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 ملخص الرسالة

.                                                                           وعلى آله وصحبه أمجعني, السالم على أشرف األنبياء واملرسلنيوالصالة و , احلمد هلل رب العاملني
 أما بعد

 :فهذا ملخص هلذه الرسالة العلمية لنيل درجة املاجستري يف الدراسات االسالمية وهي بعنوان

 في األصول على األربعة المذاهب من المعتمد حزم ابن اإلمام فيها خالف التي اآلراء تخريج))
 ((.الصالة كتاب

 وفهارس,  وخامتة,  وبابني,  ومتهيد, اشتملت على مقدمة. 
 البحث , ومنهج السابقة والدراسات , اختياره وأسباب املوضوع أمهية وفيها : المقدمة ,

 . خطة البحثو 
 ونبذة خمتصرة عن أصوله, -اهلل هرمح- حزم ابن لإلمام ترمجة وفيه : التمهيد. 
 حيث يشمل , س  عل  ختريج الرروع على األصولأل التأصيلية الدراسة : األول الفصل

هذا الرصل على التعريف هبذا العل  وموضوعه واستمداده وحكمه وفائدته وأنواعه 
 .ومسريته التارخية

 على - اهلل رمحه - حزم ابن اإلمام آراء ختريج يف التطبيقية الدراسة :الفصل الثاني 
بن حزم اليت هذا الرصل التخريج آلراء اإلمام احيث يشمل , الصالة كتاب يف األصول

 .خالف فيها املعتمد من املذاهب األربعة على األصول
 وفيها أه  ما توصلت إليه من نتائج: الخاتمة. 
 وتربز قيمته العلمية, وهي تكشف كثرياً من فوائد الكتاب :الفهارس. 

 .الحمد هلل رب العالمين ر دعوانا أنوآخ

 (عميد كلية الشريعة)                           (المشرف)                        (الطالب)      

 غازي بن مرشد العتييب. د.أ:علي بن صاحل احملمادي              االس .د.أ:حممد بن مجال مقرم         االس :االس 
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Abstract 

Praise be to Allah, and peace and blessings be upon His Prophets and 

Messengers, and upon his family and companions 

After 

     Abstract of  dissertation of  master in Islamic studies and is entitled: 

((Graduation reviews where bucking Imam Ibn Hazm adopted from the 

four schools on the assets in the Prayer Book)) 

 consists of an introduction, and reboot, and two chapters, and a 

conclusion, and indexes. 

 Introduction: The importance of the subject and the reasons for his 

choice, and previous studies, and research methodology and research 

plan. 

 boot: and the translation of Imam Ibn Hazm of Allah's mercy, and a 

brief on its assets. 

  Chapter I: Altoeselah study of the foundations of the graduation of 

the branches on the assets, where this chapter covers the definition of 

this science and its subject and Astmadadh, wisdom and usefulness of 

his career, types and Historical Films. 

  Chapter II: Applied study in the graduation of the views of Imam Ibn 

Hazm - may God have mercy on him - on the assets in the prayer book, 

where this chapter includes graduation to the views of Imam Ibn Hazm 

which violates adopted from the four schools on assets. 

 Conclusion: and the most important findings. 

  indexes: It reveals a lot of the benefits of the book, and highlights the 

scientific value. 

And Praise be to Allah, the Lord of the Worlds 

 

         Student                          Supervisor                  Dean of the Faculty of Sharia     

Mohammad bin Jamal        Prof.ali bin Saleh            Prof. Ghazi bin Murshid  

            Maqram                     Al Mehmadi                           Al-Otaibi 
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وسدددي ات , ونعدددوا بددداهلل مدددن شدددرور أنرسدددنا , ونسدددتعينه , ونسدددت رره , حنمدددده , حلمدددد هلل إن ا    

 .ومن يضلل فال هادي له , من يهده اهلل فال مضل له , أعمالنا 

 .وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له    

 . وأشهد أن حممداً عبده ورسوله   

 .{201:آل عمران}[ ڦ ڦ ڤ ٿٹٹٹٹڤڤڤ ٿ]

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]

 {2:النساء}[  ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

 ڭ ۓ ۓ ے ے   ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ]

 {00/02:األحزاب}[ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ

 : ( )أما بعد 

فإن عل  أصول الرقه هو العل  الذي يبني املناهج اليت انتهجها األئمة اجملتهدون يف       
واسطته األحكام الشريعة من النصوص و البناء عليها باستخراج العلل وتُعرف ب, استنباطه  

                                                           

 اح,, وهي يف االبتداء عامة, يف خطبة النك-رضي اهلل عنه   -يعلمها أصحابه  -صلى اهلل عليه وسل   -هذه هي خطبة احلاجة اليت كان النيب (   )
 يُنظر خطبة احلاجة اليت كان الرسول,  -.رضي اهلل عنه  -ابن مسعود, وأيب موسى األشعري, وابن عباس, وغريه  : وغريها, وهي مروية عن

 .يعملها لأللباين 
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وأشار إليها , وتلم  به املصاحل اليت قصد إليها الشرع احلكي  , اليت تبىن عليها األحكام 
   .( ) وصرحت هبا أو أومأت إليها السنة النبوية, القرآن الكرمي 

ين هذا الرن التطبيقية اليت تكسب وعل  ختريج الرروع على األصول من أرحب مياد     
حيث تواجه طالب العل  يف , طالب العل  الدربة واملكنة من علمي أصول الرقه وفروعه معًا 

, صعوبة الربط بني علوم الشريعة  مقاصداً و وسائاًل : من أمهها , زماننا هذا حتديات ومراوز 
 .تنظرياً وتطبيقاً 

وتبين طالب العل  بناًء حمكماً , ساه  يف رأب هذا الصدع وعل  التخريج من العلوم اليت ت     
 تبىن على إمنا الرروع أن عليك خيرى ال مث:" - رمحه اهلل - ( )حيث قال الزجناين,  رصينًا 
 الرروع أحكام بني االرتباط وجه إىل يهتدي وال  االستنباط كيرية يره  ال من وأن األصول
 الررعية املسائل فإن حبال عليها الترريع ميكنه وال اجملال له عيتس ال الرقه أصول اليت هي وأدلتها
 هبا حيط مل أصوهلا يعرف مل ومن منظومة وأوضاع معلومة أصول هلا وبُعد غاياهتا اتساعها على
 .( )"علماً 
 دينه , عن يناضلون أناس  " ومن عظي  نع  اهلل تعاىل أن منَّ على هذه األمة بتسخري      

 وأاهبوا األفكار , واستعملوا واألرض , السموات ملكوت يف فنظروا برباهينه ويدفعون الشبه
 جليسًا , برهب  وفازوا أنيسًا , اخللوة واختذوا وهنارًا , ليالً  الك عن يش له  ما عن أنرسه 
 مع والواقرون خلقه , من العارفون وه  وأرضه , مساواته يف اهلل صنع عجائب إىل حىت نظروا
 وجه يف غربوا مناقض , خص  فيه جادل أو معارض اإلسالم دين عارض نفإ أداء حقه ,

 .الدين ومحاة اإلسالم جند فه  القاطعة , شبهاته , باألدلة
 وسل  , فاستنبطوا عليه اهلل صلى هال رسول وعن اهلل عن فهموا سادةً  هؤالء من اهلل وبعث
وكان من هؤالء األعالم جن  ,  ( ) "والسنة الكتاب يف الشريعة أغراض من معانيها فهموا أحكاماً 

                                                           

 ( . :)آراؤه الرقهية حملمد أبو زهرة  –ابن حزم حياته وعصره  :يُنظر (   )
 نظر وويل القضاء,ويل ,فقيه أصويل ترقه, الزجناين خبتيار بن حممود بن أمحد نب حممود املناقب أبوهو  :الزجناين (   )

 .  (77 / 1 ) النبالء أعالم سري: يُنظر. هد  7 تويف سنة , شأنه وعظ  العام, الوقف
 (. - : )ختريج الرروع على األصول للزجناين (   )
 (.  : )املوافقات للشاطيب (   )
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 فيها والتأليف , وحتصيلها العلوم قد بذل نرسه يف سبيل نيل, أضاء يف مساء االجتهاد 
نتاج بذله  فكان , إنه اإلمام ابن حزم ؛ فيه بعزم واجتهد , أمره هذا حبزم فأخذ , وتأصيلها

داين رمحه اهلل رمحة واسعة ونرع وال بعلمه القاصي فشهد , ومصنرات وفرية , كثرية كتباً  هذا؛
 . بعلمه اإلسالم واملسلمني

 
هذا  تبيِن  القرى أم جبامعة ملركز الدراسات االسالمية يسَّر أن وجل ؛ عز اهلل توفيق ومن      
 , فكان " كتاب الصالة " منه نصييب وكان ماجستري , رسائل عدة يف وإخراجه املشروع
 :العلمية  األطروحة هذه عنوان
تخريج اآلراء التي خالف فيها اإلماُم ابُن حزٍم المعتمَد من المذاهب األربعة ))

 . ((على األصول في كتاب الصالة 

عليه , وهو ويِل يف الدنيا و اآلخرة , وال حول و ال قوة يل إال به , فاهلل املوفق وحده     
   .وهو عوين واعتمادي ,  اتكايل 
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 :اختيارهأهمية الموضوع وأسباب 

, وارتباطه الوثيق بالكتاب والسنة ,وعقليته الرذة , إن مكانة اإلمام ابن حزم العلمية : أواًل   
 . جيعل الباحث يف تطلع للنظر إىل املوروث الذي خلره رمحه اهلل

تكمن أمهية هذا البحث يف أمهية عل  ختريج الرروع على األصول اليت تكسب طالب  :ثانيًا 
وهو أحد مثار عل  ,  الدربة واملكنة يف تطبيق عل  أصول الرقه تطبيقًا عمليًا العل  بإان اهلل

 .األصول

يف خمالرته  -رمحه اهلل  -الوقوف على األصول اليت استند عليها اإلمام ابن حزم  :ثالثًا 
 .للمذاهب األربعة 

األصولية , ولو يف من الناحية  - رمحه اهلل -املسامهة يف خدمة فقه اإلمام ابن حزم  :رابعًا 
 .جزئية معينة حسب اجلهد واإلمكان 

ختريج اآلراء اليت خالف فيها اإلمام ابن حزم املعتمد ) اإلسهام يف إكمال مشروع  :خامسًا 
 ( .من املذاهب األربعة على األصول 

 :أهداف الموضوع 

مد من املذاهب املعت -رمحه اهلل  -مجع املسائل الررعية اليت خالف فيها ابن حزم : أواًل 
مث ختريج هذه الرروع على  ومن -رمحه اهلل  -, وتوثيقها والتأكد من نسبتها البن حزم األربعة
 .أصوهلا

التعرف على خصائص املذهب الظاهري الذي امتاز باستقالله عن املذاهب األربعة :  ثانياً 
 .وخمالرته هلا يف الكثري من املسائل  
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وطرق  -رمحه اهلل  -ائل الرقهية اليت خالف فيها ابن حزم التعرف على أصول املس: ثالثًا 
 .استدالله فيها 

 :وهي على ضربني  :الدراسات السابقة    

 :الجانب الفقهي : أوال 

  مشروع علمي تبناه املعهد العايل للقضاء جبامعة اإلمام حممد بن سعود بعنوان [

 :التايل, والك يف شىت أبواب الرقه ك[ مرردات ابن حزم الظاهري

وهي عبارة عن رسالة علمية لنيل مفردات ابن حزم الظاهري في كتاب الطهارة  . 

وحصل  سلطان بن عبدالرحمن عبدالقادر العبيدان :درجة املاجستري للباحث 

 .هد 1   هبا على درجة املاجستري يف عام 

وهي عبارة عن رسالة علمية لنيل  مفردات ابن حزم الظاهري في كتاب الصالة  . 

, وحصل هبا على درجة  خالد بن إبراهيم السليم: املاجستري للباحث  درجة

 . هد 1   املاجستري يف عام 

وهي عبارة عن رسالة علمية لنيل  مفردات ابن حزم الظاهري في كتاب الصيام . 

وحصل هبا  عبداإلله بن إبراهيم عبدالرحمن العروان :درجة املاجستري للباحث 

 .هد 1   على درجة املاجستري يف عام 
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وهي عبارة عن رسالة علمية لنيل  مفردات ابن حزم الظاهري في كتاب الحج . 

وحصل هبا على درجة  يحيى بن احمد عبداهلل الزامل :درجة املاجستري للباحث 

 .هد 1   املاجستري يف عام 

وهي عبارة عن رسالة علمية مفردات اإلمام ابن حزم الظاهري في كتاب البيوع  .5

وحصل هبا  سليمان بن إبراهيم سعود النجيدي :تري للباحث لنيل درجة املاجس

 .هد 1   على درجة املاجستري يف عام 

وهي  مفردات اإلمام ابن حزم الظاهري عن المذاهب األربعة في كتاب النكاح .1

عصام بن عبدالعزيز  :عبارة عن رسالة علمية لنيل درجة املاجستري للباحث 

 .هد 1   درجة املاجستري يف عام وحصل هبا على  عبدالرحمن آل الشيخ

وهي عبارة عن رسالة علمية  مفردات اإلمام ابن حزم الظاهري في فقه الجنايات .7

 عبدالرحمن بن صالح عبدالعزيز الحمدان :لنيل درجة املاجستري للباحث 

 .هد 1   وحصل هبا على درجة املاجستري يف عام 

وهي عبارة عن رسالة  مفردات اإلمام ابن حزم الظاهري في كتاب الحدود .8

وحصل  احمد بن سالم عبداهلل الغامدي :علمية لنيل درجة املاجستري للباحث 

 .هد 1   هبا على درجة املاجستري يف عام 
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  مخالفات اإلمام ابن حزم الظاهري لألئمة األربعة في فقه األحوال الشخصية

, هد 1   وهو مطبوع بدار احلامد باألردن , د دراسة مقارنة  والمعامالت

 . أحمد بني علي خالد: للباحث 

 ابن حزم والمسائل التي خالف فيها الجمهور في العقائد واألصول والعبادات 

, من منشورات جامعة سبها بليبيا , وهو حبث مقتضب جدًا يف جملة علمية , 

 .محمد صالح موسى حسين : للباحث 

 :الجانب األصولي : ثانيا 

على حد علمي القاصر على أي دراسة تتعلق بتخريج  مل أقف بعد البحث والسؤال   
املعتمد من املذاهب األربعة على  –رمحه اهلل  –املسائل اليت خالف فيها اإلمام ابن حزم 

 . األصول 

 

 :منهجي في البحث  

 املعتمد من املذاهب األربعة  –رمحه اهلل  –املسائل اليت خالف فيها ابن حزم  تتتبع
 . الصالة من خالل كتبه يف كتاب

 ًا أقوم فيه بتخريج املسألة على أصول ابن حزم رمحه اهلل طلبلكل مسألة م  تفردأ
 : فروعمن خالل ثالثة 

 . -رمحه اهلل  -توثيق نص املسألة من كالم ابن حزم : األول  ررعال
 .املعتمد من أقوال املذاهب األربعة يف املسألة : الثاين  ررعال
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 .- رمحه اهلل -ألة على األصول اليت استند عليها ابن حزم ختريج املس: الثالث  لررعا
  اآليات وبيان موضعها من سور القرآن  تمقر . 
  ختريج األحاديث واآلثار ؛ فإن كان احلديث يف الصحيحني أو يف أحدمها أكتري

وال أخرجه من غريمها إال لرائدة تقتضي الك , وإن مل  يكن فيهما أو يف , به 
 . رجهأحدمها اكرت من خ

  ترمجة األعالم الوارد اكره  يف البحث ما عدا اخللراء الراشدين , واألئمة األربعة
 . مع ضبط أمسائه  بالشكل عند احلاجة 

  عند احلاجة ضبط الكلمات ال ريبة بالشكل , وبيان معناها. 
  وال ريب والبلدان واألصول املخرج  األعالم ووضع فهارس لآليات واألحاديث

 .در واملراجع واملوضوعات واملصا عليها

 .وأن يكون خالصا لوجهه وابت اء مرضاته , وأن ينرع به , واهلل أسال أن ينرعين هبذا العمل 
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 -:خطة البحث 

 .وفهارس, وخاتمة , وبابين , وتمهيد , يشتمل البحث على مقدمة    

 .قة  , ومنهج البحثالدراسات السابوفيها أمهية املوضوع وأسباب اختياره , و  :المقدمة 

 : انوفيه مباحث ونبذة خمتصرة عن أصوله, مام ابن حزم رمحه اهلل إلل ترمجةوفيه  :التمهيد 

  وفيه ثمانية  -رحمه اهلل  -إلمام ابن حزم ترجمة ل: المبحث األول
 :مطالب 

 .نسبه ومولده ونشأته : املطلب األول 

 .طلبه للعل  ورحالته: املطلب الثاين 

 .عقيدته : الث املطلب الث

 .شيوخه وتالميذه : املطلب الرابع 

 .ورعه وزهده وحمنته : املطلب اخلام  

 .صراته وثناء العلماء عليه : املطلب السادس 

 .مؤلراته وآثاره العلمية : املطلب السابع 

 .وفاته رمحه اهلل تعاىل : املطلب الثامن 

  إجماالً  -رحمه اهلل  -أصول اإلمام ابن حزم : المبحث الثاني: 

 لعلم تخريج األصول على الفروعالدراسة التأصيلية : األول  فصلال:  
 :وفيه سبعه مباحث 

 .تعريف التخريج ل ة واصطالحاً :  المبحث األول
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 . موضوعه :  المبحث الثاني

 .استمداده :  المبحث الثالث

 .حكمه :  المبحث الرابع

 .فائدته :  المبحث الخامس

 .واعه أن:  المبحث السادس

 . املسرية التارخيية لعل  التخريج :  المبحث السابع

 : انمطلبوفيه  

 .نشأته  وتطوره : األول  طلبامل
 .كتب عل  التخريج : الثاين  طلبملا

 الدراسة التطبيقية في تخريج آراء اإلمام ابن حزم : الثاني  فصلال- 
 :على األصول في كتاب الصالة -رحمه اهلل 

  : باحثمو فيه تسعة 

 على  -رحمه اهلل  –تخريج آراء اإلمام ابن حزم : األول  مبحثال
 :صول في  ررو  الصالة األ
 : طالبة مثالثوفيه  

من تعمد ترك الصالة حتى خرج وقتها فال يقدر على : االول  طلبالم -
  .قضائها أبداً 

 : فروعو فيه ثالثة 
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 . -اهلل  رمحه -توثيق نص املسألة من كالم ابن حزم : األول  الررع
 .املعتمد من أقوال املذاهب األربعة يف املسألة : الثاين  الررع
 .-رمحه اهلل  -ختريج املسألة على األصول اليت استند عليها ابن حزم : الثالث  الررع

العورة المفترض سترها في الصالة من الرجل حلقة الدبر : الثاني  طلبالم -
  .والذكر وليس الفخذ عورة 

 : فروعو فيه ثالثة 

 . -رمحه اهلل  -توثيق نص املسألة من كالم ابن حزم : األول  الررع
 .املعتمد من أقوال املذاهب األربعة يف املسألة : الثاين  الررع
 .-رمحه اهلل  -ختريج املسألة على األصول اليت استند عليها ابن حزم : الثالث  الررع

  .ورة األمة عدم التفريق بين عورة الحرة وع: الثالث  طلبالم -

 : فروعو فيه ثالثة 

 . -رمحه اهلل  -توثيق نص املسألة من كالم ابن حزم : األول  الررع
 .املعتمد من أقوال املذاهب األربعة يف املسألة : الثاين  الررع
 .-رمحه اهلل  -ختريج املسألة على األصول اليت استند عليها ابن حزم : الثالث  الررع
 على األصول في  -رحمه اهلل  –ج آراء اإلمام ابن حزم تخري: الثاني  مبحثال

 . األذان واإلقامة 

 : طالبة مثالثو فيه 

   .صالة فريضة في الجماعة إال بأذان وإقامة  ءال تجزي: األول  طلبالم -

 : فروعو فيه ثالثة 
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 . -رمحه اهلل  -توثيق نص املسألة من كالم ابن حزم : األول  الررع
 .عتمد من أقوال املذاهب األربعة يف املسألة امل: الثاين  الررع
 .-رمحه اهلل  -ختريج املسألة على األصول اليت استند عليها ابن حزم : الثالث  الررع

وجوب حمد اهلل عند العطس وتشميت العاطس ورد السالم : الثاني  طلبالم -
 .وإن كان في أثناء األذان واإلقامة 

 : فروعو فيه ثالثة 

 . -رمحه اهلل  -توثيق نص املسألة من كالم ابن حزم : األول  الررع
 .املعتمد من أقوال املذاهب األربعة يف املسألة : الثاين  الررع
 .-رمحه اهلل  -ختريج املسألة على األصول اليت استند عليها ابن حزم : الثالث  الررع

في  أال صلوا( ) حي على الفالح ) وجوب زيادة المؤذن بعد : الثالث  طلبالم -
 .إذا كان في برد رديد أو مطر ( الرحال 

 : فروعو فيه ثالثة 

 . -رمحه اهلل  -توثيق نص املسألة من كالم ابن حزم : األول  الررع
 .املعتمد من أقوال املذاهب األربعة يف املسألة : الثاين  الررع
 .-اهلل  رمحه -ختريج املسألة على األصول اليت استند عليها ابن حزم : الثالث  الررع
 على األصول  -رحمه اهلل  –تخريج آراء اإلمام ابن حزم : الثالث  مبحثال

  .        في واجبات الصالة

 : طالبو فيه ثالثة م

 .رفع اليدين للتكبير فرض ال تجزيء الصالة إال به : األول  طلبالم -

 : فروعو فيه ثالثة 
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 . -ه اهلل رمح -توثيق نص املسألة من كالم ابن حزم : األول  الررع
 .املعتمد من أقوال املذاهب األربعة يف املسألة : الثاين  الررع
 .-رمحه اهلل  -ختريج املسألة على األصول اليت استند عليها ابن حزم : الثالث  الررع

 .االستعاذة من الشيطان الرجيم فرض في كل ركعة قبل القراءة :الثاني  طلبالم -

 : فروعو فيه ثالثة 

 . -رمحه اهلل  -توثيق نص املسألة من كالم ابن حزم : األول  الررع
 .املعتمد من أقوال املذاهب األربعة يف املسألة : الثاين  الررع
 .-رمحه اهلل  -ختريج املسألة على األصول اليت استند عليها ابن حزم : الثالث  الررع

لممات االستعاذة من جهنم ومن عذاب القبر وفتنة المحيا وا: الثالث  طلبالم -
  .وفتنة المسيح الدجال فرض 

 : فروعو فيه ثالثة 

 . -رمحه اهلل  -توثيق نص املسألة من كالم ابن حزم : األول  الررع
 .املعتمد من أقوال املذاهب األربعة يف املسألة : الثاين  الررع
 .-رمحه اهلل  -ختريج املسألة على األصول اليت استند عليها ابن حزم : الثالث  الررع
 على األصول في  -رحمه اهلل  –تخريج آراء اإلمام ابن حزم : الرابع  مبحثال

 .    وأحكام اإلمامة, صالة الجماعة 

 : طالبو فيه مثانية م     

عدم جواز صالة الرجل في بيته إذا لم يكن يائساً من إدراك : األول  طلبالم -
  .الجماعة 

 : فروعو فيه ثالثة 
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 . -رمحه اهلل  -سألة من كالم ابن حزم توثيق نص امل: األول  الررع
 .املعتمد من أقوال املذاهب األربعة يف املسألة : الثاين  الررع
 .-رمحه اهلل  -ختريج املسألة على األصول اليت استند عليها ابن حزم : الثالث  الررع

 .وجوب ذكر دعاء دخول المسجد: الثاني  طلبالم -

 : فروعو فيه ثالثة 

 . -رمحه اهلل  -وثيق نص املسألة من كالم ابن حزم ت: األول  الررع
 .املعتمد من أقوال املذاهب األربعة يف املسألة : الثاين  الررع
 .-رمحه اهلل  -ختريج املسألة على األصول اليت استند عليها ابن حزم : الثالث  الررع

 . ويضطجع الذين وراءه فرضاً جواز إمامة المضطجع : الثالث  طلبالم -

 : فروعثالثة  و فيه

 . -رمحه اهلل  -توثيق نص املسألة من كالم ابن حزم : األول  الررع
 .املعتمد من أقوال املذاهب األربعة يف املسألة : الثاين  الررع
 .-رمحه اهلل  -ختريج املسألة على األصول اليت استند عليها ابن حزم : الثالث  الررع

م راكع فإنه يركع معه وال يعتد بتلك إذا جاء المسبوق واإلما: الرابع  طلبالم -
 .الركعة 

 : فروعو فيه ثالثة 

 . -رمحه اهلل  -توثيق نص املسألة من كالم ابن حزم : األول  الررع
 .املعتمد من أقوال املذاهب األربعة يف املسألة : الثاين  الررع
 .-ه اهلل رمح -ختريج املسألة على األصول اليت استند عليها ابن حزم : الثالث  الررع

 .  كالصالة الدائمة مع غض أبصارهم  ةيصلي العرا: الخامس  طلبالم -
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 : فروعو فيه ثالثة 

 . -رمحه اهلل  -توثيق نص املسألة من كالم ابن حزم : األول  الررع
 .املعتمد من أقوال املذاهب األربعة يف املسألة : الثاين  الررع
 .-رمحه اهلل  -ليت استند عليها ابن حزم ختريج املسألة على األصول ا: الثالث  الررع

 .صالة المرأة مع الجماعة أفضل من صالتها في بيتها : السادس  طلبالم -

 : فروعو فيه ثالثة 

 . -رمحه اهلل  -توثيق نص املسألة من كالم ابن حزم : األول  الررع
 .املعتمد من أقوال املذاهب األربعة يف املسألة : الثاين  الررع
 .-رمحه اهلل  -ختريج املسألة على األصول اليت استند عليها ابن حزم : الث الث الررع

 .بطالن صالة المرأة إذا خرجت متطيبة إلى المسجد : السابع طلبالم -

 : فروعو فيه ثالثة 

 . -رمحه اهلل  -توثيق نص املسألة من كالم ابن حزم : األول  الررع
 .ألربعة يف املسألة املعتمد من أقوال املذاهب ا: الثاين  الررع
 .-رمحه اهلل  -ختريج املسألة على األصول اليت استند عليها ابن حزم : الثالث  الررع

 . وجوب اإلذن للنساء في الخروج لصالة الجماعة:  ثامنال طلبالم -

 : فروعو فيه ثالثة 

 . -رمحه اهلل  -توثيق نص املسألة من كالم ابن حزم : األول  الررع
 .املعتمد من أقوال املذاهب األربعة يف املسألة  :الثاين  الررع
 .-رمحه اهلل  -ختريج املسألة على األصول اليت استند عليها ابن حزم : الثالث  الررع
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 على األصول في  -رحمه اهلل  –تخريج آراء اإلمام ابن حزم : الخامس  مبحثال
 .مبطالت الصالة 

 : مطالبو فيه عشرة 

 .ة المختصر في صالته بطالن صال: األول  طلبالم -

 : فروعو فيه ثالثة 

 . -رمحه اهلل  -توثيق نص املسألة من كالم ابن حزم : األول  الررع
 .املعتمد من أقوال املذاهب األربعة يف املسألة : الثاين  الررع
 .-رمحه اهلل  -ختريج املسألة على األصول اليت استند عليها ابن حزم : الثالث  الررع

 .بطالن صالة من رفع بصره إلى السماء في الصالة : ي الثان طلبالم -

 : فروعو فيه ثالثة 

 . -رمحه اهلل  -توثيق نص املسألة من كالم ابن حزم : األول  الررع
 .املعتمد من أقوال املذاهب األربعة يف املسألة : الثاين  الررع
 .-رمحه اهلل  -م ختريج املسألة على األصول اليت استند عليها ابن حز : الثالث  الررع

 .في الصالة بطالن صالة من افترش ذراعيه: الثالث  طلبالم -

 : فروعو فيه ثالثة 

 . -رمحه اهلل  -توثيق نص املسألة من كالم ابن حزم : األول  الررع
 .املعتمد من أقوال املذاهب األربعة يف املسألة : الثاين  الررع
 .-رمحه اهلل  -يت استند عليها ابن حزم ختريج املسألة على األصول ال: الثالث  الررع

 .بطالن صالة من مس الحصى أكثر من مرة في صالته : الرابع  طلبالم -
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 : فروعو فيه ثالثة 

 . -رمحه اهلل  -توثيق نص املسألة من كالم ابن حزم : األول  الررع
 .املعتمد من أقوال املذاهب األربعة يف املسألة : الثاين  الررع
 .-رمحه اهلل  -ختريج املسألة على األصول اليت استند عليها ابن حزم : الثالث  الررع

 .في الصالة بطالن صالة من فرقع أصابعه: الخامس  طلبالم -

 : فروعو فيه ثالثة 

 . -رمحه اهلل  -توثيق نص املسألة من كالم ابن حزم : األول  الررع
 .سألة املعتمد من أقوال املذاهب األربعة يف امل: الثاين  الررع
 .-رمحه اهلل  -ختريج املسألة على األصول اليت استند عليها ابن حزم : الثالث  الررع

ي المسجد وقد أكل ثومًا أو بطالن صالة من صلى ف: السادس  طلبالم -
 .بصالً 

 : فروعو فيه ثالثة 

 . -رمحه اهلل  -توثيق نص املسألة من كالم ابن حزم : األول  الررع
 .تمد من أقوال املذاهب األربعة يف املسألة املع: الثاين  الررع
 .-رمحه اهلل  -ختريج املسألة على األصول اليت استند عليها ابن حزم : الثالث  الررع

 .بطالن صالة من تختم في السبابة أو الوسطى أو اإلبهام: السابع  طلبالم -

 : فروعو فيه ثالثة 

 . -رمحه اهلل  -توثيق نص املسألة من كالم ابن حزم : األول  الررع
 .املعتمد من أقوال املذاهب األربعة يف املسألة : الثاين  الررع
 .-رمحه اهلل  -ختريج املسألة على األصول اليت استند عليها ابن حزم : الثالث  الررع
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وإن  , بطالن صالة من صلى معتمداً على جدار أو إنسان : الثامن  طلبالم -
 .كان معذوراً 

 : فروعو فيه ثالثة 

 . -رمحه اهلل  -توثيق نص املسألة من كالم ابن حزم : األول  لررعا
 .املعتمد من أقوال املذاهب األربعة يف املسألة : الثاين  الررع
 .-رمحه اهلل  -ختريج املسألة على األصول اليت استند عليها ابن حزم : الثالث  الررع

 .ل عمداً بطالن صالة من صلى في ثوب معصفر أو مسب: التاسع  طلبالم -

 : فروعو فيه ثالثة 

 . -رمحه اهلل  -توثيق نص املسألة من كالم ابن حزم : األول  الررع
 .املعتمد من أقوال املذاهب األربعة يف املسألة : الثاين  الررع
 .-رمحه اهلل  -ختريج املسألة على األصول اليت استند عليها ابن حزم : الثالث  الررع

إن نوى  ة من بعد عن سترته أكثر من ثالثة أذرعبطالن صال: العارر  طلبالم -
 .أن يصلي إلى سترة

 : فروعو فيه ثالثة 

 . -رمحه اهلل  -توثيق نص املسألة من كالم ابن حزم : األول  الررع
 .املعتمد من أقوال املذاهب األربعة يف املسألة : الثاين  الررع
 .-رمحه اهلل  -عليها ابن حزم  ختريج املسألة على األصول اليت استند: الثالث  الررع

 على األصول في  -رحمه اهلل  –تخريج آراء اإلمام ابن حزم : السادس  مبحثال
 . صالة التطوع 

 : طالبم أربعةو فيه  
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 .ركعتين بعد العصر مطلقاً صالة مشروعية : األول  طلبالم -

 : فروعو فيه ثالثة 

 . -رمحه اهلل  -توثيق نص املسألة من كالم ابن حزم : األول  الررع
 .املعتمد من أقوال املذاهب األربعة يف املسألة : الثاين  الررع
 .-رمحه اهلل  -ختريج املسألة على األصول اليت استند عليها ابن حزم : الثالث  الررع

بطالن صالة الفجر لمن صلى سنتها ولم يفصل بينهما : الثاني  طلبالم -
 .باالضطجاع

 : فروعو فيه ثالثة     

 . -رمحه اهلل  -توثيق نص املسألة من كالم ابن حزم : األول  رعالر
 .املعتمد من أقوال املذاهب األربعة يف املسألة : الثاين  الررع
 .-رمحه اهلل  -ختريج املسألة على األصول اليت استند عليها ابن حزم : الثالث  الررع

 .حضراً أو سفراً جواز التنفل على الراحلة إلى غير القبلة : الثالث  طلبالم -

 : فروعو فيه ثالثة 

 . -رمحه اهلل  -توثيق نص املسألة من كالم ابن حزم : األول  الررع
 .املعتمد من أقوال املذاهب األربعة يف املسألة : الثاين  الررع
 .-رمحه اهلل  -ختريج املسألة على األصول اليت استند عليها ابن حزم : الثالث  الررع

 .ستحباب القنوت في الوتر وغيره من الصلوات مطلقاً ا:  رابعال طلبالم -

 : فروعو فيه ثالثة 

 . -رمحه اهلل  -توثيق نص املسألة من كالم ابن حزم : األول  الررع
 .املعتمد من أقوال املذاهب األربعة يف املسألة : الثاين  الررع



 ختريج اآلراء الىت خالف فيها اإلمام ابن حزم املعتمد من املذاهب األربعة على األصول
24 

 .-رمحه اهلل  - ختريج املسألة على األصول اليت استند عليها ابن حزم: الثالث  الررع
 على األصول في  -رحمه اهلل  –تخريج آراء اإلمام ابن حزم : السابع  مبحثال

 .سجود السهو 

 :انطلبو فيه م 

 .مطلقاً عدم تحمل اإلمام سهو المأموم :األول  طلبالم -

 : فروعو فيه ثالثة 

 . -رمحه اهلل  -توثيق نص املسألة من كالم ابن حزم : األول  الررع
 .املعتمد من أقوال املذاهب األربعة يف املسألة : ين الثا الررع
 .-رمحه اهلل  -ختريج املسألة على األصول اليت استند عليها ابن حزم : الثالث  الررع

 .جواز سجود السهو على غير طهارة: الثاني  طلبالم -

 : فروعو فيه ثالثة     

 . -هلل رمحه ا -توثيق نص املسألة من كالم ابن حزم : األول  الررع
 .املعتمد من أقوال املذاهب األربعة يف املسألة : الثاين  الررع
 .-رمحه اهلل  -ختريج املسألة على األصول اليت استند عليها ابن حزم : الثالث  الررع

 على األصول في  -رحمه اهلل  –تخريج آراء اإلمام ابن حزم : الثامن  مبحثال
 .صالة المسافر 

 : طالبو فيه أربعة م

 .يصلي ركعتين من خرج مسافراً ميالً فصاعداً : األول  طلبمال -

 : فروعو فيه ثالثة 
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 . -رمحه اهلل  -توثيق نص املسألة من كالم ابن حزم : األول  الررع
 .املعتمد من أقوال املذاهب األربعة يف املسألة : الثاين  الررع
 .-رمحه اهلل  -ابن حزم ختريج املسألة على األصول اليت استند عليها : الثالث  الررع

 .عشرون يوماً في إقامة السفر مدة القصر : الثاني  طلبالم -

 : فروعو فيه ثالثة 

 . -رمحه اهلل  -توثيق نص املسألة من كالم ابن حزم : األول  الررع
 .املعتمد من أقوال املذاهب األربعة يف املسألة : الثاين  الررع
 .-رمحه اهلل  -صول اليت استند عليها ابن حزم ختريج املسألة على األ: الثالث  الررع

من نسي صالة في الحضر فذكرها في السفر صلى ركعتين : الثالث  طلبالم -
 .صالة السفر 

 : فروعو فيه ثالثة 

 . -رمحه اهلل  -توثيق نص املسألة من كالم ابن حزم : األول  الررع
 .ملسألة املعتمد من أقوال املذاهب األربعة يف ا: الثاين  الررع
 .-رمحه اهلل  -ختريج املسألة على األصول اليت استند عليها ابن حزم : الثالث  الررع

 .إذا ائتم مسافر بمقيم قصر المسافر : الرابع  طلبالم -

 : فروعو فيه ثالثة 

 . -رمحه اهلل  -توثيق نص املسألة من كالم ابن حزم : األول  الررع
 .ذاهب األربعة يف املسألة املعتمد من أقوال امل: الثاين  الررع
 .-رمحه اهلل  -ختريج املسألة على األصول اليت استند عليها ابن حزم : الثالث  الررع
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 على األصول في  -رحمه اهلل  –تخريج آراء اإلمام ابن حزم : التاسع  مبحثال
 .صالة الجمعة والعيدين 

 : طالبو فيه مخسة م 

 .وجوب غسل الجمعة: األول  طلبالم -

 : فروعه ثالثة و في

 . -رمحه اهلل  -توثيق نص املسألة من كالم ابن حزم : األول  الررع
 .املعتمد من أقوال املذاهب األربعة يف املسألة : الثاين  الررع
 .-رمحه اهلل  -ختريج املسألة على األصول اليت استند عليها ابن حزم : الثالث  الررع

 .ان أحدهما اإلمام أقل عدد في الجمعة اثن: الثاني  طلبالم -

 : فروعو فيه ثالثة 

 . -رمحه اهلل  -توثيق نص املسألة من كالم ابن حزم : األول  الررع
 .املعتمد من أقوال املذاهب األربعة يف املسألة : الثاين  الررع
 .-رمحه اهلل  -ختريج املسألة على األصول اليت استند عليها ابن حزم : الثالث  الررع

 .الجمعة على المسافرصالة وجوب : الثالث  طلبالم -

 : فروعو فيه ثالثة       

 . -رمحه اهلل  -توثيق نص املسألة من كالم ابن حزم : األول  الررع
 .املعتمد من أقوال املذاهب األربعة يف املسألة : الثاين  الررع
 .- رمحه اهلل -ختريج املسألة على األصول اليت استند عليها ابن حزم : الثالث  الررع

 .الخطبة في صالة الجمعة مستحبة :الرابع  طلبالم -
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 : فروعو فيه ثالثة 

 . -رمحه اهلل  -توثيق نص املسألة من كالم ابن حزم : األول  الررع
 .املعتمد من أقوال املذاهب األربعة يف املسألة : الثاين  الررع
 .-رمحه اهلل  -زم ختريج املسألة على األصول اليت استند عليها ابن ح: الثالث  الررع

 .وجوب التكبير ليلة عيد الفطر : الخامس  طلبالم -

 : فروعو فيه ثالثة 

 . -رمحه اهلل  -توثيق نص املسألة من كالم ابن حزم : األول  الررع
 .املعتمد من أقوال املذاهب األربعة يف املسألة : الثاين  الررع
 .-رمحه اهلل  -د عليها ابن حزم ختريج املسألة على األصول اليت استن: الثالث  الررع

 : الخاتمة    

 .وفيها أه  النتائج اليت توصلت إليها من خالل استعراضي للمسائل ومناقشتها 

 :وتشمل على : الفهارس

 فهرس اآليات القرآنية. 

 فهرس األحاديث النبوية. 

 فهرس األعالم. 

 فهرس ال ريب. 

 فهرس البلدان. 

  األصول املخرج عليهافهرس  . 
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 ادر واملراجع املص. 

 فهرس املوضوعات. 
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 تقديرركر و 

وآالءه , أمحده سبحانه وتعاىل على ما أسبغ عليَّ من نعمه اجلليلة, احلمد هلل رب العاملني
أهل , وي رر الزالت, سبحانه وتعاىل يقيل العثرات, وخريه الوفري, وعطاءه اجلزيل, العظيمة

له احلمد محد يكافئ نعمه , ب ي جلالل وجهه العظي  وسلطانهله احلمد كما ين, الثناء واجملد
 .له احلمد حىت يرضى وله احلمد إاا رضي وله احلمد بعد الرضا , ويوايف مزيده

وأتوجه بالشكر اجلزيل إىل والديَّ الكرميني بارك اهلل يل يف عمرمها وصحتهما ومتعين 
, ويباركان خطاي, ا فت ا يدعوان يلفم, فقد كانا يل خري عون يف هذه املسرية, بصحبتهما 

, وبارك يف أعمارمها, فالله  جازمها خري اجلزاء, حىت أمت اهلل علي النعمة بإمتام هذا البحث

ۆ ۆ ۈ ۈ ] :وال يسعين إال ترديد ما أدبنا به ربنا جتاههما فأقول , وارزقين برمها

     .{12:اإلرساء}[ ٴۇ ۋ

ن جهد وتشجيع ودعاء وتربية لألبناء يف انش ايل مث أشكر زوجيت ال الية على ما بذلته م
, ويعينين على ُحسن عشرهتا, فأسأل اهلل تعاىل أن جيعل الك يف موازين حسناهتا, بالبحث

 .وأداء حقوقها

فأسأل اهلل أن , كما أشكر أطرايل األعزاء واعتذر منه  عن انش ايل بالرسالة عنه 
 . حه  وينرع هب  اإلسالم واملسلمنيوأن يقر عيينَّ بصال, ينبته  نباتاً حسناً 

مث أتقدم بالشكر والعرفان جلامعة أم القرى مبكة املكرمة على ما تقوم به يف سبيل خدمة 
وأخّص منها بالشكر القائمني على  , وما تبذله من جهود يف نشر العل  الشرعي, العل  وطالبه

 . فجزاه  اهلل خري اجلزاء, كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية
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: كما أتقدم بالشكر اجلزيل لشيخي الراضل املشرف على هذه الرسالة فضيلة االستاا الدكتور 
الذي شرفين بترضله باإلشراف عليَّ رغ  كثرة مشاغله , -حرظه اهلل-علي بن صاحل احملمادي 

, قهفلقد كان نع  املريِب ونع  املعِل  واملوِجه وكان قدوة يف حسن ُخلُ , اات النرع املتعدي
, فجزاه اهلل خري اجلزاء, عالوًة على أنه علٌ  من أعالم الشريعة يف بلدنا املعطاء, وتواضعه
 .وسدد على اخلري خطاه, ووفَّقه

ياسر بن / والدكتور, مشعل بن غني  املطريي/ الدكتور: كما أشكر شيخيَّ الراضلني
املركز نع  املربيان والعاملان  اللذين كانا طلية دراسيت يف -حرظهما اهلل تعاىل  -حممد هوساوي 

وأشكرمها أيضًا على قبوهلما مناقشة هذه , العامالن الذان استرتدت منهما علمًا وُخلقًا ومستًا 
مما سيكون له األثر البالغ يف تتويج جهدمها املبذول يف , الرسالة وإبداء املالحظات عليها

 . -ن شاء اهلل تعاىلإ -املرحلتني السابقتني وخروج الرسالة يف أحسن ُحلة 

أو خّصين بعل   وتوجيه وإرشاد من املشائخ , كما أشكر كل من أسدى إيلَّ نصحاً 
 .فجزاه  اهلل خرياً , مما ساعد على إخراج الرسالة, الرضالء

وأن جيعله خالصًا لوجهه , وأخريًا أسأل اهلل تعاىل مبنه وكرمه أن يتقّبل هذا العمل مين 
وآخر دعوانا أن احلمد هلل , الم واملسلمني إنه ويل الك والقادر عليهالكرمي وأن ينرع به اإلس

 .          وصلى اهلل على نبينا وحبيبنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني, رب العاملني
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 التمهيد
- رحمه اهلل  -ترجمة لإلمام ابن حزم : المبحث األول 

 -رحمه اهلل  -أصول اإلمام ابن حزم : المبحث الثاني 
 إجماالً 
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  وفيه  -رحمه اهلل  -إلمام ابن حزم ترجمة ل: المبحث األول 
 :ثمانية مطالب 

 .نسبه ومولده ونشأته : املطلب األول 

 .طلبه للعل  ورحالته: املطلب الثاين 

 .عقيدته : املطلب الثالث 

 .شيوخه وتالميذه : املطلب الرابع 

 .ورعه وزهده وحمنته : املطلب اخلام  

 .صراته وثناء العلماء عليه : السادس املطلب 

 .مؤلراته وآثاره العلمية : املطلب السابع 

 .وفاته رمحه اهلل تعاىل : املطلب الثامن 
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 :نسبه ومولده ونشأته : المطلب األول 

مة احلافظ الرقيه     األصويل احملدث اجملتهد األديب او الرنون واملعارف أبو  هو اإلمام العالَّ
حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صاحل بن خلف بن معدان بن سريان بن 

 .( ) يزيد الرارسي األصل مث األندلسي القرطيب اليزيدي

:" ألم  يف كتابه طبقات ا ( )وأما عن مولده فقد قال معاصره القاضي صاعد األندلسي     
وكتب إيلَّ خبط يده أنه ُولد بعد صالة الصبح وقبل طلوع الشم  آخر يوم من شهر رمضان 

 .( )"من سنة أربع ومثانني وثالمثائة

يدل على رفعة أسرته , لوقت مولده هبذه الدقة -رمحه اهلل  -ومعرفة اإلمام ابن حزم      
ويدل أيضًا على تقدم األندل  , رادها حيث كانت هلا عناية بتحرير تاريخ والدة أف, ومكانتها
 .  ( )آنذاك

ولقد : " عن نرسه يف كتابه طوق احلمامة  –رمحه اهلل  –أما عن نشأته فيحكي ابن حزم      
شاهدُت النساَء وعلمُت من أسرارهّن ما ال يكاد يعلمه غريي, ألين رُبيت يف حجورهن, 

                                                           

, (  5 / :)ع االرتياب عن املؤتلف واملختلف يف األمساء والُكىن واألنساب البن ماكوال اإلكمال يف رف: يُنظر (   )
ب ية امللتم  يف تاريخ رجال أهل األندل  ألمحد بن عمرية , ( 1  :)جذوة املقتب  يف اكر والة األندل  للحميدي

وفيات , ( 71 :)حلكماء للقرطي إخبار العلماء بأخيار ا, ( 151 /  :)معج  األدباء لياقوت احلموي , ( 5  :)
سري أعالم النبالء للذهيب , ( 7  / :)تذكرة احلراظ للذهيب , ( 5  / :)األعيان وأنباء أبناء الزمان البن خلكان 

, (  1/1 :)الوايف بالوفيات للصردي , (  1/7 :)تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم للذهيب , (  8 /8 :)
 ( .5  :)طبقات احلراظ للسيوطي , (87/ :)رناطة للسان الدين ابن اخلطيب اإلحاطة يف أخبار غ

أبا : يكىن , بن أمحد بن عبد الرمحن بن حممد بن صاعد الت ليب قاضي طليطلة  هو صاعد: األندلسي  صاِعد(   )
الصلة : ينظر.  هد  1 تويف بطليطلة وهو قاضيها يف شوال سنة , روى عن أيب حممد بن حزم , القاس  وأصله من قرطبة 

 ( .11 :)البن بشكوال 
 .(77:)طبقات األم  للقاضي صاعد األندلسي (   )
 (.  :)آراؤه الرقهية حملمد أبو زهرة  –ابن حزم حياته وعصره : يُنظر(   )
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ست الرجال إال وأنا يف حد الشباب وحني ونشأُت بني أيديهن, ومل أعرْف غريَهّن, وال جال
 .( )"وجهي؛ وهن علمنين القرآن ورَّْوينين كثرياً من األشعار ودرّبنين يف اخلط ( )تبّقلَ 

وكان له قصرًا يطل , فقد كان أبوه وزيرًا , يف بيت عز ونعمة   -رمحه اهلل  -وقد نشأ      
 .( )ةعلى النهر الص ري املتصل بقصر الزاهر 

 عند مناظرته للرقيه أيب  - رمحه اهلل -ظهر الك التنع  والرتف جليًا من قول ابن حزم وي     
تعذرين فإن أكثر مطالعيت كانت : الوليد بعد انقضاء املناظرة  وفقال الرقيه أب, ( )الوليد الباجي

وتعذرين أيضًا فإن أكثر مطالعيت كانت على منائر الذهب : على سرج احلرّاس؛ فقال ابن حزم
 .(5)والرضة, أراد أن ال ىن أمنع لطلب العل  من الرقر

 :طلبه للعلم ورحالته : المطلب الثاني 

معظمها  أنيف طلب العل  يالحظ  -رمحه اهلل -الباحث عن رحالت ابن حزم          
 .وهي رحلته إىل القريوان يف امل رب , ورحلة واحدة فقط خارجها, رحالت داخل األندل  

 .(1)ومع الك برز حرصه على طلب العل  أثنائها, معظ  هذه الرحالت إجبارية وكانت        

                                                           

ُقُل بُقوالً :"قال اجلوهري يف الصحاح, الرعل الثالثي من تبقَّل هو بَدَقلَ (   ) /  " :)رجْت حليته خ: بَدَقَل وجُه ال الم يَدبدْ
 1 1.) 

 .(11 :)طوق احلمامة البن حزم (   )
رسائل ابن : يُنظر.  ه71 سنة  بناها املنصور بن أيب عامر تقع يف شرقها  ,مدينة متصلة بقرطبة يف األندل : الزاهرة(  )

ابن حزم , ( 8 :)يف خرب األقطار حملمد احلمريي  الروض املعطار يف خرب األقطار للحمريي , ( 1/ :)حزم 
دراسات عن ابن حزم وكتابه طوق , (51:)األندلسي وجهوده يف البحث التارخيي واحلضاري لعبداحللي  عوي  

 .(   :)احلمامة 
من أهل قرطبة  ,سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجييب الباجي املالكي هو  :أبو الوليد الباجي(   )

 (.77 :)الصلة البن بشكوال :يُنظر . ه 7 ة تويف باملرية سن, سكن شرق األندل 
 (. 15 /  :)معج  األدباء : يُنظر(  5)
 (.11 :)طوق احلمامة البن حزم (  1)
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 : ميكن إمجال أه  املدن اليت كانت إليها رحالته فيما يأيت و 

 :( )رحلته إلى اَلِمرية: أوالً 

أدت قد و , للحرب بني األمراء األمويني  معرتك  إىل ه 11 حتولت قرطبة عام عندما        
جرب الك احلال ما ا, ابن حزم يف قرطبة اإلمام هنب ودمار منازل أسرة  النزاعات إىل هذه
وجد عدداً ف ,فيها ( )وكانت ألهله ضيعةً  ,إىل املرية بعيداً عن قرطبة ابن حزم إىل أن يرحل اإلمام

, وأخذ عنه  العل  فالزمه   ,الرتنة والدمار يف قرطبة  فرارًا منهاجروا  الذينمن الشيوخ 
 .( ) تثالث سنوا ومكث على هذا

 : ( )الرحلة إلى بلنسية: ثانياً 

والك نرسه  علىابن حزم  خشيف, األندل  معظ  بالد على  نرواه  بسط العلويون     
واهتمه بالتآمر  شهراً  وايل املريةعتقله احيث  ,وقع ما كان خيشاهوقد , بسبب انتمائه لألمويني 

بلنسية عند ظهور أمري  اً البحر قاصدحزم  ابن ركبف, إعادة ملك بين أمية مث أبعدهعلى 
 يف بلنسيةو  ,وقد بادر ابن حزم إىل تأييده والدعوة له, (5)املؤمنني املرتضى عبد الرمحن بن حممد

داود األصرهاين عن مناقب الشافعي فأعجب ل اً كتاب  -رمحه اهلل  -ابن حزم يف يد وقع 
إىل  عادفتمىن لو , د يف بلنسية ما ي نيه ولكنه مل جي, فحاول أن يتبعه , باألصرهاين وكتابته 

                                                           

وكان الناس . ه   أمر ببنائها األمري الناصر لدين اهلل عبدالرمحن بن حممد سنة ندل  حمدثة باألمدينة : املرية(   )
الروض املعطار يف خرب األقطار للحمريي  . ر مراسي األندل  وأعمرها ينتجعوهنا ويرابطون فيها وهي تعد أشه

(:5 7). 
َعةُ (   )  (.571:)جممل الل ة البن فارس , ( 5  /  :)الصحاح للجوهري : يُنظر, وضيعة الرجل عقاره, العقارُ : الَضيدْ
 (.18- 8:)ابن حزم صورة أندلسية لطه احلاجري : يُنظر (   )
شهورة باألندل , تقع شرقي تدمري وقرطبة, وهي مدينة ساحلية اات أشجار وأهنار, وتعرف مبدينة مدينة م: بلنسية(   )

 (.11 /  :)معج  البلدان لياقوت احلموي : ينظر.الرتاب
 (. 1 :)طوق احلمامة البن حزم : يُنظر (  5)
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خرج ابن حزم مع جيش املرتضى الزاحف إىل بعد الك  ,( )قرطبة بلد العل  والعلماء واملكتبات
 .( )يف األسر ابن حزم ووقع, فقد اغتيل املرتضى وهزم جيشه , غرناطة ولكن اجليش مل يصل 

 : ( )العودة إلى قرطبة: ثالثاً 

 اً فوجد فيها كتب, للعل   ليتررغ مام ابن حزم من األسر , قرر العودة إىل قرطبةبعد فكاك اإل     
وبعد , بعدها ترك املذهب الشافعي واتبع فقه أهل الظاهر , فانكب عليها ,داود الظاهريل

ابن حزم إىل هذا احلال اإلمام مما اضطر , مضي السنني استوىل ملوك الطوائف على قرطبة
 .  ( )الرحيل عنها

 :  ( )الرحلة إلى راطبة: ابعاً ر 

فكان ينتقل يف البالد بني شاطبة , كان البن حزم منزل يف شاطبة ينزل يستج  به       
الشباب وأثَّر بذلك  وفصاحته قلوب يدرس وجيادل وجيذب بآرائه وبيانه ,وبلنسية واملرية وقرطبة

 .(1)يف تركريه 

 :الطواف بين األرياف : خامساً 

 ها كان ميرنوعند طوافه بي, يف أمكان عديدة يف أرياف األندل   حزم ضياعٌ كان البن      
حيث كانوا يدفعون إجياراً باهظاً , وأغضبه ما ه  فيه من التعب,بالعاملني يف األراضي الزراعية  

بأنه ال جيوز  مما جعله يصدر فتوى, للملوك  ةجر لألراضي وال يبقى هل  شيء بعد أداء األُ 
                                                           

 (.1 :)األحاديث املسندة ليوسف فرحات : يُنظر (   )
 (. 1 - 1 :)ندلسية لطه احلاجري ابن حزم صورة أ: يُنظر (   )
, وهي مدن مخسة يتلو بعضها بعضاً , وآثاره  هبا ظاهرة , ومستقر خالفة األمويني هبا , قاعدة األندل   :قرطبة ( )

 . ( 51 :)الروض املعطار يف خرب األقطار للحمريي  . ه  1ت لب عليها النصارى سنة 
 (.1 :)األحاديث املسندة ليوسف فرحات , ( 7  -17 :)جري ابن حزم صورة أندلسية لطه احلا: يُنظر (   )
. ه7  وكدان ابدن حدزم فيهدا سدنة , طيبة اهلواء, وهي كثرية الثمر , حصينة , متقنة األندل  ,جليلة بمدينة : شاطبة( 5)

 .(58:)الروض املعطار يف خرب األقطار للحمريي  .ولعله استوطنها قبل الك بقليل 
 (.1 :)آراؤه الرقهية حملمد أبو زهرة –حياته وعصره ابن حزم : يُنظر(  1)
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قاموا ف, فحرضوا عليه األمراء , ك األراضي واليت مل تقنع الرقهاء وال مالَّ , تأجري األراضي
 .( )باالقتطاع من أمالكه ومصادرة بعض أراضيه

 : ( )الرحيل من األندلس إلى القيروان: سادساً 

والك بعد ,اليت تعترب حاضرة من حواضر العل  , كب اإلمام ابن حزم البحر إىل القريوان ر    
من  وردت إليهاحيث أن بالقريوان كتب نادرة , يف معظ  أرياف ومدن األندل تنقالته  

 .( ) وألتقى فيها بكثري من علماء أهل امل رب فاستمع إليه  وتناظر معه , قرطبة

  : ( )رحلته إلى َمُيورقة: سابعاً 

كان صديقاً متوجهًا إىل ميورقة بعد أن أرسل إليه أمريها الذي   -رمحه اهلل  -انطلق ابن حزم   
وتظاهر عليه بعض , وبعد موت أمريها ضعف أمر ابن حزم, فأقام فيها يف سعة  من العيش, له 

وبعد ه مما دفعه إىل منع مؤلرات, ليه السلطانع ابو ألَّ  و, فقهاء املالكية من كل حدب وصوب 
 . (5)الك حرقها 

 : آخر المطاف: ثامناً 

                                                           

 (.1 :)األحاديث املسندة ليوسف فرحات : يُنظر(   )
معج  البلدان لياقوت احلموي :ينظر .مدينة م ربية عظيمة ُمصرت يف عهد معاوية رضي اهلل عنه:القريوان(  )

(: /  1.) 
 (.  :)األحاديث املسندة ليوسف فرحات :يُنظر (   )
ه إىل أن ت لب عليها 11 فتحها املسلمون سنة  ,تسامت مدينة برشلونة  جزيرة أندلسية تقع شرق األندل : ميورقة ( )

الروض املعطار يف خرب األقطار  , (1  /5:)ينظر معج  البلدان لياقوت احلموي. ه 7 1العدو الربشلوين سنة 
 .(517: ) للحمريي  

 (.  -1 :)اؤه الرقهية حملمد أبو زهرةآر  –ابن حزم حياته وعصره : يُنظر(  5)
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يف  ميورقة اضطر إىل تركها والذهاب إىل  -اهلل رمحه  -وبعد أن تبدلت حال ابن حزم      
الذي بقي فيها يلقي على تالميذه ما احرتق من كتبه و يؤلف اجلديد منها حىت وفاته  ( )لبلة
 . ( )  املنية

   :عقيدته : المطلب الثالث 

مذهب أهل السنة واجلماعة يف بعض مسائل  -رمحه اهلل  -لقد خالف اإلمام ابن حزم    
يوضح بصرة عامة عقيدة  -رمحه اهلل  - ( ) سأنقل كالم لشيخ اإلسالم ابن تيمية و  العقيدة

 : -رمحه اهلل  -اإلمام ابن حزم 

من أقوال الرالسرة  -ابن حزم : يعين  -قد خالط  »:  -رمحه اهلل  -قال اإلمام ابن تيمية    
,  مذهبه  يف الك واملعتزلة يف مسائل الصرات ما صرفه عن موافقة أهل احلديث يف معاين

 . ( )«وهؤالء يف املعىن , فوافق هؤالء يف اللرظ 

إمنا , وكذلك أبو حممد بن حزم فيما صنره من امللل والنحل  »: وقال يف موضع آخر    
, وحنو الك " اإلرجاء" و " القدر"مثل ما اكره يف مسائل , مبوافقة السنة واحلديث يستحمد 

" باب الصرات " وكذلك ما اكره يف . الترضيل بني الصحابة  خبالف ما انررد به من قوله يف
ويعّظ  , لكونه يثبت يف األحاديث الصحيحة , فإنه يستحمد فيه مبوافقة أهل السنة واحلديث 

