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 العزيزة والديت إىل 

 زوجيت إىل رفيق الدربو 

 وبنايت لينة وأروى وغفران

 أهدي هذا العمل 
 

 

 نصري



  

  

  

  شكر وتقدير

  

  

إىل امتام هذا  اهللا  اللهم لك احلمد محدا كثريا طيبا يليق جبالل وجهه وعظيم سلطانه أن وفقين

  العمل، فلك احلمد.

أتوجه بالشكر والتقدير والعرفان إىل األستاذ الفاضل الدكتور سعيد فكرة الذي تكرم علينا 

املوصول على بقبول إشرافه على هذه األطروحة رغم انشغاالته الكثرية يف ادارة اجلامعة، فله الشكر 

رك اهللا فيه هاته حىت خرج هذا العمل متكامال إىل النور، فبايتوجنصائحه و على رعايته هلذا العمل و 

  وتقبل منه.

على  ، جبامعة باتنة،العلوم اإلسالميةلعلمي لكلية العلوم االجتماعية و كما أشكر ا�لس ا

  موافقتهم بتناول موضوع األطروحة.

التقدير إىل كل من أعانين يف اجناز هذا البحث فبارك اهللا فيهم، وأسأل كما أتقدم بالشكر و 

له آحممد و وطلبته، وصلى اهللا على لصا وأن ينفعين به وأهل العلم ا العمل خااهللا الكرمي أن جيعل هذ

  وسلم. 

  

 نصري
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

  
  

، وصل اللهم اللهم لك احلمد كما ينبغي جلالل وجهك وعظيم سلطانك، محدا يوايف نعمك

  .هذا الدينمحلة  وأصحابه الطاهرين رمي سيدنا حممد وعلى آله الطيبنيالنيب الكعلى 

  : أهمية الموضوع-1

ة، إال بوة هي الكتاب والسن، وكانت مصادر التشريع يف عهد النrانقطع الوحي مبوت النيب 

تتوقف بعد موت املصطفى وذلك جريا مع سنن الكون، فاستجدت يف  أن املستجدات والنوازل مل

لنبوة فاجتهد الصحابة رضوان اهللا عليهم ووضعوا عهد الصحابة حوادث مل تكن موجودة يف عهد ا

كان الصحابة اجتهدوا   حلوال عملية لكل قضية مستحدثة، وسار من جاء بعدهم على �جهم، فإذا

اختلفوا يف إال أ�م وااجتهدوأعطوا لكل واقعة حكما شرعيا، فإن من جاء بعدهم من أهل العلم

  .تهوبيان كيفيتفسري اجتهاد الصحابة

املصدر الرابع من ، إذ اعتربه اجلمهور "القياس"من املصادر اليت ظهرت بعد عصر النبوة و 

  .المجاعبعد الكتاب والسنة وا مصادر التشريع

طلب بالدالئل، فمن يومبا أن كل نازلة تنزل باملسلمني إال وهلا حكم شرعي الزم إما بعينه أو 

القياس من أهم  الفقهاء عترباوقد ،دالئل اليت يستعني �ا الفقيه يف اسقاط احلكم على الواقعة القياس

اجلة الكثري من القضايا إذ أنيط به دور معبل من شروط االجتهاد معرفة القياس، ،أدوات االجتهاد

  .ستجدةامل

ن روح النص ، فالعقل يكشف عإن القياس يف حقيقته دليل مركب مجع بني النص والعقل

  .ينظم عملية القياس اليت تنتج حكما شرعيا جديدا مثوحكمته وعن علته، 
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و كتاب من تأليفا وتبويبا، فال خيل قدميا وحديثابه فلما كان القياس �ذه األمهية اعتىن العلماء 

كتب األصول من مباحث القياس والعلة، ومن الذين تكلموا يف القياس االمام ابن حزم إذ خلف من 

  .وراءه مباحث جليلة حول القياس

وانتشاره وكثرة عاش ابن حزم يف األندلس يف القرن اخلامس اهلجري والذي متيز بظهور التقليد 

مام مجع بني النقل والعقل فهو حافظ ناقد، فقيه ، فهو إاستعمال القياس، عرف ابن حزم بعبقريته

أصويل بارع، ورجل منطق وجدل وصاحب مهة عالية، محل لواء االصالح يف زمانه وثبت على أرائه، 

هجر من وطنه، ومن أرائه األصولية اليت صدع �اتلك اليت تتعلق فزج به مرات عدة يف السجن، 

  .مبباحث القياس والعلة

  .اول أن تبني لنا موقف ابن حزم من القياس والتعليلهذه الدراسة حتفإذن 

  : أسباب اختيار الموضوع-2

  : سباب اليت دفعتين إىل اختيار موضوع هذا البحث أذكرمن بني األ

وأعماله األصولية بصفة خاصة، فقد خلف ابن حزم تراثا  ،اهتمامي بابن حزم بصفة عامة .1

  . ضخما يف علوم شىت

 .لقياس والتعليلمعرفة موقف ابن حزم من ا .2

رائه األصولية والفقهية يف الدراسات األصولية والفقهية آاالستفادة من فكر ابن حزم و  حماولة .3

  . املعاصرة

  .يف أصول الفقه))اإلحكام يف أصول اإلحكام((لكتاب العلمية ة قيمابرازال .4

  . براز القدرات الذهنية والفكرية عند اإلمام ابن حزمإ .5

  . عليل يف مواجهة املستجداتبيان أمهية القياس والت .6

  : اشكال البحث وأهدافه-3

 ،بعد ما بينت أمهية البحث والذي يتعلق باملصدر الرابع من مصادر التشريع اإلسالمي

  : تيةاالشكال اآل ضعإسالمية وهي ابن حزم، فإنه ميكننا أن ن علمية شخصيةبو 
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  ؟ما هو موقف ابن حزم من القياس والتعليل

  :ت عدة تطرح جيب تناوهلا بالبحثعليه فهناك تساؤالو 

 .هل أنكر ابن حزم القياس والتعليل مطلقا .1

هل القياس األصويل الذي ينكره ابن حزم هو القياس األصويل املتعارف عليه عند  .2

  ؟املتأخرين

  ؟األدلة اليت استند إليها ابن حزمما هي فإذا أنكر القياس والتعليل ف .3

والتعليل، حبكم أن الرجل عاش يف بيئة ماهي أسباب ثورة ابن حزم على القياس  .4

  ؟عرفت القياس واختذته دليال الستنباط األحكام الشرعية

 هل استعمل ابن حزم القياس؟ .5

  ؟نكر ابن حزم التعليل يف الشرعيات وأثبته يف الطبيعياتأملاذا  .6

هل ثورة ابن حزم هي ثورة على القياس أم هي ثورة على فساد منهجية التعامل مع  .7

 القياس؟

سبق ابن حزم، الظاهري ن داود إل ابن حزم هو أول من أنكر القياس، وإذا قلنا ه .8

  ؟ فهل داود هو من أحدث هذا القول

  :تيةآلمن خالل هذه التساؤالت فإن البحث ميكن أن حيقق األهداف او 

 ابراز أمهية القياس والتعليل يف االجتهاد .1

  .لتعليلبيان أمهية االنتقادات اليت وجهها ابن حزم للقياس وا .2

  .اعادة النظر يف بعض املسائل واآلراء املتعلقة بالقياس .3

يف الدراسات األصولية ودراسة القياس والتعليل  اإلحكام والصادعيابراز أمهية كتاب .4

  .خاصة
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  : هج المعتمدة في الدراسةاالمن-4

إن موضوع البحث يقتضي أن نستعني جبملة من املناهج، فقد اعتمدت على املنهج 

  .واملنهج املقارن ليات التحليلآاملنهج التارخيي و  قواعدي وعلى االستقرائ

، أو التأريخ لبعض األفكار واآلراء الرجل فاحتاج الباحث إىل املنهج التارخيي لدراسة عصر

  . املتعلقة باملوضوع

وتتبع الردود واالنتقادات  ،هوتقصي ما دونه ابن حزمج االستقرائي فاستعنت به يف تتبعأما املنه

  .يت وجهت البن حزم حول القياس والتعليلال

بغرض  ،راء ابن حزم يف القياس والتعليل ونقدهاآلدراسة  هينهج التحليلي فأما آليات امل

  . الوصول إىل نتائج

  .وأما املنهج املقارن فاحتاج إليه الباحث للمقارنة بني أراء االمام ومجهور أهل العلم

  :  خطة البحث-5

لبحث وحتقيق األهداف املسطرة فقد قسمت هذه الدراسة إىل لإلجابة على اشكال او 

  :مبحث متهيدي وبابني

فأما املبحث التمهيدي فهو تعريف بابن حزم ويتكون من مطلبني، ففي املطلب األول 

  .له موجزة، وأما املطلب الثاين فرتمجت ترمجة هتناولت فيه عصر 

من ثالثة  وهو يتكون زم من القياس،أما الباب األول فقد تناولت فيه موقف ابن ح: بابانو 

  :فصول

خصص للحديث عن املفاهيم فقمت بتعريف القياس وبعض املصطلحات و : الفصل األول

  .  ذات الصلة بالقياس وهي الرأي واالجتهاد
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النظريات اليت استند إليها ابن حزم يف فذكرت فيه القواعد األساسية و : وأما الفصل الثاين

  . استقراء اجلزئياتبعد التتبع و  همن مؤلفات ستخرجتهااليت او  ،ابطال القياس

فيه مناقشتها و و  نيللفريقت بعرض األدلة الفرعية النقلية والعقلية أما الفصل الثالث فقمو  

  .  فناقشت أدلتهم: أما املبحث الثاينحث األول ذكرت أدلة الفريقني، و ن، فاملبامبحث

  : يشتمل على فصلنين العلة والتعليل و و لبيان موقف ابن حزم مالباب الثاين فهأما 

املصطلحات ذات فقمت بتعريف العلة و  ،خصصته للحديث عن املفاهيم: الفصل األول

  .االصلة �

وذكرت أدلة الفريقني  ،التعليلينت فيه موقف ابن حزم من العلة و أما الفصل الثاين فبو 

  . ناقشتهاو 

  .م االقرتاحات اليت يرجى حتقيقهاوعرض أه وليختم الباحث الدراسة بالنتائج اليت توصل إليها

  : الدراسات السابقة-6

عد العديد من الدراسات أحلديث فكر ابن حزم فاهتم بفكره ونشر تراثه و حضن العصر ا

ألطروحة يف أصول الفقه، مبا أن هذه ارائه ومنهجه املعريف، و آوذلك لبيان واالستفادة من  ،املؤمتراتو 

  : وهي هاء فقط بالدراسات األصولية حولاالكتف -واهللا أعلم -فأرى

  :فلم يتسن يل العثور إال على دراستني وهي بحثذات الصلة مبوضوع ال الدراسات -1

 جودي صالح الدين : حجية القياس األصويل عند ابن حزم الظاهري وأثره يف الفقه

  .1990رسالة ماجستري يف اجلامعة األردنية سنة ، النتشه

 للباحث حممد مهدي صاح جاسم، حبث : د ابن حزمالقياس واالستحسان عن

  . 1997تكميلي للماجستري جامعة بغداد سنة 

  .أما الدراسات اخلاصة باملوضوع وبعد البحث والتنقيب فلم أعثر على دراسة واحدة

  :فمنهاوأما الدراسات العامة اليت عثرت عليها 
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 جامعة األزهر،دكتوراهعبد اهللا بن عبد اهللا بن الزايد، رسالة : ابن حزم األصويل.  

 عبد ا�يد كمال، رسالة دكتوراه يف جامعة حممد اخلامس الرباط: ابن حزم األصويل.  

  مولود السريري: طرق استثمارها عند ابن حزممصادر التشريع االسالمي و  

 جامعة الزيتونة بتونس،نور الدين اخلادمي، رسالة الدكتوراه: الدليل عند الظاهرية  

  أمحد العيسي، رسالة دكتوراه يف اجلامعة : حزم دراسة أصولية فقهيةالظاهر عند ابن

 .سالمية بغدادإلا

 إمساعيل حيي رضوان، جامعة البنجاب: موقف ابن حزم من االجتهاد .  

 صورية عائشة باية بنت أمحد، رسالة ماجستري : منهج ابن حزم يف تفسري النصوص

  .جامعة األمري عبد القادر قسنطينة

  :معتمدة في الكتابةالطريقة ال-7

  رقم اآليةكر السورة و عزوت اآليات القرآنية إىل املصحف بذ.  

 حيحني أو يف ثار الواردة يف البحث، فإن كان احلديث يف الصخرجت األحاديث واآل

األثر مل يرد يف الصحيحني فاجتهدت يف عزو أحدمها اكتفيت به، وإذا كان احلديث و 

  .احلديث إىل مصادره مع بيان درجته

 عت ترمجة موجزة لألعالم الواردةوض.  

 توثيق النصوص الواردة يف البحث احلرص على.  

  االستطراد االبتعاد عن احلشو و  

  :   الصعوبات-8

  :إن أهم الصعوبات اليت واجهت الباحث هي

  تتعلق باملوضوع خاصة جود دراسات سابقةعدم و.  

 عاجل جزئية من مباحث أصول الفقهصعوبة املوضوع فهو ي.  
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  :   مصادر األساسية للرسالةال-9

  :هي أصول الفقه عامة ويف القياس والتعليل خاصة و ألف ابن حزم جمموعة من الكتب يف

 اإلحكام يف أصول اإلحكام.  

 الصادع .  

 القياساملوجودين يف مذاهب أهل الرأي و  االلتباسعراب عن احلرية و إلا.  

 .احلمد هللامطبوعة و  والكتب
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  تمهيد

  يف باإلمام ابن حزمالتعر 

  

  :ويتكون من مطلبني

 عصر ابن حزم    : املطلب األول  

 ترمجة ابن حزم: املطلب الثاين  
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  :توطئة

  

عاصر ابن حزم مرحلتني سياسيتني خمتلفتني من حياة األندلس، املرحلة األوىل اليت امتازت 

  .لطان وجمدبوحدة البالد ولقب اخلالفة يرفرف على األندلس، وهي فرتة عز وس

واملرحلة الثانية اختل سلطان بين أمية وتفرق أهلها فرقا، وتغلب على كل منطقة متغلب 

وتلقب بأمساء اخلالفة، مرحلة انفرط فيها عقد اخلالفة وقام على أنقاضها دويالت متناحرة، فرتة 

  . عرفت بالذل والضعف

ر الفنت، وتأمل مبا حل باألندلس اكتوى بناو ففي هذه الظروف املؤملة عاش ابن حزم رمحه اهللا 

من خراب ودمار وضعف أمن، يف مثل هذه الظروف بدأ جنم ابن حزم يسطع حماوال منه أن يعيد 

  .                    لألندلس جمدها ودورها احلضاري

  :ف بابن حزم وبالبيئة اليت عاش فيها فقسمته إىل مطلبنيحاولت يف هذا التمهيد أن أعرّ 

  .ألن الغرض معرفة اخلطوط العريضة من حياته فقط، تناولت عصر ابن حزم :املطلب األول

  . فخصصته لرتمجة موجزة البن حزم :أما املطلب الثاين
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  :المطلب األول عصر ابن حزم

حيث عرفت الدولة اإلسالمية باألندلس فرتة عز  ـ،ه456وهـ 384يت عاش ابن حزم بني سن

با، ومرحلة انكماش واحنالل نتيجة ر سلطان الدولة يف جنوب أو مرحلة امتد قسام، وفرتة ضعف وان

  . عوامل عدة خنرت جسد األمة عرب الزمن

  :ومن أجل دراسة هذه املرحلة قسمت هذا املطلب إىل ثالثة فروع

  احلياة السياسية: الفرع األول .1

  احلياة العلمية: الفرع الثاين .2

 .احلياة االجتماعية: الفرع الثالث .3

ا املطلب هو بيان والكشف عن اإلطار احلضاري والفكري الذي نشأ إن الغرض من هذ

  .   وترعرع فيه ابن حزم، لذا سأحاول أن أبني احملطات الكربى من حياته

  الحياة السياسية: الفرع األول

هـ، واستمر الوجود اإلسالمي �ا إىل 92سنة  )1(فتح املسلمون األندلس بقيادة طارق بن زياد

هـ، تقلبت خالهلا بني القوة والضعف، وبني النصر 897هي مملكة غرناطة سنة سقوط آخر مملكة و 

هـ، فخلفه على 366سنة  )2(احىت تويف اخلليفة احلكم املستنصر باهللاواستمر احلكم املرواين �، واهلزمية

  . وعمره احدى عشرة سنة )3()املؤيد باهللا(احلكم ابنه هشام 

                                                 

 فاتح األندلس قائد عسكري، أسلم على يد موسى بن نصري، عينه أمريا على برقة مث قائدا جليش املسلمني،: طارق بن زياد) 1

: حممد بن أمحد بن عثمان، حتقيق: سري أعالم النبالء، الذهيب: ينظر. ه102م، تويف بدمشق سنة 711فتح األندلس سنة

 . حملمود شليب)) حياة طارق((، و4/500ج ، 1981، 1ط شعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بريوت، 

 .13ص ،جذوة املقتبس: ينظر. هـ366وتويف سنة هـ،350تاسع حكام األندلس توىل احلكم سنة :احلكم املستنصر باهللا) 2

تنازل عن امللك بالقوة لعبد الرمحن بن أيب عامر،  ،بايعوه صبيا فقام بتشييد الدولة احلاجب ابن أيب عامر :هشام بن احلكم) 3

 .17/132أعالم النبالء، ج سري:ينظر .، وكان ضعيف الرأي قليل العقلـه403قتل سرا سنة ،هرب إىل املشرق فحج
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ض بأمر األمة ورعاية شؤون الدولة، فنهض بعض ومل يكن هذا الصيب قادرا على النهو  

  . )4(الرجال، وكان الرجل القوي وراء هذه األحداث حممد بن أيب عامر

ملا  ،القحطاين يف الوثوب على احلكم يف األندلس) املنصور(جنح أبو عامر حممد بن أيب عامر 

والذي جنح حممد  ،)5(، فقامت على رعايته أمه صبح)399-366(توىل أمر هشام بن احلكم سنة

  .بن أيب عامر يف استمالتها إليه مبهارته وذكائه

أسرته من بعده مدة تزيد على ثالثة عقود، حيث و  فتمكن ابن أيب عامر أن حيكم البالد هو  

  .ويةطغى نفوذ العامرية يف هذه احلقبة على اخلالفةاألم

  . رعية، واالستقرار للدولةاستطاع ابن أيب عامر أن يعيد لألندلس هيبتها، ويوفر األمن للو 

الذي حكم البالد سبع )6(م، فخلفه ابنه عبد امللك1002= ـه392توفيابن أيب عامر سنة 

وتلقب بالناصر، ، )7(سنوات من بعده، وكان كأبيه كفاية ومقدرة، وملا مات خلفه أخوه عبد الرمحن

مل يطمح فيه أبوه العاقل، ولكنه مل يكن سياسيا بارعا،بل كان طموحا متسرعا، فطمحت نفسه فيما 

وهوأن يكون أمري املؤمنني،فحمل اخلليفة املستضعف هشام املؤيد على العهد هلباخلالفة بعده، فكانت 

  . ـه399هي الشرارة اليت اشعلت نار الفتنة باألندلس وذلك سنة 

 واحلقيقة أن أكرب" :ستاذ عبد احلليم عويس معلقا على حكم بين عامر يف األندلسيقول األ

أنه أزال هيبة اخلالفة األموية من نفوس الناس  ـبالرغم من كل حسناته ـ خطأ ارتكبه ابن أيب عامر 

سباب فيما أصاب األندلس حني تسلط عليها، وفصل بينها وبني الشعب، ولعل هذا من أكرب األ

                                                 

تويف  ،القائم بأعباء الدولة املروانية كان بطال شجاعا كثري الفتوحات :حممد بن عبد اهللا بن أيب عامر القحطاين) 4

 . 17/16، جأعالم النبالء سري: ينظر.ـه393سنة

دولة اإلسالم  :ينظر. هـ390جارية اخلليفة احلكم املستنصر باهللا وأم ولديه عبد الرمحن وهشام، توفيت سنة : صبح البشكنجية) 5

 . 502ص ،1997، 4بة اخلاجني، القاهرة، ط مكت، عنان حممد عبد اهللايف األندلس، 

 17/125السري، ج : ينظر. هـ399توىل احلجابة بعد أبيه، كان من الشجعان مات سنة : عبد امللك بن أيب عامر) 6

هـ، وكانت فرتته الشرارة اليت دمرت 399سنة  امللقب بشنجول حاجب اخلليفة هشام بعد أخيه: عبد الرمحن يب أيب عامر) 7

 . 1/636،ج يف األندلس، م س دولة االسالم: ينظر. 399األندلس، قتل سنة 
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، حيث انتهى األمر ـه422حىت سنة  ـه399بعد ذلك من نكبات الفتنة اليت استمرت من سنة 

  . )8("بسقوك الدولة األموية

إىل سنة  ـه399وبعد سقوط الدولة العامرية يف األندلس بدأ عصر الفتنة الذي امتد من سنة 

ويكفي داللة على ما وصلت إليه األندلس من قلق واضطراب أن تقلب على احلكم عشرة . ـه422

  .)9(حكام

ت مشروعية احلكم، فأصبح ففي هذه املرحلة انفكت عروة الدين من النفوس، بعد أن تفكك

  .)10(األمر صراعا جنسيا بني العرب والرببر والصقالبة، واستعان بعضهم على بعض بالنصارى

عوام السبعة حال األندلس يف هذه الفرتة نقال عن ابن حيان األ)11(يصف لنا ابن بسامو 

املبدأ كانت شدادا نكادات صعابا مشؤمات كريهات ": يقولف) هـ407-  400( األوىل للفتنة

والفاحتة، قبيحة املنتهى واخلامت، مل يعدم فيها حيف، وال فورق فيها خوف، وال مت سرور، وال فقد 

  . )12("ل الفتنة واعتالء املعصية، وظعن األمن وحلول املخافةاحمذور، معتغري السرية وخرق اهليبة، واشتع

ولة املروانية وانشقت مث  انقرضت الد": حال األندلس فقال)13(اختصر ابن عذارى املراكشيو 

