني 

مـن ، ولمـا جئـت للفصـل الثـاني ك في الفصـل األول مـن البـاب األولوكل ذل .شاء اهللا
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، أثارتهمـا شـبهات الفقـه، وجـدت قضـیتین جـدلیتینالباب األول الذي یـتكلم عـن أصـول 

نســـبة علـــم أصـــول الفقـــه للیونـــان صـــد بهـــا تجریـــد المســـلمین ثقافیـــًا و العصـــر األولـــى ق

ــم قــام كتر و  ــا أن العل . یــاق عربــي مضــاد للثقافــة الیونانیــةالحضــارة الهیلینیــة، والحــق هن

، والمفهـــــوم المغلـــــوط عنهـــــا وســـــط ها بأصـــــول الفقـــــهضـــــیة الحاكمیـــــة وصـــــلتوالثانیـــــة ق

الحـــدیث ث، فالحاكمیـــة فـــي اللغـــة والقـــرآن و اإلســـالمیین السیاســـیین فـــي العصـــر الحـــدی

اهللا سـبحانه  و، والحـاكم هـالتحـاكم إلیهمـاو انین) والقضـاء األحكام (القو إلى كانت تشیر 

المحكــوم و حكــم الو ن الحــاكم مصــدر األحكــام وأصــول الفقــه وضــع لتبیــی و، إذ هــوتعــالى

، ولكــن المفكــرون اإلســالمیون ذلــك ینتمــيإلــى وم علیــه وكیفیــة التحــاكم ومــا المحكــبــه و 

كلمــة الحاكمیــة لمــا كــان یعــرف باإلمامــة والخالفــة حیــث ال إمامــة الیــوم وال  اســتخدموا

، إذ المفــاهیم انقلبــتفغلــب هــذا المفهــوم و   - ســوء الحــال  والعیــاذ بــاهللا مــن  - خالفــه 

عـدم علم أن یتهموه بتجاهل الحاكمیة و هذا الإلى لبعض المتسورین  نقالباالسول هذا 

، ســواء بهــذا نمــا هـي المســألة التــي قــام علیهـا والهــدف الــذي سـعى إلیــهالخـوض فیهــا بی

ذاك ! وقــد ســار معنــا هــذا المنحــى الكالمــي فــي البــاب الثــاني خاصــة فــي  والمفهــوم أ

وغات الــــدلیل مســــحــــزم و  بــــنالللغویــــة االعقدیــــة و أولـــه الــــذي یتطــــرق لألُســــس الفكریــــة و 

    القیاس.مشكلة و 

ســب أنهــا یمكــن أن ترتیــب كثیــر مــن المواضــیع التــي أحوقــد قمــت بتوفیــق اهللا بشــرح و 

اإلطـــالع فــي كتــب األصـــول  و، وهـــي كثیــرًا مــا تقـــابلهم فــي الدراســة أتفیــد طلبــة العلــم

هیل العلـــم . وتســـفـــي الـــنفس منهـــا يءوتشــكل علـــیهم وقـــد تســـتوقفهم وقـــد یتجاوزوهـــا بشـــ

. فكــان مــن ذلــك هنــا إدراج األســس دیــن اهللاإلــى طلــب كــل مصــلح وداعیــة للطالــب م

. وكان منها إیضاح فكـر غیـره ضطراد منهجهاحزم لیعلم صواب منطقه و  بنالالفكریة 

  .  اهللا أعلمالرسالة أحسن تلخیص و  القیاس الذي أحسب أني لخصته في هذه ووه

، ثـــم إن شـــئت تفریقـــًا ثـــم جمعـــاً  وجمعـــًا وفرقـــًا، أ ،مـــا الـــدلیل فقـــد شـــرحناه شـــرحًا مثنـــىأ

، حزم جمل وأقوال تشـبه الـدلیل بنال. ووجدنا استخدامهناه وحزبناه، ثم بیّنا إعماله و بوب

فــي الــدلیل، خاصــة  وأحســب أننــا هنــا وبتوفیــق اهللا لــم نســبق لمثــل هــذا العمــل مجتمعــاً 

  .  ذلك علىأمر التأطیر والحمد هللا كثیرًا 
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خلــدون كمصــادر تشــریع كــالعرف  ابــنو حــزم  ابــنأمــور أنكرهــا إلــى شــیر ولــم نــنس أن ن

، الـــدلیل بصـــورة مفوضـــة مـــن قبـــل الـــنص وقـــول الصـــاحب إال أنهـــا جـــاءت فیمـــا أشـــبه

نــده فیــذكرها بابــًا لحــدیث صــح وٕایرادنــا لهــا كــإیراد اإلمــام البخــاري ألحادیــث لــم تصــح ع

لهــذا النــوع مــن األصــول  ، وقصــدنا أن یفــتح البــاب لمثــل هــذه الصــورة المنضــبطةعنــده

 ابـنفیفاد منها وممـا كتبـه األصـولیون فـي هـذا البـاب وتـرك لقصـور مداركـه كمـا یقـول 

ــا ، وتجــاوز العقــدة یكــون فــي تقریــب ألهــل المــذاهب مــع الظاهریــة خلــدون. وفیمــا فعلن

  .  اهللا الموفقو طة بتفویض من النص قبول تلك األصول بالصورة المنضب

لوب التخصصــــات المتداخلــــة بقــــدر ال یخــــل بأصــــالة فــــي البحــــث أســــ اســــتخدمتوقــــد 

، أعنـي أن العلمـاء حث أشبه بسنة األوائل في الكتابةبه الب و، كما یبدأصولیة البحثو 

ف فــي كتــبهم المتخصصــة الســالفین كــانوا علمــاء موســوعیین فیســتخدمون شــتى المعــار 

معـات فـي ، إال أن الجامثـل هـذه الموسـوعیة فـي زمننـا هـذا ، وقـد تعـذرفي موضـوع مـا

، فیسـتعان فـي الرسـائل أسـلوب تـداخل التخصصـاتالطرف األخـر مـن العـالم تسـتخدم 

بتــداخل العلــوم وحاجــة بعضــها  اعتــراف وبــأكثر مــن تخصــص فــي بعــض الرســائل وهــ

ینتقـل  و؛ فاألمر عندهم مؤسس كما عند سلفنا إال أنه هناك تقوم به المؤسسـة ألبعض

خـــر آآخـــر تحـــت مشـــرف تخصـــص إلـــى مشـــرف  فیـــه الشـــخص مـــن تخصـــص تحـــت

، بینمـا السـلف كـانوا یتقنـون مختلـف الرسـالة وٕاخراجهـا علـىي اإلشراف ویجتمع الكل ف

، وقـد كانـت أمثالـه كثـرو ي سـنرى إن شـاء اهللا حـزم التـ ابـنحـال إمامنـا  والعلوم كمـا هـ

إلـى . وقـد وفقنـا اهللا ولـه الحمـد أرضاهماهللا عنهم و  رضيهذه سنة المعارف عند سلفنا 

الكتب المیسـرة فـي بعـض هـذه المعـارف القوامیس و بعض الموسوعات و  لىعالحصول 

ــــا و فاســــتخدمناه ــــق اهللا وٕان قصــــرنا فمن ــــا معشــــر البشــــر ، فــــإن أصــــبنا فبتوفی مــــن طبعن

  القصور.

وقـــد تـــداخل فـــي البحـــث علـــم التـــاریخ، وتـــاریخ الفقـــه، وعلـــم المنطـــق، واللغـــة والفلســـفة 

، أسـلفنا تـداخل تملیـه ضـرورة البحـث كمـا و، مع علم أصول الفقه وهـالكالمیة والعقدیة

  هذا العلم من قبل. ووقد سنه لنا متكلم

یجـده  ووبهذا الجهد البسیط أحسب أني قد غزلت غزًال رقیقًا رجـاء أن یجـد لـه نسـاجًا أ

  .  إال باهللا علیه توكلت وٕالیه أنیبنساجون مهره فینسجون منه ما یشاء اهللا وما توفیقي 
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  حثتفصیل القول في خطة الب

  أن خطة البحث من إطارین تفصیلهما كاآلتي: إلى كما أشرنا قبل قلیل 

 ابـنالزمـاني للموضـوع ممـثًال فـي و البعـد المكـاني و اإلطار التـاریخي  و: وهالباب األول

  .جعلته من فصلینو علم أصول الفقه حزم و 

  :  مباحث ىالظاهري ومذهبه ویشتمل علحزم  ابنالفصل األول: عن 

  :  یتناول الجذور وفیه مطالبالمبحث األول: و 

  .والنسب والوالء االسملب األول: المط

  .المذهب الظاهري والقول بالظاهر أالمطلب الثاني: 

  حزم. ابنقبل وبعد  ة: الظاهریالمبحث الثاني

  .  ضطراد الفكر األثرياالمطلب األول: 

  . حزم وأثره ابنطلب الثاني: معارف الم

  .الفكر والسیاسةحزم في  ابنالمطلب الثالث: أثر 

  :  م أصول الفقه وفیه مباحث كاآلتي: عن علالفصل الثاني

  :  تعریف العلم وموضوعه وفیه مطالب : فيالمبحث األول

  .المطلب األول: في تعریف العلم

  .  المطلب الثاني: موضوع علم األصول

  طرق البحث فیها. یها والمختلف فیها و المطلب الثالث: األصول المتفق عل

  .الفقه ألصولالرابع: أهمیة علم اللسان العربي المطلب 

  :  المبحث الثاني: تاریخ هذا العلم وفیه مطالب

  .المطلب األول: بدایة علم األصول

  .عالقة علم األصول بمنطقة الیونانالمطلب الثاني: 

  .  األصولیة االتجاهاتمطلب الثالث: ال

  :  ا العلم وفیه مطالبالمبحث الثالث: غایة هذ

  .الوسائل وألول: المنهج أالمطلب ا

  .الرئیسالهدف  والمطلب الثاني: قضیة الحاكمیة أ

  :  حزم وفیه مطالب ابنونضجه وثورة  كمال هذا العلم الرابع:المبحث 
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    الشروح.المطلب األول: ظهور المختصرات و 

  .حزم (النفرة السلفیة) ابنالمطلب الثاني: ثورة 

الــدلیل القیــاس و حــزم و  ابــنري للموضــوع أي النظــو اإلطــار الفكــري  و: وهــاب الثــانيالبــ

  : وفیه فصلین

  :  القیاس وفیه مباحثو حزم  ابن: عن الفصل األول

  :  حزم وفیه مطالب بنال: األسس الفكریة المبحث األول

  حزم. ابنالمطلب األول: األساس العقدي عند 

  .أعني به المعرفةو حزم  ابني عند المطلب الثاني: األساس العقل

  .تفسیر النصوصو ني به فهم الخطاب أعو الث: األساس اللغوي المطلب الث

  فیه مطالب كما یلي: و عن القیاس ویشمل تعریف القیاس  :المبحث الثاني

  .تقسیماته عند الفقهاءو ع القیاس المطلب األول: أنوا

  .  الطرق (وذلك عند أهل المنطق) باعتبارالمطلب الثاني: أقسام القیاس 

  األرسطي والقیاس.  المطلب الثالث: المنطق

  .المطلب الرابع: تلخیص القیاس

ضاح لما قیـل وفیـه مطلبـان كمـا ٕایتثنیة و تكرار و  و: مسوغات الدلیل وهالمبحث الثالث

    :یلي

  . : مشكلة القیاسالمطلب األول

  .  حزم ابنالمطلب الثاني: مسوغات الظاهر عند 

  :  صل الثاني: عن الدلیل وفیه مباحثالف

  :  العلماء وفیه مطالبو حزم  ابنعند  االستدالله الدلیل و : فیالمبحث األول

  . حزم والعلماء ابنعند  االستداللو المطلب األول: معنى الدلیل 

  .: مختصر نظریة الدلیلالمطلب الثاني

  .العلماءحزم و  ابنالقیاس الشبه والفرق عند و  االستدالل: الدلیل و المطلب الثالث

  .المطلب الرابع: الداللة

  :  تبویبه وفیه مطالب كما یليو لیل : شرح الدالثانيالمبحث 

  .  ألول: الدلیل المأخوذ من اإلجماعالمطلب ا



  ٢١

  النص.المطلب الثاني: الدلیل المأخوذ من 

  الدلیل.المطلب الثالث: ما أشبه 

    ترتیبه.المطلب الرابع: تأطیر الدلیل وٕاعادة 

    :فیه مطالبو في إعمال الدلیل  :المبحث الثالث

أیضــــــًا بقیــــــة الحــــــزب والحــــــزب اإلجمــــــاعي وٕانتاجــــــه و  ستصــــــحاب االألول: المطلـــــب ا

  .  وٕانتاجه ياإلجماع

  .  : الحزب العقلي البرهاني وٕانتاجهالمطلب الثاني

  المفهوم الضمني الزم المعنى. والمطلب الثالث: الحزب المعنوي أ

 لتقســـیمفـــي آلیـــة الحـــزب العقلـــي الضـــروري أعنـــي الســـبر وا اســـتطرادالمطلـــب الرابـــع: 

  . ووجودها في القرآن الكریم

  .  ثم القول األخیر في الدلیل

  .ثم الخاتمة

المراجــع قائمــة بأســماء الكتــب و وبعــد ذلــك أتبعــه بفهــارس اآلیــات واألحادیــث واألعــالم و 

   العالمین.الحمد هللا رب وقائمة بالمحتویات و 



  ٢٢

  تمهید ومدخل للبحث

األبـد إلـى سـلطانه مـن األزل  الحمد هللا بجمیع محامده كما ینبغي لجالل وجهـه وعظـیم

ونفـس عـدد مـا وسـعه علـم آله في كل لمحـة  علىسیدنا محمد و  علىالصالة والسالم و 

  .  بعدو اهللا 

وجـــه اإلجمــال. فنقـــول وبـــاهللا  علـــىفهــذه توطئـــة لفهـــم هــذه األطروحـــة وفهـــم محتویاتهــا 

إن الظاهریــة هــي القــول بظــاهر الــنص، ومــن ثــم فهــم الــنص مــن غیــر تعــالى التوفیــق 

حجیتـــه و نص ذاتـــه الداللـــة المباشـــرة للـــنص ویرتكـــز البحـــث فـــي الـــو ، أي الـــنص أویـــلت

. ووجــود الــنص قضــیة وفهمــه قضــیة أخــرى. وقــد یــؤدي وجــود الــنص الصــیرورة إلیــهو 

. ولكــن عــدم وجــود نــص بصــورة یقــل حولهــا الخــالفالحكــم إلــى المباشــر فــي المســألة 

 وصــوص األخــرى مفــردة أن النمــا یفیــد الحكــم مــ وواضــح یتطلــب البحــث عــن الــنص أ

بالـــــدلیل  وبالقیـــــاس أ وبـــــالرأي أ الـــــذي قـــــد یكـــــون االجتهـــــاد. ومـــــن ثـــــم كـــــان مجتمعـــــة

  .االستداللو 

دلیل الـإلـى القـول بالظـاهر (الـنص) ومـن ثـم دلـف إلـى محمـد بـن حـزم  وسار اإلمام أب

  . الرأي والقیاس وما سار آخرون نح، كألنه من قبیل النص والظاهر

  :  في الرأي والقیاس

، فـــي حكـــم فـــي الـــدین بغیـــر نـــص، بمـــا یـــراه المفتـــي أحـــوط وأعـــدل ووالـــرأي هـــ  

والقیــاس مــن الــرأي، حیــث ال نــص ولكنــه خصــص بأنــه  .اإلیجــابو التحــریم و التحلیــل 

هـا سـبب الحكـم كمــا فصـله المتـأخرون، وهمـا وجهــان الـنص بعلـة یظــن ب علـىمحمـول 

  .  في الدین االجتهادضرب من ضروب  وه يء، هذا الشواحد يءلش

جبـل  ابـنمعـاذ مسـعود و  ابـنو العبـاس  ابـنو عمـر وعثمـان وعلـي بكر و و وقد ذم الرأي أب

  .غیرهم من الصحابةو 



  ٢٣

     عـــــوف بـــــن مالـــــكوفیـــــه أثـــــر أخرجـــــه القاســـــم بـــــن أصـــــبغ األندلســـــي فـــــي ســـــننه عـــــن 

، أعظمهـم ةبضع وسبعین فرقـ ىتفترق أمتي عل( : قال رسول اهللا األشجعي قال

  ).٥، فیحلون الحرام ویحرمون الحالل)(ن األمور بآرائهمأمتي قوم یقیسو  ىفتنة عل

  .  الشعبي السنة لم توضع بالمقاییس قال

حـزم مـن قبیـل الظـن ال مـن قبیـل الیقـین وفـي اآلیـة (َوإِنَّ الظَّـنَّ َال ُیْغنِـي  ابنوهما عند 

  ).  ٦ِمَن اْلَحقِّ َشْیًئا) وفي الحدیث (إیاكم والظن فإن الظن أكذب الحدیث) (

حتــى األئمــة األربعــة ورد ذلــك لســان عــدد مــن الســلف  ىالقیــاس علــ\وذم الــرأي  وجــاء

 ابـن؛ وقال بالظاهر عدد من أئمة الحدیث كبقي بن مخلد صاحب اإلمـام أحمـد و عنهم

)، وعـدد مـن ٧، وقاضـي األنـدلس منـذر بـن سـعید البلـوطي (. وقاسم بـن أصـبغوضاح

. ولكــن هــذا كمــا ســیأتي إن شــاء اهللاوتالمیــذه  المحــدثین الحنابلــة الــذین رووا عــن أحمــد

  .  القیاس!! وذم للقیاس أوله مناصر ال

، د بـن علـيو وقد رفض القیاس اإلمام جعفر الصادق بصورة واضحة كما فعـل ذلـك دا

التأویالت التي قیلـت فـي هـذا  ىحزم وتحقق من رفض السلف وأطلع عل ابنفلما جاء 

ســـم الحـــدود فـــي ذلـــك وبصـــورة رفـــض القیـــاس بصـــورة ال تـــدع مجـــاًال للشـــك ور  الشـــأن،

إن ، فــمســمى كمــا رفــض المحتــوى بعــد تحدیــده، منعــًا للَّــبسحــزم ال ابــنرفــض  منهجیــة،

  . تحمل صور القیاس المنسوبة للسلف ، وعلیهبعض ما یسمى قیاسًا لیس بقیاس

. فبقولــه قــال وقتنــا هــذا ىالمتــأخرین إلــو حــزم الكثیــر مــن المتقــدمین  ابــنوقــد قــال بقــول 

: ولــم یقــف األمــر عنــد المتقــدمین الــذین ذكــرتهم ر مذهبــه كمــا ســیأتيعربــي ونصــ ابــن

) ٨(ر رفـض القیـاس عـن اإلمـام الشـوكانيعهد قریـب فیـذك ىمستمر إل واألخبار بل ه

                          
-هــ١٣٨٦كتاب السري من طبعة دار احملاسن املصرية حتقيق السـيد هاشـم عبـد اهللا املـدين (  ٢/١٥٨يف سنن الدارمي ف . احلديث املشار إليه بتخرجيه األندلسي يوجد بالفاظ متفرتقة بدون ذكر القياس )٥(

أنظر صـحيح وحديثا مل يصح عنده ، نصاً يف الرأي و بوب له بذم القياس مما يعين ان هذا مذهبه  االعتصاماملعىن إيل صحيح البخاري كتاب  يف ن الرجوعميكوم) و املعىن يوجد متفرقاً . ١٩٦٦

  طبعة دار القلم .  ٩/٧٥٦البخاري 

كتـاب الـرب والصـلة   ١٩٨٥/ ٤صـحيح مسـلم  ً وأيضـاكتـب الوصـايا   ٣٩١-٤/٣٢٠صـحيح البخـاري و  ٢١-١/٩اهللا عنـه  رضـيأنظر كتاب معجم فقه السلف لألستاذ و احملدث حممد املنتصـر الكتـاين )٦(

  م عناية حممد فؤاد عبد الباقي .  ١٩٩١ –هـ  ١٤١٢طبعة دار احلديث 

  ، وسيأيت ذكر هؤالء األعالم إن شاء هللا .  ٧٥أنظر ابن حزم األندلسي / للدكتور حسان حممد حسان ، ص  )٧(

  .  ٤٠٩ري أليب زهرة ، ص حزم الظاه ابن )٨(
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إمـــام  و) وهـــ٩، ویـــروي ذلـــك أیضـــًا عـــن الســـید أحمـــد بـــن إدریـــس (إمـــام مجتهـــد ووهـــ

مصــلح  وســي وهــمجتهــد، ویــروى ذلــك أیضــًا عــن تلمیــذه الســید محمــد بــن علــي السنو 

  .  ). أي أنه موجود في األمصار والعصور المختلفة١٠معروف (

ماهیـــة ذلــــك حـــث هنـــا فــــي مســـیرة فكــــر ومســـیرة مـــذهب، وماهیــــة ذلـــك الشــــخص و البو 

كـــر مســـیر الف والماهیـــة فالمســـیر هـــصـــلة ذلـــك بعلـــم األصـــول فـــي المســـیر و المـــذهب و 

  . اهریةیح كنه القضیة األصولیة الظالماهیة هي توضالفقهي األصولي و 

، تصـــل بـــالفكر الظـــاهرياوذلـــك یســـتدعي معرفـــة الشـــخص نســـبًا وجـــذورًا ونشـــأة حتـــى 

مـا یعـرف  ىأن وصـل إلـإلـى نمـوًا كذلك البـد مـن معرفـة الفكـر الظـاهري نسـبًا وجـذرًا و 

اآلخـر  ىمحمـد بـن حـزم بـه، ومـاذا أضـاف كـل منهمـا إلـ واإلمام أبـ التقىأن  ى، وٕالبه

حـــزم قبـــل القـــول  ابـــن، وكیـــف كـــان حـــزم ابـــنبعـــد وكیـــف حـــال الفكـــر الظـــاهري قبـــل و 

  .  هر وبعده، وما األثر الذي تركاه؟بالظا

وقفـــات مـــع أبعـــاد ، وذلـــك یســـتدعي طـــار المكـــاني والزمـــاني والعلمـــيكـــل ذلـــك فـــي اإل

البحث ومربط فرسـه فـي  ، غیر أن العلمیة هي باعثنا وداعینا في هذاالقضیة التقلیدیة

، وبیـت القصـید فـي ذلـك قضـیة الحاكمیـة وٕایفاء حقه استجالئه، فالبد من أصول الفقه

جلهـا وتجشـم شـد رحـال الفكـر فـي سـهولها فـي أوثار من  إحكامهاحزم  ابنالتي حاول 

سـیر فیهـا مـع وقت بـدأت النفـوس تكـل مـن خـوض الفیـافي الفكریـة التـي كتـب علـیهم ال

كــل مركــب  تقلیــد كمــا ســاد، وســاد الالوعــد بحســن المغــنم، فرضــوا مــن الغنیمــة باإلیــاب

  .  سهل وذلول

، ولكـــن بتعمـــیم لهـــذا الـــنص القـــول بـــالنص بـــال تأویـــل وال تعلیـــل والقـــول بالظـــاهر هـــو 

، ومســألة )١١(لتــه مــن اللغــة التــي جــاء بهــا الــنصوتوســیع لفهمــه بــالغوص فــي فهــم دال

وفیهـا وجـدا حـزم  ابـناللغة وصلتها بعلم األصول نبه لهـا اإلمـام الشـافعي وكـذلك فعـل 

. واللسان العربي أساس فهم الخطاب وال محید عـن ذلـك وهـذا الفیهمامخ علىحجتهما 

، حیـــث تخلـــق هـــذه األســـس هریـــة بعـــد األســـاس العقـــدي والعقلـــيلـــب القضـــیة الظا وهـــ

                          
  .  ١٥إدريس الرباطايب ، ص  بابنالنووية يف شأن صاحب الطريقة اخلتمية، تأليف خليفة اخللفاء أمحد بن أمحد املشهور  اإلبانةعن كتاب  )٩(

  .  ٣٦عن كتاب إيقاع علي أوتار الزمن للدكتور نقوال زيادة ، ص  )١٠(

  القادم الباب الثاين املبحث األول املطلب الثالث .  ١٠٥ - ١٠٣مثلنا لذلك الغوص جتده يف ص  )١١(



  ٢٥

، وهـي ممـا یتفـق فیـه عمومـًا مـع كـل فقهـاء أهـل الثة ركیـزة الفكـر الظـاهري الحزمـيالث

 ولـه مـا بـه تمیـز وهـفبـان  اإلحكام الذي سلكهة، ولكن یختلف معهم في التقصي و السن

  .  القول بالظاهر

ده كمــا عنــد كــل ، وهــي عنــالعقیــدة التــي یقــوم علیهــا التشــریع وواألســاس العقــدي هنــا هــ

، غیــر إن طــرده لمرجعیــة الــنص تختلــف عــن طــرد غیــره لهــا، إذ األمــة مرجعیــة الــنص

  طرده لها في لزوم الظاهر. 

بإتبــــاع مـــنهج عقلــــي ســـلیم مــــن  الـــتمكن منهـــازوم الظـــاهر یســــتدعي معرفـــة اللغــــة و ولـــ

ة فــي العقــل ، فالخطــأ ینشــأ مــن الجهــل أوًال ولكــن بعــد العلــم ینشــأ الخطــأ مــن آفــالخطــأ

، دم اإلجـادة للعلـوم، كما یمكن أن ینشأ الخطأ من القصور وعالمرض وكغلبة الهوى أ

المعادالت الریاضیة الطویلة التي حزم لذلك مثًال من الحساب واألعداد و  ابنویضرب 

  .  مجیدیهاو عض الناس وتسهل ألهلها ب ىعب علتص

 علـى، و الظاهریـةالمطلـوب فـي القضـیة  وأ هـفالمنهج العقلي السلیم الذي یتجنب الخط

  .القول بالظاهر العقلي واللغوي یقوماألساس العقدي و 

متـأخري األصـول القـائلین  القول بالظاهر یعني رفض القیاس بالصورة التـي قعـده بهـاو 

  .بالقیاس

، االجتهـاد، وكـان القیـاس یعنـي مـع الـنص االجتهادیـةاس عبارة عـن تطـور اآللیـة القیو 

، كـــل ذلـــك فـــي إطـــار النصـــوص التـــي یســـتخرج منهـــا الـــدلیل وأ االســـتداللكمـــا یعنـــي 

مـــن و غیـــر مباشـــرة، مـــن نـــص واحـــد أ ویـــدة بداللـــة مباشـــرة أبع والحكـــم بصـــورة قریبـــة أ

  .مجموع نصوص

والقیــاس المرســل  االســتداللالشــافعي لیخــرج منــه  وقــد تطــور مفهــوم القیــاس بعــد اإلمــام

  .، لیبقى القیاس التعلیلياالستحسانو 

  .  )١٢(ض الصورالداللة في بعو  االستدالل وظل القیاس التعلیلي یتداخل مع

ویسـلك مسـلك إحكـام األمـور حفظـًا حزم حازم في تبیین المفاهیم والمـراد  ابنولما كان 

حـق ومـا شـهد بـه  واس مـا هـأن یقبل من أشكال القیـ ، كان بدهیاً وصونًا للدین والعلوم

                          
  . من هذا الكتاب  ١٢٦و  ٨٧ص  أيضاً . انظر شا�ة تأشرنا إيل ذلك يف داخل البحث عندما تأيت الصورة امل )١٢(



  ٢٦

. فــذهب اإلحكـاموال تمییــع لقضـیة التمییـز و  الـدلیل وقـام علیـه البرهــان مـن غیـر تسـاهل

تقصـي الجمـل التشـریعیة الواسـعة فـي النصـوص التـي  ىأصـوله إلـ ىحزم بنـاًء علـ ابن

الى فـــــي م اهللا ســـــبحانه وتعـــــحكـــــ علـــــىبهـــــا  االســـــتداللو فـــــي إطارهـــــا  االجتهـــــادیمكـــــن 

حزم عـددًا مـن الجمـل هـذه صـفتها فسـماها "الـدلیل" ومیزهـا  ابن. ووجد اإلمام الحوادث

، ورفــض مســمى عــن القیــاس غایــة التمییــز إحكامــًا للمعرفــة كمــا میزهــا االســتداللعــن 

فرفضــه للقیــاس رفــض  العلــة، ىالقیــاس الــذي یقــوم علــ والقیــاس والقیــاس المرفــوض هــ

الظن ممنوع في الدیانـة، إمـا إذا كانـت العلـة منصـوٌص ، ألنه من باب الظن، و للتعلیل

ـــل نصـــًا. والخـــالف یقبلهـــا ویقـــول بهـــا وال وعلیهـــا فهـــ ـــین  یســـمیها قیاســـًا ب زم حـــ ابـــنب

قبولــة عنــده ولكــن ال یســمیه ؛ ألن بعــض صــور القیــاس مأحیانــًا لفظــي ووالقیاســیین یبــد

؛ أن الخـالف منهجـيلكـن بـالتتبع نجـد . و كما أن العلة المنصوص علیها كـذلك، قیاساً 

  .  االصطالح، وغیره یتساهل وال یشاح في التمییزو اإلحكام إلى حزم یمیل  ابنف

وشـمولها  األحكـام،منطوقهـا بجمیـع وفـاء النصـوص بعمومهـا و حـزم یقـول ب ابنكما أن 

والفــــرق بــــین هــــذا وذاك لــــیس  باإللحــــاق،بینمــــا غیــــره یقــــول  الحــــوادث،ألحكــــام جمیــــع 

یجــوز  عنــد القــائلین بــه كأصــل شــرعي ال رســاالقیــاس قــد الیســیر خاصــة وٕان  يءبالشــ

طي الصوري الـذي ، وتعقد األمر فیه بدخول المنطق األرساإلنكار له والخروج علیه أ

حــزم نقــد القیــاس بكــل أنواعــه وبــین مــا فیهــا مــن إشــكال،  ابــن، وأجــاد أجــاده القیاســیون

  .  ةقیاس المناطقو أعني قیاس الفقهاء 

واألزمـة هنـا  .حزم القول بالدلیل خروجًا مـن األزمـة بنالسوغ  ومشكلة القیاس وٕاشكاله

ــــداءً مزدوجــــة إذ أن مســــوغات الظــــاهر  نفــــي القیــــاس  اقتضــــتعقدیــــة كمــــا أســــلفنا  ابت

ال یفیهـا القیـاس الـذي یعــاني مـن اإلشـكاالت فــي  االجتهادیــة، كمـا أن الحاجـة التعلیلـي

ر عـــــن أداء المهمـــــة ممـــــا یعنـــــي عـــــدم المرجعیـــــة الســـــلفیة والقصـــــو ، منهجـــــهتاریخـــــه و 

ي كتبــــه الكثیــــر الــــذي ال حـــزم مــــن تنــــاقض القیاســــیین فـــ ابــــن، وقــــد أحصــــى المطلوبـــة

  .یستهان به

یعد نوعًا مـن أنـواع  االستدالل، كما كان ستدالًال كما یسمى بذلكاوقد كان الدلیل یعد 

فحـــوى الخطـــاب  ووهـــ ،خـــر تمامـــاً آ يءأنـــه شـــ ى، ولكـــن نبـــه بعـــض العلمـــاء إلـــالقیـــاس



  ٢٧

، وقــد قیــل بهــذا فــرق وأبــان الفــرق بــین كــل ذلــك حــزم  ابــن. ولكــن )١٣وداللتــه (

المنـــوال  ىبینمـــا ســـار اآلخـــرون علـــ ،عبـــد البـــر ابنكـــالتفریـــق وقـــال بـــه بعـــض العلمـــاء 

عنـــد كثیـــر مـــن العلمــــاء  اســـتعملتالداللـــة و  االســـتدالل، ولكـــن واضـــح جـــدًا أن القـــدیم

أقــوالهم فــي هــذا  مهــاتأل، وقــد تعرضــنا هنــا وفــي هــذا البحــث خــالف القیــاس يءكشــ

  . الشأن

لیل بمـا تیسـر لنـا مـن وقـت ومعلومـة، وفـي الشـرح وقد قمنا بحمد اهللا وتوفیقه بشـرح الـد

إعادة تبویبه بأطر مناسبة في شكل أحزاب، وقـد أملـى ذلـك سـیر  ىالتبویب عمدت إلو 

    .بعضإلى المعاني وجدت أن بعضها یمكن أن یضم  استبانت؛ فإنه لما \البحث 

داللتهـا برهانیـة الجمـل تشـبه البـراهین المنطقیـة و  ، وبعـض هـذهیل عبارة عن جمـلوالدل

ســـم الحـــزب العقلـــي افأخـــذت فـــي هـــذا البحـــث  ،بـــالمعنى اللغـــوي والمصـــطلح المنطقـــي

ها داللتهـــــا ، وبعضـــــالجمـــــل مـــــن المعـــــاني المفهومـــــة ضـــــمناً ، وبعـــــض هـــــذه البرهـــــاني

هـــــا مـــــن قبیـــــل المعـــــاني ، وكلمعنـــــوي وداللـــــة تضـــــمنیة ى، ففرقـــــت هـــــذین إلـــــتضـــــمینیة

ألن  االســم، وأخــذ هــذا الحــزب العقلــي الضــروري وتحزیبــات هــ. ورابــع هــذه الالبــراهینو 

مـوم یمكـن أن یأخـذ التحزیـب الع ى، وعلـتقسیم، وذلك بعد سبر و اقتضتهضرورة العقل 

حزبـًا محزبـًا مـن أول  وأ باسـمهحزبـًا  ستصـحاب االخر غیر هذا مثل أن یأخذ آشكًال 

  .ستصحاب االیعطیان ا فهما یكمالن بعضهما و خرهآاألدلة و 

الــــدلیل أن نعــــرف قیمتــــه الفقهیــــة  وأعتقــــد أنــــه مــــن األهمیــــة بمكــــان بعــــد معرفــــة معنــــى

 ةٕانتاجــه الفقهــي الممكــن. وبنظــر وٕاســهامه ومــا یعنــي، وتبــین هــذه الدارســة كــل حــزب و 

كمــا أنــه  ،الحمــد هللانصــیة وعقلیــة وافــرة اإلنتــاج و  اجتهادیــةإلیهــا یتضــح أن الــدلیل آلیــة 

طمئنانــًا وثقــة وتریاقــًا مضــادًا للوســاوس فــي كثیــر مــن األحكــام ممــا تولــد ایعطــي یقینــًا و 

 ىوســـد بـــاب الـــذرائع وأدى إلـــ واالحتیـــاط االستحســـانفـــي كتـــب الفقـــه المتـــأخرة بســـبب 

  . تحقیق معرفته في مسائل كالوضوء والزواج وغیرهاتجاوز اإلجماع وعدم 

، كـــالعقود اهللا فـــي كثیـــر مـــن المســـائل الحدیثـــةعـــن حكـــم الـــدلیل ویمـــیط اللثـــام  ىوُیعنـــ

، فـي الطـب وغیـر ذلـك ةالسلوك المهنـي فـي مثـل مـا یسـمى بحقنـة الرحمـالمعاهدات و و 

                          
  .  ٢/٩٢جامع بيان العلم و فضله أليب عمرو يوسف بن عبد الرب املالكي  )١٣(
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جتهــادات الفقهیــة التــي ســبق حــزم فــي كثیــر مــن اال ابــنبالجملــة أحــد أســباب تفــرد  ووهــ

التقســیم مــن أهــم . والســبر و یهم بثــروة فقهیــة ماثلــة للجمیــعبهــا معاصــریه وأربــى بهــا علــ

، القیاســـیون للحصـــر واإللحـــاق اســـتعملها، وهـــي آلیـــة فـــي الـــدلیل ةالوســـائل المســـتخدم

ستعملها بها القرآن في حجاجـه مـع المشـركین ابصورتها التي  ستعملهااحزم  ابنولكن 

إال الحــق إن كــان حتــى ال یبقــى  ةواحــد ةفــي تقصــي دعــواهم ثــم فرزهــا وٕابطالهــا واحــد

ح فینظــر فــي غیــره ویتضــح الطریــق و ، وٕاال فــالقول كلــه مطــر هتباعــاهنــاك حــق، فیجــب 

هذا المنهج فـي الـدلیل خاصـة فـي  حزم  ابنستعمل ا، وقد الحق بعد إبطاله ىإل

ـــ ستصـــحاب اال ـــنص هـــ ،واألصـــل نـــص ،األصـــل ىحیـــث العـــودة إل عـــین القـــول  ووال

  .بالظاهر
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 المبحث األول

 یلي:مطالب كما  علىیحتوي و الجذور 

 )١٤االسم والنسب والوالء ( ول:األ المطلب 

حمـد بـن سـعید بـن حـزم بـن غالـب بـن أمحمـد علـي بـن  والفقیـه المجتهـد أبـالحافظ  وه

، ســفیان بــن حــرب بــن أمیــة يصــالح بــن خلــف بــن معــدان بــن یزیــد مــولي یزیــد بــن أبــ

ي المسكن الظـاهري المـذهب، صـاحب الفارسي األصل األموي الوالء األندلسي القرطب

ختلـــف فـــي تـــاریخ ااألنـــدلس، وقـــد  ىجـــدهم خلـــف أول مـــن دخـــل إلـــ ، كـــانالتصـــانیف

 ،هجریـة ٩٣أن تـاریخ قدومـه مـع موسـى بـن النصـیر سـنة  ى، فذهب الـبعض إلـقدومه

، وقـد هجریـة ١٣٨عبد الـرحمن الـداخل سـنة نه هاجر مع أأن  ىكما یذهب البعض إل

هـي كـورة لبلـة نبـه التـي و نزلت أسرته فـي قریـة منـت لیشـم مـن إقلـیم الزاویـة مـن عمـل أ

 ).١٥غرب األندلس(

وكـان أبـوه وزیـرًا جلــیًال ومحتشـمًا كبیـر الشــأن فـي عهـد رجــل األنـدلس القـوي المنصــور 

 ).١٦عامر ( يبن أب

بكر و ، فجده یزید مولي لیزید بن أبى سفیان أخي معاویة الذي واله أبـقرشي الوالء ووه

 . ة الجیش الذي ذهب لفتح الشامإمر 

فــح الطیــب والحــافظ الــذهبي ســب الفارســي أثبتــه المقــري فــي ن. والنفارســي األصــل ووهــ

، وقــد نقــل عــن القاضــي صــاعد أحــد معاصــري وغیرهمــا، ویكــاد یكــون موضــوع إجمــاع

حــزم خیــر مــن یحــدث عــن نفســه فــي هــذا  ابــنو ). ١٧حــزم وكــان بینهمــا مكاتبــات ( ابــن

 :  ویهتم التوثیق ویقول هنا ةالمكان ألنه نساب

                          
عنـوان علـي املظهـر اإلنسـاين اجلسـدي  م ، وأخذنا هذا املنحي الصوليته وعمق جذوره يف الثقافة اإلسالمية والرتاث فيبدأ تراثنا بالنسب والوالء والنسبة إيل الوطن الذي فيـهبدأنا بالنسب والوالء بعد االس )١٤(

امحـد ومـا ذلـك إال للتقليـد األعمـى للفرجنـة ، وكـان األوىل  ابـنيدرى الشخص أإمسه حممد امحـد أم حممـد للتعامل احليوي الدنيوي ، النسب يتسلسل بفالن ابن فالن غاية التميز الذي فقدته أوراقنا الثبوتية فال 

الدعوة ؟أما الوالء فهـو النسـب ؟ وأين أهل الرتاث والقومية ؟ وأين أهل بالضبط إثبات ذلك وما أحوج اجلهات الرمسية أيل أن حتوي الوثائق كلمة ابن والكين واأللقاب مع متيز املستعمل منها فأين أهل التأصيل 

) إقحام هذا املفهوم باسم التوايل والفكرة جيده واصليه ولكنها مل تكن موقفه ومن حيث اللغة ومن حيث ٢٦االجتماعي األوسع وغالباً هو اختياري كمواالة قبيلة أو مجاعة وقد حاول دستور السودان ( املادة 

  يني ويرضي طموح كثري من العلمانيني !! اإلخراج الكلي لدستور يدغدغ مشاعر األصول

  وما بعدها ٣/١١٤٦، ١٤احلفاظ للذهيب ط  ةأنظر تذكر )١٥(

  ) . ٣٢،٣٣و ابن حزم للدكتور حسان حممد حسان (صللمقري . أنظر السابق ونفح الطيب )١٦(

   ٤٧ - ٤٦عن ابن حزم للدكتور حسان ص  )١٧(



  ٣٠

 العنابسو قریش أعیاصها        أبي ساسان ودارا وبعدهم 

  وال قعـــــدت بـــــي عــــــن ذري المجـــــد فــــــارس     فما أخرت حرب مراتب سؤددي 

ن أعجبــت بــوالدة الفضــالء إیــاك فمــا أخــص إولسـان حالــه فــي هــذا بعیــدا عــن الفخــر "فــ

ن لـم إقل غناهم عنك في الدنیا واآلخرة أ، وما ك من فضلهم أن لم تكن أنت فاضالً ید

 .)١٨تكن محسنًا"(

، حـزم مـع األمـویین باألنـدلس ابنتفسیر وقوف إلى بعض الكتاب المحدثین وقد ذهب 

بسـبب هـذا النسـب وهـذا الـوالء، ولكـن األمـر لـیس كمـا ذهبـوا  )١٩وقوله بإمامـة قـریش(

)، كمـا ٢٠؛ ألن إمامة قـریش منصوصـة بالحـدیث الـذي سـاقه بسـنده فـي المحلـي (إلیه

واالة المســلمین ونصــرهم، فحــال فقهــه مــن مــ اقتضــاهن وقوفــه مــع بنــي أمیــة باألنــدلس إ

أن  –حـزم  ابـنمـنهم  –بني أمیـة كمـا ذكـر المقـري فـي نفـح الطیـب "وذكـر غیـر واحـد 

، وقــد بلغــت مــن باألنــدلس كانــت أنبــل دول اإلسـالم، وأنكأهــا فــي العــدو دولـة بنــي أمیــة

) وهـــذا عكــس مـــا كــان علیـــه ٢١العــز والنصــر بمـــا ال مزیــد علیـــه كمــا ســـنري بعضــه"(

 :  الخطیب ابنوك الطوائف كما وصفهم میة باألندلس فملمناهضي بني أ

حیــث لــم یــذهب أهــل  ى، إلــ"وذهــب أهــل األنــدلس مــن االنشــقاق واالنشــعاب واالفتــراق

، لـیس بالمحل القریب، الخطة المجاورة لعبادة الصلیب امتیازها، مع كثیر من األقطار

نســب، وال فــي شــروط فــة إرث، وال فــي اإلمــارة ســبب، وال فــي الفروســیة ألحــد فــي الخال

، ن الكبار وجبوا العمالت واألمصـار، واقتسموا المدائاإلمامة مكسب، اقتطعوا األقطار

، ووقفــت لشــعراء وُدونــت بأســمائهم الــدواوین، وشــهدت بوجــوب حقهــم الشــهودأنشــدهم او 

 .هم الفضالءبأبوابهم العلماء وتوصلت وتوسلت إلی

محبــوب، وغفــل لــیس فــي الســراة  وهــم مــا بــین مجبــوب، وبربــري مجلــوب، ومجنــد غیــر

 :  رشیق ابن، وینطبق علیهم قول بمحسوب

  أسماء معتــضد فیها ومعــــتمد     رض أندلس أمما یزهدني في 

                          
  . ٢/٣٢٧ للمقري نفح الطيب )١٨(

   ٢٥،  ٢٤،  و ابن حزم أليب زهرة  ٣٢ر حسان ص ابن حزم للدكتو  )١٩(

  .  ٨٦مسألة رقم  ١/٤٤احمللى البن حزم  )٢٠(

  .  ٢/٣٢٧ للمقري  نفح الطيب )٢١(



  ٣١

 )٢٢كالهر یحكي انتفاخًا صولة األسد(    ألقاب مملكة في غیر موضعها 

 ابـــن، ولكــن والء وائــف تقــرب العلمـــاء والعظمــاء تعطــیهم األعطیــاتوكانــت ملــوك الط

م هللا ولرســوله ولجماعــة اإلســالم ودیــن اإلســالم تحــتم علیــه البــراءة مــنهم ونقــل عنــه حــز 

  :لة (التخلیص لوجوه التخلیص) قولهفي رسا

، إال محـــارب هللا خرهـــاآحصـــن فـــي أندلســنا هـــذه، أولهـــا عــن  دبر مدینــة أو"فمــا مـــن مـــ

، ونحــــن نـــراهم یســـتمدون النصــــارى ویمكنـــوهم مــــن ه وســـاٍع فــــي األرض بفســـادورســـول

، فأخولهـا ربما أعطوهم المدن والقالع طوعاً .. و بالدهم ىمسلمین یحملونهم أسارى إلال

  ).  ٢٣من اإلسالم لعن اهللا جمیعهم وسلط علیهم سیفًا من سیوفه" (

  :  ح الطیبوقد أورد المقري في نف ،حزم هذه ابنوقد سمع اهللا دعوة 

احب مـراكش أمیـر ، وصـحتـى قطـع علـیهم البحـر ملـك العـدوة ،ذلك برهة ى"وأقاموا عل

  ).  ٢٤(فجعلهم جذاذًا وأخلى منهم األرض"المسلمین یوسف بن تاشفین اللمتوني 

مـــا أنـــه فـــي إســـالمه منحـــاز حـــزم رجـــل منحـــاز لإلســـالم وعـــزه ونصـــره وتأییـــده، ك ابنفـــ

مــنهج رجــل صــاحب  و، فهــهــذه منحــاز لتحكــیم اللغــة والعقــل، وبللكتــاب والســنة واآلثــار

منــــه هــــذا الموقــــف ممــــن ضــــیع الــــدین  ن وجــــدناإمضـــطرد غیــــر مضــــطرب وال غرابــــة 

. وهذا متسق تمامًا مع عقیدة الوالء والبراء في اإلسالم التـي نهجهـا قـوًال وعمـًال والدولة

  . )٢٥(ا فعل قبله الكثیر من أئمة السلفكم

  المولد والنشأة: 

هــ ٤٦٢سـنة القاضـي صـاعد بـن أحمـد الجیـاني األندلسـي المتـوفى إلـى حـزم  ابنكتب 

 ،هـــ٣٨٤، أنــه ولــد فــي آخــر یــوم مــن أیــام رمضــان ســنة تــاب طبقــات األمــمصــاحب ك

                          
    ٤٧ - ٤٦عن ابن حزم للدكتور حسان ص  )٢٢(

  .  ٥١املرجع السابق ص  )٢٣(

  .   ٤/٥٩ للمقري نفح الطيب )٢٤(

حاب اجلحيم البن اء يف حنو ثالثني صفحة كتبه الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان يوزع يف احلج وأوسع من ذلك يف كتاب إقتضاء الصراط املستقيم يف خمالفة أصهناك تلخيص ال بأس به لعقيدة الوالء  والرب  )٢٥(

قيده و اليت يسميها بالعزلة الشعورية وهلـا إشـارات يف كتابـه يف ظـالل القـرآن كمـا يضاً كتاب الدواهي املدهيه جلعفر بن إدريس الكتاين كما أن كتاب معامل يف الطريق لألستاذ سيد قطب حيمل هذه العأتيميه ، و 

الف ققـني و النظـار  وإسـتناده إيل كـم هائـل مـن النصـوص و عـدم اخلـيف تفسري سورة الكافرون . كما توجد يف رسائل أهل التصوف و إرشادهم ، والوالء و الرباء ميكن أن يعد من أمور اإلمجاع أعـين إمجـاع احمل

  فيه . 



  ٣٢

وتــوفى رحمــة  ،وكانــت والدتــه بعــد الفجــر وقبــل طلــوع الشــمس بقرطبــة بالجانــب الشــرقي

    .)٢٦هـ كما ذكر یاقوت (٤٥٦اهللا علیه في آخر شعبان سنة 

ي محمد بن حـزم فـي كنـف أبیـه الـوزیر أبـي عمـر أحمـد بـن سـعید بـن حـزم فـ وتربى أب

الضــاحیة یعكــس  واســم، حیة مــن ضــواحي قرطبــة تســمى الزاهــرةقصــر شــامخ فــي ضــا

ورجـال الحكـم  واألثریـاء،فقـد كانـت ضـاحیة األعیـان  االجتمـاعيو  االقتصـاديمستواها 

والطـرب  مـن نفـائس ومجـالس للعلـم والثقافـة، الجاه تزخـر بمـا فیهـاو  ،والمال والسلطان،

فموقـع  ،شقر وسمر ،القیانو عامرة بالجواري وال شك أن هذه القصور كانت  والترویح،

ثراؤهــــا وبهاؤهــــا مكنهــــا مــــن جلــــب إمــــاء مــــن األجنــــاس األوربیــــة  ،األنــــدلس وموضــــعها

    .)٢٧( …المجاورة 

مكانــة عنــد المنصــور بــن أبــي عــامر وقــد وصــف بأنــه كــان أقــدر  ووأبــوه الــوزیر كــان ذ

م بثالثــة ســنین وبلــغ حــز  ابــنهـــ قبــل مــیالد ٣٨١وقــد أســتوزر ســنة  ،وزرائــه وآثــرهم لدیــه

  المملكــــة فــــي أوقــــات ســــقمه ویعهــــد إلیــــه  علــــىثقــــة المنصــــور فیــــه أنــــه كــــان یســــتخلفه 

  .بخاتمه

ولمـا  ،ستمر أحمد بن سعید فـي خدمـة ولـده المظفـراهـ ٣٩٢ولما توفى المنصور سنة 

أنصــــرف عــــن السیاســــة و عتــــزل األمــــور اهـــــ ٣٩٩نــــت خالفــــة محمــــد المهــــدي ســــنة كا

دارهـا القدیمـة فـي الجانـب الغربـي إلـى یة الزاهـرة وعـادت ضطرت األسرة لتـرك ضـاحاو 

  .حزم ثمانیة عشر عاماً  ابنهـ وعمر ٤٠٢من قرطبة وتوفى الوالد في 

وكان أبوه وزیرًا أریبًا كما تحكي األخبار مع حاكم مستبد عادل فمـن أجـل ذلـك بلـغ مـا 

حسـن الختـام  ىعلـبلغ من المكانة التي سبق ذكرهـا مـن أحـد قـواد اإلسـالم الـذي مـاتوا 

)٢٨  .(  

ي إمامـًا مـن أئمـة الهـدى حزم مربیًا فذًا مقتدرًا سـاقه القـدر لیربـ ابنوفوق هذا كان والد 

ـــ ،ســـمه نصـــیباولكـــل مـــن  ـــي حـــزم فتی ـــن خاقـــان "إن بن ـــد قـــال ب أدب وثنیـــة مجـــد  ةوق

                          
  .  ٢٤ - ٢٣ابن حزم أليب زهرة ص  )٢٦(

  .  ٤٣ابن حزم األندلسي للدكتور حسان حممد حسان ص  )٢٧(

  .  ٦٠٣-٥٧٦،  ٥٥١-٥٤٦ ٥٣٢-١/٥٢٩،  ٤٠٤-١/٣٩٦أيب عامر ابن يف سرية للمقري للمزيد راجع نفح الطيب  )٢٨(



  ٣٣

أي أنـه قـدیم فـیهم یزیـده العلـم  ،ونحـن نضـیف وحـزم مـوروث ومكتسـب .)٢٩وحسـب" (

الترفـه مقعـده و العـز صـارف عـن العلـم وال دواعـي الدعـة و  المـال فـال ،صرامة ووضوحاً 

الفتـوة و العلـم و فكل هذا یوظف أحسن توظیف لبلوغ الذرى من الـدین  ،للهمم بل العكس

حـــزم فـــي صـــغره محـــاط  ابـــنفنجـــد أن  ، فســـبحان اهللا الـــذي قـــدر فهـــدى،الزهـــدو العفـــة و 

ه البیئــة طریــق العلــم متــرف ال لیتــرف ولكــن لیعــرف مــن هــذ وبــالجواري وعــائش فــي جــ

فمـاذا كـان  ،وقد ذكـر أن النسـاء ربینـه ولـم یجـالس الرجـال إال فـي حـد الشـباب ،والرشد

 )الحمامـةطـوق (فـي كتابـه  ومن هذه التربیة في هذا الوسط النسوي؟ كان كما یقول ه

ودربنـــي فـــي  ،ورویننـــي كثیـــرًا مـــن األشـــعار ،فـــي األلفـــة واآلالف "وهـــن علمننـــي القـــرآن

فــي الســلوك فنشــأ عفیفــًا رغــم أن دواعــي الهــوى  ،ال وبــل كــن علیــه رقبــاء )٣٠الخــط" (

التهـذیب سـدا الفـراغ بـالعلم قبـل حـدوث الشـباب و الجدة ولكن التربیـة و الشباب و المتوفرة 

 ،حســن سیاســة أبیــه علــىتنقــل راعــى نمــوه ممــا یــدل و تأدیــب و فنشــأ بــین تعلــیم  ،وبعــده

كر أسبابها "وكـان السـبب فیمـا ذكرتـه أنـي وهي نعمة ظل یشكر اهللا علیها ویذكرها ویذ

الفاســي  علــىشـره الحداثــة وتمكـن غــزارة الفتــوة مقصـورًا و كنـت وقــت تـأجیج نــار الصــبا 

وكـان  في مجلس أبي القاسم عبد الرحمن بن أبـي یزیـد األزدي شـیخنا وأسـتاذي 

 الزهـــد فـــيو النســـك الصـــحیح و علي المـــذكور عـــاقًال عـــامًال ممـــن تقـــدم فـــي الصـــالح و أبــ

ومــا رأیــت  ،قــط ةأامــر وأحســبه كــان محصــورًا ألنــه لــم تكــن لــه  ،لآلخــرة االجتهــادو الــدنیا 

مثلـه جملــة علمــًا وعمـًال ودینــًا وورعــًا فنفعنـي اهللا بــه كثیــرًا وعلمـت موقــع اإلســاءة وقــبح 

حــزم ثمانیــة عشــرة  ابــنهـــ وعمــر ٤٠٢حــزم ســنة  ابــن) وقــد تــوفى والــد ٣١المعاصــي" (

یـد أبـي عمـر أحمـد  علـىون السـابعة عشـرة یتلقـى الحـدیث د وعامًا وكان قبل ذلـك وهـ

   .الصالحو أي أن والده تركه في مجالس أهل العلم  ،بن الجسور

 سـمو النفــوسو  وال شـك أن مجـالس الصـالحین مـن أقـوى دوافــع الهـدى وطـرد الوسـواس

اآلثــــار و  فــــالقرین بالمقــــارن یقتــــدي فكیــــف باألنفــــاس التــــي عبقــــت بكــــالم اهللا ،تهــــذیبهاو 

                          
  خ . و الفتح بن خاقان املقصود هو املؤر  ٢٦ابن حزم أليب زهرة ص  )٢٩(

  .  ٥٠كتاب طوق احلمامه يف اإللفة واآلالف البن حزم ص   )٣٠(

  .  ١٢٦املصدر السابق ، ص  )٣١(



  ٣٤

لهـــا وفنـــت فیهــا عمـــا ســـواها فصـــارت كالمــاء الصـــافي الـــذي یعكـــس  فانقطعـــتویــة النب

   .والمعاني القدسیة ،وتبدو فیه النجوم ،الصورة

  :  واألتباع الشیوخ والتالمیذ

أن أستاذه وشیخه األول الذي عهد به أبوه إلیه هو الشیخ أبو علـي إلى سبقت اإلشارة 

 ،أبـي القاسـم عبـد الـرحمن بـن أبـي یزیـد مجلسإلى الحسین الفاسي كما سبقت اإلشارة 

حـزم خاصـة  ابـنوكتـب  .كما مر ذكر أحد شیوخه في الحـدیث أبـي عمـر بـن الجسـور

عــدد مـــن شــیوخه فــي الحــدیث حیــث یــروي معظـــم  علــىاإلحكــام تــدل و  كتابــه المحلــي

ممـــا یمكـــن أن یســـتخرج منهمـــا مســـندًا  ،األحادیـــث فـــي هـــذین الكتـــابین بإســـناد متصـــل

وهــي عبــارة عــن رســالة  ،حــزم بنفســه ابــنثیقــة قیمــة فــي شــیوخه كتبهــا وهنــاك و  ،باســمه

علمائها توجد فـي كتـاب (نفـح الطیـب مـن غصـن األنـدلس و  في فضل األندلس وعلمها

 اللغــةو  ) وقـد تضــمنت هـذه الرسـالة أســماء عـدد مـن شــیوخه فـي الحـدیث٣٢الرطیـب) (

   .الفلسفةو 

   :یقول األستاذ أبو زهرة

اإلحاطـة و  وكـان یخـالط كثیـرین مـن ذوي الـرأي ،مـن العلمـاءحـزم عـن كثیـر  ابـن"تلقى 

ولقــد ذكــر هــو فــي كثیــر مــن  ،) وغیــره٣٣عبــد البــر المــالكي ( ابنمــن علمــاء عصــره كــ

ونرى أنـه بـدأ تلقـي الحـدیث مبكـرًا فـي  ،رسائله بعض شیوخه ممن تلقى علیهم الحدیث

    .)٣٤ة األشعار (صغره ولعله أول علم تلقاه بعد حفظ القرآن وتهذیب اللسان بروای

روایتــه إلــى ومــن الرســالة المشــار إلیهــا فــي نفــح الطیــب وطــوق الحمامــه نجــد اإلشــارة 

كما روى الحـدیث عـن أبـي محمـد  ،الحدیث عن الهمداني بمسجد القمري غربي قرطبه

 ابـن ىالحـدیث علـو  والفقه ،والفقه عن عبد اهللا بن یحي بن دحون المالكي ،بن إسحاق

الحســن المزحجــي  ابــنمحمــد  ىالفلســفة علــو  زدي قاضــي بلنســیهالفرضــي عبــد اهللا األ

  .)٣٥الكتاني ( ابنالمعروف ب

                          
  .  ١٧٩-٣/١٥٨ للمقري كتاب نفح الطيب  )٣٢(

  هـ) . ٤٦٣هو أبو عمر يوسف بن عبد الرب النمري القرطيب صديق غنب حزم كان مالكياً أثرياً (ت  )٣٣(

  .  ٨٧ابن حزم أليب زهرة ص  )٣٤(

  .  ٣/١٧٥ للمقري  نظر السابق ونفح الطيبأ )٣٥(



  ٣٥

ویحــي بــن مســعود بــن  ،وســمع مــن أبــي عمــر الطلمنكــي وأبــي عمــر أحمــد بــن الجســور

ـــــن ربیـــــع التمیمـــــي ـــــد اهللا ب ـــــد اهللا القاضـــــي وعب ـــــن عب ـــــة ویوســـــف ب وخلـــــق  ،وجـــــه الجن

    .)٣٦سواهم(

 ،محــدثو  بــین فقیــه ،ومفكــرًا أدیبــاً  ،ًا أریبــاً أن نحــو عشــرین عالمــإلــى ویــذهب الــبعض 

الكتـب إلـى هـذا باإلضـافة  ،وقـد یزیـدون ،)٣٧ومنطقي ومـؤرخ ( ،وعالم كالم ومتفلسف

 ،) وكثــرة علومــه٣٨المنــاظره (و  تفرغــه للنظــرو  التــي عكــف علیهــا بعــد إســتكمال دراســته

  .)٣٩كثرة شیوخة ( علىوطریقته في اإلسناد تدل 

   :لظاهر أو المذهب الظاهريالقول با :المطلب الثاني

حـزم ولـو أمكـن  ابـنأعتقد أنه من األهمیة أن نبحث عن القول بالظاهر ودواعیـة عنـد 

هــو الــذي  تتبــع التطــور التــاریخي لــه مــن خــالل ترجمتــه وتاریخــه إذ أن القــول بالظــاهر

ن ولكـ ،والبحث في ثنایا التـاریخ كمـي ،القول "بالدلیل" بدًال من القول بالقیاسإلى أدي 

ولكـن مـن هـذا الكـم التـاریخي یمكـن فـرز عـدة أنـواع  .الـدلیل نـوعيو  البحث في القیاس

ـــین بعـــض الغمـــوض الـــذي یحـــیط بالقضـــیة الكلیـــة للمـــذهب الظـــاهري وموقعـــه مـــن  تب

والتیـــار الفكـــري الســـائد قـــد یســـبب مـــا  ،إذ أن العصـــبیة المذهبیـــة .المـــذاهب اإلســـالمیة

    .یشبه عمى األلوان فیصعب التمییز

اآلثـــار الســـلفیة لنجـــد فیهـــا بـــذور و  نا هنـــا أن نتتبـــع جملـــة مـــن القضـــایا التاریخیــةوقصــد

تسلســله قبــل و  المــنهج الســلفي وتتابعــهو  القــول بالظــاهر لنتأكــد مــن أصــالته فــي الفكــر

  .ما توفیقي إال باهللا علیه توكلت وٕالیه أنیبو  أدلتهو  الدخول في حجیته

                          
  .  ١١٤٦ص  ١٤ط  ٣تذكرة احلفاظ لإلمام الذهيب ج )٣٦(

  .  ٤٥ابن حزم للدكتور حسان ص  )٣٧(

  .  ٣/١١٤٨تذكرة احلفاظ لإلمام الذهيب  )٣٨(

  ألنه ميثل الطرف املتشدد يف اجلرح بني احملدثني . صحيحة أحاديثه اليت يرويها ويرتضيها ذا نعترب ان نسبة لقوة ابن حزم ومتحيصه لرجال السند الذي يرويه بصورة نقديه وجرح معروفة عنه ل )٣٩(



  ٣٦

    :تأطرهو  بروز هذا المذهب

زهرة عن صاحب أكثر التقاسیم أن المذهب الظاهري في بـالد المشـرق نقل اإلمام أبو 

ومالــك  ةأي بعــد مــذهب أبــي حنیفــ ،الرابــع أنــه كــان رابــع المــذاهبو  فــي القــرنین الثالــث

نتشـارًا وأتباعـًا مـن مـذهب إمـام السـنة أحمـد ااهللا عنهم وأنه كان أكثـر  رضيوالشافعي 

    .)٤٠بن حنبل في القرن الرابع (

المغـرب إلـى ذهب بالمشرق وهو تطور طبیعي لتیار فكري سلفي وقد حمله بدأ هذا الم

ثــم  ،تلمیــذهما قاســم بــن أصــبغو  وضــاح ابــنو  ،أئمــة أجلــة مــن أشــهرهم بقــي بــن مخلــد

 .)٤١تبعهم القاضي منذر بن سعید البلـوطي خطیـب األنـدلس المفـوه وقاضـي قرطبـه (

زم ولقـد ذكـر المؤرخـون حـ ابـنوبعد منذر وطبقتـه جـاءت طبقـة علمـاء ظاهریـه أدركهـا 

أسـتاذه أبـي الخیـار مسـعود بـن سـلیمان بـن مفلـت  علىحزم تلقى ذلك المذهب  ابنأن 

 اسـتقراءعـدد شـیوخه وفكـرهم مـع إلـى ولكن نظره فاحصـة  .)٤٢هـ (٤٢٦المتوفى سنة 

حــزم رحمــه اهللا إنمــا ســار فــي هــذا المســار وقــال بهــذا القــول  ابــنأن  علــىكتاباتــه تــدلنا 

المــذاهب وأهــل و  دة وٕانمــا فــي ســیاق تطــور وتنقــل بــین علمــاء الحــدیثلــیس مرحلــة واحــ

 ،مـؤطر بقواعـد اختیـارویمكن القول بأن المـذهب الظـاهري مـنهج  .واالجتهاد االختیار

د بــن علــي الظــاهري وهــو أول قائــل بــه و یــد بمــذهب وال قــول شــیخ ولــو كــان داغیــر متق

حالتها المبسطة هـي الـنص وأن  وأن هذه القواعد في .حیث ال مجال فیه للتقلید أصالً 

الســـنة و  ثـــم أن الـــنص یعنـــي الكتـــاب .التقیـــد إنمـــا هـــو بـــالحق الـــذي تملیـــه تلـــك القواعـــد

ومـا  .. الخ مما قعد بعـد ذلـك بعنایـة.السنة واإلجماعو  ثم قواعد فهم الكتاب .واإلجماع

 أصـــــولهمو  یعنینـــــا هنـــــا تتبـــــع الوضـــــع العلمـــــي فـــــي األنـــــدلس وعلمـــــاء الفقـــــه والحـــــدیث

    .السلف رغم تمذهبهمو  اهاتهم الفكریة التي حفظت روح األثرٕاتجو 

    :وجود الروح الظاهریة األثریة في جمیع المذاهب

هــذا الوضــع العلمــي إلــى حــزم رحمــه اهللا فــي رســالته التــي فــي نفــح الطیــب  ابــنویشــیر 

مخلـد مـن  ابـنفبقي  .منهجهمو  شیوخهم وأقرانهو  الممیز باألندلس وسعته وسعة شیوخه

                          
  .  ٢٩٥ابن حزم أليب زهرة ص  )٤٠(

  .  ٩٣و ابن حزم أليب زهرة ص  ٧٥ص  حممد حسان حسانلدكتور ابن حزم ل )٤١(

  املصدر السابق .  )٤٢(



  ٣٧

 ،اختیــاروهــو صــاحب  أحمــد بــل كــان ذا خاصــة مــن أحمــد بــن حنبــل أصــحاب 

والقاضــي منــذر بــن  ،اختیــاركــان صــاحب و  أمیــة الحجــاري كــان شــافعي المــذهب ابــنو 

وهــو  .وكــان صــدیقة ،عبــد البــر كـان مــالكي المــذهب ابــنو  ،سـعید كــان داؤدي المــذهب

عبـد البـر  بـنالحـزم كتـاب (التمهیـد  ابـنأي أنه أثـري ووصـف  االتجاهمحدث وحدیثي 

"وهــو كتــاب ال أعلــم فــي الكــالم فــي فقــه الحــدیث مثلــه أصــًال فكیــف  :المــالكي) قــائالً 

أمــا بقــي بــن مخلــد فكتبــه وتآلیفــه قواعــد لإلســالم ال نظیــر لهــا فــي  ،)٤٣أحســن منــه" (

"وفــي تفســیر القــرآن كتــاب أبــي  :ففــي التفســیر یقــول ،الرجــالو  الحــدیثو  تفســیر القــرآن

مخلـد فهـو الكتـاب الـذي اقطـع قطعـًا ال أسـتثني فیـه أنـه لـم یؤلـف عبد الرحمن بقي بن 

) وفـــي ٤٤وال تفســـیر محمـــد بـــن جریـــر الطبـــري وال غیـــره" ( ،فـــي اإلســـالم تفســـیر مثلـــه

فـروى  ،اهللا عـنهم رضـيأسـماء الصـحابة  علـىالحدیث منها مصنفه الكبیر الـذي رتبـه 

أســماء الفقــه  علــىحــدیث كــل صــاحب  فهــو رتــب ،فیــه ألــف وثالثمائــة صــاحب ونیــف

ـــه ،فهـــو مصـــنف ومســـند ،أبـــواب األحكـــامو  ـــم هـــذه الرتبـــه ألحـــد قبل ـــه  ،ومـــا أعل مـــع ثقت

أربعـة رجل و  يمائتفإنه روى عن  ،في الحدیث وجودة شیوخه احتفالهوضبطه وٕاتقانه و 

ـــیهم عشـــرة ضـــعفاء وســـائرهم أعـــالم مشـــاهیر ( ـــع ٤٥وثمـــانین رجـــًال لـــیس ف ) وممـــا یتب

حـزم "أربـى  ابـنالتابعین ومن دونهـم وصـفه و  ةالحدیث مصنف بقي في فضل الصحاب

مصــنف و  شــیبة ومصــنف عبــد الــرزاق بــن همــام أبــيبكــر بــن  أبــيمصــنف  علــىفیــه 

   .من هذه"شيء   أنتظم علمًا عظیمًا لم یقع فيو  سعید بن منصور وغیرها

تفـرده و  تقدمـه علـىووصف مصنفات لقاسم بن أصبغ في الحـدیث وأحكـام القـرآن تـدل 

) ومنـــذر الظـــاهري فـــي أحكـــام ٤٧أمیـــة الشـــافعي ( ابـــنوصـــف كتـــب ) كمـــا ٤٦أیضـــًا (

) وفـي كتـب الرجـال فقـد ذكـر شـیخه القاضـي أبـا الولیـد عبـد اهللا ٤٨القرآن بأنها غایـة (

المختلـف و  بن محمد بن یوسف بن الفرضي بعلم واسع یدل علیه ما آلفـه فـي المؤتلـف

                          
  .  ٣/١٦٩نفح الطيب للمقري  )٤٣(

  ، هذا التفسري لعله يوجد مبكتبة بروكلمان بأملانيا ..  ٣/١٦٨نفح الطيب للمقري  )٤٤(

  .  ٣/١٦٩نفح الطيب للمقري  )٤٥(

  .  ١٥٤، ص  ١٤، ط ٣السابق وقد روى ابن حزم عن قاسم هذا عن تلميذة حيي بن عبد الرمحن بن مسعود تذكرة احلفاظ للذهيب ج )٤٦(

  اري باملهملة وكالم ابن حزم هذا ترمجة له مل أجد أكثر منها . أشار حمقق نفح الطيب إيل أن صوابه ابن آمنه و احلج )٤٧(

  . ٣/١٧٠السابق نفح الطيب للمقري  )٤٨(



  ٣٨

وبلـغ أبـو  ،لك إال كتابینفي أسماء الرجال) ولم یبلغ عبد الغني الحافظ المصري في ذ

    .)٤٩ال أعلم مثله في فنه البتة ( ،الولید رحمه اهللا نحو الثالثین

مفــرج  ابــنوكانــت كتــب التــاریخ تعنــى بجمــع فقــه الســلف كمــا فعــل أحمــد بــن یحــي هــو 

هـ حیث جمع فقه الحسن البصري في سبع أسـفار وكتـب  ٣٨٠او  ٣٥٠المتوفى سنة 

    .)٥٠أخرى جمع فیها فقه الزهري (

أخــذ عــن أصـــحابها و  جمیــع هــذه الكتـــب علـــى - رحمــه اهللا تعــالى -محمـــد وقــف أبــو 

ولــئن كانــت كثیــرًا مــن هــذه  .المعــارف التــي أتقنهــاو  وهــي تشــمل كــل العلــوم .وتالمیــذهم

) فــــي حواضــــر اإلســــالم المختلفــــة وبــــدرجات متفاوتــــة فــــإن نصــــیب ٥١( ةالعلــــوم ســــائد

 الحــدیثو  اآلثــارو  اللغــةو  كــام القــرآناألنــدلس منهــا فــائق جلهــا حیــث أن التــألیف فــي أح

حیـــث یقـــول عـــن ذلـــك  اةالمضـــاهو  التفـــوق -كمـــا بینـــت رســـالته-الفقـــه لهـــا باألنـــدلس و 

فقــد ذكرنــا مــن  -ونأیــه عــن محلــة العلمــاء ،بعــده مــن ینبــوع العلــم علــى -"وبلــدنا هــذه 

 الـــیمنو  دیـــار ربیعـــهو  دیـــار مضـــرو  األهـــوازو  تـــآلیف أهلـــه مـــا إن طلـــب مثلهـــا بفـــارس

قـرب المسـافة فـي هـذه الـبالد مـن العـراق التـي هـي دار  علـى ،م أعوز وجود ذلكالشاو 

    .)٥٢هجرة الفهم وذویه ومراد المعارف وأربابها" (

المجـــادل و  وقـــد صـــدق أبـــو محمـــد فـــي ذلـــك مـــن غیـــر مبالغـــة وهـــو المحـــدث المتثبـــت

"كــان أجمــع أهــل  :وكمــا وصــفه القاضــي صــاعد بــن أحمــد ،الناقــد البصــیرو  الممحــص

ووفــور  ،وأوســعهم معرفــة مــع توســعة فــي علــم اللســان ،س قاطبــة لعلــوم اإلســالماألنــدل

  )  ٥٣األخبار"(و  واآلثارومعرفته بالسنن  ،الشعرو  حظه من البالغة

وما ذلك إال لعلو همة األندلسیین وصبرهم وجلدهم في تحصـیل العلـم فبلغـوا مـن العلـم 

لمـذكور أبـي عبـد الـرحمن وخیـر مثـال لـذلك اإلمـام المحـدث ا ،هذا الوصف وهذه القمة

الســنة فــي زمانــه و  بغــداد لیأخــذ العلــم مــن إمــام الحــدیثإلــى بقــي بــن مخلــد فإنــه أرتحــل 

                          
  .  ١٧٠السابق  )٤٩(

  .  ١٧٠السابق  )٥٠(

  .  ١٧٧السابق  )٥١(

  .  ١٧٧السابق  )٥٢(

  .  ١١٤٧ص  ١٤ط ٣وأيضاً تذكرة احلفاظ للذهيب ج ٢/٧٨نفح الطيب للمقري  )٥٣(



  ٣٩

فلمـا وصـل بغـداد وجـد  .اإلمام أبي عبـد اهللا أحمـد بـن حنبـل الشـیباني رحمـه اهللا تعـالى

التـــردد علیـــه ناهیـــك عـــن و  اإلمـــام أحمـــد فـــي المحنـــة المشـــهورة وممنـــوع اإلقتـــراب منـــه

حـدیث عـن أحمـد حتـى أخـذ الو  داره ودخلهـاإلـى بـل تعـرف  ،فلم یستسلم ،عنه التحدیث

یصـــیح بصــیاحهم ثـــم و  ؛ حیــث كـــان یــأتي كـــل یــوم فـــي زي الشــحاذینفــي أیــام المحنـــة

الـدواعي و  األكثـر حسـب الظـروفو  الثالثـةو  یدخل فیجلس مع اإلمام فیحدثـه بالحـدیثین

جلــس معهــم ولكــن كــان  ،لنــاسحتــى إنجلــت عــن اإلمــام المحنــة وكثــر حولــه ا ،األمنیــة

 أحمــد یقربــه منــه ویبــین ألهــل الحــدیث مقامــه وكــان یناولــه الحــدیث مناولــًة ویقــرأه علیــه

) وقـد تسلسـلت ٥٤یرده علیه فنال في الحدیث ما شاء اهللا ومن البركات ما شـاء اهللا (و 

) وهـــي حالـــة قـــل أن ٥٥تســـعة أجیـــال كلهـــم عـــن أبیـــه (إلـــى روایـــة الحـــدیث فـــي ذریتـــه 

  .توجد

ومـن ذكـرهم  ،حـزم نفسـه مثـال ابنو  ،قي بن مخلد مثال وتلمیذه قاسم بن أصبغ مثالفب

لسـان  علىونفح الطیب یفیض بذكرهم ویوثق  .الجد واإلجتهادو  في رسالته أمثله للعزم

حتــى إشــادته بمخالفیــه وشــهادته لهــم كمــا شــهد ألبــي  ،حــزم كثیــرًا مــن هــذا الــذكر ابــن

حـزم ومنهجـه وألـب  بـنالولیـد هـذا كـان التصـدي ال مـع أن ُجـَل هـم أبـي ،الولید الباجي

  .حزم بأشبیلیة ابنعلیه ومدح المعتضد وهو الذي أحرق كتب 

حزم هذه الذروة الفنیة لألندلس التـي توشـح بهـا كتـاب نفـح الطیـب وتـزین  ابنوقد وثق 

 ابـــنبهـــا حقـــًا غصـــن األنـــدلس الرطیـــب ولـــم یبـــق لنـــا مـــن ذكـــرهم إال النحیـــب كدمعـــة 

 فقــد ضــیع ملــوك الطوائــف ومــن زیــن لهــم بــالدًا بلغــت مــن العلــم .الكثیــب علــىاألحمــر 

    :العلماء ما ذكرنا وما هذا مجملهو 

الكالبـــي فـــي الشـــعر لـــم نبـــأه بـــه إال  ة"ونحـــن إذا ذكرنـــا أبـــا األجـــرب َجْعونـــه بـــن الِصـــم

 علــىفهــو جــار  ،ولــو أنصــف ألستشــهد بشــعره ،لكونــه فــي عصــرهما ،الفــرزدقو  جریــراً 

وٕاذا ســمینا بقــي بــن مخلــد لــم نســابق بــه إال  ،طریقــة المحــدثین علــىال  ،مــذهب األوائــل

وســلیمان بــن األشــعث  ،ومســلم بــن الحجــاج النیســابوري ،إســماعیل البخــاري ابــنمحمــد 

                          
  .  ٢٦١-١/٢٥٨ للعليمي  لد يف كتاب املنهج األمحد يف تراجم أصحاب اإلمام أمحدترمجة بقي بن خم )٥٤(

  .  ٢/٥٧٥نفح الطيب للمقري  )٥٥(



  ٤٠

وٕاذا ذكرنـــا قاســـم بـــن محمـــد لـــم نبـــأه بـــه إال  ،واحمـــد بـــن شـــعیب النســـائي ،السجســـتاني

صـــحبة المزنـــي أبـــي إبـــراهیم  وهـــو شـــریكهما فـــي ،المقبـــل الفریـــابي ابـــنالقفـــال ومحمـــد 

وٕاذا نعتنـا عبـد اهللا بــن قاسـم بـن هـالل ومنـذر بــن سـعید لـم نجـار بهمــا إال  ،والتلمـذة لـه

ورؤیـم  -هـو أبـو الطیـب محمـد بـن أحمـد -الـدیباجي و  الخـاللو  أبا الحسـن بـن المفلـس

 ،وصــحبته - د بـن علـيو یعنـي دا -وقـد شــاركهم عبـد اهللا فـي أبـي ســلیمان  .بـن أحمـد

محمــد بــن عمــر بــن لبابــه وعمـه محمــد بــن عیســى وفضــل بــن ســلمه لــم إلــى شـرنا وٕاذا أ

. .نناطح إال محمد بن عبد اهللا بن عبد الحكـم ومحمـد بـن سـحنون ومحمـد بـن عبـدوس

    .)٥٦الخ (

خطــى  علــىحــزم الــزاد فســار فــي دارســته وبحوثــه  بــنوقــد وفــرت هــذه البیئــة العلمیــة ال

كمـا یـذهب  ،)٥٧ام مدرسـة القیـاس والـرأي (مدرسة الحدیث واألثر، تلك التي وقفـت أمـ

أن المدرســة إلــى حـزم حیــث یــذهبون  ابــنهــذا بعــض الدارســین الـذین إهتمــوا بفكــر إلـى 

) ویـذكرون ٥٨األثـر ( علـىاألندلسیة وقد وضعت أسس منهج البحث الفقهـي إعتمـادًا 

) وأن كانــت أثریتــه فــي حــدود المــذهب وال غــرو ٢٣٤هنــا یحــي بــن كثیــر المــالكي (ت 

مذهب مالـك بـدأ أصـًال أثریـًا وظـل هـذا اإلهتمـام األثـري موجـود كمـا مـر فـي ذكـر  فإن

حــزم مــن  ابــن) بــل أن البــاجي خصــم ٥٩عبــد البــر المــالكي وكتــاب اإلســتیعاب ( ابــن

المالكیة ذهب في كتاب (المنتقى في شرح الموطأ) مذهب اإلجتهاد وٕایراد الحجـج كمـا 

 علــىالقیـاس ومدرسـته عـادة مـا تغلـب و  ) إال أن القـول بـالرأي٦٠جـاء فـي نفـح الطیـب(

مدرســة األثــر حســب إفــادة تــاریخ الفقــه اإلســالمي ففــي المــذهب المــالكي وهــو مــذهب 

أخـذ و  یعتبر اإلمام مالك إمام أهل الحدیث الذي إلیه المنتهـى فـي زمانـهو  أهل الحدیث

كـــان إلیـــه المنتهـــى وعـــن الشـــافعي أخـــذ أحمـــد وبلـــغ علـــم الحـــدیث فـــي و  عنـــه الشـــافعي

اإلمام أحمد نضجًا وكماًال وسعًة لم تكـن موجـودة فـي السـابق ورسـى هـذا العلـم  عصر

                          
  .  ٥/١٠٣، وبعض هؤالء يف كتاب اإلحكام  ١٧٨-٣/١٧٧ للمقري نفح الطيب )٥٦(

  .  ٨٥د/عبد احلليم عويس ابن حزم األندلسي وجهوده يف البحث و التاريخ احلضاري ص  )٥٧(

  .  ٨٥د/عبد احلليم عويس ابن حزم األندلسي وجهوده يف البحث و التاريخ احلضاري ص  )٥٨(

  سبق قبل ثالث صفحات يف هذا البحث .  ) ٥٩(

  .  ٢/٧٧نفح الطيب للمقري  )٦٠(



  ٤١

صـــار میســـورًا ومیســـرًا فكانـــت هـــذه و  المعـــاجمو  المســـانیدو  الســـننو  فــي الكتـــب الصـــحاح

وحتــى ال  .تطــورو  هــي مســیرة شــاقة وطویلــة وبجانبهــا ســار الفقــهو  علــم الحــدیث مســیرة

نجـد  ،األثري عمومـًا فـي المـذاهبو  ظاهرينذهب بعیدًا عن خطنا وهو تتبع المذهب ال

ولكــن مدرســة  ،أســتمرت الــروح األثریــة فــي المــذهبو  فــي مــذهب مالــك األثریــة إبتــداءاً 

فرضت وجودها في أغلب األوقات إبتـداء مـن و  اإلستحسان كانت قویةو  القیاسو  الرأي

هـو رضى اهللا عنهما فقد تقدما في إمامـة المـذاهب مـع وجـود مـن  سحنونو  القاسم ابن

عبـد البـر فـي  ابـنكمـا جـاء ذلـك فیمـا نقـل عـن  ،أمیل لألثر منهمـاو  أعلم منهما وأقرب

أشـهب و  القاسـم بـنكتاب اإلنتقاء عن محمد بن عبد اهللا بـن عبـد الحكـم وكـان تلمیـذًا ال

 ابــن"إن أشــهب أفقــه مــن  :قــال محمــد المــذكور :مــن أصــحاب مالــك رضــى اهللا عــنهم

اإلمـام الشـافعي فـي حیاتـه وهـو  علـىذهما كمـا تتلمـذ القائل تلمیـو  )٦١القاسم مئة مرة (

القاســم  ابــنســحنون فــي طبقتــه وهــو مشــهور إال أن أثــر و  أحــد أئمــة المــذهب المــالكي

روایــــة  علــــىروایتهمــــا قویــــت و  مـــذهب مالــــك علــــىســــحنون األفریقــــي غلبــــا و  المصـــري

الســنة احمــد  غیرهمــا فــي مــذهب أهــل المدینــة وحــدث مثــل هــذا فــي مــذهب إمــام أهــل

غیرهــا فــي مــذهب احمــد  علــىضــًا فصــار مــذهب القاضــي أبــو یعلــى وروایتــه مقدمــة أی

) لیحـــل محـــل ٦٢ذلـــك أن لـــه الفضـــل فـــي نشـــر المـــذهب فـــي المشـــرق ( علـــىســـاعده 

بـــل  ،المـــذهب الظـــاهري هنـــاك بقـــوة الســـلطان رغـــم أن المـــذهبین قریبـــان مـــن بعضـــهما

لتـي كـان یضـعها القاضـي فـي ا لعلهما كانا سیكونان مذهبًا واحدًا لوال الحدود المذهبیـه

حــزم فــي المغــرب األقصــى بإســم الــدلیل  ابــنتلــك التــي یرســمها و  المشــرق بإســم القیــاس

التشـبیه الحججیـه العقدیـة و  وفتنـة التأویـل ،الفعـلو  مع ما صـاحبها مـن عنـف فـي القـول

هـــ ٤٥٦حــزم عـام  ابـنفقـد كانــا یعیشـان فــي وقـت واحــد وقـد تــوفى  ،التـي صـحبت ذلــك

"إذا ســـمعت  :وقـــد كـــان أدب هـــذه األزمـــة الفكریـــة یقـــول .هــــ٤٥٨ضـــي كمـــا تـــوفى القا

وٕاذا ســمعت الرجــل یقــول فــالن مشــبه  ،الرجــل یقــول فــالن ناصــبي فــأعلم أنــه رافضــي

أشرح لي التوحید فـأعلم أنـه و  تكلم بالتوحید :ٕاذا سمعت الرجل یقولو  ،فأعلم أنه جهمي

                          
ة ما نقول قراءة كتاب الفكر السـامي يف تـاريخ الفقـه اإلسـالمي الـذي أشـرنا إليـه مـن جيدر مبن أراد التوسع يف تاريخ الفقه و الوقوف علي صح ٤/٩٧اجلوزيه أعالم املوقعني عن رب العاملني البن قيم  )٦١(

  قبل .. 

  .  ٢٩٥ابن حزم أليب زهرة ، ص  )٦٢(



  ٤٢

فـأعلم أنـه  ،أو یـتكلم بالعـدل ،أو یتكلم باإلجبـار ،أو یقول فالن مجبر ،خارجي معتزلي

الجهمــي أنــاس مــن أهــل الســنة ! فمــن توقــف و  وقــد یــراد بالمشــبه .)٦٣الــخ" ( …قـدري 

  وتعجب !  ،جعلوه مشبه ومن فسر ألحقوه بالجهمیه !! فأنظر

وهذه الحدود الجدیدة التـي أكتنفـت المجموعـة األثریـة یمكـن أن تعتبـر بحـق شـرخ كبیـر 

ث باعدت الشقة بین الجماعات المتقاربة في تلك األیـام الحدیو  في جدار مدرسة السنة

    .)٦٤وهن ( علىعالم المسلمین یورثها وهنًا  علىمخیمًا  الدابرة وبقى أثرها

القیاســـیین فیـــه مـــذهب أهـــل و  ولكـــن یبقـــى مـــذهب اإلمـــام أحمـــد رغـــم جهـــود أهـــل الـــرأي

 مســند إمامــاً المحــدثین وســیظل الو  الفقهــاء علــىحــدیث كمــا یبقــى نهجــه الحــدیثي مــؤثرًا 

إلــــى منـــارًا لطــــالب الســــنة ومعــــین ؛ فأحمـــد مــــن الــــوراث الكــــاملین وقـــد ُهــــدي وَهــــدى و 

  .الصراط المستقیم

الــرأي و  اإلستحســانو  القیــاس علــىو  أقــوال الرجــال علــىو التخییــر وتتبــع األثــر وتقدیمــه 

بیـان مـنهج الشـافعي   - إن شـاء اهللا - جملة هو مذهب أهل الحـدیث عامـة وسـیأتي 

ـــىاء قواعـــد أصـــول الفقـــه لیواجـــه مدرســـة الـــرأي بقواعـــد منضـــبطة تســـتند فـــي إرســـ  عل

  . ذلك من إجتهاد منضبط أیضاً  علىالسنة واإلجماع وما یقوم و  الكتاب

وقد كان الشافعي أستاذًا لإلمام أحمد في الفقه والحدیث رغم أن أحمد كان أوسع باعـًا 

حــدیث أحیانــًا وكــان أحمــد حتــى أن اإلمــام الشــافعي یصــحح علیــه ال ،فــي علــم الحــدیث

الفــروع وتتلمــذ علیــه جمـــع و  والســنة فــي زمانــه وفقیــه یفتــي فــي األصــول إمــام الحــدیث

قـد و  مذهبـه اإلختیـاريو  قد ذكرنا منهم فیما سبق بقي بن مخلدو  غفیر من طالب العلم

منهـا مـا رواه بـدیل  ،روى غیر واحد عن اإلمام أحمد فـي هـذا الشـأن مـا ال یسـتهان بـه

ــة مــن حیاتــه أنــه قــال نــه بــن أســد ع  ،"علــیكم بالســنة :فــي أخــر یــوم أو أخــر لیل

  .)٦٥ال تكتبوا رأي فالن ورأي فالن" ( ،علیكم بالحدیث ،علیكم باألثر

                          
  . ٢/٣٤املنهج األمحد للعليمي  )٦٣(

دود اليت وجدوها وطبيعة األزمة الفكرية اليت سامهوا فيها وأحسن منهما يف هـذا املضـمار فعـل ميكن أن تعترب جهود ابن تيمية وابن القيم من اجلهود اليت قربت فقهياً وميكن أن تكون مثر�ا أفضل لو ال احل )٦٤(

  وفعل الشوكاين يف نيل األوطار  وإرشاد الفحول أيضاً حممود ! احلافظ بن حجر العسقالين يف فتح الباري .

