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ابن حزم عامل ؾبتهد خالفت أقوالو أقوال أئمة  فبا ال خالف فيو وال جدال أن اإلمام
اؼبذاىب األربعة أيب حنيفة ومالك والشافعي وأضبد، ومن أسباب ذلك ىو اختالفهم يف 

ر اآلثار الفقهية األصول، والباحث يف ىذه الرسالة يسعى يف أن يقارن بُت أصوؽبم وأن حيض
 .من ىذا االختالف األصويل

من خاللو أستطيع  ،نتاجي ومنهج اؼبقارنةاؼبنهج االست وإن منهجي يف ىذا البحث ىو
من خالل الوثائق اؼبتوفرة واؼبقارنة بُت وحججهم آراء األئمة استعراض وربليل وتأصيل 

 . مأصوؽب

اضع االتفاق واالختالف بُت أخَتا توصل الباحث إىل النتائج، ومن أمهها معرفة مو 
أصول اإلمام ابن حزم وأئمة اؼبذاىب األربعة ومعرفة أسباب االختالف وآثاره يف الفقو 

 .اإلسالمي
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ABSTRACT 

USHUL IBN HAZM 

)Comparison Study between USHUL IBN HAZM  and USHUL of the Four Imams( 

IQBAL SUBHAN NUGRAHA : O000070076 

 

There is no difference opinion tells about this statement that Imam Ibn Hazm 

is an Ulama and a Mujtahid who has real different opinion with the four imams: Abu 

Hanifah, Malik, Syafi’I, and Ahmad. The causal factor of the difference is their ushul. 

The writer tries to compare the ushul characteristic and what the affect to the 

fiqh of Islam. In this study, the writer uses comparative method. This paper was 

written truly and uses trusted sources as the reference. 

As the result, the writer finds the difference and similarity between  USHUL 

IBN HAZM  and USHUL of the Four Imams and the affect to fiqh of Islam. 
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 مقدمة

   (ى عبده الكتاب ومل جيعل لو عوجااغبمد هلل الذي أنزل عل     

        (     1  يهدي لليت ىي أقوم، أخرج اهلل بو الناس من الظلمات ،

 .إىل النور وىداىم إىل صراط مستقيم 

وبُت  والصالة والسالم على سيد اؼبرسلُت وإمام اؼبتقُت بلغ الرسالة وأدى األمانة

للناس مانزل إليهم وترك الناس على احملجة البيضاء ليلها كنهارىا، وقد أرسى قواعدىا وقعد 

أصوؽبا، رضي اهلل تعاىل  عن أصحابو األطهار الذين سلكوا منهجهم واىتدوا  هبديهم، 

 .ونقلوا ىذا الدين عمن قبلهم ؼبن بعدىم

ن قبلو ؼبن بعده حىت وصل عم-أما بعد، فمما ال خالف فيو وال جدال أن ابن حزم 

أئمة اؼبذاىب عامل ؾبتهد، ومن اؼبعلوم أنو أصويل وفقيو ظاىري خالفت أقوالو أقوال  -إلينا

فانطالقا من . موذلك يرجع إىل أنو زبتلف بعض أصولو عن أصوؽب. يف أمور عدة األربعة

و وأصول مقارنة بُت أصول اإلمام ابن حزم ىذا، يريد الباحث أن يدرس ويبحث يف أصول

 .أئمة اؼبذاىب األربعة

                                                             
 2:البقرة 1
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وصلى اهلل . أخَتا نسأل اهلل أن ينفعنا ىذا البحث وتعم تلك اؼبنفعة لألمة اإلسالمية

 .على سيدنا ؿبمد وعلى آلو وصحبو أصبعُت

 منهجي في البحث

البد لكل باحث من منهج يسلكو، حيدد معاؼبو قبل الكتابة، وتتكامل صورتو بعد 

من  ،نتاجي ومنهج المقارنةالمنهج االست منهجي يف ىذا البحث ىوانتهاء اؼبوضوع ، وإن 

خاللو أستطيع استعراض وربليل وتأصيل كل ما يتعلق بأىداف البحث من خالل الوثائق 

، ومن أبرز مالمح وأصول أئمة اؼبذاىب األربعة ابن حزم اإلمام اؼبتوفرة واؼبقارنة بُت أصول

