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 مقدمة

   (هلل الذي أنزل على عبده الكتاب ومل جيعل لو عوجا احلمد     

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

 .إىل النور وىداىم إىل صراط مستقيم 

سالة وأدى األمانة وبني والصالة والسالم على سيد ادلرسلني وإمام ادلتقني بلغ الر 

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

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

 .ونقلوا ىذا الدين عمن قبلهم دلن بعدىم

عمن قبلو دلن بعده حىت وصل -ال أن ابن حزم أما بعد، فمما ال خالف فيو وال جد

أئمة ادلذاىب عامل رلتهد، ومن ادلعلوم أنو أصويل وفقيو ظاىري خالفت أقوالو أقوال  -إلينا

فانطالقا من . موذلك يرجع إىل أنو ختتلف بعض أصولو عن أصوذل. يف أمور عدة األربعة

مقارنة بني أصولو وأصول  ماإلمام ابن حز  ىذا، يريد الباحث أن يدرس ويبحث يف أصول

 .أئمة ادلذاىب األربعة

وصلى اهلل . أخريا نسأل اهلل أن ينفعنا ىذا البحث وتعم تلك ادلنفعة لألمة اإلسالمية

 .على سيدنا زلمد وعلى آلو وصحبو أمجعني
                                                             

 2:البقرة 1
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 خلفية الموضوع

حينما درست يف معهد العوم اإلسالمية والعربية قسم الشريعة مسعت من خالل بيان 

فهذا األمر ، األساتذة الدروس أهنم ال دييلوا كثريا إىل ابن حزم كلما ذكروا أقوالو وحجتو بعض

حثين كثريا على معرفة أقوال ىذا العامل وحججو وآرائو الفقهية واألصولية، فكلما دخلت 

مكتبة معهد العلوم اإلسالمية والعربية قرأت بعض الكتب اليت تتعلق بابن حزم منها ما ألفو 

خ زلمد أبو زىرة حيث إنو يتكلم فيو عن ابن حزم حياتو وعصره وآراءه وفقو، فحاصل الشي

أن اإلمام ابن حزم انفرد كثريا عن األئمة األربعة يف آراءه الفقهية حىت يظن  ما اطلعت عليو

اجلمع  :وىي  ،أراد الباحث ما دتكن معاجلتو ثأن بينهم فرقا بعيدا، ففي ىذا البح

اإلمام ابن حزم وأئمة ادلذاىب األربعة، ألن من أسباب اختالف  واالطالع على أصول

 .العلماء يف بعض األقوال الفقهية ىو اختالفهم يف األصول، وااهلل ادلوفق إىل أقوم الطريق

 أسباب اختيار الموضوع

دراسة )أصول ابن حزم "ىناك أسباب كثرية دعتين إىل اختيار ىذا ادلوضوع أعين موضوع 

 :، ومن أمهها ما يلي "( أئمة ادلذاىب األربعة ابن حزم وأصول اإلمام أصولمقارنة بني 

أن علم اأًلصول لعلم مهم، إذ بو تعرف كيفية استنباط األحكام، ومعرفتنا ذلا تدخلنا  .1

وادلعروف أن عبادة العامل ليست كعبادة . يف ضمن الذين يعلمون -إن شاء اهلل-
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 )اجلاىل                               )2.  وعلى

قسم –شكل خاص فإن االىتمام مبايتعلق بعلم األصول شلا يهدفو برنامج ادلاجستري 

إعداد الدارسني : )باجلامعة كما يأيت منصوصا يف ضمن أىدافو  -الفقو وأصولو

ضايا احلياة وفق منهج ليكونوا علماء قادرين على التأصيل والتصور الصحيح لق

 (.  الكتاب والسنة وما أمجع عليو السلف الصاحل واستقر عند علماء األمة ورلتهديها

وما يتفرع منها اإلمام ابن حزم وأئمة ادلذاىب األربعة  أصول على تاطلعأنين حينما  .2