                                                           

الذخرية يف ,على خليج البحر األعظ  وتعرف باحلمراء وفيها آثار لألول كثرية  األندل  بغر يف مدينة قدمية : لبلة(   )
تذكرة احلراظ  ,(517:)الروض املعطار يف خرب األقطار للحمريي  ,(518/ / :)حماسن أهل اجلزيرة للشنرتيين 

ابن حزم ومنهجهه يف دراسة األديان حملمود محاية , , (81 /5:)لسان امليزان البن حجر , ( 5  / :)للذهيب 
 . (11 )اآلثار األندلسية الباقية يف امل رب واألندل  , (  :)

 (.5 :)آراؤه الرقهية حملمد أبو زهرة –ابن حزم حياته وعصره : يُنظر(   )
. أبو العباس تقي الدين , بد السالم بن عبداهلل احلَّراين الدمشقي احلنبلي هو أمحد بن عبداحللي  بن ع: ابن تيمية (   )

قِدم به والده وبإخوته إىل دمشق عند استيالء الترت على , ه حبرَّان 11ولد سنة . اإلمام الرقيه اجملتهد املرِسر الزاهد
املقصد األرشد : يُنظر. األصرهانية شرح عقيدة, الصارم املسلول, الرتاوى الكربى: من آثاره. ه8 7تويف . البالد
 .(   / :)األعالم , وما بعدها(    / :)

 .( 1 / :)فتاوى ابن تيمية : يُنظر (   )
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وال ريب أنه , ويقول إنه موافق لإلمام أمحد يف مسألة القرآن وغريها , السلف وأئمة احلديث 
ألشعري وحنوه أعظ  موافقة لإلمام أمحد بن حنبل ومن لكن ا. موافق له وهل  يف بعض الك

 ( ) «..قبله من األئمة يف القرآن والصرات

أهل  -رمحه اهلل-بعض املسائل العقدية اليت خالف فيها اإلمام ابن حزم سأاكر باقتضاب و     
 :السنة واجلماعة

 ووافق هبذا الصوفية ,استحبابه السرر إىل آثار األنبياء ( ). 
 من أمسائه إجازته اشتقاق الصراتوعدم , تعاىل  إثباهتا لهوعدم  اهلل اتلصره نري 

 -رمحه اهلل  -ن خالره  ووافق بذلك مذهب املعتزلة وإ ,اليت مسَّى اهلل هبا نرسه تعاىل
 .( ) يف أصول استدالهل 

  وأن أفعاله تعاىل حمض مشي ته  ,  كمة والتعليل يف خلق اهلل تعاىل وأمرهاحلإنكاره
 ( ).ووافق هبذا األشاعرة, إرادته وِصرف

    

  :ريوخه وتالميذه : المطلب الرابع 

 : -رحمه اهلل  -من ريوخ اإلمام ابن حزم 

 :في الحديث من ريوخه 

ومن أه  هؤالء ,  ( ) أنه طلب احلديث على جل حمدثي قرطبة -رمحه اهلل -اكر ابن حزم 
 :الشيوخ 

                                                           

 .( 1 -8 / :)فتاوى ابن تيمية : يُنظر (   )
 .(8 /8), (7/51:)احمللى باآلثار البن حزم : يُنظر   ( )

 (.11 -81 :)ابن حزم وموقره من اإلهليات : يُنظر (   )
 (. 8/8)فتاوى ابن تيمية , (    -1  /  : )الرصل يف امللل واألهواء والنحل البن حزم :يُنظر   ( )
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 أخذ عنه احلديث والنحو , زيد األزدي املصريأبو القاس  عبدالرمحن بن حممد بن أيب ي
: وكان يقول عنه ابن حزم , وقد كان أديبًا نبياًل اكيًا , شاعراً , والل ة واجلدل والكالم 

 .( ) (ه1  )تويف سنة , ( )"شيخنا وأستااي"

  حدث عنه مجاعة من , أبو بكر حيي بن عبدالرمحن بن مسعود املعروف بابن وجه اجلنة
 .( )(ه 1 )يف سنة تو , العلماء 

 رمحه  -وهو أول من مسع منه ابن حزم , كان حمدثًا , أبو عمر أمحد بن حممد بن اجلسور
 . (5)(ه 1 )وقد تويف سنة , شيخه يف التاريخ أيضاً هو وأكرب من مسع منه و  -اهلل 

 :ومن ريوخه في الفقه

  اً بارزاً وهو مريت زمانه كان فقيه, أبو حممد عبد اهلل بن حيي بن أمحد املعروف بابن دحُّون
وقد تويف سنة , عليه الرقه  -رمحه اهلل  -وهو من أول من تلقى ابن حزم , يف قرطبة 

 .(1) (ه   )

 كان فقيهًا عاملًا زاهدًا مييل إىل االختيار ,مسعود بن سليمان بن مرلت أبو اخليار الل وي
شيخه يف األدب أيضاً قال وكان أحد شيوخه و , اكره أبو حممد بن حزم , والقول بالظاهر 
 .(7) أستااي: عنه ابن حزم 

                                                                                                                                                                          

 (. 7 :)طوق احلمامة البن حزم : يُنظر (   )
 (.81 :)طوق احلمامة البن حزم (   )
 (.11 / :)الصلة البن بشكوال : يُنظر (   )
 (.5 /5:)ذرات الذهب البن العماد ش, ( 15 / :)الصلة البن بشكوال : يُنظر (   )
جذوة املقتب  يف اكر والة , ( 5/8:)شذرات الذهب البن العماد , (   / :)الصلة البن بشكوال : يُنظر (  5)

 .(5  :)ب ية امللتم  يف تاريخ رجال أهل األندل  البن عمرية , ( 1  ,58 :)األندل  للحميدي 
, ( 8  :)الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب البن فرحون , ( 77 :)طوق احلمامة البن حزم :يُنظر (  1)

 (.   / :)الصلة البن بشكوال , (  15 /  :)معج  األدباء لياقوت احلموي 
ابن , ( 1  :)الصلة , ( 1 5:)جذوة املقتب  يف اكر والة األندل  للحميدي, ( 5 :)طوق احلمامة : يُنظر (  7)

 (.71:)احلاجري  حزم صورة اندلسية لطه
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  ًاإلمام احلافظ أبو الوليد عبداهلل بن حممد بن يوسف املعروف بابن الررضي , كان حافظا
صاحب , يف التاريخ والشعر  يف احلديث عاملٌ  وافر, إمامٌ المتقانًا عاملًا اا حظ من األدب 

 .( ) (ه 1 )تاريخ علماء األندل  ,وقتل يف فتنة سنة 

 :و من ريوخه في األدب 

  سكن قرطبة من أهل العل , يعرف بابن اجلعرري , أبو سعيد خلف الرىت املقرئ 
 .( ) (ه5  )تويف سنة , املعروفني

  ومن أهل بيت جاللة  ,من األئمة يف الل ة واألدب, حسان بن مالك بن أيب عبدة الوزير
 .( )(ه1  )تويف سنة , ووزارة 

 كان على هدى وسنة جمانباً , من أهل قرطبة  ,بن حممد بن عبد الوارث أبو عمر أمحد
 .( )(ه11 )قتل سنة , ألهل البدع 

 :من ريوخه في المنطق 

  حممد بن احلسن املذجحي القرطيب أبا عبد اهلل , كان أديباً شاعراً طبيباً له كتب يف
 .(5)بعمائةاألدب ورسائل يف الطب , أخذ عنه ابن حزم املنطق تويف بعد األر 

 :من ريوخه في التاريخ 
                                                           

تذكرة احلراظ , (    :)الصلة البن بشكوال , ( 11 :)جذوة املقتب  يف اكر والة األندل  للحميدي : يُنظر (   )
الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب , ( 55 / :)لسان امليزان البن حجر العسقالين , ( 171 / :)للذهيب 

 (.1   / :)ن أسامي الكتب والرنون للحاج خليره كشف الظنون ع, (    :)البن فرحون 
 ( .150/ :)الصلة البن بشكوال , (   :)طوق احلمامة البن حزم : يُنظر (   )
ب ية امللتم  , ( 81 :)جذوة املقتب  يف اكر والة األندل  للحميدي, ( 139/ :)الصلة البن بشكوال :يُنظر (  )

 .(71 / :)يف تاريخ رجال األندل  البن عمرية 
 (. 5 / :)ب ية امللتم  يف تاريخ رجال األندل  البن عمرية , ( 7 / :)الصلة البن بشكوال :  يُنظر (   )
, جذوة املقتب  يف اكر والة ( 1  / :)وفيات األعيان البن خلكان , (  5 :)طوق احلمامة البن حزم : يُنظر ( 5)

 (.75:)األندل  للحميدي
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  أمحد بن عمر بن أن  بن دهلاث بن أن  بن فلذان بن عمران بن منيب بن زغيبة بن
وكان معتنيا , أبا العباس: بابن الدالئي من أهل املرية, يكىن: يعرف. قطبة العذري

 . ( )(ه78 )باحلديث ونقله وروايته وضبطه مع ثقته وجاللة قدره وعلو إسناده تويف سنة 

 :ومن تالميذه

  كان فقيهًا أديبًا تويف ,كان أكرب أبنائه سنًا , ابنه أبو رافع الرضل بن علي بن حزم
 .( )(ه71 )سنة 

  ٌيف احلديث  اإلمام احلافظ أبو عبد اهلل حممد بن أيب نصر فُدُتوح األزدي احُلمَيدي إمام
تب  والذهب جذوة املق :صنرات منهامأديب صاحب و ؤرخ م ةالظاهري هاءفقمن 

فلما ُشِدد على ابن حزم  ,وقد أواي ألجل تعصبه البن حزم, املسبوك وغريها كثري 
 . ( )(ه88 )وتويف سنة ( ه1  )إىل املشرق ولد سنة  مهاجراً خرج 

  اإلمام اخلطيب أبو احلسن ُشَرْيح بن حممد بن شريح كان خطيبًا حمدثًا وشيخ املقرئني
وتويف سنة ( ) روى عنه إجازةً و  ,من روى عن ابن حزم خرآوهو , يف عصره وكان أديبًا 

 .(5)(ه1 5)

 وقرأ عليه أكثر , سبعة أعوام  ابن حزم اإلمام الوزير أبو حممد بن العريب صحب
, ويل جبميع مصنراته و مسموعاته إجازة منه مرات عديدة كثرية : " قال , تصنيراته 

  . ( )(ه 1 )تويف سنة , " آخر ماكان خبط اليحكمي 

                                                           

 (.11/ :)وال الصلة البن بشك:  يُنظر (   )
ابن حزم خالل ألف عام البن , (  1 /1 :)تاريخ اإلسالم للذهيب , ( 1  /  :)الصلة البن بشكوال :  يُنظر (   )

 (.   /  -   / :)عقيل 
 ( .77 / :)الصلة البن بشكوال , ( 1  / 1 :)سري أعالم النبالء للذهيب : يُنظر (   )
وهي أنواع أعالها أن جييز معني ملعني آخر أن يروي عنه مروياته كأجزتك أو ,  اإلجازة نوع من التحميل يف الرواية(   )

 (.1 / :)يُنظر تدريب الراوي . أجزتك  أو أجزت فالناً الرالين صحيح البخاري أو ما اشتملت عليه فهرسيت 
 (.   / 1 :)سري أعالم النبالء للذهيب : يُنظر (  5)
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  ( ه 1 )القاضي أبو القاس  صاعد بن أمحد بن عبدالرمحن األندلسي املتويف سنة
 .( )هد يف منهجه ومادته بأنه متأثر تأثراً كبرياً بابن حزماوكتابه طبقات األم  يش

 : وزهده ومحنته هورع:  خامسالمطلب ال

َوِإن : " قوله  وورعه ومنها -رمحه اهلل  -تظافرت الشواهد على زهد اإلمام ابن حزم     
أعجبت بعلمك َفاْعَل  أَنه اَل خْصَلة َلك ِفيِه َوأَنه موهبة من اهلل جُمَّرَدة وهبك ِإيَّاَها َربك 
تَدَعاىَل َفاَل تَقابلَها مبَا يسخطه فَدَلَعلَُّه ينسيك َاِلك بعلة ميتحنك هبَا تولد َعَلْيك ِنْسَيان َما 

 . ( )"علمت وحرظت

 :وقد نقش على خامته 

 ( )دددددددددددددددددددددددديا علدددددددددددددددددددددي بن أمحددددددددددددددددددددددددددددددددددددد     اتدددددددددددددددق اهلل ترشدددددددددددددددددددددد               

 والك لتطاوله بلسانه على,  مبحن  عديدة - رمحه اهلل - وقد ابتلي اإلمام ابن حزم    
, وقام عليه بعض املالكية , وجرت له أمور عظيمة , بسبب الك عن وطنه وُشِرد  ,العلماء

 .(1)ونُدّرر منه امللوك فأقصوه وأحرقوا كتبه , (5) وجرت بينه وبينه  مناظرات

وما ألرنا كتابنا هذا :"حاله عند تأليره للكتب فيقول  -رمحه اهلل -ويصف ابن حزم    
خمافون مع الك يف , والولد , واألهل , دون عن املوطن مبع, وكثرياً إال وحنن م ربون 

 .( )"وعدواناً أنرسنا ظلماً 

                                                                                                                                                                          

 (. 5 / :)الصلة البن بشكوال , (    -   /  :)موي معج  األدباء لياقوت احل: يُنظر (   )
, ابن حزم خالل ألف ( 857 /1:)معج  األدباء لياقوت احلموي , ( 11 / :)الصلة البن بشكوال : ينظر (   )

 (.1 / :)عام البن عقيل 
 (.18:)األخالق والسري يف مداواة النروس البن حزم : يُنظر (   )
 (.11 / :)اسن أهل اجلزيرة للشنرتيين الذخرية يف حم: يُنظر (   )
 (.77/ :)نرح الطيب : يُنظر (  5)
 (.18 /8 :)سري أعالم النبالء للذهيب : يُنظر (  1)
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 : صفاته وثناء العلماء عليه:  سادسالمطلب ال

 :صفاته

 ذكاءه المفر  وحافظته القوية  : 
يشهد بذلك كل , وكان ميتاز بذكاء متميز, كان ابن حزم صاحب ااكرة قوية وواسعة     

كان ابن :" قوله  -رمحه اهلل-احلميدي  تلميذه قل عنفقد نُ , لراتهمن عاصره أو كابد مؤ 
مترننًا يف علوم مجة , حزم حافظًا للحديث وفقهه مستنبطًا لألحكام من الكتاب والسنة 

وما رأينا مثله فيما اجتمع له من الذكاء وسرعة احلرظ وكرم النر  والتدين , عاماًل بعلمه 
 (5)وقال الذهيب,  ( )"كان واسع احلرظ جداً :"  -رمحه اهلل -( )ابن حجر قد قال فيهو , ( )"

 .(1)"واهناً سياالً , مررطاً  رزق اكاءً :" 

  وفائه:  
لقد منحين اهلل عزَّ وجّل من :" عن نرسه  -رمحه اهلل -ل اإلمام ابن حزم اقفقد     

مين ولو مبحادثة  (7)ووهبين من احملافظة ملن يتذم , الوفاء لكل من مَيُتُّ إيلَّ بلقية واحدة
                                                                                                                                                                          

 (.1  / :)رسائل ابن حزم :يُنظر (   )
 (.87 /8 :)سري أعالم النبالء للذهيب  (   )
, من أئمة العل  والتاريخ, شهاب الدين, لرضلأبو ا, هو أمحد بن علي بن حممد الكناين العسقالين: ابن حجر (  )

ورحل , ُولع باألدب والشعر مث أقبل على احلديث, بالقاهرة, ه 77ولد سنة , شافعي أصله من عسقالن برلسطني
ه  85تويف , ويل قضاء مصر مرات مث اعتزل. إىل اليمن واحلجاز وغريمها وأصبح حافظ اإلسالم يف عصره

: يُنظر. اإلصابة يف متييز الصحابة, فتح الباري شرح صحيح البخاري, ريب التهذيبتق: من مصنراته. بالقاهرة
 (.   71 -78 / :)األعالم , (1 -1 / :)الضوء الالمع 

 (.11 / :)لسان امليزان البن حجر العسقالين  (   )
صاحب التصانيف , احملدث اإلمام احلافظ, أبو عبداهلل الذهيب, هو مش  الدين حممد بن أمحد بن عثمان: الذهيب (  5)

. ه8 7تويف سنة , وغريها, وميزان االعتدال, سري أعالم النبالءو , تاريخ اإلسالم: الكثرية النافعة وكان من أشهرها
 (.   55/ :)طبقات الشافعية البن قاضي شهبة , (11 /1:)طبقات الشافعية الكربى: نظريُ 

 .( 8 /8 :)سري أعالم النبالء للذهيب   ( 1)
ملا رأيت القوَم : شف عيوبهك, بالغ يف هجائه ولومه, فالناً  امَّ : واملرعول ُمذمَّ , فهو ُمذِم , تذميماً , امََّ  ْيذِم ( 7)
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ولعمري ما مسحت نرسي قط يف الركرة يف , وما شيء أثقل عليَّ من ال در  ,ساعة
ولقد دمهين من , وإن عظمت جريرته, وكثرت إيلَّ انوبه, ( )إضرار من بيين وبينه أقل ِامام

واحلمد هلل على الك كثريًا وبالوفاء , فما جزيت على السوء إال باحلسىن, هذا غري قليل
 .  ( )"افتخر

  انصافه:  
-رمحه اهلل -حيث قال, عن نرسه  اويظهر الك جلياً يف إحدى مناظراته اليت حكاه    
وانرصل , كان يف لسانه  ( )فعلوته فيها لبكوء, ناظرت رجاًل من أصحابنا يف مسألة :" 

فطلبتها يف بعض , فلما أتيت منزيل حاك يف نرسي منها شيء, اجملل  على أينَّ ظاهر
وكان معي أحد , فوجدت برهاناً صحيحًا يبنِي بطالن قويل وصحة قول خصمي, الكتب

مت على املكان من مث رآين قد علَّ , فته بذلكفعرَّ , أصحابنا ممن شهد الك اجملل 
وإعالمه بأنه , أريد محل هذا الكتاب وعرضه على فالن: ماتريد؟ فقلت : فقال , الكتاب

: قال يل , مبهت فهج  عليه من الك أمرٌ ,  راجع إىل قولهوأينّ , وأيّن كنت املبطل, احملق
يف وقيت هذا ملا أخَّرتُه إىل ولو أمكنين الك , نع  : فقلت له ! وتسمح نرسك هبذا 

 .( )"غد

  عفته: 

                                                                                                                                                                          

 .    معج  الل ة العربية املعاصرة ألمحد خمتار: يُنظر . حّلره بذمَّته, يتذامرون كَرْرُت غري ُمَذمَِّ  ... أقبَل مجُعه 
لصديقك عليك : وُحرمة؛ ألّن نقضه موجب للذَّمّ , هل  علينا ِامام, حقٌ : كرالة , أمان , عهد: ةمجع أِامَّ : ِاَمام(  )

 . معج  الل ة العربية املعاصرة ألمحد خمتار: يُنظر . ِامام
 ( .1  / :)رسائل ابن حزم (   )
ه من إيثار الصمت ومن التحصيل القلة, وأصل الك من اللنب, فقد جعل صرة األنبياء قلة الكالم, ومل جيعل: البكوء(  )

وقد حيتمل ظاهر الكالم الوجهني . لي  يف ظاهر هذا الكالم دليل على أن القلة من عجز يف اخللقة: وقلة الرضول قلنا
 (.11 /  :)تاريخ آداب العرب :يُنظر. مجيًعا

 ( .8  -7  / :)رسائل ابن حزم (   )
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ما حللت م زري على فرج حرام :"  ويقول عن نرسه -رمحه اهلل -اإلمام ابن حزم حيكي 
, واهلل احملمود على الك, ا مذ عقلت إىل يومي هذاوال حياسبين ريب بكبرية الزن, قط

 .( )"واملستعص  فيما بقي , واملشكور فيما مضى

 تفننه في العلوم  : 
فقد , يعل  يقينًا سعة علمه وحتربه يف شىت الرنون -رمحه اهلل -من طالع كتب ابن حزم   

نسب وما من حديث وفقه وجدل و , كان ابن حزم حامل فنون:"عنه  ( )قال ابن حيان
وكان له :" وقال احلميدي  ,( )"يتعلق بأايال األدب مع املشاركة يف أنواع التعالي  القدمية

طويل, وما رأيت من يقول الشعر على البديهة  واسع, وباعٌ  يف اآلداب والشعر نر ٌ 
:"  عنه يف موضع  آخروقال  ,( )"أسرع منه, وشعره كثري, وقد مجعناه على حروف املعج  

وقال فيه  ,(7)"إمام يف الرنون: "  (1)وقال عنه الرريوز آبادي ,(5)"د أعل  بالتواريخ أبو حمم
 .(8)"والشعر  واألخبار األدب يف أوالً  مهر قد وكان: " الذهيب 

  التدين : 

                                                           

 ( . 7 / :)رسائل ابن حزم  (  )
اإلمام احملدث املؤرخ النحوي, صاحب التصانيف, أبو مروان حيان بن خلف بن حسني بن حيان : ابن حيان (   )

/   )سري أعالم النبالء : يُنظر. ه11 تويف سنة , ه77 ولد سنة .األموي مواله , القرطيب, األخباري, األديب
 .(1  / )وفيات األعيان , (11 

سري أعالم النبالء , ( 1  / :), تذكرة احلراظ للذهيب ( 17 / :) الذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة للشنرتيين  ( )
  (.11 /8 :)للذهيب 

 (.51 :)جذوة املقتب  يف اكر والة األندل  للحميدي (   )
 (.5  :)املصدر السابق (  5)
:  داد, قيلإبراهي  بن علي بن يوسف الرريوزآبادي, الشريازي, الشافعي, نزيل ب أبو إسحاقهو : الرريوز آبادي(  1)

 (.  , 1/  )سري أعالم النبالء : يُنظر .بب داد ه71 تويف سنة  ه 1 مولده يف سنة .لقبه مجال الدين
 (. 1 :)البل ة يف تراج  أئمة النحو والل ة للرريوز آبادي  (  7)
 (.81 /8 :)سري أعالم النبالء للذهيب  ( 8)
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حيث , صاحب ديانة وعبادة ما ال ينكره من عاصره وال من أتى بعده -رمحه اهلل -كان 
 ما الكثرية الواسعة والعلوم والدين اإلميان من له كان وإن:" -رمحه اهلل  -قال ابن تيميه 

 . ( )"مكابر إال يدفعه ال

 :ثناء العلماء عليه

 :إضافًة ملا نُقل من أقوال العلماء يف صراته نورد بعضاً من أقواهل  يف ثنائه  عليه

  الرقيه اإلمام األوحد البحر او الرنون واملعارف :" عنه -رمحه اهلل -فقد قال الذهيب
وكان ينهض بعلوم مجة .. واهنًا سياالً , رزق اكاء مررطًا , املتكل  األديب , احلافظ 

ومقاصده مجيلة ومصنراته مريدة وقد زهد يف , وفيه دين وخري , وجييد النقل والنثر 
رأس يف :" وقال عنه, ( )"فال ن لو فيه وال جنرو عنه مكبًا على العل   هالرئاسة ولزم منزل

 ابن حزم اإلمام:" وقال عنه كذلك ,  ( )"سالم متبحر يف النقل عدمي النظري علوم اإل
تقع له املسائل احملررة , فيه أدوات االجتهاد كاملة , العالمة رجل من العلماء الكبار 
 .( )" وكل واحد يؤخذ من قوله ويرتك إال رسول اهلل , واملسائل الواهية كما يقع ل ريه 

"( ). 

 اشت ل بالعلوم النافعة الشرعية وبرز فيها وفاق :"  -رمحه اهلل -(5)وقال  عنه ابن كثري
وكان أديبًا طبيبًا شاعرًا فصيحًا له يف الطب .. أهل زمانه وصنف الكتب املشهورة 

 .( )"وكان من بيت وزارة ورياسة ووجاهة ومال وثروة , واملنطق كتب 

                                                           

 (.1 / :)جمموع الرتاوى البن تيمية   (  )
 (. 8 /8 :)أعالم النبالء للذهيب  سري (   )
 (.81 /8 :)سري أعالم النبالء للذهيب  (   )
 (.   / :)تذكرة احلراظ للذهيب (   )
له , افظ املؤرخ الرقيه يف مذهب الشافعيةاحل, أبو الرداء, بن عمر بن كثري هو عماد الدين إمساعيل: ابن كثري( 5)

طبقات الشافعية البن : يُنظر . ه 77:ظي  والبداية والنهاية تويف سنةترسري القرآن الع: مؤلرات جليلة من أشهرها
 ( .  5  / : )الدرر الكامنة, (85/ :)قاضي شهبة



 ختريج اآلراء الىت خالف فيها اإلمام ابن حزم املعتمد من املذاهب األربعة على األصول
48 

 صاحب التصانيف ,  الرقيه احلافظ الظاهري:"  -رمحه اهلل -وقال عنه ابن حجر ,
وكان واسع احلرظ جداً , اشت ل يف صباه باألدب واملنطق والعربية مث أقبل على العل  

"( ). 

 اإلمام العالمة احلافظ الرقيه وكان صاحب فنون وورع وزهد وإليه :" ( )وقال السيوطي
 .( )"املنتهى يف الذكاء واحلرظ وسعة الدائرة يف العلوم 

 : العلماء عليه نذكر بعض مأخذ العلماء عليه بما أننا ذكرنا ثناء 

, لقد أخذ العلماء على ابن حزم ما كان للسانه من سطوة على أكابر العلماء وعلماء زمانه    
طالب العل  من  ةبل قد كان الك سببًا أيضًا يف نرر , وكان الك أيضًا سبب حمنته يف حياته

أيضاً  متسكه بظاهر النصوص اليت جعلت له من ومما أخذ العلماء عليه , علمه وكتبه بعد مماته
وهذه أه  ما وقرت عليه من أقوال العلماء ,األقوال الشااة اليت خالف فيها العلماء أمجعني 

 :الناقدة له

وابن حزم مع كثرة علمه وتبحره وما يأيت به من :"  -رمحه اهلل -قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
املنكرة الشااة مايعجب منه كما يعجب مما يأيت به من  له من األقوال, العظيمة الروائد 

 .(5)"األقوال احلسنة الرائقة 

                                                                                                                                                                          

 (. 1/  :)البداية والنهاية البن كثري (   )
 (.18 / :)لسان امليزان البن حجر العسقالين (   )
 بن خضر بن حممد بن عثمان بن بكر أبو الدين لكما بنا الرمحن عبد الدين جالل الرضل أبوهو : السيوطي (   )

صنف الكثري من , الكتب بابن يلقب وكان, الشافعي املصري السيوطي اخلضريي اهلمام الشيخ ابن حممد بن أيوب
 .( 5): للعيدروس العاشر القرن أخبار عن السافر النور:ظر يُن.ه   1املصنرات تويف سنة 

 (.5  / :)طبقات احلراظ للسيوطي (   )
 (.11 / :)جمموع فتاوى ابن تيمية (  5)
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  كان , إال أنه لثقته حبافظته , وكان واسع احلرظ جدًا :" وقال ابن حجر العسقالين
أو هام فيقع له من الك , يهج  على القول يف التعديل والتجريح وتبيني أمساء الرواة 

 .( )"شنيعة 

  : مؤلفاته وآثاره العلمية:  سابعلالمطلب ا

 :مصنفاته في علوم اإلعتقاد: أوالً 

 األصول والرروع من قول األئمة ( ). 

 البيان عن حقيقة اإلميان ( ). 

  التلخيص لوجوه التخليص( ). 
  (5)التوقيف على شارع النجاة باختصار الطريق. 
  (1)حك  من قال إن أرواح أهل الشقاء معذبة إىل يوم الدين. 
  الدرة يف حتقيق الكالم فيما يلزم اإلنسان اعتقاده والقول به يف امللة والنحلة

 .(7)باختصار وبيان 
  (8)الرسالة الباهرة يف الرد على أهل األهواء الراسدة. 
 املراضلة بني الصحابة ( ). 

                                                           

 (.18 / :)لسان امليزان البن حجر العسقالين (   )
 .م178 وآخرين سنة , حممد عاطف العراقي/ د:مطبوع بتحقيق (   )
 .إحسان عباس / د:بتحقيق , مطبوع ضمن رسائل ابن حزم(   )
 .مطبوع ضمن رسائل ابن حزم (   )
 (.51 / :)ابن حزم خالل ألف عام البن عقيل : وينظر , حزممطبوع ضمن رسائل ابن (  5)
 .مطبوع ضمن رسائل ابن حزم(  1)
يف , عبدالعزيز اجللعود: وحققها , هد 18  , مكتبة الرتاث, سعيد القزيف/ ود, أمحد احلمد/ د: مطبوع بتحقيق (  7)

 .هد  11  جبامعة اإلمام حممد بن سعود بالرياض سنة : رسالة ماجستري 
 .م188 ونشرت مبجلة جممع الل ة العربية بدمشق سنة , حممد املعصومي : مطبوعة بتحقيق (  8)
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 :مصنفاته في علوم القرآن : ثانياً 

 القراءات املشهورة يف األمصار اآلتية جميء التواتر ( ). 

  :مصنفاته في سيرة الرسول : ثالثاً 

 جوامع السرية( ). 
 حجة الوداع ( )  . 

 :مصنفاته في علوم الحديث : رابعاً 

 (5)أمساء الصحابة الرواة وما لكل واحد من العدد. 
 (1) أصحاب الرتيا من الصحابة ومن بعده  على مراتبه  يف كثرة الرتيا. 

 :والمنطق  مصنفاته في الفقه وأصوله: خامساً 

 (7)اإلمامة. 
 (8)كتاب اجلامع من كتابه اجمللى. 
  (1)أمباح هو أم حمظور: ال ناء امللهي. 

  وهو أشهر كتبه , احمللى باآلثار يف شرح اجمللى باالختصار( ). 
                                                                                                                                                                          

 .هد81  وأعيدت طباعته سنة , هد 51  سعيد األف اين بدمشق سنة : منشور بتحقيق (  )
 .م151 مصر , دار املعارف , إحسان عباس وآخرين / د: مطبوع مع جوامع السرية بتحقيق(   )
 . م151 مصر , دار املعارف , إحسان عباس وآخرين / د: تحقيقمطبوع ب(  )
 . أبو صهيب الكرمي : حتقيق , هد 8   سنة , منها طبعة دار األفكار الدولية , مطبوع عدة طبعات(   )
 . مطبوع مع جوامع السرية(  5)
 . مطبوع مع جوامع السرية(  1)
 .مطبوع ضمن رسائل ابن حزم (  7)
 .عبد احللي  عوي  / د, ابن عقيل : بتحقيق , العتصام مطبوع بدار ا(  8)
 .مطبوع ضمن رسائل ابن حزم (  1)
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 مراتب اإلمجاع يف العبادات واملعامالت( ). 
  اإلحكام ألصول األحكام( ). 
 ين يف مذاهب أهل الرأي والقياس اإلعراب عن احلرية وااللتباس املوجود( ). 
  (5)ملخص إبطال القياس والرأي واالستحسان والتقليد والتعليل. 
  (1)منظومة قواعد أصول فقه الظاهرية . 
  (7)النبذة الكافية يف أصول الدين. 
  (8)التقريب حلد املنطق. 

 :مصنفاته في األدب: سادساً 

 (1)طوق احلمامة يف األلرة واألالف. 

 :النفس  تزكية مصنفاته في :  سابعاً 

  (1 )مداواة النروس. 
 معرفة النر  ب ريها وجهلها بذاهتا (  ). 

                                                                                                                                                                          

 .دار الركر, أمحد شاكر : منها طبعة بتحقيق , مطبوع عدة طبعات(   )
 .هد1   , دار ابن حزم , حسن إسرب : منها طبعة بتحقيق , مطبوع عدة طبعات(   )
 .رسائل ابن حزم منها طبعته مع , مطبوع عدة طبعات(   )
 .هد5   سنة , بدار أضواء السلف بالرياض , حممد زين العابدين رست  / د: مطبوع بتحقيق (   )
 .هد71  سعيد األف اين بدمشق سنة : منشور بتحقيق (  5)
 (.7  / )طبعت ضمن نوادر اإلمام ابن حزم البن عقيل (  1)
 .هد11  العطار سنة عزت : ونشره , حممد الكوثري : مطبوع بتعليق (  7)
 . مطبوع ضمن رسائل ابن حزم( 8)
 .منها طبعته مع رسائل ابن حزم, مطبوع عدة طبعات ( 1)
 .مطبوع ضمن رسائل ابن حزم(  1 )
 .مطبوع ضمن رسائل ابن حزم(    )
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 :مصنفاته في التاريخ والنسب : ثامناً 

 اختصار اجلمهرة ( ). 

 أمساء اخللراء املهديني واألئمة أمراء املؤمنني وأمساء الوالة ( ). 

 أمهات اخللراء ( ). 

 مجل فتوح اإلسالم ( ). 

 (5) نساب العربمجهرة أ. 

 (1) مجهرة نسب الرببر. 

 (7) فضل األندل  واكر رجاهلا. 

 (8) قطعة من نسب الررس. 

 (1) نقط العروس يف تواريخ اخللراء. 

 :مصنفاته في فنون مختلفة سوى ماتقدم : تاسعاً 

 (1 ) أمل املوت وإبطاله. 

 الرد على اهلاتف من بعد (  ). 

                                                           

 .مطبوع بذيل أنساب العرب البن حزم(   )
 .مطبوع ضمن رسائل ابن حزم(   )
 .مطبوع ضمن رسائل ابن حزم(   )
 .مطبوع ضمن رسائل ابن حزم(   )
 .هد 1  مطبوع بتحقيق جلنة علماء دار الكتب العلمية سنة (  5)
 .مطبوع بذيل مجهرة أنساب العرب البن حزم(  1)
 .مطبوع ضمن رسائل ابن حزم(  7)
 .مطبوع بذيل مجهرة أنساب العرب البن حزم(  8)
 .مطبوع ضمن رسائل ابن حزم(  1)
 .ائل ابن حزممطبوع ضمن رس(  1 )
 .مطبوع ضمن رسائل ابن حزم(    )
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 هما سؤال التعنيف رسالتان أجاب فيهما عن رسالتني س ل في( ). 

 مراتب العلوم وكيرية طلبها وتعلق بعضها ببعض ( ) . 

 : وفاته رحمه اهلل تعالى:  ثامنالمطلب ال

اليت بقي فيها بعد أن ضيق الناس عليه , بقرية له يف بادية لبلة -رمحه اهلل -تويف ابن حزم    
افع, أن أباه تويف عشية يوم ونقلت من خط ابنه أيب ر : قال القاضي صاعد, وطردوه من بلده 

األحد لليلتني بقيتا من شعبان, سنة ست ومخسني وأربع مائة, فكان عمره إحدى وسبعني سنة 
 .( )وأشهراً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .مطبوع ضمن رسائل ابن حزم(   )
 .مطبوع ضمن رسائل ابن حزم(   )
  ( .78/  :)نرح الطيب من غصن االندل  الرطيب ت إحسان عباس (   )
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  رحمه اهلل  -أصول اإلمام ابن حزم : المبحث الثاني- 
 .إجماالً 
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 أصــــــــــــــــول ابن حـــــــــزم إجمــــــــــــــاالً 
 -رمحه اهلل  -اعتمدها اإلمام ابن حزم  سأتكل  يف هذا املبحث بصورة موجزة عن األصول اليت

 :  وهي كاآليت,مل يعتمدها يف منهجه األصويلمث أتكل  عن األصول اليت 
 

 :في منهجه األصولي -رحمه اهلل  -األصول المعتمدة عند اإلمام ابن حزم :أوالً 
 الكتاب, والُسنة,: هي -رمحه اهلل  -واألدلة الشرعية املعتمدة عند اإلمام ابن حزم 

 .واإلمجاع, والدليل, واإلستصحاب, وحك  األشياء قبل وبعد ورود الشرع على اإلباحة

 : -رحمه اهلل -قال 
 دين اإلسالم الالزم لكل أحد ال يؤخذ إال من القرآن أو مما صح عن رسول اهلل "

,  وهو نقل الكافة وهو اإلمجاع, وإما بنقل مجاعة عنه  إما برواية  مجيع علماء األمة عنه 
 .( ) " وإما برواية الثقات  واحداً عن واحد  حىت يبلغ إليه 

 :ويقول في موضٍع آخر
األصول اليت ال يعرف شيء من الشرائع إال منها وأهنا أربعة وهي نص القرآن ونص  " 

, أو التواتر, نقل الثقات, الذي إمنا هو عن اهلل تعاىل مما صح عنه  كالم رسول اهلل 
 .( )"ء  األمة أو دليل منها ال حيتمل إال وجهاً واحداً وإمجاع مجيع علما

 

 :الكتاب - 
 .-رمحه اهلل -القرآن هو الدليل األول من أدلة التشريع اإلسالمي عند اإلمام ابن حزم 

                                                           

 (. 7/  :)احمللى باآلثار البن حزم (   )

 (. 7/  :)اإلحكام يف أصول األحكام البن حزم (   )
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أن الوحي ينقس  من اهلل عز وجل إىل رسوله صلى اهلل عليه وسل  " :وقد قال فيه 
 .( )"معجز النظام وهو القرآن على قسمني أحدمها وحي متلو مؤلف تأليراً 

أن القرآن هو عهد اهلل إلينا والذي ألزمنا اإلقرار به والعمل مبا : "وقال في موضٍع آخر
فيه وصح بنقل الكافة الذي ال جمال للشك فيه أن هذا القرآن هو املكتوب يف املصاحف 

 .( )"إليه املشهورة يف اآلفاق كلها وجب االنقياد ملا فيه فكان هو األصل املرجوع

وهو املكتوب يف , غري خملوق ,والقرآن كالم اهلل وعلمه" :بقوله  -رحمه اهلل  - وعرفه
املصاحف واملسموع من القارئ واحملروظ يف الصدور, والذي نزل به جربيل على قلب حممد 

ومن قال يف شيء من هذا أنه لي  هو القرآن وال هو كالم اهلل تعاىل فقد كرر, خلالفه اهلل , 
 .( )"وإمجاع أهل اإلسالم تعاىل ورسوله 

والك ألهنا ليست , القراءة الشااة ليست حجة -رمحه اهلل  -واعترب اإلمام ابن حزم 
بأسانيد صحاح عن طائرة من أصحاب رسول اهلل  يو وأما قوهل  أنه قد رُ : "وقالقرآنًا قطعاً, 

  القرآن قراءات  ال نستحل حنن قرءوا يف , ونأخذ ديننا عنه , ومن التابعني الذين نعظ
 .( )"فهذا حق, القراءة هبا

وتلك القراءات اليت اكرمت إمنا هي موقوفة على الصاحب أو " :وقال في موضع آخر
أو وه  ,  والوه  ال يعري منه أحد بعد األنبياء , فهي ضرورة وه  من الصاحب, التابع

 .(5)"ممن دونه يف الك
 

ال يأخذ إاّل بظواهر النصوص , فاألمر عنده  -ه اهلل رمح -ومبا أن اإلمام ابن حزم 
للوجوب ال يصرفه عن الك إال نص آخر على خالفه, ويثبت على الذمة فورًا مبجرد النص 

                                                           

 (.17/  :)اإلحكام يف أصول األحكام البن حزم (  )

 (.15/  :)املصدر السابق(   )

 (. 5/  :)احمللى باآلثار البن حزم (   )

 (. 1/  :)الرصل يف امللل واألهواء والنحل البن حزم (   )

 (. 15,1/  : )املصدر السابق (  5)
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إاا أتى نص آخر ظاهر يثبت غري الك, واللرظ العام يبقى على عمومه, ألنه  إال,والعل  
 .( )م ال يراد به العمومالظاهر إالّ أن يثبت من ظاهر نص آخر يريد أن العا

 

 :الُسنة النبوية المطهرة -2
 .-رمحه اهلل  -وهي األصل الثاين من األصول املعتمدة عند اإلمام ابن حزم 

 :على قسمني إىل رسوله  أن الوحي ينقس  من اهلل : " -رحمه اهلل  -قال 
روي منقول غري وحي م: والثاين, معجز النظام وهو القرآن وحي متلو مؤلف تأليراً : أحدمها
 . ( )" وهو اخلرب الوارد عن رسول اهلل , وال متلو لكنه مقروء, وال معجز النظام, مؤلف

والقرآن واخلرب الصحيح بعضها مضاف إىل بعض ومها شيء " :ويقول في موضٍع أخر
 .( )"واحد يف أهنما من عند اهلل تعاىل وحكمها حك  واحد يف باب وجوب الطاعة هلما

 

 :نة من حيث ذاتها وحجيتهاأقسام السُ 
 قول من النيب : السنن تنقس  ثالثة أقسام"  : -رحمه اهلل  -قال اإلمام ابن حزم 

الررض  ومل ينكره فحك  أوامره , وعلمه فأقر عليه, أو شيء رآه أو فعل  منه ,
 أو سائر وجوه, ما مل  يق   دليل على خروجه من باب الوجوب إىل باب الندب... والوجوب 

وأما ... حلك  إال أن يكون تنريذاً  ولي  واجباً , االئتساء به  فيه وحك  فعله , األوامر
وغري موجب , فإمنا هو  مبيح لذلك الشيء فقط, وترك إنكاره إياه, على ما عل  إقراره 

 .( )"وال نادب إليه, له

                                                           

 (. 5 :), وابن حزم أليب زهرة(1  / ): , واحمللى( 7 ,  7  -18 / :)اإلحكام البن حزم : يُنظر(   )

 (.17/  )اإلحكام يف أصول األحكام البن حزم (  )

 (.18/  :)املصدر السابق (   )

 (. 1/  :)املصدر السابق (  )
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واعها يذهب إىل أن الُسنة بأن -رمحه اهلل  -وعلى هذا يتضح أن اإلمام ابن حزم 
وجيب العمل مبا جاءت به إاا ثبت صحة , املذكورة حجة شرعية, وأهنا تريد العل  والعمل معاً 

 .سندها إىل رسول اهلل 

 :االحتجاج بخبر الواحد
القس  الثاين من األخبار ما نقله الواحد عن ": -رحمه اهلل  -قال اإلمام ابن حزم 

اهلل صلى اهلل عليه وسل  وجب العمل به  الواحد فهذا إاا اتصل برواية العدول إىل رسول
 .( )"ووجب العل  بصحته أيضا

أن خرب الواحد العدل عن مثله إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه " :ويقول في موضٍع آخر
 .( )"وسل  يوجب العل  والعمل معا

 :االحتجاج بالحديث المرسل
 .املرسل مطلقاً  إىل عدم االحتجاج باحلديث -رمحه اهلل  -اهب اإلمام ابن حزم 

هو الذي سقط بني أحد رواته : املرسل من احلديث: "يف الك -رحمه اهلل  -قال 
وال تقوم به حجة ألنه , وهو غري مقبول وهو املنقطع أيضاً , ناقل واحد فصاعداً  وبني النيب 
 . ( )"عن جمهول

 ةٌ رواه أثقمل يعرف من  ااإرسل واملنقطع ال يدري من رواه و امل" :وقال في موضٍع أخر
فال حيل احلك  يف الدين بنقل جمهول ال يدري من هو وال كيف حاله يف محله  ةهو أم غري ثق

 .( )"للحديث

 .(5)"املرسل يف نرسه ال جتب به حجة فكيف يؤيد غريه ما ال يقوم بنرسه" :وقال أيضاً 
                                                           

 (.18 /  :)اإلحكام يف أصول األحكام البن حزم( )

 ( .1  /  :)املصدر السابق (   )

 (. /  :)املصدر السابق (   )

 (. 1 :)كافية النبذة ال(  )

 (.55/  :)اإلحكام يف أصول األحكام البن حزم (  5)
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إاا  اهب إىل قبول احلديث املرسل أو املنقطع -رمحه اهلل  -ولكن اإلمام ابن حزم 
أن اإلمجاع قد صح مبا  وقد يرد خرب مرسل إال: "وقال في ذلكانعقد اإلمجاع على مضمونِه, 

فيه متيقنًا منقواًل جياًل فجياًل, فإن كان هذا علمنا أنه منقول نقل كافة كنقل القرآن, فاست ىن 
وصية  ال:"عن اكر السند فيه, وكان ورود الك املرسل وعدم وروده سواًء وال فرق, والك حنو 

وأما املرسل الذي ال إمجاع فيه فهو مطروح على ما اكرنا, ألنه ال دليل على قبوله ... "لوارث
 .( )"ألبتة

 

 :-رحمه اهلل  -ررو  الراوي  المقبول الرواية عنده 
أن يكون عداًل ثقة , يف الراوي لكي تقبل روايته -رمحه اهلل  -اشرتط اإلمام ابن حزم 

لصدق, وأن يكون ضابطًا حافظًا يضبط ما يسمع, وينقله, وأعلى يف اات نرسه, ُعرف با
 .مراتب الثقات من كان فقيهاً 

 ةله بكتاب ملا ترقه فيه أو ضابطاً  حافظاً  فإاا كان الراوي عدالً "  :ويقول في ذلك
 .( )"وجب قبول نذارته 

  فإاا روى العدل عن مثله كذلك خربًا حىت يبلغ به النيب" :وقال في موضٍع آخر
 .( ) "فقد وجب األخذ به

فهو  فإاا جاء خرب الرواي الثقة عن مثله مسندًا إىل رسول اهلل " :وقال كذلك
مقطوع به على أنه حق عند اهلل عز وجل موجب صحة احلك  به إاا كان مجيع رواته مترقاً 

  .( )" على عدالته , أو ممن ثبتت عدالته 

 :إنكاره تعارض النصوص

                                                           

 (.71/  :)اإلحكام يف أصول األحكام البن حزم (  )

 (.8  /  :)املصدر السابق (  )

 (. 1  /  : )املصدر السابق (  )

 (.  :)النبذة الكافية البن حزم (  )
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, ينري وجود أي تعارض بني نصوص القرآن والسنة -رمحه اهلل  -م إن اإلمام ابن حز 
أو بني نصوص القرآن بعضها مع بعض, أو بني نصوص السنة بعضها مع بعض, والك ألنه 

 .( )ال ميكن أن تتعارض ومصدرها هو الوحي اإلهلي

إاا تعارض احلديثان أو اآليتان, أو اآلية " :في ذلك -رحمه اهلل –وقد قال 
على كل مسل  استعمال كل الك, ألنه لي  بعض  ث, فيما يظن من ال يعل , فررضٌ واحلدي

الك أوىل باالستعمال من بعض, وال حديث بأوجب من حديث آخر مثله, وال آية أوىل 
بالطاعة من آية أخرى مثلها, وكل الك من عند اهلل تعاىل, وكل سواء يف باب وجوب الطاعة 

  .( )" واالستعمال وال فرق

 

 :جماعاإل -3
 .-رمحه اهلل  -هو األصل الثالث من األصول املعتمدة عند اإلمام ابن حزم 

فكانت األخبار اليت اكرنا أحد األصول الثالثة اليت ألزمنا " :-رحمه اهلل  -قال 
[  ىئ ېئ]طاعتها يف اآلية اجلامعة جلميع الشرائع أوهلا عن آخرها وهي قوله تعاىل

فهذا , {95:النساء}[ ی ىئ ىئ] :آن, مث قالفهذا أصل وهو القر , {95:النساء}

فهذا  ,{95:النساء}[ ی ی ی ی] :, مث قال تعاىلثان  وهو اخلرب عن رسول اهلل 
  .( )"حكمهُ  ثالث وهو اإلمجاع املنقول إىل رسول اهلل 

اإلمجاع الذي تقوم به احلجة يف الشريعة : "اإلجماع بقوله -رحمه اهلل -وقد عرف 
ولي  اإلمجاع يف الدين  قالوه وأدانوا به عن نبيه   يع الصحابة فهو ما اترق أن مج

 .( )"شي اً غريه

                                                           

 (. 7 :)ابن حزم أليب زهرة : نظريُ (  )

 (.  /  :)أصول األحكام البن حزم  اإلحكام يف(   )

 (.17/  :) املصدر السابق(  )

 (.7 / :)املصدر السابق  ( )
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 :عصر اإلجماع
فقط, حيث  هو إمجاع الصحابة  -رمحه اهلل  -ومبا أن اإلمجاع عند اإلمام ابن حزم 

 .( )"ال إمجاع إال إمجاع الصحابة : "قال

من قال إن أهل : "قالحيث , فيكون عصر الصحابة هو عصر اإلمجاع املعترب ال غري 
فقط, فوجدناه  العصر الذي إمجاعه  هو اإلمجاع الذي أمر اهلل تعاىل بإتباعه ه  الصحابة 

 .( )"صحيحاً 
 

 :مستند اإلجماع
أن اإلمجاع ال ينعقد إال بنص من القرآن أو الُسنة  -رمحه اهلل  -اهب اإلمام ابن حزم 

فهو  إما كالم منه : ن نص, والك النصال إمجاع إال ع: "قال في ذلك حيث, فقط
إا  -فهو منقول أيضاً كذلك, وإما إقراره  منقول, وال بد حمروظ حاضر, وإما عن فعل منه 

فهي أيضًا حال منقولة حمروظة, وكل من ادعى إمجاعًا علمه على غري  -علمه فأقره ومل ينكره
 .( )"إمجاع هذِه الوجوه, كلرنا تصحيح دعواه, يف أنه

 

 -رمحه اهلل  -وهو األصل الرابع من األصول املعتمدة عند اإلمام ابن حزم  :دليلال - 
 .ودليل من أدلة االستنباط عنده

والدليل عنده هو أمٌر مأخوٌا من اإلمجاع أو النص, فهو متولٌد منهما مرهوٌم بعد من 
 باجلمع عليهما, داللتهما, ولي  محاًل عليهما بإستخراج علة , إمنا هو أمٌر يؤخذ من ااهتما ال

وهو هبذا خيالف القياس, ألن القياس أساسه استخراج علة  من النص مث إعطاء حك  النص 

                                                           

 (.7  /  : )اإلحكام يف أصول األحكام البن حزم ( )

 (.1 :)النبذة الكافية البن حزم (   )

 (.1  / :)اإلحكام يف أصول األحكام البن حزم (  )
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أما الدليل املعتمد على النصوص أو املأخوا منها فهو قد أخذ  على كل ما تتحقق فيه العلة,
 .( )من النص نرسه

فأما , من اإلمجاعالدليل مأخوٌا من النص و " : -رحمه اهلل  -قال اإلمام ابن حزم 
الدليل املأخوا من اإلمجاع فهو ينقس  أربعة أقسام, كلها من أنواع اإلمجاع وداخلٌة حتت 
اإلمجاع وغري خارجة عنه, وهي استصحاب احلال, وأقل ما قيل, وإمجاعه  على ترك قول  ما, 

ما وأ, وإمجاعه  على أن حك  املسلمني سواٌء حجة وإن اختلروا يف حك  كل واحد منها
مقدمتان :أحدها: الدليل املأخوا من النص فهو ينقس  أقسامًا سبعة كلها واقع حتت النص

ر سككل مسكر خمر, وكل م:"  تنتج نتيجة ليست منصوصًة يف إحدامها, كقوله 
كل مسكر حرام, فهاتان املقدمتان دليل برهاين على أن كل مسكر : النتيجة, ( )"حرام
 :فحيث وجد فواجب ما علق بذلك الشرط, مثل قوله تعاىل شرط معلق بصرة: وثانيها.حرام

فقد صح هبذا أن من انتهى ُغرر , {83:األنفال}[ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ]
لرظ يره  منه معىن فيؤدى بلرظ آخر وهذا النوع يسميه أهل االهتبال : وثالثها. له
ذا فقد ُفه  من ه,{222:التوبة}[    ک ڑ ڑ ژ ]: , مثل قوله تعاىل(املتالئمات)

فهمًا ضروريًا أنه لي  بسريه, وهذا هو معىن واحد يُعرّب عنه بألراظ شىت, كقولك الضي   
أقسام تبطل كلها : رابعها.واألسد والليث والضرغام, فهذِه كلها أمساء معناها واحد وهو األسد

اً إاّل واحداً فيصبح الك الواحد مثل أن يكون هذا الشيء إما حرامًا فله حك  كذا, وإما فرض
فله حك  كذا وإما مباحًا فله حك  كذا, فلي  فرضًا وال حرامًا فهو مباٌح له حك  كذا أو 

قضايا واردة مدرجة فيقتضي : وخامسها. يكون قوله يقتضي أقساماً كلها فاسٌد فهو قوٌل فاسد
الك أن الدرجة العليا فوق الثانية هلا بعدها وإن كان مل ينص على أهنا فوق التالية, مثل 

بال  , فأبو بكرأفضل من عثمان , وعمر أفضل من عمر  أبو بكر : لكقو 
كل مسكر حرام, فقد صح هبذا أن بعض : أن نقول: سادسها.شك أفضل من عثمان 

زيد يكتب, فقد صح من هذا : لرظ ينطوي به معان  مجة, مثل قولك: سابعها.احملرمات مسكر
: ا, وأنه او آالت يصرفها, ومثل قوله تعاىلاللرظ أنه حي, وأنه او جارحة سليمة يكتب هب

                                                           

 (.   :) ابن حزم أليب زهرة(  )

 . 11 باب بيان أن كل مسكر مخر وأن كل مخر حرام رق  , كتاب األشربة : مسل  جهأخر (  )
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فصح من الك أن زيدًا ميوت وهندًا متوت .{90:العنكبوت}[ ڇ ڇ ڇ چ]
 .( )"وهكذا كل اي نر , وإن مل يُذكر نص امسه... 

 

 :ستصحاباال - 
 .-رمحه اهلل  -وهو األصل اخلام  من األصول املعتمدة عند اإلمام ابن حزم 

حلك  املبين على النص ال بقاء األصل فقط , فاألصل فاإلستصحاب عنده هو بقاء ا
بأنُه بقاء حك  األصل الثابت : "ستصحابعّرف االفيُ جيب أن يكون مبنيًا على نص , 

 . ( )"بالنصوص حىت يقوم دليل فيهما على الت يري

ما, مث  إاا ورد النص يف القرآن أو الُسنة الثابتة يف أمر  ما على حك   " :لذلك يقول
نتقل الك الشيء احملكوم فيه عن ادع  أن الك احلك  قد انتقل أو بطل, من أجل أنه ادعى م

نتقال احلك  من أجل الك, أن ابعض أحواله, أو لتبدل زمانه, أو لتبدل مكانه, فعلى املدعي 
على أن الك احلك  قد انتقل أو  -ثابتة من نص قرآن أو سنة عن رسول اهلل –يأيت بربهان 

ه صح قوله, وإن مل يأِت به فهو مبطل فيما ادعى من الك, والررض على بطل, فإن جاء ب
اجلميع الثبات على ما جاء به النص ما دام اس  الك الشيء احملكوم فيه عليه ألنه اليقني, 

 .( )"والنقلة دعوى وشرع مل يأان اهلل تعاىل به, فهما مردودان كاابان حىت يأيت النص هبما
 

 :رود الشرع على اإلباحةحكم األرياء قبل وبعد و  -6
أن حك  األشياء قبل وبعد ورود الشرع على  -رمحه اهلل  -يرى اإلمام ابن حزم 

 . وأن األصل يف العقود التحرمي , اإلباحة ما مل يكن هناك حك , أو دليل وارد خالف الك

                                                           

 (.11 ,17 / 5:)اإلحكام يف أصول األحكام البن حزم (  )

 (.1  : )ابن حزم أليب زهرة(  )

 (. /5:)اإلحكام يف أصول األحكام البن حزم (  )
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رسواًل يف األرض وقال تعاىل له, إْا أنزله إىل  قد كان آدم " :ويقول في ذلك
فأباح تعاىل األشياء بقوله ,{83:البقرة}[   ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ] :األرض

 .( )"إهنا متاع لنا, مث حظر ما شاء, وكل الك بشرع

وقال آخرون وه  مجيع أهل الظاهر وطوائف من أهل " :وقال في موضٍع آخر
, وإن  وال بإباحة   يف العقل أصاًل ال حبظر   -يعين األشياء  –لي  هلا حك  : أصحاب القياس

 .( )"وهذا هو احلق الذي ال جيوز غريه ...ل الك موقوٌف على ما ترد به الشريعةك

 ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ]:ه تعاىلواستدل لذلك بقول

 ں ڱ ڱ] :وقوله تعاىل, {223:النحل}[ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ

 ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں

 .{95:يونس}[   ۓ

على حترمي القول  واضحٌ   اآليتني نصٌ فري هاتني"  : -رحمه اهلل  -قال  :وجه الداللة
فبطل بذلك قول من قال إن األشياء قبل  ,أو أنه حالل من كل ما يف العامل أنه حرامٌ  يف شيء  

من اهلل  من الك ب ري إان   وصح أن من قال شي اً  ,ورود الشرع على احلظر أو على اإلباحة
ورد من إباحة الكل أو حظر  بأي شيء  وأما إاا ورد الشرع  ,على اهلل عز وجل تعاىل فهو مررت  

 .( )"الكل أو حظر البعض أو إباحة البعض فواجب القوم بكل ما ورد من الك 

في منهجه  -رحمه اهلل  -األصول التي لم يعتمدها اإلمام ابن حزم : ثانياً 
 :األصولي

 :  القياس.  