 :منهجي يف البحث مايلي 

اؼبراجع سوف أسلك مسلك اعبمع والًتتيب اؼبصادر و من عدة بعد االطالع  .1

 .أئمة اؼبذاىب األربعةابن حزم و اإلمام واؼبقارنة بُت أدلة 

أيب حنيفة مث مالك – أقوال أئمة اؼبذاىب األربعة ترتيب أقوال األصولُت، فقدمت .2

 .ابن حزم الظاىري اإلمام مث -مث الشافعي مث أضبد أو علمائهم

بة القول على أمهات كتب أصحابو، كما اعتمدت يف نسبة االعتماد يف نس .3

 .القول للمعاصرين إىل مؤلفاهتم اؼبطبوعة اؼبتداولة

فيما  –ذكر أدلة كل قول بعده مباشرة، وأتبعت كل دليل، ألن ىذه الطريقة  .4

 .أوضح للقارئ وأبعد عن انقطاع تفكَته –يظهر يل 
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 .تعاىل بذكر السورة ورقم اآلية عزو اآليات القرآنية إىل مواضعها من كتب اهلل .5

 .زبريج األحاديث الواردة يف البحث من كتب السنة اؼبعتمدة .6

بالنقل من كتب  -حسب االستطاعة–كرىم يف البحث ذ ترصبة األعالم الوارد  .7

 .الًتاجم

اؼبقارنة بُت اإلمام ابن حزم وأئمة اؼبذاىب األربعة، وذلك بذكر أىم مواضع  .8

 . االتفاق واالختالف

ذلك فإين أرجو من اهلل التوفيق والسداد وإصابة اغبق يف حبثي ىذا،  وبعد

 .  والكمال هلل تعاىل والعصمة لرسلو صلوات اللع وسالمو عليهم
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 البحث والنتائج

 الفصل األول

 ترجمة ابن حزم

 بن معدان بن خلف بن صاحل بن غالب بن حزم بن سعيد بن أضبد بن علي ىو

 2ؿبمد أبو ييزيد الفارس بن سفيان

 سْلخ الشمس طلوع قبل األربعاء يوم األندلس بالد من  3بقرطبة حزم ابن مولد كان

 " : زىرة أبو الشيخ قال5 منها الشرقي اعبانب يف وثالشبائة وشبانُت أربع سنة . 4رمضان شهر

 ولد ألنو ، بطريق التعيُت ميالده وقت عرف قد عظيما عاؼبا جيد الدارس الباحث يكاد ال

                                                             
 ، الطبعة األوىل بَتوت، ، الفكر دار عمر، ؿبمد علي :ربقيق ، ( ىـ 852)حجر ابن علي بن أضبد ، اؼبيزان لسان 2

 ، وىبة مكتبة ه،911السيوطي بكر أيب بن الرضبن عبد اغبفاظ، طبقات .4/229م، 1987/ىـ14071407
 م 1973/ ىـ1393األوىل، الطبعة ، القاىرة

 دينةاؼبدينة واؼب وبُت طبس، مدن هتاذا يف وىي ، هبا األمويُت خالفة ومستقر مدائنها وأم األندلس قاعدة : قُرطبة  3
 مطل سفح جبل يف وىي الصناعات، وسائر واغبمامات والفنادق األسواق من يكفيها ما مدينة كل ويف حاجز، سور

 إحسان : ربقيق( ىـ900)اؼبنعم اغبِمَتي  عبد بن ؿبمد ، األقطار خرب يف اؼبعطار الروض : العروس جبل يسمى عليها
 1/456م، 1980ثانية، ال الطبعة ، - بَتوت - للثقافة ناصر مؤسسة ، عباس