عصى األمة، ومرج أمر الناس باألندلس وصار املسلمون شيعا متفرقني، يقتل بعضهم بعضا 

  .)14("وينهب

                                                 

 . 17، ص1988، 2لعريب، مصر، ط الزهراء لإلعالم اابن حزم وجهوده يف البحث التارخيي، مؤسسة : عويس عبد احلليم) 8

 .    62صس،   ندلس، مدولة اإلسالم يف األ: عنان حممد عبد اهللا) 9

 21، وابن حزم وجهوده يف البحث التارخيي، ص20املرجع السابق، ص: عنان حممد عبد اهللا) 10

خري الدين األعالم، ، و 14/112السري، ج : ينظر. هـ542األديب االخباري، تويف سنة : علي بن حممد بن نصر الشنرتيين) 11

 . 4/266م ، 1984 ،6ط دار العلم للماليني، بريوت، الزركلي، 

 .    1/25، ج 1922، 1الذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة، جلنة التأليف والرتمجة، القاهرة، ط  :ابن بسام علي) 12

ه من مؤلفاته البيان املغرب يف اختصار 595تويف مبراكش سنة دس،أمحد بن حممد نشأ يف القرن السا: املراكشي ىابن عذار ) 13

 . 12/ 12، ج 1960مطبعة الرتقي، دمشق،  عمر رضا كحالة، معجم املؤلفني،: ينظر. أخبار ملوك األندلس واملغرب

، ج 1983، 2البيان املغرب يف أخبار األندلس واملغرب، دار الثقافة، بريوت، ط): ىابن عذار (املراكشي أمحد بن حممد ) 14

1/345. 
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حاول بعض املؤرخني أن حيمل مسؤولية ما وقع باألندلس طائفة من الناس، ولكن كما يقول و 

ة ال تقع على طائفة االنصاف يقتضي أن نذكر أن مسؤولية الفتن": ستاذ عبد احلليم عويساأل

بعينها،بل تقع على اجلميع، ويتحمل فيها العرب والرببر وبنو أمية أقدارا تكاد تكون متساوية، وذلك 

من حتميل الرببر املسؤولية ـ ومنهم ابن حزم ـ  على عكس ما يذهب إليه كثري من املؤرخني

  . )15("وحدهم

وعوامل أخرى تراكمت عرب الزمن يف  هذه الفتنة اليت عصفت بالدولة اإلسالمية باألندلسإن 

  .جسم الدولة عجلت يف سقوط األندلس، فتمزقت البالد إىل دويالت متناحرة

اخلالفة األموية، كانت  االيت سقطت فيهم، 1030= هـ422 شارة إليه أن سنةومما ينبغي اإل

تفتت عقد األمة يف  يف احلقيقة هي بداية ا�يار الوجود اإلسالمي يف شبه اجلزيرة األندلسية، وهكذا

اجلنويب  زءاألندلس بني العرب والرببر والصقالبة املتصارعة،إىل أكثر من عشرين دولة الرببر يف اجل

  . والصقالبة يف القسم الشرقي، وأما باقي البالد فكان بني أسرات عربية

توسع بعضهم على حساب ، و وقد كان بني هذه الدويالت صراع وتنافس على السلطة

  .د كان استقالهلا استقالال شكليا، فقد كان الكثري منهم يدفع اجلزية لالذفونش ملك قشتالةبعض،وق

عاش ابن حزم يف هذه الفرتة الزاخرة باألحداث السياسية األليمة، فعاصر احنالل اخلالفة 

األموية، واستقالل كل وال بواليته، وشهد الفرتة األوىل من عهد ملوك الطوائف، وترك لنا من 

  . عليقات ما يدل على استيائه من تصرفات أمراء الطوائفالت

  الحياة العلمية: الفرع الثاني

عبد الرمحن بن احلكم،فتحت األندلس أبوا�ا أمام احلركة  حلكم ملا استقر األمر باألندلس

العلمية وقد بلغت عدد املكاتب �ا حوايل سبعني مكتبة، وكان يف مكتبة احلكم الثاين يف قرطبة 

الذي كان على خزانة العلوم بقصر بين أمية ، )16(لف كتاب، وذكر ابن حزم أن تليدا الفىتأ600
                                                 

 .45ابن حزم وجهوده يف البحث التارخيي، ص : عويس عبد احلليم) 15

أبو عبد اهللا : التكملة لكتاب الصلة،ابن األبار: ينظر. مفهرسهاموىل احلكم املستنصر باهللا وصاحب خزانته و : دا الفىتتلي) 16

 . 642/ 2، ج 1956لثقافة اإلسالمية، القاهرة، مؤسسة نشر ا ،حممد بن عبد اهللا
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باألندلس، أخربه  أن عدد الفهارس اليت كانت فيها تسمية الكتب أربع وأربعون فهرسة، يف كل 

  .)17(فهرسة مخسون ورقة، ليس فيها إال ذكر أمساء الدواوين فقط

حلضاري الذي نضج يف عهد عبد الرمحن قد جىن مثره ابنه إن االستقرار السياسي واالزدهار ا

: )18(يقول ابن اخلطيب ،،فقد كان عاملا حمبا للعلم واملعرفةـه350احلكم الذي وصل إىل احلكم سنة

، )19("كان رمحه اهللا عاملا فقيها باملذاهب،إماما يف معرفة األنساب،حافظا للتاريخ مجاعا للكتب"

إنه اجتمعت للحكم يف خزائنه من الكتب مامل تكن ألحد قبله أو : ")20(ابن خلدونالعالمة يقول و 

  .)21("بعده إال ما يذكر عن الناصر العباسي ابن املستضئ

، بل امتد إىل مجيع شرائح ا�تمع، والعلماء ومل يقتصر االهتمام بالكتب ومجعها على احلكام

يكن صاحبها من  حيث أصبحت خزانات الكتب من مكمالت الوجاهة والسلطان، وإن مل

  .)22(القراء

اهتم احلكم بالعلم والتعليم فبىن املدارس، ومشل التعليم مجيع طبقات ا�تمع وسار على    

�جه اخللفاء باألندلس، ويعلق املؤرخ األمريكي جوزيف ماك كيب واصفا ما بلغته األندلس من رقي 

والكتابة،يف حني كان ملوك بقية  إنه يتعذرأن يوجد فالح أندلسي ال يعرف القراءة:"علمي فيقول

أوروبا ال يقدرون أن يكتبوا أمسائهم يف توقيعا�م، ومن ذلك أشراف الروم من أعلى الطبقات مل 

                                                 

، 1962 ،1دار املعارف، القاهرة، ط ،مجهرة أنساب العرب، حتقيق عبد السالم هارون :ابن حزم علي بن أمحد بن سعيد) 17

 .92 ص

 هـ،713ولد باألندلس سنة  ،فيلسوفشاعر وفقيه ومؤرخ و  ،سعيد صاحب الفنون مد بن عبد اهللا بنحم: ابن اخلطيب) 18

أمحد بن حممد : نفح الطيب يف غصن األندلس الرطيب، املقري:ينظر. هـ776فاس سنة بيف تو  ،قضى معظم وقته وزيرا لبين نصر

 . 6/312، ج 1968 ق إحسان عباس، دار صادر، بريوت،لمساين حتقيالت

 . 504/ 2ج  دولة اإلسالم يف األندلس،:عنان حممد عبد اهللا) 19

رحل إىل فاس  هـ،732ولد بتونس سنة  ،التونسي املالكي ،عبد الرمحن بن حممد بن حممد، األشبيلي األصل: ابن خلدون) 20

يدة شرح قص، العرب وديوان املبتدأ واخلرب: من مؤلفاته هـ،808وفر إىل القاهرة ومات �ا سنة مث رجع إىل تونس  ،وجبايةوغرناطة 

 .5/188 ج معجم املؤلفني،: ينظر. دون األشبيلي وغريهابابن ع

 . 4/317ج ، 1971، 1على للمطبوعات، بريوت، طديوان املبتدأ، مؤسسة االالعرب و  :ابن خلدون عبد الرمحن) 21

 . 4/290، م س، ج نفح الطيب :بن حممد التلمساين دأمح املقري) 22
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يكونوا يقدرون على القراءة والكتابة، وتسع وتسعون يف كل مائة من أهل املماليك النصرانية كانوا 

  .)23("أميني متاما

أن بلغت عدد املدارس يف قرطبة  ،والعلمي الذي بلغته األندلسومما يدل على املستوى الثقايف 

  .)24(لوحدها مثامنائة مدرسة

بل  ، تكن النهضة الفكرية والعلمية يف األندلس مقتصرة على الفقه واحلديث واألدبملو 

مشلت مجيع العلوم العقلية والنقلية كالرياضيات والفلك، وقد شهدت قصور األمويني والعمريني 

  .جالت العلمية واألدبية بني الشعراء واألدباء،واملناظرات بني العلماءاألوانا من املس والطوائف

وانتشرت حرفة الورق باألندلس، واشتهرت مدينة شاطبة بصناعة الورق الفاخر، وكانت 

مصانع كبرية لصناعة الورق، وكان من نتائج ذلك ظهور فئة الوراقني الذين كان هلم الفضل الكبري يف 

لثقافة باألندلس عن طريق نسخهم الكتب، ومل يقتصر دورهم على استنساخ الكتب بل أيضا نشر ا

  . على التثبت من صحة ما يقوم به النساخ،بل كانت الوراقة مهنة قائمة بذا�ا هلا نضامها اخلاص �ا

  الحالة االجتماعية : الفرع الثالث

  :تنوعت أصوهلا وعقائدها وهمخمتلفة  و أطياف كان ا�تمع األندلسي يتكون من أجناس

وإن كانت قد  ـ،ه93وكانت طليعة هذا العنصر جاءت مع موسى بن نصري سنة : العربـ  1

شهرها، الفوج الذي أفواج بعد ذلك ومن سبقتها طليعة صغرية جدا مع طارق بن زياد، مث تعددت األ

 .)25(وقدموا منالشامه ومسي بطالعة بلج، 124قدم إىل األندلس مع بلج بن بشر القشريي سنة 

  

                                                 

 . 46ص، 1985، 2ط املسلمني يف إسبانيا، ترمجة تقي الدين اهلاليل، مكتبة املعارف، الرباط،  مدنية :كيب جوزيف ماك) 23

 . 47املرجع السابق، ص :كيب جوزيف ماك) 24

 .  14ص، 1994، 1  اإلسالمية، القاهرة، طحلسنيا�تمع األندلسي يف العصر األموي، مطبعة ا :دويدار حسني يوسف)25



           موقف ابن حزم من القياس والتعليل                                              

 

 16 

فقد كانوا معظم  ،سبق العناصر البشرية اليت دخلت األندلسأوقد كان الرببر من : الرببرـ  2

اجليش الفاتح الذي قاده طارق بن زياد، مث توالت اهلجرات إليها، وقد عدد ابن حزم بيوت الرببر 

  . )26(فياألندلس

ملا رأوا من عدل اإلسالم ومبادئ نبيلة  ،سلم عدد كبري من االسبان بعد الفتحأ: اإلسبانـ  3

أو األساملة، وأما من بقي منهم على دينه فقد عرفوا  "املساملة"طلق عليهم العرب اسم أفيه، وقد 

طلق الفاحتون على النصارى الذين عاشروا املسلمني واختلطوا �م وتعلموا العربية أ، و "العجم"باسم 

  ."املستعربني"ومل يسلموااسم 

باء مسلمني كانوا عربا أو بربرا، وأمهات أعجميات، سواء آهو جيل ولد من : ولدوناملـ  4

  . قبلوا على مصاهرة أهل البالدأغري ذلك، وذلك أن الفاحتني من العرب والرببر  مكن إسبانيات أأ

اتفقت املصادر التارخيية على قدم الوجود اليهودي يف إسبانيا، وتذكر املصادر : اليهودـ  5

 ،مية واليهودية واإلسبانية أن أول وصول لليهود إىل إسبانيا يعود إىل عهد امللك االسباين أشيانسالاإل

الف من والذي عاد حيمل معه اآل ،ق م586الذي شارك مع نبوخذ نصر يف فتح القدس سنة

  .)27(األسرى

هم هم سكان البالد املمتدة من حبر قزوين إىل البحر األدرياتيك غربا، و و :الصقالبةـ  6

أجناس خمتلفة من الروس والبلغار والسالف والصرب، من أصول أسيوية كانت تسكن القوقاز حول 

البحر األسود، وقد كانت القبائل اجلرمانية والقراصنة دأبت على سبيهم وبيعهم إىل املسلمني 

مث توسعوا يف  باألندلس، ومسوا بالسالف مبعىن الرقيق أو العبيد، مث حول اللفظ يف العربية إىل صقالبة،

  .)28(استعماله ليشمل كل رقيق أبيض جملوب من أية أمة مسيحية

                                                 

 . 31املرجع السابق، ص : دويدار حسني يوسف) 26

 . 1999اليهود يف الدولة اإلسالمية يف األندلس، رسالة دكتوراه، جامعة بغداد، السنة : اخلالدي خالد يونس) 27

 37ا�تمع األندلسي يف العصر األموي،ص: دويدار) 28
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ربا أي سكان االسكندنافيني، و النورمان أو الفايكنج، وتطلق على أهل مشال أ: النورمان. 7

ه، 229ودخلوا األندلس منذ عهد عبد الرمحن األوسط بغارا�م البحرية على شواطئ األندلس سنة 

  . )29(ألسر، فخريوا بني اإلسالم أو القتل، فأسلموا وسكنوا ضواحي اشبيليةولكنهم وقعوا يف ا

  .وقد بلغ عدد سكان قرطبة يف ذلك العصر حوايل مليون نسمة

واذا كانت ا�تمعات الشرقية والغربية تنقسم إىل طبقات وعناصر، فإنه يصعب علينا اجياد 

ويف معرض البحث عن تقسيم ": د الدغليالتقسيم الطبقي يف ا�تمع  األندلسي، يقول حممد سعي

طبقي آخر، جتدنا غري مستطيعني  أن نظفر حبدود قاطعة للتفريق بني فئة و أخرى، وال بتعريفات 

حامسة تستطيع أن تسم فئة من الناس بأ�ا طبقة ممتازة أو متأخرة، ولكننا نستشعر بينهم من تلقاء  

مة، كما نستطيع أن نلمس بسمات احلظ وهي تشرف أنفسنا بعض االحرتام حنو أفراد االسرة احلاك

يف لغات القضاة والفقهاء وأهل األدب، مث ال نستشعر شيء من الضعة حنو سائر أفراد الشعب من 

  . )30("جتار وصناع وزراع

  : خصائص المجتمع األندلسي

  :  يف احلديث عن ا�تمع األندلسي جيدر بنا اإلشارة إىل بعض خصائصه وهيو 

مهم الكبري للعلم والعلماء، فقد كان العلم عندهم معظما من اخلاصة والعامة، يشار احرتاـ  1

  .                                             إليه، وحيال عليه، ويكرم يف حوار أو ابتياع حاجة

سكن األندلس سبعة أجناس خمتلفة، وقد أشرت إليهم من قبل  :جناساالختالط بني األـ  2

ند واليهود واملولدون، فاختلطت الدماء والعادات اعرب والرببر واالسبان والصقالبة والنورمال: وهم

  .والتقاليد

                                                 

 61لسابق، صاملرجع ا: دويدار) 29

، ص 1984، 1يب، منشورات دار أسامة، طاحلياة االجتماعية يف األندلس وأثرها يف األدب العر  :الدغلي حممد سعيد )30

78 . 
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أدى امتزاج الدماء والتجاور يف املسكن واالحتكاك باألندلس إىل : االمتزاج بني الثقافاتـ  3

حتكاك الثقايف أدى امتزاج الثقافات، وبروز الثقافة اإلسالمية والسيطرة على عقول الناس، وهذا اال

  .إىل ظهور احلضارة األندلسية خبصائصها املتميزة

ربية بني سكا�ا وبني الديانات املوجودة ييف شبه اجلزيرة اإل :انتشار اللغة العربيةـ  4

ن خشي رجال الكنيسة من أاللغة العربيةأن تزيح اللغة الالتينية إىل درجة  تباألندلس، بل استطاع

م رسالة مساها الدليل 854= ـه240انية، فقد كتب القسيس الفارو القرطيب سنة ضياع تعاليم النصر 

إن إخواين يف املدن جيدون لذة  : "لدا�ا،فيقو آقباهلم على اللغة العربية و إاملنري، ينتقد االسبان على 

كربى يف قراءة الشعر العريب وقصصهم، ويقبلون على دراسة مذاهب أهل الدين وفلسفة املسلمني، 

  .)31("يردون عليهموينقضو�ا، وإمنا لكي يكسبوا من ذلك أسلوبا عربيا مجيال صحيحا ال

قد أدى شغف االسبان باللغة العربية إىل دفع بعض رجال الدين إىل ترمجة قوانني الكنيسة و 

  .)32(ليسهل تداوهلا بني املسحيني بعد ما هجر املسيحيون اللغة الالتينية ،إىل اللغة العربية

ثار اختالط االجناس   آفقد كان من  :ر اللغة االسبانية بني مسلمي األندلسانتشاـ  5

باألندلس حتدثهم باللغة االسبانية، واليت انتشرت بصفة كبرية يف ا�تمع األندلسيويف خمتلف 

  .)33(شرائحه

  

  

  

  

                                                 

 79ا�تمع األندلسي يف العصر األموي، ص: دويدار) 31

 . 170صم س، تاريخ اإلسالم،: عبد الرمحن علي احلجي) 32

 . 82ا�تمع األندلسي، صو ، 39، ص1999، ندلسي،دار املعرفة اجلامعية، مصرتاريخ األدب األ :عناين حممد زكريا) 33
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  ترجمة ابن حزم: المطلب الثاني

ملطلب لبيان ترمجة ابن بعد أن تناولت يف املطلب األول عصر ابن حزم، فسأخصص هذا ا

حزم مبينا احملطات األساسية من حياته، واليت من مميزا�ا أ�ا حافلة باألحداث، فقد قسمت هذا 

  :   املطلب إىل فرعني

 امسه، مولده ونشأته: تعريف بابن حزم: الفرع األول.  

 مكانته العلمية: الفرع الثاين.  

  تعريف بابن حزم: الفرع األول

وأحيانا مكرها ومات فيها، ومل تذكر لنا املصادر  ،ندلس وتنقل فيها طوعاولد ابن حزم يف األ

  .التارخيية أنه انتقل إىل املشرق كعادة أهل املغرب واألندلس يف طلب العلم

  : اسمه ومولده: أوال

هوعلي بن أمحد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صاحل بن خلف بن معدان بن سفيان   ابن 

  .)34(،وشهرته ابن حزميزيد،وكنيته أبو حممد

كتب إيل أبو حممد بن حزم ": )35(ولد ابن حزم بقرطبة سنة أربع ومثانني وثالمثائة، قال صاعد

وبعد سالم ، ولدت بقرطبة يف اجلانب الشرقي من ربض منية املغرية قبل طلوع الشمس:خبطه يقول

م، وهو السابع من نوفمرب خر يوم من شهر رمضان املعظآ ربعاء،خر ليلة األآاإلمام من صالة الصبح 

                                                 

دار البن بشكوال خلف بن عبد امللك، الالصلة، كتاب ، و 308صم س،جذوة املقتبس،  :األزدي أبو عبد اهللا بن نصر) 34

 دائرة املعارف طبعةبن عثمان،  حممد بن أمحد: لذهيبلتذكرة احلفاظ ، و 2/395 ج، 1966 تأليف والنشر، القاهرة،لاملصرية ل

 . 3/227م،ج 1955= هـ1375، سنة باهلند

وفيات األعيان وأنباء أبناء :ينظر. ـه462األخبار تويف بصقلية سنةو األدب حسن بن عيسى كان عاملا باللغة و  بن :صاعد) 35

 . 2/488 ، ج1968سان عباس، دار صادر، بريوت، أمحد بن حممد بن أيب بكر، حتقيق إح: الزمان، ابن خلكان
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سنة أربع ومثانني وثالمثائة بطالع العقرب،وكان قد مضى على الوالد ثالث سنوات يف وزارة احلاجب 

  .)36("املنصور

  : نشأته: ثانيا

وقد حرص والده على تربيته وتعليمه، ترىب ابن حزم يف  ،نشأ أبو حممد يف بيت عز وجاه

مل يعرف غريهن، وال جالس الرجال إال وهو يف حد الشباب، حجور النساء من اجلواري والقريبات، و 

  .القرآن واألدب، وحفظنه الشعر ودربنه على اخلطالقراءة والكتابة و  هتعلممن فهن 

وملا بلغ اخلامسة عشرة من عمره تبدل النعيم بؤسا، فاضطربت البالد واجتاحت األندلس 

ازعها قوى ثالث، تتقاتل فيما بينها وتتناحر موجة عارمة من االضطرابات والفنت، وإذا البالد تتن

= هـ 399 وهذه القوى هي العرب والرببر والصقالبة،وذلك سنة. وتستعني كل منها بالعدو

فساءت األوضاع السياسية واالقتصادية واألمنية يف البالد، فانتشرت األمراض واجتاح  م،1009

م، 1011= هـ 401 وذلك سنة ،ن حزمالطاعون قرطبة، وكان من ضحاياه أخو صاحبنا أبو بكر ب

= هـ 402 سنة)38(، مث تويف والده الوزير أبو عمر)37(وما كاد العام ينصرم حىت توفيت زوجة أخيه

كان رزء ابن حزم بوالده كبريا،ففقد به شيخا وأستاذا وسندا  ": ، يقول عبد الكرمي خليفة)39(م1012

  .)40("كبريا يف خضم تلك الفنت العابثة

  : هرحالت: ثالثا

لكن النكسات استمرت جتتاح ابن حزم فأصيب يف حبيبته نعم، وذلك أيام حصار سليمان 

ه، مث فتحت أبوا�ا بعد طلب األمان، فعاث اجلند فسادا،فقتلوا 403املستعني والرببر لألندلس سنة 

                                                 

 .309جذوة املقتبس، ص :األزدي) 36

 . 116املصدر السابق، ص :ابن حزم) 37

كان عاملا   ،كان يستخلفه على الدولة يف غزواتهو  ،كان شديد الثقة بهاستوزره املنصور و :أبو عمر أمحد بن سعيد الوزير) 38

 . 6/72ونفخ الطيب  ،1/170 زيرة، م س، جيف حماسن أهل اجل الذخرية :ينظر. هـ402تويف سنة  ،اللسانبالبالغة و 

 .116املصدر السابق، ص :ابن حزم) 39

 . 123 النشر، بريوت، صابن حزم األندلسي، حياته وأدبه، الدار العربية للطباعة و  :خليفة عبد الكرمي) 40
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أن خرج و�بوا وخربوا الديار، وقد مشل النهب والسلب منازل ابن حزم، فما كان أمام هذه احملن إال 

  .)41(ـه404وذلك سنة  ،ونزل يف مدينة املرية ،ابن حزم من األندلس

ه، إذ قام صاحب املرية فاعتقل ابن 407بقي ابن حزم يف املرية يعيش حياة هادئة حىت سنة 

فزج �ما يف السجن بضعة أشهر مث غر�م، فاجته إىل حصن القصر فقام هو  ،حزم وحممد بن إسحاق

املعروف بابن املقفل  ،عند صاحبهم أيب القاسم عبد اهللا بن هذيل التجيين وصاحبه حممد بن إسحاق

  . )42(عدة شهور

، مث سار مع جيش املرتضىاجتاه قرطبة، ولكن )43(مث سافر إىل بلنسية ومكث فيها عامني

طريقهم ووقعت احلرب بني الفريقني، فا�زم جيش املرتضى، )44(اعرتض زاوي بن زيري الصنهاجي

  . هـ409 فرج عنه، وذلك سنةأزم مث واعتقل ابن ح

فرأى هـ، 409 عاد ابن حزم إلىاألندلس وهو يف اخلامسة والعشرين من عمره وذلك سنة

  .  �ا من خراب ودمار، وما حل باألهل واألصدقاء من نكبات ماحلَّ 

ماله آعاد ابن حزم إىل قرطبة وهو أكثر نضجا، قوي الشخصية، ولكنه مل يتخل عن 

 )46(،وبويع عبد الرمحن بن هشام)45(قي متصال باألمويني حىت مت خلع القاسم بن محودالسياسية، وب

، ولقب باملستظهر باهللا، وندب للوزارة بعض الشخصيات وكان منهم هـ414باخلالفة وذلك سنة 

أن يعتلي سدة احلكم،  رخر األمآلقد جنح أبو حممد بن حزم :"ابن حزم، يقول عبد الكرمي خليفة

                                                 

ص ،1980 ،1ط بريوت، ية للدراسات والنشر، ، حتقيق إحسان عباس، املؤسسة العربةطوق احلمام :ابن حزم علي بن أمحد)41

111 . 