  .  ١/٣٨٢املنهج األمحد للعليمي  )٦٥(



  ٤٣

وقــــد صــــرح فــــي غیــــر مــــا موضــــع بــــالقول بكــــل حــــدیث وال یقــــیس علیــــه جــــاءت بــــذلك 

ثقتــه  ى) مثــل مهنــأ وهــو أقــدم أصــحاب أحمــد علــ٦٦الروایــات مــن تالمیــذه وتالمیــذهم (

) وهــو شــیخ القاضــي أبــو یعلــي رحمهــم اهللا ٦٨وأبــو عبــد اهللا الحســن بــن حامــد ( ،)٦٧(

ل كــل مــا جــاء عــن  علــىولكــن القاضــي أبــو یعلــي  .جمیعــاً  جاللتــه وثقتــه أیضــًا قــد أوَّ

  .أحمد في هذا الشأن وما شاء اهللا كان وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظیم

 :فقــد ذكرنــا ،بهــذا وقــد إمــتالء المــذهب الحنبلــي .یــاسوالظاهریــه هــي األثریــة ونفــي الق

وهنـاك غیـرهم ؛ منـه عبـدوس بـن مالـك  ،"بدیل ومهنأ والحسـن بـن حامـد شـیخ القاضـي

"والســنة عنــدنا أثــار رســول اهللا صــلى اهللا  :الــذي روى عــن اإلمــام أحمــد فــي ذم القیــاس

وال  ،سـنة قیـاسولـیس فـي ال ،وهـي دالئـل القـرآن ،السنة تفسر القرآن  علیه وسلم

فلیتأمـل  .)٦٩ألهواء وٕانما إتبـاٌع وتـرك الهـواء (واوال تدرك بالعقول  یضرب لها األمثال

  .! ذلك المتأملون 

ومــن طبقـــة تالمیـــذ أصـــحاب أحمـــد القـــائلین بنفـــي القیـــاس الحســـن بـــن علـــي بـــن خلـــف 

 :هـــ) شــیخ الحنابلــه فــي وقتــه أخــذ عــن أصــحاب أحمــد وروي عنــه٣٢٩البربهــاري (ت 

وال لـمَّ وكیـف"  …وال تضـرب لهـا األمثـال  ،رحمك اهللا أنه لیس في السنة قیاس "واعلم

 "وضـعوا القیـاس وحملـوا قــدرة الـرب عـزَّ وجـلَّ وآیاتــه :ومـن أقوالـه أیضـًا فـي ذم القیــاس

فمـا وافـق عقـولهم قبلـوه ومـا خـالف عقـولهم  ،عقـولهم وأرائهـم علىأحكامه وأمره ونهیه و 

 .)٧٠أهل السنة غرباء فـي جـوف دیـارهم"(و  والسنة غریبة ،فصار اإلسالم غریباً  ،ردوه

فـــأنظر وتأمـــل ! فهـــذه  ،وال أدري مـــا یعنـــي بجـــوف دیـــارهم إن لـــم یكـــن یعنـــي مـــذاهبهم

حـــزم مـــن أجلهـــا ؛ إذ اإلیجابیـــة  ابـــنتأوهـــات الســـلفیین األثـــریین التـــي نهـــض و  عبـــارات

  .  .حزم ابنوالمبادرة سلوك فطر علیه 

                          
  .  ٦١٧ور عبد اهللا عبد احملسن الرتكي باب القياس ص راجع أصول مذهب اإلمام أمحد للدكت )٦٦(

  .  ٦١٧أصول مذهب اإلمام أمحد ص  )٦٧(

  .   ١/٤٣٦املنهج األمحد للعليمي  )٦٨(

  .  ١/٤٣٦املنهج األمحد للعليمي  )٦٩(

  .  ٣٣،  ٢/٢٨السابق  )٧٠(



  ٤٤

فـــي أتبـــاع أحمـــد حیـــث أنتصـــر مـــذهب القاضـــي  وكمـــا حـــدث فـــي مـــذهب مالـــك حـــدث

   ویشــبه ذلــك مــا .نصــرهو  الرؤیــة الظاهریــة بــین أتبــاع أحمــد وقــال بالقیــاس علــىوقضــى 

قــام بــه تالمیــذ أبــي إبــراهیم المزنــي مــن إســتبعاد إجتهاداتــه التــي خــالف فیهــا اإلمــام ؛ 

لیــة فعــدوها خــارج المــذهب ! أي أن هنالــك آلیــة فــرز فكــري فــي كــل المــذاهب هــذه اآل

وبعبــارة أخــرى كمــا یوجــد اإلتجــاه األثــري یوجــد  .هــي عبــارة عــن التقلیــد وحــراس التقلیــد

   .. الخ.القیاسإلى الرأي أو إلى التقلید أو إلى اإلتجاه الموازي له الداعي 

  :حزم نحو الظاهریه ابنمسیرة 

 یتضح أن هذه الـروح األثریـة قدیمـة بـین العلمـاء خاصـة -الذي سبق-ومن هذا القول 

ــًا  علــىأهــل الحــدیث وأن هنــاك فئــة باقیــة  األثــر متمذهبــه أحیانــًا وغیــر متمذهبــه أحیان

داؤد بــن علــي بــن خلــف إلــى ولكــن هــذا المــذهب نســب  .ُأخــر وهــم غالبــًا أهــل إختیــار

) رحمـــه اهللا وهـــو أول قائـــل بهـــذا المـــذهب وقـــد كـــان ٢٧٠األصـــفهاني (المتـــوفى ســـنة 

فكـر  علـى) تـأثیر كبیـر ٢٧٢اسـم بـن هـالل (ت لداؤد ولتلمیذه عبد اهللا بن محمد بن ق

) وقـد تبعهمـا القاضـي منـذر بـن سـعید البلـوطي (ت ٧١حزم كما یـذهب الدارسـون( ابن

) قاضي األندلس وخطیبها في خالفة عبد الرحمن الناصر باألندلس وكان منـذر ٣٥٥

ط هذا خطیبًا مفوهًا وورعًا مع مرح ودعابة یخیف الملـوك بخطبـة ویسـتقى بـه فـي القحـ

 ابــنالمتكلمــین كمــا ذكــر و  وال یخــاف فــي الحــق لومــة الئــم ومــن طبقــة كبــار المفســرین

) فهؤالء ومن سبق ذكرهم كبقي بن مخلد وقاسم بن أصبغ قد أثروا جمیعًا فـي ٧٢حزم(

إمــام المدرســة األكبــر باألنــدلس -وكــان بقــي تلمیــذ أحمــد بــن حنبــل  .حــزم ابــنفــي فكــر 

وضــاح وهنـاك أحمــد بــن خالـد ومحمــد بــن  نابــوقاسـم تلمیــذ بقـي وتلمیــذ محــدث قرطبـة 

الحجام یعیش بن سعید (المتـوفي سـنة  ابنهذه المدرسة كثیرون كإلى أیمن وقد أنضم 

الفرضـــــي ومســـــعود بـــــن  ابـــــنو  ،)٤٠١وأبـــــي مطـــــرف فطـــــیس (المتـــــوفي ســـــنة  ،)٣٩٣

حزم أن یقـرأ الفقـه المـالكي  بن) ویمكن القول أنه قد أتیح ال٧٣حزم ( ابنسلیمان شیخ 

مـــع  ،حـــزم المجتهـــد فـــي المـــذهب المـــالكي الســـائد ابـــنوتـــدرج  ،ه مـــن المـــذاهبوغیـــر  ،

                          
  للروح احلديثية ومذهب أهل احلديث . وهنا جند أنه إستعمل كلمة أثرية  ٧٨د/ عبد احلليم عويس ابن حزم األندلسي ص  )٧١(

  من نفس املرجع .  ٥٧٠/٥٧٦وما بعدها و  ٢/٣٧٢وأيضاً للمزيد  ٣/١٦٩للمقري   نفح الطيب )٧٢(

  .  ٨٧-٧٦ابن حزم األندلسي د/ عبد احلليم عويس ص  )٧٣(



  ٤٥

المذهب الشافعي إال بعـد نضـج ووعـي إلى حزم  ابنوما كان إتجاه  .المذهب الشافعي

وٕان  ،وقد رأي في مراحل تطوره الفقهي أن من أسباب الخالف الشدید البعد عن األثـر

إســتطاع بـه جماعــه مـن الفقهــاء  ذلـوالً  القیـاس ومـا إلیــه مـن إستحســان قـد أصــبح مركبـاً 

سیاســیًا  التــي آلــت إلیهــا األنــدلس.أن یوائمــوا بــین فتــاویهم ومقتضــیات الحیــاة القاصــرة

وٕاجتماعیــًا وربمــا وجـــد ضــالته بعـــد أن ســبر غـــور المجتمــع األندلســـي بكــل طبقاتـــه أن 

ألن مـــا حـــل باألمـــة إنمـــا مـــن جـــراء غیـــاب  ،األصـــولإلـــى الحلـــول تمكـــن فـــي العـــودة 

 وتأویلهــــا بإســــم القیــــاس واإلستحســــان ،لشــــریعة اإلســــالمیة وتجــــاوز داللتهــــا الصــــریحةا

الرعیــة كانــا همــا أساســیا لدیــه فــإنتهى بــه األمــر فــي و  ولعــل إصــالح الراعــي .التعلیــلو 

إختیــار المــذهب الظــاهري ألنــه المــذهب الــذي یوجــب إلــى األصــول إلــى رحلــة العــودة 

وٕانمـــا  ،یكـــن شـــأنه كشـــأن تـــابعي المـــذاهبولـــم  ،اإلجتهـــاد ویمنـــع التالعـــب بالنصـــوص

خالف داؤد في كثیر مـن المسـائل األساسـیة بحیـث یمكـن القـول بـأن ظاهریتـه منهجیـه 

) إذ قد إلتقت فیه تیارات فكریة سلفیة متعددة كما رأینـا كلهـا تصـب نحـو ٧٤ال مذهبیه(

هـــو  التمییـــزو  .اإلختیـــار والعمـــل بـــاألثر بـــل واإلكثـــار منهـــا مـــع ذم للقیـــاس ورفـــض لـــه

مذهب جمیع السلف بما فیهم أئمة المذاهب إذ لم یقلدوا واحدًا بعینـه مـن شـیوخهم كمـا 

اإلختیـار و  التمحـیصو  لم یقلد شیوخهم أحدًا مـن التـابعین أو الصـحابة بـل كـان التحـري

فنجـــد أن لمالـــك شـــیوخًا كـــالزهري لهـــم فقـــه یجمـــع كمـــا رأینـــا فـــي  ،أن فشـــا التقلیـــدإلـــى 

ته لم یقلده كما لم یقلد الشافعي مالكًا وقد تتلمـذ علیـه دهـرًا فضله وجالل علىمجلدات و 

وال قلد أحمد الشافعي مـع علـو رتبتـه فـي فهـم النصـوص وطـرق اإلسـتنباط ولـم یوصـوا 

وٕان كــل مـــن ســـواه  ،غیـــره علــىوتقدیمـــه  جمیعــًا إال بإتبـــاع مــا صـــح عــن النبـــي 

م إال النقــل ثقــة عــن اللهــ ٕان لــیس هنــاك حجــة فــیمن دونــه و  یؤخــذ مــن قولــه ویــرد

  .ثقة

                          
   ٨٨/٨٩ابن حزم األندلسي د/ عبد احلليم عويس ص  )٧٤(



  ٤٦

  :المبحث الثاني

  :حزم ابنالظاهریة قبل وبعد 

  :ضطراد الفكر األثريا :المطلب األول

وكمــا تتفــرع  ،حــزم ابــنیضــطرد فكــر المدرســة األثریــة فــي التــاریخ اإلســالمي قبــل وبعــد 

السـنة و  األشجار من ساق واحد تتفرع المدارس اإلسـالمیة مـن سـاق واحـد وهـو الكتـاب

األثـر وحـظ كـل  علـىف منـاهج األخـذ بعـد ذلـك فمـذاهب أهـل السـنة كلهـا قامـت وتختل

    .مذهب أو مدرسة من ذلك قدر حظ أئمة المذهب من هذا األثر فمكثر ومقل

قـد حـاول حسـم  -كمـا سـیأتي-یـد اإلمـام الشـافعي  علـىولعل ظهور علم أصول الفقـه 

  وقـــــد  .ســـــة األثـــــرالصـــــراع الـــــذي كـــــان بـــــین مدرســـــة الـــــرأي ومدر و  الكثیـــــر مـــــن الجـــــدل

ولكــن ثغــرة جدیــدة فتحــت مــرة أخــرى لیــدور علیهــا الصــراع بــین  .نجــح اإلمــام الشــافعي

  وذلك حیث ال أثر ما العمل ؟  .أهل الرأي وأهل األثر

 علـى" وسـماه بالقیـاس فـي بعـض المـواطن إال أنـه سـاق األدلـة باالجتهادقال الشافعي "

تالمیـــذ اإلمـــام الشـــافعي تالمیـــذ وهـــو نـــوع مـــن القیـــاس فظهـــر مـــن  االستحســـانبطـــالن 

بكثیـر  التقـىهــ ٢٠٢هـ وقیـل سـنة ٢٠٠د بن علي األصفهاني نسبًا ولد سنة و اإلمام دا

ولــــه فــــي فضــــائل  ،وكــــان معجبــــًا أشــــد اإلعجــــاب بالشــــافعي ،مــــن أصــــحاب الشــــافعي

ببغــــداد ونیســــابور ذكــــره  ،وقــــد ســــمع الكثیــــر مــــن محــــدثي عصــــره ،الشــــافعي مصــــنف

 الزهـدو  ویذكر بـالعلم ورجاحـة العقـل ،وذكر ثناء العلماء علیه الخطیب في تاریخ بغداد

المعتقـــد وعـــدم المجاملـــة مـــع فصـــاحة و  الجـــرأة فـــي الحـــقو  النســـك وقـــوة الحجـــةو  الـــورعو 

    .)٧٥. الخ (.والبیان

وجــاء عنــه فــي الفكــر الســامي فــي تــاریخ الفقــه اإلســالمي "روى عــن إســحق بــن راهویــه 

كـــان یحضـــر  :قیـــل ،العلـــم ببغـــداد فـــي وقتـــه ســـةرئاإلیـــه  وانتهـــت .وأبـــي ثـــور وغیرهمـــا

مجلســـه أربعمائـــة طیلســـان أخضـــر ووصـــفه فـــي (المـــدارك) بمـــا وصـــف بـــه أحمـــد مـــن 

) وهو عند السـبكي ٧٦" (…معرفته بالحدیث وٕان فاقه أحمد فیه دون اإلمامة في الفقه

                          
  .  ٢٩١ - ٢٨٩ابن حزم أليب زهرة ص  )٧٥(

  .  ٣/٢٩الفكر السامي يف تاريخ الفقه اإلسالمي حملمد بن احلسن احلجوي الثعاليب  )٧٦(



  ٤٧

وكــان مــن  ةالــدین لــه ســداد رأي ونظــر وســعة علــم ونــور بصــیر و  جــبًال مــن جبــال العلــم

مع أن علمه ضـاهى علـم  ،العالم حتى قال فیه ثعلب "أن عقله أكثر من علمه" عقالء

التـي  االستحسـاند بـن علـي فـي أدلـة إبطـال و ). فنظـر دا٧٧األئمة المتبوعین كأحمد (

ٕابطالـه و  د بنفـي القیـاسو فقال دا ،القیاس علىیقول بها اإلمام الشافعي فوجدها تنطبق 

لم ترتسم بصورة كاملـة فـي  االجتهادالقیاس من  وحدود ،االجتهادولكن لم یقل بإبطال 

التاریخیة التي فتحت الباب لمذهب و  (الرسالة) وعصر الرسالة فهذه هي الثغرة الفكریة

 أهــل الحــدیث ردحــًا مــن الــزمن فــي شــكل أقــوال دوت وســط علمــاء ،جدیــد وحجــة قویــة

اإلمــام  وفتــاوى حتــى وجــدت مــن یقــوم بصــیاغتها وتأطیرهــا خیــر قیــام وهــو احتجاجــاتو 

وعــن أئمــة المســلمین  نــور اهللا ضــریحه و الهمــام أبــو محمــد بــن ســعید بــن حــزم

    .جمیعاً 

هــ) قــد تغــذت ٢٧٠د الظــاهري (ت و قــول بـأن الثغــرة التــي تصـدى لهــا داوعلیـه یمكــن ال

كثیـر  ابـناألثـري لـبعض المالكیـة هنـاك خاصـة مدرسـة یحـي  االتجـاهفي األندلس مـن 

 ازدهـــــرتكمـــــا  ،معـــــه عبـــــد الملـــــك بـــــن حبیـــــب  - هـــــا التـــــي أشـــــرنا إلی - ) ٢٣٤(ت 

وترشــحت بفضــل جهــود علمــاء أثــریین ال مــذهبیین یتقــدم هــؤالء العلمــاء بقــي  واســتقرت

الفرضــي ومســعود بــن ســلیمان  ابــنو  ،)٤٠١) وأبــو المطــرف (ت ٣٨٦بــن مخلــد (ت 

    .حزم ابنشیخ 

 هـــذا المـــذهبفـــروع  النـــدثرتولـــواله  ،حـــزم وحـــده یعـــزو الدارســـون بقـــاء المـــذهب بـــنوال

ـــأتي  ،أصـــوله فـــال تعـــرف منهـــا إال مـــا هـــو مبعثـــر فـــي بطـــون كتـــب التفســـیرو  أو مـــا ی

حزم یشـبه  ابنٕان كنت أرى أن ما قام به و  .)٧٨ستطرادًا في كتب المذاهب األخرى (ا

اغة أصول الفقه لمدرسة األثر أو بعبارة أدق هو إعادة صی ،ما قام به اإلمام الشافعي

 علىبعضها العلماء وقد ال یوافقوه  علىم الشافعي قد یوافقه اإلما ىستدراكات علامع 

  .ٕاغفالهو  ولكن ما قام به ال یمكن تجاهله أو تخطیه ،البعض األخر منها

                          
  .  ٣/٢٩ لفكر السامي يف تاريخ الفقه اإلسالمي للحجوي الثعاليب الفاسيا )٧٧(

  .  ٨٧ابن حزم األندلسي للدكتور عبد احلليم عويس ص  )٧٨(



  ٤٨

  :باألندلس) ةالمدرسة الظاهری استمرارحزم ( ابنتالمیذ 

كتب أبیه التي تركها بما في ذلك كتـاب اإلیصـال  علىه أبو رافع وقد حافظ ابنوأولهم 

قبـــل إكمـــال كتـــاب المحلـــي فقـــام أبـــو رافـــع  حـــزم ابـــن وقـــد تـــوفى ةبأشـــبیلی ذي ُأحـــرقالـــ

(ألفـین  وقـد كانـت جملـة مسـائل الكتـاب الموسـوم بـالمحلي .بإكماله من كتاب اإلیصال

المسـائل الباقیــة و  ) مسـألة٢٠٢٨حــزم ( ابـنعشـرة مســألة) كتـب منهـا  واثنتـيوثالثمائـة 

 --هایة الكتـاب مـن إخـراج أبـو رافـع هـذا نإلى ) ٢٠٢٩بتداًء من المسألة (اأي 

ـــه ونشـــروا مذهبـــه بالمشـــرق  .مـــن اإلیصـــال ـــذین خرجـــوا مـــن بعـــد وفات ومـــن تالمیـــذه ال

والُحَمِیـدي هـو أبـو عبـد اهللا محمـد بـن  ،الذي جمع الصحیحین  -  - الُحَمِیدي 

ذ تتلمــ ،كــان مؤرخــًا حافظــًا راویــة  ،هـــ ٤٨٨هـــ وتــوفى ســنة ٤٢٠أبــي نصــر ولــد ســنة 

ونشــر هــذه  ،وتلقــى علیــه كتبــه وأخبــاره ،علومــه حــزم وتخــرج علیــه فــي أكثــر ابــن علــى

ولــه فــي الســنن الجمــع بــین الصــحیحین وفــي  ،الكتــب بالمشــرق فكانــت ســجله المحفــوظ

المغــرب و  حــوى أخبــار األنــدلس ،ولــه كتــاب األمــاني الصــادقة ،التــاریخ جــذوة المقتــبس

) ومــن تالمیــذ الحمیــدي أبــو الفضــل ٧٩وصــار مصــدرًا لمــن جــاء بعــده مــن المــؤرخین(

طـــــاهر المقدســـــي أخـــــذ عنـــــه فقـــــه الظـــــاهر وأنتصـــــر لـــــه ودعـــــا إلیـــــه فـــــي  ابـــــنمحمـــــد 

حزم أبو النجـاة سـالم بـن فـتح  ابنمؤلفات و  في إذاعة نسخ اجتهد) وكذلك ٨٠المشرق(

    .)٨١هـ) (٤٦١القویطي (ت 

شــدید  وكــان ،حــزم ابــنروى عــن  ،ومــن تالمیــذه محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن الحســن

منهم أبو محمد العربي الـوزیر والـد و  ،)٨٢هـ) (٤٥٠العنایة ضابطًا معتبرًا كاتبًا بلیغًا (

ـــن العربـــي صـــحب  ـــنأبـــي بكـــر ب ـــه وأجـــازه ( اب  ومـــن المـــؤرخین .)٨٣حـــزم وتتلمـــذ علی

تـأثر بـه جمـع غفیـر مـنهم القاضـي صـاعد بـن أحمـد الجیــاني و  المحـدثین أخـذ وأتصـلو 

هــ) وأبـو مـروان ٤٧٥مـاكوال (ت  ابـنأبـو النصـر هــ) و ٤٦٣صاحب طبقات األمـم (ت 

                          
  .  ٩٨ص  ابن حزم للدكتور حسان ٥٧٧-٥٧٦ابن حزم أليب زهرة  )٧٩(

  . ٥٧٧-٥٧٦) انظر ابن حزم أليب زهرة ٨٠(

  .  ٣٨٤ابن حزم األندلسي / د. عبد احلليم عويس ص  )٨١(

  .  ٣٨٢السابق ،  )٨٢(

  .  ٣٨١السابق ص  )٨٣(



  ٤٩

هـــ) وأبــو القاســم بــن ٥٤٢حیــان وأبــو الحســن بــن بســام صــاحب كتــاب الــذخیرة (ت  ابــن

وصــاحب كتــاب الصــلة فــي تــاریخ أئمــة األنــدلس  ،بشــكوال ابنعبــد الملــك المعــروف بــ

هــــ) ومـــنهم الراضـــي بـــن المعتمـــد بـــن ٤٧٨محـــدثیهم وفقهـــائهم وأدبـــائهم (ت و  وعلمـــائهم

وآخــــر مــــن روى عنــــه  .)٨٤هـــــ) ویزیــــد بــــن محمــــد الراضــــي وغیــــرهم (٤٨٤عبــــاد (ت 

حـزم  ابـنوعن أبي الحسن هـذا روى كتـب  ،)٨٥باإلجازة أبو الحسن شریح بن محمد (

أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن اإلشبیلي وعنه أخذ الشیخ محي الدین بـن عربـي 

    .الصوفي المعروف

    :الوسط العلمي الذي عاش فیه

حزم الحالة العلمیة في الرسالة المشار إلیهـا فـي نفـح الطیـب وصـفًا مسـهبًا  ابنف یص

تقــدم أهــل األنــدلس فــي  علــىالتالمیــذ داللــة و  وفیمــا مضــى مــن ذكــر الشــیوخ ،ومفصــالً 

 ابــنوعــن قرطبــة مســقط رأس  ،كثیــر مــن المعــارف تقــدمًا ینــافس كــل حواضــر المشــرق

الته "فكــان أهلهــا مــن الــتمكن فــي علــوم حــزم وصــفها رحمــه اهللا تعــالى إجمــاًال فــي رســ

 الطبو  الخبرو  اللغةو  البصر بالنحو والشعرو  حفظ كثیر من الفقهو  الروایاتو  القراءات

النجـــوم بمكـــان رحـــب الفنـــاء واســـع العطـــن متنـــائي األقطـــار فســـیح المجـــال" و  الحســابو 

)٨٦  .(  

افقـه وقـد نقـل أما الكتب وخزائن العلـم فكانـت خـزائن العلـم عـامرة وللكتـب هنـاك سـوق ن

 -حزم في موضع آخر "قال أبو محمد بن حزم: أخبرني تلید الخصـي ابنالمقري عن 

أن عدد الفهارس التي فیهـا تسـمیة  -بدار بني مروان  خزانة العلوم والكتب علىوكان 

وفي كـل فهرسـة عشـرون ورقـة لـیس فیهـا إال ذكـر أسـماء  ،الكتب أربع وأربعون فهرسة

  .)٨٧الدواوین" (

                          
  .  ٣٨٣-٣٧٩ابن حزم األندلسي د. عبد احلليم عويس  ص )٨٤(

  .  ٥٧٧أيب زهرة ص لابن حزم )٨٥(

  .  ٣/١٦٣ب املقري التلمساين الرسالة املشار إليها يف نفح الطي )٨٦(

  .  ٣٨٦-١/٣٨٥نفح الطيب للمقري  )٨٧(



  ٥٠

) غیــر أن ٨٨هنـاك مـن الكتـب الكثیـر الــذي ال نظیـر لـه منـذ وقـت الحكـم ( مـعاجتوقـد 

الصـراع و  هذا الوسط العلمي الرائع كان منغصًا بداء األمم أال وهو الحسد بین العلمـاء

وعــن حســد أهــل األنــدلس  ،الصــراع بــین األمــراءإلــى وقــد ســبقت اإلشــارة  ،بــین األمــراء

نا فإنهــا قــد خصــت مــن حســد أهلهــا للعــالم حــزم حیــث یقــول "الســیما أندلســ ابــنیحــدثنا 

 ،حســــناته اســــتهجانهمو  ،كثیــــرًا ممـــا یــــأتي بـــه واســـتقاللهم ،الظـــاهر فــــیهم المـــاهر مــــنهم

إن  ،بأضــعاف ممــا فــي ســائر الــبالد ،وأكثــر ذلــك مــدة حیاتـه ،وتتـبعهم ســقطاته وعثراتــه

متــى  :وٕان بــاكر الحیــازة لقصــب الســبق قــالوا ،ســارق مغیــر ومنتحــل ومــدع :أجــاد قــالوا

! وبعـد ذلـك وٕان ولجـت بـه  ؟ ومتـى تعلـم ؟ وفـي أي زمـان قـرأ ؟ وألمـه الهبـل  كان هذا

 نظرائــه أو ســلوكًا فــي غیــر الطریــق علــىإمــا شــغوفًا بائنــًا یعلیــه  ،األقــدار أحــد طــریقین

وصـار غرضـًا لألقـوال وهـدفًا ونصـبًا  ،البائس علىالتي عهدوها حمي الوطیس هنالك 

 ،وربمـــا نحـــل مـــا لـــم یقـــل ،عرضـــهإلـــى ســـنة وعرضـــة للتطـــرق للتســـبب إلیـــه ونهبـــًا لألل

وهــو الســابق -وبــالحري  ،وألحــق بــه مــا لــم یفــه بــه وال أعتقــده قلبــه ،وطــوق مــا لــم یتقلــد

فـإن  ،وینجـو مـن المخـالف إن یتعلق من السلطان بحظ أن یسلم من المتـآلف -المبرز

ستشـنع او  ،وعظـم یسـیر خطبـه ،اشتط علیـهو  تعرض لتألیف غمز ولمز وتعرض وهمز

فتــنكس لــذلك  ،هــین ســقطه وذهبــت محاســنة وســترت فضــائله وهتــف ونــودي بمــا أغفــل

أو یعمـل  ،ابتـدأ یحـوك شـعراً  وهكـذا عنـدنا نصـیب مـن ،وتبرد حمیته ،همته وتكل نفسه

 وال یـتخلص مـن هـذا النهـب إال النـاهض الفائـت ،رسالة فإنه ال یفلت من هـذه الحبائـل

  )  ٨٩األمد"( علىالمطفف المستولي و 

حــزم مســتفحل باألنــدلس وعلیــه یغلــب أن یكــون ممــا توارثــه  ابــنوهــذا الــداء كمــا ذكــر 

فإن الدین اإلسالمي قد أكتسح أممـًا كثیـرة  ،الناس هناك من طبائع أهل البالد الرومیة

النعـرات تظـل و  النبـراتو  األخـالقو  وأحدث تحوًال كبیرًا في الفكر والعقائـد ولكـن السـلوك

من شرور الـنفس التـي  السلوك ألنهاو  وقت طویل ثم تزول بالتربیة إلىأحیانًا كما هي 

المجتمعــات مــن مثــل هــذه الشــرور و  مجاهــده دائبــة ودائمــة لخــروج األفــرادإلــى تحتــاج 

                          
  .  ١١٢أيب زهرة ، ص لوابن حزم  ٣٨٦-١/٣٨٥نفح الطيب للمقري )٨٨(

  .  ١٦٧ - ٣/١٦٦للمقري   نفح الطيب )٨٩(



  ٥١

ــ ــم ســلفیًا ثــم  االهتمــام ىوهــذا ممــا حــدا بالســلف إل بالزهــد وتربیــة النفــوس وبــدا هــذا العل

الفقــه وقــد كــان حــظ اإلمـــام تصــوف تفرعــت مدارســه كمــا تفرعـــت مــذاهب إلــى  انتهــى

وقد عني بـاألمر وألـف فیـه  ،السلوك كبیرًا وموفقًا كما مرو  حزم من التربیة ابن الحافظ

مـــن أعمـــدة الحكـــم  اعتبـــارهالســـیر فـــي مـــداواة النفـــوس) الـــذي یمكـــن و  كتـــاب (األخـــالق

  .األخالقیةو  اإلنسانیة وروائع الكتابات األدبیة

ولــم یســتطیع المصــلحون  ،الكبیــر مــن داء األمــموقــد أبتلــى أهــل األنــدلس بهــذا القســط 

األعــــداء و  )٩١) العلــــوج (٩٠ضــــطرابات ومصــــاقبة (فــــة نســــبة لكثــــرة االعــــالج هــــذه اآل

الحضــارة  علــىوهــذا الــداء وبكــل بســاطة ممــا تفضــلت بــه أســبانیا القدیمــة  ،الصــلیبیین

 علـــىوهـــو حـــري بـــأن یعـــده المستشـــرقون مـــن فضـــائل األســـبان  ،اإلســـالمیة باألنـــدلس

البیئــــة قبــــل أن یتفضــــلوا علــــیهم أخیــــرًا و  األرضو  هــــو ،ضــــارة اإلســــالمیة باألنــــدلسالح

الحضــــارة اإلفرنجیــــة و  الــــذي هــــو مــــن روائــــع أفعــــال الكنیســــة الكاثولیكیــــة باالستئصــــال

  المروعة أبد الدهر !! 

   :الدولة اإلسالمیة في عصره أو الوسط العام لدولة اإلسالم

ألنـــدلس األمـــویین هشـــام بـــن الحكـــم الملقـــب عاصـــر أبـــو محمـــد رحمـــة اهللا مـــن أمـــراء ا

هــــ) ثـــم  ٤٠٨) والمســـتعین بـــن الحكـــم (٤٠٣ه المهـــدى محمـــد (ابنـــ) ثـــم ٣٩٩بالمؤیـــد (

    .المستظهر والمستكفى والمعتمد

وكانت األندلس قد أعلنت دار خالفة منذ بدایة القرن الرابع الهجـرى فـإن عبـد الـرحمن 

بـــأمیر المـــؤمنین وكـــان ذلـــك فـــي  الناصـــر لمـــا أحـــس بضـــعف الدولـــة العباســـیة تســـمى

الثـامن عشـر المعـروف بالمقتـدر وهـو جعفـر بـن المعتضـد بـن  العباسـيعصر الخلیفة 

أحمــد بــن المتوكــل بــن المعتصــم بــن الرشــید وقــد حكــم المقتــدر قرابــة الخمســة وعشــرین 

وتفكـك عـرى الخالفـة  األقـالیمعامًا على ضعف وتسـلط الحجـاب والجنـود وتمـرد حكـام 

عفها أمـــام الـــروم وعجزهـــا عـــن حمایـــة المســـلمین وقـــد كـــان عبـــد الـــرحمن العباســـیة وضـــ

                          
  م . ١٩٥٣هـ  ١٣٧٢رف مبصر ط دار املعا ١/٦٩املصاقبة : ا�اورة و املقاربة أنظر �ذيب الصحاح تأليف حممد بن أمحد الزجناين  )٩٠(

  . ١/١٥٨العلوج : ُمفرده علج وهو الرجل من كفار العجم �ذيب الصحاح للزجناين  )٩١(



  ٥٢

خافتــه ملــوك أوربــا وأرســلت لــه الهــدایا  .الهمــةإلى عــالناصــر واســع العقــل ثابــت الفكــر 

)٩٢.(  

ه الحكـم بـن عبـد الـرحمن ثـم خلفـه هشـام بـن الحكـم المشـار إلیـه ابنـخلف عبـد الـرحمن 

والد بن حزم أحمـد بـن سـعید بـن حـزم عامر الذي كان  أبيحاجبه المنصور بن  وكأنه

هـذه العالقـة إلـى أن  واستمرته المظفر ابن) خلفه ٣٩٢وزیرًا له ولما توفي المنصور (

حـزم وتـوفي بعـد ذلـك بأربعـة سـنوات  ابـن) حینها اعتـزل والـد ٣٩٨حدثت اضطربات (

)٩٣) (٤٠٢(.  

    :خلفاء هم األندلسوخالل فترة حیاته ولى 

 ،والمعتمــد ،والمســتكفي ،والمســتظهر ،والمســتعین الظــافر هشــام المؤیــد ومحمــد المهــدي

    .)٩٤كما مرت فترات لم یكن على رأس الدول خلیفة (

أثنــین وعشــرین دولــة كــان النــزاع بینهمــا محتــدمًا  األنــدلسوعاصــر هــؤالء الخلفــاء فــي 

  . والصراع حولها دائراً 

ثـم المسـتظهر  يو حـزم وأسـتند لثالثـة مـن أمـراء األنـدلس هـم المرتضـى األمـ ابنتعاون 

الحكــم وعــاد إلــى مربضــه و  ثــم هشــام المعتمــد بــاهللا ثــم أنصــرف بعــد ذلــك عــن السیاســیة

بفقـه األثـر  واالقتصـاد واالجتماع) في الساحة العلمیة لیقول بعد ذلك في السیاسة ٩٥(

وأثـــــر التجربـــــة والمشـــــاهدة واالطـــــالع علـــــى األمـــــور مـــــن قـــــرب فیكـــــون حكمـــــًا مشـــــرفًا 

  .الحكم ومستشرفًا لألمور فنعم

حـــزم أئمـــة مـــنهم المصـــلح ومـــنهم الجـــائر كمـــا رأي طبقـــات الحكـــام  ابـــنفقـــد عاصـــر 

وتوزیع الثـروات فـي  ،المتسلطین كإقطاعي أوربا وأعوانهم وعالقاتهم المحلیة واإلقلیمیة

كل هذه العهود كمـا ذاق حلـو الحیـاة ومرهـا ونعیمهـا وبسـطها ثـم قبضـها وفطامهـا ممـا 

راء الفقـــه بمـــا تناولـــه مـــن قضـــایا وعـــالج فـــي ضـــوء الفقـــه عـــده الدارســـون ســـببًا فـــي إثـــ

التجــارب كانـت تزیــده تمسـكًا بمنهجــه  ةكثـر  أنولكـن مــا یمكـن أن یقــال هنـا  .اإلسـالمي

                          
  . ٣٣٤-٢٧٧تاريخ التشريع اإلسالمي للمستشرقه االزهرية بوجينا تتشجفيسكا ص  )٩٢(

  . ٤٧ابن حزم األندلسي للدكتور حسان ، ص  )٩٣(

  .  ٤٧السابق ص  )٩٤(

  .  ١/٤٣٣أنظر �ذيب الصحاح للزجناين  .ستقر و املأوى و ا�لس .املربض هو امل )٩٥(



  ٥٣

ــالعودة  ،األثــري الظــاهري المحجــة و  النبــع الــزالل إلــىوأن ال صــالح لهــذه األمــور إال ب

  .الج ثانیاً البیضاء وأن كل ما یصرف عنها مریب یجب أن یتهم أوًال ویع

وال نســتغرب كثیــرًا إذا علمنــا أن اإلمــام الحــافظ وأمثالــه مــن الصــالحین قــد وقفــوا علــى 

تـراثهم الــدیني الواســع والعلـوم والمعــارف واآلفــاق التـي لــدیهم یــرون بـأم عیــنهم كیــف أن 

دولة اإلسالم بدأت تقسم وكیـف أن الفـرق الضـالة تضـعف هـذه الدولـة وكیـف أن ذوي 

فمــــا كــــان یســــعهم إال القیــــام بــــاألمر بــــالمعروف  ،یوالــــون أعــــداء اهللالنفــــوس الضــــعیفة 

والنهي عن المنكر بالسنان واللسان وٕاال تهاوت األركان وتهدم البنیـان وضـاع اإلسـالم 

  .ولم یكن لهم حجه عند الملك الدیان

  :ومما جاء في وصف تلك الحقبة

فــإذا ابتــدأت  ،د اإلســالمیةالــروابط السیاســیة بــین الــبال انقطعــت"مــن أول المائــة الرابعــة 

بــالمغرب نجــد فــي األنــدلس عبــد الــرحمن الناصــر قــد تســمي بــأمیر المــؤمنین لمــا أحــس 

وٕاذا انتقلت إلى شمال أفریقیا تجد اإلسماعیلیة قد أسسـوا لهـم  ،بضعف الدولة العباسیة

وسـمي أیضـًا بـأمیر  ،الدولة الفاطمیة على ید عبد الرحمن المهدي الفاطمي باسمدولة 

ونجــد اإلخشــید  .لمــؤمنین وأســس مدینــة المهــدي قریبــًا مــن تــونس وجعلهــا عاصــمة لــها

 ،ونجــد بنــي حمــدان بالموصــل وحلــب یــدعوا أیضــًا لبنــي العبــاس .یــدعو لبنــي العبــاس

كمــا تجــد فــي  ،أقــدامهم فیهــا تد رســخة قــمن وجــدت الشــیعة الزیدیــیالــ ىوٕاذا ذهبــت إلــ

 االســمولــیس لبنــي العبــاس إال  الفعلــيبغــداد دولــة الــدلیم لبنــي بویــه صــاحب الســلطان 

عاصمتها بخاري بمـا وراء  ،وتجد في المشرق دولة السامانیة وهي دولة عظیمة الشأن

    .النهر"

طمــع فـیهم الصــلیبیون ونشـطوا جــدًا وقـاموا فــي  أن ىواسـتمر هــذا الصـراع والتــدهور إلـ

  .)٩٦أواخر القرن الخامس فاستولوا على بیت المقدس وغیره (

حــزم فــي المشــرق القاضــي أبــو یعلــى مــن الحنابلــة وهــو  ابــنهــم معاصــري ولعــل مــن أ

ویعرف عنـد الحنابلـة  ،حمد بن الفراءأمد بن الحسین بن محمد بن خلف بن اإلمام مح

                          
  .  ٣٧٥-٣٧٤) تاريخ التشريع اإلسالمي لبوجينا ، ص ٩٦(



  ٥٤

) "كـان عـالم ٩٧حمـد (األجاء عنه في المنهج  ،بي یعلى والفراءأبالقاضي كما یعرف ب

ده تســع أو ثمانیــة وعشــرین لیلــه مولــ ،وقریــع دهــره ،ونســیج وحــده ،وفریــد عصــره ،زمانــه

وعنــه انتشــر مــذهب اإلمــام أحمــد رضــي اهللا  ،خلــت مــن المحــرم ســنة ثمانیــة وثالثمائــة

وفـــي شـــرف الـــدین والـــدنیا المحـــل  ،عنـــه وكـــان لـــه فـــي األصـــول والفـــروع القـــدم العـــالي

والقــائم بــأمر اهللا" وهــو إمــام جلیــل  ،والخطــر الرفیــع عنــد اإلمــامین القــادر بــاهللا ،الســامي

وعــالم عامــل مــن أهــل الســنة ناصــرًا لمــذهب اإلمــام أحمــد ولــي قضــاء الحــریم بعــد وفــاة 

وقــد نشــر مــذهب اإلمــام  ،اهللا وذلــك لزهــده بــأمرمــاكوال أیــام القــائم  ابــنقاضــي القضــاة 

 ،وشـهد عصـره فـي المشـرق تراجـع المـذهب الظـاهري ،أحمد بقوة علمـه ومركـزه وتقدمـه

وقـد  ،نتشار القیاس والقول به أكثر من ذي قبـلكما شهد المذهب في عهده وما بعده ا

أّول القاضي الكثیر من الروایات عن اإلمـام أحمـد لصـالح القیـاس كمـا سـبقت اإلشـارة 

أما غیـر ذلـك فلـه محاسـن وفضـول  .! وبقوله في القیاس سار المذهب بعده على ذلك 

  .في نصره السنة وٕاصالح األمراء بالرأي والقدوة رحمه اهللا كبیرة

  -:العلمیةحزم وأثره أو جهوده  ابنمعارف  :طلب الثانيالم

المفكـرین المسـلمین  أعظـممـن  ياألندلسـیعد أبو محمد على بن سعید بن حـزم    

الـــذین نبغـــوا فـــي األنـــدلس بشـــكل خـــاص، والعـــالم اإلســـالمي بشـــكل عـــام حیـــث بلغـــت 

  ،مؤلفاتـــــه عـــــددًا كبیـــــرًا مـــــن الكتـــــب شـــــملت تقریبـــــًا معظـــــم صـــــنوف المعرفـــــة البشـــــریة

مثــل الفقــه والتــاریخ وعلــم المنطــق والفلســفة ومقارنــه األدیــان واألنســاب والحــب العــذري 

أنـه كـان حافظـًا عالمـًا بعلـوم الحـدیث والفقـه  إلـىوتشیر التراجم  .)٩٨والشعر وغیرها (

ویشــار  .)٩٩الســنة متضـلعًا بعلــوم جمـة عــامًال بعلمـه (و  مسـتنبطًا لألحكـام مــن الكتـاب

كمــا فــي نفــح الطیــب والــذهبي وغیــرهم ممــن تــرجم لــه أو روي لــه إلیــه بالحــافظ والفقیــه 

    .)١٠٠عنه وجاء في نفح الطیب (

  بحار الخطوب وأهوالها    المجد والمكرمات  ىیخوض إل

                          
  .  ١٤٢-٢/١٢٨) املنهج األمحد يف تراجم أصحاب اإلمام أمحد للعليمي ٩٧(

  .  ١٦٩دراسات يف التاريخ األندلسي للدكتور عبد الواحد ذنون طه ، ص  )٩٨(

  .  ١٧٠بق ص السا )٩٩(

  .  ٣/٥٥٥للمقري   نفح الطيب )١٠٠(



  ٥٥

  لها ىوأهو  إلیها ىتـرق    وٕان ذكـرت للعــال غـایة 

مـا تكلـم تقلیـدا وال عـدا  .)١٠١ونبیـه بقیاسـه مـرتبط ( ،فقیه مستنبط :وقال في المطمح 

إلــى ال حنــت األنفــس معــه و  ،ختراعــًا وتولیــدًا ومــا تمنــت بــه األنــدلس أن تكــون كــالعراقا

ولــم یقــف  ،فلــم یشــرب مــن مــاء الفــرات ،ومــا بــرح عــن عطنــه ،أقــام بوطنــه ،تلــك اآلفــاق

 ،حـذيو  وأزري علـى مـن هنـاك نعـل ،ولكنه أربي على من بـذلك غـذي ،عیشة الثمرات

وصـنف وحبـر  ،اقتبـاس فنـاظر بهـا أهـل فـاسواقتـبس نـار المعـارف أي  ،تفرد بالقیـاس

وأهــدت إلیــه أعبــق  ،وقــد تصــدت لــه بــافتن ُمحیــا ،ونابــذ الــدنیا ،أحــبس األنفــاس حتــى

وجـد  ،وتجـرد للعلـم وطلبـه ،وألبسـته حالهـا ،وخلـع الـوزارة وقـد كسـته مالهـا ،عرف وریا

ـــه تـــآلیف كثیـــرة وتصـــانیف أثیـــرة منهـــا اإلیصـــال  ،فـــي اقتنـــاء نخبـــه ب فهـــم كتـــاإلـــى ول

وكتــاب (اإلیصــال) هــو  .)١٠٢.الــخ (.وكتــاب اإلحكــام فــي أصــول األحكــام ،الخصــال

ـــى (اإلیصـــال  فـــي الواجـــب والحـــالل  اإلســـالم فهـــم الخصـــال الجامعـــة لجمـــل شـــرائحإل

والحــرام وســائر األحكــام علــى مــا أوجبــه القــرآن والســنة واإلجمــاع) وقــد أورد فیــه أقــوال 

لمین في مسائل الفقه والحجة لكل طائفـة الصحابة والتابعین ومن بعدهم من أئمة المس

وقــد ســمعت مــن الشــیخ محمــد المنتصــر  .) ١٠٣واألحادیــث الــواردة فــي ذلــك ( ،وعلیهــا

سـاكنها أفضـل الصـالة والسـالم أن هـذا الكتـاب  ىالكتاني المحدث بالمدینة المنـورة علـ

فــي ثالثــین مجلــٍد بخــط رقیــق ونحــو هــذا ســمعته مــن األســتاذ محمــود میــرا الســوري هــو 

مخطوطات بجامعه المدینة المنـورة وذكـر الشـیخ محمـود میـرا أن بعـض و  أستاذ حدیث

مكتبة الفاتیكـان  إلىهذه المخطوطات كانت بالیمن بمكتبة اإلمام وقد اختفت وتسربت 

    .)١٠٤وكان طبیب اإلمام طلیاني (

 ،عبـاد وبقـي منـه نسـخ ابـنحزم حرقها  ابنوالكتاب المذكور حرقت منه نسخ في عهد 

لما حرقت هذه الكتب أملي كتـاب (المحلـى) مختصـرًا مـن حفظـه غیـر أن المجلـد  فانه

                          
  أي بنظرة ومعايرة وإضطراد قواعد ال يقصد قياس اإلصطالح .  ٣/٥٥٥للمقري   نفح الطيب )١٠١(

  املوضع السابق .  للمقري عن نفح الطيب )١٠٢(

  .   ١٧٠دراسات يف التاريخ األندلس ، ص  )١٠٣(

سرق األوربيون  حزم وبقي بن خملد مبكتبة الفاتيكان بروما ومكتبة برو كلمان بأملانيا كما توجد خمطوطات إسالمية بعدد من الدول األوربية وأمريكا فقد توجد كثري من املخطوطات النادرة مثل كتب ابن )١٠٤(

والتكليف واجب اجلميع اليوم واإلمام املشار إليـه اإلمـام حيـىي . الناس �ذا يف التكليف بشىت احليل الكثري من تراثنا و آثارنا اليت جيب ردها علي كل قادر وإمام املسلمني وأولياء الدين يف غيبته أو حضوره أوىل 

  الذي كان حيكم اليمن قبل اجلمهورية . 



  ٥٦

ه مختصرًا له من كتـاب اإلیصـال وهمـا كتابـا فقـه وحـدیث وأصـول وأن ابناألخیر كتبه 

حــزم قــد جــرد فــي األصــول كتابــًا علــى طریقــة  ابــنكانــت القضــایا فیهــا فقهیــه غیــر أن 

) ناقش فیها قضایا األصول نقاشًا مسـهبًا المتكلمین سماه (اإلحكام في أصول األحكام

ویفســر  ،ویــرد القیــاس ،انتصــر فیــه لمذهبــه ؛ یعتمــد فیــه علــى النصــوص ،ومستفیضــاً 

  .النصوص بظاهرها من اللغة وضرورة العقل

حــزم بكونــه مــن العلمــاء المســلمین المجــادلین لمــن خــالفهم مــن العلمــاء  ابــنوقــد اشــتهر 

إلــى العهــد الــذي أخــذه اهللا علــى العلمــاء مـــن  مــن أصــحاب المــذاهب األخــرى إســتناداً 

حیـان (ت  ابـنوفـي هـذا الصـدد یقـول مـؤرخ األنـدلس  ،عباده لیبنیـه للنـاس وال یكتمونـه

ولهــذا الشــیخ أبــا محمــد مــع یهــود لعــنهم اهللا ومــع غیــرهم مــن أولــى المــذاهب  ،هـــ)٤٦٩

ذلـك  ولـه مصـنفات فـي ،المرفوضة من أهل اإلسـالم مجـالس محفوظـة وأخبـار مكتوبـة

  ).  ١٠٥من أشهرها في علل الجدل كتابه المسمى (الفصل) ( ،معروفة

أول مؤلــف فــي الــدیانات المقارنــة  ،ویعتبــر كتــاب (الفصــل فــي الملــل واألهــواء والنحــل)

خالصـة  سواء بالعربیة أو غیرها كما أن كتابه (كتب األخالق والسـیرة مـداواة النفـوس)

) وكانــت غــزارة ١٠٦(،ثــل الكامـل لإلنســانالم وجعــل فیـه النبــى  ،تجاربـه وقراءاتــه

وهوجمــت مكتبتــه خاصــة  ،أحرقــت كتبــه فــي أشــبیلیةو  ،علمــه ســببًا فــي إقصــائه وســجنه

-) وهـــو كمحـــدث یعـــد أیضـــًا مـــن المـــؤرخین لتـــرابط العلمـــین أصـــًال ١٠٧بعـــد وفاتـــه (

فمـــن المالحـــظ أن معظـــم المــؤرخین المســـلمین األوائـــل كـــانوا محـــدثین  -ولكتاباتــه ثانیـــاً 

والطبــرى ولــه كتــاب بــین  ،والواقــدى ،قبــل أن یكونــوا مــؤرخین مثــل بــن اســحاق باالصــل

) كمـا یسـتعین ١٠٨التاریخ والحدیث جمـع فیـه بـین السـرد التـاریخى والتوثیـق الحـدیثى (

    .باقواله المؤرخین كما فعل المقرى في نفح الطیب من غصن االندلس الرطیب

                          
  .  ١٧١ذو النون طه ، ص عبد الواحد دراسات يف تاريخ األندلس للدكتور  )١٠٥(

  .  ١٣املوسوعة الفلسفية للدكتور عبد املنعم احلفين  ، ص  )١٠٦(

  .  ١٣وسوعة الفلسفية ص امل )١٠٧(

  .  ١٦٩ذنون طه ، ص عبد الواحد دراسات يف تاريخ األندلس للدكتور  )١٠٨(



  ٥٧

ــد متكلفــًا فیــأتى بمســتهجن ویقــول وال ی ،ال یقلــد غیــره ،وفــي األدب لــه ســبق ال ینكــر ول

جــاء عنـه فــي ذلـك فــي نفـح الطیــب  ،یــأتى فیـه بمــا لـم تــأت بـه األوائـلو  الشـعر إرتجـاالً 

    :وقال أبو محمد بن حزم في طوق الحمامة

  جعتلاوجنح ظالم اللیل قد مر و                       خلوت بـها والراح ثالثة لنا 

  العیش ویحك من حرج ابتغاءل في فه     فتاة عدمت العیش إال بقربها 

  سبجلدجى حیًا وثرًى والدر والتبر الوا             الكأس والخمر و  كأنى وهى

 ،قال وهذه خمس تشبیهات ال یقدر أحد علـى أكثـر منهـا ؛ إذا تضـیق األعـاریض عنـه

    :وال أذكر مثلها إال قول بعض :وروى عن بعض النقاد قوله

  ردًا وعضت على العناب بالبردو     من نرجس فسقت  فأمطرت لؤلؤاً 

بـــل أكتفـــي بـــالعلم فـــي  ،حـــزم ابـــنإال أنـــه لـــم یعطـــف خمســـة علـــى خمســـة كمـــا صـــنع 

حــزم عــالم بالشــعر والنقــد وأورد هــذا البیــت معارضــة أو مجــاراة  ابــن) و ١٠٩التشــبیهات(

؛ إذ تضـیق وال یسـتطیع أحـد تجاوزهـا ،نسـان قبلـهإتبیین الغایة التي لم یصل إلیها أراد 

  .  األعاریض

 وذكــر الخمــر ونجــد والحجــاز فــي الشــعر العربــي تكثــر مــن غیــر أصــحابها ومــراده هنــا

   :حالل أو رمزي فهو ال یستحل الحرام وال في أشعارهشيء 

  على مبدأ حتى یقوم دلیل    ألم تر أنى ظاهر وأنى 

"وسـأورد فـي رسـالتي  :وٕانما تأتى هذه وأمثلها في األشعار كما ذكر في طـوق الحمامـة

من رآها فإني سـالك فیهـا مسـلك حـاكى و  فال تنكر أنت ،ار قلتها فیما شاهدتههذه أشع

وأكثــر مــن ذلــك فــإن إخــوانى  .فهــذا مــذهب المتحلــین بقــول الشــعر ،الحــدیث عــن نفســه

ـــــــــــى طـــــــــــرائقهم ومـــــــــــذاهبهم ـــــــــــخ" (.یجمشـــــــــــونى القـــــــــــول فیمـــــــــــا یعـــــــــــرض عل                                                              )١١٠. ال

وقد عده النقاد من فحول الشعراء رغم أنه لم تكن له رحلة ! وقد عـد فـي هـذا كمـا فـي 

    .)١١١غیره أعجوبة زمانه (

   :مكانته عند العلماء

                          
  . ٣/٥٩٩نفح الطيب للمقري التلمساين   )١٠٩(

  .  ٢طوق احلمامه البن حزم ص  )١١٠(

  . ٣/٤٤راجع الفكر السامي يف تاريخ الفقه اإلسالمي للحجوي الثعاليب  )١١١(



  ٥٨

یعتبــر أبــو محمـــد بــن حــزم أحـــد أئمــة اإلســالم والـــذین یســلم لهــم فـــي كثیــر مــن العلـــوم 

فـي  يا فعـل المقـر ویستشهد بقولهم خاصة في الحـدیث وعلومـه وفقهـه وفـي التـاریخ كمـ

    .ماء به ولكن أیضًا یكثر ناقدوهلنفح الطیب وتكثر إشادة الع

كمـا نقـل بعـض أقـوال  ،األنـدلسفي نفح الطیب الكثیر مـن تـاریخ  يوقد نقل عنه المقر 

ولـه  ،حـزم صـاحب حـدیث وفقـه وجـدل ابـن"كـان  :حیـان فیـه ابنالعلماء فیه فمن ذلك 

والغلط هذا هو خروجـه  )١١٢فیها من غلط" ( كتب كثیرة في المنطق والفلسفة لم یخل

  على منهج أرسطو. 

حــزم أجمــع أهــل األنــدلس قاطبــة لعلــوم  ابــنوقــول المــؤرخ صــاعد عنــه فــي الــنفح "كــان 

 واألخبـاروواسعهم معرفة مع توسعه في علم اللسان والبالغة والشعر والسیر  ،اإلسالم

   :قوله الذهبيوعن  ،)١١٣(

وحـــدة الــذهن وســـعة العلـــم بالكتـــاب والســـنة والمـــذاهب  "وكــان إلیـــه المنتهـــى فـــي الـــذكاء

مع صـدق الدیانـة والحشـمة والسـؤدد  ،والملل والنحل والعربیة واآلداب والمنطق والشعر

مع حكـم فهـو شـیخ اإلسـالم فـي  بالذهبي) وناهیك ١١٤والریاسة والثروة وكثرة الكتب" (

 الغزالـيجـة اإلسـالم عـن ح المقـريالجرح والتعدیل ومقامات الرجـال ومـن ذلـك مـا نقـل 

"وجـدت فـي أسـماء اهللا تعـالى كتابـًا ألبـى محمـد بـن حـزم یـدل علـى عظـم حفظـه  :قوله

 ،المــذهب شــافعي) أنــه كــان ١١٦حیــان الســابق ( ابــنفــي قــول و  ) "١١٥وســیالن ذهنــه(

وثبــت  ،ثــم صــار ظاهریــا فوضــع الكتــب فــي هــذا المــذهب ،یناضــل الفقهــاء عــن مذهبــه

 ق بــاألدب وشــنع علیــه الفقهــاء ألســباب ســبق ذكرهــاوكــان لــه تعلــ ،علیــه إلــى أن مــات

ألبـوا علیـه الملـوك وأبعـدوه و  وطعن الفقهاء فیـه ،هى في جملتها تعبر عن أزمة الوقتو 

ســمها منــت لیشــم للیلتــان بقیتــا مــن شــعبان اوتــوفي رحمــة اهللا ببادیــة لبلــة و  ،عــن وطنــه

                          
  .  ٧٨-٢/٧٧نفح الطيب للمقري  )١١٢(

  .  ٢/٧٨نفح الطيب للمقري )١١٣(

  .  ٢/٧٨املرجع السابق  )١١٤(

  م . ١٩٣٦هـ ، ١٣٥٥من الطبعه املصريه مطبوعات دار املأمون طبع مبطبعة عيسى الباب احلليب   ٦/٢٠٤من الطبعه املعتمده عندنا يف التثبت و  ٢/٧٨نفح الطيب للمقري )١١٥(

  .  ٢/٧٧/٧٨نفح الطيب للمقري  )١١٦(



  ٥٩

وتقـــع فـــي غـــرب موطنـــه األول  هـــيوالقریـــة المـــذكورة  ،أربعمائـــةو  ســـنة ســـتة وخمســـین

  .آمین .أشبیلیة وجنوب األندلس ردها اهللا لإلسالم والمسلمین ردًا جمیالً 

   :حزم في التاریخ ابنموقع 

ویحــدثنا المــؤرخ  ،االنحــاللحــزم مصــلحًا فــي وقــت بــدأ فیــه مجتمعــه فــي  ابــنلقــد كــان 

ــــاریخ) ( ــــه (مختصــــر دارســــة للت ــــي كتاب ــــدتوینبى الشــــهیر ف ) عــــن ١١٧البریطــــانى أرنول

ــــین المجتمعــــات العالقــــة  ــــةب ــــه ممــــا اســــترعى انتباهــــه فــــي دراســــاته  واألفــــراد المتحلل ان

تنجــزه  اإلبــداعيوأن الفعــل  ،هــي المجتمــع واألفــرادالتاریخیــة العالقــة بــین الحضــارات 

عبقریـة تسـموا قـدرتها علـى القـدرة البشـریة المألوفـة وهـي  ،تعتبـر بمعنـى مـا ،دائمًا نفس

اآللــة المحركــة للطاقــات العاطلــة  هــياألقلیــة  هــذه ،مجتمــع تكــون أقلیــة صــغیرة أيفــي 

اآللــة الفكریــة المشــتركة فــي عمــل  فتشــحذ هــذه الطاقــات مــن خــالل االرتقــاءفــي مرحلــة 

اجتمــاعي متضــامن (قــد یكــون محاكــاة أو تقلیــدًا) ممــا یمكــن المجتمــع وجمهــرة النفــوس 

هـــذا  ،علـــى اســـتكمال تطـــور مـــا كانـــت لتســـتكمله بـــوحي ذاتهـــا) ،العاطلـــة مـــن اإلبـــداع

كالمــــه فــــي االرتقــــاء الــــذي یصــــعد فیــــه المبــــدع وهــــو یشــــبه مــــا حــــدث لألئمــــة األوائــــل 

ولكـن مـاذا عـن المبـدع فـي عصـر التحلـل واألدبـار ؟ هنـا  ،كالشافعي في أصـول الفقـه

 :فــــي كتابــــه الــــذي ذكرنــــاه –كشــــاهد تــــاریخي ولــــیس أكثــــر مــــن ذلــــك –یقــــول تــــوینبي 

إذ  ،زوال قــــبس اإلبــــداع ،االنحــــاللإلــــى ال یصــــحب التغیــــر مــــن االرتقــــاء  ،"بــــاألحرى

علـى  ،وتتواصل زعامتها بفضـل طاقتهـا اإلبداعیـة ،یستمر ظهور الشخصیات المبدعة

ـــد وظیفتهـــا القدیمـــة فـــي ظـــل  ـــى تقلی إذ  .المجتمـــع انحـــاللأنهـــا تجـــد نفســـها مكرهـــة عل

یجیـــــب علـــــى التحـــــدي  ،یســـــتدعي المبـــــدع فـــــي الحضـــــارة النامیـــــة لیـــــودي دور الفـــــاتح

 النتشــالدور مخلــص یفــد  ویســتدعي فـي الحضــارة المتحللــة لیـؤدي ،ةباسـتجابة منتصــر 

مجتمـــع أخفـــق فـــي االســـتجابة ألن التحـــدي قـــد قهـــر أقلیـــة توقفـــت عـــن مواصـــلة تأدیـــة 

والمخلصـــون عنـــده أنمـــاط وهـــم حســـب نـــوع العـــالج الـــذي ینشـــدون  ،دورهـــا اإلبـــداعي"

  .استخدامه في عالج الحالة االجتماعیة

                          
  م . ١٩٦١مطبعة جلنة التأليف و الرتمجة والنشر القاهره  ٢/٤٣٢ي بدراسة للتاريخ الزنولدتوينخمتصر  )١١٧(
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ومــــنهم  ،العــــالج مكتمــــل فــــي صــــورة الماضــــي أو نحــــوه فمــــنهم الســــفلي الــــذي تصــــوره

وتختلـــف  ،والمقنـــع وكلهـــم یـــرتجیهم مجتمـــع متحلـــل ،المســـتقبلي ومـــنهم الـــدعيإلى الخیـــ

المســـیطرة ویشـــترك الجمیـــع فـــي  ةومـــن األقلیـــ ،-وعـــادة هـــي قویـــة-عـــزائم المخلصـــین 

وذلـــك ألنهـــم  .)١١٨خاصـــیة وهـــي (إخفـــاقهم فـــي عملیـــة الخـــالص نهایـــة المطـــاف ) (

حــزم مصــلح ذو نظــرة  ابــنولكــن  ،رون عكــس التیــار القــدري أو الحتمــي للمجتمــعیســی

والحمــد هللا ممنــوع فــي حقهــا أن  ،كلیــة فــي أمــة كتــب لهــا البقــاء مــن المــولى عــزَّ وجــلَّ 

فعلـى مـن  ،التمكین ولو بعـد حـینو  لطائفة الحق فیها البقاء تفنى أو تستأصل ومكتوب

  .ته شاهراً هذا وصفه أن یظل دائمًا مجاهدًا ولدعو 

  ربولكــن عیبي أن مطلعي الغ  أنا الشمس في جو العلوم منیرة 

  ما ضاع من ذكرى النهب علىلجد     ولو أنني في جانب الشرق طالع 

  وال غرو أن یستوحش الكلف الصب       ولي نحو آفاق العراق صبابة 

  ـرب الكو  ـففحینئٍذ یبدو التأس           فإن ینزل الرحمن رحلي بینهم 

  تبا عنه تجي به الكموأطلب         قائل أغفلته وهو حاضر  فكم

  ربساد العلم آفته القوأن ك        هناك یدري أن للعبد قصة 

  م ذنــبن دراهـرء مودنو الم        فیا عجبًا من غاب تشوقوا إلیه 

  ـٌب ه سهامِ أن فیح مه على          وٕان مكانًا ضاق عني لضیق

  دبوٕان زمانًا لم أنل خصـبه ج        وٕان رجاًال ضیعوني لضیٌع 

    :وحتى ال یعترض علیه معترض بفخره أو تعریفه بنفسه قال

  من بالنبي إئتسى ذنب  علىولیس         ولكن لي في یوسف خیر أسوة 

  )١١٩(صادق عتب ىما عل ،حفیظ علیم           أننيیقول مقال الصدق والحق 

ن صـــدقت علیـــه بعـــض وإ  ،إنـــه لـــیس ممـــن یمكـــن حصـــرهم فـــي قوالـــب المـــؤرخ تـــوینبي

    :للتاریخ مثل قوله استقراءعمومیات 

                          
  .  ٢/٤٣٣ي بخمتصر دراسة للتاريخ ألرنولد توين )١١٨(

  النكتة هنا يف القول بشرع من قبلنا ! ولكنه كعادته حرر نفسه بعام .  )١١٩(
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بیـــد أن  ،هـــو بالضـــرورة مخلـــص متقلـــد ســـیفاً  ،"إن المخلـــص المرتجـــى لمجتمـــع متحلـــل

أو یقبـع سـالحه فـي  ،وربما یناضل وسالحه مجرداً  ،السیف قد یكون ممتشقًا أو مغمداً 

تحــــت قدمیــــه" بجمیــــع أعدائــــه  ألقــــىغمــــده بعیــــدًا عــــن األنظــــار مثــــل المنتصــــر الــــذي 

)١٢٠(.  

وكمـا  ،ویكـاد یـرى جندلـة األعـداء ،حزم یكاد یسمع وقع السیوف ابننعم من یقرأ كتب 

 ،الحفــاظ "یصــك بــه معارضــه صــك الجنــدلحیــان عنــه ممــا جــاء فــي تــذكرة  ابــنذكــر 

    .)١٢١نشاق الخردل" (اوینشقه 

حــزم منتصــرًا تــرى فــي جمیــع كتبــه وأحوالــه حتــى مــع المعتضــد بــن عبــاد  ابــنوصــورة 

   :حیث أنشد قائالً  ةالذي أحرق كتبه في أشبیلی

  وقولوا بعلم كي یرى الناس من یدري       دعوني من إحراق رٍق وكاغٍد 

  تضمنه القرطاس بل هو في صدري       فإن تحرقوا الِقرطاس ال تحرقوا الذي 

  )  ١٢٢(وینزل إن أنزل وُیدفن في قبري         یسیر معي حیث استقلت ركائبي 

 أملــى المحلــى شــرح المجلــي ومختصــر اإلیصــال مــن حفظــه فتــرك ثــروةً وبعــدها ذهــب و 

  .فكره علىأثرًا ومنطقًا رغم أنف الطغاة الذین ظنوا أنهم سیهزمونه ویقضون و 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                          
  .   ٢/٤٣٤دراسة خمتصرة للتاريخ ألرنولد توينيب  )١٢٠(

  .  ١٤طبقة  ٣/١١٥١تذكرة احلفاظ للذهيب  )١٢١(

  .  ٢/٨٢نفح الطيب للمقري  )١٢٢(
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  حزم في الفكر والسیاسة ابنأثر  :المطلب الثالث

  :الظاهریة واستمرارأتباع المذهب الظاهري بعد التالمیذ 

ذلـك إلـى ألندلس ال تخلو من فقیه ظـاهري فـي عصـر مـن العصـور كمـا تشـیر كانت ا

حــزم نفســه نجــد أحمــد بــن علــي بــن الفضــل  ابــنالدراســات التــي بــین أیــدینا فمــن أحفــاد 

) كمـا نجـد أحمـد بــن ٥٤٣علـي بـن أحمـد بـن سـعید بـن حـزم ویكنـى أبـا عمـر (ت  ابـن

كـان األخیـر فقیهـًا عارفـًا سعید بن علي بن أحمد بن سعید بن حـزم ویكنـى أبـا عـامر و 

وبمجهـودات  ،)١٢٣) (٥٤٠مذهب جده ومجادًال عنه توفى فـي حـدود ( علىمصممًا 

هـــذا الجیـــل حـــدثت صـــحوة ســـلفیه قویـــه فـــي األنـــدلس وشـــمال أفریقیـــا فربـــت وتوطـــدت 

بحركـــة الموحـــدین التـــي صـــارت دولـــة وتبنـــت المـــذهب الظـــاهري فـــي عهـــد یعقـــوب بـــن 

أبـــو الخطـــاب دحیـــة  ،وكـــان للحـــافظ ،بعـــده هــــ) وســـار علیـــه مـــن٥٩٥-٥٨٠یوســـف (

                          
  .  ٣٨٤ابن حزم األندلسي لعبد احلليم عويس ص  )١٢٣(
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لدولــة  ةالنصــر و  الشــیخ محــي الــدین عربــي الحــاتمي الطــائي أثــر فــي الــدعوةو  )٦٣٣(ت

عمـر  ابـنالحافظ أبو الخطاب هـو مجمـد الـدین و  )١٢٤الموحدین ومذهبهم الظاهري (

وتلقـى العلـم  ،ویكنى أبو الخطاب بن دحیه وقد طاف بأقالیم األندلس كلها ،بن الحسن

بالد المغرب وحل في مصر في عصر األیوبیین وأقام بهـا إلى شیوخها ثم أنتقل  لىع

قال فیه المقـري  ،ودفن بسفح جبل المقطم ةبالقاهر  ةأن مات ثالثة وثالثین وستمائإلى 

حصـل  ،رحل في طلـب الحـدیثو  ،العجمو  العراقو  "قد روى رحمه اهللا بالمغرب ومصر

التنـویر فـي  :جـدًا منهـا كتـاب ةبـًا كثیـرة مفیـدوصـنف كت ،حـدث وأفـادو  األصـولو  الكتب

إلـــى وهـــو متوجـــه  ،مولـــد الســـراج المنیـــر صـــنفه عنـــد قدومـــه أربـــل ســـنة أربـــع وســـتمائة

. كّملــه .لمــا رأى ملــك أربــل مظفــر الــدین كــوكبري معتنیــًا بعمــل المولــد النبــوي ،خراســان

    .)١٢٥وقرأه علیه بنفسه (

نــد أهــل التصــوف بالشــیخ األكبــر أمــا الشــیخ محــي الــدین بــن عربــي فهــو المعــروف ع

 االعتقـاداتهـ) فقد كان ظاهري المذهب في العبـادات بـاطني النظـر فـي ٦٣٦-٥٦٠(

وروى عنـــه فـــي نفـــح الطیـــب "أنـــه ذكـــر فـــي إجـــازة لـــه أحـــد شـــیوخه  ،كمـــا قـــال المقـــري

المحــدثین أبــو محمــد عبــد الحــق بــن عبــد الــرحمن بــن عبــد اهللا األشــبیلي حدثــه بكتــب 

اإلمـــام أبـــي محمـــد بـــن حـــزم عـــن أبـــي الحســـن شـــریح بـــن محمـــد الحـــدیث منهـــا كتـــب 

    .حزم ابنوهو كما ذكرنا آخر من روى عن  .)١٢٦(

   :الشیخ محي الدین بن عربي الظاهري الصوفي

إلــى ووجــود الشــیخ األكبــر فــي طبقــات الظاهریــه تبــدو عجیبــة كمــا أنهــا تضــیف جــدًال 

نیـــة لهـــذه الشخصـــیة الجـــدل الـــذي یـــدور حـــول الشـــیخ بـــن عربـــي وتســـتدعي قـــراءه متأ

وأورد المقــري مــا هــو أعجــب وهــي تزكیــة اإلمــام الحــافظ الــذهبي لــه وقولــه  ،األســطوریة

 وتــدقیقًا فــي التصـــوف ،وحافظــه ،وقــوة خــاطر ،وذكـــاء ،فیــه "أن لــه توســعًا فــي الكــالم

ولعـل ذلـك وقـع منـه حـال  ،لـو ال شـطحه فـي كالمـه وشـعره ،توالیف جمه في العرفانو 

                          
  .  ٥٧٧ى وابن حزم أليب زهرة ٢/١٦٤ للمقري أنظر نفح الطيب )١٢٤(

  . زهرة  وأيباالثنني للمقري املكان السابق  )١٢٥(

  .  ٢/١٦٤ للمقري نفح الطيب )١٢٦(
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وقـد قـال عنـه  ،وكفى بالذهبي من ناقد وموفـق ،)١٢٧له الخیر" (سكره وغیبته فیرجى 

أشـدهم و  مرة اخرى "ما أظن الُمحيِّ یتعمد الكذب أصًال" وكان الـذهبي أعظـم المنكـرین

    .)١٢٨طائفة الصوفیة كما ذكر المقري في نفح الطیب ( على

    :عربي ابنتیمیه في  ابنرأي 

د سـئل عنـه فـي إحـدى المواضـیع مـا تیمیه وق ابنجاء في مجموع فتاوي شیخ اإلسالم 

    :یلي

ویعظمه لما رأیت في كتبـه مـن الفوائـد  عربي ابن"وٕانما كنت قدیمًا ممن یحسن الظن ب

ومطلــع  ،والــدرة الفــاخرة ،المربــوطو  المحكــمو  الكنــهو  مثــل كالمــه فــي كثیــر مــن الفتوحــات

ع ولــــم نطــــال ،حقیقــــة مقصــــوده علــــىولــــم نكــــن بعــــد قــــد أطلعنــــا  .ونحــــو ذلــــك ،النجــــوم

ونكشـف حقیقـة  ،نتبعـهو  نطلب الحق وكنا نجتمع مع أخواننا في اهللا ،الفصوص ونحوه

الطریــق فیمــا تبــین األمــر عرفنــا مــا یجــب علینــا! یعنــي مــن واجــب الــرد علــیهم وواجــب 

. " فلمــا قــدم مــن المشــرق مشــایخ معتبــرون وســألوا عــن حقیقــة الطریقــة .األمــر والنهــي

وجــــب البیـــان وكـــذلك كتــــب إلینـــا مــــن  ،ة هـــؤالءوحقیقـــ ،والـــدین اإلســــالمي ،اإلســـالمیة

أن أذكـــر النكـــت الجامعـــة لحقیقـــة  ،رجـــال ســـالكون أهـــل صـــدق وطلـــب  أطـــراف الشـــام

 ،ثــالث طــرقإلــى تیمیــه أن أهــل اإلتحــاد العــام تفرقــوا  ابــنوذكــر  ،)١٢٩مقصــودهم" (

) وقــد قــام بــالرد ١٣٠ألنــه مــبهم ( ،وأكثــر مــن ینظــر فــي كالمهــم ال یفهــم حقیقــة أمــرهم

ا في الفصوص كما هو الواجب فـي الشـریعة اإلسـالمیة مـن تبیـان وأمـر وانهـى م على

وختم بقوله "أما صاحب الفصوص فاهللا أعلـم بمـا مـات الرجـل علیـه" یعنـي مـن إعتقـاد 

المؤمنــات و  المســلمات والمــؤمنینو  "واهللا یغفــر لجمیــع المســلمین :ثــم قــال ،وحقیقــة قصــد

ْر َلَنـا َوِإلِخَواِنَنـا الَّـِذیَن َسـَبُقوَنا ِباِإلیَمـاِن َوال َتْجَعـَل ِفـي َربََّنا أْغفِ  األحیاء منهم واألموات 

    .)١٣١( ُقُلوِبَنا ِغًال للَِّذیَن أَمُنوا َربََّنا ِإنََّك َرُءوٌف َرِحیٌم 

                          
  .  ٢/١٦٥ للمقري نفح الطيب )١٢٧(

  .  ٢/١٧٩ للمقري نفح الطيب )١٢٨(

  .  ٢/٤٦٥جمموع فتاوي شيخ اإلسالم ابن تيميه طبعة امللك فهد  )١٢٩(

  .  ٤٦٦السابق ، ص  )١٣٠(

  . وفقهاء النجدية) اهللا تعاىل عنه  رضيس منظاره سيدي أمحد بن إدري(بتعديل ابن عريب كما يف واكثر اذ صرح وقريباً من ذلك يقول السيد أمحد بن إدريس  ٤٦٩السابق  )١٣١(
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    -  :تعدیل األئمةو  المسلمینو  مذهب حسن الظن بالسلف

    :یة له محاملالمشایخ الصوفإلى وفي هذا الصدد ذكر المقري أن ما ینسب 

    .أنه لم تصح نسبته لهم :األول

فــإن لــم یوجــد لــه تأویــل فــي الظــاهر فلــه  ،بعــد الصــحة یلــتمس لــه تأویــل موافــق :الثــاني

   .تأویل في الباطن لم نعلمه وٕانما یعلمه العارفون

والســكران ســكر مباحــًا غیــر  ،الغیبــةو  أن یكــن ذلــك صــادر مــنهم حــال الســكر :الثالــث

    .)١٣٢مؤاخذ وال مكلف (

    :ومن شواهده للمرافعة السابقة أن الشیخ محي الدین أنشد ذات مرة

  كم ذا أراه وال یراني    یا من یراني وال أراه 

    :كیف تقول أنه ال یراك وأنت تعلم أنه یراك فقال مرتجالً  :فقال له بعض األخوان

  وال أراه أخـذاً     یا من یراني مجرمًا 

  ئذاوال یراني ال    كـم ذا أراه منعمًا 

 المقــري أحســن) وقــد ١٣٣كــالم الشــیخ مــؤول ( إنفقــال المقــري فمــن هــذا وشــبهه تعلــم 

الذهبي رحمهما اهللا تعالى فحسن الظن بالمسلمین واجب ومن حسن الصنیع فـي هـذا و 

الشــأن مــا فعلــه اإلمــام شــمس الــدین بــن قــیم الجوزیــة فــي كتابــه (مــدارج الســالكین فــي 

تــأول كــل مــا قالــه شــیخ اإلســالم أبــو إســماعیل  فإنــه ،منــازل إیــاك نعبــد وٕایــاك نســتعین)

الهروي في كتابه (منازل السائرین) واإلمام الهروي رحمه اهللا من أئمة الحنابلـة وشـیوخ 

عربـي  ابـنوله عبارات تحتمل األوجه كما للشـیخ  )١٣٤التصوف (و  الحدیثو  اإلسالم

هم بعـــض وأهـــل التصـــوف عمومـــًا عنـــدما تضـــیق بهـــم اللغـــة فـــي إبانـــة المـــراد فتقـــع مـــن

عربـــي یمیـــل ألهـــل  ابـــنالعبـــارات واإلشـــارات التـــي یقـــل معرفـــة معناهـــا مـــع أن إرشـــاد 

    .)١٣٥الحدیث ویتبرأ هللا من بعض ما ینسب إلیه (

                          
  . ٢/١٨٧نفح الطيب للمقري  )١٣٢(

  .  ٢/١٦٨نفح الطيب للمقري  )١٣٣(

  .  ٢/١٨١جتد ترمجته يف املنهج األمحد  )١٣٤(

بـاهللا يف مـا ينسـب إليـه مـن فهـم خـاطئ يف عبارتـه :" ومقـام النبـوة بـرزخ  فهنا ويف كل الكتاب جتد اإلرشاد إيل إتبـاع أهـل احلـديث و التعـوذ ٧كتاب القربه ص   ٦راجع يف هذا رسائل ابن عريب الكتاب  )١٣٥(

    .فويق الرسول ودون الويل"
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عربـي فـي قیـام دولـة الموحـدین بمـذهبهما  ابنأبو الخطاب و  :وقد ساهم هذان الشیخان

عتنــق لفقــه رســول حــزم م ابــنالشــیخ محــي الــدین كــان یــرى أن المعتنــق لفقــه و  الظــاهري

حزم إال دلیل خیـر لـذلك الفقـه الحـق وداع إلیـه ویؤیـد ذلـك التوجـه  ابن، وما اهللا 

  رهیب حیث یقول:  حزم ببعد باطني ومشهد میتافیزیقي ابنالظاهري عنده لفقه 

فلـم  ،وقد عانق أبا محمد بن حزم المحدث فغاب الواحـد فـي األخـر "رأیت النبي 

    .)١٣٦فهذه هي غایة الوصلة" ( سول اهللا نر إال واحدًا وهو ر 

    :دولة الموحدین

وكمــا أشــرنا فــإن دولــة الموحــدین نشــرت وعممــت المــذهب الظــاهري فــي شــمال أفریقیــا 

  .) وسار علیه من بعده٥٩٥-٥٨٠واألندلس وبدا هذا النهج یعقوب بن یوسف (

اهللا محمـد  الخلیفـة الناصـر الموحـدي أبـو عبـدو  وكان قاضي الجماعة في عهـد یعقـوب

حـزم ممـا یعنـي  بـن) وقـد عـرف بتعصـبه ال٦٠١بن عبد اهللا بن مـروان التلمسـاني (ت 

    .أنه المفكر العقدي لدولة الموحدین

أُونبــة مــن أرض شــلب  علــىوروى أن الخلیفــة المنصــور الموحــدي دخــل األنــدلس ومــر 

ا "عجبــًا لهــذا الموضـــع یخــرج منـــه مثــل هـــذ :حــزم وقـــال ابـــنقبـــر الحــافظ  علــىفوقــف 

) وهـذا ١٣٧حـزم" ( ابن علىمن حوله وأردف كل العلماء عیال إلى العالم ! ثم ألتفت 

التعظــیم إال أنــه یمكــن القــول أن لــه نصــیب مــن الصــحة و  القــول وٕان بــدت فــي المبالغــة

حـزم بعـض ممـن  ابـنفقد احصى دكتور عبد الحلیم عویس في كتابه القـیم عـن  ،كبیر

ء بعـدد كبیـر مـن العلمـاء الـذین تـأثروا إیجابیــًا وقتنـا هـذا فجـاإلـى تـأثر بـه فـي كـل قـرن 

 علـىكثیـر مـنهم ممـن أتفـق و  الـدفاع عنـه واإلستشـهاد برأیـهو  كالروایة عنـه واإلشـادة بـه

    .)١٣٨جاللة قدره فلیراجع َثمَّ (و  إمامته

 فإنـــه وٕان علیـــت مـــن جانـــب الســـنة ،حـــزم ابـــنتعصـــبها لمـــذهب و  أمـــا دولـــة الموحـــدین

م فـــي هـــذا المـــراد إال أنهـــا جانبـــت الصـــواب فـــي محاربـــة حـــز  ابـــنالمـــأثور وٕاتفقـــت مـــع و 

                          
 وكلمة غايـة الوصـلة تعـين املقـام الـذي نالـه ابـن حـزموما نُِقَل هنا رؤيا منامية وفحواها الرمزية أن منهج ابن حزم هو عني املنهج النبوي  ٣٨٥ابن حزم األندلسي / د.عويس ص  )١٣٦(

  . ال مزيد عليه ! 

  .  ٢/٢٣٨للمقري نفح الطيب  )١٣٧(

  .  ٣٧٧ - ٣٦٥بصورة إحصائية وقبله من  ٣٩٣-٣٧٨ابن حزم األندلسي وجهوده يف البحث و التاريخ احلضاري للدكتور عبد احلليم عويس ، ص  )١٣٨(
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 علــىیعیبــه و  حــزم أصــالً  ابــنالحجــر الفكــري الــذي یرفضــه و  الكتــب المذهبیــه األخــرى

وال یرضــى فــي كتبــه إال بــإیراد حجــج الخصــوم إیــرادًا مســهبًا قبــل أن یــرد علیهــا  ،غیــره

    :ومذهبه في ذلك كما ذكر

وال نسـر بمـن ینصـر  ،عمن یغضـب للحـق"ولسنا نرضى ممن یغضب لنا إنما نرضى 

وأیضــًا وال یجهــل علینــا جاهــل  ،)١٣٩أقوالنــا إنمــا نســر بمــن ینصــر الحــق حیــث هــو (

فیظن أننا متبعون مذهب اإلمام أبي سلیمان داؤد بـن علـي إنمـا أبـو سـلیمان شـیخ مـن 

وٕان أخطــــأ  ،شـــیوخي ومعلـــم مـــن معلمینـــا إن أصـــاب الحـــق فـــنحن معـــه أتباعـــًا للحـــق

  وأتبعنا الحق حیث فهمناه". ،إعتذرنا له

ویمثـل الـنص األخیـر ذروة فكـره ومذهبـه وبـه  ،حزم ورحلته العلمیـه ابنوهذا بإختصار 

   .لیبدأ الفصل الثاني ِلنرى مسیرة علم أصول الفقه ،ینتهي الفصل األول

                          
  .  ٣٦٩ص  ابن حزم األندلسي وجهوده يف البحث و التاريخ احلضاري للدكتور عبد احلليم عويس ، )١٣٩(
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  المبحث األول

  في تعریف العلم وموضوعه

  .في تعریف العلم :المطلب األول

    :تعریفه

ال مـن كـل وجـه بـل مـن  ،المركب ال یمكن أن یعلـم إال بعـد العلـم بمفرداتـه كما قیل أن

 ،وأصـول الفقـه مركـب إضـافي ،)١٤٠الوجه الذي ألجلـه یصـح أن یقـع التركیـب فیـه (

فهــو  ،أســم لعلــم خــاص ولكــن تركیبــه اإلضــافي یكــون جــزءًا مــن حقیقتــه ،هــو فــي ذاتــه

المضـاف و  ون مـن المضـافعن أصـل اإلضـافة التـي تتكـ انقطعسمًا خالصًا قد الیس 

 ،تعریـف هـذین الجـزئینإلـى ولهذا السبب نتجه  .ولذا كان البد من تعریف جزئیة ،إلیه

    .األصولو  وهما الفقه

 ،)١٤١األفعــال) (و  والفقــه لغــًة هــو (الفهــم العمیــق النافــذ الــذي یتعــرف غایــات األقــوال

ـَن اْلِجـنِّ َواِإلنـِس َلهُـْم ُقلُـوٌب الَّ َیْفَقهُـوَن َوَلَقْد َذَرْأَنا ِلَجَهنََّم َكِثیًرا  ومن ذلك قوله تعالى  مِّ

ِبَهـــا َوَلُهـــْم َأْعـــُیٌن الَّ ُیْبِصـــُروَن ِبَهـــا َوَلُهـــْم آَذاٌن الَّ َیْســـَمُعوَن ِبَهـــا ُأْوَلِئـــَك َكاَألْنَعـــاِم َبـــْل ُهـــْم 

َفَمــاِل َهــؤُالِء  { وقلــه تعــالى ١٧٩{ســورة األعــراف اآلیــة  َأَضــلُّ ُأْوَلِئــَك ُهــُم اْلَغــاِفُلوَن 

(مــن یــرد  ومنــه قولــه  .{٧٨}ســورة النســاء اآلیــة  اْلَقــْوِم ال َیَكــاُدَن َیَفقْهــون َحــِدیثاَ 

   .). هذا هو معنى كلمة الفقه في اللغة٣اهللا به خیرًا یفقهه في الدین)(

العلماء الشرعیین ال یخرج عن هذا وٕان كان یخص عمومـه (فهـو  اصطالحوالفقه في 

هـذا یكـون موضـوع الفقــه  علـىحكـام الشـرعیة العملیـة مـن أدلتهـا التفصـیلیة) و العلـم باأل

    :یتكون حسب رأي بعض الدارسین من جزئین

  .عتقادیةباألحكام الشرعیة العلمیة ال اال العلم :أحدهما

                          
  و الرازي هو اإلمام فخر الدين حممد بن عمر بن احلسني الرازي أصويل .  ١/٧٨كتاب احملصول يف علم أصول الفقه لإلمام الرازي   )١٤٠(

  .  ٤كتاب أصول الفقه أليب زهرة ص   )١٤١(

  كتاب العلم .  ٩٩/  ١احلديث أخرجه البخاري يف صحيحه  )٣(
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فـإذا  ،قضـیة مـن القضـایا العـم باألدلـة التفصـیلیة لكـل ،من موضوع علم الفقه :الثاني 

 علــىلســلم البــد فیــه مــن تســلیم رأس المــال وقــت العقــد أقــام الــدلیل ذكــر مــثًال أن بیــع ا

    .)٤. الخ(.السنةو  ذلك من الكتاب

وٕان كانـت اللغـة  االصطالحفال یشمله  .األكبر بأصول الدین ومعرفة العقائد أما الفقه

    .تشمله وتعنى به علوم الدین في مواضع أخر

حــزم  ابــنداء كتابــة بهــا كمــا فعــل ومــن الفقهــاء مــن ضــمن كتــب الفقــه علــم التوحیــد وابتــ

نفكـاك اید وأصول الدیانة وهذا األمـر ال ) وهو كتاب فقه بدأه بالتوح١٤٢في المحلى (

والمتكلمـون فــي علـم أصــول الفقـه ضــمنوا كتابــاتهم  .منـه فــأمر العقیـدة هــو أصـل الــدین

 علـــىولكـــن غلبـــت قضـــایا مـــا یســـمى بـــالفروع  .الكثیـــر مـــن قضـــایا العقائـــد كمـــا ســـنرى

أعنـي الفـروع وٕان شـئت قلـت األحكـام  ،االسـمبهـذا  االصـطالحیةل في التسـمیة األصو 

    .الشرعیة العملیة. فالفقه عندهم هو العلم بهذه األحكام وأدلتها

وٕان هـــذا المعنـــى اللغـــوي هـــو  .أمـــا كلمـــة األصـــول فمعناهـــا فـــي اللغـــة مـــا ینبنـــي علیـــه

د األصـولیین هـو مـا وذلـك ألن علـم أصـول الفقـه عنـ االصطالحيالمتسق مع المعنى 

"بأنـه إدراك القواعـد التـي  :ولذا عرفه كمال الدین الهمام في التحریـر .ینبني علیه الفقه

ومعنــى ذلــك أن أصــول الفقــه هــو العلــم بالقواعــد التــي  ،الفقــه اســتنباطإلــى یتوصــل بهــا 

) وهــــي أي األصــــل المحتــــاج إلیــــه ١٤٣األحكــــام مــــن األدلــــة ( اســــتخراجتبــــین طریقــــة 

هـي المنـاهج التـي  األصـول أنهـو  وأصـولهبـین أن الفـارق بـین الفقـه ) وهكذا یت١٤٤(

 ألحكـام مـن أدلتهـا ویرتـب األدلـة اسـتخراجتحدد وتبین الطریـق الـذي یلتزمـه الفقیـه فـي 

ویقـال لـه علـم  .األحكام مع التقید بهذه المناهج استخراجمن حیث قوتها أما الفقه فهو 

وعهـده العلمــاء فنــًا متمیــزًا  ،تهاره ومعرفتــهوذلــك الشــ .األصـول عنــد الفقهــاء األصـولیین

وهــي كمــا  ،فلــم یعــد نكــره بــل معرفــة مــن المعــارف فــدخلت علیــه أداة التعریــف التقلیدیــة

    :مالك في ألفیته ابنیقول 

                          
   ٤ص  انظر كتاب اصول الفقه اليب زهرة )٤(

  .  ٩١-١املسائل  ٥٠-١/٢) احمللي البن حزم ١٤٢(

  .  ٥) أصول الفقه أليب زهرة ص ١٤٣(

  .  ١/٧١) احملصول لإلمام الرازي ١٤٤(
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  فنمطًا عرفته قل فیه النمط

بـــین أجـــزاء اإلضـــافة توثیقـــًا شـــدیدًا  - كعـــادة اللغـــات الســـامیة -وتوثـــق اللغـــة العربیـــة 

المضــاف إلیــه و  أعنــي مــا یحــدث للمضــاف .)١٤٥أن تكــون كلمــة واحــدة (تقــرب مــن 

حتــى فــي حالــة الحــذف ممــا هــو  ،صــطباغاالو  مــن حــذف وٕاضــافة وقلــة الفصــل بینهمــا

 ة) في اإلضـافة ومـا یحـدث ألجلهـا فـي لغـات العـرب البائـد١٤٦معلوم عند النحویین (

   .ولسان القبائل العربیة الباقیة الذي وصلنا بصورة أفضل

    :)١٤٧لمیته فالعلم یطلق ویراد منه أحد معان ثالثة (أما ع

    .المسائل وهي القضایا التي یبحث عنها العلم .١

وهـــذا  ،طمئنـــانســـبیل الجـــزم واال علـــىمعرفـــة حكمهـــا  أي ،ك هـــذه المســـائلاإدر  .٢

البــد منــه فــي العقائــد عنــد الجمیــع أمــا فــي الفقــه فیكفــي غلبــة الظــن عنــد الكثیــر 

    .- حزم والظاهریة ابنحاشا  - ١٤٨

    .الملكة التي تحصل لدارس هذه المسائل وممارستها .٣

فهــذه علمیتــه الذریــة مفــردة أمــا علمیتــه الكلیــة كعلــم أصــول الفقــه مركبــًا إضــافیًا وعلمــًا 

الفقـــه أو هـــو العلـــم  اســـتنباطإلـــى هـــو القواعـــد التـــي یتوصـــل بهـــا  :معرفـــة معینـــه علـــى

أو كمـا عرفـه اإلمـام  ،كمـا سـبقاألحكام من األدلـة  استخراجبالقواعد التي تبین طریقة 

    :الرازي في المحصول

 االسـتداللوكیفیـة  -سـبیل اإلجمـال علـى-أصول الفقـه عبـارة عـن مجمـوع طـرق الفقـه 

    .)١٤٩وكیفیة حال المستدل ( ،بها

  

  

  

                          
  وذلك يف بناء املقاطع و النرب و اإلعراب .  ١٠٠وص  ٤٥فقه اللغات السامية لكارل بروكلمان ص  )١٤٥(

  له كطور سينا ويدا أيب هلب بدل يدان .مثا ٩٠-٣/٢٤راجع شرح ابن عقيل أللفية ابن مالك  )١٤٦(

  .  ١٦-١/١٥أصول الفقه اإلسالمي للدكتور وهبه الزحيلي  )١٤٧(

  .  ١٦-١/١٠أصول الفقه اإلسالمي للدكتور وهبه الزحيلي  )١٤٨(

  .  ١/٨٠احملصول يف علم األصول للرازي  )١٤٩(
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  موضوع علم األصول  :المطلب الثاني

 :لذاتـه العارضـةالـذي یبحـث فـي ذلـك العلـم مـن أحوالـه  يءهـو الشـ :موضـوع كـل علـم

الخـارج  يءالشـ ىالمحمـول علـ يءسوبة إلیه والمـراد بـالعرض هـي الشـأي األحوال المن

ونهـج  ،إذ أن موضوع علم األصول هو األدلـة الشـرعیة مـن حیـث ثبوتهـا باألدلـة ،عنه

التعـرض  اعتبـارو  درجة التجریـدإلى األدلة الكلیة  علىالمتكلمین من األصولیین یركز 

اآلمـدي غیـر أنـه  ىكما ینسـب ذلـك إلـ واالستطرادتبع لألحكام في األصول من قبیل ال

نهــج المتكلمــین مــن أعتبــر التعــرض لألحكــام مــن  علــىیوجــد فــي مــن ألــف مــن ســار 

    .)١٥٠هذا سار الشوكاني ( علىهذا العلم و  اختصاصصمیم 

متـــدادًا للمدرســـة األثریـــة فـــي الفقـــه ومـــدار هـــذا العلـــم اوال غـــرو فـــإن الشـــوكاني یعتبـــر 

إذ لـو ال الواسـطة لـذهب كمـا  ،المحكـوم علیـهو  المحكوم فیهو  الحاكمو  البحث في الحكم

كــــالم بعــــض إلــــى ولعــــل المنحـــى التجریــــدي المتطــــرف هــــو الـــذي أدى  ،قیـــل الموســــط

 :الموضـوع أي القواعــد الكلیـة نحــو علــىاألمثلـة و  الطعـن فیــهو  المحـدثین فــي هـذا العلــم

 علــىوالمطلــق یــدل  ،اده قطعــاً العــام ینــتظم جمیــع أفــر و  ،النهــي للتحــریمو  األمــر لإلیجــاب

ودخــل فــي هــذا العلــم الكثیــر مــن المســائل التــي صــارت مــادة  ،الفــرد الشــائع بــدون قیــد

فبحــث علمــاء  ،فهــم النصــوص ومــراد الشــرع الموجــود فــي هــذه النصــوص علــىتعــین 

ونالـت  ،وشـرع مـن قبلنـا ،وما قبل النبوة ،وما قبل الشرع ،اإلسالم في اللغات واألسماء

الكـالم عـن الحقیقـة و  أبوابـه المرتبطـة بهـذا العلـمو  ًا من هذه األبحاث كـالنحواللغة قسط

ــــــدون( ابــــــنالمشــــــتق یقــــــول العالمــــــة و  المتــــــرادفو  المشــــــتركو  والمجــــــاز ) فــــــي ١٥١خل

علـم أن أصـول الفقـه مـن أعظـم العلـوم ا) "١٥٣الشهیرة عن هذا العلـم ( )١٥٢مقدمته(

ألدلة الشرعیة من حیث تؤخذ منها وهو النظر في ا ،الشرعیة وأجلها قدرًا وأكثرها فائدة

                          
  و تعسر اإلشارة إيل مفرداته .  يعمل الشوكان وهذا تقييم للمؤلف �مل ١/٢٧أصول الفقه اإلسالمي لوهبة الزحيلي  )١٥٠(

  هـ . ٨٠٨هو عبد الرمحن بن خلدون املغريب احلضرمي الفقيه املالكي و املؤرخ املعروف ت سنة  )١٥١(

ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكرب والطبعة اليت بأيدينا هي طبعة دار  مقدمة ابن خلدون هو اجلزء األول من كتاب التاريخ املوسوم بكتاب العرب وديوان املبتدأ واخلرب من أيام العرب و العجم والرببر )١٥٢(

  الفكر بدون تاريخ .

حـزم الــيت  فيهـا أقتضـه أوالً نزعـة املتكلمـني وسـنتهم يف هــذا األمـر كمـا تقتضـيه الطبيعـة النقديـة البـن االسرتسـال. وأعلـم أيهـا القـارئ أن توقفنـا مـع بعــض القضـايا و  ٤٥٦-٤٥٢املصـدر السـابق ، ص  )١٥٣(

  تبنيناها أل�ا من دين النصيحة أوًال ومنهج العصر ثانياً . 



  ٧٢

وأصـــول األدلـــة الشـــرعیة هـــي الكتـــاب الـــذي هـــو القـــرآن ثـــم الســـنة  ،التكـــالیفو  األحكـــام

كانــت األحكــام تتلقــى بمــا یــوحى إلیــه مــن القــرآن  فعلــى عهــد النبــي  ،المبینــة لــه

ومـن بعـده  ،قیـاسو  نظـرإلى ال و  نقلإلى ویبینه بقوله وفعله بخطاب شفاهي ال یحتاج 

أنحفـظ القـرآن بـالتواتر وأمـا الســنة و  لوات اهللا وسـالمه علیـه تعـذر الخطـاب الشــفاهيصـ

فأجمع الصحابة رضوان اهللا علـیهم أجمعـین وجـوب العلـم بمـا یصـل إلینـا منهـا قـوًال أو 

 الظـن صـدقه وتعینـت داللـة الشـرع فـي الكتـاب علـىفعًال بالنقـل الصـحیح الـذي یغلـب 

 علــىالنكیــر  علــى إلجمــاع منزلتــه إلجمــاع الصــحابةالســنة بهــذا اإلعتبــار ثــم ینــزل او 

) ألن مــثلهم ال یتفقــون مــن غیــر دلیــل ١٥٤مخالفیـهـــم وال یكــون ذلــك إال مــن مســتند (

فصار اإلجماع دلیًال ثابتًا فـي الشـرعیات ثـم  :ثابت مع شهادة األدلة بعصمة الجماعة

فـــإذا هـــم  ،ةالســـنو  (إســـتدالل الصـــحابة) والســـلف بالكتـــاب االســـتداللنظرنـــا فـــي طـــرق 

یناظرون األمثال بإجماع منهم وتسلیم بعضهم لـبعض و  ) األشباه منهما١٥٥یقیسون (

فــــي ذلــــك فــــإن كثیــــرًا مــــن الواقعــــات بعــــده صــــلوات اهللا وســــالمه علیــــه لــــم تتــــدرج فــــي 

النصوص الثابته فقاسوها بمـا ثبـت وألحقوهـا بمـا نـص علیـه بشـروط فـي ذلـك اإللحـاق 

الظــن أن حكـــم اهللا  علــىأو المثلــین حتــى یغلـــب  تصــحح تلــك المســاواة بـــین الشــبیهین

تعالى فیها واحد وصار ذلك دلیًال شرعیًا بإجماعهم علیه وهو القیاس وهو رابع األدلـة 

أن هذه هـو أصـول األدلـة وأن خـالف بعضـهم فـي  على) وأتفق جمهور العلماء ١٥٦(

ســوى ذلــك الخــالف فیمــا و  الســنة فقــطو  الكتــاب علــىالقیــاس وعلیــه فاإلتفــاق و  اإلجمــاع

الخــالف و  إال أنــه شــذوذ یعنــي أنــه قلیــل أو خــالف لمــا یجــري ،اإلجمــاعو  حتــى القیــاس

    .لفظي وسیأتي إن شاء اهللا تعالى في الباب الثاني في نهایة الفصل األول

    :المتفق علیها وطرق البحث فیهاو  األصول المختلف فیها :المطلب الثالث

الشـرعي مـن وجهـة نظـره إذ أنـه كـان خلـدون واصـفًا تـاریخ هـذا العلـم  ابـنیقول   

مالكي المذهب بل كان قاضي المـذهب المـالكي بمصـر "وألحـق بعضـهم بهـذه األربعـة 

 ابنذكرها لضعف مداركها وشذوذ القول فیها" وقد حصر إلى أدلة أخرى ال حاجة بنا 

                          
  هذه العبارة ال ختلوا من تساهل إال أن مجلة القول صحيحة .  )١٥٤(

  .  القادمةات صفحالهنا تركناه حىت ال نقطع تسلسل القول وجتد الرد عليها يف  استدراكلنا  )١٥٥(

  األصوليني إما لغة فيدخل فيه العموم الذي تندرج حتته مسائل وهو من مواضيع هذه الرسالة .  باصطالحخاص فهو القياس حمل نظر  طالحاصأوفق من إمجاع كما أن  اتفاقكلمة   )١٥٦(
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اآلخران ال یخلوان مـن و  القیاسو  ٕاجماعو  الحدیثو  خلدون اإلتفاق في أربعة هي القرآن

  .زاعن
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    :طرق البحث في األدلة المتفق علیها

ــة ثــم أن المنقــول مــن الســنة یحتــاج  علــم تمییــز یقــوم إلــى كمــا قــدمنا هــذه أصــول األدل

النظر في طرق النقـل وعدالـة النـاقلین لتمییـز الحالـة المحصـلة للظـن و  بتصحیح الخبر

ح فـــي صـــدقه الـــذي هـــو منـــاط وجـــوب العمـــل وهـــذه أیضـــًا مـــن قواعـــد الفـــن الـــذي أصـــب

یعــرف بعلــم الحــدیث ویلحــق بــذلك عنــد التعــارض بــین الخبــرین وطلــب المتقــدم منهمــا 

 أبوابــه التــي تشــترك مــع علــوم القــرآنو  معرفــة الناســخ والمنســوخ وهــي مــن فصــوله أیضــاً 

اإلطــالق  علــىالمعــاني  اســتفادةوتفســیره ومــن ذلــك النظــر مــن داللــة األلفــاظ وذلــك أن 

مفــردة ومركبــه أمــا القــوانین اللســانیة فــي ذلــك معرفــة الــدالالت الوضــعیة  علــىیتوقــف 

البیان وحین كان الكالم ملكة ألهله لم تكن هـذه علـوم و  فهي علوم النحو او التصریف

  .وال قوانین ولم یكن الفقه یومئذ یحتاج إلیها ألنها جبله وملكه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المطلب الرابع:



  ٧٥

  أهمیة علم اللسان العربي في أصول الفقه

ت الملكـــة فـــي لســـان العـــرب قیـــدها الجهابـــذة المتجـــردون لـــذلك بنقـــل صـــحیح فلمـــا فســـد

فــة أحكــام اهللا لمقــاییس مســتنبطه صــحیحة وصــارت علومــًا یحتــاج إلیهــا الفقیــه فــي معر 

ستفادات أخرى خاصة من تراكیـب الكـالم وهـو الفقـه وال یكفـي فیـه اتعالى ثم أن هناك 

من معرفـة أمـور أخـرى تتوقـف علیهـا اإلطالق بل البد  علىمعرفة الدالالت الوضعیة 

تلك الدالالت الخاصة وبها تستفاد األحكام بحسب ما أصل أهل الشرع وجهابـذة العلـم 

المشـترك ال و  ١٥٧مثـل أن اللغـة ال تثبـت قیاسـاً  االسـتفادةمن ذلك وجعلوه قوانین لهـذه 

ل العـــام إذا أخرجـــت أفـــراد الخـــاص منـــه هـــو  الـــواو ال تقتضـــي الترتیـــبو  یـــراد بـــه معنـــاه

النهــــي و  الفــــور أو التراخــــيو  األمــــر للوجــــوب أو النــــدبو  یعطــــي حجــــة تفیــــد مــــا عــــداها

العلــة كــافي  ىالــنص علــو  المقیــد ىالفســاد أو الصــحة والمطلــق هــل یحمــل علــ يقتضــی

فــي التعــدي أم ال، وأمثــال هــذه فكانــت كلهــا مــن قواعــد هــذا الفــن ولكونهــا مــن مباحــث 

   )١٥٨الداللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة كانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت لغویــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة(

  

                          
  والنكته هنا : إنكار القياس يف اللغة وإباحته يف الدين و العذر لعله يكون يف قيل ال مشاحه يف اإلصطالح .  )١٥٧(

  .  ٤٥٤-٤٥٢أنظر مقدمة ابن خلدون ص  )١٥٨(



  ٧٦

  المبحث الثاني

  :تاریخ هذا العلم ویشتمل على مطالب كما یلي

  األولالمطلب 

  بدایة علم األصول

خلدون "وأعلم أن هذا الفن من الفنون المستحدثة في الملة وكان السـلف فـي  ابنیقول 

أزید ممـا عنـدهم مـن إلى المعاني من األلفاظ ال یحتاج فیها  استفادةغنیة عنه كما أن 

األحكـام خصوصـًا، فمـنهم أخـذ  الستفادةالتي یحتاج إلیها  نالملكة اللسانیة وأما القوانی

النظــر فیهــا لقــرب العصــر وممارســة إلــى اجون تــفلــم یكونــوا یح ،معظمهــا وأمــا األســانید

انقلبــت العلــوم كلهـــا و  فلمــا أنقــرض الســلف وذهــب الصــدر األول .النقلــة وخبــرتهم بهــم

تحصـــیل هـــذه القـــوانین إلـــى المجتهـــدون و  صـــناعة كمـــا قررنـــاه مـــن قبـــل أحتـــاج الفقهـــاء

كـان و  فكتبوهـا فنـًا قائمـًا برأسـه سـموه أصـول الفقـه األحكام من األدلة واستفادةوالقواعد 

أملــى فیــه رســالته المشــهورة تكلــم فیهــا فــي األوامــر  أول مــن كتــب فیــه الشــافعي 

  ).١٥٩حكم العلة المنصوصة في القیاس" (و  النسخو  البیان والخبرو  والنواهي

أن  تاریخ الفقه اإلسالمي كما فـي تـاریخ الكثیـر مـن العلـوم والمعـارف و الذي یبدو من

قــام بجمــع وترتیــب وضــبط قواعــد هــذا العلــم فــي بیئــة كثــر فیهــا  اإلمــام الشــافعي 

بالســنن الصــحیحة وقــد كــان  اختلطــتو  الفتــاوىكثــرت فیهــا و  كثــر فیهــا القیــاسو  الجــدل

ابلــة مــن أهــل الســنة واألثــر فــي القیــاس البــد لــه مــن مقو  توســع أهــل العــراق فــي الــرأي

الحجاز وغیره وقد حضر أمیر المـؤمنین عمـر بـن عبـد العزیـز تسـجیل السـنة وتـدوینها 

رأس أئمـــة الحـــدیث مالـــك بـــن أنـــس األصـــبحي  علـــىجـــدًا بعـــده وكـــان  ازدهـــرتالـــذي 

فـي  اآلثـارو  الحـدیثو  بالحجاز خلفه اإلمام الشافعي ثم جمع أهل السـنة المدني 

كانـت و  رأسـهم اإلمـام أحمـد بـن حنبـل الشـیباني ثـم نضـج علـم الحـدیث ىنفرة كبـرى علـ

  .)١٦٠المسانید وفلكها المتعدد (و  زبدته كتب الصحیح والسنن

                          
  . ٤٥٥-٤٥٤مقدمة ابن خلدون ص  )١٥٩(

  .  ٤٤٧-٤٤٢أنظر مقدمة ابن خلدون ، ص   )١٦٠(



  ٧٧

المحافظة علیهـا ویتهمـون الـرأي البـد و  الحدیثو  وبما أن أهل األثر یحملون لواء السنة

 االتجـاهنجـد عنـدهم  الجهد الثقافي المكافئ لجملة التیارات األخرى لـذاو  أن یقوم العمل

أن أمیــر المـؤمنین أبـو جعفــر المنصـور وجــه اإلمـام مالــك إلـى تجـدر اإلشــارة و  للضـبط

 ابــنالفتــوى عنــد الصــحابة یقــول  واتجاهــات تصــنیف كتــاب فــي الفقــه جــامع للســنةإلــى 

خلدون في مقدمته "قد كان أبو جعفر بمكان من العلم قبل الخالفة وبعدها وهو القائـل 

وجــه األرض  علــىر علیــه بتــألیف الموطــأ یــا أبــا عبــد اهللا إنــه لــم یبــق لمالــك حــین أشــا

ٕانــي قــد شــغلتني الخالفــة فضــع أنــت للنــاس كتابــًا ینتفعــون بــه تجنــب و  أعلــم منــي ومنــك

فـو اهللا لقـد  :قـال مالـك ،عمـر ووطئـه للنـاس توطئـة ابـنشـدائد و  عبـاس ابنفیه رخص 

  ).١علمني التصنیف یومئذ" (

 عـاتق مدرسـة الحـدیث ىالتمییز یقع مـرة أخـرى علـو  للضبط اهاالتجكذلك نجد أن هذا 

وقـد ورث الشـافعي وجمـع علـوم الحـدیث مـن المدینـة وغیرهـا  ،تلمیذ اإلمـام مالـك ىعلو 

عباس بمكـة وعلـم القیـاس وعاصـره بـالعراق مـع  ابنكما جمع علوم القرآن عن مدرسة 

الشـافعي قـد ألـف رســالته  سـعة علمـه باللغـة بالعربیــة وقـد روى الفخـر الـرازي أن اإلمــام

"روى أن عبــد  :هـــ إذ یقــول١٩٥عــام ٕالى العــراق حــو إلــى األصــولیة فــي قدمتــه الثانیــة 

الــرحمن بــن مهــدي الــتمس عنــد الشــافعي وهــو شــاب أن یضــع كتابــًا یــذكر فیــه شــرائط 

 القیــاس وبیــان الناســخ والمنســوخ ومراتــب العمــومو  الســنة واإلجمــاعو  بــالقرآن االســتدالل

مـا أظـن أن  :قـال ،بعثهـا إلیـه فلمـا قرأهـاو  ضع الشافعي كتاب الرسـالةفو  ،الخصوصو 

  ).  ٢اهللا عزَّ وجلَّ خلق مثل هذا الرجل" (

 مــن قبــل هــذا اإلمــام الــذي شــغله علــم الحــدیث اطمئنــانو  شــدید ارتیــاح علــىوهــذا دلیــل 

 ،ضــطرابًا فكریــًا فوجــد فــي كتــاب الشــافعي ومنهجــه قوامــة ألمــر الــدینا ىالروایــة ورأو 

أنه أعـدل خلـف  ىطمأن إلاف ،الغالین وانتحالفي شبهات المبطلین وتأویل الجاهلین تن

غیــر أن الكتابــة فــي هــذا  ،المهــدي مــا قــال ابــنألجــل ذلــك قــال  ،فــي الــدین فــي زمانــه

العلم أو في بعض مباحثة قـد تكـون سـبقت الشـافعي وقـد ذكـر بعـض المـؤرخین أن أبـا 

                          
   ١٨،  ١٧مقدمة بن خلدون ص  )١(

  . ٢٠ – ١٧عن التصور اللغوي عند علماء اصول الفقه للدكتور امحد غبد الغفار ص  )٢(



  ٧٨

اء الـذین عـرف عـنهم التـألیف والتـدوین فـي كانا أسبق العلم ،یوسف ومحمد بن الحسن

النــدیم یــذكر المؤلــف فــي ترجمتــه لمحمــد بــن  بــنعلــم األصــوال ففــي كتــاب الفهرســت ال

كتابــًا لــه یســمى (كتــاب أصــول الفقــه) كمــا یــورد الموفــق المكــي فــي كتــاب   - الحســن 

نقــًال عــن طلحــة بــن محمــد بــن جعفــر أن أبــا یوســف أول مــن  (مناقــب اإلمــام األعظــم)

  .)١(-ع الكتب في أصول الفقه على مذهب أبي حنیفة وض

ه ابنـأنـه و  مـن -حنیفـة أسـبق مـن أبـي  وهـو -البـاقر وقیل مثل ذلك عن اإلمـام محمـد 

علــى أصــحابهما قواعــد هــذا العلــم  أملیــا -عنهمــا اهللا  رضــي -الصــادق اإلمــام جعفــر 

  .)٢وجعلوه مسائل (

نشـأة العلـم الـذي بـدأ  هاصـاتإر أن هـذه هـي  باعتبـارویمكن قبـول ذلـك إجمـاًال   

 متواكبـةمع تطور االجتهاد في عصر التابعین غیر أنه لم یتبلور إال في حقـب الحقـه 

محاولــة تقییــده ســابقًا ویكـون األمــر كمــا ذكــر الســبكي إلــى مـع تطــور الفقــه الــذي أشـرنا 

علــــم إلــــى فــــي طبقــــات الشــــافعیة نقــــًال عــــن الفخــــر الــــرازي (وأعلــــم أن نســــبة الشــــافعي 

علــم إلــى علــم المنطــق وكنســبة الخلیــل بــن أحمــد إلــى طــالیس  أرســطوكنســبة  األصــول

وذلـــك ألن النـــاس قبـــل أرســـطو طـــالیس كـــانوا یســـتدلون ویعترضـــون بمجـــرد  ،العـــروض

ولكــــن مــــا كــــان عنــــدهم قــــانون خــــاص فــــي كیفیــــة ترتیــــب الحــــدود  ،طبــــائعهم الســــلیمة

یس ذلــك اعتــزل فــإن أرســطو طــال ،والبــراهین فــال جــرم كانــت كلمــاتهم مشوشــة مضــربة

عن الناس مدة مدیدة واستخرج علـم المنطـق ووضـع للخلـف قانونـًا كلیـًا یرجـع إلیـه فـي 

معرفــة ترتیــب الحــدود والبــراهین وكــذلك الشــعراء كــانوا قبــل الخلیــل بــن أحمــد ینظمــون 

وكـان اعتمـادهم علـى مجـرد الطبـع فاسـتخرج الخلیـل علـم العـروض فكـان ذلـك  ،أشعاراً 

فكــذلك هاهنــا النــاس كــانوا قبــل اإلمــام  ،رفــة مصــالح الشــعر ومفاســدهقانونــًا كلیــًا فــي مع

الشــافعي یتكلمــون فــي مســائل أصــول الفقــه ویســتدلون ویتعرضــون ولكــن مــا كــان لهــم 

قــانون كلــي مرجــوع إلیــه فــي معرفــة دالئــل الشــریعة وفــي كیفیــة معارضــها وترجیحاتهــا 

إلیـه فـي معرفـة  كلیـًا یرجـع فاستنبط الشافعي رحمه اهللا علم أصول الفقـه ووضـع قانونـاً 

                          
  ١٨الغفار صعن كتاب التصور اللغوي عند علماء أصول الفقه الدكتور أمحد عبد   )١(

  ١٢كتاب أصول الفقه أليب زهرة ص   )٢(



  ٧٩

إلـى علـم الشـرع كنسـبة أرسـطو طـالیس إلـى مراتب أدلة الشرع فثبت أن نسبة الشافعي 

  )  ٣علم العقل (

                          
  ١٢/١٣، أيضا أصول الفقه ألىب زهرة  ١٨)  عن التصور اللغوي عند علماء أصول الفقه للدكتور/ سيد أمحد عبد الغفار ، ص٣(



  ٨٠

  :عالقة علم األصول بمنطق الیونان :المطلب الثاني

ربـــط العلـــوم اإلســـالمیة بالحضـــارة إلـــى یـــذهب بعـــض النـــاس مـــن ذوي الثقافـــة الغربیـــة 

إلــى وقــد ســمعت ذلــك فــي بعــض المحاضــرات وهــو قــول یفتقــر  ) وعلومهــا١الهیلینیــة (

الدقــة اللهــم إال التخمــین والتعمــیم والتخــریص فــي تــاریخ اإلســالم وعلــوم الشــرع وشــبهة 

والتـــي یُعنـــي بهـــا المستشـــرقون فـــي محاولـــة خبیثـــة للـــربط بـــین الثقافـــة  ،تالقـــح الثقافـــات

    .ونصوصه اإلسالمیة والثقافات األخرى بغیة الدس في أصول اإلسالم

إن مــا قــام بــه اإلمــام الشــافعي فــي كتــاب الرســالة یعتبــر ثــورة ثقافیــة ســلفیة علــى علــوم 

بمـــنهج قطـــع الطریـــق علـــى هـــذا الغـــزو الثقـــافي ومنعـــه بطریقـــة  .)٢الیونـــان وثقـــافتهم (

هـذا وقــد أورد السـیوطي فـي كتابـة (صـون الكــالم  ،أصـولیة وإلستئصـاله بصـوره جذریـة

الشافعي یقـول "مـا جهـد النـاس وال اختلفـوا إال إلى ول یرفعه عن فن المنطق والكالم) ق

لســان أرســطوطالیس ولــم ینــزل القــرآن وال أتــت الســنة إلــى لتــركهم لســان العــرب ومــیلهم 

ال  االسـتداللإال على مصطلح العـرب ومـذاهبهم فـي المحـاورة والتخاطـب واالحتجـاج و 

قول الشافعي هذا الـذي ومن  ))٣ولكل قول لغة واصطالح" (( ،على مصطلح الیونان

خلـدون الســابق "فلمـا فسـدت الملكــة فـي لســان العـرب قیــدها  ابــنأورده السـیوطي وقـول 

الـخ" یتضـح لنـا أن الشـافعي وضـع رسـالة  …الجهابذة المتجـردون لـذلك بنقـل صـحیح 

على هدي من منطق اللغة ولم یتأثر بأي منطق آخر خارج عن دائـرة الثقافـة اللسـانیة 

وهنالـــك شـــبٌه فـــي المنطـــق والفكـــر مشـــترك بـــین جمیـــع  .الیونـــان مـــثالً العربیـــة كمنطـــق 

  .كما یوجد فرق ،الشعوب فطرت علیه

أمــا منطــق العــرب فإنــه یهــتم بــالفكرة والتعبیــر  ،ومنطــق الیونــان یهــتم بالشــكل والصــورة

   .عنها والحكم علیها بالصحة أو الفساد

  

  

  

                          
  ١٢و ٨الرتايب ، انظر ص وجتديد أصول الفقه اإلسالمي للدكتور حسن  ورسالة صغرية اإلسالم والعقائد للدكتور عبد احلليم حممود )١(

  السابق للدكتور عبد احلليم حممودانظر )  ٢(

   ٤سيد أمحد عبد الغفار ص  )  التصور اللغوي عند علماء أصول الفقه للدكتور/٣(



  ٨١

  

  المبحث الثالث

  :ما یليغایة هذا العلم ویشتمل على مطالب ك

  

  :المنهج أو الوسائل :المطلب األول

 :سبق أن أوردنا تعریف المحصول الجامع عن هـذا العلـم فقـد عـرف أصـول الفقـه بأنـه

وكیفیة حـال  ،بها االستداللوكیفیة  ،عبارة عن مجموع طرق الفقه على سبیل اإلجمال

  .المستدل

الشـرائط التـي  ،بهـا االسـتدالل األدلـة واألمـارات وأراد بكیفیـة ،نه أراد بطرق الفقـهأوبینا 

الطالـب لحكـم اهللا  ،وأراد بكیفیـة حـال المسـتدل بهـا ،بتلك الطرق االستداللمعها یصح 

إلــى أي إن كــان أمیــًا یســتفتى وان كــان عالمــًا وجــب أن یجتهــد لیصــل  ،وحالتــهتعــالى 

  .)١٦١الحكم (

كـم الشــرعي أول والح ،فحاجـة هـذا العلــم معرفـة حكــم اهللا وتبیـان طرقهــا للجاهـل والعــالم

  .باب یبدأ به األصولیون بعد التعاریف واالصطالحات الدائرة بین النظار

وســبق فــي تعریــف كمــال الــدین بــن الهمــام كمــا ذكــر أبــو زهــرة "أنــه إدارك القواعــد التــي 

أو كمـــا قـــال األســـتاذ عبـــد  ،اى األحكـــام كمـــا معلـــوم" ،اســـتنباط الفقـــهإلـــى یتوصـــل بهـــا 

اسـتنباط األحكـام  أي ،اسـتنباط الفقـهإلـى اعد یتوصل المجتهـد وبهذه القو  ،الكریم زیدان

أمـــا األدلـــة اإلجمالیـــة فهـــي مصـــادر األحكـــام  التفصـــیلیة.الشـــرعیة العملیـــة فـــي أدلتهـــا 

الــخ والعلـــم بهـــا یكــون مـــن حیــث العلـــم بحجتهـــا ...الشــرعیة كالكتـــاب والســنة واإلجمـــاع

 ،تالف أحــــوال الداللــــةووجــــوه داللــــة الــــنص حســــب اخــــ ،بهــــا االســــتداللومنزلتهــــا فــــي 

مـن حیـث داللتهـا علـى األحكـام الشـرعیة مــن  ،فاألصـولي یبحـث عـن األدلـة اإلجمالیـة

  ).١٦٢أدلتها الجزئیة (

                          
 –هــ  ١٤١٢الفقه لإلمام الرازي حتقيق د. طه جابر العلـواين الطبعـة الثانيـة  أصولاحملصول يف علم  ١/٨٠،٨١كتاب احملصول للرازي   )١٦١(

  م طبعة مؤسسة الرسالة بريوت .  ١٩٩٢
 ١٩٩٠ –هــ  ١٤١١مؤسسـة الرسـالة   -من الطبعة الثالثة مكتبة البشـائر عمـان  ١٢الوجيز يف أصول الفقه لعبد الكرمي زيدان،  ص  )١٦٢(

  م  .