 بن ، ؿبمد اللغة صبهرة : منو ليلة آخر يف أي الشهور، من وغَته رمضان شهر لخس يف وجئتك :اللغة صبهرة يف جاء 4
 .1/220ىـ، 1345آباد،  حيدر العثمانية، اؼبعارف دائرة ؾبلس ، صادر ىـ، دار321دريد،  ابن األزدي اغبسن

 إحياء ىـ، دار748الذىيب  عثمان بن أضبد بن ؿبمد ، اغبفاظ ، تذكرة3/325خلكان  ابن ، األعيان وفيات  5
 .3/1146العريب  الًتاث
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 ال وعينو والدتو وقت عرف فقد ذلك غَت على حزم ابن فكان ، مشهورا ومات مورامغ

 6 ... فيو ولد الذي اليوم وجزء ، واليوم الشهر بل ، فقط بالسنة

 ىادئة وحياة ، ىٍتء رغيد عيش يف ، ورفاه ومال ، وجاه عز بيت يف حزم ابن نشأ

 أيب للمنصور وزر وقد ، قرطبة كرباء من  7حزم بن سعيد بن أضبد كان أبوه فقد ناعمة،

 وىدوءا أمنا ، وأكثرىا األندلس أزمنة خَت يف ، الوزارة يف بالط حزم ابن عاش فقد ، 8عامر

 االكبراف إىل داعية ىذه مثل وحياة ، والقيان ؿبفوفا باعبواري ،(نشأتو بداية يف ) واطمئنانا

 طريق يف وسار ، غَتاص القران حفظ ، من ذلك العكس على حزم ابن ولكن ، والفساد

 . كبَتا العلم

 يزيد أيب بن الرضبن عبد : عنهم وروى حزم ابن عليم تتلمذ الذين ، الشيوخ أىممن 

 بن سف يو بن ؿبمد بن أصبغ بن قَاِسم و الفاسي اغبسُت أبو و مالكي فقيو :األزدي

 .عطَاء بن ناِصح

                                                             
 19زىرة  أبو ، حزم ابن  6
 بن اؼبستنصر ىشام اؼبؤيد دولة مدبر عامر أيب بن ؿبمد عامر أيب للمنصور وزر :غالب بن حزم بن سعيد بن أضبد  7

 بن علي األظباء والكٌت، يف واؼبختلف اؼبؤتلف عن االرتياب رفع يف اإلكمال: ىـ، 402شاعر،  كاتب األموي، اغبكم
 2/450األوىل  الطبعة بَتوت، – العلمية الكتب دار( ىـ475)ماكوال  بن اهلل ىبة
بقرطبة،  اغبكم اؼبستنصر بن ىشام اػبليفة حاجب :بشنجول ويلقب اؼبنصور (عامر أبو) ؿبمد بن الرضبن عبد  8

وصار  باؼبأمون، مث بالناصر وتلقب ىـ 399 سنة (اؼبلك عبد) اؼبظفر أخيو وفاة بعد اغبجابة ويل ، العامريُت وآخر
ذلك،  ىشام فواله بعده، من العهد يوليو أن ىشام اػبليفة من وطلب (الدولة ناصر اؼبأمون األعلى، اغباجب)يدعى 
 .3/325الزركلي  ، ،اإلعالم3/59الذىيب  ، العرب: ىـ 400 :سنة : تويف لضعفو،



6 
 

 بن ؿبمد بن الرضبن بدع بن أضبد بن صاعد :أمههم التالميذ، من الكثَت حزم البنو 

 كان ، رافع أبو حزم، بن سعيد بن أضبد بن علي بن الفضلو  طَُليِطلة قاضي :التغليب صاعد

 .ونباىة أدب ذا

 أن ويبدو ، القَتوان إىل إالّ  ، يتجاوزىا مل ولكنو ، األندلس بالد يف حزم ابن تنقل

 رغما ،إليو الظروف أعبأتو وإمنا ، إرادتو ؿبض عن ، اختيارية رحالت مل تكن الرحالت ىذه