 . 61املصدر السابق، ص :ابن حزم) 42

 . 54ابن حزم األندلسي، ص :خليفة) 43

، ج الذخرية: ينظر .أول حاكم لغرناطة يف عهد ملوك الطوائف ترك امللك وأثر العودة إىل وطنه مع أهله: زاوي بن زيري) 44

1/453. 

أعالم  سري:ينظر. هـ431ألندلس بعد مقتل أخيه علي بن محود تويف سنةالقاسم بن محود بن ميمون اإلدريسي ويل امرة ا) 45

 . 17/136 النبالء، ج

وزر له  هـ،424ملكوه بعد ذهاب القاسم بن إدريس سنةملرواين قام معه كبار قرطبة و بن عبد اجلبار ا :عبد الرمحن بن هشام) 46

   17/347أعالم النبالء، ج سري: ينظر. متلك ستة أشهر وقتلابن حزم و 
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لعبء حنو بلده وأمته ودينه، فإن سياسته األموية تعين عنده دائما احملافظة على وحدة لكي يتحمل ا

  . )47("الدولة، وبالتايل الوقوف صفا واحدا جتاه الفرجنة يف الشمال

إال أن األمور مل تستقر كما شاء ابن حزم، فقتل عبد الرمحن بن هشام، ومل تدم خالفته إال 

حزم وزج به يف السجن، فكانت حمنة أليمة يف سلسلة احملن ومكث  عتقل ابناوأربعني يوما، ف ةسبع

  . )48(ـه416فيه إىل سنة 

ه دفعت ببان حزم إىل اعادة قراءة 416ه إىل سنة414اليت امتدت من سنةإن فرتة السجن 

  . األحداث قراءة جديدة، هذه القراءة هي اليت سرتسم مساره املستقبلي االصالحي

  :التفرغ للعلم: رابعا

على نفسه مبا رأى من تغري  اليأس استوىلقد بعد اطالق سراحه خرج ابن حزم إىل شاطبة، و و 

الزمن ونكبات السلطان وفساد األحوال وتبدل األيام، إال أن ابن حزم مل خيسر معركة االصالح، وإمنا 

الفكر خسر معركة العمل السياسي، فما كان منه إال أن نقل احلرب إىل ميادين أخرى، وهي ميادين 

  .ه، والرجوع إىل منابعه الصافيةئخالق والدفاع عن اإلسالم وصفاواصالح النفوس وتقومي األ

  : يوه زتني واليت متيزت مبم، ابن حز  اإلمام ومن هنا تبدأ املرحلة الثانية من حياة

 �ا مرحلة علمية، بعيدة عن األحداث السياسية، تفرغ فيها إىل التعليم والتأليف والدفاعـ أ 1

  .رائهآعن 

عدم االستقرار يف مدينة معينة من مدن األندلس، فطاف وجال يف األندلس، صادعا ـ  2

  .بآرائه حىت مات رمحه اهللا

وهي ، انصرف ابن حزم عن العمل السياسي بعد جتارب مريرة، وبدأ مرحلة جديدة من حياته

ن األندلس، فدخل قلعة البونت، ، فلجأ إىل شاطبة، مث تنقل بني مدعقلنشر العلم واملعرفة وتنوير ال

                                                 

 .57ابن حزم األندلسي، ص :خليفة) 47

 .2/612ج دولة اإلسالم يف األندلس،  :عنان) 48
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ليها أمحد بن رشيق أيب العباس، مث غادرها إىل بادية لبلة موطن أجداده، امث جلأ إىل ميورقه يف محاية و 

لتف حوله عدد من التالميذ، واستقر احيث توجد ضيعته يف قرية منت ليشم اليت ورثها عن أبائه، و 

و ني تعن اثنم، 1064= هـ456 ن من شعبان عامحىت تويف يف الثامن والعشري ،�ا يعلم ويؤلف

  .)49(سبعني سنة رمحه اهللا

وما دام ابن حزم فشل يف حتقيق العالج عن طريق السياسة ": يقول عبد احلليم عويس

واحلاكمني، فقد حاول العالج عن طريق اصالح احملكومني،وذلك بإصالح فساد الفقه الذي هو 

بل إن جمال الفقه ميكن أن يتيح البن حزم من  ،تصادية واخللقيةسبيل اصالح احلياة االجتماعية واالق

العلم  اسالمي، يعيه طالبو إخر اصالح السياسة نفسها، عن طريق اشاعة نظام سياسي آطريق 

من هنا دخل إىل باب الفقه، و ...واملتعلمون، وبعضهم يصل إىل مناصب القيادة الدينية والدنيوية

  .)50("ليصلح به الراعي والرعية

هذا هو الصواب فإن ابن جزم مل يهرب ومل يرتاجع عن مشروعه اإلصالحي، بل غري الوسيلة و 

  .لتغري املعطيات

  :شيوخه: خامسا

كان أول جملس حضره هو جملس املظفر ابن أيب عامر، مث وجهه والده بعد ذلك لصحبة  

بن علي الفاسي، قال  أناس اختارهم من ذوي الفضل والعلم وكان من أبرزهم الشيخ أبو علي احلسني

صحبت أبا علي احلسني بن علي الفاسي يف جملس أيب  ،فلما ملكت نفسي وعقلت": ابن حزم

، وكان أبو علي املذكور عاقال عامال ممن القاسم عبد الرمحن بن أيب يزيد األزدي شيخنا وأستاذي 

، وأحسبه كان حصورا، خرةتقدم يف الصالح والنسك الصحيح يف الزهد يف الدنيا واالجتهاد يف اآل

، )51("ألنه مل تكن له امرأة قط، وما رأيت مثله مجلة علما وعمال ودينا وورعا، فنفعين اهللا به كثريا

  .فكان لتلك الصحبة األثر القوي يف ترسيخ االستقامة والعفة يف النفس وطهارة القلب

                                                 

 . 82جهوده يف البحث التارخيي،صعبد احلليم عويس، ابن حزم و و  ،1/216، ج الذخرية :ابن بسام) 49

 . 88جهوده يف البحث التارخيي، ص ابن حزم و  :عويس) 50

 . 115ص م س،طوق احلمام،  :ابن حزم) 51
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أمحد بن :)52(أخذ ابن حزم العلم عن علماء عصره باألندلس، فمن أشهر من مسع منهم

ومحام بن أمحد بن  ،قاسم بن حممد بن قاسم بن أصبغ البياين، وأمحد بن حممد بن أمحد بن اجلسور

  .وغريهم ...وعبد الرمحن بن سلمة الكناين ،عبد اهللا األطروش القاضي

  : تالميذه: سادسا

وصاعد بن أمحد بن  ،أمحد بن عمر بن أنس العذري ابن الدالين: ومن أشهر من أخذ عنه

والفضل بن  ،وعلي بن سعيد العيدري ،وعبد اهللا بن حممد بن العريب ،عبد الرمحن بن حممد بن صاعد

وحممد بن  ،وحممد بن أيب نصر فتوح بن عبد اهللا األزدي احلميدي ،علي بن أمحد بن سعيد بن حزم

  .غريهمو ... الوليد بن حممد بن خلف

  مكانته العلمية: الفرع الثاني

نصف فيها أترمجة موسعة البن حزم يف كتابه القيم سري أعالم النبالء، إذ عقد اإلمام الذهيب 

جتاوزت عدد و راءه، آو  رهقد جتلت اليوم قيمة ابن حزم العلمية، فاهتم الباحثون بفكو  اإلمام،

الدراسات والبحوث وامللتقيات عنه املائتني، وما هذه الدراسة إال دليل على ذلك، واحلمد هللا فقد 

  . ابن حزمنصف الزمن أ

كان أبو حممد ابن حزم أمجع ": هذه بعض شهادات أهل العلم عن ابن حزم قال صاعدو 

أهل األندلس قاطبة لعلوم اإلسالم، وأوسعهم معرفة مع توسعه يف علم اللسان، ووفور حظه من 

عنده وأخربين ابنه أبو رافع الفضل بن علي أنه اجتمع  ،البالغة، والشعر، واملعرفة بالسري واألخبار

  . )53("خبط أبيه من تأليفه حنو أربعمائة جملد، تشتمل على قريب من مثانني ألف ورقة

                                                 

 . 18/185 ، جسري أعالم النبالء، و 2/395، ج انظر الصلة) 52

 . 18/185، جسري أعالم النبالء، و 2/395،ج انظر الصلة) 53
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كان حافظا عاملا بعلوم احلديث وفقهه، مستنبطا لألحكام ": )54(وقال أبو عبد اهللا احلميدي

له من الكتاب والسنة، متفننا يف علوم مجة، عامال بعلمه، زاهدا يف الدنيا، بعد الرياسة اليت كانت 

وألبيه قبله يف الوزارة وتدبري املمالك، متواضعا ذا فضائل مجة، وتواليف كثرية يف كل ما حتقق به من 

العلوم، ومجع من الكتب يف علم احلديث واملصنفات واملسندات كثريا، ومسع مساعا مجا، وما رأينا مثله 

يف األدب والشعر نفس واسع  يف ما اجتمع له من الذكاء وسرعة احلفظ وكرم النفس والتدين، وكان له

  . )55("وباع طويل، وما رأيت من يقول الشعر على البديهة أسرع منه

كان له من االميان والدين والعلوم الواسعة " :)56(أختم ترمجته مبا قاله شيخ اإلسالم ابن تيميةو 

فة باألحوال الكثرية ما ال يدفعه إال مكابر، ويوجد يف كتبه من كثرة االطالع على األقوال واملعر 

فاملسألة اليت يكون فيها حديث يكون ، والتعظيم لدعائم اإلسالم وجلانب الرسالة ما ال جيتمع لغريه

جانبه فيها ظاهر الرتجيح، وله من التمييز بني الصحيح والضعيف، واملعرفة بأقوال السلف ما ال يكاد 

  .)57("يقع مثله لغريه من الفقهاء

احمللى باحلجج  :بن حزم تراثا هائال يف علوم شىت ومن أمههاثاره العلمية فقد خلف اآوأما 

ابطال القياس والرأي واالستحسان و حكام، اإلحكام يف أصول األو ثار يف شرح ا�لى باالختصار، واآل

اإلعراب عن احلرية وااللتباس املوجودين يف مذاهب أهل الرأي والقياس، و والتقليد والتعليل، 

 . ؤلفات اهلامةوغريها من امل... عالصاد و 

 

  

                                                 

رحل إىل املشرق ومسع من اخلطيب ،ابن عبد الربمسع من ابن حزم و  ،حممد بن فتوح بن عبد اهللا األزدي احلافظ :احلميدي) 54

 ، جمعجم املؤلفني: ينظر.وغريها... اجلمع بني الصحيحنياته جذوة املقتبس و من مؤلف هـ،488تويف يف بغداد سنة ،غريهو 

11/121 . 

 . 2/395ج ، الصلة 308ص ،جذوة املقتبس) 55

 :من مؤلفاته ،اصر السنةنسالم و ولقب بشيخ اإل هـ،661ولد حبران سنة ،نزيل دمشق ،أمحد بن عبد احلليم :ابن تيمية) 56

 . هـ728مشق سنةتويف بد... منهاج السنة النبوية

 . 4/19، ج 2004د املدينة املنورة، جمموع الفتاوى، جممع ملك فه :أمحد بن عبد احلليم بن تيمية)57
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  الباب األول

  موقف ابن حزم من القياس
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اشتهر ابن حزم بنفي القياس فال تكاد ختلو كتب األصول من ذكر رأيه وموقفه من القياس، 

ومصنفاته مملوءة ببيان بطالن القياس، إما إشارة أو تفصيال، وقد أطنب ابن حزم يف كتابيه اإلحكام 

  .ن فساد القياس وساق من األدلة ما ال جتده عند غريهوالصادع يف بيا

وإذا كان ابن حزم ينكر القياس فهل يعترب قوله شاذا مل يكن معروفا عند أهل العلم حىت جاء 

ابن حزم فابتدع لنا هذا الرأي، وهذا يصعب تصديقه بل هو قول فيه نظر، ملا عرف عن ابن حزم من 

فاع عن السنة أن يصدر عنه رأي مل يكن معروفا أو موجودا حبه للحديث واتباع آثار السلف والد

عند السلف، مما دفعنا إىل البحث عن اجلذور التارخيية للقياس، ومن أول من استعمل القياس، وما 

هي البيئة اليت ظهر فيها، وما هي العوامل اليت أدت إىل ظهوره، وهل وجد من أنكر القياس قبل ابن 

  .يت ساقها الفريقانحزم، مث ما هي األدلة ال

ولإلجابة عن هذه اإلشكالية مستندا على ما كتبه ابن حزم يف مصنفاته قسمت هذا الباب 

  : إىل أربعة فصول

الفصل األول فصل مفاهيمي فقمت بتعريف القياس، مث ذكرت بعض املصطلحات  .1

زم، الرأي واالجتهاد، وقد تنبه هلذه املسألة اإلمام ابن ح: صلة بالقياس، وهيالذات 

فعقد يف بداية كتابه اإلحكام فصال كامال عرف مجلة من املصطلحات اليت تدور 

على ألسنة الفقهاء واألصوليني، وإن كان يف ثنايا كتاب اإلحكام أضاف مجلة من 

  .التعريفات للكثري من املصطلحات، وهي متناثرة يف ثناياه

 استند إليها ابن حزم يف فذكرت القواعد األساسية والنظريات اليت: أما الفصل الثاين .2

  .بطال القياسإ
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فهو لذكر أدلة الفريقني، أدلة اجلمهور وأدلة ابن حزم من املنقول : أما الفصل الثالث .3

  .واملعقول، مبينا وجه الداللة منها

 . فقمت مبناقشة أدلة الفريقني وردودهم: أما الفصل الرابع .4

 

  

  المفاهيم: الفصل األول

سنجد جمموعة من التعاريف ملصطلح فلفقه يف مباحث القياس، إذا رجعنا إىل كتب أصول ا

القياس، وحبكم أن موضوع هذه األطروحة هو موقف ابن حزم من القياس والتعليل فإنه لزاما علي أن 

  .أعرف القياس عند اجلمهور، وعند ابن حزم، إن وجد تعريف خاص به للقياس

عدما أغلق باب االجتهاد، فإن وحبكم أن ضبط املصطلحات، كان من عمل املتأخرين ب

كالرأي واالجتهاد، قمت بتعريفها وبيان الصلة بينهما : صلة باملوضوعالبعض املصطلحات، ذات 

 . وبني القياس

  :وقد قسمت هذا الفصل إىل ثالثة مباحث

  . تعريف القياس وبيان أقسامه: املبحث األول .1

  .    هالتالتارخيية وأنواعه وجماالرأي، وفيه تعريف الرأي وبيان جذوره : املبحث الثاين .2

  . فعرفت االجتهاد وذكرت العالقة بينه وبني القياس: املبحث الثالث .3
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  :المبحث األول

  تعريف القياس وبيان أقسامه

إن اجلزء األول من هذه األطروحة هي موقف ابن حزم من القياس، وبعد أن عرفت بابن حزم 

الثاين من العنوان وهو القياس، فقسمت هذا املبحث يف الفصل التمهيدي، قمت ببيان معىن الشق 

  :إىل مطلبني

شارة إىل ما نقله ابن حزم من تعريف للقياس إلعرفت القياس مع ا: ففي املطلب األول

  .والبحث عن مصدر هذا التعريف

فهو خاص بأقسام القياس، فقد قسم األصوليون القياس إىل عدة أقسام : أما املطلب الثاين

  .منها افذكرت بعض

  تعريف القياس: المطلب األول

، بل rإن مصطلح القياس مل يرد يف القرآن الكرمي وال يف حديث صحيح ثابت عن النيب 

أيضا، فمعرفة معناه بالرجوع إىل أهل  rيرى ابن حزم أنه مل يرد كذلك يف أقوال أصحاب النيب 

  .االختصاص

  القياس لغة : الفرع األول

قّدره على مثاله، ويقوسه : وعلى غريه يقيسه وقياسا واقتاسه القياس مشتق من قاسه بغريه

إذا : أي قدره، وقايسته: واملقدار مقياس، وِقيُس رمِح بالكسر وقاُسه) يقيسه(قوًسا وقياسا لغة يف 

أي قاسه : جاريته يف القياس، وقايست بني األمرين مقايسة وقياًسا أي قدرت، واقتاس الشيء بغريه

  . )58(يه أي يسلك سبيله ويقتدي بهبه، وهو يقتاس بأب

  :طالقات وهيإوقد اختلفت عبارة األصوليني يف تعريف القياس لغة إىل سبعة 

                                                 

، ابن منظور حممد بن 3/967 ج، 1979 ،2ط الصحاح، دار العلم للماليني، بريوت،  :اجلواهري إمساعيل بن محاد) 58

 . 11/346 ، ج1981مكرم، لسان العرب، دار املعارف، القاهرة، 
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قست األرض بالقصبة، وقست الثوب بالذراع، أي : األول أنه عبارة عن التقدير، ومنه يقال

الشافعية،  من )61(، وتبعه األسنوي)60)(59(قدرته بذلك وسويته به، وإىل هذا القول ذهب اآلمدي

  .)62(وذهب إليه أكثر األصوليني من احلنفية

يف املساواة كان جمازا، وبناء على هذا ) القياس(واملساواة من لوازم التقدير، فإذا استعمل لفظ 

  .)63(القول فالقياس حقيقية يف التقدير، وجماز يف املساواة

  :اليةأنه مشرتك اشرتاكا لفظيا بني كل من األمور الثالثة الت: الثاين

  .التقدير، حنو قست الثوب بالذراع .1

  .املساواة، حنو فالن ال يقاس بفالن، أي ال يساويه .2

 .ا�موع املركب منهما، حنو قست النعل، أي قدرته به فساواه .3

  

                                                 

هـ، بدمشق 631سيف الدين علي بن أيب علي بن حممد بن سامل الثعليب اآلمدي احلنبلي مث الشافعي، مات سنة : اآلمدي) 59

برع يف اخلالف وحفظ طريقة الشريف وتفنن يف علم النظر وكان من : ودفن بقاسيون، توىل التدريس باملدرسة العزيزية، قال الذهيب

طبقات : ينظر. فكار وغريهاأبكار األب، و لباب األلبام، اإلحكام يف أصول األحكا: ه فوق العشرين منهاأذكياء العامل، وتصانيف

عبد الفتاح حممد احللو وحممود حممد الطناجي، مطبعة عيسى البايب : حتقيقالسبكي، الشافعية الكربى، تاج الدين عبد الوهاب 

 .22/364 الم النبالء، جأع سريو ، 8/306 م، ج1964=هـ1383 ،1ط احلليب، مصر، 

، واألسنوي 3/164، 1983اإلحكام يف أصول اإلحكام، دار الكتب العلمية، بريوت، السنة : اآلمدي علي بن أيب علي) 60

، والبدخشي حممد بن احلسن، مناهج العقول، دار 2/ 1 ، جعبد الرحيم، �اية السول شرح منهاج الوصول، عامل الكتب، بريوت

 .3/3 ج ،1974 ،1ط  وت،الكتب العلمية، بري 

عبد احمليم بن احلسن بن علي الشافعي الفقيه األصويل أخذ عن السبكي وابن رجب من تصانيفه طبقات الشافعية : األسنوي) 61

 .نظر ترمجة األسنوي للحافظ العراقيي. هـ772وشرح املنهاج، تويف سنة

  ،البزدوي عبد العزيز البخاريو ،2/143 ج، 1993، 1ط  األصول، دار الكتب العلمية، بريوت، :السرخسيأيب بكر حممد) 62

     3/489ج كشف األسرار، 

، منون عيسى، نرباس العقول، 3/117 ج ،1983، 2ط  التقرير والتحبري، دار الكتب العلمية، بريوت، :الكمال ابن اهلمام) 63

 . 10،ص1املطبعة املنريية، القاهرة،ط
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متثيله : "يف حاشيته قال )65(، كما فهمه سعد الدين التفتازاين)64(وهذا ظاهر كالم العضد

د  أنه قد يكون هلما مجيعاُ، وقد يكون للتقدير فقط أو للمساواة باألمثلة الثالثة مشعر بأن املرا

  .)66("فقط

القياس هو التقدير واملساواة وا�موع، وهو ظاهر  : "حيث قال)67(وكما فهمه ابن أمري احلاج

  . )68("كالم القاضي عضد الدين

  :أنه مشرتك معنوي، وهو كلي حتته فردان: الثالث

 قست الثوب بالذراع: معرفة قدر الشيء حنو استعالم القدر، أي طلب: أحدمها.  