  ٨٢

  :قضیة الحاكمیة أو الهدف الرئیسي :المطلب الثاني

؛ والمقصــــــود الحكــــــم الشــــــرعي والمخاِطــــــب تبــــــدأ كتــــــب األصــــــول بموضــــــوع الحاكمیــــــة

ب المكلــف هــو العبــد والتكلیــف هــو اهللا والمَخاَطــ فالمخاِطــب والحــاكم هــو .والمخاَطــب

ودراسة األحكام الشرعیة میدان فسیح إلبراز تداول اآلراء وعمق العالقة التي تـربط مـا 

فدراسـة الحـاكم وهـو اهللا  ،وبین أصول الفقـه وعلـم الفقـه ،وعلم الكالم ،بین أصول الفقه

القبول ویســتعیرون فـــي مبحــث كالمــي أصـــیل یتلقــاه األصــولیین بــ تعــالى ســبحانه و  –

ودراسة المحكوم به ؛ هي بحث فعل المكلـف الـذي  ،دراسة قضایا علم الكالم ومباحثه

أمـــا دراســـة الحكـــم فهـــي محـــور  ،تتنـــزل علیـــه األحكـــام الفقهیـــة ویـــدور علیـــه علـــم الفقـــه

  ).١٦٣البحث األصولي في مجال األحكام الشرعیة (

وعلــم أصــول الفقــه قــد أشــرنا إلیهــا  ،والصــلة بــین علمــي الكــالم الــذي یبحــث فــي العقائــد

الحاكمیة من قضایاه التي تبدأ بها كتـب األصـول و  وقضیة الحكم ،في تاریخ هذا العلم

كـل ذلـك  ،فتعالج آراء الفرق اإلسالمیة المختلفة في العقل والتكلیف والتحسـین والتقبـیح

فــي  تنزیلهــا علــى المحكــومین مــن منطلــق كالمــي عقــدي یبحــثو  بغیــة إثبــات األحكــام

التــي  االسـتداللالحـاكم والحكـم والمحكـوم بـه والمحكــوم علیـه ثـم یبحـث بعــد ذلـك طـرق 

مــام الحــافظ أبــو محمــد بــن حــزم وقــد ســمى اإل ،تبیــان حكــم اهللا جــال وعــالإلــى تــؤدى 

فالفقــه هــو  ،كتابــه فــي أصــول الفقــه باإلحكــام فــي أصــول األحكــام وكــذلك فعــل اآلمــدى

إذًا فغایـة  ،تعـالى م مـراد الحـاكم وهـو اهللا سـبحانه و أي فه ،األحكام واألحكام هي الفقه

فمـن قـال أن علـم أصـول الفقـه ال یتطـرق  .هذا العلم تبیان الطرق الدالة على حكـم اهللا

لموضوع الحاكمیة فهو أما جاهل بأصول الفقه أو جاهل بالحاكمیة أو جاهـل بـاالثنین 

  معًا !!

 اخــتلطمســتحدث عــن الحاكمیــة الــذي المفهــوم المغلــوط والإلــى وهنــا البــد مــن اإلشــارة 

فالحكم ال یعنى في مفهـوم القـرآن  :غلبت جملة في اتجاه معین ،بجملة قضایا سیاسیة

                          
قــوق جامعـة بــريوت العربيـة وكليــة كتابـة  علـم أصــول الفقـه للــدكتور حممـد كمـال الــدين أمـام ،رئــيس قسـم الشــريعة اإلسـالمية ملكيـة احل  )١٦٣(

  .  ٦٥اجلامعية ص. الناشر دار املطبوعات  اإلسكندريةاحلقوق جبامعة 



  ٨٣

ولكــــن یعنــــى الفقــــه والقضــــاء  ،والحــــدیث والفقــــه وأصــــوله اإلمامــــة والسیاســــة باألصــــالة

  .باألصالة واإلمامة والسیاسة تبعًا ذلك األصل ! واهللا أعلم وأحكم جلَّ ثناؤه

 تعـالى:یة علم األصول معالجة موضوع الحكم والحاكمیة أصًال وفرعًا عمـًال بقولـه فغا

 ُســوَل َوأوِلــي اَألْمــِر ِمــنُكْم َفــِإن َتَنــاَزْعُتْم ِفــي َیــا َأیَُّهــا الَّــِذیَن آَمُنــوْا َأِطیُعــوْا الّلــَه َوَأِطیُعــوْا الرَّ

ُســولِ إلــى َشــْيٍء َفــُردُّوُه  ــِه َوالرَّ ِإِن تعــالى:  } وعمــًال بقولــه ٥٩آلیــة {ســورة النســاء ا الّل

ــِه  ــُت َلُكــْم ِدیــَنُكْم } وقولــه عــز وجــل ٤٠{ســورة یوســف اآلیــة  اْلُحْكــُم ِإالَّ ِلّل اْلَیــْوَم َأْكَمْل

فجملـة هـذه  .}٣{سورة المائـدة اآلیـة  َوَأْتَمْمُت َعَلْیُكْم ِنْعَمِتي َوَرِضیُت َلُكُم اِإلْسَالَم ِدیًنا

فیبــــدأ العلـــــم  ،الحاكمیـــــة والعبودیــــة وبعــــدها المكـــــاني والزمــــاني ىالنصــــوص تشــــیر إلــــ

 ،االســــتداللمصــــادر األحكــــام وطــــرق إلــــى باألحكــــام ألنهــــا هــــي المقصــــودة ومــــن ثــــم 

  وعمومًا یبحث في األحكام:

والمحكـوم علیـه  ،وله تعلق بالحاكم وهو الشـارع ،وأقسامه ،حقیقته في نفسه :. الحكم١

وفي أقسـامه یتبـین حـد  ،كم یقتضي تعریفه وأقسامهوالبحث عن الح ،وهو فعل المكلف

 ،، والصحة والفسادواألداءوالقضاء  ،والمكروه ،والمباح ،والمندوب ،الواجب والمحظور

  وغیر ذلك من أقسام األحكام. ،والعزیمة والرخصة

ال حكـــم إال هللا والمبلـــغ عنـــه الرســـول  أنوفـــي البحـــث عـــن الحـــاكم یتبـــین  :. الحـــاكم٢

،  وأنـه ال حكـم لمخلـوق علــى  ،عـن الرسـول هــم أولـي األمـر وهـم العلمــاءوالمبلـغ

  .ووضعه تعالى بل كل ذلك حكم هللا  البتةمخلوق 

وخطـاب  ،والصـبي ،والمكـره ،. وفي البحث عن المحكوم علیـه یتبـین خطـاب الناسـي٣

اى األهلیــــــة للتكلیــــــف  ،ومــــــن یجــــــوز تكلیفــــــه ومــــــن ال یجــــــوز ،الكــــــافر بفــــــروع الشــــــرع

  .وعوارضها

البحـــــث عـــــن المحكـــــوم فیـــــه أو بـــــه وهـــــو الـــــنص والخطـــــاب فیـــــه یتعلـــــق باألفعـــــال . ٤

 ،} فیه إیجاب تعلق بفعل هـو إقامـة الصـالة٣١نحو(أقیموا الصالة) {سورة الروم اآلیة 

  .) ١٦٤كذا في الندب والتحریم واإلباحة وان یكون معلومًا ومقدورًا علیه (

  المبحث الرابع

                          
  وما بعدها.١/٣٥للدكتور وهبة الزحيلى  ياإلسالميضاً أصول الفقه أو  ١١-١/٩البن حزم  اإلحكامراجع  )١٦٤(



  ٨٤

  محز  ابنكمال هذا العلم ونضجه وثورة 

خـــرًا هــو عبــارة عـــن اجتــرار لإلنتــاج األول الـــذي آخــذ التــألیف عنـــد المتــأخرین منحــًا ات

ونتنـاول ذلـك فـي مطالــب  .كمـل ونضـح وصـار بكمـه غایـة الطـالبین وطریـق الدارسـین

  :كما یلي

  :ظهور المختصرات والشروح :المطلب األول

مــام فخــر ) أن كتــاب المحصــول الــذي ألفــه مــن المتــأخرین األ١٦٥خلــدون ( ابــنیــذكر 

هـــ) فــي ٦٨٢الــدین بــن الخطیــب قــد اختصــره تلمیــذه األمــام ســراج الــدین االرمــوى (ت 

فــــأنتج  ،هــــ) فـــي كتـــاب الحاصـــل ٦٥٦وتـــاج الـــدین االرمـــوى ( ت  ،كتـــاب التحصـــیل

وهـو  –هــ)  ٦٨٤المحصول تحصیل وحاصل ! كما ذكر أن شهاب الـدین القرافـي (ت

ات وقواعـد فـي كتـاب صـغیر سـماه قد اقتطف من التحصیل والحاصـل مقـدم –مالكي 

) فـــي كتـــاب  ٦٩١أو  ٦٨٥ومثـــل مـــا فعـــل القرافـــي فعـــل البیضـــاوى (ت  ،التنقیحـــات

أو أن  ،ممــا یعنـى حقــًا وصــول هـذا الفــن لكاملــه ،فكانــا اختصـارًا لمختصــرات ،المنهـاج

تفهــیم مــا هــو موجــود للطــالب إلــى فیــذهب العلمــاء  ،قضــایاه فــي البحــث ال جدیــد فیهــا

  .والعلماء

ذكـــــر محقـــــق الكتـــــاب إن مـــــن شـــــراح المحصـــــول شـــــمس الـــــدین محمـــــد بـــــن محمـــــود و 

  .) كما ذكر أكثر من شرح للقرافي٦٧٨األصفهانى (ت 

هـــ) وشــمس ٧٤٤وذكــر مــن المعلقــین علیــه احمــد بــن عثمــان بــن صــبح الجوزقــانى (ت 

) ٦٥٥الــدین محمــد بــن یوســف وكــذلك عــز الــدین بــن هبــة اهللا المــدایني المعتزلــى (ت

كتـاب المنتخـب أو منتخـب  :نحـو ،خلدون ابنصراٍت زیادة على ما ذكر كما ذكر مخت

تــاج ٕالــى و  إلیــهأو لضــیاء الــدین حســین الــذي ینســب  الــرازيالمحصــول وینســب للفخــر 

الدین األرموي أیضًا كتاب باسم الحاصل من المحصول كما ذكر تنقیحًا المـین الـدین 

    .)١٦٦خر. أ هـ (هـ)وذكر له مختصرات أ٦٢١مظفر بن محمد التبریزى (ت 

  :الولع بالمتن والشرح والتقلید

                          
  .   ٤٥٦-٤٥٥مقدمه ابن خلدون ، ص )١٦٥(
م طبعة مؤسسـة  ١٩٩٢ –هـ  ١٤١٢لألمام الفخر الرازى حتقيق الشيخ طه جابر العلواىن الطبعة الثانية احملصول يف علم أصول الفقه  )١٦٦(

  .  ٥٤-١/٥٢الرسالة بريوت . ص 



  ٨٥

ـــنكـــالم  ـــام یمكـــن ان یعتبـــر تأریخـــًا ضـــمنیًا  اب ـــدون فـــي هـــذا المق ـــد  الســـتحكامخل التقلی

وهــو  ،وتحجــر العقــل المبــدع الــذي بــدأ یجتــر مــا كــان عنــده مــن العلــم والمعرفــة والتــراث

ي یأســر ألبــاب كبقیـة تراثنــا اإلسـالم ،واســتحكامعلـى كــل یعبـر عــن كمـال ونضــج وقـوة 

 ابـنخلدون هذا لم یفلت منه خاصـة فـي كالمـه عـن  ابنصاحبنا  أنكل دارسیه حتى 

"وعنــــى المبتــــدؤن بهــــذین الكتــــابین یعنــــى التنقیحــــات والمنهــــاج  :أمــــا هنــــا فیقــــول ،حــــزم

أمـا كتـاب اإلحكـام وهـو أكثـر تحقیقـًا للمسـائل فلخصـه أبـو  ،وشرحهما كثیـر مـن النـاس

المعــروف بالمختصـر الكبیــر ثــم اختصـره فــي كتــاب آخــر عمـر بــن الحاجــب فـي كتابــه 

تداوله طلبة العلم وعنى أهل المشرق والمغرب بمطالعته وشرحه وحصلت زبدة طریقـة 

أمـا فـي طریقـة الحنفیـة فكتبـوا فیهـا كثیـرًا  ،المتكلمین في هذا الفن في هذه المختصرات

واحســــن كتــــاب  فكانــــت مــــن أحســــن كتابــــة فیهــــا للمتقــــدمین تــــألیف أبــــو زیــــد الدبوســــي

 ،هــ) مـن أئمـتهم وهـو مسـتوعب ٤٨٣البزدوي (ت  المتأخرین فیها تألیف شیخ اإلسالم

هـ) فجمع بـین كتـاب اإلحكـام وكتـاب ٦٩٤الساعاتي من فقهاء الحنفیة ( ت  ابنوجاء 

البزدوي في الطـریقین وسـمى كتابـه بالبـدائع فجـاء مـن احسـن األوضـاع وأبـدعها وأئمـة 

الحـال و  داولونـه قـراءًة وبحثـًا وولـع كثیـر مـن علمـاء العجـم بشـرحهالعلماء لهـذا العهـد یت

)ومن هذا یتضـح ان مسـارًا فقهیـًا وفكریـًا قـد ازدهـر ١٦٧ذلك لهذا العهد !! أ هـ ( على

بمدرســة الحــدیث وتالقحــت فیــه األفكــار  الــرأيفیــه مدرســة  واختلطــت ،ازدهــارًا عظیمــاً 

قیــاس وأبوابــه منفــذًا إســتطاعت غیــر أن غلبــت مدرســة الــرأى تبــدت فیــه ووجــدت فــي ال

تـدوین الحـدیث  أبـانمن خاللـه اإللتفـاف حـول المـنهج السـلفي الـذي تفجـر متـدفقًا بقـوة 

ولــم یهــدأ للحــس العــام للســلف بــال حتــى  ،وكانــت المدینــة ومدرســة المدینــة علــى رأســه

  .الشافعيالرسالة األولى في أصول الفقه على ید األمام  أنتج

تكـون لـه الغلبـة فـي  أنخلـدون اسـتطاع  ابـنا یتضح مـن سـیاق ولكن التیار الجدید كم

وولـوع  وٕاتقانهـاالحلبة بكثـرة الدراسـات التـي عملـت فـي هـذا الفـن وجـودة هـذه الدراسـات 

                          
  ٤٥٦-٤٥٥خلدون ، ص ابنمقدمه  )١٦٧(

  



  ٨٦

إلـى ممـا یعنـى انتقالهـا مـن جیـل  ،الناس بهـا اختصـارًا وشـرحًا وتقلیـدًا وتدریسـها للطلبـة

  .جیل

أعنــى أهــل  ،حــد مــاإلــى للطــرفین  خلــدون مــرضٍ  ابــنالــذي وصــف  األصــوليوالمســار 

حیــث یجــد كــل طــرف ضــالته فــي مباحــث الكتــاب والســنة فهــذا یوســع  ،والــرأيالحــدیث 

  .وذاك یضیق أو یحقق المذهب أو یفرع المسائل طردًا للقیاس

وبقیت األصول التي مثل القیاس فیها منطقـة نـزاع ال بـل هـي قضـیة جوهریـة للصـراع 

ظـل قضـیة حتـى بـین القـائلین  بأنواعـهالقیـاس  إنكمـا  ،واألثـریینبین القـائلین بالقیـاس 

  .ونزعتهم الحدیثیة السلفیة والعقلیة األثریةبه حسب میولهم 

  )حزم (النفرة السلفیة ابنثورة  :الثانيالمطلب 

حـــزم ونظـــر كمـــا رأینـــا مـــن قبـــل فـــي المـــذاهب ودرســـها ودرس الحـــدیث  ابـــنولمـــا جـــاء 

بیقــین  يمربضــه العلمــ ىهــا ومارســها رجــع إلــوعاصــر السیاســة وتقلبات األخــرىوالعلــوم 

علـــى العاجلـــة ویقومـــون بالـــذب عـــن هـــذا الـــدین  اآلخـــرةالعلمـــاء العـــارفین الـــذي یـــودون 

 ،وتبیـان مـا أشـكل وحیـر ،فینفون عنه كل انتحال مبطل وتأویل جاهل أو تحریف غال

 أن مـــن هـــدى اهللا بـــه رجـــالً  " فقـــد اخبـــر رســـول اهللا  :رجـــاء المثوبـــة حیـــث یقـــول

مــن ســنَّ ســنة خیــر فــي  أنخبــر علیــه الســالم أو  ،واحــدًا فهــو خیــر لــه مــن حمــر الــنعم

وغـبط  ،شـیئاً  أجـورهمال یـنقص ذلـك مـن  ،اإلسالم كان له مثل أجـر كـل مـن عمـل بهـا

لنـا فـي هـذه الطریقـة الفاضـلة  تعـالىفنظرنا بعـون اهللا خالقنـا  ،من تعلم الحكمة وعلمها

فمـن أوكـدها وأحســنها  ،یا فوجـدناها علـى وجـوه كثیـرةالتـي هـي ثمـرة بقائنـا فـي هـذه الــدن

الـذي الزمنـا إیـاه خالقنـا عـز وجـل علـى لسـان  ،والعمل بـه ،واعتقاده ،بیان الدین :مغبة

فــان  ،فیــه الــواردةوشــرح الجمــل التــي تجمــع أصــناف أحكامــه والعبــادات  ،رســوله 

ط فیهـا ألـوف مـن بمعرفة العقدة من تلك الجمل یلـوح الحـق فـي ألـوف مـن المسـائل غلـ

  ).  ١٦٨الناس" (

ونســبة لعــدم  ،ولمــا كانــت هــذه المهمــة صــعبة نســبة الســتحكام التقلیــد مــن جهــة  

وجود الوضـوح والتمیـز فـي كثیـر مـن الحـدود والقضـایا والمفـاهیم مـن جهـة ثانیـة، عمـد 

                          
  .   ٨-١/٧اإلحكام البن حزم  )١٦٨(



  ٨٧

 أرضـیةیكـون منطلقـًا للبحـث والجـدل علـى  أنیمكـن  عقلـيوضع أسـاس إلى حزم  ابن

ة الحجـــة والبرهـــان فوضـــع كتابـــه المعـــروف بكتـــاب (التقریـــب لحـــد متفـــق علیهـــا واضـــح

جملـة وأنـواع البرهـان الـذي بـه یسـتبین الحـق  االسـتداللالمنطق) وتكلـم فیـه عـن طـرق 

حتـى صـار  ،وخلصها مما یظن أنـه برهـان ولـیس ببرهـان ،من الباطل من كل مطلوب

ة الكتـاب فـي كتابـه وأعمل معظم ادلـ ،الحق من الباطل عالماتالكتاب أصًال لمعرفة 

خصـومة وجـدل مـع الیهـود  باألنـدلسن والنحـل ) وذلـك أل واألهواء( الفصل في الملل 

بــل نــاقش كــل  باألنــدلسوالنصــارى وبعــض الفــرق الضــالة ولكنــه لــم یقتصــر علــى مــن 

  وغیرها. اإلسالم ىمنها علم من الفرق التي تنتسب إل إلیه ىالفرق التي انته

السـلفیة التـي كـان  األثریـةلیواصـل المسـیرة  اإلسـالمیةلملـة ا أهـل ىثم رجع بعد ذلك إلـ

وهـو  ،الخطـأ هـو حـظ اإلنسـان أنغیـر  .وسارت علیهـا األمـة الشافعيقد بدأها األمام 

حـــزم تـــأدب  ابـــنولكـــن الســـلف الـــذین مـــنهم  ،وعلـــى اجتهـــاده مـــأجور ،للمجتهـــد مغفـــور

حــزم  ابــنبــه فنفــر یجعــل أخطــاء الرجــال ســنن یســتن بهــا أو دیــن یــدان  أنبــأدب یــأبى 

  َوَمـا َكـاَن اْلُمْؤِمُنـوَن ِلَینِفـُروْا َكآفَّـًة تعـالى:  لهذه المهمة التصحیحیة عمًال بقولـه)

ـْنُهْم َطآِئَفـٌة لَِّیَتَفقَّهُـوْا ِفـي الـدِّیِن َوِلُینـِذُروْا قَـْوَمُهْم ِإَذا َرَجُعـ وْا ِإلَـْیِهْم َفَلْوَال َنفَـَر ِمـن ُكـلِّ ِفْرَقـٍة مِّ

    .}١٢٢اآلیة  التوبة) {سورة  لَُّهْم َیْحَذُرونَ َلعَ 

ُســوَل َوأوِلــي اَألْمــِر تعــالى:  وعمــًال بقولــه  ــَه َوَأِطیُعــوْا الرَّ (َیــا َأیَُّهــا الَّــِذیَن آَمُنــوْا َأِطیُعــوْا الّل

ُســـوِل ِإن ُكنـــُتْم ُتْؤِمُنـــو إلـــى ِمـــنُكْم َفـــِإن َتَنـــاَزْعُتْم ِفـــي َشـــْيٍء َفـــُردُّوُه  َن ِبالّلـــِه َواْلَیـــْوِم الّلـــِه َوالرَّ

  .}٥٩اآلِخِر ) {سورة النساء اآلیة 

    :قال أبو محمد متكلمًا عن هذه اآلیة األخیرة

هذه اآلیة فوجدناها جامعة لكـل مـا تكلـم النـاس فیـه أولهـم عـن أخـرهم ممـا إلى فنظرنا "

یشـُذ اجمعوا علیه واختلفوا فیه من األحكام والعبادات التي شرعها اهللا عز وجل لهـم ال 

ا هـــذا فـــي بیـــان العمـــل بهـــذه اآلیـــة وكیفیـــة وبیـــان ابنـــفكـــان كت ،مـــن ذلـــكشـــيء   عنهـــا

ومـن هـم  ،وللرسول علیه السالم وطاعة أولى األمر تعالى الطاعتین المأمور بهما هللا 

) وبــــین أن أولــــي األمــــر هـــم الصــــحابة والعلمــــاء جــــیًال بعــــد جیــــل ١٦٩أولـــى األمــــر" (

                          
  .  ١٠-١/٩اإلحكام البن حزم  )١٦٩(



  ٨٨

آلــه وســلم وبــین "ولــیس لهــم ان یقولــوا مــن عنــد مبلغــون عــن الرســول صــلى اهللا علیــه و 

هــذه صــفة الـدین الحــق الــذي كـل مــا عــداه  ،أنفسـهم شــیئًا أصـًال لكــن عــن النبـي 

فلـیس مـن الـدین أصـًال ومـا  تعـالى إذ ما لم یكن من عند اهللا  ،فباطل ولیس من الدین

وقوتــه غلــط تعــالى بحــول اهللا  فبینــا .فلــیس مــن الــدین أصــالً  لــم یبینــه رســول اهللا 

مــن غلــط فــي هــذا البــاب بــان تــرك مــا هــو مــن الــدین مخطئــًا غیــر عامــد للمعصــیة أو 

حـزم هـذه تتفـق فـي  ابـن) " وجملـة ١٧٠. الـخ (.أو ادخـل فیـه مـا لـیس منـه ،عامدًا لها

حــزم  ابــنجملــة األصــول مــع الجمهــور فــي الكتــاب والســنة واإلجمــاع أو الــنص ویتفــق 

فمـا  ،ختلف معهم فـي مفهومـه وتسـمیته وحـدودهفیما ینبني على النص من مصدریة وی

آخــر یتفــق مــع مســمى  يءولكــن یقــول بشــ حــزم ابــنیســمیه الجمهــور بالقیــاس ال یقبلــه 

    .على النص بـ (الدلیل) ىحزم ما انبن ابنحیانًا ویختلف أحیانًا ویسمى أالقیاس 

مخصـص كتاب اإلحكـام  باقي المختلف فیها فهو اشد خالفًا معهم وجل األدلةفي  أما

 واالسـتنباط ،واالستحسـان ،وسد الـذرائع ،وشرع من قبلنا ،والقول بالعلل القیاس إلبطال

 شــیئاً  إذا اختلفــوا حاشــا ،الصــحابة وأقــوالهم وٕاعمــال ،، والتقلیــد ومفهــوم الخطــابأيوالــر 

وجعلــه حجــة بــالنص، كمــا أنــه لــم  حــزم ابــنقبلــه  اختلفــوایســیرًا مــن قــول الصــحابة وٕان 

 فــي تبیــین رأيالصــحابة وحجیتــه فــي عمومهــا، ولــه  إجمــاعفــي  یختلــف مــع الجمهــور

فـــي أصــول األحكـــام) الـــذي جــرده ألهـــل الملـــة  أوضـــحه فـــي كتــاب (اإلحكـــام اإلجمــاع

كمـــا تقصـــى المســـائل المجمـــع علیهـــا فـــي كتـــاب منفصـــل ســـماه بــــ (مراتـــب  ،اإلســـالمیة

  .)١(اإلجماع)

 األمـةإال أن تـاریخ  ،جدیـدة تفتحت في أصول الفقه أبواب وثغور حزم هذه ابنوبنفرة  

 ابــنولكــن تظــل حجــة  ،اإلبــداعنحــو الجمــود والتقلیــد وحــل االجتـرار محــل  اتجــه بأكملـه

 في اإلحكـام أبانفقد  تعالى،شاء اهللا  إنوالبد  وباعثة لنهضة جدیدة حزم قویة ومدویة

فــي  وقوتهــا اللغــةإلــى  كمــا أشــار مــن النصــوص مباشــرة االســتدالل البیــان طــرق غایــة

القیاس بطرق القیـاس بینمـا  أهللكثیر من القضایا التي یدخلها  العموم وشموله سیعتو 

                          
  .  ١٠املرجع السابق ، ص  )١٧٠(
ن هـــذا اإلمجــاع وذكــر عـــن بعــض العلمــاء أ يفا احملـــدث حممــد املنتصــر الكتـــاىن رمحــه اهللا أن هــذا الكتـــاب أفضــل مــا كتـــب حــدثين شــيخن )١(

  تغين عن سواها وال يستغىن عنها . اليتود مع كتاب اهللا لتمثل أصول الدين و قواعده سنن أىب دا إىلالكتاب يضم 



  ٨٩

العمـوم بـدال مـن طـرد القیـاس والعلـل  )٢(وهـو طـرد :یتوصل هو إلیهـا بأسـهل مـن ذلـك

    ٠التي ال تخلو من إشكال أو اعتراض 

 لرحلــة هــذا التالقــيحــزم وعلــم األصــول نقطــة  ابــنوبهــذه النفــرة نكــون قــد وصــلنا مــع 

هذه هي عین نقطة االنطـالق  التالقيونقطة  ،األمام ومسیرته مع مسیرة علم األصول

وهنـا نكـون قـد خلصـنا مـن البـاب األول والحمـد هللا  .التي سار منها في مسـیره المتمیـز

  .كثیراً 

  

                          
  القاعدة مىت ما أعملتها وليس اإلبعاد كما يتوهم ، بل العكس وهو ثبات القاعدة . ضطراداطرد هنا كما يف كتب األصول تعين كلمة ال  )٢(

  



  ٩٠

  

  المبحث األول

  حزم بناألسس الفكریة ال

 عقلـــيأســـاس و  حـــزم علـــى أســـاس عقـــدي ابـــنیقـــوم الفكـــر الظـــاهري الـــذي ینطلـــق منـــه 

، وهــو یســتند علــى عقیــدة الظــاهريمجتمعــة الفكــر  األســسأملــت هــذه  .لغــوى وأســاس

یــدان بهــا كمــا یســتند بنــاء هــذه العقیــدة علــى الحــواس التكلیفیــة وأدلــة التمییــز الخلقیــة، 

لُّلغــة التــي  اللغــوي األســاسیضــًا أذلــك  أملــىوقــد  .التــي هــي منــاط التكلیــف وهــو العقــل

 اسـتجالءوعلیـه البـد مـن  ،یع وهي اللغة العربیة كما وصلت الیناخوطبنا بها في التشر 

   .الظاهريهذه األسس لمحاولة فهم الفكر 

  :  یأتيویتكون من مطالب كما 

   :حزم ابناألساس العقدي عند  :المطلب األول

التشـریع هـو حـق اهللا سـبحانه  أنهـو  .یقوم الفقه الظاهري الحزمي علـى أسـاس عقـدي

جب قبول مـا جـاء وعلیه ی .الكاملة وله الطاعة وحده ال شریك له ةونالدینفله  تعالى و 

   .كذلك نواهیه للتحریم والفور ،؛ وان أوامره للوجوب والفوربه جملة وتفصیالً 

محمــد بــن عبــد اهللا فهــو الحجــة ولــیس  هــو رســول اهللا تعــالى ن المبلــغ عــن اهللا أو 

ذا الـدین إلینـا فمـا اجمعـوا وٕان الصـحابة هـم حملـة هـ .هناك حجة في أحـد دونـه 

إذ هـــو  ،ولكـــن اإلجمـــاع مقـــدم ،والنقـــل مـــنهم كـــذلك ملـــزم ،ملـــزم ،علیـــه فهـــو اإلجمـــاع

فــي الكتــاب المنــزل نصــًا إلهیــًا  تعــالى؛ ممــا قــال اهللا ســبحانه و إجمــاع علــى فهــم الــنص

(ُقــْل  :تعــالىمنهــا قولــه  ،آلــه مبینــًا للقــرآن وممــا قــال الرســول  ،عربیــًا وهــو القــرآن

} (َوَمـا آتَـاُكُم ٥٤) {سـورة النـــور اآلیـة . َوإِن ُتِطیُعوُه َتْهتَـُدوا.ِطیُعوا اللََّه َوَأِطیُعوا الرَُّسولَ أَ 

ُســـوُل َفُخـــُذوُه وَ  ـــانَتُهواالرَّ ـــُه َف ـــاُكْم َعْن ـــا َنَه ـــَه  ،}٧) {ســـورة الحشـــر اآلیـــة َم ـــوْا الّل ـــْل َأِطیُع (ُق

ُسوَل فِإن َتَولَّْوْا َفِإنَّ ا   .}٣٢) {سورة آل عمران اآلیة َال ُیِحبُّ اْلَكاِفِرینَ  لّلهَ َوالرَّ

فطاعــة اهللا وطاعــة الرســول هــو األخــذ والعمــل بكتــاب اهللا جــلَّ وعــال وســنة رســول اهللا 

  وهــم العلمــاء بالــدین وعلــى رأســهم  األمـروهـي مــن بــاب طاعــة اهللا وطاعــة أولــوا

    :یقوم على العقدي األساس وهذا .الصحابة فما نقلوه أو أجمعوا علیه من الدین الزم

    :. الیقین١



  ٩١

 ،بعـد الحـدودأ ىحـزم كظـاهرى مهـتم بالیقینیـات إلـ ابـنو  .بإجمـاعالثبـوت  یقینـيوالقـرآن 

ــ ــذا عمــد إل إلى العقلیــة واللغویــة فــي مجــ باألدلــةاســتجالئها  أعنــي؛ توســیع الیقینــات ىل

وحجیـة  ،ًا مـن السـنةاسـتجالًء للیقـین ثبوتـ ،كما فعل في مفهوم التواتر .الثبوت والداللة

كما قام باستجالء اإلجماع وكتـب فیـه  .صالً أأحادیث اآلحاد دفعًا لشبه الظن الممنوع 

وذلـــك فـــي كـــل  أمـــا یقـــین الداللـــة فیعمــل فیـــه اللغـــة والعقـــل معـــاً  .كتابــًا بـــّین فیـــه مراتبـــه

كثـــــر مـــــا یكـــــون ذلـــــك فـــــي مســـــائل المنطـــــوق والمفهـــــوم والعمـــــوم أالمســـــائل الخالفیـــــة و 

سـخر مـن مخالفیـه جـدًا حـین وجـد لهـم مـن التناقضـات فـي هـذه األبــواب والخصـوص و 

  .)١٧١مع القیاس ما یهدم هذا الباب ذاك والعكس (

والمتـــون  األســـانیدونقـــد  األحادیـــثوتتبـــع  .خـــذ الیقـــین وتـــرك الظـــن وتشـــدد فـــي التـــركأو 

وال یجیــز تركهــا بحـال ولــم یقبــل الحــدیث  ،) وقبـل زیــادات الثقــات متــى مـا وجــدها١٧٢(

فــي موضــع ال  للــرأيیف أي ضــعف كــان اللهــم إال إذا كــان هــذا الحــدیث بــدیًال الضــع

فالضــعیف المرفــوض عنــده یصــیر أحــب إلیــه  الــرأيیوجــد فیــه دلیــل غیــره وال یحــل فیــه 

) فـــي مســـألة القنـــوت ١٧٤وعـــن أحمــد ( )١٧٣وروى ذلـــك عــن أبـــى حنیفـــة ( الـــرأيمــن 

وأهلــه  الــرأيوذمَّ  ،كثیــراً وقــد تكلــم عــن النصــوص وعلــوم اآلثــار وأشــاد بأهلهــا  .وغیرهــا

ورد وفســر وأول مــا ورد  كثیــرةبأدلــة مــن الكتــاب والســنة وأقــوال الصــحابة فــي مواضــع 

األربعـة وشـیوخهم  األئمـةبإسهاب في أكثر من موضـع بـل نقـل عـن  الرأيعنهم بشأن 

  .)١٧٥فیه ( واالسترسالأقوال تذم القیاس 

ذلـك حكـم  أن يویـدع ،جتهد برأیهأن ی ألحدفلیس  ،حزم أنه ال رأى في الدین ابنیرى 

 أن ألحــدولــیس  تعــالىوٕان مــا یصــل إلیــه برأیــه هــو حكمــه ولــیس حكــم اهللا  ،تعــالىاهللا 

ومــن قــال فــي الــدین برأیــه فهــو  .مــن عنــد اهللا یتحــدث عــن اهللا غیــر رســول اهللا 

  .قد كذب علیه ،حزم مفترى على اهللا ابنعند 

                          
  وما بعدها .  ٤٤وأيضاً  ٣٨-٧/٨راجع اإلحكام البن حزم  )١٧١(
  .  ٧/١٥٧ميكن الرجوع إيل اإلحكام البن حزم   )١٧٢(
  .  ٧/٥٤اإلحكام البن حزم ج )١٧٣(
   احمللي البن حزم اجلزء الثالث كتاب الصالة . )١٧٤(
  . ٧/٥٤اإلحكام البن حزم  )١٧٥(



  ٩٢

 واالستحسـانبالقیـاس  االسـتنباطقـد سـد بـاب ف ،بـالرأي االجتهـادحزم ینفـي  ابنإذا كان 

ثــم ســد بــاب التفكیــر فــي النصــوص عنــده الســتخراج  ،والمصــالح المرســلة وســد الــذرائع

فالنصوص عنـده كلهـا تعبدیـة ال یخـرج عـن  الرأيفسد باب التعلیل وهو أساس  ،عللها

مــن فهــو ال یأخــذ إال النصــوص وال یأخــذ  ،ظواهرهــا حتــى مفهــوم المخالفــة ال یأخــذ بــه

  :فهذا هو الیقین المتیقن انه مراد اهللا وعلیه اعتقد )١(النصوص إال ظاهرها وال یعدوه 

  .األحكام التي شرعها اهللا أسبابأ. بطالن التعلیل وهو البحث عن 

ولنقــف عنــد  .وهیمنــة الــنص علــى التشــریع والفقــه ،األحكــام واســتمراریتها داضــطراب. 

    :ذلك قلیالً 

      ذلك بقولهیوضح  :أ. إبطال التعلیل

ما نص علیـه  إاللسبب شيء  الشرائع كلها ألسباب بل نقول لیس منها إن :لسنا نقول

الـذي یفعـل مـا شـاء وال تعـالى أراده اهللا شـيء  ومـا عـدا ذلـك فإنمـا هـو ،منها أنه لسبب

 ،وال نقــول إال مــا قــال ربنــا عــزَّ وجــلَّ ونبینــا  ،نحــرم وال نحلــل وال نزیــد وال نــنقص

 ألحــدوال نتــرك شــیئًا منــه وهــذا هــو الــدین المحــض الــذي ال یحــل  ،مــا قــاالوال نتعــدى 

ـــا َیْفَعـــُل َوُهـــْم تعـــالى:  قـــال  .ســـواه واهللا ولـــى التوفیـــق اعتقـــادوال  ،خالفـــه (َال ُیْســـَأُل َعمَّ

بـــالفرق بیننـــا وبینـــه وأن أفعالـــه ال  تعـــالىفـــأخبر  ،}٢٣ُیْســـَأُلوَن ) {ســـورة األنبیـــاء اآلیـــة 

وأفعالــه (لــم  تعــالىمــن أحكامــه شــيء  وٕاذ لــم یحــل لنــا أن نســأله عــنتجــرى فیهــا (لــم) 

علیـه  تعـالىوسقطت العلـل البتـة إال مـا نـص اهللا  ،كان هذا) فقد بطلت األسباب جملة

مـن العبـاد  ألحـدفـال یحـل  ،یضـًا ممـا ال یسـأل عنـهأوهـذا  ،كذا ألجلكذا  أمرنه فعل أ

    ،لم كان هذا السبب ولم یكن لغیره :یقول أن

                          
  . ٤٢١زهرة ص ألىبابن حزم  )١(



  ٩٣

ألن مـن قـال  ،سـببًا دون أن یكـون غیـره سـببًا أیضـاً  يءلـم جعـل هـذا الشـ :یقول أنال و 

 فـال تعلیـل بـل تعبـد وطاعـة ،)١(هذا السؤال فقد عصى اهللا عز وجـل وألحـد فـي الـدین

ـــْوَل اْلُمـــْؤِمِنیَن ِإَذا ُدُعـــوا  ـــَنُهْم َأن َیُقو إلـــى (ِإنََّمـــا َكـــاَن َق ـــَیْحُكَم َبْی ـــوا َســـِمْعَنا اللَّـــِه َوَرُســـوِلِه ِل ُل

والســـمع والطاعـــة عنـــده فـــي أخـــذ النصـــوص علـــى  ،}٥١َوَأَطْعَنـــا) {ســـورة النـــور اآلیـــة 

    .القول بالظاهر أي ،ظواهرها

فـالیقین مطلـوب فـي الـنص  .وظاهرها هنا هو المعنى المتیقن من ضرورة العقل واللغة

ـــــنص ونحـــــن متعبـــــدون بـــــالنص  وفـــــي تفســـــیر الـــــنص ومرجـــــع جمیـــــع األحكـــــام هـــــو ال

ــاَن َربُّــَك َنِســی�ا) {ســورة  أياهللا لــم یتركنــا بــدون نــص فــي  أنلضــرورة فبا مســألة (َوَمــا َك

} فــان لــم یــنص علــى مســألة بعینهــا فالبــد لهــا مــن نــص آخــر إیجابــًا أو ٦٤مــریم اآلیــة:

حــزم بحــدیث (إن اهللا قــد أحــل أشــیاء وحــرم أشــیاء وتــرك أشــیاء  ابــنتركــًا وهنــا یســتدل 

  .)٢(یث). الحد.غیر جاهل وال نسیان

  :ضطراد األحكام الشرعیةاب. 

مـــرًا وتركـــًا ال تخـــرج عـــن الـــنص بـــل هـــي عـــین أ األحكـــامفـــالترك هنـــا نـــص واســـتدامة 

وهـو عنـدهم عـدم  األصـلیةوالبـراءة  ستصـحاب االتباع وهي ما عـرف عنـد الفقهـاء باال

عــدم الحكــم یوجــب التوقــف حتــى  إذحــزم فــان هــذا ال مســوغ لــه  ابــنأمــا عنــد  ،الحكــم

الــنص موجــود باإلباحــة فــي األشــیاء جملــة ثــم فصــلت الشــرائع  أنلــنص وعنــده یوجــد ا

إذ أنزله فـي األرض  تعالىحیث یقول: (كان آدم علیه السالم رسول في األرض وقال 

 ِحینٍ إلى َوَلُكْم ِفي اَألْرِض ُمْسَتَقرٌّ َوَمَتاٌع  :٣٦{سورة البقرة اآلیة{،    

 حـین ثـم حظـر مـا شـاء وكـل ذلـك شـرع)إلـى متـاع  األشیاء بقولـه إنهـا تعالىفأباح اهللا 

(وٕاذ  :واألحكــام بعــد الثبــات تضــطرد ،وبهــذا الــنص العــام تثبــت اإلباحــة األصــلیة ،)١(

ثم أدعى مـدٍع أن ذلـك  ،على حكم ما ،ورد النص من القرآن والسنة الثابتة في أمر ما

عــن بعـــض المحكــوم فیـــه  يءذلـــك الشــ انتقــلأو بطــل، مــن أجـــل إنــه  انتقـــلالحكــم قــد 

الحكــم مــن أجــل ذلــك أن  انتقــالفعلــى مــدعى  ،أو لتبــدل مكانــه ،أحوالـه أو لتبــدل زمانــه

                          
  .٨/١٠٢اإلحكام البن حزم  )١(
  قضية نفى القياس جتد ختريج األحاديث اليت تتضمن هذا احلديث الصحيح املعين . ١٣٠ - ١٢٩أنظر الصفحة التالية مع ص  )٢(
  . ١/٥٩اإلحكام البن حزم  )١(



  ٩٤

علـى أن لـذلك الحكـم –ثابتـة  یأتي ببرهان من نص قرآن أو سنة عن رسـول اهللا 

 ،وان لم یأِت به فهو مبطل فیما ادعى ذلـك ،فان جاء به صح قوله ،أو بطل انتقلقد 

 يءعلــى مــا جــاء بــه الــنص مــا دام یبقــى اســم ذلــك الشــوالفــرض علــى الجمیــع الثبــات 

ـــم یـــأذن بـــه اهللا   ،فهمـــا .تعـــالى المحكـــوم فیـــه علیـــه ألنـــه یقـــین والنقلـــة دعـــوى وشـــرع ل

    .)٢( النص بهما) يمردودان كاذبان حتى یأت

    :. كمال الدین والتشریع٢

 ىمـا نهـو  ،بـه فهـو الواجـبتعـالى فمـا أمـر اهللا سـبحانه و  ،وذلك إن الشریعة قد اكتملت

والنصــوص  ،ومــا لــم یــأمر بــه ولــم ینــه عنــه فهــو مبــاح مطلــق حــالل ،عنــه فهــو الحــرام

بینت جمیـع األحكـام والبـاقي علـى أصـل اإلباحـة فمـن أوجـب بعـد ذلـك شـیئًا بقیـاس أو 

ومـن حـرم بغیـر الـنص فقـد أتـى بمـا لـم یـأذن  تعـالىفقد أتى بما لـم یـأذن بـه اهللا  ،بغیره

  .)٣( تعالىبه اهللا 

    :ح التشریع. وضو ٣

فالبحـــث عـــن علـــل  ،يءكمـــا بلـــغ كـــل شـــشـــيء  ن كـــلوآلـــه قـــد بـــیّ  ن الرســـول أل

 تعـرف بـل هـو نســبةشـيء  يأمـا غیـر المنصوصـة فبـأ –الـنص إلـى منصوصـة راجـع 

الــذي تعــالى مــن دیــن اهللا  ى شــيءإلــینســب هــذا  أن ألحــدوال یحــل  .فــي دیــن اهللاشــيء 

    .)٤(  قد بینه سبحانه غایة البیان على لسان رسوله

    :طاعة اهللا ورسوله. ٤

أمـــر المـــؤمنین أن یتوقفـــوا عنـــد  وزیـــادة علـــى كمـــال الـــدین ووضـــوحه فـــان النبـــي 

أو ذكرهــا لهــم بیــنهم بنفســه علیــه الســالم  ،تعــالىالحــدود التــي أمــرهم بهــا اهللا ســبحانه و 

فإنمـا هلـك مـن  ،(دعـوني مـا تـركتكم وأن یبقوا في غیـر ذلـك علـى األصـل فقـال 

ــائهمكــا فــإذا أمــرتكم بشــيء فــآتوا منــه مــا  ،ن قــبلكم بكثــرة مســائلهم واخــتالفهم علــى أنبی

 أناسـتطعتم ومـا نهیــتكم عنـه فـاجتنبوه) وبهــذا یتبـین أن مــا لـم یـنص علیــه فلـیس للعبــد 

ولــم یكــن  ،وٕاال یكــن ممــن یزیــد علــى شــرع اهللا ،یــأمر فیــه بقیــاس أنوال  ،یحرمــه بقیــاس

                          
  . ٥/٢البن حزم  اإلحكام )٢(
  . ٨/٢البن حزم  اإلحكام )٣(
  . ٨/٥البن حزم  اإلحكام )٤(



  ٩٥

(َیـا َأیَُّهــا الَّـِذیَن آَمُنــوا تعـالى ذا مــع قولـه ســبحانه و ) هـ١٧٦آخـذ بـذلك الحــدیث الصـحیح(

(َوَال  تعـالى قولـه سـبحانه و  ،}١:َال تَُقدُِّموا َبْیَن َیَدِي اللَِّه َوَرُسوِلِه) {سورة الحجرات اآلیـة

ــِه ِعْلــٌم ) {ســورة اإلســراء اآلیــة  ــْیَس َلــَك ِب ْطَنــا ِفــي ٣٦َتْقــُف َمــا َل ــا َفرَّ } وقولــه ســبحانه (مَّ

} وقولـه سـبحانه (َواللّـُه َأْخـَرَجُكم مِّـن ُبطُـوِن ٣٨ِكَتاِب ِمن َشْيٍء ) {سورة األنعام اآلیـة ال

(َكَمـا َأْرَسـْلَنا ِفـیُكْم  تعـالى } وقوله سـبحانه و ٧٨ُأمََّهاِتُكْم َال َتْعَلُموَن َشْیًئا ) {سورة النحل 

ـا َلـْم َتُكوُنـوْا َرُسوًال مِّنُكْم َیْتلُـو َعلَـْیُكْم آَیاِتَنـا َوُیـَزكِّیكُ  ْم َوُیَعلُِّمُكـُم اْلِكتَـاَب َواْلِحْكَمـَة َوُیَعلُِّمُكـم مَّ

  }١٥١َتْعَلُموَن) {سورة البقرة اآلیة 

ولكـن یتـأدب  تعـالىفال أحـد یقتـرح علـى اهللا ألنـه ال علـم لـه إال مـا علمـه اهللا سـبحانه و 

  .ویتوقف ویسمع ویطیع فهذا هو سبیل المؤمنین

الــــنص ؛ والفقــــه كثــــرة معرفــــة هــــذه النصــــوص كمــــا هــــي داللــــة  أي ؛والفقــــه هــــو العلــــم

كما أن الفقه أیضًا فهم هذه النصـوص  .(من یرد اهللا به خیرًا یفقه في الدین) :الحدیث

) فالفقــه ١٧٧مــن هــو افقــه منــه )(إلــى واألحكــام كمــا جــاء فــي الحــدیث (رب حامــل فقــه 

ة عقـل وتمییـز ومعرفـة بكثرة علم ورجاحـ ،والثاني فهم النصوص ،األول هو النصوص

    .بلغة العرب وعاداتها

هنـاك جمـل  أنحـزم  ابـنوجـد  ،وبعد هذا الحصر المحكم لمصادر التشـریع فـي الـنص

كمـــا یبنـــى الـــذي یضـــاهي النصـــوص  ستصـــحاب تبـــدأ باال ،فـــي ثنایـــا هـــذه النصـــوص

هــــذا بعــــد أن یحــــرر  ،ضــــطراد األحكــــام كمــــا أشــــرنا آنفــــاً اعلیهــــا وعلــــى اإلجمــــاع فــــي 

حــزم تشــبه البــراهین المنطقیــة  ابــنوبعــض هــذه الجمــل التــي جمعهــا  ،مقــدارهاإلجمــاع و 

نـه مـن أالبعض واضح فـي  إنوبعضها یشبه صورًا من القیاس وهي لیست كذلك كما 

   .اللغة؛ وكلها معاٍن حتمیة واجبة عقًال ال مجال للرأي فیها

ع المــنهج حــزم مجمــوع هــذه الجمــل (الــدلیل) وهــي تســمیة مقبولــة ومتســقة مــ ابــن ىفســم

 ،الظاهري ألنها مأخوذة من دالالت النصوص من معان ال تظهر بادئ الرأي والنظـر

إنمــا هــي أخــذ تأمــل ألنهــا فــي جملتهــا مــن لــوازم المعــاني اللفظیــة الظــاهرة ولكنهــا تعــود 

                          
-٤/١٨٣٠وبصــحيح مســلم  االعتصــامكتــاب   ٩/٧٤٨و احلــديث الصــحيح جتــده يف البخــاري  ٩-٨/٦أنظــر اإلحكــام البــن حــزم  )١٧٦(

  م عناية حممد فؤاد عبد الباقي.  . ١٩٩١هـ ١٤١٢من طبعة دار احلديث  ١٨٣١
  بلفظ إن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى منه  ١/٩١ثاين أيضاً يف البخاري كتاب العلم احلديث األول سبق خترجيه و ال )١٧٧(
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) والتعـرف علـي ١٧٨اللفظ والنص وهي مشتقة منه ومتفرعـة علیـه ( ىعلى أي حال إل

حـزم مـن المجتهـدین وظنـه بالسـلف كمـا فـي حـدیث  نابـمثل هـذه المعـاني هـي مطلـب 

الـــنص إلـــى ) فـــاألمر كلـــه یرجـــع ١٧٩صـــح الحـــدیث ( إنمعـــاذ حســـب مـــا یتخـــرج منـــه 

ودینـه الـذي یـدین بـه  ،حـزم الفقهیـة وأصـول فقهـه وفكـره ابـنفالنص والیقین هما عقیدة 

فــي هللا وشــعاره الــذي یرفعــه لموافقیــه ومخالفیــه فــي نقاشــه فــي كثیــر مــن كتبــه كمــا مــر 

فهمــا مــردودان  تعــالى والنقلــة دعــوى وشــرع لــم یــأذن بــه اهللا ، الــنص الســابق ألنــه یقــین

  .. الخ.كاذبان

حــزم مــن مبــدأ عقــدي حیــث یتصــف  ابــنوالن القیــاس ال یتصــف بهــذه الصــفة رفضــه 

وفــي الحــال  ،أعنــي عــدم الیقــین وعــدم الــنص ،القیــاس فــي بعــض صــوره بهــذه الصــفة

حــزم ان هــذا مــن بــاب تســمیة األشــیاء بغیــر  ابــنول التــي تصــح فیهــا صــورة القیــاس یقــ

اسمها وهو خطأ منهجي وفیه استدراك على من عده قیاسًا ! وقـد عـده قـوم مـن فحـوى 

إحكامــــه إلــــى ولكــــن لــــم یصــــلوا  االســــتدراكحــــزم فــــي  ابــــنفشــــاركوا  .)١٨٠الخطــــاب (

    .المنهجي

    :حزم (المعرفة) ابناألساس العقلي عند  :المطلب الثاني

ومطلــب الشــرع مــن الــنص هــو  ،ه والمكلــف فــي الدیانــة هــو معرفــة الــنصمطلــب الفقیــ

؛ وذلـك یكـون مسـلك یتجنـب الخطـأإلـى ل بـه یحتـاج الـنص والعمـإلـى والتعرف  ،العمل

ـــاس  .بالعقـــل الممیـــز ـــو تـــأتى للن ـــأتى بســـالمة الحـــس وســـالمته مـــن الخطـــأ ول وذلـــك یت

كمـا  ،الخالف بینهم لّ النتائج ولق ىالتواضع على منهج عقلي لسهل علیهم الوصول إل

    .أمكن معرفة الخطأ ومنشأه

    :المعرفة

  :مقدمة في طریق المعارف

                          
  .  ٤٠٤ابن حزم اليب زهرة ، ص  )١٧٨(
  والبن حزم رأي يف صحة احلديث وختاريج للمعىن إن صح احلديث فأنظر مث.  ٣٧-٦/٣٥أنظر اإلحكام البن حزم  )١٧٩(
القيـاس يف معـىن األصـل مـن هـذا الكتـاب تلخـيص  ١٢٦وانظـر أيضـاً ص ٢/٩٢لـرب املـالكي أنظر جامع بيان العلم وفضله البن عبد ا )١٨٠(

  ). واخلالف اللفظي عند ابن عبد الرب ومذهيب عند ابن حزم. ١٦القياس (وأيضا ص 
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    :)١٨١المعرفة من وجهین ( ىحزم الطریق إل ابنیقول 

  .أوائل الحسو  . أحدهما ما أوجبته بدیهة العقل١

  .أوائل الحسو  بدیهة العقلإلى . الثاني مقدمات راجعة ٢

    :. المعرفة الحسیة١

أعطـى  علمنا صحة ما علمنا من الدیانات وغیرها وقامت حجة اهللا الـذيبهذا الطریق 

مـن أهـل ملتنـا  قومـاً  أنتصـدیق الرسـل واتبـاع الدیانـة فیقـول ( وذلـك و  الحواس للتمییـز

فأرینـاهم أن فـي القـرآن إبطـال قـولهم  ،ویصـححون حجـج القـرآن ،یبطلون حجج العقول

یبطـل شـبههم  العالم أمثالهم فأخبرنا بما وٕافساد مذاهبهم وأن اهللا قد علم أن سیكون في

تعــالى العقــل والحــواس قولــه  باســتعمال دالئــل تعــالى . فممــا امرنــا فیــه .ویزیــل شــكوتهم

: َـا َتْشـُكُرون }  ٩اآلیـة  :{سـورة السـجدة َوَجَعَل َلُكـُم السَّـْمَع َواْألَْبَصـاَر َواْألَْفِئـَدَة َقِلـیًال مَّ

ـــَدْیَناُه   تعـــالى. وقـــال ،.تعـــالى وصـــدق اهللا  ـــْیِن َوِلَســـاًنا َوَشـــَفَتْیِن َوَه ـــْم َنْجَعـــل لَّـــُه َعْیَن َأَل

مــن لــم یســتعمل دالئلهــا  تعــالى } وذم ســبحانه و ٨،٩،١٠اآلیــة :{ســورة البلــد النَّْجــَدْینِ 

معرفــة الحقــائق إلــى المــؤدى  االســتداللفقــال حاكیــا عــن قــوم معــذبین إلعراضــهم عــن 

ـَن اْلِجـنِّ َواِإلنـِس َلهُـْم ُقلُـوٌب الَّ َیْفَقهُـوَن ِبَهـا َوَلهُـْم  َوَلَقـْد َذَرْأَنـا تعـالى قال  ِلَجهَـنََّم َكِثیـًرا مِّ

َأْعـُیٌن الَّ ُیْبِصــُروَن ِبَهــا َوَلهُــْم آَذاٌن الَّ َیْســَمُعوَن ِبَهــا أوَلِئـَك َكاَألْنَعــاِم َبــْل ُهــْم َأَضــلُّ أوَلِئــَك 

  .}١٧٩ اآلیة{سورة األعراف  وا یعملون قوله سیجزون ما كانإلى ُهُم اْلَغاِفُلوَن 

ــِعیرِ وقــال حاكیــا مــن مــثلهم   َوَقــاُلوا َلــْو ُكنَّــا َنْســَمُع أو َنْعِقــُل َمــا ُكنَّــا ِفــي َأْصــَحاِب السَّ

ـــاْعَتَرُفوا  تعـــالى } فصـــدقهم اهللا عـــز وجـــل فـــي قـــولهم فقـــال ١٠{ســـورة الملـــك اآلیـــة  َف

ــ َْصــَحاِب السَّ َفَمــا َأْغَنــى  تعــالى } وقــال ١١{ســورة الملــك اآلیــة  ِعیرِ ِبــَذنِبِهْم َفُســْحًقا ألِّ

ــن َشــْيءٍ  ــَدُتُهم مِّ فــذم  .}٢٦اآلیــة  :{ســورة األحقــاف َعــْنُهْم َســْمُعُهْم َوَال َأْبَصــاُرُهْم َوَال َأْفِئ

ــم ینتفــع بمــا أعطــاهم مــن الحــواس والعقــل (تعــالى  اهللا  أنحــزم  ابــن) ویــرى ١٨٢مــن ل

ـــه األشـــیاء وحقـــائق خـــالق اإلنســـان خلقـــه كـــامال بح ـــدرك ب ـــه المرتـــب ومـــا ی واســـه وعقل

ویســـمى البـــدیهیات بعلـــم  ،السفســـطائیوناألشـــیاء التـــي ال ینكرهـــا إال أهـــل الشـــغب أو 

                          
  .  ٦٨-١/٦٥اإلحكام البن حزم  )١٨١(
  . ١/٦٧اإلحكام البن حزم  )١٨٢(
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الــنفس وهــي مــن المنطــق الــذي تناولــه الحكمــاء األقــدمون غیــر أن مســلكه فیــه یختلــف 

جــال إذا انــه عــن مســلكهم وقــد تقــدم نقــد بعــض تالمیــذ الفلســفة الیونانیــة لــه فــي هــذا الم

خالف المعلم أرسطو فكان أول خارج على أرسطو وبهذا یعتبر رائدا في أسـلمة العلـوم 

متفـرد وصـاحب مدرسـة  اسـتقرائيوالمعارف التـي دخلـت علـى العـالم اإلسـالمي بمـنهج 

والفطــرة هنــا هــي فطــرة اهللا التــي  .فــي الفلســفة والمنطــق تقــول بنظریــة المعرفــة والفطــرة

كثـر منـه فـي كتابـه أفـي كتبـه السـیما األحكـام و  ظریتـه هـذه منثـورةفطر الناس علیهـا ون

ــــه الموســــوم  ــــل واألهــــواء والنحــــل) ومبســــوطة فــــي كتاب ـــــ ( الفصــــل فــــي المل الموســــوم ب

قامــت علیــه الشــریعة ســواء وافــق ذلــك  بـــ(التقریب لحــد المنطــق) ویقصــد المنطــق الــذي

    .فالحق أحق أن یتبع ،حكماء الیونان أو خالفهم

  :أ. التمیز

فاإلنسان ذو السـمع والبصـر والعقـل السـلیم مـن آفـة مفطـور مـذ كـان كمـا یقـول   

  حزم على إدراك حقائق األشیاء وذكر أن الطفل یدرك من القضایا مثال: ابن

  .من الجزء والواحد اقل من االثنین أكثر. أن الجزء أصغر من الكل أو الكل ١

  .. أنه ال یجتمع المتضادان٢

  .واحدا في مكانین . أنه ال یكون جسما٣

  .. أنه ال یكون جسمان في مكان واحد٤

  .محدودیة سعة حیز أي ،. أنه ال یسعه ذلك الحیز مع من فیه٥

  .. أن الطویل زائد على مقدار ما هو اقصر منه٦

  . أن ذا النهایة یحصر ویقطع بالعدو ٧

  .. أنه ال یعلم أحد الغیب وینكر ویقول ال أدرى٨

  .ق وباطل. انه یعرف أن هناك ح٩

  .-وهو البعد الرابع -ال یكون إال في زمان يء. أن الش١٠

  .. أن لألشیاء طبائع وماهیة تقف عندها١١

  .. أنه ال یكون فعل إال لفاعل١٢

  .. أن في الخبر صدقا وكذبا١٣
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وٕانما یسندها للواقع المشاهد من الطفل الصـغیر إذا  ،وال ینقل هذه البدیهات عن كتاب

إلــى وٕانــك إذا أوقفتــه قســرا بكــى ونــزع  ،وٕاذا أزدتــه ثالثــة ســر ،انیــةأعطیتــه تمــرة طلــب ث

ومــن ذلـك علمــه بـأن ال یكــون جســم  .علمــا منـه بأنــه ال یكـون قائمــًا قاعــدًا معـاً  ،القعـود

وقــال كالمــًا معنــاه  ،مكــان فمنعتــه قســرا بكــىإلــى واحــد فــي مكــانین فــإذا أراد الــذهاب 

ان الـذي یریـد أن یـذهب إلیـه مـا دام فـي علما منه بأنه ال یكون في المكـ ،دعني أذهب

ومـن ذلــك علمـه بأنـه ال یكــون الجسـمان فـي مكـان واحــد فانـك تـراه یتنــازع  .مكـان آخـر

 .على المكان الذي یرید أن یقعد فیه علمـا منـه بأنـه ال یسـعه ذلـك المكـان مـع مـن فیـه

م منــه وهــذا علــ ،وكــان ال یدركــه قــال لســت أدركــه ،وٕاذا قلــت لــه نــاولني مــا فــي الحــائط

لیصـل  ،یریـده يءالشإلى وتراه یمشى  ،بان الطویل زائد على مقدار ما هو أقصر منه

وان لم یحسن العبارة بتحدیـد  ،وهذا علم منه بان ذا النهایة یحصر ویقطع بالعدو ،إلیه

ومنهـــا علمـــه بأنـــه ال یعلـــم الغیـــب أحـــد وذلـــك أنـــك إذا ســـألته عـــن  ،مـــا یـــدرى مـــن ذلـــك

فإنــه إذا  ،الباطــلو  ومنهــا فرقــة بــین الحــق ،وقــال ال أدرى ،ال یعرفــه أنكــر ذلــك يءالشــ

 ،أخبــر بخبــر نجــده فــي بعــض األوقــات ال یصــدقه حتــى إذا تظــاهر عنــده بمخبــر آخــر

فانـــك إذا  ،ال یكـــون إال فـــي زمـــان يءن الشـــأومنـــه علمـــه بـــ ،ذلـــكإلـــى صـــدقه وســـكن 

نــدها وال قــال متــى كــان ؟ ویعــرف أن لألشــیاء طبــائع وماهیــة تقــف ع ،ذكــرت أمــرًا مــا

 .هـــذا ؟ فـــإذا شـــرح لـــه ســـكتشـــيء   أيفتـــراه إذا رأى شـــیئًا ال یعرفـــه قـــال  ،تتجاوزهـــا

وال یقنــع  ،فــإذا رأى شــیئًا قــال مــن فعــل هــذا .ومنهــا علمــه بأنــه ال یكــون فعــل إال لفاعــل

ومنهــا معرفتــه بــأن فــي الخبــر صــدقًا وكــذبًا فتــراه یكــذب  .البتــة بأنــه عمــل دون عامــل

وهذا مشاهد من جمیـع النـاس  ،دق بعضه ویتوقف في بعضهویص ،بعض ما یخبر به

أوائل الحس الـذي أشـرنا إلیـه فـي و  فهذا ما أوجبته بدیهة العقل .)١٨٣في مبدأ نشأتهم(

إذًا  .مقدمة هذا المطلب بل یترتب على هذه المقدمات نتائج راجعة إلیها ومبنیـة علیهـا

  من أین ینشأ الخطأ والضالل ؟ 

  ب. الخطــأ 

  :أمنشأ الخط

                          
  .  ١٤ - ١٠اجلزء األول ، ص  الفصل يف امللل و األهواء و النحل البن حزم ، )١٨٣(



  ١٠٠

ــنفس وال یشــك ذو  ابــنیقــول    حــزم بعــد هــذه المقدمــة فــي بدیهــة العقــل وعلــوم ال

وٕانمــا یشــك فیهــا بعــد  ،تمییــز صــحیح فــي إن هــذه األشــیاء كلهــا صــحیحة ال خطــأ فیهــا

بعــض اآلراء إلــى أو مــال  ،صــحة علمــه بهــا مــن دخلــت علــى عقلــه آفــة وفســد تمییــزه

كاآلفـة الداخلـة علـى مـن بـه هیجـان  ،فكان ذلك أیضًا آفـة دخلـت علـى تمییـزه ،الفاسدة

وأخــرى داخلــة علیــه  ،الحــواس الصــفراء فیجــد العســل مــرًا كســائر اآلفــات الداخلــة علــى

) وهــو یعــاني مــن ١٨٤حــزم بیــنهم كمــا فعــل البوصــیري ( ابــنوقــد ســوى  ،بهــوى متبــع

  :مجادالت فهماء الكتابین كما في بردة المشهورة

   وهو عین الحاذق الفهمتجاهآل   ال تعجبن لحســود راح ینكـــرها

  وینكر الفم طعم الماء من سقم   قد تنكر العین ضوء الشمس من رمد

 االســتداللإلــى وللخطــأ عنــد بــن حــزم منشــأ أخــر غیــر فســاد التمیــز إذ یقــول "ال ســبیل 

فمـا شـهدت لـه مقدمـه مـن  ،إال بـالرد إلیهـاشيء  وال یصح ،البتة إال من هذه المقدمات

ومـــا لـــم یشـــهد لـــه بالصـــحة فهـــو باطـــل  ،هـــو صـــحیح متـــیقنهـــذه المقـــدمات بالصـــحة ف

فمـا كـان مـن قـرب  ،وقد یكون مـن بعـد ،إال إن الرجوع إلیها قد یكون من قرب ،ساقط"

وكلمـا بعـدت المقدمـة المـذكورة صـعب العمـل  ،وأمكـن للفهـم ،كـل نفـسإلـى فهذا أظهر 

ز ولـیس ذلـك ممـا حتـى یقـع فـي ذلـك الغلـط إال للفهـم القـوي الفهـم والتمیـ االسـتداللفي 

كمـــا ان تلـــك  ،مقدمـــة مـــن المقـــدمات التـــي ذكرناهـــا حـــقإلـــى یقـــدح فـــي أن مـــا یرجـــع 

وهـذا مثـل األعـداد فكلمـا قلـت األعـداد سـهل  ،ال فرق بینها فـي أنهـا حـق ،المقدمة حق

حتـى إذا كثـرت األعـداد وكثـر العمـل فـي جمعهـا صـعب  ،ولـم یقـع فیهـا الغلـط ،جمعها

ع الحاســب الكـافي المجیــد وكلمـا قــرب مـن ذلــك وبعـد فهــو حتــى یقـع الغلــط إال مـ ،ذلـك

    .)١٨٥من ذلك وال تعارض مقدمة مما ذكرنا مقدمة أخرى (شيء  وال تفاضل في،حق

بعــد المقــدمات وكثرتهــا وقصــور مقــدرة بعــض النــاس إلــى فهــو هنــا یرجــع منشــأ الخطــأ 

ـــر المجـــدین  مونمـــأأمـــا إذا وجـــد الشـــخص المجیـــد المســـلم بالمقـــدمات فأنـــا غیـــر  .غی

    .)١٨٦یقول األمام أبو زهرة ناقال ومعلقا عن نفس المصدر ( ،لقصور آفة الحس

                          
  صلى اهللا عليه وآله وسلم  .  النيبالبوصريي صاحب قصيدة الربدة املشهورة ىف مدح  )١٨٤(
  .  ١٤-١/١٠الفصل يف امللل و األهواء و النحل البن حزم  )١٨٥(
  .  ١٦٨-١٦٧ابن حزم أليب زهرة ، ص  )١٨٦(



  ١٠١

وأنهــا مقیـاس الحـق والباطــل یشـهد بـأن الحــس  ،حـزم مـع تیقنــه بالبـدیهیات العقلیـة ابـنو 

ولكن الخطأ یكون آلفة من الحاس ال في المحسوس ولذلك ال یصح أن تبنـى  ،یخطئ

 آلفـة اثنـینالحس قد یخطئ فیرى الرائي الواحـد  فإن ،الحس علىاألحكام العقلیة كلها 

وان الشواهد التـي توجـب .وهكذا ،أو یكون الحلو مرا في ذوقه آلفة في حسه ،في عینه

عـــدم االقتصـــار فـــي الحكـــم علـــى األســـماء واألمـــور والمحســـوس كثیـــرة فـــان ذا النظـــر 

الحس وحـده السلیم یري الشيء من بعید صغیرا ویراه من قریب كبیرا فلو كـان الحكـم بـ

وال بـد مـن الحكـم علـى حجمـه بإدخـال مقیـاس آخـر  ،لكان الشيء یتغیر بـالقرب والبعـد

ولكــن  ،الحــس ســببا فــي خطــأ العقــل فــي الحكــم اخــتالفحســي أو فكــري لكــي ال یكــون 

، المحسوسـات ىوانـه ال یكفـي فـي الحكـم علـ ،حـزم أن الحـس قـد یخطـئ  ابـنمع قول 

ي إنكارهم حقائق األشیاء في شـكهم المجـرد فـي ف السفسطائیة علىمع ذلك فانه یشدد 

حـزم فإنـه  ابـنحقیقـة الشـيء كمـا یعتقـد المعتقـد أمـا  إنتلك الحقائق وفي قول بعضـهم 

وأن المحسوســات لهــا أوصــاف قائمـــة بهــا تعــرف بـــالحس  ،یــؤمن بحقــائق هــذا الوجـــود

  .ال بالحس وحده،والعقل معا

فــان ذلـــك مـــن الحـــاس ال مـــن  ،أمــا إذا كـــان الحـــس وحـــده یخطــئ فـــي تصـــویر الشـــيء

یشـهد الحـس بـأن تبـدل  .المحسوس قد تتبدل صـورته فـي الحـس إنویقول  ،المحسوس

والمشـاهدات  ةوهـذه هـي البداهـ ،المحسوس جار على ذلك علـى رتبـه واحـدة ال تتحـول

ورغــم جــودة مداخلــة أبــى زهــرة إال أنــه فاتــه أن  .یطلــب علیهــا برهــان أنالتــي ال یجــوز 

المعیــار الحســي والعقلــي حســما منــه للسفســطة التــي قــد إلــى ودعــا حــزم هنــا طلــب  ابــن

ـــث قـــال بنســـبیة الحـــس فطـــرد هـــذه  ـــود إلیهـــا شـــبهة بعـــض المقـــدمات الصـــحیحة حی تق

النســبیة وجعلهــا حكمــا مضــطردا بغیــر تقییــد عقلــي یــؤدي إلنكــار حقــائق األشــیاء وهــي 

المعیـــار أحـــد غیـــاب  اعتبـــرحـــزم هنـــا  ابـــنو  .فالبـــد مـــن التواضـــع علـــى المعیـــار .ثابتـــة

أن منشـأ الخطــأ إلـى ومـن هنـا نخلــص  ،أسـباب منشـأ الخطـأ فــي الفكـر البشـري عمومــا

  :حزم یرجع إلي ابنعند 

  :أ. علة التمیز لسببین

  .آفة دخلت على عقله أفسدت هذا التمیز :األول

    .الثاني: هوى في اآلراء والفكر



  ١٠٢

  .رهب. طول مقدمات بعض القضایا مع عدم إجادة الخائض فیها وقصو 

  .ج. عدم المعیاریة

  وطرق معرفته التي فصلنها  ،هذا في المعارف الحسیة وطرقها ومكمن الخطأ فیها

  :المعرفة الدینیة

وبعد إجماله للمعرفة وطرقها ومسالكها وحجج العقول التي فصلناها نوعا مـا مـن كتبـه 

نـص  ،أقسام األصـول التـي ال یعـرف شـيء مـن الشـرائع إال منهـا وهـي عنـدهإلى نعود 

ممـا صـح عنـه علیـه  تعـالىالـذي إنمـا هـو عنـد اهللا  ونص كـالم الرسـول  ،القران

الســالم بنقــل الثقــات أو التــواتر وٕاجمــاع جمیــع اآلمــة أو دلیــل منهــا ال یحتمــل إال وجهــا 

    .أي من النص أو اإلجماع ،)١٨٧واحدا(

 

                          
  .  ١/٧١) اإلحكام البن حزم ١٨٧(



  ١٠٣

  :االتجاهات األصولیة :المطلب الثالث

یحسـن بنـا وبدراسـة العلـم تمیزهـا مـا  كثر مـن اتجـاهسار التألیف في علم األصول في أ

  :)١ومما عندنا من المصادر یقول الباحثون ( .أمكن

ــــى األصــــول األربعــــة التــــي اســــتغرقت البحــــوث  ــــاق عل ــــا نجــــد مــــا یشــــبه االتف "رغــــم أنن

األصـــــولیة إال أننـــــا نجـــــد تفرقـــــًا فـــــي االتفـــــاق علـــــى االصـــــطالحات المســـــتخدمة فـــــي 

ـــى تفـــرق أن تشـــعبت البحـــوث األصـــولیة وقـــد نـــتج عـــن ذلـــك ال ،األغـــراض اتجـــاهین إل

  :رئیسین هما

  :/ اتجاه علماء الكالم (أو الشافعیة)١

موافقـــة الفـــروع لهـــا أو مخالفتهـــا إیاهـــا وٕان إلـــى ومـــؤداه تقریـــر األصـــول دون االلتفـــات 

فمـنهم مـن كـان معتزلیـًا ومـنهم  ،مذاهب مختلفـةإلى أصحاب هذا االتجاه كانوا ینتمون 

  .یًا ومنهم من كان شافعیًا أو مالكیاً من كان أشعر 

إذ قـد وجـدوا فیـه  ،وسمي باسم المتكلمـین نسـبة لـدخول طائفـة كبیـرة مـن المتكلمـین فیـه

كمـا یبحثـون فـي  الحقـائق مجـردة وبحثـوا فیـهإلـى ما یتفق مع دراسـتهم العقلیـة ونظـرهم 

ج الفـروض وقد كثرت في هـذا المنهـا ،ال یقلدون ولكن یحصلون ویحققون ،علم الكالم

وأثـاروا بحوثـًا  ،فتجـدهم تكلمـوا فـي أصـل اللغـات ،النظریة والمناهج الفلسـفیة والمنطقیـة

نظریـــة ككالمهـــم فـــي التحســـین العقلـــي والتقبـــیح العقلـــي كمـــا خاضـــوا فـــي مســـائل مـــن 

صــمیم علــم الكــالم وال صــله لهــا بالفقــه إال مــن ناحیــة أن الكــالم فیهــا مــن أصــل الــدین 

وحقیقـة العقیـدة أنهـا مـن الفقـه  .)٢مت األنبیـاء قبـل النبـوة (ومن ذلك كالمهم فـي عصـ

  .بل هي الفقه األكبر كما سماه أبو حنیفة وكتب فیه رسالة صغیرة تنسب إلیه

ویــتلخص هــذا االتجــاه فــي تطبیــق الفــروع المذهبیــة علــى القواعــد  :/ اتجــاه األحنــاف٢

ان ینقــل إلــیهم مــن وبـذلك یكــون علمهــم قــد اختصــر علــى تقریــر القواعـد بمقتضــى مــا كــ

فــإذا نشــأ تعــارض بــین القواعــد والفــروع حــوروا القاعــدة بمــا جعلهــا  ،الفــروع عــن أئمــتهم

أو بعــابرة أخــري أدرجــوا الفــرع تحتهــا بمــا یجعلهــا تشــمله وتنطبــق  ،تتضــمن هــذا الفــرع

                          
، وبقية املراجع األصولية اليت ستأيت اإلشارة إليها فيمـا بعـد إن شـاء اهللا  وللمحـدثني  ٤٥٥ومقدمة ابن خلدون ص ١٦وأصول الفقه أليب زهرة ، ص ٢٨ند علماء أصول الفق ، صالتصور اللغوي ع انظر )١(

  "هل غادر الشعراء من مرتدم .. ".حتليالت وآراء تقتضي األمانة إثبا�ا واإلشارة إليها والغضاضه ان ننقل من احملدث ما كتب االقدمون النه 

  ١٦أصول الفقه أليب زهرة ص )٢(



  ١٠٤

وبقیـت للفقهـاء خاصـة األحنـاف طـریقهم  ،علیه ورسالة الشـافعي هـي طریقـة المتكلمـین

ول مــن الفــروع الموجــودة المعلومــة الموروثــة غیــر أن لرســالة الشــافعي فــي تولیــد األصــ

  أثر فیهم بتحریر المباحث التي یكون الكالم حولها.

"ثــم  :)١خلــدون بعــد أن ذكــر أن الشــافعي أول مــن كتــب فــي أصــول الفقــه ( ابــنیقــول 

أیضـًا القول فیها وكتـب المتكلمـون  وأحسنواكتب فقهاء الحنفیة فیه وحققوا تلك القواعد 

ـــالفروع ـــه وألیـــق ب ـــة الفقهـــاء فیهـــا أمـــس بالفق ـــة منهـــا أو  ،كـــذلك إال أن كتاب لكثـــرة األمثل

وبنـــاء المســـائل فیهـــا علـــى النكـــت الفقهیـــة والمتكلمـــون یجـــردون صـــور تلـــك  ،الشـــواهد

العقلــــي مــــا أمكــــن ألنــــه غالــــب فنــــونهم  االســــتداللإلــــى المســــائل علــــى الفقــــه ویمیلــــون 

الحنفیــة فیهــا الیــد الطــولي مــن الغــوص علــى النكــات  فكــان لفقهــاء ،ومقتضــى طــریقتهم

هــــذه القــــوانین مــــن مســــائل الفقــــه مــــا أمكــــن وجــــاء أبــــو زیــــد الدبوســــي  والتقــــاطالفقهیــــة 

) مــن أئمــتهم فكتــب فــي القیــاس بأوســع مــن جمــیعهم وتمــم األبحــاث والشــروط ٤٣٠(ت

هــدت التــي یحتــاج إلیهــا فیــه وكملــت صــناعة أصــول الفقــه بكمالــه وتهــذیب مســائله وتم

وعني الناس بطریقة المتكلمین وكان من أحسن ما كتب فیـه المتكلمـون كتـاب  ،قواعده

) وهمـــــا مـــــن ٢(ٕالـــــى ) والمستصـــــفي للغز ٤٨٧البرهـــــان إلمـــــام الحـــــرمین الجـــــویني (ت 

المعتمــد ألبـي الحسـن البصــري  ه) وشـرح٤١٣األشـعریة وكتـاب العهـد لعبــد الجبـار (ت

اعــد هــذا الفــن وأركانـه ثــم لخــص هــذه الكتــب وهمـا مــن المعتزلــة وكانــت هـذه األربعــة قو 

) فــي كتابــه ٣فحــالن مــن المتكلمــین المتــأخرین وهمــا اإلمــام فخــر الــدین بــن الخطیــب(

طرائقهمــا  واختلفــت) ٤) فــي كتــاب اإلحكــام (٦٢١"المحصــول" وســیف الــدین اآلمــدي (

اج اإلكثـار مـن األدلـة واالحتجـإلـى الخطیب أمیل  ابنفي الفن بین التحقیق والحجاج ف

 ابــــنواآلمــــدي مولــــع بتحقیــــق المــــذاهب وتفریــــع المســــائل "وال یفوتنــــا أن نضــــیف لقــــول 

"إن الـــذین تصـــدوا لألصـــول مـــن الشـــافعیة والمالكیـــة والحنابلـــة قـــد كتبـــوا علـــى  :خلــدون

                          
  . ١٦وما بعدها واصول الفقه اليب زهرة ص  ٤٥٦ – ٤٥٥مقدمة ابن خلدون ، ص  )١(

  !!       ما ، اهللا  اعلم أبو حامد الغزايل هو تلميذ إمام احلرمني اجلويين وحيسب اجلويين شافعياً وكذلك الغزايل ويبدو أن ابن خلدون حاكمهما بكتابا� )٢(

 هـ)وكتابه أحد مراجعنا يف هذا البحث الذي سبقت اإلشارة إليه وقد استغنيت به عن غريه للصفة اليت٦٠٦_٥٤٤هو فخر الدين الرازي صاحب كتاب " احملصول يف علم األصول" اصويل متكلم ومفسر( )٣(

  ابن خلدون . وصفه �ا

يشـتبهان . وأري يف الكتـب احملدثـه يف أصـول   أصول األحكام" مثل كتاب ابن حزم . وقد جتنبت اإلشارة إليه إال معزواً عن املوسوعة الفقهية أو"إرشاد الفحول" حىت الكتاب اآلمدي  امسه "اإلحكام يف   )٤(

  قام مقال .توفر الوقت ولكل م هاالفقه والقواميس واملوسوعات أحياناً السعة والتلخيص واإلشارات اليت الغناً عنها كما أن



  ١٠٥

منهاج الحنفیـة فـي تطبیـق األصـول الكلیـة علـى الفـروع الجزئیـة وخـدموا المـذهب الـذي 

تیمیــة  ابــنكمــا أن كتابــات  ،الكي واالســنوي الشــافعيینتمــون إلیــه كمــا فعــل القرافــي المــ

  .القیم في األصول فیها توجیه واضح للمذهب الحنبلي ابنو 

ومنها یتبین أن الطریقة الحنفیة بعد أن استقامت استخدمها كثیرون غیـر مـن اآلخـذین 

مـذاهب الشـیعة اإلمامیـة إلـى بل األمر تجـاوز األئمـة األربعـة  ،بمذاهب األئمة األربعة

فإنهم في أصول الفقه عندهم قد تمنهجوا في كثیر منهـا علـى منهـاج الحنفیـة  ،والزیدیة

یســـتنبطون األصـــول التـــي تـــوزن بهـــا الفـــروع عنـــدهم وأن كـــانوا قـــد كتبـــوا علـــى منهـــاج 

وهــم كــانوا  ،وذلــك ألن المعتزلــة كــانوا كثیــرین فــیهم ،كثیــر مــن األحیــان المتكلمــین فــي

  .)١یكتبون على منهاج المتكلمین (

وهنــــاك اتجــــاه قــــد یمثــــل الــــنمط الكلــــي ألهــــل الســــنة والجماعــــة الــــذي منــــه االتجاهــــان 

الســـابقان فـــي مبـــدائهما وأول فطرتهمـــا وٕان كانـــت المدرســـة الثانیـــة قـــد فارقتـــه مبكـــرًا ثـــم 

وبقـي كـم فـي األمـة لـم یمیـز أو قـل لـم یتمیـز وقـد  ،خرجت منه المدرسة األخرى الحقـاً 

ل المدرســة الكالمیــة أو األخــرى كمــا یســفر أحیانــًا عبــر عــن نفســه المحافظــة مــن خــال

  :وهو

  :/ المدرسة األثریة٣

وهــي المدرســة التــي اقتفــت األثــر والحــدیث وهــي تطــور آخــر لمدرســة مالــك والشــافعي 

بالحـدیث  االهتمـاممهدي والمنصور وعمـر بـن عبـد العزیـز مـن الـذین كـان دأبهـم  ابنو 

ة والبعــد عــن الــرأي والقیــاس إال أنــه فــي والســنن واتجاهــات الفقــه والفتــوى عنــد الصــحاب

وتســمي هــذه المدرســة بأســماء عــدة كمــا ال  ،آخــر هــذه المدرســة أوضــح منــه فــي أولهــا

إذا أطلـــق إنمـــا یعنـــي بـــه هـــذه المدرســـة  -فمـــثًال مـــذهب أهـــل الحـــدیث  ،تســـمي أحیانـــاً 

د الظـــــاهري وجملـــــة و داو  ومـــــذهب أهـــــل الحـــــدیث یضـــــم أحمـــــد بـــــن حنبـــــل ،-األثریـــــة 

مــا یضــم البخــاري ومســلم وأهــل الســنن والمســانید كمــا قــد یضــم محــدث وٕان الظاهریــة ك

شــیخ الحــدیث واألصــول إلــى بــل یتعــدى هــذا اإلطــالق كمــا ذكرنــا  ،مــذهبإلــى انتمــي 

  اإلمام الشافعي وشیخه اإلمام مالك بن أنس وشیوخه رضي اهللا عنهم أجمعین 

                          
  ٢١-٢٠أصول الفقه أليب زهرة ص  )١(
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ســار علــى هــذا الجمــع جمــع الحــدیث والفقــه والموطــأ حتــى إذا إلــى وقــد ســبق أن أشــرنا 

 االســتداللمنــاهج ومعیــار لتبــین للنــاس طــرق إلــى النــاس وكثــرت اآلثــار احتــاج النــاس 

) وقــد ســوت الرســالة بــین ١والقیــاس فــي الرســالة إطــار یشــمل الــدلیل ( ،فكانــت الرســالة

وأن ألهــل العلــم دون غیــرهم الحــق فــي قــول مــا لــیس فیــه خبــر أن  ،االســتداللالقیــاس و 

 االستحسـان  - أعنـي الشـافعي - كمـا ذم صـاحب الرسـالة  ،ى الخبـراألمر قیاسـًا علـ

واالستحســـان فـــي ســـیاق عبارتـــه مـــا كـــان خـــالف القیـــاس واالجتهـــاد الصـــحیح  ،ومنعـــه

نقـل  ،) وكان اإلمام أحمد وهو ممن تتلمذ علـى الشـافعي فـي الفقـه والحـدیث٢بدالئله (

وقــالوا: نستحســن  ،شــیئاً  أصــحاب أبــي حنیفــة إذا قــالوا :قــال  - أي أحمــد - عنــه أنــه 

كـل إلـى وأنـا أذهـب  ،فیدعون الـذي یزعمـون أنـه الحـق باالستحسـان ،هذا وندع القیاس

) وهــذا القــول ظــاهر جــدًا فــي تــرك القــول باالستحســان ٣وال أقــیس علیــه ( ،حــدیث جــاء

وهــو بالشــك یمثــل مرحلــة فكریــة عنــد أحمــد واضــحة  ،والقیــاس وهــو نــٌص فــي المســألة

بالظاهر ومخالفة القیاس وكان فیمن اخذ عـن تالمیـذ األمـام الشـافعي القول إلى المیل 

اإلمام داؤد بن على صاحب المذهب الظاهري الذي قال انه نظـر ألدلـة الشـافعي فـي 

نقض االستحسان فوجدها تنطبق على القیاس فـرده وقـد كـان میـل فقهـاء الحـدیث لهـذا 

حزم األندلسي قد أوفوا  ابنذا و د هو ي یظهر بدرجات متفاوتة إال أن داالمذهب الظاهر 

مــن آثــار شــیخ مذهبــه  أكثــروآثــار اإلمــام أبــو محمــد بــن حــزم  ،المدرســة األثریــة حقهــا

د بمـا یمكـن أن یـدعنا أن نقـول إن المـذهب الظـاهري قـد كمـل ووضـح تمامـًا و اإلمام دا

وقـــد ســـلك فـــي كتابـــه (اإلحكـــام فـــي أصـــول الحكـــام) طریقـــة  ،حـــزم وكتبـــه ابـــنبظهـــور 

غیــر أن كتابــه (المحلــى) ملــئ باألصــول والنكــت والنقــد األصــولي كمــا هــو  ،نالمتكلمــی

ملــئ باآلثــار الحدیثیــة أو أقــوال الصــحابة وبعــض الســلف وكــان هــذا اختصــارًا لكتابــة 

ولـه فـي الفقـه كتــاب  ،عصـره تقریبـاً إلـى اإلیصـال الـذي جمـع فیـه اآلثـار وأقـوال األئمــة 

أمــا كتــاب  ،لمقتصــد فــي الفقــه وأصــولهأصــغر مــن المحلــي أســمه (المجلــي) فیــه غنــى ل

فهــو الغایــة لكــل  ،اإلحكــام فقــد أحكــم فیــه أصــول مذهبــه وحججــه والــرد علــى مخالفیــه

                          
  ٢/٩٢انظر كتاب جامع بيان العلم وفضله البن عبد الرب   )١(
  ٥٠٤-٤٧٧الرسالة للشافعي ، ص )٢(
  ٥٤٠انظر أصول مذهب اإلمام أمحد للدكتور عبد اهللا الرتكي  ، ص  )٣(
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ســـلفي ولكـــل أثـــري وكـــل یؤخـــذ مـــن قولـــه ویـــرد إال صـــاحب الرســـالة علیـــه صـــلوات اهللا 

 .ورضوانه وسالمه وبركاته في كل لمحه ونفس وعدد ما وسعه علم اهللا

صــول األربعــة بعــد الكــالم عــن المعــارف ســلك فیــه كمــا فــي كــل هــذه األإلــى والوصــول 

حـــزم أبـــدعهم وأكثــــرهم  ابـــنولعـــل  ،كتـــاب اإلحكـــام مســـلك المتكلمـــین مـــن األصـــولیین

فإنــه بعــد أن اثبــت حجــج العقــول  ،إســهاما فــي القضــایا الكالمیــة داخــل كتــب األصــول

ء بــــه وهــــو ممــــا جــــا والحــــواس والمعجــــزات التــــي تلــــزم العقــــالء باإلیمــــان بــــالنبي 

  :ما نصه ،هذا الدین بترتیب عقلي بعد ذلك بدأ في تبیان ما یلزم اتجاه ،القرآن

ولمـا امرنـا بـه نبیـه  ،فیـه تعـالى"وجدنا في القرآن إلزامنا بالطاعة لمـا امرنـا ربنـا   

 الثقــات أو جــاء عنــه بتــواتر وأجمــع جمیــع علمــاء المســلمین  لمــا نقلــه عنــه ،عنــه

قــد ســاوى بــین هــذه الجمــل الثالثــة فــي  تعــالى فوجــدناه  ،المعلــى نقلــه عنــه علیــه الســ

ونظرنـــا فیهـــا فوجـــدنا منهـــا جمـــًال إذا أجمعـــت قـــام منهـــا حكـــم  ،وجـــوب طاعتهـــا علینـــا

إال انـــه غیـــر خـــارج عـــن  .)١٨٨فكـــان ذلـــك كأنـــه وجـــه رابـــع ( ،منصـــوص علـــى معنـــاه

وكـل خمـر  ،األصول الثالثة التي ذكرنا وذلك نحو قوله علیه السالم (كل مسكر خمـر

ذلك كل مسكر حرام فهذا منصوص على معنـاه نصـًا جلیـًا ضـروریًا الن  فأنتج ،حرام)

ومثــل قوله(وورثــه أبــواه فألمــه  ،المســكر هــو الخمــر والخمــر هــي المســكر والخمــر حــرام

مـا  علـى) الذي به علمنـا األشـیاء ١٨٩}وقد تبینا بالعقل (١١ اآلیة الثلث){سورة النساء

فإن كان لألم الثلث فقط وهي واألب وارثـان  ،و ثلث وثلثانهي علیه إن كل معدود فه

 علـىهذا علم ضروري ال محید عنه للعقل ووجدنا ذلك منصوص  ،فقط فالثلثان لألب

حكــم بــأن  تعــالىأن اهللا  علــىاللفــظ مثــل إجمــاع المســلمین  ىوٕان لــم یــنص علــ ىالمعنــ

ا بـالنص وجـوب الطاعـة ثم قال قائـل قـد حـل دمـه فقلنـا: قـد تیقنـ ،دم زید حرام بإسالمه

أن دمــه حــرام فــال یجــوز لنــا خــالف ذلــك إال  علــىباإلجمــاع وقــد صــح نقــل اإلجمــاع 

معنـــاه ومثـــل أن  علـــىفهـــذا منصـــوص  ،بـــنص منقـــول أو بتـــواتر أو بإجمـــاع ناقـــل لنـــا

علـــى إیجـــاب الیمـــین  علـــىنـــص تعـــالى اهللا  إنفنقـــول  ،عمـــرو بمـــال علـــىیـــدعي زیـــد 

                          
  اإلشارة هنا إيل الدليل .  )١٨٨(
   العقلية اليت ساقها . إشارة إيل املنطق أو الرباهني )١٨٩(



  ١٠٨

وعمـرو مـدعى علیـه  ،لیمـین علـى مـن ادعـى علیـهن النص قـد جـاء بإیجـاب اعمرو أل

مــن أحكــام الدیانــة شــيء  معرفــةإلــى فقــد أوجــب الــنص الیمــین علــى عمــرو فــال ســبیل 

 ،الـنص والـنص معلـوم وجوبـهإلـى أصًال إال من هذه الوجوه األربعـة وهـي كلهـا راجعـة 

بـن  هـذا رأى األمـام أبـو محمـد .)١٩٠ومفهوم معناه بالعقل علـى التـدرج الـذي ذكرنـاه (

  فما رأى العلماء في هذا الشأن ؟  ،حزم في هذه القضیة الدینیة

  :األدلة المتفق علیها بفیها عند جمیع المسلمین

مــن القضــایا التــي شــغلت الكثیــر مــن الفقهــاء وقــد  قضــیة االتفــاق واالخــتالف واإلجمــاع

اآلراء وتصـحیحها أو طرحهـا وردهـا حتـى  باستقصـاءحـزم إذ هـو معنـى  ابـنشغل بهـا 

ه أورد هـذه القضـیة األصـولیة فـي كتابــه (مراتـب اإلجمـاع فـي العبـادات والمعــامالت أنـ

"اتفقــوا انــه ال یحــل ألحــد أن یحلــل أو أن یحــرم وال أن یوجــب :واالعتقــادات) حیــث قــال

ـــل مـــن قـــرآن أو ســـنة أو إجمـــاع أو نظـــر" ـــوا فـــي النظـــر ،حكمـــًا بغیـــر دلی ـــال :واختلف فق

 ،ه تقلیــد صــاحب أو تــابع أو فقیــه فاضــلوقــال بعضــهم منــ ،بعضــهم منــه االستحســان

ـــاس  ،الحـــال المجمـــع علیهـــا استصـــحاب وقـــال بعضـــهم هـــو  ،وقـــال بعضـــهم منـــه القی

) وذلـك لیبـین مـا علیـه إجمـاع األمـة ١٩١ومفهوم اللفظ الوارد في نـص القـرآن والسـنة (

ومــا علیــه الخــالف لیعــالج هــذا الخــالف فــي مــواطن أخــرى یبــین معــالم الطریــق التــي 

أما كیف تفهم هذه النصوص وكیف تفسر فهـذا مسـلك لغـوي  ،القول بالدلیلإلى تؤدى 

  .اللغةو  ذات النصوصو  ما تقدم من حجج العقول علىمبني 

   :حزم ابناألساس اللغوي عند  :المطلب الثالث

  :فهم الخطاب أو تفسیر النص

  :اللغة

) بجانـب ١٩٢حـزم ( ابـنوتمیز اللغة فـي بعـض مواضـعها بضـرورة العقـل عنـد   

( وقـد علـم كـل ذي عقـل  ،والمعهـود عنـد جمیـع أهـل اللغـات )١٩٣معهود فـي اللغـة (ال

                          
  .  ٦٩-١/٦٨اإلحكام البن حزم  )١٩٠(
وللشبه والفـرق بـني القيـاس والـدليل املشـار اليهمـا بـالنظر انظـر جـامع بيـان العلـم وفضـله البـن عبـد  ١٧٥مراتب اإلمجاع البن حزم ص )١٩١(

  .   ٩٦-٢/٩١الرب 
  .  ٣٤-٣/٣٨اإلحكام البن حزم  )١٩٢(



  ١٠٩

واللغــات لــیس شــیئًا غیــر األلفــاظ المركبــة  ،أن اللغــات إنمــا رتبهــا اهللا عــزَّ وجــلَّ للتفــاهم

ُســـوٍل ِإالَّ ِبِلَســـاِن  تعـــالى علــى المعـــاني المبنیــة عـــن مســمیاتها قـــال  َوَمــا َأْرَســـْلَنا ِمــن رَّ

فـإن لـم  ،} واللسان هو اللغة بال خـالف هـا هنـا٤{سورة إبراهیم اآلیة  ُیَبیَِّن َلُهمْ َقْوِمِه لِ 

  یفهم ؟)شيء   یكن الكالم مبینًا عن معناه فآي

أو  ،وعــدم التزیــد علیــه ،وٕاعمــال اللغــة والعقــل فــي فهــم النصــوص ومعرفــة مــراد الشــرع

هـم المنضـبط هـو غایـة هـذا الف ،أو إعمال األدلـة فـي غیـر موضـعها ،تأویله بغیر دلیل

حزم والمذهب الظاهري بل هو غایـة أئمـة الحـدیث والسـنة وهـو الـذي حمـل األمـام  ابن

) ١٩٤الشافعي علـى تـألیف الرسـالة كمـا حمـل مالكـًا علـى تـألیف الموطـأ وأبـا األسـود (

علــى وضــع النحــو والخلیــل وأهــل صــناعة الشــعر علــى وضــع علــم المــوازین الشــعریة 

) فــي علــوم العربیــة ١٩٥نحــا نحــوهم ممــن جــاء بعــدهم (ومــن  ،وعلــى وضــع العــروض

  وغیرها.