 9اغبمامة طوق يف ، من كالمو يستنتج وىذا عنو،

 ، حنبل بن وأضبد ، والشافعي ، ومالك ، حنيفة أبو ، األربعة األئمة يعتمد بينما

 ، يف استنباطهم بالرأي، األخذ يف ومضيق موسع بُت ، والرأي واإلصباع الكتاب والسنة على

 ومل ،10فحسب واإلصباع والسنة الكتاب على اعتمد حزم ناب فإن ، برأي الصحايب واألخذ

 .التقليد يبح

 عنده اجتمع أنو الفضل ابنو عن روي فقد ، التأليف يف اؼبكثرين من حزم ابن يعترب

من ، و  11ورقة ألف شبانُت من قريب على تشتمل ؾبلد، أربعمائة تآليفو كبو من أبيو خبط

 .األحكام أصول يف اإلحكام ابكتو   باآلثار احمللى كتاب: مصنفاتو أشهر

 
                                                             

 15 ، حزم ابن ، اغبمامة طوق انظر  9
مطبعة  ، شاكر أضبد طبعها على أشرف ، حزم ابن سعيد بن أضبد بن علي ، األحكام أصول يف اإلحكام  10

 1/56بالقاىرة  العاصمة
 4/254للزركلي  األعالم  11
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 الفصل الثاني

 أصول ابن حزم

ادعى  .األصول عند ابن حزم طبسة ، القرآن والسنة واإلصباع والدليل واالستصحاب

ـبالفوىم أهنم أنكروا القياس حجة شرعية، ولكن تفريع األحكام اضطرىم إلثباتو وظبوه 

لنا بالدليل خروج منا عن النص ظن قوم أن قو : " الدليل بدل أن يسموه القياس فقال 

 ".واإلصباع، وظن آخرون أن القياس والدليل واحد، فاخطأوا يف ظنهم أفحش خطإ

مث بُت بعد ذلك أن الدليل ىو أمر مأخوذ من اإلصباع أو النص، فهو مولد منهما 

مفهوم بعد من والدهتما، وليس ضبال عليهما باستخراج علة، إمنا ىو أمر يؤخذ من ذاهتما 

باغبمل عليهما، وىو هبذا خيالف القياس، ألن القياس أساسو استخراج علة من النص،  ال

مث إعطاء حكم النص على كل ما تتحقق فيو العلة، أما الدليل اؼبعتمد على النصوص أو 

 .اؼبأخوذ منها فهو قد أخذ من النص نفسو

)  –سلم صلى اهلل عليو و  –يضرب ابن حزما مثال من الدليل، وىو قول اؼبصطفى 

، فإن ىاتُت مقدمتان ينتج منهما حتما أن كل 12(كل مسكر خمر، وكل خمر حرام

مسكر حرام، وال يعترب ربرمي كل مسكر غَت اؼبنصوص عليو من أنواع اػبمور أخذا بالقياس، 

بل يعتربه من تطبيق ذلك النص، وأنو وإن مل يصرح بأن كل مسكر حرام، فهو مفهوم من 

 .النص

                                                             
 باب بيان أن كل مسكر طبر, 5339صحيح مسلم، حديث رقم .  12
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  المذاهب األربعة أئمة أصول : ثالثالفصل ال