 قست النعل بالنعل، أو معنوية، حنو فالن : التسوية، سواء أكانت حسية حنو: ثانيهما

  . )69(ال يقاس بفالن، وإىل هذا ذهب الكمال بن اهلمام يف التحرير

س الرأي، هو االعتبار، يقال قست الشيء إذا اعتربته، أقيسه قيسُا وقياساُ، ومنه قي: الرابع

  .)70(وامرؤ القيس؛ العتبار األمور برأيه

قيل القياس يف اللغة التمثيل والتشبيه، وإمنا يعترب التشبيه يف الوصف أو التعريف ال : اخلامس

 . )71(االسم

                                                 

. هـ753تويف سنة ،من مصنفاته شرح خمتصر ابن احلاجب واملواقف ،املعقول واملنقول زين الدين فقيه مشارك يف علم: العضد) 64

 .4/193 ، جمعجم املؤلفني: ينظر

 ،من مؤلفاته �ذيب املنطق وشرح العقائد النسفية ،سعد الدين مسعود بن عمر من أئمة العربية والبيان واملنطق :التفتازاين) 65

 . 4/350والدرر الكامنة ، 12/228 ، جمعجم املؤلفني: ينظر. هـ793نةتويف س ،أبعده تيمورلنك إىل مسرقند

 .3/280 ج، 2004، 1ط  حاشية السعد على شرح املختصر املنتهى، دار الكتب العلمية، بريوت، :التفتازاين سعد الدين) 66

تويف يف حلب  ،ري يف شرح التحريرمن تصانيفه التقرير والتحب ،ويقال له ابن املؤقت احلنفي ،حممد بن حممد:ابن أمري احلاج) 67

 .11/275 ، جمعجم املؤلفني: ينظر. هـ879سنة

 .3/117 ، جالتقرير والتحبري :ابن أمري احلاج) 68

 . 3/116 ج املصدر السابق، :ابن أمري احلاج)69

عبد الستار أبو غدة، عبد القادر عبد اهللا العاين وعمر األشقر و : بحر احمليط، حتقيقال:الزركشيبدر الدين حممد بن �ادر) 70

 . 6/ 1ج ، 1992 ،5ط الكويت وزارة األوقاف، 

 .5/6 ، جنظر البحر احمليطي. نقله الزركشي عن ابن مقلة يف كتاب الربهان) 71
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هذا قياس هذا، أي مثله، ألن القياس مجع : قيل إنه مأخوذ من املماثلة، يقال: السادس

  .)72(املتماثلني يف احلكم

قست الشيء إذا أصبته، ألن القياس يصاب به : قيل إنه مأخوذ من اإلصابة، يقال: السابع

  .)73(احلكم

وإن كان . التسوية والتقدير واإلصابة: وبعد التأمل فإن معاين القياس تؤول إىل ثالثة وهي

 . معىن التسوية هو األنسب للمعىن االصطالحي

  القياس اصطالحا: الفرع الثاني

هور األصوليني بضعة تعريفات للقياس وهي متناثرة يف مصنفاته وقمت نقل ابن حزم عن مج

هذه  و) 74(جبمعها، مع اإلشارة منه أ�ا قول أصحاب القياس إال تعريفا واحدا نسبه للباقالين

  :هيالتعريفات 

  عن الجمهور ابن حزم التي نقلهاالقياس  اتتعريف: أوال

  :وهي      

املختلف فيه، الذي ال نص فيه، مبثل احلكم يف  القياس هو أن حيكم لشيء: "ـ قال 1

  .)75("املنصوص عليه، أو يف ا�مع عليه

                                                 

 ، جنظر البحر احمليطي. ، ونقله الزركشي عن املاوردي والروياين16/136 ، جنظر احلاوي الكبري لعلي بن حممد املاورديي) 72

5/6 . 

، 1قواطع األدلة يف أصول الفقه، حتقيق عبد اهللا بن حافظ، مكتبة التوبة، الرياض، ط : بن السمعاين منصور بن حممدا) 73

1998 . 

متهيد األوائل وتلخيص : ، وسكن بغداد، من مصنفاته338ولد بالبصرة سنة  ،هو حممد بن الطيب بن حممد: الباقالين) 74

 .3/177 ج ، الوايف،15/379 ج تاريخ بغداد،: ينظر. الدالئل، إعجاز القرآن، أسرار الباطنية

حسن مشهور، دار : الصادع يف رد على من قال بالقياس والرأي والتقليد واالستحسان، حتقيق: ابن حزم علي بن حممد) 75

 . 251، ص2011، 1األثرية، الرياض، ط 
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القياس عندهم هو أن حيكم ملا ال نص فيه وال إمجاع مبثل : "ـ وأما يف اإلحكام فقد عرفه 2

فيما فيه نص أو مجاع التفاقها يف العلة اليت هي عالمة احلكم، وهذا قول مجيع حذاق أصحاب 

  . )77(وعزاه إىل مجيع أصحاب الشافعي وطوائف من احلنفية واملالكية. )76("القياس

مجاع إالقياس هو أن حيكم ملا ال نص فيه وال امجاع مبثل فيما فيه نص أو : "ـ قال 3

  .    )79(، ونسبه لطوائف من احلنفية واملالكية)78("التفاقهما يف نوع من الشبه

جياب بعض إل أحد املعلومني على اآلخر يف محالقياس هو : "ـ تعريف الباقالين، قال 4

  .، وانتقده بشدة)80("األحكام هلما أو اسقاطه عنهما من مجع بينهما بأمر أو بوجه مجع بينهما فيه

  .)81("هو رد فرع إىل أصل: "ـ قال 5

  .هذا تعريف القياس كما نقله ابن حزم عن اجلمهور

  تعريف القياس عند جمهور األصوليين: ثانيا

هل القياس : عبارات األصوليني يف تعريف القياس اصطالحا، وسبب اخلالف هواختلفت 

 أم هو عمل ا�تهد؟ ؟دليل شرعي نصبه الشارع عالمة على احلكم كالنص

  : المذهب األول

إن القياس دليل شرعي مستقل، كالكتاب والسنة، سواء نظر فيه ا�تهد أم مل ينظر، 

بأنه استواء أو املساواة، وممن ذهب إىل هذا القول وعرف  وأصحاب هذا القول يعربون عن القياس

  .، وغريمها)82(القياس باملساواة اآلمدي، وابن احلاجب

                                                 

  )53ص/7ج(1983،السنة2علي بن حممد، اإلحكام يف أصول األحكام، دار األفاق بريوت،ط ابن حزم )76

 .7/53ج املصدر السابق،: ابن حزم) 77

 7/53ج املصدر السابق،: ابن حزم) 78

 .3/53 ج املصدر السابق، :ابن حزم )79

 . 7/53 ج املصدر السابق:ابن حزم) 80

 . 7/77 ج ،املصدر السابق:ابن حزم) 81

رأسًا يف  ،بصعيد مصر، وكان من أذكياء العامل ،هـ570أبو عمرو عثمان بن أيب بكر بن يونس، ولد سنة : ابن احلاجب) 82

صول منتهى السؤل واألمل يف علمي األ، الكافية، اإليضاح شرح املفصل: ، من تصانيفههـ646العربية وعلم النظر، تويف سنة 

 .189الديباج، : ينظر. واجلدل



           موقف ابن حزم من القياس والتعليل                                              

 

 34 

إنه عبارة عن االستواء بني الفرع واألصل يف العلة املستنبطة : "قال اآلمدي يف تعريفه للقياس

رع ألصل يف علة ويف االصطالح املساواة ف: "وأما ابن احلاجب فقال. )83("من حكم األصل

  .)84("حكمه

  : المذهب الثاني    

  .إثبات أو محل: القياس: إن القياس عمل ا�تهد وعربوا عن ذلك بقوهلم 

هو محل معلوم على معلوم يف إثبات حكم هلما : "وقد عرفه القاضي أبو بكر الباقالين بقوله

ونقل هذا التعريف . )85("عنه أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من إثبات حكم أو صفٍة أو نفيهما

  . )87("إنه أقرب العبارات إىل تعريف القياس: "عن شيخه قائالُ  )86(إمام احلرمني اجلويين

وأطرف ... وهذا الكالم ال يعقل وكله خبط وختليط: "وخالفه ابن حزم وانتقده بشدة، وقال

  . )88("فليت شعري ما هذان املعلومان ومن علمهما) أحد املعلومني(شيء قوله 

سقاطه بأمر جيمع إمحل أحد املعلومني على اآلخر يف إجياحبكم و : ")89(ـ وعرفه الباجي 2

  . )90("ابينهم

                                                 

 .3/273اإلحكام يف أصول األحكام،  :اآلمدي علي بن أيب علي) 83

 . 328، ص2000، 1ط شرح خمتصر املنتهى األصويل، دار الكتب العلمية، بريوت،  :رمحن بن أمحدالعضد عبد ال) 84

 ج ،هـ1399، 1قطر، ط حتقيق عبد العظيم ديب، مطابع الدوحة،  ،الربهان يف أصول الفقه :اجلويين عبد امللك بن عبد اهللا) 85

2/746 . 

اإلرشاد يف ، �اية املطلب يف املذهب:من مصنفاته هـ،419وسف، ولد سنة أبو املعايل عبد امللك بن عبد اهللا بن ي: اجلويين) 86

 .5/165 ج ، طبقات السبكي،18/468، أعالم النبالء سري: ينظر.هـ478تويف سنة  ،الربهان يف أصول الفقه، و أصول الدين

 . 2/746 ج املصدر السابق،: اجلويين) 87

 .7/53 ، جاإلحكام :ابن حزم) 88

، ولزم أبا ذر وأخذ عنه احلديث والفقه والكالم هـ403وليد سليمان بن خلف بن سعيد األندلسي، ولد سنة أبو ال: الباجي) 89

، االستيفاء، املنتقى يف شرح املوطأ:وتفقه بالقاضي أيب الطيب الطربي وأيب عبد اهللا الضيمري وابن عمروس وغريهم، ومن مصنفاته

   2/802، ترتيب املدارك، 15/535السري، : ينظر. هـ474مات سنة ...إحكام الفصول يف أحكام األصولو 

ط عبد ا�يد الرتكي، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، : حكام الفصول يف أحكام األصول، حتقيقإ: سليمان بن خلف الباجي) 90

 .457، ص1995 ،2
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  .)91(واختار تعريف الباقالين للقياس مجهور احملققني كما ذكر ذلك الرازي يف احملصول

وم إنه إثبات مثل حكم معل: "ـ ومن هذه التعاريف تعريف البيضاوي يف املنهاج، حيث قال 3

  .)92("يف معلوم آخر الشرتاكهما يف علة احلكم عند املثبت

  :  المذهب الثالث

ومن األصوليني من توسط بني املذهبني السابقني ومجع بينهما، ألنه إذا كان القياس من أفعال 

إن كونه فعل : "ال مينع من أن ينصبه الشارع دليال مستقال، قال العطار يف حاشيته فدلك ا�تهد

  .)93("ال ينفي أن ينصبه الشارع دليالا�تهد 

  أقسام القياس: المطلب الثاني

ابن حزم  ما نقله  ذكرسأقسم األصوليون القياس إىل عدة أقسام، وقبل ذكر هذه األقسام 

  .عن أصحاب القياس مث أردفته بتقسيم اجلمهور

  نقل ابن حزم لتقسيم الجمهور: الفرع األول

القياس الختالف اعتبارا�م، وقد نقل ابن حزم عن  اختلف عبارات األصوليني يف تقسيم

فقسم هو قسم : وقسموا القياس ثالثة أقسام: "أصحاب القياس تقسيما ذكره يف كتابه اإلحكام قال

إذا حكم يف أمر كذا حبكم كذا فأمر كذا أوىل بذلك احلكم، وذلك : "األشبه واألوىل، وهو إن قالوا

الكفارة واجبة يف قتل اخلطأ ويف اليمني اليت ليست غموسا، إذا كانت : حنو قول أصحاب الشافعي

  .فقاتل العمد وحالف اليمني الغموس أوىل بذلك وأحوج إىل الكفارة

إذا فرق بني الرجل وامرأته لعدم اجلماع فالفرقة بينهما لعدم النفقة : وكقول املالكي والشافعي

  ...اليت هي أوكد من اجلماع أوىل وأوجب

                                                 

امعة حممد بن سعود اإلسالمية، احملصول يف أصول الفقه، دراسة وحتقيق طه جابر فياض، ج :الرازيفخر الدين حممد بن عمر) 91

 .2/236 ج ،1980 ،1الرياض، ط 

 .4/2 ، ج�اية السول شرح منهاج األصول :االسنوي) 92

 .2/640 ج ،2حاشية العطار على مجع اجلوامع، دار الفكر، بريوت، ط :العطار حسن بن حممد) 93
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إذا كان الوطء يف �ار رمضان : قسم املثل، وهو حنو قول أيب حنيفة ومالكوقسم ثاين وهو 

ـ  عمدا تلزمه الكفارة، فاملتعمد لألكل مثله يف ذلك، وإذا كان الرجل يلزمه يف ذلك الكفارة فاملرأة

  ...يف وجوب الكفارة عليها مثل الرجلـ  املوطوءة باختيارها عامدة

إذا وجب القطع يف مقدار ما : و قول مالك وأيب حنيفةوالقسم الثالث قسم األدىن، وهو حن

  ...يف السرقة، وهو عضو يستباح، فالصداق يف النكاح مثله

  .)94("إذا كان مس الذكر ينقض الوضوء، فمس الدبر الذي هو عورة مثله: وكقول الشافعي

  تقسيم الجمهور: الفرع الثاني

إذ )) حبر احمليط((ء الزركشي يف كتابه قسم مجهور األصوليني القياس إىل عدة أقسام ومن هؤال

  :  قسم القياس إىل ستة أنواع وهي

  : قياس العلة: النوع األول

، ويسمى قياس )95(هو أن حيمل الفرع على األصل بالعلة اليت علق احلكم عليها يف الشرع

  .املعىن

  :ىل قسمني، وينقسم إ)96(أو هو ما صرح فيه بالعلة، كقياس النبيذ على اخلمر بعلة اإلسكار

  .هو ما علم من غري معناه وفكر: أ ـ اجللي تعريف

  وينقسم إىل: أقسامه

َفالَ : ـ ما تناهى يف اجلالء حىت ال جيوز ورود الشريعة يف الفرع على خالفه، كقوله تعاىل 1

  .))97تـَُقل لَُّهَمآ ُأفٍّ 

  )).ال يقضي القاضي وهو غضبان: ((rـ دونه، كقوله  2

                                                 

 . 7/54 ، جاإلحكام: ابن حزم) 94

 .5/36 ، جالبحر احمليط: الزركشي) 95

 . 328شرح خمتصر املنتهى، ص: العضد )96

 .]23: اإلسراء[) 97
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، ومثلوا له "وهو ما يكون نفي الفارق فيه مظنونا: "عرفه العضد بقوله :ب ـ القياس اخلفي

بقياس القتل باملثقل على القتل باحملدد يف وجوب القصاص، وذلك جبامع القتل العمد العدوان، فإن 

. الفارق بينهما غري مقطوع بتأثريه، لذلك ذهب بعض العلماء كأيب حنيفة لعدم وجوب القصاص فيه

  .مل القياس األدىنوهذا القسم يش

  : قياس الشبه: النوع الثاني

: وله معىن عام وخاص، فأما املعىن العام فيطلق على مجيع أنواع القياس، ويأيت هنا مبعىن

االستدالل بالشيء على مثله، ووجه ذلك أن كلَّ قياس ال بد فيه من كون الفرع شبيها باألصل، 

  . )98(جبامع بينهما

على أمهيته  )99(نوع معني من أنواع القياس، وقد نبه الزركشيوأما اخلاص، فهو ختصيصه ب

  . )100("وهو من أهم ما جيب االعتناء به: "فقال

أما أمثلة قياس الشبه : "إىل أن جل أقيسة الفقهاء تعود إليه، قال )101(وأشار اإلمام الغزايل

  . )102("فهي كثرية، ولعل جل أقيسة الفقهاء ترجع إليها

وقد تكاثر الشجار يف : "بت تعاريف األصوليني حىت قال السبكيفقد تضار : وأما تعريفه

  .)103("تعريف هذه املنزلة ومل أجد تعريفا صحيحا فيها

                                                 

حممد بن حممد، املستصفى من علم األصول، حتقيق زهري حافظ، شركة املدينة : ، الغزايل5/230 ، جالبحر احمليط :الزركشي) 98

 .2/318 ج ،1993 ،1ط  املنورة للطباعة والنشر، جدة،

أخذ عن االسنوى والبلقيين وغريهم تويف سنة  ،تركي األصل مصري املولد ،عيحممد بن �ادر بن عبد اهللا الشاف: الزركشي) 99

 . 19/121 ج ،املؤلفني عجمم: ينظر. شرح التنبيه للشريازي، البحر احمليط يف أصول الفقه: هـ، من تصانيفه794

 . 2/319 ، جالبحر احمليط: الزركشي) 100

ي، أبو حامد، حجة اإلسالم فيلسوف، متصوف، فقيه، شافعي، مولده هو حممد بن حممد، الغزايل، الطوس: اإلمام الغزايل) 101

ابن : ينظر. إحياء علوم الدين، واالقتصاد يف االعتقاد: ، من مصنفاته الكثرية)هـ505ـ  450(ووفاته يف الطابران طوس خبراسان 

 .173/ 12ج ،؛ ابن كثري، البداية والنهاية173/ 4خلكان، وفيات األعيان، ج

 . 2/2 ، جاملستصفى :الغزايل) 102

 . 2/286مجع اجلوامع وشرحه احمللى، ج : السبكي) 103
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  .)104(والتشبيه التمثيل...وأشبه الشيء الشيء ماثله...الشبه يف اللغة املثل: لغة

هو اجلمع بني األصل والفرع بوصف يوهم اشتماله على احلكمة املفضية " :اصطالحا 

  . )105("لحكم من غري تعينيل

  قياس العكس: النوع الثالث

كذا : "، قال الزركشي"هو اثبات نقيض احلكم يف غريه الفرتاقهما يف علة احلكم: "تعريفه

احلكم لنفي علته  يهو نف: ")107(وعرفه ابن القيم.)106("عرفه صاحب املعتمد واإلحكام وغريمها

  .)108("وموجبه

  قياس الداللة: النوع الرابع

  .109"صل والفرع بدليل العلة وملزومهاهو اجلمع بني األ: "ه ابن القيموعرف

هو أن ال يكون بني الصورتني : "عرفه ابن القيم بقوله: النوع الخامس القياس الفارق

 110"فرقمؤثر يف الشرع

هو ما كان الفرع فيه أوىل باحلكم من األصل : النوع السادسما هو أولى من المنصوص

  111."لقوة العلة وظهورها

                                                 

 4/24/2189لسان العرب  :ابن منظور) 104

 .5/231البحر احمليط، ج : الزركشي) 105

 .5/235البحر احمليط، ج : الزركشي) 106

. اعالم املوقعني، وزاد املعاد: جممد بن أيب بكر بن أيوب فقيه أصويل حمدث جمتهد الزم ابن تيمية من مؤلفاته: ابن القيم) 107

 . 9/106معجم املؤلفني : ينظر

، 2إعالم املوقعني عن رب العاملني، مطبعة السعادة، مصر، ط : ابن القيم أبو عبد اهللا حممد بن أيب بكر بن قيم اجلوزية)108

 .160/ 1ج  1955
 136ص/3املصدر السابق، ج)  109
 4ص/2ابن القيم،اعالم املوقعني ج)  110
 340ص/2بكي، مجع اجلوامع بشرح اجلالل جالس)  111
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  : الفرع الثالث

  :وهناك تقسيمات أخرى ذكرها األصوليون سأذكرها باختصار

  :من حيث اعتبار القوة، وينقسم القياس �ذا االعتبار إىل قسمني: ـ التقسيم األول 1

هو ما كانت العلة فيه منصوصة أو غري منصوصة غري أن الفرق بني : القياس اجللي: األول

  112.ريهاألصل والفرع مقطوع بنفي تأث

  113هو ما كانت العلة فيه مستنبطة من حكم األصل: القياس اخلفي: الثاين

  :من حيث اعتبار درجة اجلامع يف الفرع: ـ التقسيم الثاين 2

  :)114(وينقسم القياس �ذا االعتبار إىل ثالثة أقسام

". صلوهو ما كان اجلامع فيه باقتضاء احلكم يف الفرع أقوى منه يف األ: "قياس األوىل: األول

، جبامع ))115َفَال تـَُقل لَُّهَمآ ُأفٍّ : قياس ضرب الوالدين على التأفيف احملرم بقوله تعاىل: مثاله

اإليذاء، وال شك يف أن اإليذاء بالضرب ـ وهو الفرع ـ أشد وأقوى مناسبة للتحرمي من التأفيف ـ وهو 

  ".قياس األوىل"األصل ـ وهلذا أطلق على هذا القياس 

وهو كان اجلامع فيه يف الفرع مساويا له يف األصل يف اقتضاء احلكم، : املساوي قياس: الثاين

ِإنَّ الَِّذيَن يَْأُكُلوَن َأْمَواَل اْلَيَتاَمى ظُْلًما : قياس إحراق مال اليتيم على أكله احملرم بقوله تعاىل: مثاله

الكل، فيثبت التحرمي يف االحراق كما ثبت  جبامع اإلتالف يف ))116ِإنََّما يَْأُكُلوَن ِفي ُبطُوِنِهْم نَارًا 

  .يف األكل

                                                 
 3ص/4اآلمدي، االحكام ج) 112

 3ص/4املصدر السابق ج)  113

 ، ج، �اية السول مع شرح البدخشي5/123 ، ج، احملصول4/269 ، جانظر هذه األقسام يف اإلحكام لآلمدي) 114

3/38. 