وتطـور العلــوم وتــاریخ الفقــه اإلسـالمي یبــین أن فــي كــل طبقـة أو جیــل یظهــر مــن یقیــد 

العلـــم ویضـــع لـــه أســـس ومنهـــاج عـــام فضـــفاض أو محـــدد ومحكـــم والنظریـــة الظاهریـــة 

ج السـلفي وقـد متسقة تمامًا مـع تطـور الفقـه وتشـعب العلـوم مـع التمسـك الصـارم بـالمنه

تصــدى لــذلك رجــل مــن أكفــا الرجــال وقتهــا وأوســعها علمــًا مــع كثــرة العلــوم التــي أتقنهــا 

)١٩٦(.  

والظـاهر لـیس بالبـدائي السـاذج بـل  ،حزم تمسكه بظاهر اللغة ابنومن صرامة منهاج 

؛ أي انه یقبل كـل مـا یمكـن أن مركب مرتب عمیق یجرى مجرى اللغة الظاهریة منهج

صــــیح فاالســــتعارة والكنایــــة والمجــــاز كلهــــا عنــــده مــــن قبیــــل الظــــاهر یفهمــــه العربــــي الف

) وعنده أن لألمر صیغ وهـو یـدل علـى الوجـوب وان للنـدب صـیغ ١٩٧ومعهود اللغة (

وان لإلباحة صیغ وان للنهي صیغ وهي تدل على التحریم فال یصح العـدول عـن هـذا 

                                                                          
   ٣٦املصدر السابق ، ص )١٩٣(
  .  ٥٤٦قدمة ابن خلدون ، ص م )١٩٤(
  .  ٥٧٠املرجع السابق ، ص )١٩٥(
طبعة دار الكتب العلمية  –حملمد بن احلسن احلجوى  ياإلسالميف تاريخ الفقه  الساميميكن الرجوع يف هذا بتوسع إيل كتاب الفكر  )١٩٦(

  هـ . ١٤١٦البيان 
  ٢٩-٣/٢٦اإلحكام البن حزم  )١٩٧(



  ١١٠

التراخـــي إلـــى یصـــار  المعهـــود إال بـــدلیل وانـــه علـــى الفـــور ال علـــى التراخـــي إال انـــه قـــد

  .)١٩٨بنص أو إجماع (

ـــى حـــزم  ابـــنویـــذهب  ـــى إل ـــذكور فـــي المعهـــود یجـــرى عل أن خطـــاب الشـــرع الموجـــه لل

اإلنــاث وان خطــاب اإلنــاث ال یــدخل فیــه الــذكور والــنص أو الــدلیل یخــرج هــذا أو ذاك 

    .)١٩٩فال یصار عن المعهود إال بالدلیل (

لعبیـد والعـرب والعجـم إال أن یخـص ویستوي في ذلك الخطـاب جمیـع البشـر األحـرار وا

    .)٢٠٠بدلیل (

    .)٢٠١ن الخطاب للفرد یكون للجمیع إال أن یأتي بتخصیص ذلك الفرد (إ و 

ذلك انطباق األحكـام التـي حكـم بهـا فـي واقعـة معینـة علـى الجمیـع ألنهـا كسـائر  ومن 

) أي أنهــــا تبیــــان خطــــاب شــــرعي والســــیاق قــــد یحمــــل عطــــف أوامــــر مــــع ٢٠٢أوامــــره (

  ).  ٢٠٣ن بعض المعطوف أمرًا على المعهود وبعضه ندبًا بالدلیل (بعضها ویكو 

وتحمل األوامر وسائر األلفاظ على العموم ویمنع التخصیص إال بدلیل حق كمـا یمنـع 

    .)٢٠٥ردًا على القائلین به ( .)٢٠٤التوقف (

حـــزم قـــد جـــرى فـــي اللغـــة علـــى معهودهـــا الـــذي بلغـــه علمـــه وفـــي  ابـــنوهكـــذا نـــرى أن 

فــق المســلمون علیــه وأجمعــوا كافــة أو كمحققــین مــن أهــل الملــة النصــوص علــى مــا ات

كمـا سـلك فـي حجـج العقـول والبـراهین مسـلك تقییـد المسـلمات التـي ال یمكـن  ،وعلمائها

نظریــة محكمـــة حقـــًا تریــد إحقـــاق الحــق وتبیـــان مـــراد إلـــى وخلــص  .إنكارهــا أو جحـــدها

 ابــنیــدة وشــریعة عنــد والقــول بــالمنهج الظــاهري عق .الشــرع كمــا فعــل الشــافعي مــن قبــل

كمــا یخشــى مــن  ،حــزم علــى الــذاهبین خــالف ذلــك خشــیة المشــفق ابــنویخشــى  .حــزم

                          
  وما بعدها . ٤٥وص اوما بعده ٣/٢اإلحكام البن حزم  )١٩٨(
  ٨٠املصدر السابق ، ص )١٩٩(
  ٨٦املصدر السابق ، ص )٢٠٠(
  ٨٨املصدر السابق ، ص )٢٠١(
  ٩٠املصدر السابق ، ص )٢٠٢(
  ٩٤املصدر السابق ، ص )٢٠٣(
  ٩٥املصدر السابق ، ص )٢٠٤(
  ٩٥، وكذلك ص  ٤٠اإلحكام البن حزم  ص ))٢٠٥٢٠٥((

  



  ١١١

بعض الذاهبین إلیها خشـیة الشـاك المتـوجس حیـث یقـول "ومـا أخـوفني أن یكـون ملقـى 

وفــي الوجــوب وفــي العمــوم وفــي  ،هـاتین النكتتــین مــن القــول بــالوقف فــي اتبــاع الظــاهر

تأویـل بـال إلـى ورسوله  تعالى لفاظ الواردة عن اهللا ومن القول بصرف األ ،الفور

 ،التراخـي بـال دلیـلٕالـى الخصوص بـال دلیـل و ٕالى و  سقوط الوجوب بال دلیلٕالى دلیل و 

كافرًا مشركًا ذندقیًا مدلسًا على المسـلمین ؛ سـاعیًا فـي إبطـال الدیانـة ؛ فـان هـذه الملـة 

ـــدت مـــن وجـــوه جمـــة ـــه الســـمحة كی ـــل مـــن طـــرق شـــتىوبغ .الزهـــراء الحنیفی  ،یـــت الغوائ

وأشـد هـذه الوجـوه  .وسعى علیها بالحیل الغامضة ،ونصبت لها الحبائل من سبل خفیة

 ،ودس لهـم سـم األسـاود فـي الشـهد والمـاء البـارد ،سعى من تزیا بزیهم وتسـمى باسـمهم

تعــالى وبــه  ،فبلــغ مــا أراد ممــن شــاء اهللا خذالنــه ،فلطــف لهــم فــي مخالفــة القــرآن والســنة

    .ال اله إال هو ،من البالء ونسأله العصمة بمنه نستعیذ

أو كــالم  تعــالىفلتســؤ ظنــونكم أیهــا النــاس بمــن یحســن لكــم مفارقــة ظــاهر كــالم ربكــم 

أو إجمــاع مــن جمیــع األمــة وبمــن یــزین لكــم التــأخر  ،بغیــر بیــان منهمــا ،نبــیكم 

 ،ابهمـــاویقـــرب لـــدیكم الـــتحكم فـــي خط ،عـــن طاعتهمـــا ویســـهل لكـــم تـــرك االنقیـــاد لهمـــا

والتفریــق بینهمــا بطاعــة بعــض ومعصــیة بعــض وهــذا هــو التخصــیص الــذي یــدعوه بــال 

    .)٢٠٦وباهللا نعتصم" ( ،دلیل

) ٢٠٧"ضــلت الخــوارج بأخــذ القــرآن علــى ظــاهره بقولــه:( أمــا قــول( :ورد علــى مــن قــال

مـــا ضـــلت  ،فقـــد كـــذب وافتـــرى وأثـــم ،أن الخـــوارج إنمـــا ضـــلت باتباعهـــا الظـــاهر :بكـــر

وتــرك بیــان الــذي  ،مــن تعلقهــم بآیــات مــا وتركــوا غیرهــا ،ل مــا ضــل بــهالخــوارج إال بمثــ

وهـو  –كمـا تركـه بكـر أیضـًا  –) ٢٠٨أمره اهللا عز وجل أن یبین للناس ما نزل إلیهم (

    .رسول اهللا علیه وسلم

مًا الزمـًا وحكمـًا واحـدًا وجعلوه كال ،جمعوا آي القرآن كلها وكالم النبي  أنهمولو 

لـم یلتزمـوا قبـول  ألنهـمعلـى ان الخـوارج أعـذر منـه وأقـل ضـاللة  .وامتبعًا كلـه لمـا ضـل

    .ثم أقدم على استحالله وعصیانه ،خبر الواحد وأما هو فالتزم وجوبه

                          
  ١٢٢-٣/١٢١اإلحكام  البن حزم  )٢٠٦(
  . ١٨٦والنهي حىت توجد قرينة مبينة انظر كتاب ابن حزم أليب زهرة ، ص األمريتوقف يف  بأنهيقول هو بكر البشرى ممن  )٢٠٧(
  باحلديث األخذاخلوارج تركوا  نلرسول صلى اهللا عليه وسلم وذلك ألوهو ا )٢٠٨(



  ١١٢

والقــول الصــحیح هاهنــا هــو أن الــروافض إنمــا ضــلت بتركهــا الظــاهر واتباعهــا مــا اتبــع 

اهللا عـــز وجـــل وال  (القـــول بـــالهوى بغیـــر علـــم وال هـــدى مـــن ،بكـــر ونظـــراؤه مـــن التقلیـــد

 ،}٦٧{سـورة البقـرة اآلیـة  ِإنَّ الّلَه َیْأُمُرُكْم َأْن تَـْذَبُحوْا َبقَـَرًة فقالت الروافض: ،سلطان)

  .ولم یرد اهللا بقرة قط ،لیس هذا على ظاهره :قالوا

لیســـا  ،الجبــت والطــاغوت :ولعـــن مــن عقهــا وقـــالوا ،اهللا عنهــا رضــيإنمــا هــي عائشـــة 

وقـالوا:  ،ولعـن مـن سـبهما ،ا أبو بكر وعمر رضـوان اهللا علیهمـاعلى ظاهرهما إنما هم

ـــاُل َســـْیًرا ـــَماء َمـــْوًرا َوَتِســـیُر اْلِجَب ـــْوَم َتُمـــوُر السَّ } لـــیس علـــى ١٠اآلیـــة{ســـورة الطـــور  َی

 النَّْحــلِ إلــى َوأوَحــى َربُّــَك  :والجبــال أصــحابه وقــالوا ظــاهره إنمــا الســماء محمــد 

یس هذا على ظاهره إنما النحل بنـو هاشـم والـذي یخـرج مـن } ل ٦٨{سورة النحل اآلیة 

  .  .بطونها هو العلم

} لـــیس ٤{ســـورة المـــدثر اآلیـــة  َوِثَیاَبـــَك َفَطهِّـــْر  :وســـلك بكـــر ونظـــراؤه طـــریقهم فقـــالوا

لــیس  ،وقــالوا البیعــان بالخیــار مــا لــم یفترقــا .إنمــا هــو القلــب،الثیــاب علــى ظــاهر الكالم

 مــرؤا(إن :وقــالوا .وٕانمــا معنــاه مــا لــم یتفقــا علــى الــثمن ،علــى ظــاهرة مــن تفــرق األبــدان

األنثـــى فـــال  أمـــاذكـــر  ابـــنهلـــك لـــیس لـــه ولـــد ولـــه أخـــت) لـــیس علـــى ظـــاهره إنمـــا هـــو 

حــزم التهمــة ویبــین وضــوح مذهبــه وضــالل معارضــیه بحجــة  ابــن). وهكــذا یــرد ٢٠٩(

  .قویة

ــًا ولكــن رغــم هــذا قبلــ حــزم  ابــنه وٕاطــالق اســم الظاهریــة علــى هــذا المــذهب لــیس دقیق

ودافع عنه وأوضحه ومیز بینه وبین النزعة الظاهریة الساذجة بغیـر علـم كـالتي علیهـا 

فــرق الخــوارج كمــا یــرفض التأویــل وتحریــف الكــالم عــن مواضــعه والســیر نحــو األقــوال 

  على أن التأویل موجود في اللغة وفي السنة السالفة. ،الباطنیة

 وحكـم نبیـه  تعـالىنقیـاد لحكـم اهللا حـزم مـع مذهبـه فـي وجـوب اال ابنوهنا یتسق 

مـــن  نقـــل اللفـــظ ورســـوله  تعـــالىوعنـــده إن هللا  .ومـــا جـــاءت بـــه اللغـــة كمـــا ذكرنـــا

                          
  . ٣/٤٠اإلحكام البن حزم  )٢٠٩(



  ١١٣

صــطالحًا كمــا فــي الصــالة والزكــاة والحــج والصــیام امعنــى آخــر یصــیر بــه إلــى معنــاه 

    .)٢١٠والربا وغیره (

مــه اهللا وكــذلك صــرف الكــالم عــن ظــاهره الــذي علــق علیــه بكــالم هنــا قــال رح  

الكـالم عـن ظـاهره قیـل لهـم وبـاهللا تعرفـون مـا صـرف مـن شـيء  ن قـالوا بـأيإ" ف تعالى

أو بإجمــاع متــیقن منقــول عــن النبــي  ،نعــرف ذلــك بظــاهر آخــر مخبــر بــذلك :التوفیــق

، ) ٢١١على انه مصروف من ظاهره فقط(.  

  :ویلخص الشیخ أبو زهرة رحمه اهللا رأیه هنا قائالً 

اللفــظ مــن معنــاه اللغــوي بغیــر نــص ظــاهر أو إجمــاع منقــول  إن إخــراج "ویقــدر 

ألنـه انحـراف باأللفـاظ عـن معانیهـا مـن  ،یقدر إن ذلك من تحریف الكلـم عـن مواضـعه

غیر حجة مسوقة من النصوص ویعتبر أیضًا ذلك مـن تبـدیل كالمـه إذ هـو خـروج بـه 

َلــُه َبْعــَدَما َســِمَعُه َفَمــن َبدَّ  تعــالى وینطبــق علیــه قولــه  ،مــن غیــر معنــاه الــذي وضــع لــه

بــل انــه یسترســل فــي الــرد  .}١٨١{ســورة البقــرة اآلیــة  َفِإنََّمــا ِإْثُمــُه َعَلــى الَّــِذیَن ُیَبدُِّلوَنــُه 

"ومـن تـرك ظـاهر اللفـظ وطلـب معـاٍن  :على الذین یأخذون بغیر ظواهر األلفاظ فیقـول

ى أن عائشـــة أم نـــه لیـــرو إ وحي فقـــد افتـــرى علـــى اهللا عـــز وجـــل و ال یـــدل علیهـــا لفـــظ الـــ

یتــأول شــیئًا مــن القــرآن إال  مــا كــان رســول اهللا  :اهللا عنهــا قالــت رضــيالمــؤمنین 

   .بعد أن أخبره بهن جبریل علیه السالم"

 ،ال یــؤول القــرآن وهــو الــذي یــوحى إلیــه – كــان رســولنا محمــد بــن عبــد اهللا  اوٕاذ

 يمــن هــذا الخبــر المــرو حــزم  ابــنهــذا مــا یســتنبطه  ،فــأولى أن ال یؤولــه أحــد مــن بعــده

ال یتـأول شـیئًا مـن القـرآن  اهللا عنهـا فهـو یقـول إذا كـان النبـي  رضيعن عائشة 

فقـــد خـــالف اهللا  ،فمـــن فعـــل خـــالف ذلـــك ،التأویـــلإلـــى إال بـــوحي فیخرجـــه عـــن ظـــاهره 

وحرم أن یقـال علیـه مـا لـم یعلمـه القائـل وٕاذا كنـا تعالى وقد نص   ورسوله تعالى

التأویــل لــم یــأت بــه ظــاهر آخــر إلــى علمنــا فتــرك الظــاهر الــذي علمنــاه ال نعلــم إال مــا 

وأعـذر فمـن أبصـر فلنفسـه تعالى وقد أنذر  ،تعالىوانه حرام وفسق ومعصیة هللا  تعدیة

                          
  . ٢٩-٤/٢٨اإلحكام البن حزم  )٢١٠(
  . ٣/٤١اإلحكام البن حزم  )٢١١(



  ١١٤

أخــي إذا حــدثت  ابــنقــال أبــو هریــرة یــا  :عــن جعفــر بــن برقــان قــال ،ومــن عمــى فعلیهــا

  .)٢١٢وباهللا التوفیق ( ونصح الحدیث فال تضرب األمثال وصدق أبو هریرة 

 اإللغـاز علـى مـن فاتـهإلـى ولغة العرب واسعة وُمَبیَّْنه ولكن السعة مع البیان قد تـؤدى 

مكـان أو مـن وقـت إلـى من مفرادتهـا الواسـعة واسـتعماالت العـرب لهـا مـن مكـان شيء 

فــي ســورة عــبس  )٢(معنــى كلمــة (أبــا) آلخــر كمــا فــات علــى عمــر بــن الخطــاب 

 .)٣(يومعنــى التخــوف والحرجــة حتــى علمهــا مــن إعرابــ  كهــة وآبــاوفا) ٣١(اآلیــة 

وكمــا أعیــا خالــدًا مخاطبــة عبــد المســیح بــن عمــرو حتــى غــدت كاألحــاجي ؛ فقــد ذكــر 

إلـى خرجوا أ :أن خالد بن الولید قال ألهل الحیرة ،)٤(الجاحظ في كتابه البیان والتبیین

 ةن قــیس بــن حیــان بــن بقیلــخرجوا إلیــه عبــد المســیح بــن عمــرو بــأرجــل مــن عقالئكــم فــ

 :خمسین وثالثمائة سـنة فقـال لـه خالـد ابن وهو الذي بنى القصر وهو یومئذٍ  ،الغساني

مــن أیــن خرجــت ؟ قــال مــن بطــن  :قــال .مــن أیــن أقصــى أثــرك ؟ قــال مــن صــلب أبــي

قـال مـا  .في ثیـابي :ففیم أنت ؟ قال :قال .على األرض :فعالم أنت ؟ قال :قال ،أمي

كـم أنـت ؟  ابـن :قـال .أي واهللا وأقیـد :قـال .أتعقل ؟ ال عقلـت :قال .عظم :سنك ؟ قال

منــه شــيء   ؟ قــال لــو أتــى علــيكــم أتــى علیــك مــن الــدهر :قــال .رجــل واحــد ابــن :قــال

قـال أعـرب  .ما أجبتك إال عـن مسـألتك :قال .ما تزیدني مسألتك إال غماً  :قال .لقتلني

نــتم أم ســلم ؟ قــال: أرب أفحــ :قــال .عــرب اســتنبطنا ونــبط اســتعربنا :نــتم أم نــبط ؟ قــالأ

 .بنیناهــا للســفیه حتــى یجــئ الحلــیم فینهــاه :قــال .فمــا بــال هــذه الحصــون :قــال .بـل ســلم

أدركــت  :مــا أدركــت ؟ قــال :قــال .خمســون وثالثمائــة :كــم أتــت علیــك ســنة ؟ قــال :قــال

 ورأیت المـرأة مـن أهـل الحیـرة تأخـذ مكتلهـا علـى ،سفن البحر ترفأ إلینا في هذا الجرف

قرى مخصـبة ومتـواترة حتـى تـرد الشـام ثـم  رأسها وال تتزود إال رغیفًا واحدًا فال تزال في

  ).٢١٣قد أصبحت خرابًا یبابًا وذلك دأب اهللا في العباد والبالد(

                          
  ٤٤-٣/٤٣و اإلحكام البن حزم  ٣٨٦ابن حزم ألىب زهرة ، ص كتاب  )٢١٢(
  .٤/٥٠٤تفسري ابن كثري  )٢(
  .٧٥كتاب االعراب الرواة للدكتور عبد احلميد الشلقامي ص   )٣(
  طبعة الشركة اللبنانية للكتاب ، بريوت بدون تاريخ. ٢٨٨– ٢٨٧البيان والتبيني للجاحظ ص  )٤(
  .٢٨٨- ٢٨٧كتاب البيان والتبيني للجاحظ ص   ٧٥عبد احلميد الشلقامى ص الرواة للدكتور  اإلعرابكتاب   )٢١٣(



  ١١٥

عــن هــذا الرجــل الهــرم عاقــل قومــه مــا أراد مــن معرفــة  فهــذا خالــد لــم یســتطع أن یفهــم

الســـلم إال بعـــد تقلیـــب وجـــوه اللغـــة عمـــره وطـــول مكثـــه ومشـــاهدته وموقفـــه مـــن الحـــرب و 

فكـل بیئـة  ،وٕان كانـت اللغـة واحـدة ،جمًال ومفردات وذلك لبعـد الزمـان والمكـان والثقافـة

 .اجتماعیـة یمكنهـا أن تتطـور أو تنحــرف عـن السـیاق العـام والكلــى للغـة قلـیًال أو كثیــراً 

إلـى اورهـا لذا تطلب اللغة أول ما تطلب بلسان قریش ثـم یبحـث عنهـا بعـد ذلـك فیمـا ج

ســـبعة أحـــرف إال أن لســـان  علـــىأقصـــى بـــالد العـــرب فـــالقرآن بلســـان العـــرب جمیعـــًا و 

وأرضـــاه فـــي كتابـــة  )٢١٤قـــریش أخـــص وهـــذا مـــا فعلـــه أمیـــر المـــؤمنین عثمـــان (

 ،ختالفـًا واضـحاً ااأللسـن  اختلفـته بلسـان قـریش إذا المصحف وكذلك القول فـي تفسـیر 

ز وهـــذا مـــا ســـار علیـــه ســـلف األمـــة مـــن ولهجـــات العـــرب معتبـــرة بعـــد ذلـــك دون تمییـــ

 .المفسرین والفقهاء

 التتبــعو  فالمجتهــد هــو الــذي یبــذل وســعه فــي فهــم المعــاني ومــراد الشــرع وذلــك بــالتعلیم

الخـوف مـن اهللا وطلـب الحـق ویراعـي لغـة العـرب وثقافتهـا وحـدود و  التوقیف مع الورعو 

إال بجهلهــم بلســان حــین قــال "ومــا ضــل النــاس  كالمهــا وهــذا مــا عنــاه الشــافعي 

یســیر  حــزم  ابــنو  ،طــالیس" كمــا مــر مــن قبــل بلســان أرســطو واشــتغالهمالعــرب 

   .العقلو  النقلإلى هذا المنوال بدقة وصرامة منهجیة مذهلة مستندة  على

هذا ما ذكره من حدیث رواه بسـنده وشـرح منطوقـه ومفهومـه ونـاقش  علىومن شواهده 

   :ما یلي ،مخالفیه فأبان

 :لیصـلي علیـه فقـام عمـر فقـال ا توفى عبد اهللا بن سلول قام رسول اهللا "لم :قال

إنمـا  :فقـال رسـول اهللا  ،یا رسول اهللا أتصلي علیه وقد نهاك اهللا أن تصلي علیه

اْســَتْغِفْر َلهُــْم أو ال َتْســَتْغِفْر َلهُــْم ِإْن َتْســَتْغِفْر َلهُــْم َســْبِعیَن َمــرًَّة خیرنــي اهللا تعــالى فقــال 

 .انــه منــافق :قــال ،}وســأزید علــى الســبعین٨٠اآلیــة  ،{ســورة التوبــة َفَلــْن َیْغِفــَر اُهللا َلُهــمْ 

وال تصـلي علـى احـد مـنهم مـات  . فـانزل اهللا عـز وجـل  صلى علیه رسـول اهللا

 :حـزم) ابـن(یعنـي  ،قال علي ،)٢١٥} (٨٤اآلیة  ،{سورة التوبة وال تقم على قبره أبداً 

                          
  .  ١/٩٠ حملمد بن احلسن احلجوي الثعاليب الفاسي  الفكر السامي يف تاريخ الفقه اإلسالمي )٢١٤(

  . ٣/١٩اإلحكام البن حزم  )٢١٥(



  ١١٦

فحمـــل رســـول اهللا  ،ظـــاهره علـــىشـــيء   كـــافي فـــي حمـــل كـــل ففـــي هـــذا الحـــدیث بیـــان

 فــإن قــال قائــل فمــا  .وهــو أعلــم النــاس بلغــة العــرب التــي بهــا خاطبــه ربــه تعــالى

التخییــــر بــــذكره تعــــالى  علــــى الــــذي حملــــه رســــول اهللا  ،كــــان مــــراد اهللا بــــالتخییر

أن ال  مـــن أتقولـــون أنـــه أراد تعـــالى مـــا قالـــه عمـــر بـــن الخطـــاب  ،الســـبعین مـــرة

أننـــا وبـــاهللا  :یصـــلي علـــیهم وال یســـتغفر لهـــم ثـــم نزلـــت اآلیـــة األخـــرى مبینـــه ؟ فـــالجواب

وال نقــول أن عمــر وال واحــدًا فهــم مــن  .التوفیــق ال نقــول ذلــك وال یســوغ لمســلم أن یقولــه

أن اهللا  :وبرهـان ذلـك .وهذا القول عندنا كفر مجرد .اهللا تعالى ما لم یفهمه نبیه 

لمـا أقـره علیهـا  ،عبد اهللا بن أبـي سـلول على ض بصالة الرسول تعالى لو لم یر 

 .غیـــره مـــنهم ىوألنـــزل الـــوحي لمنعـــه كمـــا نهـــاه بعـــد تمـــام صـــالته علیـــه أن یصـــلي علـــ

َ منـه أراد بـه الخیـر فأخطـأ فیـه اكـان  فصح أن قـول عمـر بـن الخطـاب  جتهـادًا

ا نقــول أنــه عــزَّ وجــلَّ لكنــ ،وأجــر عمــر فــي ذلــك أجــرًا واحــداً  .وأصــاب رســول اهللا 

  .أن یستغفر لهم ما لم ینه عن ذلك خیَّر نبیه 

 علـىعلیه إیجاب أن المغفرة تقـع علـیهم بمـا زاد  االقتصارأما ذكر السبعین فلیس في 

وال فیــه أیضــًا منــع مـن وقــوع المغفــرة لهــم بمـا زاد عــن الســبعین إال أن رســول  ،السـبعین

ســـبعین أن یغفـــر اهللا لهـــم ولـــم یحقـــق أن المغفـــرة ال علـــىطمـــع ورجـــا إن زاد  اهللا 

فلما أعلمه اهللا تعالى بمـا كـان فـي علمـه عـزَّ  ،تكون بالزیادة وهذا هو نفس قولنا بعینه

ولم یكن علم قبل نـزول  ،فَعِلمه حینئٍذ نبیه  ،ولم یكن قد ُأعلم قبل ذلك به ،وجلَّ 

ن غیـــر مقبـــول فـــدعا راٍج لـــم الســـبعی علـــىلهـــم بالبـــت أن مـــا زاد  االســـتغفارالمنـــع مـــن 

وهـــذا بـــین فـــي لفـــظ الحـــدیث وبـــاهللا تعـــالى التوفیـــق  ،وال أیقـــن بهـــا ،ییـــأس مـــن المغفـــرة

)٢١٦(. 

وأن لكـل قضـیة حكـم اسـمها  .وذلك أن الخطاب ال یفهم منه إال ما أقتضـى لفظـه فقـط

لكنــا نطلــب دلیــل مــا عــداها  ،ال بوفاقهـا وال بخالفهــا ،فقـط وأمــا عــداها فغیــر محكــوم لــه

 .)٢١٧أو مــن إجمــاع والبــد مــن أحــداهما ( ،وحكــم مســموع فیــه ،باســمهمــن نــص وارد 

                          
 كتـاب صـفات املنـافقني بلفـظ إمنـا خـريين اهللا .  ٤/٢١٤١ب فضـائل الصـحابة وكتـا  ٤/١٨٦٥وىف مسـلم  بـني خريتـني أنـاكتـاب اجلنـائز بلفـظ   ٢/٥٤٤حيح البخـارى ص )٢١٦(

   طبعة دار احلديث 

  .  ٧/٤٤اإلحكام البن حزم  )٢١٧(



  ١١٧

وفــــي هــــذا إســــقاط لمــــا یســــمیه األصــــولیین بــــالمفهوم وهــــو مــــا قابــــل المنطــــوق ویعرفــــه 

ـــ"ما دل علیــه اللفــظ ال فــي محــل النطــق ؛ أي یكــون حكمــًا لغیــر المــذكور  الشــوكاني ب

 .)٢١٨وحاًال من أحواله" (

معلقـــًا بصـــفة مـــا أو  رد نـــص مـــن اهللا تعـــالى أو رســـوله أو بعبـــارة أوضـــح "إذا و 

ومــا عــدا ذلــك  ،فــإن مــا عــدا تلــك الصــفة ومــا عــدا ذلــك الزمــان ،زمــان مــا، وبعــدد مــا

فواجــــب أن یحكــــم فیــــه بخــــالف الحكـــم فــــي هــــذا المنصــــوص وتعلیــــق األحكــــام  ،العـــدد

 .)٢١٩( أن ما عداها مخالف لها" علىباألحوال المذكورة دلیل 

حزم في النصوص السابقة وفي غیرها وهو مقتضـى اللغـة والعقـل  ابنضه وهذا ما یرف

 ،وذلك "وٕان كل خطاب وكل قضیة فإنما تعطیـك مـا فیهـا وال تعطیـك حكمـًا فـي غیرهـا

دلیلــه"  علــىلكــن كــل مــا عــداها موقــوف  ،ال أن عــداها موافــق لهــا وال أنــه مخــالف لهــا

)٢٢٠(.   

الـدلیل منهـا مـع إعمـال الـنص  تخراجواسـحزم في أوجـه اللغـة  ابنومن عجائب تنقیب 

أن یجعلـه أقـوى مـن  واسـتطاع ،أقصى مـا یمكـنإلى طرد العموم  استطاعوبه  ،والعقل

قولــه تعــالى (الَّــِذیَن َیْرُمــوَن اْلُمْحَصــَناِت)  ،القیـاس ممــا یجعــل الــنص بحــق ســید التشــریع

   .)٢٣(سورة النور آیة 

فهــــــو یحتمــــــل النســــــاء  ،اعإن هــــــذا العمــــــوم ال یجــــــوز تخصیصــــــه إال بــــــنص أو إجمــــــ

وٕاشــكال هــذا  ،األول ذهــب الجمهــورٕالــى و  !ةكمــا یحتمــل الفــروج المحصــن ،المحصــنات

النساء وفـي هـذا  علىالمذهب أن حكم الرجال لم یبین اللهم إال أن یقاس حكم الرجال 

 ،الشـریعة الغـراءإلـى حـزم ال یرضـى هـذا لنفسـه وال  ابـنو  ،الـوهن مـا فیـهو  من الضعف

الثـاني عنـده  فاالحتمـال ،)٢٢١ه ال یمكن أن ترید الرجال فتـذكر النسـاء (فالشریعة عند

هو األولى والمقدم للحجة العقلیة التي سبقت وألن اللغة تجیـز ذلـك كمـا فـي نحـو قولـه 

ــــا) (ســــورة النبــــأ آیــــة :ســــبحانه وتعــــالى اجَّ یریــــد  .)١٤(َوْأنَزْلَنــــا ِمــــْن اْلُمْعِصــــَراِت َمــــاًء َثجَّ

                          
  .  ١٧٨علم األصول ، ص حتقيق احلق من إرشاد الفحول إيل  )٢١٨(

  .  ٧/٢اإلحكام البن حزم  )٢١٩(

  .  ٧/٢املكان السابق  )٢٢٠(

   مسوغات الظاهر . األتية يف ١٣٧ - ١٣٦أنظر صفحة  )٢٢١(



  ١١٨

وقلــتم أنــه أراد النســاء  ،أنــه أراد الفــروج المحصــنات :ا نحــن"فقلنــ:الســحاب فقــال 

ألن  ،إن الفــروج أعــم مــن النســاء :فقلنــا ،فوجــب علینــا تــرجیح دعوانــا بالبرهــان الواضــح

وتخصــیص ، تخصــیص لعمــوم اللفــظ :النســاء خاصــة علــىبمــراد اهللا تعــالى  االقتصــار

 .)٢٢٢العموم ال یجوز إال بنص أو إجماع" (

   :من أن اإلحصان للفروج بأدلة نصیة وعقلیةلى إما ذهب  وصحح 

   :. فمن النصوص١

 .}٥{سورة المؤمنون آیة َوالَِّذیَن ُهْم ِلُفُروِجِهْم َحاِفُظونَ :قوله تعالى :أ.من القرآن

ـوا ِمـْن َأْبَصـاِرِهْم َوَیَحَفظُـوا فُـُروِجِهمْ :وقوله تعالى {سـورة النـور آیـة  ُقـْل ِلْلُمـؤِمنین َیُغضُّ

٣٠{.   

 .}٢٩{سورة المعارج اآلیة  َوالَِّذیَن ُهْم ِلُفُروِجِهْم َحاِفُظونَ :وقوله تعالى

 .}١٢{سورة التحریم آیة  َت ِعْمراَن الَِّتي َأْحَصَنْت َفْرَجَهاابنَوَمْرَیَم :وقوله تعالى

   .فصح أن الفرج هو المحصن :ذلك بقوله ىوعقب عل

آدم حظـه مـن الزنـا أدرك  ابـن علىهللا كتب حدیث یرویه بسنده (إن ا :ب. ومن السنة

والفـرج  ،والنفس تمني وتشـتهي ،وزنا اللسان النطق ،فزنا العینین النظر ،ذلك ال محالة

 .)٢٢٣یصدق ذلك أو یكذبه) (

   :. ومن العقل٢

 ،أ. إن من رمى أي عضـو مـن األعضـاء المـذكورة فـي الحـدیث السـابق بخـالف الفـرج

 .وال یحد ،ال یسمى رامیًا وال یسمى قاذفاً 

ب. أن اهللا ســبحانه وتعــالى ال یمكــن أن یریــد قــاذف الرجــل فیــذكر النســاء ویتــرك ذكــر 

 .الرجل !

   :. اإلجمــاع٣

 علـــىحـــد قـــاذف الرجـــل وهـــو عـــن هـــذا الـــنص إذ ال إجمـــاع إال  علـــىأ. قـــام اإلجمـــاع 

    .نص

                          
  .  ٧/٨٧أنظر اإلحكام يف أصول األحكام البن حزم  )٢٢٢(

كتاب النكاح طبعة دار الفكر عنايـة حممـد حمـي الـدين عبـد احلميـد   ٢٤٧-٢/٢٤٦احلديث أخرجه أبو داؤد كتاب القدر ( طبعة دار احلديث )  ٤/٢٠٦٤صحيح مسلم  )٢٢٣(

  بدون تاريخ . 



  ١١٩

 ،الجهـــادو  المـــرأة فـــي عـــدة أحكـــام كـــالحجو  التفریـــق بـــین الرجـــل علـــىب. قـــام اإلجمـــاع 

  .اللعان الذي هو بیت القصید في هذا البابو  اللبسو 

"ذكر اللعان بعد سطر واحد من اآلیة المـذكورة" وفیـه  :. من النص والعقل واإلجماع٤

إذ لــو صــح القیــاس لحكــم  ،قــاذف زوجتــه عنــد الجمیــع علــىأنــه ال تقــاس قاذفــة زوجهــا 

 .)٢٢٤لها بالمالعنه قیاسًا ! ! (

ــــا) یریــــد  مــــا أشــــرنا إلیــــه :. مــــن اللغــــة٥ اجَّ فــــي اآلیــــة:(َوْأنَزْلَنا ِمــــْن اْلُمْعِصــــَراِت َمــــاًء َثجَّ

 .)٢٢٥السحاب (

وٕارجـاع الضـمیر تحكمـه مـؤثرات أیضـًا كمـا  ،التذكیر قید یتأثر بسیاق النصو  والتأنیث

  :مالك ابنیذكر النحاة یقول 

 إن كان لحذف مؤهال    وربما أكسب ثاٍن أوًال تأنیثًا 

  :الرُّمة ومن الشواهد هنا قول ذي

 أعالیها مرَّ الریاِح النواسم    مشین كما أهتزت رماح تسفهت 

ـــة  ـــٌب ِمـــْن الُمْحِســـنیَن) (ســـورة األعـــراف آی ـــَة اِهللا قِری ـــدل قریبـــة ٥٦وعكســـه (إْن َرحْم ) ب

 ) فتأمل ! ٢٢٦(

رأي التفقـه والتعمـق فـي اللغـة بـدًال مـن  ،حزم اإلكثار من الحدیث واألثر ابنفكما رأى 

الذ القیـــاس ومركبـــُه الســـهل الـــذي عنـــده باطـــل أصـــًال فـــي الـــدین كمـــا ال مـــإلـــى اللجـــوء 

   .باتفاقیصح القیاس في اللغة 

كمـا عـرف بالتوسـع فـي علـم  ،حزم بالتوسع في جمیع المعارف كما مـر ابنوقد عرف 

 .)٢٢٧اللسان والعربیة والشعر حتى عد من فحول الشعراء (

أصــول الفقــه الــذي وضــعه اإلمــام فهــو هنــا بــال شــك موافــق ومحقــق للــنهج الســلفي فــي 

الشــــافعي وأراد بــــه التعمــــق فــــي اللغــــة العربیــــة وثقافتهــــا وتراثهــــا بــــدل اللغــــة األرســــطو 

وهــذا ال ینفــي وجــود قــدر مشــترك مســلٌم بــه عنــد كــل  .طالیســیة ولكــل قــوٍم ســنًة وٕامامــاً 

                          
  .  ٧/٨٧السابق  )٢٢٤(

  .  ٩١السابق  )٢٢٥(

  .  ٥٠-٣/٤٩شرح ابن عقيل أللفية مالك  )٢٢٦(

  .  ٤٥-٣/٤٤ الفاسي الثعاليباحلجوي الفكر السامي يف تاريخ الفقه اإلسالمي حملمد بن احلسن  )٢٢٧(



  ١٢٠

زم حـ ابـنكما بین ذلك  ،العقالء وهو التمییز السلیم الذي ال یخالف لغة العرب وسنتها

   .في مواطن أخر

الـــدلیل النقلـــي والعقلـــي  علـــىحـــزم علمیـــة تقـــوم  ابـــنوممـــا ســـبق یتبـــین لنـــا أن ظاهریـــة 

بهـا مخـالفوه  اتسـمالتـي  ،الضعف والتساهل في قضـیة الـدین والفكـرو  وترفض السذاجه

   .وكل یؤخذ من قوله ویرد إال رسول اهللا 



  ١٢١

 المبحث الثاني

 القیاس

 تعریفه

   :القیاس في اللغة

   :اء في مختار الصحاحج

بینهمــا (قــیس) رمــح وقــاس رمــح أي  :ویقــال ،مقاســه علــى يءبالشــ يءیقــال قــاس الشــ

یقیسـه قیسـًا واقتاسـه وقیسـه إذا قـدره  يءقـاس الشـ :وفي لسـان العـرب .)٢٢٨قدر رمح(

   .مخیطاتهو  فهن باألیدي مقیساته مقدرات له :قال ،مثاله على

ــة مــن القیــاس ه خشــبة قــیس أصــبع أي قــدر أصــبع ویقــال ویقــال هــذ .والمقایســة مفاعل

قایست بین شیئین إذا قارنت بینهما وذكر أن المقایسه تجري مجرى المقاسة التي هـي 

   .معالجة األمر الشدید ومكابدته إال أنه ذكر أن هذا مقلوب

ویقـال قصـر مقیاسـك عـن مقیاسـي  .یخطؤ قیسًا أي یجعـل الخطـوة بمیـزان هـذه :ویقال

   .)٢٢٩(إلى أي مثالك عن مث

 اصــطالحأمــا فــي  .ونحــوه ةالمثــال والمیــزان للمســاواو  فهــو فــي اللغــة جــاء بمعنــى القــدر

مــــن نصــــوص  لالســــتنباطألداة ومــــنهج  اصــــطالحیةالعلمــــاء فهــــو كلمــــة و  األصــــولیین

مسـمي قـد یكـون حـاٍو  علىما  اسمیعني التحكم في وضع  واالصطالحالكتاب والسنة 

یكــون بیقــین أو بظــن حســب المــذهب والمعتقــد وقــد  .لــبعض المعــاني الســابقة أو لكلهــا

   .وما یعلق بالنفوس من تصورات

   .)٢٣٠الحاجب من المالكیة مساواة فرٍع ألصل في علة حكمه ( ابنفهو عند 

االسـتواء بـین الفـرع واألصـل فـي العلـة المسـتنبطة مـن  :فهو عند اآلمـدي مـن الشـافعیة

مســاواة فــرع ألخــر فــي  ةیــوهــو عنــد الكمــال بــن الهمــام مــن الحنف .)٢٣١حكــم األصــل(

                          
  .  ٥٥٩خمتار الصحاح ، ص  )٢٢٨(

  .  ٦/١٨٨لسان العرب البن منظور  )٢٢٩(

  .  ٢٨٥د عثمان ص األصوليني للدكتور حممود حام اصطالحاتالقاموس القومي يف  )٢٣٠(

  .  ٣٨٥السابق ص  )٢٣١(



  ١٢٢

ـــه شـــرعي ال تـــدرك مـــن نصـــه بمجـــرد فهـــم اللغـــة ( ـــة حكـــم ل أو هـــو مســـاواة  .)٢٣٢عل

أن القیـاس أصـل شـرعي  اعتبـار ى) وهـذا علـ٢٣٣( ةالمسكوت للمنطوق في حكـم العلـ

وهـؤالء أیضـًا  ،القیاس هو فعل المجتهـد عبَّـر بالفعـل اعتبرومن  ،قائم ال فعل المجتهد

   :عبروا بطرق مختلفة نحو

شــتراكهما فــي علــة الحكــم عنــد المثبــت ت مثــل حكــم معلــوم فــي معلــوم آخــر ال. إثبــا١

 )  ٢٣٤(عن البیضاوي)(

الســـبكي)  بـــنمعلـــوم لمســـاواته فـــي علـــة حكمـــه عنـــد الحامـــل (ال علـــى. حمـــل معلـــوم ٢

)٢٣٥  ( 

معلـوم فـي إثبـات حكـم لهمـا أو نفیـه عنهمـا  علـىحمـل معلـوم  :بأنـه الغزالـي. وعرفه ٣

   .)٢٣٦ا من إثبات حكم أو صفة أو نفیهما عنهما (بأمر جامع بینهم

(هــو أن یحكــم بمــا ال  ،حــزم عازیــًا أن هــذا قــول جمیــع حــذاق أهــل القیــاس ابــنوعرفــه 

العلــة التــي  تفاقهمــا فــيال ،بمثــل الحكــم فیمــا فیــه نــص أو إجمــاع ،نــص فیــه أو إجمــاع

) وقـد ٢٣٧رأي بعضـهم) ( علـىتفاقهما في نوع من الشبه فقط هي عالمة حكم) أو (ال

معلـوم فـي إثبـات لهمـا أو نفیـه  علـىعرفه القاضي أبو بكر البـاقالني أنـه حمـل معلـوم 

 ).٢٣٨عنهما بأمر جامع بینهما من حكم أو صفة أو نفیها عنه) (

حـــزم هـــذا التعریـــف بـــالتخلیط واللكنـــة والعـــي وبـــین مـــا یـــرد علیـــه مـــن  ابـــنوقـــد وصـــف 

ذا التعریــــف علیــــه جمهــــور إشــــكال ومــــع هــــذا فقــــد قــــال الــــدكتور وهبــــة الزحیلــــي أن هــــ

 .)٢٣٩المحققین من الشافعیة واعترف ببعض ما یرد علیه من إشكال (

   :أنواع القیاس وتقسیماته عند الفقهاء :المطلب األول

                          
  .  ٢٨٦السابق ، ص  )٢٣٢(

  و ما بعدها .  ٢٨٦األصوليني للدكتور حممود حامد عثمان ص  اصطالحاتالقاموس القومي يف  )٢٣٣(

  .  ٢٨٧املرجع السابق ص  )٢٣٤(

  املرجع السابق نفس املكان .  )٢٣٥(

  مانة العلمية أوًال وألن مهمة القواميس اإلغناء عن الكتب الكثرية . بالقاموس لأل اكتفينااملرجع السابق نفس املكان وقد  )٢٣٦(

  .  ٧/٥٣اإلحكام البن حزم  )٢٣٧(

  .  ٢٨٨(بينهما بأمر بوجه مجع بينهما فيه) و الذي يف السياق أعاله نقل القاموس القومي ص  ٧/٥٣يف اإلحكام  )٢٣٨(

  .  ١/٦٠٢أصول الفقه اإلسالمي للدكتور وهبه الزحيلي  )٢٣٩(



  ١٢٣

   :التقسیم العام .أ

للحكــم فــي الفــرع  العلــةدرجــة اقتضــاء  باعتبــارهــو أحــد أقســام القیــاس  :القیــاس الجلــي

القیــاس بنفــي الفــارق وهــو مــا كــان  :یســمى أیضــاً ویســمى بالقیــاس فــي معنــى األصــل و 

   :الفرع فیه أولى بالحكم من األصل أو مساویًا له وهو نوعان

بجـامع اإلیـذاء  الحرمـةتأفیفهمـا فـي  علـىقیاس ضرب الوالدین  :قیاس أولي ومثاله .١

 ابـنوهـذا عنـد  .فإن الفرع هنا هو الضرب أولى بالتحریم من األصل الذي هـو التـأفف

ع فـــي داللـــة اللفـــظ فـــالمعنى المنصـــوص علیـــه یتضـــمن نفـــي معنـــى أخـــر وهـــو حـــزم یقـــ

وسـماه  .)٢٤٠وهـو اإلیـذاء واضـحة ظـاهرة فیـه ( العلـةالدلیل الثابت في نظریته ؛ ألن 

   .حزم في عرضه له باألشبه واألولى ابن

شــتراكهما أكلــه فــي الحرمــة ال علــىمــال الیتــیم قیــاس إحــراق  :. قیــاس مســاوي ومثالــه٢

 ،فحكم كل من األصـل والفـرع هنـا التحـریم .وهو إتالف مال الغیر بدون حقفي العلة 

حزم هذا النوع من القیاس فـي قسـم  ابنولیس أحداهما أولى بالحكم من اآلخر ووضع 

   .)٢٤١المثل كما وضع األول في قسم األشبه واألولى (

أیضــًا العلــة للحكــم فــي الفــرع ویســمى  اقتضــاءدرجــة  باعتبــاروهــذا  :.القیــاس الخفــي٣

 :القیــاس األدنــى وهــو مــا لــم یقطــع فیــه بنفــي تــأثیر الفــارق بــین األصــل والفــرع ومثالــه

البـر فـي التفاضـل بینهمـا بعلـة الطعـم فـإن هـذه العلـة تقتضـي تحـریم  علىقیاس التفاح 

والخفـــاء فیـــه بســـبب ضـــعف العلـــة للحكـــم فـــي الفـــرع منهـــا فـــي األصـــل  ،التفاضـــل فیـــه

   .ثالث وهو القسم األدنىحزم في القسم ال ابن) ووضعه ٢٤٢(

   :حزم یعتبر القیاس ثالثة أقسام وهي ابنف

   .. قسم األشبه واألولى١

   .. قسم المثل٢

   .. قسم األدنى٣

                          
  سيأيت إن شاء اهللا هذا املثال يف القياس القطعي كما يرد أيضاً يف املفهوم .  )٢٤٠(

  .  ٧/٥٥اإلحكام البن حزم  )٢٤١(

  وهذا أيضاً مثل سابقه قادم ومكرر يف القياس الظين .  )٢٤٢(



  ١٢٤

 اقتضـاءغیره وذلك بحسب  علىهذا التقسیم سار الدكتور وهبه الزحیلي واختاره  علىو 

یشـــمل  ویـــدخل فـــي ذلـــك القیـــاس الجلـــي وهـــو .)٢٤٣المعنـــى الجـــامع لألصـــل والفـــرع (

فالقیـاس عنـدهم  ةخالفـًا للحنفیـ .األولى والمثل والقیـاس الخفـي وهـو یشـمل األدنـى فقـط

هو القیاس الظاهر الذي یتبادر إلیه الذهن وتسبق إلیه األفهام بسبب ظهور العلـه أمـا 

أي هو القیاس الذي خفیت علته لدقتـه وبعـدها  ،االستحسانالقیاس الخفي عندهم فهو 

 .)٢٤٤عن الذهن (

أصول التقسیم وٕالیه ترجع كل المسمیات األخرى وترد إلیها إذ أن كثـرة التعـاریف  فهذه

للــدارس المبتـــدئ لهــا مســـاوئ وهــي تشـــویش الـــذهن بكثــرة األقســـام فیصــعب علیـــه فهـــم 

رغــم أن هــذه الكثــره للمتعمــق متعــه ألنهــا ثــرة وتعبــر عــن مضــمون كــل  ،المــادة والمــراد

الكلیـات لمـن و  التفـرع ودقـة وصـف الجزیئـاتو  نوع من أنواع القیـاس وتفـتح بـاب التعـدد

 تحتـاج لحصـر ةوالقضـایا الجدلیـ ،ولكن الوقت أثمن .أراد أن یسبح في الفكر وقضایاه

أهــل العلــم تســهیل هــذه المهمــة واإلعانــة  علــىلوقتهــا و  ةوهــذه أمــة جــادة محتاجــ ،حســمو 

   .علیها واهللا ولي التوفیق

العلـــة إلـــى صـــنیفات الفنیـــة بنســـبة النـــوع ولنســـتعرض التقســـیمات اآلتیـــة وهـــي أشـــبه بالت

   .یجابًا نحو ذلكإ ووجودًا بأثره سلبًا و  ،ظهورًا وخفاًء وشبهاً  ،تصریحًا وداللة

   :ب. التقسیم الفني

   :قیاس الداللة

أو أثرهـا أو  ،العلـة كالزمهـا علـىوهو ما لم یصرح فیه بالعلة ولكـن یـذكر فیـه مـا یـدل 

   :حكمها وأمثلته

 ةالخمـــر فـــي التحـــریم بجـــامع الرائحـــ علـــىقیـــاس النبیـــذ  :الزم العلـــة. مـــا جمـــع فیـــه بـــ١

فإن هذا الجامع بـین األصـل والفـرع لـیس هـو علـة التحـریم فیهمـا  ،في كلیهما ،المشتده

ألن العلـــة وهـــي اإلســـكار لـــم یصـــرح بهـــا فـــي القیـــاس وٕانمـــا هـــو الزم العلـــة فالرائحـــة 

   .لتحریمالزمة لإلسكار ودلیل علیه واإلسكار علة ا ةالمشتد

                          
   . ١/٧٠٢أصول الفقه اإلسالمي للدكتور وهبه الزحيلي  )٢٤٣(

  .  ١/٧٠٤يلي أصول الفقه اإلسالمي للدكتور وهبه الزح )٢٤٤(



  ١٢٥

ـــىقیـــاس القتـــل بالمثقـــل  :. مـــا جمـــع فیـــه بـــأثر العلـــة٢ القتـــل بالمحـــدد فـــي وجـــوب  عل

  .القصاص بجامع اإلثم في كٍل وهو أثر العلة التي هي القتل العمد العدوان

قـــتلهم بـــه بجـــامع  علـــىكقیـــاس قطـــع الجماعـــة بالواحـــد  :. مـــا جمـــع فیـــه بحكـــم العلـــة٣

والقتــل  ،هــي القطــع منــه فــي الصــورة األولــى وجــوب الدیــة علــیهم وهــو حكــم العلــة التــي

 كذلك في الصورة الثانیة (وهو ال یخرج من الثالثة أقسام وبهذا الترتیب). 

   :قیاس الشبه

فیلحـــق بأكثرهمـــا شـــبهًا  ،هـــو قیـــاس متـــردد فیـــه الفـــرع بـــین أصـــلین لوجـــود علتهمـــا فیـــه

 حیـث أنـه آدمـي ومثاله العبد إذا تلـف فإنـه متـردد فـي الضـمان بـین اإلنسـان الحـر مـن

وهو بالمال وأحكامـه أكثـر شـبهًا ألنـه یبـاع ویـورث ویوقـف وتضـمن  ،المال أو السلعةو 

أجزاءه بما نقص من قیمتـه فـإذا قتـل خطـأ هـل تكـون فیـه دیـة اآلدمـي أم قیمتـه المالیـة 

   .فیكون في كلتي الحالتین من قسم المثل ،بالغًا ما بلغت ولو زادت عن دیة الحر

   :قیاس العكس

   :) ومثاله٢٤٥هو إثبات نقیض حكم معلوم في معلوم أخر لوجود نقیض علته فیه (و 

 علـــىأمـــا صـــالة الصـــبح ففـــرض فـــال تصـــح  ،داؤه فـــي الراحلـــةأ. الـــوتر نفـــل فیصـــح ١

والعلـــة  ،الراحلـــة علـــىالحكـــم فیهـــا عـــدم صـــحة أدائهـــا و  الراحلـــة فصـــالة الصـــبح أصـــل

 .متناقضتانالفرع و  العلتان في األصلو  فالحكمان ،كونها نفالً 

   .)٢(وأحسن مثاًال من ذلك الحدیث "وفي بضع أحدكم صدقة"

  :قیاس الطرد

وكــل بقیــة القیــاس طردیــه وتعریفــه ســبق فــي  ،وهــو األصــل؛ یخــرج منــه قیــاس العكــس 

   .)٢٤٦الذي یساوي القیاس الجلي ( ةأول تعریف القیاس ویدخل فیه مفهوم الموافق

   :قیاس العلة

التصـــریح بعلـــة حكـــم األصـــل أو عـــدم التصـــریح بهـــا  تبـــارباعوهـــو أحـــد أقســـام القیـــاس 

قـال اآلمـدي وٕانمـا سـمي قیـاس علـة  ،الفرع بنفس العلةو  ما جمع فیه بین األصل :وهو

                          
  .  ٢٩٤القاموس القومي للدكتور حممود حامد ، ص  )٢٤٥(
  الصدقة يقع على نوع من املعروف طبعة دار احلديث  اسمكتاب الزكاة باب بيان أن   ٢/٦٩٧احلديث بصحيح مسلم  )٢(
  .  ٥٥٠راجع أصول مذهب أمحد للدكتور عبد اهللا الرتكي ، ص  )٢٤٦(



  ١٢٦

وهـــي العلـــة التـــي بنـــى علیهـــا تحـــریم  ،مثـــل التصـــریح باإلســـكار .للتصـــریح فیـــه بالعلـــة

 علــىالقیــاس ومـدار  ،)٢٤٧فیســمى بـذلك قیــاس العلــة ( ،وقــد صــرح بهـا القیــاس ،النبیـذ

علتـه فوجـوده فـي القیـاس  علـىأمـا المنصـوص  ،االسـتنباطو  باالسـتخراجالتعلیل و  العلة

   .تساهل منهجي بال ریب

   :القیاس الظني

مـا  :العلـم أو الظـن بعلـة حكـم األصـل وهـو باعتبـارالقیاس الظنـي أحـد قسـمي القیـاس 

أن قطـع بأحـداهما دون أي وجود العلة في األصل والفرع معًا ب ،لم یقطع فیه باألمرین

البــر فــي  علــىقیــاس التفــاح  :ومــن أمثلتــه ،)٢٤٨أو كــان كــل منهمــا مظنونــًا ( ،اآلخــر

ـــة لیســـت مقطوعـــًا بهـــا كعلـــة لحكـــم  ـــة الطعـــم فـــإن هـــذه العل تحـــریم التفاضـــل فیهمـــا بعل

 ،فهـي عنـد الحنفیـة الكیـل ،األصل وهو الربـا ألنهـا إن كانـت عنـد الشـافعیة هـي الطعـم

ثـم أن الطعـم غیـر  ،وهـي غیـر مقطـوع بهـا كعلـة لحكـم األصـل قتیـاتاالوعند المالكیـة 

فـي البـر ولـذا فـإن المجتهـد ال یقطـع بتسـویة التفـاح للبـر  هظاهر فـي التفـاح مثـل ظهـور 

وقـد مـرَّ فـي  .في الحكم بل یظن ذلك ویسمى هذا قیاسًا ظنیـًا ! ویقابلـه القطعـي اآلتـي

   .م في نفس المثالالعلة للحك اقتضاءالقیاس الخفي أن ذلك درجة 

   :القیاس القطعي

العلـم أو الظـن بعلـة حكـم  باعتبـارالقیاس القطعـي هـو القسـم الثـاني مـن أقسـام القیـاس 

 .األصل وهو ما قطع فیه بعلة الحكم في األصل ووجودها في الفرع

 .األصـل علـىالعلم بعلة الحكـم  علىالقطعي هو الذي یتوقف  :قال السبكي رحمه اهللا

صـول تلـك العلـة فـي الفـرع فـإن علمهـا المجتهـد تـیقن إلحـاق الفـرع باألصـل ثم العلم بح

 ةتأفیفهمــا فــي الحرمــ علــىالوالــدین  ومــن أمثلتــه قیــاس ضــرب ،فــي حكمــه ومســاواته لــه

فـــي التـــأفف الـــذي هـــو األصـــل كمـــا نقطـــع بوجـــوده فـــي  -وهـــو العلـــة–بجـــامع اإلیـــذاء 

ئم وهــذا كلــه قــا .ألولــىاو  ) وســبقت تســمیة هــذا بــالجلي٢٤٩الضــرب الــذي هــو الفــرع (

                          
  و النص منقول كما هو .  ٢٩٥حامد ، ص  القاموس القومي للدكتور حممود )٢٤٧(
و النقل من القوامييس عندنا كاألصل أل�ا تعريفات لعدد من الكتب و النـاس سـهلة  ٢٩٦القاموس القومي للدكتور حممود حامد ص  )٢٤٨(

  التداول . 
  . .  ٢٩٧القاموس القومي للدكتور حممد حامد ص  )٢٤٩(



  ١٢٧

فهـي أحیانـًا جلیـة وأحیانـًا خفیـه والجلیـة فیهـا األولـى  ةالعلة المسـتنبطة المسـتخرج على

وحكـــم  ،العلـــة كمـــا تــرى بـــدالالت كـــالزم العلـــة وأثـــر العلـــة علـــىوالمســاوي وقـــد یســـتدل 

ویتردد بین اصـلین فیلحـق بأكثرهمـا  ،الفرع بأصل یلحق به إلحاقوقد یحار في  ،العلة

   .وعكساً  ،والتعلیل واإللحاق طرداً  ،العلة علىًا فهو كله قائم شبه

الظـــن أو القطـــع اللـــذان  باعتبـــاروفـــي كـــل هـــذه األحـــول إنمـــا یســـمى ظنـــي أو قطعـــي 

 علــة الحكــم مــن قطـع وظــن كمــا حــدث مـن قبــل فــي الجــالء اسـتخراجیحـدثان لهــم عنــد 

   .. الخ.وظني ،وقطعي ،وخفي ،وسمي لذلك جلي .الخفاءو 

   :اس المرسل (األعم)ج. القی

وهنـــــاك قیـــــاس أعـــــم وال یتقیـــــد بقیـــــود القیـــــاس المعنـــــي بـــــل هـــــي قواعـــــد مرســـــلة عامـــــة 

   :المصالح المرسلة وجاء في تعریف القیاس المرسلو  كاالستحسان

إعتبـار صـحة بنـاء  علـىعـن دلیـل یـدل إلى هو الوصـف المناسـب لمقاصـد الشـرع الخـ

 .فساد بنائها علیه علىاألحكام وعن دلیل یدل 

  .)٢٥٠كما یسمى بالمصالح المرسلة ( ،االستداللو  ،واالستصالح ،ویسمى المرسل

وهناك قیاس الشمول الذي یقابل هذه األقیسة التـي سـماها أهـل المنطـق قیـاس التمثیـل 

 .أعني القیاس المستعمل في األحكام

   :الطرق (منطق) باعتبارأقسام القیاس  :المطلب الثاني

   .جزئي علىبالكلي  داللاالستهو  :. قیاس الشمول١

   .كلي ىبجزئي عل االستداللهو  :االستقراء. ٢

   :االستقراءو 

  .شموله لألفراد ىأ. تام عل

 ب. ناقص وهو المعمول به.

فـإن كـل  ةتیمیـ ابـناآلخـر وعنـد  ىبأحد الجـزئین علـ االستداللوهو  :. قیاس التمثیل٣

 .)٢٥١العكس (و  التمثیل ىقیاس شمول یعود إل

                          
ومــا قبلهــا وقــد اســتعمل أبــو  ٤٦٧وأنظــر أيضــاً كتــاب ابــن حــزم أليب زهــرة ص  ٢٩٨د ص راجــع القــاموس القــومي للــدكتور حممــود حامــ )٢٥٠(

  . يت إن شاء اهللا يف املبحث القادمكان جزءاً منه وسيأ  االستحسان، كما أشار إيل أن رة القياس املرسلزهرة عبا
  .  ٦كتاب الرد علي املنطقيني البن تيميه ، ص   )٢٥١(



  ١٢٨

 ،األكبـــرو  ،واألوســـط ،األصـــغر :س الشـــمول مؤلـــف مـــن الحـــدود الثالثـــةوذلـــك أن قیـــا

 ،ومشـــتركاً  ،وجامعـــاً  ،ومناطـــاً  ،علـــة ،والحـــد األوســـط فیـــه هـــو الـــذي فـــي قیـــاس التمثیـــل

  .ونحو ذلك من العبارات ،ومقتضیاً  ،ووصفاً 

حــرام (فالبــد لــه مــن إثبــات  لة النبیــذ (كــل نبیــذ مســكر) وكــل مســكرأفــإذا قــال فــي مســ

فیكون حرامـًا قیاسـًا  ،وحینئٍذ فیمكنه أن یقول (النبیذ مسكر .وحینئٍذ یتم البرهان ةالمقدم

فإن اإلسكار هو مناط التحـریم  ،خمر العنب بجامع ما یشتركان فیه من اإلسكار على

بـــه یقـــرر أن  ،فبمـــا بـــه یقـــر أن كـــل مســـكر حـــرام .فـــي األصـــل وهـــو موجـــود فـــي الفـــرع

بـــل التقریـــر فـــي قیـــاس التمثیـــل أســـهل علیـــه  ،لـــىبطریـــق األو  ،(الُســـْكر منـــاط التحـــریم)

لشـهادة األصــل لــه بــالتحریم فیكــون الحكــم قـد علــم ثبوتــه فــي بعــض الجزئیــات ال یكفــي 

شـتراكهما فـي أمـر لجزئین لثبوتـه فـي الجـزء األخـر والفي قیاس التمثیل إثباته في أحد ا

د مـن أن یعلـم أن بـل البـ ،للحكم كما یظن هؤالء المغـالطون استلزامه علىلم یقم دلیل 

(المشــترك بینهمــا مســتلزم للحكــم) والمشــترك بینهمــا (الحــد األوســط) وهــو الــذي یســمیه 

القیــاس عنــد و  .)٢٥٢بتــأثیر الوصــف فــي الحكــم ( المطالبــةالفقهــاء وأهــل أصــول الفقــه 

ــــه  وٕان كانــــت مســــلمة فهــــو  ،فهــــو (البرهــــاني) خاصــــة یقینیــــةالمناطقــــة إن كانــــت مادت

وٕان  ،وٕان كانـت مخیلـة فهـو (الشـعري) ،رة فهـو (الخطـابي)وٕان كانت مشهو  ،(الجدلي)

وبعـض النـاس  ،والخطـابي ،) ولهذا قد یتـداخل البرهـانيالسفسطائيكانت مموهة فهو (

) ٢٥٣أخـر ( اصـطالحاتیجعل الخطابي هو الظنـي وبعضـهم یجعلـه اإلقنـاعي ولهـم 

ولمـا بـرع  ،التـداخل بینهمـا كمـا فـي القیـاس الشـرعيو  ووجه الشـبه فـي بعـض التسـمیات

 ابـنو  ،اسـتعماالتهفي الفقهاء الدارسون كان لهم الرأي المتقدم في نقد المنطق كما فـي 

تیمیـه فیمـا سـبق اتحـاد حقیقـة القیاسـین  ابـنوذكـر  ،حزم من النقاد بـال شـك ابنتیمیه و 

ـــه (القیـــاس الشـــمولي) كمـــا  :وقـــال ولهـــذا صـــار كثیـــر مـــن الفقهـــاء یســـتعملون فـــي الفق

) ٢٥٤حقیقــة األخــر ( هــي(القیــاس التمثیلــي) وحقیقــة أحــداهما  یســتعمل فــي العقلیــات

 اسـتكثار علـم األصـول مـن المنطـق الصـوري وهـو عینـه لسـان أرسـطو علىوهذا دلیل 

                          
  .  ١١٧-١١٦بن تيميه ص كتاب الرد علي املنطقيني ال  )٢٥٢(
  . ٥كتاب الرد علي املنطقيني البن تيميه ص   )٢٥٣(
  . ١١٧املصدر السابق البن تيميه ص  )٢٥٤(



  ١٢٩

طالیس الذي حاول اإلمام الشافعي التصدي له بمنهج اللسان العربي في رسـالته التـي 

ه فـي هـذه المرحلـة غیـر أنـ ،االسـتداللوضعت بدایة معالم طریق السنة واألثـر وطـرق 

   :من شغف ألسباب يشغف بالمنطق األرسط ةالمتأخر 

إذ كالهمــا یبحــث  ،. الســبب األول وجــود شــبه بــین هــذا المنطــق والمنطــق األصــولي١

 علـىومـا یترتـب  ،السـقیم مـن األقـوالو  الحجة والتمییـز بـین الصـحیحو  في ترتیب العقل

العربـي وجـاء بـه القـرآن فـي شـكل  ذلك مما هو مركوز في الفطرة السلیمة وأیده اللسان

   .المخالفین أو تبیان للمؤمنین علىحجة 

بهـا وهـو  وافتـتن. السبب الثاني شغف بعض الدارسین والعلمـاء بعلـوم الیونـان جملـة ٢

ما أشار إلیه اإلمام الشافعي فأسـتمر هـذا التیـار وتوسـع مسـتقًال عـن الفقـه وأصـوله أو 

   .متضامنًا معه

ولـــــع بعـــــض المتكلمـــــین مـــــن األصـــــولیین القیاســـــیین بالقیـــــاس  . الســـــبب الثالـــــث هـــــو٣

ومـــن خـــالل القیـــاس التفـــت مدرســـة الـــرأي  .تیمیـــه ابـــناألرســـطي وهـــو مـــا أشـــار إلیـــه 

ممــا یمكــن أن یعــد  ،)٢٥٥القیــاس ( باســمفیــه  ةالفقــه متوســع علــىالقدیمــة مــرة أخــرى 

تیمیـه تعتبـر  ابـنوثـورة  ،إجهاضًا للمشروع السلفي الذي عنـى بـه الشـافعي فـي الرسـالة

  .جمله هذا الشغف والولع علىثورة 

بینمــا الثــاني یعنــي الفالســفة الــذین لیســو  ،والســبب األول والثالــث یخصــان األصــولیین

سینا اللذان ترجما وشرحا وعالجـا  ابنراس هؤالء الفارابي و  علىو  ،بالضرورة أصولیون

وشــیخه  الغزالــي أمــا األصــولیون والفقهــاء فمــنهم .)٢٥٦علــم المنطــق وســط المســلمین (

وموقفــة أشــبه  ،ینحــو نحــو الســلفیة الغزالــيغیــر أن اإلمــام  .)٢٥٧رشــد ( ابــنالجــویني و 

ـــام بتأصـــیل المنطـــق مـــن القـــرآن حیـــث وجـــد فـــي القـــرآن  ،بأهـــل الســـبب األول حیـــث ق

 .)٢٥٨وحجاجـه مـع المشـركین مـوازین المنطـق التـي جمعهـا وسـجلها أرسـطو( ،ونقاشه

 .إعجابه به في البـاب األولإلى حزم كما سبقت اإلشارة  ابنمتأثرًا ب الغزاليوقد یكون 

                          
  .  ٢/٣٨٣) أنظر كتاب الفكر السامي يف تاريخ التشريع اإلسالمي حملمد بن احلسن احلجوي الثعاليب ٢٥٥(

   . ٨٤/١٧٢/١٧٣) أساسيات علم املنطق للدكتور ذكريا بشري إمام ٢٥٦(

  .  ١٧٥)  أساسيات علم املنطق للدكتور ذكريا بشري إمام ٢٥٧(

  .  ١٧٦و٢٥)  أساسيات علم املنطق للدكتور ذكريا بشري إمام ص ٢٥٨(



  ١٣٠

مــن أهــل الســبب األول الــذین وجــدوا شــبه بــین  الغزالــيحــزم و  ابــنوعلیــه یمكــن أن یعــد 

التـــي جمعهـــا وقیـــدها  األخـــرىتلـــك التـــي فـــي تـــراث الشـــعوب و  أداة التمییـــز فـــي تـــراثهم

لیــد األعمــى فمــا وافــق ورتبهـا أرســطو طــالیس فلــم یرفضـوا هــذه األداة كمــا لــم یقلـدوها تق

اللســان العربــي والهــدى القرآنــي قبلــوه ومــا خــالف تركــوه وقــد نقــدوا أرســطو وخــالفوه وقــد 

حزم للنقـد مـن مقلـدي أرسـطو بسـبب خروجـه علیـه فـي كتابـه التقریـب لحـد  ابنتعرض 

ووضـــع المنطـــق فـــي إطـــار الفكـــر اإلســالمي واللســـان العربـــي وهـــو بـــال شـــك  ،المنطــق

والمقصــود  .األعمــى لفكــر ولســان یمكــن أن یضــال عــن المقصــود یكفــي مؤونــة التقلیــد

حــزم فــي  ابــنهنــا هــو فهــم الــنص مــن كتــاب وســنة وهــو مــا عنــاه الشــافعي فكــان عمــل 

حســـمًا لـــألذى فـــي مكمنـــه ومهـــده وعملـــه فـــي األصـــول متابعـــة و  المنطـــق اســـتباقًا للـــداء

مكمــًال لعمــل فكــان عملــه  ،واستئصــالهاالمــؤثرات غیــر األصــیلة و  وقــص ألثــر األفكــار

 بــل بعلــم وتمحــیص ،الشــافعي ونــاهض بــه مــن غیــر تقلیــد وال تولیــد غــث أو مســتهجن

   .فجاء في علم األصول بالجدید والمفید ،سبر وتفتیشو 

بعــد معرفــة النصــوص  االســتداللوعلــم األصــول كمــا أراد الشــافعي هــو أن یبــین طــرق 

هـي ثغـرة یجـب الوقـوف القیـاس فـي المنطـق مجـال واحـد و و  االسـتداللومجـال  ،واآلثار

   .عندها لإللمام بماهیتها ألهمیتها لفهم القضیة المطروحة خاصة وعلم األصول عامة

   :المنطق األرسطي والقیاس :المطلب الثالث

   :یهتم المنطق األرسطي بثالثة مجاالت

ــــاظ نحــــو اإلنســــان :. أوالً ١  ،الحصــــان ،مجــــال للتصــــورات البســــیطة أو الحــــدود واأللف

   .العربي

القضـــایا أو األحكـــام العقلیـــة وهـــي المحمـــول والموضـــوع وتقســـیمها وصـــدقها  :ثانیـــاً . ٢

   .وكذبها

ولمـــا كـــان وضـــع المنطـــق قصـــد بــــه  ،وهـــو لـــب المنطـــق االســـتداللمجـــال  :. ثالثـــاً ٣

الصـــــحیح  االســـــتداللعصـــــمة الـــــذهن مـــــن الوقـــــوع فـــــي الخطـــــأ كـــــان لـــــه ذلـــــك ببیـــــان 

بالــذهن  االنتقــالعنــدهم هــو  الســتداللاو  ،السفســطائي يالفاســد أو المغــالط االســتداللو 

وهـــذه  ،نتیجـــة تســـتنبط أو تســـتخرج مـــن المقـــدمات بالضـــرورةإلـــى مــن مقـــدمات توضـــع 



  ١٣١

مباشــر وغیــر إلــى  االســتداللالنتیجــة موجــودة بالفعــل داخــل المقــدمات إضــمارًا وینقســم 

   .)٢٥٩مباشر (

دمات وتنقسـم منهـا وهـي المقـ االسـتنتاجیكـون بترتیـب الجمـل (القضـایا) ثـم  االسـتداللو 

   :العبارة أو القضیة عمومًا عندهم إلي

 .بسیطة ومركبة .١

   .موجبة وسالبة .٢

   .كلیة أو جزئیة .٣

   .. صادقة أو كاذبة٤

  :أقسام القضیة

ـــة أي ذات المحمـــول والموضـــوع ـــر العربیـــة - والرابطـــة  ،و القضـــیة الحملی   - فـــي غی

عــالم) حیــث علــي موضــوع وعــالم  علــّي عــالّم (الرابطــة فــي الالتینیــة علــي یكــون :نحــو

تقسـم بعـد ذلـك و  تتركبو  هذه القضیة عندهم بسیطة وتحتمل الصدق والكذب ،محمول

ومــن  ،كلیــة وجزئیــةإلــى الكیــف فمــن حیــث الكــم تنقســم و  قســمة رباعیــة مــن حیــث الكــم

   :سالبة وموجبة مما ینتج أربعة قضایا أساسیة كاآلتيإلى حیث الكیف تنقسم 

   .{ك م} نحو كل الناس عقالء ة. الكلیة الموجب١

   .. الكلیة السالبة {ك س} نحو ال أحد من الناس أخضر٢

   .الموجبة {ج م} نحو بعض الناس أغنیاء ة. الجزئی٣

 .. الجزئیة السالبة {ج س} نحو بعض الناس لیسوا أغنیاء٤

. .ویالحظ في هذا التركیب وجود أسوار تعطي هذا التمییـز وهـي الكلمـات كـل وبعـض

   .)٢٦٠. الخ (.{ك س} ،فإنها أعطت الصفات الممیزة {ك م}الخ 

  :القیاسإلى والطریق  االستدالل

   :غیر مباشر واستداللمباشر  استدالل ،سبق القول أنه لب المنطق وأنه نوعان

  :المباشر االستدالل. ١

                          
  .  ٦٣ - ٤٤و  ٤٣) أساسيات علم املنطق للدكتور ذكريا بشري إمام أنظر ص ٢٥٩(

  .  ٥٢/٥٣) أساسيات علم املنطق للدكتور ذكريا بشري إمام ص ٢٦٠(



  ١٣٢

فإذا كانت المقدمة صـادقة ویقینیـة  ،نتیجة تلزم عنهاإلى من مقدمة واحدة  االنتقالهو 

   :قسمینإلى كانت النتیجة صادقة ویقینیة وینقسم 

أو التكـــافؤ بـــین المقدمـــة  :عـــن طریـــق التعـــادل بـــین القضـــایا ،مباشـــر اســـتدالل :أ. أوالً 

فــإذا كانــت المقدمــة صــادقة كانــت النتیجــة صــادقة والعكــس  ،والنتیجــة التــي تلــزم عنهــا

تــه فــي أنــه یموأه .المباشــر مــا یســمى بــالعكس المســتوي االســتداللومــن هــذا  .بــالعكس

ولـــه قیمـــة حجیـــة جیـــدة ویـــدخل فـــي هـــذا   - إن شـــاء اهللا - ســـیأتي معنـــا فـــي الـــدلیل 

وهــو شــيء   وهــو ال یغیــر فــي المعنــى واإلفــادة ،مــا یســمى بــنقض المحمــول االســتدالل

 ،فتكـون فـي المـران العقلـي .ولربما صـحت لـه قیمـه ،تیمیه ابنمن التطویل الذي عناه 

 .غیر المباشر االستداللیدخل في معامالت فهو حینئٍذ ال باس به و 

أي العالقـة بـین قضـیتین  ،عـن طریـق التقابـل بـین القضـایا :مباشر استدالل :ب. ثانیاً 

ولكنهـا تختلفـان أمـا فـي الكـم أو فــي  ،حملیتـین تشـتركان فـي نفـس الموضـوع والمحمــول

 .)٢٦١الكیف أو في الكم والكیف معًا (

بطریقــة ریاضــیة رائعــة تبــین بصــورة منضــبطة  وینبنــي علیــه صــدق القضــایا مــن كــذبها

متــى تكــون القضــیة صــادقة أو كاذبــة ومتــى تصــدق القضــیتان ومتــى تكــذبان أي متــى 

ورغــم تقــدم  .یلــزم صــدق قضــیة صــدق أخــرى أو عــدمها أو ال یلــزم منــه مــا لــزم األولــى

حـزم إن كـل  ابـنوعنـد  .) یواجهـه٢٦٢إال أنه ال یخلـو مـن تحـد ( ،هذا التعمیم وتحكمه

المنطــــق الحــــدیث مــــن المنطــــق إلــــى وهــــو بهــــذا اقــــرب  ،یة تعطیــــك مــــا فیهــــا فقــــطقضــــ

 .األرسطي

   :غیر المباشر االستدالل. ٢

هــذا هــو المعــروف بالقیــاس األرســطي وهــو المنطــق وهــو كمــا تشــیر الدراســات موجــود 

 ).  ٢٦٣أرسطو ( ىإل انتهىو  فهو مما جمعه الیونان ،عند كل الشعوب القدیمة

   :والكیف كما یأتي واالستغراقیب وله قواعد تخص الترك

   :قواعد التركیب :أوالً 

                          
  .  ٧٧إيل  ٦٣علم املنطق للدكتور ذكريا بشري إمام أنظر ص  ) أساسيات٢٦١(

  ) مثال التحدي عبارة (بعض العنقاوات بيض) و النظرية النسبية وردود ابن تيميه . ٢٦٢(

  .  ٨٤) أساسيات علم املنطق للدكتور ذكريا بشري ص ٢٦٣(



  ١٣٣

   .من ثالثة قضایا مقدمتین ونتیجة تلزم عنها فقط االستدالل. یتكون هذا ١

   .والحد األوسط ،الحد الصغر ،الحد األكبر :. یتكون أیضًا من ثالثة حدود٢

   :فالمثال المضروب هنا

    .كل إنسان فان

  .وكل طالب إنسان

 .الب فانإذن كل ط 

الســطر الثــاني هــو  ،(فــان) هــو الحــد األكبــر ،نجــد فــي الســطر األول المقدمــة الكبــرى

(طالـب) هـو الحـد األصـغر وٕانسـان هـو الحـد األوسـط الـذي یتكـرر و المقدمة الصـغرى

 .موضوعًا في المقدمة الكبرى ومحموًال في المقدمة الصغرى

بینمــــا  ،د األكبــــر محمــــوالً و النتیجــــة دائمــــًا تكــــون فــــي الحــــد األصــــغر موضــــوعًا والحــــ

تیمیـه  ابـنوهـو مـا عنـاه  ،)٢٦٤یختصر ویسقط الحد األوسط الـذي یمثـل علـة الحكـم (

وان القیاس الذي عند األصولیون هو قیاس التمثیل وأن الحد األوسـط  .بقیاس الشمول

 .)٢٦٥فیه هي العلة (

  :االستغراققواعد  :ثانیاً 

األقــل  علــىتغرقًا فــي أحــد المقــدمتین أن یكــون الحــد األوســط مســ :. القاعــدة األولــى١

   .واإلخالل بهذه القاعدة یوقعنا في أغلوطة الحد الوسط غیر المستغرق

أن ال یــرد الحــد األوســط مســتغرقًا فــي النتیجــة مــا لــم َیــِرْد مســتغرقًا  :. القاعــدة الثانیــة٢

ب في المقدمة التي ورد فیها وهذا یعني أن الحد األصـغر وهـو موضـوع النتیجـة ال یجـ

أن یــرد مســتغرقًا فــي المقدمــة الصــغرى التــي ورد فیهــا وكــذلك الحــد األكبــر الــذي هــو 

محمول النتیجة ال یجوز أن یرد مستغرقًا فیها ما لم یكـن مسـتغرقًا فـي المقدمـة الكبـرى 

 .)٢٦٦التي ورد فیها (

   :قواعد الكیف :ثالثاً 

                          
  .  ٨٦) السابق ص ٢٦٤(

  .  ١١٧ - ١١٦و ص  ٦) كتاب الرد علي املنطقيني ص ٢٦٥(

  .  ٨٧أساسيات علم املنطق للدكتور ذكريا بشري إمام ص  )٢٦٦(



  ١٣٤

أن تكـــون إحـــدى  أي البـــد ،ال قیـــاس منـــتج مـــن مقـــدمتین ســـالبتین :. القاعـــدة األولـــى١

 وٕاال وقعنا في مغالطة المقدمتین السالبتین  ،مقدمتي القیاس الصحیح المنتج موجبة

فالبـــــد أن تكـــــون النتیجـــــة  ،إذا كانـــــت إحـــــدى المقـــــدمتین ســـــالبة :. القاعـــــدة الثانیـــــة٢

   .)٢٦٧سالبة(

 :قواعد متفرقة من الكم والكیف :رابعاً 

 .ال قیاس منتج صحیح من مقدمتین جزئیتین .١

 .إذا كانت إحدى المقدمتین جزئیة وجب أن تكون النتیجة جزئیة أیضاً  .٢

 .ال إنتاج من مقدمة كبرى جزئیة وصغرى سالبة .٣

  :أشكال القیاس وضروبه

یــأتي فیــه الحــد األوســط موضــوعًا فــي المقدمــة الكبــرى ومحمــوًال فــي  :.الشــكل األول١

   :الصغرى نحو

   .كل السودانیین عرب

   .نوكل الكرماء سودانیی

 .إذن كل الكرماء عرب

 .هنا یكون الحد األوسط محموًال في المقدمتین :.الشكل الثاني٢

   .هنا یكون الحد األوسط موضوعًا في المقدمتین :الشكل الثالث .٣

شــدید هــو قیــاس الشــمول البرهــاني الــذي یســتعمله أهــل المنطــق یقابلــه  باختصــاروهــذا 

 .وسعوا فیهقیاس التمثیل الذي یستعمله أهل األصول وت

 :قیاس التمثیل

نحــو هــذا المــاء مثــل  :وهــو مــن المثلیــة ،تقســیمهمو  أهــل المنطــق أیضــاً  اصــطالحهــذا 

فحیــث وجــد المعنــى المشــترك وجــد الحكــم  ،وهــذا التــراب مثــل هــذا التــراب ،هــذا المــاء

الــالزم وهــذا هــو قیــاس الطــرد یقابلــه قیــاس العكــس وهــو فــي األمــرین المختلفــین كوجــود 

 .المعنى المشترك النتفاءاب فرق بینهما في الحكم الماء والتر 

  :أمثلة لقیاس الطرد في القرآن

                          
  .  ٨٧/٨٨) أساسيات علم املنطق للدكتور كريا بشري ص ٢٦٧(



  ١٣٥

ومثــال  ،مــثلهم اســتحقبــأن مــن فعــل فعلهــم  لالعتبــارإهــالك المكــذبین بســبب تكــذیبهم 

   .)٢٦٨ن من لم یفعل فعلهم لم یستحق مثلهم (إ :قیاس العكس هنا

لمشـترك بـین األصـل والفـرع أن الوصـف ا ىوفـي قیـاس التمثیـل متـى مـا قـام الـدلیل علـ

ونفــى  ،وأمكــن معرفــة كــون الوصــف مناســبًا للحكــم مــع إثبــات الــدوران ،مســتلزم للحكــم

كان هذا القیـاس قطعیـًا بـال ریـب  ،التقسیم الحاصر القطعيو  المزاحم عن طریق السبر

فــإن كــون الوصــف المعــین هــو علــة الحكــم یعتبــر  ،أمــا إذا كــان نفــي األوصــاف ظنیــاً 

 .)٢٦٩ظنیًا (

   :لسبر والتقسیما

إمـا بـنص  :عند القیاسیین فإن إثبـات العلـة عنـد القیاسـیین تكـون ،هو من مسالك العلة

 باالســتنباطأو  ،بــل تأكیــده ،أو باإلجمــاع وهــو مــن قبیــل الــنص ،حســب درجــات ظهــوره

 .  .حزم من مسالك الدلیل ابنوهو عند  .التقسیمو  وهو السبر

األوصــــاف التــــي یحصــــرها  اختبــــارهــــو التقســــیم و  األصــــولیون الســــبر اصــــطالحوفــــي 

ثـم یلقـي مـا ال یـراه صـالحًا للعلـة بـدلیل  ،ال هل تصلح علـة للحكـم أو :ینظرو  المجتهد

أن یحصر المجتهـد األوصـاف التـي قـد  :أما التقسیم فمعناه ،عدم الصالحیة علىیدل 

 .شــتمل علیهــا أصــل القیــاساعلــة للحكــم مــن بــین األوصــاف التــي  تصــلح ألن تكــون

ــذا أورده  ،یــأتي بعــد الحصــر للقطــع بحكــم مــا االختیــارأي  الســبرو  تیمیــه بعبــارة  ابــنل

 .)٢٧٠مع أنه وصفه في موضع أخر بأنه قد یكون غیر یقیني ( ،الحاصر القطعي

   :القطع والظن

ظنیــًا فلــیس ذلــك  .قیــاس التمثیــل مــن كونــه غالبــاً  علــىوممــا یحــتج بــه  ةتیمیــ ابــنیقــول 

 ةالمناطقــو  ،لفقهــاء غالبــًا مــا ینظــرون فــي مــواد ظنیــةفــإن ا ،بــل لمادتــه ،راجــع لصــورته

قضـایا أو مجربــات  علـىغالبـًا مـا یسـتعملون قیــاس الشـمول فـي مـواد یقینیــة فیعتمـدون 

فـي قیـاس الشـمول مثـل المـواد التـي یعتمـدها الفقهـاء  اسـتعملٕاال فلو و  أو قضایا بدهیة

                          
  . لنقض هذا القياس  ١٦٦ولكن انظر ص  ٣٧١) أنظر كتاب الرد علي املنطقيني البن تيميه ص ٢٦٨(

  .  ٩٣) أنظر كتاب الرد علي املنطقيني البن تيميه ص ٢٦٩(

و سـيأيت _إن شـاء اهللا_يف آخـر  ١/٦٧١كذلك كتاب أصـول الفقـه للـدكتور وهبـه الزحيلـي   ٩٣طبعة امللك فهد و كتاب الرد علي املنطقيني ص  ٩/١٩٨فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيميه  ) أنظر جمموعة٢٧٠(

  ابن حزم للسرب و التقسيم .  استعمالمطلب من هذا الكتاب 



  ١٣٦

 علـىعلـة فـي إیجـاب القـود مثـال ذلـك أن ال ،لم تـزد القیـاس الشـمولي یقینـاً  ،األصولیین

القاتــل وهــذا ال خــالف  ئلمــن یكــاف ،القاتــل بالمحــدد هــي القتــل العمــد العــدوان المحــض

تلــك  علــىفلــو كانــت هــذه علــة أیضــًا فــي مســألة القتــل بالمثقــل وجــب القــود قیاســًا  .فیــه

 فیقال:  ،صورة قیاس الشمول علىویمكن صیاغة هذه المادة 

 .)ئهذا قتل عمد عدوان محض (للمكاف

   .وكل ما كان كذلك فهو موجب للقود

فإنـه یلزمــه فــي الصــورتین  ،فـإذا منــع المنــازع كـون القتــل بالمثقــل هــو قتـل عمــد محــض

   .)٢٧١لكون المادة ظنیة ال ألجل الصورة ( .معاً 

حیـــث ال مشـــاحة فـــي  اصـــطالحغیـــر مباشـــر فتســـمیته  اســـتدالل :قیـــاس الشـــمول هنـــا

وقیمـة  .یة األشیاء بغیـر أسـمها كمـا أشـارحزم من باب تسم ابنوهي عند  االصطالح

كــالم شــیخ اإلســالم تبــدو فــي تــداخل النــوعین مــن القیــاس لیصــیرا شــیئًا واحــدًا ویؤدیــا 

السـؤال هنـا هـو هـل مـراده نصـرة القیـاس و  نتیجة واحدة وٕاحالل كل منهما مكان األخـر

لتسـویة أن اكجزء من نقضـه للمنطـق أم التسـویة بینهمـا للقبـول أو  االستداللأم إبطال 

؟ فقد أطال كما أطال أهل المنطق أما أبو محمد فقد قبل هذا القیـاس هنا للرد والنقض

المجــازي عنــد غیــره أعنــي قیــاس الشــمول فقــط إذا كانــت العلــة منصوصــة مــن الشــارع 

فهي إذًا (دلیل) والطریق عند قصیر ولم یسمه قیاسًا وكان األشـبه بشـیخ اإلسـالم وهـو 

ـــوم الشـــ ـــوم العقـــلالمـــتمكن فـــي عل فصـــل قضـــیة القیـــاس بأنواعهـــا مـــن قضـــیة  ،رع وعل

   .المنطق

 ةفهو یقترب في زحمة الجدل من رسم حدود قویة وفاصلة وأقوالـه تحتـاج لدراسـة متأنیـ

للعلــم بهــذا الطریقــة كمــا أنــه ضــد لغــتهم  ةاألثــر وضــد حصــر المناطقــو  فهــو مــع الــنص

كمــا یــذكر  ،العلــم ومیزاتــهالعــي وضــیق األفــق ومعتــرف بــبعض فوائــد هــذا و  ذات اللكنــة

أن المسلمین هذبوه وان بقـى فیـه مـن الخلـل أو الضـالل الكثیـر كمـا یمكـن أن یسـتغني 

بالنص عن القیاس فمن ما یعنیه هنا القیاس الذي قال فیه أنهم جعلوه میـزان المـوازین 

                          
  .  ٣٦١ص  أيضاً  ٣٦٥) الرد علي املنطقيني البن تيمية ص ٢٧١(



  ١٣٧

بینمــا الفطــرة الصــحیحة تــزن بــالمیزان  ،أنــه آلــه قانونیــة تعصــم الــذهن أن یــزلو  العقلیــة

 ) ٢٧٢والفاسدة ال یزیدها المنطق إال فسادًا( ،تعصم الذهن من أن یزلو  العقلي

ومع هذا فإن القیاس یفید التصدیق إذا صحت مقدماته وتألیفها ولكـن العلـم والتصـدیق 

(قیـــاس  يكمــا أن القیـــاس البرهـــان .لــیس محصـــورًا فیـــه بـــل یمكــن حدوثـــه بغیـــر القیـــاس

الوجدانیات والبدیهیات والنظریـات و  حساسفیما ذكروه من اإل ةالشمول) لیست منحصر 

 )٢٧٣الحدسیات(و  والمتواترات والتجزیئیات

الصــحیح  االســتداللفهــل  ،و المیــزان عنــده هــو القیــاس الصــحیح !! وهــذا هــو المحــك

 ؟ یسمى قیاساً 

   :االستقراء

قال عنه أبو محمد بن حزم في كتاب التقریب لحـد المنطـق وسـماه أهـل ملتنـا القیـاس. 