من خالل قرائتنا الفصل الثاين وىو مبحث يف أصول اإلمام ابن حزم، حصلنا على  

الكتاب العزيز والسنة اؼبطهرة : اإلمام ابن حزم لو طبسة أصول، وىي أن النتيجة وىي 

.واإلصباع والدليل واالستصحاب

 :أصول أئمة المذاهب األربعة فهي ما يأتي  وأما 

اإلمام أبو حنيفة لو شبانية أصول، وىي الكتاب الكرمي والسنة اؼبطهرة واإلصباع ،  

 .والقياس ، وقول الصحايب واالستحسان وشرع من قبلنا والعرف

اإلمام مالك لو اثنا عشر أصال ، وىي الكتاب الكرمي والسنة اؼبطهرة واإلصباع و 

صحاب وشرع من قبلنا والعرف والقياس وقول الصحايب واالستحسان واالستصالح واالست

 .وسد الذرائع ، إصباع أىل اؼبدينة

واإلمام الشافعي لو ستة أصول ، وىي الكتاب العزيز والسنة اؼبطهرة واإلصباع والقياس 

 .واالستصحاب والعرف

واإلمام أضبد لو عشرة أصول ، وىي  الكتاب العزيز والسنة اؼبطهرة واإلصباع والقياس 

 .صحاب واالستحسان وسد الذرائع وشرع من قبلنا والعرفوقول الصحايب واالست

 :أوجه االتفاق واالختالف بين أصول ابن حزم وأئمة المذاهب األربعة وها هي 

يف تسعة  اختلفو ايف ثالثة أصول و  اتفقو اأئمة اؼبذاىب األربعة واإلمام ابن حزم أن  

 . أصول
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 ثالثة أصول هيفواإلمام ابن حزم  تتفق فيها أئمة اؼبذاىب األربعةاوأما األصول اليت  

 .الكتاب العزيز والسنة اؼبطهرة واإلصباع: 

: سبعة أصول ، وىي : وأما األصول اليت مل يتفقوا عليها واختلفوا فيها ، فهي  

االستصالح واالستحسان واالستصحاب وقول الصحايب وشرع من قبلنا وسد الذرائع 

 .وإصباع أىل اؼبدينة
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 مقارنة بين أصول اإلمام ابن حزم وأئمة المذاهب الـأربعة: الرابع الفصل 

 ئمةبُت اإلمام ابن حزم و أ األصويل يف ىذا الفصل سوف نبُت مواقع االختالف

 .اؼبذاىب األربعة، مستعرضا فيو التعريف واألدلة لكل من القائلُت هبا واؼبخالفُت

 األصول المتفق عليها  :المبحث األول 

 الكتاب: اؼبذاىب األربعة واإلمام ابن حزم اتفقوا على ثالثة أصول، وىي إن أئمة  

  .، وال نتكلم كثَتا يف ىذا األمرالعزيز والسنة اؼبطهرة واإلصباع

 األصول المختلف فيها: المبحت الثاني 

أئمة اؼبذاىب األربعة واإلمام ابن حزم ىي تسعة  عليها إن األصول اليت مل تتفق 

االستصالح واالستحسان واالستصحاب وقول الصحايب وشرع من قبلنا القياس و : أصول

 .وسد الذرائع وإصباع أىل اؼبدينة والعرف

 القياس: المطلب األول 

ىو إغباق واقعة ال نص على حكمها بواقعة ورد : القياس يف اصطالح األصوليُت

  13.اغبكمنص حبكمها، يف اغبكم الذي ورد بو النص، لتساوي الواقعتُت يف علة ىذا 

جاء  أنو : منها ،دلةمن األحبملة  -وىم أئمة اؼبذاىب األربعة-احتج القائلون بالقياس 

عٍت االنتقال من ت(( االعتبار))وكلمة ،   14(    ) : يف القرآن الكرمي 

 . إىل اؼبقيس الشيء إىل غَته، وما القياس إال انتقال باغبكم من اؼبقيس عليو
                                                             

 52.، ص1.لوىاب خالف جعبد ا ،لم أصول الفقوع.  13
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أن اهلل سبحانو وتعاىل أنزل الشرائع، :  منها إلبطال القياس، يسوق ابن حزم األدلو

فما أمر بو فهو حالل وهنى عنو فهو حرام، وما مل يأمر بو ومل ينو عنو فهو مباح مطلق 

حالل، والنصوص جاءت بكل ما ىو ؿبرم، وجائت بكل ما ىو مأمور بو، والباقي على 

، فمن أوجب من بعد ذلك شيئا بقياس أو بغَته، فقد أتى دبا مل ياذن بو اهلل أصل اإلباحة