لوجدت فيها فرقا واختالفات كثرية دعتين إىل معرفتها ومجعها يف من اآلراء الفقهية، 

 .حبث مستقل

 دراسة سابقة والجديد من هذا البحث

 :بالنسبة للدراسات السابقة ذلذا ادلوضوع فحاصل ما اطلعت عليو منها ما يأيت  

 : الطالب سائل اإلتبات، اسميف و  األربعة لالئمة الظاىري حزم ابن اإلمام سلالفات -

 وىي الشرباين، الدكتور ىارون كامل األستاذ : ادلشرف اسم أمحد عبد اجمليد صاحل،

، تتحدث ىذه الرسالة عن االختالف بني اإلمام اخلليل يف جامعة ماجستري رسالة

ابن حزم وأئمة ادلذاىب األربعة يف الفروع الفقهية يف وسائل اإلثبات كحكم شهادة 

 . النساء يف احلدود وجتزئة اإلقرار ادلركب واحلكم بالشاىد واليمني يف األموال 

                                                             
 9: الزمر .  2
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 : الطالب العبادات، اسم فقو يف األربعة لالئمة الظاىري حزم ناب اإلمام سلالفات -

 أمحد إبراىيم ياسني الدكتور األستاذ : ادلشرف ،اسم ياسني بين زلمود عوض زكريا

، تتكلم ىذه الرسالة عن االختالف األردنية اجلامعة يف دكتوراة رسالة وىي درادكة،

لفروع الفقهية يف العبادات من الصالة بني اإلمام ابن حزم وأئمة ادلذاىب األربعة يف ا

 . والصوم واحلج وغريىا

ئمة األربعة يف فقو األحوال الشخصية سلالفات اإلمام ابن حزم الظاىري لأل -

األستاذ  :خالد علي سليمان بين امحد، اسم ادلشرف   :اسم الطالب ، وادلعامالت

اجلامعة األردنية، الدكتور ياسني أمحد إبراىيم درادكة، وىي رسالة دكتوراة يف 

تتحدث ىذه الرسالة عن االختالف بني اإلمام ابن حزم وأئمة ادلذاىب األربعة يف 

الفروع الفقهية يف األحوال الشخصية من الزواج والطالق والوصية وغريىا كما 

تتحدث أيضا عن االختالف بينهم يف الفروع الفقهية يف ادلعامالت من البيع والربا 

 .والقرض وغريىا

فانطالقا من بعض ادلوضوعات ادلوجودة يريد الباحث أن حيضر شيئا جديدا وىو أن   

أئمة ادلذاىب األربعة حىت يتبني لنا أسباب ابن حزم وأصول  اإلمام أصول يطلع على

 . االختالف يف آرائهم الفقهية
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 تحديد مشكلة البحث

رتبا وموجها حددت يف ىذا البحث حدودا كي ال يتسع إطار حبثو، وليكون البحث م

 :أضع حدودا ومسائل عن طريق األسئلة اآلتية 

 ما ىي أصول اإلمام ابن حزم وأئمة ادلذاىب األربعة؟  .1

 بني أصول اإلمام ابن حزم وأئمة ادلذاىب األربعة ؟ ماىي أوجو االتفاق واالختالف .2

 ما ىي أسباب اختالف أصول اإلمام ابن حزم وأصول أئمة ادلذاىب األربعة؟ .3

  بحثأهداف ال

مبا أن الكتابة يف ىذا ادلوضوع ومناقشة أدلتو وادلوازنة بينهما يعترب خدمة ذلذه الشريعة 

بالكتابو يف ىذا ادلوضوع،  -أرجو ثوابو من اهلل العلي القدير–فنويت ادلسامهة جبهد متواضع 

 :ومن أىم أىداف ىذا البحث 

 .معرفة أصول اإلمام ابن حزم وأئمة ادلذاىب األربعة .1

بني أصول اإلمام ابن حزم وأئمة ادلذاىب  أوجو االتفاق واالختالف معرفة .2

 .األربعة

 .معرفة أسباب اختالف أصول اإلمام ابن حزم وأصول أئمة ادلذاىب األربعة .3
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 أهمية البحث وفوائده

فوائد : نظر من ناحيتني تفوائد ىذا البحث و إن لكل حبث ال خيلوا من أمهية وفوائد، 

الوقوف : ىي  من ىذا البحث وائد العلمية النظريةالفف .لمية تطبيقيةلمية نظرية وفوائد عع

على مواقع االختالف واالتفاق األصويل بني اإلمام ابن وحزم وأئمة ادلذاىب األربعة والوقوف 