وتمثیــل وقــالوا  واســتقراءقیــاس إلــى قســموا جــنس الــدلیل  ةتیمیــه أن المناطقــ ابــنوذكــر 

أو بأحــد  .الكلــي علــىأو بــالجزئي  ،الجزئــي علــىأمــا أن یكــون بــالكلي  االســتداللألن 

غیــر أنهــم  ،كمــا مــر مقصــود بهمــا القیــاس االســتداللو الــدلیل و  .خــراآل ىالجــزئین علــ

ــــاس  ــــىغلبــــوا كلمــــة القی ــــاس الشــــمولي أو غیــــر المب االســــتدالل عل اشــــر المســــمى بالقی

بــالجزئي  االسـتداللف .)٢٧٤الـذي دونـه التمثیـل ( االسـتقراءوجعلـوه أعلـى مـن  يالبرهـان

التــام وٕان كــان ناقصــًا لــم یفــد  االســتقراءفــإن كــان تامــًا فهــو  ،االســتقراءالكلــي هــو  علــى

 .الحكم علیه بما وجد في جزیئاتهو  جمیع الجزیئات استقراءهو  :فاألول

أكثرهــا وذلــك كقــول القائــل "الحیــوان إذا أكــل حــرك فكــه األســفل ألننــا  اســتقراء :نيالثــاو 

 .)٢٧٥فیقال له التمساح یحرك فكه األعلى" ( ،فوجدناها هكذا استقریناها

"وقـد تقـرر  :وهنا یقول الشیخ محمـد األمـین الشـنقیطي مقـررًا حجیتـه فـي أضـواء البیـان

وغیـــر التـــام  -أي بـــین القیاســـیین–ف التـــام حجـــة بـــال خـــال االســـتقراءفـــي األصـــول أن 

                          
  .  ٢٤٣،  ٢١٨، ١/٢٣٥طبعة امللك فهد  ١) جمموع فتاوى شيخ اإلسالم أمحد ابن تيميه املنطق ج٢٧٢(

  . ١/٢٣٩) جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيميه ٢٧٣(

  .  ١٩٦،  ٩/١٥٠) جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ٢٧٤(

  .  ١٥٠) السابق ص ٢٧٥(



  ١٣٨

الفــرد باألغلــب" حجــة ظنیــة كمــا عقــده فــي مراقــي الســعود فــي كتــاب  بإلحــاقالمعــروف 

   :) بقولهاالستدالل(

 ليثبوت الحكم للك علىبالجزئي  االستقراءنه وم

 باتفاقم غیر ذي الشقاق فهو حجة فإن یع

 )٤( الظن أنسب یسمى لحوق الفرد للذي غلبإلى وهو في البعض 

   :تلخیص القیاس :المطلب الرابع

إلــى بعــد أن فشــا هــذا العلــم بــین المســلمین یمكــن تقســیم القیــاس  ةمســمى المناطقــ ىفعلــ

   :نوعین

 .. عقلي وهو ما یكتفي فیه بالعقل١

 ال إشكال فیه.  نٌ . شرعي وهو ما البد فیه من أصٍل معلوم بالشرع وهذا التقسیم بیّ ٢

   :ىیسمى قیاسًا ینقسم إلوكل من العقلي والشرعي وما 

 .بنظیره يء. قیاس تمثیل وهو إلحاق الش١

 .تحت حكم المعنى العام الذي یشمله يءوهو إدخال الش :. قیاس شمول٢

 ؟)٢٧٦(الحقیقة أو المجاز وفي أیهما علىواإلشكال هنا في هل مسمى القیاس فیها 

ـــــالجزئي  االســـــتداللوهـــــو  االســـــتقراء. ٣ ـــــىب ـــــي عل ـــــاس الشـــــ .الكل ـــــم القی ـــــي ث رعي أعن

 إلى القوة  باعتبارالمستعمل في أصول الفقه اإلسالمي ینقسم 

   .والمثل ،األشبه واألولى :. جلي١

 .. خفي (األدنى)٢

 .)٢٧٧( االستحسانوعد األحناف الخفي في 

  :ثالثة أقسام هيإلى العلة ینقسم  باعتبارثم 

 فیحرم كالخمر. وهو ما صرح فیه بالعلة كما یقال في النبیذ مسكر :. قیاس العلة١

بـل یـذكر فیـه وصـف مـالزم لهـا كمـا لـو  ،وهو ما لم تذكر فیـه العلـة :. قیاس الداللة٢

الخمــر برائحتــه المشــتدة ؟. ومنــه مــا یجمــع فیــه بــین  علــىعلــل فــي قیــاس النبیــذ قیاســًا 

                          
  الطبعة االوىل بريوت.  ٥/  ٢مد االمني الشنقيطي اضواء البيان يف ايضاح القران بالقران للشيخ حم )٤(
   ٩/٢٥٩ لشيخ االسالم ابن تيميه والفتاوى ١، ابن تيميه الرد علي املنطقيني ص ٦١٢الرتكي ص للدكتور )  أصول مذهب اإلمام أمحد ٢٧٦(

  .  ٦٤٤،  ٦٤٣للرتكي ص للدكتور ) أصول مذهب اإلمام أمحد ٢٧٧(



  ١٣٩

 علــىالفــرع بأحــد مــوجبي العلــة كقیــاس قطــع الجماعــة یــد واحــد عمــدًا عــدوانًا و  األصــل

َ عــــدوانًا بجــــامع وجــــوب الدیــــة فــــي الحــــالتین فــــي بعــــض قتــــل الجماعــــة بوا حــــد عمــــدًا

   .أثر العلة هنا اإلثمو  المثقلو  ومنها الجمع بأثر العلة كما في القتل بالمحدد ،األحیان

األصــل بعــدم الفــارق مــن و  . القیــاس فــي معنــى األصــل وهــو مــا یجمــع فیــه بــین الفــرع٣

ورد في قصة اإلعرابي الذي واقـع ومثاله ما  ،ویسمى تنقیح المناط ،غیر تعرض للعلة

 باعتبــار؛ فیكــون إلــى التقســیم األولولــو تعــرض فیــه للعلــة لرجــع  .فــي نهــار رمضــان

 وتأمل !  ،نظرایه لعلة یكون من قبیل المعاني، فوما لم یتعرض ف .القوة

   :وهناك قسم رابع هو

. قیــــاس الشــــبه وهــــو مــــا جمــــع بــــین األصــــل والفــــرع بوصــــف یــــوهم المناســــب ولــــیس ٤

 الوصـف فیـه بـین الطــرد واعتبـاراألصـولیین فـي تعریفـة  اخـتالفوٕاشـكاله فـي  .اسـباً من

   .)٢٧٨وعدوه أحیانًا من الخفي ( ،المناسبو 

  :ثالثة أقسامإلى درجة الجامع في الفرع ینقسم  باعتبارو 

التــأفیف فــإن  ى. أن یكــون الجــامع أقــوى منــه فــي األصــل كقیــاس القتــل والضــرب علــ١

الفـرع أقـوى منـه فـي األصـل وقـد سـبق فـي األشـبه واألولـى وهـو الجامع هـو األذى فـي 

   .هناك من قسمي الجلي

ــه فــي األصــل كقیــاس اآلمــة ٢ العبــد فــي  علــى. أن یكــون الجــامع فــي الفــرع مســاویًا ل

إذ همــا متســاویان فــي الــرق وســبق أن المثــل والمســاوي هــو أحــد قســمي  ،أحكــام العتــق

 .الجلي

فــإن  ،الخمـر علــىى منـه فــي األصـل كقیــاس النبیـذ . أن یكـون الجـامع فــي الفـرع أدنــ٣

   .الخفيو  وسبق أنه األدنى ،اإلسكار في النبیذ أدنى منه في الخمر

ـــىأو التنبیـــه بـــاألدنى  ،ویســـمى األول والثـــاني بمفهـــوم الموافقـــة أو فحـــوى  ،األعلـــى عل

بینمــا األخیــر ال یخــرج مــن منطــوق الــنص المحــرم لجمیــع  ،أو داللــة الــنص ،الخطــاب

الــنص إلــى ) وبــذا یمكــن إرجــاع الحكــم ٢٧٩كرات (مــا أســكر كثیــرة فقلیلــة حــرام) (المســ

                          
  .  ٢٦٥ومذكرة الشنقيطي يف أصول الفقه ص  ٦٥٥-٦٤٤ر عبد اهللا بن عبد احملسن ص ) أصول مذهب اإلمام أمحد للدكتو ٢٧٨(

  كتاب األشربه بلفظ ما أسكر فهو حرام .   ٨/٢٠٥كتاب األشربه طبعة دار الفكر عناية حممد حمي الدين بن عبد احلميد بدون تاريخ و يف البخاري   ٣/٣٢٧) احلديث يف سنن أيب داؤد ٢٧٩(



  ١٤٠

ودامت عقیدة اإلمـام أحمـد والحنابلـة فـي  استمرتوقد  .وداللته المباشرة وغیر المباشرة

وكــذلك قــال بعــض  ،فلــم یعــد القاضــي التنبیــه والفحــوى مــن القیــاس ،المفهــوم والمعــاني

ـــة فـــي العلـــة المنصـــوص علیهـــا  یـــأتي عنـــدهم  االســـتداللو  .)٢٨٠( الســـتداللاو الحنابل

 .  .بمعنى الدلیل

الحمــــد هللا رب العــــالمین أمــــا قضــــیة و  النصــــوص ســــالكةإلــــى فطریــــق جمیــــع األحكــــام 

المنطـوق وفحــوى الخطـاب فهــي مـن قضـایا اللغــة التـي عنــى بهـا األصــولیون و  المفهـوم

 .حـزم مـا بهـا ابـنوبهـا مـن اإلشـكال التـي ُعنـي بهـا  ،إذ تتداخل مـع القیـاس بصـورة مـا

واإلشـــكال لـــیس فـــي المنطـــوق فـــالمنطوق هـــو الـــنص ولكـــن اإلشـــكال فـــي المفهـــوم مـــن 

 .فالعمل بالمفهوم هو الحكم خالف ما نطق به .النص خالف ما نطق به النص

حكم بمثل منطوق بـه ! فیـا لهمـا مـن ثغـرتین معییتـین !! وقـد سـبق أن أشـرنا  :والقیاس

 للمفهــوم -إن شـاء اهللا–ن تـرداده وسـنتعرض حـزم فـي اللغـة فـأغنى عـ ابـنمـذهب إلـى 

   .المنطوق في الصفحات القادمة في نقاش الدلیل إن شاء اهللاو 

                          
وما بعدها جيدر بالدارس مالحظة ضيق باب القياس عند احلنابلة بعد خروج هذه األبواب ، ومالحظيت الشخصية أن القياس عندهم ميثل أزمة  ٦٤٦ص  لرتكي ام أمحد للدكتور ا) أصول مذهب اإلم٢٨٠(

  اً .. حقيقية و الدفاع عنه مضطرب سواءاً يف كتاب الدكتور الرتكي حديثاً أو يف فتاوى شيخ اإلسالم و ابن القيم قدمي



  ١٤١

 المبحث الثالث

 مسوغات الدلیل

اإلثبـــات لـــه و  والنفـــي ،تكمـــن مســـوغات الـــدلیل فـــي مشـــكلة القیـــاس مـــن حیـــث التســـمیة

ممـا  ،ضـوحومصادمة النصوص وتناقض وعـدم و  اختالفنبنى علیها من اوما  ،كأداة

وهــذه عینهــا هــي مســوغات الظــاهر  ،آخــر يءیســتدعى تفســیر القیــاس عنــد الســلف بشــ

لمعرفـة حكـم اهللا حیـث یعجـز  االجتهـادالتي تبرز بعد كمال الشریعة بسؤال عـن كیفیـة 

منا المعالجة الموضوعیة تكرار بعـض  يوتقتض .القیاس والتعلیل عن البراهین الشافیة

 .إذا تكرر تقرر وفهم يءوبعض الش ،كر ولو تكرریذ شيءبال يءما قد سبق فالش

 مشكلة القیاس  :المطلب األول

   :أ. التسمیة

) بقـوة ٢٨١حـزم( ابـنكـل ذلـك یـرده  واالعتبـارحقیقة مسمى القیاس واشتقاقه من العبرة 

أن إلــى إبطــال هــذه التســمیة لغــة وشــرعًا منبهــًا إلــى وســخریة وأدلــة قویــة یخلــص منهــا 

كمـا أن  .نتائج توقع المتدین في اإلثم ألنها تموه الحقائقإلى  الخلط في التسمیة یؤدي

 علـــىوهــي أن یــأتي بألفــاظ مشــتركة تقــع  ،العقــالء ذموهــا وهــي عنــدهم مــن السفســطة

الناس لیوهمـوا أهـل العقـل أشـیاء تخـرجهم مـن نـور الحـق  علىمعاني شتى فیخیلوا بها 

   :االحتماالتذه والخالصة في هذا األمر ال تخرج من ه .ظلمة الباطلإلى 

والعـــرب ال تعـــرف القیـــاس فـــي األحكـــام فـــي  ،ســـمع مـــن العـــرب اســـم. أحـــدهما أنـــه ١

فبطـــل القیـــاس عنـــدهم  ،جاهلیتهــا ألنهـــم لـــم یكـــن لهـــم شـــریعة كتابیــة قبـــل محمـــد 

 .أسم

 .بعـض أحكـام الشـریعة علـى . والقسم الثاني شرعي أوقعـه اهللا تعـالى ورسـوله ٢

وال تسمیة ذلك عبـرة فلـیس هنـاك  یاس وال عن رسوله ولم یصح عن اهللا تعالى ق

 هذا المسمى فلم یبق إال اإلجماع.  علىوضع في اللغة أو الشرع 

والوضـــع والتواضـــع بـــین  واالصـــطالحاتواإلجمـــاع عنـــده یبـــیح التســـمیة  :. اإلجمـــاع٣

النـــــاس بهـــــذه  علـــــىأشـــــیاء ومســـــمیات إال أنـــــه ال یجیـــــز لهـــــم أن یلبســـــوا  علـــــىالنـــــاس 

                          
  .  ٨١-٧/٧٤) اإلحكام يف أصول األحكام البن حزم ٢٨١(



  ١٤٢

رأي واحــــد فـــي ماهیتـــه حتـــى فــــي  علـــىومـــع هـــذا لـــم یجمــــع القـــائلون بـــه  .تالمســـمیا

 .)٢٨٢المذهب الواحد وذكر الشوكاني في تعریفة بضعة عشر قوًال (

   :ب. قضیة نفي القیاس

   :. أدلة نفي القیاس١

   :أوًال من القرآن

{سـورة الحجـرات  َوَرُسـِوِلهِ  َیا َأُیَهـا الَّـِذیَن آَمُنـوا ال تَُقـِدُموا َبـْیَن َیـَدْي اهللاَ :. قوله تعالى١

ألن القیــاس تقــدم أو تقــدیم بــین  ،}، والقائــل بالقیــاس یعــارض مــدلول هــذه اآلیــة١:اآلیــة

 .بحكم یقول به في واقعه لم یرد فیها نص من كتاب أو سنة ،یدي اهللا ورسوله

   .}٣٦{اإلسراء اآلیة  َوال َتَقُف َما َلْیَس َلَك ِبِه ِعلمٌ :وأیضًا قوله تعالى

فیكون العمـل بـه بغیـر  ،القیاس أمر ظني مشكوك فیه ،أي ال تتبع ما لیس لك به علم

 .علم ومن قبیل الظن الذي ال یغني عن الحق شیئاً 

ــاَب َتْبیانــًا ِلُكــلِّ َشــْيءٍ :وكــذلك قولــه تعــالى ــَك الِكَت ــا َعَلّی ْلَن } ففــي ٨٩{النحــل اآلیــة  َوَنزَّ

ألنــه إن جــاء بحكــم ورد فــي القــرآن ففــي  ،اسالقــرآن بیــان كــل كلــم فــال حاجــه معــه للقیــ

) ألن الــدین قــد كمــل فــي وقــت ٢٨٣وٕاْن جــاء بمــا یغیــر ذلــك فهــو رد ( ،القــرآن الكفایــة

 ).  ٢٨٤القیاس (إلى فال حاجة  ،وانه علیه السالم قد بین الشریعة ،رسول اهللا 

دودًا وحـد حـ ،(إن اهللا تعالى فرض فـرائض فـال تضـیعوها من السنة قوله  :وثانیاً 

  .)٢٨٥وسكت عن أشیاء فال تبحثوا عنها) ( ،وحرم أشیاء فال تنتهكوها ،فال تعتدوها

 ،وٕامــا حــرام أو مســكوت عنهــا ،إمــا واجبــة ،إن األشــیاء علــى) دل ٢٨٦فهــذا الحــدیث (

 علــىفــإذ قســناه  ،والمســكوت عنــه مبــاح ألنــه معفــو عنــه ممنــوع الســؤال والبحــث عنــه

الحـــرام نكـــون قـــد  علـــىوٕاذا قســـناه  ،اهللا تعـــالىالواجـــب نكـــون قـــد أوجبنـــا مـــا لـــم یوجبـــه 

 .حرمنا ما لم یحرمه اهللا سبحانه وتعالى

                          
  .  ٩١-٢/٨٩) أنظر إرشاد الفحول إيل حتقيق احلق يف علم األصول ٢٨٢(

يف األصل العقدي وأنظـر أيضـاً أصـول الفقـه  وأيضاً ابن حزم أليب زهرة وقد مر ٥٩وأيضاً األستاذ عبد الوهاب خالف علم أصول الفقه ، ص  ٢٢٣) أنظر الوجيز يف أصول الفقه لعبد الكرمي زيدان ص ٢٨٣(

  .  ٦١١-١/٦١٠اإلسالمي للدكتور وهبه الزحيلي 

  .  ١٧٨) أصول الفقه اإلسالمي للدكتور حممد كمال الدين إمام ص ٢٨٤(

  .  ١/٦١٥أصول الفقه اإلسالمي للدكتور وهبه الزحيلي وأيضاً  ٥٩، وأيضاً علم أصول الفقه لألستاذ عبد الوهاب خالف ص  ٢٢٤) الوجيز يف أصول الفقه لعبد الكرمي زيدان ، ص ٢٨٥(

  طبعة حسن عباس الشربتلي .  ٢٨١احلديث رواه الدارقطين وغريه وهو حديث حسن كما قال ابن دقيق العيد يف شرح األربعني النوويه ص ) ٢٨٦(



  ١٤٣

  :مجمل رأي السلف في القیاس :وثالثاً 

فمـن ذلـك قــول  ،وفـي هـذا وردت آثـار كثیـرة عـن الصـحابة بـذم الـرأي وٕانكـار العمـل بـه

فـــــإنهم أعـــــداء الســـــنن أعیـــــتهم  ،(إیـــــاكم وأصـــــحاب الـــــرأي:عمـــــر بـــــن الخطـــــاب 

ــه أیضــاً  ،حادیــث أن یحفظوهــااأل ــالرأي فضــلوا وأضــلوا) وقول  ،(إیــاكم والمكایلــة:فقــالوا ب

لـو كـان الـدین یؤخـذ بـالرأي  :قـال المقایسـة وعـن علـي بـن أبـي طالـب ،قیل ما المكایلـة

أي  ،نفــي القیــاس عنــدهم علــىلكــان بــاطن الخــف أولــى بالمســح مــن ظــاهره وهــذا یــدل 

 .لیس بحجة فیعمل به

ســاًء وتتخــذ النــاس رؤ  ،یــذهب قــراؤكم وصــلحاؤكم :اهللا عنهمــا ضــير عبــاس  ابــنوعــن 

 .جهاًال یقیسون األمور برأیهم

) وروى عــن الصــحابة أزیــد مــن عشــرین ٢٨٧حــزم فــي كتــاب اإلحكــام ( ابــنوقــد أورد 

ونحــو عشــر  ،إال قضــیة واحــدة ال تصــح ،القیــاس علــىألــف قضــیة لــیس فیهــا مــا یــدل 

ثم تتبع هذه القضایا وانتصـر فیهـا لرأیـه  ،قضایا یظن أنها قیاس في حیاة النبي 

أنـــــه قـــــد ورد عـــــن الصـــــحابة القـــــول إلـــــى بصـــــورة قویـــــة ودقیقـــــة ولـــــم یـــــنس أن یشـــــیر 

أن یوجـد ألحـد إلـى في كثیر من القضایا ولكن ال سبیل  واالختیارالرأي و  باالستحسان

إلـى ي یسـبق إنمـا قـالوا إخبـارًا مـنهم بـأن هـذا الـذ ،منهم أن جعل رأیه دینًا أوجبـه حكمـاً 

) وهـذا ٢٨٨ونحـو هـذا ( ،سبیل الصلح بـین المتخاصـمین علىو  ،وهكذا یظنون ،قلوبهم

  .لیس محل النزاع

                          
  .  ٧/١١٨) اإلحكام يف أصول األحكام البن حزم ٢٨٧(

  .  ١١٩-١١٨) السابق ص ٢٨٨(



  ١٤٤

   :ج. إشكال القیاس عموماً 

مــن  ةأمــور ظنیــ علــىوالنــزاع بــین األمــة ألنــه مبنــي  االخــتالفإلــى أن القیــاس یــؤدي 

فتختلــف  ،األنظــاروهــذه أمــور تختلــف فیهــا  ،علــة األصــل وتحقیقهــا فــي الفــرع اســتنباط

هـذا إلـى فتتفـرق األمـة ومـا یـؤدي  ،فیكون في الواقعـه الواحـدة أحكامـًا مختلفـة ،األحكام

   .قبوله هذا إجماالً إلى فال سبیل 

أســـاس التســـویة بــــین  علـــىإن أحكـــام الشـــریعة لـــم تُــــبَن  :أمـــا إشـــكال القیـــاس تفصــــیالً 

عة أحكامـــًا مختلفـــة ألمـــور ولهـــذا نجـــد فـــي الشـــری ،والتفریـــق بـــین المختلفـــین ،المتمـــاثلین

   .وأحكامًا متماثلة ألمور مختلفة متماثلة

تكلیفهـا بقضـاء و  ،إسقاط الصالة والصوم عن الحـائض فـي مـدة حیضـها :فمثال األول

   .الصوم دون الصالة بعد طهرها

) وهــــو مــــا یســــمیه ٢٨٩جعــــل التــــراب طهــــورًا كالمــــاء وهمــــا مختلفــــان ( :ومثــــال الثــــاني

! ولكن إذا لم تراع الشریعة التماثل بـین األشـیاء فـي التشـریع القیاسیون خالف القیاس 

 .واهللا یحكم وال معقب لحكمه ،ألنه یعتبر ما لم تعتبره الشریعة ،القیاسإلى فال حاجة 

 المشكل فیه: و  د. تاریخ القیاس

ـــاس تكمـــن فـــي ـــال شـــك فـــي صـــورته  ،ثمـــة إشـــكالیة فـــي القی تطـــوره التـــاریخي إذ هـــو ب

 ،حـزم ابـنمـذهب ومـنهج أسسـه المتـأخرون كمـا یـذهب  ،ألصـولیینالنهائیة التـي عنـد ا

 .)٢٩٠وقد عارض األستاذ أبو زهرة هذا الرأي (

ـــي بمـــا یؤیـــد مـــذهب  حـــزم هـــذا فـــي ســـیاق كالمـــه التمهیـــدي عـــن  ابـــنغیـــر أنـــه قـــد أت

 .الذي هو أحد أقسام القیاس االستحسان

) الـذي ٢٩٢( لاالسـتدال) ویتضـمن ٢٩١والعكـس ( االجتهـادوالقیاس عند الشافعي هـو 

والمصـالح المرسـلة فـي عـرف كثیـر مـن  باالستحسـانمنه الدلیل وهو یشـمل مـا یسـمى 

                          
  ويأيت تفصيل أكثر لذلك يف الصفحات القادمة .  .  ١٠٨-١٠٦/ ٧يف أصول األحكام البن حزم ) اإلحكام ٢٨٩(

  .  ٤٥١) راجع : ابن حزم أليب زهرة ، ص ٢٩٠(

  .  ٤٧٧) الرسالة  لالمام الشافعي ص ٢٩١(

  .  ٢/٩٢) أنظر جامع بيان العلم فضله البن عبد الرب ٢٩٢(



  ١٤٥

) وقــد ٢٩٣عــن المصــالح المرســلة فــي تطــور أخــر ( االستحســان انفصــلالســلف. وقــد 

   .االستحسانأبى الشافعي 

الــذي عنــد  االستحســانالــذي أبطلــه الشـافعي فــي كتــاب األم فهــو غیـر  االستحســانأمـا 

عنـد متــأخري  كاالستحسـانولكنــه یعنـي القیـاس المرسـل  ،یقـرر أبـو زهـرة األحنـاف كمـا

هـي التـي قـادت  االستحسان) وهذه األدلة في إبطال ٢٩٤المالكیة والمصالح المرسلة (

حـزم نحـو الشـافعي فـي  ابـنالقول بالظـاهر كمـا نحـا و  إبطال القیاسإلى د بن علي و دا

 .  )٢٩٥( االستحسان

تقــدیم و  التــابعین واألئمــة األربعــة كــراهیتهم للقیــاسو  وقــد روى عــن كثیــر مــن الصــحابة

 .)٢٩٦األحادیث الضعیفة علیه وقد ثبت ذلك عن أبي حنیفة ومالك والشافعي وأحمد(

إنما یصار إلیه عنـد الضـرورة  :وقد سأل اإلمام أحمد اإلمام الشافعي عن القیاس فقال

)٢٩٧(.   

الذهن عدم وجـود إلى بادر ما هي هذه الضرورة وما هي حدودها ؟ فالمت :والسؤال هنا

ویعتقد كل مسلم أنها موجـودة وأنهـا شـاملة لكـل مـا یمكـن  ،والنصوص كما قلنا .النص

 ،علیــه كــان مضــطرًا حقــاً  يفلــم یبــق إال فهــم الــنص وتفســیره الــذي مــن خفــ ،أن یكــون

تفسیره وفهمه وجهًا من اللغة أو العقل مهمـا كـان هـذا الوجـه فلـیس إلى ولكن من وجد 

 .)٢٩٨حزم ( ابن؛ وهو مذهب هذا التفسیر الموجودإلى ن یصیر له إال إ

اإلمـام الشـافعي قـول  ىعل فالبحث عن التفسیر وتقلیب أوجه اللغة والمعقول أولى بناءً 

 .؛ إذ الضرورة مع وجود التفسیر المشار إلیه منعدمةالسابق في القیاس

الــــذي قصــــده  وهــــذا یؤكــــد أیضــــًا أن القیــــاس عنــــد اإلمــــام الشــــافعي لــــیس هــــو القیــــاس

 فتأمل !  ،القیاسیون من األصولیین فیما بعد

                          
  .  ٤٦٦-٤٦١) ابن حزم أليب زهرة ، ص ٢٩٣(

  .  ٣٦٧حزم أليب زهرة ، ص  ) ابن٢٩٤(

  جتد الشبه بني عباريت الشافعي و ابن حزم يف ذم اإلستحسان !!  ٤٧٢ص و ٤٠) السابق ، ص ٢٩٥(

  .  ٢٥٤ - ٢٥١، وأيضاً ص  ٣٢،  ٣١/   ١  ) أعالم املوقعني عن رب العاملني البن قيم اجلوزيه ، ص٢٩٦(

  .  ٣٢) السابق ، ص ٢٩٧(

   ب جتد أن ابن حزم علي مذهب األئمة .لكتاب وباألخص أخر املط) أنظر األساس اللغوي من هذا ال٢٩٨(



  ١٤٦

جعلـــوه بعـــدها  ،اســـتنباطفالمتــأخرون وضـــعوا للقیـــاس تعریفـــات وأقســـام وشــروط وطـــرق 

   :النصوص بالتفسیر أو بالرد بحجة أن هذا خالف القیاس بزعمهم كقولهم علىقیمًا 

خـــالف  علـــىة وتطهیـــر النجاســـ ،طهـــارة المـــاء إذا وقعـــت فیـــه نجاســـة خـــالف القیـــاس

 ،والكتابــــة ،واإلجــــارة ،والســــلم ،والفطــــر بالحجامــــة ،الوضــــوء مــــن لحــــم اإلبــــلو  ،القیــــاس

وصحة صوم اآلكـل الناسـي والمضـي فـي  ،والقرض ،ةوالمساقا ،المزارعةو  ،ةوالمضارب

تیمیـه ومتابعـًا لـه أو  ابـنالقیم حاكیـًا عـن  ابن) وقد ذكر ٢٩٩الحج الفاسد ونحو ذلك (

   .)٣٠٠وان كل ما ذكروا موافق للقیاس ( ،رد هذه الدعوىناقًال عنه معالجة و 

تیمیـــه إن  ابـــنواإلجابـــة التـــي ذكروهـــا ال تخلـــو مـــن إشـــكاالت فمـــن مـــا جـــاء هنـــا عـــن 

  .القیاس فیه صحیح وفاسد

فالقیــاس الصــحیح مثــل أن تكــون العلــة التــي علــق بهــا الحكــم فــي األصــل موجــودة فــي 

ومثــل هــذا القیــاس ال تــأتى الشــریعة  ،الفــرع مــن غیــر معارضــة فــي الفــرع یمنــع حكمهــا

وهـو أال یكـون بـین صـورتین فـرق مـؤثر فـي  ،بخالفه قـط وكـذلك القیـاس بإلغـاء الفـارق

 .الشرع فمثل هذا القیاس ال تأتى الشریعة بخالفة

بعـــض األنـــواع بحكـــم یفـــارق بـــه نظـــائره فالبـــد أن  باختصـــاصوحیـــث جـــاءت الشـــریعة 

ولكـــن  ،ویمنـــع مســـاواته لغیـــره ،حكمبـــال اختصاصـــهیخـــتص هـــذا النـــوع وصـــف یوجـــب 

ولــیس مــن شــروط  ،بــه قــد یظهــر لــبعض النــاس وقــد ال یظهــر اخــتصالوصــف الــذي 

  القیاس الصحیح المعتد به أن یعلم صحته كل أحد.

 ،ومن رأى شیئًا من الشریعة مخالفًا للقیـاس فهـو مخـالف للقیـاس الـذي أنعقـد فـي نفسـه

 عنــدهما القیــاس الصــحیح قیــاس العلــة) و ٣٠١ولــیس مخالفــًا للقیــاس الصــحیح الثابــت (

 )  ٣٠٢قیاس الداللة ولیس قیاس الشبه(و 

وهـو ممـا  ،؛ وهي صـعوبة معرفـة العلـة والتعلیـل الصـحیحبالمشكلة اعترافوفیما سبق 

تیمیـه أن مـن كـان  ابـنوقـد ذكـر  ،لم یكلفنا اهللا به أصـًال كمـا مـر فـي األسـاس العقـدي

                          
  .  ١/٣٨٣) أعالم املوقعني البن القيم ٢٩٩(

  .  ٥٨٤ - ٢٠/٥٠٤وما بعدها وأيضاً جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيميه  ٣٨٤) السابق ٣٠٠(

  .  ٢٠/٥٥ ابن تيميه  ) جمموع فتاوى شيخ اإلسالم٣٠١(

  .  ١٤٨ - ١/١٢٣ البن القيم ) أعالم املوقعني٣٠٢(



  ١٤٧

غالــــــب األحكــــــام بالنصــــــوص  علــــــىل متبحـــــرًا فــــــي األدلــــــة الشــــــرعیة أمكنــــــه أن یســـــتد

 .)٣٠٣(ةواألقیس

القـیم مـن تنـاقض  ابـنوقـد ذكـر  ،فإذا كان ذلك كـذلك فمعرفـة األثـر والـتمكن منـه أولـى

جــل  علــى) ومــع هــذا فــإن العقلیــة القیاســیة كانــت تفــرض نفســها ٣٠٤القیاســیین الكثیــر(

إشـكالیة المتكـررة ب االعترافـاتالعلماء في ذلك الوقت بحیث یصـعب الفكـاك منهـا رغـم 

فـي قیـاس الشـبه  الـيبعض صوره فمن ذلك مثًال كالم اإلمام الغز  علىالقیاس والحملة 

 واخـتالفحیث یكون الجمع بین الفرع واألصل بوصف یوهم المناسـبة ولـیس بمناسـب 

الوصــف فیــه بــین الطــرد المحــض والمناســب عــدوه أحیانــًا مــن  اعتبــاراألصــولیون فــي 

حیــث یعبــر عــن  الــيالغز وهنــا تصــل الحیــرة والتســاؤل باإلمــام  .الخفــي كمــا ســبق ذكــره

 االعتـرافمـع  ،فإذا كان معنـى التشـبیه الجمـع بـین الفـرع واألصـل بوصـف :ذلك بقوله

فــإن لــم یــرد األصــولیون بقیــاس الشــبه هــذا الجــنس  ،أن ذلــك الوصــف لــیس علــة للحكــم

   .)٣٠٥لمناسب ؟ (وعن ا ،فلست أدري ما الذي أرادوا وبما فصلوه عن الطرد المحض

  :حزم ابنمسوغات الظاهر عند  :المطلب الثاني

   :)٣٠٦حزم ( ابنوفي هذا یقول  :كمال الشریعة وبیانها وشمولها :أوالً 

 ألــیس قــد بعــث اهللا عــزَّ وجــلَّ محمــدًا  :ویقــال للقــائلین بالقیــاس :قــال أبــو محمــد

اهللا ورفــض كــل معبــود  فــأول مــا دعــاهم إلیــه قــول ال إلــه إال ،اإلنــس والجــنإلــى رســوًال 

ولــم یكــن فــي الــدین شــریعة غیــر  ،دون اهللا تعــالى مــن وثــن وغیــره وأنــه رســول اهللا فقــط

نعــم  :فمــن قــولهم وقــول كــل مســلم وكــافرشــيء  ال إیجــاب حكــم وال تحــریم ،هــذا أصــالً 

هــذا أمــر ال شــك فیــه عنــد أحــٍد فــإذا هــذا ال خــالف فیــه وال إیجــاب ثــم أنــزل اهللا تعــالى 

وما نهى عنه فهو حرام وما لم یأمر به وال نهى عنـه  ،أمر به فهو واجب فما ،الشرائع

هــذا أمــر معــروف ضــرورة بفطــرة العقــول مــن كــل  ،فهــو مبــاح مطلــق حــالل كمــا كــان

   .أحداً 

                          
  .  ١٩/٢٨٩ ابن تيميه  ) جمموع فتاوى شيخ اإلسالم٣٠٣(

  .  ٣١٢-١/٢٦٨ البن القيم  ) أعالم املوقعني٣٠٤(

  .  ٢/٨١) املستصفى للغزايل ٣٠٥(

  . وما بعدها  ١٠٣* انظر بتامل لشرح هذا املعىن ما سبق ان عاجلناه يف ص   ٢/٨) اإلحكام البن حزم ٣٠٦(



  ١٤٨

هذه الحجة المنطقیـة فـي التوقـف تجعـل الفقـه مقیـدًا بـالنص وجـودًا وعـدمًا فعـدم الـنص 

وهـو الـدلیل الرابـع  ستصـحاب االذلـك فـي  وسـیأتي .هو التـرك واإلباحـة وعـدم التكلیـف

  .من النص إن شاء اهللا

أمــا الــنص فإنــه بالضـــرورة شــامل لكــل مـــا یبنــي مــن األحكـــام بقــوة العمــوم وشـــموله ال 

فیمـــا هـــل دل  االخـــتالفبالقیـــاس علیـــه*. وهـــذه البادئـــة مســـلم بهـــا مـــن الطـــرفین وٕانمـــا 

والـذي یـذهب إلیـه  .ذلـك النص بعمومه أو بدلیل آخر كدلیل خطـاب أو مفهومـه ونحـو

النــاس التــدبر  علــىحــزم ویؤكــده هــو أن الــنص أفــاد ذلــك إفــادة جلیــة لمــن تــدبر و  ابــن

 ،حكــم اهللا مــا دام الـنص هــو المحـدد لنــوع الحكــم علـىبالوسـائل التــي تبقـي الــنص داًال 

الـرأي ؟ ألـیس مـن أقـر بمـا ذكرنـا ثـم أوجـب مـا ال إلـى القیـاس أو إلى ففي ماذا یحتاج 

ابــه أو حــرم مــا ال نــص بــالنهي عنــه قــد شــرع فــي الــدین مــا لــم یــأذن بــه اهللا نــص بإیج

 .تعالى ؟ وقال ما ال یحل القول به ؟ وهـذا برهـان الئـح واضـح وكـاف ال معتـرض فیـه

القیــاس ؟ أفیمــا نــص إلــى وفــي مــاذا یحتــاج  :ثــم یقــال لهــم أیضــًا وبــاهللا تعــالى التوفیــق

فیمــا لــم یــنص علیــه ؟ فــإن قــالوا فیمــا نــص  علیــه اهللا تعــالى ورســوله علیــه الســالم ؟ أم

وهـو مـع ذلـك قـول  ،ألنه لم یقل بهذا أحد ،فارقوا اإلجماع وقاربوا الخروج عن اإلسالم

وال اصـل إال  ،أصل یرد ذلك الفرع إلیـه علىألنه ال قیاس إال  ،ال یمكن أحد أن یقوله

 .النصإلى قولهم إن القیاس إنما هو مردود  علىفصح  ،بنص أو إجماع

 .أمـا مـن قـال إن القیـاس یكـون فیمـا لـم یـنص علیـه .انتهتهذا تكون الحجة قد  علىو 

وهـو التنبیـه  ،وهـو الـذي یسـمونه قیاسـاً  ،بـل بالداللـة باسمهأو قال إن النص ال یتناوله 

 علـــىحـــزم  ابـــنهنـــا یـــأتي رد  .فحیثمـــا وجـــدت تلـــك العلـــة حكـــم بهـــا ،علـــة الحكـــم علـــى

   :)٣٠٧الحجتین باآلتي (

القیــاس فیمــا ال نــص فیــه عارضــته اآلیــات وقــول رســوله إلــى ن قــال نحتــاج مــ :األول

 وقــول الســلف فمــن القــرآن قولــه تعــالى: اْلَیــْوَم َأْكَمْلــُت َلُكــْم ِدیــَنُكْم ِوَأْتَمْمــُت َعَلــْیُكْم

ْطَنا ِفي الِكَتاِب ِمـن َشـْيءٍ } وقوله تعالى ٣{سورة المائدة اآلیة  ِنْعَمِتي ة {سـور  مَّا َفرَّ

َل ِإلَـْیِهمْ } وقوله تعـالى ٣٨األنعام اآلیة  } ٤٤{سـورة النحـل اآلیـة  ِلتَُبـیَِّن ِللنَّـاِس َمـا ُنـزِّ

                          
  .  ٨/٢،٣،٤) اإلحكام البن حزم ٣٠٧(



  ١٤٩

اللهـم فأشـهد)  :قـال :نعـم :(اللهم هـل بلغـت ؟ قـالوا:في حجة الوداع وقول النبي 

   :علیهم رواها بسنده ة) وأقوال من السلف موقوف٣٠٨(

لــم فلیثــر القــرآن فإنــه فیــه علــم األولــین واآلخــرین) (مــن أراد الع:مســعود ابــناألول: عــن 

فــدل  ،فیـه إال وهــو فـي القــرآن) اختلــفشـيء   (أنـه لــیس:والثـاني عــن مسـروق والزهــري

 علــــىأي كمــــال النصــــوص الدالــــة  ،كمــــال الــــدین علــــىالقــــرآن والســــنة وقــــول الســــلف 

 .فال حاجة للقیاس ،األحكام

عــورض بــأن هــذه  ،لــبعض بالداللــةوا باالســمبعــض األحكــام  علــىمــن قــال نــص  :ثانیــاً 

فــإن  .لــذلك المعنــى بعینــه أو ال تكــون ،الداللــة ال تخلــو أن تكــون موضــوعة فــي اللغــة

 باالســمأي  ،قسـمینإلـى فبطـل التقسـیم  ،فهـي مـن القسـم األول باسـمهكانـت تـدل علیـه 

فهــذا ینــافي الــبالغ باللســان  االســمأمــا إذا لــم تكــن موضــوعة فــي اللغــة لهــذا  .وبالداللــة

أما التنبیه فیقول فیـه (ال تنبیـه وال بیـان فـیمن یریـد أن یعلمنـا  .العربي كما ینافي البیان

أو مـن یریـد أن  ،ذلـك بمـا نقطـع فیـه الیـد علـىویـدلنا  ،حكـم الصـداق فـال یـذكر صـداقاً 

 ،أو یرید الجوز فیذكر الملح ویرید المخطـئ فیـذكر المتعمـد ،یذكر األكل فیذكر الوطء

 .وٕایجـاب للحكـم بـالظن الكـاذب ،وٕالـزام لعلـم الغیـب والكهانـة ،یطـاق وهذا تكلیـف مـا ال

   .عنه وتنزه رسوله  ،تعالى اهللا عن ذلك

الـذي یحـوي التنبیـه ؟ هـل ثمـة وجـود  واالختصارإذا فماذا تكون البالغة وجوامع الكلم 

   :حزم ابنلهذا المنحى في الداللة في اللغة أم ال ؟ هنا یقول 

المعنــى الــذي عبــر عنــه بألفــاظ إلــى وجوامــع الكلــم والتنبیــه أن یــأتي  االختصــار"وٕانمــا 

 ،ةمــن المــراد بهــا البتــشــيء   وال یشــذ عنهــا ،كثیــرة فینبــه بألفــاظ مختصــره جامعــه یســیرة

والبیــان والتنبیــه  االختصــارفهــذه حقیقــة  ،وال تقتضــي مــن غیــر المــراد بهــا شــیئًا أصــالً 

ْعتَــُدوا َعَلْیــِه ِبِمْثــِل َمــا اْعتَــَدى اْعتَـَدى َعَلــْیُكْم فاَفَمــْن  :ویضـرب لــذلك مــثًال بقولــه تعــالى

} فـــدخل تحــت هـــذا اللفــظ مـــا لـــو تقصــى لملئـــت مـــن ١٩٤{ســـورة البقــرة اآلیـــة  َعلَــْیُكمْ 

 ،والجراحـــات جرحـــًا جرحـــاً  ،مـــن ذكـــر قطـــع األعضـــاء عضـــوًا عضـــواً  ،أســـفارًا عظیمـــة

یقتضــیه هــذا المعنــى مــن  وكــذلك أخــذ أمــوال النــاس وســائرها مــا ،والضــرب هیئــة هیئــة

                          
  بلفظ أال هل بلغت .  ٦/٣٠٧كتاب احلج و أيضاً يف   ٣/٦) احلديث رواه البخاري ٣٠٨(



  ١٥٠

فــي ذلــك ومثــل لــه فــي الســنة بقولــه علیــه  أمــرهونفــاذ  ،تــولي المجنــي علیــه لالقتصــاص

المعـاني  علـىهـذا دال  علـىوسـائر كالمـه  …الصالة والسالم (جرح العجماء ُجبـار) 

 .)٣٠٩باألسماء الموضوع لها في اللغة التي خوطبنا بها (

   .عن القیاس واستغنائها وبهذا البیان والشمول تتضح سعة الشریعة

   :ثانیًا مشكلة القیاس والتعلیل

اإلجمـاع قـد  أنحـزم ذكـر  ابـنوذلك أن  ،من مسوغات الظاهر "الدلیل" مشكلة القیاس

دلیــل قــام مــن هــذه  علــىأن األحكــام تؤخــذ مــن الكتــاب والســنة واإلجمــاع و  علــى انعقــد

 باالستحسـانفمـن قائـل  ،الـنص علـىنبنـى افي هـذا الـدلیل أو مـا  اختلفواالنصوص ثم 

 انحصــرتومــن قائــل بقــول الصــاحب ومــن قائــل یقــول بالقیــاس وقائــل یقــول بالــدلیل ثــم 

المسـألة بـین القـائلین بالقیـاس والقـائلین "بالـدلیل" وكفـى أهـل القیـاس أهـل الـدلیل مؤونــة 

بــل كفــى  ،وقــول الصــاحب بمــا دار بیــنهم حــول ذلــك مــن جــدل االستحســان علــىالــرد 

 فانحصـــرت) ٣١٠بعـــض أنـــواع القیـــاس ( علـــى"الـــدلیل" مؤونـــة الـــرد  أهـــل القیـــاس أهـــل

   .المسألة بین القول بالقیاس والقول بالدلیل

مشـــكلة القیـــاس ورأي الســـلف والصـــحابة فیـــه وجـــوهر قضـــیة إلـــى وقـــد ســـبق أن أشـــرنا 

وفي شأن العلـل  .العلة والتعلیل التي أطبق علیها حذاق أهل القیاس علىالقیاس تقوم 

وال أحــــد مــــن  ،" لــــم یقــــل بهــــا واحــــد مــــن الصــــحابة بوجــــه مــــن الوجــــوه حــــزم ابــــنیقــــول 

 ،وٕانمــا هــو أمــر محــدث فــي أصــحاب الشــافعي ،وال أحــد مــن تــابعي التــابعین ،التــابعین

وهـذا أمـر متـیقن عنـدهم  .ثـم تالهـم أصـحاب مالـك ،ةواتبعهم علیـه أصـحاب أبـي حنیفـ

وال فـــي روایـــة  - مـــن الروایـــات عـــن أحـــد ممـــا ذكرنـــا أصـــالً شـــيء   ومـــا جـــاء .وعنـــدنا

أن أحـدًا مــن تلـك األعصــار علـل حكمــًا بعلـه مســتخرجه یجعلهــا   - ضـعیفة أو ســقیمة

 .)٣١١. الخ" (.ثم یقیس علیها ،عالمة للحكم

حـزم  ابـنبـل إن تتبـع  ،العلـة اصـطالحوال یجوز القیاس إال بعلة ولم ینقـل عـنهم حتـى 

القیـاس إنمـا حـدث فـي  أن ىدلتـه علـ - وهو من هو في هذا الشأن -لروایات السلف 

                          
  طبعة عيسى الباب احلليب طبعة قدمية بدون تاريخ .  ٢/٥٩كتاب الديات ويف مسلم يف كتاب احلدود   ٩/٦١٨و احلديث يف صحيح البخاري  ٨/٥٥٤) اإلحكام البن حزم ٣٠٩(

  .   ١٧٧/  ٧) األحكام البن حزم ٣١٠(

  .  ٧/١١٧) اإلحكام البن حزم ٣١١(



  ١٥١

التقلیــد والتعلیــل للقیــاس فــي  ابتــدأكمــا  ،ثــم فشــا وظهــر فــي القــرن الثالــث ،القــرن الثــاني

وفشـا وظهـر فـي القـرن الخـامس وهـو قرنـه الـذي عاصـره واعیـًا لمـا یـدور  ،القرن الرابع

 القــول بالتشــبیهإلــى العلــل ولجــأوا و  وذكــر أن بعــض الفقهــاء فــروا مــن لفــظ القیــاس .فیــه

وذكر أن أكثر هذه الطائفـة فمـن  .وهو المعنى الذي فروا منه بعینه ،التنظیرو  تمثیلالو 

. .ومنهم نبذ من أصحاب مالـك ،ومن لم یقلد أحدًا من علماء الحدیث ،أصحاب أحمد

الذي جـاء  االتفاقأن القیاس بصورته هذه محدث ! إذًا فما وجه إلى وخلص من ذلك 

ذلـــك أن أهـــل القیـــاس ال  علـــى؟ واإلجابـــة  حكـــم ینبنـــي مـــن الـــنص علـــىفـــي اإلجمـــاع 

یقولون أنه تنـزل النـوازل وال یكـون لهـا حكـم فـي الكتـاب والسـنة بـل لهـا حكـم أمـا بـنص 

   :) وهنا یقول أبو محمد٣١٢الحكم ( علىأو بداللة تدل  ،أو بإشارة

؛ ولكن إذا كان الدلیل الذي تذكرون ال یحتمـل إال وجهـًا واحـدًا فهـذا قولنـا "إن هذا حق

أمــا أن  :قســمینإلــى فهــذا ینقســم  ،وٕان كــان الــدلیل یحتمــل وجهــین فصــاعداً  ، قــولكمال

یكون هنالك نص آخر یبین مـراد اهللا تعـالى مـن ذینـك الـوجهین فصـاعدًا بیانـًا جلیـًا أو 

 ابـنوهو النص بعینـه لـم نـزل عنـه وهـذا هـو الـدلیل الـذي یعنیـه  ،إجماع فهذا هو قولنا

أما أن ال یكون هناك نص آخر وال إجماع یسـتبین  .النصحزم بدیًال للقیاس ألنه من 

حـزم باإلشـكال والتلبـیس وال یصـح أن  ابـنفذلك ما یصفه  ،بأحدهما مراد اهللا عزَّ وجلَّ 

    .)٣١٣یقال في الدین" (

هنا نكـون قـد أنهینـا الفصـل األول مـن البـاب الثـاني بمسـوغات الـدلیل ومسـوغات ٕالى و 

   .لیه في الفصل الثاني بعون اهللا وتوفیقهالدلیل ونقف عإلى الظاهر لندخل 

 
 
 

  

  

  

                          
  .  ١١٨ - ٧/٨٧) السابق ٣١٢(

  .  ٥/٨٧) اإلحكام البن حزم ٣١٣(



  ١٥٢

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 المبحث األول

 حزم والعلماء ابنعند  االستداللو الدلیل 

 حزم والعلماء ابنعند  االستداللو معنى الدلیل  :المطلب األول

   :معنى الدلیل في اللغة

قــد (دلــه)  ) الــدلیل مــا یســتدل بــه والــدلیل والــدال أیضــاً ٣١٤قــال فــي مختــار الصــحاح (

اللة) بفتح الدال وكسرها (َدُلولة) بالضم والفتح أعلى على َ  .  .الطریق ُیِدله بالضم (ِد

   :)٣١٥زاد بن منظور في لسان العرب (

   :وأنشد أبو عبید

                          
  (منشورات مكتبة أسامة) .  ٢٠٩خمتار الصحاح حملمد بن أيب بكر الرازي ، ص  )٣١٤(
  .  ١١/٢٤٩لسان العرب البن منظور  )٣١٥(



  ١٥٣

 وٕاني امرؤ بالطرق ذو دالالت 

  :قال ،الذي یدلك :الدلیليو  و الدلیل

   بجربسیف األ ،من أهل كاظمة      دلیل دائب علىشدوا المطي 

حـــذف المضـــاف أي شـــدوا  علـــىویكـــون  :جنـــي ابـــنقـــال  ،معنـــاه بـــدلیل :قـــال بعضـــهم

 علــىداللــة دلیــل فحــذف المضــاف وقــوى حذفــه هنــا الن لفــظ الــدلیل یــدل  علــى يالمطــ

هـذه الحـال مـن الضـمیر فـي شـد وشـدوا  علـىو  ،اهللا اسـم ىوهو كقولك سر علـ ،الداللة

عــل محــذوف كأنــه قــال شــدوا المطــي ولیســت موصــوله لهــذین الفعلــین لكنهــا متعلقــة بف

 ،ففــي الظــرف دلیــل لتعلقــه بالمحــذوف الــذي هــو معتمــدین ،دلیــل دائــب علــىمعتمــدین 

ـــة وأدالء ـــدلیلي واالســـم ،والجمـــع أدل ـــة وال ـــتح والدلول ـــة بالكســـر والف ـــة والَدالل ـــال  .الِدالل ق

   .ورسوخه فیها ةسیبویه والدلیلي ِعْلُمُه بالِدالل

 ،ویخرجـون مـن عنـده أدلـة :حابة رضـوان اهللا علـیهمفـي الصـ ،وفي حدیث علي 

یعنــي یخرجــون مــن عنــده فقهــاء  ،وهــو جمــع دلیــل أي بمــا علمــوا فیــدلون علیــه النــاس

وأدللـــت  ،ودللــت بـــه أدل داللـــة .عرفتـــه ،ودللـــت الطریـــق .فجعلهــم أنفســـهم أدلـــة مبالغــة

 . الخ .المحجة البیضاء :والدلیلة .بالطریق إدالالً 

قصد اإلمـام أبـو محمـد بـن حـزم لمجمـوع الجمـل التـي حصـرها ممـا  فجمیع هذا المعنى

طریـٍق هـو عـین المحجـة  علـىبه في فهم الـدین والتفقـه  واالهتداءعلیه  االعتمادیمكن 

 ،وذلــك لتبعیتهــا للــنص واضــطرادها مقابــل مــا یــرى مــن تنــاقض أهــل القیــاس ،البیضــاء

یـــر نـــص وال قیــــاس مـــن تـــركهم للنصـــوص مقابــــل القیـــاس أو عـــدولهم عـــن القیــــاس لغ

   .صحیح وال سقیم وال قول صاحب مما أكثر من ذكره في قضایا الفروع في المحلي

قـد یكـون برهانـًا وقـد یكـون إسـمًا یعـرف  :ومما جاء عنه في اإلحكام في تعریف الـدلیل

فـذلك اللفـظ  ،طریـق تریـد قصـده علـىكرجـل دلـك  ،به المسمى وعبـارة یتبـین بهـا المـراد

مــا طلبــت وقــد یســمى المــرء الــدال دلــیًال أیضــًا وعنــه  علــىدلیــل الــذي خاطبــك بــه هــو 

وقـــد یكـــون إنســـانًا معلمـــًا وقـــد یعبـــر بـــه عـــن  يءأیضـــًا الـــدال هـــو المعـــرف بحقیقـــة الشـــ

المجــاز ویســمى  علــىالبــاري تعــالى الــذي علمنــا كــل مــا نعلــم وقــد یســمى الــدلیل داًال 

الـدلیل إلـى عـل الـدال وقـد تضـاف والداللـة ف .الدال دلیًال أیضًا كـذلك فـي اللغـة العربیـة



  ١٥٤

هو طلب الدلیل من قبل معارف العقل ونتائجه أو مـن قبـل  :االستداللو  .المجاز على

 .)٣١٦( يءحقیقة حكم الش علىأما البرهان فهو قضیة أو قضایا دلت  .أستاذ یعلم

یأتیـان بمعنـى واحـد كمـا جـاء فـي موسـوعة  االسـتداللو أما عنـد بعـض العلمـاء فالـدلیل 

نـــوع إلـــى الـــدلیل وأحیانـــًا إلـــى أحیانـــًا  االســـتداللفتشـــیر كلمـــة  .)٣١٧(ةالفقهیـــ األزهـــر

إلــى وأن كــان هنــاك إتجــاه قــوي  ،بعــض أنــواع القیــاسإلــى وأحیانــًا  ،خــاص مــن الــدلیل

ممــا یقربــه  ،فــي نــوع خــاص مــن األدلــة ال یكــون نصــًا وال إجماعــًا وال قیاســاً  اســتعماله

حزم كما سـبق وكمـا سـیأتي فإنـه  ابنولكن  .حزم ابنمن مراد الدلیل عند إلى نوعًا ما 

عنـــده طلـــب الـــدلیل مــن قبـــل معـــارف العقـــل  االســتداللف ،االســـتداللو فــرق بـــین الـــدلیل 

 ،أو مـــن مصــدر علمـــي كإنســان یعلـــم أو أدلــة نصـــیة قطعیــة الثبـــوت والداللـــة هونتائجــ

مـن حزم واضـح ومحـدد بصـورة دقیقـة  ابنحسب تعریفه لهذه القطعیات فالتعریف عند 

ومـا یهـم هنـا إننـا إذا تأملنـا المعنـى المقصـود  .جهة اللغـة أوًال ثـم مـن جهـة الشـرع ثانیـاً 

فــي التعریــف مــن جماعــة ألخــرى نجــد أن هنــاك  االضــطرابلــدى جمیــع العلمــاء رغــم 

كمـا هـي  ،وهو مجموع األدلة غیر المنصوص علیها ،معنى مشترك یشیر إلیه الجمیع

   :تیةخالصة رأي الموسوعة الفقهیة اآل

مجمــوع أدلــة غیــر الــنص  :ال یعــدو أن یكــون االســتداللأن  :والنتیجــة التــي نخــرج بهــا

واإلجمــــاع والقیــــاس األصــــولي ؛ أي قیــــاس العلــــة ویختلــــف األصــــولیون فــــي تحدیــــدها 

)٣١٨(. 

  :عند الفخر الرازي االستداللو الدلیل 

األحكــام  خراجواســت االســتنباط علــىعنــد الفخــر الــرازي بإیجــاز یــدل  االســتداللو والــدلیل 

   .والبحث فیها عن داللة الخطاب وطلب المعاني منه

ولكنــه  ،أو ال یكــون كــذلك ،أو معنــاه ،الحكــم بلفظــه علــىإمــا أن یــدل  :فالخطــاب عنــده

  یكون 

                          
  .  ١/٣٩اإلحكام البن حزم  )٣١٦(
وما بعدها وكتاب اجلامع بيان العلـم البـن عبـد الـرب و كتـاب احملصـول للفخـر الـرازي  ٦/١٩٩الناصر الفقهيه أنظر موسوعة مجال عبد  )٣١٧(

   اآليت ذكرمها ..

  . ٦٥٢وأصول مذهب اإلمام أمحد للرتكي ص  ٢/٩٢وأيضاً كتاب جامع بيان العلم وفضله البن عبد الرب  ٦/٢٠١املصدر السابق  )٣١٨(



  ١٥٥

هنــا ٕالــى و  ،)٣١٩الحكــم ( علــىآخــر صــار المجمــوع دلــیًال شــيء  بحیــث لــو ضــم إلیــه

إلــى الــذي یضــم  يءفــي الشــ یكــون بعــد ذلــك االخــتالفحــزم والعلمــاء ولكــن  ابــنیتفــق 

 .كما سنرى الحقًا إن شاء اهللا ،النص

إن هنـاك أدلـة نصـیة جزئیـة ذریـة كمـا أن هنـاك أدلـة نصـیة  علىأي أن الجمیع متفق 

بینمــا عنــى اآلخــرون بــبعض منهــا  .حــزم ابــنهــذه الكلیــات هــي التــي عنــى بهــا  .كلیــة

حـزم  ابـنلـذا جـاء كـالم  سـتنباطاالوسموه بالقیاس وزادوا فیه آلیة العلة الفعالة جدًا في 

 ،اهتمامــهألن هــذا محــل  ،االســتداللو أكثــر وضــوحًا وأكثــر تحقیقــًا فیمــا یتعلــق بالــدلیل 

ــة فلــم یلتفــت إلیهــا  ،وهــو العــالم الممحــص والموســوعي المحقــق حــزم فــي  ابــنأمــا العل

العلــة فــي بعــض األحكــام فإنــه قــد إلــى األحكــام ألنــه وجــد أن الشــرع وٕان كــان قــد أشــار 

فلم تعـد عنـده هـذه اآللیـة صـالحة للتعبـد والقـول  ،مل في أكثر الشرع بغیرها وبضدهاع

 .إذ القول بها یناقض الشریعة في كثیر من األحیان ،في دین اهللا

   :عند المناطقة االستدالل

ولكــن لمناســبته هنــا نشــیر إلیــه  ،هــذا الموضــوع فــي فصــل القیــاسإلــى ســبقت اإلشــارة 

   :بطریقة موجزه

 ،االســتداللهــو لــب المنطــق كمــا یعتبــر المنطــق عنــد أهلــه أنــه علــم  ســتداللاالیعتبــر 

هـــو عمـــل  االســـتداللو  .نتـــائج صـــادقةإلـــى وینتهـــي  ،یبـــدأ بمقـــدمات توضـــع ویســـلم بهـــا

الـــــذهن األساســـــي عنـــــدما یـــــنغمس فـــــي عملیـــــة اإلقنـــــاع والجـــــدل للتمیـــــز بـــــین الخطـــــأ 

النتـــائج التـــي إلـــى مات بالـــذهن مـــن المقـــد االنتقـــال االســـتداللفیحـــدث فـــي  ،والصـــواب

حكــم جدیــد یغــایر األحكــام إلــى وهــو وصــول  ،داخــل المقــدمات ةتكــون كامنــة ومتضــمن

وٕانمـا  ،باسـمهبمعنـى أن الحكـم الـذي یسـتنتج غیـر منصـوص علیـه  ،التي أستنتج منهـا

 ستخراجًا.ا واستخرجت استنبطت

ستصـحب اهنا عمل المنطق في سیاق الحجج وهو بتسمیته هـذه یكـون قـد  االستداللو 

واألدلـة التـي  ،الـدلیل ىعلـ االسـمطلـب الـدلیل ثـم طـرد  علـىالـذي یـدل  االسـتداللاسم 

وغیــر  -االســتداللأعنــي –مباشــر وغیــر مباشــر إلــى یســتعملها المناطقــة حیــث قســموه 

                          
  .  ١/٤٠٩زي كتاب احملصول للفخر الرا  )٣١٩(



  ١٥٦

فهــــــذا  .غیــــــر المباشــــــر االســــــتداللالمباشــــــر ســــــموه بالقیــــــاس المنطقــــــي ویشــــــار إلیــــــه ب

عنـد بعـض الفقهـاء هـو الـذي سـاد وهـو ال یخلـو للتسمیة عند المناطقـة و  ستصحاب اال

من تساهل إذ المسمیات هنـا لهـا مـدلول ونتـائج تقتضـي وضـع األشـیاء (األسـماء) فـي 

 .موضعها حصرًا لدائرة الخالف وٕاحكامًا للعلوم التي تنبني علیها

   :مختصر نظریة الدلیل :المطلب الثاني

القـــول  ىمیـــزًا كـــامًال تقـــوم علـــحـــزم األصـــولیة التـــي تمیـــز مذهبـــه ت ابـــنمـــع أن نظریـــة 

بالـــدلیل إال أن هـــذا البـــاب فـــي كتابـــة اإلحكـــام ال یوجـــد مجـــردًا إال فـــي أقـــل مـــن ثـــالث 

مــن الجــزء الخــامس) وهــذا التجریــد  ١٠٨صــفحة إلــى  ١٠٥صــفحات تقریبــًا (مــن ص 

فقهه بعد الكتاب والسنة واإلجماع التي یتفق فیهـا إجمـاًال  ألصولهو األساس النظري 

   .مي هذا العلم وفقهائه رغم إن له منحًى خاٌص به في تناول هذه األصولمع متكل

حـــزم فهـــو أســـاس ومنطـــق أصـــولي ســـلفي نصـــي صـــارم  ابـــنأمـــا القـــول بالـــدلیل عنـــد 

األصــل األول ومــا دل  علــىأســس منطقیــة وحجــج عقلیــة مســتندة  علــىالمنهجیــة یقــوم 

فالفقـه عنـد  .واإلجمـاع ،السـنة ،الكتـاب :علیه األصل األول وهو النص بصورة الثالثـة

وأصـــل الـــنص الكتـــاب والســـنة أمـــا  ،الـــنص ومـــا دل علیـــه الـــنص علـــىحـــزم یقـــوم  ابـــن

وقد یشتبه اإلنسـان كمـا یتبـادر لغیـر المـدقق  .اإلجماع فتابع للنص فمقامه مقام النص

فــیظن أن الــدلیل هــو القیــاس أو نــوع منــه وقــد یلتقیــان فــي بعــض الصــور أو العبــارات 

 ابــنصــطالحًا فـي علــم األصــول فـال مجــال للخلــط كمـا یبــین اأمــا  ،لغـةً فتشـتبه األمــور 

قـــد یشـــار إلیهـــا عنـــد  واالجتهـــادوالشـــبهة موجـــودة وقدیمـــة إذ أن القیـــاس والـــدلیل  .حـــزم

كمـا أشـتبه بفحـوى  ،فأشـتبه الـدلیل بالقیـاس ،واحـد كمـا مـرَّ  يءالشافعي في الرسـالة بشـ

 )  ٣٢١اج فیه وٕالحاقه به(شتباه القیاس بالعموم واإلدر اك ،)٣٢٠الخطاب (

   :قال أبو محمد في باب الدلیل

                          
  .٦٥٢وأصول مذهب اإلمام أمحد للدكتور الرتكي ص  ٢/٩٢أنظر جامع بيان العلم وفضله البن عبد الرب  )٣٢٠(
  .  ٢/٩٠أنظر إرشاد الفحول للشوكاين  )٣٢١(



  ١٥٧

وظـــن آخـــرون أن  ،(ظـــن قـــوم بجهلهـــم إن قولنـــا بالـــدلیل خـــروج عـــن الـــنص واإلجمـــاع

ونحــن إن شــاء اهللا عــزَّ وجــلَّ  ،فأخطــأوا فــي ظــنهم أفحــش خطــأ ،القیــاس والــدلیل واحــد

 تعالى التوفیق:  نبین الدلیل الذي نقول به بیانًا یدفع اإلشكال جملة فنقول وباهللا

 .)٣٢٢الدلیل مأخوذ من النص ومن اإلجماع (

   :الدلیل المأخوذ من اإلجماع

كلهـا أنـواع مـن أنـواع  .أربعـة أقسـامإلـى (فأما الدلیل المـأخوذ مـن اإلجمـاع فهـو ینقسـم 

   :وغیر خارجة عنه وهي ،وداخلة تحت اإلجماع ،اإلجماع

 .الحال استصحاب  .١

 .وأقل ما قیل .٢

 .ترك قول ما علىهم . وٕاجماع٣

 .إن حكم المسلمین سواء على. وٕاجماعهم ٤

   .في حكم كل واحد منها) اختلفوا(وٕان 

   :الدلیل المأخوذ من النص

   :كلها واقع تحت النص ،(أما الدلیل المأخوذ من النص فهو ینقسم أقسامًا سبعة

الم (كـل . أحداها مقدمتان تنتج نتیجة لیست منصوصة في أحدهما كقولـه علیـه السـ١

 .)١(مسكر خمر وكل خمر حرام)

 إن كل مسكر حرام.  علىفهاتان المقدمتان دلیل برهاني  ،كل مسكر حرام :النتیجة

. ثانیهمـــا شـــرط معلـــق بصـــفة فحیـــث وجـــد فواجـــب مـــا علـــق بـــذلك الشـــرط مثـــل قولـــه ٢

فقـد صـح بهـذا إن  ،}٣٨{سورة األنفال اآلیـة  ِإْن َینَتُهوا ُیْغِفْر َلُهْم َما َقْد َسَلفَ :تعالى

  .غفر له انتهىمن 

هتبـال بحـدود بلفظ آخر وهذا نوع تسمیة أهل اال لفظ یفهم منه معنى فیؤدي :ثالثها .٣

ـــه تعـــالى  ـــیمٌ الكـــالم (المتالئمـــات) مثـــل قول ـــَراِهیَم ألوَّاٌه َحِل ـــة  ِإنَّ ِإْب {ســـورة التوبـــة اآلی

                          
  فقط نضيف العنوان املناسب و األرقام للقضايا) .  ١٠٨ - ١٠٥(ص ٥حنن هنا نتقيد بسرد املؤلف يف األحكام اجلزء  )٣٢٢(
هــ عنايـة حممـد فـؤاد عبـد البـاقي واحلـديث يف  ١٤١٢كتـاب االشـربة طبعـة دار احلـديث   ١٥٨٨/  ٣احلديث اخرجه مسـلم يف صـحيحه  )١(

مسلم بعدة صيغ منها هذا اللفظ الربهاين املنطقي املرتب على مقدمتني ونتيجة فيها احلـد األكـرب واألصـغر واألوسـط (الـذي هـو علـة احلكـم  

  .كما عند ابن تيميه) 



  ١٥٨

هــو معنــى واحــد یعبــر  وهــذا ،} فقــد فهــم مــن ذلــك فهمــًا ضــروریًا أنــه لــیس بســفیه١١٤

فهـذه كلهـا أسـماء  ،ةعنبسـو  الضـرغامو  اللیثو  كقولك الضیغم واألسد ،عنه بألفاظ شتى

   .معناها واحد وهو األسد

ورابعهــا أقســام تبطــل كلهــا إال واحــدًا مثــل أن یكــون هــذا الشــئ إمــا حــرام فلــه حكــم  .٤

حكـم كـذا أو یكـون  فلـیس فرضـًا وال حرامـًا فهـو مبـاح لـه ،وٕاما مباح فله حكـم كـذا ،كذا

  .قوًال یقتضي أقسامًا كلها فاسد فهو قول فاسد

فیقتضي ذلك أن الدرجة العلیا فوق الدرجة التالیة لهـا  ،. خامسًا قضایا واردة مدرجة٥

مثـل قولـك أبـو بكـر أفضـل مـن عمـر  ،أنها فـوق التالیـة علىوٕان كان لم ینص  ،بعدها

 .ن عثمانبكر بال شك أفضل م وعمر أفضل من عثمان فأبو

 ،فقــد صــح بهــذا أن بعــض المحرمــات مســكر ،. سادســها أن تقــول كــل مســكر حــرام٦

هتبــــال بحــــدود الكــــالم (عكــــس القضــــایا) وذلــــك أن الكلیــــة وهــــذا الــــذي تســــمیة أهــــل اال

 الموجبة تنعكس جزئیة أبدًا. 

فقــد صــح مــن هــذا  ،زیــد یكتــب :مثــل قولــك ،. وســابعها لفــظ ینطــوي فیــه معــاني جمــة٧

ومثـل قولـه  ،وانـه ذو آالت یصـرفها ،وانـه ذو جارحـة سـلیمة یكتـب بهـا ،اللفظ أنـه حـي

} فصـح مـن هـذا أن زیـدًا ١٨٥{سورة آل عمران اآلیـة  ُكلُّ َنْفٍس َذاِئَقُة اْلَمْوتِ تعالى 

وأن لـــم یـــذكر نـــص  ،وهكـــذا كـــل ذي نفـــس ،أن هنـــدًا تمـــوت وأن عمـــرًا یمـــوتو  یمـــوت

وهـي كلهـا  ،ي معـاني النصـوص ومفهومهـاوهـ ،فهذه هـي األدلـة التـي نسـتعملها .اسمه

جمیــع هــذه األقســام ال تخــرج مــن أحــد و  .واقعــة تحــت الــنص وغیــر خارجــة عنــه أصــالً 

وأما عبارة عن معنى واحد بألفـاظ شـتى كلغـة یعبـر عنهـا  ،أما تفصیل لجملة :القسمین

   .بلغة أخرى

   :حجة العقلو  ك الحسار إد

وجـــلَّ (أم َلهُـــْم َأْعـــُیٌن ُیْبِصـــُروَن بهـــا)  أمـــا مـــا أدرك الحـــس فقـــد جـــاء الـــنص بقبولـــه عـــزَّ 

مــع  ،العقــلو  ) وســائر النصــوص المستشــهد فیهــا بــالحواس١٩٥{ســورة األعــراف اآلیــة 

النبــوة فلــم و  الربوبیــةو  وبهمــا عرفنــا صــحة القــرآن ،يءالعقــل أصــل لكــل شــو  أن الحــواس

حـواس لكـن الو  ألنـه لـو ال الـنص لـم یصـح مـا یـدرك بالعقـل ،نحتاج في إثباتهما للـنص



  ١٥٩

ال نأخـــــذ إال مـــــا فـــــي  :القـــــائلین ،لالســـــتداللحســـــمًا لشـــــغب أهـــــل الضـــــعف العاكســـــین 

 .النصوص

  :االستداللالفرق بین الدلیل و 

الـــدلیل وقـــد یوجـــد  علـــىألنـــه قـــد یســـتدل  ،هـــو غیـــر الـــدلیل االســـتداللحـــزم  ابـــنوعنـــد 

لبـه إمـا وقـد یجـد الـدلیل مـن ال یط ،وهو طلب الدلیل ممن ال یجـد مـا یطلـب االستدالل

فصــــح أن  ،ذهنــــه دفعــــةإلــــى أو یثــــوب  ،بــــأن یطالعــــه فــــي كتــــاب أو یخبــــره بــــه مخبــــر

سـتعمالهما بمعنـى االعلمـاء  علـىحـزم ولكـن غلـب  ابـنغیر الـدلیل كمـا بـین  االستدالل

   .واحد

    :المطلب الثالث

   :العلماءو  حزم ابنالشبه والفرق عند  –والقیاس  االستداللو  الدلیل

للـدلیل وقـد عـده بعـض العلمـاء نوعـًا مـن  االسـتداللكلمـة  عمالاسـتالعلمـاء  علىغلب 

حـزم  ابـنأمـا  ،)٣٢٣اإلمـام الشـافعي (إلـى القیاس وضـرب مـن ضـروبه ویرفعـون ذلـك 

الـنص أو  علـىوصـح أن دلیلینـا غیـر خـارج  ،غیـر الـدلیل االسـتدالل(فصح أن :فیقول

الـــدلیل ال و  دلـــیالً  العلـــة ال تســـمىو  ،وانـــه إنمـــا هـــو مفهـــوم اللفـــظ فقـــط ،اإلجمـــاع أصـــالً 

ـــة ـــم یوجـــد قـــط أحـــداهما خالیـــًا مـــن اآلخـــر ،یســـمى عل ـــة كـــل مـــا أوجـــب حكمـــًا ل  ،فالعل

وهنـا خلـط أصـحاب  ،فـذلك مـن طبعهـا ،الناریـات اسـتجالبهاو  كتصعید النار للرطوبـات

لم یـنص شيء  ففحش غلطهم وسموا حكمه في ،القیاس فسموا الدلیل علة والعلة دلیالً 

بـل هـذا هـو القیـاس الـذي  ،دلـیًال وهـذا خطـأ :أخـرشـيء  ه فـيعلیه بحكم قد نص علیـ

ـــه فمزجـــوا األشـــیاء ـــم یصـــفوا بعـــض المعـــاني مـــن  ،وخلطـــوا مـــا شـــاءوا ،ننكـــره ونبطل ول

 .وتاهوا ما شاؤا ،فأختلط األمر علیهم ،بعض

ـــىالحمـــد هللا و  ـــو ال إن هـــدانا اهللا عل  بـــاهللا التوفیـــقو  هدایتـــه وتوفیقـــه ومـــا كنـــا لنهتـــدي ل

 .وة به عزَّ وجلَّ القو  الحولو 

   :)٣٢٤عند بعض العلماء ( االستداللخالصة 

                          
  جامع بيان العلم وفضله البن عبد الرب بني الدليل و القياس يف املرجع السابق .  )٣٢٣(
وكتــاب إرشــاد الفحــول إيل حتقيــق احلــق مــن علــم  ٢٠١-٦/١٩٩ ةالتعويــل يف هــذه اخلالصــة علــي موســوعة مجــال عبــد الناصــر الفقهيــ )٣٢٤(

  .  ١٧٤-٢/١٧٢األصول للشوكاين 



  ١٦٠

وهــو الـــدلیل الـــذي ال یكـــون نصـــًا وال إجماعـــًا وال قیــاس علـــة فیـــدخل فیـــه بعـــض أنـــواع 

 ابــنفــإن حــذاق القیاســیین كمــا ذكــر  ،وٕان شــئت بعــض أنــواع مســمى القیــاس ،القیــاس

  .العلة علىحزم یعولون 

   :ستداللاالفمن أنواع القیاس التي تدخل في 

یســـمى تنقـــیح و  الفـــرع بنفـــي الفـــارقو  . القیــاس بنفـــي الفـــارق وهـــو الجمـــع بـــین األصـــل١

   .)٣٢٥المناط وهو القیاس في معنى األصل وبعض العلماء لم یعده من القیاس (

. قیــــاس الــــتالزم وهــــو إثبــــات أحــــد مــــوجبي العلــــة لتالزمهمــــا ویســــمى قیــــاس الداللــــة ٢

وخالصــة البحــث فیــه  .قطــع یــد الجماعــة بالواحــدالنبیــذ و و  الرائحــة فــي الخمــر كاشــتداد

   .)٣٢٦التالیة( ةباألقیس االستداللإلى ترجع 

 .االقترانيالقیاس  .٣

   .االستثنائيالقیاس  .٤

  .وهما في كالم اآلمدي اآلتي إن شاء اهللا ،يوهذان من قبیل القیاس المنطقي البرهان

   :االستداللأنواع 

   :نواع منهاأ على االستدالل) إن ٣٢٧ذكر اآلمدي (

فإنـــه  .ووجـــد المــانع وفــات الشــرط فینتفــي الحكــم .. قــولهم وجــد الســبب فثبــت الحكــم١

ولمــا لــم  .دلیــل مــن حیــث إن الــدلیل مــا یلــزم مــن ثبوتــه لــزوم المطلــوب قطعــًا أو ظــاهراً 

   .ستدالالً انصًا أو إجماعًا أو قیاسًا عده  یكن

إذ  ،دلـــیًال وال دلیـــل فـــال حكـــم كقـــولهم الحكـــم یســـتدعي ،نتفـــاء مداركـــها. نفـــي الحكـــم ب٢

 .األصل في األشیاء العدم

وذلــك القــول  .. الــدلیل المؤلــف مــن أقــوال یلــزم مــن تســلیمها لــذاتها تســلیم قــول آخــر٣

   :الالزم عنده له حالتان

أ. إمــا أن ال یكــون هــو وال نقیضــه مــذكورًا فیمــا لــزم عنــه بالفعــل ویســمى هــذا بالقیــاس  

 .النیةإلى عبادة وكل عبادة تفتقر ومثاله كل وضوء  ،االقتراني

                          
  .  ٣٤٧،  ٣٤٦،  ٦٤٤ر الرتكي ص أصول مذهب اإلمام أمحد للدكتو  )٣٢٥(
  .   ٢/١٧٢نظر إرشاد الفحول ا )٣٢٦(
  وما بعدها .  ٦/١٩٩املوسوعة الفقهيه  )٣٢٧(



  ١٦١

 :ومثالــه ،االســتثنائيمــذكورًا ویســمى بالقیــاس  - القــول الــالزم  - ب. أن یكــون ذلــك  

أو النقـیض لكنـه  ،إنسانًا فهو حیوان لكنه إنسان فیلزمـه إنـه حیـوان يءإن كان هذا الش

 .لیس بحیوان فیلزمه أنه لیس إنساناً 

   :أخرى للعلماء اختیارات ةة الفقهیوقد ذكر أصحاب الفضیلة في الموسوع

تــالزم بــین حكمــین مــن غیــر  :األول :ثالثــة أنــواع االســتداللالحاجــب إن  ابــنواختــار 

 ةوقـال العضـد وزاد الحنفیـ ،شـرع مـن قبلنـا :الثالـث ،ستصـحاب اال :الثاني ،تعیین علة

ام نفـــي المـــدارك فـــي األحكـــ :وقـــال قـــوم ،وزاد المالكیـــة المصـــالح المرســـلة االستحســـان

كمـــا نفـــى قـــوم دخـــول  االســـتداللنفـــى قـــوم كـــون شـــرع مـــن قبلنـــا داخـــل فـــي و  العدمیـــة

    .)٣٢٨( االستداللفي أنواع  ستصحاب اال

    :والتالزم بین حكمین من غیر تعیین علة مبسوط كاآلتي

    .تالزم بین ثبوتین

  .تالزم بین نفیین

  .تالزم بین ثبوت ونفي

  .تالزم بین نفي وثبوت

أمـا الـتالزم  ،فالتنافي یكون بین طرفین ،في الجملو  ي في المعنىوالتالزم عكس التناف

كمـا یكـون طـردًا  ،بصوره األربعة فقـد یكـون بـین الطـرفین طـردًا وعكسـًا أي إثباتـًا ونفیـاً 

    :ال عكسًا أي من طرف واحد ومثال ذلك

    :التالزم بین ثبوتین

ه وجـد إن كـل مـن صـح طالقـة صـح ظهـاره إذا ثبـت عنـدهم بـالطرد وهـو أنـ :نحو قول

شخص یصح طالقة یصح ظهـاره ویقـول بـالعكس وهـو أنهـم وجـدوا أن كـل شـخص ال 

  یصح طالقه ال یصح ظهاره. 

    :النفي للنفي استلزام

    - :تالزم بین نفیین

                          
  وقد عولنا علي هذه املوسوعة وعزوها دون الرجوع إيل الكتب املشار إليها ..  ٦/٢٠٠موسوعة مجال عبد الناصر الفقهيه  )٣٢٨(
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لصـح التـیمم بغیـر نیـة ألنـه فـي قـوة قولـك مـا لـم  ةومثاله أنه لو صح الوضوء بغیـر نیـ

  .غیره النتفاء يءالش انتفاءن لو تفید یصح التیمم بغیر نیة لم یصح الوضوء فإ

    :النفيو  تالزم الثبوت

  .أي ثبوت اإلباحة ینفي وجود الحرمة .نحو ما یكون مباحًا ال یكون حراماً    

    :الثبوتو  تالزم النفي

  .مثال ما ال یكون جائزًا یكون حراماً 

  العلماء و  حزم ابنعند  االستداللمناقشة وجه الشبه بین الدلیل و 

   :رازي الذي سبقت اإلشارة إلیة هووعند ال

    :. ما یدل بلفظه١

 واللغـة فیهـا الحقیقـي ،قصد المخاطب علىمعناه في اللغة وینزل  علىالخطاب یحمل 

الحقیقـة ولكـن هـذه التقاسـیم تعنـي تطـور  علىالشرعي وكله و  المجاز كما فیها العرفيو 

تتطــور المعــاني عنــد  فإنهــا أول مــا وضــعت تكــون بســیطة وألفاظهــا مباشــرة ثــم ،اللغــة

معــاني عرفیــه فــي مرحلــة مــا أو  علــىالنــاس  یتواطــأوقــد  ،أهــل اللغــة وســموه بالمجــاز

وهــي التــي قصــد بهــا  ،ومــن ذلــك المعــاني الشــرعیة ،بــین أهــل الفــن والعلــم اصــطالحیة

كالصــالة والزكــاة ونحوهــا فهــي مــراد الشـــارع  ،الشــارع معــان معینــة ونقلهــا مــن أصــلها

ه العرفــي ثــم الحقیقــي ثــم المجــاز وهــذا مــا ذهــب إلیــه الفخــر الــرازي بمعناهــا الجدیــد یلیــ

)٣٢٩(.   

وهــي فهــم معــاني األلفــاظ فــإن  ،لتزامیــةاال. مــا یــدل بمعنــاه وهــي عنــد الــرازي الداللــة ٢

   :اللفظ أما أن

  .تمام معناه وهو المطابقةإلى أن تفید داللته بالنسبة 

    .ما یكون داخًال في المسمى وهو التضمن أو

فیهـــا  ةالمطابقـــة الداللـــو  .االلتـــزامالتضـــمن فهـــو و  یكـــون لفـــظ خـــارج عـــن المطابقـــةأو  

ـــذهن مـــن  ،وذلـــك إن اللفـــظ إذا وضـــع للمســـمى ،والباقیتـــان عقلیتـــان ،وضـــعیة أنتقـــل ال

  .الزمهإلى المسمى 

                          
  .  ١/٤٠٩احملصول للرازي  )٣٢٩(
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المفیــد و  االلتـزاموالزمـه إن كـان داخـًال فـي المسـمى فهـو التضـمن وٕان كـان خارجـًا فهـو 

تركیبهـا و  في أفراد األلفاظ االلتزامالمعنى المستفاد من داللة و  ظاهراً  هنا اللزوم الذهني

  تجــــــــــــــــد بعضــــــــــــــــه فــــــــــــــــي شــــــــــــــــرح الــــــــــــــــدلیل وفــــــــــــــــي المحصــــــــــــــــول المشــــــــــــــــار إلیــــــــــــــــه 

    .)٣٣٠موسعًا (

والـدلیل  .الحكـم علـىآخـر صـار المجمـوع دلـیًال شيء  . ما یكون بحیث لو ضم إلیه٣

كـــون نصـــًا أو المضـــموم هنـــا عنـــد بعـــض األصـــولیین كمـــا قیـــده صـــاحب المحصـــول ی

وهـــذه منطقـــة خـــالف  ،بوجـــه مـــن وجـــوه القیـــاس مـــع إشـــكاله ،)٣٣١إجماعـــًا أو قیاســـًا (

عنــد اآلمــدي نجــد أن  االســتداللوٕاذا نظرنــا ألنــواع  ،أصــًال حتــى بــین القــائلین بالقیــاس

وجد المانع وفات الشرط فینتفي الحكم یشـبه مـا و  وجد السبب فثبت الحكم :األول النوع

 …هـو قولـه شـرط معلـق بصـفة فحیـث وجـدت و  الدلیل من النصحزم في  ابنقال به 

    .وهو الدلیل الثاني من النص .الخ

. الــخ .مداركــه بانتفــاء(انتفــاء الحكــم :الثــاني عنــد اآلمــديإلــى أیضــًا إذا نظرنــا  :الثــاني

النــوع الرابــع عنــد اآلمــدي إلــى فهــذا النــوع یمكــن ضــمه  ،وأن األصــل فــي األشــیاء العــدم

حـزم بالـدلیل الرابـع المـأخوذ مـن الـنص  ابـنهـو المشـار إلیـه عنـد و  ستصـحاب االوهو 

القـیم  ابـنوهو كمـا عرفـه  .الحال استصحاب والدلیل األول المأخوذ من اإلجماع وهو 

   :وهو ثالثة أقسام ،إثبات ما كان ثابتًا أو نفي ما كان منفیاً  استدامة) ٣٣٢(

   .البراءة األصلیة استصحاب  

    .للحكم الشرعي حتى یثبت خالفه الوصف المثبت استصحاب  

  .حكم اإلجماع في محل النزاع استصحاب و  

كــذلك النــوع الثالــث عنــد اآلمــدي الــدلیل المؤلــف مــن أقــوال یلــزم مــن تســلیمها  :الثالــث

   ... الخ.لذاتها تسلیم قول آخر

الخــامس وهــذه األنــواع مــن األدلــة و  یشــبه مــن الــدلیل المــأخوذ مــن الــنص الــدلیل األول

ـــ ـــة وٕان وجـــدت فـــي الشـــریعة وباتوجـــد ف ـــل دخـــول لي البـــراهین المنطقی لســـان العربـــي قب

                          
  .  ٢٣٤ - ١/٢١٩رازي احملصول لل )٣٣٠(
  .  ١/٤١٠احملصول للرازي  )٣٣١(
  .  ١/٣٣٩إعالم املوقعني البن القيم  )٣٣٢(



  ١٦٤

أن التمییز وجد فـي لغـات البشـر كمـا وجـد فـي عقـولهم  علىالمنطق الیوناني مما یدل 

    .مذ خلقوا ولذلك العقل خاطب الحق سبحانه وتعالى العباد وكلفهم

    .الحاجب مع أمثلته ابنرابعًا التالزم الذي عند 

 أي الثبـوت ،الرابـعو  حزم یتفق معه فـي الثالـث ابنإن  .واهللا أعلم .زم یبدو لناهذا التال

الثبوت فما یكون مباحًا ال یكون محرمًا كذلك ما ال یكـون جـائزًا و  وتالزم النفي ،النفيو 

  .یكون حراماً 

   :مناقشة كالم الرازي

ن و الـــدلیل المضـــموم هنـــا عنـــد بعـــض األصـــولیین كمـــا قیـــده صـــاحب المحصـــول یكـــو 

وهــذه منطقــة خــالف  ،بوجــه مــن وجــوه القیــاس مــع أشــكاله ،نصــًا أو إجماعــًا أو قیاســاً 

  .أصًال حتى یبین القائلین بالقیاس ناهیك عن نفاته

وهـي معرفـة مـراد نـص بـنص  .حزم إن هذه هي حجـة الـدلیل الـذي یقـول بـه ابنویرى 

 ألن إیضــــــاح ،القیــــــاس هنــــــاإلــــــى وال حاجــــــة  ،أخــــــر أو مجمــــــوع نصــــــوص أو إجمــــــاع

فهــذا مــن كمــال الشــریعة ووضــوحها ومــا لــم تــأِت بــه  ،النصــوص یكــون مــن النصــوص

أن المطلـــوب إلـــى ولـــم تبینـــه فـــال یـــدخل فـــي التكلیـــف وهـــو یـــرى ویشـــیر مـــرارًا  ةالشــریع

ویــذكر  .معرفــة النصــوص واآلثــار ومعانیهــا ال الــتحكم فیهــا بقواعــد قیــاس مختلــف فیهــا

 ،مــراد اهللا علــىالتشــابه بــین األدلــة ال یــدل ف ،هــذا الخــالف علــىاألمثلــة و  ویســرد األدلــة

كما الصفة التي یجعلها البعض علة لـذلك الحكـم  .قیاس واحد علىواألحكام ال تجري 

  .یمنعها آخرون

خــالف  علــىكمــا إن القــائلین بــه  ،حــزم منقــوض عقــالً  ابــنومــنهج تصــحیح العلــة عنــد 

 الـنصإلـى العـودة و  االنتبـاهشدید ولـیس أقـوال بعضـهم بـأولى مـن بعـض ممـا یسـتدعي 

   .لها النص الشریف دعاالبراءة األصلیة التي إلى الصیرورة و 

ألن  ،وهـذا تخلـیط تـام ،(وقد صحح بعضهم العلة بطردها في معلوالتهـا:وفي هذا یقول

ومـن المحـال أن ال یصـح األصـل  ،ٕاال فهـو باطـلو  ،الطرد إنما یصح بعد صحة العلة

    .إال بصحة الفروع



  ١٦٥

فلــیس مــن طردهــا لیصــححها بــأولى بمــن لــم  ،فــي طــرد تلــك العلــة فــوااختلوأیضــًا فــإنهم 

) یعنـي وضـع ٣٣٣وهذا كله تحكم في الـدین ال یجـوز) ( ،یطردها لیبطلها وطرد غیرها

  في هذه التحكیمات بقوله:  لالختالفمقاییس تحكم النصوص إطالقًا أو تقییدًا ومثل 

 ،حنیفــة ومالــك مــن ذلــك ومنــع أبــي ،(وذلــك نحــو طــرد الشــافعي علــة األكــل فــي الربــا

وطـرد مالـك علـة  ،الشـافعي مـن ذلـكو  ومنـع مالـك ،الكیـلو  وطرد أبو حنیفة علـة الـوزن

) إذًا كیـــف یكــون ضـــم ٣٣٤الشـــافعي مــن ذلــك) (و  ومنـــع أبــي حنیفــة ،األكــلو  االدخــار

حـــزم وكیـــف یكـــون شـــمولها لجمیـــع الحـــوادث  ابـــنبعـــض عنـــد إلـــى النصـــوص واألدلـــة 

  حكمًا ؟ 

والثـــاني شـــمول  ،بعضـــهاإلـــى فـــاألول هـــو ضـــم النصـــوص  :مینقســـإلـــى وهـــذا ینقســـم 

ـــة الكلیـــة مـــن غیـــر خـــروج إلـــى وهـــو اإلتجـــاه  .النصـــوص لجمیـــع الحـــوادث  علـــىاألدل

  .استبدالهاو  النصوص

 االســـتداللالتـــي خلـــت فـــي  االتفـــاقمنطقـــة إلـــى وهـــذا یعیـــدنا  :ضـــم النصـــوص :األول

ـــهو  ـــرازي بقول ـــي عبـــر عنهـــا ال ـــه(مـــا یكـــون بحیـــث لـــو ضـــم إل:الت آخـــر صـــار شـــيء   ی

(إنـه یوجـد حكـم بعـض :حـزم بقولـه ابـن) كمـا صـاغها ٣٣٥الحكم ( علىالمجموع دلیًال 

أو المجمــوع الــذي صــار  ،) ثــم قســم هــذا الــدلیل٣٣٦وبعضــها بالــدلیل ( ،النــوازل نصــاً 

    :دلیًال بقوله

(ولكـــن إذا كـــان هـــذا الـــدلیل الـــذي تـــذكرون ال یحتمـــل إال وجهـــًا واحـــدًا فهـــذا قولنـــا ال 

    :قسمینإلى فهذا ینقسم  ،وأما إن كان ذلك الدلیل یحتمل وجهین فصاعداً  ،قولكم

إمــا أن یكــون هنــاك نــص آخــر یبــین مــراد اهللا تعــالى مــن ذینــك الــوجهین فصــاعدًا بیانــًا 

    .وهو النص بعینه لم نزل عنه ،فهذا قولنا ،جلیًا أو إجماع كذلك

                          
  .  ٨/٦اإلحكام البن حزم  )٣٣٣(
  .  ٨/٦اإلحكام البن حزم  )٣٣٤(
  .  ١/٤١٠احملصول للرازي  )٣٣٥(
  .  ٨/٥اإلحكام البن حزم  )٣٣٦(



  ١٦٦

مراد اهللا عزَّ وجلَّ مـن ذلـك  أما أن ال یكون هناك نص آخر وال إجماع یبین بأحدهما 

ألغــى و  فسـبر واختـار القسـم األول .) وهـذا عنـده ال یصـح أن یقـال فــي الـدین٣٣٧الـخ (

واألول مــــن هــــذا التقســــیم یــــدخل فیمــــا یســــمیه بالــــدلیل وهــــو تبیــــین  .الثــــاني وتبــــرأ منــــه

 ،مــا هــو أبعــدإلــى فهنــاك یصــار  ،أمــا حیــث ال نــص معــین لحادثــة معینــة .النصــوص

 اإلطـــالقو  التخصــیصو  مــن آلیــة النصـــوص فــي التعمــیم ابتعــادغیـــر  وهــو الكلــي مــن

التشـریع الـذي لـم یـأذن إلى فإن النص سید الموقف في كل حال وتركه یؤدي  .التقییدو 

  .به اهللا

    :شمول النص لجمیع الحوادث :الثاني

یــــوم إلــــى الشــــك إن الشــــریعة قــــد أتــــت بنصــــوص تشــــمل كــــل األحكــــام لكــــل الحــــوادث 

الخلـق  علـىق لنص حكم اهللا بعض النـاس وقـد ال یوفـق ولكـن الحجـة وقد یوف ،القیامة

.  علىال    اهللا عزَّ وجلَّ

حــزم كــأثري  ابــنوقـد ســلك أهــل القیــاس مســلك العلــة فحیثمــا وجــدت وجــد الحكــم وســلك 

 .الـــنصإلـــى البـــراءة األصـــلیة وأرجـــع الكـــل و  العمـــومو  مســـلك النصـــوص فقـــال بالـــدلیل

  .أعقبه معلقًا علیهو  ر به الحدیث الشریفوملخص رأیه یبدو في قوله الذي صد

    :الحدیث

 واخــتالفهمفإنمــا هلــك مــن كــان قــبلكم بكثــرة مســائلهم  ،(دعــوني مــا تــركتكم:قولــه 

وقـد صـح الحـدیث  )١(. الـخ).اسـتطعتمفـأتوا منـه مـا  يءفـإذا أمـرتكم بشـ ،أنبیـائهم على

 النـــوازل وصـــحت بصـــحة الحـــدیث عنـــده أحكامـــًا ُأخـــر وهـــي شـــمول هـــذا الحـــدیث لكـــل

وتفصــیلي نصــي فیمــا لــم یبــین بنصــوص أخــر  ،فیمــا بــین يلاوجــه إجمــ علــىاألحكــام و 

    .یقرر ذلك بقوله عقیب إیراد الحدیث

ولـــیس  ،ألنــه لــم یــأمر بــه ،فلــیس واجبــاً  (فصــح نصــًا أن مــا لــم یقــل فیــه النبـــي 

یـأت  أنأنـه حـرام مكلـف  ادعـىفمـن  .فبقـى ضـرورة أنـه مبـاح ،حرامًا ألنه لـم ینـه عنـه

وصــح بهــذا  .وٕاال فقولــه باطــل ،أطعنــاو  فــإن جــاء ســمعنا ،فیــه بنهــي مــن النبــي 

                          
  .   ٨/٧٠٦اإلحكام البن حزم  )٣٣٧(
ومــا بعــدها  ١٨٣٠/  ٤طبعــة دار احلــديث وصــحيح مســلم  ٥٥٧ص  ٣جملــد  ٩ي كتــاب االعتصــام ج احلــديث انظــر صــحيح البخــار  )١(

  زهري الشاويش  ١٤٠٣ – ١٤٠٠طبعة املكتب االسالم  ٣٦١/  ١طبعة دار احلديث وايضا شرح السنة للبغوي 



  ١٦٧

وأن  ،إال مـا لـم نسـتطیع مـن ذلـك ،النص إن كل مـا أمـر بـه علیـه السـالم واجـب علینـا

حاشـا مـا بینـه علیـه السـالم أنـه مكـروه أو نـدب فقـط فلـم یبـق  ،كل مـا نهانـا عنـه فحـرام

إلـى وسـیاق كالمـه قبـل الحـدیث یشـیر )٢(جملـة  في الدین حكم إال وهو هنا منصوص

وهــذا دلیــل شــمول  ،أي اإلباحــة فــي كــل المســائل مســألة مســألة ،التفصــیل وهــو واضــح

أو البراءة األصلیة ومذكور في الدلیل إذ هو الـدلیل األول  ستصحاب االالشریعة وهو 

ده أن ومفـــا .الـــدلیل الرابـــع مـــن الـــدلیل المـــأخوذ مـــن الـــنصإلـــى مـــن اإلجمـــاع مضـــموم 

 فــي النصــوص كــل مســألة فمــا لــم یوجــد علــىالنصــوص حصــرت األحكــام نصــًا نصــًا 

  .أعني الحدیث السابق ،اآلثار الصحیحة الثابتة عناها هذا النص وشملهاو 

    :الداللة :المطلب الرابع

المعنــى  علــىوهنــاك الداللــة وهــي مــن المباحــث اللغویــة غیــر الكلیــة وهــي داللــة اللفــظ 

ـــه ـــوع مـــن أو مفهو  )١(بمنطوق ـــارهیمكـــن  االســـتداللمـــه وهـــذا الن ـــل الداللـــة  اعتب مـــن قبی

جزئیاتهــا أكثــر مــن كلیاتهــا و  النصــیة التــي تبحــث عــن المعــاني فــي مفــردات النصــوص

بنحـــو مـــا مضـــى مـــن مـــنهج اإلمـــام الـــرازي الـــذي  ،االســـتداللغیـــر أن مبـــدأه نشـــأ مـــن 

ـــــنص والظـــــاهر المنطـــــوق ،ذكرنـــــا ـــــه عـــــادة فـــــي ال  بأنواعـــــهالمفهـــــوم و  وتنحصـــــر أبحاث

فـــي داللـــة المنطـــوق والمفهـــوم فـــي كتـــب  االســـتداللوانحصـــار مباحـــث الـــدلیل وطـــرق 

الــدلیل أو األدلـة فـي الـنص المفــرد بصـورة ذریـة ممـا یعنــي  اختـزالإلـى األصـول یشـیر 

أن العقلیة األصولیة في المراحل المتأخرة قد تخلت عن التفكیر الكلـي الـذي كـان عنـد 

  .تدقیقًا في الجزئیاتو  صیاً ولربما صارت أكثر تق ،السلف

الوقوف عنـدها وتبـدأ بـالنص وهـو و  وتشمل مباحث الداللة هنا عدة أشیاء یجب تبیینها

األصــولیین القــول أو الجملــة التــي تفیــد إفــادة واحــدة كاملــة غیــر محتملــة  اصــطالحفــي 

لشـافعي } وعنـد ا١٩٦{البقـرة اآلیـة  ِتْلـَك َعَشـَرٌة َكاِمَلـةٌ :نحـو قولـه تعـالى ،أخـر يءلش

    .وهو موافق للغة )٢( المراد بالنص الظاهر

                          
  . ٧-٦/ ٨اإلحكام البن حزم اجلزء  )٢(
  . ٢٠٠ – ١٩٩حممود حامد ص  للدكتور األصولينيالقاموس القومي يف اصطالحات  )١(
  .   ١٠٢ – ١٠١امحد للدكتور الرتكي  اإلماممذهب  أصول )٢(



  ١٦٨

الفهــم منــه عنــد اإلطــالق إلــى مــا یســبق  :قدامــة ابــنوهــو عنــدهم كمــا عرفــة  :الظــاهر

الظــاهر و  )٣( معنیــین وهــو فــي أحــدهما أظهــر احتمــلأو مــا  .معنــى مــع تجــویز غیــره

أن یكـون كمـا یمكـن  ،ویكـون مطلقـاً  ،یمكن أن یكون عامـًا كمـا یمكـن أن یكـون خاصـاً 

 الــنصو  وعكــس العمــل بالظــاهر هــو العمــل بالتأویــل ،ویكــون أمــرًا ویكــون نهیــاً  ،مقیــداً 

  .وعكس المنطوق هو المفهوم ،الظاهر یدخالن في المنطوقو 

 :ثالثـة أقسـامإلـى والداللة المعتبرة في هذا النص هي الداللة اللفظیة الوضعیة وتنقسم 

    .)٤( زامیهوداللة الت ،داللة تضمینیة ،داللة مطابقة

مـــن غیـــر الصــــریح وقـــد ســــبقت  ةلتزامیــــاالو  التضـــمن تعتبــــر مـــن الصـــریحو  فالمطابقـــة

الـرازي یأخـذ  الـذي هـو عنـد االسـتداللهذه األنـواع ضـمن إلى اإلشارة في كالم الرازي 

المنحــى اللفظــي كمــا یأخــذ التوجــه الكلــي خالفــًا للســائد فــي الكتــب األصــولیة المتــأخرة 

  .)٣٣٨وس وهي الداللة اللفظیة (التي أكدها صاحب القام

    :فداللة األلفاظ في المنطوق ثالثة مراتب

 .الحیـــوان النـــاطق علـــىتمـــام معنـــاه كداللـــة اإلنســـان  علـــىداللـــة اللفـــظ  :فمثـــال األول

 .الحیــوان أو النــاطق علــىجــزء معنــاه كداللــة اإلنســان  علــىومثــال الثــاني داللــة اللفــظ 

الزم معناه العقلـي  علىداللة اللفظ  :ر الصریحالمنطوق غی االلتزامومثال الثالث وهو 

ـــــــــــة األربعـــــــــــة  ـــــــــــىكدالل ـــــــــــة؛ ومعناهـــــــــــا المطـــــــــــابق للعـــــــــــد المنقســـــــــــم  عل ـــــــــــى الزوجی   إل

  .)٣٣٩متساویین (

    .المفهومو  هذه الداللة في المنطوق اختزلتوقد 

    :المنطوق والمفهوم

فـي سـائمة  ومثالـه قـول النبـي  .المنطوق هو ما دل علیه اللفظ فـي محـل النطـق

  .وجوب الزكاة في الغنم السائمة علىالغنم الزكاة دل 

                          
  .  ١١٧السابق  )٣(
  .  ٢٠٠القاموس القومي حملمود حامد ، ص  )٤(
  أنظر املكان السابق .  )٣٣٨(
  املكان السابق .  )٣٣٩(



  ١٦٩

أي  ،وهــو مــا دل علیــه اللفــظ ال فــي محــل النطــق ،أمــا المفهــوم فهــو مــا قابــل المنطــوق

فــي غیــر الســائمة ال  :والعمــل بــه یعنــي ،یكــون حكمــًا لغیــر المــذكور وحــال مــن أحوالــه

  .تجب الزكاة

ـــه  والعمـــل فـــي ًا شـــدیدًا وهـــو مـــن الثغـــرات ضـــطراباالمفهـــوم عكـــس القیـــاس كمـــا أن فی

    .)٣٤٠مخالفیه ( علىحزم  ابنالعظام التي وجدها 

فإن كل قضیة تعطیك ما فیها فقط ؛ أي أن المنطوق نص یعطیـك مـا  ةوعند الظاهری

فیـه ال مــا فــي غیـره ؛ فمــن قــال ركبــت الیـوم ســفینة ال یفهــم منــه أنـه ركــب حمــارًا أو لــم 

  .)٣٤١یركبه (

    :أقسام المنطوق

غیـــر و  صـــریحإلـــى نـــص وظـــاهر كمـــا ینقســـم إلـــى د أن المنطـــوق ینقســـم ممـــا ســـبق نجـــ

   .االلتزامالصریح هو داللة المطابقة وداللة التضمن وغیر الصریح داللة و  .صریح

    :أنواع المفهوم

    :نوعان ةهو عند غیر الظاهری

    :حیث یكون المسكوت عنه موافقًا للملفوظ به فإن كان :. مفهوم موافقة١

َفَمــْن َیْعَمــْل ِمْثَقــاَل فحــوى الخطــاب مثالــه  يالحكم مــن المنطــوق ســمالمســكوت أولــى بــ

 المسـكوت عنـه مـا فوقـهو  } فمحل النطق مثقال ذرة٧{سورة الزلزلة اآلیة  َذرٍَّة َخْیرًا َیرهَ 

  .الحكم یتحدد وهو الجزاء فیهماو 

تـیم أو المسكوت مساویًا للمنطوق فیسـمى لحـن الخطـاب ومثالـه تحـریم إحـراق مـال الی 

الدال علیه قوله تعالى (ِإنَّ الَِّذیَن َیْأُكُلوَن َأْمـَواَل اْلَیتَـاَمى ُظْلًمـا ِإنََّمـا َیـْأُكُلوَن ِفـي ُبطُـوِنِهْم 

وتحــریم  ،} فتحــریم األكــل منطــوق اآلیــة١٠َنــاًرا َوَسَیْصــَلْوَن َســِعیًرا) {ســورة النســاء اآلیــة 

) وقــد یســمى هــذا الجــزء عنــد ٣٤٢اإلحــراق مســاٍو فــي الحكــم لألكــل (و  إحراقــه مفهومهــا

مـن بـاب القیـاس الجلـي منسـوب  اعتبـارهو  )٣٤٣اإلشـكال قـائم فـي كـٍل (و  البعض قیاساً 

                          
  وما بعدها .  ٧/٢أنظر افحكام البن حزم  )٣٤٠(
  .  ٧/٦اإلحكام البن حزم  )٣٤١(
  .  ٣٣٢القاموس القومي للدكتور حممود حامد ص  )٣٤٢(
  .  ٧/٤اإلحكام البن حزم  )٣٤٣(



  ١٧٠

وقــد لجــأ  ،) وهــذا ممــا یؤكــد عمومیــة تســمیة القیــاس عنــد الشــافعي٣٤٤الشــافعي (إلــى 

  .حزم للخروج من اإلشكال بالتفریق في التسمیة ابنالمتأخرون لها كما یري 

    .وهو دلیل الخطاب :. مفهوم المخالفة٢

وبعبـارة أشـمل إذا ورد الـنص  ،وهو ما كان المسكوت عنه مخالف في الحكم للمنطـوق

فـإن مـا  ،معلقًا بصفة ما أو بزمان مـا أو بعـدد مـا من اهللا تعالى أو من الرسول 

ومـــا عـــدا ذلـــك العـــدد فواجـــب أن یحكـــم فیـــه  ،ومـــا عـــدا ذلـــك الزمـــان ،عـــدا تلـــك الصـــفة

وتعلیـــق الحكـــم بـــاألحوال المـــذكورة دلیـــل أن مـــا  ،هـــذا المنصـــوصبخـــالف الحكـــم فـــي 

  .)٣٤٥عداها مخالف لها (

    :)٣٤٦( وهي عندهم عشرة أنواع

ومفهومــه  ،) فمنطوقــه تحــریم المســكر٣٤٧نحــو (مــا أســكر فهــو حــرام) ( :مفهــوم العلــة

    .تحلیل غیر مسكر

 علـىاة نفـي الزكـ علـى) فإنـه یـدل ٣٤٨مفهوم الصـفة نحـو (فـي سـائمة الغـنم الزكـاة) ( 

    .غیر السائمة

ـــْن أُ مفهـــوم الشـــرط نحـــو  ) {ســـورة الطـــالق اآلیـــة و َوإِْن ُك ـــْیُهنَّ ـــَأْنِفُقوا َعَل ـــٍل َف } ٦الِت َحْم

    .فمفهومه أن غیر الحوامل ال نفقة علیهن

    .نحو قام القوم إال زیداً  االستثناءمفهوم 

{ســورة البقــرة اآلیــة  َزْوجــًا َغْیــُره َفــال َتِحــلُّ َلــُه ِمــْن َبْعــُد َحتَّــى َتــنِكحَ مفهــوم الغایــة نحــو 

    .} فمفهومه إذا نكحت زوجًا غیره حلت٢٣٠

    :مفهوم الحصر وهو ثالثة أنواع

  .المفهوم إثبات ألوهیة اهللا سبحانه وتعالىو  بالنفي نحو (ال إله إال اهللا) فالمنطوق نفي

    .)٥( نحو إنما الوالء لمن أعتق :بإنما 

                          
  .  ٢/٣٧كتاب إرشاد الفحول للشوكاين   )٣٤٤(
  .  ٧/٢اإلحكام البن حزم  )٣٤٥(
  .   ٣٣٥ - ٣٣٣القاموس القومي ص  )٣٤٦(
  .  ١٩٣٠ – ١٣٤٨وىل طبعة دار الفكر الطبعة اال ٣٢١/  ٨كتاب األشربه ويف النسائي   ٨/٢٠٥يف البخاري ) ٣٤٧(
   . ٢/٩٧ويف أيب داؤد  ١/٦١٥يف البخاري  )٣٤٨(



  ١٧١

 :نحــو اإلضــافةالــالم أو و  كــون المبتــدأ معرفــًا بــاأللفحصــر المبتــدأ فــي الخبــر كــان ی 

نفي العلم عن غیر زید ونفـي الصـداقة عـن  علىفإنه یدل  ،صدیقي عمروو  العالم زید

} فـال ٢٩{سـورة التوبـة اآلیـة  َحتَّى ُیْعطُـوْا اْلِجْزَیـةَ ومثال قوله تعالى  …غیر عمرو 

  .)١(الفلسان بل الجزیة معلومة و  یجزي الفلس

 :{سـورة البقـرة اْلحجُّ َأْشُهرٌ و }٢اآلیة  :{سورة المزمل ُقِم اللَّْیلَ الزمان نحو  مفهوم

  }.١٩٧اآلیة 

} یفیـد أنـه ١٨٧اآلیة  :{سورة البقرة َوَأْنُتْم َعاِكُفوَن ِفي اْلَمَساِجدِ نحو  :مفهوم المكان 

   .إال في المساجد اعتكافال 

} فإنـــه یفیـــد عـــدم ٤{ســـورة النـــور اآلیـــة  ِنیَن َجْلـــدةً َفاْجلـــُدوُهْم َثَمـــامفهـــوم العـــدد نحـــو  

  .جواز أكثر من ثمانین

نحـــــو (فـــــي الغـــــنم  :مجـــــرد أســـــماء الـــــذوات علـــــىوهـــــو تعلیـــــق الحكـــــم  :مفهــــوم اللقـــــب 

وداللتها كمـا أشـرنا مضـطربة فـي الجملـة أمـا  .فهذه هي أنواع مفهوم المخالفة)٢(زكاة)

لــة ولكــن ال تعتبــر مــن هــذا البـــاب فــي التفاصــیل فــبعض هــذه األنــواع صـــحیحة ومقبو 

كــذلك  ،حتــى یبــین للقــائلین بــه مثــل مفهــوم الحصــر الــذي عــده بعضــهم مــن المنطــوق

المكــان فــیمكن و  بعـض هــذه المفــاهیم حقیقتهــا واحـدة مثــل مفهــوم العلــة والصـفة والزمــان

  .)٣(واحد نحو الصفة مثًال  يءإرجاع جمیعها لش

افعیة وبعــض المالكیــة أن الخطــاب إذا وبعــض الشــ ةحــزم وجمهــور الظاهریــ ابــنورأي 

بـل كـان  ،أن مـا عـداه بخالفـه علـىأو عـدد لـم یـدل  ،أو زمان مـا ،ورد معلقًا بصفة ما

(إال) أو  ظعنده كل لفظ ورد بنفي ثـم أسـتثنى منـه بلفـ إنكما  .)٤(الدلیل  علىموقوفًا 

                                                                          
/  ٢بـريوت عمـل االلبـاين بـدون تـاريخ ويف مسـلم  –طبعـة دار صـادر  ٢٨١/  ١كتاب الشـروط ومسـند امحـد   ٣٧٦/  ٤انظر البخاري  )٥(

  كتاب العتق .  ١١٤٥
  . ١٣٩/  ٣البن حزم  اإلحكام )١(
  شاه شاه . أربعنيكتاب الزكاة بلفظ ويف الغنم من كل   ١/٣٢٠كتاب الزكاة والدارمي  ٩٨/ ٢د و احلديث انظر ابو دا )٢(
  .  ٢٣م ، ص  ٢٠٠٢، وايضا راجع كتاب البالغة والتعبري طبعة وزارة الرتبية (جامعة اخلرطوم) عام  ٤٦/  ٢الفحول للشوكاين  إرشاد )٣(
   ٢/ ٧اإلحكام البن حزم  )٤(



  ١٧٢

بـل صـالة (ال تق:مثل قول رسـول اهللا  ،لفظة حتى فهو غیر جاٍر إال بما علق به

    )٥(من أحد حتى یتوضأ)

 )٢(ونحــو (ال قطــع إال فــي ربــع دینــار فصــاعدًا)  )١(ومثــل (ال صــالة إال بــأم القــرآن) 

  .)٣(وهذه هو المفهوم في الخطاب بالضرورة

  المبحث الثاني

  شرح الدلیل وتبویبه

أربعــة أقســام إلــى   - كمــا مــرَّ  - المطلــب األول:الــدلیل المــأخوذ مــن اإلجمــاع ینقســم 

  هي: و 

    .الحال استصحاب  

  .أقل ما قیل 

    .ترك قول ما علىإجماعهم  

  .أن حكم المسلمین سواء علىإجماعهم  

     - :الحال استصحاب  

 ةفـي اللغـة المالزمـ ستصـحاب االو  ،حكم شرعي مجمع علیـه علىیقوم  ستصحاب اال

ستصــــــحبه االزم شــــــیئًا فقــــــد شــــــيء  طلــــــب الصــــــحبة وعــــــدم المفارقــــــة كــــــلو  ةالمالینــــــو 

    .)٣٤٩ستصحب الكتاب أي حمله (او 

 التمســـــك بحكـــــم ســـــابق علـــــىالعلمـــــاء لـــــه عـــــدة تعریفـــــات تـــــدل كلهـــــا  اصـــــطالحوفـــــي 

 ذلك الحكم لعدم وجود النقـیض أو الـدلیل المخـالف أو ألن األصـل بقـاء مـا استمراریةو 

المســتقبل ألن األصــل بقــاء و  فــي الــزمن الحاضــرو  ثبــت مــن حكــم فــي الــزمن الماضــي

  .)٣٥٠منفیًا (نفي ما كان و  ما كان ثابتاً  استدامةالقیم  ابنبارة بعو  األحكام وثبوتها

                          
  كتاب الوضوء .   ١٣١/ ١احلديث يف البخاري  )٥(

  أبواب صفة الصالة  ٣٦١/  ١) صحيح البخاري ١(

  كتاب احلدود بلفظ تقطع .  ٧٥٤/  ٨) انظر البخاري ٢(

  . ٣٣/  ٧) اإلحكام البن حزم ٣(
  .  ٤٧القاموس القومي للدكتور حممود حامد ص  )٣٤٩(
  .  ١/٣٢٩وزيه أعالم املوقعني البن القيم اجل )٣٥٠(



  ١٧٣

عــدم العلــم بالــدلیل إلــى "التمســك بــدلیل عقلــي أو شــرعي ولــیس راجعــًا  الغزالــيو بعبــارة 

 )٣٥١الطلـــب (و  المغیـــر عنـــد بـــذل الجهـــد فـــي البحـــث بانتفـــاءدلیـــل مـــع العلـــم إلـــى بـــل 

الحكــم الثابــت فــي الماضــي الحــال ألن المســتدل یجعــل  استصــحاب هــذا النــوع  يســمو 

  .)٣٥٢مصاحب في الحال أو یجعل الحال مصاحب لذلك الحكم (

نفیــًا بــل هــو آلیــة وأداة و  وهــو مــن األصــول الكلیــة العظیمــة القــدر الثــرة فــي الفقــه إثباتــاً 

أن ترقــى أن إلــى كلیاتــه وتضــطرد و  ) فقهیــه عظیمــة الفعالیــة فــي جزئیــات الــدین٣٥٣(

مـن أحفـظ أركـان الشـریعة للشـریعة وفـي التفاصـیل  تعد مـن أصـول الـدین ولوازمـه وهـو

 .الدقیقــة یعنــي صــحة الوضــوء حتــى یثبــت العكــس وصــحة الــزواج حتــى یتــیقن العكــس

الشــروط إال مــا أوجبــه و  العهــودو  كمــا یعنــي فــي الكلیــات بــراءة الــذمم مــن جمیــع العقــود

    .عن رسول اهللا  ةمنها القرآن أو سنة ثابت

حــه "إذا ورد نــص مــن القــرآن أو الســنة الثابتــة فــي أمــر مــا قــال أبــو محمــد قــدس اهللا رو 

ذلـك  انتقـلمدعي أن ذلك الحكم قد أنتقل أو بطل من أجل أنه  ادعىحكم ما ثم  على

 انتقـالمـدعي  علىالمحكوم فیه عن بعض أحواله لتبدل زمانه أو لتبدل مكانه ف يءالش

 رسـول اهللا  مـن نـص قـرآن أو سـنة عـن –الحكم من أجـل ذلـك أن یـأتي ببرهـان 

أو بطـل فـإن جـاء بـه صـح قولـه وٕان لـم یـأت بـه  انتقـلأن ذلك الحكم قـد  على -ثانیة 

  .من ذلك ادعىفهو مبطل فیما 

 يءذلــك الشــ اســممــا جــاء بــه الــنص مــادام یبقــى  علــىالجمیــع الثبــات  علــىو الفــرض 

قــد و  )٣٥٤؛ ألنــه یقــین والنقلــة دعــوى وشــرع لــم یــأذن اهللا تعــالى بــه (المحكــوم فیــه علیــه

ورد علیهــا بمــا ال  ةنــاقش ورد وبــین الشــبهات الــواردو  البیــان وأحســنأبــان هــذه الجملــة 

  .)٣٥٥حزم قد فند حجته مسبقًا ( ابنمزید علیه حتى إن من جاء بعده یجد أن 

                          
  .  ١/٢٢٤، املستصفى للغزايل  ٧٦-٧٥ر حممود حامد ص القاموس القومي للدكتو  )٣٥١(
  .  ٧٦القاموس القومي للدكتور حممود حامد ص  )٣٥٢(
هنـا مبعناهـا احلـديث لعصـر اآللـة ، واآللـة عنـد األقـدمني تعـين املعـارف و العلـوم املعينـة ، و املعـىن قريـب و  اسـتعملناهاكلمة آله و آليـة   )٣٥٣(

  و اإلفهام .  ستعمالاالاملرجع أصل اللغة وسنتها يف 
  .  ٥/٢اإلحكام البن حزم  )٣٥٤(

وقارن جتد أن ابـن حـزم رد علـي شـبها�م مسـبقاً  ٣٨-٣٠بروفيسور الضرير ص لو كتاب الغرر وأثره يف العقود ل ٣٥ - ١/٣٤٤ البن القيم  ، وأعالم املوقعني ٥/٥٠٢ر السابق دراجع املص )٣٥٥(

 .  