 15.تعاىل، ومن حرم من غَت النص، فقد أتى دبا مل يأذن بو اهلل تعاىل

 المصالح المرسلة: المطلب الثاني 

وىي اؼبصاحل اليت مل يقم دليل من الشارع على اعتبارىا وال على إلغائها، فإذا حدثت 

ومل تتحقق فيها علة اعتربىا الشارع غبكم من أحكامو ، . شرع الشارع ؽبا حكما واقعة مل ي

أي إن تشريع اغبكم فيها من شأنو أن يدفع ضررا  -ووجد فيها أمر مناسب لتشريع حكم 

اؼبصلحة اؼبرسلة ، ووجو أنو " فهذا األمر اؼبناسب يف ىذه الواقعة يسمى _ أو حيقق نفعا 

عليو مظنة دفع ضرر أو جلب نفع ، وإمنا ظبيت مرسلة ، ألن  كموىو أن بناء اغب: مصلحة 

 16. الشارع أطلقها ، فلم يقيدىا باعتبار وال إلغاء

 .موقف اإلمام ابن حزم وأئمة المذاهب األربعة من االستصالح

كما سبق يف الفصل األول أن االستصالح أصل معتمد عند اؼبذىب اؼبالكي ومل 

 . ى من اغبنفي والشافعي واغبنبلي وابن حزم الظاىري يكن كذلك عند اؼبذاىب األخر 
                                                                                                                                                                              

 2: اغبشر .  14
 2.، ص8.اؼبرجع السابق، ح.  15
 220: ص 6: ج: ، احملصول  373: ، االعتصام . 174:ص: اؼبستصفى  16
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ثبت باالستقراء أن اهلل تعاىل إمنا بعث الرسل أنو  أدلة القائلُت باالستصالحمن 

م الشريعة إمنا شرعت لتحقيق عليهم الصالة والسالم لتحصيل مصاحل العباد ، وأن أحكا

 –مصاحل الناس جبلب النفع ؽبم ودفع الضر عنهم ، فإذا كانت الواقعة فيها حكم شرعي 

يتبع فيها ىذا اغبكم ، ألنو حيقق  –بنص أو إصباع ، أو بقياس على ما فيو نص أو إصباع 

وكان فيها  – اؼبصلحة ، وأما إذا مل يوجد نص وال على اغبكم يف الواقع ، وال قياس عليها

ألنو حيثما وجدت اؼبصلحة فثم شرع اهلل  –غلب على الطن أهنا مطلوبة للشرع  –مصلحة 

 . اء على ما يتوخى فيها من مصلحةوتأخذ ىذه الواقعة حكما شرعيا ، بن –تعاىل 

أن اهلل سبحانو وتعاىل مل يًتك الناس سدى ، من غَت  : أدلة النافُت لالستصالحمن 

يكفل ربقيق مصاغبهم ، فشرع ؽبم أحكاما يف كتابو وعلى لسان رسولو ، أن يشرع ؽبم ما 

وأحكاما ىدى إليها أىل الذكر والعلم فلم خيتلفوا فيها ، وأرشدىم إىل أهنم إن تنازعوا يف 

شيء ليس فيو حكم هلل وال لرسولو ومل جيمع أىل العلم على حكم فيو ، أن يردوه إىل حكم 

و بأي طريق من طرق رده إليو وهبذا أكمل ؽبم شرعو وأمت عليهم اهلل ورسولو بالقياس عليو أ

  : نعمتو وامنت عليهم لقولو                            17
   

                                                             
 .من سورة اؼبائدة 3: اآلية   17
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، ولو كان مصاحل الناس ربتاج إىل أكثر فبا شرعو وفبا أرشد إىل االىتداء بو لبينو ومل يًتكو 