                                                           

 (.51/ : )اإلحكام يف أصول األحكام البن حزم  ( )

 (. 5/ : )در السابقاملص ( )

 (.58/  : )اإلحكام يف أصول األحكام البن حزم ( )
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ه حجًة وال دليالً من فهو ال يعدّ ,  إىل نري القياس -رمحه اهلل  -اهب اإلمام ابن حزم 
ال : "-رمحه اهلل -أدلة األحكام, ألنه من نُراة الرأي فال تثبت به األحكام عنده , فقد قال 

ومقصوده بالرأي هو القياس والتعليل واالستحسان واالستصالح , ( )"احلك  بالرأي حيل ألحد  
 .( )وسد الذرائع وما أشبه الك كله

 :إلبطال القياس ومن األدلة والبراهين التي ساقها
 :أدلة الكتاب 

 حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ]: قوله تعالى - أ

 .{95:النساء}[    مت خت
ولي  فيه الرد , هذا هو الذي ال شك يف صحته"  :-رحمه اهلل -قال  :وجه الداللة

اس يف وال اكر القي,  وإىل الرسول وهو كالمه  ,عند التنازع إال إىل اهلل تعاىل وهو القرآن
والقياس أصاًل لي  قرآناً , واحلديث ال حيل الرد إليه عند التنازع فصح أن ما عدا القرآن ,الك

 .( )"وال حديثاً فال حيل الرد إليه أصالً 

[ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک] :قوله تعالى - ب

[ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ] :وقال تعالى ,{2:احلجرات}

 .{32:مريم}[ جخ مح جح مج]:وقال تعالى, {83:اإلرساء}
يف الدين ب ري  أن القياس قولٌ ب,استدل هبذِه نصوص على بطالن القياس  :ةوجه الدالل

 .( )مبا مل يذكراه  بني يدي اهلل ورسوله ميقَدْرٌو ملا ال عل  هل  به, وتقدنص, وأنه 

                                                           

 (.51: )النبذة الكافية البن حزم(  )

, واإلحكام يف أصول األحكام (58:)ملخص إبطال القياس والرأي واإلستحسان والتقليد والتعليل, البن حزم : يُنظر(  )
 (.8/75:)البن حزم 

 (.    / 7:)بن حزم اإلحكام يف أصول األحكام ال(  )

 (.15: ), النبذة الكافية البن حزم( 18 / :), واحمللى باآلثار البن حزم ( 7/8: )اإلحكام البن حزم: ينظر(  )
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[  ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ] :قوله تعاىل  -ت

 .{02:النحل}

 وهذا نصٌ , ضرب له األمثالتعاىل على أال تُ  نصَّ :"- رحمه اهلل -قال  :وجه الداللة
ومتثيل ما ال نص فيه مبا فيه , للقرآن على إبطال القياس وحترميه؛ ألن القياس ضرب أمثال   جليٌ 
فقد , ل ما مل ينص اهلل تعاىل على حترميه أو إجيابه مبا حرمه اهلل تعاىل وأوجبهومن مثَّ , النص

 .( )"ضرب له األمثال وواقع املعصية

,  {8:املائدة}[ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ]: قول اهلل تعاىل - ت

 ٹ]: وقوله تعاىل ,{83:األنعام}[   ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ] :وقوله تعاىل

 .{22:النحل}[      ڤ ڤ ڤ ٹ
 .كتمل فال حاجة إىل القياسا إن هذِه اآليات دلت على أن الدين قد  :وجه الداللة

 :أدلة السنة النبوية
اللهم : "عم, قالن: ؟ قالوا"اللهم هل بلغت:"يف حجة الوداع  قال  -أ

 .( )"ارهد
  .يف هذا احلديث أعلن اكتمال الدين وما أمره اهلل تعاىل بتبلي ه أن الرسول  :وجه الداللة

دعوني ما تركتكم, فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم :"قوله  -ب
واختالفهم على أنبيائهم, فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم, وإذا 

 .( )"فاجتنبوه نهيتكم عن ريء
, بأن يرتكوا ما ترك التحدث فيه وال يكثروا السؤال عنه فقد أمر النيب  :وجه الداللة

 .فاألصل بقاء ما كان على ما كان
                                                           

 (.1 / 8:)اإلحكام يف أصول األحكام البن حزم (   )

اربني والقصاص كتاب القسامة واحمل: مسل و , ( 15 )كتاب احلج باب اخلطبة أيام مىن رق  : البخاري أخرجه(  )
 (.171 )رق   والديات, باب حترمي الدماء واألعراض واألموال, من حديث أيب بكرة 

 .(بلرظ اروين ما تركتك ), (7   )كتاب احلج, باب فرض احلج مرة بالعمر رق  : مسل  أخرجه(  )
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 لنا كل ما يقع من أحكام إننا نقطع بأن اهلل تعاىل بنيَّ : "قال اإلمام ابن حزم رحمه اهلل 
فلي  واجباً, ألنه مل  ما مل يقل فيه النيب  يوم الدين إىل يوم القيامة, فصح هبذا النص أن

أنه مباح, مبعىن أن ما مل ينص عليه  يأمر به, ولي  حراماً, ألنه مل ينه عنه, فبقي ضرورةً 
يكن ممن يزيد على شرع اهلل ومل  اس, وال أن يأمر فيه بقياس, وإالَّ فلي  للعبد أن حيرمه بقي

 .( )"يكن آخذاً بذلك احلديث الصحيح
 
على تعل  العل  قبل  َحّض رسول اهلل  :أنه قال  ( )اه أبو هريرةما رو  -ت

وكيف وفينا كتاب اهلل ونُعِلمه أوالدنا؟ ف ضب : اهابه, قال صروان بن عسال 
أليست التوراة واإلنجيل في أيدي : "حىت ُعرف الك فيه, مث قال رسول اهلل 

 ."اليهود والنصارى؟ فما أغنت عنهم حين تركوا ما فيها
هذا احلديث من أعظ  احلجج : " -رحمه اهلل  -قال ابن حزم : وجه الداللة

أخرب أن من ترك القرآن والعمل به فقد  عليه  يف وجوب إبطال القياس؛ ألنه 
ترك العل  أو سلك سبيل اليهود والنصارى, وأصحاب القياس أهل هذه الصرة 

 .( )"الراسدة وأقبلوا على قياساهت , ألهن  تركوا القرآن والعمل به

تفترق أمتي على بضٍع وسبعين فرقة أعظمها فتنة على أمتي  " :قوله   -ث
 ."قوٌم يقيسون األمور برأيهم فيحلون الحرام ويحرمون الحالل

فقد دل هذا احلديث على أن أعظ  هذه الررق فتنة يف الدين ه   :وجه الداللة
 .( )يف الك القياسالذين حيللون احلرام وحيرمون احلالل , وكانت وسليته  

إذا أتاك الحديث من رسول  : " ( )البن عباس ومن اآلثار قول أيب هريرة  -ج
 ."فال  تضرب له األمثال اهلل 

                                                           

 (.57 :), ابن حزم أليب زهرة( 1/ 8:)اإلحكام يف أصول األحكام البن حزم : يُنظر (  )

 بن زهران بن اهلل عبد بن عدثان بن دوسمن  صحايب جليل قيل أن امسه يف االسالم عبداهلل أو عبدالرمحن: أبو هريرة(  )
 سنة وفاته كانت,عنه حديثا أكثر صحابة رسول اهلل, األزد بن نصر بن مالك بن كعب بن احلارث بن كعب
 . (8  / 7) ابةالصح متييز يف اإلصابة,(   / 1): ال ابة أسد:يُنظر. ه57

 (.5  ,    /7:)اإلحكام يف أصول األحكام البن حزم (  )

 (.5 /8:)املصدر السابق : ينظر (  )
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 .( )(وهذا نص من أيب هريرة على إبطال القياس) :وجه الداللة

  :واستدل أيضاً باإلجماع 
 :-رحمه اهلل  -فقال . اع على بطالن القياس باإلمج -رمحه اهلل  -استدل اإلمام ابن حزم 

وأما اإلمجاع فقد بيناه على ترك القياس من وجوه كثرية, وهي إمجاع األمة كلها على وجوب "
ومبا أمجعت األمة كلها على وجوبه أو حترميه من  األخذ بالقرآن, ومبا صح عن رسول اهلل 

ومل يصح قط ... و إمجاعأ من غري نص   الشرائع, وأمجعت على أنه لي  ألحد أن حُيِْدث شريعةً 
عن أحد من الصحابة القول بالقياس, وال تكل  فيه, وال من التابعني بال شك باستخراج علة 
يكون القياس عليها, وال قالوا بأن القياس ال يصح إال على علة جامعة بني احلكمني, فهذا أمٌر 

 .( )"جممع عليه, وال شك فيه ألبتة
: يرى جواز التعبد بالقياس قبل نزول قول اهلل عز وجل -اهللرمحه  -وقد كان اإلمام ابن حزم 

 ۆ ۆ ۇ ۇ] :وقوله تعاىل,{03:احلج}[ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ]

ألن وعد اهلل حق, , وأما بعد نزوهلما فريى عدم جوازه ألبتة,{133:البقرة}[ ٴۇ ۈ ۈ
 .( )فنسخ العمل بالقياس هبذه اآليات

 : اإلستحسان. 2    
وأن الناس قد , أن االستحسان ضرب من اهلوى -رمحه اهلل  -يرى اإلمام ابن حزم 

واألمور تتراوت بني األشخاص ومن زمن إىل زمن بني احلسن , تستحن القبيح وتستقبح احلسن
مما يؤدي إىل اضطراب يف الشريعة ,فهو أصٌل يعز ضبطه عند الرقهاء فضاًل عن العامة, والقبح

                                                                                                                                                                          

 القرشي قصي بن مناف عبد بن هاش  بن املطلب عبد بن العباس بن اهلل عبد: الصحايب اجلليل : ابن عباس (  )
   1/  ): األصحاب معرفة يف االستيعاب: يُنظر. ه 18 سنة بالطائفتويف , ترمجان القرآنو  األمة حرب .اهلامشي

 . (   /  ) :اإلصابة يف متييز الصحابة, ( 1 /  ) :ال ابة أسد ,(  1 -

 (.1 /8:)اإلحكام يف أصول األحكام البن حزم (  )

 (.7 ,8 /8:)املصدر السابق (  )

 (.1 /5: ), والبحر احمليط(1  /8:)اإلحكام يف أصول األحكام البن حزم: ينظر(  )
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ألنه نوع من أنواع الرأي الذي حرم ,نكره ويبطله ي -رمحه اهلل  -فهو .وحقائقها وأحكامها
 .إعماله يف الدين

وقال . ( )"هو ما اشتهته النر  ووافقها, كان خطأ أم صواباً : "- رحمه اهلل -فقال  
واحلق حق وإن استقبحه الناس, والباطل باطل وإن استحسنه الناس, فصح : "في موضع آخر

 .( )"لأن االستحسان شهوة واتباع للهوى والضال

ا دون برهان, ألنه لو  من احملال أن يكون احلق فيما استحسنَّ " : -رحمه اهلل  -وقال 
كان الك لكان اهلل تعاىل يكلرنا ما ال نطيق, ولبطلت احلقائق, ولتضاّدت الدالئل, 
وتعارضت الرباهني, ولكان اهلل تعاىل يأمرنا باالختالف الذي هنانا عنه, وهذا حمال, ألنه ال 

صاًل أن يترق استحسان العلماء كله  على قول واحد على اختالف مهمه  وطبائعه  جيوز أ
طبعها  طبعها التعمي , وطائرةٌ  طبعها اللني, وطائرةٌ  طبعها الشدة, وطائرةٌ  وأغراضه , فطائرةٌ 

واحد مع هذِه الدواعي واخلواطر  االحتياط, وال سبيل إىل االتراق على استحسان شيء  
جند احلنريني قد استحسنوا ما استقبحه املالكيون, وجند املالكيني قد  وحنن... املهيجة,

استحسنوا قواًل قد استقبحه احلنريون, فبطل أن يكون احلق يف دين اهلل عز وجل مردودًا إىل 
لو كان الدين ناقصاً, فأما وهو تام ال  -والعياا باهلل–استحسان بعض الناس, وإمنا يكون هذا 

منصوص عليه أو جممع عليه, فال معىن ملن استحسن شي اً منه أو من غريه,  مزيد فيه, مبني كله
 .( )"وال ملن استقبح أيضاً شي اً منه أو من غريه

واستدل اإلمام ابن حزم رحمه اهلل على إنكاره لالستحسان بأدلة اذكر منها بإيجاز 
 :ما يأتي

, {20/22:النازعات}[   ېئ ېئ ۈئ ۈئ   ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ] :قوله تعاىل 
 ڻ ڻ] :وقوله تعاىل ,{98:يوسف}[پ پ پ پ]: قوله تعاىلو 

 ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ] :وقوله تعاىل,{15:الروم}[ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

 .{90:القصص}[ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ

                                                           

 (.5 / : )اإلحكام يف أصول األحكام البن حزم(  )

 (.51:)ملخص إبطال القياس والرأي واإلستحسان:ويُنظر, (7 /1: )اإلحكام يف أصول األحكام البن حزم(  )

 (.7 /1: )اإلحكام يف أصول األحكام البن حزم(  )
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ويف هذِه اآلي إبطاٌل أن يتبع أحٌد ما استحسن : "-رحمه اهلل -قال  :وجه الداللة
أو أباحاه, وال   به رسوله وال حسن إال ما أمر اهلل تعاىل.. ب ري برهان  من نص  أو إمجاع  

 .( )"قبيح وال شنيع إال ما هنى عنه تعاىل ورسوله 

[ ے ھ ھ]: على من احتج بقوله تعاىل -رمحه اهلل-وقد رد 

وهذا االحتجاج عليه  : "-رحمه اهلل  -قال أنه حجة للقول باالستحسان,  ,{23:الزمر}

 ھ]: ا, وإمنا قال عز وجلفيتبعون ما استحسنو : ال هل , ألن اهلل تعاىل مل يقل

, هذا هو اإلمجاع املتيقن من  وأحسن األقوال ما وافق القرآن وكالم الرسول , [      ے ھ
 .( )"كل مسل , ومن قال غري هذا فلي  مسلماً 

 :المصالح المرسلة -3
 فهو يرى أن, إىل القول بعدم حجية املصاحل املرسلة مطلقاً  -رمحه اهلل  -اهب اإلمام ابن حزم 

ال تعلل باملصاحل والك فيما مل يرد نص على تعليله , وكما أن األحكام عنده  أحكام اهلل 
فقال في ال تثبت إال بالنص, كذلك التعليل باملصاحل ال يثبت إال بالنص,  -رمحه اهلل -

ال يرعل اهلل شي ًا من األحكام وغريها لعلة أصالً : ومجيع أصحابه ( )وقال أبو سليمان" :ذلك
على أمر كذا لسبب كذا أو من أجل كذا,  ه من الوجوه, فإاا نص اهلل تعاىل أو رسوله بوج

وألن كان كذا أو لكذا, فإن الك كله ندري أنه جعله اهلل أسباباً لتلك األشياء يف تلك املواضع 
اليت جاء النص هبا فيها, وال توجب تلك األسباب شي ًا من تلك األحكام يف غري تلك 

 .( )"تةاملواضع ألب

                                                           

 (.1 ,1 /1: ) اإلحكام يف أصول األحكام البن حزم ( )

 (.7 /1:)لسابقاملصدر ا(  )

ولد بالكوفة ,املعروف باألصبهاين , أبو سليمان الب دادي رأس أهل الظاهر ,ابن علي خلف  هو: أبو سليمان (  )
وما  17/  )سري أعالم النبالء , ( 1 :)الرهرست البن الندمي : يُنظر . ه71 وسكن ب داد وهبا تويف سنة 

 . (بعدها

 (.8/77: )ماإلحكام يف أصول األحكام البن حز (  )
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ولسنا ننكر وجود أسباب لبعض أحكام الشريعة, بل نثبتها " :ويقول في موضٍع آخر
أهنا ال تكون أسبابًا إال حيث جعلها اهلل تعاىل أسباباً, وال حيل أن : ونقول هبا, لِكّنا نقول

 .( )"يتعدى هبا املواضع اليت ُنصَّ فيها على أهنا اسباب ملا ُجِعلت أسباباً له

وأما ال رض يف أفعاله تعاىل وشرائعه فلي  هو : "في موضع آخر -مه اهللرح -وقال 
شي ًا غري ما ظهر منها فقط, وال رض يف بعضها أيضًا أن يعترب هبا املعتربون, ويف بعضها أن 

 .( )"يُْدِخل اجلنة من شاء إدخاله فيها, وأن يُْدِخل النار من شاء إدخاله فيها

على أنه أراد منا االعتبار وأراد إدخال اجلنة من شاء ما  ولوال أنه تعاىل نصَّ " :ثم قال
 .( )"قلنا به, ولكنا صدقنا ما قال ربنا تعاىل, وقلنا ما علمنا ومل نقل ما مل نعل 

يستنتج من أقواله اليت مضت أنه يقول بتعليل املصاحل اليت نص اهلل تعاىل على أهنا 
 .معللة فقط وال شيء غري هذا

القول باملصلحة حلك  من األحكام ومل يرد فيها نص قول على  -رمحه اهلل-وقد جعل
فحرم اهلل تعاىل أن : " -رمحه اهلل -اهلل ب ري عل , والقول على اهلل ب ري عل  حرام, حيث قال 

ر بالقياس وال علمنا أياه علمنا أنه باطل منقول عليه ما ال نعل  وما مل يعلمنا فلما مل جند اهلل أ
 . ( )"يف الدين  ال حيل القول به

والدليل على أن القول باملصلحة قول ب ري عل , إننا ال نعل  ": و قال في موضع آخر  
الشيء مصلحًة إاّل بنص الشارع على أنه مصلحة, واملصاحل اليت زعمتموها مل ينص عليها 

[    ىئ مئ حئ جئ ی ی ی] :فتكون حمض التقول على اهلل ب ري عل , قال عز وجل

 .(5) "{83:اإلرساء}[ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ] :وقال تعاىل ,{235:البقرة}

                                                           

 (.8/11: )اإلحكام يف أصول األحكام البن حزم ( )

 (. 1 , 1 /8: )املصدر السابق (  )

 (. 1 /8: )املصدر السابق ( )

 (.15:)النبذة الكافية البن حزم (  )

 .8/115: اإلحكام البن حزم( 5)
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يرتح اجملال , أن يف األخذ باملصلحة اليت ال تعتمد على دليل من الشرع -رمحه اهلل -ورأى 
رمحه -فقال  ,أمام أصحاب األهواء باست الل هذه الذرائع لتربير ما تريده أهواءه  ومآرهب 

 .( )"بال برهان تباع اهلوى وقولاوهذا باطل ألنه :" -اهلل 

 :سد الذرائع.   
ألن االجتهاد الذي يكون , إىل أن سد الذرائع لي  حبجة -رمحه اهلل -اهب اإلمام ابن حزم 

ال : "حيث قال,عن طريق الذرائع نوع من أنواع الرأي, وقد نرى واستنكر الرأي بكل أشكاله
 .( )"حيل احلك  بالرأي

الذرائع بم ومن حرَّ , والتحليل والتحرمي ال يثبت بالظن, واهب إىل أن اعتبار الذرائع اعتبار ظين
 .{83:يونس}[    گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ]: م بالظن, واهلل تعاىل قالفقد حرَّ 

ال حيل ألنه حك  بالظن وقد  واحلك  بالتهمة حرامٌ "  :في ذلك -رحمه اهلل  -فقال
   ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ]: لقوم قطعوا بظنوهن  فقال تعاىل قال تعاىل عائباً 

[    جض مص حص مس خس حس جس] :تعاىل عائبًا قومًا قالوا , وقال{21:الفتح}[ 

فكل من َحَك  بتهمة أو باحتياط مل يستيقن أمره أو بشيء خوف اريعة ...,{81:اجلاثية}
إىل ما مل يكن بعد, فقد حك  بالظن, وإاا حك  بالظن فقد حك  بالكذب والباطل, وهذا 

  .( )"ال حيل وهو حك  باهلوى
 .أن باب سد الذرائع قد اقتصر على اجتناب الشبهات ل رض االحتياط -رمحه اهلل- ورأى

من طريق االحتياط, وخوف  اهب قوم إىل حترمي أشياء  " :في ذلك -رحمه اهلل-فقال
الحالل بين : "أن يتذرع منها إىل احلرام البحت, واحتجوا يف الك بقول رسول اهلل 

 يعلمهن كثير من الناس, فمن اتقى الشبهات استبرأ والحرام بين وما بينهما مشتبهات ال
لدينه وعرضه, ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام, كالراعي ْيرعى َحْوَل الِحمى يورك 

                                                           

 (.5:)ملخص إبطال القياس والرأي البن حزم(  )

 (.51: )النبذة الكافية البن حزم(  )

 (.  / 1:)اإلحكام يف أصول األحكام البن حزم (  )
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فهذا َحضٌّ منه صلى اهلل عليه , ( )"أن ْيرتْع فيه, وأنَّ لكل َمِلٍك ِحمًى, وإن ِحَمى اهلل محارُمهُ 
ما حول احِلمى ليست من احِلمى, وأن تلك املشتبهات وسل  على الورع, ونص جلي على أن 

: ليست بيقني من احلرام, وإاا مل تكن مما فّصل من احلرام فهي على حك  احلالل بقوله تعاىل
: فما مل يرصل فهو حالل بقوله تعاىل ,{225:األنعام}[    ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ]

 .( )" {15:البقرة}[ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ]

أمر  فإن رسول اهلل : "حيث قال, مبسائل فقهية جاءت هبا السنة -رمحه اهلل -وقد احتج    
من توه  أنه أحدث أن ال يلترت إىل الك وأن يتمادى يف صالته وعلى حك  طهارته, هذا 

فلو كان احلك  , ( )"متى يسمع صوتًا أو يجد ريحاً :"يف الصالة اليت هي أوكد الشرائع 
حتيط هلا, ولكن اهلل تعاىل مل جيعل ل ري اليقني باالحتياط حقًا لكانت الصالة أوىل ما ا

  .( )"حكماً 
ويكري من هذا كله إمجاع األمة كلها : "قال في ذلكحيث , واستدل أيضًا باإلمجاع

مما  وحبضرته يف املدينة إاا أراد شراء شيء   نقاًل عصرًا عن عصر, أن من كان يف عصره 
كان, أنه يدخل سوق   ستخدم, أو يَدَتملك أي شيء  و يُ ركب, أوطأ, أو يُ لب , أو يُ ؤكل, أو مما يُ يُ 

املسلمني أو يلقى مسلمًا يبيع شي ًا ويبتاعه منه, فله ابتياعه ما مل يعلمه حرامًا بعينه, أو ما مل 
خيري معها احلالل واحلرام وال شك أن يف السوق م صوبًا ومسروقاً  ي لب احلرام عليه غلبةً 

من شيء  إىل هل َّ جراً, فما منع النيب  ان يف زمن النيب ومأخوااً ب ري حق, كل الك قد ك
  .(5)"من الك, وهذا هو املشتبه نرسه

 
                                                           

كتاب املساقاة, باب أخذ : مسل  , و(1 1 )كتاب اإلميان باب فضل من استربأ لدينه رق  : البخاري أخرجه(  )
 (.511 )احلالل وترك الشبهات رق  

 (. / 1:)اإلحكام يف أصول األحكام البن حزم (  )

كتاب احليض, باب : , ومسل (7  )وء باب ال يتوضأ من الشك حىت يستيقن رق  كتاب الوض: البخاري أخرجه(  )
 (. 1 )الدليل على من تيقن الطهارة مث شك يف احلدث رق  

 (.  / 1:)اإلحكام يف أصول األحكام البن حزم (  )

 (.7/ 1: )املصدر السابق  (5)
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 :قول الصحابي.   
: أن الصحايب إاا قال يف ( )مجهور األصوليني -رمحه اهلل  -مل خيالف اإلمام ابن حزم 

واجب  لنيب يقول كذا أو أخربين كذا أو شافهين كذا فهو خرب عن ا مسعت رسول اهلل 
 .القبول

فقد اهب اإلمام , ينا عن كذا وقوله السنة كذامرنا بكذا وهنُ أُ : وأما إاا قال الصحايب
 . إىل أنه لي  حبجة, ألن االحتجاج إمنا هو بلرظ النيب  -رمحه اهلل  -ابن حزم 

مرنا بكذا, الُسنة كذا, وأُ : وإاا قال الصحايب" :في ذلك -رحمه اهلل - حيث قال
, وال ينسب إىل أحد قول مل يُرَو أنه قاله ومل هذا إسناداً, وال يقطع على أنه عن النيب فلي  

  .( )"قاله يق  برهان على أنه

وال  مل يرد فيها نصٌ  أما عن قول الصحايب الصادر عن رأيه واجتهاده, والك يف حادثة  
 .( )إمجاع ال يكون حجًة مطلقاً على من بعده  ألنه ك ريه من اجملتهدين

ال يسوغ تقليد أحد  سواًء أكان صحابيًا أو غريه , فقد َعدَّ -رمحه اهلل -فاإلمام ابن حزم 
من السنة النبوية تقليدًا غري جائز , فإنه ال يأخذ إال  األخذ بقول الصحايب من غري حجة  

 بالكتاب أو بالُسنة أو اإلمجاع القائ  على نص منهما, أو الدليل املشتق من هذِه األمور
 .( )تج بقوله, ألنه لي  إال بشراً من البشرالثالثة, فالصحايب ال حيُ 

 :ررع من قبلنا فيما اتفق فيه. 6
فيما  دم جواز اعتماد شرع من قبلنا إالَّ إىل ع-رمحه اهلل  -اهب اإلمام ابن حزم 

 .اترقت فيه مجيع الشرائع واألديان السماوية ال فيما اختلروا فيه

                                                           

: الرحول للشوكاين , وإرشاد(   ,  1 :) ايل, واملستصرى لل ز (7  / : )لجصاصلصول الرصول يف األ: نظريُ (  )
(   .) 

 (. 7/  :)اإلحكام يف أصول األحكام البن حزم (   )

 (.77- 7/ : ) املصدر السابق :يُنظر (  )

 (.77 : )ابن حزم أليب زهرة :يُنظر  ( )
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فأما شرائع األنبياء عليه  السالم الذين كانوا قبل نبينا :"ذلك في -رحمه اهلل -وقال 
قالوا هي الزمة لنا ما مل ننه عنه, وقال آخرون هي  فقومٌ : فالناس فيها على قولني حممد 

موافق لبعضها فنقف  أن خناطب يف ملتنا بشيء   منها, إالَّ  العمل بشيء   ساقطة عنا, وال جيوز
 .( )"وهبذا نقول ...  إتباعاً للشرائع اخلاليةال عنده, إئتماراً لنبينا 

وال حيل : "وقال أيضاً , ( )"من قبلنا ال حيل احلك  بشريعة نيب  " :خرآوقال في موضع 
 .( )"لنا إتباع شريعة نيب قبل نبينا 

 .{23:املائدة}[ ں ڱ ڱ ڱ ڱ]:واستدل ملااهب إليه بقوله تعاىل

 ۆئ ۇئ ] :قبلنا بقوله تعاىل ويف معرض رده على من احتج بقبول شرع من

قلنا نع  فيما اترقوا فيه, ال فيما اختلرت فيه " : -رحمه اهلل  -قال , {50:األنعام}[ ۆئ

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ] :شرائعه  لقوله تعاىل

فما اترقوا فيه كالتوحيد فهو حق, وما اختلروا فيه فال ميكن  ,{28:فصلت}[   ڭ ڭ
 .( )"ال جيوز أن يؤخذ بعض دون بعض ألنه حتك  بال برهاناألخذ جبميع الك, و 

 :نفي االعتداد بعمل أهل المدينة. 7
 إىل نري االعتداد بعمل أهل املدينة مطلقاً, سواءً  -رمحه اهلل  -اهب اإلمام ابن حزم 

أكان إمجاعًا أم قواًل أم أمرًا ُنسب لبعض الصحابة أو التابعني, واستدل على بطالن الك 
بأن قول الصحايب أو أقوال بعضه  مرفوضة إال إاا كانت موافقة للنصوص أو  العمل

ولي   اإلمجاعات, فضاًل عن اإلمجاع الشرعي الصحيح عنده, هو اتراق مجيع الصحابة 
وإحداث  ,بعضه  دون بعض, وأن ختصيص أهل املدينة املنورة هبذه اخلاصية حتك  بال دليل

                                                           

 (. 1 /5:)اإلحكام يف أصول األحكام البن حزم ( )

 (.57:)النبذة الكافية البن حزم (  )

 (. 8/ : )احمللى باآلثار البن حزم(  )

 (.58:)النبذة الكافية البن حزم (  )
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أطيب بقعة  -ان ختصيص املدن جائزًا لكانت مكة املكرمة , إا لو كشرع مل يأان به اهلل 
أوىل بتخصيصها هبذِه اخلاصية من املدينة املنورة  -على وجه األرض بصريح املنقول و املعقول 

 .( )وغريها

قد اكر الوجوه اليت تعبَّدنا اهلل هبا, واليت ال  -رمحه اهلل -وهبذا يكون اإلمام ابن حزم 
حبسب منهجه األصويل املتبع يف استداللته الرقهية  -إال منها  من الدين حك  يف شيء  

 .-واألصولية والعقدية

: والصحيح أنه ال حيك  بشيء منها يف الدين وهي سبعة أشياء" :حيث قال في ذلك
, واالحتياط واالستحسان والتقليد والرأي, ودليل شرائع األنبياء السالرني قبل نبينا حممد 

 .( )"يه العللاخلطاب, والقياس وف
يف  -رمحه اهلل  -من بيان منهج اإلمام ابن حزم ت كون قد انتهيأوبعد كل ما تقدم 

خذ أوكذلك اليت مل ي ,مصادر التشريع اإلسالمي اليت أخذ هبا واعتمدها يف استدالالته الرقهية
 .هبا ومل يعتمدها يف بناء منهجه األصويل واالحتجاجي

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.1 : ), والدليل عند الظاهرية111 - 18/ : اإلحكام البن حزم: ينظر(  )

 (.11 /5:)اإلحكام يف أصول األحكام البن حزم ( )
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 لعلم تخريج الدراسة التأصيلية : األول  فصلال
 األصول على الفروع

 .تعريف التخريج ل ة واصطالحاً : املبحث األول 

 .موضوعه: املبحث الثاين 

 .استمداده: املبحث الثالث 

 .حكمه: املبحث الرابع 

 .فائدته: املبحث اخلام  

 .أنواعه : املبحث السادس 

 املسرية التارخيية لعل  التخريج: املبحث السابع 
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 : األول المبحث 

 تعريف تخريج الفروع على األصول 

 :التعريف بالمفردات لغة : أواًل 

 .رجياً ج ختَ رِ ج خيُ خرَّ : يقال  -بتشديد الراء  -ج خرَّ : مصدر الرعل  :التخريج لغًة  . 
 :ومادة َخرََج هلا معنيان يف الل ة 

 .النراا عن الشيء : األول 

 .اختالف لونني : الثاين 

 .نرذ عنها أي خرج من الدار , : يقال : الذي هو ضد الدخول : ج اخلرو  :فمن األول

 .استنبطه : أي ,استخرج املاء : وهو االستنباط يقال , االستخراج : ومنه 

 .مبعىن أن شي اً ما مت استخراجه بعملية التخريج :  جخرَّ :ومنه 

 تباينوجود  يف حالة والك ,إاا كان لوهنا أبيض و أسود , خرجاء  ةٌ شا: قوهل  : من الثاين و 
 .تبايناً واضحاً اللونني يف 

أهنا : تخريج الرروع أو ختريج األصول معناه ف,األنسب ملعىن هذا العل  واملعىن األول هو 
 .( )ستنبطت مما أخذت منهأهنا اُ  -أيضاً  -ومعناها . خذت منه نرذت عما أُ 

 :تعلق مبوضوعنا هي اليت هلا ةومن معانيه الل وي,  مجع أصل   :األصول لغًة .  

 . فأصل الشجرة واحلائط أساسهما الذي يقومان عليه, األساس  -     

                                                           

تخريج الرروع على األصول عند دراسة حتليلية مؤصلة ل, ( 75 / :)معج  مقايي  الل ة البن فارس : يُنظر (  )
 (.5: )للدكتور عبدالرمحن الشعالن,(التخريج)مذكرة , (55: )للدكتور جربيل مي ا, األصوليني والرقهاء
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 .( )أي منشؤه الذي ُخِلق منه, األرض : أصل اإلنسان : ومنه قوهل  , املنشئ  -     

أصل واحد : والعني , والراء , الراء :  عَ رَ فدَ " : قال ابن الرارس  ,مجع فرع   :الفروع لغًة . 3
 . ( )"وسبوغ ,  ومسو  ,  وارتراع  ,  يدل على علو  , صحيح 

فَدرََع : يقال . ( )" واجلمع فروع , وهو ما يتررع من أصله , أعاله : والرروع من كل شيء " 
وهي , فهو أفرع , إاا غزر شعره : وَفرَِع يْررَُع . فهو فارع , وعال , إاا طال : الشيءُ  يَدْررع 

  .( ) إاا فّرق بينهما وفصل: املتخاصمني  وفَدرََع أو فرَّع بني. فرعاء 
 

 : التعريف األصطالحي : ثانياً 
ن كتب هذا الرن مل يتضح هل  تعريرًا حمدوداً لعل  ختريج الرروع على و عندما استقرء الباحث    

من  املعاصرين ممن تصدى لدراسة هذا العل    ولذلك قام عددٌ , األصول لدى املتقدمني
ما يلي بعض تعريراهت  اليت وقرت عليها مع إبداء ما يظهر يل من ملحوظات ورد فيوأُ , بتعريره
 :عليها

 تعريف الباحث عثمان روران : التعريف األول 
العل  الذي يعرف به استعمال القواعد األصولية يف استنباط : " فقد قال يف تعريره     

 .(5)" األحكام الشرعية العملية من أدلتها الترصيلية
 :حوظات على هذا التعريفومن املل

                                                           

 (. 1/1:)لسان العرب , ( 1 5/ : )القاموس احمليط: يُنظر (   )

 (. 1 / :)معج  مقايي  الل ة (   )

 ( .فرع), القاموس احمليط , لعرب لسان ا: يُنظر ( فرع), املصباح املنري (   )

 (.  8 /  :), والقاموس الرقهي ل ة واصطالحاً ( 18/  :)املعج  الوسيط : يُنظر (   )

 (.17/ :)لعثمان شوشان , ختريج الرروع على األصول(  5)
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, الباحث عميلة التخريج على القواعد األصولية يف استنباط األحكام من األدلة  رَ صَ قَ  - 
 . ( ) أيضاً  وعملية التخريج قد تكون مبنيًة على آراء األئمة وأصوهل  وقواعده 

هذا الباحث التخريج على القواعد األصولية يف استنباط األحكام من األدلة جيعل  رُ صْ قَ   - 
و عمل اجملتهد املطلق هذا ال يسمى , فقط التعريف حمصورًا على مايقوم به اجملتهد املطلق

 .( ) وحنوه, ألن مصطلح التخريج يطلق على عمل اجملتهد املقيد, خترجياً 
  تعريف الدكتور يعقوب الباحسين: التعريف الثاني 

, لرد الرروع إليها , ريعة هو العل  الذي يبحث عن علل أو مآخذ األحكام الش: "حيث قال
أو لبيان حك  ما مل يرد بشأنه نص عن األئمة بإدخاله ضمن , بياناً ألسباب اخلالف 

 .( )"أو أصوهل , قواعده 

 :ومن امللحوظات على هذا التعريف

 . ( ) يعترب هذا التعريف من التعاريف اجليدة اليت حددت معامل هذا العل  - 
هذا القيد بأن  ,"بيانًا أَلْسَباِب الِخاَلفِ ":الباحث فيه لقو وقد اُنتقد هذا التعريف عند  - 

ولو  حىت خترجياً التخريج يسمى ألن و ,  هأثر من آثار  بل, التخريجمصطلح  لي  من لوازم
مثل ولعلي أرى أن اكر , (5)ألسباب اخلالفعلى أصول األئمة دون التعرض  عمله اقتصر

اتضاح معامل هذا العل  لدى الطالب املبتديء  مما تساعد يف زيادةيف التعريف هذه الرائدة 
 .فيه

                                                           

 (.  ),للدكتور عبدالرمحن الشعالن,(التخريج)مذكرة : يُنظر(   )

, (7 :)للدكتور جربيل مي ا, لتخريج الرروع على األصول عند األصوليني والرقهاءدراسة حتليلية مؤصلة : يُنظر(   )
 (.  :)للدكتور عبدالرمحن الشعالن,(التخريج)مذكرة

 (.51:)للدكتور يعقوب الباحسني,التخريج عند الرقهاء واألصوليني (   )

 (.5 :)للدكتور جربيل مي ا, والرقهاءدراسة حتليلية مؤصلة لتخريج الرروع على األصول عند األصوليني :يُنظر(  )

 (.  :)املصدر السابق: يُنظر( 5)
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 تعريف الدكتور جبريل ميغا حفظه اهلل: التعريف الثالث 

ومعرفة , توصل به إىل معرفة مآخذ املسائل الرقهيةيُ  إنه عل ٌ : "-حرظه اهلل- حيث قال   
ورد , تف فيهاواملقارنة بني املخل, قتدر به على تقعيدها وتنظريهاويُ , أسباب االختالف فيها
 .( )"واالعتالء على مقام االجتهاد االستنباطي,النوازل إىل تلك املآخذ

 حيث امتاز بإبراز معامل هذا العل  ,هذا التعريف يف نظري أجود التعاريف اليت وقرت عليها- 
 . وإيضاحه

أن  و أرى, ( )انتقد بعض الباحثني هذا التعريف من أنه اُكر فيه عدد من آثار هذا العل - 
ألنه يساعد الطالب اجلديد على هذا الرن , هذه اآلثار يف هذا املقام مناسب جداً  مثل اكر

والك ألن هذا احلد مقدم للمبتديء الذي , املعامل لديه بذكر الروائد واآلثار وضوحمن زيادة 
 .لي  لديه أي تصور عن هذا العل  فيحتاج إىل مزيد إيضاحات

 : أنه يف هلذا العل  وهووميكن مما سبق التوصل إىل تعر 

تعرف وبه يُ , ماعالٌم صول التي استند عليها واألقواعد يه بالهالفق ربط الفروعالعلم الذي ي
 .إلى مرتبة االجتهاد االستنباطي به ج ويرتقي المخرَّ  ,على أسباب الخالف

 

 

 

 

                                                           

 (.1  :)للدكتور جربيل مي ا, دراسة حتليلية مؤصلة لتخريج الرروع على األصول عند األصوليني والرقهاء(  )

 (. 5 :)للدكتور عبدالرمحن الشعالن,(التخريج)مذكرة : يُنظر(  )
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 :المبحث الثاني 

 موضوعه 

 : ( )موضوع عل  ختريج الرروع على األصول يشمل أربعة أمور

 .عليهافروع فقهية  بناءمن حيث والك , القاعدة األصولية  . 
 اعدو القاستعمال من حيث استخراج احلك  الشرعي منه بواسطة , الدليل الترصيلي  . 

 .األصولية 
 .األصولية  اعدو من جهة البحث عن حك  له بواسطة استعمال الق, الررع الرقهي  . 
َخرِج  . 

ُ
 . تعلقة بهواألحكام امل, من حيث أهليته , امل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

للدكتور التخريج عند الرقهاء واألصوليني (.  8- 8/ :) لعثمان شوشان ألصولختريج الرروع على ا: يُنظر (   )
 (.57-55:)يعقوب الباحسني
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 :المبحث الثالث 

 استمداده

 :ال خترج عن ثالثة مصادر  فهي املصادر اليت ُيستمد منها عل  ختريج الرروع على األصولأما 

 :واستمداده منه كان من جانبني , وهو أه  ما استمد منه هذا العل , أصول الرقه . 
 .س يف عملية التخريجواليت متثل األسا, القواعد األصولية: اجلانب األول 
َخرِج من شروط وأحكام ومسائل : اجلانب اآلخر 

ُ
 .( )ما يتعلق بامل

 .( ) نصوص الكتاب والسنة واإلمجاع وغري الك من األدلة: وهي , األدلة الترصيلية . 
, وفهمها مستند إىل وجوهها املتعددة , والك ألن داللة األدلة متوقرة عليها , الل ة العربية . 

 .    ( ) أن الل ة من أه  ما يستمد منه أصول الرقه مادته إىل إضافةً 
 

 

 

 

 

 

                                                           

للدكتور يعقوب  التخريج عند الرقهاء واألصوليني(.  8/ :) لعثمان شوشان ختريج الرروع على األصول: يُنظر (   )
 (. 1:) الباحسني

 (. 8/ :) ن شوشانلعثما ختريج الرروع على األصول: يُنظر (   )

لعثمان ختريج الرروع على األصول (.  1): للدكتور يعقوب الباحسنيالتخريج عند الرقهاء واألصوليني : يُنظر (   )
 (.  8/ :)شوشان
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 :المبحث الرابع 

 حكمه

, فرض كراية, ألنه فرع من فروع عل  أصول الرقه واستمداده منه: حك  تعلمه شرعاً ف
فكما أن تعل  أصول الرقه فرض كراية ,بل يعترب هذا العل  التطبيق العملي لعل  أصول الرقه

 .لهمث ذا العل فه

على كل جمتهد ؛ ألنه بدون  ه فرض عني  ومع أنه فرض كراية على مجيع الناس إال أنَّ 
 .معرفته حيصل للمجتهد يف األحكام اخللل والزلل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ختريج اآلراء الىت خالف فيها اإلمام ابن حزم املعتمد من املذاهب األربعة على األصول
85 

 :المبحث الخامس 

 فائدته

درك هذه األمهية بإدراك فوائده وتُ , كبرية   ومنزلةٌ , عظيمة  لعل  ختريج الرروع على األصول أمهيةٌ 
 :منها , ديدة الع

والك ألن عل  ختريج الرروع على األصول هو , حتقيق الرائدة من عل  أصول الرقه . 
, وال تتحقق فائدة أي عل  ما مل خيرج من جانبه النظري, التطبيق العملي للقواعد األصولية

 .( ) إىل اجلانب التطبيقي
على ترريع الستنباط والرتجيح و و يَُدرِبه على اال, الرقيه امللكة الرقهيةهذا العل  ُيْكِسب  . 

 .( ) والتعرف على آراء األئمة يف املسائل اليت مل يرد عنه  نص بشأهنا, املسائل
وأن هذا , معرفة أسباب اخلالف الواقع بني اجملتهدين فيما استنبطوه من أحكام فقهية . 

 .( ) و إمنا هو مبين على أس  وقواعد علمية, اخلالف مل يكن اعتباطاً 
 
 
 
 
 

 
                                                           

للدكتور يعقوب  التخريج عند الرقهاء واألصوليني(.  8/ ) لعثمان شوشان ختريج الرروع على األصول: يُنظر(   )
 (.11:) الباحسني

للدكتور يعقوب  التخريج عند الرقهاء واألصوليني(.  8/ ) لعثمان شوشانختريج الرروع على األصول : يُنظر (   )
 (. 51:) الباحسني

 (.51:) للدكتور يعقوب الباحسني التخريج عند الرقهاء واألصوليني: يُنظر(   )
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 :مبحث السادسال
 أنواعه

وعل  , عل  احلديث: فمن هذه الرنون, يف فنون عدة" التخريج"يستخدم مصطلح     
ويف هذا املبحث نتعرف على كل نوع من هذه األنواع عند . وعل  الرقه وأصوله, النحو 
 : الرنونكل فن من هذه   أرباب

 

 :التخريج عند المحدثين:أوالً 

والتخريج إخراج احملدث  :"للتخريج عند احملدثني جاء يف فتح امل يث تعريراً    
والكتب وحنوها, وسياقها من مرويات نرسه  ( )األحاديث من بطون األجزاء واملشيخات

أو بعض شيوخه أو أقرانه أو حنو الك, والكالم عليها وعزوها ملن رواها من أصحاب 
توسع يف عريره, وقد يُ الكتب والدواوين مع بيان البدل واملوافقة وحنومها مما سيأيت ت

 ( )"إطالقه على جمرد اإلخراج والعزو
هو الداللة على موضع احلديث يف مصادره :" فه الدكتور حممود الطحان فقالوعرَّ      

 ( )"أو ضعراً عند احلاجة إىل الك األصلية اليت أخرجته مع بيان درجته صحةً 

 :أمرين فمما سبق يتبني لنا أن التخريج عند احملدثني يعود إىل
 .عزو احلديث إىل قائله ومصادره . 
 .احلك  على احلديث وبيان درجته غالباً  . 

                                                           

هي مجع شيخ وتطلق على الكتب اليت تشتمل و  -برتح املي  وكسر الشني وإسكان الياء  -مجع مشيخة : املشيخات ( )
  ( .  :)يُنظر مقدمة العجالة النافعة . على اكر الشيوخ الذين لقيه  املؤلف وأخذ عنه  أو أجازوه وإن مل يلقه 

 .(7  /  :)لشم  الدين السخاوي , فتح امل يث بشرح ألرية احلديث(   )

 .(1 :)للطحان,أصول التخريج ودراسة األسانيد(   )
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 :التخريج عند النحويين: ثانياً 
, ( )"له أو دفعٌ , تربير إشكال  :"التخريج عند النحاة ويراد به يستعمل مصطلح   

على مسألة حنوية ما , فإن تربيرها ودفع اإلشكال عنها  إشكالٌ مبعىن إاا طرأ 
 .خترجياً عنده   يسمى
 :التخريج عند األصوليين والفقهاء: ثالثاً 
تنقس  إىل , عدة يستعمل مصطلح التخريج عند الرقهاء واألصوليني يف جماالت     

 :أربعة أقسام وهي كالتايل
استنباط أصول األئمة وقواعده  عن "ويراد به : تخريج األصول من الفروع. 

 .( ) "املنقولة عنه طريق استقراء أحكام الرروع الرقهية 

استنباط األحكام الشرعية من آراء :"ويراد به :تخريج الفروع على الفروع. 
 .( )"اإلمام يف املسائل الشرعية العملية اليت صحت نسبتها إليه

ترتيب مسائل أصولية على مسألة :"ويراد به :تخريج األصول على األصول.3
 .( )"أصولية فأكثر

وهو املقصود , وقد سبق تعريره يف املبحث األول :ولتخريج الفروع على األص. 
 .(5)بالدراسة يف هذه الرسالة

                                                           

 (.  7:)للبدي,معج  املصطلحات النحوية والصرفية(  )

التخريج عند الرقهاء واألصوليني للدكتور يعقوب :ويُنظر, (  :)للدكتور عبد الرمحن الشعالن " التخريج"مذكرة (   )
 (.  :)الباحسني 

 (.75:)املصدر السابق(   )

 (.11)لرتجيح للشيخ عبد احلميد املشعلبناء األصول على األصول يف االجتهاد والتقليد والتعارض وا(   )

 .( 8دد78)تعريف الرروع على األصول يف املبحث األول : يُنظر (  5)
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 المبحث السابع
 المسيرة التاريخية لعلم تخريج الفروع على األصول

 
 :نشأته وتطوره:الفرع األول

حيث أن , النيب صلى اهلل عليه وسل  وعصر الصحابة تعود نشأة فكرة عل  التخريج إىل عصر     
وكان عليه الصالة والسالم يقره   ,ة كانوا جيتهدون يف عصر النيب صلى اهلل عليه وسل الصحاب

وتوسعت اجتهاداهت  بعد وفاته صلى اهلل عليه وسل  ؛ والك لوجود النوازل , أو يصحح هل  
 .( )اليت حتتاج إىل االجتهاد

وقد , جتهادات حيث اشتهروا بعدد من اال, وسار التابعني أيضًا على منهج الصحابة      
 .  ( ) كامل ين مثالً , نُقلت بعض كتب الرقه اجتهاداهت 

 وظهر لدى بعضه , وكبار األئمة كاألئمة األربعة على نر  املنهج , وسار أتباع التابعني    
فكان يذكر االجتهادات  مع , "الرسالة "كاإلمام الشافعي كما يف كتابه    اجتهادات كثرية

 . ها األصول اليت بنيت علي

 .بل كان يسمى اجتهاداً , لكن كل ما سبق مل يكن يسمى خترجياً عنده      

فمن بعده  إىل بيان أحكام املسائل اليت مل , عمد كبار أتباعه  , وملا تويف األئمة األربعة  
وهذه املرحلة تعترب هي البداية احلقيقية , وقواعده  , ينص عليها األئمة خترجيًا على أصوهل  

 . ( )عل  ختريج الرروع على األصول لنشأة
                                                           

 (.18 :)للباحث عثمان شوشان , ختريج الرروع على األصول  :نظريُ  ( )

 (.5  -1  : )املصدر السابق: يُنظر(  )

 (.   -1  : )املصدر السابق: يُنظر(   )
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 :( ) كتب علم التخريج:الثاني الفرع

وتظهر معامل هذه الطرق من  ,اختلرت طرق التأليف يف عل  ختريج الرروع على األصول   
 :جهتني

 :من حيث ذكر المذاهب المختلفة أو عدم ذكرها: الجهة  األولى 

 :مني ومن هذه اجلهة فقد انقسمت املؤلرات إىل قس    

سواء كان باملقارنة بني مذهبني أو  ,الكتب التي تورد المقارنة بين أكثر من مذهب: األول
 :أكثر

وقد  اكر , ختريج الرروع على األصول للزجناينكتاب : فمن الكتب اليت تذكر مذهبني      
كتاب : ومن الكتب اليت اكرت أكثر من مذهبني , فيه االختالف بني الشافعية واحلنرية 

حيث اكر فيه اختالف الشافعية , ( )مرتاح الوصول إىل بناء الرروع على األصول للتلمساين
احلنبلي  ( )وكتاب القواعد والروائد األصولية البن اللحام,  ( ) وأحيانًا احلنابلة, واحلنرية واملالكية

                                                           

جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة , حممد بكر إمساعيل حبيب / يج الرروع على األصول دعل  ختر  :يُنظر ( )
 .هد1   والدراسات اإلسالمية سنة 

برز يف القرن الثامن مجع العلوم وأتقنها وبلغ رتبة ,هو أبو عبداهلل حممد بن أمحد الشريف التلمساين : التلمساين   ( )
الشريف التلمساين اجملتهد : يُنظر. ه 77تويف سنة ,مالكيًا متحرراً و أصولياً جمدداً كان فقيهاً , االجتهاد وأعملها 

 (.75:)وجمدد األصول يف القرن الثامن اهلجري للشيخ حممد حاج عيسى اجلزائري 
 .(11 :)للتلمساين مرتاح الوصول  :نظريُ (   )

 احلنابلة شيخ اللحام ابن الشهري الدين عالء األصويل العالمة اإلمام الشيخ عباس بن حممد بن عليهو : ابن اللحام   ( )
 اختيارات يف العلمية واألخبار األصولية القواعد"  منها كتبا, وصنف دمشق سكن. بعلبكّ  من أصله, وقته يف

 سنة تويف أن إىل املنصورية يف مدرسا واستقر مصر إىل توجه مث بدمشق احلك  يف وناب تيمية ابن الدين تقي الشيخ
 .(7  /  ) االرشد املقصد, (7/ 5) للزركلي األعالم: يُنظر . ه  81
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تطرق للمذاهب ونادرًا ما ي, ج الرروع على مذهب اإلمام أمحدرَّ فهو خيُ , يف القواعد األصولية 
 .  األخرى

 

وال تتطرق  ,ب التي ال تورد المقارنة بين المذاهب وتقتصر على مذهب واحدتالك: الثاني 
د يف ومن هذه الكتب كتاب التمهي, وقد تذكر اخلالف يف املذهب الواحد, إىل غريه إال نادراً 

 .( ) ( )سنويختريج الرروع على األصول لإل

أو على األبواب , رتيب إما أن يكون على القواعد األصوليةمن حيث الت: الجهة الثانية
 :الفقهية 

 :ويف هذه اجلهة انقسمت املؤلرات إىل قسمني أيضاً  

كتاب التمهيد يف ختريج الرروع على األصول : مثل ,الترتيب على القواعد األصولية : األول 
القواعد كتاب و , مساين مرتاح الوصول إىل بناء الرروع على األصول للتلكتاب و , سنوي لإل

 .والروائد األصولية البن اللحام احلنبلي 

  .ختريج الرروع على األصول للزجناين كتاب  :والك مثل,  الترتيب على أبواب الفقه: الثاني 
 

 

 

                                                           

 علماء من أصويل, فقيه: الدين مجال حممد, أبو الشافعّي, اإلسنوي علي بن احلسن بن الرحي  هو عبد: سنوي اإل ( )
تويف , املال بيت ووكالة احلسبة وويل. الشافعية رياسة إليه فانتهت هد   7 سنة القاهرة وقدم بإسنا, ولد. العربية
 .(   /  ): للزركلي األعالم: يُنظر. ه 77سنة 

 (.11 ,17 ) :للتلمساين مرتاح الوصول, (   ,5 ) :يف ختريج الرروع على األصول لإلسنوي التمهيد: ظر يُن(   )
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 رحمه اهلل  -الدراسة التطبيقية في تخريج آراء اإلمام ابن حزم : الثاني  الفصل- 
 :على األصول في كتاب الصالة

 :  مباحثو فيه تسعة 

 .على األصول في  ررو  الصالة - رحمه اهلل -تخريج آراء اإلمام ابن حزم : األول  المبحث

 . على األصول في األذان واإلقامة -رحمه اهلل  -تخريج آراء اإلمام ابن حزم : الثاني المبحث 

 .    على األصول في واجبات الصالة -رحمه اهلل  -تخريج آراء اإلمام ابن حزم : الثالث المبحث 

, على األصول في صالة الجماعة  -رحمه اهلل  -تخريج آراء اإلمام ابن حزم : الرابع  المبحث
 . وأحكام اإلمامة

 .على األصول في مبطالت الصالة - رحمه اهلل -يج آراء اإلمام ابن حزم تخر : الخامس المبحث 

 . على األصول في صالة التطوع  -رحمه اهلل  -تخريج آراء اإلمام ابن حزم : السادس المبحث 

 .على األصول في سجود السهو -اهلل رحمه  -تخريج آراء اإلمام ابن حزم : السابع  المبحث

 .على األصول في صالة المسافر - رحمه اهلل -تخريج آراء اإلمام ابن حزم : الثامن  المبحث

على األصول في صالة الجمعة  -رحمه اهلل  -تخريج آراء اإلمام ابن حزم : التاسع  المبحث
 .والعيدين 
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 رحمه اهلل  -تخريج آراء اإلمام ابن حزم : األول  المبحث-   
 .على األصول في  ررو  الصالة 

 : طالبة مثالثوفيه  

من تعمد ترك الصالة حتى خرج وقتها فال يقدر على : االول  طلبالم
  .قضائها أبداً 

العورة المفترض سترها في الصالة من الرجل حلقة : الثاني المطلب 
  .الدبر والذكر وليس الفخذ عورة 

 .عدم التفريق بين عورة الحرة وعورة األمة : الثالث  المطلب
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 األول طلبالم

 اً فال يقدر على قضائها أبدحتى خرج وقتها من تعمد ترك الصالة 

 : -رحمه اهلل  -توثيق نص المسألة من كالم اإلمام ابن حزم : الفرع األول

إىل أن من تعمد ترك الصالة حىت خرج وقتها فلي  له  -رمحه اهلل-اهب اإلمام ابن حزم     
وأما من تعمد ترك الصالة حىت خرج وقتها فهذا ال يقدر : " -رمحه اهلل  -قال , أن يقضيها

  ( )..". على قضائها أبداً 

  :المعتمد من أقوال المذاهب األربعة في المسألة : الفرع الثاني

إىل أن من ترك الصالة  (5)واحلنابلة ( )والشافعية ( )واملالكية ( )من احلنريةعلماء الاهب مجهور    
  .متعمداً حىت خروج وقتها يأمث وجيب عليه قضائها

 :ستند عليها ابن حزم األصول التي اعلى مسألة التخريج : الفرع الثالث

 :في هذه المسألةمن األصول التي استند عليها ابن حزم  

 كما أنه ال يجوز  تأخيره عن وقته األمر المؤقت بوقت محدود الطرفين ال يجوز
 غير األمر الذي جاء لألداء جديدٍ  والبد لقضائه من أمرٍ تعجيل أدائه قبل وقته 

 

                                                           

 (.1 / :)احمللى البن حزم (   )
العناية شرح اهلداية , (85/  :)طوري البن جني  البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة اخلالق وتكملة ال: يُنظر (   )

 (.17/  :)اجلوهرة النرية على خمتصر القدوري للحدادي , ( 85 /  :)للبابريت 
شرح خمتصر خليل , (51:)القوانني الرقهية البن جزي , ( 1 /  :)بداية اجملتهد وهناية املقتصد البن رشد : يُنظر  (  )

 (.11 /  :)للخرشي 
 (. 7/  :)اجملموع شرح املهذب للنووي , (11 /  :)املهذب يف فقة اإلمام الشافعي للشريازي  :يُنظر (   )
 .( 1 /  :)اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف للمرداوي : يُنظر (  5)
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كان مرتبطًا بوقت فيه مهلة فقد جاء النص   وما" :-رمحه اهلل  - اإلمام ابن حزم قال
 بأن إالَّ  ,بإباحة تأخريه اىل آخر وقته, فإاا خرج الوقت فقد ثبت العجز عن تأديته كما أُمرنا

 . ( )"آخر أو إمجاع فيوقف عنده لك نصٌ امن  يأيت يف شيء  

حمدود الطرفني كأوقات  بوقت   مرتبط   وكذلك كل عمل  ": وقال يف موضع آخر
من الك قبل دخول الوقت وال بعد خروج  ت وما جرى هذا اجملرى, فال جيوز أداء شيء  الصلوا
 . ( )"وقته

عز العمل, وإنه ال يره  من قوله  زمان معناه إمنا الوقت أن يف خالف ال" :وقال أيضاً 
إال  -اعملوا عمل كذا وقت كذا, وصلوا صالة كذا يف حني كذا إىل حني كذا: ورسوله وجل

ما معىن : للمخالف حين ذزمان احملدود هو الذي أمرنا فيه بالعمل املذكور, فنقول أن هذا ال
خروج الوقت؟ فالبد ضرورة من أنه انقضاء زمان العمل, فإاا اهب زمان العمل فال سبيل إىل 

 . ( )"العمل

إما معلق بوقت حمدود الطرفني أو  فهو يف الشريعة وكل عمل  " :وقال يف موضع آخر
يف   بهفما كان معلقًا بوقت حمدود الطرفني مل جيز أن يويف ملبدأ غري حمدود اآلخر,بوقت حمدد ا

 أو إمجاع باجمليء به يف غري وقته فيوقف عنده, وإالَّ  غري وقته وال قبل وقته وال بعده إال بنص  
  .( )"فال, كالصالة وصيام رمضان واحلج واألضحية وحنو الك

 وئ ەئ ەئ ائ]بقوله تعاىل دةعلى هذه القاع -رمحه اهلل -واستدل

  .{22:النساء}[ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ

وأداء عبادة  حدَّ اهلل تعاىل , اهلل حمرمحدود  على تعديالعلى أن ت اآلية دل :وجه الداللة      
من هذا التعدي  ضربٌ  فيه يبيح أدائها نص   ورود دون آخر غري الذي حده وقتها يف وقت  

 . (5)احملرم

 
                                                           

 (.1 / :)اإلحكام يف أصول األحكام البن حزم (  )
 (. 5/ :)املصدر السابق(  )
 .(51/  ): املصدر السابق(  )
 (.51-1 :)النبذة الكافية يف أحكام أصول الدين البن حزم(  )
 (.51/ : )اإلحكام يف أصول األحكام البن حزم: يُنظر( 5)
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 :حزم على األصل المذكور  بيان وجه تخريج رأي ابن

وال يوجد دليل يبيح , احملدد ط بوقتهاتبمر  اهإيقاعف, ُعنّيَ بالنص بوقت   حمددةٌ  عبادةٌ الصالة    
 . جديد يف غري الك الوقت إال بأمر   هاإيقاع جيوزال ف, فعلها يف غري هذا الوقت من غري عذر
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 ثانيال طلبالم

وليس الفخذ , الصالة من الرجل حلقة الدبر والذكرالعورة المفترض سترها في 
 عورة

 : -رحمه اهلل  -توثيق نص المسألة من كالم اإلمام ابن حزم : ولالفرع األ

إىل أن عورة الرجل اليت جيب عليه سرتها عن الناس ويف  -رمحه اهلل -اهب اإلمام ابن حزم    
رمحه -حيث قال, حدود العورة الصالة هي الذكر وحلقة الدبر فقط والرخذ لي  داخل يف

 فقط؛ الدبر وحلقة الذكر: الرجل من: - الصالة ويف الناظر على سرتها املررتض والعورة ":-اهلل
  ( )" عورة منه الرخذ ولي 

  :المعتمد من أقوال المذاهب األربعة في المسألة : ثانيال الفرع

أن عورة الرجل مابني  إىل (5)و احلنابلة( )و الشافعية( )واملالكية ( )نريةاحلاهب مجهور العلماء من 
 .السرة إىل الركبة 

 :تخريج المسألة على األصول التي استند عليها ابن حزم : ثالثال الفرع

 :في هذه المسألةمن األصول التي استند عليها ابن حزم  

 الجبلية تحمل على اإلباحة  أفعال الرسول 

                                                           

 .(   /  :)احمللى باآلثار البن حزم (   )
 (.88 /  :) للمرغينايناهلداية يف شرح بداية املبتدي : يُنظر (   )
 .(  7/  :)بن رشد بداية اجملتهد وهناية املقتصد ال: يُنظر (   )
 .(17 /  :)اجملموع شرح املهذب للنووي : يُنظر (   )
 .(81 /  :)امل ين البن قدامة : يُنظر (  5)
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 ,به فيهامتأسون  وأننا , فعال الرسولحجية أ إىلاإلمام ابن حزم وقد اهب      
  .ةً مباحأو  ةً مندوبت أو كانة ً واجب

تساء فيه ولي  واجبًا إال أن يكون ئوحك  فعله اال" :في ذلك -رحمه اهلل -قال ف      
 . ( )"تنريذاً حلك  أم بياناً ألمر

 واجبًا وإمنا ندبنا إىل أن نتأسى لي  شيء من أفعاله  ":في موضع آخر قالو 
فيها فقط, وأال نرتكها على معىن الرغبة عنها, ولكن كما نرتك سائر ما ندبنا إليه مما  به 

فعلناه ُأجرنا, وإن تركناه مل نأمث ومل نُؤجر, إال ما كان من أفعاله بياناً ألمر أو تنريذاً حلك  فهي 
يح الذي ال هذا هو القول الصحو  ...ترسري األمر,  فهي فرض, ألن األمر قد تقدمها حين ذ  

 .( )"جيوز غريه
 :  بأدلة منها وعلى أننا نتأسى هبا على حجية أفعال الرسول اإلمام ابن حزم واستدل    

 ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ] :ومندددده قولدددده تعدددداىل: القــــرآن.  