 .]23: اإلسراء[) 115

  .]10: النساء[) 116
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وهو مكان اجلامع فيه يف الفرع أدون منه يف األصل يف اقتضاء احلكم، : قياس األدىن: الثالث

  .قياس التفاح على الرب يف حرمة التفاضل جبامع الطعم يف كل منهما: مثاله

قياسا، وأما القسمان األوالن فإ�ما إن القسم الثالث من هذه األقسام متفق على كونه : تنبيه

خمتلف يف كو�ما من القياس، فإن بعض العلماء كاحلنفية مل يعتربمها من القياس بل من داللة 

  .)117(النص

  .من حيث اعتبار ذكر علته وعدم ذكرها: ـ التقسيم الثالث 3

  : وينقسم القياس �ذا االعتبار إىل أقسام

 قياس العلة: األول  

 الداللةقياس : الثاين  

 القياس يف معىن األصل، وهو ما مجع فيه بإلغاء الفارق بأن كان الوصف : الثالث

. اجلامع غري مصرح به يف القياس، فيقوم املعلل بإلغاء الفارق بني األصل والفرع

  .وأغلب األصوليني على أنه ليس من القياس بل من مفهوم املوافقة

 قياس الشبه: الرابع.  

  

 

  

  

  

  

                                                 

  .4/269اإلحكام، ج : اآلمدي) 117
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  الرأي :المبحث الثاني

إن مصطلح الرأي مصطلح لصيق بالقياس عند املتقدمني، وقد مر هذا املصطلح مبراحل عدة 

ولبيان معىن الرأي وموقف أهل العلم منه قسمت هذا  ،حىت اكتملت معامله على أيدي املتأخرين

  :املبحث إىل مطلبني

أخرين، وحاولت أن تعريف الرأي، بينت فيه معىن الرأي عند املتقدمني واملت: املطلب األول

  . أرصد حركة الرأي يف الفقه اإلسالمي

  .أنواع الرأي وموقف أهل العلم منه، وجمال استعمال الرأي: املطلب الثاين

  تعريف الرأي وجذوره: المطلب األول

اختلف أهل العلم يف بيان معىن الرأي وحتديد جذوره، وبناء على تعريفه ترتب حكمه، 

  . املطلب إىل فرعني وتسهيال لدراسته قسمت هذا

  تعريف الرأي   : الفرع األول

الرأي هو العقل والتدبري ومجعه آراء، وهو مقلوب واألصل فيه آراء، ورجل ذو رأي : لغةـ  1

أي بصرية وحذق باألمور، والعرب تسمي احلاذق الفطن ذا الرأي القوى والبصر النافذ يف األصول 

  .)118(بذي رأي

نتقل إىل أأبدأ بتعريف ابن حزم مث وسقدمون عدة تعريفات للرأي، ذكر املت:اصطالحاـ  2     

  .تعريفات اجلمهور

  . )119("ما ختيلته النفس صوابا دون برهان: "عرفه ابن حزم يف اإلحكام فقال

                                                 

  .1/113 ج ،1987املصباح املنري، مكتبة لبنان، لبنان، السنة : لفيومي أمحد بن حممدا) 118

  .1/45اإلحكام، ج : ابن حزم) 119
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وحقيقة معىن لفظ الرأي الذي اختلفنا فيه، فهواحلكم يف : "أما يف كتابه الصادع فقد عرفه بـ

  .)120("رآه املفيت أحوط وأعدل يف التحرمي والتحليل أو اإلجيابالدين بغري نص، ولكن مبا 

  :وأما اجلمهور فقد عرفه بعدة تعريفات منها

  .  )121("هو التفكر واالجتهاد يف طلب احلكم" فقد عرفه بقوله :تعريف الباجي -1

هو ما يراه القلب بعد فكر وتأمل وطلب ملعرفة وجه الصواب، مما : "تعريف ابن القيم-2

  . )122("يه األماراتتتعارض ف

  :حتديد معىن مصطلح الرأي، ومن بني هذه التعريفات وأما املعاصرون فلميتفقوا على

هو التعقل والتفكري بوسيلة من الوسائل : "، قال)123(عرفه الشيخ عبد الوهاب خالففقد 

  . )124("اليت أرشد الشرع إىل االهتداء �ا يف االستنباط حيث ال نص

  . حيدد جمال االجتهاد بالرأي فيجعله خارج نطاق النصوصوانتقد هذا التعريف إذ 

إن االجتهاد بالرأي قد وقع يف الصدر األول إال أنه مل حيصر فيما ال نص فيه، كما ذهب 

إليه بعض األصوليني، وتابعهم على ذلك أغلب الكتاب املعاصرين بل كان جماله فاسح، بل كان 

واجتهاد الرأي كما يكون : ")125(بيقا، يقول الشوكاينيشمل ما ال نص فيه، وما فيه نص تفهما وتط

                                                 

، وانظر رسائل 282صم س، الصادع يف رد على من قال بالقياس والرأي والتقليد واالستحسان،  :ابن حزم علي بن حممد) 120

  .   4/416 ، ج1980، 1ط الدراسات والنشر، بريوت، ابن حزم، حتقيق إحسان عباس، املؤسسة العربية

  .590ص م س، إحكام الفصول، :الباجي) 121

  . 1/66 ، جإعالم املوقعني :ابن القيم) 122

م ضد 1919وشارك يف ثورة ،م1900التحق باألزهر سنة ،م1888ولد سنة مصري، فقيه أصويل :عبد الوهاب خالف) 123

بقي يف خدمة العلم حىت تويف  1948م حىت سنة1934احلقوق جبامعة القاهرةسنة انتدب مدرسا بكلية ،االحتالل اإلجنليزي

، بريوت، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، حممد عثمان شبري ،عبد الوهاب خالف الفقيه األصويل وا�دد :نظري. م1956سنة

  .2010، 1ط 

  . 16، ص 1993، 6ط الكويت،  مصادر التشريع فيما ال نص فيه، دار العلم، :خالف عبد الوهاب) 124

: هـ، من تصانيفه1250حممد بن علي بن حممد بن عبد اهللا من أعالم القرن الثالث عشر تويف بصنعاء سنة : الشوكاين) 125

  . 11/53 ج معجم املؤلفني،: ينظر... البدر الطالع، وإرشاد الفحول
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باستخراج الدليل من الكتاب والسنة يكون بالتمسك بالرباءة األصلية أو بأصالة اإلباحة يف األشياء 

  . )126("أو التمسك باملصاحل أو التمسك باالحتياط

  . ل املتأخرونواملتتبع لالجتهادات الصحابة بالرأي يالحظ أ�م مل حيددوه بنوع خاص كما فع

 : واألدلة على ذلك كثرية، ومن اجتهادات الصحابة فيما فيه نص

ومن : "ـ اجتهاد سيدنا عمر يف الطالق ثالثا بكلمة واحدة، يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية 1

ذلك الزامه للمطلق ثالثا بكلمة واحدة، وهو يعلم أ�ا واحدة، ولكن ملا أكثر الناس منه، رأى 

  . )127("هم به، وإمنا كما رأيا منه رآه لألمةعقوبتهم بإلزام

  .ـ اجتهاد سيدنا عمر يف منع املسلمني بالزواج من الكتابيات 2

ـ اجتهاد سيدنا عثمان يف توريث املطلقة يف مرض املوت من زوجها، حىت بعد انتهاء  3

لرابطة الزوجية، عد�ا، وهو اجتهاد بالرأي، فيما تقضي القواعد خبالفه من أن الطالق البائن يقطع ا

  .فال يبقى سبب للتوريث

واملتتبع لعمل الصحابة يالحظ أن السلف مل خيصص نوعا من أنواع الرأي، بل كان الرأي 

  .فيما ال نص فيه، وفيما فيه النص

وإن السلف الصاحل من الصحابة والتابعني وأتباع التابعني ومن جاء بعدهم استعملوا الرأي، 

، ومل يبينوا لنا أنواعه ألسباب كثرية، ولعل من أمهها هومميزات هفا حيدد خصائصتعريله ولكنهم مل يضعوا 

عدم تدوين العلوم، ومل تكن التعريفات املنطقية ظهرت وانتشرت، وكان العلم يف هذه الفرتة يتلقى 

  .شفاها وغريها من األسباب

                                                 

األصول، حتقيق سامي بن العريب، دار الفضيلة، الرياض،  إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم: الشوكاين، حممد بن علي) 126

  . 1/202، ج 2000، 1ط 

  . 15، ص هـ1428 ،1ط  الطرق احلكمية، حتقيق نايف بن أمحد احلمد، دار عامل الفوائد، جدةـ، :ابن القيم) 127
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ه بذل اجلهد إن: "هو تعريف األستاذ الدريين يقول ،ولعل أدق تعريف للرأي وقفت عليه

العقلي من ملكة راسخة متخصصة الستنباط احلكم الشرعي العملي من الشريعة، نصا وروحا، 

والتبصري مبا عسى أن يسفر تطبيقه من نتائج على ضوء مناهج أصولية مشتقة من خصائص اللغة، 

  .)128("وقواعد الشرع، أو روحه العامة يف التشريع

تبيناحملطات اليت ال و  ،واضحة ودقيقة ملصطلح الرأيإن استقراء كتب األصول ال تعطي فكرة 

  :أن الرأي يطلق على معان عدة وهي الباحث مر �ا، وبعد تتبع ما كتب حول الرأيالحظ

  .عمال العقل يف فهم النصإ .1

  .املعىن اخلاص املعروف اليوم عندنا .2

  .هذا ثابت بالنص، وهذا ثابت بالرأي: مقابلة النصوص الشرعية نقول .3

  .فالرأي واالجتهاد شيء واحد حبكم أنه عمل ا�تهد :االجتهاد .4

  .القياس، فيكون الرأي والقياس هو محل معلوم على معلوم .5

  .ترجيح قول على قول .6

  الجذور التاريخية للرأي: الفرع الثاني

اختلف الباحثون يف حتديد تاريخ نشأة الرأي يف الفقه اإلسالمي، فذهب ابن حزم وابن 

كان حدوث الرأي يف قرن الصحابة، : "قال ابن حزم ،هر يف عصر الصحابةخلدون، إىل أن الرأي ظ

  .)129("مع أن كل من روي عنه يف ذلك شيء من الصحابة، فهو متربئ منه غري قاطع به

، rوابن القيم إىل أن الرأي ظهر يف عهد النيب  )130(فذهب ابن عبد الرب: وأما املذهب الثاين

يف كثري من  rوقد اجتهد الصحابة يف زمن النيب )): "ملوقعنيإعالم ا((يقول ابن القيم يف كتابه 

األحكام ومل يعنفهم، كما أمرهم يوم األحزاب أن يصلوا العصر يف بين قريظة، فاجتهد بعضهم 

                                                 

  . 22ص ،مناهج االستدالل بالرأي: الدريين) 128

  .1/45اإلحكام، ج : ابن حزم) 129

يوسف بن عبد اهللا بن حممد األندلسي، حافظ املغرب شيخ اإلسالم، خضع لعلمه علماء الزمان، وصاحب : ربابن عبد ال) 130

     18/153سري أعالم النبالء، ج : ينظر. هـ463تويف عام ... االستذكار، والتمهيد: ابن حزم من تصانيفه
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وصالها يف الطريق، وقال مل يرد منا التأخري، وإمنا أراد سرعة النهوض، فنظروا إىل املعىن، واجتهد 

قريظة فصلوها ليال، نظروا إىل اللفظ، وهؤالء سلف أهل الظاهر، وهؤالء   خرون وأخروها إىل بينآلا

  .)131("سلف أهل أصحاب املعاين والقياس

ويرتتب على اخلالف يف نشأة الرأي، أن ابن حزم يرى أن الرأي بدعة، وأما الرأي الثاين فريى 

فإذا كان الرأي هو فهم أن الرأي جائز يف الدين، ولكن إذا حللنا هذه اآلراء فإن اخلالف لفظي، 

. النص، أو هو إعمال العقل والفكر يف فهم النص وتفسريه، فهذا أمر مرغوب فيه ال خيتلف فيه اثنان

وأما إذا كان الرأي هو االجتهاد، فقد أقر الرسول عليه السالم مبدأ االجتهاد، فقد اجتهد علي بن 

  .ذا أمر متفق عليهأيب طالب وهو باليمن، واجتهد معاذ بن جبل يف اليمن، فه

وأما إذا كان املقصود من الرأي، املعىن املتعارف عليه عند املتأخرين، فهذا حدث بعد رسول 

  .مما يرتتب عنه أنه ال خالف بني اجلمهور وابن حزم يف نشأة الرأي.rاهللا

  أنواع الرأي وموقف أهل العلم منه:المطلب الثاني

ملتأخرين سأقوم ببيان أنواع الرأي وموقف أهل العلم بعد أن بينت معىن الرأي عند املتقدمني وا

  :من الرأي، وبيان جمال تطبيقه، قسمت هذا املطلب إىل ثالثة فروع وهي

  .أنواع الرأي: الفرع األول

  :)132(قسم ابن القيم الرأي يف كتابه إعالم املوقعني إىل ثالثة أنواع وهي

يل عن مراعاة األصول الشرعية، أو املبادئ وهو القول يف الدين باهلوى، وامل: ـ الرأي الباطل 1

العامة، ويدخل فيه كذلك الرأي املخالف للنص، ويشمل القول يف الدين باخلرص والظن والتخمني، 

  .مع التفريط والتقصري يف معرفة النصوص ومبادئ الشرع

                                                 

  .1/66 جإعالم املوقعني، : ابن القيم) 131

  .1/66 ج ،إعالم املوقعني: ابن القيم) 132
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وهو رأي الصحابة والتابعني، ومن أنواعه كذلك الرأي الذي يفسر : ـ الرأي الصحيح 2

لنصوص ويبني وجه الداللة منها، كرأي الصحابة رضي اهللا عنهم يف القول يف الفرائض عند تزاحم ا

  .الفروض، ورأيهم يف توريث املبثوثة يف مرض املوت، وغري ذلك من آراءهم

وهو الرأي الذي يكون بعد طلب علم الواقعة من القرآن : ـ الرأي الذي هو موضع االشتباه 3

ا فبما قضى به اخللفاء الراشدون، فإن مل جيده فبما قاله واحد من الصحابة، والسنة، فإن مل جيده

وأقضية أصحابه، فهذا هو الرأي  rاجتهد رأيه فنظر إىل أقرب ذلك من كتاب اهللا وسنة رسول اهللا 

  .الذي ال جيوز العمل به إال اضطرارا

  موقف الصحابة ومن جاء بعدهم من الرأي : الفرع الثاني

  كتب احلديث واألثر يالحظ اختالف موقف الصحابة من الرأي إن استقراء  

  ذم الرأي : القول األول

فقد وردت مجلة من األثار عن الصحابة يف ذم الرأي، وقد اعتىن أهل العلم جبمعها ومن 

 أمهها ما مجعه ابن حزم وابن عبد الرب والشاطيب وغريهم، ومن ذلك ما روي عن عمر بن اخلطاب 

أيها الناس إن الرأي إمنا كان من رسول اهللا مصيبا، ألن اهللا كان يريه، وإمنا منا الظن : "وهو على املنرب

  .)133("والتكلف

  مدح الرأي : القول الثاني

إذا كان الصحابة ذموا الرأي وصاحبه وحذروا منه، فقد روي عنهم الفتيا والقول بالرأي،  

ر لكاتبه، قل هذا رأي عمر بن ، وقول عم134كقول ابن مسعود يف املفوضة أقول فيها برأي

، إمنا هو رأي رأيته، وقول 136، وقول عثمان بن عفان يف األمر بإفراد العمرة عن احلج135اخلطاب

                                                 

  . يف كتاب أدب القاضي باب إمث من أفىت أو قضى باجلهل19727رواه البيهقي يف الكربى رقم ) 133
 وصححه ابن القيم 10898رواه عبد الرزاق يف املصنف رقم )134
 وصححه احلافظ يف التلخيص) 10/116(رواه البيهقي يف السنن الكربى )  135
 1063والقرآن واالفراد يف احلج رقم  رواه البخاري يف كتاب احلج باب التمتع)  136
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، وغري ذلك من األثار الواردة 137اتفق رأي ورأي عمر على أن ال يبعن: على يف أمهات األوالد

  .عنهم رضي اهللا عنهم

ا�يز واملانع، ولكن حتليل هذا اآلثار حتليال هذا بعض ما ورد عن الصحابة يف الرأي بني 

منهجيا يوصلنا إىل النتيجة التالية وهي عدم تعارض هذه اآلثار فيما بينها، ألنه ال يعقل أن يذم عمر 

  .الرأي مث يقول به، إذن فالرأي الذي مدحه عمر غري الرأي الذي �ى عنه ومنع منه

هذا واآلثار عن السادة األخيار، بل كلها حق، ال تعارض حبمد اهللا بني : "يقول ابن القيم

  .)138("وكل منها له وجه

  :وقد اختلف العلماء يف بيان الرأي املذموم يف هذه اآلثار

الرأي املذكور يف هذه اآلثار، هو القول : وهو قول مجهور أهل العلم: "ـ قال ابن عبد الرب 1

حبفظ املعضالت واألغلوطات، ورد الفروع يف أحكام شرائع الدين باالستحسان والظنون، واالشتغال 

بعضها على بعض قياسا، دون ردها على أصوهلا، والنظر يف عللها، فاستعمال الرأي فيها قبل أن 

ينزل، وفرعت وشققت قبل أن تقع، وتكلم فيها قبل أن تكون بالرأي املضارع للظن، وقالوا ويف 

  .)139("االشتغال �ذا واالستغراق فيه تعطيل السنن

ـ وقيل املراد بالرأي املذموم يف هذه اآلثار، هو رأي أهل البدع املخالفني للسنن كبدع  2

  .وسائر أهل الكالم )140(االعتقاد وكبدع جهم بن صفوان

                                                 
 رواه عبد الرزاق يف املصنف يف باب ما يتعلق بالعبيد واالماء باب بيع أمهات األوالد) 137

  .1/64اعالم املوقعني،  :ابن القيم) 138

 ج ،1994 ،1ط أيب األشبال الزهريي، دار ابن اجلوزي، الرياض، : جامع بيان العلم وفضله، حتقيق :ابن عبد الرب يوسف)139

2/110.  

كان يقول خبلق القرآن وأن اهللا   ،كان صاحب ذكاء وجدال  ،الكاتب املتكلم أس الضاللة ورأس اجلهمية :جهم بن صفوان) 140

أعالم النبالء،  سري: ينظر. هـ128سان سامل بن أحوذ سنةايف األمكنة كلها، صحب جعد بن درهم املقتول، قتله أمري خر 

  . 9/351ن كثري، ج والنهاية الب والبداية 6/26ج
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: فالرأي الباطل أنواع: "فصل ابن القيم يف ذلك تفصيال جيدا حيث قال: ـ رأي ابن القيم 3

االضطرار من الدين اإلسالم فساده وبطالنه، وال حتل الرأي املخالف للنص، وهذا ما يعلم ب: أحدمها

هو الكالم يف الدين باخلرص والظن، مع التفريط والتقصري يف : والنوع الثاين. الفتيا به وال القضاء

معرفة النصوص وفهمها واستنباط األحكام منها، فإن من جهلها وقاس برأيه فيما سئل عنه بغري 

شيئني أحلق أحدمها باألخر، أو �رد قدر فارق يراه بينهما يف احلكم علم، بل �رد قدر جامع بني ال

الرأي املتضمن : والنوع الثالث. من غري نظر إىل النصوص واآلثار فقد وقع يف الرأي املذموم الباطل

تعطيل أمساء الرب وصفاته وأفعاله باملقاييس الباطلة اليت وضعها أهل البدع والضالل من اجلهمية 

فهذه . الرأي الذي أحدثت به البدع وغريت به السنن وعم به البالء: والنوع الرابع. والقدرية واملعتزلة

  .)141("جه من الديناخر إاألنواع األربعة من الرأي الذي اتفق سلف األمة وأئمتها على ذمه و 

وأن هذا يوجب أن : "يف معرض بيان الرأي املمدوح والرأي املذموم )142(يقول الشيخ أبو زهرة

لم يف الرأي املنهي عنه والرأي السائغ، فقد وجدنا طائفة من الصحابة أخذت بالرأي، وأثر عن نتك

أقر الرأي من بعض  rهذه الطائفة ذا�ا النهي عن ذم الذين يسريون وراء الرأي، ولقد ورد أن النيب 

البد أن  الصحابة، وذم الرأي، فال بد أن يكون اإلقرار والنهي غري واردين على موضع واحد، بل

خيتلف املوضعان، وأن الذي يبدو بادى الرأي هو أن الرأي الذي أقره كبار الصحابة مثل أيب بكر 

وعمر وعلى وابن مسعود رضي اهللا عنهم هو الرأي املستمد من نصوص القرآن والسنة باحلمل 

ذرائع، بشرط أال عليهما بالقياس أو األخذ من قواعدمها العامة باألخذ باملصاحل، أو االستحسان أو ال

يكون مثة نص يف املوضوع، هذا هو الرأي املمدوح، وهو ضرورة فقهية جيب االجتاه إليها، وهي ال 

  .خترج عن النصوص بل تعمها يف جمموعها، ال يف نص خبصوصه

رأى ال يعتمد على النصوص وال القواعد ): أحدمها(أما موضوع النهي فهو نوعان من الرأي 

ن جمموع النصوص، بل يعتمد على جمرد اهلوى أو االستحسان العقلي، غري املعتمد العامة املستنبطة م

                                                 

  . 1/67 ، جاعالم املوقعني :ابن القيم) 141

، 1933تعلم مبدرسة القضاء الشرعي وتوىل التدريس يف كلية أصول الدين سنة  ،م1898 =هـ1316ولد سنة : أبو ُزهرة) 142