 : نو سبحانو قال على سبيل االستنكار أل            18
  

  االستحسان: المطلب الثالث 

يف   الشافعيعرفو الغزايل  ما منهابتعريفات متعددة األصوليون االستحسان  فقد عرف

: لتعريف إنومعلقا عن ىذه ا وقال{ "عقلوما يستحسنو اجملتهد ب"}: كتابو اؼبستصفى بقولو 

 .19ىو الذي يسبق إىل الفهم 

 : قولو تعاىل  ك هبا القائلون باالستحسان منهاذكر األصوليون أن ىناك أدلة سبس   

                  20 ورود اآلية يف معرض : وجو االستدالل

 . الثناء واؼبدح للذين يتبعون أحسن  القول

أن : استدل الشافعي رضبو اهلل تعاىل بأدلة كثَتة إلبطال القول باالستحسان ، منها 

اهلل تعاىل مل يًتك اإلنسان سدى ، بل أمره وهناه ، وبُت لو ما أمره بو وما هناه  عنو ، يف  

كتابو ، على لسان نبيو صلى اهلل عليو وسلم نصا أو داللة ، ومن قال باالستحسان أجاز 

 .ون دبعٌت السدى ، وخالف ما قال اهلل تعاىل لنفسو أن يك

                                                             
 .من سورة القيامة 36: اآلية   18
 171: اؼبستصفى  ص 19
 .من سورة الزمر 18اآلية  20
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فما يدل على  أن ال جيوز أن يستحسن إذا مل : فإن قال قائل } : قال يف األم 

:  قــال اهلل عز وجـل: يدخل االستحسان يف ىذه اؼبعاين مع ما ذكرت يف كتابك ىذا ، قيل 

               
ل العلم بالقرآن فيما علمت أن فلم خيتلف أى 21

السدى الذي ال يؤمر وال ينهي ، ومن أفىت أو حكم دبا مل يؤمر بو فقد أجاز لنفسو أن 

أقول دبا شئت : يكون يف معاين السدى ، وقد أعلمو اهلل أنو مل يًتكو سدى ، ورأى أن قال 

ُت وعوام حكم صباعة ، وادعى ما نزل القرآن خبالفو يف ىذا ويف السنن ، فخالف منهاج النبي

  22{.من روى عنو من العاؼبُت

وابن حزم يرى أ ن االستحسان شطط يف االجتهاد، ألن االستحسان خيتلف  

فما يعده حسنا ناس يعده قبيحا آخرون، وما يعده . باختالق األحوال واألشخاص واألزمان

 :ل مصلحة ناس يعده آخرون مضرة، فتبطل اغبقائق الشرعية وتضطرب، ولذا يقو 

ومن احملال أن يكون اغبق يف االستحسان دون برىان، ألنو لو كان ذلك لكان اهلل " 

تعاىل يكلفنا ما ال نطيق، ولبطلت اغبقائق، ولتضادت الدالئل، وتعارضث الدالئل، ولكان 

اهلل تعاىل يأمرنا باالختالف الذي قد هنانا عنو، وىذا ؿبال ألنو ال جيوز أصال أن يتفق 

ماء كلهم على قول واحد على اختالف مهمهم وطبائعهم وأغراضهم، فطائفة استحسان العل

طبعها الشدة، وطائفة طبعها اللُت، وطائفة طبعها التصميم، وطائفة طبعها االحتياط، وال 

                                                             
 .من سورة القيامة 36اآلية  21
 298: ص 7: األم ج 22
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سبيل إىل االتفاق على استحسان شيء واحد مع ىذه الدواعي واػبواطر اؼبهيجة، وكبن قبد 