  ١٧٤

    :أقل ما قیل

اإلجماع مع أنه لیس دائمًا كـذلك ولكـن أكثـر  علىحزم في الدلیل المعتمد  ابنوضعه 

  .لة في اإلجماعما تنتج هذه الجم

حــزم إذا ورد نــص بإیجــاب عمــل مــا فبأقــل مــا یقــع  ابــنففــي غیــر اإلجمــاع ممــا یــذكره 

تصـدق شـيء  الفاعل لما أمر به ُیسقط عنه الفرض كمـن أمـر بصـدقه فبـأي اسمعلیه 

  .)٣٥٦فقد أدى ما أمر به وال یلزمه زیادة ألنها دعوى بال نص (

 الحكـم بأقـلو  دعوى التـي أیـدها فـالقولحـزم حجـة هـذه الـ ابنأما في اإلجماع كما سرد 

    :الجحة المسلمة من الجمیع وهي ىما قیل ینبني عل

  .تباع اإلجماع والنصاإن اهللا أوجب علینا 

  .إن اهللا حرم علینا القول بال برهان 

ا یوجـد مـن الــنص أو إجمـاع وجـب المسـیر إلیــه لبرهـان هنـا الـنص واإلجمـاع فأقــل مـوا

 اختلـــفمـــن اإلجمـــاع فیقـــول رحمـــه اهللا "فـــإذا  أمـــادق ومثـــال مـــن الـــنص األمـــر بالتصـــ

ـــدیاتو  فأوجـــب قـــوم فیـــه مقـــدارًا مـــا وذلـــك نحـــو النفقـــات واألروششـــيء  النـــاس فـــي  ال

أكثـر مـن ذلـك المقـدار فـإنهم قـد أتفقـوا  آخـرونبعض الزكوات وما شابه ذلـك وأجـوب و 

ذلــك  علــى وجــوب إخــراج المقــدار األقــل كلهــم بــال خــالف مــنهم وٕاختلفــوا فیمــا زاد علــى

وجوبهـا  علـىفاإلجماع فرض علینا أن نأخذ به أما الزیادة فدعوى من موجبها إن أقام 

أن قـال ونحـن محقـون فـي األخـذ بأقـل مـا قیـل إلـى برهان من النص أخذنا بـه وألتزمنـا 

ن عنـد اهللا عـزَّ وجـلَّ ولـزوم مـا من عند اهللا عزَّ وجلَّ ألنه أمر مجمع علیـه واإلتفـاق مـ

  .)٣٥٧رض ال شك فیه واإلختالف لیس من عند اهللا عزَّ وجلَّ (جتمع علیه فا

    :ترك قول ما علىإجماعهم 

أقــوال ویجمعــوا  علــى"هــو أن یختلــف النــاس  :وهــو كمــا یــذكره األســتاذ محمــد أبــو زهــرة

الـــبطالن منشـــأه اإلجمـــاع الـــذي  علـــىتـــرك قـــول فـــي الموضـــوع فـــإن التـــرك دلیـــل  علـــى

الصــحابة فــي مســألة وراثــة الجــد مــع اإلعطــاء  تــركهم كمــا إختلــف علــىیعتبــر إجماعــًا 

                          
  .  ٥/٥٠اإلحكام البن حزم  )٣٥٦(

  .  ٥/٥٠ در السابقملصا )٣٥٧(



  ١٧٥

أوًال ففریق قال أنه یكون كاألب عند فقـد األب فیأخـذ مـا یأخـذه األب ویحجـب األشـقاء 

ألب كمـا یحجــبهم األب وفریـق قــال أنـه یكــون معهـم كــأخ شـقیق إن كــانوا أشـقاء وكــأخ 

خ إن كـانوا الثلـث وفریـق أعتبـره كـاأل علـىألب إن كانوا ألب بشرط أن ال یقل نصـیبه 

یأخـــذ اإلنـــاث فرضـــهن بشـــرط أن ال یقـــل عـــن و  عصـــبة وحـــده إن كـــانوا إناثـــاً و  عصـــبة

لــم یقــل أحــد مــن الصــحابة أنــه ال یــرث إذا لــم یكــن أب أو یــرث و  الســدس فــي الحــالتین

ــدلیل  أنهــم ال  علــىو  الــبطالن علــىأقــل مــن الســدس فتــرك الصــحابة باإلجمــاع لهــذا ال

) یعنـي أن ٣٥٨التـرك كمـا رأیـت ( علـىاإلجماع  لىعیجوز فیكون ذلك الدلیل معتمدًا 

ٕان كـان یـدخل بقـدر مـا فـي الجملـة السـابقة و  تركـه وهـو تـرك علـىعدم التوریث مجمع 

  .ولكن مبدأ الترك یظل سلیمًا هنا

  :إجماعهم أن حكم المسلمین سواء

ٕان كــان مــن بــاب اللغــة فــالمعنى و  الخصــوص وهــوو  أكثــر مــا یــرد هــذا فــي بــاب العمــوم

فـــــإذا ورد الخطـــــاب لشـــــخص كأحـــــد  .طـــــب أعنـــــي المكلـــــف المحكـــــوم علیـــــههـــــو المخا

أیكون ذلك خاصًا به أم عامًا لكل المسلمین ؟ هنـا یقـول  ،الصحابة رضوان اهللا علیهم

    :حزم ابن

مـن أنسـي  ،من كـان حیـًا فـي عصـره فـي معمـورة األرضإلى بعث  "قد أیقنا أنه 

فلمـا صـح ذلـك بإجمـاع األمـة المقطـوع  ،یـوم القیامـةإلـى من یولـد بعـده ٕالى و  .أو جني

یــوم إلــى وبالنصــوص الثابتــة بمــا ذكرنــا مــن بقــاء الــدین  .النبــي إلــى بــه المبلــغ 

مشـاهدته علیـه إلى وعلمنا بضرورة الحس أنه ال سبیل  ،الجنو  ولزومه اإلنس ،القیامة

مـرًا أ ،وفـي واحـد مـن النـوع ،لواحـد مـن النـوع كـان أمـره  ،السـالم ممـن یـأتي بعـده

 ،أو لقـوم ،وبـین هـذا أن مـا كـان مـن الشـریعة خاصـًا لواحـد ،وللنوع كلـه ،في النوع كله

كفعلــه فــي الجذعــة بــأبي بــرده بــن  ،وأعلــم أنــه خصــوص ،فقــد بینــه علیــه الســالم نصــاً 

 وكــــــان أمــــــره  .واخبــــــر علیــــــه الســــــالم أنهــــــا ال تجــــــزي عــــــن أحــــــد بعــــــده ،دینــــــار

 ،جــابر عــن یمینـه فــي الصــالةو  عبـاس ابــن وٕاقامتــه ،أمــرًا لكــل مستحاضـة ةللمستحاضـ

                          
  وسيأيت _إن شاء اهللا_ يف �اية املطلب األول من املبحث الثالث .  ١/٤٧، ويف احمللى البن حزم  ٤٠٦كتاب ابن حزم أليب زهرة ص   )٣٥٨(



  ١٧٦

 هوال خـــالف بــین واحــد فـــي أن أمــره ألصـــحاب .كـــل مصــل وحــده مـــع إمــام علــىحكمــًا 

  .)٣٥٩یوم القیامة (إلى أمر لكل من یأتي  ،اهللا عنهم وهم حاضرون يرض

ـــل أن اللفـــظ  ،وٕان كـــان اللفـــظ خاصـــاً  ،أي أن الحكـــم یكـــون عامـــاً  ـــك مـــن قبی ـــیس ذل ول

ــــىالخــــاص دال  ــــه جــــاء مــــن  ،ومالعمــــ عل ــــادولكن ــــىاإلجمــــاع  انعق عمــــوم الرســــالة  عل

الـنص بكـل  ى) المنبني عل٣٦٠فعموم الحكم مأخوذ من اإلجماع ( ،المحمدیة التكلیفیة

    .تأكید

    :الدلیل المأخوذ من النص :المطلب الثاني

    :الدلیل األول

ر وهو مقدمتان تنتج نتیجة لیست منصوصة في أحدهما كقوله علیه السالم (كـل مسـك

  .خمر وكل خمر حرام)

  .أن كل مسكر حرام علىفهاتان المقدمتان دلیل برهاني  ،كل مسكر حرام :النتیجة

ــدلیل الفقهــاء یشــبه البــراهین المنطقیــة و  حــزم ابــنعنــد  االســتداللو  وهــذا المنحــى فــي ال

المنطـق أو اإلشـادة  اسـتعمالحـزم قـد تحاشـا  ابـنرغـم أن  ،التي عنى بها أهل المنطق

 ،وبرهـاني مـع كلمـة دلیـل ،قد استعمل عباراتهم في هذا المقـام نحـو مقـدمتان به إال أنه

والدلیل عنـده  ،يءحقیقة حكم ش علىحزم كل قضیة أو قضایا دلت  ابنوالبرهان عند 

    .)٣٦١قد یكون برهانًا (

كمــا جــاء عنــد اآلمــدي  االســتداللحــزم فــي  ابــنوهــذا النــوع متضــمن عنــد الفقهــاء غیــر 

الـخ"  …لمؤلف من أقوال یلـزم مـن تسـلیمها لـذاتها تسـلیم قـول أخـر فیما سبق "الدلیل ا

غیــــر  االســــتداللیعــــرف ب ةوعلیــــه هــــو عنــــدهم نــــوع مــــن القیــــاس ! وهــــو عنــــد المناطقــــ

الحكـم إلـى ینتقل الفكر فیه من الحكم بصدق قضیتین أو أكثر  استداللوهو  ،المباشر

أســـاس  علـــىضـــروریًا بصـــدق قضـــیة ثالثـــة تلـــزم عـــن المقـــدمتین أو المقـــدمات لزومـــًا 

   :واسطة أو رابطة هي الحد األوسط مثال ذلك

  .الذهب معدن

                          
  .  ٨٩-٣/٨٨اإلحكام البن حزم  )٣٥٩(

  .  ٤٠٥ابن حزم أليب زهرة ، ص  )٣٦٠(

  .  ١/٣٩اإلحكام البن حزم  )٣٦١(



  ١٧٧

  .كل معدن یتمدد بالحرارة

  .إذن الذهب یتمدد بالحرارة

 االسـتداللالمثـال أعـاله یعتبـر و  وعندما تكون المقدمات یقینیـة كمـا فـي األمثلـة الفقهیـة

  .)٣٦٢برهاني (

    :الدلیل الثاني

ِإن :جب ما علـق بـذلك الشـرط ومثالـه قولـه تعـالىشرط معلق بصفة فحیث وجدت فوا

 انتهـى} فصـح إن مـن ٣٨{سورة األنفال اآلیـة  اآلیة …َینَتُهوْا ُیَغَفْر َلُهم مَّا َقْد َسَلَف 

  .غفر له

ــاِرَقُة ومثالــه فــي الفقــه  ــاِرُق َوالسَّ } فصــح بهــذا ٣٨{ســورة المائــدة اآلیــة  اآلیــة …َوالسَّ

   :قال اإلمام الرازي ،ثى وجب قطع یدهأن من سرق ذكرًا كان أو أن

  .الوصف مشعر بكون الوصف علة" على"ترتیب الحكم 

    :قول اآلمديإلى  االستداللكم أشرنا في 

  .ووجد المانع وفات الشرط فینتفي الحكم" ."وجد السبب فثبت الحكم

حــزم مــن  ابــنفهــو عنــد  .مختلــف فــي تســمیتهو  جــوهره علــىفهــذا نــوع مــن األدلــة متفــق 

فَـِبُظْلٍم "وقـال تعـالى  :قـال  .التعلیل عنده باطـلو  التعلیلإلى وال یحتاج  هرالظا

ْمَنــا َعلَــْیِهْم َطیَِّبــاٍت ُأِحلَّــْت َلهُــمْ  ــَن الَّــِذیَن َهــاُدوْا َحرَّ فهـــم  ،}١٦٠{ســورة النســاء اآلیــة  مِّ

ــیهم ــا" ،ظلمــوا فحرمــت عل وقــال  .ونحــن نظلــم فلــم تحــرم علینــا الطیبــات التــي أحلــت لن

فصـح  ."سنركب سـنن أهـل الكتـاب حتـى ولـو دخلـوا جحـر ضـب لـدخلناه :علیه السالم

  .)٣٦٣ولم یحرم علینا ما حرم علیهم فبطل التعلیل جملة" ( ،إننا ظلمنا كظلمهم

{سـورة  َفـاْخَلْع َنْعَلْیـَك ِإنَّـَك ِبـاْلَواِد اْلُمَقـدَِّس طُـًوى:حزم مثاًال آخـر مـن اآلیـة ابنوساق 

متـى وجـد أو فـات شـرط ولـم یعتبـر هـذا  :أمـا اآلمـدي فیتفـق فـي )٣٦٤}"(١٢طه اآلیة 

ـــیالً  ـــل دل ـــى یوجـــد أو ال او  نصـــًا أو إجماعـــًا وال قیاســـًا ب ســـتدالًال وهـــو فـــي الحقیقـــة معن

  .یوجد

                          
  .  ٧٨ب القياس و أيضاً كتاب الفلسفة و املنطق اجلزء الثاين (وزارة الرتبية) ص راجع ما سبق يف با )٣٦٢(

  . قياس الطرد والعكس . إبطالوقارن جتد احلجة يف  ١٢١راجع ص  ٨/١١٣اإلحكام البن حزم  )٣٦٣(

  .  ١١٤ - ٨/٩٧راجع اإلحكام البن حزم  )٣٦٤(



  ١٧٨

    :الدلیل الثالث

هتبــال بحــدود خــر وهــذا النــوع الــذي تســمیة أهــل االلفــظ یفهــم منــه معنــى فیــؤدى بلفــظ أ

  .}٧٥{سورة هود اآلیة  ِإنَّ ِإْبَراِهیَم ألوَّاٌه َحِلیمٌ له تعالى الكالم (المتالئمات) مثل قو 

عـــن  ىنهـــ يءومـــن هـــذا النحـــو فـــي فهـــم الخطـــاب مـــا عنـــد األصـــولیین إن األمـــر بشـــ

  . الخ .ضده

و الـــذي أختـــاره الـــرازي إن صـــیغة األمـــر لیســـت عـــین صـــیغة النهـــي ولكـــن (إن األمـــر 

عنـده هـي  االلتـزاموداللـة  .)٣٦٥( تـزامااللالمنـع مـن نقیضـه بطریقـة  علىدال  يءبالش

)٣٦٦(:    

 ةلفـاظ المفـردأما إن یكون مستفادًا من معـاني األ االلتزامإن المعنى المستفاد من داللة 

  .أو من حال تركیبها

  .بااللتزامألن المعنى المدلول علیه  ،واألول قسمان

كــان األول فهــو إمــا أن یكــون شــرطًا للمعنــى المــدلول علیــه بالمطابقــة أو تابعــًا لــه فــإن 

الثــــاني و  الشــــرط هنــــا نوعــــان األول عقلــــيو  ةالشــــرطی(و  االقتضــــاءالمســــمى (أ) بداللــــة 

النســـیان) و  (رفـــع عـــن أمتـــي الخطـــأ فمثـــال العقلـــي فـــي فهـــم قـــول النبـــي  ،شـــرعي

 أن المعنـــى ال یصــح إال إذا أضـــمرنا فیــه الحكـــم الشـــرعي علــى) فــإن العقـــل دل ٣٦٧(

تـق أو ذبـح فـإن تحصـیل الملكیـة شـرط الزم للوفـاء الحلـف بعو  الشرط الشـرعي كالنـذرو 

  .ال یصح بدونه

ووضــــعه أن یكــــون مــــن مكمــــالت  ،یعنــــي تابعــــًا لتركیبهــــا ،أو تابعــــًا لــــه و الثــــاني (ب)

یصـح و  تحـریم الضـرب عنـد مـن ال یثبتـه بالقیـاس علـىالمعنى كداللة تحریف التأفیف 

یجوز أن یتكلم اهللا بشـئ وال یعنـي قوله في التأفیف مع تمام اآلیة منعًا لإللغاء فإنه ال 

    .) وهو حق٣٦٨شیئًا كما هو مذهبه (

                          
  .  ٢/١٩٩احملصول للرازي  )٣٦٥(

  .  ٢٣٤ - ١/٢١٩السابق  )٣٦٦(

  حممد فؤاد عبد الباقي بدون تاريخ . عناية كتاب الطالق بلفظ جتاوز طبعة دار أحياء الرتاث العريب   ١/٦٥٧احلديث يف ابن ماجه  )٣٦٧(

ومتـام اآليـة تـأمر بـالقول الكـرمي الـذي ضـده الضـرب واالنتهـار ورفـع الصـوت وحنـوه ويالحـظ قبـول الـرازي الخــراج  ٣١٥/ ١ احملصـول للـرازي  )٣٦٨(

    ..من القياس الذي ألف يف إبطاله كتابا كما ذكر حمقق كتاب احملصول  هذه اآلية



  ١٧٩

   :وقوله في الدلیل الثالث

لفــظ واحــد یعبــر عنــه بلفــظ أخــر نحــو (ِإنَّ ِإْبــَراِهیَم ألوَّاٌه َحِلــیٌم) وهــو إمــا أن یكــون اللفــظ 

  .أو العكس ،أو یتكثر اللفظ ویتحد المعنى ،أو یتكثران ،والمعنى واحداً 

أو كــان  ،المعــاني فهــي متباینــة ســواء تباینــت المســمیات بــذواتهاو  رت األلفــاظوٕاذا تكثــ 

   .الفصیحو  كالناطق :أو صفة للصفة ،الصارمو  كالسیف :بعضها صفة للبعض

وٕاذا تكثـرت األلفـاظ وأتحـد المعنـى فهـو (األلفـاظ المترادفـه) سـواء كانـت لغـة واحــدة أو  

    .أكثر

الناقــل و  الوضــع أوًال ثــم النقــل إن وجــدإلــى یرجــع وٕاذا أتحــد اللفــظ وتكثــر المعنــى فهــذا  

  .)٣٦٩المعنى الجدید أقوى في الداللة من القدیم (و  هو العرف أو الشرع

    :الدلیل الرابع من النص

! فیقـــال الشـــئ إمـــا یكـــون  حكمـــه  علـــىوهـــو مـــا ذكـــر أن یكـــون الشـــئ غیـــر منصـــوص 

اإلباحـــة أو بـــین و  یموفحـــواه أن الشـــئ یكـــون متـــرددًا بـــین التحـــر  .. الـــخ.حرامـــًا بـــالنص

الفــرض وعدمـــه وهــو اإلباحـــة فعــدم الـــنص علـــى الفریضــة وعـــدم الــنص علـــى التحـــریم 

    .ستصحاب وهو ما یعرف باال .یدالن على اإلباحه ضرورة

 عكــس ذلــك مــن الكتــاب علــىاإلباحــة حتــى یــأتي دلیــل  علــىشــيء   وخالصــته أن كــل

أمــا غیــر ذلــك  .الــدلیلأو مفهــوم الــنص الــذي عنــده  ،اإلجمــاع بــنص منطــوقو  الســنةو 

كمـــا األصـــل فـــي  ،فاألصـــل فـــي الـــدین مـــن حیـــث التكـــالیف بـــراءة الـــذمم مـــن التكـــالیف

  .األشیاء اإلباحة وعدم الحرمة

وهـــذا الــــدلیل الرابــــع یكــــون مــــع الــــدلیل األول المــــأخوذ مــــن اإلجمــــاع المفهــــوم األشــــمل 

ي مبحــث فـ - إن شــاء اهللا - ابق ذكــره كمـا ســنقف عنـده مــرة أخـرىالسـ ستصـحاب لال

  .تأطیر الدلیل

    :الدلیل الخامس من النص

                          
  .   ٢٢٨-١/٢٢٧احملصول للرازي  )٣٦٩(



  ١٨٠

وأن كــان لــم  ،وهــو القضــایا المدرجــة فیقتضــي ذلــك أن الدرجــة العلیــا فــوق التالیــة لهــا

وعمـر أفضـل مـن  ،مثـل قولـك أبـو بكـر أفضـل مـن عمـر ،أنها فـوق التالیـة علىینص 

  .)٣٧٠عثمان فأبو بكر بال شك أفضل من عثمان (

ولكـــن دخولـــه هـــذا  :)٣٧١زهـــرة داخـــل فـــي القســـم األول ( وهــذا كمـــا أشـــار األســـتاذ أبـــو

المنطقــي یشــترط للقیــاس األرســطي أن یكــون مكونــًا مــن  االســتداللدخــوًال مبــدئیًا ألن 

ـــد ذلـــك كانـــت إســـتدالًال  ،وثالثـــة حـــدود فقـــط ،ثالثـــة قضـــایا حملیـــة فقـــط فـــإن قلـــت عن

ــًا أو أي شــكل أخــر غیــر قیاســي ( ،مباشــراً  وعبــارة  .)٣٧٢وٕان زادت كانــت قیاســًا مركب

 ٕاال لمــا میزهــا عــن الــدلیل األول المــأخوذ مــن الــنصو  حــزم تحتمــل األنــواع الثالثــة ابــن

   .اهللا أعلمو 

 إال أنـــه یقبـــل الزیـــادة ،الثالثـــة حـــدودو  إذ أن األدراج هنـــا حمـــل صـــورة الثالثـــة قضـــایا

والموضوع في القضیة األولى یحتفظ بموضوعیته مع كـل  ،التركیب لعدد من القضایاو 

  .وهو یشبه درج السلم بترتیبه وقبوله الزیادة ،ليالتوا

والحجـــة فیـــه برهانیـــه واضـــحة وجلیـــة بغـــض النظـــر عـــن مطابقتهـــا للمنطـــق األرســـطي 

  .القدیم أو مخالفتها له

عنـدهم فـي المنطـق االرسـطي إن قـل عـن مقـدمتین كـان  االسـتداللوٕانما قلنا ذلك ألن 

ٕاشــــتراطهما لصــــحة و  فــــي مقــــدمتین ســــتدالًال مباشــــرًا ووقــــف القیــــاس األرســــطي القــــدیما

ــًا ولــم یكــن هــذا  علــىوقــد ســمى المحــدثون مــا زاد  .القیــاس الثالثــة قضــایا قیاســًا مركب

إلــى تیمیــه فعلیــه یكــون وضــع هــذه الجملــة األصــولیة إضــافة  ابــنعصــر إلــى موجــودًا 

    .واهللا أعلم ،حزم ابنالفكر اإلنساني صاغها و  المنطق

    :الدلیل السادس من النص

هــذا الــذي و  ،فقــد صــح بهــذا أن بعــض المحرمــات مســكر ،قــول كــل مســكر حــرام(أن ت 

تسـمیه أهـل اإلهتبــال بحـدود الكــالم (عكـس القضــایا) وذلـك أن الكلیــة الموجبـه تــنعكس 

  .جزئیة أبداً 

                          
  .  ١٠٧-٥/١٠٦اإلحكام البن حزم  )٣٧٠(

  .  ٤٠٢ابن حزم أليب زهرة ص  )٣٧١(

  وما بعده .  ٣٥١و  ١١٥زيدون مكتبة مدبويل و الرد علي املنطقيني البن تيميه ص دار ابن  ١٩٨٧هـ  ١٤٠٦ملوسوعة الفلسفية للدكتور عبد املنعم اِحلْفِين الطبعة األوىل نظر اا )٣٧٢(



  ١٨١

تتغیــر فتصــبح جزئیــة مــع بقــاء  - وهــي هنــا كلیــة -ومعنــى ذلــك أن القضــیة فــي كمهــا 

و أن الكیف متعلق بـالحكم فهـو ثابـت هنـا بقـدر الذي یهمنا هنا هو  كیفها وهو اإلیجاب

    .الجزئیة ال یتغیرو  القضیة فهو في الكلیة

والقضـیة هنـا وٕان كانـت ممـا  ،و القضیة من قضایا علم التمییـز الـذي یسـمى بـالمنطق

تعــرف اللغـــة والعـــرب إال أنهـــا فــي كـــل اللغـــات األخـــرى موجــودة ومقعـــدة بـــأطر الكـــالم 

المباشــر عــن  االســتداللي فــي علــم المنطــق مــن بــاب واإلشــارة ال تخلــو مــن غمــز وهــ

  .تسمى بالعكس المستويو  طریق التعادل

    :العكس المستوي

 علــىمباشــر وهـو أن تســتنبط مـن أخــرى تعتمـد  االسـتداللالعكـس المســتوي هـو عملیــة 

الموضـوع محمـوًال مـع و  تغییر وضع حدي قضـیة مـا بحیـث یصـبح المحمـول موضـوعاً 

  .ذلك قیمة الصدقكو  حاله علىبقاء الكیف 

أو بعبارة أخرى هو عبارة عن وضع كل من حدي القضیة موضع اآلخـر فـي القضـیة 

المحمـول بعـد أن كـان  علـىبذلك یكون الحكم في القضـیة المعكوسـة منصـبًا و  الحملیة

  .)٣٧٣الموضوع في األصل ( علىمنصبًا 

    :و للعكس المستوي عندهم شرطان هما

  .شرط الكیف

  .شرط اإلستغراق 

    :الكیف شرط

أي ینبغــــي أن یكــــون  ،القضــــیة العكــــس فــــي الكیــــفو  یجــــب أن تتفــــق القضــــیة األصــــل

فـــإذا كانـــت األصـــلیة موجبـــة كانـــت  ،للقضـــیة المعكوســـة نفـــس كیـــف القضـــیة األصـــلیة

  .ٕاذا كانت األصلیة سالبة كانت المعكوسة سالبةو  المعكوسة موجبة

    :شرط اإلستغراق

مـا لـم یكـن مسـتغرقًا فـي القضـیة األصـل  یجب أال یستغرق حـد فـي القضـیة المعكوسـة

)٣٧٤(.  

                          
  .  ٧٦سور ذكريا بشري ص يوأيضاً أساسيات علم املنطق بروف ٨٩-٨٨املنطق وزارة الرتبية والتعليم ص  )٣٧٣(



  ١٨٢

لكنهــا لــم و  ففــي الكتــاب كــل مســكر حــرام فكلمــة (كــل) أســتغرقت الموضــوع وهــو مســكر

تستغرق المحمول وهـو (حـرام) أمـا كلمـة بعـض فـال تسـتغرق ألنهـا ال تشـمل بـل تجـزئ 

وتمنـع اإلســتغراق فـي الموضــوع ال فـي المحمــول الـذي یظــل مسـتغرقًا كمــا فـي القضــیة 

فقوله "فصح أن بعـض المسـكرات حـرام " مـن هـذا البـاب وهـذا إسـتدالل مباشـر  .الكلیة

فــإذا كــان ذلــك كــذلك فهـــو لــیس بقیــاس عنــد أهــل المنطـــق كمــا أنــه لــیس بقیــاس عنـــد 

  .الفقهاء 

    :الدلیل السابع من النص

مثـل قولـك زیـد یكتـب فصـح مـن هـذا اللفـظ أنـه  ،معـاٍن جمـة علىوسابعها لفظ ینطوي 

  .. الخ.ذو جارحة سلیمة یكتب بها أنهو  حي

وقــد ســبق فــي الــدلیل الثالــث ذكــر مــا تقتضــیه المعــاني بطریــق اإللتــزام والتضــمن كمــا 

  .األلفاظ وتكاثرهاو  ذكر إتحاد المعاني

 ،نتحــال المبطلــیناو  المعــاني قــد تكــون مــدخًال لتأویــل الجــاهلینو  والعالقــة بــین األلفــاظ

جعــل األلفــاظ أوانــي تتنــزل فیهــا المعــاني  علــى اللغــةو  حتــى أنــه قــد یجــرؤ جاهــل بالــدین

   .غیرهاو  من عالم الغیب كما مر في تأویل غالة الرافضة للبقرة

 علـىٕاستخدام العقل مع سعة العلم التـي تعـین و  وتنزل المعاني إنما یكون بمعرفة اللغة

أن كمـًا هـائًال مـن  :ذلك وقد مر في ذكر شـمول الشـریعة وأیضـًا فـي عمـوم النصـوص

ومــن ذلــك هــذه الجملــة وهــذه إنمــا  ،كــام یمكــن أن یســتفاد ویســتنبط مــن نــص واحــداألح

علومـًا أخـر فالـذي یكتـب و  لكنهـا أفـادت أحكامـاً و  سیقت كمثال في أنها وضعت للكتابة

. .والبـد أنـه یعـرف الكتابـة ،والبد أنـه یكتـب بیـد سـلیمه ،أنه یستعمل القلمو  البد أنه حي

   .الخ

ألنـه  ،تسـتخرج منـه األحكـام مباشـرة وبـال قیـاس ،ني الكثیـرةالمعـا علـىفاللفظ المنطـوي 

النـاظر فـي علـوم و  هـي اللسـان العربـي الـذي البـد للمجتهـدو  من اللغة التي خوطبنا بهـا

وذلـك كوسـیلة  ،ذلـك سـبیالً إلـى التحقـق فیـه مـا إسـتطاع و  األحكام الشـرعیة مـن معرفتـه

 وذلك هو مرمى هذا العلـم ،جهاطرق إستخراو  لغایة نبیلة وهي معرفة األحكام الشرعیة

                                                                          
  راجع الفصل األول من الباب الثاين من هذا الكتاب .  )٣٧٤(



  ١٨٣

  وهــــــــــــــذا اللفــــــــــــــظ المنطــــــــــــــوي مــــــــــــــن صــــــــــــــیغ العمــــــــــــــوم التــــــــــــــي  .هــــــــــــــدف واضــــــــــــــعهو 

  ..ُتِدَر األحكاَم دراً 

    :ما أشبه الدلیل :المطلب الثالث

 حــــدوده فــــي القضــــاءو  العمــــل بالســــوابقو  عمــــل الصــــحابة فــــي الحكــــم العرفــــي وحجیتــــه

    :الفتیاو 

ٕان لم یوردهـا فـي ملخـص و  في الفقه أحتج بهاو  حزم ابنهذا من األدلة التي عمل بها 

 أدلـــة مختلـــف فـــي أصـــولیتها علـــىكمـــا أنهــا تحتـــوى  ،وهـــي تشـــبه جمـــل الـــدلیل ،الــدلیل

عمــل الصــحابة كمــا تشــمل  علــىوعنــدي هــذه الجمــل تشــتمل  .مصــدریتها التشــریعیةو 

لكنهـا و  القول بالعرف كما تشبه في بعض صورها الدلیل اإلجماعي وهي لیسـت كـذلك

كمـا أنهـا ممـا شـهد لهـا الـنص وهـذه الجمـل أدنـاه  ،األدلـة المختلـف فیهـاتدور بین هـذه 

أي  ،متــى یكــون ؟ وقولــه فــي العــرف ،حــزم فــي حجیــة عمــل الصــحابة ابــنتظهــر رأي 

حــزم اإلحتجــاج بــأقوال الصــحابة إســتطعنا أن نحصــر  ابــنعــرف هــو ؟ فقــد ورد عــن 

    :منها مثالین

  .في متعة المرأة المطلقة :المثال األول 

  .في جزاء الصید في الحج :مثال الثانيال 

حـــزم فـــي ذلـــك أن هـــذه األمـــور التــي حكـــم فیهـــا الصـــحابة قـــد اســـند القـــرآن  ابـــنوحجــة 

السـنة بلفـظ و  حـدًا وجـاءت فـي الكتـاب الحكم فیها إلیهم ولم یحد فیهـا رسـول اهللا 

اآلیــــة  :رة البقـــرة{ســـو  َوِلْلُمَطلَّقَـــاِت َمتَـــاٌع بِـــاْلَمْعُروفِ المعـــروف كمـــا فـــي قولـــه تعـــالى

٢٤١{.  

ــنُكمْ كمــا وكــل الحكــم فیهــا إلــیهم فــي قولــه تعــالى  {ســورة المائــدة  َیْحُكــُم ِبــِه َذَوا َعــْدٍل مِّ

  .}٩٥اآلیة 

المعـــــروف عنـــــد  علــــىففــــي الحالـــــة األولـــــى وجــــب فـــــي حـــــد المتعــــة حمـــــل المعـــــروف 

  .)٣٧٥ما صح عن الصحابة رضوان اهللا عنهم (إلى المخاطبین فوجب الرجوع 

                          
  .  ١٠/٢٤٨احمللى البن حزم  )٣٧٥(



  ١٨٤

في الحالة الثانیـة فـإن اهللا عـزَّ وجـلَّ ألزمنـا قبـول العـدلین "فـنحن نـورد قـول العـدلین أما 

 .)٣٧٦ألن اهللا تعــالى أوجــب ذلــك" ( ،إحتجاجــًا بقولهمــا .مــن الســلف رضــى اهللا عــنهم

  بأقل ما قیل تحقیقًا إلجماعهم. و  فیفتي بما أفتى به الصحابة ال یتعداه بمجموع أقوالهم

ـــدى الســـلف كمـــا روى عـــن أمیـــر وهـــذا التوجـــه الفقهـــي م تســـق مـــع الـــنهج األصـــولي ل

فــي إرشــاده للقاضــي شــریح لمــا بعثــه قاضــیًا وكــان  المــؤمنین عمــر بــن الخطــاب 

"مـــا أســـتبان لـــك مـــن كـــالم اهللا فـــال :أعجـــب برجاحـــة عقلـــة فبعثـــة قاضـــیًا وأوصـــاه قـــائالً 

نة فأجتهــد فــإن لــم تجــد فــي الســ ،فــإن لــم یســتبن فــي كتــاب اهللا فمــن الســنة ،تســأل عنــه

فـأقض بمـا أسـتبان  لـم تعلـم كـل أقضـیة رسـول اهللا  رأیك" وفي روایـة أخـرى "فـإن

فأجتهــد رأیــك  ،كــل مــا قضــت بــه أئمــة المهتــدین فــإن لــم تعلــم ،لــك مــن أئمــة المهتــدین

وأقوال السـلف فـي مثـل هـذه  ،فالحجة في النص .)٣٧٧وأستشر أهل العلم والصالح" (

  .نصالنص وحكم ال علىالحاالت دالة 

    :تأطیر الدلیل وٕاعادة ترتیبه :المطلب الرابع

    :تأطیر أقسام الدلیل

    :اإلجماع هيو  مما سبق یمكن القول أن أقسام الدلیل بانواعه من النص

  .الحال (وهو من اإلجماع) استصحاب  

  .وأقل ما قیل (وهو من اإلجماع) 

  .ترك قول ما (وهو كسابقیه إجماعي) علىوٕاجماعهم  

  .أن حكم المسلمین سواء (وهو كسوالفه إجماعي) علىوٕاجماعهم  

مقـدمتان تنــتج نتیجــة لیســت منصوصـة بأحــدهما وهــو دلیــل مـأخوذ مــن الــنص مباشــرة  

  .(فهو نصي)

  .شرط معلق بصفة فحیث وجدت فواجب ما علق بذلك الشرط (وهو دلیل نصي) 

  .لفظ یفهم منه معنى فیؤدي بلفظ أخر أو المتالئمات (وهو دلیل نصي) 

                          
  .  ٧/١٥٥اإلحكام البن حزم  )٣٧٦(

  .  ١/٨٤/٨٥أعالم املوقعني البن القيم  )٣٧٧(



  ١٨٥

(وهــو دلیــل  استصــحاب . وهــو .أقســام تبطــل كلهــا إال واحــدًا منهــا فیصــح ذلــك الواحــد 

  .نصي أیضًا)

  .القضایا المدرجة (وهو دلیل نصي) 

  .الحكم الجزئي أو عكس القضایا (وهو دلیل نصي) 

  .معاني جمه (وهو نصي أیضًا) علىاللفظ المنطوي  

    :ترتیب أقسام الدلیل

ترتیبها تحت المسـمیات و  یمكن ضمها وتحزیبها  - الدلیلأعني أقسام  - هذه الجمل 

  .الموضوعیة المناسبة لها

حــزم عبــارة عـن جمــل وأدلــة إجماعیــة وٕان شــئت  ابــنفاألقسـام األربعــة منهــا وكمــا ذكـر 

بإعتبـــار أن الحـــزب هـــو مجمـــوع األفـــراد أو الجمـــل التـــي تـــرتبط  .قلـــت حـــزب إجمـــاعي

  .)٣٧٨ببعضها بصورة ما لتكون الحزب (

 المفهـوم الضـمنيو  األقسـام النصـیه فهـي مـن لـوازم المعـاني العقلیـة ومنهـا البرهـانيأما 

القســـم العاشـــر هـــذه و  القســـم التاســـعو  القســـم الســـابعو  الضـــروري فمـــثًال القســـم الخـــامسو 

وهـي  .وٕان كانت من لـوازم المعـاني العقلیـة ،األقسام من قبیل األدلة المنطقیة البرهانیة

هـــاني فـــي الـــدلیل أمـــا القســـم الســـادس فهـــو مفهـــوم معنـــوي یمكـــن أن تعتبـــر الحـــزب البر 

تضـــمن شـــرط یســـتمد لزومیتـــه مـــن الشـــرط كمـــا تضـــمن الشـــرط صـــحة الحكـــم بوجـــوده 

  .وعدمه بعدمه

معنـــى معـــاني أخـــرى ضـــمنًا وعلیـــه  علـــىكـــذلك القســـم الحـــادي عشـــر تلـــزم مـــن داللتـــه 

  .یمكن أن یكونا من لوازم المعاني العقلیه المفهوم الضمني

ــــامن فیتضــــمن قضــــایا تطــــرح جمیعهــــا وال یصــــح منهــــا إال واحــــدًا وهــــو أمــــا الق ســــم الث

وهـــو والضـــروري ألن المعنـــى  ضــروري وعلیـــه یمكـــن أن یكـــون هـــذا القســم حزبـــًا بذاتـــه

القسـم األول و  ویمكن حینئـذ أن یكـون هـو ستصحاب الباقي هو الباقي ضرورة وهو اال

    . ستصحابحزبًا كما جرت عادة األصولیین في مناقشة اال

                          
. هـذا التقسـيم كـان سـائداً يف الوسـط اإلسـالمي وهـو ممـا أمهـل النـاس يف التصـانيف اهــ أن احلزب يطلق علي الورد و الطائفة وحتزبوا جتمعـوا  ١٣٣جاء يف خمتار الصحاح حملمد بن أيب بكر الرازي ص  )٣٧٨(

  وألصالته أستعملناه وبعثناه ليدخل مرة أخرى إيل علومنا و معارفنا و باهللا التوفيق . .يف تقسيم املصحف كما عمل به املشايخ يف تقسيم األوراد  ويوجد



  ١٨٦

    :ومما سبق یمكن أن نقول أن أحزاب الدلیل هي

  .الحزب اإلجماعي 

  .الحزب البرهاني العقلي 

  .الحزب المعنوي أو المفهوم الضمني 

  .ستصحاب الحزب الضروري أو اال 

    :كما یمكن أن یقال مفصالً 

    :. الحزب اإلجماعي ویشمل١

    .رك قول مات علىج. إجماعهم     .ب. أقل ما قیل    .الحال استصحاب أ. 

   .أن حكم المسلمین سواء علىد. إجماعهم 

    :. الحزب العقلي البرهاني ویشمل٢

  ج.القضایا المدرجة.     المتالئمات.و  ب.اللفظ المفهوم   أ.المقدمتان البرهانیتان.

   .د. الحكم الجزئي من الكلي أو عكس القضایا

    :. الحزب المعنوي أو المفهوم الضمني ویشمل٣

الشـــرط المعلـــق بصـــفة حیـــث وجـــدت الصـــفة فواجـــب مـــا علـــق بـــذلك  :یاً مفهومـــًا شـــرط

  الشرط 

  .معاني جمة علىوهي الداللة التضمنیة أي اللفظ المنطوي  :مفهوم داللي 

 علــــى) وهــــو مــــا ال یكــــون منصوصــــًا ستصــــحاب (اال :. الحــــزب العقلــــي الضــــروري٤

رام فــي حكمــه وهــو بالضــرورة مبــاح إذ لــیس بواجــب فــي مواضــع الوجــوب أو لــیس بحــ

  مواضع التحریم. 

  

  

  



  ١٨٧

  المبحث الثالث

  إعمال الدلیل

أهمیـة الـدلیل العملیـة لنـرى هـل هـو أداة جیـدة فـي  علىنرید أن نقف في هذا الموضع 

المســتقبلة أم و  الــدابرةو  الحــوادث الغــابرة علــىٕاســتنباط األحكــام أو إصــدار أحكــام و  الفقــه

قیاس الذریعة التـي یمكـن أن تلتـف وذلك ألن مدرسة الراي القدیمة قد وجدت في ال .ال

وال یمكـــن أن  ،والنصــوص محــددة ،النصــوص؛ وهــي أن الحــوادث متجــددة علــىمنهــا 

إلــى القیــاس وضــروبه فــوق الحاجــة إلــى ؛ لــذا صــارت الحاجــة عنــدهم تحــیط بــالحوادث

) ولــم یقبــل اإلمــام الحــافظ المجتهــد أبــو محمــد بــن حــزم مبــدأ القیــاس ٣٧٩!(النصــوص

ٕاستقراؤه الـدقیق للشـریعة و  مسماه وقد قاده علمه الواسع علىیه وال أصًال ولم یساوم عل

تلخیص الجمل األصولیة المنتجة في الفقه وهـي لیسـت مـن الظـاهر ولكنهـا أیضـًا إلى 

 كما أنها مغنیة عن التأویـل الـذي یبتعـد عـن الـنص ،ال تخرج منه ؛ إذ أنها من معانیه

 علیهــا فعــول ،حكــام جمیــع الحــوادثكمــا أنهــا تظهــر شــمول الشــریعة أل ،ظــاهر الــنصو 

 معانیـه المجملـةو  الظـاهر هـو الـنصو  .أسـتخرجها ألنهـا جـزء مـن الظـاهرو  ٕاعتنى بهاو 

   .المفصلهو 

    :المطلب األول

  ٕانتاجه و  الحزب اإلجماعيو  ستصحاب اال

همـا الجملـة األولـى مـن الحـزب األول فـي التقسـیم و  حـزم كمـا مـر نوعـان ابـنوهو عند 

 لرابع (الـدلیل العقلـي الضـروري) وهـو القسـم الثـامن مـن التقسـیم األولوالحزب ا .القدیم

    :)٣٨٠القیم ثالثة أنواع هي ( ابنعند بعض األصولیین كما ذكر  ستصحاب االو 

  .البراءة األصلیة استصحاب  

    .الوصف المثبت للحكم استصحاب  

   .حكم اإلجماع في محل النزاع استصحاب  

    :)٣٨١ربعة هي (كما أنه عند بعض األصولیین أ

                          
  .  ١/٣٣٣أعالم املوقعني البن القيم  )٣٧٩(

  .  ١/٣٣٩البن القيم  ملصدر السابقا )٣٨٠(

  .  ٦٣-١/٦٢موسوعة مجال عبد الناصر الفقهيه  )٣٨١(



  ١٨٨

   .البراءة األصلیة استصحاب 

 علـىوالـنص حتـى یـرد الـدلیل  ،التخصیص علىالعموم حتى یرد الدلیل  استصحاب  

  .النسخ

  .الضمانو  ثبوته ودوامه كالملك علىحكم دل الشرع  استصحاب  

  .حكم اإلجماع في محل النزاع استصحاب  

اإلجمــاع أمــا األول إلــى حــزم  ابــن واإلثنــان األخیــران فــي كــال التقســیمین یرجعــان عنــد

ـــــى ومثلـــــه الثـــــاني فـــــي التقســـــیم فیرجـــــع  یســـــمیه بعـــــض األصـــــولیین  وبینمـــــا ،الـــــنصإل

وذلــك  ،اإلباحــة األصــلیة استصــحاب حــزم ب ابــنالبــراءة األصــلیة یســمیه  استصــحاب ب

عمدته في ذلك كما جاء في (اإلحكام) "قـد كـان آدم و  ألن األشیاء عنده مباحه بالنص

َوَلُكــْم ِفــي اَألْرِض م رســوًال فــي األرض وقــال تعــالى إذا أنزلــه فــي األرض علیــه الســال

} فأبـاح اهللا تعـالى األشـیاء بقولـه أنهــا ٣٦{سـورة البقـرة اآلیـة  ِحـینٍ إلـى ُمْسـَتَقرٌّ َوَمتَـاٌع 

حــال اإلجمــاع  استصــحاب أمــا  )٣٨٢وكــل ذلــك بشــرع"( ،ثــم حظــر مــا شــاء ،متــاع لنــا

مــا جــاء بــه الــنص مــا دام  علــىالجمیــع الثبــات  علــىرض للحكــم الثابــت فــذلك ألن "الفــ

وهـذا  )٣٨٣. الـخ"(.النقلـة دعـوىو  ألنـه الیقـین .المحكـوم فیـه علیـه یبقى إسم ذلك الشئ

  .النسخ أیضاً و  یشمل التخصیص

    :ستصحاب سعة اال

    :حزم ابنیصف هذه السعة األستاذ محمد أبو زهرة قائًال عن 

اإلباحــة األصــلیة حتــى یوجــد دلیــل  علــىيء شــ أن كــل ستصــحاب "إنــه یقــرر بحكــم اال

؛ ویضـیِّق الـدلیل األشـیاء اإلباحـة حتـى یكـون الـدلیلكان األصـل فـي  وٕاذا ،النقلة عنها

. فــإن المــذهب الظــاهري یكــون قــد فــتح بــاب .الــدلیل المشــتق منهمــاو  اإلجمــاعو  بــالنص

قًا وال یكــون مضــی ،ویتســع بــذلك المــذهب ،مصــراعیه علــى ستصــحاب البقــاء بحكــم اال

ألنـه یفـتح بـاب اإلباحـة فـي أمـور كثیـرة قـد  ،كما كان یبدو بادئ الرأي ،من كل الوجوه

َوال َتُقولُــوا بینمــا هــو یوســع بحكــم قولــه تعــالى  ،فیهــا یكــون الفقهــاء القیاســیون مضــیقین

                          
  . ١/٥٩اإلحكام البن حزم  )٣٨٢(

  .  ٥/٢السابق  )٣٨٣(



  ١٨٩

{سـورة النحـل  َكِذبَ َعَلى اِهللا الْ  ِلَما َتِصُف َأْلِسَنُتُكْم اْلَكِذَب َهَذا َحالٌل وَهذا َحَراٌم ِلَتْفَتُروا

  )٣٨٤} ".(١١٦اآلیة 

    :هذا األصل إیجاباً  علىأمثلة مما ینبني 

    :أحكام عقلیة وشرعیة عدة وال تنتقض إال بدلیل نحو ستصحاب اال علىتنبني 

وصـحة  ،ٕاستمرار صـحة زیجـاتهمو  وٕاستمرار حیاة األفراد ،وعدالة العدول ،براءة األفراد

ــــــــت العكــــــــسوصــــــــحة الوضــــــــوء وصــــــــحة الصــــــــال ،تملكهــــــــم ــــــــى یثب ــــــــك حت   ة كــــــــل ذل

  )٣٨٥(.بالدلیل

   :هذا األصل سلباً  علىأمثلة لما ینبني 

بطـالن  :كمـا ینبنـي علیـه ،عدم صحة الشـك فیمـا ثبـت إیجابـاً  :هذا األصل علىینبني 

أو نــص  ،أو الســنة الثابتــة ،إال مــا أوجبــه منهــا القــرآن ،الشــروطو  العهــودو  جمیــع العقــود

  .إباحة عقده على

جمیــع األشــیاء إال مــا ألزمنــا إیــاه نــص أو إجمــاع فــإن  الــذمم مــن لــزوم األصــل بــراءةو 

(مـن عمـل عمـًال لـیس علیـه  حكم حاكم بخـالف ذلـك فسـخ كلـه ورد بـأمر النبـي 

ــــك مــــا كــــان صــــحیحاً ٣٨٦أمرنــــا فهــــو رد)( ــــزم مــــن ذل ــــع  ،) ویل ــــداء جمی فتبطــــل بــــه إبت

 التي لم یأذن بها اهللا سـبحانهالمحلیة و  اإلقلیمیةو  المواثیق الدولیةو  القوانینو  المعاهدات

 .أحكامـهو  اللوائح التي تسنها الـدول بخـالف كتـاب اهللاو  النظمو  كذلك الدساتیر .تعالىو 

فالحـــاكم هـــو اهللا والمشـــرع هـــو اهللا ســـبحانه وتعـــالى فـــال تصـــدر األحكـــام مـــن مجـــالس 

ن ؛ ولكـن رئیس أو حاكم أو عـرف أو تقالیـدتشریعیة وال من محكمة علیا أو دنیا وال ع

 -علیـه الصـالة والسـالم-لسان رسوله الذي أرسـله  علىعن اهللا سبحانه وتعالى وحده 

    .كما یبینه أولو األمر وهم ورثة األنبیاء

  .وتعطي الفقهاء المجتهدون الوالیة في هذا الشأن وغیره بإبانة حكم اهللا ودلیله

كانــت الزمــة  وعلیــه تبطــل جمیــع األحكــام التــي یســنها أو یتعاهــد علیهــا النــاس إال مــا

  .بالشرع أو أباح الشرع إیجابها والتزامها فحینئٍذ تصح وتلزم

                          
  .  ٤١٢ابن حزم أليب زهرة ص  )٣٨٤(

  .  ٥/٣اإلحكام البن حزم  )٣٨٥(

  كتاب اإلعتصام .   ٩/٧٦٦أخرجه البخاري  )٣٨٦(



  ١٩٠

النفقــــة وتبطــــل كــــل الشــــروط و  وممــــا یصــــح فــــي هــــذا البــــاب الــــزواج وشــــروطه كــــالمهر

ال یلــزم منهــا فســخ النكــاح أصــًال كإشــتراط ســكني ال تلــزم أو جعــل عصــمتها و  المخالفــة

    .في یدها ونحوه

 ،الحوالــةو  والضــمان ،شــرعیة األخــرى نحــو اإلجــارةهــذا األصــل العقــود ال علــىوتصــح 

    .وأنواع البیوع الحالل ،والقروض المؤجلة ،الصدقاتو  والهبات

فـإن  ،الفسخ التي جاءت بها الشریعةو  النكاح اإللتزام بصفة العقدو  ویلزم في نحو البیع

كمــا یبطــل الفســخ إن لــم یوافــق المنصــوص  ،لــم یلتــزم بطــل العقــد إن كــان الفســاد فیــه

  ).  ٣٨٧علیه (

 ؛ ألنـه كـل شـرط لـیس فـي كتـاب اهللاة المتعاقـدینهذا فلیس كل عقد یكـون شـریع علىو 

إال مـا كـان مـن عقـد وشـرط وافـق الحـق ولـم  ،شرعه فلیس بشرط ولو كان مائـة شـرطو 

فلیتأمل هـذا الحـزب حمـاة الـدین  .وال فیه ضرر أو ضرار ،یحرم حالًال أو یحلل حراماً 

    .ن أركان الدین (اللهم فأشهد)وحراس العقیدة فهو ركن م

    :ٕانتاجهو  بقیة الحزب اإلجماعي

ٕاجمــاعهم و  وأقــل مــا قیــل ،اإلجمــاع حــالاستصــحاب هــذا الحــزب یشــمل كمــا أوضــحنا 

والجملة األخیـرة یحـق لهـا  .أن حكم المسلمین سواء علىٕاجماعهم و  ،ترك قول ما على

الخصــــوص؛ حتــــى یــــرد  العمــــوماستصــــحاب مــــن  ألنهــــاستصــــحاب االأن تــــدخل فــــي 

تنــتج فــي و  وكــل هــذه الجمــل إجماعیــةستصــحاب كالجملــة األولــى التــي دخلــت فــي اال

  .الفقه ألنها إجماعیة

ومن أمثلة إنتاج الحزب اإلجماعي في الفقـه التـي یمكـن أن توضـح كیـف أن اإلجمـاع 

نتـائج فقهیـه سـهلة ومقنعـه كمـا یوجـد ذلـك فـي المحلـى إلـى ًا یقـود استصـحاب تحدیـدًا و 

مـا حكمـه  ،) في من قتل إنسانًا یجـود بنفسـه للمـوت٢٠٩٤في المسألة رقم ( بكثرة كما

ففــي هــذه المســألة یقــول  ،وحقنــة الرحمــة للمــریض ،؟ وهــي تعنــي اإلجهــاز فــي الحــرب

حــزم "ال یختلــف إثنــان مــن األمــة كلهــا فــي أن مــن قربــت نفســه مــن الزهــوق  ابــناإلمــام 

وٕان كـــان عبـــدًا  ،میـــت فإنـــه یرثـــهلعلـــة أو جراحـــة أو بجنایـــة بعمـــد أو خطـــأ فمـــات لـــه 

                          
  . ٤٨-٥/٤٥اإلحكام البن حزم  )٣٨٧(



  ١٩١

الكالم فأسلم وكـان كـافرًا وهـو یمیـز  علىوٕان قدر  ،فاعتق فإنه یرثه ورثته من األحرار

بعد فإنه مسلم یرثه أهله من المسلمین وأنـه إن عـاین وشـخص ولـو لـم یكـن بینـه وبـین 

 الموت إال نفس واحد فمات من أوصى له بوصیة فإنه قد أستحق الوصیة ویرثها عنـه

ورثتــه فصــح أنــه حــي بــال شــك إذ ال یختلــف إثنــان مــن أهــل الشــریعة وغیــرهم فــي أنــه 

یقـین مـن أن  علـىفإذا هـو كـذلك وكنـا  ،قسم ثالثإلى لیس إال حي أو میت وال سبیل 

فبیقــین وضــرورة نــدري أن  ،اهللا تعــالى قــد حــرم إعجــال موتــه وغمــه ومنعــه مــن الــنفس

الحال عمدًا فهو قاتل نفس عمـدًا ومـن قتلـه قاتل نفس بال شك فمن قتله في تلك  قاتله

  .)٣٨٨خطأ فهو قاتل نفس خطأ"(

یقین كلها تعبر عـن القـدر  علىحیث أن عبارة ال یختلف إثنان وعبارة بال شك وعبارة 

المجمـــع علیـــه المتـــیقن المنثـــور فـــي قضـــایا فقهیـــه آخـــرى فأستصـــحب هـــذا القـــدر مـــن 

ن أحكامهـــا كلهـــا لتنـــدرج المســـالة صـــحة الحیـــاة وجریـــا علـــىاإلتفـــاق وبطریقـــة برهانیـــة 

  .المطلوبة في سیاق تلك األحكام

أن هذه الجملة فعالة في تحدید القدر الواجب في نحو إلى سبقت اإلشارة  :أقل ما قیل

یقع علیه اإلسم برأت الذمه مـن الوجـوب وهكـذا كـل أمـٍر شيء   من أمر بصدقة فبأقل

  .}١٨٥{سورة البقرة اآلیة  وْا الّلَه َعَلى َما َهَداُكْم َوِلُتْكِمُلوْا اْلِعدََّة َوِلُتَكبِّرُ نحو 

    .}٥٦{سورة األحزاب اآلیة  َیا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْیِه َوَسلُِّموا َتْسِلیًماونحو 

   :حزم عن بعض العلماء ابنالنواحي العلمیة كالقضاء ما ذكره  يوف

) وقـال األخـر ٣٨٩سـرق وقـال أحـدهما ربـع دینـار(زیـد أنـه  علىأن الشاهدان لو شهدا 

وال یغــــرم إال ســــدس  ،فــــال یقطــــع ،فإنــــه یؤخــــذ بأقــــل مــــا إتفقــــا علیــــه ،بــــل ســــدس دینــــار

  .)٣٩٠دینارفقط (

    :ترك قول ما علىاإلجماع 

 هـذه الجملـة جعلـت التـرك معیـارًا وحكمـًا فـإذا كـان مجمعـًا علیـه كـان مـن أدلـة الشـریعة

؛ فالســـنة د تقســـیم الســـنةردنـــاه فـــي النصـــوص أن نعیـــهـــذا المعیـــار إذا ط علـــىینبنـــي و 

                          
  .  ١٠/٥١٨احمللي البن حزم  )٣٨٨(

  وهو حد السرقة .  )٣٨٩(

  .  ٥/٦٢اإلحكام البن حزم  )٣٩٠(



  ١٩٢

أعنـي أن التـرك  ،أن هنالـك سـنة تركیـة :وتقریریه بحیث یمكـن أن نقـول ،وفعلیة ،قولیه

    .سنة وهذا رأي غیر محقق لدینا ولكنه جدیر بالنظر

 علـىوالترك في اإلجماع قد أشرنا إلیه بمیراث الجد ویوجد في أعمـال الصـحابة أمثلـة 

التــرك مــا قــرره مــن عــدم  علــىحــزم فــي إجمــاع الصــحابة  ابــنا بنــى علیــه وممــ .التــرك

 .جواز بقاء المؤمنین ثالثة أیام بـال أمیـر مـؤمنین واحـد حیـث ال یصـح اإلثنـان بـالنص

وال یصح البقـاء أكثـر مـن ثالثـة أیـام بفعـل الصـحابة بعـد وفـاة الرسـول صـلى اهللا علیـه 

یـدوا أن یكونـوا بـال إمـام معـین واحـد حیـث لـم یر  آله وسلم وبعد وفاة عمر  علىو 

وینبني علیـه أن  .الثالثة علىترك ما زاد  على) فهذا إجماع ٣٩١مبایع أكثر من ذلك(

    .رأسهم أولو األمر ! علىمعصیة ومخالفة اإلجماع و  علىأن الناس الیوم 

حـزم بقـول وفعـل  ابـنوهذه الجملة وجمـل اإلجمـاع عمومـًا مـن الجمـل التـي یعمـل فیهـا 

  .الصحابة !

    :اإلجماع أن حكم المسلمین سواء

وممـا ینبنـي علیـه حیـث ال  ،عمومه علىبقائة و  صحة العموم علىوهذا الدلیل إجماع 

    :مخصص

  ).  ٣٩٢النص ( علىتحریم الرضاع للكبیر بحدیث سالم وهو حكم زائد  

    .صحة صالة الخوف بعد النبي  

    .أخذ الزكاة الزمة لألئمة المأمور في القرآن بطاعتهم 

  )  ٣٩٣(.أخذ الجزیة ألمیر المؤمنین متى وجدو  سریان األمر بقتال المشركین 

عمومـــه وال یخصـــص إال  علـــىأي أنـــه إن وردت عبـــارة خاصـــة فـــالحكم عـــام أو یبقـــي 

إلــى ؛ فتكــون جمیــع النصــوص عاملــة كجــزء مــن ســعة الشــریعة التــي ال تحتــاج بــدلیل

بـذاتها وداللتهـا  للمطلـوب ؛ فالنصـوص وافیـةٕالحـاق وتحمیـل للنصـوصو  إضافة وزیادة

  .المعاني ال من القیاسو  من اللغة

                          
  .  ١/٤٧احمللي البن حزم  )٣٩١(

  .  ١٣٣ - ٣/١٣٢راجع حتقيق املسألة يف كتاب اإلحكام البن حزم  )٣٩٢(

  .  ٣/١٣٤اإلحكام البن حزم أنظر  )٣٩٣(



  ١٩٣

    :الحزب العقلي البرهاني وٕانتاجه :المطلب الثاني

الرابــع منــه و  وهــذا الجــزء مــن الــدلیل قــد نــال حظــًا ال بــأس بــه مــن الشــرح خاصــة األول

ثـر ٕان كانت األحكام فیه مما یفهـم مـن مقدمـة ومقـدمتین وأكو  لشبهه بالبراهین المنطقیة

؛ أي لـــیس بســـفیه ومـــن ن إبـــراهیم ألواه حلـــیمإ :كمـــا هـــو فـــي هـــذه الجمـــل فمـــن مقدمـــة

    .؛ أي كل مسكر حرامكل مسكر خمر وكل خمر حرام :مقدمتین

ثمـان وع ،وعمر أفضـل مـن عثمـان ،أبو بكر أفضل من عمر :ومن أكثر من مقدمتین

كور فـي هـذه ؛ فعلیـه أبـو بكـر أفضـل مـن كـل تـاٍل مـذأفضل من زیـد مـن النـاس وهكـذا

    .القضایا ألنها مدرجة

الــنمط البرهـاني یمكـن أن یتــداخل و  .مـا بینـاه علــىوتعكـس هـذه القضــایا عكسـًا مسـتویًا 

مـع األنمــاط األخــرى ففــي الحــزب اإلجمــاعي ســبق إســتنتاج أحكــام بطریقــة برهانیــة وٕان 

فمـن المقـدمات اإلجماعیـه صـحة أن یـرث وصـحة  ،كانت المقدمات من قبیل اإلجماع

ومــن  .وصــحة وصــیته ،؛ الــذي یریــد أن یفــارق الحیــاةالــدِنفْ  صــحة إســالمو  یــورث أن

فالبرهـان عمـدة  .علیه صحت حرمتـه وحرمـة دمـهو  صحة هذه المقدمات صحت حیاته

حـزم فـي  ابـنرأي إلـى وقـد أشـرنا  .یستخلص منهاو  یرتبهاو  أصل الداللة لیمیز الحجج

 ،موافقتـه لهـمو  ومخالفتـه ألهـل القیـاسوموافقتـه لهـم  ،ومخالفته للمناطقه ،حجج العقول

تطــور فیــه القیــاس المتــأثر و  وتصــفیته للمعــاني المطلوبــة فــي وقــت إســتحكم فیــه التقلیــد

وقـد سـمي بعـض القیـاس  ،حـزم العرضـیة لهـا ابـنبالفلسفة الیونانیـة أكثـر مـن موافقـات 

مــوم الع علـىحـزم  ابـنالمنطقـي بقیـاس الفقهـاء لیأخـذ شــرعیة أكثـر مـن غیـره !! وعمــل 

    .ال غبار علیه في هذا المجال ألنه خط إسالمي أصیل غیر مقلد

    :المطلب الثالث

    :الحزب المعنوي أو المفهوم الضمني الزم المعنى

    .هو معنى مفهوم من الشرط أو مفهوم من الكالم ألنه یوجد ضمناً 

فـــالقول إذا قیـــل مشـــروطًا كـــان الشـــرط أســـاس الحكـــم المعنـــي متـــى وجـــد الشـــرط وجـــد 

وكل قضیة تعطیك مـا فیهـا ال مـا فـي غیرهـا فلـیس غیرهـا مسـاویًا لهـا أو حتـى  .كمالح

   .اللفظ وداللة اللفظو  فالجملة لها معاٍن الزمة ومتضمنه تفهم من النص .منافٍ 

   :أ. الجمل الشرطیة



  ١٩٤

ــا َقــْد َســَلفَ فمــثًال جملــة   تعنــي أن كــل مــن إنتهــى غفــر لــه اهللا ِإن َینَتهُــوْا ُیَغَفــْر َلهُــم مَّ

    .سبحانه وتعالى في ذلك العهد وفي كل عهد

    :ب. الداللة التضمنیة وٕانتاجها

وهي تعني أخذ أحكام ونتائج من جملة من لوازم المعنى الذي وضعت له فمـثًال جملـة 

ــا أحكامــًا أخــرى بــداللتها ؛ فكــون و  زیــد یكتــب وضــعت للكتابــة لكنهــا یمكــن أن تنــتج لن

وٕان إحـــدى یدیـــه  ،تمســك القلـــمو  ابعه تتحـــركأن أصـــو  ،أنــه حـــي علـــىیكتـــب یـــدل  زیــدأً 

وهـذا معنـى یفهـم  .وله كراس أو ورقة ونحـو ذلـك ،وله قلم ،وانه یرى ،سلیمة یكتب بها

كــل هــذه  علــىویــدل علیــه العقــل إلشــتمال الجملــة  ،فهــو مــن لــوازم المعنــى ،لغــًة وعقــالً 

ــٍس َذاِئقَــُة اْلَمــْوتِ المعــاني كــذلك قولــه تعــالى  } ١٨٥آل عمــران اآلیــة {ســورة  ُكــلُّ َنْف

ــم یــنص علیــه بإســمهو  تعنــي زیــدًا وعمــرًا وهنــداً  وهــو معنــى یفهمــه أهــل كــل لغــة  ،ٕان ل

) فهــــو جملــــة یمكــــن أن ٣٩٤وٕان عــــده المناطقــــة مــــن بــــاب الداللــــة الضــــمنیة ( ،ســــلیقة

یمكــــن تســــمیته و  غایــــة الصــــحةو  تنــــتج كمــــا رأینــــا أحكامــــًا فــــي غایــــة البســــاطةو  تفصــــل

    .بالمفهوم

  :المطلب الرابع

   :التقسیم) ووجودها في القرآنو  ستطراد آلیة الحزب العقلي الضروري (السبرا 

ألنهــا منــه وترجــع إلیــه  ستصــحابهــذا الحــزب یحــوي جملــة واحــدة وقــد ناقشــناها فــي اال

    .بعد سبر وتقسیم

 ،التقسـیم لجملـة أحكـام محتملــةو  وقیمـة هـذا القسـم غیـر مـا سـلف تكمـن فـي آلیـة السـبر

فیصـــح ذلـــك الواحـــد وتفصـــیل ذلـــك بعبـــارة أوضـــح أن أحكـــام  ،حـــداً فتبطـــل كلهـــا إال وا

 ،المنـعو  النهـي للتحـریمو  الفـرضو  واألمر للوجـوب ،األوامر والنواهي علىالشریعة تقوم 

فــإذا ســبر األمــر أو النهــي فلــم یوجــد فرضــًا وال حرامــًا  .اإلباحــةإلــى ویتنــزل كــل منهمــا 

إفســاد إلــى دي عملیــة الســبر والتقســیم وقــد تــؤ  .الشــرعیةو  كــان مباحــًا بالضــرورة العقلیــة

فهـو  .ٕابطالهـا فیكـون القـول فاسـدًا فیطـرح؛ فـال یعنـي بمثـل تلـك الـدعوىو  جمیع الحجج

                          
  .  ٢/٩٢، وجامع بيان العلم وفضله البن عبد الرب  ٥/١٠٧ ابن حزم و اإلحكام ٤٠٠ابن حزم أليب زهرة ص  )٣٩٤(



  ١٩٥

اإلباحـة األصـلیة إن لـم یوجـد إلـى آلیة إللحاق الحكم باألحكـام الموجـودة أو الصـیرورة 

    .أو إبطال الدعوى جملة وتفصیالً  ،في المنصوص

ـــَن  :فـــي القـــرآن الكـــریم فـــي قولـــه تعـــالىلى وقـــد جـــاء هـــذا الـــنهج الـــدإل ثمانیـــة َأْزَواٍج مِّ

ـا اْشـَتَمَلْت َعَلْیـِه َأرْ  َم َأِم األُنثََیـْیِن َأمَّ ـْأِن اْثَنـْیِن َوِمـَن اْلَمْعـِز اْثَنـْیِن ُقـْل آلـذََّكَرْیِن َحـرَّ َحـاُم الضَّ

ِمـَن اِإلْبـِل اْثَنـْیِن َوِمـَن اْلَبقَـِر اْثَنـْیِن ُقـْل ) وَ ١٤٣األُنثََیْیِن َنبُِّؤوِني ِبِعْلـٍم ِإن ُكنـُتْم َصـاِدِقیَن (

ــ ــا اْشــَتَمَلْت َعَلْیــِه َأْرَحــاُم األُنثََیــْیِن َأْم ُكنــُتْم ُشــَهَداء ِإْذ َوصَّ َم َأِم األُنثََیــْیِن َأمَّ اُكُم آلــذََّكَرْیِن َحــرَّ

ــِن اْفتَــَرى َعلَــى اللّــِه َكــِذًبا  ِلُیِضــلَّ النَّــاَس ِبَغْیــِر ِعْلــٍم ِإنَّ اللّــَه َال اللّــُه ِبهَــَذا َفَمــْن َأْظَلــُم ِممَّ

ًمـا َعلَـى َطـاِعٍم َیْطَعُمـُه إلـى ) ُقل الَّ َأِجُد ِفي َما ُأْوِحـَي ١٤٤َیْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمیَن ( ُمَحرَّ

ِفْسًقا ُأِهلَّ ِلَغْیِر اللّـِه ِبـِه  ِإالَّ َأن َیُكوَن َمْیَتًة َأْو َدًما مَّْسُفوًحا َأْو َلْحَم ِخنِزیٍر َفِإنَُّه ِرْجٌس َأوْ 

{ســورة األنعــام اآلیــات  )١٤٥َفَمــِن اْضــُطرَّ َغْیــَر َبــاٍغ َوَال َعــاٍد َفــِإنَّ َربَّــَك َغفُــوٌر رَِّحــیٌم (

١٤٥-١٤٣  {  

اإلقتفاء األثري رحمه اهللا تعالى فبینمـا و  النهج القرآنيإلى فلله در أبي محمد فقد هدى 

حـــزم مـــن مســـالك الـــدلیل  ابـــنســـیم مـــن مســـالك العلـــة جعلـــه التقو  جعـــل الفقهـــاء الســـبر

 التوضـیحو  وطریقة یفرز ویبین بها األحكام فهو آلیة إلحاق باألحكام الموجودة بـالتبیین

ٕاســـقاط الحجـــج الواهیـــه حتـــى تتضـــح صـــورة الحكـــم تمامـــًا كمـــا فـــي هـــذه اآلیـــات واهللا و 

   .الصوابإلى الهادي و  الموفق

    :القول األخیر في الدلیل

ر اإلمــام محمــد أبــو زهــرة "أن مخــالفي الظاهریــه إدعــوا أن القــول بالــدلیل هــو عــین ذكــ

  ).٣٩٥في تاریخ بغداد( الخطیب البغداديإلى القول بالقیاس بإسم أخر وعزا ذلك 

أمــا اإلمــام أبــو زهــرة فقــد قــال بعــد نقــاش  .حــزم هــذه الــدعوى كمــا مــر ابــنوقــد عــالج 

    :لبعض معاني الدلیل

إن مــا أســماه أدلــة مــن هــذه األقســام كلهــا هــي  علــىكــل الموافقــه  حــزم ابــن"وٕانــا نوافــق 

 ولیســت مــن القیــاس فــي ،ولیســت خارجــة عنــه إنمــا هــي منــه كلهــا .مفهومــة مــن الــنص

رأي الـــذي یقولـــون أن داللـــة األولـــى مـــن بـــاب القیـــاس فإنـــه یصـــح أن  علـــىإال شـــيء 

                          
  . ٥/١٠٥و اإلحكام البن حزم  ٢/٩٢، وجامع بيان العلم وفضله البن عبد الرب  ٤٠٣ابن حزم أليب زهرة ص  )٣٩٥(



  ١٩٦

ق فـي هـذا أنـه مـن ولكـن الحـ ،المعاني المتالئمة مـن قبیـل ذلـك علىتكون داللة اللفظ 

  ).٣٩٦خارج عنه"(شيء  مفهوم اللفظ ال من

حـــزم فـــي عبارتـــه "فمزجـــوا  ابـــنأمـــا القـــول بـــأن داللـــة األولـــى مـــن القیـــاس فقـــد رد ذلـــك 

إســم معنــي  ،صــحیح ىمعنــ علــىو  ،الباطــل إســم معنــي صــحیح علــىوأوقعــوا  ،المعــاني

  .)٣٩٧باطل فمزجوا األشیاء" (

 ،في بعض المعاني مـن بعـض؛ منعـًا للخلـطفقد أراد أن یص -حزم ابنأعني -أما هو 

 التفســـیرإلـــى الـــذي یبتعـــد عـــن التأویـــل ویلجـــأ  ،وٕاتســـاقًا مـــع المـــنهج الظـــاهري النصـــي

 العقــلو  ٕاخراجهــا مــن كمونهــا بمــنهج یعتمــد إمكانــات اللغــةو  ٕاظهارهــاو  تفتیــق المعــانيو 

حـزم  ابـنكما أراد ذلك اإلمام الشـافعي مـن قبـل فأهتـدى  ،االستداللالنص في طریق و 

    .للدلیل

  القیاس: و  الفرق بین الدلیل

لكنـه لـیس منطـوق الـنص وال مفهومـه ولكنـه حمـل و  الـنص علـىالقیاس كما مر یسـتند 

أو مــن إســتقراء للمعــاني الشــرعیة  ،الــنص بالبحــث عــن علــة مــن نــص أو إجمــاع علــى

تعدى الحكم من األصـل المنصـوص علـى  ،"فإذا عرفت العلة بأي مسلك من مسالكها

أي أن القیــاس تحمیــل لمفهــوم اللفــظ ولــیس هــو  .)٣٩٨الفــرع المقــیس" (إلــى فیــه  الحكــم

  :ویقول أبو زهرة في الموضع السابق .مفهوم اللفظ

حـزم فهــي دالالت لفظیـة وٕان لــم تكـن ظــاهره بـادئ الــرأي  ابــن"أمـا األدلـة التــي سـاقها  

    .)٣٩٩ذلك آخرون(إلى من النصوص" وهي النص بعینه وفحوى خطابه كما یذهب 

وامــا عبــارة عــن معنــى واحــد بألفــاظ شــتى"  ،حــزم "أمــا تفصــیل لجملــة ابــنوكمــا یصــفها 

) وهــذه العبــارة تعنــي تفتیــق المعــاني إلخــراج الكــم الهائــل مــن جملــة واحــدة وجمــع ٤٠٠(

حـزم  ابنالبعد الریاضي في الدلیل وفقه  علىمما یدل  ،متفرقات الجمل في باب واحد

                          
  .  ٤٠٣ابن حزم أليب زهرة ص  )٣٩٦(

  .  ٥/١٠٨اإلحكام البن حزم  )٣٩٧(

  .  ٤٠٤ابن حزم أليب زهره ص  )٣٩٨(

  . ركاين واصول مذهب االمام امحد للدكتور الرتكي وقد اشرنا اليه مرارا واىل ارشاد الفحول للش ٢/٩٢جامع بيان العلم وفضله البن عبد الرب انظر  )٣٩٩(

  .  ٥/١٠٧اإلحكام البن حزم  )٤٠٠(



  ١٩٧

م یكـن هـذا مقامـه إال أنـه البـد مـن اإلشـارة إلیـه بمـا وهـذا البعـد وٕان لـ .الظاهري عموماً 

َفَمــِن اْعتَــَدى مــر مــن مثــال زیــد یكتــب فــي الحــزب المعنــوي وكــذلك فــي قولــه تعــالى 

} بقولــه "فــدخل ١٩٤{ســورة البقــرة اآلیــة  َعَلــْیُكْم َفاْعَتــُدوْا َعَلْیــِه ِبِمْثــِل َمــا اْعَتــَدى َعَلــْیُكمْ 

 مــن ذكــر قطــع األعضــاء ،منــه أســفارًا عظیمــة تحــت هــذا اللفــظ مــا لــو تقصــى لملئــت

 ،الضـرب هیئـة هیئـةو  ،الجراحات جرحـًا جرحـاً و  ،وكسرهًا عضوًا عضواً  ،عضوًا عضواً 

مـــــن تـــــولى المجنـــــي علیـــــه  ،وســـــائر مـــــا یقتضـــــیه هـــــذا المعنـــــى ،وذكـــــر أخـــــذ األمـــــوال

  .)٤٠١. الخ " (.ذلك ونفاذ أمره في ،لإلقتصاص

"ونحــن نــأتیكم  الشــمول فمثالــه قولــه و  مــعاإلخــراج أمــا فــي الجو  وهــذا فــي التفتیــق

یــوم القیامــة وهــو الخبــر الصــحیح الــذي إلــى بــنص واحــد فــي كــل نازلــة وقعــت أو تقــع 

فإنمــا هلــك مــن كــان قــبلكم  ،(دعــوني مــا تــركتكم ذكرنــاه قبــل بإســناده وهــو قولــه 

تم وٕاذا فــإذا أمــرتكم بشــئ فــأتوا منــه مــا أســتطع ،أنبیــائهم علــىبكثــرة مســائلهم وٕاخــتالفهم 

 ،فلــیس واجبــاً  فــأجتنبوه) فصــح نصــًا إن مــا لــم یقــل فیــه النبــي شــيء  نهیــتكم عــن

  .)٤٠٢(. الخ".فبقى ضرورة أنه مباح ،ألنه لم ینه عنه ،ولیس حراماً  ،ألنه لم یأمر به

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الخــاتمة 

                          
  .  ٨/٥اإلحكام البن حزم  )٤٠١(

  .  ١٥٤واحلديث سبق خترجيه يف ص  ٨/٦اإلحكام البن حزم  )٤٠٢(



  ١٩٨

حـــزم قـــد نشـــأ فـــي بیئـــة وتربیـــة أكســـبته كـــل  ابـــنیتضـــح مـــن الفصـــل األول ان إمامنـــا 

حــزم ككـــل النــاس حكمتــه األقـــدار بــال اختیــار فـــي  ابنفــ ،ص التــي امتــاز بهـــاالخصــائ

وهكذا تكـون  .المولد والنشأة في تلك البالد وما كابد فیها هو وأهله من صروف الدهر

ولكنـه یختـار  ،األقدار في حیاة الناس ؛ فاإلنسـان ال یختـار قومیتـه وعشـیرته وال وطنـه

  .دینه وعقیدته وعلیه یكون التكلیف

 ،نه تلقى القران أوال مع اللسان العربي وتعلم الكتابةأي مسیرته العلمیة الذي یالحظ فو 

وعلــى یــد نســاء معلمــات دربنــه علــى ذلــك ثــم  ،وكــان ذلــك فــي القصــر أیــام رغــد عیشــه

ثـم ذهـب إلـى الفقـه  ،ورأینا انه بدأ بالفقـه المـالكي ،انتقل إلى تعلم الفقه والعلوم األخرى

مداركـه اتجـه نحـو فقـه الحـدیث الـذي ابتـدأه مـع دراسـة الحـدیث  ثم مع توسع ،الشافعي

كمــا ان  ،إذ ان هــذه المــذاهب حدیثیــة االتجــاه ،وظــل فــي أیــام دراســة المــذاهب األخــرى

بل بها مـن أهـل االختیـار واالتجـاه الحـدیثي فـي الفقـه مـا یضـاهي بـه  ،بها أهل اختیار

  .أهل المشرق ممن له اإلمامة في العلم والدیانة

وقرطبــة بــاألخص كانــت  ،كانــت األنــدلس بقعــة علمیــة فریــدة فــي العــالم اإلســالمي وقــد

تضاهي مدن الشرق كبغداد وغیرها وقد نهل علماء قرطبـة مـن بغـداد كمـا وصـلها مـن 

حتـــى صـــار لكـــل فـــن فـــي  ،بغـــداد مـــا وصـــلها مـــن علمـــاء وأســـفار فـــي مختلـــف الفنـــون

  إمام ذلك الفن في المشرق.  األندلس إمام یضاهي

حزم بتوفیق اهللا سبحانه وتعالى إتقـان جمیـع  ابنهذه البیئة العملیة استطاع اإلمام في 

یصل إلـى التـألیف والتصـنیف والتمییـز ولـم یفتـه فـي العلـوم  كامالً  العلوم المتاحة اتقاناً 

جمـع أف بأنـه ننـه صـإوحتـى  ،إال الیسیر الذي درسه ولم یصل فیه حد التمییز والحكم

وشــهد لــه المؤرخــون ورجــال الجــرح  ،وشــهد لــه معاصــروه .علــومأهــل األنــدلس قاطبــة لل

واستشـهد بقولـه وأشـیر إلیـه  ،كما شهد له من جاء بعده من العلماء الفطاحلة ،والتعدیل

  .في جمیع المعارف اإلسالمیة

األمــر ضــد البغــاة وقــد عاشــت بــالده  يمــع أولــ حــزم مجاهــداً  ابــنومــع هــذا فقــد كــان 

مــع مــن یــرى انــه أصــوب إمامــة وأفیــد لتمكــین الــدین حــزم  ابــناضــطرابات كثیــرة وقــف 

وقــد عــانى مــا عــانى مــن ذلــك إذ جلــب لــه عــدم االســتقرار وعــداء  ،وأنكــأ لعــدو اإلســالم
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للمزیــد مــن التأمــل  وقــد كانــت معاناتــه دافعــاً  ،المتــولین علــى الســلطة الــذین لــم یجــاملهم

  .المفي أسباب الداء والبحث عن الدواء الذي هو من مهمة الفقیه والع

حزم هم أولـوا األمـر الـذین أمـر اهللا سـبحانه وتعـالى بطـاعتهم  ابنوالعلماء عند   

وهم المبلغون عن اهللا تعالى وعن رسوله صـلى اهللا  ،بعد الرسول صلى اهللا علیه وسلم

والمبینون لمراد اهللا تعـالى ورسـوله علیـه السـالم، وهـم ال یـأتون بشـيء مـن  ،علیه وسلم

ولكــن هــم أوعیــة العلــم النصــي كمــا هــم المجتهــدون فــي فهــم  ،وال یــوحى إلــیهم ،عنــدهم

العلماء غیر معصومین لذا یجب علیهم فـي كـل جیـل أن یراجعـوا أقـوال  .وتبیان المراد

فكــل یأخــذ قولــه ویــرد إال النبــي صــلى  ،مــن ســبقهم ال أن یجعلــوا أخطــاء الســابقین ســنة

كمــا هــي عقیــدة كــل محــدث اهللا علیــه والــه وســلم وهــذه هــي عقیــدة اإلمــام مالــك الفقیــه 

  .واثري جاء بعده

 ،كمــا فــي المشــرق اهــتم أهــل الســنة بعلــم الحــدیث وســارت علیــه الفتــوى ،وفــي األنــدلس

وتأزم الرأي جدا وأقلق أهل الحدیث إلـى أن  ،وظهر االجتهاد الذي بدأ یمیل إلى الرأي

فــي جــاء اإلمــام الشــافعي ووضــع األســس التــي یكــون علیهــا االجتهــاد وفهــم النصــوص 

التــي ضــیقت المســافة بــین أهــل الــرأي وأهــل األثــر وحســمت الخــالف  ،رســالته الشــهیرة

وقـام علـى رسـالة الشـافعي علـم أصـول  ،النصـوص علـىلصالح النصـوص ومـا ینبنـي 

بعیـدا عـن الـرأي  االسـتداللالفقه الذي أراد منه الشافعي إرساء قواعـد االجتهـاد وطـرق 

ــــدأت تغــــزو العــــ ــــي ب ــــدة الت الم اإلســــالمي فــــي شــــكل مصــــنفات المنطــــق والفلســــفة الواف

  .والفلسفة

وقــد وجــدت  ،وألفــت فیــه التــألیف ،وقــد ازدهــر علــم أصــول الفقــه ازدهــارًا عظیمــاً   

مدرســة الــرأي القــدیم فــي بــاب القیــاس ثغــرة ومنفــذا جدیــدًا فوســعوا منــه جــدًا حتــى طغــى 

المنحـى  ونحى أیضا نحـو منطـق الیونـان ولقـد حـذر الشـافعي مـن هـذا ،على هذا العلم

  .األرسطو طالیسي؛ إذ أن لكل قوم سنة وٕاماماً 

كمـا الحـظ االتجـاه  ،حزم تطور أمر القیاس بعد الشـافعي بـزمن ابنولقد الحظ   

وقــد كــان القیــاس فــي  .التعلیلــي فــي القیــاس الــذي فشــا وعــم بعــد اإلمــام الشــافعي بــزمن

الـدلیل ـ كمـا حققـه  أو االسـتداللالرسالة عند الشافعي مفهوم عام یدخل فـي االجتهـاد و 
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إال  ،كمــا یــدخل فــي القیــاس عنــد الشــافعي المصــالح المرســلة واالستحســان –حــزم  ابــن

  .أن اإلمام الشافعي رفض بعض أنواع االستحسان

داود بـــن علـــي التـــي اســـتعملها ضـــد  ةدلـــأكانـــت أدلـــة الشـــافعي ضـــد االستحســـان وقـــد 

لـى تالمیـذ اإلمـام الشـافعي وداود بن علي هـذا مـن أجلـة علمـاء األمـة تتلمـذ ع ،القیاس

وكبــار أئمــة الحــدیث وفقــه الحــدیث كــأبي ثــور واســحق بــن راهویــة وانتهــت إلیــه رئاســة 

 ،حزم في أراء داود ضد القیاس ما تطمئن له نفسه ویقبلـه عقلـه ابنالعلم ببغداد ووجد 

فالتقلیــد مرفــوض  ،ولكــن اعتنــاق اقتنــاع ولــیس اعتنــاق تقلیــد ،فــأعتنق مــذهب داود هــذا

ال یغفــل وهــو المســیر نحــو التمــذهب بعــد  أنوهنــا یتبــین شــيء یجــب  .حــزم ابــنعنــد 

فـــالمالحظ أن كمـــًا مـــن أهـــل الحـــدیث یظـــل بعیـــدا عـــن  ،الصـــراع بـــین الـــرأي والحـــدیث

كمـــا أن مـــن تمـــذهب مـــن أهـــل الحـــدیث یظـــل بعیـــدا عـــن المذهبیـــة  .المذهبیـــة والتقلیـــد

ـــد ه اقـــرب إلـــى االختیـــار كمـــا أن مـــن تمـــذهب مـــن أهـــل الحـــدیث یظـــل تمذهبـــ .والتقلی

مـن تمـذهب  أنواإلشارة هنـا إلـى  ،آلخرومن ظرف  آلخرویتفاوت هذا القرب من بلد 

ـــك كـــان متمـــذهباً  ـــارًا مـــن األرأئتیـــة  بمـــذهب مال ـــة ف بمـــذهب أهـــل الحـــدیث وأهـــل المدین

فالتمـــذهب  ،وكــذلك مـــن تــابع الشـــافعي واحمــد رضــي اهللا عـــنهم أجمعــین )١(والعراقیــة 

لمـا رأوا إن  ،وٕان ظـل كـم مـن أهـل الحـدیث مـن غیـر تمـذهب ،یثكان یعني أهل الحد

أهـــل المـــذاهب اتجهـــوا أیضـــا إلـــى الـــرأي والقیـــاس حتـــى ردوا بعـــض األحادیـــث بحجـــة 

ومـا لـم یسـتطیعوا رده مـن األحكـام قـالوا فیـه هـذا یجـري علـى خـالف  ،مخالفتها للقیاس

رة ســلبا بــالرفض ولكــن حـس أهــل الحــدیث األثـري یتعامــل مـع مثــل هــذه الظـاه ،القیـاس

كمـا یتعامـل معهـا إیجابـًا بطـرح مـنهج یقـاوم مثـل هـذه النزعـات كمـا  ،والذم لهذا المنهج

وكمـا فعـل  ،وكما فعل اإلمام الشافعي فـي كتـاب الرسـالة ،فعل اإلمام مالك في الموطأ

ه وأشـار إلیـه أن هـذا المسـند سـیكون ابنـاإلمام احمد في وضعه للمسند وقد أوصى بـه 

 .، وكمــا فعــل الطبــري وكــل مــن ألــف بمــنهج یمكــن ان ینهجــه النــاس)٢(اس إمامــًا للنــ

                          
ل الـرأي املســرف كـان يغمــره ن حــدث كـذا ؟ واســتعماإيـت أر أهـو الفقــه التقـديري االفرتاضــي حيـث يفرتضــون وقـائع مل تقــع بعـد فيقولــون  )١(

  أهل احلجاز بعبارة : أعراقية .