 . {12:األحزاب}[ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ

اآلية حٌض  فري, لنا قدوًة حسنًة  جعل الرسول بأنه  تعاىل اهلل خيرب :وجه الداللة
به بشرط أن لنا أال نأتسي  تدي به يف أموره, والتأسي مندوب إليه, ومباحٌ هنتبعه و نأن  ىعل لنا

 ,عاملني أن الذي تركناه أفضل والذي فعلناه مباح ونكونراغبني عن اإلتساء به,  ال نكون
جياب علينا اإل وصي ةباحة, فهي لرظة من ألراظ اإلأي لنا, ( لك )لرظة  واإلباحة مأخواة من

 . ( )ال لنا, كقوله عليك أن تصلي , وقوله لك أن تتصدق

فكددأهن  تقاّلوهددا فددأراد أحددده  أن  ومنهددا أن قومدداً سددألوا عددن عبددادة الندديب : الســنة. 2
بدأمره   خر يصوم وال يرطر والثالث ال يتزوج النساء, فلما عل  النديب اآليقوم الليل فال ينام و 

 . ( )"كح النساء, فمن رغب عن سنتي فليس منيوأفطر, وأن إني أصوم"قال 

                                                           

 .(1/ :)اإلحكام يف أصول األحكام البن حزم (   )
  (.1 -1 / :)املصدر السابق (  )
 .(5 :)والنبذة, ( 8/ ),(1/ :)اإلحكام يف أصول األحكام البن حزم : نظريُ (  )
كتاب النكاح, باب استحباب : ,  و مسل (771 )كتاب النكاح, باب الرتغيب يف النكاح رق  : البخاري أخرجه(  )

 .(  1  )النكاح ملن تاقت رق  
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فيمدا يرعلده,    لدهأنكدر علديه  خمدالرته احلديث داللة على أن النيب يف  :وجه الداللة
 . ( )لالقتداء هي وإمنا أفعاله ,أن فعله حجة على أمته علىل وهذا دا

 :بيان وجه تخريج رأي ابن حزم على األصل المذكور

أحاديث  والك يف   بأن الرخذ لي  عورة برعل الرسول استند ابن حزم رمحه اهلل  
 : منها عديدة 

  مالك بن حديث أن( )   "اهلل رسول أن  صالة عندها  فصلينا  خيبر, غزا 
 طلحة؛ أبي رديف وأنا (3)طلحة أبو وركب  اهلل رسول فركب  بغلس؛ الغداة
 حسر ثم  نبيال فخذ لتمس ركبتي وإن خيبر, زقاق في  اهلل رسول  فأجرى
  . ( )" النبي   فخذ بياض إلى أنظر إني  حتى فخذه, عن اإلزار

  :وجه الداللة
ولو , الدال على اإلباحة برعل الرسول  بعورة لي  الرخذ دل هذا احلديث أن    

    .(5)فخذه بياض  مالك  بن إزاره حىت يرى أن   حسر النيب  ملا عورة  أن الرخذ

                                                           

 .(1 / : )اإلحكام يف أصول األحكام البن حزم: يُنظر (   )
 ابن عامر بن جندب بن حرام بن زيد بن ضمض  بن النضر بن هو الصحايب اجلليل أن  بن مالك: مالك بن أن (   )

 أبا ,يكىن البصري النجاري اخلزرجي األنصاري حارثة بن اخلزرج بن عمرو بن ثعلبة بن النجار بن عدي بن غن 
 والولد واختلف املال بكثرة وسل  عليه اهلل صلى اهلل رسول له وسل , ودعا عليه اهلل صلى اهلل رسول خادم, محزة 
 أسد, (11 /  ) األصحاب معرفة يف االستيعاب:يُنظر ,  الصحابة من بالبصرة تويف من آخر وهو,وفاته وقت يف

 .(71 /  ) الصحابة متييز يف اإلصابة, ( 1 /  ) ال ابة
 بن عمرو بن عدي بن مناة زيد بن عمرو بن حرام بن األسود بن سهل بن زيد هو الصحايب اجلليل: طلحة أبو(   )

 مسعت: قال ثابت,عن  ,روى عنه من الصحابة ابن عباس, وأن , وزيد بن خالد, النجار األنصاري  بن مالك
 رسول تويف فلما ال زو, أجل من وسل  عليه اهلل صلى اهلل رسول عهد يف يصوم يكاد ال طلحة أبو كان: يقول أنسا
 معرفة يف تيعاباالس:يُنظر.اختلف يف سنة وفاته , وأضحى فطر يوم إال مرطرا ال يرى وسل  عليه اهلل صلى اهلل

 .( 51/  ) الصحابة متييز يف اإلصابة, ( 1 /  ) ال ابة أسد, ( 55/  ) األصحاب
 . ( 7 )ما يذكر يف الرخذ رق  باب ,كتاب الصالة   : البخاري أخرجه(  )
 (.   /  :)احمللى باآلثار : يُنظر (  5)
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 الصامت بن اهلل عبد إن: قال  ( )الرباء العالية حديث أيب( )  وقال فخذي ضرب :
 رسول سألت إين": وقال فخذك, ضربت كما فخذي فضرب  ( )ار أبا  سألت إين
 لوقتها؛ الصالة صل: وقال فخذك, ضربت كما  فخذي فضرب سألتين كما   اهلل
 .( )"أصلي فال صليت قد إني تقل وال فصل, معهم الصالة أدركتك فإن

   :وجه الداللة

 كانت لوو  ,الدال على اإلباحة برعل الرسول  بعورة لي  الرخذ دل هذا احلديث أن    
   .  (5) ار أيب فخذ اهلل  رسول م  ملا عورة الرخذ

   

    

  
 

                                                           

 التابعني, كبار ثقة من, رياح بين موىل فريوز, بن زياد مسها: وقيل الرياحي العالية أبو هو رفيع: أبو العالية الرباء  (   )
واختلف يف سنة , موت الرسول صلى اهلل عليه وسل  بعد من عامني يف أسل , الرباء وهو العالية, أبو أيضا وكنيته

 .(7  / 7) الصحابة متييز يف اإلصابة, ( 1 /  ) ال ابة أسد: وفاته يُنظر 
 ثقة, وكان النضر, أبا ويكىن ال راري, ار أيب أخي ابن الصامت بن اهلل عبدهو التابعي  : عبد اهلل بن الصامت  (   )

 :يُنظر . الثمانني إىل السبعني بني ما مات من فصل يف األوسط يف البخاري اكره ثقة تابعي بصري ,أحاديث وله
 .( 1 / 5) التهذيب هتذيب, (   / 7): الكربى الطبقات

مسعود  بن اهلل عبد عليه وصلى هبا ومات الربذة ال راري, سكن جنادة بن هو جندب جلليلالصحايب ا: أبو ار (   )
 من ال رباء أفلت وال اخلضراء أظلت ما: وسل  عليه اهلل صلى اهلل رسول قال: قال هريرة أيب وعن, رضي اهلل عنه

 معرفة يف االستيعاب: يُنظر ".ار أىب إىل فلينظر عيسى تواضع إىل ينظر أن سره ومن" ار, أيب من أصدق هلجة اي
 .(15 / 7) الصحابة متييز يف اإلصابة ,(11/ 1): ال ابة أسد .(55 ,   5 /  ): األصحاب

باب كراهية تأخري الصالة عن وقتها املختار وما يرعله املأموم إاا أخرها اإلمام رق  , كتاب املساجد :مسل   أخرجه(   )
(1 8.) 

 (.   /  :)احمللى باآلثار : يُنظر ( 5)
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 ثالثب الطلالم

 عدم التفريق بين عورة الحرة وعورة األمة

أي  - وهي ": -رحمه اهلل  -حزم  توثيق نص المسألة من كالم اإلمام ابن: ولالفرع األ
 واألمة, واحلرة, والعبد, احلر, فقط, والكرني الوجه, حاشا جسمها, مجيع: املرأة من -العورة 
 . ( )" فرق وال الك كل يف سواءٌ 

  :المعتمد من أقوال المذاهب األربعة في المسألة : ثاني الفرع

إىل  (5) واحلنابلة ( ) والشافعية ( ) املالكيةو  ( ) اهب مجهور علماء املذاهب األربعة من احلنرية
  .الترريق بني عورة احلرة وعورة األمة فه  مل يسووا بينهما

 .تخريج المسألة على األصول التي استند عليها ابن حزم  :ثالثال الفرع

 :في هذه المسألةمن األصول التي استند عليها ابن حزم  

 :الحال ستصحابا
 .حزم على األصل المذكور  بيان وجه تخريج رأي ابن

فنستصحب  , ومل يأيت نص يررق بينهما , بني خلقة احلرة واألمة وطبيعتهماأنه ال فرق مبا    
 .لعدم ورود دليل خيص األمة عن احلرة يف الك, تشمل األمة أيضاً لكل ما ورد عن عورة احلرة 

 

                                                           

 .(   /  :)احمللى باآلثار البن حزم (   )
 .(  1  - 81 /  :) للمرغينايناهلداية يف شرح بداية املبتدي :يُنظر (   )
 .(8  /  :)شرح خمتصر خليل للخرشي :يُنظر (   )
 .( 8 /  :)روضة الطالبني وعمدة املرتني للنووي :يُنظر (   )
 .(    - 1  /  :)امل ين البن قدامة :يُنظر (  5)
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 رحمه اهلل  -تخريج آراء اإلمام ابن حزم : الثاني  مبحثال- 
 . على األصول في األذان واإلقامة 

 : طالبو فيه ثالث م

   .صالة فريضة في الجماعة إال بأذان وإقامة ءال تجزي: األول  المطلب

وجوب حمد اهلل عند العطس وتشميت العاطس ورد : الثاني المطلب 
 .كان في أثناء األذان واإلقامة السالم وإن  

أال (  ) حي على الفالح ) وجوب زيادة المؤذن بعد : الثالث  المطلب
 .إذا كان في برد رديد أو مطر ( صلوا في الرحال 
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 ولب األطلالم

 وإقامة اعة إال بأذانٍ في الجم صالة فريضةٍ  ال تجزيء

 : -رحمه اهلل  -توثيق نص المسألة من كالم اإلمام ابن حزم : ولاأل الفرع

من اثنني فصاعدًا الجتزئ إال  إىل أن كل صالة مجاعة  -رمحه اهلل-اهب اإلمام ابن حزم     
 وإقامة   ن  بأاا إال - فصاعدا اثنني - مجاعة   يف فريضة   صالة جتزئ وال ":حيث قال وإقامة   بإاان  

 واحلضر السرر قضيت, مىت لنسيان, أو عنها لنوم مقضية كانت أو وقتها, يف كانت سواءً  ,
 الظهر حاشا هل , صالة فال إقامة   وال أاان   بال الك من شي اً  صلى فإن الك, كل يف سواءً 

 صالتنيلل وإقامة   صالة, لكل بأاان   جيمعان فإهنما مبزدلرة؛ والعتمة وامل رب بعرفة, والعصر
  ( )"معاً 

  :المعتمد من أقوال المذاهب األربعة في المسألة : ثانيالفرع ال

رريضة الإىل أن صالة  (5)واحلنابلة ( )والشافعية ( )واملالكية ( )اهب مجهور العلماء من احلنرية    
 .يف اجلماعة جتزئ بدون أاان وإقامة

 .عليها ابن حزم  تخريج المسألة على األصول التي استند :ثالثال الفرع

 :في هذه المسألةمن األصول التي استند عليها ابن حزم  

 داللة العام على جميع أفراده قطعية: أوالً 

                                                           

 .( 1 - 1 /  :)احمللى باآلثار البن حزم (   )
 (. 7 /  :) للمرغينايناهلداية يف شرح بداية املبتدي :يُنظر (   )
 .(18/  :)مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل للحطاب الرُّعيين :يُنظر (   )
 .(15 /  :)روضة الطالبني وعمدة املرتني للنووي :يُنظر (   )
 .(  5/  :)شرح الزركشي على خمتصر اخلرقي :نظر يُ (  5)
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صرح بوجوب فقد  ,اإلمام ابن حزم إىل أن داللة العام على مجيع أفراده قطعيةاهب 
مه دون على عمو  همحليف الكالم ألن األصل , خيص بدليل شرعياألخذ بعموم اللرظ ما مل 

الواجب محل كل لرظ على : وقالت طائرة" :-رحمه اهلل  - لاقف ,هحتمال ختصيصالنظر ال
كل ما يقتضيه امسه دون توقف وال نظر, لكن إن جاءنا دليل يوجب أن خُنرج عن  عمومه, و

وهبذا نأخذ,  ..., وهذا قول مجيع أهل الظاهرعمومه بعض ما يقتضيه لرظُه صرنا إليه حين ذ  
 . ( ) "ي ال جيوز غريهوهو الذ

بقولنا بالعموم كل موجود يف العامل, وإمنا عنينا كل من  مل نعنِ و " :آخر وقال يف موضع     
اقتضاه اللرظ الوارد وكل ما اقتضاه اخلطاب فعلى هذا قلنا بالعموم, وإمنا أردنا محل كل لرظ 

هلما, وإمنا أنكرنا  أتى على ما يقتضي, ولو مل يقتضي إال اثنني من النوع فإن الك عموم
  . ( ) "ختصيص ما اقتضاه اللرظ بال دليل أو التوقف بال دليل

 :بيان وجه تخريج رأي ابن حزم على األصل المذكور 

 :استدل ابن حزم بالعمومات التي في أحاديث عدة منها
فإذا حضرت الصالة ":   قال قال رسول اهلل  ( )عن مالك بن احلويرث . 

 .( ) "وليؤمكم أكبركم  أحدكم لكم  فليؤذن 

صلوا صالة كذا في حين  ":قال له  أن رسول اهلل   ( )اجلرمي ةومارواه سلم . 
, صالة كذا في حين كذا فإذا حضرت الصالة فليؤذن لكم أحدكم وصلوا  كذا

   .( )"وليؤمكم أكثركم قرآناً 

                                                           

 (.18/ :)اإلحكام يف أصول األحكام البن حزم (   )
 (.11 /  : )املصدر السابق(   )
 ناشب بن ياليل عبد بن خشيش بن زبالة بن أشي  بن احلويرث بن مالكهو الصحايب اجلليل : مالك بن احلويرث  (   )

 وأمره الصالة, فعلمه  قومه, من شببة يف وسل  عليه اهلل صلى النيب على قدم, الليثي ليث بن سعد بن غرية بنا
/  ): األصحاب معرفة يف االستيعاب: يُنظر. ه 1 سنة هبا ومات البصرة, سكن,إليه   رجعوا إاا قومه  بتعلي 

 .   (  5/ 5): الصحابة متييز يف اإلصابة, (8 / 5): ال ابة أسد, (1   
وكذلك بعرفة ومجع رق  , باب األاان للمسافرين إاا كانوا مجاعة واإلقامة , كتاب األاان : يالبخار أخرجه (   )

 .    ( 17)رق  باب من أحق باإلمامة , املساجدكتاب : سل  وم, (  1)
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والك ألن , وممن صيغ العم "إاا حضرت الصالة":فقوله صلى اهلل عليه وسل :وجه الداللة 
والرعل مركب من زمن , فعل( حضرت)و, اس  شرط( إاا)فدد, النكرة يف سياق الشرط تع 

ومعىن  ,( )فالرعل هنا أتى يف سياق الشرط وهذا من صيغ العموم, واملصدر هذا نكرة ,ومصدر
 ". كلما حضرت صالة فليؤان لك  أحدك  وليؤمك  أكثرك  قرآناً :"العموم يف هذه اللرظة هو

حىت يأيت نص , يرى أن العموم يشمل كل فرد من أفراده قطعاً  -رمحه اهلل-واإلمام ابن حزم     
أن أي مجاعة تقام من اثنني  -رمحه اهلل  -لذلك يرى , شرعي أو إمجاع خيصه عن بعض أفراده

بعد إيراده  -رمحه اهلل -حيث قال , وإال ال جتزئه  هذه الصالة, فصاعدًا البد أن يؤان هلا
 حضور بعد إال يكون ال وأنه بد, وال األاان وجوب اخلربين هبذين فصح:"دثني السابقينياحل

 .( )"صالة لكل عموماً  وقتها, يف الصالة

 
 .األمر يقتضي الوجوب وال ُيصرف عن ذلك إال بنص أو إجماع: ثانياً 

 
إال  عن الوجوب صرفتالوجوب, وال تقتضي اهب اإلمام ابن حزم اىل أن صي ة األمر     

  .أو إمجاع بنص  

ره  من األمر, أن اآلمر أراد أن يكون ما أمر به الذي يُ " :-رحمه اهلل -حيث قال      
بأن كل الك على الوجوب يف التحرمي : ىل القولإومجيع أصحاب الظاهر ... وألزم املأمور الك

                                                                                                                                                                          

 صلى النيب على وفدقي  اجلرمي, وهو والد عمرو بن سلمة اجلرمي,  بن هو الصحايب اجلليل سلمة: سلمة اجلرمي   ( )
االستيعاب :يُنظر, بصري كان يؤم قومه على عهد رسول اهلل وهو ص ري ألنه أحرظه  لكتاب اهلل, وسل  عليه هللا

 . (1  /  ) الصحابة متييز يف اإلصابة ,(  5/  )أسد ال ابة , (  1/  )يف معرفة األصحاب 
 . ( 185)رق   باب إاا استووا يف القراءة فليؤمه  أكربه , كتاب األاان :أخرجه البخاري(  )
نثر ,( 5/ :)أضواء البيان للشيخ حممد األمني الشنقيطي, (17 / :)شرح األمشوين على ألرية ابن مالك: يُنظر(   )

 (.57 / :)الورود للشيخ حممد األمني الشنقيطي
 . (15 /  : )احمللى باآلثار البن حزم ( )
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فنصري إليه  أو إباحة   أو كراهة   ىل ندب  إمن الك  على صرف شيء   أو الرعل حىت يقوم دليلٌ 
           .( ) "وهذا الذي ال جيوز غريه

إال , التحرمي على كلها والنواهيإن األوامر كلها على الوجوب, " :آخر قال في موضعٍ و     
 .( ) "ما خرج منها بدليل

 :ابن حزم في اعتماد هذا األصل واستدل اإلمام 

 : القرآن الكريممن  . 

 ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ] :قوله تعالى

 . {38:النور}[ ڳ

ن مل ال يكون إال, وهذا عذاب األلي بالرتنة وال هالف أمر خيحذر سبحانه كل من  :وجه الداللة
 . ( )تركهعند عاَقب ال يُ  فاملندوبترك واجباً, 

[ ېې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ]: وقوله تعالى

  .{12:األنفال}

يف محل أوامر اهلل  جليٌ  هذا بيانٌ  ويف": يف هذه اآلية -رمحه اهلل  - بن حزماقال  :وجه الداللة
وعلى الظاهر منها, ومن تلك األوامر أمره تعاىل أن يطاع  ,على الوجوب تعاىل وأوامر نبيه 

 . ( )" رسوله 

                                                           

 .( /  : )اإلحكام يف أصول األحكام البن حزم(   )
 .(  /  : )صدر السابق امل(   )
 .(1 /  : )املصدر السابق : يُنظر(  )
 .(1 /  : )اإلحكام يف أصول األحكام البن حزم(   )
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  :السنة النبويةومن  .2

كل أمتي يدخلون الجنة إال من :" قال رسول اهلل : من أنه قال ا رواه أبو هريرة م    
من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد : اهلل ومن يأبى؟ قال  يا رسول: أبى, قالوا

  .( )"أبى

عصيان له وهذا الرتك يرتتب عليه عقوبة فدل أن أوامره  أن ترك أمر الرسول :وجه الداللة
  على الوجوب. 

 معىن ما ,بدليل إال الوجوب على حتمل ال األوامر إن قال من": قال اإلمام ابن حزم      
 ,الك من بد ال فإااً  اآلمر به أمره ما يرعل أن املأمور ترك هي يقول أن من له بد فال املعصية
 ورسوله اهلل عصى فقد وسل  عليه اهلل صلى رسوله أو تعاىل اهلل به أمره ما ترك استجاز فمن
  .( )"اهلل كالم بنص اجلنة يدخل وأالَّ  النار واستحق بعيداً  ضالالً  ضل فقد عصامها ومن

 :ه تخريج رأي ابن حزم على األصل المذكور بيان وج

وهذه الصي ة من الصيغ الصرحية الدالة  ,بالم األمر جمزومٌ  مضارعٌ  فعلٌ ( فليؤان:)قوله        
واألمر عند اإلمام ابن حزم  يقتضي الوجوب مطلقًا حىت يأيت دليل شرعي أو , ( )على األمر

  .إمجاع صحيح يصرفه عن الوجوب

 األاان وجوب اخلربين هبذين فصح :"بعد اكر احلدثني السابقني -رمحه اهلل  -قال ابن حزم 
 .( )"بد  وال

 
                                                           

 .( 185)رق   كتاب االعتصام بالكتاب والسنة, باب االقتداء بسنن الرسول : صحيح البخاري(   )
 .(5 /  :)اإلحكام يف أصول األحكام البن حزم (   )
 (.71 / : )الورود للشيخ حممد األمني الشنقيطي نثر: ينظر(   )
 .(15 /  : )احمللى باآلثار البن حزم(   )



 ختريج اآلراء الىت خالف فيها اإلمام ابن حزم املعتمد من املذاهب األربعة على األصول
107 

 مطلب الثانيال

وجوب حمد اهلل عند العطس وتشميت العاطس ورد السالم وإن كان في أثناء 
 األذان واإلقامة

 : -رحمه اهلل  -توثيق نص المسألة من كالم اإلمام ابن حزم : ولالفرع األ

إىل أنه جيب على املؤان حال أاانه أن حيمد اهلل إاا  -رمحه اهلل  -إلمام ابن حزم اهب ا   
 أاانه, يف عط  ومن ":  -رمحه اهلل-حيث قال , ويرد السالم, وأن يشمت العاط , عط 
 أن عليه فررضٌ : تعاىل اهلل حيمد عاطساً  مسع وإن تعاىل, اهلل حيمد أن عليه فررضٌ : وإقامته
 مث بالكالم يرد أن عليه فررضٌ : وإمامته أاانه, يف عليه سل  وإن وإقامته, أاانه, يف يشمته
  .( )"واإلقامة  األاان نر  يف جائز كله املباح الكالم

  :المعتمد من أقوال المذاهب األربعة في المسألة : ثانيال الفرع

 :قولني  أقوال علماء املذاهب األربعة يف هذه املسألة تنقس  إىل

من أنه يكره محد اهلل ( )الشافعية و ( )املالكية و ( ) يةنرحلاما اهب إليه اجلمهور من  :ل القول األو 
 .عند العط  وتشميت العاط  ورد السالم أثناء األاان و اإلقامة 

  .من جواز الك بدون كراهة  (5) احلنابلةما اهب إليه  :القول الثاني 

                                                           

 .( 8 /  :)احمللى باآلثار البن حزم (   )
 .(1  /  :)بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع للكاساين : يُنظر(   )
 .(1  /  :)خليل للخرشي شرح خمتصر , ( 71/  :)التاج واإلكليل ملختصر خليل للعبدري : يُنظر(   )
 (. 1 /  :)روضة الطالبني وعمدة املرتني للنووي : يُنظر(   )
كشاف القناع عن منت اإلقناع للبهوتى ,  (1  /  :)اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف للمرداوي : يُنظر(  5)

(:  /   ). 
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 :ستند عليها ابن حزمتخريج المسألة على األصول التي ا :ثالثال الفرع

 :في هذه المسألةمن األصول التي استند عليها ابن حزم  

 داللة العام على جميع أفراده قطعية: أوالً 

 :بيان وجه تخريج رأي ابن حزم على األصل المذكور 

 :استدل ابن حزم بالعمومات الواردة في النصوص التالية

[    مت خت حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی] . 

  .{33:النساء}

 هلل الحمد: فليقل أحدكم عطس إذا": قال  اهلل رسول أن  هريرة أيب عن . 
 اهلل يهديكم: هو ويقول اهلل؟ يرحمك: صاحبه أو أخوه وليقل حال, كل على

 ."بالكم ويصلح

والك ألن , من صيغ العموم" عط  إاا: " وقوله ,  ﴾ جئ ی ﴿ :فقول اهلل تعاىل 
والرعل مركب , أفعال( عط )و, ( حييت )و, اس  شرط( إاا)فدد , النكرة يف سياق الشرط تع 

, ( )فاألفعال هنا أتت يف سياق الشرط وهذه من صيغ العموم, واملصدر نكرة, من زمن ومصدر
وكلما عط  أحدك  فليحمد , كلما حييت  فردوا السالم :" ومعىن العموم يف هذه األلراظ هو

يشمل كل فرد من  -رمحه اهلل-د اإلمام ابن حزم والعموم عن..". وليشمته أخوه وهكذا , اهلل 
شرعي أو إمجاع خيصه عن بعض أفراده, لذلك فهو يرى وجوب رد  حىت يأيت نصٌ , أفراده قطعاً 

                                                           

نثر ,( 5/ :)يان للشيخ حممد األمني الشنقيطيأضواء الب, (17 / :)شرح األمشوين على ألرية ابن مالك: يُنظر(   )
 (.57 / :)الورود للشيخ حممد األمني الشنقيطي



 ختريج اآلراء الىت خالف فيها اإلمام ابن حزم املعتمد من املذاهب األربعة على األصول
109 

حيث قال بعد أن أورد , السالم ومحد اهلل عند العطاس وتشميت العاط  يف مجيع األحوال
 . ( ) "غريمها من واإلقامة األاان حال النصوص ختص فل  :"األدلة السابقة

 .أو إجماع األمر يقتضي الوجوب وال ُيصرف عن ذلك إال بنصٍ : ثانياً 
 :بيان وجه تخريج رأي ابن حزم على األصل المذكور 

, بالم األمر جمزومٌ  مضارعٌ  فعلٌ ..( فليقل:) وقوله , فعل أمر ﴾ َفَحيُّوا ﴿ :فقوله تعاىل      
واألمر عند اإلمام ابن حزم  يقتضي , ( )لى األمروهذه الصيغ من الصيغ الصرحية الدالة ع

 .يصرفه عن الوجوب أو إمجاعٌ  نصٌ الوجوب مطلقاً حىت يأيت 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (. 8 /  :)احمللى باآلثار البن حزم (   )
 (.71 / : )نثر الورود للشيخ حممد األمني الشنقيطي: ينظر(   )
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 الثالث بطلالم

إذا كان في برٍد  الرحال في صلوا أال الفالح على حي بعد المؤذن زيادة وجوب
  رديٍد أو مطر

 : -رحمه اهلل  -بن حزم توثيق نص المسألة من كالم اإلمام ا: ولاأل الفرع

مع األاان إاا  ( أال صلوا يف الرحال)إىل وجوب قول  -رمحه اهلل-اهب اإلمام ابن حزم      
 رش   مطر أو شديدٌ  بردٌ  كان فإن ": حيث قال يف الك, أو مطر شديدٌ  كان هناك بردٌ 

 يف صلوا أال"  الك بعد أو"  الرالح على حي"  بعد أاانه يف املؤان يزيد أن فيجب فصاعداً؛
  ( ) ". " الرحال

  :المعتمد من أقوال المذاهب األربعة في المسألة : ثانيال الفرع

أال " إىل أن قول املؤان  (5)واحلنابلة ( )الشافعيةو  ( )واملالكية ( )اهب مجهور العلماء من احلنرية 
 .مندوب ومستحب" حي على الرالح" بعد قوله " صلوا يف الرحال

 .تخريج المسألة على األصول التي استند عليها ابن حزم  :ثالثال الفرع

 :في هذه المسألةمن األصول التي استند عليها ابن حزم  

 أو إجماع األمر يقتضي الوجوب وال يصرف عن ذلك إال بنصٍ 
 .بيان وجه تخريج رأي ابن حزم على األصل المذكور 

                                                           

 (.15 /  :)احمللى باآلثار البن حزم (   )
 (.18 /  :)املنهاج وحواشي الشرواين والعبادي البن حجر اهليتمي حترة احملتاج يف شرح : يُنظر(   )
 .(1  /  :)منح اجلليل شرح خمتصر خليل اليب عبداهلل املالكي : يُنظر(   )
 (.1  / :)اجملموع شرح املهذب للنووي : يُنظر(   )
 (. 5 /  :)امل ين البن قدامة : يُنظر(  5)
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 يأمر مناديه النبي  كان :"  ( )عمر حبديث ابن -رمحه اهلل-استدل اإلمام ابن حزم    
 .( ) "الرحال في صلوا: يقول أن الريح ذات أو المطيرة  أو    الباردة الليلة في

 أو إمجاعٌ  ومل يأت نصٌ , واألمر يقتضي الوجوب,  يف احلديث أمٌر للرسول :وجه الداللة   
عند ( الرحال صلوا يف)بوجوب قول  -رمحه اهلل -لذلك رأى , الوجوب يصرف هذا األمر عن 

 .األاان إاا كان برد شديد أو مطر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 وهو أبيه مع أسل  الرمحن, عبد العدوي, أبو القرشي نريل بن اخلطاب بن عمر نب اهلل عبدهو الصحايب : ابن عمر  (  )
الورع  أهل من, الرضوان بيعة الشجرة حتت باحلديبية وسل  عليه اهلل صلى اهلل رسول بايع ممن, احلل  يبلغ مل ص ري

وسبعني  ثالث سنة مبكة عمر بن اهلل تويف عبد, وسل  عليه اهلل صلى اهلل رسول آلثار اإلتباع كثري وكان والعل ,
 الصحابة متييز يف اإلصابة, (1  /  ): ال ابة أسد ,(151, 15/  ): األصحاب معرفة يف االستيعاب: يُنظر 

:(  / 55). 
: واإلقامة وكذلك بعرفة ومجع وقول املؤان باب أاان للمسافر إاا كانوا مجاعة ,كتاب األاان   :أخرجه البخاري (  )

باب الصالة يف الرحال يف  ,كتاب املسافرين: ومسل  , (  1)رق  يف الليلة البارة أو املمطرة  الصالة يف الرحال
 (.117)املطر رق  
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 رحمه اهلل  -تخريج آراء اإلمام ابن حزم : الثالث  مبحثال
  .        على األصول في واجبات الصالة -

 : مطالبو فيه ثالثة 

 .ال جتزيء الصالة إال به  رفع اليدين للتكبري فرضٌ : األول  المطلب

ل ركعة قبل يف ك االستعااة من الشيطان الرجي  فرضٌ :الثاين  المطلب
 .القراءة

االستعااة من جهن  ومن عذاب القرب وفتنة احمليا واملمات : الثالث  المطلب
  . بعد كل تشهد وفتنة املسيح الدجال فرض
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 مطلب األولال

 الصالة إال به يءال تجز  رفع اليدين للتكبير فرضٌ 

 : -رحمه اهلل  -توثيق نص المسألة من كالم اإلمام ابن حزم : ولالفرع األ

تبطل الصالة  ع تكبرية اإلحرام فرضٌ إال أن رفع اليدين م-رمحه اهلل-اهب اإلمام ابن حزم      
 الصالة يءجتز  ال فرض,: الصالة أول يف اإلحرام مع للتكبري اليدين ورفع" :برتكه حيث قال 

 . ( )"به إال

  :المعتمد من أقوال المذاهب األربعة في المسألة : ثانيال الفرع

إىل أن رفع اليدين عند  (5) نابلةاحلو  ( )الشافعيةو  ( )املالكيةو  ( )يةاحلنراهب مجهور العلماء من    
 . تكبرية اإلحرام سنة

 .تخريج المسألة على األصول التي استند عليها ابن حزم  :ثالثال الفرع

 :في هذه المسألةمن األصول التي استند عليها ابن حزم  

  :يدل على الوجوب مرٍ المبين أل  فعل الرسول: أوالً 
ألمر  جممل  اليت تأيت مبينةً  إىل أن أفعال الرسول - رمحه اهلل -اهب اإلمام ابن حزم       

تساء فيه ولي  ئوحك  فعله اال" :في ذلك -رحمه اهلل -قال حيث , حتمل على أهنا فرض
 . ( )"واجباً إال أن يكون تنريذاً حلك  أم بياناً ألمر

                                                           

 .( 1 /  :)احمللى باآلثار البن حزم (   )
 .(11 -18 / :)بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع للكاساين : يُنظر(   )
 .(1  / :)حطاب الرُّعيين مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل لل: يُنظر(   )
 (.   /  :)روضة الطالبني وعمدة املرتني للنووي : يُنظر(   )
 .(1  /  :)شرح منتهى اإلرادات للبهويت : يُنظر(  5)
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 ن ذ  فهي حي ,أو تنريذًا حلك  ما كان من أفعاله بيانًا ألمر   ":آخر في موضعٍ  قالو 
هذا هو القول الصحيح الذي ال جيوز و  ...ترسري األمر,  فهي فرض, ألن األمر قد تقدمها

 .  ( )"غريه

 :بيان وجه تخريج رأي ابن حزم على األصل المذكور 

,  أمٌر جممل بيانه فعل الرسول  {28:البقرة}[ ڱ ڱ] :فقول اهلل تعاىل      

فع اليدين بعدة أحاديث فيها وصف فعل الرسول على فرضية ر  -رمحه اهلل  -فاستدل ابن حزم 
 منها( ): 

 حاذى حتى يديه رفع كبر إذا كان   اهلل رسول أن" :  احلويرث بن مالك عن . 
 . ( )"أذنيه بهما

 حتى يديه رفع الصالة استفتح إذا  اهلل رسول رأيت": عمر بن اهلل عبد عن . 
 . (5)"منكبيه يحاذي

حاديث مبينة لآلية السابقة فهي مرسرة هلا وحتمل حكمها ملا كانت هذه األ :وجه الداللة
 . الررضيةالوجوب و من 

 :أو إجماع األمر يقتضي الوجوب وال ُيصرف عن ذلك إال بنصٍ : ثانياً 
  :بيان وجه تخريج رأي ابن حزم على األصل المذكور 

                                                                                                                                                                          

 .(1/ :)اإلحكام يف أصول األحكام البن حزم (   )
 (.1 -1 / :) املرجع السابق(  )
 .( 1 /  :)احمللى باآلثار  :ينظر(   )
ويف الرفع عن , باب استحباب رفع اليدين حذو املنكبني مع تكبرية اإلحرام والركوع , كتاب الصالة   :مسل  أخرجه(   )

 (.11 )وأنه ال يرعله إاا رفع من السجود رق  , الركوع 
 (. 5 7)باب رفع اليدين يف التكبرية األوىل مع االفتتاح سواء رق  , كتاب األاان   :أخرجه البخاري(  5)
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الرسول على فرضية مجيع األفعال اليت كان يؤديها   -رمحه اهلل  -استدل ابن حزم    
  حبديث مالك بن احلويرث , الصالة يف ,أن الرسول صلوا كما :"قال

, على متابعة مجيع أفعاله يف الصالة صريح منه  فهذا أمرٌ , ( )"رأيتموني أصلي
    .واألمر هذا يقتضي الوجوب

  :المأمور خالف العمل ما كل فعل عن نهي األمر:ثالثاً     

ما, ال يت  الك  لق بوصف  وكل أمر عُ ":  -ه اهللرمح- إلمام ابن حزما قال     
به املأمور كما أمر, فل  يرعل ما أمر به  لق به, فل  يأتِ للعمل املأمور به إال مبا عُ 

فهو باق عليه كما كان, وهو عاص  مبا فعل, واملعصية ال تنوب عن الطاعة, وال 
 وقال  ,رمألنه فعل كل الك خبالف ما أُ ... كل الك يف عقل اي عقلشْ يُ 
 .( ) "( )"من عمل عمالً ليس عليه أمرنا فهو رد:"

 :بيان وجه تخريج رأي ابن حزم على األصل المذكور 

, على هذا األصل يف بطالن الصالة وعدم إجزائها -رمحه اهلل  -استند ابن حزم   
ألنه عمل , فكل من صلى ومل يرفع يديه يف تكبرية اإلحرام فقد فعل أمرًا منهيًا عنه

, ( )والنهي عند ابن حزم يقتضي الرساد مطلقًا يف صوره كلها, عماًل خالف املأمور به
 .  لذلك فهو يرى بطالن صالة كل من خالف مأموراً به

 

                                                           

 (.   1)للمسافر إاا كانوا مجاعة واإلقامة رق   باب, كتاب األاان  :ه البخاري أخرج(   )
كتاب االعتصام واإلميان, باب إاا اجتهد العامل أو احلاك  فأخطأ خالف الرسول من غري عل   :البخاريأخرجه  ( )

 .(8 7 )ات رق  كتاب االقضية, باب نقض اإلحكام الباطلة ورد األمور حمدث:  , ومسل (51  )فحكمه رق  
 (.11/ : )اإلحكام البن حزم(  )
 (.8  )صطرى اخلن عد األصولية يف اختالف الرقهاء ملأثر االختالف يف القوا: يُنظر(  )
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 طلب الثانيالم

 القراءة قبل ركعة كل في فرضٌ  الرجيم الشيطان من االستعاذة

  : -مه اهلل رح -توثيق نص المسألة من كالم اإلمام ابن حزم : ولاأل الفرع

اهب اإلمام ابن حزم رمحه اهلل إىل وجوب االستعااة قبل قراءة القرآن يف كل ركعة حيث     
 يف له بد ال"  الرجي  الشيطان من باهلل أعوا"  قرأ إاا يقول أن مصل كل على وفرض " :قال
 . ( )" الك من ركعة كل

  :سألة المعتمد من أقوال المذاهب األربعة في الم: ثانيال الفرع

 :انقس  مجهور علماء املذاهب األربعة إىل ثالثة أقوال 

 .فقط األوىل الركعة يف من أنه يستحب التعوا ( )نرية احلما اهب إليه : القول األول 

 ركعة كل أول يف سراً  التعوا من أنه يسن ( ) احلنابلةو  ( )الشافعيةما اهب إليه :القول الثاني 
 .القراءة قبل

 .يف الصالة والبسملة التعوا من أنه يكره (5)املالكيةما اهب إليه  :القول الثالث 

 .تخريج المسألة على األصول التي استند عليها ابن حزم  :ثالثال الفرع

 :في هذه المسألةمن األصول التي استند عليها ابن حزم  

                                                           

 .(78 /  :)احمللى باآلثار البن حزم (   )
 .( 1 / :)بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع للكاساين : يُنظر(   )
 (.1  /  :)مدة املرتني للنووي روضة الطالبني وع: يُنظر(   )
 .( 7/  :)اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف للمرداوي : يُنظر(   )
 .( 5 /  :)التاج واإلكليل ملختصر خليل للعبدري  ,(15 /  :)البيان والتحصيل للقرطيب : يُنظر(  5)
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 .أو إجماع األمر يقتضي الوجوب وال ُيصرف عن ذلك إال بنصٍ :أوالً 

  :ج رأي ابن حزم على األصل المذكور بيان وجه تخري

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ] : بقوله تعاىل -رمحه اهلل  -استدل ابن حزم    

أمر  ﴾ ڻ  ﴿:فقوله تعاىل على فرضية االستعااة  {53:النحل}[    ۀ ۀ

   .أو إمجاع وال صارف هلذا الوجوب من نص  , فدل على الوجوب, صريح باالستعااة

 عام على جميع أفراده قطعيةداللة ال: ثانياً         

 :بيان وجه تخريج رأي ابن حزم على األصل المذكور 

 :استدل ابن حزم بالعموم الوارد في النص التالي

﴿ :قول اهلل تعاىل     ﴾  ,والك ألن النكرة يف سياق الشرط تع , من صيغ العموم , 

)و, شرط أداة( إاا)فدد   )فالرعل هنا , واملصدر نكرة, من زمن ومصدروالرعل مركب , فعل

كلما قرأت :" ومعىن العموم يف هذه اللرظة هو, أتى يف سياق الشرط وهذا من صيغ العموم
يشمل كل فرد من أفراده  -رمحه اهلل-والعموم عند اإلمام ابن حزم ". القرآن فاستعذ باهلل 

, لذلك فهو يرى وجوب أو إمجاع خيصه عن بعض أفراده شرعيٌ  حىت يأيت نصٌ , قطعاً 
   .االستعااة يف كل ركعة قبل تالوة القرآن
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 طلب الثالثالم

االستعاذة من جهنم ومن عذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح 
 فرٌض بعد كل تشهد  الدجال

  : -رحمه اهلل  -توثيق نص المسألة من كالم اإلمام ابن حزم : ولاأل الفرع

بعد الرراغ من  ,ابن حزم رمحه اهلل إىل فرضية اكر الدعاء املأثورة التايل الذكراهب اإلمام     
 يف التشهد من فرغ إاا يقول فرضًا أن ويلزمه ":حيث قال , التشهد يف اجللسة األوىل والثانية

 فتنة ومن القرب عذاب من بك وأعوا جهن , عذاب من بك أعوا إين الله " اجللستني كليت
 . ( )"فرق  وال كالتشهد فرضٌ  وهذا "الدجال املسيح فتنة شر ومن ,واملمات احمليا

  :المعتمد من أقوال المذاهب األربعة في المسألة : ثانيال الفرع

 :هب إلى قولين اذهب جمهور علماء المذ

إىل استحباب االستعااة من جهن  ومن  ( ) احلنابلةو  ( )الشافعيةو  ( )اهب احلنرية :القول األول 
 .األخري قرب وفتنة احمليا واملمات وفتنة املسيح الدجال بعد التشهدعذاب ال

إىل جواز االستعااة من جهن  ومن عذاب القرب وفتنة احمليا  (5)املالكيةاهب  :القول الثاني  
 .األخري واملمات وفتنة املسيح الدجال بعد التشهد

 

                                                           

 .( 1 /  :)احمللى باآلثار البن حزم (   )
 .( 7 /  :)ترتيب الشرائع للكاساين  بدائع الصنائع يف: يُنظر(   )
 (.15 /  :)روضة الطالبني وعمدة املرتني للنووي : يُنظر (   )
 .( 1 - 1 /  : )شرح منتهى اإلرادات للبهويت: يُنظر(   )
 .(51 / :)مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل للحطاب الرُّعيين : يُنظر(  5)
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 .بن حزم تخريج المسألة على األصول التي استند عليها ا :ثالثال الفرع

 :في هذه المسألةمن األصول التي استند عليها ابن حزم  

 .األمر يقتضي الوجوب وال ُيصرف عن ذلك إال بنص أو إجماع:أوالً 

  :بيان وجه تخريج رأي ابن حزم على األصل المذكور 

إذا تشهد : "قال رسول اهلل : قال أيب هريرة  حبديث -رمحه اهلل  -استدل ابن حزم    
اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم, ومن : فليستعذ  باهلل من أربع, يقولأحدكم  

:" فقوله ,  ( )"عذاب القبر, ومن فتنة المحيا والممات, ومن رر فتنة المسيح الدجال
وال صارف هلذا الوجوب , فدل على الوجوب, بقول هذا الدعاء املأثور  صريحٌ  أمرٌ  " فليستعذ
   .أو إمجاع من نص  

 داللة العام على جميع أفراده قطعية: ثانياً  

 :بيان وجه تخريج رأي ابن حزم على األصل المذكور 

( إاا)فدد , والك ألن النكرة يف سياق الشرط تع , من صيغ العموم, " تشهد إاا:"  قوله 
فالرعل هنا أتى يف , واملصدر نكرة, والرعل مركب من زمن ومصدر, فعل( تشهد), شرط أداة

 أحدك  كلما تشهد:" ومعىن العموم يف هذه اللرظة هو, ذا من صيغ العمومسياق الشرط وه
, من أفراده قطعاً  يشمل كل فرد   -رمحه اهلل-والعموم عند اإلمام ابن حزم ... ". قلليستعذ و ليف

شرعي أو إمجاع خيصه عن بعض أفراده, لذلك فهو يرى فرضية قول هذا الدعاء  حىت يأيت نصٌ 
 .املأثور بعد كل تشهد

 

                                                           

 ( . 588)رق  يستعاا منه يف الصالة باب ما  ,كتاب املساجد:أخرجه مسل  (   )
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 على  -رحمه اهلل  -إلمام ابن حزم تخريج آراء ا: الرابع  لمبحثا
 .    وأحكام اإلمامة, األصول في صالة الجماعة 

 : طالبو فيه مثانية م     

مسع  وإن غري مجاعة إال من عذررجل يف ررض للصالة ال إجزاءعدم : األول  املطلب
 . النداء فال جتزئه إال يف املسجد

 .وجوب اكر دعاء دخول املسجد: الثاين  املطلب

 .وراءه فرضاً من ضطجع جواز إمامة املضطجع لألصحاء وي: الثالث  املطلب

 .فإنه يركع معه وال يعتد بتلك الركعة  اً إاا جاء املسبوق واإلمام راكع: الرابع  املطلب

 .  كالصالة الدائمة مع غض البصر  العراة خلف إمامه  يصلي: اخلام   املطلب

 .صالة املرأة مع اجلماعة أفضل من صالهتا يف بيتها : السادس  املطلب

 .بطالن صالة املرأة إاا خرجت متطيبة إىل املسجد : السابع املطلب

 . اخلروج لصالة اجلماعة حرمة منع النساء من: الثامن  املطلب
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 طلب األولالم

إجزاء صالة الفرض للرجل في غير جماعة إال من عذر وإن سمع النداء  عدم
 فال تجزئه إال في المسجد 

  : -رحمه اهلل  -توثيق نص المسألة من كالم اإلمام ابن حزم : ولاأل الفرع

عييٌن تبطل الصالة  إىل أن صالة اجلماعة فرضٌ  -رمحه اهلل  -اهب اإلمام ابن حزم      
وإاا مل , فإاا مسع النداء فهي تؤدى يف املسجد وال تسقط عنه يف املسجد إال بعذر, بدوهنا

وال تسقط اجلماعة إال من , يسمع النداء فليبحث على من يصلي معه اجلماعة ولو واحد
 حبيث كان إاا: - الرجال من أحداً  فرض صالة يءجتز  وال ": -رحمه اهلل -فقال ,عذر
 بطلت عذر   ب ري الك ترك تعمد فإن اإلمام, مع املسجد يف إال يصليها أن األاان يسمع
 إليه واحد مع مجاعة يف يصلي أن عليه فررض األاان يسمع ال حبيث كان فإن صالته,
 إال حين ذ, فيجزئه معه يصليها أحدا جيد ال أن إال له صالة فال يرعل مل فإن بد, وال فصاعداً 

       .( )"  اجلماعة عن التخلف حين ذ زئهفيج عذر له من

  :المعتمد من أقوال المذاهب األربعة في المسألة : ثانيال الفرع

من أن صالة اجلماعة سنة مؤكدة يف غري  ( )املالكيةو  ( )يةاحلنرما اهب إليه : القول األول
 .اجلمعة

 .اجلمعة كراية يف غري فرض من أن صالة اجلماعة ( )الشافعيةما اهب إليه : القول الثاني

                                                           

 .( 1 /  )احمللى باآلثار البن حزم (   )
 .(55 /  : )بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع للكاساين: يُنظر(   )
 .(15 / :)مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل للحطاب الرُّعيين : يُنظر(   )
 (.1  /  :)روضة الطالبني وعمدة املرتني للنووي : يُنظر(   )



 ختريج اآلراء الىت خالف فيها اإلمام ابن حزم املعتمد من املذاهب األربعة على األصول
122 

لكنها ليست , واجبة وجوب عيين من أن صالة اجلماعة ( )احلنابلةما اهب إليه  :القول الثالث
 .يف صحة الصالة اً شرط

 :تخريج المسألة على األصول التي استند عليها ابن حزم  :ثالثال الفرع

 :في هذه المسألةمن األصول التي استند عليها ابن حزم  

 .أو إجماع يقتضي الوجوب وال ُيصرف عن ذلك إال بنصٍ األمر :أوالً 

 :بيان وجه تخريج رأي ابن حزم على األصل المذكور

  :استدل اإلمام ابن حزم بعدة أدلة منها

 لي ليس اهلل, رسول يا: فقال أعمى رجل  النبي أتى": قال  هريرة أيب عن . 
 بيته, في يصليف له, يرخص أن  اهلل رسول فسأل المسجد, إلى يقودني قائد

 قال نعم,: قال بالصالة؟ النداء تسمع هل: له وقال دعاه ىولَّ   فلما له, فرخص
  .( )" فأجب؟:   اهلل رسول

والصارف هلذا , واألمر يدل على الوجوب, أمٌر ( أجب) أن قوله  :وجه الداللة
 .الوجوب من نص أو إمجاع

 من نرر يف أتيته وقد - نال قال  اهلل رسول إن": قال  احلويرث بن مالك عن . 
 .( )"أكبركم وليؤمكم أحدكم, لكم فليؤذن. الصالة حضرت إذا: - قومي

وال صارف هلذا , واألمر يدل على الوجوب , أمٌر ( وليؤمك ) قوله : وجه الداللة
 .أو إمجاع الوجوب من نص  

                                                           

 .(5/ :)امل ين البن قدامة : يُنظر(   )
 (. 15)باب جيب إتيان املسجد على من مسع النداء رق  , كتاب املساجد ومواضع الصالة :مسل   أخرجه(   )
وكذلك بعرفة ومجع رق  , باب األاان للمسافرين إاا كانوا مجاعة واإلقامة , كتاب األاان : البخاريأخرجه (   )

 .   ( 17)رق  باب من أحق باإلمامة , املساجدكتاب :   سلوم, (  1)
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 : النفي إذا تسلط على اسم جنٍس نكرٍة يفيد النهي والبطالن:ثانياً 

 :جه تخريج رأي ابن حزم على األصل المذكور بيان و 

 فال يجب فلم النداء سمع من": قال  النيب أن عباس ابن عن فقول النيب      
 .  "عذر من إال له صالة

فصالة من مل جيب  الصحة , تدل على النهي ونري للجن , النافيةهنا ( ال) :وجه الداللة
 .النداء باطلة

  :المأمور خالف العمل ما كل فعل عن نهي األمر:ثالثاً 

 :بيان وجه تخريج رأي ابن حزم على األصل المذكور 

, على هذا األصل يف بطالن الصالة وعدم إجزائها -رمحه اهلل  -استند ابن حزم      
ألنه عمل عماًل خالف , فكل من صلى فرضًا يف غري مجاعة فقد فعل أمرًا منهيًا عنه

لذلك فهو , ( )زم يقتضي الرساد مطلقًا يف صوره كلهاوالنهي عند ابن ح, املأمور به
 .  يرى بطالن صالة كل من ترك اجلماعة ب ري عذر

 داللة العام على جميع أفراده قطعية: رابعاً 

 :بيان وجه تخريج رأي ابن حزم على األصل المذكور 

وقد أتيته يف نرر من  -قال لنا  إن رسول اهلل : "قال  عن مالك بن احلويرث . 
 ".فليؤذن لكم أحدكم, وليؤمكم أكبركم. حضرت الصالة إذا: -ومي ق

 :وجه الداللة

                                                           

 (.8  )أثر االختالف يف القواعد األصولية يف اختالف الرقهاء ملصطرى اخلن (   )
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والك ألن النكرة يف سياق الشرط , من صيغ العموم, "إاا حضرت الصالة:"  قوله 
واملصدر , والرعل مركب من زمن ومصدر, فعل( حضرت), شرط أداة( إاا)فدد,  تع 
ومعىن العموم , الك من صيغ العموم فالرعل هنا أتى يف سياق الشرط فأصبح, نكرة

والعموم عند اإلمام ابن , ... " كلما حضرت الصالة فليؤمك :" يف هذه اللرظة هو
خيصه  أو إمجاعٌ  شرعيٌ  حىت يأيت نصٌ , يشمل كل فرد من أفراده قطعاً  -رمحه اهلل-حزم 

معه عن بعض أفراده, لذلك فهو يرى أن اجلماعة فرٌض على من مسع النداء أو مل يس
  . هلذا العموم

 " من مسع النداء فل  جيب فال صالة له إال من عذر:"  قوله  . 
مبعىن أن كل من , فمن من صيغ العموم" من مسع النداء  :" فقوله : وجه الداللة

 .مسع األاان ومل جيب فتبطل صالته إال من استثناه احلديث وهو املعذور
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 طلب الثانيالم

 ل المسجدوجوب ذكر دعاء دخو 

 : -رحمه اهلل  -توثيق نص المسألة من كالم اإلمام ابن حزم : ولاأل الفرع

 وواجبٌ  ": إىل وجوب اكر دعاء دخول املسجد حيث قال -رمحه اهلل  -اهب ابن حزم      
 . ( )"  "رمحتك أبواب يل افتح الله "  يقول أن املسجد دخل من على

  :هب األربعة في المسألة المعتمد من أقوال المذا: ثانيال الفرع

 إىل سنية قول دعاء(5)واحلنابلة  ( )والشافعية ( )واملالكية ( )اهب مجهور العلماء من احلنرية    
 .املسجد دخول

 .تخريج المسألة على األصول التي استند عليها ابن حزم  :ثالثال الفرع

 :في هذه المسألةمن األصول التي استند عليها ابن حزم  

 .أو إجماع وال ُيصرف عن ذلك إال بنصٍ , تضي الوجوباألمر يق

 .بيان وجه تخريج رأي ابن حزم على األصل المذكور 

: فليقل المسجد أحدكم دخل إذا: " بقول الرسول  -رمحه اهلل  -استدل اإلمام ابن حزم 
.   (1) "فضلك من أسألك إني اللهم: فليقل خرج وإذا رحمتك, أبواب  لي افتح اللهم

                                                           

 .(81 / :)احمللى باآلثار البن حزم (   )
 (. 5 :)مراقي الرالح شرح نور اإليضاح للشرنباليل : يُنظر(   )
 .(5 /  :)املدخل البن احلاج : يُنظر(   )
 .(71 /  :)اجملموع شرح املهذب للنووي : يُنظر(   )
 .(15 / :)الشرح الكبري البن قدامة : يُنظر(  5)
 .( 18رق  /  1 باب / ة املسافرين صال) مسل  (  1)
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األمر  فهو من صيغ ,مضارع دخلت عليه الم األمر فعل " فليقل : "  فقوله :  لداللةوجه ا
 .آخر وال إمجاع يصرف هذا الوجوب إىل الندب الوجوب ومل يأيت نصٌ  اليت تقتضي
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 الثالث  طلبالم

 ويضطجع الذين وراءه فرضاً  لألصحاء جواز إمامة المضطجع

 : -رحمه اهلل  -لمسألة من كالم اإلمام ابن حزم توثيق نص ا: ولاأل الفرع

إىل جواز االئتمام باملضطجع ووجوب متابعته  -رمحه اهلل  -اهب اإلمام ابن حزم    
 من مرض إال لعذر   فال حيل ألحد أن يصليها إال واقراً :" حيث قال, باالضطجاع خلره فرضاً 

 مل فإن, فإن هؤالء يصلون قعوداً  ,اعداً فصلى ق ,أو معذور مريض   بإمام   أو من صلى مؤمتاً  ...
  .( )"بد وال مضطجعني خلره كله  وصلوا مضطجعاً  صلى القيام وال القعود, على اإلمام يقدر

  :المعتمد من أقوال المذاهب األربعة في المسألة : ثانيال الفرع

 أنه ال جيوز أن يضطجع إىل (5)احلنابلةو  ( )الشافعيةو  ( )املالكيةو  ( )يةاحلنراهب مجهور العلماء من 
 . يضطجع املأموم متابعة إلمامه 

 .تخريج المسألة على األصول التي استند عليها ابن حزم  :ثالثال الفرع

 :في هذه المسألةمن األصول التي استند عليها ابن حزم  

 يةجميع أفراده قطععلى داللة العموم 

 بيان وجه تخريج رأي ابن حزم على األصل المذكور

                                                           

 .( 1 /  :)احمللى باآلثار البن حزم (   )
 .(1  /  :)بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع للكاساين : يُنظر(   )
 .(  /  :)شرح خمتصر خليل للخرشي : يُنظر(   )
 .(81 /  :)اجملموع شرح املهذب للنووي : يُنظر(  )
 .(  /  :)الشرح الكبري على منت املقنع البن قدامه : يُنظر(  5)
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على جواز االئتمام باملضطجع ووجوب االضطجاع وراءه  -رمحه اهلل -ن حزم استدل اب   
 .( )" عل اإلمام  ليؤتم به, فال تختلفوا عليهإنما جُ :" بقول الرسول 

ألن الرعل مركب من , صي ة من صيغ العموم( فال ختتلروا عليه) فري قوله  :وجه الداللة
فوجب االقتداء باإلمام , اق النهي لذلك يع وجاء الرعل يف سي, واملصدر نكرة, مصدر وزمن

يف كل حاالته سواًء كان قائمًا أو قاعدًا أو مضطجعًا وال خترج حالة من احلاالت أو فعل من 
 . أو إمجاع األفعال عن االقتداء به إال بنص  

 على لالختالف مانع عموم وهذا:"بعد اكره للحديث السابق -رمحه اهلل -قال ابن حزم      
 وإذا فاركعوا ركع وإذا فارفعوا رفع وإذا فكبروا كبر إذا:"  قوله يف ولي , مجلة اماإلم
 "جلوسا فصلوا جالسا صلى وإذا الحمد ولك  ربنا: فقولوا حمده لمن اهلل سمع: قال
 حاالً  إال حال, كل في به االئتمام فوجب الوجوه؛ هذه غير في به يأتموا أن من بمانع
  .( )"فقط إجماعٌ  أو نصٌ  خصها

  

 

 

 

 

 

 

                                                           

 . (  7)رق  ف من متام الصالة باب إقامة الص ,كتاب اجلماعة:أخرجه البخاري (  )
 .(5  /  :) احمللى باآلثار البن حزم(   )
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 الرابع ب طلالم

 الركعة بتلك يعتد وال معه يركع فإنه اً راكع واإلمام المسبوق جاء إذا

 : -رحمه اهلل  -توثيق نص المسألة من كالم اإلمام ابن حزم : ولاأل الفرع

فإنه البد من االتيان هبا  ,أن من دخل الصالة واإلمام راكع -رمحه اهلل-اهب اإلمام ابن حزم 
  ( )"الركعة  بتلك يعتد وال معه, فلريكع اً راكع واإلمام جاء فإن ":بارها من الروائت, فقال واعت

  :المعتمد من أقوال المذاهب األربعة في المسألة : ثانيال الفرع

إىل أن املسبوق إاا ادرك  (5)احلنابلةو  ( )الشافعيةو  ( )املالكيةو  ( )يةاحلنراهب مجهور العلماء من 
 .فإنه يركع معه ويعتد بركعته اً اإلمام راكع

 .تخريج المسألة على األصول التي استند عليها ابن حزم  :ثالثال الفرع

 :في هذه المسألةمن األصول التي استند عليها ابن حزم  

 داللة العام على جميع أفراده قطعية        

 :بيان وجه تخريج رأي ابن حزم على األصل المذكور 

 ما فصلوا السكينة, وعليكم الصالة ائتوا": قال  نيبال عن  هريرة أيب عن . 
 . "سبقكم  ما واقضوا  أدركتم,

                                                           

  .( 7 / :)احمللى باآلثار البن حزم (   )
تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشليب , (8  /  :)بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع للكاساين : يُنظر(   )

 .( 8 /  :)للزيلعي 
 .(17 /  :)مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل للحطاب الرُّعيين  : يُنظر(   )
 (.   /  :)روضة الطالبني وعمدة املرتني للنووي : نظريُ (   )
 .(81 /  :)الشرح الكبري على منت املقنع البن قدامه : يُنظر(  5)
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 .( )" فأتموا فاتكم وما فصلوا, أدركتم ما": أنه  أيضا عنه وصح . 