تاريخ : ا منهاكتاب  40أكثر من  لهم، 1974= هـ1394مات سنة  ،1935وعني أستاذا حماضرا للدراسات العليا يف اجلامعة 

  .5/25 ج، للزركلي األعالم: ينظر.  ..امللكية ونظرية العقد يف الشريعة اإلسالميةم، و اجلدل يف اإلسال
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على الشريعة يف نص منها بعينه يقيس فيه الفرع على األصل، وال معتمد على جمموع القواعد اليت 

  .تضافرت جمتمعة على إقرارها

 رأى يف موضع من الرأي املنهي عنه الرأي الذي يكون خمالفا لنص، فإنه ال: النوع الثاين

النص، إمنا الرأي ضرورة فقهية نلجأ إليها عندما يعوزنا النص ونطلبه فال جند نصا صرحيا، فنحاول 

  .حينئذ القياس على أحكام النصوص، أو تطبيق القواعد العامة املقررة

، لكن ابن حزم rهذا ختريج ما قاله العلماء توفيقا بني النصوص املأثورة عن الصحابة والنيب 

إمنا : قال خصومنا:  يرتضى ذلك التوفيق، ألنه يرى نفى الرأي نفيا مطلقا، ويقول يف ذاك التوفيقال

ذموا الرأي الذي حيكم به على غري أصل، وأما الذي حكموا به فهو الرأي املردود إىل ما يشبهه من 

ال، وإال قرآن أو سنة، فقلنا هلم هذه دعوى منكم، فإن وجدمت عن أحد منهم تصحيحها فلكم مق

فقد كذبتم عليهم، فنظرنا فلم جند قط عن أحد من الصحابة كلمة تصح تدل على الفرق بني رأى 

  . )143("مأخوذ عن شبه ملا يف القرآن والسنة وبني غريه من اآلراء

هذا رأي ابن حزم، فهو يرى أن النهي عام يشمل الرأي املعتمد على النصوص، والرأي الذي 

فها، ويستدل على ذلك بأنه مل يرد ختصيص عنهم، وألن التخصيص يكون ال يعتمد عليها أو خيال

،وإذا رجعنا إىل ما كتبه يف كتابه احمللى فهو ال خيرج عن كالم اجلمهور، فقد حارب )144(بنص عنهم

الرأي الذي ال يستند إىل النصوص وال إىل قواعد العامة للشريعة، وقد أعمل عقله يف فهم نصوص 

  .الشريعة

  مجال الرأي: الثالفرع الث

إن ميدان الرأي هو فروع الشريعة ال أصوهلا، أي العادات واملعامالت دون العقائد والعبادات، 

  .ألن األصل يف العقائد والعبادات االتباع، فهي ليست معقولة املعىن

                                                 

  387ابن حزم، دار الفكر العريب، مصر، ص: أبو زهرة حممد) 143

  .388ينظر مناقشة أيب زهرة البن حزم، ص ) 144
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وأما فروع الشريعة فهي معقولة املعىن، وأل�ا قد ختتلف من بيئة إىل أخرى، ومن جيل إىل 

شأنه يف عن اجلدال يف اهللا  -رمحهم اهللا -السلف ى� ": ال حافظ املغرب ابن عبد الربجيل، ق

صفاته وأمسائه، أما الفقه فأمجعوا على اجلدال فيه والتناظر، ألنه علم حيتاج فيه إىل رد الفروع إىل 

أهل  -ال يوصف عند اجلماعةاألصول للحاجة إىل ذلك، وليس االعتقاد كذلك، ألن اهللا 

أو أمجعت األمة عليه، وليس كمثله شيء rإال مبا وصف به نفسه أو وصفه به رسول اهللا  -سنةال

  .)145("فيدرك بقياس أو بإمعان نظر

والوقائع باعتبار ": هلو قيف  الشيخ عبد الوهاب خالف مواطن إعمال الرأي يف الفروع قد بّني و 

  :إجراء الرأي فيها أو عدم إجرائه فيها أربعة أقسام

اليت دل على حكمها نص قطعي أو أمجعت األمة عليه، ال مساغ لالجتهاد  الواقعة .1

أن إقامة الصالة فريضة، وال يف فروض أصحاب الفروض  فال جمال لالجتهاد يف: فيها

  .)ال مساغ لالجتهاد فيما فيه نص قطعي:(من الورثة، وهلذا أشتهر قول األصوليني

كن اتفق ا�تهدون على حكم معني والواقعة اليت مل يدل على حكمها نص أصال، ول .2

  .ال جمال للرأي فيها...فيها

والواقعة اليت دل على حكمها نص لكنه ظين الداللة، مبعىن أن النص حيتمل الداللة  .3

فيها ...على حكمني أو أكثر وللعقل جمال، ألن يدرك منه أي احلكمني أو األحكام

، النص وترجيح معنييه أو معانيهجمال االجتهاد ولكنه اجتهاد يف حدود فهم املراد من 

حيتمل أن تكون ، ))146...َواْمَسُحوْا ِبُرُؤوِسُكمْ : فمثال قوله  تعاىل يف آية الوضوء

الباء لإللصاق فاملفروض مسح الرأس كله، وحيتمل أن تكون الباء للتبعيض فاملفروض 

تمل أن حي ،))البيعان باخليار ما مل يتفرقا((: rمسح بعض الرأس ال كله، وقوله 

يكون املراد بالتفرق تفرق األبدان، فيثبت خيار ا�لس، وحيتمل أن يكون املراد تفرق 

  .األقوال، أي اإلجياب والقبول، فال يثبت خيار ا�لس

                                                 

  . 2/113جامع بيان العلم، ج : ابن عبد الرب) 145

  ].06: ائدةامل[) 146
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وال انعقد على حكمها إمجاع هي : والواقعة اليت مل يرد فيها نص يدل على حكمها .4

  .جمال االجتهاد بالرأي

األوىل والثانية إ�ما : يف الواقعتني ةلبتاجند أنه ال جمال للرأي  وبالنظر إىل هذه الوقائع

أما  .مع النص، فالواجب على ا�تهد إتباع النص فيها بعينه وليس له أن خيالفه يمنصوصتان، وال رأ

الواقعة الثالثة فهي وإن كان فيها جمال للرأي إال أنه يف حدود ضيقة، أي فهم املراد من النص، فليس 

أما الواقعة الرابعة فهي حبق . �تهد إال أن يبذل جهده يف ترجيح أحد معانيه باجتهاد الرأيعلى ا

جمال االجتهاد بالرأي، وميدانه الواسع، يرد فيه ا�تهدون يف كل زمن ويف أية بيئة، حيث يعوزهم 

ت، النص الصريح، والدليل القاطع، كل حبسب ادراكه وعقله، وما أحاط به من ظروف ومالبسا

وكان كل يسلم ألخيه ما أدى إليه اجتهاده، وما أخذ جمتهد منهم على خمالفه يف الرأي ألنه خالفه 

  .فيه

أنه ما دام ال نص على حكم الواقعة فاملرجع يف االهتداء  ـ واهللا أعلمـ  ولعل السبب يف هذا

باختالف عقول إىل احلكم األمارات وطرق االستنباط، واالهتداء �ذه الطرق واألمارات خيتلف 

  .الباحثني، وباختالف ما مييزهم من أحوال ومالبسات

وقد كان أهل الفتيا من الصحابة والتابعني وتابعيهم واألئمة ا�تهدين يفىت بعضهم يف هذه 

  .)147("الوقائع خبالف ما يفىت به اآلخر، وما اعرتض جمتهد منهم على خمالفه ألنه خالفه

  

  

 

 

  

                                                 

  .   9مصادر التشريع فيما ال نص فيه، ص: خالف عبد الوهاب) 147
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  االجتهاد: المبحث الثالث

 

ومن املصطلحات ذات صلة بالقياس االجتهاد، فقد أطلق بعض الفقهاء مصطلح االجتهاد 

على القياس، ولذا قسمت هذا املبحث إىل مطلبني، فاملطلب األول قمت بتعريف االجتهاد، وأما 

  .مصطلح االجتهاد على القياس إطالقاملطلب الثاين فهو مناقشة الرد على الشافعي يف 

 يف االجتهادتعر : المطلب األول

وقال  ،"وقيل اجلهد املشقة واجلهد الطاقة...اجلهد واجلهد، الطاقة": يقال يف لغة العرب: لغة

جهدت جهدي واجتهدت : اجلهد بلوغك غاية األمر الذي ال تالو على اجلهد فيه، تقول": األزهري

  ". رأي ونفسي إذا بلغت مشقته

ويقال أجهد لك ...برزت: ك األرضوأجهدت ل...اجلهد الغاية": )148(وقال ابن السكيت

ي، االجتهاد بذل الوسع ياجتهد رأ: الطريق وأجهد لك احلق أي برز وظهر ووضح، ويف حديث معاذ

  .)149("يف طلب األمر وهو افتعال من اجلهد والطاقة

  . )151("واالجتهاد والتجاهد بذل الوسع وا�هود" :)150(وقال اجلواهري

  .)152("بذل ا�تهد وسعه يف طلب العلم بأحكام الشريعة" :عرفه الغزايل بأنهف:اصطالحاوأما 

                                                 

: ينظر. هـ244تويف سنة   ...من مؤلفاته اصالح املنطق ،يعقوب بن إسحاق شيخ العربية النحوي املؤدب :ابن السكيت) 148

  .12/17 أعالم النبالء، ج سري

  .9/708/ 1لسان العرب  :ابن منظور) 149

تويف  ...من تصانيفه الصحاح ،أصله من بالد الرتك ،لغوي وأديب ،صاحب الصحاح ،عيل بن محادإمسا :اجلواهري) 150

  .2/267 ، جمعجم املؤلفني :ينظر. هـ393ةنس

  . 2/462 ، جالصحاح :اجلواهري) 151

  .4/4 ، جاملستصفى :الغزايل) 152
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: قال: "سال يفرق بني االجتهاد والقيا هأي أن ،إال أن الشافعي يرى أن االجتهاد هو القياس

: فما مجاعهما؟  قلت: قال، مها امسان ملعىن واحد: فما القياس؟ أهو االجتهاد؟ أم مها مفرتقان؟قلت

زم، أو على سبيل احلق فيه داللة موجودة، وعليه إذا كان فيه بعينه كل ما نزل مبسلم ففيه حكم ال

: حكم الزماتباعه، وإذا مل يكن فيه بعينه طلب الداللة على سبيل؛ احلق فيه باالجتهاد، واالجتهاد

  .)153("القياس

  :فالشافعي حصر الداللة على األحكام يف هذا التعريف يف أمرين

 واجب االتباع النص فيما ورد فيه نص بعينه، فهذا. 

 االجتهاد فيما مل يرد فيه نص .  

تسوية الشافعي يف هذا التعريف بني القياس واالجتهاد كانت حمل نقاش وجدال بني 

األصوليني وخاصة الشافعية ما بني ناقد هلذه التسوية، وما بني مؤول لكالم الشافعي، أو مؤيد له، 

والقياس، وأن بينهما عموم وخصوص، فاالجتهاد فذهب مجهور األصوليني إىل التفريق بني االجتهاد 

إنه االجتهاد، : وأما من قال": حيث قال ))شرح اللمع((الشريازي يف : أعم من القياس، ومن هؤالء

فليس بصحيح،ألن االجتهاد هو النظر يف األدلة وبذل ا�هود يف طلب احلكم وذلك ال خيتص به 

، كحمل املطلق على املقيد، وترتيب العام على اخلاص، القياس، بل يكون يف القياس ويف غري القياس

  .)154(..."وغري ذلك من الوجوه اليت يقصد �ا طلب األحكام

وما ذهب إليه اجلمهور هو الذي تقرر يف املصطلح األصويل، خاصة بعد حترر املصطلحات 

جتهاد غري القياس وأما الذي عليه مجهور الفقهاء فهو أن اال: ")155(األصولية ومتيزها، قال السمعاين

                                                 

ـ  1323، الفقرة 1940 ،1ط  يب،الرسالة، حتقيق أمحد حممد شاكر، مصر، مصطفى البا: الشافعي حممد بن إدريس) 153

1326.  

= 1408 ،1ط شرح اللمع، حتقيق عبد ا�يد الرتكي، بريوت، دار الغرب اإلسالمي، : الشريازي أبو إسحاق إبراهيم) 154

  . 2/755 م، ج1988

من  ،اينمبرو صحب مبكة أبا القاسم الزجنهـ، 426ولد سنة ،شيخ الشافعية ،منصور بن حممد بن عبد اجلبار :السمعاين) 155

  .114/ 19سري أعالم النبالء، ج: ينظر .489تويف سنة ...األدلة، كتاب الربهان عمؤلفاته قواط
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وهو أعم منه، ألن القياس يفتقر إىل االجتهاد، وهو من مقدماته، وليس االجتهاد يفتقر إىل 

 .)156("القياس

  مناقشة الرد على الشافعي: المطلب الثاني

نكار على الشافعي فيه نظر، ألن الشافعي مل ينكر االجتهاد، شارة إليه أن اإلما ينبغي اإلو 

كن جاء اخللل يف فهم كالم الشافعي من املتأخرين، من عدم تتبع املسار التارخيي ومل ينكر القياس، ول

ملصطلح القياس واالجتهاد من عهد الصحابة إىل القرن اخلامس، فمصطلح االجتهاد والقياس تطورا 

  .ومر مبراحل حىت اكتملت خصائصهما ومالحمهما عند املتأخرين

النص الشرعي ليس اجتهادا، وإمنا االجتهاد عند  فالشافعي وغريه من املتقدمني يرى أن فهم

الشافعي كما ذكر هو البحث عن حكم النازلة اليت مل يرد فيها نص، وذلك ال يكون إال باستعمال 

فهو بذل ا�هود : وأما االجتهاد": )157(القياس، وما ذهب إليه الشافعي مل ينفرد به، قال اجلصاص

قد اختص يف العرف بأحكام احلوادث اليت ليس هللا تعاىل عليها  فيما يقصده ا�تهد ويتحراه، إال أنه

عليه دليل قائم ال يسمى االستدالل دليل قائم يوصل إىل العلم باملطلوب منها، ألن ما كان هللا 

  .)158("يف طلبه اجتهادا

القياس الشرعي على علة : أحدها: واسم االجتهاد يف الشرع ينتظم ثالثة معان: "مث قال

أو منصوص عليها، فريدُّ �ا الفرع إىل أصله، وُحتَْكم له حبكمه باملعىن اجلامع مستنبطة، 

هو ما يغلب يف الظّن من غري علة جيب �ا قياس الفرع على : والضرب اآلخر من االجتهاد.بينهما

األصل، كاالجتهاد يف حتّري جهة الكعبة ملن كان غائبا عنها، وكتقومي املستهلكات، وجزاء الصيد، 

  .)159("االستدالل باألصول: الضرب الثالثو  .كم مبهر املثلواحل

                                                 

  . 4/7 ج قواطع األدلة يف أصول الفقه،: السمعاين) 156

من مؤلفاته أحكام القرآن، شرح خمتصر هـ، 305ولد يف بغداد سنة ،إمام احلنفية يف عصره ،أمحد بن علي :اجلصاص) 157

    11/297 والنهاية، ج البداية: ينظر. هـ370تويف سنة ...اخلرقي

 ،1ط الفصول يف أصول الفقه، حتقيق عجيل جاسم النشمي، وزارة األوقاف، الكويت،  :اجلصاص أمحد علي) 158

  .4/11ج ، م1408/1988

  4/11 ج املصدر السابق،: اجلصاص) 159
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إذن فعرف املتقدمني أن فهم النص الشرعي ال يعترب اجتهادا، بل االجتهاد هو البحث عن 

  .  حكم الواقعة اليت مل يرد فيها النص باستعمال القياس

بغي نية مسألوهنا ": وقد وجدت حتقيقا قيما لفضيلة الدكتور نعمان جغيم يف املوضوع قال

نكروا على الشافعي تسويته أالتنبيه عليها، وهي تطور االصطالح وتغريه من عصر إىل عصر، فالذين 

بني االجتهاد والقياس حاكموه إىل اصطالحات املتأخرين عليه، حيث توسعوا يف تعريف االجتهاد، 

األحاديث اجتهادا يف حىت صار فهم اآليات و  ،بسبب ضعف العلم بلسان العرب وأساليبها يف البيان

 )أن ال مشاحة يف االصطالح(عرفهم، وحصروا مفهوم القياس يف نطاق معني، والقاعدة عند الفقهاء 

ما مل يكن ذلك مؤديا إىل لبس وخلط يف املعاين، ولكن من اخلطأ حماكمة عبارات شخص إىل 

حاته اخلاصة، ومثل اصطالحات ظهرت بعده بزمن طويل، هو ال يتقيد �ا يف عبارته، بل له اصطال

هذا اخللط جنده يف احلديث عن النسخ وأسباب النزول، حيث يوجد فرق بني اصطالحات املتقدمني 

  .واملتأخرين، ويقع اخللط عندما حياكم املتأخرون عبارات املتقدمني إىل اصطالحا�م املتأخرة

بذل (يه عبارة لقد توسع املتأخرون يف تعريف االجتهاد، فصار عندهم يعم كل ما تصح عل

ولكن مفهوم االجتهاد عند املتقدمني كان حمصورا يف احلكم ، )ا�تهد وسعه يف درك احلكم الشرعي

أن الشافعي مل يكن مهتما، كما هو الشأن عند علماء الصدر  االذي مل يرد فيه خرب قرآنا وسنةكم

ه تعريفا من هذا النوع األول، بوضع تعريفات نظرية جامعة مانعة للمصطلحات، فإننا ال جند عند

  .مفهوم من كالمه هلالجتهاد أو القياس، ولكن

ففهم النصوص الشرعية واالستنباط منها مل يكن عند املتقدمني، ومنهم الشافعي ضربا من 

االجتهاد، ألنه يفهم بالتمكن من اللغة ومعرفة أساليب العرب يف كالمها، ومعرفة مقاصد الشريعة 

يتعلق مبباحث العموم واخلصوص، والتقييد واإلطالق، والنسخ ودالالت وهديها يف التشريع، فما 

األمر والنهي، ودالالت األلفاظ، واجلمع والرتجيح بني النصوص املختلفة، كلها ال تعد من جمال 

إمنا االجتهاد عنده ما كان قياسا ـ،و  القرآن والسنةـ االجتهاد عند الشافعي، أل�ا جزء من األخبار 

يف تلك النصوص، ال داخال يف ألفاظها  )العلة(صوص، أي مبنيا على فهم املعىن على تلك الن

  .ومستنبطا منها
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وسبب ذلكأن الشافعي عريب اللسان، متمرس على أساليب العرب يف البيان، وملم بنصوص 

الشرع وقواعد التعامل معها، ومن كان هذا شأنه كانت له القدرة على فهم النصوص واالستنباط 

ال يعد ذلك يف ذاته اجتهادا، وإمنا االجتهاد البحث عن احلكم الشرعي للحوادث اليت ال منها، و 

  .)160("تشملها ألفاظ تلك النصوص وال تستنبط منها، وسبيل ذلك القياس، وفاعله هو ا�تهد

    

                                                 

  . 164، ص2011علمية، بريوت، مدخل إىل مذهب اإلمام الشافعي، دار الكتب ال :جغيم نعمان) 160
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  :الفصل الثاني

  القواعد األساسية والنظريات التي استند إليها ابن حزم إلبطال القياس

إىل ما كتب من دراسات عن ابن حزم وموقفه من القياس، فإن أغلب هذه  احثالب إذا رجع

ومل ترتق إىل البحث عن القواعد الكلية  ،الدراسات وإن مل أقل كلها غرقت يف تتبع اجلزئيات

والنظريات اليت استند إليها يف نفي القياس، فكانت أعماهلم يف احلقيقة هو تكرار ملا قيل وكتب منذ 

  .قرون

مل يكشف لنا يف مصنفاته عن هذه القواعد الكلية والنظريات  - رمحه اهللا-  ان ابن حزمإذا ك

اليت استند إليها، فإن تتبع ما كتبه عن القياس يف مصنفاته وحتليلها ودراسة اجلزئيات واستقرائها ميكن 

  .الوصول إىل استخراج ومعرفة أهم هذه القواعد

مباحث  سبعةقسمت هذا الفصل إىل  ،والنظريات حماولة مين ملعرفة هذه القواعد الكليةو 

إذ شكك ابن حزم يف صحة مصطلح القياس ويف العملية الفكرية  ،نظرية الشك: املبحث األول:وهي

  .تهداليت يقوم �ا ا�

  .نظرية املعرفة، إذ أن املعرفة الشرعية عند ابن حزم مصدرها الوحي فقط: املبحث الثاين

  .rوفاته وأن الشريعة اكتملت ب ،ل الشريعة وبناءها على القطعنظرية كما: املبحث الثالث

  .قد بني لنا الدين، والقياس طعن يف الرسالة احملمديةrنظرية البيان وأن النيب : املبحث الرابع

  .االضطراب: املبحث اخلامس

  املنطق: املبحث السادس

  اللغة: املبحث السابع

وما كتب  ،قريتها من دراسة مصنفات ابن حزمهذه هي القواعد الكلية والنظريات اليت است

  . حول الفكر احلزمي، فسأقوم بتفصيل هذه املباحث
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  نظرية الشك: المبحث األول

  

إن البحث عن اجلذور التارخيية للقياس وحماولة رصد ظهوره، ومنوه وتطوره عرب الزمن، : متهيد

األدلة الشرعية األخرى، سواء املتفق من حيث املصطلحات واملبادئ واملفاهيم، وعالقته املتبادلة مع 

عليها أو املختلف فيها، إىل أن وصل إىل مرحلة النضج والكمال، يدخل يف باب التأريخ، وإن كان 

كتب أن   أثناء حبثي يف موضوع القياس مل أعثر ألحد  هأن: من الغريب أن أسجل هذه املالحظة وهي

أن من  ما يذكر عرضا يف بعض كتب األصوليف القياس حاول أن يؤرخ هلذا األصل، اللهم إال 

الصحابة استعملوا القياس، أي قاسوا إال تلك احملاولة املشكورة اليت قام �ا األستاذ عبد الوهاب 