 ١٤١٤الطبعة الثانية مراجعة وضبط صدقي حممد مجيل العطار دار الفكر للطباعة والنشر  ١٠/٤٥٨محد  أ اإلمام) جتد ذلك يف مسند ٢(

  م آخر ا�لد كتاب املصعد .. ١٩٩٤ –
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ولكــن كــان هـذا التمــذهب اثـري وتالمیــذه أثریــون  ،فالتمـذهب كــان یعنـي التمــنهج بمـنهج

إلى وبالتـ ،وكان منهم من یعول على الرأي والقیاس وتصدر المـذهب ،بدرجات متفاوتة

كن جذوة األثر تظل قویة ویعبر عنهـا بعـدة ول .یبتعد األكثر أثریة ویقل تأثیره كما رأینا

كمـــا ازدهـــرت  ،بعضـــها بســـیط وبعضـــها ممـــنهج وقـــد ازدهـــرت الثـــروة الحدیثیـــة ،طـــرق

  .الثروة الفقهیة

ویمكــن القــول بــان الفقــه واتجاهاتــه فــي العصــور اإلســالمیة فــي حركــة مــد وجــزر بــین 

یم والحــــدیث والفقـــه وٕان انطلــــق أصـــًال مـــن القـــران الكـــر  .مختلـــف المـــدارس والمشـــارب

وٕاجمــاع الصــحابة أال انــه توســع فــي بقــاع اإلســالم فــي ظــل ثــروة حدیثیــة وأثــار ســلفیة 

غنیــة بینمــا نمــى فــي بقــاع أخــرى بآثــار اقــل وٕاعمــال للعقــل والــرأي كثیــر فصــار الفقــه 

ثــم اتصـــلت المــذاهب واصــحابها بــبعض وأفــاد بعضـــهم  .نوعــان فقــه رأي وفقــه حــدیث

كمــا أفــاد أهــل  ،ورجعــوا عــن بعــض مســائلهم فیــه فقــرب أهــل الــرأي مــن األثــر ،بعضــا

وقـد وقـف الشـافعي  .الحدیث من أهل الـرأي منهجـًا وطرقـًا لمعالجـة القضـایا والحـوادث

فقه األمصار المختلفة مع عمله بالحدیث وصحب واستفاد ممـن تقـدم علیـه ومـن  على

مـام احمـد عاصره وممن هو اقل منه سنًا في الحدیث فهو تلمیذ األمام مالـك وشـیخ األ

في الفقه وتتلمذ علیه في الحدیث إذ كان إلیه المنتهي فـي زمانـه ومعینـًا ثـرًا لمـا یعـالج 

اإلمام الشافعي من مسائل فقهیـة فوضـع أصـوًال للتمیـز فـي األحكـام وأدلتهـا وارسـي بـه 

سفینة الفقه في عباب السنة ومرفأها وقطع بـذا الطریـق علـى أهـل الـرأي مـن إن یخلـوا 

ینة الفقه في لحج الرأي وضحاالته فتوجه األمر الفقهي األصولي لصـالح ویمخروا بسف

المدرســة األثریــة عمومــا وقــد تمكــن أهــل الــرأي مــن الــدخول والتســلل إلــى علــم أصــول 

وقد وافـى  .الفقه عبر ثغرة القیاس التي طوروها بعد اإلمام الشافعي كما سبقت اإلشارة

مـع القیـاس الموغـل فـي الـراي والـذي حزم عصر التقلید المسـتحكم  ابننضجها عصر 

 ابــنكــذلك وافــى  .امتــزج بــالمنطق الصــوري فــي بعــض أشــكاله ومســمیاته واصــطالحاته

حزم ازدهار األندلس بالعلم والعلماء وأتیحت له فرصة العلـم والـتعلم بمـا ال یتفـق لغیـره 

ذ فــي زمانــه وقــد كــان باألنــدلس كمــا بالمشــرق علمــاء حــدیث واثــر وأهــل اختیــارات أفــذا

كونــوا توجهــا فقهیــا اثریــا تبلــور فــي شــكل المــذهب الظــاهري الــذي بــدأه داود بــن علــي 

وقـد كـان لـواء  .األصفهاني بالمشرق واحكم قواعده وهذبها أبو محمد بن حزم بالمغرب



  ٢٠٢

حـزم أو شـیوخ  ابـنالقول بـاألثر یحملـه باألنـدلس مـالكیون وقضـاه ومحـدثون هـم شـیوخ 

  .شیوخه

والملـــل والنحــل والفلســـفة والتـــاریخ فلـــزم األثـــر ومـــذهب  حـــزم المـــذاهب ابـــنوقــد فحـــص 

  .فتمیز مذهبه بالظاهر ورفض التأویل ورفض القیاس ،األثر وخلصه وهذبه وقعده

حـــزم القیـــاس الســـباب عقدیـــة ودیـــن یـــدین هللا بـــه ؛ إذ القیـــاس ینـــافي كمـــال  ابـــنرفـــض 

قلیــــة حــــزم القیــــاس الســــباب ع ابــــنكمــــا رفــــض  .الــــدین والعمــــل بــــه یقتضــــي رد األثــــر

ومنطقیة وأخرى لغویة وتتبـع تنـاقض أقـوال أهـل القیـاس تتبعـا دقیقـا وأبـان ذلـك واذهـب 

وعــول علــى الــنص ومــا قــام علــى الــنص ومــا انبنــى  .فــي أدلــة إبطــال القیــاس والتعلیــل

   .على ذلك

حــــزم فــــي هــــذا تعبیــــر عــــن المدرســــة األثریــــة والحدیثیــــة وامتــــداد طبیعــــي لمالــــك  ابــــنو 

وكــان یجلهــم غایــة اإلجــالل حــین  ،ي وأبــو ثــور وداود والطبــريوالشــافعي واحمــد والثــور 

عیـاض علـى سـائر أهـل  ابـنیترجم لهم او یتكلم فـي العقائـد كتفضـیله لمالـك والفضـیل 

وهـو كمالـك یعتقـد انـه ال  ،إال انه فـي الفقـه وجدلـه ال یجامـل فـي الحـق أحـدا ،عصرهم

ؤخذ من قوله ویـرد حاشـا أي كل ی ،حجة في أحد دون رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم

  .النبي صلى اهللا علیه وسلم وقدس وكرم

فكمـــا عبـــر  ،وكمـــا قلنـــا أن الجـــذوة األثریـــة المتقـــدة تعبـــر عـــن اتجاههـــا بطـــرق مختلفـــة

حـزم جـاء فـي  ابـنولكـن  ،حـزم بمـنهج ابنعبر  ،الشافعي بمنهج وكذلك أئمة المذاهب

وهــي حالــة كمــا تفیــد  ،زمــن هبــوط وتقلیــد بینمــا جــاء األئمــة فــي زمــن نهضــة وصــعود

    :حزم بقوله ابنوعبر عنها  ،شهادات التاریخ والمؤرخین تنعدم فیها االستجابة

  وان زمانا لم أنل خصبُه َجدب       وان رجاًال ضیعوني لضیعٌ 

ـــه واســـتجابتهم للمصـــلح وتفـــاعلهم مـــع  فقـــد ذهـــب الزمـــان الخصـــب بأفكـــاره وٕارادة رجال

  .تقلید واستحكمالمخلصین والمبدعین وجدب الفكر وساد ال

حزم بـل تـولى قیـادة النفـرة السـلفیة والثـورة الفكریـة بمـنهج وأسـس  ابنلم تلن قناة اإلمام 

لتضـطرد بعـد  ،تقوم على عقیدة فقهیة مستصـحبة مـن العقیـدة اإلسـالمیة المتفـق علیهـا

كمــا قــام بوضــع أســاس عقلــي مــن المتفــق علیــه  ،ذلــك تحكــم الفكــر التشــریعي عمومــا



  ٢٠٣

لباحث من الخطا وحاول فیه استبیان منشأ الخطا في الفكـر اإلنسـاني لیعصم الذهن وا

  .ثم بعد ذلك اعتمد القید الظاهري عكس الباطني كما الظاهر عكس المؤول ،عموما

ولمــا كــان اإلجمــاع عنــده قــد انعقــد علــى ان مصــادر التشــریع تنحصــر فــي الــنص ومــا 

بـل عـد جـزء مـن  ،فولم تكن مصـدریة اإلجمـاع وحجتـه موضـع خـال ،قام على النص

او هـــو  ،االســـتداللعـــدا الخـــالف فیمـــا بعـــد اإلجمـــاع أهـــو القیـــاس أم الـــدلیل و  ،الـــنص

  .شيء آخر كاالستحسان وقول الصحابة ؟ فكانت ثغرة

حـزم  ابـنتـولى  ،وثغرة ما یقوم على النص انحصرت بین القیاس والـدلیل والقـائلین بهـا

س لبعـده عـن الـنص ومجانبتـه لكثیـر قیادة القول بالدلیل إذ هو من النص ورفض القیـا

حـزم لـم یكتـف بـذلك بـل أبـان مـا یـرد  ابـنإال أن  ،من النصـوص وفهـم هـذه النصـوص

علیــه مــن إشــكال فــي تســمیته وتاریخــه ورأى الســلف فیــه. كمــا ذكــر الكثیــر مــن تنــاقض 

أهــل القیــاس التــي وقعــوا فیهــا فــي طــرد القیــاس وطــرد العلــة وممــا یــؤدي إلــى مصــادمة 

  .النصوص

واإلجمـاع عنـده حجـه ولكنـه یقـوم علـى الـنص وهـو  .لنص عنـده هـو القـران والحـدیثوا

حــزم بمــا ســماه (الــدلیل) وهــي قواعــد وجمــل  ابــنتأكیــد لحكــم مــن أحكــام الــنص ثــم قــال 

جاءت بها النصوص تكون بیانا لمجمل أو إجماال لمعان كثیـرة مـن جوامـع الكلـم التـي 

حـــزم الفـــرق بـــین الـــدلیل  ابـــنوقـــد بـــین  .خـــص بهـــا دیننـــا ونبینـــا صـــلي اهللا علیـــه وســـلم

  .والفرق بین الدلیل والقیاس االستداللو 

وقـــد وجـــدنا للـــدلیل معنـــى فهـــو نـــص غیــــر مباشـــر وهـــو نـــص كلـــي شـــامل لعـــدد مــــن 

وقد حاولنا جمعه وتحزیبه فتأتى لنا لذلك كما حاولنا إعماله فانتج وأبان عـن  .األعیان

وجــدنا ولــم نســتجله إســتجالءًا كــامًال وذلــك ونحســب انــه اكثــر ممــا  ،آلیــة وافــرة اإلنتــاج

لقصور منا ونأمل من اهللا أن نتداركه في المستقبل ان شاء اهللا كما نأمل أن نكـون قـد 

  .فتحنا الباب أمام من هو اقدر منا لیمهد هو أیضا الطریق آلخرین

    وما توفیقي إال باهللا علیه توكلت وٕالیه ُأنیب وحسبنا اهللا ونعم الوكیل

  

  

  



  ٢٠٤

  اآلیات  فهرست

  

  الصفحة  اآلیة  السورة

    -  :سورة البقرة

  ٍَوَلُكْم ِفي اَألْرِض ُمْسَتَقرٌّ َوَمَتاٌع ِإَلى ِحین   )٨٣  )٣٦  

 ِإنَّ الّلَه َیْأُمُرُكْم َأْن َتْذَبُحوْا َبَقَرًة )٩٨  )٦٧  

  َنُكْم َیْتُلو َعَلْیُكْم آَیاِتن ا َوُیَزكِّیُكْم َوُیَعلُِّمُكُم اْلِكَتاَب َكَما َأْرَسْلَنا ِفیُكْم َرُسوًال مِّ

ا َلْم َتُكوُنوْا َتْعَلُموَن   َواْلِحْكَمَة َوُیَعلُِّمُكم مَّ

)٨٥  )١٥١  

 ُلوَنُه   ٩٩  )١٨١( َفَمن َبدََّلُه َبْعَدَما َسِمَعُه َفِإنََّما ِإْثُمُه َعَلى الَِّذیَن ُیَبدِّ

 ُِّروْا الّلَه َعَلى َما َهَداُكْم َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن َوِلُتْكِمُلوْا اْلِعدََّة َوِلُتَكب )١٨٠  )١٨٥  

  َوأنُتْم َعاِكُفون         )١٥٩  )١٨٧  

 َْفَمِن اْعَتَدى َعَلْیُكْم َفاْعَتُدوْا َعَلْیِه ِبِمْثِل َما اْعَتَدى َعَلْیُكم )١٨٥ ،١٣٧  )١٩٤  

  ٌَكاِمَلٌة   ِتلَك َعَشَرة )١٥٥  )١٩٦  

 ٌْعُلوَمات   ١٥٩  )١٩٧( اْلَحجُّ َأْشُهٌر مَّ

 َفَال َتِحلُّ َلُه ِمن َبْعُد َحتََّى َتنِكَح َزْوًجا َغْیَرُه )١٥٨  )٢٣٠  

 َوِلْلُمَطلََّقاِت َمَتاٌع ِباْلَمْعُروِف )١٧٢  )٢٤١  

    -  :سورة آل عمران

 ُِسوَل فِإن َتَولَّْوْا َفإ   ٨٠  )٣٢( نَّ الّلَه َال ُیِحبُّ اْلَكاِفِریَن ُقْل َأِطیُعوْا الّلَه َوالرَّ

 ُكلُّ َنْفٍس َذاِئَقُة اْلَمْوِت )١٨٣ ،١٤٦  )١٨٥  

   -: سورة النساء

 ِإنَّ الَِّذیَن َیْأُكُلوَن َأْمَواَل اْلَیَتاَمى ُظْلًما ِإنََّما َیْأُكُلوَن ِفي ُبُطوِنِهْم َناًرا

 َوَسَیْصَلْوَن َسِعیًرا

)١٥٧  )١٠  

   ُالَثُلث أَبواُه َفالِمهِ  َوَوِرَثة   )٩٣  )١١  

 ُسوَل َوُأْوِلي اَألْمِر ِمنُكْم َفِإن َیا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوْا َأِطیُعوْا الّلَه َوَأِطیُعوْا الرَّ

ُسوِل    َتَناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء َفُردُّوُه ِإَلى الّلِه َوالرَّ

)٧٧ ،٧٣  )٥٩  



  ٢٠٥

  ََحِدیثًا   ْ       َیَفقُهون   ال تَكاُدون ومُ َفَمال َهؤُالَء الق )٥٧  )٧٨  

 ْمَنا َعَلْیِهْم َطیَِّباٍت ُأِحلَّْت َلُهْم َن الَِّذیَن َهاُدوْا َحرَّ   ١٦٦  )١٦٠( َفِبُظْلٍم مِّ

 ِإِن اْمُرٌؤ َهَلَك َلْیَس َلُه َوَلٌد َوَلُه ُأْخٌت )٩٨  )١٧٦  

    -  :سورة المائدة

  وأتممت علیكم نعمتي ورضیت لكم اإلسالم  لكم دینكمالیوم أكملت

 دینا

)١٣٦ ،٧٣  )٣  

 َُوالسَّاِرُق َوالسَّاِرَقة )١٦٦  )٣٨  

 ْنُكم   ١٧٢  )٩٥( َیْحُكُم ِبِه َذَوا َعْدٍل مِّ

    -  :سورة األنعام

 ْطَنا ِفي الِكَتاِب ِمن َشْيٍء   ١٣٦ ،٨٥  )٣٨( مَّا َفرَّ

ــ َم َأِم َثَماِنَیــَة َأْزَواٍج مِّ ــْیِن ُقــْل آلــذََّكَرْیِن َحــرَّ ــْیِن َوِمــَن اْلَمْعــِز اْثَن ــْأِن اْثَن َن الضَّ

ــا اْشــَتَمَلْت َعَلْیــِه َأْرَحــاُم األُنثََیــْیِن َنبِّــُؤوِني ِبِعْلــٍم ِإن ُكنــُتْم َصــاِدِقیَن  األُنثََیــْیِن َأمَّ

ــا (*) َوِمــَن اِإلْبــِل اْثَنــْیِن َوِمــَن اْلَبَقــِر اْثَنــْیِن ُقــْل  َم َأِم األُنثََیــْیِن َأمَّ آلــذََّكَرْیِن َحــرَّ

ــاُكُم اللّـــُه ِبهَــَذا َفَمـــْن  اْشــَتَمَلْت َعَلْیـــِه َأْرَحــاُم األُنثََیـــْیِن َأْم ُكنــُتْم ُشـــَهَداء ِإْذ َوصَّ

ِدي َأْظَلُم ِممَِّن اْفَتَرى َعَلى الّلِه َكِذًبا ِلُیِضلَّ النَّـاَس ِبَغْیـِر ِعْلـٍم ِإنَّ اللّـَه َال َیْهـ

ًمـــا َعَلـــى َطـــاِعٍم إلـــى اْلَقـــْوَم الظَّـــاِلِمیَن (*) ُقـــل الَّ َأِجـــُد ِفـــي َمـــا ُأْوِحـــَي  ُمَحرَّ

ْســُفوًحا َأْو َلْحــَم ِخنِزیــٍر َفِإنَّــُه ِرْجــٌس َأْو  ــًة َأْو َدًمــا مَّ َیْطَعُمــُه ِإالَّ َأن َیُكــوَن َمْیَت

ــِه ِبــِه َفَمــِن اْضــُطرَّ َغْیــ َر َبــاٍغ َوَال َعــاٍد َفــِإنَّ َربَّــَك َغُفــوٌر ِفْســًقا ُأِهــلَّ ِلَغْیــِر الّل

 رَِّحیمٌ 

  

  

)

١٤٣،١٤٤،١٤

٥(  

١٨٤  

   -   :سورة األعراف

 ََن اْلُمْحِسِنین   ١٠٥  )٥٦( ِإنَّ َرْحَمَت الّلِه َقِریٌب مِّ

 ـَن اْلِجـنِّ َواِإلنـِس َلهُـْم ُقلُـوٌب الَّ َیْفَقهُـوَن ِبَهـا َوَلهُـْم َوَلَقْد َذَرْأَنا ِلَجَهنََّم َكِثیًرا مِّ

َأْعــُیٌن الَّ ُیْبِصــُروَن ِبَهــا َوَلُهــْم آَذاٌن الَّ َیْســَمُعوَن ِبَهــا ُأْوَلِئــَك َكاَألْنَعــاِم َبــْل ُهــْم 

 َأَضلُّ ُأْوَلِئَك ُهُم اْلَغاِفُلونَ 

  

)١٧٩(  

٢،٥٧،٨٨  

 بها        أم لهم أعین یبصرون  )١٤٦  )١٩٥  

   -  :سورة األنفال



  ٢٠٦

 ُیَغَفْر َلُهم مَّا َقْد َسَلفَ ِإن َینَتُهوْا )١٤٥،١٦٦،١٨  )٣٨

٣  

    -: سورة التوبة

 ََحتَّى ُیْعُطوْا اْلِجْزَیة )١٥٩، ١٥٨  )٢٩  

 اْسَتْغِفْر َلُهْم َأْو َال َتْسَتْغِفْر َلُهْم ِإن َتْسَتْغِفْر َلُهْم َسْبِعیَن َمرًَّة َفَلن َیْغِفَر

 الّلُه َلُهمْ 

)١٠٢  )٨٠  

 َْنُهم مَّاَت َأَبًدا َوَال َتُقْم َعَلَى َقْبِرهِ َوَال ُتص   ١٠٢  )٨٤( لِّ َعَلى َأَحٍد مِّ

 ْنُهْم َطآِئَفٌة َوَما َكاَن اْلُمْؤِمُنوَن ِلَینِفُروْا َكآفًَّة َفَلْوَال َنَفَر ِمن ُكلِّ ِفْرَقٍة مِّ

 وْا ِإَلْیِهْم َلَعلَُّهْم َیْحَذُرونَ لَِّیَتَفقَُّهوْا ِفي الدِّیِن َوِلُینِذُروْا َقْوَمُهْم ِإَذا َرَجعُ 

  

)١٢٢(  

٧٧، ٢  

   -: سورة هود

 ٌِإنَّ ِإْبَراِهیَم َلَحِلیٌم َأوَّاه )١٦٦، ١٤٥  )٧٥ ،

١٦٧  

    -: سورة یوسف

 ِِإِن اْلُحْكُم ِإالَّ ِلّله )٧٣  )٤٠  

    - : سورة إبراهیم

 ُْسوٍل ِإالَّ ِبِلَساِن َقو   ٩٥  )٤( ِمِه ِلُیَبیَِّن َلُهمْ َوَما َأْرَسْلَنا ِمن رَّ

    -: سورة النحل

 َل ِإَلْیِهْم   ١٣٦  )٤٤( ِلتَُبیَِّن ِللنَّاِس َما ُنزِّ

 َِوَأْوَحى َربَُّك ِإَلى النَّْحل )٩٨  )٦٨  

َوالّلُه َأْخَرَجُكم مِّن ُبُطوِن ُأمََّهاِتُكْم َال َتْعَلُموَن َشْیًئا )٨٥  )٧٨  

 َْلَنا َعل   ١٢٩  )٨٩( ْیَك اْلِكَتاَب ِتْبَیاًنا لُِّكلِّ َشْيءٍ َوَنزَّ

 َوَال َتُقوُلوْا ِلَما َتِصُف َأْلِسَنُتُكُم اْلَكِذَب َهَذا َحَالٌل َوَهَذا َحَراٌم لَِّتْفَتُروْا َعَلى

 الّلِه اْلَكِذبَ 

)١٧٨  )١١٦  

    -: سورة اإلسراء

 ٌَوَال َتْقُف َما َلْیَس َلَك ِبِه ِعْلم )١٢٩، ٨٥  )٣٦  



  ٢٠٧

    -: سورة مریم

َوَما َكاَن َربَُّك َنِسی�ا )٨٣  )٦٤  

    -: سورة طه

َفاْخَلْع َنْعَلْیَك ِإنََّك ِباْلَواِد اْلُمَقدَِّس ُطًوى )١٦٦  )١٢  

    -: سورة األنبیاء

 َا َیْفَعُل َوُهْم ُیْسَأُلون   ٨٢  )٢٣( َال ُیْسَأُل َعمَّ

    -: سورة المؤمنون

 َِّذیَن ُهْم ِلُفُروِجِهْم َحاِفُظونَ َوال )١٠٤  )٥  

  

   -: سورة النور

 ًَفاْجِلُدوُهْم َثَماِنیَن َجْلَدة )١٥٩  )٤  

  ِالَِّذیَن َیْرُموَن اْلُمْحَصَنات )١٠٣  )٢٣  

 وا ِمْن َأْبَصاِرِهْم َوَیْحَفُظوا ُفُروَجُهْم   ١٠٤  )٣٠( ُقل لِّْلُمْؤِمِنیَن َیُغضُّ

 َكاَن َقْوَل اْلُمْؤِمِنیَن ِإَذا ُدُعوا ِإَلى اللَِّه َوَرُسوِلِه ِلَیْحُكَم َبْیَنُهْم َأن ِإنََّما

 َیُقوُلوا َسِمْعَنا َوَأَطْعَنا

)٨٣  )٥١  

 ََوإِن ُتِطیُعوُه َتْهَتُدوا.ُقْل َأِطیُعوا اللََّه َوَأِطیُعوا الرَُّسول . )٨٠  )٥٤  

    -: سورة القصص

ِلٌك ِإالَّ َوْجَهُه َلُه اْلُحْكُم َوإَِلْیِه ُتْرَجُعونَ ُكلُّ َشْيٍء َها )١  ) ٨٨   

    -: سورة الروم

 اقیموا الصالة )٧٣  )٣١  

    -: سورة السجدة

 ََوَجَعَل َلُكُم السَّْمَع َواْألَْبَصاَر َواْألَْفِئَدَة َقِلیًال مَّا َتْشُكُرون )٨٧  )٩  

    -: سورة األحزاب

الَِّذیَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْیِه َوَسلُِّموا َتْسِلیًما َیا َأیَُّها )١٨٠  )٥٦  

    - : سورة الصافات



  ٢٠٨

 وان جندنا  ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلین انهم لهم المنصورون

            لهم الغالبون

)

١٧١،١٧٢،١٧

(  

  ب

    -: سورة األحقاف

 َْبَصاُرُهْم َوَال َأْفِئَدُتُهم مِّن َشْيءٍ َفَما َأْغَنى َعْنُهْم َسْمُعُهْم َوَال أ  )٨٨  )٢٦  

    -: سورة الفتح

َوإِنَّ الظَّنَّ َال ُیْغِني ِمَن اْلَحقِّ َشْیًئا  )١٤  )٣٨  

    -: سورة الحجرات

 َِیا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا َال ُتَقدُِّموا َبْیَن َیَدِي اللَِّه َوَرُسوِله )١٢٩، ٨٥  )١  

    -: طورسورة ال

َیْوَم َتُموُر السََّماء َمْوًرا   َوَتِسیُر اْلِجَباُل َسْیًرا )٩٨  )١٠ ،٩  

    -: سورة الحشر

ُسوُل َفُخُذوُه َوَما َنَهاُكْم َعْنُه َفانَتُهوا   ٨٠  )٧( َوَما آَتاُكُم الرَّ

    -: سورة الطالق

 ََّوإِن ُكنَّ ُأوَالِت َحْمٍل َفَأنِفُقوا َعَلْیِهن  )١٥٨  )٦  

    -: سورة التحریم

 َت ِعْمَراَن الَِّتي َأْحَصَنْت َفْرَجَهاابنَوَمْرَیَم )١٠٤  )١٢  

    -: سورة الملك

) ١٠َوَقاُلوا َلْو ُكنَّا َنْسَمُع َأْو َنْعِقُل َما ُكنَّا ِفي َأْصَحاِب السَِّعیر (

َْصَحاِب السَّ   ِعیرِ َفاْعَتَرُفوا ِبَذنِبِهْم َفُسْحًقا ألِّ

)٨٨  )١١، ١٠  

    -: سورة المعارج

 ََوالَِّذیَن ُهْم ِلُفُروِجِهْم َحاِفُظون )١٠٤  )٢٩  

    -: سورة المزمل

 َُقِم اللَّْیل )١٥٩  )٢  

    -: سورة المدثر



  ٢٠٩

 َوِثَیاَبَك َفَطهِّْر )٩٨  )٤  

    -: سورة النبأ

اًجا   ١٠٥، ١٠٤  )١٤( َوَأنَزْلَنا ِمَن اْلُمْعِصَراِت َماء َثجَّ

    -: سورة عبس

َوَفاِكَهًة َوَأب�ا )١٠٠  )٣١  

    -: سورة البلد

)َوَهَدْیَناُه النَّْجَدْیِن ٩) َوِلَساًنا َوَشَفَتْیِن(٨َأَلْم َنْجَعل لَُّه َعْیَنْیِن ( )٨٧  ) ١٠ ،٨   

    -: سورة الزلزلة

 َُفَمن َیْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َخْیًرا َیَره )١٥٧  )٧  

  



  ٢١٠

 

  فهرس األحادیث

  الصفحة  الحدیث  الرقم

  ١٣٦  اللهم هل بلغت   ١

  ١٢٩  إن اهللا تعالى فرض فرائض فال تضیعوها   ٢

  ٨٣  إن اهللا أحل أشیاء وحرم أشیاء وترك أشیاء   ٣

  ١٠٤  آدم حظه من الزنا  ابن علىإن اهللا كتب   ٤

  ١٥٨  إنما الوالء لمن أعتق   ٥

  ١٤  أكذب الحدیث إیاكم والظن فإن الظن   ٦

  ١٣  بضع وسبعین فرقه  علىتفترق أمتي   ٧

  ١٣٧  جرح العجماء ُجبار   ٨

 علىدعون ما تركتم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم وٕاختالفهم   ٩

  أنبیائهم 

١٨٦ ،١٥٤، ٨٥  

  ٨٥  من هو أفقه منه إلى رب حامل فقه   ١٠

  ١٦٧  رفع عن أمتي الخطأ والنسیان   ١١

  ١٥٩  نم زكاة في الغ  ١٢

  ١٥٨  في سائمة الغنم   ١٣

  ١٦٥، ١٤٥، ٩٣  كل مسكر خمر وكل خمر حرام   ١٤

  ١٥٩  ال تقبل صالة من أحد حتى یتوضأ   ١٥

  ١٦٠  ال صالة إال بأم القرآن  ١٦

  ١٦٠  ال قطع إال في ربع دینار فصاعدًا   ١٧

  ١٠٢  إنما خیرني اهللا سبحانه وتعالى   ١٨

  ١٥٨  ما أسكر فهو حرام   ١٩

  ١٢٧  ما أسكر كثیرة فقلیلة حرام   ٢٠

  ١٧٨  من عمًال لیس علیه أمرنا فهو رد   ٢١

  ٨٥ ،٥٧ ،٣  من یرد به اهللا خیرًا یفقهه في الدین   ٢٢



  ٢١١

  ١١١  وفي بضع أحدكم صدقه   ٢٣

 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  فهرس األعالم (أ)

  



  ٢١٢

  العلـــم

   ٣٢ ،٢٨، ٢٥ ،١٨  عبد البر المالكي ابن

    ٣٥ ،٢٧ ،١٤  وضاح ابن

   ٢٨. الشافعي ) .أمیة الحجاري (الحجازي ابن

   ٣١أبا الحسن المغلس 

   ٣٢القاسم  ابن

   ٥١ ،٤٦. والصاحب اسماعیل بن عباد) .عباد (المعتضد ابن

    ٦٤  عمر ابن

    ١٦٤ ،١٣٠ ،٦٤ ،١٣ عباس ابن

    ٣٠ األحمر ابن

ـــــــــن ـــــــــه اب  ،١٣٣ ،١٢٤ ،١٢٢ ،١١٩ ،١١٦ ،١١٥ ،١١٤ ،٦٩ ،٥٤ ، ٥٣ ،٧ تیمی

١٦٩ ،١٣٤    

    ٦٩ ،٦٤مهدي (عبد الرحمن)  ابن

    ٦٤الندیم  ابن

    ١٠٥ ،٥٨مالك  ابن

   ٧٥الساعاتي  ابن

    ١٤٠منظور  ابن

    ١٣٦ ،١٣مسعود  ابن

   ١١٦رشد  ابن

   ١١٦  سینا ابن

    ١٦٦ ،١٥١ ،١٤٨ ،١١٢ ،١٠٧ ،٧٢ ،٦٨ ،٥٩ اآلمدي

   ١٤٠جني  ابن

   ١٥٥ قدامة ابن

    ١٦٧ ،١٦١ ،١٥١ ،١٣٣ ،٦٩ ،٥٥ مالقی ابن

   ٢١الخطیب (لعله لسان الدین)  ابن

   ٧٤ ،٦٨الخطیب (الفخر الرازي )  ابن



  ٢١٣

   ٢٢ رشیق ابن

   ٤٥(الحسن بن علي)  ماكوال ابن

      ٢٥ ،٢٤  أبو على الفاسي

     ١٦٤  ابو بردة (بن دینار )

    ٣٠  أبو الولید الباجي

    ٢٦أبو عمر الطلمنكي 

   ٣٨ ،٣٥ (فطیس)  طرفأبو الم

   ٣٩أبو رافع 

    ٣٩ أبو محمد العربي

    ٣٩ أبو بكر بن العربي

    ٣٩ أبو نصر بن ماكوال.

    ٥١ ،٤٩ ،٤٨ ،٤٧ ،٣٩أبو مروان (بن حیان ) 

    ٣٩ أبو الحسن بن بسام

   ٤٠ ،٣٩أبو القاسم بن عبد الملك 

   ٧٦ ،٧٥ ،٧٤ ،٦٨ ،٦٦ ،٦٣ ،٦١ ،٦٠ خلدون ابن

  )٦٩( ٦٤ لمنصور )أبو جعفر ( ا

    ٥٥ (االمام الهروي شیخ االسالم ) أبو إسماعیل الهروي

    ٦٥ ،٦٤ ،٢  أبو یوسف

   ١٥٢ ،١٣٨ ،١٣٢ ،٨١ ،٦٥ ،٢٧ ،٢ أبو حنیفة

    ٧٥ ،٦٨ أبو زید الدبوسي

    ٦٨ أبو الحسن البصري

   ٦٩ األسنوي الشافعي

   ٩٥ أبو األسود

  ١٠٠أبو هریرة 

   ١٤٠ أبو عبید

   ١٩١ ،١٨٩ ،٣٧ أبو ثور



  ٢١٤

    ١٥١ ،١٤٨ ،١٠٧ ،٧٥ أبو عمر بن الحاجب

    ١٨٢ ،١٦٨ ،١٤٥ ،٩٨ ،٢٠ ،١٣ أبو بكر

   ١٧٧ ،٨٣ آدم علیه السالم

    ١٠٨أبو بكر الباقالني 

    ٤٢ ،٢٣ ،٢٠ أبو عمر أحمد بن سعید بن حزم

   ٢٦ ،٢٥ ،٢٤ أبو عمر أحمد بن الجسور

 ،١٦٩ ،١٦٣ ،١٣٢ ،١٣١ ،٩٩ ،٩٢ ،٩١ ،٧١ ،٢٥،٢٧ ،٥أبــــــو زهــــــرة (محمــــــد) 

١٨٥ ،١٨٤ ،١٧٧  

    ٣٠ أبو األجرب َجْعونة بن الِصمة الكالبي

   ٧٤ تاج الدین اآلرموي

  التلمساني (ابو عبد اهللا محمد بن عبد اهللا) 

  التلمساني (المقري ) 

ــــــــرازي ــــــــب)  ال  ،١٥٦ ،١٥٢ ،١٥٠ ،١٤٢ ،٧٤ ،٦٨ ،٦٤ ،٥٩(الفخــــــــر بــــــــن الخطی

١٦٧ ،١٦٦    

    ٣٨ ،٣٥ ،٢٩ ،٢٦الولید عبد اهللا بن محمد) (ابو  الفرضي ابن

    ٢٩ مفرج ابن

    ٢٥ أبو محمد بن اسحق

    ٤٧ اسحق ابن

    ١٨٩ ،٣٧  اسحق بن (راهویه )

   ٢٨ أبي بكر بن أبي شیبة

    ٣٥ ،٣١ (المزني) أبو إبراهیم

   ٧٤أحمد بن عثمان بن صبح الجوزقاني 

   ٥٢ابو عامر) ( أحمد بن سعید بن على بن أحمد بن سعید بن حزم

  ١٥ أحمد بن إدریس

  ٢٩(لعله بن مفرج)  أحمد بن یحیى

   ٣١أحمد بن شعیب النسائي 



  ٢١٥

    ٥٢(ابا عامر )  أحمد بن سعید

ــــــــل)  ــــــــن حنب  ٣٨ ،٣٧ ،٣٦ ،٣٥ ،٣٤ ،٣٣ ،٣١ ،٣٠ ،٢٨ ،٢٧ ،١٤ ،٢أحمــــــــد (ب

  ویتكرر كثیرا 

    ٣٥أحمد بن خالد 

    ٥١ ،٥٠ ،٤٩  أرنولد توینبي

   ١١٩ ،١١٦ ،١١٥ ،١٠١ ،٨٨ ،٦٦ ،٦٥س) (طالی  أرسطو

    ٣٢ أشهب

    ٤٤االخشید 

    ٧٥ أمین الدین مظفر بن محمد التبریزي

    ٣٤ ،٣٣بدیــــل 

   ٦٩ ،٣١ ،٩ البخاري (محمد بن إسماعیل)

     ٧٥البزدوي 

   ٣٨ ،٣٣ ،٣٠ ،٢٨ ،٢٧ ،١٤بقي بن مخلد 

    ٩٨ ،٩٧  بكر (البشري)

    ١٠٨ ،٧٤ البیضاوي

   ٩٠ البوصیري

    ٤٠ تلید (الخصـي)

    ٣٨ ثعلب

   ١٩١ الثوري

    ٣٠جعونة بن الصمة الكالبي (ابو االجرب) 

    ٣٠ جریر

   ٤٢ جعفر بن المعتضد بن أحمد بن المتوكل بن المعتصم بن الرشید (المقتدر)

    ٦٥ ،١٤ اإلمام جعفر الصادق بن محمد الباقر

   ١٠٠ جعفر بن برقان

  ١٠٠ الجاحظ

   ١٦٤ جـابر



  ٢١٦

    ١١٦ ،٦٨ لجوینيا

   ٣٤ الحسن بن على بن خلف البربهاري

    ٤٢ ،٤٠الحكم (بن عبد الرحمن ) 

   ٥٥ ،٥٣ ،٤٩ ،٤٥ ،٢٠ ،٧(االمام الذهبي)  الحافظ الذهبي

    ٣٤(ابو عبد اهللا)  الحسن بن حامد بن على بن مروان

    ٢٩الحسن البصري 

   ٣١ الخالل

   ٢٠حزم)  ابنخلف بن معدان بن زید (جد 

    ٩٥ ،٦٥ الخلیل بن احمد

    ١٠١ ،١٠٠خالد بن الولید 

    ١٨٤ ،٣٧ الخطیب (البغدادي )

 ،١٣٢ ،٧٠ ،٦٩ ،٥٦ ،٣٨ ،٣٧ ،٣٦ ،٣٥ ،٣١ ،٢٧داؤد بــــــن علــــــى (الظــــــاهري) 

١٩١ ،١٩٠ ،١٨٩    

    ٣١ الدیباجي

   ١٠٥ ذو الرُّمة

  ٣١رؤیم بن أحمد 

    ٤٠الراضي بن المعتمد بن عباد 

    ١٣٦ ، ٣٦ ، ٢٩الزهري 

   ١٨١ سالم

    ٦٦ السیوطي

   ٣٢ ،٣١(محمد بن)  سحنون

  ١١٣ ،١٠٨ ،٦٥ ،٣٧ السبكي

  ٣٩أبو النجاة سالم بن فتح القویطي 

   ٢٨ سعید بن منصور

    ٣١سلیمان بن األشعث السجستاني 

    ١٤٠ سیبویه



  ٢١٧

  أبو سلیمان (داود بن علي ) 

 ،٦٣ ،٥٠ ،٣٨ ،٣٧ ،٣٦ ،٣٣ ،٣٢ ،٣١ ،٢٧ ،١٦ ،٧ ،٣ ،٢ ،١الشـــــــــــــــــــــــــــــــافعي 

  ویتكرر كثیرا 

   ١٧٢ ،٥٣ ،٤٠أبو الحسن شریح بن محمد 

   ١٤الشعبي 

    ٧٤ شمس الدین محمد بن محمود االصفهاني

    ٧٤شمس الدین محمد بن یوسف 

    ١٢٩ ،١٠٣ ،٦٠ ،١٥الشوكاني 

  (القرافي المالكي ) شهاب الدین القرافي

    ٤٩ ،٢٩ ،٢٣ ،٢٠  الصاعد (القاضي)

    ٧٤ ضیاء الدین حسین

   ٦٥طلحه بن محمد بن جعفر 

    ٩٩ ،٩٨عائشة 

   ٧١ عبد الكریم زیدان

    ٧٤ عز الدین بن هبه اهللا المدیني المعتزلي

 ،١٨١ ،١٧٢ ،١٦٨ ،١٤٥ ،١٣٠ ،١٠٢ ،١٠٠ ،٩٨ ،١٣عمــــــر (بــــــن الخطــــــاب) 

١٨٢    

  ١٠٠عبد المسیح (بن عمر) 

    ١٨٢ ،١٦٨ ،١٤٥ ،١٠١ ،١٣ عثمان (بن عفان)

    ١٠٢بي سلول عبد اهللا بن أ

   ٦٣ عمر بن عبد العزیز

  ٥٦ عبد الحلیم عویس

  ٦٨عبد الجبار 

    ٥٣ ،٤٠(ابو محمد )  عبد الحق بن عبد الرحمن اإلشبیلي

    ٤٤ عبد الرحمن المهدي الفاطمي

   ٣٤ عبدوس بن مالك



  ٢١٨

   ٤٤ ،٤٢ ،٣٥ عبد الرحمن الناصر

    ٣٨ عبد الملك بن حبیب

   ٢٨عبد الرازق بن همام 

    ٣٥ ،٣١ اهللا بن قاسم بن هالل عبد

    ٢٩(المصري)  عبد الغني الحافظ البصري

  ، ویتكرر كثیرا،   أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم

  ٢٠عبد الرحمن الداخل 

    ٢٥ ،٢٤ أبو القاسم عبد الرحمن بن یزید األزدي

    ٢٥ عبد اهللا بن یحي بن دحون المالكي

  ٣٨(ابو الولید) الفرضي عبد اهللا األزدي  ابن

   ٢٦عبد اهللا بن ربیعة التمیمي 

   ١٣عوف بن مالك األشجعي 

  ٨العز بن عبد السالم 

    ١٤٠ ،١٣٠ ،١٣علي (بن أبي طالب ) 

    ١٤٨العضد 

    ١٦١ ،١٣٤ ،١١٦ ،١٠٨ ،٦٨ ،٤٩ الغزالي

   ٣٠الفرزدق 

    ٣١ فضل بن سلمة الجهني

    ٢٤الفتح بن خاقان 

    ١٩١الفضیل بن عیاض 

   ١١٦الفارابي 

    ٤٤ الفراء (القاضي ابو یعلى محمد بن الحسین)

    ٤٥القائم بامر اهللا 

   ٧٤ ،٦٩(شهاب الدین)  القرافي المالكي

    ٣١قاسم بن محمد 

   ٣١القفال 



  ٢١٩

    ٣٥ ،٣٠ ،٢٨ ،٢٧ ،١٤ ،١٣قاسم بن أصبغ (القاسم) 

    ١٠٧ ،٧١ ،٥٨كمال الدین الهمام 

ـــــــــــس)  ـــــــــــن أن ـــــــــــك (ب  ،١٣٨ ،١٣٢ ،٩٥ ،٦٩ ،٦٤ ،٦٣ ،٣٦ ،٣٤ ،٣٢ ،٢٧ ،٢مال

١٩١ ،١٩٠ ،١٥٢،١٨٩.  

    ٦٤محمد بن الحسن (الشیباني) 

    ٣محمد بن الحسن (الحجوي الثعالبي الفاسي) 

   ٦٥ ،١٤محمد الباقر 

  ٣٩محمد بن أحمد بن الحسن 

    ٥٤ ،٥٣ ،٥٢ ،٤٠ ،١٤ ،٨ ،٧محي الدین بن عربي 

  ١٢٤محمد األمین الشنقیطي 

    ٤٦الكتاني محمد المنتصر 

   ٤٦ ،٦محمود میرا (السوري ) 

   ٣٢ ،٣١محمد بن عبد اهللا بن عبد الحكم 

    ٣٥محمد بن أیمن 

    ٣٩الحمیدي أبو عبد اهللا محمد بن أبي نصر 

   ٣٩أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي 

   ١٩١ ،١٩٨ ،٤٧ ،٢٨محمد بن جریر الطبري 

    ٣١ ،٩محمد بن إسماعیل البخاري 

   ٣١المقبل الفریابي محمد بن 

    ٣١محمد بن عیسى 

   ٣١محمد بن عمر بن لبابة 

   ٤٣ ،٤٢ ،٢٣محمد المهدي 

    ٢٦ محمد بن الحسن المزحجي

   ٢٠معاویة 

   ٢٠ موسى بن النصیر أبو عبد الرحمن اللخمي

    ٦ ،٣ محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي الفاسي



  ٢٢٠

   ١٥محمد بن علي السنوسي 

  ٥٢ بن الحسن (أبو الخطاب دحیة) مجد الدین بن عمر

    ٥٥محمد بن عبد اهللا بن مروان التلمساني (ابو عبد اهللا) 

   ٣١ محمد بن عبدوس

   ٤٤ ،٣٢محمد بن الحسین (ابو یعلى القاضي) 

   ٣٤مهنأ 

   ٤٣ المرتضى األموي

    ٣٨ ،٣٥ ،٢٧أبو الخیار مسعود بن سلیمان بن مفلت 

    ١٣٦مسروق 

    ٦٩ ،٣١ اإلمام مسلم

    ٤٣ ،٤٢ المستعین بن الحكم

   ٤٣ ،٤٢ المستظهر

   ٤٣ ،٤٢المستكفي 

  ٥٢ مظفر الدین كوكبري

   ٤٢ ،٢٣ المظفر بن المنصور

   ٤٣ ،٤٢المعتمد (هشام) 

    ٥١، )٤٦( ،٣٠عباد)  ابن( المعتضد

    ١٣معاذ بن جبل 

  المنصور (ابو جعفر) 

    ٤٢ ،٢٣ ،٢٠المنصور بن أبي عامر وٕاسمه محمد 

   ٥٥الناصر الموحدي 

    ٣١ ،٢٨ ،٢٧ ،١٤القاضي منذر بن سعید البلوطي 

 ،٥٤ ،٥٣ ،٥٢ ،٤٨ ،٤٧ ،٢٢ ،٢٠ ،٨ ،٦المقـــري (التلمســـاني احمـــد بـــن محمـــد ) 

٥٥    

  ٦٤الموفق المكي 

    ٤٣ ،٤٢هشام بن الحكم (المؤید) 



  ٢٢١

  ٢٥الهمداني 

   ٤٧الواقدي 

    ١١٠ ،١٠٨وهبه الزحیلي 

   ٥٥ ،٥٢ یعقوب بن یوسف

    ٣٨یحي بن كثیر المالكي 

  ٢٠حزم)  ابنیزید (جد 

  ٢٠ یزید بن أبي سفیان

  ٢٢یوسف بن تاشفین اللمتوني 

  ٢٣ یاقوت

  ٢٦یحي بن مسعود بن وجه الجنة 

  ٢٦ یوسف بن عبد اهللا القاضي

   ٣٥الحجام) یعیش  ابن(  حمام ابن

   ٤٠یزید بن محمد الراضي 

    ٥١یوسف 

    ٥٦وب بن یوسف ) المنصور الموحدي (یعق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  (ب) التراجم  فهرس األعالم

  



  ٢٢٢

  العلـــم

 ،القاضــي المــالكي ،عبــد البــر المــالكي هــو أبــو عمــر یوســف بــن عبــد اهللا النمــري القرطبــي ابــن

حـزم كمـا سـتجد ذلـك فـي الـداخل وأیضـًا فـي  ابـنحـزم وذكـره  بنالمحدث األثري كان صدیقًا ال

    القاضي الالحقةترجمة یوسف بن عبد اهللا

  )٢٨٦وضاح (ت ابن

هـ) جاء في األعالم للزركلي أنه كـان مـوًال لعبـد ٢٨٦-١٩٩هو أبو عبد اهللا محمد بن وضاح(

المشـرق وأخـذ عـن كثیـر مـن إلـى رحـل  ،الرحمن بن معاویة بن هشام: محـدث مـن أهـل قرطبـة

    .)٧/٣٥٨(األعالم  ،األندلس فحدث مدة طویلة وانتشر بها عنه علم حجمإلى العلماء وعاد 

  أمیة الحجاري  ابن

آمنة الحجازي فقیـه شـافعي صـاحب إختیـار وهنـاك محـدث بهـذا اإلسـم بطلیطلـة درس  ابنأو  

    .)٣/١٠٩میمون صاحب أبي إسحاق. (تذكرة الحافظ ابنعلیه 

  هـ) ٣٢٤أبا الحسن المغلس (توفي 

ـــذی ن اتبعـــوا داود بـــن علـــى هـــو أبـــو الحســـن عبـــد اهللا بـــن أحمـــد بـــن محمـــد بـــن المغلـــس مـــن ال

ألفــوا علــى مذهبــه وٕالیــه انتهــت رئاســة المــذهب كــان عالمــًا فاضــًال نبــیًال صــادقًا ثقــة و  الظــاهري

المفلس بالفاء أبـو اسـحق عبـد اهللا  ابن(تاریخ التشریع اإلسالمي) أما  .مقدمًا عند جمیع الناس

ف فــي الطــالق هـــ فهــو إمــام ظــاهري آخــر لــه تصــانی٣٨٤بــن أحمــد بــن محمــد المتــوفي ســنة 

   .والوالء وأحكام القرآن

  هـ) ١٩١القاسم (توفي  ابن

هــو عبــد الــرحمن بــن القاســم العتقــي المصــري الفقیــه صــاحب اإلمــام مالــك وروى علــي اللیــث 

ثقــة فــي الحــدیث عنــد النســائي  ،وأثبــتهم فیــه ،وهــو الــذي دون ونقــل مــذهب اإلمــام مالــك ،ونــافع

  سائي كثیرًا النو  وأخرج له البخاري حدیثًا واحداً 

  هـ) ٤٦١-٤٠٤عباد ( ابن

 .أبو عمر عباد بن محمد المعروف بالمعتضد ولي األمر بعد وفاة أبیه فتلقـب كأبیـه بالحاجـب

    .)٤/٢٩(األعالم 

ــاد اللخمــي أول مــن اســتقل  :أبــو الولیــد ،وٕاســماعیل بــن محمــد بــن إســماعیل بــن قــریش بــن عب

ء أمـره مـن حـرس الخلیفـة هشـام الثـاني بقرطبـة كـان فـي بـد ،بأشبیلیة مـن رجـال الدولـة العبادیـة



  ٢٢٣

   .وعرف بالفضل والصالح

  :)٧٣عمر (توفي سنة ابن

عبــد اهللا بــن عمــر بــن الخطــاب مــن الســابقین لإلســالم شــهد مــع النبــي صــلى اهللا علیــه وســلم 

كــان مــن زهــاد  .الخنــدق ومــا بعــدها ولــم یقبــل فــي أحــد لكونــه لــم یبلــغ خمــس عشــرة مــن عمــره

رشــحه أبــوه لرئاســة الشــورى تشــریفًا وجعلــه  ،وأعالمهــم وأجــوادهم وعقالئهــم الصــحابة وعبــادهم

ســـنه ٦٠أقـــام یفتـــي المســـلمین نحـــو  ،فیهـــا مستشـــارًا ولـــم یجعـــل لـــه صـــوتًا لـــئال تصـــیبه الخالفـــة

  وفضله أشهر من أن یذكر وهو من المكثرین في الحدیث (الفكر السامي)

  )  ٨٦عباس (توفي  ابن

انتهـت إلیـه الرئاسـة  ،صلى اهللا علیه وسلم  بن عباس عم رسول اهللاإلمام أبو العباس عبد اهللا

في الفتوى والتفسیر بعد عصر الخلفـاء ببركـة دعائـه صـلى اهللا علیـه وسـلم حیـث قـال: ( اللهـم 

مـن الـذین ملئـوا األرض علمـًا ونـورًا مـن المكثـرین مـن الحـدیث  ،فقهه في الدین وعلمه التأویل)

) والبــــاقي عــــن الصــــحابة كــــذا قــــال ٢٥لــــذي رواه منهــــا ســــماعًا () حــــدیثًا ولكــــن ا١٦٦٠روي (

یقال له ترجمـان القـرآن ألنـه یعـد أول مـن فسـره وقـد فسـره قبلـه عمـر وعلـى ولكـن فـي  .البزدوي

    .توفي بالطائف(الفكر السامي) ،زمنه بدأ اختالط اللغة واحتاج القرآن لمفسر

  :هـ)٩٤٠األحمر ( ابن

    .آخر ملوك األندلس خروجًا منها ،هو أبو عبد اهللا بن األحمر

كـان متصـالحًا مـع الفرنجـة  ،أبو عبد اهللا محمد بن على بن سعد بن على بن األحمر خزرجـي

فلمـا لـم یجـدوا سـواه أخرجـوه  ،ومتعاونًا معهم حتى قضوا على الممالـك القویـة واألمـراء األقویـاء

ــإلــى مــن غرناطــه فودعهــا بــدمع علــى كثیــب هنالــك وهــاجر  ــدًا ذلــیًال المغــرب وأق ام هنــاك طری

وذلـــك جـــزاء مـــن تعـــاون مـــع أعـــداء اإلســـالم وقـــد خلـــده رســـامو أوربـــا ولـــه صـــور فـــي المتحـــف 

  ٧/١٨٢تجد ترجمته في األعالم للزركلي  .الیومإلى األسباني 

  :تیمیه ابن

هــ وتـوفي فـي ٦٦١أبو العباس أحمـد بـن عبـد الحلـیم الحرانـي الدمشـقي شـیخ اإلسـالم ولـد سـنه 

ي مــن أســرة حنبلیــة عریقــة جــده خطیــب حــران صــنف ودرس بهــا والثــاني "المجــد" هـــ حنبلــ٧٢٨

وقــد  .عبـد السـالم أبـو عبـد الحلـیم لـه عـدد مـن المؤلفـات منهـا "المنتقـي" الـذي شـرحة الشـوكاني

وعـرف بمنهجـه  .تیمیة األخیـر صـاحب الترجمـة الـذي ورث أبـاه فـي الفقـه واإلمامـة ابناشتهر 



  ٢٢٤

 لمنطـــق وحمـــل علــى الفلســـفة والمنطـــق الیونــاني وكتـــب فیـــه ردودالنقــدي خاصـــة فـــي العقائــد وا

  )١/١٤٠واألعالم  ١٢الموسوعة الفلسفیة صو  ٤/٤٣٢رسائل (الفكر السامي و 

  م)٨١٤-٧٥٢هـ) (١٩٨-١٣٥مهدي ( ابن

مــن كبــار حفــاظ  :أبــو ســعید ،هــو عبــد الــرحمن بــن مهــدي بــن حســان العنبــري البصــري الؤلــؤي

(ال أعــرف لــه  :بغــداد ومولــده ووفاتــه بالبصــرة قــال الشــافعيالحــدیث ولــه فیــه تصــانیف حــدث ب

  )٤/١١٥نظیرًا في الدنیا) (األعالم 

  :هـ)٤٣٨الندیم ( ابن

وهو محمد بن اسحق بن محمد بن اسحق  .صاحب كتاب الفهرست ترجم فیه األعالم

ًا كان معتزلیًا متشیعو  ،وكان وراقاً  ،صاحب كتاب الفهرست من أقدم كتب التراجم وأفضلها

حجر یسمي أهل السنه (الحشویة) ویسمي األشاعرة  ابنكما تدل كتاباته فإنه كما یقول 

  )٦/٢٥٣المجبرة ویسمي من لم یكن شیعیًا (عامیًا) (األعالم 

وللنساخ واهللا أعلم ید في مثل هذا الكتـاب فـدس النسـاخ أخطـر مـن دس الـرواة ألنهـم ال  :أقول

  .ي جهة كانتیعرفون واإلنكار یقع على الباطل من أ

  :)٦٧٢مالك (توفي  ابن

والالمیـة  ،صـاحب التهسـل والكافیـة واأللفیـة ،محمـد بـن مالـك الطـائي الجیـاني هو أبـو عبـد اهللا

  )٢/٣٩٥(الفكر السامي  .في علوم النحو والصرف وفي زمنه استغلق علم النحو أیضاً 

  :الساعاتي ابن

ــالعراق ببغــداد ونشــأ  فقیــه حنفــي أصــله مــن بعلبــك ،هــو أحمــد بــن علــى بــن تغلــب وأقــام أبــوه ب

 !المستنصـریة  ودرس بالمدرسة المستنصریة التي صنع أبوه الساعات التي وضعت على باب

(األعـالم  ،وأحمد هذا هو صاحب كتاب (بدیع النظام في الجمع بین كتابي البـزدوي واإلحكـام)

١/١٧٠(  

  :)٧١١منظور (توفي  ابن

 ،منظــــور األفریقــــي المصــــري ابنالمعــــروف بــــ ،يهــــو أبــــو الفضــــل محمــــد بــــن مكــــرم األنصــــار 

  .صاحب كتاب لسان العرب

  :)٣٢مسعود (توفي  ابن
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ضـمه النبـي  ،أحد السابقین األولین لإلسـالم فهـو سـادس مـن أسـلم ،عبد اهللا بن مسعود الهذلي

ویوقظـه إذا  ،فكان یلبسـه نعلیـه ویمشـي معـه وأمامـه ویسـتره إذا اغتسـل ،صلى اهللا علیه وسلم 

وصــلي  ،وهــاجر الهجــرتین ،شــهد المشــاهد كلهــا ،هــو صــاحب الوســادة والنعلــین والســواكو  ،نــام

وقـال فیـه (لـو كنـت مسـتخلفًا أحـدًا مـن  .وشـهد لـه بـالعلم ،القبلتین وشهد له علیه السالم بالجنة

    .أم عبد) ابنغیر مشورة الستخلفت 

ن عنــدك قــالوا للــذین أوتــوا (حــق إذا خرجــوا مــ تعــالى عبــد اهللا بــن بریــده أنــه المــراد بقولــه  :قــال

(مـا تـرك بعـده  :مسـعود بالمدینـة وقـال فیـه أبـو الـدرداء بعـد موتـه ابـنتـوفي  .اآلیـة )  …العلـم

  )١/٢٤٥(الفكر السامي  .مثله)

  :)١١٩٨-١١٢٦رشد ( ابن

أبــو الولیــد محمــد بـــن أحمــد بــن رشــد أشـــهر فالســفة اإلســالم وأبعــدهم أثـــرًا فــي الفكــر األوربـــي 

شـرح كتـب أرسـطو  ،اشتغل بالقضاء والطب والتـدریس ،بقرطبة وتوفي بمراكشولد  ،والمسیحي

  ) ١٥(الموسوعة الفلسفیة .المختصر والمتوسط والمطول لتناسب أعمار الدارسین :في

  :)١٠٣٧-٩٨٠سینا ( ابن

ولـد بقریـة بـالقرب مـن بخـاري عاصـمة الدولـة  ،بـن علـى بـن سـینا أبو علي الحسن بن عبـد اهللا

ه علیهـا ولكنـه اتجـه وجهـة فلسـفیة ابنـأبوه فارسیًا من الشیعة اإلسماعیلیة وأنشأ و  السامانیة كان

ـــوم الطـــب والطبیعیـــة والمنطـــق والهندســـة والفلـــك ـــم نفســـه بنفســـه وأجـــاد عل قـــرأ ألفالطـــون  .وعل

كمـا محبـًا للـدنیا والتـرف فأصـیب  ،تولي الوزارة ولـم یبلـغ الخامسـة والثالثـون ،وأرسطو والفارابي

التأمـل الفلسـفي ومـات إلـى دة (القولنج) في الخمسین فتاب عـن الشـهوات وانصـرف بقرحة المع

ـــین الكتـــب الموســـوعیة والرســـائل القصـــیرة  ٥٧عـــن  ـــة وتتـــراوح ب ـــد مؤلفاتـــه عـــن المائ ســـنة وتزی

اإلشــارات والتنبیهــات) فــي الفلســفة و  النجــاةو  بعضــها بالفارســیة وكثرهــا بالعربیــة أشــهرها (الشــفاء

   .)١٧لموسوعة الفلسفیة(ا .الطبو  والقانون

  :)٦٣١اآلمدي (توفي سنة

واألصـولي المـتكلم  ،أبـي علـى بـن محمـد التغلبـي ابـنسیف الدین اآلمدي هو أبو الحسن على 

 .كان حنبلیًا ثم صار شافعیًا سارت بتألیفه الركبان وآمد المنسوب إلیها مدینة كبیـرة بـدیار بكـر

  )٤/٤٠٥(الفكر السامي 

  :)٣٩٢-٣٣٠جني ( ابن
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وأعلمهـــم  ،جنـــي مملـــوك رومـــي مـــن أهـــل الموصـــل أحـــذق أهـــل األدب ابـــنأبـــو الفـــتح عثمـــان 

أســرار البالغــة ولــه شــروح  ،ســر الصــناعة ،محاســن العربیــة ،بالعربیــة مــن كتبــه (الخصــائص

  )٦/٢٥١(معجم المؤلفین لعمر رضا كحالة  .على األشعار والقراءات)

  :م)١٢٨٣-١٢٠٠هـ) ( ٦٨٢-٥٩٧قدامة ( ابن

شــمس  ،أبــو الفــرج ،حمن بــن محمــد بــن أحمــد بــن قدامــة المقدســي الجمــاعیلي الحنبلــيعبــد الــر 

 ١٢ولد وتوفي بدمشـق وهـو أول مـن ولـي قضـاء الحنابلـة بهـا  ،فقیه من أعیان الحنابلة :الدین

    .)٤/١٠٥عامًا ثم عزل نفسه له (الشافي في فقه الحنابلة) (األعالم 

    :)١٣٥٠-١٢٩٢( )٦٩١/٧٥١القیم ( ابن

مـن أركـان  :شـمس الـدین ،د بن أبي بكر بن أیوب بن سعد الزرعي الدمشـقي أبـو عبـد اهللامحم

 ابــنتتلمــذ لشــیخ اإلســالم  ،اإلصــالح اإلســالمي وأحــد كبــار العلمــاء مولــده ووفاتــه فــي دمشــق

مـن أقوالـه بـل ینتصـر لـه فـي جمیـع مـا یصـدر عنـه وهـو شـيء   تیمیه حتى كان ال یخرج عـن

  )  ٦/٢٨(األعالم  .الذي هذب كتبه ونشر علمه

  :م)١٣٧٤-١٣١٥هـ) (٧٧٦-٧١٣الخطیب ( ابن

ـــى الســـلماني اللوشـــي  محمـــد بـــن عبـــد اهللا بـــن ســـعید بـــن عبـــد اهللا بـــن ســـعید بـــن أحمـــد بـــن عل

 ،أدیـب ،ذو العمرین) ،األندلسي (أبو عبد اهللا لسان الدین بن الخطیب ذو الوزارتین ،الغرناطي

) رجـب وقتـل خنقـًا ٥ولـد بلوشـة ( ،مـن الـوزراء ،مشـارك فـي الطـب وغیـره ،مـؤرخ ،شاعر ،ناثر

  (معجم المؤلفین)  .في السجن

  :)١٣٤٩-٧٤٩رشیق ( ابن

(كاتـب مصـنفات العالمـة  :كثیـر ابـنقـال  ،ناسـخ مـن أهـل دمشـق ،عبد اهللا بن رشـیق المغربـي

  )  ٤/٢١٧تیمیة) (األعالم  ابن

  :أبو على الفاسي

حـزم وأسـتاذه والمشـرف علیـه مـن أهـل  ابـني أبو علي بن الحسین بن على الفاسـي شـیخ ومربـ

  .الزهد والصالح كما وصفه بن حزم

  :ابو بردة بن دینار

حجــر العســقالني ابــو بــردة بــن نیــار وعنــده ذلــك صــحابي تــوفي فــي  بــنالــذي فــي اإلصــابة ال

   .  هـ او یزید وهو مشهور بحدیث الجذعة واهللا اعلم ٤٥خالفة معاویة نحو سنة 
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  :هـ)٤٩٤(توفي أبو الولید الباجي 

ـــي القاضـــي ـــف البـــاجي التجیب المشـــرق وهـــو مـــن علمـــاء المـــذهب إلـــى رحـــل  ،ســـلیمان بـــن خل

حــزم  بــنالمـالكي الــذین یشــار إلـیهم بالبنــان ورغــم مذهبیتــه لـه نزعــة حدیثیــة ظاهریـه وتصــدي ال

  .)٤/٢٥٣كثیرًا (الفكر السامي 

  :)٤٢٩-٣٤٠أبو عمر الطلمنكي (

كـــان عالمـــًا  ،ثغـــر األنـــدلس الشـــرقي ،أصـــله مـــن طلمنكـــه ،هـــو أحمـــد بـــن محمـــد بـــن عبـــد اهللا

  (األعالم للزركلي ) .األندلسإلى وهو أول من أدخل علم القراءات  ،بالتفسیر والحدیث

  :)١٠١٢-٩٦٠) (٤٠٢-٣٤٨أبو المطرف (

أبـو  ،هو عبد الرحمن بن محمد بـن عیسـي بـن فطـیس بـن أصـبغ ،المطرف بن فطیس ابنهو 

لـه  ،ولد بقرطبة وتـوفي بهـا ،من أهل األندلس ،لحدیث وتاریخ الرجالعالم بالتفسیر وا ،مطرف

فضـــائل و  ،المصـــابیح فـــي تـــراجم الصـــحابةو  (القصـــص واألســـباب التـــي نـــزل مـــن أجلهـــا القـــرآن

  )٤/١٠١(األعالم  .غیرهاو  الناسخ والمنسوخ)و  التابعین

  :أبو رافع

أسـمه الفضـل بـن علـى بـن حـزم و  ،وٕالیه اإلشارة بالـداخل ،أبي محمد كان على مذهب أبیه ابن

  الظاهري 

  :أبو محمد العربي (الوزیر)

ه ابنــكــان مــن فقهــاء أشــبیلیة ولــه حظــوة عنــد ملــوك بنــي عبــاد ورحــل بعــد ذهــاب دولــتهم ومعــه 

  حزم  ابنتتلمذ على ید  وهو ممن ،أبوبكر

  :)٥٤٣أو  ٥٤٢أبو بكر بن العربي (توفي 

رحــل مــع أبیـه فــي ســفارة یوســف بــن تاشــفین  ،خلــدون هــو أبــو بكـر محمــد بــن عبــد اهللا ابــنقـال 

والطرطوشـــــي  الغزالي) لقـــــي بالمشـــــرق إعالمـــــًا كـــــ٤٨٥اللمتـــــوني بالبیعـــــة لخلیفـــــة بغـــــداد ســـــنة(

ودفاعــه  ،حــزم خالفــًا ألبیــه ابــنكــان متعصــبًا ضــد  ،والصــیرفي واالكفــاعي والمشاشــي وغیــرهم

    .عن بعض األمویین یقربه من النصب !

  )  ٤٧٥أبو نصر بن ماكوال (ت 

  هـ) ٤٤٧-٣٦٨ماكوال ( ابن) ٢(

قاضــي قضــاة  ،أبــو عبــد اهللا بــن مــاكوال ،هــو الحســن بــن علــى بــن جعفــر العجلــي الجرباذقــاني



  ٢٢٨

    .)٢/٢٦٧ماكوال الوزیر (األعالم  ابنماكوال المؤرخ وأخو  ابنعم  ابنبغداد وهو 

  أبو مروان بن حیان 

    .)٤٦٩مؤرخ أندلسي مشهور (توفي 

  أبو الحسن بن بسام 

    .)٥٤٢مؤرخ أندلسي صاحب كتاب الذخیرة (توفي 

  :)٤٧٨بشكوال) (ت ابنأبو القاسم بن عبد الملك (

هـو أبـو  ،صاحب كتاب الصلة في تـاریخ أئمـة األنـدلس وعلمـائهم ومحـدثیهم وفقهـائهم وأدبـائهم

إمام حافظ ال سیما فـي الحـدیث  ،القاسم خلف بن عبد الملك بن مسعود بن موسى بن بشكوال

  .اریخوالت

  :خلدون ابن

تقلــب فــي مناصــب  ،ولــي الــدین عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن خلــدون ولــد بتــونس وتــوفي بالقــاهرة

دون أفكـــاره فـــي ســـبع مجلـــدات عـــن تـــاریخ العـــرب والبربـــر باســـم (كتـــاب  ،وأرتحـــل كثیـــراً  ،عـــدة

خلــدون عــن ســابقیه بأنــه  ابــنخلــدون) اختلــف  ابــنالعبــر) اشــتهر منهــا المجلــد األول (مقدمــة 

بل جعله فرعـًا منهـا  ،عتبر التاریخ علم كیفیة وقوع األحداث وأسبابها وربط بینها وبین الفلسفةإ

    .یعتمد على العقل منهجه التعلیل التاریخي وربط األسباب

  :أبو جعفر المنصور

هـــــ) فــــي ذي الحجــــة وتــــوفي فــــي ذي الحجــــة ١٣٦هـــــ) وبویــــع بالخالفــــة ســــنة (١٠١ولــــد ســــنه(

  هـ) ١٥٨(

أمیـــر المـــؤمنین  ،ن محمـــد بـــن علـــى بـــن عبـــد اهللا بـــن عبـــاس بـــن عبـــد المطلـــبهـــو عبـــد اهللا بـــ

  )٢٠٥تاریخ التشریع اإلسالمي و  ٧/١٨٢خلدون  ابن(مقدمة  .العباسي كان عالمًا وأدیباً 

  :)٤٨١-٣٩٦أبو إسماعیل الهروي (

 ،الـواعظ ،الصـوفي ،هو عبد اهللا بن محمد بن على بن محمد األنصاري الهروي الفقیه الحـافظ

القیم في كتابه ( مدارج السالكین في  ابنله كتاب (منازل السائرین) في التصوف الذي شرحة 

ووصــیته للنــاس  ،مقامــات إیــاك نعبــد وٕایــاك نســتعین) ویعظــم اإلمــام أحمــد كمــا تعظمــه الحنابلــة

  وما بعدها) ٢/٨٢(المنهج األحمد  .أن یتحنبلوا وقد جمع بین الصوفیة والسلفیة غایة الجمع

  :)١٨٣-١١٣وسف (أبو ی
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أبـي  ابنتفقـه أوًال بـ ،منبـه الصـحابي المشـهور ابـنمـن ولـد سـعد  ،یعقوب بن إبراهیم األنصاري

وكـان كثیـر الحـدیث ولكـن غلـب علیـه  ،كـان فقیهـًا عالمـًا حافظـاً  ،حنیفـة ابـنإلى لیلي ثم انتقل 

الفقـه  وكـان ،هو أول من صنف الكتب فـي مذهبـه ونشـر علمـه فـي جمیـع األقطـار ،أبو حنیفة

مالـك إلـى رحـل أبـو یوسـف  ،المغـازي وأیـام العـرب وغیرهـاو  فقد كـان یعلـم التفسـیر ،أقل علومه

 ،الرشــید ،الهــادي ،المهــدي :تــولي القضــاء لثالثــة ،وأخــذ عنــه فهــو أول مــن قــرب بــین مــذهبین

    .(الفكر السامي) .ومات قاضیًا رحمه اهللا

  :)١٥٠-٨٠أبو حنیفة (

أصــله مــن كابــل أو بــالد فــارس  ،زوطــي بــن مــاه الفقیــه الكــوفيوأســمه النعمــان بــن ثابــت بــن 

شبرمه وغیرهم واتفقوا على علمـه  ابنو  المبارك وأحمد ابنو  أثني علیه مالك والشافعي ،األخرى

  .)٥/٤٠٥خلكان  بن(وفیات األعیان ال .وعمله وورعه وقوة حجته

دي أول من تكلم في الخـالف هو أبو زید عبد اهللا بن عمر الدبوسي السمرقن :أبو زید الدبوسي

(الفكــر  .مـن الحنفیـة لـه نظـم فـي الفتـاوي وكـان یضــرب بـه المثـل فـي النظـر وٕاسـتخراج الحجـج

  )٤/٢٠٦السامي 

  :أبو الحسن البصري

خلــدون إنــه كــان معتزلیــًا وهــو أصــولي لــه كتــاب المعتمــد فــي شــرح كتــاب العهــد لعبــد  ابــنذكــر 

  .الجبار القاضي في أصول الفقه

  :)٧٧٢الشافعي (ت األسنوي 

عبــــد الــــرحیم بــــن الحســــن بــــن علــــى الفقیــــه األصــــولي النحــــوي العروضــــي شــــرح كتــــاب منــــاهج 

    .البیضاوي في األصول وغیرها في العلوم الثالثة

  هـ)  ٩٦أبو األسود (ت 

أول مــن إبتــدع علــم النحــو  ،تــابعي كــوفي ،قاضــي البصــرة ،هــو أبــو األســود الــدیلي أو الــدؤلي

  .)٢/٣٨٩(الفكر السامي  .ى تالمیذه فكان علمه البدایة لهذا العلمأملى فیه علو  وبدأه

  هـ )  ٥٩أبو هریرة (ت 

ورویـت  ،كان فقیهـاً  ،صحابي معروف أسلم عام خبیر وفیه هاجر ،هو عبد الرحمن بن صخر

) حــدیثًا وســمعت مــن شــیخنا الكتــاني أن جمیــع هــذه األحادیــث قــد ٥٣٧٤عنــه الفتــاوي وروي (

  .٣٠٧-٢/٣٠٦أنظر الفكر اإلسالمي  …صحابي أو أكثر  شاركه في روایتها
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  :أبو عبید

هــ) فقیـه مجتهـد لـه تصـانیف ٣١٩بهذا االسم جماعة منهم أبو عبید بن علـي بـن الحسـین (ت 

    .)٥/٨٧(األعالم للزركلي 

هــــــ) وهـــــو أدیـــــب ومؤلـــــف فـــــي األدب والشـــــعر (األعـــــالم ٤٨٧ومـــــنهم أبـــــو عبیـــــد البكـــــري (ت 

٤/٢٣٣(.    

    .)١/٢٤٠) وهو أمیر من األدباء والشعراء (األعالم ٥٤٨ن المختار (ت ومنهم أحمد ب

  :)٢٤٠أبو ثور (ت 

 أحد األئمة المجتهدین فقهـًا وعلمـاً  ،الكلبي البغدادي الفقیه ،أبو ثور إبراهیم بن خالد بن الیمان

ده وقـد عـ .كان ثقة فیما یروى حسن النظر إال أن له شذوذا خالف في الحدیث .ورعًا وفضالً و 

السبكي على عادته من المقلدین للشافعي والذي صرح به غیـر واحـد أنـه كـان مجتهـدًا مسـتقًال 

فنسبته إلیه نسبه المتعلم للمعلـم ال المقلـد للمقلـد فقـد كـان لـه مـذهب مـدون وأتبـاع كمـا قـال فـي 

ائــة قـال فـي (الـدیباج) أن أصـحابه لـم یكثــروا وال طالـت مـد تهـم وانقطعـوا بعـد ثالثم ،(المـدارك)

    .(الفكر السامي)

  :)٦٤٦أبو عمر بن الحاجب (ت

كان أبـوه حاجبـًا للملـك  ،عثمان بن أبي بكر الروبیني المصري الدمشقي ثم اإلسكندري الكردي

الحاجــب هــو الــذي مــزج النحــو بعلــم البیــان والمعقــول فــزاده  ابــنعــز الــدین موســك الصــالحي و 

هــدم العلــوم العربیــة بالتعقیــد وتطویــل وســاهم بمختصــراته واستحســان خلفــه لــذلك فــي  ،صــعوبة

    .)٤/٢٧١(الفكر اإلسالمي  .الشروع وضیاع وقت الطالب في المسالة الواحدة

  :هـ)١٣أبو بكر (ت 

فـي الغـار  سیدنا عبد اهللا بن أبي قحافة التیمـي القرشـي صـاحب الرسـول صـلي اهللا علیـه وسـلم

منقـذ  ،الخلیفـة األول ،ال شـرب الخمـرو  ،ولـم یعبـد صـنمًا قـط ،أول من أسـلم ،ورفیقه في الهجرة

ال  ،عـادًال صـادقاً  ،اإلسالم بعد وفاة النبي صلى اهللا علیه وسلم اهللا علیه وسـلم اهللا علیـه وسـلم

قــال صــلي اهللا علیــه وســلم: أن یطــع  ،أصــیل الــرأي خطیبــًا مصــقعاً  ،یخشــى فــي اهللا لومــة الئــم

"وسـیجنبها االتقـي تعـالى:  بقوله  لمعنيواجتمعت األمة على أنه ا ،القوم أبا بكر وعمر یرشدوا

  " (الفكر السامي).

  :آدم علیه السالم
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األرض وأوحــي إلیـه (ولكــم إلـى (وأنزلــه تعـالى:  هـو أبــو البشـر أول إنســان وأول نبـي خلقــه اهللا 

ــه األشــیاء بقولــه متــاع ٦٣حــین) البقــرة اآلیــة إلــى فــي األرض مســتقر ومتــاع  ثــم  ،فأبــاح اهللا ل

    .)١/٥٩حزم  بن(اإلحكام في أصول األحكام ال .الشرع اإلباحة حظر ما شاء فأصل

  :م)١٠١٣أبو بكر الباقالني (ت 

البــاقالني وشــهرته القاضــي ألنــه تــولي  ابنأبــو بكــر محمــد بــن الطیــب بــن محمــد المعــروف بــ

بغــداد حیــث كــان إلــى وانتقــل  ،القضــاء لفتــرة وكــان مــالكي المــذهب فــي الفقــه ومــیالده بالبصــرة

إمبراطــور الــروم إلــى ن أهــم أحــداث حیاتــه ســفارته مــن قبــل عضــد الدولــة البــویهي ومــ ،مجلســه

 .تربــو كتبـه علـى الخمســین ،باسـیلویس الثـاني ومناظرتـه لــه وقطعـة إیـاه ومــن جمعهـم لمجادلتـه

  .)٨٩(الموسوعة الفلسفیة 

  :أبو عمر أحمد بن سعید بن حزم

  .ترجمته بالداخل ،حزم األندلسي ابنهو والد 

  :هـ)٤٠١أحمد بن الجسور (ت  أبو عمر

أول محــــدث ســــمع منــــه بــــن حــــزم قبــــل األربعمائــــة وروي عنــــه التــــاریخ للطبــــري (تــــاریخ األدب 

    .)٢٥٥األندلسي الحسان عباس ص

  :أبو زهرة

 هـــو محمـــد أبـــو زهـــرة وهـــو أحـــد علمـــاء اإلســـالم األزهـــریین عمـــل بالتـــدریس فـــي كلیـــة الشـــریعة

   .القضایا القانونیة والشرعیةو  الشخصیاتو  لتاریخاو  القانون وله كتب كثیرة في األصولو 

  :أبو األجرب َجْعونة بن الِصمة الكالبي

معاصــــر لجریــــر والفــــرزدق أي القــــرن األول وبدایــــة الثــــاني كــــان مادحــــًا  ،مــــن فحــــول الشــــعراء

للصمیل وزیر یوسف بن عبد الرحمن الفهري في عهـد الـوالة وذكـر فـي نفـح الطیـب أن عبـاس 

فلمـا  ،وقال له أنشدني ألبي األجـرب ،لقي أبا نواس ،بغدادإلى جه من قرطبة بن ناصح لما تو 

(نفـح  .أنشدني لبكر الكناني وكان أبو األجرب فارسًا شجاعًا یسمى بعنتـرة األندلسـي :فعل قال

  .)٣٣وتاریخ األدب األندلسي إلحسان عباس ص ٣/١٧٧،٢٢٥الطیب للمقري 

  :)٦٥٦تاج الدین اآلرموي (ت

 محمــد بــن الحســین اختصــر محصــول الــرازي وحاصــل البیضــاوي فــي كتــاب ســماه أبــو عبــد اهللا

    .)١/٥٤صفحة (المحصول٢٨٢(الحاصل من المحصول) 



  ٢٣٢

  :)٦٨٢سراج الدین األرموي (ت

ــــن أبــــي بكــــر األرمــــوي ــــاء محمــــود ب ــــو الثن ــــاب المحصــــول ســــماه  ،هــــو أب وضــــع مختصــــرًا لكت

شـرحه باسـم (حـل عقـد التحصـیل) وهـو (التحصیل) ویبدو أنه مغلق ألن عالمًا آخـر یـذكر أنـه 

    .)١/٥٤) (المحصول٧٣٢بدر الدین التستري (ت

  :هـ)٦٠٦-٥٤٤الرازي (

یعـــرف  ،أبـــي عبـــد اهللا الـــرازي البكـــري نســـبة ألبـــي بكـــر الصـــدیق ،محمـــد بـــن عمـــر بـــن الحســـن

ــم  ابــنو  بــالفخر الــرازي الخطیــب فقــه أصــولي مفســر مــتكلم صــاحب كتــاب (المحصــول فــي عل

ذلــك إلــى مــع كتــب الســابقین وشــغل بشــرحه واختصــاره المتــأخرون كمــا أشــار األصــول) الــذي ج

    .)١/٣٨(مقدمة المحصول  !له كتاب في إبطال القیاس لم یتم  .خلدون ابننقًال عن 

  :)٤٠٣-٣٥١الفرضي ( ابن

أبو الولید عبد اهللا محمد كان عالمًا فقیهًا عارفًا بالحدیث ورجالـه صـاحب كتابـه (تـاریخ علمـاء 

هـــ) فحــج وســمع وأخــذ مــنهم وكتــب استشــهد فــي فتنــة ٣٨٢المشــرق ســنة (إلــى لس) رحــل األنــد

  .)٢/٣٣٠( نفح الطیب للمقري .البربر بقرطبة

  :الرضي

ـــي نشـــأ بهـــا (نفـــح الطیـــب للقمـــري  أخـــا المعتمـــد بـــن المعتضـــد ـــاد ولـــي أرض شـــلب الت بـــن عب

٢/١٨٢  .(  

  :هـ)٣٨٠مفرج (ت  ابن

 ، محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن یحــي بــن مفــرج األمــويأبــو عبــد اهللا ،اإلمــام الحــافظ القاضــي

وهــو شــیخه وأبــو  ،أبــو بكــر روي عنــه الحــافظ أبــو ســعید بــن یــونس ،مــوالهم األندلســي القرطبــي

وأبــــو عمــــر أحمــــد بــــن  ،الولیــــد بــــن الفرضــــي وٕابــــراهیم بــــن شــــاكر وعبــــد اهللا بــــن ربیــــع التمیمــــي

الزهــري والحســن البصــري وجمــع  الطلمنكــي وشــیوخه مئتــان وثالثــون نفســًا وهــو الــذي جمــع فقــه

  .)١/٥٦٧(نفح الطیب  .سند قاسم بن أصبغ في مجلدات

  :أبو محمد بن اسحق

  :بهذا االسم عدد من الشیوخ

فــي ســجن المریــة ثــم بیعــة المرتضــي  ٤٠٧،٤٠٨حــزم كــان معــه فــي أحــداث  بــن. صــدیق ال١

    .)٤٣،٨٨حزم ألبي زهرة ص ابن(عن 
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    .)٢٤٨اظ (تاریخ األدب األندلسي إلحسان عباس الوعو  . صدیق لوالده وأحمد الزهاد٢

. ویســمي الســلیم قاضــي فــي أیــام حكــم المستنصــر (تــاریخ األدب األندلســي إلحســان عبــاس ٣

    .)٥٠ص

(تــذكرة الحــافظ للــذهبي  .وكــان مناصــرًا ألهــل البــدع ٤٠٢. الحــافظ أبــو اســحق المتــوفى ســنه٤

٣/١٠٩٢(.    

  :)١٥١اسحق (ت ابن

حــد العلمــاء ال ســیما فــي المغــازي والســیر رأي أنــس بــن مالــك وأثنــي محمــد بــن اســحق المــدني أ

   .عبد البر ابنعلیه الزهري و 

  :أبي بكر بن أبي شیبة

هـــو عبـــد اهللا بـــن محمـــد أبـــي شـــیبة إبـــراهیم بـــن عثمـــان الواســـطي األصـــل الكـــوفي ثقـــة حـــافظ 

حجـــر  بـــنهــــ. (تقریـــب التهـــذیب ال٢٣٥صـــاحب تصـــانیف مـــات ســـنه خمســـة وثالثـــین ومئتـــین 

    .)١٨٧العسقالني ص

  :هـ)٣٦٤أبو إبراهیم (ت 

وعلـى  ،إمام الشافعیة وأعـرفهم بـأقوال إمـامهم ،هو إسماعیل بن یحي المزني المصري ،المزني

والشــافعیة یعتبرونــه مجتهــدًا مطلقــًا ویعــدون اختیاراتــه خارجــة  ،مؤلفاتــه مــدار المــذهب الشــافعي

   .  )٣/١٥٢(الفكر السامي ( .عن المذهب على قلتها

  :هـ)٧٤٤-٦٨١أحمد بن عثمان بن صبح الجوزقاني (

علـم حنفـي مشـارك  ،أحمـد بـن عثمـان بـن إبـراهیم بـن مصـطفي المعـروف بـان التركمـاني :لعله

 .بلغـــت تصـــانیفه تســـعة عشـــر تصـــنیفاً  ،درس وأفتـــى ونـــاب فـــي الحكـــم ،فـــي كثیـــر مـــن العلـــوم

  )١/٣٠٩(معجم المؤلفین لعمر رضا كحالة

  :هـ)٥٤٠بن أحمد بن سعید بن حزم (تأحمد بن سعید بن على 

  .حزم األندلسي وعلى مذهبه ابنحفید  ،أبا عامر

  :هـ)١٢٥٣-١١٧٢أحمد بن إدریس (

قــدم مــن  ،عــالم وفقیــه مجتهــد وصــوفي مــتمكن ،هــو الســید أحمــد بــن إدریــس الحســني المغربــي

ســب الطریقــة وأقــام ثالثــة عقــود بمكــة المكرمــة وتهامــة ثــم الــیمن وٕالیــه تن ،المشــرقإلــى المغــرب 

اإلدریسیة والدندراویة والسنوسیة والرشـیدیه والهندیـة وتنتسـب إلیـه الختمیـة وهـو شـاذلي الطریقـة 
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وقـد  ،وأكثـر تراجمـه عـن أهـل الـیمن ومفتـي زبیـد ،إال أن منهجه كان أوسـع مـن طریقـة صـوفیة

الشــیخ اء ابنــأثنـي علیــه الشــوكاني واألهــدل وبعــض علمــاء الــیمن ثنــاءًا عظیمــًا كمــا لقــي بعــض 

ـــه منـــاظرة  محمـــد بـــن عبـــد الوهـــاب وتالمیـــذه ووصـــفهم بـــأنهم علمـــاء وقبـــل ورد مـــن أقـــوالهم ول

  .مشهورة مع الكبیبي تدل على علمه وسلفیته وصوفیته وتحققه

  :هـ)٣٥٠أحمد بن یحي (ت

 ابــن) (راجــع ٣/١٧٠(نفــح الطیــب  .یــذكر أنــه هــو الــذي جمــع فقــه الزهــري والحســن البصــري

  مفرج).

  :هـ)٣٠٤-٥١٢ب النسائي (أحمد بن شعی

 صـــاحب الســـنن الكبـــرى ،أحـــد األئمـــة الحـــافظ ،الخرســـاني القاضـــي الرحالـــة ،أبـــو عبـــد الـــرحمن

وهـو  ،مـات مقتـوالً  ،الصغرى المسماة بالمجتبي المعدودة من الكتب السـتة المعتمـدة فـي السـنةو 

  .شافعي المذهب على ما قیل

  :أحمد بن سعید

    .هـ٥٤٠حزم توفي سنه  ابنحزم من أحفاد  أحمد بن على بن سعید بن أحمد بن

  :هـ)٢٤١-١٦٤أحمد بن حنبل (

  .صاحب المذهب المعروف

ولــد  ،ســرخصٕالــى كــان أبــوه و  ،هــو أبــو عبــد اهللا أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل الشــیباني الــوائلي

صـنف  ،جمیـع الجهـات شـامًا ویمنـًا مشـرقًا ومغربـاً إلـى ببغداد ونشأ في طلب العلـم وسـافر فیـه 

 .فــي ســت مجلــدات ثالثــین ألــف حــدیث (مــن غیــر المكــرر) لیكــون للنــاس إمامــًا وهادیــاً  المســند

    .وغیره) ١/١٩٢(األعالم للزراكلي  .كتب كثیرًا وكتب عنه الكثیر

  :أحمد بن خالد

شیخ والد المنصور بن أبي عامر عبد اهللا بـن محمـد الـذي سـمع الحـدیث وكتبـه عـن أحمـد بـن 

  .)٢/٦٤٦ي لبابة ومحمد بن فطیس (نفح الطیب خالد كما كتبه عنه عمر بن أب

أیمن ومحمد بن أبي زید تتلمذوا على أبي عثمـان بـن سـعید األعنـاقي تلمیـذ  ابنوهو من طبقة 

    .)٢/٦٣٣محمد بن وضاح وله معه صحبه (نفح الطیب 

  :م)١٨٨٩أرنولد توینبي (

ي فلسـفة التـاریخ التأملیـة یعد أبـرز ممثلـ ،إنجلیزيإلى أرنولد یوسف توینبي (مؤرخ بریطاني) مث
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م) فـي أثنـي ١٩٦١-١٩٣٤) (دراسـة فـي التـاریخ) (ASTUY OF HISTORYأهـم كتـب (

  .عشر مجلدًا (الموسوعة الفلسفیة)

  :أرسطو

ویشار إلیه بأرسطوطالیس أحیانًا كما في الكتب العربیة القدیمة وباإلنجلیزیـة یكتـب أرسـطوطل 

قبـل عنـه فـي الموسـوعة  ،تابة العربیة القدیمـة) وهي قریبة من الكARISTOTLأو أرستوتل (

  .ق.م) ٣٨٤-٣٢٢أنه عاش نحو ( :الفلسفیة

جعلــه فلیــب ملــك مقــدونیا  ،طبیــب أمینتــاس الثــاني ملــك مقــدونیا ،وهــو أرســطو بــن نیقــو مــاقوس

ــًا ال ــم المنطــق  ،ه اإلســكندر األكبــربنــمربی وهــو مــن أشــهر الفالســفة وهــو الــذي وضــع نظــم عل

    .موسوعة الفلسفیة) (ال االستداللوطرق 

  :هـ) ٢٣٨اسحق بن راهویة (

أبــو محمــد أبــو  ،اســحق بــن إبــراهیم بــن مخلــد بــن إبــراهیم بــن مطــر التمیمــي الحنظلــي المــروزي

الجـامع بــین التقــوي والفقــه  ،أحــد أئمــة الـدین وأعــالم المســلمین ،نزیــل نیســابور وعالمهـا ،یعقـوب

أملـي علینـا مـن حفظـه أحـد عشـر ألـف  :فافقال الخ .الحفظ والصدق والورع والزهد ،والحدیث

  .(الفكر السامي) .سنه٧٧حدیث توفي بنیسابور عن 

  :هـ)٢٠٤أشهب (ت 

أبــو عمــرو الفقیــه المصــري صــاحب مالــك  ،أشــهب بــن عبــد العزیــز بــن داود القیســي الغامــدي

  .(الفكر السامي) .سنة ٦٤توفي بعد الشافعي بقلیل عن  ،وأحد األعالم

  :هـ)٦٢١ن محمد التبریزي (ت أمین الدین مظفر ب

(المحصــــول  .لــــه كتــــاب (تنقــــیح المحصــــول) وهــــو أحــــد مختصــــرات كتــــاب المحصــــول للــــرازي

١/٥٥(.    

  :بدیــــل

مــن تالمیــذ اإلمــام أحمــد ونقــل عنــه أشــیاء بالتمســك بالســنة واألثــر وذم  ،بــدیل بــن محمــد أســد

    .)١/٣٨٢(المنهج األحمد  .الرأي والتقلید

  :هـ) ٤٨٣ هـ أو٤٨٢البرزدوي (

لـه كتـاب المبسـوط أحـد عشـر مجلـدًا وهـو صـاحب كتـاب  ،فقیه مـا وراء النهـر ،علي بن محمد

  .)٤/٢٠٣(الفكر السامي  .أصول البزدوي المشهور
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  :هـ)٢٧٦بقي بن مخلد (ت 

كـان  ،غـزوة ٧٠حضـر  ،أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد القرطبي الحافظ اإلمام الزاهد المجاهد

  .ركعة له مسند وتفسیر وغیرهما وٕالیه اإلشارة بالداخل ١٣لیلة بیختم القرآن في كل 

  :بكر البشري

صاحب مذهب یقول بالتوقف في االمر والنهي حتى یرد دلیل یدل على ان االمر للوجـوب او 

  . .الندب وان النهي للتحریم او الكراهه

  :هـ)٦٩١أو  ٦٨٥البیضاوي (ت

إمـام مـتكلم أصـولي فقیـه  ،بیضـاوي أو أبـو الخیـرهو القاضي ناصر الدین عبد اهللا بن عمـر ال

له كتاب (منهج األصول) شرح فیه كتاب مختصر مـن كتـاب  ،قال في الفكر السامي ،مشارك

وهــذا المختصــر  .الخطیــب وهــو فخــر الــدین الــرازي ابــن(المحصــول فــي علــم األصــول) لإلمــام 

یشـــار ألحـــدهما  ،وبهـــذا االســـم كتابـــان وموضـــوعهما واحـــد .باســـم (الحاصـــل مـــن المحصـــول)

    .)٥٤و١/٤٧المحصول ، ٤/٤٠٦(الفكر السامي .أحیانًا بالمنتخب

  :)٦٩٦-٦٠٨البوصیري (

 والمقصــود بالبوصــیري المصــري صــاحب قصــیدة البــردة فــي مــدح النبــي صــلى اهللا علیــه وســلم

وله قصائد في المدح مشهورة كالهمزیة والمضریة واسمه محمد بن سعید بن حمـاد بـن الحسـن 

المغربـي األصـل البوصـیري المنشـأ التـي  ،ي أبو عبد اهللا شرف الـدین الـدالهي المولـدالصهناح

منها أبوه ومن دالهي أمه وبوصـیر تقـع بـین الفیـوم وبنـي سـویف وبهـا قتـل مـروان الثـاني آخـر 

  .خلفاء بني أمیة

والبوصــیري حاســب وفقیــه ولــه علــم بالملــل والنحــل كمــا یجیــد فــن الخــط مــع الــنظم والنثــر عــن 

    .)١٩٥٥-١٣٧٤مة دیوان البصري مطبعة مصطفي البابي الحلبي مقد

  :تلید الخصـي

االسـتكثار مـن إلـى أن األمـویین قـد تعمـدوا  ،جاء في (تـاریخ التمـدن اإلسـالمي) لجرجـي زیـدان

الخصــیان الصــقالبة وٕان كلمــة الصــقالبة جــاءت مــن كلمــة الســكالف وهــي مــن الســالف وهــي 

أواسـط أوربـا وحاربـت تلـك الشـعوب التـي مـرت بهـا إلـى ود قبائل روسیة نزحت من البحـر األسـ

فتكـاثر األسـري مــن الطـرفین ونشــطت فـي أوربــا تجـارة الرقیـق واســتفاد منهـا حكــام األنـدلس فــي 

 -وهـــو عهـــد قریـــب-وذكـــر المؤلـــف أن أهـــل جورجیـــا والجـــركس فـــي عهـــده  ،حكمهـــم وأعمـــالهم



  ٢٣٧

(تــاریخ التمــدن  .یض كلمــة صــقالبةوغلــب علــى جمیــع الرقیــق األبــ .یبیعــون أوالدهــم بیــع الســلع

    .م)١٩٢٧ط دار الهالل  ٤/٢٠٨اإلسالمي لجرجي زیدان 

  :هـ) ٢٩١ثعلب (ت

    .أبو العباس أحمد بن یحي المعروف ب (ثعلب)

  :هـ)١٦١-٩٧الثوري (

 ،وحدیثـه فـي الصـحاح السـنة .أبـو عبـد اهللا الكـوفي روي عـن أبیـه ،هو سفیان بن سعید الثوري

المــؤمنین فــي الحــدیث كــان إمامــًا وعالمــًا بحیــث یســتغني عــن تزكیتــه مــع  ســفیان أمیــر :وقیــل

  .مات بالبصرة ،االتفاق في الحفظ والمعرفة والضبط والورع والزهد

  :جعونة بن الصمة الكالبي

    .وذي الرمة ،راجع ترجمة أبي األجرب

  :هـ)١١٠-٢٨جریر (

وكـان بینـه  ،لفرزدق واألخلـلهو الشاعر جریر بن عطیة بن حذیفة (الخطفي) تمیمي عاصر ا

  .)٣/١٣٠(معجم المؤلفین لعمر رضا كحالة  .وبینهما مهاجاة ونقائض

  :هـ)٣٢٢-٢٨٢جعفر بن المعتضد بن أحمد بن المتوكل بن المعتصم بن الرشید (المقتدر) (

ســنه ومــات مقتــوًال (تــاریخ التشــریع  ٢٥حكــم مــا یقــارب الـــ  ،هــو الخلیفــة العباســي الثــامن عشــر

  ).٢٩٨میة ص اإلسال

  :هـ)١٤٨اإلمام جعفر الصادق بن محمد الباقر (

أخـرج لـه البخـاري  ،هو جعفر بن محمد بن على بن الحسین بـن علـى كـرم اهللا وجهـه إمـام ثقـة

ومالـك وغیـره روي عـن أبیـه وجـده ألمـة القاسـم بـن  ،في األدب المفرد كما أخرج لـه بقیـة السـتة

وذكـر أنـه كـان یقـول عـن الصـدیق ولـدني مـرتین  .ینعنه الذهبي كـان سـید العلـوی :قال ،محمد

(تهــذیب  ،وكــان یغضــب مــن الرافضــة إذا علــم أنهــم تعرضــوا ألبــي بكــر ویمقــتهم ظــاهرًا وباطنــاً 

    .)١/٢٣١سیر أعالم النبالء للذهبي 

  :هـ وقلیل بعدها )٥٠جعفر برقان (ت 

(تقریـــب التهـــذیب  أبـــو عبـــد اهللا الرقـــي صـــدوق یهـــم فـــي حـــدیث الزهـــري مـــن الســـابعة ،الكالبـــي

٥٥(.    