, اس  موصول مبعىن الذي( ما)ألن , من صيغ العموم, "ما سبقك " و " مافاتك :"  قوله 
والعموم عند اإلمام ابن . من ضمنه القيام وقراءة الراحتة و ..." اقضوا مجيع الذي فاتك "واملعىن 
حىت يأيت نص شرعي أو إمجاع خيصه عن , يشمل كل فرد من أفراده قطعاً  -رمحه اهلل -حزم 

 القرآن؛ أم وقراءة الوقرة فاتته فقد الركوع أدرك من :"-رمحه اهلل  -بعض أفراده, حيث قال 
 سبقه ما بقضاء  اهلل  رسول كالم بنص مأمور هوو  ,به إال الصالة تت  ال فرض وكالمها
   .( )"وجوده إىل سبيل وال آخر؛ نص   ب ري الك من شيء ختصيص جيوز فال فاته؛ ما وإمتام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

كتاب املساجد   :مسل  و , ( 1 1)باب ال تسعى إىل الصالة وليأت بالسكينة رق   ,كتاب األاان  :البخاريأخرجه (  )
 (.  11)بوقار وسكينة رق   باب استحباب إتيان الصالة ,ومواضع الصالة

 (.75 /  :)احمللى باآلثار البن حزم (   )
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 الخامس  طلبالم

 يصلي العراة خلف إمامهم كالصالة الدائمة مع غض أبصارهم

  : -رحمه اهلل  -م توثيق نص المسألة من كالم اإلمام ابن حز : ولاأل الفرع

من أن العراة يصلوا صالة اجلماعة كالعادة وي ضوا  -رمحه اهلل  -اهب اإلمام ابن حزم     
 خلف صف يف مجاعة يف ه  كما يصلون: فقر   أو ,سلب   أو ,بعطب   والعراة ":أبصاره 
  ( )"أبصاره   وي ضون ويقومون, ويسجدون, يركعون, إمامه ,

  :ن أقوال المذاهب األربعة في المسألة المعتمد م: ثانيال الفرع

 : اخلتف جمهور علماء المذاهب على ثالثة أقوال 

 .بإمياء قعوداً  وحداناً  العراة يصلوا من أن ( )يةاحلنرمااهب إليه : القول األول 

 . قياماً  وحداناً  من أهن  يصلوا  ( )املالكيةما اهب إليه : القول الثاني 

 يف إمامه  من أهن  يصلوا مجاعة ويقوم (5)احلنابلةو  ( )الشافعيةه ما اهب إلي:القول الثالث 
  .وسطه 

 .تخريج المسألة على األصول التي استند عليها ابن حزم  :ثالثال الفرع

 :في هذه المسألةمن األصول التي استند عليها ابن حزم  

                                                           

 .(55 / :)احمللى باآلثار البن حزم (   )
 .(81 /  :)املبسوط للسرخسي : يُنظر(   )
 .(81 /  :)املدونة لإلمام مالك بن أن  : يُنظر(   )
 (.85 /  :)روضة الطالبني وعمدة املرتني للنووي : يُنظر(   )
 .(   / :)امل ين البن قدامة : يُنظر ( 5)
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 داللة العام على جميع أفراده قطعية

 :صل المذكور بيان وجه تخريج رأي ابن حزم على األ

إن عموم األدلة اليت أوجبت صالة اجلماعة والقيام والركوع والسجود يف الصالة 
وإمنا سقط , ومل يأت نص أو إمجاع خيص حالة العراة من هذه العمومات, خماطبون هبا

 ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ]: اهلل تعاىل قال  ألنمن سرت العورة عنه  ما مل يستطيعوه 

 .{133:البقرة}[ ٴۇ ۈ

: العورة سرت من عليه يقدرون ال ما مكلرني غري ه  فإا:"  -رمحه اهلل  -زم قال ابن ح
 ال ما عنه  فسقط مجاعة؛ يف فيها وباإلمامة يقدرون, كما بالصالة خماطبون فه 

  اهلل رسول لقول يستطيعون ما عليه  وبقي وسعه , يف لي  وما عليه, يقدرون
  .( )""استطعتم  ما منه فأتوا بأمر أمرتكم إذا:"

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .(55 /  :)احمللى باآلثار البن حزم (   )
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 السادس  مطلبال

 صالة المرأة مع الجماعة أفضل من صالتها في بيتها

  -رحمه اهلل  -توثيق نص المسألة من كالم اإلمام ابن حزم : ولاأل الفرع

 :"إىل أن صالة املرأة يف اجلماعة أفضل من صالهتا منرردة  -رمحه اهلل  -اهب ابن حزم 
  .( )"منرردات  نصالهت من أفضل اجلماعة يف وصالهتن

  :المعتمد من أقوال المذاهب األربعة في المسألة : ثانيال الفرع

إىل أن صالة املرأة يف بيتها  (5)واحلنابلة ( )والشافعية ( )واملالكية ( )اهب مجهور العلماء من احلنرية
 .أفضل من صالهتا يف املسجد 

 .يها ابن حزم تخريج المسألة على األصول التي استند عل :ثالثال الفرع

 :في هذه المسألةمن األصول التي استند عليها ابن حزم  

 :وغير الضابط , عدم قبول حديث مجهول العين : أوالً 

 :شروط منها  يف الراوي الذي تقبل روايته  -رمحه اهلل  -يشرتط اإلمام ابن حزم 
 .ف بالصدقو عر مأن يكون عدالً ثقة يف نرسه   . 
 .ينقلهحني , و ه يسمع املأن يكون ضابطاً حافظاً   . 

                                                           

 .(71 / :)احمللى باآلثار البن حزم (   )
 .(75 / :)بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع للكاساين : يُنظر (   )
 .(51 / :)مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل للحطاب الرُّعيين : يُنظر (   )
 .(17 /  :)اجملموع شرح املهذب للنووي : نظر يُ (   )
 .(   /  :)اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف للمرداوي : يُنظر (  5)
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فإاا كان الراوي عداًل حافظًا ملا ترقه فيه, أو ضابطًا له " :حيث يقول في ذلك
  .( )"بكتابه, وجب قبول نذارته

 فإاا روى العدل عن مثله كذلك خربًا حىت يبلغ به النيب " :وقال في موضٍع آخر
 .( ) "فقد وجب األخذ به

فهو  ثقة عن مثله مسندًا إىل رسول اهلل فإاا جاء خرب الرواي ال" :وقال كذلك
به على أنه حق عند اهلل عز وجل موجب صحة احلك  به إاا كان مجيع رواته مترقاً  مقطوعٌ 

 .( ) "  على عدالته , أو ممن ثبتت عدالته 

 :بيان وجه تخريج رأي ابن حزم على األصل المذكور 

 استدل هبا مجهور املذاهب األربعة وهي  األحاديث اليت -رمحه اهلل  -ف اإلمام ابن حزم عَّ ضَ 
 :كالتايل 

 :الحديث األول
 صالتك من أفضل بيتك في  صالتكإن : "قال أن النيب  ( )حديث أم محيد   
  ."معي

 :وجه تضعيفه

-يف تضعيف هذا احلديث جلهالة أحد رواته حيث قال  -رمحه اهلل  -اهب ابن حزم      
 ترتك أن جيوز وال هو؟ من يدرى ال جمهول فهو املنذر بن ميداحل عبد حديث وأما:" -رمحه اهلل
  .( ) " هو؟ من يدرى ال من برواية املتواترة الثقات روايات

                                                           

 (.8  / : )اإلحكام البن حزم(   )
 (.1  / : )املصدر السابق (   )
 (.  :)النبذة الكافية البن حزم (   )
 األصحاب معرفة يف االستيعاب:يُنظر, الساعدي محيد أيب ارية امرأةاألنص محيد أمهي الصحابية اجلليلة :  محيد أم(   )

 من أمحد اإلمام مسند يف رواية له من اكر يف اإلكمال ,( 8 / 8) الصحابة متييز يف اإلصابة, (   1 /  )
 .(1 1) الرجال
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 :الحديث الثاني

ألن تصلي المرأة في مخدعها أعظم ألجرها : "قال أن النيب  هريرة  وأبحديث    
 دارها, في تصلي أن من ألجرها أعظم بيتها في تصلي وأن بيتها, في تصليمن  أن  

 في تصلي وأن قومها, مسجد في تصلي أن من ألجرها أعظم دارها في تصلي وأن
 مسجد في تصلي وأن جماعة, مسجد في تصلي أن من ألجرها أعظم قومها مسجد
 ."العيد يوم الصالة إلى تخرج أن من لها خير جماعة

   :وجه تضعيفه

ف هذا احلديث لعدم ضبط أحد رواته حيث قال يف تضعي -رمحه اهلل  -اهب ابن حزم      
 ولي  وال لط, التصحيف كثري فهو ال داين رجاء بن اهلل عبد حديث وأما :" -رمحه اهلل-

 .( )"وغريه الرالس علي بن عمرو فيه قال هكذا حبجة

 داللة العام على جميع أفراده قطعية: ثانياً 

  :بيان وجه تخريج رأي ابن حزم على األصل المذكور 

 ."وعشرين درجة  صالة الجماعة أفضل من صالة الفذ بسبعٍ :"  قوله 

 :وجه الداللة 

, مضاف( صالة)والك ألن , من صيغ العموم" صالة اجلماعة:"قوله       
وهذا ينطبق أيضًا يف , واملضاف إىل معرفة يع , وهو معرفة مضاف إليه( اجلماعة)و

كل صالة مجاعة أفضل من كل صالة فذ : "ومعىن العموم هنا, "صالة الفذ": قوله

                                                                                                                                                                          

 (.75 / )احمللى باآلثار البن حزم (   )
 (.75 / :)احمللى باآلثار البن حزم (   )
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فالعموم يشمل , وحيث مل يرد خمصص من نص  أو إمجاع صحيحني عند ابن حزم, "
 . سواًء أكان املصلي رجالً أو امرأةً , مجيع أفراده

 صريحداللة النص ال :لثاً ثا

 :بيان وجه تخريج رأي ابن حزم على األصل المذكور 

 من أفضل بيتها في المرأة صالة": قال  النيب عن  مسعود بن اهلل عبد عن
  "بيتها في صالتها من أفضل مسجدها في وصالتها  حجرتها, في صالتها

 :وجه الداللة 

فيه نٌص صريٌح , "بيتها  في صالتها من أفضل مسجدها في وصالتها:"  قوله  
 . يف بيتها على أفضلية صالة املرأة مجاعة يف املسجد على صالهتا
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 السابع  طلبالم

 إلى المسجد بطالن صالة المرأة إذا خرجت متطيبة

  : -رحمه اهلل  -توثيق نص المسألة من كالم اإلمام ابن حزم : ولالفرع األ

 وال ":إىل بطالن صالة من خرجت متطيبة حيث قال -رمحه اهلل  -اهب اإلمام ابن حزم   
 . ( ) "صالهتا  بطلت فعلت فإن طيبا, مت  أن املسجد شهدت إاا للمرأة حيل

  :المعتمد من أقوال المذاهب األربعة في المسألة : ثانيال الفرع

إىل حرمة خروج املرأة من  (5)واحلنابلة ( )والشافعية ( )واملالكية ( )اهب مجهور العلماء من احلنرية
 .(1)لكن ال تبطل صالهتا بذلك, بيتها متطيبة

 .ريج المسألة على األصول التي استند عليها ابن حزم تخ :ثالثال الفرع

 :في هذه المسألةمن األصول التي استند عليها ابن حزم  

  :المأمور خالف العمل ما كل فعل عن نهيٌ  األمر:أواًل  

 :بيان وجه تخريج رأي ابن حزم على األصل المذكور 

                                                           

 .(11 / :)حمللى باآلثار البن حزم ا(   )
 .(  /  :)املبسوط للسرخسي : يُنظر (   )
 .(1  / :)مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل للحطاب الرُّعيين : يُنظر (   )
 .( 1 /  :)األم للشافعي : يُنظر (   )
 .(1 /  : )الشرح الكبري على منت املقنع البن قدامه: يُنظر (  5)
ولكن عند الرجوع إىل أصوهل  فإهن  ال يرون , القاصر مل أقف على من نص منه  على بطالن الصالةبعد جهدي (  1)

نثر الورود للشنقيطي : ينظر.  مثل هذه املسألةخلارج غري الزم اأن النهي يقتضي الرساد والبطالن عندما يكون يف 
 (.  )مذكرة أصول الرقه على روضة الناظر للشنقيطي , (   , 1 , 1 / :)
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 اهلل إماء تمنعوا ال": قال  اهلل رسول أن  هريرة أيب استدل ابن حزم رمحه اهلل حبديث   
فهذا أمٌر منه خلروجهن غري , غري متطيبات: أي, "تفالت وهن يخرجن ولكن اهلل, مساجد
ألهنا عملت عمالً , فكل من خرجت إىل اجلماعة متطيبة فقد فعلت أمراً منهيًا عنه, متطيبات

لذلك فهو يرى , ( )كلها  والنهي عند ابن حزم يقتضي الرساد مطلقاً يف صوره, خالف املأمور به
 .بطالن صالة كل من خرجت متطيبة

سواًء كان المنهي عنه لذاته أو , النهي يقتضي الفساد مطلقاً : ثانياً 
 .  لوصف الزم أو لمجاور منفك الزم أو غير الزم

: رمحه اهلل قال حيث . ( )يقتضي الرساد مطلقاً  اهب اإلمام ابن حزم إىل أن النهي
به املأمور   لق به, فل  يأتِ ما, ال يت  الك للعمل املأمور به إال مبا عُ  صف  لق بو عُ  وكل أمر  "

عليه كما كان, وهو عاص  مبا فعل, واملعصية ال تنوب  كما أمر, فل  يرعل ما أمر به فهو باق  
أو  جن    من صلى بثوب  : عن الطاعة, وال يشكل الك يف عقل اي عقل, فمن الك

نه ال جيوز الك الرعل أو صلى يف مكان هني عن اإلقامة فيه  وهو يعل  الك, ويعل  أ م صوب  
 م صوبة   , أو يف عطن اإلبل أو إىل قرب, أو من ابح بسكني  أو مكان م صوب   كمكان جن   

, فكل أو بإناء اهب   أو بآنية فضة   م صوب   أو حيوان غريه ب ري إان صاحبه, أو توضأ مباء  
نا فل  يصل, ومن توضأ كما اكرنا فل  يتوضأ, هذا ال يتأدى فيه فرض, فمن صلى كما اكر 

ومن ابح كما اكرنا فل  يذبح وهي ميتة ال حيل ألحد أكلها ال لرهبا وال ل ريه ألنه فعل كل 
 .( ) " "من عمل عمالً ليس عليه أمرنا فهو رد:" الك خبالف ما أمر وقال 

ابح حيوان غريه  وقد هناه اهلل تعاىل عن استعمال تلك السكني, وعن" :ويقول أيضاً 
ب ري إان مالكه, وعن اإلقامة يف املكان امل صوب, وأمر باإلقامة للصالة وبتذكية ما حيل 

 . ( )"أكله

                                                           

 (.8  :)أثر االختالف يف القواعد األصولية يف اختالف الرقهاء ملصطرى اخلن (   )
وشرح الكوكب ( 111-115/ :) البن قدامة وروضة الناظر , ( 88 -87 / :) اإلحكام البن حزم: يُنظر (   )

 (.11-87/ :) املنري
 (.11/ : )اإلحكام البن حزم(  )
 (.11/ : )املصدر السابق(  )
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 :بيان وجه تخريج رأي ابن حزم على األصل المذكور 

 تمس فال المسجد  إحداكن رهدت إذا": بقوله  -رمحه اهلل  -استدل ابن حزم    
لذلك فصالهتا , مطلقاً  الرسادعنده ويقتضي , ٌي يقتضي التحرميهن" ال مت :"فلرظة, ( )"طيبا

 . باطلة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.    )باب خروج النساء إىل املساجد رق   ,كتاب الصالة:جه مسل  أخر (  )
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 الثامن  طلبالم

 حرمة منع النساء من الخروج لصالة الجماعة 

 : -رحمه اهلل  -توثيق نص المسألة من كالم اإلمام ابن حزم : ولاأل الفرع

للمرأة أو األمة بالذهاب للمسجد  إىل وجوب السماح -رمحه اهلل  -اهب اإلمام ابن حزم    
 األمة لسيد وال املرأة, لويل حيل وال ": حيث قال رمحه اهلل, إاا أردن الصالة وال جيوز منعهن

 . ( )"الصالة يردن أهنن عرف إاا املسجد, يف مجاعة يف الصالة حضور من منعهما

  :المعتمد من أقوال المذاهب األربعة في المسألة : ثانيال الفرع

 :ختلف مجهور علماء املذاهب على ثالثة أقوال ا

 خالف فال العجائز وأما , للشواب يرخص من أنه  ال ( ) ما اهب إليه احلنرية :القول األول 
 .هلن يرخص أنه يف

اإلان للنساء للخروج إىل  من إباحة ( )لشافعيةوا ( ) املالكيةما اهب إليه  :القول الثاني 
 .الصالة

  .من كراهية منعها  (5) احلنابلةاهب إليه  ما :القول الثالث 

 .تخريج المسألة على األصول التي استند عليها ابن حزم  :ثالثال الفرع

 :في هذه المسألةمن األصول التي استند عليها ابن حزم  
                                                           

 .(71 / :)احمللى باآلثار البن حزم (   )
 . (75 /  :) لكاساينبدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ل: يُنظر (   )
 .(1  / :)مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل للحطاب الرُّعيين : يُنظر (   )
 .(   / 1 :) نوويع شرح املهذب للاجملمو : يُنظر (   )
 .(   /  :)اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف للمرداوي : يُنظر (  5)
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 :النهي يقتضي التحريم وال ُيصرف عن ذلك إال بنص أو إجماع           

إال  ه عن التحرميتحرمي وال يصرفالنهي يدل على إىل أن ال: اهب اإلمام ابن حزم  
 .أو إمجاع نصٌ 

 : واستدل لذلك بأدلة منها

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ] :قوله تعاىل: القرآن.  

  .{11:النساء}[  چ ڃ

صي ة النهي الواردة يف اآلية دلت على حترمي هذا النكاح وهو ما أنكره  :وجه الداللة
 . ( )نكح آباؤه  وحرم الك هبذا النهياهلل تعاىل من نكاح األوالد ملا 

ملا تويف عبد اهلل بن ُأيَب بن سلول فقام :"أنه قال  بن عمر اما روي عن : السنة. 2
يا رسول اهلل أتصلي عليه وقد هناك اهلل أن : فقال ليصلي عليه فقام عمر   رسول اهلل

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] :إنما أخبرني اهلل تعالى فقال": تصلي عليه, فقال 

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ

إنه منافق, فصلى : وسأزيد على السبعين, قال {30:التوبة}[    ڤ ڤ ٹ
   ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے] : , فأنزل اهلل ( )عليه رسول اهلل 

 . "{32:التوبة}[ 

 فحمل ظاهره على شيء   كل محل يف كاف   بيانٌ  احلديث هذا فري :وجه الداللة
 وصح الوجوب على محله اجملرد النهي جاء فلما التخيري على "بأو"  الوارد اللرظ  اهلل رسول
  .( )التخيري لرظ غري والنهي األمر لرظ أن هبذا

                                                           

 (.     / :) اإلحكام البن حزم: يُنظر (   )
: , ومسدل (11  )كتاب اجلنائز, باب ما يكره الصالة على املنافقني واالست رار للمشدركني رقد  : البخاريأخرجه   ( )

 . ( 77 )رق   املنافقني وأحكامه كتاب صرة 

 (.1 / )اإلحكام البن حزم :يُنظر(   )
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 غري الشيء عن النهي أن العقل فطرة يف الثابت ألن": - رمحه اهلل -قال: اإلجماع. 3
  .( )"دليل  تكلف نع كاف   القول هذا ترك على اإلمجاع أن مع ,وكرى به األمر

 :بيان وجه تخريج رأي ابن حزم على األصل المذكور 

استد ل ابن حزم بعدة أحاديث على حرمة منع النساء من الذهاب للمسجد 
 :ألداء الصالة منها

  . ( ) "اهلل مساجد اهلل إماء تمنعوا ال" :  اهلل رسول قال: قال عمر ابن عن . 
ال تمنعوا نساءكم المساجد إذا : "يقول  مسعت رسول اهلل: قال بن عمر اعن  . 

استأذنكم إليها  فقال له بالل  ابنه؛ واهلل لنمنعهن, فأقبل عليه عبد اهلل بن عمر 
: وتقول أخبرك عن رسول اهلل : فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط, قال

 .( )"واهلل لنمنعهن؟ 
ساء من الخروج بالليل إلى ال تمنعوا الن: " قال رسول اهلل : قال عن ابن عمر . 

  .  ( )"المساجد
ال تمنعوا إماء اهلل مساجد اهلل, وال : "رسول اهلل قال : قال عن أيب هريرة  . 

 . "يخرجن إال وهن  تفالت

والنهي عند ابن حزم , يف األحاديث السابقة صي ة هني" ال متنعوا :"  قوله  :وجه الداللة 
والنهي عن الشيء , يصرفه عن التحرمي  أو إمجاعٌ   يأت نصٌ ومل, يقتضي التحرمي  -رمحه اهلل  -

 .لذلك فاألان هلن واجب , أمر بضده

                                                           

 (. 8/ :)اإلحكام البن حزم  ( )
 (.   )باب خروج النساء رق   ,كتاب الصالة  :أخرجه مسل  (   )
كتاب :مسل  و  ,( 87)ا باخلروج إىل املسجد رق  باب است ذن املرأة زوجه ,كتاب األاان  :أخرجه البخاري (   )

 (.   )باب خروج النساء رق   ,الصالة
 (.   )باب خروج النساء رق   ,كتاب الصالة  :أخرجه مسل  (   )
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 على  -رحمه اهلل  -تخريج آراء اإلمام ابن حزم : الخامس  مبحثال
 .األصول في مبطالت الصالة 

 : طالبو فيه عشرة م

 .بطالن صالة املختصر يف صالته : األول  املطلب

 .بطالن صالة من رفع بصره إىل السماء يف الصالة : الثاين  املطلب

 .بطالن صالة من افرتش اراعيه: الثالث  املطلب

 .بطالن صالة من م  احلصى أكثر من مرة يف صالته : الرابع املطلب 

 .بطالن صالة من فرقع أصابعه: اخلام  املطلب 

حىت بطالن صالة من صلى يف املسجد وقد أكل ثومًا أو بصاًل : السادس  املطلب
 .تذهب الرائحة

 .يف السبابة أو الوسطى أو اإلهبامبطالن صالة من ختت  : السابع  املطلب

وإن كان , بطالن صالة من صلى معتمدًا على جدار أو إنسان : الثامن  املطلب
 .معذوراً 

 .بطالن صالة من صلى يف ثوب معصرر أو مسبل عمداً : التاسع  املطلب

 .ثة أارعبطالن صالة من بعد عن سرتته أكثر من ثال: العاشر املطلب 
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 طلب األولالم

 بطالن صالة المختصر في صالته 

 : -رحمه اهلل  -توثيق نص المسألة من كالم اإلمام ابن حزم : ولالفرع األ

أن كل من صلى وكان واضعًا يده على خاصرته  إىل -رمحه اهلل  -اهب اإلمام ابن حزم    
 . ( )"صالته  بطلت خاصرته على يده وضع الصالة يف تعمد ومن ":فصالته باطلة حيث قال 

  :المعتمد من أقوال المذاهب األربعة في المسألة : ثانيال الفرع

كراهة االختصار يف   إىل (5)احلنابلةو ( )الشافعيةو  ( )املالكيةو  ( )اهب مجهور العلماء من احلنرية
 .الصالة 

 .تخريج المسألة على األصول التي استند عليها ابن حزم  :ثالثال الفرع

 :في هذه المسألةمن األصول التي استند عليها ابن حزم  

كان المنهي عنه أسواًء , الفساد مطلقاً و النهي يقتضي التحريم : أواًل 
 .الزم لذاته أو لوصف الزم أو لمجاور منفك الزم أو غير

 :بيان وجه تخريج رأي ابن حزم على األصل المذكور 

  : على حترمي االختصار يف الصالة وبطالهنا وهينياستدل ابن حزم رمحه اهلل حبدث   

                                                           

 .(   / :)احمللى باآلثار البن حزم (   )
 .(5  /  :) للكاساينبدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع : يُنظر (   )
 .(8:)النجا العشماوي  منت العشماوية أليب: يُنظر (   )
 .(17/  :)اجملموع شرح املهذب للنووي : نظر يُ (   )
 .(71 /  :)الكايف يف فقه اإلمام أمحد البن قدامه : يُنظر (  5)
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   . ( ) "الصالة في التخصر عن نهي" :قال  أنه هريرة  أيب عن . 

   .( ) "مختصراً  الرجل يصلي أن نهى اهلل  رسول أن" هريرة  أيب عن . 

والنهي عند , عن هني الرسول االختصار يف الصالة يف احلديثني السابقني تصريحٌ : وجه الداللة
وعلى هذا أصبح االختصار يف الصالة حمرمًا وصالة , ابن حزم يقتضي التحرمي والرساد مطلقاً 

 .املختصر باطلة

 :المأمور خالف العمل ما كل فعل عن نهي األمر:ثانياً 

 :ابن حزم على األصل المذكور بيان وجه تخريج رأي 

 :على بطالن صالة املختصر حبديثني هي  -رمحه اهلل  -استدل ابن حزم   

 عمال عمل من :" قالت قال رسول اهلل  -رضي اهلل عنها  - ( )عن عائشة . 
 ".رد فهو أمرنا عليه ليس

 .( ) "أصلي تروني كما صلوا": قال  أنه عن مالك ابن احلويرث  .2

فقد فعل أمرًا منهياً  فكل من صلى صالة ختالف صالة الرسول : وجه الداللة 
والنهي عند ابن حزم يقتضي الرساد مطلقاً , املأمور به ألنه عمل عماًل خالف , عنه

                                                           

 ,كتاب املساجد :مسل  و , ( 1   ) رق باب اخلصر يف الصالة  ,العمل يف الصالة كتاب : أخرجه البخاري (  )
 . ( 5 5)ة االختصار يف الصالة رق  باب كراه

باب  ,مسل  كتاب املساجد , ( 1   ) رق باب اخلصر يف الصالة  ,العمل يف الصالة  كتاب:بخاري أخرجه ال(   )
 .( 5 5)ة االختصار يف الصالة رق  كراه

 اهلل صلى اهلل رسول وسل ,تزوجها عليه اهلل صلى النيب الصديق زوج بكر أيب بنت عائشة هي أم املؤمنني: عائشة (   )
: يُنظر . ه57 سنة عائشة توفيت,كثريا وسل  عليه اهلل صلى النيب عن وروت, بعس بنت مبكة وهي وسل  عليه

/ 8): الصحابة متييز يف اإلصابة, (81 / 7): ال ابة أسد, ( 88 ,885 /  ): األصحاب معرفة يف االستيعاب
   ) . 

 ."أيتموين أصليوصلوا كما ر :"بلرظ (   1)رق  سافر باب األاان للم ,األاان كتاب  :أخرجه البخاري(   )
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 -حيث قال , لذلك فهو يرى بطالن صالة كل من خالف مأموراً به, يف صوره كلها
 صلى فمن "أصلي نيترو  كما  صلوا": قال أنه  عنه صح قد :" -رمحه اهلل
 هبا, تعاىل اهلل أمره  اليت الصالة غري صلى فقد امرأة؛ أو رجل من  صالته خبالف

 .( ) "جتزئه فال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 . (5  /  :)احمللى باآلثار البن حزم ( )
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 طلب الثانيالم

 بطالن صالة من رفع رأسه إلى السماء في الصالة 

 : -رحمه اهلل  -توثيق نص المسألة من كالم اإلمام ابن حزم : ولالفرع األ

 كبرية من الكبائر وتبطل به الصالة حيث قال أّن هذا الرعل -رمحه اهلل  -ب ابن حزم اه    
وقال بعد األحاديث الواردة يف النهي عن رفع  ( )"السماء إىل بصره يرفع أن للمصلي حيل وال ":

 على ال احلرام, من كبرية على إال يكون ال والوعيد شديد, وعيدٌ  هذا ":البصر إىل السماء 
 .( )"م رورة ص رية   على وال ,أصالً  مكروه   مباح  

  :المعتمد من أقوال المذاهب األربعة في المسألة : ثانيال الفرع

إىل كراهة رفع املصلي  (1)واحلنابلة (5)والشافعية ( )واملالكية ( ) اهب مجهور العلماء من احلنرية   
 .رأسه إىل السماء يف الصالة و أن الك ال يبطل الصالة

 .تخريج المسألة على األصول التي استند عليها ابن حزم  :ثالثال الفرع

 :في هذه المسألةمن األصول التي استند عليها ابن حزم  

سواًء كان المنهي عنه , النهي يقتضي التحريم الفساد مطلقاً : أواًل 
 .لذاته أو لوصف الزم أو لمجاور منفك الزم أو غير الزم

                                                           

 .(1  / :)احمللى باآلثار البن حزم (   )
 .(   / :)املصدر السابق (   )
 .(5  /  :) للكاساينبدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع : يُنظر (   )
 .(11 / :)مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل للرعيين : يُنظر (   )
 .(17/  :)اجملموع شرح املهذب للنووي : نظر يُ  (  5)
  .( 1/  :)اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف للمرداوي : يُنظر (  1)
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 :ى األصل المذكور بيان وجه تخريج رأي ابن حزم عل

حبدثني على حترمي رفع البصر إىل السماء يف الصالة وبطالهنا  -رمحه اهلل  -استدل ابن حزم    
  :وهي

 أبصارهم يرفعون أقوام لينتهين" :  اهلل رسول قال: قال  ( )مسرة بن رجاب عن . 
 .  ( ) " إليهم ترجع ال أو  الصالة  في السماء إلى

عند  أبصارهم أناس عن رفع لينتهين" :قال  اهلل لرسو  أن  هريرة أيب عن . 
 ."لتخطف حتى السماء إلى الدعاء

والنهي عند ابن حزم يقتضي , وأمر بالرتك, صريح  يف احلديثني السابقني هنيٌ  :وجه الداللة
وصالة الرافع  ,وعلى هذا أصبح رفع البصر إىل السماء يف الصالة حمرماً , التحرمي والرساد مطلقاً 

على أنه كبرية من  والعمل إاا ترتب عليه وعيد دلَّ , شديد ويف احلديث وعيدٌ ,باطلة بصره 
 إال يكون ال والوعيد شديد, وعيدٌ  هذا:"  -رمحه اهلل  -حيث قال اإلمام ابن حزم, الكبائر
 .( )"م رورة ص رية   على وال ,أصالً  مكروه   مباح   على ال احلرام, من كبرية   على

 :المأمور خالف العمل ما كل فعل عن نهي األمر:ثانياً 

 :بيان وجه تخريج رأي ابن حزم على األصل المذكور 

على بطالن صالة من رفع بصره إىل السماء يف  -رمحه اهلل  -استدل ابن حزم   
 :الصالة حبديثني هي 

                                                           

 سواءة ابن حبيب بن رياب بن حجري جندب بن بن عمرو بن مسرة بن جابراجلليل  هو الصحايب:  مسرة بن جابر(   )
 وسل  عليه اهلل صلى النيب عن روى, اهلل عبد أبا كىني زهرة, بىن حليف صعصعه بن عامر بن سواءة بين من

 أسد ال ابة, (   /  ): األصحاب معرفة يف االستيعاب:يُنظر . ه11 سنة مسرة بن جابر تويف, كثرية أحاديث
 .(  5/  ): الصحابة متييز يف اإلصابة, (88 /  ):

 (.8  ) رق  ماء يف الصالةباب النهي عن رفع البصر إىل الس , الصالةكتاب : أخرجه مسل  (   )
   (   /  :)احمللى باآلثار البن حزم (  )
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 عمالً  عمل من:"  قالت قال رسول اهلل  -رضي اهلل عنها  -عن عائشة  . 
 ."رد فهو أمرنا عليه ليس

 ."أصلي تروني كما  صلوا": قال  أنه عن مالك ابن احلويرث  . 

فقد فعل أمرًا منهياً  فكل من صلى صالة ختالف صالة الرسول :  وجه الداللة
والنهي عند ابن حزم يقتضي الرساد مطلقاً , املأمور به ألنه عمل عماًل خالف , عنه

 -حيث قال , مأموراً به لذلك فهو يرى بطالن صالة كل من خالف, يف صوره كلها
 "أصلي تروني كما صلوا": قال أنه - السالم عليه - عنه صح قد :" -رمحه اهلل

 الصالة غري صلى فقد امرأة؛ أو رجل من - السالم عليه - صالته خبالف صلى فمن
  .( ) "جتزئه فال هبا, تعاىل اهلل أمره اليت

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 . (5  /  :)احمللى باآلثار البن حزم (  )
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 طلب الثالثالم

 يه بطالن صالة من افترش ذراع

 : -رحمه اهلل  -توثيق نص المسألة من كالم اإلمام ابن حزم : ولالفرع األ

ويؤدي  ,إىل حترمي افرتاش املصلي لذراعيه يف السجود -رمحه اهلل -اهب اإلمام ابن حزم     
 من :"وقال أيضاً , " السجود يف اراعيه يررتش أن للمصلي حيل وال "الك إىل بطالن الصالة  

 .( )"له صالة فال سجوده يت  مل ومن سجوده, يت  فل  السجود يف اراعيه افرتش

  :المعتمد من أقوال المذاهب األربعة في المسألة : ثانيال الفرع

صالة من  إىل صحة (5)احلنابلةو  ( )الشافعيةو ( ) املالكيةو  ( )اهب مجهور العلماء من احلنرية   
 .افرتش اراعيه يف السجود مع كراهة الك

 :تخريج المسألة على األصول التي استند عليها ابن حزم  :لثثاال الفرع

 :في هذه المسألةمن األصول التي استند عليها ابن حزم  

سواًء كان المنهي عنه لذاته , الفساد مطلقاً و النهي يقتضي التحريم : أواًل 
 .أو لوصف الزم أو لمجاور منفك

 :بيان وجه تخريج رأي ابن حزم على األصل المذكور 

                                                           

 .(8  / :)احمللى باآلثار البن حزم (   )
 .(5  /  :) للكاساينبدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع : يُنظر (   )
 .(11 /  :)املدونة لإلمام مالك : يُنظر (   )
 .(88 /  :)احلاوي الكبري للماوردي : يُنظر  (  )
 .( 11/  :)الشرح الكبري على منت املقنع البن قدامه : يُنظر (  5)
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أنه فعله و  حرمة افرتاش الذراعني للمصلي يف السجودعلى  -رمحه اهلل  -استدل ابن حزم    
اعتدلوا في السجود, وال ": أنه قال  يبعن الن  أن  بن مالكحبديث  يبطل الصالة

 .( )  "الكلب انبسا  يبسط أحدكم ذراعيه

عن بسط الذراعيني  صريح هنيٌ و ,  االعتدال يف السجودب أمرٌ  احلديث السابقيف : وجه الداللة
 فإنوعلى هذا , يقتضي التحرمي والرساد مطلقاً  -رمحه اهلل  -والنهي عند ابن حزم ,  فيه

ومن مل يصح سجوده مل تصح  ,السجود هوال يصح مع ,حمرماً  افرتاش الذراعيني يف السجود
 مل ومن ه,سجود يت  فل  السجود يف اراعيه افرتش من:"-رمحه اهلل  -صالته قال ابن حزم 

 .( )"له صالة فال سجوده يت 

 : عن فعل كل ما خالف العمل المأمور األمر نهيٌ :ثانياً 

 :بيان وجه تخريج رأي ابن حزم على األصل المذكور 

 افرتش اراعيه يف السجودعلى بطالن صالة من  -رمحه اهلل  -استدل ابن حزم   
دال يف السجود فمن افرتش السابق الذي فيه األمر باالعت ان  بن مالك  يثحلد

ليس عليه أمرنا  من عمل عمالً :" وقد قال الرسول , األمر اراعيه مل ميتثل هذا 
 . لذلك فقد بطل عمله ملخالرته أمر الرسول " فهو رد

 

 

 

 

                                                           

 (.  8)باب واليررتش اراعيه يف السجود رق   ,كتاب املواقيت  : أخرجه البخاري(   )
 .(8  /  : )احمللى باآلثار البن حزم (   )
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 طلب الرابعالم

 صالته في مرة من أكثر الحصى مس من صالة بطالن

 : -رحمه اهلل  -ابن حزم توثيق نص المسألة من كالم اإلمام : ولاأل الفرع

, إىل بطالن صالة من م  احلصى أكثر من مرة  -رمحه اهلل  -اهب اإلمام ابن حزم      
 زاد فإن ونكرهه, جائزٌ  واحدةٌ  مرةٌ  الصالة يف احلصى ومسح ":  -رمحه اهلل  -حيث قال 

 . ( ) " صالته بطلت عامداً 

  :في المسألة  المعتمد من أقوال المذاهب األربعة: ثانيال الفرع

إىل كراهة م  احلصى  (5)واحلنابلة ( )و الشافعية ( )واملالكية ( )اهب مجهور العلماء من احلنرية    
  .يف الصالة عموماً وأن صالته صحيحة

 :ألصول التي استند عليها ابن حزم تخريج المسألة على ا :ثالثال الفرع

 :سألةفي هذه الممن األصول التي استند عليها ابن حزم  

                                                           

 .(8  / :)احمللى باآلثار البن حزم (   )
 .(5  /  :) للكاساينبدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع : يُنظر (   )
مل ينص املالكية على كراهة م  احلصى يف الصالة ولكن اإلمام ابن املنذر اكر أن اإلمام مالك كان يرعل الك (   )

وكان ال يرى :" , قالوكان مالك يرعل الك أكثر من مرة واحدة يف صالة واحدة: "قال , أكثر من مرة يف صالته 
األوسط : انظر" بالشيء اخلريف منه بأسا عند العذر, وممن كان ال يرى مبسه بأسا مرة واحدة أبو هريرة, وأبو ار

, وميكن أن يلحق قوله باجلمهور ألنه قيده بأن تكون املسحة خريرة , (58 /  )يف السنن واإلمجاع واالختالف 
ال متسح وإن مسحت فال تزد على : " وقد نقل النووي حيث قال , ن مرةوإاا كان هناك عذر فال بأس بأكثر م

 (.11/ )اجملموع : انظر ". واحدة وهذا هني كراهة تنزيه واترق العلماء على كراهته إاا مل يكن عذر
 .(18/  :)اجملموع شرح املهذب للنووي : يُنظر (   )
 .(71 / :)الكايف يف فقه اإلمام أمحد البن قدامه : يُنظر (  5)
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سواًء كان المنهي عنه لذاته , الفساد مطلقاً و النهي يقتضي التحريم : أواًل 
 .أو لوصف الزم أو لمجاور منفك

 :بيان وجه تخريج رأي ابن حزم على األصل المذكور 

أن الك و حرمة م  احلصى أكثر من مرة للمصلي على  -رمحه اهلل  - استدل ابن حزم   
 الصالة إلى أحدكم قام إذا": قال   اهلل رسول عن يرويه ار  وحبديث أب يبطل الصالة

 ال": قال  النيب أن معيقيب  وحديث, "الحصى  يمسح فال تواجهه الرحمة فإن
 . "فواحدة فاعالً  بد ال كنت فإن وأنت تصلي, - الحصى يعني - تمسح

فيه إباحةٌ و  ,عن م  احلصى أكثر من مرة هني صريح احلديثني السابقينييف : وجه الداللة
يقتضي التحرمي والرساد  -رمحه اهلل  - والنهي عند ابن حزم , عند الضرورة واحدةً  للمسه مرةً 

 .فإن م  احلصى أكثر من مرة  مبطل للصالة عندهذا هلو , مطلقاً 

 :األمر نهي عن فعل كل ما خالف العمل المأمور:ثانياً 

 :بيان وجه تخريج رأي ابن حزم على األصل المذكور 

أو ختالف أمره فقد فعل فيها أمرًا منهيًا عنه  كل من صلى صالة ختالف صالة الرسول    
وقد قال الرسول , بعدم م  احلصى تبطل صالته خمالرته ألمر رسول اهلل و , فصالته باطلة

": لذلك فقد بطل عمله ملخالرته أمر الرسول  "أمرنا فهو رد ليس عليه  عمالً  من عمل
 .  
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 لخامسطلب االم

 فرقع أصابعه من صالة بطالن

  : -رحمه اهلل  -توثيق نص المسألة من كالم اإلمام ابن حزم : ولاأل الفرع

, إىل بطالن صالة من تعمد فرقعة أصابعه فيها -رمحه اهلل  -اهب اإلمام ابن حزم        
 صالته, بطلت الصالة يف تشبيكها أو أصابعه فرقعة تعمد ومن ": -رمحه اهلل -حيث قال 

 . ( )" ( ) "لشغالً   الصالة في إن:" لقوله 

  :المعتمد من أقوال المذاهب األربعة في المسألة : ثانيال الفرع

إىل صحة صالة من فرقع  (1)واحلنابلة (5)والشافعية ( )واملالكية ( )اهب مجهور العلماء من احلنرية   
 .  مكروها عمل فرقع أصابعه يف الصالة وقد 

 :تخريج المسألة على األصول التي استند عليها ابن حزم :ثالثال الفرع

 :في هذه المسألةمن األصول التي استند عليها ابن حزم  

 :الوجوب يقتضي مٍر مجملٍ المبين أل  فعل الرسول: أوالً 
 

 :بيان وجه تخريج رأي ابن حزم على األصل المذكور 

                                                           

كتاب املساجد   :ومسل  , (1   )ال يرد السالم يف الصالة رق   باب, كتاب العمل يف الصالة:أخرجه البخاري (   )
 (. 8 5)ونسخ ما كان من إباحته رق  , باب حترمي الكالم يف الصالة, ومواضع الصالة 

 .(18 / :)احمللى باآلثار البن حزم (   )
 .(5  /  :) للكاساين ترتيب الشرائع بدائع الصنائع يف: يُنظر (   )
 .( 1 /  :)مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل للرعيين : يُنظر (   )
 .(1 / 8:)اجملموع شرح املهذب للنووي : يُنظر (  5)
 .(71 / :)الكايف يف فقه اإلمام أمحد البن قدامه : يُنظر (  1)
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,  نه فعل الرسول بيا ,أمٌر جممل {28:البقرة}[ ڱ ڱ] :فقول اهلل تعاىل    

فيه وصف فعل  على فرضية ترك االنش ال عن الصالة حبديث   -رمحه اهلل  -فاستدل ابن حزم 
 يف وهو  النيب على أسل  كنت: قال اهلل بن مسعود  عبد وهو حديث, الرسول 
, فريد الصالة   ".لشغالً  الصالة في  إن": وقال عليَّ  يرد فل   عليه سلمت رجعنا فلما عليَّ

االنش ال  برتك الرسول  ,يف هذا احلديث بيان لألمر اجململ يف اآلية :وجه الداللة
وفرقعة , "لشغالً  في الصالة إن:" مث أكد بيانه بقوله , عن الصالة خارج   بشيء  

لذلك من , األصابع تدخل يف عموم هذا االنش ال عن الصالة الذي تركه الرسول 
قال ابن , الذي يدل على الوجوبو  ,بني لألمر اجململامل فعلها فقد خالف فعل الرسول 

 بإباحته جاء عمالً  إال الصالة, يف حمرم فهو عمل كل أن فصح:"  -رمحه اهلل  -حزم 
 .( )"إمجاع أو نصٌ 

 :أو إجماع األمر يقتضي الوجوب وال ُيصرف عن ذلك إال بنصٍ : ثانياً 
 :بيان وجه تخريج رأي ابن حزم على األصل المذكور 

ومنها , الصالة يف  ومما يدل على فرضية مجيع األفعال اليت كان يؤديها الرسول    
أن , حديث مالك بن احلويرث , خارجة عن أفعال الصالة تركه االنش ال بأفعال  

على متابعة  منه  صريحٌ  فهذا أمرٌ  ,"صلوا كما رأيتموني أصلي:"قال الرسول 
    .تضي الوجوبواألمر هذا يق, مجيع أفعاله يف الصالة

 :المأمور خالف العمل ما كل فعل عن نهي األمر:ثالثاً 

 :بيان وجه تخريج رأي ابن حزم على األصل المذكور 

                                                           

 .( 1 /  :)احمللى باآلثار البن حزم (   )
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, على هذا األصل يف بطالن الصالة وعدم إجزائها -رمحه اهلل  -استند ابن حزم   
املأمور  ألنه عمل عماًل خالف, فكل من صلى وفرقع أصابعه فقد فعل أمراً منهياً عنه

لذلك فهو يرى ,  والنهي عند ابن حزم يقتضي الرساد مطلقًا يف صوره كلها, به
 من عمل عمالً :"    وقد قال الرسول , بطالن صالة كل من خالف مأمورًا به

 . لذلك فقد بطل عمله ملخالرته أمر الرسول  "ليس عليه أمرنا فهو رد
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 طلب السادسالم

 تذهب الرائحة ولم لى في المسجد وقد أكل ثوماً أو بصالً ص من صالة بطالن

 : -رحمه اهلل  -توثيق نص المسألة من كالم اإلمام ابن حزم : ولاأل الفرع

إىل حترمي دخول من أكل ثومًا أو بصاًل املسجد  -رمحه اهلل  -اهب اإلمام ابن حزم    
 املسجد يف يصلي ال أن عليه ررضٌ ف كراثاً  أو بصالً  أو ثوماً  أكل ومن ": وبطالن صالته فيه

 . ( )"له  صالة فال كذلك املسجد يف صلى فإن,...الرائحة تذهب حىت

  :المعتمد من أقوال المذاهب األربعة في المسألة : ثانيال الفرع

إىل صحة صالة من صلى  (5)واحلنابلة ( )والشافعية ( )واملالكية ( )اهب مجهور العلماء من احلنرية
 .مع كراهية الك  أو بصالً  اً قد أكل ثوميف املسجد و 

 :ألصول التي استند عليها ابن حزم تخريج المسألة على ا :ثالثال الفرع

 :في هذه المسألةمن األصول التي استند عليها ابن حزم  

سواًء كان المنهي عنه لذاته , الفساد مطلقاً و النهي يقتضي التحريم : أواًل 
 .أو لوصف الزم أو لمجاور منفك

 :يان وجه تخريج رأي ابن حزم على األصل المذكور ب

                                                           

 .(17 / :)لى باآلثار البن حزم احمل(   )
 .(5  /  :) للكاساينبدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع : يُنظر (   )
 .(7 5/  :)البيان والتحصيل البن رشد القرطيب : يُنظر (   )
 .( 7 /  :)البيان يف مذهب اإلمام الشافعي أليب احلسني الشافعي  : يُنظر   ( )
 .( 1/  :)رروع البن مرلح املقدسي الرروع وتصحيح ال: يُنظر (  5)
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 حضور من أكل ثوماً أو بصالً املسجدحبدثني على حترمي  - رمحه اهلل -استدل ابن حزم        
  :وهي صالته فيه وبطالن

 يعني  - الشجرة هذه من أكل من" :  اهلل رسول قال: قال عمر  ابن عن . 
 .( )"المساجد يقربن  فال - الثوم

 والكراث؛  والثوم, البصل أكل من":قال النيب  عن  ( )اهلل عبد بن جابر عن . 
 .( )"آدم بنو منه يتأذى مما تتأذى المالئكة فإن مسجدنا,  يقربن فال

, ملن أكل بصاًل أو ثومًا عن قربان املسجد صريحٌ  يف احلديثني السابقني هنيٌ : وجه الداللة
 اً وعلى هذا فمن أكل ثوم, ي التحرمي والرساد مطلقاً يقتض  -رمحه اهلل - والنهي عند ابن حزم

 .عنه اً ومل تذهب رائحته مث صلى يف املسجد فصالته باطلة ألنه ارتكب منهي أو بصالً 

 :المأمور خالف العمل ما كل فعل عن نهي األمر:ثانياً 

 :بيان وجه تخريج رأي ابن حزم على األصل المذكور 

فمن صلى يف , دم قرب املسجد ملن أكل ثومًا أو بصالً يف احلدثني السابقني أمٌر بع    
واألمر عند ابن حزم ,   املسجد وقد أكلهما فقد عمل عماًل فيه خمالرٌة ألمر رسول اهلل

والنهي عنده يقتضي الرساد مطلقًا يف صوره  , هني عن كل ما خالف املأمور -رمحه اهلل  -

                                                           

كتاب املساجد   :ومسل  , ( 85)باب ما جاء يف الثوم الينء والبصل والكراث رق   ,كتاب األاان  :أخرجه البخاري (  )
 (.   51)باب هني من أكل ثوماً أو بصالً أو كراثاً أو حنوها رق   ,ومواضع الصالة

, سلمة بين من السلسى, األنصاري حرام بن عمرو بن اهلل عبد بن جابر هو الصحايب اجلليل: جابر بن عبداهلل (   )
واختلف يف سنة  أمريها وهو عثمان بن أبان عليه وصلى. باملدينة تويفو  ص ري, وهو أبيه مع الثانية العقبة شهد
/  ) :صحابةال متييز يف اإلصابة, ( 1 /  ):ال ابة أسد ,(1  /  ):األصحاب معرفة يف االستيعاب: يُنظر.وفاته
5 1)  . 

كتاب :ومسل  , (855)باب ما جاء يف الثوم الينء والبصل والكراث رق   ,كتاب األاان  :أخرجه البخاري (   )
 (.   51)باب هني من أكل ثوماً أو بصالً أو كراثاً أو حنوها رق   ,املساجد ومواضع الصالة
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:"    وقد قال الرسول , ورًا بهلذلك فهو يرى بطالن صالة كل من خالف مأم, كلها
 ."ليس عليه أمرنا فهو رد من عمل عمالً 
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 طلب السابعلما

 بطالن صالة من تختم في السبابة أو الوسطى أو اإلبهام أو البنصر 

 : -رحمه اهلل  -توثيق نص المسألة من كالم اإلمام ابن حزم : ولالفرع األ

 أو الوسطى, أو السبابة يف بطالن صالة من ختت إىل  - رمحه اهلل -اهب ابن حزم     
 أو اإلهبام, أو الوسطى, أو السبابة يف ختت  ومن ": -رمحه اهلل -فقال. البنصر أو اإلهبام,
 . ( )"  له صالة فال كذلك الصالة وتعمد - وحده اخلنصر إال - البنصر

  :ألة المعتمد من أقوال المذاهب األربعة في المس: ثانيالفرع ال

اهب عامة علماء املذاهب األربعة إىل سنية التخت  يف اخلنصر وعليه فمن ختت  يف غري اخلنصر 
 .( ) مل يعمل حمرماً عنده  فضالً من أن يكون مبطالً للصالة

 :تخريج المسألة على األصول التي استند عليها ابن حزم  :ثالثالفرع ال

 :ه المسألةفي هذمن األصول التي استند عليها ابن حزم  

سواًء كان المنهي عنه لذاته أو , الفساد مطلقاً و النهي يقتضي التحريم : أواًل 
 .لوصف الزم أو لمجاور منفك

 :بيان وجه تخريج رأي ابن حزم على األصل المذكور 

                                                           

 (.11 / )احمللى باآلثار البن حزم (   )
لى هذه املسألة يف كتب املذاهب إال أن اإلمام النووي حكى اإلمجاع على أن السنة للرجل جعل مل أجد نص ع(   )

الرة تكون مكروهة ويعين الك أنه مل خيالف أحد من عامة العلماء أن الك سنة يعين أن املخ, خامته يف خنصره 
 (.  1 / )اجملموع : نظر يُ . وليست حمرمة 
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 اإلهبام, أو الوسطى, أو السبابة التخت  يفحبدثني على حترمي  -رمحه اهلل  -استدل ابن حزم    
  :وهي صالته به وبطالن البنصر أو

  السبابة في الخاتم عن  اهلل رسول نهاني: "يقول طالب  أيب بن عليعن  . 
 . "والوسطى

 هذه,  أصبعي أتختم في أن  اهلل رسول نهاني":قال  طالب أيب بن علي عن  . 
 ."تليها التي أو  الوسطى, وفي

من التخت  يف هذه   لعلي   من الرسول  صريحٌ  يف احلديثني السابقني هنيٌ : وجه الداللة
وعلى هذا , يقتضي التحرمي والرساد مطلقاً  -رمحه اهلل  -والنهي  عند ابن حزم ,  األصابع

وقال , عنه  اً ألنه ارتكب منهي ,فمن صلى وهو متخت  يف أحد هذه األصابع فصالته باطلة
 وبني ,فيها التخت  عن يهنُ  إصبع يف متختماً  صلى من بني فرق وال:" -رمحه اهلل  -ابن حزم 

 فل  عنه؛ هني فعالً  الصالة يف فعل قد كله  ألن حمرمة, حال   على أو اً حرير  اً البس صلى من
 .( ) "أمر كما يصل

 :المأمور خالف العمل ما كل فعل عن نهيٌ  األمر:ثانياً 

 :بيان وجه تخريج رأي ابن حزم على األصل المذكور 

فمن صلى وهو متختمًا فيها فقد , تخت  يف هذه األصابعيف احلدثني السابقني أمٌر بعدم ال    
هني عن كل ما  -رمحه اهلل  -واألمر عند ابن حزم ,   عمل عماًل فيه خمالرٌة ألمر رسول اهلل

لذلك فهو يرى بطالن , والنهي عنده يقتضي الرساد مطلقًا يف صوره كلها, خالف املأمور
 .صالة كل من خالف مأموراً به

 

                                                           

 (.71 / ):احمللى باآلثار البن حزم (   )
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 منطلب الثاالم

 وإن كان معذوراً  أو إنسانٍ  بطالن صالة من صلى معتمداً على جدارٍ 

 : -رحمه اهلل  -توثيق نص المسألة من كالم اإلمام ابن حزم : ولالفرع األ

 جدار   على أو عصا على إىل بطالن صالة من صلى معتمداً  -رمحه اهلل  -اهب ابن حزم    
 على أو جدار   على أو عصا على معتمداً  لىص ومن ": -رمحه اهلل-حيث قال  إنسان   على أو

 يقدر مل فإن ,فقاعداً  يقدر مل فإن الصالة, يف بالقيام  ألمره باطلة فصالته مستنداً  أو إنسان  
. "لشغالً  الصالة في إن":  وقال  ,أمر به يأت مل عمالً  واالستناد االتكاء وكان فمضطجعاً 

 إال الصالة, يف حمرم فهو عمل   كل أن فصحَّ  :" يف موضع  آخر -رمحه اهلل  -قال ابن حزم 
 . ( )"( )"إمجاع أو نصٌ  بإباحته جاء عمالً 

 :المعتمد من أقوال المذاهب األربعة في المسألة : ثانيالفرع ال

إىل صحة صالة من  (1)واحلنابلة (5)والشافعية ( )واملالكية ( )اهب مجهور العلماء من احلنرية   
 .إنسان   على أو ار  جد على أو عصا اعتمد على

 :تخريج المسألة على األصول التي استند عليها ابن حزم  :ثالثالفرع ال

 :في هذه المسألةمن األصول التي استند عليها ابن حزم  

                                                           

 .( 1 /  :)احمللى باآلثار البن حزم (   )
 .(18 /  :)املصدر السابق (   )
 .( 1 / :)بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع للكاساين : يُنظر (   )
 .( 7 / :)مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل للرعيين : يُنظر (   )
 .(11 -15 /  :)اجملموع شرح املهذب للنووي : يُنظر (  5)
 ( .81/  :)الشرح الكبري على منت املقنع البن قدامة : يُنظر   (1)
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 :المأمور خالف العمل ما كل فعل عن نهيٌ  األمر:أواًل 

 :بيان وجه تخريج رأي ابن حزم على األصل المذكور 

فالرسول , على هذا األصل يف بطالن الصالة وعدم إجزائها -اهلل  رمحه -استند ابن حزم   
  وعند عدم القدرة  ,وعند عدم القدرة فالقعود ,قد أمر بالقيام يف الصالة

فكل من صلى على غري هذه اهلي ات ولو لعجز  , ومل يأمر ب ريها من اهلي ات,فاالضطجاع
والنهي عند ابن , عماًل خالف املأمور بهألنه عمل , فقد فعل أمرًا منهيًا عنه عند ابن حزم

لذلك فهو يرى بطالن صالة كل من خالف , حزم يقتضي الرساد مطلقًا يف صوره كلها
 االتكاء  وكان ...بالقيام   ألمره باطلة فصالته: "-رمحه اهلل  -حيث قال , مأمورًا به
 . ( ) "أمر به يأت مل عمالً  واالستناد

 :الوجوب يقتضي مٍر مجملٍ ين ألالمب  فعل الرسول: ثانياً 
 :بيان وجه تخريج رأي ابن حزم على األصل المذكور 

,  وبيانه فعل الرسول ,أمٌر جممل {28:البقرة}[ ڱ ڱ] :فقول اهلل تعاىل 

على فرضية ترك االنش ال عن الصالة بأفعال  خارجة  عنها  -رمحه اهلل  -وقد استدل ابن حزم 
 أسل  كنت: قال ,اهلل بن مسعود  عبد وهو حديث, حبديث  فيه وصف فعل الرسول 

, فريد الصالة يف وهو  النيب على : وقال  ,عليَّ  يرد فل  عليه سلمت رجعنا  فلما عليَّ
  "لشغالً  الصالة في إن"

االنش ال بشيء  لألمر اجململ يف اآلية برتك الرسول  يف هذا احلديث بيانٌ  :وجه الداللة
, " لشغالً  الصالة في  إن:"  مث ُأكد هذا البيان بقوله , خارج  عن أفعال الصالة

يدخل يف عموم هذا االنش ال الذي تركه , واالتكاء عمٌل مش ٌل خارٌج عن أفعال الصالة
                                                           

 (.18 /  :)احمللى باآلثار البن حزم (   )
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لذلك فإن من فعله قد خالف فعل الرسول املبني لألمر اجململ الذي يقتضي , الرسول 
وهبذا بطلت صالة املتكأ ولو بعذر  عند  ,ووقع يف النهي املقتضي الرساد مطلقاً , الوجوب
  .ابن حزم

 :عدم قبول حديث مجهول الحال : ثالثاً 

استدل به من أجاز االتكاء لضرورة   يثٌ دح -رمحه اهلل  -أورد ابن حزم     
أن رسول اهلل : "-رضي اهلل عنها  - ( )وهو حديث أم قي  بنت حمصن, وغريها 
   ًيف  مصاله يعتمد عليه ملا أسن ومحل اللح  اختذ عمودا". 