  .)161(النجار يف كتابه املناظرة بني ابن حزم والباجي

ا ورغم أمهية املسألة فلم أظفر بشيء يف املوضوع، فلم أجد من تتبع احملطات اليت مر �

  .القياس، ورصد تطوره عرب الزمن، رغم أمهية القياس ومنزلته بني األدلة الشرعية عند أصحابه

 إن الغرض من استعمال ابن حزم منهج الشك هو البحث عن حقيقة القياس والكشف عن

وانفرد به عن علماء  متيزنهج هو االستقالل الفكري الذي هذاامل على استعمال ه، وما ساعدمعانيه

، ألن االنتماء املذهيب يف رأيه حيجب الفقيه عن معرفة احلقيقة، ألن صاحب املذهب يفكر يف زمانه

 .طار معني وحمدد حيرمه من رؤية احلقيقة خارج املذهبإ

إليه، هو التفريق بني القياس كمصطلح علمي وبني القياس كعملية  شريإن ما ينبغي أن أ

  .فرع باألصل فلكل واحد فلكه الذي يدور فيهفكرية وذهنية يقوم �ا ا�تهد أي إحلاق ال

ويف تعريف ، ثبوت مصطلح القياس: شرع ابن حزم محلته يف ابطال القياس يف التشكيك يف

 .القياس

 

                                                 

  . 1986 ،1ط  املناظرة بني ابن حزم والباجي، دار الغرب اإلسالمي، بريوت،: النجار عبد الوهاب) 161
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  التشكيك في ثبوت مصطلح القياس: المطلب األول 

حاول ابن حزم يف مؤلفاته تتبع املسار التارخيي للقياس والبحث عن جذوره، ومن هذا الباب 

  .خل على أصحاب القياس فنسف هذا األصل، وأترك ابن حزم يبني لنا ذلكد

  موقف ابن حزم: الفرع األول

-مث لو صح هلم أن نصوصا من القرآن والسنن وردت باسم القياس وحكمه " :قال ابن حزم

  .)162("ملا كان هلم يف شيء من ذلك حجة -  وهذا ال يوجد أبدا

ن أحدثوا هذه البدعة هم الذين أحدثوا له هذا وعلمنا أن أصحاب القياس الذي": وقال

خر الزمان يسمون اخلمر بغري امسها ليستحلوها بذلك فقد آبقوم يأتون يف rنذر النيب أاالسم، كما 

  . )163("فعل أصحاب القياس ذلك

إن مصطلح القياس مل يرد يف القرآن الكرمي وال يف السنة النبوية الصحيحة، اللهم إال يف 

تفرتق أميت إىل بضع وسبعني فرقة، ((: rقال رسول اهللا : الك األشجعي قالحديث عوف بن م

  . )164())أعظمها على أميت قوم يقيسون الدين برأيهم، حيرمون ما أحل اهللا، وحيلون ما حرم اهللا  تعاىل

ال أصل : إال أن هذا احلديث ال يصح االحتجاج به، وكيف وقد قال فيه اإلمام أمحد

  .)165(له

لقياس مل يكن معروفا يف عهد النبوة، بل كما يقول ابن حزم أنه مصطلح إذن فمصطلح ا

  .حمدث

                                                 

  .7/110 ، جاإلحكام :ابن حزم) 162

  .7/80 ، جاملصدر السابق :ابن حزم )163

، واخلطيب يف الفقيه 7/2483لكامل ، وابن عدي يف ا18/90، والطرباين يف الكبري4/430رواه احلاكم يف املستدرك ) 164

هذا عند أهل العلم باحلديث غري  ،2/891 ،،وضعفه ابن حزم وغريه، قال ابن عبد الرب يف جامع بيان العلم1/179واملتفقه

  .حديث عوف بن مالك هذا ال أصل له: صحيح، محلوا فيه على نعيم بن محاد،وقال أمحد بن حنبل وحيي بن معني

  . 2/891امع بيان العلم، ج :ابن عبد الرب) 165
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يف رسالته إىل أىب موسى  وأما عن الصحابة فقد ورد مصطلح القياس عن عمر بن اخلطاب

  .ياألشعري، وعن ابن مسعود وعن ابن عباس وعل

  .)166("مث قايس األمور عند ذلك، واعرف األمثال..." :أما رسالة عمرـ  1

  .)167("القياس ملن عرف احلالل واحلرام شفاء للعامل": يوأما عن علـ  2

قال ال يأت عليكم زمان إال وهو شر من الذي قبله، أما إين ال ": وأما عن ابن مسعودـ  3

أقول أمري خري من أمري، وال عام أخصب من عام، ولكن فقهاؤكم يذهبون، مث ال جتدون منهم خلفا، 

  . )168("ور برأيهموجيئ قوم يقيسون األم

إياكم واملقايسة فو الذي نفسى بيده لئن أخذمت باملقايسة، لتحلن ": عن ابن عباس قالـ  4

  . )169("حفظوهافrاحلرام ولتحرمن احلالل، ولكن ما بلغكم من حفظ أصحاب رسول اهللا 

وبعد التحقيق فإن مصطلح القياس مل يكن معروفا يف عهد النبوة وال ثبت وروده يف حديث 

  . rيح عن النيب صح

فقد قلنا ": يقول. )170("بدعة حدثت يف القرن الثاين:"أما يف زمن الصحابة فابن حزم يرى أنه

 . )171("وبينا أنه مل يصح قط عن أحد من الصحابة القول بالقياس يعين بامسه

 

  

                                                 

الرسالة املكذوبة على عمر وقد أعلها باالنقطاع، : ، وضعفه ابن حزم وقال10/135، والبيهقي 4/208 ،رواه الدراقطين) 166

، وغريمها،ومن املعاصرين األلباين يف 4/196ورسالة عمر صححها ابن القيم يف إعالم املوقفني، واحلافظ ابن حجر يف التلخيص 

  .8/241ليل إرواء الغ

  .وضعفه 387رواه ابن حزم يف الصادع ص) 167

  .، وقال اهليثمي فيه جمالد بن سعيد وقد اختلط1/180، والطرباين يف الكبري جممع الزوائد 1/64رواه الدارمي يف سننه ) 168

  . وفيه عيسى بن أيب عيسى وهو مرتوك، 1/183، واخلطيب يف الفقيه واملتفقه 1/47رواه الدرامي يف سننه ) 169

  .7/177 ، جاإلحكام: ابن حزم) 170

  .8/38 ج املصدر السابق،: ابن حزم )171
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  مناقشة ابن حزم : الفرع الثاني

 يكن مشهورا ومعروفا عن هذا رأي اإلمام ابن حزم رمحه اهللا، يف مصطلح القياس أنه مل

  .الصحابة، ومل يكن متداوال بينهم أصال، وهذا فيه نظر

يف رسالته املشهورة اليت بعثها إىل أيب موسى إن مصطلح القياس صح وثبت عن عمر 

األشعري وقد بينت من قبل صحتها، وكذلك قد ثبت عن ابن مسعود، وأما الروايات األخرى اليت 

  .ياس فهي ضعيفة جدا، ال يصح االحتجاج �انقلت عن الصحابة يف الق

وبناء على ما سبق فإن مصطلح القياس مل يكن مشهورا ومعروفا بني الصحابة، ومل يكن 

  .ايتداول بينهم بكثرة، فلو اشتهر تداول املصطلح لنقل إلين

إن مصطلح القياس بعد التحقيق أن أول من استعمله من الصحابة عمر بن اخلطاب يف 

شهورة إىل أيب موسى االشعري، وهو استعمال قليل، بل نادر، ومل ينقل عنه أنه استعمله رسالته امل

  .أكثر من مرة واحدة، ومن الصحابة كذلك ابن مسعود، ومل ينقل عن غريمها واهللا أعلم

وبدأ ينتشر  جيل الصحابة إن مصطلح القياس ظهر يف -واهللا أعلم  -للباحثالذي يظهر و 

كنهانتشر وكثر استعماله بدأ من القرن الثالث، أي جيل اتباع التابعني، وخاصة ملا يف القرن الثاين، ول

  .اتضحت معامل مدرسة الرأي

  التشكيك في المعنى االصطالحي للقياس: المطلب الثاني

بعد أن حاول ابن حزم نسف جذور القياس، قام يف املرحلة الثانية بالطعن يف معىن القياس، 

وجودا يف عصر الصحابة والتابعني ومن جاء بعدهم، كمالك والشافعي فهل القياس الذي كان م

 .هو ذات القياس املستعمل عند املتأخرين ،وغريمها
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  موقف ابن حزم: الفرع األول

إمنا هو أن حيكم ملا ال نص فيه حلكم  ،إن القياس بال خالف" :قال ابن حزم معرفا القياس

  .)172("مجع عليهأفيما فيما فيه نص، أو فيما اختلف فيه باحلكم 

  .)173("إمنا هو ورد الفرع إىل األصل": وينقل لنا تعريفا أخر للقياس عند القائلني به

إن تعريف القياس الذي نقله ابن حزم عن أصحاب القياس هو املتعارف عليه مبعناه اليوم يف  

يك كتب أصول الفقه، ولكن ابن حزم يسعى من وراء ذلك إىل هدم املصطلح و ذلك بالتشك

  . )174(والطعن يف معىن القياس املتعارف عليه عند املتأخرين

وأيضا فقد قلنا وبينا أنه مل يصح قط عن أحد الصحابة القول بالقياس يعين ": قال ابن حزم

بامسه، وباليقني فانه مل يتكلم قط أحد منهم بال شك، وال من التابعني بال شك، باستخراج علة 

لقياس ال يصح إال على علة جامعة بني احلكمني، فهذا أمر جممع عليه يكون القياس عليها، وال بأن ا

الشك فيه البتة، إال عند من أراد أن يطمس عني الشمس، وهذا أمر  إمنا ظهر يف القرن الرابع فقط، 

مع ظهور التقليد، وإمنا ظهر القياس يف التابعني على سبيل الرأي واالحتياط والظن، ال على إجياب 

  .)175("أنه حق مقطوع به، وال كانوا يبيحون كتابه عنهم  حكم به، وال

يرى ابن حزمأن القياس �ذا املعىن حمدث أحدثه املتأخرون، ومل يكن معروفا عند إذن 

هو الرأي واالحتياط والظن واالجتهاد، ال إحلاق فرع بأصل  هماملتقدمني، بل كان معىن القياس عند

  . لوجود شبه بينهما

لذي ذكره ابن حزم نقله مبعناه عن الباقالين، فقد عرف الباقالين القياس إن تعريف القياس ا

ثبات حكم إمحل معلوم على معلوم يف اثبات حكم هلما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من " :بأنه

  .  هـ403والباقالين تويف سنة . "أو صفة أو نفيهما عنهما
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  . 7/77 ج املصدر السابق،: ابن حزم) 174
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ياس، فإن أقدم تعريف ظفرت به هو تعريف وقد حاولتأن أتتبع اجلذور التارخيية لتعريف الق

  .اإلمام الشافعي

إن األصوليني املتقدمني الذين تكلموا يف القياس مل يهتموا بتعريفه، والسبب يف ذلك ما عرف 

من منهجهم التقليل من وضع التعريفات واحلدود، وأما وضع احلدود فهو منهج املتأخرين، وذلك 

صبح علم أصول الفقه علما نظريا، جرد من روحه، ولذا يصعب عندما توقف االبداع واالجتهاد، وأ

  .اليوم العثور على تعريف القياس عند املتقدمني

إذ عرف القياس يف ، الشافعي اإلمام إن أقدم تعريف للقياس عثرت عليه بعد حبث هو تعريف

  .موضعني من رسالته

 املتقدم من الكتاب قال القياس ما طلب بالدالئل على موافقة اخلرب" :التعريف األول

  .)176("والسنة

مها امسان ملعىن : قلت؟ قال القياس أهو االجتهاد، أم مها مفرتقان" :أما التعريف الثاين

  .)177("واحد

  :معاني القياس: الفرع الثاني

إن بعد استقراء ما وصل إلينا من كتب األصول حول القياس، وتتبع كالم األصوليني من 

  :مصطلح القياس يطلق على معان عدة وهي املتقدمني واملتأخرين، فإن

إحلاق فرع بأصل "القياس، مبعىن االصطالحي عند املتأخرين، واملتعارف عليه اليوم وهو : أوال

  ."الشرتاكهما يف العلة أو لوجود شبه بينهما

  : فالقياس �ذا املعىن هو االجتهاد ويكون، القياس مبعىن االجتهاد: ثانيا

  غري أن موقع احملكوم عليه فيه اشتباه واشكاليف قضية فيها نص صريح.  

                                                 

  . 217الرسالة، ص : الشافعي) 176

  .  477، صرسالةال: الشافعي) 177
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  معرفة احلكم الشرعي املستنبط من أدلة شرعية متشا�ة يتفاوت أهل العلم يف القدرة

على فهمها وبيان املعاين املكنونة، ويسميه ا�تهد قياسا أو رأيا أو اجتهادا ملا فيه من 

  .)178(االشتباه أو ألنه مل يقطع الصواب

ي للصورة األوىل يف الرسالة باالجتهاد يف استقبال الكعبة حيث ما كنا، فقد وقد مثل الشافع

  .)179(خنطأ يف استقباهلا إذا مل نكن يف املسجد احلرام

ويراد هنا يف الغالب الظاهر الذي ميكن ي، القياس مبعىن ما يقتضيه ظاهر الدليل الشرع: ثالثا

لظاهر بدليل، ولكنه حيتاج إىل دقة نظر ختصيصه أو تقييده، أو شبه ذلك من وجوه اخلروج عن ا

واجتهاد فكر، وهذا كثري يف كالم احلنفية، فإذا خرج ا�تهد منهم عن الظاهر مبثل ذلك الدليل، فإن 

حكم : الظاهر هو القياس عندهم، ويسمى اخلروج عنه بذلك الدليل استحسانا، فإذا قال احلنفي

 الدليل الشرعي اخلاص �ذه القضية، أو لوال دليل هذه القضية على خالف القياس، فمعناه أنه لوال

: رابعا. )180(االستحسان لدخلت القضية يف عموم دليل أخر يقتضي غري حكم الدليل اخلاص

 .   القياس مبعىن الرأي، وهو كثري يف كالم املتقدمني

لى إمنا ظهر القياس يف التابعني ع": القياس مبعىن االحتياط والظن، قال ابن حزم: خامسا

  . )181("سبيل الرأي واالحتياط والظن، ال على إجياب حكم به، وال أنه حق مقطوع به

 .  182القياس يطلق على مفهوم املوافقة، وهو قول الشافعي وابن سريج وغريمها: سادسا

ألن القياس نفس :"اطالق القياس على االستدالل، قال أبو إسحاق الشريازي : سابعا

  183."القياس، غي أن القياس بلفظ موجز، واالستدالل بلفظ مبسوطاالستدالل، واالستدالل نفس 

                                                 

  35ص ،م س، متكني الباحث: العمري وميض)178

  . 207ص ،الرسالة :الشافعي) 179

  . 40:متكني الباحث، ص: وميض العمري) 180

  . 8/38 ج اإلحكام،: ابن حزم) 181
  765ص/2الشوكاين حممد بن علي، إرشاد الفحول ج) 182
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هذه هي معاين القياس عند املتقدمني واملتأخرين ومن هنا، دخل ابن حزم على أصحاب 

  .القياس فشكك يف مفهومه

إذا تأملنا جيدا هذا الدليل الذي ساقه ابن حزم إلبطال القياس، فإنين مل أجد من ذكره من و 

  .إنه من أقوى أدلة ابن حزم واليت يصعب على أصحاب القياس مناقشتهاقبل أو ناقشه، ف

  الطعن في الروايات الواردة في نقل القياس: المطلب الثالث

إىل كتب أصول الفقه، فإن نقل مذاهب وأقوال علماء األمصار يف حجية الباحث  إذا رجع

  .القياس خمتصرة جدا ونادرا ما جند من توسع يف النقل

قل أهل األصول ملذاهب أهل العلم يف االحتجاج بالقياس، توحي للقراء أن من رد إن حتليل ن

القياس وطعن فيه، هم زمرة من املبتدعة وهذا فيه نظر، وإن نقل مذاهب علماء األمصار يف 

االحتجاج بالقياس حتتاج إىل إعادة النظر وحبث ونقاش، بل أحيانا جند كالما يرفضه البحث العلمي، 

وأول من أحدث هذا ": قال )185(الظاهري يف داود)184(يسرخساملثال ال احلصر، قول الفعلى سبيل 

فهذا كالم فيه .)187("مث نشأ بعده رجل متجاهل يقال له داوداالصفهاين)186(القول إبراهيم النظام

  :نظر، بل هو خاطئ من وجوه، منها

 ن النظام ليس هو من أحدث هذا القولأ.  

                                                 

ا عامًال ناصًحا للحكام،فقيه أصويل حنفي، مشس األئمة السرخسي ،مد بن أمحد بن أيب سهلحم: السرخسي) 184
ً
. كان عامل

األصول عند احلنفية، ويعرف و شرح خمتصر الطحاوي، املبسوط،و : ، ترك مصنفات عديدة منهاسجنه اخلاقان بسبب نصحه له

دار مري حممد   ،اجلواهر املضيئة يف طبقات احلنفية أليب حممد عبد القادر القرشي :نظري. هـ483تويف عام ... السرخسيبأصول 

  . 239/ 8معجم املؤلفني، ج، و 28/ 2ج ،كراتشي  ،كتب خانه

تويف  ،شأ ببغدادون ،ولد بالكوفة ورحل إىل نيسابور ،داود بن علي بن خلف األصفهاين املعروف بالظاهري: داود الظاهري) 185

  . 4/139 ، جمعجم املؤلفنيو ، 8/369 ج تاريخ بغداد،: ينظر. له كتابان يف فضائل الشافعيهـ، 270سنة 

تكلم يف القدر وانفرد مبسائل، له تصانيف مجة منها كتاب النبوة  ،شيخ اجلاحظ ،إبراهيم بن سيار البصري املتكلم: النظام)186

  .10/541 أعالم النبالء، ج سري: ينظر. فة املعتصم سنة بضع وعشرين ومائتنيوكتاب اجلواهر واألعراض مات يف خال

  2/118 ج، 1973 بريوت، األصول، حتقيق أبو الوفاء األفغاين، دار املعرفة، :السرخسي حممد بن أمحد) 187
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 ظام إىل إبطال القياس غري واحد من أهل العلم، كما أنه ليس قوال حمدثا، بل سبق الن

 .سأبني بعد ذلك

وقبل تفصيل مذاهب علماء األمصار يف القياس، سأحاول أن أأرخ للقياس من ظهوره إىل ما 

  :وصل إليه اليوم، مع اإلشارة إىل نقطتني هامتني مها

 األصول، وأراء  ال خيتلف أهل العلم أن قواعد القياس ما هي إال نتاج قرحية ذهن أهل

  .القياسيني

  إن ما وصلت إليه مباحث القياس من االنسجام والنضج والوضوح والبيان، ووحدة

  .البناء، مل تتم دفعة واحدة، بل هي مثرة جهد وتأمل واستنباط عرب الزمن

  المراحل التي مر بها القياس: الفرع األول

  :مر القياس منذ ظهوره بعدة مراحل وهي

، وتستمر إىل �اية rالرسول  وفاةعهد النشأة، واليت بدأت بانقطاع الوحي و  :املرحلة األوىل

  : عصر كبار التابعني، وما مييز هذه املرحلة هي

  .قلة استعمال القياس عند ا�تهدين، وخاصة فقهاء املدينة .1

  .عدم وجود مصنفات خاصة بالقياس أو يف أصول الفقه عامة .2

  . نكر ابن حزم وجود هذه املرحلةوقد أ

مرحلة التبلور ووضوح املعامل، واليت بدأت مع صغار التابعني إىل �اية القرن : ةاملرحلة الثاني

  :الثالث اهلجري، ومن مميزات هه املرحلة

  .بدأ القياس ينتشر بني الفقهاء، خاصة فقهاء العراق .1

  .بدأت عملية مصادمة النصوص بالقياس وإن كانت قليلة .2

  .عدم وجود املصنفات يف القياس .3

  .إقرار ابن حزم �ذه املرحلة ألنه يرى أن القياس ظهر مع صغار التابعني .4
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مرحلة النضج والكمال، وتبدأ هذه املرحلة من بداية القرن الرابع إىل �اية القرن : املرحلة الثالثة

  :السادس، وأما مميزات هذه املرحلة، فهي

  .فشا القياس بني الفقهاء .1

  .اس إىل درجة معارضة النصوص باألقيسةالغلو واالسراف يف استعمال القي .2

  .بدأت عملية تدوين مباحث وأبواب القياس والعلة .3

  .ظهور املصنفات يف القياس إثباتا ونفيا .4

  .مزج مباحث القياس والعلة باملنطق االرسطي .5

  .توسع األصوليون يف مباحث العلة .6

ة القرن السابع ومتتد إىل مرحلة الشرح واالختصار، وتبدأ هذه املرحلة من بداي: املرحلة الرابعة

  :�اية القرن الثالث عشر، وأهم ما مييز هذه املرحلة هي

  .االهتمام باملختصرات واحلواشي .1

  .انتشار التقليد والتعصب املذهيب .2

االغراق يف القياس، بل أصبح الفقيه يستعمل القياس قبل البحث عن النصوص  .3

  .هو األصل والنص هو الفرعاملعروضة أمامه، فأصبح القياس  نازلةالواردة يف ال

البعث، وتبدأ من بدية القرن الرابع عشر وتستمر إىل يومنا، وأهم مميزات : املرحلة اخلامسة

  :هذه املرحلة هي

  طبع ونشر املصنفات األصولية .1

  .ظهور أحباث عديدة يف القياس والعلة ويف جزيئاته، يف عديد مراكز االشعاع العلمي .2

  سالعقالنية يف استعمال القيا .3

  .نصارهأمخود الصراع بني نفاة القياس و  .4

  .ميل الكافة إىل أصحاب القياس .5

  .حماولة ضبط القياس وحتديد جماله .6
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بعد هذا العرض املوجز الذي حاولت فيه رصد أهم احملطات اليت مر �ا القياس، أعود إىل 

يف موضوع القياس،  املوضوع ملناقشة وحبث اجلذور التارخيية للقياس ومعرفة أراء أهل العلم من السلف

سأبدأ به فوحبكم أن موضوع هذه األطروحة هو ابن حزم . سواء كان الناقل من املثبتني أو النافيني له

 .إن شاء اهللا مبينا رأيه

  الجذور التاريخية للقياس: الفرع الثاني 

إن ما جيب التوقف عنده عند مناقشة القياس هو البحث عن جذوره، إذ من املسلم به اليوم 

هذا ما ينكره ابن حزم، ولذا سأحاول أن أبني ، و ن القياس وجد يف عهد النبوة أو يف عصر الصحابةأ

  .ه بقول اجلمهورتأتبعمث يف البداية موقف ابن حزم، 

  : موقف ابن حزم: أوال

يرى ابن حزم أن القياس بدعة، مل يكن معروفا ال يف عهد النبوة، وال يف عصر الصحابة، وإمنا 

  .ن الثاين اهلجريظهر يف القر 

فإذ األمر كما ترون، ومل يصح قط، عن أحد من الصحابة القول بالقياس، أيقنا أ�م مل " :قال

يعرفوا قط العلل اليت ال يصح القياس إال عليها عند القائل به، فقد صح اإلمجاع منهم رضي اهللا 

، مث فشا وظهر يف القرن عنهم على أ�م مل يعرفوا ما القياس، وأنه بدعة حدثت يف القرن الثاين

  .)188("الثالث، كما ابتدأ التقليد والتعليل للقياس يف القرن الرابع، وفشا وظهر يف القرن اخلامس

: وقال. )189("ذهب طوائف من املتأخرين من أهل الفتيا إىل القول بالقياس يف الدين" :قالو 

ق اهللا تعاىل األخرين إلسقاط القول فكان مما حدث بعده أربعة أشياء غلطا فيها قوم فتدينوا �ا، ووف"

وتلك األشياء اليت حدثت  �rا، ويسرهم للثبات على ما بينه اهللا تعاىل يف كتابه وعلى لسان رسوله 

                                                 

  . 7/177 ، جاإلحكام :ابن حزم) 188

  . 7/55ج اإلحكام، : ابن حزم) 189
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مث حدثالقياس يف القرن الثاين، وقال به بعضهم ... الرأي والقياس واالستحسان والتعليل والتقليد: هي

  .)190("نكره سائرهم وتربؤوا منهوأ

فإن النظر أيضا يف القياس " :))فصل املقال((رأي ابن حزم فقال يف كتابه )191(ابن رشدأكد و 

وهو قول أيب احلسن . )192("الفقهي وأنواعه، هو شيء استنبط بعد الصدر األول وليس يرى أنه بدعة

  .))كتابه شرح النصوص((يف )193(القصاب

ة حجة، ونقله يف غاية الدقة إن ابن حزم يف سرده التارخيي لبعض األدلة واملصطلحات الشرعي

  .)194(والصحة، بل يعتربه عبد الوهاب النجار مؤرخا ممتازا لألفكار الفقهية يف اإلسالم

ة وفكره املوسوعي الذي يتميز به عن غريه من أهل العلم، يإن ابن حزم حبكم صناعته احلديث

يف أغلب الكتب املصنفة  قد ساق من األخبار على إبطال القياس عن الصحابة والتابعني ما ال جنده

  .يف القياس

  : الباحث قوليوإذا قمنا بتحليل قول ابن حزم ف

 إن الرأي ظهر يف عصر الصحابة.  