  :هـ)٢٥٥-١٦٣الجاحظ (



  ٢٣٨

ورئــي الفرقــة  ،عمــر بــن بحــر بــن محبــوب الكنــاني بــالوالء اللیثــي أبــو عثمــان كبیــر أئمــة األدب

    .)٥/٢٣٩(األعالم للزركلي  .الجاحظیة من المعتزلة ولة ولد وتوفي بالبصرة

  :جـابر

صــحابي غــزا تســع عشــر  ابــنهــو جــابر بــن عبــد اهللا بــن عمــر بــن حــرام األنصــاري صــحابي 

حجـــر  ابـــنغـــزوة ومـــات بالمدینـــة بعـــد الســـبعین عـــن أربـــع وتســـعین (تقریـــب التهـــذیب للحـــافظ 

  )  ٥٢العسقالني ص

  :)٤٧٨الجویني (ت 

ألـــف كتـــاب  ،إمـــام نیســـابور والمشـــرق فـــي الفقـــه والكـــالم واألصـــول ،المعـــروف بإمـــام الحـــرمین

    .)٤/٣٩٢مي(الفكر السا .البرهان في األصول والنهایة في الفقه

  :)٣٢٩-٢٣٣الحسن بن على بن خلف البربهاري (

    .)٢/٢٦شیخ الحنابلة في وقته (المنهج األحمد 

  :الحكم بن عبد الرحمن

عبـد الـرحمن الناصـر وٕالـیهم اإلشـارة فـي الصـفحات بالـداخل وقـد عنـي الحكـم بـالعلوم وهـو  ابن

حكــم ســتة  ،أجــزل لهــم العطــاءالــذي أســس المكتبــة المشــار إلیهــا بــدار مــروان وجلــب العلمــاء و 

   .) وكان أضعف شأنًا من أبیه أیضاً ٣٥٠-٣٠٠عشر عامًا بینما حكم أبوه خمسین عامًا (

  :هـ)٧٤٨الحافظ الذهبي (

 ،شــیخ المحــدثین ،هــو أبــو عبــد اهللا محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان التركمــاني المشــهور بالمــذهب

مـن األعـالم عـدل وجـرح  ١٢٠٠د مـن أخذ عـن أزیـ، مؤرخهو  قدوة الحفاظ والقراء محدث الشام

وصحح وعلل واستدرك وأفاد وانتقي واختصر كثیرًا من كتب المتقدمین وصـنف الكتـب المفیـدة 

  التي تقارب المائة

  :هـ) ٤٠٣الحسن بن حامد بن على بن مروان (ت 

 ،أبـي یعـال ابـنأبو عبد اهللا البغدادي إمام الحنابلة في زمانه ومدرسهم ومفتیهم وشـیخ القاضـي 

    .)٢/٩٨توفي راجعًا من مكة بقرب واقضة (المنهج األحمد 

  :هـ)١١٠الحسن البصري (

مـولي یزیــد بـن ثابــت  ،الحسـن بــن أبـي الحســن سـیار أو یســار بتقـدیم المثنــاة وتأخیرهـا البصــري

مــــن  ١٢٠روي نحــــو  ،أحــــد أئمــــة الهــــدي والســــنة ،اإلمــــام ،والربیــــع بنــــت النضــــر ،أو أم ســــلمة



  ٢٣٩

الجــوزي فــي  ابــنألــف  ،دریًا أكثــر لباســهم الصــوف كمــا قــال فــي الحلیــةبــ ٧٠الصــحابة وأدرك 

  .مناقبه كتاباً 

كــان إمامــًا جامعــًا رفیعــًا ثقــة مأمونــًا عابــدًا ناســكًا كثیــر العلــم فصــیحًا جمــیًال وســیمًا مــن أشــجع 

أهل زمانه وقد رأي البعض أن ما ظهر علیه من غزارة العلم ببركة رضاعه من ثدي أم سـلمة 

  .رضي اهللا عنها -نین أم المؤم

    :وبهذا اإلسم عدد من األعالم :الخالل

. عباس بن محمد بـن موسـى الخـالل بغـدادي كـان مـن أصـحاب اإلمـام أحمـد األولـین الـذین ١

  )١/٤٣٤كان أحمد یعتز بهم (المنهج األحمد 

  :هـ)٣١١-٢٣٤. والخالل (٢

م أحمـد ولـه الجـامع فـي الفقـه لقـي تالمیـذ اإلمـا :أبو بكر أحمـد بـن هـارون ولعلـه هـو المقصـود

  )٢/١٦٦الحنبلي في عشرین مجلد (معجم المؤلفین

  :هـ)٤٣٩-٣٥٢. الخالل (٣

أبــو محمــد الحســن بــن محمــد بــن الحســن البغــدادي أبــو طالــب مــن أعلــم النــاس بالحــدیث روي 

    .)٣/٢٦١عنه الخطیب المسند على الصحیحین وجمع أبوابًا وتراجم كثیرة (معجم المؤلفین 

  :هـ)٢٤٢الل (. الخ٤

أبو على الحسن بن على الهذلي الحلواني نزیل مكة محدث حافظ له كتـاب فـي السـنن (معجـم 

    .)٣/٢٦١المؤلفین 

  :هـ)٣٢٢. الخالل (ت ٥

    .)١٣/٥٢محمد بن أحمد بن أبي یوسف من فقهاء مصر (معجم المؤلفین 

ى بــن النصــیر حــزم) وهــو أول مــن دخــل األنــدلس مــع موســ ابــنخلــف بــن معــدان بــن زیــد (جــد 

    .هـ١٣٨هـ وقیل مع عبد الرحمن الداخل سنه ٩٣سنه 

  :هـ)١٧٠الخلیل بن أحمد (ت 

وضـع علــم العـروض لضــبط الشـعر بعــد أن مهـر فــي  ،هـو الخلیـل بــن احمـد األزدي الفراهیــدي

(الفكـر  .شـیخ سـیبویهو  وكذلك هو أول من ألف في اللغة وضـبطها وهـو أسـتاذ ،علم الموسیقي

    .)٢/٣٩١السامي 

  :هـ)٢١خالد بن الولید (ت 



  ٢٤٠

أســلم بــین الحدیبیــة  ،القرشــي المخزومــي ســیف اهللا أحــد أشــراف قــریش فــي الجاهلیــة واإلســالم

شـهد الفـتح  ،صـلى اهللا علیـه وسـلم قیـادة الجیـوش ولم یزل من حین أسلم یولیه الرسـول ،وخیبر

ـــم یحســـنوا  -اأي أســـلمن -مـــن اجتهـــاده أن قتـــل أناســـًا قـــالوا أصـــبأنا و  ،وكســـر صـــنم العـــزي ول

" اللهـم إنـي أبـرأ إلیـك  :فوداهــم الرسول صلي اهللا علیه وسلم من مـال المسـلمین وقـال ،الشهادة

 ،وكــل مــن أبــى دفــع الزكــاة ،ومخضــع أهــل الــردة ،ممــا فعــل خالــد " وهــو قاتــل مســیلمة الكــذاب

ل مقولتـه فتح الكثیر من بلدان الشام ودمشق ومات على فراشه بعد أن قـاو  ،وأخمد ثورة العرب

  وغیره ٩/٢٦معجم فقه السلف  :الشهیرة

  :هـ)٤٣٦الخطیب البغدادي (ت 

كــان حنبلیــًا ثــم  ،أحــد أعــالم اإلســالم ومهــرة الحــدیث ،أبــو بكــر أحمــد بــن علــى الحــافظ الكبیــر

  )٤/٣٨٩(الفكر السامي  .صار شافعیاً 

  :هـ)٢٧٠-٢٠٢أو  ٢٠٠داؤد بن على (

التقـي بكثیـر مـن  ،األصفهاني نسـباً  ،البغدادي مقاماً  ،داؤد بن على خلف األصفهاني الظاهري

ــالعلم ورجاحــة العقــل والزهــد  ــًا أشــد اإلعجــاب بالشــافعي یــذكر ب أصــحاب الشــافعي وكــان معجب

    .(ترجمة بالداخل) .والورع وقوة الحجة والجرأة في الحق وعدم المجاملة مع الفصاحة والبیان

 ابـناجي البغـدادي مـن أصـحاب داؤد كمـا ذكـره هو أبو الطیب محمد بن أحمد الدیب :الدیباجي

  .وال یوجد في كتب التراجم المتاحة ٥/١٠٣حزم في اإلحكام 

  :ذو الرُّمة

ویكنــي أبــا الحــارث وهــو مــن بنــي صــعب بــن ملكــان بــن عــدي بــن عبــدة  ،هــو غــیالن بــن عقبــة

  .وهومثل أبي األجرب لم ینصفه أهل عصره ،مناة

فمـن ذلـك مـا حـدث لـذي  .ن البداوة قل بریقهـا عنـد النقـادوقد ال ینصف الشاعر البدوي القح أل

 . وقـــد ســـال ذو الرُّمـــة.أبعـــار غـــزالن ونقـــط عـــروس :فقـــال ،الرُّمـــة وقـــد ســـئل جریـــر عـــن شـــعره

ال أذكــر مــع الفحــول ؟ إلى فمــا بــ :فقــال لــه !مــا أحســن مــا تقــول  :فقــال لــه الفــرزدق عــن شــعره

(عـــن الشــــعر  .العطـــنو  لألبعـــار قصـــر بـــك عـــن غایـــاتهم بكـــاؤك علـــى الـــدمن وصـــفتك :قـــال

    .)٢/٤٣٧قتیبة  بنوالشعراء ال

  :هـ)٣٠٣رؤیم بن أحمد (

مقــري فقیــه علــى  ،صــوفي مفســر ،أبــو محمــد وأبــو الحســین ،رؤیــم بــن أحمــد البغــدادي الشــیباني



  ٢٤١

    .)٤/١٧٦(معجم المؤلفین لعمر رضا كحالة  .من آثاره غلط الواجدین ،مذهب داود الظاهري

  :هـ)٤٨٤د بن عباد (الراضي بن المعتم

مـواله أبـو علـى شـلب (الجزیـرة الخضـراء)  ،أبو خالد یزید بن محمد بن المعتمد (باهللا) بن عبـاد

  .هـ) فنقله أبوه إلى رنده٤٨٤وكان بها عند إجازة عساكر یوسف بن تاشفین (سنه 

  :هـ)١٢٤-٥٠الزهري (

ة األعــالم وعــالم الحجــاز أحــد األئمــ ،محمــد بــن عبیــد اهللا بــن شــهاب الزهــري أبــو بكــر المــدني

ومجمـع علـى علمـه وٕامامتـه  .سـنه ٧٢مـات عـن  .والشام وهـو مـن علمـاء الـدین والسیاسـة معـاً 

  .)٢/٤٠٣(الفكر السامي للحجوي الثعالبي  .وتقدمه

  :هـ)٩١١-٨٤٩السیوطي (

هــو أبــو زیــد عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر المصــري الفقیــه الحــافظ المحــدث ذو البــاع الطویــل فــي 

) للحجــوي ٤/٤١٩(الفكــر الســامي  .جــل تألیفــه ملخصــه عمــن تقدمــه ،ال ســیما العربیــة ،العلــوم

  .الثعالبي

  :هـ)٢٤٠سحنون (ت 

القاســم  ابــنهــو عبــد الــرحمن بــن ســعید التنــوخي المصــري الفقیــه أدرك مالكــًا ولكنــه تتلمــذ علــى 

ولــي  ،وغیــرهم ،وكیــعو  عیینــة ابــنو  ،عبــد الحكــم ابــنو  ،وطلیــب بــن كامــل ،وهــب ابــنوأشــهب و 

هـــ مـن غیــر عطـاء وكــان یأكـل مــن كســب ٢٣٤القضـاء بأفریقیــا علـى عهــد بنـي األغلــب سـنة (

  ).٣/١١٧(الفكر السامي  .یده فقط

  :هـ)٧٧١السبكي (ت 

وقــرا بالشــام علــى والــده وعلــى  ،ولــد بمصــر ،تــاج الــدین عبــد الوهــاب بــن علــي قاضــي القضــاة

هـاج وجـامع الجوامـع فـي األصـول ولـه المزي والـذهبي ولـه تـألیف مهمـة كشـرح المختصـر والمن

    .)٤/٤١١(الفكر السامي  .صله باألسنوي

  :أبو النجاة سالم بن فتح القویطلي

    .اهتم بنشر المذهب كما ذكر بالداخل ،ظاهري

   :سالم

یعــرف بســالم مــواله حذیفــه وهــذا والءًا النــه والــى ابــا حذیفــة بــن عتبــة بــن ربیعــة بــن عبــد شــمس 

 بــناالنصــار یقــال لهــا ثبتـه بنــت یعــار وهــي التـي أرضــعته (االصــابة الوكـان مــولى المــرأة مـن 



  ٢٤٢

   ) ١٣/  ٣حجر 

  :هـ)٢٢٧سعید بن منصور (ت 

جمــع  ،كــان حافظــًا جــواًال صــنف الســنن ،أبــو عثمــان ســعید بــن منصــور بــن شــعبة الخراســاني

 (الفكـر .حـدیث مـن حفظـه ١٠.٠٠٠أملي علینا  :قال حرب الكرماني ،فیها ما لم یجمعه غیره

  .)٣/٨١السامي 

  :هـ)٢٧٥سلیمان بن األشعث السجستاني (ت 

نـزل بغـداد ثـم بالبصـرة  ،أبو داود سـلیمان بـن األشـعث بـن اسـحق بـن بشـیر الـزدي السجسـتاني

اإلمـــام الحـــافظ الحجـــة العـــالم الرحـــال الـــورع التقـــي كتابـــه الســـنن فـــي الرتبـــة األولـــي بعـــد  ،أخـــرا

سـنه  ٨٩أنتجت منها ما ضمنته السنن مات عن  ،الصحیحین قال كتبت خمسمائة ألف حدیثاً 

ذكــــر الخطــــابي عــــن شــــیخه أبــــي ســــعید  .)٣/١٠١٩(تــــذكرة الحــــافظ للــــذهبي  .ودفــــن بالبصــــرة

    .من العلم البتةشيء  إلى اإلعرابي أن من في بیته كتاب اهللا وسنن أبي داود لم یحتاج 

  :هـ)١٨٠سیبویه (ت 

الــذي لــم  وصــاحب الكتــاب ،تــأخر بــالنحوفارســي األصــل مــولي بــن حــارث أعلــم مــن تقــدم أو 

سـألته أو  :وعـادة مـا یحكیـه مـن غیـر تعیـین صـاحبه كقولـه ،یؤلف مثله اشتمل على ألف ورقة

ســـنه  ٣٢وال یعلـــم أحـــد ســـمع منـــه كتابـــًا إذا مـــات صـــغیر الســـن عـــن  ،قـــال فهـــو عـــن الخلیـــل

    .)٢/٣١٩(الفكر السامي  .وفي زمنه نضج النحو ،بشیراز

ق هذا اإلسم على الكثیر من األعـالم مـنهم فقهـاء ومحـدثون خاصـة مـن كـان یطل :أبو سلیمان

    :هذا اللقب لصلته بعلماء األندلس همإلى إسمه داؤد واقرب الناس 

  .  . داؤد بن على الظاهري وترجمته بالداخل وهو المقصود١

ه هــ) تفقـه علـى خالـ٢٢٠(ت لى . مطرف بن عبد اهللا بن مطرف بن سلیمان بن یسار الهإل٢

الماجشــون ویعرفــان بــاألخوین روي عنــه البخــاري وغیــره  ابــنمالــك بــن أنــس ونشــر مذهبــه هــو و 

    .)٣/١١٤(الفكر السامي في تاریخ التشریع اإلسالمي لمحمد بن الحسن 

هــــ) وهـــو حمـــد بـــن محمـــد بـــن إبـــراهیم شـــافعي تفقـــه علـــى القفـــال وهـــو ٣٨٨. الخطـــابي (ت ٣

شــرح ســنن أبــي داود (طبقــات  ،اب معــالم الســننمحــدث وهــو شــیخ الحــاكم النیســابوري ولــه كتــ

  .)٣/٢٨٣الشافعیة لتاج الدین السبكي 

  ) وهو محمد بن إدریس الشافعي صاحب المذهب المعروف ٢٠٤-١٥٠الشافعي (



  ٢٤٣

یجتمـــع مـــع النبـــي  ،العبـــاس بـــن عثمــان بـــن شـــافع بـــن الســائب الشـــافعي المطلبـــي القرشــي ابــن

شافعي بغـزة مـن أرض الشـام ونشـأ بمكـة وربـى فـي ولد ال ،صلى اهللا علیه وسلم في عبد مناف

وقـــال أبـــو عبیـــد  ،جاللتـــه قـــرأ علیـــه أشـــعار الهـــذلیین علـــىحتـــى أن األصـــمعي  ،بالبادیـــة هـــذیل

تـــوفى بمصـــر رحمـــه اهللا (الفكـــر  ،مـــا رأیـــت رجـــًال قـــط أكمـــل مـــن الشـــافعي ،القاســـم بـــن ســـالم

  .)٢/٤٦٤السامي 

  )  ٧٨أبو الحسن شریح بن محمد (ت 

 ،الكندي أبو أمیة الكوفي كان في زمن النبي صلى اهللا علیه وسلم ولـم یسـمع منـه الحارث ابن

 ابــنوعــن عمــر وعلــي و  ولــى القضــاء ســتین ســنة وروى عــن رســول اهللا صــلى اهللا علیــه وســلم

أنــت أقضــى  :وكــان كوســج قــال لــه علــي ،شــاعر ،تــاجر ،تــابعي ،كــوفي ،ثقــة ،مســعود وغیــرهم

   .العرب

  )  ١٠٣الشعبي (ت 

 ،ولد لست خلت من خالفـة عمـر ،اإلمام العلم ،و عامر بن شراحیل الشعبي الحمیريأبو عمر 

اآلثـار ال الـرأي فهـو ضـد  علـىكان فقهیـًا وفقهـه مؤسسـًا  ،أدركت خمسمائة من الصحابة :قال

 .مــا كتبــت ســوداء فــي بیضــاء :كــان الشــعبي ضــئیًال نحــیًال وقــال ،إبــراهیم النخعــي مــع عراقیتــه

    .)٢/٣٥٨(الفكر السامي 

  )  ٦٧٨شمس الدین بن محمد (ت 

ــم  ،شــمس الــدین بــن محمــد بــن محمــود بــن محمــد األصــبهاني شــرح كتــاب (المحصــول فــي عل

أصول المحصول المتقدمة علیـه ومختصـراته إلى باب اإلجماع رجع فیه إلى األصول) للرازي 

(مقدمــــة المحصــــول  .كــــان دقیـــق العبــــارة وضــــابطًا للحفــــظ وســـماه (الكاشــــف عــــن المحصــــول)

١/٥٢  (  

  هـ) ٧١٦شمس الدین محمد بن یوسف (ت 

للرازي (وهـو مسـلك  ،المسائل التي ترد في كتاب (المحصول في علم األصول) علىله أجوبة 

  )  ١/٥٦كالمي كما یبدو) (المحصول 

  )  ١٢٥٩-١١٧٣الشوكاني (

 إمــام علمــاء الــیمن فــي ،اإلمــام محمــد بــن علــي بــن محمــد الشــوكاني الصــنعاني ،أبــو عبــد اهللا

 ،معـروف بـالتحریر وجـودة التـألیف ،القـرن الثالـث عشـر حـدیثًا وأصـوًال ومشـاركة وروایـة ودرایـة



  ٢٤٤

مـن كتبـه (نیـل األوطـار) (شـرح األزهـار)  ،قاضي القضاة موصوف عنـدهم باإلجتهـاد المسـتقل

  .(وٕارشاد الفحول لتحقیق الحق في علم األصول)

  هـ) ٦٨٤شهاب الدین القرافي (ت 

لـه كتـب مؤلفاتــه  ،مــن أهـل مصـر ،فقیـه مـالكي لغـوي ،عمــر بـن أحمـد هـو محمـد بـن یحـي بـن

  .  )٣/٢٧١(األعالم للزركلي  .عدة وله نظم ونثر

  هـ) ٤٦٣أو  ٤٦٢-٤٢٠القاضي صاعد بن أحمد الجیاني (

صــاحب كتــاب (طبقــات األمــم) وهــو صــاعد بــن أحمــد بــن عبــد الــرحمن بــن صــاعد األندلســي 

كتــب  ،أن تــوفىإلــى المریــة وولــي القضــاء فــي طلیطلــة مولــده فــي  ،أصــله مــن قرطبــة ،التغلبــي

    .)٣/٢٧١(األعالم للزركلي  .النحل وعلم الفلكو  المللو  في التاریخ

  ضیاء الدین حسین 

صاحب كتاب (المنتخب من المحصـول) لإلمـام الـرازي الـذي  ،عاش في القرن السابع الهجري

اب المنتخـب هـو الـذي شـرحه القاضـي وكتـ-ربما كان قـد شـرع فیـه اإلمـام الـرازي واتمـه تلمیـذه 

وهــو نفــس اإلســم الــذي یطلــق  -البیضــاوي ویشــار إلیــه أحیانــًا بإســم (الحاصــل مــن المحصــول)

الـذي و  كتاب تاج الدین األرموي المختصر كما جاء في مقدمـة كتـاب المحصـول للمحقـق على

  الشخص المشار إلیه أیضًا واحد ! و  اهللا أعلم أن الكتاب واحدو  یبدو

  هـ)  ٣٨٠ - ٢٩٠بن محمد بن جعفر ( طلحه

مـــن أهـــل الحـــدیث صـــحیح الســـماع إال أنـــه كـــان معتزلیـــًا  ،مـــؤرخ مـــن أهـــل بغـــداد ،أبـــو القاســـم

    .)٣/٣٣٢(األعالم  .له كتاب أخبار القضاة ،داعیة

  )  ٣/٥٩٩(نفح الطیب  .أبو عامر بن سلمة أدیب وناقد

  :عائشة

ق امامــة الــدین وقــدوة نســاء العــالمین ومنزلــة هــي ام المــؤمنین الحمیــراء الصــدیقة بنــت الصــدی

 هــــ ٥٨معروفـــة ومشـــهورة لكـــل االمـــة توفیـــت رضـــي اهللا عنهـــا وارضـــاها ســـنة  الـــوحي االمـــین

  .ودفنت بالبقیع

  عبد الكریم زیدان عالم معاصر 



  ٢٤٥

  .مؤلف عراقي إسالمي كتابه في األصول من مراجع هذا البحث

  هـ)  ٦٥٥ت عز الدین بن هبة اهللا المدیني المعتزلي (

  .)١/٥٣(المحصول  .كتاب المحصول في علم األصول للرازي علىأصولي له تعلیق 

  هـ) ٢٣عمر بن الخطاب (ت 

الــذي قــال فیـه النبــي علیــه  ،الخلیفــة الثـاني ،هـو أبــو حفــص عمـر بــن الخطــاب القرشـي العــدوي

كم لبعــث (لــو لــم أبعــث فــی :(لــو كــان بعــدي نبــي لكــان عمــر) وفــي لفــظ أخــر :الصــالة والســالم

وهـو الـذي وافـق ربـه  ،سـنة ٢٦ولـه مـن العمـر  ،اسلم بعد البعثة بنحـو سـت سـنین ،فیكم عمر)

قتـل  ،تحـریم الخمـر ،آیة الحجاب ،مقام إبراهیم وٕاتخاذه مصلى :في بضعة عشر موضعًا منها

مســـعود عنـــدما  ابـــنقـــال  .والفتوحـــات ،أكثـــر فـــي عهـــده العـــدل واإلســـتقامه ،أســـرى بـــدر وغیرهـــا

ألـف) أوصـى ولـده أن یبیـع  ٨٦وقد تـوفى وعلیـه دیـن ( .هب الیوم بتسعة أعشار العلمذُ  :توفى

ـــدار  ـــن عمـــر وقضـــاها فصـــارت تعـــرف ب ـــدار المعروفـــة بـــدار قضـــاء دی ـــاع ال داره ویقضـــیها فب

  .(الفكر السامي ومعجم فقه السلف) .القضاء

  

  هـ) ١٢عبد المسیح (كان حیًا سنة 

معمر مـن الـدهاة مـن أهـل الحیـرة  ،بن بقیلة الغسانيعبد المسیح بن عمرو بن قیس بن حیان 

أخت سطیح الكاهن كمـا جـاء  ابنوذكر أنه  .في العراق وباني قصرها أدرك اإلسالم ولم یسلم

    .)٥/٢٩٧في (األعالم للزركلي 

  هـ) ٣٥عثمان بن عفان (ت 

مــاع بعــد الخلیفــة الثالــث بویــع بعــد عمــر بإج ،أبــو عبــد اهللا عثمــان بــن عفــان القرشــي األمــوي

 ،هـاجر الهجـرتین وصـلى للقبلتـین ،وهـو مـن السـابقین لإلسـالم ،اإلختیار الحـرو  الشورى التامة

بنتــین كــریمتین الواحــدة بعــد وفــاة األخــرى مــن أكبــر  علــىصــهر الرســول صــلى اهللا علیــه وســلم 

 ،فجهـز الجیـوش وزاد فـي المسـجد النبـوي ،المساعدین للنبي صلى اهللا علیه وسلم بمالـه الكثیـر

الحلم وقعـت فـي أیامـه فتوحـات كثیـرة و  كان شدید الحیاء ،ووقف بئر رومة الذي صیره عمومیاً 

 علــىإال أنــه كبــر ســنه وضــعف جســمه وكــان لــه ثقــة فــي قرابتــه بنــو أمیــه وغلبــوا  ،وظهــر الرفــه

 .هـــ) ٣٥عثمــان فــأقتحموا علیــه داره وقتــل شــهیدًا فــي ختــام ســنة ( علــىونقــم الطــاعنون  .أمــره



  ٢٤٦

  مي ومعجم فقه السلف) (الفكر السا

  عبد اهللا بن أبي سلول 

 رأس المنافقین بالمدینة وقد هلك في حیاة النبي صلى اهللا علیه وسلم فصلى علیه فنزلت اآلیـة

    .القصة التي بالداخلو 

  هـ) ١٠١-٦٣عمر بن عبد العزیز (

لخلیفـة ا ،هـ وهو عمـر بـن عبـد العزیـز بـن مـروان األمـوي٩٩خلف سلیمان بن عبد الملك سنة 

 مـن العلمـاء المجـددین ،وقد عد أول األمـراء ،العادل اإلمام الحافظ أمیر المؤمنین الزاهد العالم

مــات بعــد  ،رأس المائــه كمــا عــده الســیوطي وغیــره حقــًا هــو ذلــك جــزاه اهللا خیــراً  علــىالعلمــاء و 

كـــر والف ٩/٩٤(معجــم فقــه الســلف  .عیینــه ابــنوهــو إمــام كمــا قــال مالــك و  .ســنتین مــن والیتــه

  .  السامي)

  عبد الحلیم عویس 

    .حزم من المراجع في هذا البحث ابنمؤلف إسالمي معاصر من مصر كتابه عن 

    )٤١٣عبد الجبار (

فقیـــه  ،هـــو عبـــد الجبـــار بـــن أحمـــد بـــن عبـــد الجبـــار بـــن أحمـــد بـــن خلیـــل بـــن عبـــد اهللا الهمـــداني

معتزلــة فــي األصــول رأس ال علــىشــافعي فــي الفــروع و  ،أصــولي مــتكلم شــارك فــي بعــض العلــوم

  .  )٥/٧٨) كما في (معجم المؤلفین لعمر رضى كحالة ٤١٥-٣٥٠تولى القضاء بالري (

  هـ) ٥٨٢-٥١٠عبد الحق بن عبد الرحمن اإلشبیلي (

 خطیـــب مشـــارك فـــي األدب ،محـــدث حـــافظ فقیـــه ،الخـــراط ابنأبـــو محمـــد األزدي المعـــروف بـــ

المعتـــل فـــي و  لجمـــع بـــین الكتـــب الســـتةاو  مـــن مؤلفاتـــه الجمـــع بـــین الصـــحیحین ،اللغـــةو  الشـــعرو 

  .)٥/٩٢مجلدًا (معجم المؤلفین  ١٨الحاوي في اللغة في و  ،الحدیث

  عبد الرحمن المهدي الفاطمي 

هـــو فـــاطمي تســـمى بـــأمیر المـــؤمنین وهـــم العبیـــدیون فـــي شـــمال أفریقیـــا وعاصـــر عبـــد الـــرحمن 

ـــ ـــن أحمـــد ب ـــر بـــن المعتضـــد ب ـــة بغـــداد جعف ـــدلس وكـــان الخلیف ـــاریخ الناصـــر باألن ن المتوكـــل (ت

  التشریع االسالمي). 

  عبدوس بن مالك 

كـان أخــص أصـحاب اإلمــام أحمــد ولـه بــه أنـس شــدید وكــان یقدمـه وأعلــم أصـحاب أحمــد برأیــه 



  ٢٤٧

ومعتقــــده والــــراجح عنــــده ولــــه عنــــه مســــائل ال توجــــد عنــــد غیــــره مــــن تالمیــــذه (المــــنهج األحمــــد 

١/٤٣٥(.    

  عبد الرحمن الناصر 

ــداخل حكــم األنــدلس مــن ســنة أول مــن تســمى بــأمیر ال -٣٠٠مــؤمنین باألنــدلس وترجمتنــه بال

    .هـ٣٥٠

  عبد الملك بن حبیب 

كـــان متقنـــًا فـــي شـــتى ضـــروب العلـــم  ،خلـــف یحـــي بـــن یحـــي فـــي إمامـــة المـــذهب ورتبـــه الدولـــة

  هـ (الفكر السامي).٢٣٨مضعف في الحدیث توفى سنة 

  هـ ٢١١-١٢٦عبد الرازق بن همام 

أخــذ عنــه البخــاري (معجــم المــؤلفین لعمــر  ،محــدث حــافظ فقیــه ،منــيالی ،الصــنعاني الحمیــري

    .وأخذ عنه أحمد وهو أكثر محدث شدت إلیه الرحال .) ٥/٢١٩رضا كحاله 

  عبد اهللا بن قاسم بن هالل 

حـزم  ابـنهــ ذكـر ٢٧٢تلمیذ داؤد األصفهاني عبد اهللا بن محمد بن قاسم بـن هـالل تـوفى سـنة 

ـــدیباجيو  الخـــاللو  مفلـــس ابـــنأنـــه شـــارك  (نفـــح الطیـــب  .رویـــم فـــي أبـــي ســـلیمان وصـــحبتهو  ال

٣/١٧٨(.  

  عبد الغني الحافظ البصري 

الشــام إلــى لعلــه عبــد الغنــي بــن ســعید بــن بشــر بــن مــروان الحــافظ األزدي وهــو مصــري رحــل 

وعلیــه  ،حــزم ابــنالــذي مــن تصــانیفه المؤتلــف والمختلــف فــي أســماء الــرواه والــذي أشــار إلیــه 

هــــ) كمـــا ذكـــر فـــي معجـــم ٤٠٩-٣٣٢ویعـــرف بعبـــد الغنـــي األزدي ( یكـــون البصـــري تصـــحیف

    .)٣/١٠٧٤الذهبي في تذكرة الحفاظ و  ٥/٢٧٣المؤلفین لعمر رضا كحاله 

  أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم 

  .یذكر كثیرًا وهو صاحب الموضوع ترجمته بالداخل

  م) ٧٨٨-٧٣١هـ) (١٧٢-١١٣عبد الرحمن الداخل (

معاویــة بــن هشــام بــن عبــد الملــك بــن مــروان الملقــب (بصــقر قــریش) مؤســس  عبــد الــرحمن بــن

المنصـــور و  أ یتیمــًا وتربــى فـــي بیــت الخالفــةالدولــة األمویــة باألنــدلس وأحـــد عظمــاء العــالم نشـــ

العباســـي أول مـــن لقبـــه بصـــقر قـــریش ولقـــب بالـــداخل ألنـــه أول مـــن دخـــل األنـــدلس مـــن ملـــوك 



  ٢٤٨

   .قصرها رحمه اهللاتوفى بقرطبة ودفن ب ،األمویین

  )  ٤١٠أبو القاسم عبد الرحمن بن یزید األزدي (ت 

حــزم بقرطبــة جــوار مقبــرة بــاب عــامر  ابــندرس علیــه  ،ویــزاد المصــري محــدث ونحــوي ولغــوي

) ٣١٤وطــوق الحمامــة وفــي رســالة المفاضــلة (ص  )٨٩حــزم ألبــي زهــرة ص  ابــنبالرصــافة (

  .ةأنه ولد وتوفى بمصر وخرج من قرطبه عند الفتن

  عبد اهللا بن یحي بن دحون المالكي 

حــزم فــي الحــدیث والفقــه المــالكي (طــوق  بــنشــیخ ال ،فقیــه قرطبــي علیــه مــدار الفتــوى بقرطبــة

  .)١٢٠الحمامة ص 

  هـ  ٤٠٣ - ٣٥١الفرضي عبد اهللا األزدي  ابن

ریخ كـان عالمـًا فقیهـًا عارفـًا بالحــدیث ورجالـه صـاحب كتـاب (تــا ،أبـو الولیـد عبـد اهللا بـن محمــد

هــ) فحـج وسـمع واخـذ مـنهم وكتـب وأستشـهد فـي ٣٨٢المشرق سنة (إلى علماء األندلس) رحل 

    .فتنة البربر

  عبد اهللا بن ربیعة التمیمي 

-٣٤٠هــ قرطبـي هـو مـن طبقـة أبـو عمـر الطلكنمـي ٤١٥-٣٣٠یعرف بأبي محمد بن بلـوش 

هـــ  ٤٥٦-٣٨٤حــزم  ابــنوهــو مــن شــیوخ  ٣٨٠وشــاركه فــي التلمــذة علــي بــن مفــرج ت  ٤٢٩

حـزم كمـا  ابـنوروى عنـه إلى أبـي علـي القـ علـىكان قاضیًا وكـان ثقـًة ثبتـًا دینـًا فاضـًال وتتلمـذ 

) (تـأریخ األدب األندلسـي لحسـان عبـاس ١١٤٦، ١/١٠٠٨للـذهبي  حدث عنه (تـذكرة الحفـاظ

   .ورسالة المفاضلة عن الصلة) ٢٥٦ص 

  )٧٣عوف بن مالك األشجعي (ت 

) ٧٦وسـكن دمشـق لـه ( ،صـحابي أول مشـاهده خیبـر ،القطفاني هو عوف بن مالك األشجعي

  .)٥/٢٧٨حدیث (األعالم 

  )٦٦٠العز بن عبد السالم (ت 

 ،شیخ اإلسالم وسلطان العلماء مقدسي دمشقي فقیه مجتهد أمارًا بـالمعروف نهـاءًا عـن المنكـر

 ابـنو عمـرو ولما إستعان سلطان وقته بالفرنج وأعطاهم صبرا أسقطه من الخطبه كمـا فعـل أبـ

وبتــدبیره  ،مصــر فــي زمــان الســلطان نجــم الــدین أیــوب فأكرمــهإلــى الحاجــب وخرجــا مــن دمشــق 

  .)٤/٤٠٤هزم التتار (الفكر السامي 



  ٢٤٩

  علي بن أبي طالب 

رضى اهللا عنه الخلیفة الرابع أول من أسلم من الشبان أول قـاٍض واله الرسـول صـلى اهللا علیـه 

نبـوه ولمـا آخـا النبـي صـلى اهللا علیـه وسـلم بـین أصــحابه وسـلم كـان فـي الـیمن تربـى فـي بیـت ال

عمــه ومــع ذلــك لــم  ابــنو  ،أعــز الخلــق علیــه علــىوهــو صــهره  ،قــال لــه (أنــت أخــي وأنــا أخــوك)

وأحــد الســتة فــي الشــورى  ،یرشــحه للخالفــه إبعــادًا للســلطة الشخصــیة وهــو أحــد العشــرة المبشــرة

ء الشــعراء ومناقبــه فــي العلــم ومــا أوتیــه مــن الخطبــا ،الزهــاد ،الشــجعان ،وأحــد العلمــاء الربــانیین

أنا مدینة العلم وعلي بابهـا). وقـال لـه أیضـًا  :الفهم معلوم (قال صلى اهللا علیه وسلمو  اإلجتهاد

أنــت منــي بمنزلــة هــرون مــن موســى إال أنــه ال نبــي بعــدي ولكــن الشــیعة قــد أفســدوا كثیــرًا مــن 

ن حدیثـــه وفتـــواه إال مـــا كـــان مـــن علمـــه بالكـــذب لـــذلك نجـــد أصـــحاب الصـــحیح ال یعتمـــدون مـــ

 ،طریـق اإلثبـات مـن أهــل بیتـه أو مـن أصــحاب بـن مسـعود كشـریح وأبــي وائـل وعبیـد الســلماني

  )  ٩/٩٢معجم فقه السلف  ،٢/٣٠٠(الفكر السامي  .توفى رضى اهللا عنه شهیدًا بالكوفة

  هـ ٧٥٦-٧٠٠العضد 

  .ختصر بن الحاجبهو عبد الرحمن بن أحمد البكري القاضي الحنفي وهو شارح م 

  هـ) ٥٠٥-٤٥٠( الغزالي

ولد بطوس وتفقه بإمـام الحـرمین وٕاجتهـد حتـى  الغزاليحجة اإلسالم أبو حامد محمد بن محمد 

قرأ الحكمـة والفلسـفة وصـفه إمـام الحـرمین هـو و  المنطقو  برع في المذهب والخالف واألصلیین

س فـــي المدرســـة النظامیـــة لـــه بغـــداد وتـــولى التـــدریإلـــى  الغزالـــيوبعـــد وفاتـــه ذهـــب  بحـــر مغـــدق

العدیـد مـن الكتـب فـي شـتى العلـوم قیـل فـي "تـاریخ التشـریع اإلسـالمي لـو لـم یكـن لـه إال كتــاب 

(تــــاریخ التشــــریع  .األحیــــاء لكفــــاه بــــه فخــــرًا ورفعــــًة" تــــوفي بطــــوس ولــــم یوجــــد بعــــده مــــن یماثلــــة

  .)٤٠٥، ٤٠٤اإلسالمي 

  هـ١١٠الفرزدق 

كــان  ،دارمي ســمى بــالفرزدق لجهامــة وجهــه وغلظــةهمــام بــن غالــب بــن صعصــعة التمیمــي الــ

یقال لو ال شعر الفرزدق لضاع ثلث لغة العرب ولو ال شعره لذهب نصـف أخبـار النـاس وهـو 

تـوفى وقـد  ،الشـعر یفـرط فـي إستحسـان الجیـد منـه علـىمن شعراء الطبقـة األولـى وكـان یحسـد 

  .)٩/٩٧قارب المائة (األعالم للزركلي 

  )  ٣١٩أو  ٣١٧موالة ( ت فضل بن سلمة الجهني 



  ٢٥٠

حـــزم هـــو مـــن طبقـــة أعلـــم النـــاس بمـــذهب مالـــك لـــه مختصـــر المدونـــة  ابـــنأندلســـي ومـــن كـــالم 

 .حبیـب مـن أحسـن كتـاب المـالكیین ابـن علـىومختصر الواضحة زاد فیـه مـن فقهـه تعقـب فیـه 

    .)٣/١٢٧(الفكر السامي 

  )  ٥٢٨-٤٨٠الفتح بن خاقان (

خلكــان  ابــنوصــف  ،قــان كاتــب ومــؤرخ مــن أهــل أشــبیلیةالمقصــود الفــتح بــن عبیــد اهللا بــن خا

) وهـــو غیـــر الفـــتح بـــن ٥/٣٢٢المـــاء الـــزالل" (األعـــالم و  كالمـــه فـــي توالیفـــه "كالســـحر الحـــالل

   .خاقان وزیر المتوكل أمیر الشام

  )  ١٨٧الفضیل بن عیاض (ت 

حــد وأ ،شــیخ الحــرم ،هــو أبــو علــي الفضــیل بــن عیــاض بــن مســعود التمیمــي الخراســاني الزاهــد

أشـــتهر بالزهـــد وال أودع منـــه وهـــو شـــیخ مشـــایخ  ،روى الحـــدیث وهـــو ثقـــة مـــأمون ،أئمـــة الهـــدى

  .)٢/٤٩٩(الفكر السامي  .الصوفیة

  هـ) ٣٣٩-٢٠٦الفارابي (

 ،تركــي األصــل ،أكبــر فالســفة المســلمین ،هــو أبــو نصــر محمــد بــن طرخــان بــن أوزاغ الفــارابي

تیمیـه فـي  ابـنلمعروفـة فـي عصـره وقـد وصـفه أكثـر اللغـات الشـرقیة او  كان یعرف لغـة الیونـان

وربمـا كـان السـبب التـأثر بلغـة المنطـق  ،المنطقیـین بـالعيَّ وهـو عـدم الفصـاحة علـىكتابـه الـرد 

  وغیره  ٢٩٩الموسوعة الفلسفیة ص  .وجدة هذا العلم وغرابته ،وعدم دقة الترجمة

  هـ) ٦٨٤القرافي المالكي (

    .)١٢/١٠٨(معجم المؤلفین  .المصري المالكي محمد بن یحي بن عمر بن یونس القرافي

  )  ٢٧٨قاسم بن محمد (ت 

مـذهب البغــدادیین  علــىوكـان نظــارًا جـار  ،مــن أصـحاب الشــافعي ،المزنـي علــىأندلسـي تتلمـذ 

  .)٣/١٧١(نفح الطیب  .المقلدین علىوله كتاب اإلیضاح في الرد 

  ) تقریبًا ٣٦٥-١٩١القفال (

لـــه  ،مـــام محمـــد بـــن علـــي بـــن إســـماعیل القفـــال الكبیـــر الشاشـــيهـــو اإل ،ویقـــال القفـــال الشاشـــي

 ،وهــو أول مــن صــنف فــي الجــدل مــن فقهــاء الشــافعیة ،مصــنفات كثیــرة وبــاع واســع فــي العلــوم

 البغــويو  خزیمیــه والطبــري ابــنعنــه أنتشــر فقــه الشــافعي بمــا وراء النهــر وســمع مـــــــــن المــدایني و 

    .)٣/١٥٩ثم صار سنیًا أشعریًا ! (الفكر السامي  منده والحلیمي كان معتزلیاً  ابنروى عنه و 



  ٢٥١

  هـ) ٣٤٠-٢٤٧قاسم بن أصبغ (

  )  ٧١٦بني أمیه یعد محدث األندلس (األعالم ٕالى قرطبي من مو 

المشـرق ولقـي خلـق كثیـر مـنهم عبـد اهللا بـن إلـى ورحل  ،سمع بقي بن مخلد ومحمد بن وضاح

 ،غیـره علـىإلیه أهل األندلس وفضلوه  األندلس ومالإلى وانصرف یعلم كثیر  ،أحمد بن حنبل

  .)٢/٤٧(نفح الطیب  .وكان یشاور في األحكام وله مصنف ضاهى به مصنف أبي داؤد

  هـ) ٨٦١-٧٩٠كمال الدین الهمام (

محمــــد بــــن عبــــد الواحــــد بــــن عبــــد الحمیــــد بــــن مســــعود الشیواشــــي ثــــم  ،أو الكمــــال بــــن الهمــــام

(األعــالم  .ومؤلــف وعــالم مشــارك ،اء الحنفیــهاألســكندري كمــال الــدین بــن الهمــام إمــام مــن علمــ

١٣٥-٧/١٣٤(.  

  هـ) ١٧٩-٩٣مالك بن أنس (

أبـــو عبـــد اهللا إمـــام دار  ،صـــاحب المـــذهب المشـــهور هـــو مالـــك بـــن أنـــس األصـــبحي الحمیـــري

أحــد األئمــة  ،ســاكنها أفضــل الصــالة وأزكــى الســالم علــىولــد وتــوفى بالمدینــة المنــورة  الهجــرة

 .عنـــد أهـــل الســـنة كـــان صـــلبًا فـــي دینـــه بعیـــدًا عـــن الملـــوك واألمـــراء هـــذا الیـــومإلـــى المتبـــوعین 

    .)٦/١٢٨(األعالم للزركلي 

  هـ)  ١٨٩-١٣١محمد بن الحسن (

نعتـه الخطیـب  ،تلمیـذ أبـي حنیفـه ،بنـي شـیبانٕالى مـن مـو  ،محمد بـن الحسـن بـن فرقـد الشـیباني

نشــر مــذهب اإلمــام أبــي و  ،ولــي القضــاء وألــف الكتــب .بإمــام أهــل الــرأي وأثنــى علیــه الشــافعي

    .)٦/٣٠٨(األعالم للزركلي  .حنیفة النعمان

  هـ) ١٤٤-٥٧محمد الباقر (

هـــو اإلمـــام محمـــد بـــن اإلمـــام علـــي زیـــن العابـــدین بـــن اإلمـــام شـــهید كـــربالء الحســـین بـــن أمیـــر 

بنــي أمیــه كمــا فعــل أخــوه  علــىكــان إمامــًا فــي زمنــه ولــم یخــرج  ،المــؤمنین علــي بــن أبــي طالــب

(األعـــالم  .بـــن علـــي ولكـــل إجتهـــاده رضـــى اهللا عـــنهم أجمعـــین ولـــد ودفـــن بالمدینـــةاإلمـــام زیـــد 

    .وغیره) ٧/١٥٣للزركلي 

  هـ) ٤٥٠محمد بن أحمد بن الحسن (

  یعتبر كاتبًا بلیغًا  ،الكتابةو  حزم وكان شدید العنایة بالضبط ابنكان أحد تالمیذ 

  محي الدین عربي 



  ٢٥٢

  نشأ في أشبیلیه تجد ترجمته بالداخل  ،هو الشیخ األكبر شیخ الصوفیه المعروف

  هـ) ١٣٩٤محمد األمین الشنقیطي (

عــالم معاصــر مــن علمــاء بــالد شــنقیط جــاور بالمدینــة المنــورة ودرس وافــاد بهــا ولــه كتــاب فــي 

التفســــیر أســــماه (أضــــواء البیــــان) یعبــــر عــــن أصــــولي مفســــر وفقیــــه وعــــالم بالعربیــــة والمنطــــق 

   .والفلسفة

  )  ١٤٠٥ي (محمد المنتصر الكتان

إلـــى وســـنده متصـــل  ،التفســـیر بمكـــة بـــالحرم ســـندًا ومتنـــاً  ،دان یـــدرس رضـــى اهللا عنـــه بالحجـــاز

اإلمام أحمد أخذه عن أبائـه كـابرًا عـن كـابر وقـد سـمعنا منـه بعـض المسـند بهـذا السـنج خاصـة 

  مسندي عمرو بن عمر 

  محمود میرا السوري 

المدینـــة وكـــان مـــتمكن مـــن علــــم  دكتـــور فـــي علـــم الحـــدیث ســـوري عـــالم كــــان یـــدرس بجامعـــة

    .أمد اهللا في أیامه .الوثائقو  المحفوظات

  )  ٢١٤محمد بن عبد اهللا بن عبد الحكم (ت 

كـان فقیهـًا  ،المالكي سمع وأخذ عن اإلمـام مالـك ثـم الشـافعي تفـرد برئاسـة المـذهب بعـد أشـهب

رج لـه النسـائي (الفكـر ویعد محدثًا أخ ،وأبوه أخذ عن مالك ونبغ بیته بمصر أیما نبوغ ،صدوقاً 

  )  ٣/١١٣السامي 

  )  ٣٣٠محمد بن أیمن (ت 

سـمع محمـد بـن وضـاح وأكثـر عنـه وأخـذ عـن  :محمد بن عبد الملك بن أیمن بن فرج القرطبـي

رویـا  المشـرق مـع قاسـم بـن أصـبغ وروى عنـه كمـاإلـى رحـل  ،محمد الحشني وقاسـم بـن أصـبغ

الحشــني أیضــًا وعبــد اهللا بــن و  ذ بــن وضــاحعــن أبــو عبــد اهللا محمــد بــن إبــراهیم بــن حیــون تلمیــ

 .حــزم ابــنأحمــد بــن حنبــل وٕاســماعیل القاضــي ببغــداد كمــا ســمع بمصــر ومصــنفه كمــا وصــفه 

  )٩،٥٤،٥٥،٥٩وأیضًا  ،٢/٣٧(نفح الطیب 

  هـ)  ٤٨٨ - ٤٢٠الحمیدي أبو عبد اهللا محمد بن أبي نصر (

  كان مؤرخًا حافظًا راویة (ترجمته بالداخل) 

  م) ١١٣-١٠٥٦–هـ ٥٠٧-٤٤٨مد بن طاهر المقدسي (أبو الفضل مح

مــؤرخ مــن حفــاظ ٠٠٠ :أبــو الفضــل ،محمــد بــن طــاهر بــن علــي بــن أحمــد المقدســي الشــیباني
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(تــاریخ أهــل  :وكــان داودي المــذهب لــه كتــب ،ووفاتــه ببغــداد  ،مولــده ببیــت المقــدس ،الحــدیث

 (صـــفوة التصـــوف) ،ات)(تـــذكرة الموضـــوع ،(معجـــم الـــبالد) ،الشـــام ومعرفـــة األئمـــة واألعـــالم)

  .غیرهاو 

  )  ٣١٠-٢٢٠محمد بن جریر الطبري (

هو اإلمام أبو جعفر محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن علـي الطبـري القمـي اآلملـي الشـهیر 

ــه مــذهب وأتبــاع وهــو مــذهب أهــل الســنة الثالــث  ابنبــ جریــر الطبــري عــالم ومفســر مشــهور ول

  .)٣/٤٥عشر كما یقول مؤرخو الفقه (الفكر السامي 

  )  ٢٥٦محمد بن إسماعیل البخاري (ت

الــورع  ،الحجــة الــذي كــان یتوقــد ذكــاء ،أبــو عبــد اهللا محمــد بــن إســماعیل بــن إبــراهیم البخــاري 

الشـام و  الحجـازو  الجزیـرةو  العـراقإلـى له رحلتان من خراسان  ،التقي الكبیر الشأن عدیم النظیر

صحیح أنتخبه من زهاء سـتمائة ألـف كتب عن أكثر من ألف شیخ وألف الجامع ال ،مصرإلى 

أنــه أصــح  علــىإتفقــت األئمــة  ،فكــان نحــو ألفــین وخمســمائة فقــط كلهــا مســندة متصــلة ،حــدیث

ســنة ولــه تــألیف عظــام فــي  ٦٢تــوفى عــن  ،بعــد المصــحف الشــریف ،الكتــب الــدین اإلســالمي

 .ألئمـة فیهـا قرنـًا ولـم یتبـدل فكـر ا ١٢مـر األیـام منـذ  علـىالتاریخ وغیره الزالت حجة ومفخـره 

    .)٣/٨٩(الفكر السامي 

  محمد بن المقبل الفریابي 

  .هو أحد تالمیذ المزني الذین نشروا مذهب اإلمام الشافعي هو والقفال

  محمد بن عیسى 

ولعلـه هـو  ،حـزم  ابـناإلشـادة مـن و  لبابـة القاضـي المـالكي وٕالیـه اإلشـارة ابـنالمقصود هو عـم 

ووكیــع ویمــن بــن ســعید وهــو بــن عیســى بــن  ،عیینــة بــنافســمع ١٧٩رحــل ســنة  ،أبــو عبــد اهللا

هـــ وهــذا ٢١٢كــان أبــوه أفقــه مــن یحــي بــن یحــي ووفــاة أبیــه ســنة  ،دینــار القرطبــي فقیــه األنــدلس

    .أشبه ألنه یقارب بن لبابة اآلتي ذكره

  )  ٣١٤محمد بن عمر بن لبابة (ت

) نقـًال عـن ١٢/١٠٧صوابه محمد بن یحي بـن عمـر بـن لبابـة كمـا فـي معجـم المـؤلفین (  لعل

الحمیــدي فــي جــذوة المقتــبس وهــو فقیــه مــن أهــل قرطبــة یمیــل لمــذهب مالــك ولــه إختیــارات فــي 

دارت علیـه  ٣/١٢١وفي الفكر السـامي  .الفقه أو الفتوى ولي القضاء بالحیرة والشورى بقرطبة



  ٢٥٤

    .األحكام نحو ستین سنة مع علم وخلق وثقة

  )  ٤٠٣محمد المهدي (

ثار علیه سـلیمان المسـتعین بـن الحكـم (عمـه) فأخـذ قرطبـة وحصـلت  ،كمهشام بن الح ابنهو 

  .)٣٢٨(تاریخ التشریع اإلسالمي  .بینهما حروب قتل فیها المهدي

  الكتاني)  ابنمحمد بن الحسن المزحجي (

حــزم فـــي هــذه العلـــوم محمــد بـــن الحســن بـــن الحســـین  ابـــنالنجــوم وأحـــد شــیوخ و  عــالم بالفلســـفة

ه ابنــالمنصــور بــن أبــي عــامر و  علــىبیــب وفلكــي وفیلســوف وقــد قــدم وهــو ط ،المزحجــي أیضــاً 

  .)٣١٤-٦/٣١٣(األعالم  .المظفر

  )  ٦٠معاویة (ت

 ،٤١بویــع البیعــة العامــة عــام  ،الخلیفــة الســادس فــي اإلســالم ،معاویــة بــن أبــي ســفیان األمــوي

هللا علیــه كــان وجیهــًا فــي اإلســالم إذ كتــب للنبــي صــلى ا ،كــان إســالمه قبــل الفــتح وأظهــره بعــده

عــاش عشــرین ســنة خلیفــة وهــو أول ممــن صــیر الخالفــة ملكــًا  ،وســلم بایعــه الحســن بالخالفــة

    .)٢/٣٦٦(الفكر السامي  .وراثیاً 

  موسى بن النصیر أبو عبد الرحمن اللخمي 

 كـان أعرجـًا مهیبـًا ذا ،في عهد بني أمیـة ٩٣قائد إسالمي مشهور هو الذي فتح األندلس سنة 

    .حج مع سلیمان ومات بالمدینة ،ن تمیم الداريرأي وحزم ویروي ع

  )  ١٣٧٦-١٢٩١محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي الفاسي (

زینبي سلفي برهاني أثـري كمـا یقـول عـن نفسـه مـالكي  ،مغربي فاسي جعفري ،ولد في رمضان

المــذهب مــا قــام دلیــل وكتابــه المشــار إلیــه مــن أقــیم الكتــب وأعظمهــا (الفكــر الســامي فــي تــاریخ 

  .الفقه اإلسالمي) ویعبر عن روح إسالمیه إصالحیة تجدیده توفیقیه غیر متعصبه

  هـ ١٢٧٦ -صفر -٩ - ١٢٠٢ -ربیع األول  - ١٢ محمد بن علي السنوسي

ــد فــي ضــاحیة مــن ضــواحي مســتر غــانم بــالجزائر  ،هــو محمــد بــن علــي السنوســي الحســني ول

لم وهـو أكبـر تالمیـذ السـید أحمـد بـن طاف المشرق والمغرب وعلم وتع ،توفى في الجنوب بلیبیا

أســس الزوایــا فــي مكــة والمدینــة وجــدة وینبــع وبــدر  ،إدریــس ویمثــل نهجــه فــي كثیــر مــن األشــیاء

    .)٣٢أوتار الزمن  على(إیقاع .ولیبیا وما جاورها من أطراف مصر والسودان وتشاد

  مجد الدین بن عمر بن الحسن (أبو الخطاب دحیة) 



  ٢٥٥

  )  ٢/١٦٤(نفح الطیب  ترجمته بالداخل وأیضاً هو الحافظ أبو الخطاب 

  )  ٢٦٠-٢٠٢محمد بن عبدوس (

 .فقیه ذاهد من أكابر التابعین من أهل القیـروان ،هو محمد بن إبراهیم بن عبد اهللا بن عبدوس

) ٢٥٨) كـان حافظـًا لمـذهب مالـك ولــه فیـه كتـاب إسـمه المجموعـة وقیــل (ت٦/١٨٣(اإلعـالم 

  .)٣/١٦٦(نفح الطیب  ٠٠٠

  مد بن الحسین (أبو یعلي القاضي) مح

 ٣٨٢٠محـرم  ٢٨أو  ٢٩ولـد  ،هو محمد بن الحسین بن محمـد بـن خلـف بـن احمـد بـن الفـراء

هـــ وه والــذي قعــد أصــول المــذهب الحنبلــي وقــال  ٤٥٨رمضــان  ١٩لیلــة اإلثنــین بعــد العشــاء 

ي قـــال بهـــا بالقیـــاس وأزال كـــل الظاهریـــه الموجـــودة فـــي مـــذهب اإلمـــام أحمـــد المرویـــة عنـــه والتـــ

فهـو صـاحب المـذهب الحنبلـي حقیقـة (وترجمتـه  ،تالمیذه شیوخ أبو یعلي كما توجد في تراجمه

    .) تبین مدى تعظیم الحنابلة له٢/١٢٨في المنهج األحمد 

  مهنأ 

كـان مـن كبـار أصـحاب اإلمـام أحمـد ولزمـه  ،أبـو عبـد اهللا ،هو مهنأ بن یحي الشافعي السـلمي

أنـه ثقـة نبیـل ورحـل  :سئل عنه الدار قطني فقال ،ئل ما فخر بهسنه وروى عنه من المسا ٤٣

    .)١/٤٤٩أن مات (المنهج األحمد جإلى عبد الرزاق وصحبه إلى مع أحمد 

  )  ٤١٦المرتضى األموي (ت 

مـــات مقتـــوًال (دراســـات فـــي التـــاریخ  ،هـــو عبـــد الـــرحمن بـــن محمـــد بـــن عبـــد الملـــك بـــن الناصـــر

    .)٢٠٨األندلسي ص 

  هـ) ٤٢٦عود بن سلیمان بن مفلت (ت أبو الخیار مس

إلـــى (مســـعود فقیـــه عـــالم ظـــاهري یمیـــل  :كـــان ظاهریـــًا ولـــه إختیـــار حســـن فـــي الفقـــه قـــال فیـــه

   .حزم ألبي زهره) ابنذكره أبو محمد بن حزم وكان أحد شیوخه) ( ،القول بالظاهرو  اإلختیار

  )  ٦٣مسروق (ت

وغیـرهم  ،علـيو  عمـرو  وى عـن أبـي بكـرر  ،مسروق بن األجـدع الهمـداني الكـوفي اإلمـام القـدوة

كـان یستشـیره و  كان أعلـم بـالفتوى مـن شـریح ،قضایاهو  الناقل للكثیر من فقههو  وهو راویة عمر

  .  )٣١٥(الفكر السامي 

  )  ٢٦١اإلمام مسلم (ت 



  ٢٥٦

مؤلـف  ،أحـد أئمـة اإلسـالم ،أبو الحسین مسلم بن الحجاج القشیري النبیسـابوري الحـافظ الحجـة

تــؤام صــحیح البخــاري ولــه كتــاب الطبقــات قــال محمــد الماســرجي ســمعت  الصــحیح الــذي هــو

ـــول ـــن الحجـــاج یق ـــف حـــدیث مســـموعة وكـــان حـــر  :مســـلم ب ـــة آل صـــنفت الصـــحیح مـــن ثالثمائ

  )  ٣/٩١(الفكر السامي  .سنة ٥٥أو  ٥٧توفى عن  ،الضمیر واللسان

  هـ)  ٤٠٨المستعین بن الحكم (

هــ). ٤٠٨مدته سـنة  من المهدي بقرطبة وأنتهت أخذ الخالفة ،هو سلیمان المستعین بن الحكم

  (تاریخ الفكر اإلسالمي) 

  المستظهر 

  هــ٤١٤بویـع باألنـدلس سـنة  ،وأمـه أم ولـد ،هو عبد الرحمن بن هشام عبد الجبار أخـا المهـدي

  .وكان خطیبًا بلیغاً  ،حزم وجعله من مقربیه ابنوقد استوزر 

  المستكفي 

المســـــتظهر وبویــــع وســـــمي  علــــى بــــن الناصـــــر خــــرج محمــــد بــــن عبـــــد الــــرحمن بــــن عبیـــــد اهللا

    .حزم قبل المستظهر ابنحكم قلیًال ثم أغتیل وكان في بلنسیا وقد تعاون معه  ،بالمستكفي

  مظفر الدین كوكبري 

وقــد لقــي الحــافظ أبــو الخطــاب وآلــف لــه  ،بــالد الكــردو  ملــك منطقــة أســمها أربــل بجهــة العــراق

لمـا وجـده یعظـم ذكـر النبـي صـلى اهللا علیـه وسـلم علیـه  ،یـركتاب التنویر في مولد السـراج المن

    .هـ٦٠٤وسلم وكان ذلك سنة 

  المظفر بن المنصور 

سـنة إلـى حـزم  ابـنالمنصـور بـن أبـي عـامر خلـف أبـاه فـي الحجابـة وتعـاون معـه والـد  ابـنهو 

  .أعتزل بعدها أبان إضطرابات حدثت ،هـ٣٩٨

  )  ٤٢٨المعتمد (ت 

أخــو المرتضــى  ،أبــو بكــر ،هللا بــن محمــد بــن عبــد الملــك بــن الناصــرأو المعتمــد بــا ،هــو هشــام

هــ یعـرف بهشـام المعتمـد بـاهللا وكـان هـذا أخـر خلیفـة أمـوي تعامـل  ٤١٨جهـور سـنة  ابـنبایعه 

البحـث وخلـع المعتمـد و  حـزم عـن السیاسـة والحكـم للـدرس ابـنثـم انصـرف بعـده  ،حـزم ابنمعه 

    .ندلسهـ وبه إنتهت الدولة األمویة باأل٤٢٢سنة 

  معاذ بن جبل 



  ٢٥٧

معــاذ بــن جبــل األنصــاري الخزرجــي  ،الحــرامو  صــحابي جلیــل وهــو إمــام مقــدم فــي علــم الحــالل

    .إحدى وعشرین سنة ابنكان فیها و  بدرو  شهد المشاهد كلها منها العقبة

  المنصور بن أبي عامر وٕاسمه محمد 

ًا مقربـــًا منـــه وكـــان حـــزم وزیـــر  ابـــنكـــان حاجـــب هشـــام بـــن الحكـــم بـــن عبـــد الـــرحمن وكـــان والـــد 

ــالقوة ،المنصــور بــن أبــي عــامر الحاجــب أقــوى شخصــیة فــي الدولــة األندلســیه  العــدلو  إمتــاز ب

ٕاضــطرب أمــر و  هـــ٣٩٢توبــة وعمــل صــالح ســنة  علــىحمایــة بیضــة اإلســالم هنــاك وقــد تــوفى و 

 ٥٤٦ ،ومـا بعـدها ٥٢٩/ ومـا بعـدها ١(نفـح الطیـب ج األندلس واألمویین بعـده أیمـا إضـطراب

    .)٦٠٣ - ٥٧٦ ،عدهاوما ب

  )  ٣٥٥القاضي منذر بن سعید البلوطي (ت 

ـــد الـــرحمن الناصـــر لألنـــدلس ـــدلس وخطیبهـــا فـــي خالفـــة عب كـــان ورعـــًا مـــع مـــرٍج  ،قاضـــي األن

ودعابـة یخیـف الملــوك بخطبـه ویستســقى بـه القحــط وال یخـاف فـي الحــق لومـة الئــم ومـن طبقــة 

    .الطیب) (نفح .حزم ابنالمتكلمین كما ذكر و  كبار المفسرین

  هـ) ١٠٤١المقري (ت 

أحمد بن محمد المعروف بالمقري التلمسـاني صـاحب كتـاب (نفـح الطیـب مـن غصـن األنـدلس 

ــــدین بــــن الخطیــــب) تــــوفى بمصــــر وقیــــل بدمشــــق (األعــــالم  .الرطیــــب وذكــــر وزیرهــــا لســــان ال

١٠/٣٠(.  

  هـ) ٥٦٨الموفق المكي (ت 

شـاعر أخـذ العربیـة عـن  ،خطیـب ،یـه أدیـبالموفق بن أحمد المكي الخـوارزمي (أبـو المؤیـد) فق

ومـــن أثـــاره مناقـــب اإلمـــام أبـــي حنفیـــه (معجـــم  ،وتـــولى الخطابـــة بجامعهـــا ،الزمخشـــري بخـــوارزم

  )  ١٣/٥٢المؤلفین لعمر رضا كحاله 

  )  ٣٩٩هشام بن الحكم (المؤید) (

باسـي هشام بن الحكم المستنصر باهللا بن الناصر عبد الرحمن الثالث كان یعاصـر الخلیفـة الع

العشرین القادر باهللا بن إسحق بن المقتـدر بـن المعتضـد بـن الموفـق بـن المتوكـل بـن و  الخامس

ه المهــدي ولــي الحكــم بعــد أبیــه صــغیرًا ولقــب بالمؤیــد بعــد مقتــل عمــه ابنــهــارون الرشــید خلفــه 

دخـل  ،وكان المستوزر منذ وقت الحكم محمد بـن أبـي عـامر وكـان مـن رجـال الیمانیـة ،المغیره

ومحمــد هــذا هــو المنصــور الحاجــب الــذي  ،بــد الملــك مــع طــارق وكــان لــه فــي الفــتح أثــرجــده ع



  ٢٥٨

  (نفح الطیب) .رتب الدولة

  الهمداني 

حــزم الحــدیث بالمســجد  ابــنســمع منــه  ،عبــد الــرحمن بــن عبــد اهللا بــن خالــد الهمــداني الــوهراني

عـن  ٦٨ص  حـزم األندلسـي لعبـد الحلـیم عـویس ابـنهــ ( ٤٠١المذكور بالمسـجد القمـري سـنة 

  )  ٢٧٥الجذوة 

  هـ) ٢٠٧-١٣٠الواقدي (

أبـــو عبـــد اهللا الواقـــدي مـــن أقـــدم  ،محمـــد بـــن عمـــر بـــن واقـــد الســـهلي األســـلمي بـــالوالء المـــدني

أن إلـى ولـي القضـاء ببغـداد أیـام الرشـید  ،ومـن حفـاظ الحـدیث ،المؤرخین في اإلسالم وأشهرهم

 .ســعد صــاحب الطبقــات ابــنعنــه  كــان یــذهب لمحــل الواقعــة ویعاینهــا وأكثــر مــن نقــل ،تــوفي

  .)٧/٢٠٠(األعالم للزركلي 

  وهبة الزحیلي 

الـدكتور وهبــة الزحیلــي عــالم فقیــه اصــولي ومؤلــف وأسـتاذ جــامعي ســوري معاصــر لــم یــزل حیــًا 

    .أمد اهللا في أیامه

  یعقوب بن یوسف 

عـة وسـار هـ وأسـتكمل البی٥٨٠المنصور المؤمني أبو یوسف الموحدي بویع بعد وفاة أبیه سنة 

هادنه الفونس صاحب طلیطله أربعـة سـنوات جهـز و  من األندلس قاتل الفرنج وأخذ منهم المدن

متــدین فــتح بــاب اإلجتهــاد وابطــل التقلیــد  .لــه فیهــا الجیــوش ولكــن كســرهم فصــالحوه مــرة أخــرى

وبنـــى المســـاجد العظیمـــة والمـــدارس وجعـــل للفقهـــاء وطلبـــة العلـــم مرتبـــات وبنـــى القنـــاطر وحفـــر 

المغــــرب واألنــــدلس ولــــد ســــنة و  وبنــــى المستشــــفیات للمرضــــى والمجــــانین وذلــــك بأفریقیــــا األبــــار

  )  ٩/٢٦٨هـ (األعالم ٥٩٥هـ وتوفي سنة ٥٥٥

  یحي بن كثیر المالكي 

هــ عــن ٢٣٣تـوفي سـنة  ،أحـد األعـالم راوي الموطـأ عـن مالـك وشـبطون عـن مالـك ،أبـو محمـد

إنتهـت إلیـه رئاسـة العلـم باألنـدلس  :ل غیـرهكان إمام أهل بدله وقـا :عبد البر ابنقال  .سنة٨٥

أمیـــه فـــي تعیـــین القضـــاة وال یشـــیر  ابـــنوكـــان مستشـــار  ،وبســـببه دخـــل المـــذهب المـــالكي إلیهـــا

  )٣/١٦(الفكر السامي  .علیهم إال بمن كان مالكیًا فإنتشر المذهب المالكي

  هـ) ١٨یذید بن أبي سفیان (ت 



  ٢٥٩

 اهللا وسـلم علیـه اهللا صـلى النبـي واله ،وم الفـتحصحابي أسلم ی ،یذید بن صخر بن حرب األموي

 ثـم الشـام إلـى سـیر جـیش على بكر أبي أستعمله ثم ،أخواله وكانوا فراس بني صدقات وسلم علیه

 وهـو الطـاعون مـن تـوفي ،الشـامیة الـبالد فتـوح في محمود أثره وكان دمشق ثم فلسطین عمر واله

    .)٩/٢٣٧ للزركلي (األعالم .الوالیة على

  هـ) ٥٠٠-٤١٠ف بن تاشفین اللمتوني (یوس

ولـد فـي صـحراء المغـرب واله  ،یوسف بن تاشفین بن إبراهیم بن اللمتوني الحمیـري أبـو یعقـوب

 ٤٦٥عمه إمارة البربر وبایعة أشیاخ المرابطین قوي أمره وغزا األندلس وبنى مراكش سـنة  ابن

هــ بأشـبیلیه ضـد ٤٧٥بـاد سـنة هــ أسـتنجد بـه المعتمـد بـن ع٤٦٣هـ بعد أن أسـتقل بـاألمر سـنة 

بویـع بعـد ذلـك أمیـرًا  ،هـ كسـرًة شـدیدة٤٧٩الفرنج وزحف وكسر الفرنجه في معركة الزالقة سنة 

للمــؤمنین وضــرب الســكة مــن یومئــذ ونقــش دینــاره (ال إلــه إال اهللا محمــد رســول اهللا) صــلى اهللا 

ة (ومـن یبتغـي غیـر علیه وسلم وتحت ذلك أمیـر المـؤمنین یوسـف بـن تاشـفین وكتـب فـي الـدائر 

اآلیـــة) وكتـــب فـــي الصـــفحة األخـــرى (األمیـــر عبیـــد اهللا أمیـــر  …اإلســـالم دینـــًا فلـــن یقبـــل منـــه 

    .)٩/٢٩٥(األعالم  .المؤمنین العباسي) وفي الدائرة تاریخ موضع العملة

  یاقوت 

مــؤرخ ثقــة  ،هـــ) یــاقوت بــن عبــد اهللا الرومــي الحمــوي أبــو عبــد اهللا٦٢٦-٥٧٤یــاقوت الحمــوي (

هـــ ٦١٦مــة الجغــرافیین مــن العلمــاء باللغــة واألدب طــاف الــبالد ووافــى التتــر بخــوارزم ســنة ألئ

مــواله الــذي ربــاه وأعتقــه وأتجــر معــه وهــو عســكر بــن إلــى فتركهــا ومــا یملــك وهــو رومــي ینســب 

    .إبراهیم الحموي

هــ) أبـو بكـر بـن عبـد الـرحمن بـن سـعود مـن أهـل ٤٠٢-٣٠٤یحي بن مسعود بن وجه الجنة (

 .٣/١١٤٦حزم كما في تـذكرة الحفـاظ  ابنوهو في عداد في شیوخ  .ة حدث عنه جماعةقرطب

   .ورسالة المفاضلة

  یوسف بن عبد اهللا القاضي 

یكبــره قلــیًال  حــزم بــنفهــذا معاصــر ال ،لعلــه أبــي عبــد البــر المــالكي القرطبــي القاضــي المحــدث

ء فـي األنـدلس وفضـلهم أشـاد حزم ذكره في رسالته التي تكلم فیها عـن العلمـا بنوهو صدیق ال

عبد البر وكتابـه فـي الحـدیث كمـا سـیأتي بعـد هـذه الصـفحة بـبعض صـفحات وعـاش  ابنفیها ب

حــزم بــإثني عشــر ســنة وتــوفى بعــده  ابــنهـــ فهــو أكبــر مــن ٤٦٣إلــى  ٣٦٨عبــد البــر مــن  ابــن



  ٢٦٠

-٣٣٨وهنالــك یــونس بــن عبــد اهللا القاضــي ( .بســبع ســنوات رحمهمــا اهللا وجمیــع أئمــة الهــدى

    .هـ) الفقیه المحدث الزاهد القانت كان من البكائین٤٢٩

  حمام  ابن

  هـ ٣٩٣الحجام (یعیش بن سعید) المتوفى  ابنهناك 

مــن المشــتغلین  :الحجــام ابنویعــرف بــ ،أبــو القاســم الــوراق ،وهــو یعــیش بــن محمــد بــن عبــد اهللا

األحمــر  ابنالزم محمــد بــن معاویــة المروانــي القرشــي المعــروف بــ ،بالحــدیث مــن أهــل قرطبــة

  .  ٩/٢٧١األعالم  .هـ٣٩٤وجمع له مسند حدیثة بأمر الحكم المستنصر ت 

الحجـام فلعلـه هـذا وحمـام بـن أحمـد القاضـي  ابـنحـزم غیـر  ابـنوهنالك حمـام أخـر یـروي عنـه 

ـــاظ ابـــنالمـــذكور فـــي شـــیوخ  ـــد ســـنة  .٣/١١٤٦.حـــزم كمـــا فـــي تـــذكرة الحف ـــوفى ٣٥٧ول هــــ. وت

    .هـ٤٢١

  یزید بن محمد الراضي 

أبو خالد بن المعتمد بن عبـاد واله أبـوه الجزیـرة الخضـراء وكـان بهـا عنـد إجـازة عسـاكر یوسـف 

  رنده إلى األندلس فنقله أبوه إلى بن تاشفین البحر 

  یوسف 

نبینا أفضـل الصـالة والسـالم فهـو  علىالمعني یوسف بن یعقوب بن إسحق بن إبراهیم علیهم و 

أن یكـــون  ،ة أنبیـــاء وذلـــك منتهـــى الحســـب عنـــد العـــربالســـید الـــذي إجتمـــع فیـــه مـــع أبائـــه أربعـــ

    .للرجل مجد في ثالثة أباء وقد عاش إبراهیم بالتقریب في بدایة األلفیة الثانیة قبل المسیح

 علـــى( أجعلنـــي -أن یوســـف علیـــه الســـالم قـــال لملـــك مصـــر  حـــزم هنـــا ابـــنوالشـــاهد فـــي قـــول 

و یتأسـى بـه فـي التعریـف بمكانـه } فهـ٥٥خزائن األرض إنـي حفـیظ علـیم) {سـورة یوسـف اآلیـة 

صــادق  علــىحــزم عالجهــا بقولــه مــا  ابــن علــىالــذي یجهلــه أهــل زمانــه هــذا فیــه نكتــة لــم تفــت 

  .عتب

  القادر باهللا 

هـو ابـو العبـاس احمـد القـادر بـاهللا بـن اسـحق بـن المقتـدر الخلیفـه العباسـي الخـامس والعشـرون 

هــ واسـتمرة الخلیفـه الـى ان توفیـه اخـر  ٣٨١رمضـان سـنة  ١٢وامه ام ولد بویعه للخالفـة مـن 

  .) ٣٢٨(تاریخ التشریع االسالمي  .هـ ٤٢٢ذو الحجه سنة 

  القائم بامر اهللا 



  ٢٦١

العباس بن الخلیفه القادر باهللا وكنیته ابو جعفر واسـمه عبـد اهللا ولـى الخالفـة بعـد ابیـه  الخلیفه

  .)٣٣٤تشریع االسالمي (تاریخ ال .هـ ٤٦٧شعبان سنة  ١٣هـ واستمر خلیفه الى  ٤٢٢سنة 

  االخشید 

هـــ) كــان علــى راس الدولــة االخشــیدیة بمصــر  ٣٣٤ – ٣٢٣واســمه محمــد االخشــید بــن طقــج (

 .وكــان والئــه لبنــي العبــاس ببغــداد وعاصــر الخلیفــه الراضــي بــن المقتــدر بــن احمــد بــن المتوكــل

  .) ٣٢٨ ،٣١١ ،٣٠٨(تاریخ التشریع االسالمي 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الكتبو  جعالمرا قائمة

  

    -  :القرآن الكریم

  .المصحف الشریف  .١



  ٢٦٢

تفســیر القــرآن العظــیم للحــافظ أبــي الفــداء إســماعیل بــن كثیــر }دار المعرفــة لبنــان   .٢

  م{.١٩٩٣هـ ١٤١٣بیروت 

عــالم  –أضــواء البیــان فــي إیضــاح القــرآن بــالقرآن للشــیخ محمــد األمــین الشــنقیطي   .٣

هــــ ١٤٠٨لفیة بالمدینـــة المنـــورة الكتـــب بـــدون تـــاریخ وقـــد أحضـــرته مـــن المكتبـــة الســـ

    .وكانت أول طبعة وهناك طبعة بیروتیه استعنا بها

    -  :الحدیث الشریف وعلومه

  .بدون تاریخ -صحیح البخاري طبعة دار القلم ببیروت   .١

صـــحیح مســـلم طبعـــة عیســـى البـــاب الحلبـــي وشـــركاه بمصـــر طبعـــة قدیمـــة وبـــدون   .٢

  .تاریخ

ة وضــبط حواشــي الشــیخ محمــد محــي الــدین ســنن أبــي داؤد طبعــة دار الفكــر عنایــ  .٣

  .عبد الحمید بدون تاریخ

ماجــه طبعــة دار إحیــاء التــراث العربــي ببیــروت تــرقیم محمــد فــؤاد عبــد  ابــنســنن   .٤

  .الباقي بدون تاریخ

ســــنن الــــدارمي تخــــریج وتحقیــــق وتصــــحیح الســــید عبــــد اهللا هاشــــم یمــــاني المــــدني   .٥

شــارع الجــیش  ٢٤١للطباعــة م دار المحاســن ١٩٦٦ -هـــ ١٣٨٦بالمدینــة المنــورة 

   .القاهره

  .مسند أحمد طبعة دار صادر بیروت عمل األلباني بدون تاریخ  .٦

عبــد البــر المكتبـــة  بـــنجــامع بیــان العلــم وفضـــله ومــا ینبغــي فـــي روایتــه وحملــه ال  .٧

    .م١٩٦٨هـ الموافق ١٣٨٨السلفیة مطبعة العاصمه بالقاهره الطبعة الثانیة 

 ،ســـقالني دار نشـــر الكتـــب اإلســـالمیة كوجرانولـــهحجـــر الع بـــنتقریـــب التهـــذیب ال  .٨

  .م١٩٧٣ ،هـ١٢٩٣باكستان الطبعة األولى ذو الحجة 

    .دار إحیاء التراث العربي بدون تاریخ ١٤الطبقة  ٣تذكرة الحفاظ للذهبي الجزء   .٩

    -  :كتب الفقه وأصوله

  .لإلمام الشافعي دار الفكر للطباعة والنشر بدون تاریخ :الرسالة .١

 -بیـروت  -حزم منشـورات دار اآلفـاق الجدیـدة  بنفي أصول األحكام ال اإلحكام  .٢

  .م١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠ الطبعة األولى



  ٢٦٣

دار الكتــــاب  -تحقیــــق الحــــق مــــن علــــم األصــــول للشــــوكاني إلــــى إرشــــاد الفحــــول   .٣

  .م٢٠٠٠ –هـ ١٤٢١العربي لبنان بیروت الطبعة الثانیة 

ـــرازي تحقیـــق الشـــیخ   .٤ ـــم األصـــول للفخـــر ال ـــواني المحصـــول فـــي عل طـــه جـــابر العل

  .طبعة مؤسسة الرسالة ،م١٩٩٢الطبعة الثانیة 

  .قدامه طبعة المكتبة السلفیة بنروضة الناظر ال  .٥

روضـة النـاظر طبعـة  علـىمذكرة الشیخ محمد األمین الشنقیطي في أصول الفقـه   .٦

  .الجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنورة

م دار الفكــر ١٩٨٦هـــ ١٤٠٦ أصــول الفقــه للــدكتور وهبــة الزحیلــي الطبعــة األولــى  .٧

    .النشرو  للطباعة

  .هـ)١٣٧٧ -صفر  ١٣دار الفكر العربي ( -أصول الفقه ألبي زهرة   .٨

أصـــول مـــذهب اإلمـــام أحمـــد للـــدكتور عبـــد اهللا بـــن عبـــد الححســـن التركـــي الطبعـــة  .٩

   .م مؤسسة الرسالة بیروت١٩٩٦ –هـ ١٤١٦الرابعة 

الف اســـــتاذ الشـــــریعة تـــــالیف االســـــتاذ عبـــــد الوهـــــاب خـــــ –علـــــم اصـــــول الفقـــــه  .١٠

الطبعـة الثانیـة  –االسالمیة بكلیة الحقوق جامعـة القـاهرة (سـابقا) الناشـر دار القلـم 

  .م ١٩٧٨ –هـ  ١٣٩٨عشر 

للدكتور محمد كمال الدین امـام كلیـة الحقـوق جامعـة  –اصول الفقه االسالمي  .١١

ة االســـكندریة رئـــیس قســـم الشـــریعة االســـالمیة كلیـــة الحقـــوق جامعـــة بیـــروت العربیـــ

  .الناشر دار المطبوعات الجامعة بدون تاریخ

الــــوجیز فــــي أصــــول الفقــــه للــــدكتور عبــــد الكــــریم زیــــدان الطبعــــة الثالثــــة مكتبــــة  .١٢

  .م ١٩٩٠ –هـ  ١٤١١البشائر عمان مؤسسة الرسالة 

القیم الجوزیة طبعـة دار الفكـر بیـروت  بنأعالم الموقعین عن رب العالمین ال  .١٣

 ،هــ١٣٩٧الدین بن عبد الحمید الطبعة الثانیة لبنان حققه وعلق علیه محمد محي 

  .م١٩٨٠

أثـــر الخـــالف فـــي القواعـــد األصـــولیة فـــي إخـــتالف الفقهـــاء الـــدكتور مصـــطفي   .١٤

  .م١٩٨٠ -هـ ١٤٠٦سعید الحسن مؤسسة الرسالة الطبعة الرابعة 



  ٢٦٤

ضوابطه مجاالته الجزء األول نـور الـدین مختـار  ،اإلجتهاد المقاصدي حجیته  .١٥

م وزارة الشــــئون اإلســــالمیة ١٩٩٨ -هـــــ ١٤١٩ولــــى جمــــادى الخــــادمي الطبعــــة األ

  .دولة قطر

  .م١٩٨٠تجدید أصول الفقه الدكتور حسن الترابي مكتبة دار الفكر بیروت   .١٦

رشــــــد دار المعرفــــــة الطبعــــــة الثالثــــــة  بــــــنبدایـــــة المجتهــــــد ونهایــــــة المقتصــــــد ال  .١٧

    .م١٩٦٠ ،هـ١٣٧٩

بنسخة أحمد شـاكر بـدون حزم األندلسي طبعة دار الفكر مقابلة  بنالححلي ال  .١٨

    .تاریخ

تیمیه دار الكتـب العلمیـة  بنحزم ونقد مراتب اإلجماع ال بنمراتب اإلجماع ال  .١٩

  .بیروت بدون تاریخ

تیمیه طبعة مجمع الملـك فهـد (فقـه وأصـول  ابنمجموع الفتاوى لشیخ اإلسالم   .٢٠

  .وتصوف ومنطق)

یر الصــدیق محمــد الغــرر وأثــره فــي العقــود فــي الفقــه اإلســالمي تــألیف البروفســ  .٢١

 ،هـــ١٤١٦البحــوث جــدة الطبعــة الثانیــة و  األمــین الضــریر مطبوعــات دار التطــویر

    .م١٩٩٥

معجــــم فقــــه الســــلف تــــألیف الشــــیخ محمــــد المنتصــــر الكتــــاني األســــتاذ الســــابق   .٢٢

بجامعــة أم القــرى بمكــة المكرمــة حرســها اهللا وأعزهــا مطــابع دار الصــفا بمكــة بــدون 

    .تاریخ

إصطالحات األصولیین للدكتور محمود حامد عثمـان دار القاموس القویم في   .٢٣

  .م١٩٩٦ ،هـ١٤١٦الحدیث القاهره الطبعة األولى 

موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه اإلسالمي صـادرة عـن المجلـس األعلـى   .٢٤

    .م (فقه وأصول)١٩٦٦ -هـ ١٣٨٦للشئون اإلسالمیة القاهره 

   -  :تاریخ وتراجم

  .م١٩٦١ ،هـ١٣٨٠طبعة الترقي دمشق له ممعجم المؤلفین لعمر رضا كحا  .١

الطبعـة الثانیـة وأیضـًا طبعـة كوسـتا  -األعالم قاموس تراجم لخیر الدین الزركلـي   .٢

    .توماس بدون تاریخ



  ٢٦٥

  .م١٩٧٧ ،هـ١٣٩٧خلكان دار صادر بیروت  بنوفیات األعیان ال  .٣

طبقـــــات الشـــــافعیة لتـــــاج الـــــدین الســـــبكي الطبعـــــة األولـــــى عیســـــى البـــــاب الحلبـــــي   .٤

  .م١٩٦٥

المنهج األحمد في تراجم أصحاب اإلمام أحمد للعلیمي تحقیق محمـد محـي الـدین   .٥

  .م١٩٨٤ ،هـ١٤٠٤عبد الحمید عالم الكتب الطبعة الثانیة 

الفكــــر الســــامي فــــي تــــاریخ الفقــــه اإلســــالمي تــــألیف محمــــد بــــن الحســــن الحجــــوي   .٦

    .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٦دار الكتب العلمیة بیروت  -الثعالبي 

غصن األندلس الرطیـب للمقـري التلمسـاني تحقیـق إحسـان عبـاس  نفح الطیب من  .٧

    .م١٩٨٨ ،هـ١٤٠٨دار صادر بیروت 

    .خلدون طبعة دار الفكر بدون تاریخ ابنمقدمة   .٨

مطبعــة  -مختصــر دراســة للتــاریخ تــألیف آرنولــد تــوینبي ترجمــة محمــد فــؤاد ســنبل   .٩

  .م)١٩٦١النشر الطبعة األولى (القاهره و  الترجمةو  لجنة التألیف

ـــه تسنشیجیغســـكا   .١٠ ـــا غیان تـــأریخ التشـــریع اإلســـالمي للمستشـــرقه البولونیـــه بوجین

    .م١٩٨٠ ،هـ١٤٠٠منشورات دار اآلفاق بیروت الطبعة األولى 

  .م١٩٢٧تاریخ التمدن اإلسالمي لجرجي زیدان طبعة دار الهالل   .١١

تاریخ األدب األندلسي عصر سیادة قرطبه للدكتور إحسان عباس دار الثقافة   .١٢

  .م١٩٦٠یروت الطبعة األولى ب

الشـــعر والشـــعراء ألبـــي محمـــد عبـــد اهللا بـــن مســـلم بـــن قتیبـــه نشـــر وتوزیـــع دار   .١٣

  .م١٩٦٤الثقافة بیروت 

  و .سیر أعالم النبالء للذهبي  .١٤

  .تهذیب سیر أعالم النبالء للذهبي طبعة مؤسسة الرسالة بدون تاریخ  .١٥

  .دراسات في التاریخ األندلسي للدكتور ذو النون طه  .١٦

عصــره آراؤه وفقهــه لإلمــام محمــد أبــو زهــره نشــر دار الفكــر و  حــزم حیاتــه ابــن  .١٧

  .م٢٨١٣/١٩٧٨العربي رقم اإلیداع 

 -حــزم األندلســي للــدكتور حســان محمــد حســان طبعــة دار الفكــر العربــي  ابــن  .١٨

    .٦٤-٧٢٢٠القاهره بدون تاریخ مطبعة اإلستقالل الكبرى رقم اإلیداع 



  ٢٦٦

التاریخ الحضاري للـدكتور عبـد الحلـیم و  لبحثحزم األندلسي وجهوده في ا ابن  .١٩

  .عویس دار اإلعتصاد للطباعة والنشر القاهره

    -  :مراجع اللغة واألدب

    .منظور طبعة دار صادر بیروت بدون تاریخ بنلسان العرب ال  .١

  .مختار الصحاح لمحمد بن أبي بكر الرازي منشورات مكتبة أسامه  .٢

ــألیف محمــود بــن أحمــد  .٣ الزنجــاني طبعــة دار المعــارف بمصــر  تهــذیب الصــحاح ت

    .م١٩٥٣ ،هـ١٣٧٢

الحمیــد الطبعــة  عبــد مالــك عنایــة محمــد محــي الــدین ابــنعقیــل أللفیــة  ابــنشــرح   .٤

    .م دار الكتاب العربي بیروت١٩٦٥هـ ١٣٨٥الرابعة عشر 

التصــور اللغــوي عنـــد علمــاء أصــول الفقـــه للــدكتور أحمــد عبـــد الغفــار طبعـــة دار   .٥

  .م١٩٩٦المعرفة الجامعیة 

اإلعــــراب الـــــرواه د/ عبـــــد الحمیــــد الشـــــلقامي دار المعـــــارف بمصــــر رقـــــم اإلیـــــداع   .٦

٢١٨٦/١٩٧٧.    

  .بیروت -الشركة اللبنانیة للكتاب  -البیان والتبیین للجاحظ   .٧

فقــــه اللغــــات الســــامیه لكــــارل بروكلمــــان ترجمــــة رمضــــان عبــــد التــــواب مطبوعــــات   .٨

  .م١٩٧٧ ،هـ١٣٩٧جامعة الریاض 

 ،هــ١٣٨٣حـزم مطبعـة اإلسـتقامه القـاهره  بـناآلالف الو  لفـةطوق الحمامـه فـي اإل  .٩

   .م تحقیق حسن كمال الصیرفي١٩٦٤

    -  :المنطقو  كتب الفلسفة

  .حزم ابنالتقریب لحد المنطق (مخطوط) اإلمام   .١

ـــألیف زكـــي محمـــد إســـماعیل الطبعـــة األولـــى و  الفلســـفة  .٢ المنطـــق (الجـــزء الثـــاني) ت

ـــــويم دار الطباعـــــة لیمتـــــد الخرطـــــوم ١٩٧٢  جنـــــوب الناشـــــرون إدارة اإلنتـــــاج الترب

   .الثقافي وزارة التربیة جمهوریة السودانو 

 ،هــــ١٤٢١أساســـیات علـــم المنطـــق البروفســـیر ذكریـــا بشـــیر إمـــام الطبعـــة األولـــى   .٣

    .م دار روائع مجدالوي٢٠٠١



  ٢٦٧

ـــین لشـــیخ اإلســـالم  علـــىكتـــاب الـــرد   .٤ ـــنالمنطقی دار المعرفـــة للطباعـــة  -تیمیـــه  اب

  .بدون تاریخ -والنشر بیروت 

المعهـد العـالمي للفكـر  -إبـراهیم عقیلـي  -تیمیـه  ابـنتكامل المنهج المعرفي عنـد   .٥

  .م١٩٨١ -هـ ١٤٠١اإلسالمي سلسلة الرسائل الجامعیة 

  .العقل لإلمام عبد الحلیم طبعة دار الفكر (رسالة صغیرة) بدون تاریخو  اإلسالم  .٦

ـــــــاقر الصـــــــد  .٧ ـــــــة لإلســـــــتقراء تـــــــألیف محمـــــــد ب دار التعـــــــارف  -ر األســـــــس المنطقی

  .م الطبعة الخامسة١٩٨٦هـ ١٤٠٦للمطبوعات بیروت 

المنطق اإلسالمي أصوله ومناهجه محمد تقي الدین المدرسـي دار الجیـل بیـروت   .٨

    .م١٩٧٧ -هـ ١٣٩٧الطبعة األولى 

زیــدون مكتبــة الطبعــة  ابــنالــدكتور عبــد المــنعم الحفنــي دار  -الموســوعة الفلســفیة   .٩

  .م١٩٨٧ ،هـ١٤٠٦األولى 

    -  :فكر إسالمي

منشـــورات دار اآلفـــاق بیـــروت  -حـــزم  بـــنالســـیر فـــي مـــداواة النفـــوس الو  األخـــالق .١

  .م١٩٨٠ ،هـ١٤٠٠

إجـــراء مكتبـــة الســـالم العالمیـــة  -حـــزم  بـــنالنحـــل الو  األهـــواءو  الفصـــل فـــي الملـــل  .٢

    .طبعة قدیمة بدون تاریخ

م جعفـر بـن إدریـس البراء لشیخ اإلسـالو  الدواهي المدهیه للفرق المحمیة في الوالء  .٣

  .م١٩٩٨الكتاني الحسني دار البیارق 

فــــي اإلســــالم الشــــیخ صــــالح بــــن فــــوزان الفــــوزاني المدیریــــة العامــــة  الــــوالء والبــــراء  .٤

  .هـ (رسالة صغیرة)١/٨/١٤١٠بتاریخ  ٥٢٥٠للمطبوعات السعودیة رقم اإلیداع 

أحمـد بــن  اإلبانـه النوریـة فـي شـأن صـاحب الطریقـة الختمیـة تـألیف خلیفـة الخلفـاء  .٥

إدریس الرباطابي تحقیـق الـدكتور إبـراهیم أبـو سـلیم دار الجیـل  ابنأحمد المشهور ب

  .م١٩٩١ ،هـ١٤١١بیروت الطبعة األولى 

أوتــار الــزمن للكتــور نقــوال زیــادة الناشــر مجلــة العربــي الكویتیــة الكتــاب  علــىإیقــاع   .٦

    .م٢٠٠٢/ینایر/ ١٥بتاریخ  ٤٧



  ٢٦٨

حـي الـدین بـن عربـي دار إحیـاء التـراث العربـي العربي للشیخ األكبر م ابنرسائل   .٧

م ١٩٤٨ ،هــ١٣٦١لبنان بیروت مطبعة دائرة المعارف العثمانیة حیدر ابـاد الـدكن 

    .(كتاب القربه)

هـــ ١/١٤٠٣القــیم ط بــنٕایــاك نســتعین الو  مــدارج الســالكین فــي مقامــات إیــاك نعبــد  .٨

   .م دار الحدیث بجوار األزهر١٩٨٣



  ٢٦٩

  الفهرس

  

الصفح  المحتویات 

  ة 

  أ  شكر وتقدیر 

  ب   إهداء 

  ١  المقدمة 

  ١٣  تمهید ومدخل البحث 

    -:الــــــباب األول

حــزم وعلــم أصــول  ابــن :الزمــاني للموضــوع ممــثًال فــيو  البعــد المكــانيو  اإلطــار التــاریخي

  الفقه 

  

    حزم الظاهري ومذهبه  ابن :الفصل األول

  ٢٠  الجذور  :المبحث األول

  ٢٠  الوالء و  النسبو  اإلسم :األولالمطلب             

  ٢٣  المولد والنشأة 

  ٢٥  الشیوخ والتالمیذ واألتباع 

  ٢٦  القول بالظاهر أو المذهب الظاهري  :المطلب الثاني             

  ٢٧  وجود الروح الظاهریه األثریة في جمیع المذاهب 

  ٣٥  حزم نحو الظاهریة  ابنمسیرة 

  ٣٧  حزم  ابنوبعد  الظاهریه قبل :المبحث الثاني

  ٣٧  إضطراد الفكر األثري  :المطلب األول            

  ٣٩  حزم (إستمرار المدرسة الظاهریه باألندلس)  ابنتالمیذ 

  ٤٠  الوسط العلمي الذي عاش فیه 

  ٤٢  الدولة اإلسالمیة في عصره أو الوسط العام لدولة اإلسالم 

  ٤٥  أثره أو جهوده العلمیة و  حزم ابنمعارف  :المطلب الثاني            



  ٢٧٠

  ٤٨  مكانته عند العلماء 

  ٤٩  حزم في التاریخ  ابنموقع 

حـــزم فـــي الفكـــر والسیاســـة أو أتبـــاع المـــذهب بعـــد  ابـــنأثـــر  :المطلـــب الثالـــث           

  ٕاستمرار الظاهریه و  التالمیذ

٥٢  

  ٥٣  الشیخ محي الدین بن عربي الظاهري الصوفي 

  ٥٣  ي عرب ابنتیمیه في  ابنرأي 

  ٥٤  المسلمین (وتعدیل األئمة) و  مذهب حسن الظن بالسلف

    علم أصول الفقه  :الفصل الثاني

  ٥٧  في تعریف العلم وموضوعة  :المبحث األول

  ٥٧  في تعریف العلم  :المطلب األول           

  ٥٩  موضوع علم األصول  :المطلب الثاني           

  ٦١  المتفق علیها وطرق البحث فیها و  ول المختلف فیهااألص :المطلب الثالث            

  ٦٢  أهمیة علم اللسان العربي ألصول الفقه  :المطلب الرابع             

  ٦٣  تاریخ هذا العلم  :المبحث الثاني

  ٦٣  بدایة علم األصول  :المطلب األول             

  ٦٦  ونان عالقة علم األصول بمنطق الی :المطلب الثاني             

  ٦٧  اإلتجاهات األصولیة  :المطلب الثالث            

  ٧١  غایة هذا العلم  :المبحث الثالث

  ٧١  المنهج أو الوسائل  :المطلب األول            

  ٧٢  قضیة الحاكمیة أو الهدف الرئیسي  :المطلب الثاني            

  ٧٤  م حز  ابنكمال هذا العلم ونضجه وثورة  :المبحث الرابع

  ٧٤  الشروح و  ظهور المختصرات :المطلب األول             

  ٧٦  حزم (النفره السلفیه)  ابنثورة  :المطلب الثاني             

      -   :الــــباب الــــــثاني

    الدلیل و  القیاسو  حزم ابن :اإلطار الفكري النظري للموضوع



  ٢٧١

    القیاس و  حزم ابن :الفصل األول

  ٨٠  حزم  بناألسس الفكریة ال :لالمبحث األو 

  ٨٠  حزم  ابناألساس العقدي عند  :المطلب االول            

  ٨٧  حزم (المعرفة)  ابناألساس العقلي عند  :المطلب الثاني            

  ٩٤  األساس اللغوي (فهم الخطاب أو تفسیر النص)  :المطلب الثالث            

  ١٠٧  القیاس  :المبحث الثاني

  ١٠٧  ریفه تع

  ١٠٨  تقسیماته عند الفقهاء و  أنواع القیاس :المطلب األول            

  ١٠٩   .التقسیم العام. أ

  ١١٠  .  ب. التقسیم الفني

  ١١٣    .ج. القیاس المرسل

  ١١٤  .أقسام القیاس بإعتبار الطرق (منطق) :المطلب الثاني           

  ١١٧  القیاس و  المنطق األرسطي :المطلب الثالث           

  ١٢٥  تلخیص القیاس  :المطلب الرابع            

  ١٢٨  مسوغات الدلیل  :المبحث الثالث

  ١٢٨  مشكلة القیاس  :المطلب األول            

  ١٢٨    .أ. قضیة التسمیة

  ١٢٩   .ب. قضیة نفي القیاس

  ١٣١    .ج. إشكال القیاس عموماً 

  ١٣١    .المشكل فیهو  د. تاریخ القیاس

  ١٣٥    .حزم ابنمسوغات الظاهر عند  :المطلب الثاني           

  ١٣٥  .بیانها وشمولهاو  كمال الشریعة :أوالً 

  ١٣٧    .التعلیلو  مشكلة القیاس :ثانیاً 

    الـدلــــــیل  :الفصل الثاني

  ١٤٠  حزم والعلماء  ابنعند  االستداللو  فیه الدلیل :المبحث األول



  ٢٧٢

  ١٤٠  العلماء و  حزم ابنعند  االستداللو  عنى الدلیلم :المطلب األول             

  ١٤٣  مختصر نظریة الدلیل  :المطلب الثاني             

 حـزم ابـنالفـرق عنـد و  الشـبه - القیـاس و  االستداللالدلیل و  :المطلب الثالث            

  العلماءو 

١٤٧  

  ١٥٥  الداللة  :المطلب الرابع            

  ١٦١  الدلیل وتبویبه شرح  :المبحث الثاني

  ١٦١  الدلیل المأخوذ من االجماع  :المطلب األول             

  ١٦٥  الدلیل المأخوذ من النص  :المطلب الثاني            

  ١٧١  ما أشبه الدلیل  :المطلب الثالث            

  ١٧٣  ٕاعادة ترتیبه و  تأطیر الدلیل :المطلب الرابع            

  ١٧٦  إعمال الدلیل  :المبحث الثالث

بقیـــة الحـــزب و  ٕانتاجـــهو  الحـــزب اإلجمـــاعيو  ستصـــحاب اال :المطلـــب األول            

  اإلجماعي وٕانتاجه 

١٧٦  

  ١٨٢  ٕانتاجه و  الحزب العقلي البرهاني :المطلب الثاني            

  ١٨٢  جه الحزب المعنوي أو المفهوم الضمني الزم المعنى وٕانتا :المطلب الثالث            

إســـــتطراد فـــــي آلیـــــة الحـــــزب العقلـــــي الضـــــروري (الســـــبر  :المطلـــــب الرابـــــع             

  والتقسیم) ووجودها في القرآن 

١٨٣  

  ١٨٤  القول األخیر في الدلیل

  ١٨٧  الخاتمة 

  ١٩٣  فهرست اآلیات 

  ١٩٨  فهرست األحادیث 

  ١٩٩  األعالم (أ) 

  ٢٠٩  األعالم (ب) التراجم

  ٢٤٣  تب والمراجع قائمة بأسماء الك

  ٢٤٩  قائمة المحتویات 

 



  ٢٧٣

  

  

 