 :وجه تضعيفه

يف تضعيف هذا احلديث جلهالة حال بعض رواته حيث قال  -رمحه اهلل  -اهب ابن حزم      
 الرمحن عبد بن السالم عبد طريق من هي إمنا فيه الرواية ألن يصح؛ نعلمه وال :" -رمحه اهلل -

 .( )"وال حال أبيه حاله يعل  وال أبيه, عن الوابصي

 

 

 

 

 

                                                           

 حمصن بن عكاشة أخت وهي األسدية, حرثان بن حمصن بنت قي  أمهي الصحابية اجلليلة :  حمصن بنت قي  أم(   )
 صّلى النيب عن روت,املدينة  إىل وهاجرت وسل , عليه اهلل صلى النيب وبايعت قدميا, مبكة أسلمت ,بدر أهل من
 متييز يف اإلصابة ,(18 / 7):ال ابة أسد, ( 15 /  ): األصحاب معرفة يف االستيعاب: يُنظر.وسل  عليه اللَّه

 .( 1 / 8): الكربى الطبقات, ( 5 / 8): الصحابة
 (.18 /  :)احمللى باآلثار البن حزم (   )
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 طلب التاسعالم

 عمداً  مسبلٍ  أو معصفرٍ  ثوبٍ  في بطالن صالة من صلى

 : -رحمه اهلل  -توثيق نص المسألة من كالم اإلمام ابن حزم : ولالفرع األ

حيث قال يف , اهب ابن حزم رمحه اهلل إىل بطالن صالة من صلى بثوب  معصرر  أو مسبل    
 وال " , ( )" صالته بطلت معصرراً  الب ٌ  وهو الرجال من صلى ومن ":-رمحه اهلل  -الك 

  . ( )"الرجال من خيالءً  ثوبه جر ممن الصالة يءجتز 

  :المعتمد من أقوال المذاهب األربعة في المسألة : ثانيال الفرع

إىل صحة صالة من صلى  (1)واحلنابلة (5)والشافعية ( )واملالكية ( )اهب مجهور العلماء من احلنرية  
  . أو مسبل   معصرر   يف ثوب  

 .تخريج المسألة على األصول التي استند عليها ابن حزم  :ثالثال الفرع

 :في هذه المسألةمن األصول التي استند عليها ابن حزم  

سواًء كان المنهي عنه لذاته أو , الفساد مطلقاً و النهي يقتضي التحريم 
 .لوصف الزم أو لمجاور منفك

 :صل المذكور بيان وجه تخريج رأي ابن حزم على األ
                                                           

 .(81 /  :)بن حزم احمللى باآلثار ال(   )
 .( 1 /  :)املصدر السابق (   )
 .(85 /  :) للكاساينبدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع : يُنظر (   )
 .(1 1/ 7 :)البيان والتحصيل البن رشد القرطيب : يُنظر (   )
 .(18/  :)روضة الطالبني وعمدة املرتني للنووي : يُنظر (  5)
 .( 7 /  :)لى منت املقنع البن قدامه الشرح الكبري ع: يُنظر (  1)
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لب  املعصرر واملسبل من الثياب على حترمي أحاديث  عدةب - رمحه اهلل -استدل ابن حزم    
  :منها الصالة فيهما وبطالن

 لبس  وعن القسي لبس عن نهى  اهلل رسول أن:"  طالب  أيب بن علي عن . 
  .( )"الركوع في القراءة وعن الذهب, تختم  وعن المعصفر

وما من صارف  هلذا , يدل على حترمي لب  الثوب املعصرر صريحٌ  هنيٌ  احلديث يف: وجه الداللة
وعلى هذا , والنهي عند ابن حزم يقتضي التحرمي والرساد مطلقاً , التحرمي من نص  أو إمجاع  

 .فمن صلى يف الثوب املعصرر فصالته باطلة

 جر من  إلى القيامة يوم اهلل ينظر ال" :  اهلل  رسول قال: قال عمر  ابن عن . 
   .( )"خيالء ثوبه

ألن العقوبة ال ترتتب على شيء , يدل على التحرمي  شديدٌ  وعيدٌ يف احلديث   :وجه الداللة
 الرساد مطلقاً هو يقتضي و , وما من صارف  هلذا التحرمي من نص  أو إمجاع  , مباح يف الشرع 

 .فصالته باطلة مسبل   وعلى هذا فمن صلى يف ثوب  , عند ابن حزم

 ومن أمر, كما يصل فل  فعله عليه رمحُ  ما صالته يف فعل فمن:" -رمحه اهلل  -ل ابن حزم قا
 .( ) "له صالة فال أمر كما يصل مل

 

 

 
                                                           

 (.187 )باب النهي عن لب  الرجل الثوب املعصرر رق   ,كتاب اللباس  :أخرجه مسل  (   )
, (  578)رق   ﴾ُقْل َمْن َحرََّم زِيَنَة اللَِّه الَّيِت َأْخرََج ِلِعَباِدهِ ﴿: قوله تعاىل  باب ,كتاب اللباس  :أخرجه البخاري(   )

 (.158 ) باب حترمي جر الثوب خيالء رق  ,اللباس والزينة كتاب: ومسل  
 .( 1 /  :)احمللى باآلثار البن حزم (   )
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 طلب العاررالم

 بعد عن سترته أكثر من ثالثة أذرع من صالة بطالن

 : -رحمه اهلل  -توثيق نص المسألة من كالم اإلمام ابن حزم : ولاأل الفرع

 ,إىل بطالن صالة من بعد عن سرتته أكثر من ثالثة أارع -رمحه اهلل  -ن حزم اهب اب   
 ينوي وهو أارع   ثالثة من أكثر عامداً  سرتته عن بعد فإن ": حيث قال  وهو ينوي أهنا سرتة

  .( )"صالته  بطلت سرتته أهنا

  :المعتمد من أقوال المذاهب األربعة في المسألة : ثانيال الفرع

إىل أن من بعد عن  (5)واحلنابلة ( )والشافعية ( )واملالكية ( )ر العلماء من احلنريةاهب مجهو    
واملستحب أن يبعد عن سرتته ثالثة  ,سرتته يف الصالة أكثر من ثالثة أارع فصالته صحيحة

 .أارع

 :ألصول التي استند عليها ابن حزم تخريج المسألة على ا :ثالثال الفرع

 :في هذه المسألةيها ابن حزم  من األصول التي استند عل

 :أو إجماع األمر يقتضي الوجوب وال ُيصرف عن ذلك إال بنصٍ : أواًل 

 :بيان وجه تخريج رأي ابن حزم على األصل المذكور 

                                                           

 .( 1 / :)احمللى باآلثار البن حزم (   )
 .(8 /  :) بن جني البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة اخلالق ال: يُنظر (   )
 .(  ص:)بن جزيالقوانني الرقهية ال: يُنظر (   )
 .(51 /  :)البيان يف مذهب اإلمام الشافعي للعمراين : يُنظر  ( )
 .( 1 /  :)اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف للمرداوي : يُنظر ( 5)
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 بن سهل استدل ابن حزم على أن من صلى إىل سرتة وجب عليه الدنو منها  حبديث
 سترة إلى أحدكم صلى إذا :"  اهلل رسول قال: قال حيث   ( )حثمة أيب

 . "صالته عليه الشيطان  يقطع ال منها  فليدن

صي ة من صيغ األمر ألنه فعل مضارع مقرون بالم " فليدن :" قوله : وجه الداللة 
 أو إمجاع   واألمر عند ابن حزم يقتضي الوجوب وال يصرف عن الك إال بنص   , األمر
 إىل أحدك  صلى إاا:"  والوجوب هذا مقصور فيما خصه الشرط يف قوله , 

:" لذلك قال اإلمام ابن حزم , املصلي الصالة إىل سرتة  أي يف حالة إرادة " سرتة
, صالته بطلت سرتته أهنا ينوي وهو أارع ثالثة من أكثر عامداً  سرتته عن بعد فإن
 .( ) "تامة فصالته له سرتة أهنا ينو مل فإن

 :المأمور لخالف العم ما كل فعل عن نهيٌ  األمر:ثانياً 

 :بيان وجه تخريج رأي ابن حزم على األصل المذكور 

ووقع بذلك يف النهي  من صلى إىل سرتة ومل يدن منها فقد خالف أمر الرسول    
 -رمحه اهلل  -لذلك فصالته فاسدة عند ابن حزم حيث قال , يقتضي الرساد الذي 
 إاا - منها يدن مل من وكان منها, يدنو أن سرتة إىل صلى من على فرضاً  فصار:" 

 .    ( )"له صالة فال أمر, كما مصل   غري - إليها صلى

 :الوجوب يقتضي مٍر مجملٍ المبين أل  فعل الرسول: ثالثاً 
                                                           

 اهلل رسول قبض, ه  سنة أبيه,ولد اس  يف حثمة واختلف أيب بن سهلهو الصحايب اجلليل :  حثمة أيب سهل بن(   )
: يُنظر.معاوية خالفة أول يف مات, وأتقن فروى عنه حرظ ولكنه سنني, انمث ابن وهو وسل  عليه اهلل صلى

, ( 1 /  ): الصحابة متييز يف اإلصابة ,(571/  ) : ال ابة أسد, ( 11/  ): األصحاب معرفة يف االستيعاب
 . (11 ) :الكربى الطبقات

 ( . 1 / :)احمللى باآلثار البن حزم (   )
 ( . 1 / :) احمللى باآلثار البن حزم(   )
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 :بيان وجه تخريج رأي ابن حزم على األصل المذكور 

السابق فيه إمجال من ناحية مقدار الدنو الواجب   حثمة  أيب حديث سهل بن  
الذي به حيدد هذا  لذلك استدل ابن حزم حبديثني فيهما فعل الرسول , من السرتة

واألحاديث هي  , ويكون هذا املقدار واجبًا ألنه فعٌل مبنٌي ألمر  جممل  واجب, املقدار
  : كالتايل 

 وبين  اهلل رسول مصلى بين كان" :قال  ( )الساعدي سعد بن سهل عن . 
 .( )"الشاة  ممر الجدار

, ذا احلديث فيه حتديد ألقل مقدار واجب برعل الرسول ه :وجه الداللة
 من ميكن ما أقل هذا فكان: "-رمحه اهلل  -قال ابن حزم ,حيث مل يرد أقل منه 

 .( )" هذا من أقل كان ما إا الدنو,
 زيد, بن وأسامة  هو الكعبة, دخل  اهلل رسول إن" :قال  عمر  ابن عن . 

: خرج حين بالالً  فسألت عليه, لقهافأغ الحجبي طلحة بن وعثمان  وبالل,
 يمينه, عن وعمودين يساره عن عمودا جعل" : قال   اهلل رسول صنع ماذا

                                                           

 بن اخلزرج بن عمرو بن حارثة بن ثعلبة بن خالد بن مالك بن سعد بن سهل هو الصحايب اجلليل: سهل بن سعد(   )
 وأنه املتالعنني, يف وسل  عليه اهلل صلى اهلل رسول قضاء شهد,  الساعدي األنصاري اخلزرج بن كعب بن ساعدة
 صلى النيب تويف يوم له كان أنه واكر سهال, وسل  عليه اهلل صلى اهلل رسول فسماه حزنا, امسه وكان بينهما, فرق
 أسد: يُنظر.معه وامتحن يوسف, بن احلجاج أدرك حىت عمره, وطال سهل وعاش,سنة عشرة مخ  وسل  عليه اهلل

 .  (55/  ) :الصحابة متييز يف اإلصابة, (575/  ) : ال ابة
كتاب   :ومسل  , (11 )ينب ي أن يكون بني املصلي والسرتة رق  باب قدر ك   ,كتاب الصالة:أخرجه البخاري (   )

 (.518)باب دنو املصلي من السرتة رق   ,الصالة
 ( . 1 / :)احمللى باآلثار البن حزم (   )
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 صلى, ثم - أعمدة ستة على يومئذ البيت وكان - وراءه أعمدة وثالثة
 .( ) "أذرع ثالثة من نحواً  الجدار وبين بينه وجعل

حيث , واجب برعل الرسول هذا احلديث فيه حتديد ألكثر مقدار  :وجه الداللة 
مل جند يف البعد عن السرتة أكثر من هذا, :"قال ابن حزم رمحه اهلل, مل يرد أكثر منه 

 .( ) "فكان هذا حد البيان يف أقصى الواجب من الك 

لذلك فهو , ومن ترك الواجب فقد وقع يف احملرم الذي يقتضي الرساد مطلقاً عند ابن حزم     
 .عد عن سرتته أكثر من ثالث أارعيرى بطالن صالة من ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 . (511)باب حدثنا إبراهي  بن املنذر رق   ,كتاب الصالة:أخرجه البخاري (   )
 (. 1 / :)احمللى باآلثار البن حزم (   )



 ختريج اآلراء الىت خالف فيها اإلمام ابن حزم املعتمد من املذاهب األربعة على األصول
171 

 

 

 

 رحمه اهلل  -تخريج آراء اإلمام ابن حزم : السادس  مبحثال
 . على األصول في صالة التطوع  -

 . أربع مطالبو فيه  

 .مشروعية الركعتني بعد العصر مطلقاً : ب األول طلامل

بطالن صالة الرجر ملن صلى سنتها ومل يرصل بينهما : الثاين  بطلامل
 .باالضطجاع

 .جواز التنرل على الراحلة إىل غري القبلة حضراً أو سرراً  :ب الثالث طلامل

 .استحباب القنوت يف الوتر وغريه من الصلوات مطلقاً :  رابعب الطلامل
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 ولطلب األالم

 مشروعية الركعتين بعد العصر مطلقاً 

 : -رحمه اهلل  -توثيق نص المسألة من كالم اإلمام ابن حزم : ولالفرع األ

صر إىل مشروعية واستحباب صالة ركعتني بعد الع -رمحه اهلل -اهب اإلمام ابن حزم          
 فإنه الشافعي وأما عنهما؟ هنياً  ومالكاً  حنيرة أبا فإن: العصر بعد الركعتان وأما ": حيث قال

 على أنكر وال أصليهما, ال: حنبل بن أمحد وقال , بعده أو الظهر قبل ركعتان فاتته من: قال
ناقش مث أتى بأدلة ترجح القول األخري و , ( )"مستحسنتان مها: سليمان أبو وقال صالمها, من

  .أو نقد وجه استدالهل  هبا , أدلة اجلمهور من حيث تضعيرها

  :المعتمد من أقوال المذاهب األربعة في المسألة : ثانيال الفرع

إىل كراهة التطوع بعد  (5)واحلنابلة ( )والشافعية ( )واملالكية ( )اهب مجهور العلماء من احلنرية   
 .العصر مطلقاً وأنه وقت هني 

 :تخريج المسألة على األصول التي استند عليها ابن حزم  :لثثاال الفرع

 :في هذه المسألةمن األصول التي استند عليها ابن حزم  

 ولم يقم نصٌ  من الطاعات ولم تأت مبينة ألمٍر مجملٍ   أفعال الرسول
  .تحمل على االئتساء واالستحباب  على أنها خاصة به

                                                           

 (.1 /  :)احمللى باآلثار البن حزم   ( )
 .(  /  :)اهلداية يف شرح بداية املبتدي , (11 / :)بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع للكاساين : يُنظر (   )
 (.7  /  :)مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل , (11 / :)لالبن رشد  بداية اجملتهد وهناية املقتصد: يُنظر (   )
 (. 1 /  :)روضة الطالبني وعمدة املرتني  ,( 1 /  :)جملموع شرح املهذب للنووي ا: يُنظر (   )
 (. 51 /  :)كشاف القناع عن منت اإلقناع للبهويت . (85/ :)امل ين البن قدامة : يُنظر (  5)
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 :ل المذكور بيان وجه تخريج رأي ابن حزم على األص

 سأل أنه ,( )عوف بن الرمحن عبد بن سلمة حبديث أبو -رمحه اهلل -استدل ابن حزم       
 العصر؟ بعد يصليهما  اهلل رسول كان اللتني السجدتني عن -رضي اهلل عنها-عائشة
 العصر بعد فصالهما نسيهما أو عنهما رغل إنه ثم العصر, قبل يصليهما كان": فقالت
 . ( )"أثبتها صالة صلى إذا  اهلل رسول وكان - أثبتهما ثم

 :وجه الداللة

وحيث أنه مل يأت بياناً ألمر  جممل  ومل يق  نٌص ,  يف احلديث السابق بيان لرعل الرسول  
  . فحكمه االئتساء به واستحبابه, على أنه خاٌص به وكان من القربات

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 بن هرةز  بن احلارث بن عبد بن عوف عبد بن عوف ابن الرمحن عبد بن سلمة أبوهو  :أبو سلمة بن عبدالرمحن(   )
 ولد سنة ,التابعني من الثانية من الطبقة, باملدينة  األعالم أحد, احلافظ الزهري القرشي, كعب بن مرة بن كالب

/ 5): النبالء أعالم سري: يُنظر .ه  1 سنة تويف, حجة القدر كبري جمتهدا فقيها للعل  طالب كان, بضع وعشرين
 11). 

" وفيه لرظ(   8) رق   باب معرفة الركعتني اللتني كان يصليهما النيب  ,كتاب صالة املسافرين :أخرجه مسل  (   )
 ."وكان إاا صلى صالة أثبتها
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 طلب الثانيالم

 .ها ولم يفصل بينهما باالضطجاعبطالن صالة الفجر لمن صلى سنت

 : -رحمه اهلل  -توثيق نص المسألة من كالم اإلمام ابن حزم : ولالفرع األ

إىل أن من صلى سنة الرجر وجب عليه فصلها عن  -رمحه اهلل -اهب اإلمام ابن حزم     
 من كل:"  -رمحه اهلل-حيث قال , وإال فصالة الرجر باطلة,تكبرية صالة الرجر باالضطجاع 

 ركعيت من سالمه بني األمين شقه على يضطجع بأن إال الصبح صالة هئجتز  مل الرجر ركعيت ركع
 . ( )"الصبح لصالة تكبريه وبني الرجر,

  :المعتمد من أقوال المذاهب األربعة في المسألة : ثانيالفرع ال

 :اهب مجهور علماء املذاهب األربعة يف هذه املسألة إىل قولني

 .من كراهة االضطجاع بعد سنة الرجر ( )واملالكية ( )ما اهب إليه احلنرية :القول األول 

إىل مشروعية االضطجاع بعد ركعيت الرجر  (5)واحلنابلة ( )ما اهب إليه الشافعية :القول الثاني
 .وأن الك سنة

  :ماألصول التي استند عليها ابن حز  تخريج المسألة على:ثالثالفرع ال

 :في هذه المسألةعليها ابن حزم    من األصول التي استند

                                                           

 .(7  /  :)احمللى باآلثار البن حزم (   )
 (.1 /  :)البن عابدين ( رد احملتار)الدر املختار وحاشية ابن عابدين : يُنظر (   )
 .(7  /  :)اشية الدسوقي الشرح الكبري للشيخ الدردير وح: يُنظر (   )
 (.8  /  :)روضة الطالبني وعمدة املرتني للنووي , (1  -8 /  :)اجملموع شرح املهذب للنووي : يُنظر (   )
 (.  7/  :)الشرح الكبري على منت املقنع البن قدامه ,(  1/  :)امل ين البن قدامة : يُنظر (  5)
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 األمر يقتضي الوجوب وال يصرف عن ذلك إال بنص أو إجماع: أوالً 

  بيان وجه تخريج رأي ابن حزم على هذا األصل

 أحدكم صلى إذا":   اهلل رسول قال: قال  هريرة أيب -رمحه اهلل-استدل ابن حزم 
 ."يمينه على فليضطجع الصبح قبل الركعتين

 لةوجه الدال

واألمر , وهو من صيغ األمر , فعل مضارع مسبوق بالم األمر " فليضطجع" :  قوله    
لذلك رأى ابن حزم وجوب , وال صارف هلذا الوجوب من نص  أو إمجاع, الوجوب يقتضي 

 .االضطجاع على كل من صلى ركعيت الرجر

 حىت الررض, على كله  اهلل رسول أمر أن أوضحنا وقد : "-رمحه اهلل-قال ابن حزم     
 .( )"عنده فنقف ندب, أنه على: - بالباطل مدعى غري متيقن إمجاعٌ  أو آخر نصٌ  يأيت

 األمر نهي عن كل ما خالف المأمور به: ثانياً 

 بيان وجه تخريج رأي ابن حزم على هذا األصل

على هذا األصل يف حكمه على بطالن صالة فجر كل من  -رمحه اهلل  -استند ابن حزم   
والك ألن من مل يضطجع  أتى بعمل غري مأمور به ووقع يف , ى ركعيت الرجر ومل يضطجعصل

, لذلك بطلت صالته الررضية, والنهي عنده يقتضي الرساد مطلقًا يف صوره كلها, النهي
 .واستوى بذلك الناسي والعامد عنده

                                                           

 .(8  /  :)احمللى باآلثار البن حزم (   )
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 عمالً  سين من ألن العامد؛ كحك  ههنا الناسي وحك  : "-رمحه اهلل -قال يف الك    
 نصٌ  يأيت أن إال أمر, كما بالصالة يأت مل ألنه به؛ يأيت أن فعليه والطهارة الصالة من مررتضاً 
 .( ) "عنه الك بسقوط

 جيزئ وال موضعها؛ الك لي  ألنه الصالة؛ بعد بالضجعة يأيت أن جيزئه ال:" وقال أيضاً     
 غري هو كله هذا ألن به؛ أمر ما خبالف وال زمانه, غري يف وال مكانه, غري يف شيء عمل
  .( )"األحوال هذه على به املأمور العمل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .(   , 1  /  ):احمللى باآلثار البن حزم( )
 .(   /  ):املصدر السابق (  )
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 طلب الثالثالم

 جواز التنفل على الراحلة حضراً وسفراً 

 : -رحمه اهلل  -توثيق نص المسألة من كالم اإلمام ابن حزم : ولاأل الفرع

حيث ,حلة يف السرر واحلضرإىل جواز التنرل على الرا -رمحه اهلل -اهب اإلمام ابن حزم    
 احلضر وغريها؛ القبلة إىل دابته به توجهت حيث وراكبا ...يتطوع أن للمرء وجائز ": قال

  ( )"الك كل يف سواء والسرر

  :المعتمد من أقوال المذاهب األربعة في المسألة : ثانيال الفرع

إىل جواز التنرل على (5)واحلنابلة ( )والشافعية  ( )واملالكية ( )اهب مجهور العلماء من احلنرية    
 .الراحلة سرراً ال حضراً 

 :ألصول التي استند عليها ابن حزم تخريج المسألة على ا :ثالثال الفرع

 :في هذه المسألةمن األصول التي استند عليها ابن حزم  

من الطاعات ولم تأت مبينة ألمٍر مجمل ولم يقم   أفعال الرسول: أوالً 
  .تحمل على االئتساء واالستحباب به  نص على أنها خاصة

 بيان وجه تخريج رأي ابن حزم على هذا األصل

                                                           

 .(11 / :)احمللى باآلثار البن حزم (   )
  . (  :)بداية املبتدي للمرغيناين, ( 71/  :)اهلداية يف شرح بداية املبتدي للمرغيناين : يُنظر  ( )
 (.58  -57 /  :)صر خليل للخرشي شرح خمت, (  7 /  :)املدونة لإلمام مالك : يُنظر (   )
 (.   /  :)اجملموع شرح املهذب للنووي : يُنظر (   )
 .( /  :)اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف للمرداوي : يُنظر (  5)
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  :وهي  حبدثني فيهما وصٌف لرعل الرسول -رمحه اهلل-استدل ابن حزم 

 أن" : حدثه  اهلل عبد بن جابر أن ( )ثوبان بن الرمحن عبد بن حديث حممد . 
  .( ) " قبلةال غير في راكب وهو التطوع يصلي كاناهلل  رسول

 نحو راحلته على يصلي  النبي كان" قال جابر حدثين وعنه أيضًا قال . 
 .( )"القبلة فاستقبل نزل المكتوبة يصلي أن أراد  فإذا المشرق,

 :وجه الداللة
اليت   ألن أفعاله , على جواز صالة النافلة على الراحلة  دلَّ فعل الرسول 
  .بات حتمل على االئتساءوتكون من القر  ,تأيت غري مبية ألمر

 

 :داللة العام على أفراده قطعية: ثانياً 

 بيان وجه تخريج رأي ابن حزم على هذا األصل

يف احلديثني السابقني كان احلك  عامًا يف كل حالة يف السرر واحلضر ومل يأت نٌص أو     
 .إمجاع خيص حالة من حالة

 أو سرر من حال كل ويف ركب, شيء أي للراكب عموم فهذا:" -رمحه اهلل-قال ابن حزم   
 .( )"حضر 

 
                                                           

 لؤي بن عامر بىن موىل القرشي ثوبان بن الرمحن عبد بن حممدهو التابعي اجلليل :  ثوبان بن الرمحن عبد بن حممد(   )
كان أبوه  ,ثقة كثري احلديث, املدينة أهل يف عداده هريرة وأيب سعيد وأيب عمر ابن عن يروى, اهلل  عبد أبو نيتهك

 .(  5/5:)الطبقات الكربى , (11 / 5) حبان البن الثقات: يُنظر. ممن شهد بدر
 (. 11 )باب صالة التطوع على الدواب رق   ,كتاب تقصري الصالة  :أخرجه البخاري (   )
 (.111 ) رق باب ينزل للمكتوبة  ,كتاب تقصري الصالة  :أخرجه البخاري (   )
 .( 1 /  :)احمللى باآلثار البن حزم (   )
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 طلب الرابعالم

 استحباب القنوت في الوتر وفي غيره مطلقاً 

 : -رحمه اهلل  -توثيق نص المسألة من كالم اإلمام ابن حزم : ولالفرع األ

 ": إىل استحباب القنوت يف صالة الوتر والررائض -رمحه اهلل -اهب اإلمام ابن حزم     
 وغري الصبح - فرض صالة كل من ركعة آخر يف الركوع من الرفع بعد حسن, فعلٌ  والقنوت
 . ( )"الك يف عليه شيء فال تركه فمن الوتر, ويف الصبح,

  :المعتمد من أقوال المذاهب األربعة في المسألة : ثانيال الفرع

 .عدم مشروعية القنوت يف غري الوترمن  ( )احلنرية إليه ما اهب :القول األول

 .استحباب القنوت يف الوتر والرجر من ( )والشافعية ( ) املالكية إليهما اهب  :القول الثاني

وإاا نزلت , استحباب القنوت يف الوتر خاصة من (5)احلنابلة إليهما اهب  :القول الثالث
 .باملسلمني نازلة فيشرع يف الررائض غري اجلمعة 

 :ي استند عليها ابن حزم ألصول التتخريج المسألة على ا :ثالثال الفرع

 :في هذه المسألةمن األصول التي استند عليها ابن حزم  

                                                           

 .( 5/ :)احمللى باآلثار البن حزم (   )
/  :)اهلداية يف شرح بداية املبتدي للمرغيناين ,  ( 7 /  :)بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع للكاساين : يُنظر   ( )

  .(7 /  :)البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة اخلالق وتكملة الطوري البن جني  املصري  ,(11
 (.1 5/  :)مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل للرعيين : يُنظر (   )
 (. 5 /  :)روضة الطالبني وعمدة املرتني للنووي , ( 11/  :)اجملموع شرح املهذب  للنووي : يُنظر   ( )
الروض املربع شرح زاد املستقنع  للبهويت , (  7 /  :)اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف للمرداوي : يُنظر (  5)

(:   ). 
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من الطاعات ولم تأت مبينة ألمٍر مجمل ولم يقم   أفعال الرسول: أوالً 
  .تحمل على االئتساء واالستحباب على أنها خاصة به  نصٌ 

 .بيان وجه تخريج رأي ابن حزم على األصل المذكور 

 ".فيها قنت إال صالة يصلي ال كان النبي  أن"   ( )ازبع بن الرباء عن . 

 :وجه الداللة

دل على مشروعة القنوت حيث أهنا مل تأيت بيانًا ألمر يالسابق  يف احلديث  فعل الرسول
  . وكانت من القربات فحكمها االئتساء هبا

 داللة العام على أفراده قطعية: ثانيا
 :ألصل المذكور بيان وجه تخريج رأي ابن حزم على ا

 السابق دلَّ على العموم ومل يأت نص وال إمجاع خيص هذا العموم   حديث الرباء بن عازب
 .فيبقى على عمومه

 

 

 

 

 
                                                           

 ابن حارثة بن جمدعة بن جش  بن عدي بن حارث بن عازب بن الرباءهو الصحايب اجلليل :  عازب بن الرباء (   )
 يف ومات, ه   سنة الري عازب بن الرباء افتتح, عمارة أبا يكىن اخلزرجي, احلارثي األنصاري اخلزرج بن احلارث
 يف اإلصابة, ( 1 /  ) : ال ابة أسد, (55 /  ): األصحاب معرفة يف االستيعاب: يُنظر.الزبري بن مصعب إمارة
 .(   /  ): الصحابة متييز
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 رحمه اهلل  -تخريج آراء اإلمام ابن حزم : السابع  مبحثال
 .على األصول في سجود السهو  -

 .انو فيه مطلب 

 .إاا مل يسه اإلمام وسها املأمومعدم حتمل اإلمام سهو املأموم :األول  املطلب

 .جواز سجود السهو على غري طهارة: الثاين  املطلب
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 طلب األولالم

 إذا لم يسه اإلمام مطلقاً  عدم تحمل اإلمام سهو المأموم

 : -رحمه اهلل  -توثيق نص المسألة من كالم اإلمام ابن حزم : ولالفرع األ

إىل أن املأموم إاا سهى يف أثناء ائتمامه بإمامه وجب عليه -رمحه اهلل-اهب اإلمام ابن حزم   
 اإلمام يسه ومل املأموم سها وإاا": -رمحه اهلل-فقال ,سجود السهو وال يتحمل سهوه إمامه

  .( )"للسهو يسجد أن املأموم على فررضٌ 

  :المذاهب األربعة في المسألة المعتمد من أقوال : ثانيالفرع ال

إىل أن اإلمام يتحمل  (5)واحلنابلة ( )والشافعية ( )واملالكية ( )احلنرية من علماءالاهب مجهور    
 .والك فيما مل يكن ركناً , ولي  على املأموم سجود سهو, سهو املأموم 

 :تخريج المسألة على األصول التي استند عليها ابن حزم :ثالثالفرع ال

 :في هذه المسألةاألصول التي استند عليها ابن حزم    من

 داللة العام على أفراده قطعية

 .بيان وجه تخريج رأي ابن حزم على األصل المذكور 

                                                           

 .( 8/ :)احمللى باآلثار البن حزم (   )
/  :)اهلداية يف شرح بداية املبتدي للمرغيناين ,  (75 /  :)لشرائع للكاساين بدائع الصنائع يف ترتيب ا: يُنظر   ( )

75).  
 (.   /  :)شرح خمتصر خليل للخرشي , ( 8  /  :)التاج واإلكليل ملختصر خليل للعبدري املالكي : يُنظر (   )
, (    /  :)هذب  للنووي اجملموع شرح امل, ( 7 /  :)املهذب يف فقة اإلمام الشافعي للشريازي : يُنظر (   )

 (.1  / 8:)خمتصر املزين 
 .(17 /  :)كشاف القناع عن منت اإلقناع للبهويت , (  8 /  :)الكايف يف فقه اإلمام أمحد البن قدامه : يُنظر (  5)
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دون  وال حالةً  ,عن إمام اً ومل ختصص مأموم ,األدلة الواردة يف سجود السهو أتت عامة    
وجوب سجود  -رمحه اهلل -بن حزم لذلك يرى ا, فال يصار إىل التخصيص إال بدليل, حالة

 .  فيما إاا سها ومل يسه اإلمام السهو على املأموم

 صالته يف أوه  من كل آنرا أوردنا كما أمر  اهلل رسول:"-رمحه اهلل-قال ابن حزم     
 الك يف ختصيصه  حيل فال مأموم, من منررداً  وال إماماً  بذلك  خيص  ومل السهو, بسجديت

"( ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .( 8/ :)احمللى باآلثار البن حزم (   )
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 طلب الثانيالم

 جواز سجود السهو على غير طهارة 

 : -رحمه اهلل  -توثيق نص المسألة من كالم اإلمام ابن حزم : ولالفرع األ

: حيث قال  ,إىل جواز سجود السهو على غري طهارة -رمحه اهلل  -اهب اإلمام ابن حزم     
  .( )" عنه أجزأتا طهارة غري على السهو سجديت سجد ومن "

  :المعتمد من أقوال المذاهب األربعة في المسألة : ثانيرع الالف

إىل عدم جواز سجود  (5)واحلنابلة ( )والشافعية  ( ) واملالكية ( )احلنريةمن علماء الاهب مجهور     
 .السهو ب ري طهارة 

 :تخريج المسألة على األصول التي استند عليها ابن حزم :ثالثالفرع ال

 :في هذه المسألةد عليها ابن حزم  من األصول التي استن

 (االستصحاب)
إبقاء الحكم الثابت بالنصوص على أفراده وال يدخل فيه ريء ليس من 

 .أفراده إال بدليل
 بيان وجه تخريج رأي ابن حزم على المسألة

                                                           

 (. 8/ :)احمللى باآلثار البن حزم (   )
/  :)اهلداية يف شرح بداية املبتدي للمرغيناين ,  (75 /  :)ئع يف ترتيب الشرائع للكاساين بدائع الصنا: يُنظر  ( )

75).  
 (.   /  :)شرح خمتصر خليل للخرشي , ( 8  /  :)التاج واإلكليل ملختصر خليل للعبدري املالكي : يُنظر (   )
اجملموع شرح املهذب  , ( 1  / 8:)تصر املزين خم ,( 7 /  :)املهذب يف فقة اإلمام الشافعي للشريازي : يُنظر (   )

 .(   /  :)للنووي 
 .(17 /  :)كشاف القناع عن منت اإلقناع للبهويت , (  8 /  :)الكايف يف فقه اإلمام أمحد البن قدامه : يُنظر (  5)
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 قد نص عليه الشرعفإىل أن كل ما يسمى صالة  - رمحه اهلل - اهب ابن حزم
فالشرع قد حدد الصالة , الصالة على مامل يسميه الشرع صالةوال جيوز نقل أحكام , وحدده

ومل يس  سجود السهو , وغريها ,وصالة اجلنازة ,وصالة الليل ,وسنن رواتب ,من فرائض
وما ال , فُتستصحب األحكام الثابتة بالشرع يف حال الصالة يف كل ما يسمى صالة, صالةً 
 .ب ري وضوء يءلذلك فسجود السهو جيز ,فال

 الزماً  جيب وضوء وال. صالةً  السهو سجديت  يس ِ  ومل:"يف الك -محه اهللر -فقال
 .( ) "لصالة إال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (. 8/  :)احمللى باآلثار البن حزم (   )
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 رحمه اهلل  -تخريج آراء اإلمام ابن حزم : الثامن  لمبحثا- 
 .على األصول في صالة المسافر 

 . مطالبو فيه أربعة 

 .يصلي ركعتين من خرج مسافرًا مياًل فصاعدًا : األول  المطلب

 .عشرون يوماً  في إقامة سفر مدة القصر: الثاني المطلب 

في الحضر فذكرها في السفر صلى  من نسي صالة: الثالث المطلب 
 .ركعتين صالة السفر 

 .إذا ائتم مسافر بمقيم قصر المسافر : الرابع  المطلب
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 طلب األولالم

 يصلي ركعتين من خرج مسافراً مياًل فصاعداً 

 : -رحمه اهلل  -توثيق نص المسألة من كالم اإلمام ابن حزم : ولالفرع األ

 ,إىل أن أقل مسافة يقصر فيها ما كانت مياًل فصاعداً  -رمحه اهلل-ابن حزم اإلمام  اهب   
 ومن خرج عن بيوت مدينته, أو قريته, أو موضع سكناه فمشى ميالً " : -رمحه اهلل-حيث قال 

 . ( ) " صلى أربعاً : صلى ركعتني وال بد إاا بلغ امليل, فإن مشى أقل من ميل فصاعداً 

 :أقوال المذاهب األربعة في المسألة  المعتمد من: ثانيالفرع ال

 :اختلف علماء املذاهب األربعة يف هذه املسألة على قولني

 .من أن أقل مسافة للقصر هي مسرية ثالثة أيام ولياليها  ( )ما اهب إليه احلنرية: القول األول

أن أقلها مسرية  من (5)واحلنابلة ( )والشافعية( )ما اهب إليه اجلمهور من املالكية  :القول الثاني
 .واليت تساوي مثانية وأربعني ميالً , يومني وهي أربعة برد

 :تخريج المسألة على األصول التي استند عليها ابن حزم  :ثالثالفرع ال

 :في هذه المسألةمن األصول التي استند عليها ابن حزم  

 داللة العام على أفراده قطعية

                                                           

 .( 1 / :)احمللى باآلثار البن حزم (   )
 .(81/  :)اهلداية يف شرح بداية املبتدي للمرغيناين , ( 1/  :)بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع للكاساين : ظر يُن(   )
 .(57/  :)شرح خمتصر خليل للخرشي , (1  /  :)مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل للرُّعيين : يُنظر (   )
 .(85 /  :)الطالبني وعمدة املرتني للنووي  روضة, (   /  :)اجملموع شرح املهذب للنووي : يُنظر (   )
 .( 1 /  :)شرح منتهى اإلرادات للبهويت , (   :)الروض املربع شرح زاد املستقنع للبهويت : يُنظر (  5)
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 .لمذكور بيان وجه تخريج رأي ابن حزم على األصل ا

ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت ] :قوله تعاىل

 .{202:النساء}[ حت خت   

 :وجه الداللة

فالرعل الذي أتى بعد , يف اآلية صي ة من صيغ العموم ألن النكرة أتت يف سياق الشرط    
يف األرض وكل  فكل ضرب  , واملصدر نكرة لذلك ع  ,من زمن ومصدر إاا الشرطية مركبٌ 

فيبقى اللرظ على , وحيث مل يرد نص خيصص أو حيدد مسافة السرر, قصر هييكون ف سرر  
وما  , والسرر يف الل ة هو الربوز عن حمل اإلقامة ومرارقة السكىن, عمومه كما يف ل ة العرب

كان خيرج للبقيع وخيرج لقضاء    وألن الرسول , كان أقل من ميل ال يسمى سررًا يف الل ة 
 . -رمحه اهلل-انت أقل مسافة للقصر ميالً عند ابن حزم لذلك ك, احلاجة وال يقصر

هو الربوز عن حملة اإلقامة, وكذلك الضرب يف : والسرر" :في ذلك -رحمه اهلل -فقال      
من أهل الل ة اليت هبا خوطبنا وهبا نزل القرآن سواه, فال جيوز  األرض, هذا الذي ال يقول أحدٌ 

قد خرج إىل  مث وجدنا رسول اهلل , النص بإخراجه أن خيرج عن هذا احلك  إال ما صحَّ 
البقيع لدفن املوتى, وخرج إىل الرضاء لل ائط والناس معه فل  يقصروا وال أفطروا, وال أفطر وال 

فخرج هذا عن أن يسمى سرراً, وعن أن يكون له حك  السرر, فل  جيز لنا أن نوقع  ,قصر
جة يف الل ة سرراً, فل  جند الك يف أقل من اه من هو حاس  سرر وحك  سرر إال على من مسَّ 

  .( )"ميل

 

 
                                                           

 (.   /  :)احمللى باآلثار البن حزم (   )
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 طلب الثانيالم

 مدة القصر في إقامة سفر عشرون يوماً 

 : -رحمه اهلل  -توثيق نص المسألة من كالم اإلمام ابن حزم : ولاأل الفرع

هي عشرون يف إقامة سرر إىل أن أقصى مدة للقصر  -رمحه اهلل-اهب اإلمام ابن حزم     
, أو جهاد , يف املرء سافر فإن ": فقال يف الك,يوماً   األسرار من الك غري أو عمرة , أو حج 
 . ( ) " أمتَّ  أكثر أقام وإن قصر, بلياليها يوماً  عشرين واحد مكان يف فأقام

  :المعتمد من أقوال المذاهب األربعة في المسألة : ثانيال الفرع

 :ألة إىل ثالثة أقوالاختلف علماء املذاهب األربعة يف هذه املس   

 املسافر إاا نوى اإلقامة يف بلد مخسة عشر يوماً من أن  ( )احلنرية ما اهب إليه: القول األول
 .قصرفله الت  صالته, وإن نوى أقل من الك ويالقصر  منميتنع 

 فإنه ماملسافر إاا نوى اإلقامة أربعة أيامن أن  ( )والشافعية ( )املالكيةما اهب إليه : القول الثاني
 .قصرفله الت  صالته, وإن نوى أقل من الك وي ميتنع من القصر

أكثر من أربعة أيام أو  اإلقامة إاا نوى املسافر أن من (5)احلنابلةما اهب إليه  :القول الثالث
 .قصرفله الت  صالته, وإن نوى أقل من الك وي ميتنع من القصر فإنهأكثر من عشرين صالة 

 :لمسألة على األصول التي استند عليها ابن حزم تخريج ا :ثالثال الفرع
                                                           

 .(1  / :)احمللى باآلثار البن حزم (   )
 .(81/  :) للمرغينايناهلداية يف شرح بداية املبتدي , (17/  :)شرائع للكاساين بدائع الصنائع يف ترتيب ال: يُنظر (   )
 .( 1/  :)شرح خمتصر خليل للخرشي , (1  /  :)مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل للرُّعيين  : يُنظر   ( )
 (. 8 /  :)وي روضة الطالبني وعمدة املرتني للنو , (  1 /  :)اجملموع شرح املهذب للنووي : يُنظر   ( )
 (.11 /  :)شرح منتهى اإلرادات للبهويت , (    :)الروض املربع شرح زاد املستقنع للبهويت : يُنظر   (5)
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 :في هذه المسألةمن األصول التي استند عليها ابن حزم  

 ول فعل الـرس:أوالً 

 :بيان وجه تخريج رأي ابن حزم على األصل المذكور 

 يقصر يوماً  عشرين بتبوك  اهلل رسول أقام ":قال  اهلل عبد بن جابر عن
  ". الصالة

 :وجه الداللة

لذلك تقصر الصالة يف إقامة السرر ملدة , حكمه أن نتأسى به عل الرسول ف
 . عشرين يوماً تأسياً برعله 

 داللة العام على أفراده قطعية: ثانياً 

 :بيان وجه تخريج رأي ابن حزم على األصل المذكور 

 إىل هذا األصل يف جعله هذه املدة تع  أي إقامة -رمحه اهلل  -استند ابن حزم     
يف تبوك    حيث أن فعل الرسول , سرر سواًء كان الك جلهاد  أو حج  أو غريه

حال احلج  ومل خيصص الرسول , ويف مكة كان بيانًا جلواز القصر يف إقامة السرر
إا ال خمصص حلال   ,ملطلق السرر وعلى هذا فتبقى هذه املدة عامةً , عن حال اجلهاد

 .عن حال من نص  أو إمجاع

 يوماً  عشرين تبوك يف  النيب مقام لوال أنه يقيناً  فصحَّ " :-رحمه اهلل-في ذلك قال       
 مسافراً, املرء فيه يكون يوم يف إال القصر جيوز ال لكان  ,يقصر الك دون ومبكة  يقصر,
 أن بذلك صحَّ  ,يقصر بتبوك يوماً  عشرين  أقام لددمَّا لكن, اإلمتام يلزمه يوم   مقي  ولكان
 فال أكثر إقامة نوى أو أكثر أقام فإن السرر, حك  فيها فله املسافر  أقامها إاا يوماً  عشرين
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 بعشرين اجلهاد يف اإلقامة خصَّ  من بني فرق وال ,أصالً  اإلقامة حك  عن الك خيرج برهان
 جيوز ال باطل كله وهذا األماكن, سائر دون بتبوك بذلك خص من وبني فيها, يقصر يوماً 
 .( ) "سنة وال قرآن نص به تيأ مل إا به, القول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.1  /  :)احمللى باآلثار البن حزم (   )
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 طلب الثالثالم

 في الحضر فذكرها في السفر صلى ركعتين صالة سفر من نسي صالةً 

 : -رحمه اهلل  -توثيق نص المسألة من كالم اإلمام ابن حزم : ولاأل الفرع

نسيها يف احلضر  إىل أن املسافر إاا تذكر صالًة رباعيةً  -رمحه اهلل-اهب اإلمام ابن حزم      
 صالة سرر يف وهو اكر ومن" : يف الك -رمحه اهلل-فقال , أو نام عنها فإنه يقضيها ركعتني

 . ( )" بد وال ركعتني هاصالَّ  إقامته يف عنها نام أو نسيها

 :المعتمد من أقوال المذاهب األربعة في المسألة  :ثانيال الفرع

من أن املسافر إاا  (5)واحلنابلة  ( )والشافعية ( )الكية وامل ( )اهب مجهور العلماء من احلنرية    
 . أربعاً  السرر يف قضاهايف احلضر  رباعيةٌ  فاتته صالةٌ 

 :تخريج المسألة على األصول التي استند عليها ابن حزم  :ثالثال الفرع

 :في هذه المسألةمن األصول التي استند عليها ابن حزم  

 اءعلى حكم األري الظاهر النصداللة 

 .بيان وجه تخريج رأي ابن حزم على األصل المذكور 

                                                           

 .(8  /  :)احمللى باآلثار البن حزم (   )
/  )هلداية يف شرح بداية املبتدي للمرغيناين  ا, (7  /  )بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع للكاساين : يُنظر (   )

8 .) 
شرح خمتصر , (1  /  )مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل للرُّعيين , ( 11 /  )املدونة لإلمام مالك : يُنظر (   )

 .(11 /  )التاج واإلكليل ملختصر خليل للعبدري , ( 57/  )خليل للخرشي 
 .(81 /  )روضة الطالبني وعمدة املرتني للنووي , ( 11 /  )الشافعي للشريازي املهذب يف فقة اإلمام :  يُنظر (   )
 .(15 /  )شرح منتهى اإلرادات للبهويت , (   )الروض املربع شرح زاد املستقنع للبهويت : يُنظر (  5)
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 فليصلها عنها نام أو صالة نسي من:" بقول الرسول  -رمحه اهلل-استدل ابن حزم        
ظاهر هذا النص إىل أن وقت هذه الصالة الرائتة بسبب نوم  أو نسيان  فدلَّ ,  ( )"ذكرها إذا

 . تأخذ حك  صالة السررإهنا رر فلذلك إاا تذكرها يف س, أصبح يف حني تذكرها

 ,أدائها وقت وقتها  جعل فإمنا :"معلقًا على احلديث السابق -رمحه اهلل-قال يف الك      
 وكل سرر, صالة فهي سرر   يف تؤدى صالة    فكل عنها, نام أو فيه نسيها الذي الوقت ال

 . ( )"بد وال حضر صالة فهي حضر   يف تؤدى صالة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

الة رق  باب من نسي صالة فليصل إاا اكرها وال يعيد تلك الص ,كتاب مواقيت الصالة:أخرجه البخاري (   )
باب قضاء الصالة الرائتة واستحباب تعجيل قضائها رق   :ومسل  يف كتاب املساجد ومواضع الصالة, (517)
(18 .) 

 (.1  /  :)احمللى باآلثار البن حزم (   )



 ختريج اآلراء الىت خالف فيها اإلمام ابن حزم املعتمد من املذاهب األربعة على األصول
194 

 الرابعطلب الم

 إذا ائتم مسافر بمقيم قصر المسافر

 : -رحمه اهلل  -توثيق نص المسألة من كالم اإلمام ابن حزم : ولاأل الفرع

إىل أن املسافر إاا صلى خلف مقي  يت  الصالة فواجب  -رمحه اهلل -اهب اإلمام ابن حزم    
 وال قصر مقي  إمام الةبص مسافرٌ  ىصلَّ  فإن" :-رمحه اهلل -حيث قال , على املسافر أن يقصر

 . ( ) "بد

 :المعتمد من أقوال المذاهب األربعة في المسألة : ثانيال الفرع

 أن املسافر إااعلى  (5)واحلنابلة ( )والشافعية( )واملالكية  ( )احلنريةمن  العلماء اهب مجهور   
 .لإلمام متابعةً  أربعاً  الصالة إمتام عليه جيب اقتدى باملقي ,

 :تخريج المسألة على األصول التي استند عليها ابن حزم  :ثثالال الفرع

 :في هذه المسألةمن األصول التي استند عليها ابن حزم  

 داللة العام على أفراده قطعية

 .بيان وجه تخريج رأي ابن حزم على األصل المذكور 

                                                           

 .(1  /  :)احمللى باآلثار البن حزم (   )
 (. 8/  :)اية يف شرح بداية املبتدي للمرغيناين اهلد, ( 1/  :)بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع للكاساين : يُنظر (   )
 .( 1/  :)شرح خمتصر خليل للخرشي , ( 5 /  :)مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل للرُّعيين : يُنظر (   )
 .( 1 /  :)املهذب يف فقة اإلمام الشافعي للشريازي , ( 1 /  :)روضة الطالبني وعمدة املرتني للنووي : يُنظر   ( )
 .(15 /  :)شرح منتهى اإلرادات للبهويت (    :)الروض املربع شرح زاد املستقنع للبهويت : يُنظر (  5)
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 اهلل إن": له قال  اهلل رسول أن  ( )أمية بن عمرو حبديث -رمحه اهلل-استدل ابن حزم    
 ."الصالة ونصف الصيام  المسافر  عن وضع قد

خيص املأموم من املسافرين من إمامه   نصٌ  ومل يأتِ , فع َّ هذا احلديث بظاهره كل مسافر    
  .دون غريها أو حالةً 

 من إمام   من مأموماً   خيص ومل:"معلقًا على احلديث السابق -رمحه اهلل-حيث قال  
 . ( )"منررد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 بن كعب بن ناشرة بن عبيد بن إياس بن اهلل عبد بن خويلد بن أمية بن عمروهو الصحايب اجلليل :  أمية بن عمرو(   )
 عليه اهلل صلى النيب أمية, بعثه أبا يكىن ة,كنان ابن علي بن مناة عبد بن بكر بن ضمرة بين ضمرة من بن جدي
: يُنظر. الستني قبل معاوية أيام آخر عمرو وكيال, وتويف النجاشي إىل وأرسله قريش, إىل عينا وحده وسل 

 .(11 /  ) الصحابة متييز يف اإلصابة, ( 8 /  ) ال ابة أسد, ( 1  /  ) األصحاب معرفة يف االستيعاب
 (.   /  :)بن حزم احمللى باآلثار ال(   )
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 رحمه اهلل  -تخريج آراء اإلمام ابن حزم : التاسع  مبحثال
 .على األصول في صالة الجمعة والعيدين  -

 .  طالبو فيه مخسة م 

 .وجوب غسل الجمعة: األول  المطلب

 .أقل عدد في الجمعة اثنان أحدهما اإلمام : الثاني  المطلب

 .وجوب الجمعة على المسافر: الثالث  المطلب

 .الخطبة في صالة الجمعة مستحبة :الرابع  المطلب

 .وجوب التكبير ليلة عيد الفطر : الخامس  المطلب
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 طلب األولالم

 وجوب غسل الجمعة

 : -رحمه اهلل  -توثيق نص المسألة من كالم اإلمام ابن حزم : ولاأل الفرع

 وال سل": حيث قال, إىل وجوب غسل يوم اجلمعة -رمحه اهلل-اهب اإلمام ابن حزم    
 . ( ) "اجلمعة يوم واجب

  :األربعة في المسألة المعتمد من أقوال المذاهب : ثانيال الفرع

إىل أن غسل يوم  (5)واحلنابلة  ( )والشافعية  ( ) واملالكية ( )احلنريةمن علماء الاهب مجهور    
 .مؤكدة  اجلمعة سنةٌ 

 :تخريج المسألة على األصول التي استند عليها ابن حزم  :ثالثالفرع ال

 :في هذه المسألةمن األصول التي استند عليها ابن حزم  

 الصريحالنص  داللة

 بيان وجه تخريج رأي ابن حزم على األصل المذكور 

 اهلل رسول على أشهد: قال  ( )اخلدري سعيد حبديث أيب -رمحه اهلل  -استدل ابن حزم     
 طيباً  يمس وأن ,يستن وأن ,محتلم كل على واجبٌ  الغسل يوم الجمعة": قال"( ). 