اؼبالكيون، وقبد اؼبالكيُت قد استحسنوا ماستقبحو  اغبنفيُت قد اسنحسنوا ماستقبحو

اغبنفييون، فاغبق حق وإن ستقبحو بعض الناس، والباطل باطل وإن استحسنو الناس، فصح 

 23.أن االسنحسان شهوة واتباع اؽبوى وضالل، وباهلل نعوذ من اػبذالن

 االستصحاب: المطلب الرابع 

االستدالل }ريج الفروع على األصول فقد عرفو شهاب الدين الزقباين يف كتابو زب 

 24{بعدم الدليل على نفي اغبكم أو بقاء ما ىو ثابت بالدليل وىو اؼبلقب   باالستصحاب 

فبا تقدم من البحث يف الفصل األول نستنتج أن االستصحاب أصل معتمد عند  

 .اغبنفي واإلمام ابن حزم ، ومل يكن كذلك عند اؼبذىب  اؼبذىب اؼبالكي والشافعي واغبنبلي

 : قولو تعاىل : احتج القائلون باالستصحاب بأدلة منها             

      
أن األلف والالم يقتضي التخصيص جبهة االنتفاع :، وجو الداللة  25

 . فيكون االنتفاع جبميع ما يف األرض جائزا إال اػبارج بدليل

                                                             
  17.، ص6.اإلحكام ج.  23
 172: ص 1: زبريج الفروع على األصول ج 24
 .من سورة البقرة 29اآلية  25
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ا يثبت بيقُت ال يزول إال بيقُت مثلو، فال يزول بالشك، فمن  ن مرى أوإن ابن حزم ي  

يستمر على حكم اؼبتوضئ، ويصلى : " كان متوضئا وشك يف حدث نقض وضوءه، قال 

 ".بوضوءه

الطهارة واغبل واغبرمة وكبوىا أحكام شرعية  أن ىو :أدلة النافُت لالستصحابمن و  

بل الشارع وأدلة الشرع منحصرة يف النص واألحكام الشرعية ال تثبت إال بديل منصوب من ق

 .واإلصباع والقياس ، إصباعا واالستصحاب ليس منها، فال جيوز االستدالل بو يف الشرعيات

 قول الصحابي: المطلب الخامس 

ىو ما إذا ورد عن الصحايب قول من فتوى أو قضاء  يف : واؼبراد بقول الصحايب 

أو سنة ، ومل حيصل عليها إصباع ومل ربتمل  حادثة شرعية ، ومل يرد فيها نص من كتاب

االشتهار فيما بُت الصحابة بأن كانت فبن ال تقع هبا البلوى واغباجة للكل فلم يكن من 

باب ما اشتهر عادة مث ظهر نقل ىذا القول يف التابعُت ومل يرو عن غَته من الصحابة 

 .خالف ذلك

معتمد عند اؼبذىب اغبنفي  فبا سبق ذكره يف الفصل األول أن قول الصحايب أصل

وفيما . واؼبالكي واغبنبلي ، ومل يكن كذلك عند اؼبذىب الشافعي واإلمام ابن حزم الظاىري

 .يلي نتناول أدلة القائلُت بو والنافُت لو
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 قولو تعاىل :  بأدلة منهااحتج القائلون حبجية قول الصحايب      

                                  

                                     


قالوا قوال فاتبعهم متبع عليو قبل أن ، فوجو الداللة ، أن اهلل أثٌت على من اتبعهم فإذا  26

يعرف صحتو فهو متبع ؽبم فيجب أن يكون ؿبمودا على ذلك وان يستحق الرضوان ولو  

كان اتباعهم تقليدا ؿبضا كتقليد بعض اؼبفتُت مل يستحق من اتبعهم الرضوان إال أن يكون 

 27.عاميا فأما العلماء اجملتهدون فال جيوز ؽبم اتباعهم حينئذ

 : قولو تعاىل منها ج النافون لقول الصحايب حبجج وقد احت          

         
، أوجب الرد عند االختالف إىل اهلل والرسول فالرد إىل قول  28

   .الصحايب يكون تركا للواجب وىو فبتنع

 

 

                                                             
 .من سورة التوبة 100اآلية  26
 124: ص 4: إعالم اؼبوقعُت ج 27
 من سورة النساء 59اآلية  28
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