أننا نقدر على : هي ف فوائد العلمية التطبيقيةالوأما . على أسباب حدوث ىذا االختالف

ام ابن حزم وأئمة ادلذاىب األربعة يف ادلسائل الفقهية ويف نفس اآلراء األصولية لإلمتطبيق 

 . الوقت نستطيع حتليل وتأصيل اخلالف الواقع بينهم

 منهجي في البحث

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

من  ،ومنهج المقارنةنتاجي المنهج االست انتهاء ادلوضوع ، وإن منهجي يف ىذا البحث ىو

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

، ومن أبرز مالمح وأصول أئمة ادلذاىب األربعة ابن حزم اإلمام ادلتوفرة وادلقارنة بني أصول

 :منهجي يف البحث مايلي 

مع والًتتيب ادلراجع سوف أسلك مسلك اجلادلصادر و بعد االطالع من عدة  .1

 .أئمة ادلذاىب األربعةابن حزم و اإلمام وادلقارنة بني أدلة 
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أيب حنيفة مث مالك – أقوال أئمة ادلذاىب األربعة ترتيب أقوال األصولني، فقدمت .2

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

ت يف نسبة االعتماد يف نسبة القول على أمهات كتب أصحابو، كما اعتمد .3

 .القول للمعاصرين إىل مؤلفاهتم ادلطبوعة ادلتداولة

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

 .أوضح للقارئ وأبعد عن انقطاع تفكريه –يظهر يل 

 .عزو اآليات القرآنية إىل مواضعها من كتب اهلل تعاىل بذكر السورة ورقم اآلية .5

 .حاديث الواردة يف البحث من كتب السنة ادلعتمدةختريج األ .6

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

 .الًتاجم

ادلقارنة بني اإلمام ابن حزم وأئمة ادلذاىب األربعة، وذلك بذكر أىم مواضع  .8

 . االتفاق واالختالف

إصابة احلق يف حبثي ىذا، وبعد ذلك فإين أرجو من اهلل التوفيق والسداد و 

 .  والكمال هلل تعاىل والعصمة لرسلو صلوات اللع وسالمو عليهم

 مخطط البحث

أصول  بنيدراسة مقارنة وىي  "أصول ابن حزم: " كتبت ىذه الرسالة بعنوان

 .وىي حتتوي على ادلقدمة وثالثة فصول. أئمة ادلذاىب األربعة وأصول ابن حزماإلمام 
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تشتمل على خلفية ادلوضوع، وأسباب اختياره، والدراسات  وىي ،المقدمة: األول  

 .، وادلنهج الذي اتبعتو، وسلطط   البحثوفوائده السابقة، وحتديد مشكلة ادلوضوع، وأىدافو

 ونسبو امسومن ترمجة ابن حزم  ، يتكلم فيو الباحث عنالفصل األول: الثاني  

 .هآثار ي و الفقه ومنهجو  ورحالتووتالميذه  شيوخوياتو حو ووفاتو   ،همولدو 

الباحث عن أصول ابن حزم  فيويتحدث ، أصول ابن حزم:  الفصل الثاني

 .االستصحتابو  الدليلو  اإلمجاعو  السنةو  القرآنوىي  اخلمسة

يتكلم فيو الباحث عن تراجم ، أئمة المذاهب األربعةأصول :  الفصل الثالث

م أيب حنيفة مث مالك مث الشافعي مث وأصول أئمة ادلذاىب األربعة حسب األقدمية من اإلما

 .-رمحهم اهلل رمحة واسعة-أمحد

أئمة المذاهب ابن حزم وأصول اإلمام مقارنة بين أصول : الفصل الرابع  

يبدأ ىذا الفصل بالكالم عن األصول ادلتفق عليها بني اإلمام ابن حزم وأئمة األربعة، 

س القياختلف فيها وىي ألصول ادلا مث ادلذاىب األربعة وىي القرآن والسنة واإلمجاع

 سد الذرائعو  شرع من قبلناو  قول الصحايبو  االستصحابان و االستحسو  االستصالحو 

، ومع كل أصل من األصول ادلختلف فيها كالم عن أثر العرفو  إمجاع أىل ادلدينةو 

 .االختالف يف الفقو اإلسالمي
 

 