                                                           

 (.85 / :)احمللى باآلثار البن حزم (   )
/  :)اهلداية يف شرح بداية املبتدي للمرغيناين ,  ( 5 /  :)بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع للكاساين : يُنظر (   )

 1) .  
 (.85/ :)شرح خمتصر خليل للخرشي , (1 :)خمتصر خليل : يُنظر (   )
 (.  /  :)روضة الطالبني وعمدة املرتني للنووي , (   /  :)يف فقة اإلمام الشافعي للشريازي املهذب : يُنظر (   )
 .( 8/  :)شرح منتهى اإلرادات للبهويت , (57 :)الروض املربع شرح زاد املستقنع للبهويت : يُنظر (  5)
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ليوم اجلمعة وال يصح حديث صريح فهذا نص صريح صحيح على وجوب االغتسال     
 .يصرفه عن الوجوب عند ابن حزم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                          

 أبو األجبر اخلزرجي بن عبيد بن علبةث بن عبيد بن سنان بن مالك بن هو الصحايب اجلليل سعد: اخلدري  سعيد أبو (  )
 عنه وروى كثرية, سننا وسل  عليه اهلل صلى اهلل رسول عن حرظ ممن وكان بكنيته , مشهور هو اخلدري, سعيد
 األصحاب معرفة يف االستيعاب:يُنظر. ه 7 سنة تويف,وفضالئه   وعلمائه  األنصار جنباء من وكان ,مجاً  علماً 

 . (15/  ): الصحابة ييزمت يف اإلصابة, ( 11/  ):
باب وجوب ,كتاب اجلمعة  :ومسل  ,(871)باب فضل ال سل يوم اجلمعة رق   ,كتاب اجلمعة  :أخرجه البخاري (  )

 (. 1 8)غسل اجلمعة على كل بالغ من الرجال رق  
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 طلب الثانيالم

 أقل عدد في الجمعة اثنان أحدهما اإلمام

 : -رحمه اهلل  -توثيق نص المسألة من كالم اإلمام ابن حزم : ولاأل الفرع

, املصلني اثنني فصاعداً  إىل أن اجلمعة تصلى إاا كان عدد -رمحه اهلل-اهب اإلمام ابن حزم   
 . ( )" بالقراءة فيهما جيهر ركعتان فصاعداً  اثنان هاصالَّ  إاا واجلمعة ":  -رمحه اهلل -فقال 

  :المعتمد من أقوال المذاهب األربعة في المسألة : ثانيال الفرع

 :إىل ثالثة أقوالاختلف علماء املذاهب األربعة يف هذه املسألة    

 وأقل, اجلمعة ال تنعقد إال به يف شرطٌ  من أن اجلماعة ( )ب إليه احلنرية ما اه :القول األول
 .اإلمام سوى رجال   ثالثة عنده  اجلماعة

 للصالة رجالً  عشر اثين النعقادها حضور شرتطيُ  من أنه ( )املالكية ما اهب إليه :القول الثاني
 .واخلطبة

 فأكثر أربعني إال حبضور ال تنعقدمن أهنا  (5)واحلنابلة ( )الشافعية ما اهب إليه :القول الثالث
 . باإلمام

 :ألصول التي استند عليها ابن حزم تخريج المسألة على ا :ثالثال الفرع
                                                           

 (.8  / :)احمللى باآلثار البن حزم (   )
/  :)اهلداية يف شرح بداية املبتدي للمرغيناين ,  (18 /  :) بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع للكاساين: يُنظر (   )

8 ). 
 .(71/  :)شرح خمتصر خليل للخرشي ,  ( 1 /  :)مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل للرُّعيين : يُنظر (   )
 ( .7/  :)وي روضة الطالبني وعمدة املرتني للنو  ,( 17 /  :)املهذب يف فقة اإلمام الشافعي للشريازي : يُنظر (   )
 (.   /  :)شرح منتهى اإلرادات للبهويت  ,(  5 :)الروض املربع شرح زاد املستقنع للبهويت : يُنظر (  5)
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 :في هذه المسألةمن األصول التي استند عليها ابن حزم  

 أو إجماع بنصٍ  صرف عن الوجوب إالواليُ األمر يقتضي الوجوب :أوالً 

 .على األصل المذكور  بيان وجه تخريج رأي ابن حزم

 ٱ] : على وجوب صالة اجلمعة على كل أحد بقوله  -رمحه اهلل-استدل ابن حزم    

[ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

 .{5:اجلمعة}

 :وجه الداللة

 ﴿:قوله تعاىل            ﴾  ٌواكر اهلل املقصود به , واألمر يقتضي الوجوب, أمر

 .معةصالة اجل

 داللة العام على أفراده قطعية: ثانياً 

 .بيان وجه تخريج رأي ابن حزم على األصل المذكور 

 ﴿:قوله تعاىل           ﴾  جاء عامًا جلميع املؤمنني فل  حيدد عدد معني ومل

إال  تقام اجلمعةال فيه حتديد لعدد معني أو إمجاع   صحيحة   أو سنة   من كتاب   صريحٌ  نصٌ  يأتِ 
ألن , ومن كان مبررده ال جتب عليه اجلمعة, هبذا فإن اجلمعة واجبة على االثنني فصاعداً به 

 .اجلماعة جتب على االثنني فصاعداً فيصدق عليهما لرظ اجلمع الدال على العموم يف اآلية
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 األمر هذا عن رجخي أن جيوز فال:"بعد أن أورد اآلية السابقة  -رمحه اهلل-قال ابن حزم     
 إال الك ولي  عنه, خروجه على متيقن إمجاعٌ  أو جليٌ  نصٌ  جاء من إال أحدٌ  احلك  هذا وعن
 . ( )" وحده الرذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .( 5 /  :)احمللى باآلثار البن حزم (   )
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 طلب الثالثالم

 وجوب الجمعة على المسافر

 : -رحمه اهلل  -توثيق نص المسألة من كالم اإلمام ابن حزم : ولاأل الفرع

 ":حيث قال, إىل وجوب صالة اجلمعة على املسافر -رمحه اهلل -م اهب اإلمام ابن حز    
 . ( )"واملقي  واحلر, والعبد, سرره, يف املسافر ,اجلمعة وجوب من اكرنا فيما وسواءٌ 

  :المعتمد من أقوال المذاهب األربعة في المسألة : ثانيال الفرع

 جتب إىل أن اجلمعة ال (5)واحلنابلة  ( )يةوالشافع ( )واملالكية ( )اهب مجهور العلماء من احلنرية    
 .املسافر على

 :تخريج المسألة على األصول التي استند عليها ابن حزم  :ثالثال الفرع

 :في هذه المسألةمن األصول التي استند عليها ابن حزم  

 أو إجماع األمر يقتضي الوجوب واليصرف عن الوجوب إال بنصٍ :أوالً 

 .زم على األصل المذكور بيان وجه تخريج رأي ابن ح

                                                           

 (. 5 / :)احمللى باآلثار البن حزم (   )
/  :)داية يف شرح بداية املبتدي للمرغيناين اهل, (58 /  :)بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع للكاساين : يُنظر (   )

8 ). 
 ( 7 /  :)مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل للرُّعيين , (81/  :)شرح خمتصر خليل للخرشي : يُنظر (   )
 .(  /  :)روضة الطالبني وعمدة املرتني للنووي , (15 /  :)املهذب يف فقة اإلمام الشافعي للشريازي : يُنظر (   )
 (.1  /  :)شرح منتهى اإلرادات , (1  :)الروض املربع شرح زاد املستقنع للبهويت : يُنظر (  5)
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 ٱ]  بقوله  على وجوب صالة اجلمعة على كل أحد   -رمحه اهلل-استدل ابن حزم    

[ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

 .{5:اجلمعة}

 :وجه الداللة

 .واألمر يقتضي الوجوب, أمر ﴾ ڀ ڀ ڀ ڀ ﴿:قوله تعاىل   

 داللة العام على أفراده قطعية: ثانياً 

جاء عامًا جلميع املؤمنني فشمل املسافر  ﴾ ٻ ٻ ٱ ﴿:وله تعاىلق :وجه الداللة
خيرج املسافر من هذا  أو إمجاع   صحيحة   أو سنة   من كتاب   صريحٌ  نصٌ  ومل يأتِ , وغري املسافر

 .على املسافر وغري املسافر عند ابن حزم فبهذا فإن اجلمعة واجبةٌ , اخلطاب

فهذا خطاٌب ال جيوز أن خيرج منه  :"اآلية السابقة بعد أن أورد  -رمحه اهلل-قال يف الك       
  .( ) "من رسول اهلل  ب ري نص   وال عبدٌ  مسافرٌ 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.55 /  :)احمللى باآلثار البن حزم (   )
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 طلب الرابع الم

 الخطبة في صالة  الجمعة مستحبة

 : -رحمه اهلل  -توثيق نص المسألة من كالم اإلمام ابن حزم : ولاأل الفرع

 وليست ":حيث قال, حباب خطبة اجلمعةإىل است -رمحه اهلل -اهب اإلمام ابن حزم    
 أن له ونستحب, بد وال جهراً  ركعتني هاصالَّ  خطبة   دون إمام صالها فلو ,فرضاً  اخلطبة

  .( )"خيطبهما

  :المعتمد من أقوال المذاهب األربعة في المسألة : ثانيالفرع ال

 يف شرطٌ  اخلطبة أن إىل (5)نابلةواحل ( )والشافعية ( )واملالكية ( )اهب مجهور العلماء من احلنرية    
 .بدوهنا تصح ال اجلمعة,

 :ألصول التي استند عليها ابن حزم تخريج المسألة على ا :ثالثال الفرع

 :في هذه المسألةمن األصول التي استند عليها ابن حزم  

 ولم يقم نصٌ ,مجملٍ  من الطاعات إذا لم تأت مبينًة ألمرٍ  أفعال الرسول 
 ألصل حملها على االئتساء واالستحباب ال على الوجوبا ,يجعلها خاصة به

 .بيان وجه تخريج رأي ابن حزم على األصل المذكور 
                                                           

 .( 1 /  :)احمللى باآلثار البن حزم (   )
/  :)للمرغيناين  اهلداية يف شرح بداية املبتدي, ( 1 /  :)بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع للكاساين : يُنظر (   )

8 ). 
 .(78/  )شرح خمتصر خليل للخرشي , (58 /  :)مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل للرُّعيين : يُنظر (   )
 (.  /  )روضة الطالبني وعمدة املرتني للنووي , (11 /  )املهذب يف فقة اإلمام الشافعي للشريازي : يُنظر   ( )
 (.5  /  :)شرح منتهى اإلرادات للبهويت , ( 5 :) املستقنع للبهويت  الروض املربع شرح زاد: يُنظر (  5)
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ومل تأت مبينًة ألمر  جممل  حىت حتمل , قربةتعترب اليت  من أفعال النيب  خطبة اجلمعة فعلٌ     
حيث  ,لذلك فحكمها عند ابن حزم بناًء على أصوله مستحبة وليست فرض, على الوجوب

  .( )"فرضاً  فعله ولي   برعله االئتساء لنا فإمنا  :"-رمحه اهلل-قال 

 پ پ پ پ ٻ ٻ]:مل جيعل قوله تعاىل -رمحه اهلل -ه وحيث أنَّ      

ألن اكر اهلل يف , دااًل على وجوب اخلطبة{5:اجلمعة}[ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

 .اآلية املقصود هبا عنده صالة اجلمعة ال اخلطبة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (. 1 /  :)احمللى باآلثار البن حزم (   )
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 طلب الخامس لما

 وجوب التكبير ليلة عيد الفطر

 : -رحمه اهلل  -توثيق نص المسألة من كالم اإلمام ابن حزم : ولالفرع األ

 ":-رمحه اهلل -واجب حيث قال  الرطر اهب اإلمام ابن حزم إىل أن التكبري ليلة عيد   
 . ( )"فرض  الرطر عيد ليلة والتكبري

  :المذاهب األربعة في المسألة  المعتمد من أقوال: ثانيال الفرع

 :إىل قولني يف هذه املسألة  املذاهب األربعة علماءاهب مجهور     

 .أن التكبري ليلة العيد ورفع الصوت به غري مشروعمن  ( )ما اهب إليه احلنرية :القول األول 

بري ليلة العيد سنة التك أن من (5)واحلنابلة ( )والشافعية ( )ما اهب إليه املالكية :القول الثاني 
 .ولي  واجباً 

 :تخريج المسألة على األصول التي استند عليها ابن حزم  :ثالثال الفرع

 :في هذه المسألةمن األصول التي استند عليها ابن حزم  

 أو إجماع مر يقتضي الوجوب واليصرف عن ذلك إال بنصٍ األ
 :بيان وجه تخريج رأي ابن حزم على األصل المذكور

                                                           

 (. 1 / :)احمللى باآلثار البن حزم (   )
 (.11 /  :)بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع للكاساين : يُنظر   ( )
 (. 1 /  :)شرح خمتصر خليل للخرشي : يُنظر (   )
 .  (7  /  :)املهذب يف فقة اإلمام الشافعي للشريازي : يُنظر   ( )
  (. 5 /  :)الشرح الكبري على منت املقنع البن قدامه : يُنظر   (5)
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على وجوب التكبري ليلة العيد بقوله تعاىل بعد آيات الصيام  -رمحه اهلل -حزم  استدل ابن

 :فقوله تعاىل,{239:البقرة}[ ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ]

وهو من صيغ األمر اليت تدل على الوجوب , بالم األمر جمزومٌ  مضارعٌ  فعلٌ  ﴾ ۅ ﴿
, د آيات الصياموهذا األمر أتى بع, يصرف هذا األمر عن الوجوب أو إمجاع   وما من نص  , 

 .  لذلك خصَّ ابن حزم هذا احلك  بليلة عيد الرطر
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 خاتمهال
 وفيها أه  ما توصلت إليه من نتائج
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 :الخاتمة

 :وفيها أهم ماتوصلت إليه من النتائج

: يف منهجه األصويل هي –رمحه اهلل  -األصول املعتمدة عند اإلمام ابن حزم  . 
أن حك  األشياء عنده ستصحاب, و الكتاب, والُسنة, واإلمجاع, والدليل, واال

 .قبل وبعد ورود الشرع على اإلباحة
 

يف منهجه األصويل  –رمحه اهلل  -األصول ال ري معتمدة عند اإلمام ابن حزم  . 
, وقول الصحايب, وسد الذرائع, واملصاحل املرسلة, واالستحسان, القياس: هي

 .وعمل أهل املدينة
 

لى األصول عليه ملحوظات تعريف الباحث عثمان شوشان لعل  ختريج الرروع ع . 
وكونه جعل عمل املخرج اجتهاداً , قصر التخريج على القواعد األصولية : منها

 .استنباطياً 
 

وتعريف الدكتور جربيل مي ا من أجود , تعريف الدكتور يعقوب الباحسني . 
 .التعاريف هلذا الرن حيث أن فيهما إبراز ملعامل هذا العل 

 
العلم الذي يربط  هو -برضل اهلل-العل   التعريف الذي توصلت إليه هلذا .5

وبه يُتعرف على , الفروع الفقهيه بالقواعد واألصول التي استند عليها عالٌم ما
 .به إلى مرتبة االجتهاد االستنباطيالمخرِّج ويرتقي , أسباب الخالف

 
يف مسألة أن من تعمد  -رمحه اهلل-من األصول اليت استند عليها اإلمام ابن حزم  .1

أن األمر املؤقت بوقت حمدود الطرفني : لصالة فال يقدر على قضائها أبدًا ترك ا
 جديد   ال جيوز تعجيل أدائه قبل وقته وال تأخريه عن وقته والبد لقضائه من أمر  

 .غري األمر الذي جاء لألداء
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يف مسألة أن العورة  -رمحه اهلل-من األصول اليت استند عليها اإلمام ابن حزم  .7
أن : ولي  الرخذ عورة, ها يف الصالة من الرجل حلقة الدبر والذكراملررتض سرت 

  .اجلبلية حتمل على اإلباحةأفعال الرسول 
 

يف مسألة عدم الترريق  -رمحه اهلل-من األصول اليت استند عليها اإلمام ابن حزم  .8
 .االستصحاب: بني عورة احلرة وعورة األمة 

 
صالة  يءيف أنه ال جتز  -رمحه اهلل-حزم  من األصول اليت استند عليها اإلمام ابن .1

وأن , أن داللة العام على مجيع أفراده قطعية: وإقامة   فريضة يف اجلماعة إال بأاان  
 .أو إمجاع األمر يقتضي الوجوب وال يصرف عن الوجوب إال بنص  

 
يف مسألة وجوب  -رمحه اهلل-من األصول اليت استند عليها اإلمام ابن حزم  .1 

العط  وتشميت العاط  ورد السالم وإن كان يف أثناء األاان محد اهلل عند 
وأن األمر يقتضي الوجوب وال , أن داللة العام على مجيع أفراده قطعية: واإلقامة

 .أو إمجاع يصرف عن الوجوب إال بنص  
 

يف مسألة وجوب  -رمحه اهلل-من األصول اليت استند عليها اإلمام ابن حزم  .  
أن األمر يقتضي الوجوب : الرالح أال صلوا يف الرحال زيادة املؤان بعد حي على

 .أو إمجاع وال يصرف عن الوجوب إال بنص  
 

يف مسألة وجوب  -رمحه اهلل-من األصول اليت استند عليها اإلمام ابن حزم  .  
محد اهلل عند العط  وتشميت العاط  ورد السالم وإن كان يف أثناء األاان 

وأن األمر يقتضي الوجوب وال , يع أفراده قطعيةأن داللة العام على مج: واإلقامة
 .أو إمجاع يصرف عن الوجوب إال بنص  

 
يف أن رفع اليدين  -رمحه اهلل-من األصول اليت استند عليها اإلمام ابن حزم  .  

مل على حيُ  املبني ألمر    أن فعل الرسول: الصالة إال به يءال جتز  للتكبري فرضٌ 
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أو  ب وال يصرف عن الوجوب إال بنص  يقتضي الوجو  وأن األمر , الوجوب
 .عن فعل كل ما خالف العمل املأمور وأن األمر هنيٌ , إمجاع

 
يف أن االستعااة من  -رمحه اهلل-من األصول اليت استند عليها اإلمام ابن حزم  .  

أن داللة العام على مجيع أفراده : يف كل ركعة قبل القراءة الشيطان الرجي  فرضٌ 
 .أو إمجاع تضي الوجوب وال يصرف عن الوجوب إال بنص  وأن األمر يق, قطعية

 
يف أن االستعااة من  -رمحه اهلل-من األصول اليت استند عليها اإلمام ابن حزم  .5 

يف كل  جهن  ومن عذاب القرب وفتنة احمليا واملمات وفتنة املسيح الدجال فرضٌ 
لوجوب وال وأن األمر يقتضي ا, أن داللة العام على مجيع أفراده قطعية: تشهد

 .أو إمجاع يصرف عن الوجوب إال بنص  
 

يف أنه ال جتزيء  -رمحه اهلل-من األصول اليت استند عليها اإلمام ابن حزم  .1 
أن داللة العام على : صالة الرجل يف بيته إاا مل يكن يائسًا من إدراك اجلماعة

ص وأن األمر يقتضي الوجوب وال يصرف عن الوجوب إال بن, مجيع أفراده قطعية
وأن النري إاا , عن فعل كل ما خالف العمل املأمور وأن األمر هنيٌ , أو إمجاع

 .تسلط على اس  جن   نكرة  يريد النهي والبطالن
 

يف أنه جيب اكر  -رمحه اهلل-من األصول اليت استند عليها اإلمام ابن حزم  .7 
أن األمر يقتضي الوجوب وال يصرف عن الوجوب إال : دعاء دخول املسجد

 .أو إمجاع بنص  
 

يف جواز إمامة  -رمحه اهلل-من األصول اليت استند عليها اإلمام ابن حزم  .8 
 .أن داللة العام على مجيع أفراده قطعية: املضطجع ويضطجع من وراءه فرضاً 

 
يف أنه إاا جاء  -رمحه اهلل-من األصول اليت استند عليها اإلمام ابن حزم  .1 

أن داللة العام على : وال يعتد بتلك الركعةفإنه يركع معه  اً املسبوق واإلمام راكع
 .مجيع أفراده قطعية
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يف أنه يصلي العراة  -رمحه اهلل-من األصول اليت استند عليها اإلمام ابن حزم  .1 

أن داللة العام على مجيع : خلف إمامه  كالصالة الدائمة مع غض أبصاره 
 .أفراده قطعية

 
يف أن صالة املرأة  -رمحه اهلل- من األصول اليت استند عليها اإلمام ابن حزم .  

, أن داللة العام على مجيع أفراده قطعية: مع اجلماعة أفضل من صالهتا يف بيتها
 .وأن حديث جمهول العني  وغري الضابط ال يقبل, و داللة النص الصريح

 
يف أن صالة املرأة إاا  -رمحه اهلل-من األصول اليت استند عليها اإلمام ابن حزم  .  

سواًء كان املنهي , أن النهي يقتضي الرساد مطلقاً : ة ال جتزيء خرجت متطيب
عن  وأن األمر هنيٌ , الزم أو جملاور منرك الزم أو غري الزم عنه لذاته أو لوصف  

 .فعل كل ما خالف العمل املأمور
 

يف أن حيرم منع  -رمحه اهلل-من األصول اليت استند عليها اإلمام ابن حزم  .  
أن النهي يقتضي التحرمي وال ُيصرف عن الك : ة اجلماعةالنساء من اخلروج لصال

 .أو إمجاع إال بنص  
 

يف مسألة بطالن  -رمحه اهلل-من األصول اليت استند عليها اإلمام ابن حزم  .  
سواًء كان املنهي عنه , أن النهي يقتضي الرساد مطلقاً : صالة املختصر يف صالته

عن فعل  وأن األمر هنيٌ , غري الزم منرك الزم أو لذاته أو لوصف الزم أو جملاور  
 .كل ما خالف العمل املأمور

 
يف مسألة بطالن  -رمحه اهلل-من األصول اليت استند عليها اإلمام ابن حزم  .5 

, أن النهي يقتضي الرساد مطلقاً : صالة من رفع رأسه إىل السماء يف الصالة
وأن , م أو غري الزمسواًء كان املنهي عنه لذاته أو لوصف الزم أو جملاور منرك الز 

 .األمر هني عن فعل كل ما خالف العمل املأمور
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يف مسألة بطالن  -رمحه اهلل-من األصول اليت استند عليها اإلمام ابن حزم  .1 

سواًء كان املنهي عنه , أن النهي يقتضي الرساد مطلقاً : صالة من افرتش اراعيه
عن فعل  وأن األمر هنيٌ  ,لذاته أو لوصف الزم أو جملاور منرك الزم أو غري الزم

 .كل ما خالف العمل املأمور
 

يف مسألة بطالن  -رمحه اهلل-من األصول اليت استند عليها اإلمام ابن حزم  .7 
, أن النهي يقتضي الرساد مطلقاً : صالة من م  احلصى أكثر من مرة يف صالته

وأن , زمسواًء كان املنهي عنه لذاته أو لوصف الزم أو جملاور منرك الزم أو غري ال
 .األمر هني عن فعل كل ما خالف العمل املأمور

 
يف مسألة بطالن  -رمحه اهلل-من األصول اليت استند عليها اإلمام ابن حزم  .8 

سواًء كان املنهي عنه , أن النهي يقتضي الرساد مطلقاً : صالة من فرقع أصابعه
هني عن فعل وأن األمر , لذاته أو لوصف الزم أو جملاور منرك الزم أو غري الزم

 .كل ما خالف العمل املأمور
 

يف مسألة بطالن  -رمحه اهلل-من األصول اليت استند عليها اإلمام ابن حزم  .1 
, املبني ألمر  جممل  يقتضي الوجوب  أن فعل الرسول: صالة من فرقع أصابعه

وأن األمر , وال ُيصرف عن الك إال بنص أو إمجاع وأن األمر يقتضي الوجوب 
 .كل ما خالف العمل املأمور  هني عن فعل

 
يف مسألة بطالن  -رمحه اهلل-من األصول اليت استند عليها اإلمام ابن حزم  .1 

أن النهي يقتضي الرساد : صالة من صلى يف املسجد وقد أكل ثومًا أو بصالً 
سواًء كان املنهي عنه لذاته أو لوصف الزم أو جملاور منرك الزم أو غري , مطلقاً 
 .هني عن فعل كل ما خالف العمل املأموروأن األمر , الزم

 
يف مسألة بطالن  -رمحه اهلل-من األصول اليت استند عليها اإلمام ابن حزم  .  

أن النهي يقتضي : صالة من ختت  يف السبابة أو الوسطى أو اإلهبام أو البنصر
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سواًء كان املنهي عنه لذاته أو لوصف الزم أو جملاور منرك الزم , الرساد مطلقاً 
 .وأن األمر هني عن فعل كل ما خالف العمل املأمور, غري الزمأو 

 
يف مسألة بطالن  -رمحه اهلل-من األصول اليت استند عليها اإلمام ابن حزم  .  

  فعل الرسول: صالة من صلى معتمدًا على جدار أو إنسان وإن كان معذوراً 
خالف العمل وأن األمر هني عن فعل كل ما , الوجوب املبني ألمر  جممل  يقتضي 

 .وأن حديث جمهول احلال ال يقبل, املأمور
 

يف مسألة بطالن  -رمحه اهلل-من األصول اليت استند عليها اإلمام ابن حزم  .  
أن النهي يقتضي الرساد : عمداً  أو مسبل   معصرر   صالة من صلى يف ثوب  

و غري منرك الزم أ أو جملاور   سواًء كان املنهي عنه لذاته أو لوصف الزم  , مطلقاً 
 .الزم

 
يف مسألة بطالن  -رمحه اهلل-من األصول اليت استند عليها اإلمام ابن حزم  .  

املبني ألمر   أن فعل الرسول: صالة من بعد عن سرتته أكثر من ثالثة أارع
األمر يقتضي الوجوب وال ُيصرف عن الك إال  وأن , جممل  يقتضي الوجوب

 .خالف العمل املأمور وأن األمر هني عن فعل كل ما, بنص أو إمجاع
 

يف مسألة مشروعية  -رمحه اهلل-من األصول اليت استند عليها اإلمام ابن حزم  .5 
من الطاعات ومل تأت مبينة ألمر   أفعال الرسول : الركعتني بعد العصر مطلقاً 

 .أهنا خاصة به حتمل على االئتساء واالستحباب  على  جممل ومل يق  نصٌ 
 

يف مسألة بطالن  -رمحه اهلل-يها اإلمام ابن حزم من األصول اليت استند عل .1 
أن األمر يقتضي : ى سنتها ومل يرصل بينهما باالضطجاعصالة الرجر ملن صلَّ 

وأن األمر هني عن فعل كل ما , الوجوب وال ُيصرف عن الك إال بنص أو إمجاع
 .خالف العمل املأمور
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يف مسألة جواز  -رمحه اهلل-من األصول اليت استند عليها اإلمام ابن حزم  .7 
من الطاعات ال ري مبينة  أن أفعال الرسول : التنرل على الراحلة حضرًا وسرراً 

وأن داللة العام على مجيع أفراده قطعية حىت , االئتساء ألمر  جممل حتمل على  
 .أو إمجاع خيص بنص  

 
يف مسألة استحباب  -رمحه اهلل-من األصول اليت استند عليها اإلمام ابن حزم  .8 

من الطاعات ومل تأت  أن أفعال الرسول : القنوت يف الوتر ويف غريه مطلقاً 
وأن داللة العام على مجيع أفراده قطعية حىت خيص , لالئتساء مبينة ألمر تكون 

 .بنص أو إمجاع
 

يف أن اإلمام ال  -رمحه اهلل-من األصول اليت استند عليها اإلمام ابن حزم  .1 
 .يبقى على عمومه حىت خيصه نٌص أو إمجاع أن العام: يتحمل سهو املأموم 

 
يف أن اإلمام ال  -رمحه اهلل-من األصول اليت استند عليها اإلمام ابن حزم  .1 

أن احلك  الثابت بالنصوص يبقى على أفراده وال يدخل : يتحمل سهو املأموم 
 .فيه شيء لي  من أفراده إال بدليل

 
يف أنه يصلي ركعتني  -رمحه اهلل-من األصول اليت استند عليها اإلمام ابن حزم  .  

أن العموم يبقى على عمومه حىت  جييء : من خرج مسافرًا مياًل فصاعدًا 
 .املخصص

 
يف أن مدة القصر  -رمحه اهلل-من األصول اليت استند عليها اإلمام ابن حزم  .  

واألخذ بالعموم , فعل الرسول صلى اهلل عليه وسل : يف إقامة سرر عشرون يومًا 
 .خصصوعدم امل

 
يف أن من نسي  -رمحه اهلل-من األصول اليت استند عليها اإلمام ابن حزم  .  

األخذ بداللة النص : صالة يف احلضر فذكرها يف السرر صلى ركعتني صالة سرر 
 .الظاهر على حك  األشياء
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يف أنه إاا ائت   -رمحه اهلل-من األصول اليت استند عليها اإلمام ابن حزم  .  

أن العموم يبقى على ظاهره حىت يأيت نص خيصه أو : املسافرقصر  مبقي    مسافرٌ 
 .إمجاع

 
يف مسألة وجوب  -رمحه اهلل-من األصول اليت استند عليها اإلمام ابن حزم  .5 

 صريح   أن داللة النص قطعية ال تصرف عن ظاهرها  إال بنص  : غسل اجلمعة
 .أو إمجاع صحيح  

 
يف أن أقل عدد يف  -رمحه اهلل-من األصول اليت استند عليها اإلمام ابن حزم  .1 

أن األمر يقتضي الوجوب على مجيع من خوطب به  : اجلمعة اثنان أحدمها اإلمام
 .إال من استثين بنص أو إمجاع

 
يف أن اجلمعة واجبة  -رمحه اهلل-من األصول اليت استند عليها اإلمام ابن حزم  .7 

إال من استثين  أن األمر يقتضي الوجوب على مجيع من خوطب به : على املسافر
 .أو إمجاع بنص  

 
يف أن اخلطبة يف  -رمحه اهلل-من األصول اليت استند عليها اإلمام ابن حزم  .8 

من الطاعات إاا مل تأت مبينًة  أن أفعال الرسول : صالة  اجلمعة مستحبة
األصل محلها على االئتساء , جيعلها خاصة به ومل يق  نص , ألمر  جممل  

 .جوبواالستحباب ال على الو 
 

يف أن التكبري ليلة  -رمحه اهلل-من األصول اليت استند عليها اإلمام ابن حزم  .1 
أو  أن األمر يقتضي الوجوب واليصرف عن الك إال بنص  : عيد الرطر واجب

 .إمجاع
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وعدم , بطرد أصله يف نظره لألدلة الشرعية -رمحه اهلل–ميتاز اإلمام ابن حزم  .51
 .هتناقض

 
أنه يرتىب على  -رمحه اهلل-يقرأ لرقه اإلمام ابن حزم  من الروائد الرتبوية ملن . 5

 .تقدي  األدلة الشرعية من الكتاب والسنة وعدم االلترات ل ريها
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 فهرس اآليات

 رق  الصرحة اآلية

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] 

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

 {30:التوبة}[    ڤ

    

 

  1 {222:التوبة}[    ک ڑ ڑ ژ ]

  7 {83:يونس}[    گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ]

 11 {98:يوسف}[پ پ پ پ] 

  7 {81:اجلاثية}[    جض مص حص مس خس حس جس] 

  1 {83:األنفال}[ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ] 

 11 {15:الروم}[ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ] 

[    ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ] 

 {53:النحل}

  8 

  1 حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ] 
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 {95:النساء}[    مت خت

 75 {50:األنعام}[ ۆئ ۆئ ۇئ ]

 15 {02:النحل}[    ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ] 

 ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ]

 {38:النور}[ ڳ

 15 

 71 {23:الزمر}[      ے ھ ھ]

 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ] 

 {95:يونس}[   ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ

1  

  1 {90:العنكبوت}[ ڇ ڇ ڇ چ] 

    , 18 {133:البقرة}[ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ] 

 15 {22:النحل}[      ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ] 

 ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ] 

 {12:األحزاب}[ ی ی ی ی

17 
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 75 {23:املائدة}[ ں ڱ ڱ ڱ ڱ] 

 15 {83:األنعام}[   ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ] 

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ] 

 {28:فصلت}[   ڭ ڭ

75 

  7 {15:البقرة}[ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ] 

 خت حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی] 

 {33:النساء} [   مت

 11 

ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب ] 

 {202:النساء}[ يب جت حت خت   

 11 

 57 , 5   {28:البقرة}[ ڱ ڱ] 
, 11 

  7 {235:البقرة}[    ىئ مئ حئ جئ ی ی ی] 

  7 {21:الفتح}[    ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ] 

  7 {225:األنعام}[    ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ] 
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     {32:التوبة}[    ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے] 

  7, 15 {83:اإلرساء}[ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ] 

 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ] 

 {223:النحل}[ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ

1  

 8  {12:اإلرساء}[ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ]

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ] 

 {11:النساء}[  چ

    

[ ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ] 

 {239:البقرة}

  1 

  1 {83:البقرة}[   ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ] 

 15 {32:مريم}[ جخ مح جح مج] 

 18 {03:احلج}[ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ]

 11[ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ] 
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 {90:القصص}

 ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ]

 {22:النساء}[ ۈئ ۆئ

1  

[   ېئ ېئ ۈئ ۈئ   ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ] 

 {20/22:النازعات}

11 

 15 {8:املائدة}[ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ]

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] 

 {5:اجلمعة}[ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

 1  , 11 
, 18 

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ] 

 {12:األنفال}[ ېې

 15 

[ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ] 

 {95:النساء}

51 ,11 

 15 {2:احلجرات}[ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک] 

 5[ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ] 
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 {201:آل عمران}

 ے ے   ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ] 

 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ

 {00/02:األحزاب}[ ٴۇ

5 

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] 

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

 {2:النساء}[  ڦ ڤ

5 
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 فهرس األحاديث

 الصرحة احلديث

 11  "منها ال يقطع  الشيطان عليه صالته إاا صلى أحدك  إىل سرتة فليدن" 

  1  "بتبوك عشرين يوماً يقصر الصالة  أقام رسول اهلل " 

  8  "كان ال يصلي صالة إال قنت فيها  أن النيب " 

دخل الكعبة, هو  وأسامة بن زيد, وبالل,  وعثمان  إن رسول اهلل " 
مااا صنع : بن طلحة احلجيب فأغلقها عليه, فسألت بالال حني خرج

جعل عمودا عن يساره وعمودين عن ميينه, وثالثة : " قال  رسول اهلل 
مث صلى, وجعل بينه  -ى ستة أعمدة وكان البيت يوم ذ عل -أعمدة وراءه 

 "وبني اجلدار حنوا من ثالثة أارع

 7  

غزا خيرب,  فصلينا  عندها صالة ال داة ب ل ؛  فركب  أن رسول اهلل " 
وركب أبو طلحة وأنا رديف أيب طلحة؛ فأجرى  رسول اهلل  رسول اهلل 

  يف زقاق   خيرب, وإن ركبيت لتم  فخذ النيب  مث حسر اإلزار عن
 " فخذه, حىت  إين أنظر إىل بياض فخذ  النيب 

18 

     "كان إاا كرب رفع يديه حىت حااى هبما أانيه  أن رسول اهلل " 

هنى عن لب  القسي وعن  لب  املعصرر وعن  ختت   أن رسول اهلل " 
 "الذهب, وعن القراءة يف الركوع

 17 

 71  "ع وهو راكب يف غري القبلة كان يصلي التطو أن رسول اهلل " 
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 1   "إمنا جعل اإلمام  ليؤمت به, فال ختتلروا عليه " 

 1   "صالة اجلماعة أفضل من صالة الرذ بسبع وعشرين درجة " 

 71  "وبني اجلدار ممر  الشاة كان بني مصلى رسول اهلل " 

  1 "ر حراممسككل مسكر مخر, وكل " 

  17  "ال ينظر اهلل يوم القيامة إىل  من جر ثوبه خيالء "

 1   "لينتهني أناس عن رفع أبصاره  عند الدعاء إىل السماء حىت لتخطف" 

يا رسول اهلل, لي  يل قائد يقودين إىل   : رجل أعمى فقال أتى النيب "
أن يرخص له, فيصلي يف بيته, فرخص له,  املسجد, فسأل رسول اهلل 

نع , قال رسول : هل تسمع النداء بالصالة؟ قال: وىل دعاه وقال له فلما 
 "فأجب؟:  اهلل 

    

الله  إين أعوا بك من : إاا تشهد أحدك   فليستعذ  باهلل من أربع, يقول"
عذاب جهن , ومن عذاب القرب, ومن فتنة احمليا واملمات, ومن شر فتنة 

 "املسيح الدجال

  1 

الله  افتح يل  أبواب رمحتك, وإاا خرج : إاا دخل أحدك  املسجد فليقل"
 "الله  إين أسألك من فضلك: فليقل

  1 

 1   "إاا شهدت إحداكن  املسجد فال مت  طيبا"

 71  "إاا صلى أحدك  الركعتني قبل الصبح فليضطجع على ميينه"

 18 وليقل أخوه أو    احلمد هلل على كل حال,: إاا عط  أحدك  فليقل"
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 "يهديك  اهلل ويصلح بالك : يرمحك اهلل؟ ويقول هو: صاحبه

  5  " إاا قام أحدك  إىل الصالة فإن الرمحة تواجهه فال ميسح  احلصى"

  5  "الكلب اعتدلوا يف السجود, وال يبسط أحدك  اراعيه انبساط"

احلالل بني واحلرام بني وما بينهما مشتبهات ال يعلمهن كثري من الناس, "
فمن اتقى الشبهات استربأ لدينه وعرضه, ومن وقع يف الشبهات وقع يف 
احلرام, كالراعي ْيرعى َحْوَل احِلمى يوشك أن ْيرتْع فيه, وأنَّ لكل َمِلك  

 "مِحًى, وإن مِحَى اهلل حماُرمهُ 

7  

 18  "ة واجب على كل حمتل  وأن يسنت وأن مي  طيباال سل يوم اجلمع"

 11  "إن اهلل قد وضع عن  املسافر  الصيام ونصف الصالة"

 1   "هنى أن يصلي الرجل خمتصرا أن رسول اهلل "

 5   "إن صالتك  يف بيتك أفضل من صالتك معي"

 51 , 55  "إن يف الصالة  لش ال"
 1  , 1    

 17 "وأنكح النساء, فمن رغب عن سنيت فلي  مين إين أصوم وأفطر,"

كما سألتين    فضرب فخذي  كما ضربت   إين سألت رسول اهلل "
صل الصالة لوقتها؛ فإن أدركتك الصالة معه  فصل, وال : فخذك, وقال

 "تقل إين قد صليت فال أصلي

11 

 1   " ائتوا الصالة وعليك  السكينة, فصلوا ما أدركت ,  واقضوا ما  سبقك"
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دعوين ما تركتك , فإمنا هلك من كان قبلك  بكثرة مسائله  واختالفه  "
على أنبيائه , فإاا أمرتك  بشيء فأتوا منه ما استطعت , وإاا هنيتك  عن 

 "شيء فاجتنبوه

11 

     "إاا استرتح الصالة رفع يديه حىت حيااي منكبيه رأيت رسول اهلل "

حجرهتا,  وصالهتا يف مسجدها  صالهتا يف رأة يف بيتها أفضل منصالة امل"
 "أفضل من صالهتا يف بيتها

  7 

 1  , 5   "صلوا كما رأيتموين أصلي"
, 51, 51 

    , 1  "فإاا حضرت الصالة فليؤان  لك   أحدك  وليؤمك  أكربك  "
   , 

فإاا  أراد أن يصلي  يصلي على راحلته حنو املشرق, كان النيب "
 "املكتوبة نزل فاستقبل القبلة

 71 

كان يصليهما قبل العصر, مث إنه ش ل عنهما أو نسيهما فصالمها بعد "
 "إاا صلى صالة أثبتها وكان رسول اهلل  -العصر مث أثبتهما 

 7  

 :يا رسول  اهلل ومن يأىب؟ قال: كل أميت يدخلون اجلنة إال من أىب, قالوا"
 "من أطاعين دخل اجلنة ومن عصاين فقد أىب

 11 

  5  "وأنت تصلي, فإن كنت ال بد فاعال فواحدة -يعين احلصى  -ال متسح "

     "ال متنعوا النساء من اخلروج بالليل إىل املساجد"
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     "ال متنعوا إماء اهلل مساجد اهلل"

    ,1   "ترالتال متنعوا إماء اهلل مساجد اهلل, وال خيرجن إال وهن  "

ال متنعوا نساءك  املساجد إاا استأانك  إليها  فقال له بالل  ابنه؛ واهلل "
لنمنعهن, فأقبل عليه عبد اهلل بن عمر فسبه سبا سي ا ما مسعته سبه مثله 

 "واهلل لنمنعهن؟ : وتقول أخربك عن رسول اهلل : قط, قال

    

 51 "ال وصية لوارث"

ألن تصلي املرأة يف خمدعها أعظ  ألجرها من  أن  تصلي يف بيتها, وأن "
تصلي يف بيتها أعظ  ألجرها من أن تصلي يف دارها, وأن تصلي يف دارها 
أعظ  ألجرها من أن تصلي يف مسجد قومها, وأن تصلي يف مسجد 
قومها أعظ  ألجرها من أن تصلي يف مسجد مجاعة, وأن تصلي يف 

 "هلا من أن خترج إىل الصالة يوم العيد مسجد مجاعة خري

  1 

ليصلي عليه فقام  ملا تويف عبد اهلل بن ُأيَب بن سلول فقام رسول اهلل "
يا رسول اهلل أتصلي عليه وقد هناك اهلل أن تصلي عليه, : فقال عمر 
ْ  اْستَدْ ِرْر هَلُْ  َأْو ال َتْستَدْ ِرْر هلَُ إمنا أخربين اهلل تعاىل فقال : "فقال 

, [ 81: سورة التوبة ] ِإْن َتْستَدْ ِرْر هَلُْ  َسْبِعنَي َمرًَّة فَدَلْن يَدْ ِرَر اللَُّه هَلُ ْ 
 إنه منافق, فصلى عليه رسول اهلل: وسأزيد على السبعني, قال

    

 1   "لينتهني أقوام يرفعون أبصاره  إىل السماء يف  الصالة  أو ال ترجع إليه "

     " وما فاتك  فأمتوا ما أدركت  فصلوا,"

 51 من أكل البصل والثوم,  والكراث؛ فال يقربن  مسجدنا, فإن املالئكة "
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 "تتأاى مما يتأاى منه بنو آدم

  51   "فال  يقربن املساجد -يعين الثوم   -من أكل من هذه الشجرة "

    ,     "من مسع النداء فل  جيب فال صالة له إال من عذر"

 11  "صالة أو نام عنها فليصلها إاا اكرهامن نسي "

  1  "أو اليت تليها ويف الوسطى,أن أختت  يف أصبعي  هذه هناين رسول اهلل "

  1  "عن اخلامت يف السبابة  والوسطى هناين رسول اهلل "

 5   "هني عن التخصر يف الصالة"

املطرية أو اات الريح أن  أو يأمر مناديه يف الليلة الباردة كان النيب :" 
 "صلوا يف الرحال: يقول

    

وصلوا  صالة كذا يف حني كذا فإاا [ يف حني كذا]صلوا صالة كذا ":
 "وليؤمك  أكثرك  قرآناً , حضرت الصالة فليؤان لك  أحدك  

 1  

  7 "مىت يسمع صوتاً أو جيد رحياً :"

, 1  , 5   "من عمل عمالً لي  عليه أمرنا فهو رد:"
  1 , 51 

, 5  , 5  
, 57 , 11 

إاا   حضرت : -وقد أتيته يف نرر من قومي  -قال لنا  إن رسول اهلل 
 "فليؤان لك  أحدك , وليؤمك  أكربك . الصالة

 1  ,    
,    
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 11 "الله  اشهد: "نع , قال: ؟ قالوا"الله  هل بل ت
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 فهرس األعالم

 رق  الصرحة الَعل 

    ابن اجلعرري

    ابن الدالئي

    ابن العريب

    ابن الررضي

 11, 81 ابن اللحام

  8 , 8  ابن تيمية

    ابن حجر

 1  ابن حيان

 1  ابن دحون

 5  , 17 ابن عباس

    ,    , 5  ,     ابن عمر
, 11 , 18 , 7  

 7  ابن كثري

 15 , 57 , 1  , 8  , 7  ابن مسعود

 1  ابن وجه اجلنة
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    أبو احلسن شريح

 1  أبو اخليار الل وي

 11 أبو العالية الرباء

 1  أبو القاس  األزدي

    أبو الوليد الباجي

 55 , 11 أبو ار

    أبو رافع الرضل ابن حزم

 11  أبو سعيد اخلدري

 75  أبو سلمة بن عبد الرمحن بن عوف

  7 , 71 أبو سليمان داوود الظاهري

 18 أبو طلحة

 1 ,   ,    أبو عبداهلل احلميدي

    أبو عمر أمحد بن حممد

 1  أبو عمر بن اجلسور

    ,11 , 11 , 18, 17 أبو هريرة
,   ,    ,  7 ,  1 
,    ,  7 , 51 , 77 
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 11  أم قي  بنت حمصن

  5 ,  18 أن  بن مالك

  8  الرباء بن عازب

 81 التلمساين

 51  جابر بن مسرة

 , 1 , 11 ,81  جابر بن عبداهلل

    حسان بن مالك

 7 , 1 ,    الذهيب

  1 الزجناين

  1  سلمه اجلرمي

  7 , 71  سهل بن أيب حثمة

  7  سهل بن سعد الساعدي

 8  السيوطي

  5,   ,    صاعد األندلسي

 75 ,  5 ,  7   عائشة بنت أيب بكر

 17  عمرو بن أمية
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 1  الرريوز آبادي

    , 1  , 5  ,  1  مالك بن احلويرث
,  5 ,  7 , 5  , 57 

    حممد املذجحي

 81  حممد بن عبد الرمحن بن ثوبان
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 فهرس ال ريب

 رق  الصرحة اللرظ ال ريب

    اإلجازة

 5  البكوء

    تبّقلَ 

 5  ِاَمام

 5  امَّ َ 

َعةُ   5  الَضيدْ

 81 املشيخات
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 فهرس البلدان

 رق  الصرحة البلد

 1 , 5  بلنسية

    الزاهرة

 1  شاطبة

   , 1 , 1 , 7 , 1  قرطبة

 7  القريوان

  5, 8  لبلة

 5  اَلِمرية

 7  َمُيورقة

 

 

 

 

 

 

 



 ختريج اآلراء الىت خالف فيها اإلمام ابن حزم املعتمد من املذاهب األربعة على األصول
238 

 فهرس األصول املخرج عليها

 رق  الصرحة األصل

 (االستصحاب)
إبقاء احلك  الثابت بالنصوص على أفراده وال يدخل فيه شيء 

 .لي  من أفراده إال بدليل

 81 

  1  استصحاب احلال

 11 اجلبلية حتمل على اإلباحة أفعال الرسول 

من الطاعات ومل تأت مبينة ألمر  جممل ومل يق  نص  أفعال الرسول 
 حتمل على االئتساء واالستحباب على أهنا خاصة به 

 7  , 71 
, 8  , 17 

األمر املؤقت بوقت حمدود الطرفني ال جيوز تأخريه عن وقته كما أنه ال 
والبد لقضائه من أمر جديد غري األمر الذي جيوز تعجيل أدائه قبل وقته 

 جاء لألداء

1  

 5  , 1   األمر هني عن فعل كل ما خالف العمل املأمور
,  1 ,  7 
, 51 , 5  
, 55 , 57 , 

 11 , 1  
 71, 15 

,  15  األمر يقتضي الوجوب وال ُيصرف عن الك إال بنص أو إمجاع
 11,  5 
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,  8 ,    
,    , 57 ,

 11 , 77 

, 18 ,  1  داللة العام على مجيع أفراده قطعية
  1 ,    ,
  5 ,    ,
    ,  7 

 11 , 8   داللة النص الصريح

  1  داللة النص الظاهر على حك  األشياء

 11  عدم قبول حديث جمهول احلال

 5   وغري الضابط, عدم قبول حديث جمهول العني 

    1فعل الدرسول 

, 51 ,     املبني ألمر يدل على الوجوب  فعل الرسول
 15 , 71 

 5   النري إاا تسلط على اس  جن   نكرة  يريد النهي والبطالن

سواًء كان املنهي عنه لذاته أو , النهي يقتضي التحرمي والرساد مطلقاً 
 لوصف الزم أو جملاور منرك

  1 , 5  ,
 55 , 51 ,
 1  , 17 

, 1  , 1  سواًء كان املنهي عنه لذاته أو لوصف الزم  ,النهي يقتضي الرساد مطلقاً 
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 1   أو جملاور منرك الزم أو غري الزم
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 املراجع واملصادر 

 القرآن الكريم 
  املتويف), حملمد أمحد مصطرى أبو زهرة  آراؤه الفقهية –ابن حزم حياته وعصره :

 . م117 القاهرة , دار الركر العريب , (ه 1  
 بريوت , دار ال رب , أليب عبد الرمحن بن عقيل الظاهري  ابن حزم خالل ألف عام ,

 .م 18 ,ه 1  , الطبعة األوىل 
 الطبعة األوىل , بريوت  -دار النهضة , حملمد طه احلاجري  ابن حزم صورة أندلسية ,

 . م 18 
 طبعة جامعة أم القرى , ألمحد بن ناصر احلمد  ابن حزم وموقفه من اإللهيات. 
  أليب حممد بن أمحد بن  (خص إبطال القياس والرأي واإلستحسانمل)إبطال القياس

, حتقيق سعيد األف اين, دار الركر, بريوت, الطبعة (هد51 ت)سعيد بن حزم األندلسي, 
 .م111  -هد81  الثانية , 

 للدكتور مصطرى سعيد اخلن  أثر االختالف في القواعد األصولية في اختالف الفقهاء ,
 .م  1  -ه     الطبعة األوىل , بريوت  - لبنان, مؤسسة الرسالة

 األحاديث املسندة ليوسف فرحات 
 حملمد بن حبان بن المعروف بصحيح ابن حبان  اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان

, (هد 5 : املتوىف)أمحد بن حبان بن معاا بن َمْعبَد, التميمي, أبو حامت, الدارمي, الُبسيت 
حققه وخرج أحاديثه , (هد 1 7: املتوىف)بن بلبان الرارسي األمري عالء الدين علي : ترتيب

 -هد  18  الطبعة األوىل, , مؤسسة الرسالة, بريوت, شعيب األرنؤوط: وعلق عليه
 (.جزء وجملد فهارس 7 ) 8 : عدد األجزاء, م 188 

 حملمد بن عبد اهلل بن سعيد السلماين اللوشي األصل, ال رناطي  اإلحاطة في أخبار غرناطة
دار الكتب , ( هد771: املتوىف)ألندلسي, أبو عبد اهلل, الشهري بلسان الدين ابن اخلطيب ا
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 . : عدد األجزاء,بريوت , هد      العلمية, الطبعة األوىل, 
 أليب حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي   اإلحكام في أصول األحكام

األستاا الدكتور : حممد شاكر قدم لهأمحد : حتقيق, (هد51 : املتوىف)القرطيب الظاهري 
 .8: عدد األجزاء,دار اآلفاق اجلديدة, بريوت ,إحسان عباس

 املتوىف)جلمال الدين أبو احلسن علي بن يوسف القرطي  إخبار العلماء بأخيار الحكماء :
الطبعة األوىل ,لبنان  -دار الكتب العلمية, بريوت ,إبراهي  مش  الدين : حتقيق, (هد1 1

 .م  115  -د ه 1   
 أليب حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي  األخالق والسير في مداواة النفوس

الطبعة الثانية, , بريوت  -دار اآلفاق اجلديدة , (هد51 : املتوىف)القرطيب الظاهري 
 .م171  -هد 11  

 حملمد بن علي بن حممد بن عبد اهلل  إرراد الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصول
: قدم له,كرر بطنا   -أمحد عزو عناية, دمشق : حتقيق ,(هد51  : املتوىف)الشوكاين اليمين 

الطبعة األوىل ,دار الكتاب العريب,الشيخ خليل املي  والدكتور ويل الدين صاحل فرفور
 . : عدد األجزاء, م 111  -هد 1   

 ألبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب بن  االستيعاب في معرفة األصحاب
, دار اجليل, بريوت, علي حممد البجاوي: حتقيق, (هد 1 : املتوىف)عاص  النمري القرطيب 

 . : عدد األجزاء, م   11  -هد      الطبعة األوىل, 
 ألبو احلسن علي بن أيب الكرم حممد بن حممد بن عبد  أسد الغابة في معرفة الصحابة

علي : حتقق, ( هد1 1: املتوىف)الكرمي بن عبد الواحد الشيباين اجلزري, عز الدين ابن األثري 
 -هد 5   الطبعة األوىل , دار الكتب العلمية ,عادل أمحد عبد املوجود -حممد معوض 

 (.وجملد فهارس 7) 8: عدد األجزاء, م  11 
 أليب الرضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر  اإلصابة في تمييز الصحابة
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دار , عادل أمحد عبد املوجود وعلى حممد معوض: حتقيق, (هد 85: املتوىف)العسقالين 
 .8 :عدد األجزاء, هد 5    -الطبعة األوىل , بريوت -الكتب العلمية 

 ثالثة الطبعة ال, مكتبة املعارف, حملمود الطحان أصول التخريج ودراسة األسانيد ,
 .م111 

 حملمد األمني بن حممد املختار بن عبد القادر  أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن
 -دار الركر للطباعة و النشر و التوزيع بريوت , (هد 1  : املتوىف )اجلكين الشنقيطي 

 .مد 115  -هد  5   , لبنان
  دمشق , سوريا , ر الركر دا, للدكتور شوقي أبو خليل أطلس التاريخ العربي اإلسالمي ,

 .طبعة حمدثة مزيدة
 املتوىف)خلري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس, الزركلي الدمشقي  األعالم :

 .م  11 مايو / أيار  -الطبعةاخلامسة عشر , دار العل  للماليني, (هد11  
  واألنساباإلكمال في رفع االرتياب عن المؤتلف والمختلف في األسماء والُكنى 

دار الكتب , (هد75 : املتوىف)لسعد امللك, أبو نصر علي بن هبة اهلل بن جعرر بن ماكوال 
 .7 :عدد األجزاء, م111 -هد    الطبعة األوىل , لبنان-بريوت-العلمية 

 للشافعي أبو عبد اهلل حممد بن إدري  بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد املطلب  األم
 1   بريوت -دار املعرفة ,(هد 1 : املتوىف) القرشي املكي بن عبد مناف املطليب

 .8: عدد األجزاء, م111 /هد
 لعالء الدين أبو احلسن علي بن سليمان  اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف

الطبعة , دار إحياء الرتاث العريب, (هد885: املتوىف)املرداوي الدمشقي الصاحلي احلنبلي 
 .   :عدد األجزاء, الثانية

 لزين الدين بن إبراهي  بن حممد, املعروف بابن جني   البحر الرائق ررح كنز الدقائق
ويف آخره تكملة البحر الرائق حملمد بن حسني بن علي الطوري , (هد171: املتوىف)املصري 
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دار الكتاب , وباحلاشية منحة اخلالق البن عابدين, (هد 8   ت بعد )احلنري القادري 
 .8:عدد األجزاء, عة الثانية الطب, اإلسالمي

 أليب عبد اهلل بدر الدين حممد بن عبد اهلل بن هبادر  البحر المحيط في أصول الفقه
عدد , م 11  -هد     الطبعة األوىل, , دار الكتيب, (هد 71: املتوىف)الزركشي 
 .8: األجزاء

 جلليل الررغاين علي بن أيب بكر بن عبد ال متن بداية المبتدي في فقه اإلمام أبي حنيفة
-مكتبة ومطبعة حممد علي صبح  ,(هد 51: املتوىف)املرغيناين, أبو احلسن برهان الدين 

 .القاهرة
 أليب الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد  بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 -هد 5   ,القاهرة -دار احلديث ,(هد515: املتوىف)القرطيب الشهري بابن رشد احلريد 
 . : عدد األجزاء,م   11 

 املتوىف)يب الرداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي أل البداية والنهاية :
دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع , عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي: حتقيق, (هد 77

 (.لد فهارسوجم 1 )   :عدد األجزاء, م 117  -هد  8   الطبعة األوىل, , واإلعالن
 لعالء الدين, أبو بكر بن مسعود بن أمحد الكاساين  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

عدد , م181  -هد 11  الطبعة الثانية, , دار الكتب العلمية,(هد587: املتوىف)احلنري 
 .7: األجزاء

 ألمحد بن حيىي بن أمحد بن عمرية, أبو  بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل األندلس
 .م 117 ,القاهرة -دار الكاتب العريب , (هد511: املتوىف)عرر الضيب ج
 جملد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب الرريوزآبادى  البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة

 -هد    الطبعة األوىل , دار سعد الدين للطباعة والنشر والتوزيع, (هد7 8: املتوىف)
 .م111 
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 لعبد احلميد بن  االجتهاد والتقليد والتعارض والترجيح بناء األصول على األصول في
 .ه     , جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية , رسالة ماجستري , عبداهلل املشعل 

 أليب احلسني حيىي بن أيب اخلري بن سامل العمراين اليمين  البيان في مذهب اإلمام الشافعي
الطبعة األوىل, , جدة -دار املنهاج , د النوريقاس  حمم: حتقيق, (هد558: املتوىف)الشافعي 
 .  : عدد األجزاء, م 111  -هد     

  أليب الوليد حممد بن البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة
دار ال رب , د حممد حجي وآخرون: حتقيق, (هد1 5: املتوىف)أمحد بن رشد القرطيب 

 8 ) 1 : عدد األجزاء, م 188  -هد  18  طبعة الثانية, لبنان ال -اإلسالمي, بريوت 
 (.وجملدان للرهارس

 حملمد بن يوسف بن أيب القاس  بن يوسف العبدري  التاج واإلكليل لمختصر خليل
الطبعة األوىل, , دار الكتب العلمية,(هد817: املتوىف)ال رناطي, أبو عبد اهلل املواق املالكي 

 .8 :عدد األجزاء, م 11 -هد1   
 ملصطرى صادق بن عبد الرزاق بن سعيد بن أمحد بن عبد القادر  تاريخ آداب العرب

 . : عدد األجزاء,دار الكتاب العريب , (هد51  : املتوىف)الرافعي 
 لشم  الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن  تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم

دار الكتاب , عمر عبد السالم التدمري: حتقيق, (هد8 7: املتوىف)عثمان بن قَامْياز الذهيب 
 . 5: عدد األجزاء, م  11  -هد      الطبعة الثانية, , العريب, بريوت

  ِّبن حمجن البارعي, لعثمان بن علي تبيين الحقائق ررح كنز الدقائق وحارية الشِّْلِبي
لشهاب الدين أمحد بن حممد بن : واحلاشية, (هد   7: املتوىف)فخر الدين الزيلعي احلنري 

املطبعة الكربى األمريية , (هد   1 : املتوىف)أمحد بن يون  بن إمساعيل بن يون  الِشْليبُّ 
 .هد     الطبعةاألوىل, , بوالق, القاهرة -
 املكتبة , ألمحد بن حممد بن علي بن حجر اهليتمي تحفة المحتاج في ررح المنهاج
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 .م  18  -هد  57  : عام, التجارية الكربى مبصر لصاحبها مصطرى حممد
 حملمود بن أمحد بن حممود بن خبتيار, أبو املناقب شهاب  تخريج الفروع على األصول

, بريوت -مؤسسة الرسالة , حممد أديب صاحل. د: حتقيق, (هد151: املتوىف)الدين الزَّجْناين 
 .ه18   الطبعة الثانية,

 لعثمان بن حممد األخضر  تخريج الفروع على األصول دراسة تاريخية ومنهجية وتطبيقية
 .م118 -ه1   , الطبعة األوىل , الرياض , لنشر والتوزيع دار طيبة ل, شوشان 

 دراسة نظرية تطبيقية تأصيلية للدكتور يعقوب الباحسني التخريج عند الفقهاء واألصوليين ,
 .ه    , الرياض , طبعة مكتبة الرشد 

  لعبد الرمحن بن أيب بكر, جالل الدين السيوطي تدريب الراوي في ررح تقريب النواوي
 . : عدد األجزاء, دار طيبة, أبو قتيبة نظر حممد الراريايب: حتقيق, (هد  1: املتوىف)
 لشم  الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان بن قَامْياز الذهيب  تذكرة الحفاظ

, م118  -هد1   الطبعة األوىل, , لبنان-دار الكتب العلمية بريوت, (هد8 7: املتوىف)
 . : عدد األجزاء

 أليب الرضل أمحد بن علي بن حممد  لحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرالتلخيص ا
الطبعة األوىل , دار الكتب العلمية, (هد 85: املتوىف)بن أمحد بن حجر العسقالين 

 . : عدد األجزاء, م181 . هد1   
 لعبد الرحي  بن احلسن بن علي اإلسنوي  التمهيد في تخريج الفروع على األصول

مؤسسة , حممد حسن هيتو. د: حتقيق, (هد 77: املتوىف)أبو حممد, مجال الدين الشافعّي, 
 .ه11  الطبعة األوىل,, بريوت -الرسالة 

  الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وسننه
: قيقحت, حملمد بن إمساعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعريالمعروف بصحيح البخاري  وأيامه

 .1: عدد األجزاء, هد    الطبعة األوىل, , دار طوق النجاة, حممد زهري بن ناصر الناصر
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 حملمد بن فتوح بن عبد اهلل بن فتوح بن محيد  جذوة المقتبس في ذكر والة األندلس
الدار املصرية للتأليف , (هد88 : املتوىف)األزدي امليورقي احَلِميدي أبو عبد اهلل بن أيب نصر 

 .م 111 ,القاهرة -ر والنش
 أليب بكر بن علي بن حممد احلدادي العبادي الزَّبِيِدّي اليمين احلنري   الجوهرة النيرة

 . : عدد األجزاء, هد    الطبعة األوىل, , املطبعة اخلريية, (هد811: املتوىف)
 أليب احلسن علي بن حممد بن حممد بن  الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي

الشيخ علي حممد : حتقيق, (هد51 : املتوىف)البصري الب دادي, الشهري باملاوردي  حبيب
الطبعة , لبنان -دار الكتب العلمية, بريوت , الشيخ عادل أمحد عبد املوجود -معوض 
 .1 : عدد األجزاء, م 111 -هد  1   األوىل, 

 املتوىف)ملالكي حملمد بن أمحد بن عرفة الدسوقي ا حارية الدسوقي على الشرح الكبير :
 . :عدد األجزاء, دار الركر, (هد1   

 للدكتور  دراسة تحليلية مؤصلة لتخريج الفروع على األصول عند األصوليين والفقهاء
 .ه    , جامعة أم القرى , رسالة دكتوراة , جربيل بن املهدي بن علي مي ا 

 لي بن حممد بن أمحد بن أليب الرضل أمحد بن ع الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة
جمل  دائرة املعارف ,حممد عبد املعيد ضان: حتقيق, (هد 85: املتوىف)حجر العسقالين 

 .1: عدد األجزاء, م 17 / هد 1  الطبعة الثانية, , اهلند/ صيدر اباد -العثمانية 
 ملنصور بن يون    دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى اإلرادات

, عامل الكتب, (هد 15 : املتوىف)ح الدين ابن حسن بن إدري  البهوتى احلنبلى بن صال
 . : عدد األجزاء, م 11  -هد     الطبعة األوىل, 

  للطباعة والنشر والتوزيع, دار ابن حزم , للدكتور نور الدين اخلادمي الدليل عند الظاهرية ,
 .  ه    , الطبعة األوىل , لبنان -بريوت 

 إلبراهي  بن علي بن حممد, ابن لمذهب في معرفة أعيان علماء المذهب الديباج ا
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الدكتور حممد األمحدي أبو : حتقيق وتعليق, (هد711: املتوىف)فرحون, برهان الدين اليعمري 
 . : عدد األجزاء, دار الرتاث للطبع والنشر, القاهرة, النور

 (هد  5: املتوىف)الشنرتيين أليب احلسن علي بن بسام  الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ,
 .تون  -الدار العربية للكتاب, ليبيا , إحسان عباس: حتقيق

 املتوىف)لعبد الرمحن بن أيب بكر, جالل الدين السيوطي  ذيل طبقات الحفاظ للذهبي :
  .دار الكتب العلمية, الشيخ زكريا عمريات: حتقيق, (هد  1

 البن عابدين, حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين  رد المحتار على الدر المختار
 -هد     الطبعة الثانية, , بريوت -دار الركر, (هد 5  : املتوىف)الدمشقي احلنري 

 .1: عدد األجزاء, م 11 
 أليب حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطيب  رسائل ابن حزم األندلسي

 .املؤسسة العربية للدراسات والنشر, إحسان عباس: قيقحت, (هد51 : املتوىف)الظاهري 
 ملنصور بن يون  بن صالح الدين ابن حسن بن   الروض المربع ررح زاد المستقنع

حاشية الشيخ العثيمني وتعليقات الشيخ : ومعه, (هد 15 : املتوىف)إدري  البهوتى احلنبلى 
 .مؤسسة الرسالة -يد دار املؤ , عبد القدوس حممد نذير: خرج أحاديثه, السعدي

 أليب عبد اهلل حممد بن عبد اهلل بن عبد املنع  احِلمريى  الروض المعطار في خبر األقطار
طبع على  -بريوت  -مؤسسة ناصر للثقافة ,إحسان عباس: حتقيق, (هد111: املتوىف)

 .م181 الطبعة الثانية, , مطابع دار السراج
 املتوىف)حميي الدين حيىي بن شرف النووي أليب زكريا  روضة الطالبين وعمدة المفتين :

الطبعة , عمان -دمشق -املكتب اإلسالمي, بريوت, زهري الشاويش: حتقيق, (هد171
 .  : عدد األجزاء, م 11 / هد     الثالثة, 

 أليب  روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل
محد بن حممد بن قدامة اجلماعيلي املقدسي مث الدمشقي حممد موفق الدين عبد اهلل بن أ
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مؤسسة الريّان للطباعة والنشر , (هد1 1: املتوىف)احلنبلي, الشهري بابن قدامة املقدسي 
 . : عدد األجزاء, م 11 -هد    الثانية , والتوزيع

 أليب عبد الرمحن حممد ناصر  سلسلة األحاديث الصحيحة وريء من فقهها وفوائدها
مكتبة , (هد1   : املتوىف)ن, بن احلاج نوح بن جنايت بن آدم, األشقودري األلباين الدي

 .1: الطبعة األوىل, عدد األجزاء, املعارف للنشر والتوزيع, الرياض
 أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين  -وماجة اس  أبيه يزيد  -البن ماجة  سنن ابن ماجة

َعبد  -حممَّد كامل قره بللي  -عادل مرشد  -شعيب األرنؤوط : حتقيق, (هد 7 : املتوىف)
عدد , م 111  -هد  1   الطبعة األوىل, , دار الرسالة العاملية, الّلطيف حرز اهلل

 .5: األجزاء
 داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو أليب سنن أبي داود 

املكتبة , حممد حميي الدين عبد احلميد: حتقيق, (هد75 : املتوىف)األزدي الِسِجْستاين 
 . : عدد األجزاء, بريوت -العصرية, صيدا 

 حملمد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك, الرتمذي, أبو عيسى  سنن الترمذي
جد )وحممد فؤاد عبد الباقي (  ,  جد )أمحد حممد شاكر : حتقيق وتعليق, (هد71 : وىفاملت)
شركة مكتبة ومطبعة , (5,  جد )وإبراهي  عطوة عوض املدرس يف األزهر الشريف (  

 5: عدد األجزاء, م 175  -هد  15  الطبعة الثانية, , مصر -مصطرى البايب احلليب 
 . أجزاء

  ن احلسني بن علي بن موسى اخلسروجردي اخلراساين, أبو بكر ألمحد بالسنن الكبرى
, بريوت -دار الكتب العلمية لبنان , حممد عبدالقادر عطا : حتقيق ( 58 :املتوىف)البيهقي 

 . م 11  -ه    , الطبعة الثالثة 
 لشم  الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان بن قَامْياز الذهيب  سير أعالم النبالء

 .8 : عدد األجزاء, م111 -هد7   , القاهرة -دار احلديث, (هد8 7: توىفامل)
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 للشيخ حممد  الشريف التلمساني المجتهد ومجدد األصول في القرن الثامن الهجري
 .م  1 , حبث علمي,  حاج عيسى اجلزائري

 لعبد احلي بن أمحد بن حممد ابن العماد الَعكري  رذرات الذهب في أخبار من ذهب
عبد : خرج أحاديثه, حممود األرناؤوط : حتقيق, (هد181 : املتوىف), أبو الرالح احلنبلي

, م 181  -هد  11  الطبعة األوىل, , بريوت -دار ابن كثري, دمشق , القادر األرناؤوط
 .  : عدد األجزاء

 لعلي بن حممد بن عيسى, أبو احلسن, نور الدين  ررح األرموني على ألفية ابن مالك
الطبعة األوىل , لبنان -دار الكتب العلمية بريوت, (هد111: املتوىف)الشافعي  اأُلمْشُوين
 . : عدد األجزاء, مد118  -هد1   

 املتوىف)لشم  الدين حممد بن عبد اهلل الزركشي املصري احلنبلي  ررح الزركشي :
 .7:عدد األجزاء, م  11  -هد      الطبعة األوىل, , دار العبيكان, (هد 77

 لعبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن قدامة املقدسي  كبير على متن المقنعالشرح ال
دار الكتاب العريب للنشر , (هد 18: املتوىف)اجلماعيلي احلنبلي, أبو الررج, مش  الدين 

 .حممد رشيد رضا : أشرف على طباعته, والتوزيع 
 ز بن علي الرتوحي لتقي الدين أبو البقاء حممد بن أمحد بن عبد العزي ررح الكوكب المنير

مكتبة ,حممد الزحيلي ونزيه محاد: حتقيق, (هد 17: املتوىف)املعروف بابن النجار احلنبلي 
 . : عدد األجزاء, مد 117  -هد 8   الطبعة الثانية , العبيكان

  (هد 1  : املتوىف)حملمد بن عبد اهلل اخلرشي املالكي أبو عبد اهلل  ررح مختصر خليل ,
 .8: عدد األجزاء, بريوت -ة دار الركر للطباع

 أليب جعرر أمحد بن حممد بن سالمة بن عبد امللك بن سلمة األزدي  ررح معاني اآلثار
حممد زهري النجار : حتقيق وتقدمي , (هد   : املتوىف)احلجري املصري املعروف بالطحاوي 

, ن املرعشليد يوسف عبد الرمح: راجعه ورق  كتبه وأبوابه وأحاديثه, حممد سيد جاد احلق -
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 (.وجزء للرهارس  ) 5: عدد األجزاء, م  11 هد,       -عامل الكتب الطبعة األوىل 
 املتوىف)أليب القاس  خلف بن عبد امللك بن بشكوال  الصلة في تاريخ أئمة األندلس :

مكتبة , السيد عزت العطار احلسيين: عين بنشره وصححه وراجع أصله, ( هد 578
 .م 155  -هد   7  الطبعة الثانية, , اخلاجني

 لشم  الدين أبو اخلري حممد بن عبد الرمحن بن حممد  الضوء الالمع ألهل القرن التاسع
 -منشورات دار مكتبة احلياة , (هد 11: املتوىف)عثمان بن حممد السخاوي بن أيب بكر بن 

 .1: عدد األجزاء, بريوت
 أليب عبد اهلل حممد بن سعد بن منيع اهلامشي بالوالء, البصري, الب دادي  الطبقات الكبرى

 -دار الكتب العلمية , حممد عبد القادر عطا: حتقيق, (هد1  : املتوىف)املعروف بابن سعد 
 .8: عدد األجزاء, م 111  -هد  1   الطبعة األوىل, , بريوت

 حققه , (ه 1 : املتوىف)أليب القاس  صاعد بن أمحد بن صاعد األندلسي  طبقات األمم
, املطبعة الكاثوليكية بريوت : طبعة , املستشرق لوي  شيخو : وشرحه وايله بالرهارس 

 .ه 1   , الطبعة األوىل 
 املتوىف)لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي  طبقات الشافعية الكبرى :

هجر للطباعة , عبد الرتاح حممد احللو. حممود حممد الطناحي د. د: حتقيق, (هد 77
 .1 : عدد األجزاء, هد    الطبعة الثانية, , والنشر والتوزيع

 تقي أليب بكر بن أمحد بن حممد بن عمر األسدي الشهيب الدمشقي,  طبقات الشافعية
عامل الكتب , احلافظ عبد العلي  خان. د: حتقيق, (هد 85: املتوىف)الدين ابن قاضي شهبة 

 . : عدد األجزاء, هد 17  الطبعة األوىل, , بريوت -
 أليب حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي  طوق الحمامة في األلفة واألالف

املؤسسة العربية للدراسات , حسان عباسإ. د: حتقيق, (هد51 : املتوىف)القرطيب الظاهري 
 م 187  -الطبعة الثانية ,لبنان/ بريوت  -والنشر 



 ختريج اآلراء الىت خالف فيها اإلمام ابن حزم املعتمد من املذاهب األربعة على األصول
252 

 نشر يف جملة جامعة أم , حممد بكر إمساعيل حبيب / د علم تخريج الفروع على األصول
 .هد1   القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية سنة 

 كمل الدين أبو عبد اهلل ابن الشيخ مش  حملمد بن حممد بن حممود, أ العناية ررح الهداية
: عدد األجزاء, دار الركر, (هد781: املتوىف)الدين ابن الشيخ مجال الدين الرومي البابريت 

 1. 
 لشم  الدين أبو اخلري حممد بن عبد الرمحن  فتح المغيث بشرح الفية الحديث للعراقي

علي حسني : حتقيق, (هد 11 :املتوىف)بن حممد بن أيب بكر بن عثمان بن حممد السخاوي 
 . :عدد األجزاء, م 11 / هد     الطبعة األوىل, , مصر -مكتبة السنة , علي

 البن مرلح  كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع لعالء الدين علي بن سليمان المرداوي
 :املتوىف)بن حممد بن مررج, أبو عبد اهلل, مش  الدين املقدسي الراميىن مث الصاحلي احلنبلي 

 -هد      الطبعة األوىل , الرسالة, عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي: حتقيق, (هد 71
 .  : عدد األجزاء, مد  11 

 أليب حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي  الفصل في الملل واألهواء والنحل
 .القاهرة -مكتبة اخلاجني , (هد51 : املتوىف)القرطيب الظاهري 

  عجيل جاس  .لإلمام أمحد بن علي الرازي اجلصاص, حتقيق د األصولالفصول في
 .هد15  النشمي مطبعة وزارة األوقاف, الكويت, الطبعة األوىل , 

 أليب الررج حممد بن إسحاق بن حممد الوراق الب دادي املعتزيل الشيعي املعروف  الفهرست
الطبعة , لبنان -املعرفة بريوت دار , إبراهي  رمضان: حتقيق, (هد8  : املتوىف)بابن الندمي 

 .مد 117  -هد  7   الثانية 
  ًالطبعة , سورية -دمشق . دار الركر, لسعدي أبو حبيب القاموس الفقهي لغة واصطالحا

 .م188 = هد  18  الثانية 
 (هد7 8: املتوىف)جملد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب الرريوزآبادى  القاموس المحيط ,
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مؤسسة , حممد نعي  العرقُسوسي: إشراف, الرتاث يف مؤسسة الرسالة مكتب حتقيق: حتقيق
 .م 115  -هد  1   الطبعة الثامنة, , لبنان -الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع, بريوت 

 أليب القاس , حممد بن أمحد بن حممد بن عبد اهلل, ابن جزي الكليب  القوانين الفقهية
 (.هد  7: املتوىف)ال رناطي 

  أليب حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة  في فقه اإلمام أحمدالكافي
, (هد1 1: املتوىف)اجلماعيلي املقدسي مث الدمشقي احلنبلي, الشهري بابن قدامة املقدسي 

 . : عدد األجزاء, م  11  -هد      الطبعة األوىل, , دار الكتب العلمية
 ر بن يون  بن صالح الدين ابن حسن بن إدري  ملنصو  كشاف القناع عن متن اإلقناع

 .1:عدد األجزاء, دار الكتب العلمية, (هد 15 : املتوىف)البهوتى احلنبلى 
 ملصطرى بن عبد اهلل كاتب جليب القسطنطيين  كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

, ب داد -مكتبة املثىن , (هد117 : املتوىف)املشهور باس  حاجي خليرة أو احلاج خليرة 
 .م  1 

 حملمد بن مكرم بن على, أبو الرضل, مجال الدين ابن منظور األنصاري  لسان العرب
, هد      -الطبعة الثالثة , بريوت -دار صادر , (هد  7: املتوىف)الرويرعى اإلفريقى 

 .5 : عدد األجزاء
 املتوىف)أليب الرضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين  لسان الميزان :

, م  11 الطبعة األوىل, , دار البشائر اإلسالمية, عبد الرتاح أبو غدة : حتقيق, (هد 85
 ., العاشر فهارس1 : عدد األجزاء

  دار , (هد 8 : املتوىف)حملمد بن أمحد بن أيب سهل مش  األئمة السرخسي  المبسو
  .1 : عدد األجزاء, م 11 -هد    : ,بريوت -عرفة امل
 أليب عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي  المجتبى من السنن المعروف بسنن للنسائي

مكتب املطبوعات , عبد الرتاح أبو غدة: حتقيق, (هد 1 : املتوىف)اخلراساين, النسائي 
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وجملد  8) 1: جزاءعدد األ, م 181  -ه 11  الطبعة الثانية, , حلب -اإلسالمية 
 (.للرهارس

 أليب احلسن نور الدين علي بن أيب بكر بن سليمان اهليثمي  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد
هد,      , مكتبة القدسي, القاهرة, حسام الدين القدسي: حتقيق, (هد817: املتوىف)

 .1 : عدد األجزاء, م  11 
 املتوىف)د احللي  بن تيمية احلراين لتقي الدين أبو العباس أمحد بن عب مجموع الفتاوى :

جممع امللك فهد لطباعة : الناشر, عبد الرمحن بن حممد بن قاس : حتقيق, (هد8 7
 .م115 /هد1   , املصحف الشريف, املدينة النبوية, اململكة العربية السعودية 

 املتوىف)أليب زكريا حميي الدين حيىي بن شرف النووي  المجموع ررح المهذب :
 .دار الركر,(ده171

 أليب حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطيب الظاهري  المحلى باآلثار
 .  : عدد األجزاء, بريوت -دار الركر ,  (هد51 : املتوىف)
  إلمساعيل بن حيىي بن إمساعيل, أبو  (مطبوع ملحقا باألم للشافعي)مختصر المزني

 .م111 /هد1   ,بريوت -املعرفة  دار, (هد 1 : املتوىف)إبراهي  املزين 
 أليب عبد اهلل حممد بن حممد بن حممد العبدري الراسي املالكي الشهري بابن احلاج  المدخل

 . : عدد األجزاء, دار الرتاث, (هد7 7: املتوىف)
 دار , (هد71 : املتوىف)لإلمام مالك بن أن  بن مالك بن عامر األصبحي املدين  المدونة

 . : عدد األجزاء, م 11  -هد 5   لطبعة األوىل, ا, الكتب العلمية
  مقرر الرصل الدراسي الثاين من , للدكتور عبدالرمحن بن عبداهلل الشعالن ( التخريج)مذكرة

 .ه1   , مرحلة املاجستري جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 
 املصري احلنري حلسن بن عمار بن علي الشرنباليل  مراقي الفالح ررح متن نور اإليضاح

 5   الطبعة األوىل, , املكتبة العصرية, نعي  زرزور: اعتىن به وراجعه, (هد111 : املتوىف)
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 .م 115  -هد 
 أليب عبد اهلل احلاك  حممد بن عبد اهلل بن حممد بن محدويه  المستدرك على الصحيحين

, (هد15 : توىفامل)بن نُعي  بن احلك  الضيب الطهماين النيسابوري املعروف بابن البيع 
     الطبعة األوىل, , بريوت -دار الكتب العلمية , مصطرى عبد القادر عطا: حتقيق

 . : عدد األجزاء, م111  -ه
 حممد : حتقيق, (هد515: املتوىف)أليب حامد حممد بن حممد ال زايل الطوسي  المستصفى

 .م 11  -د ه    الطبعة األوىل, , دار الكتب العلمية, عبد السالم عبد الشايف
  المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

: املتوىف)ملسل  بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري المعروف بصحيح مسلم 
عدد , بريوت -دار إحياء الرتاث العريب ,  حممد فؤاد عبد الباقي: حتقيق, (هد 1 
 .5:األجزاء

  أليب عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد  اإلمام أحمد بن حنبلمسند
الطبعة , القاهرة  -دار احلديث , أمحد حممد شاكر: حتقيق, (هد   : املتوىف)الشيباين 
 .(القس  الذي حققه أمحد شاكر) 8: عدد األجزاء, م 115  -هد  1   األوىل, 

 ألمحد بن حممد بن علي الريومي مث احلموي,  المصباح المنير في غريب الشرح الكبير
 .بريوت -املكتبة العلمية , (هد771حنو : املتوىف)أبو العباس 

 حملمد بن  مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على األصول ويليه مثارات الغلط في األدلة
ة املكية املكتب, حممد علي فركوس أبو املعز : حتقيق , أبو عبد اهلل , أمحد احلسين التلمساين 

 .م118 -ه1   , الطبعة األوىل , مؤسسة الريان  -
 لسليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي, أبو القاس  الطرباين  المعجم الكبير

الطبعة , القاهرة -مكتبة ابن تيمية , محدي بن عبد اجمليد السلري: حتقيق, (هد11 : املتوىف)
 .5 :عدد األجزاء, الثانية
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 لشهاب الدين أبو عبد اهلل ياقوت بن  باء أو إرراد األريب إلى معرفة األديبمعجم األد
دار ال رب اإلسالمي, ,إحسان عباس: حتقيق, (هد1 1: املتوىف)عبد اهلل الرومي احلموي 

 . 7: عدد األجزاء,م  11  -هد      الطبعة األوىل, , بريوت
 الطبعة األوىل , القاهرة , عامل الكتب , ألمحد خمتار عمر  معجم اللغة العربية المعاصرة ,

 ,م118 -ه1   
 دار  -مؤسسة الرسالة , حملمد مسري جنيب اللبدي معجم المصطلحات النحوية والصرفية

 .م185 -ه15  , الطبعة األوىل , الررقان 
 الزيات أمحد / إبراهي  مصطرى )إصدار جممع الل ة العربية بالقاهرة  المعجم الوسيط /

 .نشر دار الدعوة,(حممد النجار/ حامد عبد القادر 
 املتوىف)ألمحد بن فارس بن زكرياء القزويين الرازي, أبو احلسني  معجم مقاييس اللغة :

عدد , م171  -هد 11  , دار الركر,عبد السالم حممد هارون: حتقيق, (هد15 
 .1: األجزاء

 أمحد بن حممد بن قدامة اجلماعيلي املقدسي مث أليب حممد موفق الدين عبد اهلل بن  المغني
هد 88  , مكتبة القاهرة, (هد1 1: املتوىف)الدمشقي احلنبلي, الشهري بابن قدامة املقدسي 

 .1 : عدد األجزاء, م118  -
 للشاه عبدالعزيز بن الشاه ويل اهلل أمحد بن الشاه عبداحللي  الدهلوي احلنري  العجالة النافعة

حممد لقمان : عبد املنان عبد اللطيف املدين حتت إشراف : ترمجه للعربية  ,(1   :املتوىف)
 .م 11  -ه    , دار الداعي , السلري 

  إلبراهي  بن حممد بن عبد اهلل بن حممد المقصد األررد في ذكر أصحاب اإلمام أحمد
سليمان عبد الرمحن بن /د : حتقيق, (هد 88: املتوىف)ابن مرلح, أبو إسحاق, برهان الدين 

عدد , م111  -هد 1   الطبعة األوىل, , السعودية -الرياض  -مكتبة الرشد , العثيمني
 . : األجزاء
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  حملمد بن أمحد بن حممد عليش, أبو عبد اهلل املالكي منح الجليل ررح مختصر خليل
 .1:عدد األجزاء, م181 /هد11  ,بريوت -الركر  ,(هد11  : املتوىف)
 أليب اسحاق إبراهي  بن علي بن يوسف الشريازي  لشافعيالمهذب في فقة اإلمام ا

 . : عدد األجزاء, دار الكتب العلمية,(هد71 : املتوىف)
  أليب احلسن نور الدين علي بن أيب بكر بن سليمان موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان

دار , عبده علي الكوشك -حسني سلي  أسد الّداراين : حتقيق, (هد817: املتوىف)اهليثمي 
 (وجملد للرهارس 8) 1:عدد األجزاء, ه    الطبعة األوىل, , الثقافة العربية, دمشق

 املتوىف)إلبراهي  بن موسى بن حممد اللخمي ال رناطي الشهري بالشاطيب  الموافقات :
الطبعة األوىل , دار ابن عران, أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان: حتقيق, (هد711

 .7: جزاءعدد األ, م117 / هد7   
 لشم  الدين أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن  مواهب الجليل في ررح مختصر خليل

دار , (هد 15: املتوىف)عبد الرمحن الطرابلسي امل ريب, املعروف باحلطاب الرُّعيين املالكي 
 .1: عدد األجزاء, م 11  -هد     الطبعة الثالثة, , الركر

  أليب حممد علي بن أمحد  (النبذ في أصول الفقه)النبذة الكافية في أحكام أصول الدين
حممد أمحد عبد : ,حتقيق(هد51 : املتوىف)بن سعيد بن حزم األندلسي القرطيب الظاهري 

 .ه15  الطبعة األوىل, , بريوت -الكتب العلمية , العزيز
 حتقيق , للشيخ حممد األمني بن حممد املختار الشنقيطي نثر الورود على مراقي السعود

, جدة , دار املناير , الدكتور حممد ولد سيدي ولد حبيب الشنقيطي : مال تلميذهوإك
 .م 11 -ه    , الطبعة الثانية , السعودية 

 وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب, نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب 
, باسإحسان ع: حتقيق, (هد  1 : املتوىف)لشهاب الدين أمحد بن حممد املقري التلمساين 

 .م118 الطبعة األوىل  ,لبنان -بريوت  -دار صادر
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 حملي الدين عبد القادر بن شيخ بن عبد اهلل  النور السافر عن أخبار القرن العارر
 .ه15  الطبعة األوىل, , بريوت -دار الكتب العلمية , (هد8 1 : املتوىف)الَعْيَدُروس 

 عبد اجلليل الررغاين املرغيناين, أبو لعلي بن أيب بكر بن  الهداية في ررح بداية المبتدي
 -دار احياء الرتاث العريب , طالل يوسف: حتقيق,(هد 51: املتوىف)احلسن برهان الدين 

 . : عدد األجزاء, لبنان -بريوت 
 (هد 71: املتوىف)لصالح الدين خليل بن أيبك بن عبد اهلل الصردي  الوافي بالوفيات ,

, م111  -هد1   ,بريوت -دار إحياء الرتاث , ىأمحد األرناؤوط وتركي مصطر: حتقيق
 .1 : عدد األجزاء

 أليب العباس مش  الدين أمحد بن حممد بن إبراهي  بن  وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان
دار صادر , إحسان عباس: حتقيق, (هد 18: املتوىف)أيب بكر ابن خلكان الربمكي اإلربلي 

 .بريوت -
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 فهرس املوضوعات

 الصرحة املوضوع

 5 مقدمة

 8 أمهية املوضوع وأسباب اختياره

 8 أهداف املوضوع

 1 الدراسات السابقة

    منهج البحث

    خطة البحث

 1  تقديرشكر و 

    التمهيد

  -رمحه اهلل  -إلمام ابن حزم ترمجة ل: املبحث األول 

 ووفيه مثانية مطالب 

   

    نسبه ومولده ونشأته: املطلب األول 
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    طلبه للعل  ورحالته: املطلب الثاين 

 8  عقيدته: املطلب الثالث 

 1  شيوخه وتالميذه: املطلب الرابع 

    ورعه وزهده وحمنته: املطلب اخلام  

    العلماء عليه صراته وثناء:املطلب السادس 

 1  مؤلراته وآثاره العلمية : املطلب السابع 

  5 وفاته رمحه اهلل تعاىل: املطلب الثامن 

 55 أصول ابن حزم إمجاالً : املبحث الثاين 

 55 يف منهجه األصويل -رمحه اهلل  -األصول املعتمدة عند اإلمام ابن حزم :أوالً 

 55 الكتاب.  

 57 املطهرةالسنة النبوية .  

 57 أقسام الُسنة من حيث ااهتا وحجيتها

 58 االحتجاج خبرب الواحد



 ختريج اآلراء الىت خالف فيها اإلمام ابن حزم املعتمد من املذاهب األربعة على األصول
261 

 58 االحتجاج باحلديث املرسل

 51 -رمحه اهلل  -شروط الراوي  املقبول الرواية عنده 

 51 إنكاره تعارض النصوص

 11 اإلمجاع.  

  1 عصر اإلمجاع

  1 مستند اإلمجاع

  1 الدليل.  

  1 اإلستصحاب. 5

  1 حك  األشياء قبل وبعد ورود الشرع على اإلباحة. 1

  1 يف منهجه األصويل -رمحه اهلل  -األصول اليت مل يعتمدها اإلمام ابن حزم : ثانياً 

  1 القياس . 

 15 أدلة الكتاب: األدلة والرباهني اليت ساقها إلبطال القياس 

 11 السنة النبويةأدلة : األدلة والرباهني اليت ساقها إلبطال القياس 
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 18 اإلمجاع: األدلة والرباهني اليت ساقها إلبطال القياس 

 18 اإلستحسان.  

 71 املصاحل املرسلة.  

  7 سد الذرائع.  

  7 قول الصحايب. 5

  7 شرع من قبلنا فيما اترق فيه .1

 75 نري االعتداد بعمل أهل املدينة. 7

 77 لعل  ختريج األصول على الرروعالدراسة التأصيلية : الرصل األول 

 78 تعريف ختريج الرروع على األصول :املبحث األول 

 78 التعريف باملرردات ل ة: أوالً 

 71 التعريف األصطالحي: ثانياً 

 71 تعريف الباحث عثمان شوشان: التعريف األول 

 81 تعريف الدكتور يعقوب الباحسني: التعريف الثاين 
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  8 تعريف الدكتور جربيل مي ا حرظه اهلل: التعريف الثالث 

  8 موضوعه: املبحث الثاين 

  8 استمداده: املبحث الثالث 

  8 حكمه: املبحث الرابع 

 85 فائدته: املبحث اخلام  

 81 أنواعه: املبحث السادس 

 81 التخريج عند احملدثني:أوالً 

 87 التخريج عند النحويني: ثانياً 

 87 التخريج عند األصوليني والرقهاء: ثالثاً 

 88 املسرية التارخيية لعل  ختريج الرروع على األصول: املبحث السابع 

 88 نشأته وتطوره:الررع األول

 81 كتب عل  التخريج:الررع الثاين

  1 -رمحه اهلل  -الدراسة التطبيقية يف ختريج آراء اإلمام ابن حزم : الرصل الثاين 
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 األصول يف كتاب الصالةعلى 

على األصول يف  -رمحه اهلل  -ختريج آراء اإلمام ابن حزم : املبحث األول 

 شروط الصالة

1  

  1 من تعمد ترك الصالة فال يقدر على قضائها أبداً : املطلب األول 

  1 -رمحه اهلل -توثيق املسألة من كالم اإلمام ابن حزم : الررع األول 

  1 املعتمد من أقوال املذاهب األربعة يف املسألة: الررع الثاين 

  1 ختريج املسألة على األصول اليت استند عليها ابن حزم: الررع الثالث 

األمر املؤقت بوقت حمدود الطرفني ال جيوز تعجيل أدائه قبل وقته وال تأخريه 
 عن وقته والبد لقضائه من أمر جديد غري األمر الذي جاء لألداء

1  

 15 بيان وجه ختريج رأي ابن حزم على األصل املذكور

العورة املررتض سرتها يف الصالة من الرجل حلقة الدبر : املطلب الثاين 
 ولي  الرخذ عورة, والذكر

11 

 11 -رمحه اهلل -توثيق املسألة من كالم اإلمام ابن حزم : الررع األول 

 11 األربعة يف املسألةاملعتمد من أقوال املذاهب : الررع الثاين 
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 11 ختريج املسألة على األصول اليت استند عليها ابن حزم: الررع الثالث 

 11 اجلبلية حتمل على اإلباحة أفعال الرسول 

 18 بيان وجه ختريج رأي ابن حزم على األصل املذكور

 11  عدم الترريق بني عورة احلرة وعورة األمة: املطلب الثالث 

 11  -رمحه اهلل -توثيق املسألة من كالم اإلمام ابن حزم : الررع األول 

 11  املعتمد من أقوال املذاهب األربعة يف املسألة: الررع الثاين 

 11  ختريج املسألة على األصول اليت استند عليها ابن حزم: الررع الثالث 

 11  االستصحاب

 11  املذكوربيان وجه ختريج رأي ابن حزم على األصل 

على األصول يف األاان  -رمحه اهلل  –ختريج آراء اإلمام ابن حزم : املبحث الثاين 

 واإلقامة

 1  

  1  ال جتزئ صالة فريضة يف اجلماعة إال بأاان وإقامة: املطلب األول 

  1  -رمحه اهلل -توثيق املسألة من كالم اإلمام ابن حزم : الررع األول 
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  1  املعتمد من أقوال املذاهب األربعة يف املسألة: الررع الثاين 

  1  ختريج املسألة على األصول اليت استند عليها ابن حزم: الررع الثالث 

  1  داللة العام على مجيع أفراده قطعية: أوالً 

  1  بيان وجه ختريج رأي ابن حزم على األصل املذكور

  1  الك إال بنص أو إمجاعاألمر يقتضي الوجوب وال ُيصرف عن  :ثانياً 

 11  بيان وجه ختريج رأي ابن حزم على األصل املذكور

وجوب محد اهلل عند العط  وتشميت العاط  ورد السالم : املطلب الثاين 
 وإن كان يف أثناء األاان واإلقامة

 17 

 17  -رمحه اهلل -توثيق املسألة من كالم اإلمام ابن حزم : الررع األول 

 17  املعتمد من أقوال املذاهب األربعة يف املسألة: الثاين الررع 

 18  ختريج املسألة على األصول اليت استند عليها ابن حزم: الررع الثالث 

 18  داللة العام على مجيع أفراده قطعية: أوالً 

 18  بيان وجه ختريج رأي ابن حزم على األصل املذكور

 11  األمر يقتضي الوجوب وال ُيصرف عن الك إال بنص أو إمجاع :ثانياً 
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 11  بيان وجه ختريج رأي ابن حزم على األصل املذكور

يف  وجوب زيادة املؤان بعد حي على الرالح أال صلوا: املطلب الثالث 
  إاا كان يف برد شديد أو مطر الرحال

  1 

 1   -رمحه اهلل -توثيق املسألة من كالم اإلمام ابن حزم : الررع األول 

 1   املعتمد من أقوال املذاهب األربعة يف املسألة: الررع الثاين 

 1   ختريج املسألة على األصول اليت استند عليها ابن حزم: الررع الثالث 

 1   األمر يقتضي الوجوب وال يصرف عن الك إال بنص أو إمجاع

 1   بيان وجه ختريج رأي ابن حزم على األصل املذكور

على األصول يف  -رمحه اهلل  –ختريج آراء اإلمام ابن حزم : املبحث الثالث 

 واجبات الصالة

    

     رفع اليدين للتكبري فرض ال جتزئ الصالة إال به: املطلب األول 

     -رمحه اهلل -توثيق املسألة من كالم اإلمام ابن حزم : الررع األول 

     املعتمد من أقوال املذاهب األربعة يف املسألة: الررع الثاين 

     ختريج املسألة على األصول اليت استند عليها ابن حزم: الررع الثالث 
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     املبني ألمر يدل على الوجوب  فعل الرسول: أوالً 

     بيان وجه ختريج رأي ابن حزم على األصل املذكور

     األمر يقتضي الوجوب وال ُيصرف عن الك إال بنص أو إمجاع: ثانياً 

     بيان وجه ختريج رأي ابن حزم على األصل املذكور

 5   األمر هني عن فعل كل ما خالف العمل املأمور:ثالثاً 

 5   األصل املذكوربيان وجه ختريج رأي ابن حزم على 

 1   االستعااة من الشيطان الرجي  فرض يف كل ركعة قبل القراءة: املطلب الثاين 

 1   -رمحه اهلل -توثيق املسألة من كالم اإلمام ابن حزم : الررع األول 

 1   املعتمد من أقوال املذاهب األربعة يف املسألة: الررع الثاين 

 1   على األصول اليت استند عليها ابن حزم ختريج املسألة: الررع الثالث 

 7   األمر يقتضي الوجوب وال ُيصرف عن الك إال بنص أو إمجاع:أوالً 

 7   بيان وجه ختريج رأي ابن حزم على األصل املذكور

 7   داللة العام على مجيع أفراده قطعية: ثانياً 
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 7   بيان وجه ختريج رأي ابن حزم على األصل املذكور

االستعااة من جهن  ومن عذاب القرب وفتنة احمليا واملمات : املطلب الثالث 
 فرض بعد كل تشهد وفتنة املسيح الدجال

  8 

 8   -رمحه اهلل -توثيق املسألة من كالم اإلمام ابن حزم : الررع األول 

 8   املعتمد من أقوال املذاهب األربعة يف املسألة: الررع الثاين 

 1   ختريج املسألة على األصول اليت استند عليها ابن حزم:  الررع الثالث

 1   األمر يقتضي الوجوب وال ُيصرف عن الك إال بنص أو إمجاع:أوالً 

 1   بيان وجه ختريج رأي ابن حزم على األصل املذكور

 1   داللة العام على مجيع أفراده قطعية: ثانياً 

 1   املذكوربيان وجه ختريج رأي ابن حزم على األصل 

على األصول يف صالة  -رمحه اهلل  -ختريج آراء اإلمام ابن حزم : املبحث الرابع 

 وأحكام اإلمامة, اجلماعة 

  1 

إال من عذر  مجاعةغري لرجل يف الررض لصالة إجزاء عدم : املطلب األول 
 وإن مسع النداء فال جتزئه إال يف املسجد

    

     -رمحه اهلل -توثيق املسألة من كالم اإلمام ابن حزم : الررع األول 
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     املعتمد من أقوال املذاهب األربعة يف املسألة: الررع الثاين 

     ختريج املسألة على األصول اليت استند عليها ابن حزم: الررع الثالث 

     إمجاعاألمر يقتضي الوجوب وال ُيصرف عن الك إال بنص أو :أوالً 

     بيان وجه ختريج رأي ابن حزم على األصل املذكور

     النري إاا تسلط على اس  جن   نكرة  يريد النهي والبطالن:ثانياً 

     بيان وجه ختريج رأي ابن حزم على األصل املذكور

     األمر هني عن فعل كل ما خالف العمل املأمور:ثالثاً 

     حزم على األصل املذكوربيان وجه ختريج رأي ابن 

     داللة العام على مجيع أفراده قطعية: رابعاً 

     بيان وجه ختريج رأي ابن حزم على األصل املذكور

 5   وجوب اكر دعاء دخول املسجد: املطلب الثاين 

 5   -رمحه اهلل -توثيق املسألة من كالم اإلمام ابن حزم : الررع األول 

 5   املعتمد من أقوال املذاهب األربعة يف املسألة: الررع الثاين 
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 5   ختريج املسألة على األصول اليت استند عليها ابن حزم: الررع الثالث 

 5   وال ُيصرف عن الك إال بنص أو إمجاع, األمر يقتضي الوجوب

 5   بيان وجه ختريج رأي ابن حزم على األصل املذكور

ويضطجع الذين وراءه لألصحاء جواز إمامة املضطجع : املطلب الثالث 
 فرضاً 

  7 

 7   -رمحه اهلل -توثيق املسألة من كالم اإلمام ابن حزم : الررع األول 

 7   املعتمد من أقوال املذاهب األربعة يف املسألة: الررع الثاين 

 7   عليها ابن حزم ختريج املسألة على األصول اليت استند: الررع الثالث 

 7   داللة العموم على مجيع أفراده قطعية

 7   بيان وجه ختريج رأي ابن حزم على األصل املذكور

إاا جاء املسبوق واإلمام راكع فإنه يركع معه وال يعتد بتلك : املطلب الرابع 
 الركعة

  1 

 1   -رمحه اهلل -توثيق املسألة من كالم اإلمام ابن حزم : الررع األول 

 1   املعتمد من أقوال املذاهب األربعة يف املسألة: الررع الثاين 

 1   ختريج املسألة على األصول اليت استند عليها ابن حزم: الررع الثالث 



 ختريج اآلراء الىت خالف فيها اإلمام ابن حزم املعتمد من املذاهب األربعة على األصول
272 

 1   داللة العام على مجيع أفراده قطعية

 1   بيان وجه ختريج رأي ابن حزم على األصل املذكور

يصلي العراة خلف إمامه  كالصالة الدائمة مع غض : املطلب اخلام  
 أبصاره 

    

     -رمحه اهلل -توثيق املسألة من كالم اإلمام ابن حزم : الررع األول 

     املعتمد من أقوال املذاهب األربعة يف املسألة: الررع الثاين 

     ختريج املسألة على األصول اليت استند عليها ابن حزم: الررع الثالث 

     داللة العام على مجيع أفراده قطعية

     بيان وجه ختريج رأي ابن حزم على األصل املذكور

     صالة املرأة مع اجلماعة أفضل من صالهتا يف بيتها: املطلب السادس 

     -رمحه اهلل -توثيق املسألة من كالم اإلمام ابن حزم : الررع األول 

     أقوال املذاهب األربعة يف املسألة املعتمد من: الررع الثاين 

     ختريج املسألة على األصول اليت استند عليها ابن حزم: الررع الثالث 

     وغري الضابط, عدم قبول حديث جمهول العني : أوالً 
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     بيان وجه ختريج رأي ابن حزم على األصل املذكور

 5   داللة العام على مجيع أفراده قطعية: ثانياً 

 5   بيان وجه ختريج رأي ابن حزم على األصل املذكور

 1   داللة النص الصريح: ثالثاً 

 1   بيان وجه ختريج رأي ابن حزم على األصل املذكور

 7   إىل املسجد بطالن صالة املرأة إاا خرجت متطيبة: املطلب السابع 

 7   -رمحه اهلل -توثيق املسألة من كالم اإلمام ابن حزم : الررع األول 

 7   املعتمد من أقوال املذاهب األربعة يف املسألة: الررع الثاين 

 7   ختريج املسألة على األصول اليت استند عليها ابن حزم: الررع الثالث 

 7   األمر هني عن فعل كل ما خالف العمل املأمور:أوالً 

 7   بيان وجه ختريج رأي ابن حزم على األصل املذكور

سواًء كان املنهي عنه لذاته أو لوصف الزم أو , النهي يقتضي الرساد مطلقاً : ثانياً 

 جملاور منرك الزم أو غري الزم

  8 
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 1   بيان وجه ختريج رأي ابن حزم على األصل املذكور

 1   حرمة منع النساء من اخلروج لصالة اجلماعة: املطلب الثامن 

 1   -رمحه اهلل -توثيق املسألة من كالم اإلمام ابن حزم : الررع األول 

 1   املعتمد من أقوال املذاهب األربعة يف املسألة: الررع الثاين 

 1   ختريج املسألة على األصول اليت استند عليها ابن حزم: الررع الثالث 

     النهي يقتضي التحرمي وال ُيصرف عن الك إال بنص أو إمجاع

     بيان وجه ختريج رأي ابن حزم على األصل املذكور

على األصول يف  -رمحه اهلل  –ختريج آراء اإلمام ابن حزم : املبحث اخلام  

 مبطالت الصالة

    

     بطالن صالة املختصر يف صالته: املطلب األول 

     -رمحه اهلل -توثيق املسألة من كالم اإلمام ابن حزم : الررع األول 

     املعتمد من أقوال املذاهب األربعة يف املسألة: الررع الثاين 

     ختريج املسألة على األصول اليت استند عليها ابن حزم: الررع الثالث 
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سواًء أكان املنهي عنه لذاته أو , النهي يقتضي التحرمي والرساد مطلقاً : أوالً 

 لوصف الزم أو جملاور منرك الزم أو غري الزم

    

     بيان وجه ختريج رأي ابن حزم على األصل املذكور

 5   األمر هني عن فعل كل ما خالف العمل املأمور:ثانياً 

 5   بيان وجه ختريج رأي ابن حزم على األصل املذكور

 7   بطالن صالة من رفع رأسه إىل السماء يف الصالة: املطلب الثاين 

 7   -رمحه اهلل -توثيق املسألة من كالم اإلمام ابن حزم : الررع األول 

 7   املعتمد من أقوال املذاهب األربعة يف املسألة: الررع الثاين 

 7   ختريج املسألة على األصول اليت استند عليها ابن حزم: الررع الثالث 

سواًء كان املنهي عنه لذاته أو  ,النهي يقتضي التحرمي الرساد مطلقاً : أوالً 

 لوصف الزم أو جملاور منرك الزم أو غري الزم
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 8   بيان وجه ختريج رأي ابن حزم على األصل املذكور

 8   األمر هني عن فعل كل ما خالف العمل املأمور:ثانياً 

 8   بيان وجه ختريج رأي ابن حزم على األصل املذكور
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 51  صالة من افرتش اراعيهبطالن : املطلب الثالث 

 51  -رمحه اهلل -توثيق املسألة من كالم اإلمام ابن حزم : الررع األول 

 51  املعتمد من أقوال املذاهب األربعة يف املسألة: الررع الثاين 

 51  ختريج املسألة على األصول اليت استند عليها ابن حزم: الررع الثالث 

سواًء كان املنهي عنه لذاته أو , النهي يقتضي التحرمي والرساد مطلقاً : أوالً 

 لوصف الزم أو جملاور منرك

 51 

 51  بيان وجه ختريج رأي ابن حزم على األصل املذكور

  5  األمر هني عن فعل كل ما خالف العمل املأمور:ثانياً 

  5  بيان وجه ختريج رأي ابن حزم على األصل املذكور

  5  بطالن صالة من م  احلصى أكثر من مرة يف صالته: املطلب الرابع 

  5  -رمحه اهلل -توثيق املسألة من كالم اإلمام ابن حزم : الررع األول 

  5  املعتمد من أقوال املذاهب األربعة يف املسألة: الررع الثاين 

  5  عليها ابن حزمختريج املسألة على األصول اليت استند : الررع الثالث 
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سواًء كان املنهي عنه لذاته أو , النهي يقتضي التحرمي والرساد مطلقاً : أوالً 

 لوصف الزم أو جملاور منرك

 5  

  5  بيان وجه ختريج رأي ابن حزم على األصل املذكور

  5  األمر هني عن فعل كل ما خالف العمل املأمور:ثانياً 

  5  على األصل املذكوربيان وجه ختريج رأي ابن حزم 

  5  بطالن صالة من فرقع أصابعه: املطلب اخلام  

  5  -رمحه اهلل -توثيق املسألة من كالم اإلمام ابن حزم : الررع األول 

  5  املعتمد من أقوال املذاهب األربعة يف املسألة: الررع الثاين 

  5  عليها ابن حزمختريج املسألة على األصول اليت استند : الررع الثالث 

  5  املبني ألمر  جممل  يقتضي الوجوب  فعل الرسول: أوالً 

  5  بيان وجه ختريج رأي ابن حزم على األصل املذكور

 55  األمر يقتضي الوجوب وال ُيصرف عن الك إال بنص أو إمجاع: ثانياً 

 55  بيان وجه ختريج رأي ابن حزم على األصل املذكور



 ختريج اآلراء الىت خالف فيها اإلمام ابن حزم املعتمد من املذاهب األربعة على األصول
278 

 55  هني عن فعل كل ما خالف العمل املأموراألمر :ثالثاً 

 55  بيان وجه ختريج رأي ابن حزم على األصل املذكور

بطالن صالة من صلى يف املسجد وقد أكل ثوماً أو : املطلب السادس 
 ومل تذهب الرائحة بصالً 

 57 

 57  -رمحه اهلل -توثيق املسألة من كالم اإلمام ابن حزم : الررع األول 

 57  املعتمد من أقوال املذاهب األربعة يف املسألة: الثاين الررع 

 57  ختريج املسألة على األصول اليت استند عليها ابن حزم: الررع الثالث 

سواًء كان املنهي عنه لذاته أو , النهي يقتضي التحرمي والرساد مطلقاً : أوالً 

 لوصف الزم أو جملاور منرك

 57 

 57  حزم على األصل املذكوربيان وجه ختريج رأي ابن 

 58  األمر هني عن فعل كل ما خالف العمل املأمور:ثانياً 

 58  بيان وجه ختريج رأي ابن حزم على األصل املذكور

بطالن صالة من ختت  يف السبابة أو الوسطى أو اإلهبام أو : املطلب السابع 
 البنصر

 11 

 11  -رمحه اهلل -توثيق املسألة من كالم اإلمام ابن حزم : الررع األول 
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 11  املعتمد من أقوال املذاهب األربعة يف املسألة: الررع الثاين 

 11  ختريج املسألة على األصول اليت استند عليها ابن حزم: الررع الثالث 

سواًء كان املنهي عنه لذاته أو  ,النهي يقتضي التحرمي والرساد مطلقاً : أوالً 

 لوصف الزم أو جملاور منرك

 11 

 11  بيان وجه ختريج رأي ابن حزم على األصل املذكور

  1  األمر هني عن فعل كل ما خالف العمل املأمور:ثانياً 

  1  بيان وجه ختريج رأي ابن حزم على األصل املذكور

معتمداً على جدار أو إنسان وإن  بطالن صالة من صلى : املطلب الثامن 
 كان معذوراً 

 1  

  1  -رمحه اهلل -توثيق املسألة من كالم اإلمام ابن حزم : الررع األول 

  1  املعتمد من أقوال املذاهب األربعة يف املسألة: الررع الثاين 

  1  ختريج املسألة على األصول اليت استند عليها ابن حزم: الررع الثالث 

  1  األمر هني عن فعل كل ما خالف العمل املأمور:أوالً 

  1  بيان وجه ختريج رأي ابن حزم على األصل املذكور
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  1  املبني ألمر  جممل  يقتضي الوجوب  فعل الرسول: ثانياً 

  1  بيان وجه ختريج رأي ابن حزم على األصل املذكور

  1  عدم قبول حديث جمهول احلال: ثالثاً 

  1  وجه تضعيره

 15  بطالن صالة من صلى يف ثوب معصرر أو مسبل عمداً : املطلب التاسع 

 15  -رمحه اهلل -توثيق املسألة من كالم اإلمام ابن حزم : الررع األول 

 15  املعتمد من أقوال املذاهب األربعة يف املسألة: الررع الثاين 

 15  عليها ابن حزمختريج املسألة على األصول اليت استند : الررع الثالث 

سواًء كان املنهي عنه لذاته أو لوصف الزم , النهي يقتضي التحرمي والرساد مطلقاً 

 أو جملاور منرك

 15 

 15  بيان وجه ختريج رأي ابن حزم على األصل املذكور

 17  بطالن صالة من بعد عن سرتته أكثر من ثالثة أارع: املطلب العاشر 

 17  -رمحه اهلل -توثيق املسألة من كالم اإلمام ابن حزم : الررع األول 
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 17  املعتمد من أقوال املذاهب األربعة يف املسألة: الررع الثاين 

 17  ختريج املسألة على األصول اليت استند عليها ابن حزم: الررع الثالث 

 17  أو إمجاع األمر يقتضي الوجوب وال يصرف عن الوجوب إال بنص: أوالً 

 17  بيان وجه ختريج رأي ابن حزم على األصل املذكور

 18  األمر هني عن فعل كل ما خالف العمل املأمور:ثانياً 

 18  بيان وجه ختريج رأي ابن حزم على األصل املذكور

 18  املبني ألمر  جممل  يقتضي الوجوب  فعل الرسول: ثالثاً 

 11  على األصل املذكوربيان وجه ختريج رأي ابن حزم 

على األصول يف  -رمحه اهلل  –ختريج آراء اإلمام ابن حزم : املبحث السادس 

 صالة التطوع

 7  

  7  مشروعية الركعتني بعد العصر مطلقاً : املطلب األول 

  7  -رمحه اهلل -توثيق املسألة من كالم اإلمام ابن حزم : الررع األول 

  7  من أقوال املذاهب األربعة يف املسألةاملعتمد : الررع الثاين 
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  7  ختريج املسألة على األصول اليت استند عليها ابن حزم: الررع الثالث 

من الطاعات ومل تأت مبينة ألمر  جممل ومل يق  نص على أهنا  أفعال الرسول 

 خاصة به حتمل على االئتساء واالستحباب

 7  

  7  األصل املذكوربيان وجه ختريج رأي ابن حزم على 

بطالن صالة الرجر ملن صلى سنتها ومل يرصل بينهما : املطلب الثاين 
 باالضطجاع

 7  

  7  -رمحه اهلل -توثيق املسألة من كالم اإلمام ابن حزم : الررع األول 

  7  املعتمد من أقوال املذاهب األربعة يف املسألة: الررع الثاين 

  7  املسألة على األصول اليت استند عليها ابن حزمختريج : الررع الثالث 

 75  األمر يقتضي الوجوب وال يصرف عن الك إال بنص أو إمجاع: أوالً 

 75  بيان وجه ختريج رأي ابن حزم على األصل املذكور

 75  األمر هني عن كل ما خالف املأمور به: ثانياً 

 75  بيان وجه ختريج رأي ابن حزم على األصل املذكور

 77  جواز التنرل على الراحلة حضراً وسرراً : املطلب الثالث 
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 77  -رمحه اهلل -توثيق املسألة من كالم اإلمام ابن حزم : الررع األول 

 77  املعتمد من أقوال املذاهب األربعة يف املسألة: الررع الثاين 

 77  حزم ختريج املسألة على األصول اليت استند عليها ابن: الررع الثالث 

من الطاعات ال ري مبينة ألمر  جممل   حتمل على   أفعال الرسول : أوالً 

 االئتساء

 77 

 77  بيان وجه ختريج رأي ابن حزم على األصل املذكور

 78  داللة العام على أفراده قطعية: ثانياً 

 78  بيان وجه ختريج رأي ابن حزم على األصل املذكور

 71  استحباب القنوت يف الوتر ويف غريه مطلقاً : املطلب الرابع 

 71  -رمحه اهلل -توثيق املسألة من كالم اإلمام ابن حزم : الررع األول 

 71  املعتمد من أقوال املذاهب األربعة يف املسألة: الررع الثاين 

 71  ختريج املسألة على األصول اليت استند عليها ابن حزم: الررع الثالث 

من الطاعات ومل تأت مبينة ألمر  جممل ومل يق  نٌص على   أفعال الرسول: أوالً 

 حتمل على االئتساء واالستحباب أهنا خاصة به 

 81 
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 81  بيان وجه ختريج رأي ابن حزم على األصل املذكور

 81  داللة العام على أفراده قطعية: ثانياً 

 81  بيان وجه ختريج رأي ابن حزم على األصل املذكور

على األصول يف  -رمحه اهلل  -ختريج آراء اإلمام ابن حزم : املبحث السابع 

 سجود السهو

 8  

  8   عدم حتمل اإلمام سهو املأموم مطلقاً إاا مل يسه اإلمام: املطلب األول 

  8  -رمحه اهلل -توثيق املسألة من كالم اإلمام ابن حزم : الررع األول 

  8  أقوال املذاهب األربعة يف املسألة املعتمد من: الررع الثاين 

  8  ختريج املسألة على األصول اليت استند عليها ابن حزم: الررع الثالث 

  8  داللة العام على أفراده قطعية

  8  بيان وجه ختريج رأي ابن حزم على األصل املذكور

  8  جواز سجود السهو على غري طهارة: املطلب الثاين 

  8  -رمحه اهلل -توثيق املسألة من كالم اإلمام ابن حزم : الررع األول 
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  8  املعتمد من أقوال املذاهب األربعة يف املسألة: الررع الثاين 

  8  ختريج املسألة على األصول اليت استند عليها ابن حزم: الررع الثالث 

 (االستصحاب)

يدخل فيه شيء لي  من أفراده إال  إبقاء احلك  الثابت بالنصوص على أفراده وال

 بدليل

 8  

  8  بيان وجه ختريج رأي ابن حزم على األصل املذكور

على األصول يف صالة  -رمحه اهلل  –ختريج آراء اإلمام ابن حزم : املبحث الثامن 

 املسافر

 81 

 87  يصلي ركعتني من خرج مسافراً ميالً فصاعداً : املطلب األول 

 87  -رمحه اهلل -توثيق املسألة من كالم اإلمام ابن حزم : الررع األول 

 87  املعتمد من أقوال املذاهب األربعة يف املسألة: الررع الثاين 

 87  ختريج املسألة على األصول اليت استند عليها ابن حزم: الررع الثالث 

 87  داللة العام على أفراده قطعية

 88  ابن حزم على األصل املذكوربيان وجه ختريج رأي 
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 81  مدة القصر يف إقامة سرر عشرون يوماً : املطلب الثاين 

 81  -رمحه اهلل -توثيق املسألة من كالم اإلمام ابن حزم : الررع األول 

 81  املعتمد من أقوال املذاهب األربعة يف املسألة: الررع الثاين 

 81  األصول اليت استند عليها ابن حزمختريج املسألة على : الررع الثالث 

   11دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددول فددددددددددددددددددددددددددددددددددددعددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددل الدددددددددددددددددددددددرسدددددددددد:أوالً 

 11  على األصل املذكوربيان وجه ختريج رأي ابن حزم 

 11  داللة العام على أفراده قطعية: ثانياً 

 11  بيان وجه ختريج رأي ابن حزم على األصل املذكور

من نسي صالة يف احلضر فذكرها يف السرر صلى ركعتني : املطلب الثالث 
 صالة سرر

 1  

  1  -رمحه اهلل -توثيق املسألة من كالم اإلمام ابن حزم : الررع األول 

  1  املعتمد من أقوال املذاهب األربعة يف املسألة: الررع الثاين 

  1  ختريج املسألة على األصول اليت استند عليها ابن حزم: الررع الثالث 

  1  داللة النص الظاهر على حك  األشياء
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  1  بيان وجه ختريج رأي ابن حزم على األصل املذكور

  1  مسافر مبقي  قصر املسافرإاا ائت  : املطلب الرابع 

  1  -رمحه اهلل -توثيق املسألة من كالم اإلمام ابن حزم : الررع األول 

  1  املعتمد من أقوال املذاهب األربعة يف املسألة: الررع الثاين 

  1  ختريج املسألة على األصول اليت استند عليها ابن حزم: الررع الثالث 

  1  قطعيةداللة العام على أفراده 

  1  بيان وجه ختريج رأي ابن حزم على األصل املذكور

على األصول يف  -رمحه اهلل  –ختريج آراء اإلمام ابن حزم : املبحث التاسع 

 صالة اجلمعة والعيدين

 11 

 17  وجوب غسل اجلمعة: املطلب األول 

 17  -رمحه اهلل -توثيق املسألة من كالم اإلمام ابن حزم : الررع األول 

 17  املعتمد من أقوال املذاهب األربعة يف املسألة: الررع الثاين 

 17  ختريج املسألة على األصول اليت استند عليها ابن حزم: الررع الثالث 
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 17  صريح ال داللة النص

 17  بيان وجه ختريج رأي ابن حزم على األصل املذكور

 11  أحدمها اإلمامأقل عدد يف اجلمعة اثنان : املطلب الثاين 

 11  -رمحه اهلل -توثيق املسألة من كالم اإلمام ابن حزم : الررع األول 

 11  املعتمد من أقوال املذاهب األربعة يف املسألة: الررع الثاين 

 11  ختريج املسألة على األصول اليت استند عليها ابن حزم: الررع الثالث 

 11  عن الوجوب إال بنص أو إمجاع األمر يقتضي الوجوب واليصرف:أوالً 

 11  بيان وجه ختريج رأي ابن حزم على األصل املذكور

 11  داللة العام على أفراده قطعية: ثانياً 

 11  بيان وجه ختريج رأي ابن حزم على األصل املذكور

  1  وجوب اجلمعة على املسافر: املطلب الثالث 

  1  -رمحه اهلل -توثيق املسألة من كالم اإلمام ابن حزم : الررع األول 

  1  املعتمد من أقوال املذاهب األربعة يف املسألة: الررع الثاين 
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  1  ختريج املسألة على األصول اليت استند عليها ابن حزم: الررع الثالث 

  1  عن الوجوب إال بنص  أو إمجاع األمر يقتضي الوجوب واليصرف

  1  بيان وجه ختريج رأي ابن حزم على األصل املذكور

  1  اخلطبة يف صالة  اجلمعة مستحبة: املطلب الرابع 

  1  -رمحه اهلل -توثيق املسألة من كالم اإلمام ابن حزم : الررع األول 

  1  املسألةاملعتمد من أقوال املذاهب األربعة يف : الررع الثاين 

  1  ختريج املسألة على األصول اليت استند عليها ابن حزم: الررع الثالث 

ومل يق  نص جيعلها ,من الطاعات إاا مل تأت مبينًة ألمر  جممل   أفعال الرسول 

 األصل محلها على االئتساء واالستحباب ال على الوجوب, خاصة به

 1  

  1  األصل املذكوربيان وجه ختريج رأي ابن حزم على 

 11  وجوب التكبري ليلة عيد الرطر: املطلب اخلام  

 11  -رمحه اهلل -توثيق املسألة من كالم اإلمام ابن حزم : الررع األول 

 11  املعتمد من أقوال املذاهب األربعة يف املسألة: الررع الثاين 
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 11  عليها ابن حزمختريج املسألة على األصول اليت استند : الررع الثالث 

 11  األمر يقتضي الوجوب واليصرف عن الك إال بنص أو إمجاع

 11  بيان وجه ختريج رأي ابن حزم على األصل املذكور

 18  اخلامتة

 8   الرهارس

 1   فهرس اآليات

 5   فهرس األحاديث

     فهرس األعالم

 1   فهرس ال ريب

 7   فهرس البلدان

 8   املخرج عليهافهرس األصول 

     املصادر واملراجع

 51  فهرس املوضوعات

 