  نكره أغلبهم، مث فشا يف القرن أظهر القياس يف القرن الثاين، وقال به بعضهم و

  .الثالث

 ظهر االستحسان يف القرن الثالث.  
                                                 

  .7/35،ج السابق صدرامل: ابن حزم)190

ولد بقرطبة ونشأ �ا، درس الفقه واألصول وعلم الكالم، تويف مبراكش  ،حممد بن أمحد بن حممد أبو الوليد: ابن رشد احلفيد) 191

 ج معجم املؤلفني،و ، 8/313أعالم النبالء، ج  سري: ينظر...خمتصر املستصفى، و بداية ا�تهد:من مصنفاته ،هـ595سنة 

8/313     

  .89،ص1997، 1ط ملقال، مركز الدراسات العربية، بريوت، فصل ا :ابن رشد حممد) 192

قال الذهيب مل أظفر  ،أمحد بن علي بن حممد صاحب كتاب نكت القرآن وكتاب تأديب األئمة :أبو احلسني القصاب) 193

قيق كتاب مقدمة حت، و 939، 938/ 3، اإلمام الذهيب،ج تذكرة احلفاظ: ينظر.يب الستني وثالث مائةر ق بوفاته وكأنه بقي إىل

  .47ـ  19/ 1ج م، 2003= هـ 1424، 1، بريوت، ط دار ابن عفانو دار ابن القيم ، للشيخ علي التوجيري ))النكت((

، 1ط  مناظرات يف أصول الشريعة اإلسالمية بني ابن حزم والباجي، دار الغرب اإلسالمي، بريوت،: الرتكي عبد ا�يد) 194

  . 389، ص1980
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 نقل ابن حزم اإلمجاع على ابطال القياس.  

 مل يقل أحد من الصحابة بالقياس. 

 ظهر التعليل يف القرن الرابع وانتشر يف القرن اخلامس  .  

  موقف الجمهور: ثانيا

: يهب مجهور أهل العلم إىل أن القياس ظهر يف عصر الصحابة رضي اهللا عنهم، قال الباجذ

على rاليت أثىن النيب  هذه أشبه حبال من نفى القياس، أل�م حدثوا بعد الصدر األول، وبعد القرون"

أهلها، وبعد أن ذهب أكثر العلماء من الصحابة والتابعني القائلني بالقياس، وأول من قال به من 

  .)195("املبتدعة بعد أن أفنت الصحابة رضي اهللا عنهم اخلوارج، النظام وتبعه على ذلك داود بن علي

. )196("قني على القول بالقياسمل ينكره أحد من الصحابة، بل كانوا متفو ": قال ابن القيمو 

إىل يومنا وهلم جرا، استعملوا املقاييس يف مجيع rالفقهاء من عصر رسول اهللا " :)197(قال املزينو 

نكار إ وأمجعوا بأن نظري احلق حق، ونظري الباطل باطل، فال جيوز ألحد: األحكام يف أمر دينهم، قال

  . )198("القياس

اثبات القياس ونفيه، واليت ساقها اجلمهور وابن  إن دراسة نقل مذاهب علماء االمصار يف

  .حزم، قد تعطي لنا بعض االجابات عن الكثري من التساؤالت حول املوضوع

  :  قبل التفصيل يف املوضوع هنالك بعض املالحظات أرغب يف تسجيلها وهيو 

تضارب الروايات عن الصحابة والتابعني حول حجية القياس، مما يقتضي التحقيق يف  .1

  .الروايات هذه

                                                 

  .616ص  إحكام الفصول،: الباجي) 195

  . 1/130إعالم املوقعني، ج  :ابن القيم) 196

 ،صنف كتبا كثرية يف مذهب الشافعي ،كان زاهدا عاملا جمتهدا  ،من أهل مصر ،صاحب الشافعي ،إمساعيل بن حيي :املزين) 197

  .493/ 12سري أعالم النبالء، ج: ينظر. هـ264 تويف سنة ...اجلامع الكبري :منها

  .2/895 ، جن العلم وفضلهجامع بيا: ابن عبد الرب) 198
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إن الصحابة اجتهدوا يف احلوادث والنوازل اليت وقعت يف عصرهم، وهذا أمر متفق  .2

وهنا يفرتق ابن حزم عن اجلمهور، فاجلمهور يرى أن من أنواع االجتهاد اليت . عليه

استعملها الصحابة ومن جاء بعدهم من التابعني من أهل العلم القياس، وابن حزم 

  .ينكر ذلك

لقياس يف نقل مذاهب أهل العلم يف القياس، مثال ذلك قول حتامل أصحاب ا .3

أول من قال به من املبتدعة بعد أن أفنت الصحابة رضي اهللا عنهم : "الباجي

  .)199("اخلوارج، النظام وتبعه على ذلك داود بن علي

حتامل أصحاب القياس يف نقل امجاع الصحابة حول مشروعية القياس، فقد نقل  .4

خسي واجلويين واآلمدي وعالء الدين البخاري والباجي السر : اإلمجاع كل من

القياس مبتدع مفارق  نكر أو حياول الكالم يفأوغريهم، مما يوحي لنا أن من 

للجماعة، وهذه نتيجة خطرية، أل�ا أصبحت مبرور الوقت سالحا يشهره أصحاب 

  .إن شاء اهللا فيما بعدالقياس، مع العلم أنه مل يصح اإلمجاع كما سنبينه 

أن نفاة القياس ليسوا من علماء األمة، وال من محلة الشريعة، : ومن الغرائب أن قالوا .5

سبحانك إن هذا إال �تان عظيم، وما هذا إال مثرة التعصب املذهيب، فإذا مل يكن 

ريهم من نفاة القياس من علماء األمة، فمن هو العامل غابن حزم وداود وابنه و 

  .عندهم

منكر القياس مقلد للشيعة أو اخلوارج، وقد تنبه ابن حزم هلذه  قالوا أن: ومن الغرائب .6

إن ابطال القياس مذهب النظام، وحممد بن : شنع بعضهم بأن قالو " :التهمة فقال

سكايف، وجعفر بن حرب، وجعفر بن مبشر، وعيسى املراد، وأيب عفار، إلعبد اهللا ا

ود ال إله إال اهللا، ونقوهلا ولسنا ننكر أن تقول اليه: قال أبو حممد...وبعض اخلوارج

أبا اهلذيل : أيضا حنن،ولكن إذا ذكروا هؤالء فال تنسوا القائلني بقوهلم يف القياس

العالف، وأبا بكر بن كيسان األصم، وجهم بن صفوان، وبشر بن املعتمر ومعمرا 

  .)200("وبشرا املريسي، واألزارقة وأمحد بن حائط

                                                 

  . 616إحكام الفصول، ص : الباجي) 199

  . 7/203 ، جاإلحكام: ابن حزم) 200
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جيتنب املتكلم يف الفقه ا�مل ": قال اإلمام أمحدالتحامل يف النقل عن األئمة األربعة، .7

ما تصنع بالرأي والقياس ويف احلديث ما يغنيك : "أيضاوقال ، )201("والقياس

ليس يف السنة قياس، وال تضرب هلا األمثال، وال ": ويف رواية عنه قال.)202("عنه

 كتب فأين هذه الروايات عن اإلمام أمحد يف.)203("تدرك بالعقول،إمنا هو االتباع

 ؟املتأخرين الصرحية يف انكار القياس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

املسودة يف أصول الفقه،  :ل تيمية، جمد الدين عبد السالم بن عبد اهللا وعبد احلليم بن عبد السالم وأمحد بن عبد احلليمآ) 201

  .367ص  ، القاهرة،ة املدينمجعها وبيضها أمحد بن حممد بن عبد الغين احلراين، مطبع

  . 481املصدر السابق، ص : آل تيمية) 202

  . 481املصدر السابق، ص : آل تيمية) 203
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  نظرية المعرفة: المبحث الثاني

  

شغلت نظرية املعرفة فكر ابن حزم مما دفعه إىل التعرض هلا يف الكثري من مصنفاته، ككتاب 

ا التقريب، أو يف كتابه الفصل يف امللل، أو اإلحكام، أو يف كتاب األصول والفروع، أو ما جاء متفرق

  . ومتناثرا يف مواطن كثرية من مؤلفاته

قسمت هذا املبحث إىل مطلبني، ففي املطلب األول حاولت أن أبني معىن املعرفة من خالل 

.                     تعريفها وبيان أقسامها ومصادرها، وأما املطلب الثاين فهو لبيان مصادر املعرفة الشرعية عند ابن حزم

  المعرفةمفهوم : المطلب األول

ولذا ال أذكر النظريات ، إن الغرض من هذا املطلب هو بيان معىن املعرفة عند ابن حزم

  . راءهم الفلسفيةآالفلسفية وال 

  تعريفها: الفرع األول

وحد العلم بالشيء هو املعرفة به، أن تقول " :حدد ابن حزم طبيعة املعرفة حتديدا دقيقا، فقال

ى معىن واحد، وهو اعتقاد الشيء على ما هو عليه، وتيقنه به وارتفاع العلم واملعرفة امسان واقعان عل

  .فاملعرفة عند ابن حزم هي العلم، ومها امسان ملعىن واحد ،)204("الشكوك عنه

  مصادر المعرفة : الفرع الثاني

احلواس والعقل اللذان ركبهما اهللا يف : طرق املعارف معروفة حمصورة، وهيو " :قال ابن حزم

املالئكة واجلن ومن وضع من ذلك فيه شيء من اإلنس، مث ما أمر : من احليوان، وهماملتعبدين 

                                                 

 ،1ط  بريوت، ،الفصل يف امللل واألهواء والنحل، حتقيق حممد بن إبراهيم نصر وعبد الرمحن عمرية، دار اجليل: ابن حزم) 204

  .5/242 ج ،1985
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اللهتعاىل بتعرفه وتعرف حكمه فيه، مما جاء من عنده جل وعز، وهو القرآن والسنة فقط، وهذه كلها 

  .)205("طرق أمرنا بسلوكها واالستدالل �ا

  :إىل عهاجار إإن تتبع ما كتبه ابن حزم عن مصادر املعرفة فإنه ميكن 

 .احلواس .1

  .العقل .2

 .  الربهان الراجع من قريب أو من بعيد على شهادة احلواس وأول العقل .3

  .االعتقاد .4

  :أقسام المعرفة: الفرع الثالث

  :قسم ابن حزم املعرفة إىل قسمني

  :ويتفرع عنه قسمان: القسم األول

  :طرية، وتتميز بـاملعرفة بالبديهيات أو أوائل العقل، أو ما يسمى باملعرفة الف: أوال

 أ�ا واضحة بذا�ا ال يطلب عليها دليل.  

 أ�ا ضروريات أو قعها اهللا يف النفس، فهي سابقة عن التجربة احلسية.  

 أ�ا معيار املعرفة اليقينية.  

هو ما عرفه االنسان حبسه املتيقن بأول العقل، وفهم النفس ملا أدركت باحلواس له سند، : ثانيا

  .ت، والذي يسميه ابن حزم باإلدراك السادسوهو علمها بالبديهيا

وهي املعرفة الربهانية، وهي مأخوذة من مقدمات منتجة ترجع إىل العقل واحلس : القسم الثاين

  206. معا

                                                 

  7/92 ، جاإلحكام: ابن حزم) 205
 1/36املصدر السابق، ج )206
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  المعرفة الشرعية:  المطلب الثاني

حياول الباحث يف هذا املطلب دراسة  ابن حزماالمام بعد هذا التمهيد املوجز عن املعرفة عند 

  .وأقسامها يف فرعني املعرفة الشرعيةمصادر 

  مصادر املعرفة الشرعية: الفرع األول

قال قوم ال يعلم شيء إال باإلهلام، وقال آخرون ال يعلم شيء إال بقول : "ابن حزم قال

  .)207("وقال آخرون ال يعلم شيء إال باخلرب، وقال آخرون ال يعلم شيء إال بالتقليد، اإلمام

  :يف عند املسلمني باختالف مذاهبهم وفرقهم شرعيةحصر ابن حزم املعرفة ال

  .اإلهلام .1

  .قول اإلمام املعصوم .2

  .التقليد .3

  .اخلرب .4

  أقسام المعرفة الشرعية :الثانيالفرع 

  : قسم االمام ابن حزم املعرفة الشرعية إىل قسمني وهي

قليد يرتب ذهب ابن حزم إىل أن اإلهلام وقول اإلمام املعصوم والت: املعرفة الشرعية الفاسدة-1

أبطل كال من اإلهلام وقول اإلمام  ))اإلحكام((فاسدة، مث عقد رمحه اهللا فصال مطوال يف  شرعية معرفة

  .املعصوم والتقليد،وبني سبب فسادها بأدلة قاطعة

ومل يزل تعاىل مذ خلق اخللق ينسخ شريعة بعد شريعة، فيحرم يف هذه ما أحل ": قال ابن حزم

أوجب يف تلك، ويوجب يف هذه وحيل فيها ما أسقط يف تلك وما حرم،  يف تلك، ويسقط يف هذه ما

فصح أن من شبه الطبائع اليت تعلم باحلس والعقل، .إىل أن نص اهللا تعاىل أنه ال تبدل هذه امللة أبدا

                                                 

  . 1/13اإلحكام، : ابن حزم) 207
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بالشرائع اليت ال تعلم إال بالنص، ال مدخل للعقل وال للحس، يف حترمي شيء منها، وال يف إجياب 

  .  )208("فهو غافل جاهل: بعد ورود النص بذلك فرض منها إال

وقد أوجب اهللا تعاىل وحرم : "وهي ما كان سندها اخلرب، قال:املعرفة الشرعية الصحيحة -2

ويف كتابه، ومل حيل ألحد أن حيرم وال أن يوجب وال أن حيلل ما مل حيله اهللا   rعلى لسان رسوله 

حرم وأوجب وأحل، وكل ذلك تعد حلدود اهللا  تعاىل وال أوجبه وال حرمه، ألن اهللا  تعاىل 

  .)209("تعاىل

وليس يف فرقة من فرق املسلمني أحد ينكر اخلرب مجلة بوجه من الوجوه، بل كلها " :أيضا وقال

  . )210("جممعة بال خالف، على أن الديانة ال تعرف إال باخلرب

ضا، وعما حرمتموه يقال ألهل القياس عما أوجبتموه بالرأي والقياس فر ": وقال يف الصادع

بالرأي والقياس، من املوجب لذلك احلكم، ومن احملرم له، اهللا ورسوله حكم بذلك احلكم، أم غري 

  .)211("اللهتعاىل ورسوله أوجب ذلك وحرمه، وال سبيل إىل قسم ثالث

  :ـيف اخلرب، مث فسر اخلرب ب الصحيحة حصر ابن حزم املعرفة الشرعية

 كالم اهللا.  

  سنة رسول اهللاr.  

إذن فمصدر املعرفة الشرعية عند ابن حزم اخلرب فقط وال دخل للعقل، وإمنا جمال العقل هو 

االجتهاد يف فهم النصوص الشرعية، واسقاطها على الوقائع، ومبا أن القياس عند القائلني به هي 

ازلة  عملية ذهنية يقوم �ا ا�تهد لتعرف على حكم الواقعة، فمصدره العقل، والتعرف على حكم الن

كان عن طريق العقل، فهو مصدر باطل، ألن النصوص الشرعية الواردة بينت لنا مصدر التشريع 

  .وهي الوحي، والوحي فقط
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فَِإن تـََنازَْعُتْم ِفي َشْيٍء فـَُردُّوُه ِإَلى الّلِه : وقد ساق ابن حزم جمموعة من النصوص منها

  .))212يَـْوِم اآلِخِر َوالرَُّسوِل ِإن ُكنُتْم تـُْؤِمُنوَن بِالّلِه َوالْ 

إن القياس ليس مصدره العقل فقط، بل  ـ واهللا أعلمقال الباحث ـ وميكن أن يناقش ابن حزم، 

  :نتج القياس، ألن القياس يشرتط فيهأهو دليل امتزج فيه العقل والنقل، و 

  .أو اإلمجاعrأن يكون مصدره اخلرب، إما كالم اهللا أو سنة رسول اهللا : األصل .1

  :الفرع .2

  :إما أن تكون :لةالع .3

 منصوصا عليها إذن فهي مصدرها اخلرب أو اإلمجاع.  

 أو مستنبطة من اخلرب واإلمجاع  .  

القياس ليس مصدرا عقليا صرفا، بل  ال أنإن العملية اليت يقوم �ا ا�تهد مصدرها العقل، إ

  .مصدر امتزج العقل باخلرب، وال ميكن فصل هذا عن هذا، فانتج القياس

نصوص الشرعية يف مدح العقل وبيان منزلته، بل إن اهللا الرؤوف الرحيم بعباده وقد جاءت ال

  .أسقط التكاليف على من ذهب عقله من عباده

متزج فيه العقل ا إنكم أقررمت أن القياس دليل: ولكن ميكن أن يناقش ابن حزم هذا الرد فيقول

الصة، فإذا علق شيء �ا لزم الشرعيةاخل عرفةهيامل والنقل، وأن املعرفة الشرعية اليت جاءت �ا النصوص

إزالته، وإذا أزلنا ما علق باخلرب وهو العقل، عدم القياس أصال، ألنه ال ميكن تصور بناء القياس من 

ة شق واحد وهو اخلرب، وإذا قلنا بقي الشق األول وهو اخلرب، فإنكم رجعتم إىل قولنا أن املعرفة الشرعي

 .سندها اخلرب فقط فبطل ادعاؤكم
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  :المبحث الثالث

  كمال الشريعة وبناءها على القطع

إن القطع والكمال من خصائص الشريعة احملمدية، فهي كاملة من حيث املصدر والقواعد، 

وقطعية يف أدلتها وقواعدها ولذا سخر اإلمام ابن حزم هاتني اخلاصيتني يف ابطال القياس، ومن أجل 

ففي املطلب األول تناولت فيه خاصية الكمال، وأما  ايضاح ذلك قسمت هذا املبحث إىل مطلبني،

  .املطلب الثاين فهو لبيان خاصية القطع

  كمال الشريعة:  المطلب األول

إن مفهوم كمال الشريعة عند ابن حزم هي مقدرة النصوص الشرعية على التصدي لكل 

و الذي بعث نبيه حممدا حادثة باملعاجلة وبيان حكم اهللا فيها، وملا كانت الشريعة من عند اهللا، وه

أكمل اهللا دينه وشريعته وأكمل مصادر rمبلغا ومبينا عنه، فهي كاملة ال نقص فيها، ومبوت الرسول 

وبيقني يدري كل ذي حس أن القول بالقياس زيادة يف الشرع على ما أمر ": هذا الدين، قال ابن حزم

  .)213("اهللا تعاىل به

  أدلة ابن حزم النقلية: الفرع األول

  :د استند ابن حزم يف تقعيد هذا األصل مبجموعة من النصوص الشرعية وهيوق

  .))214اْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأَْمتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِيت َوَرِضيُت َلُكُم اِإلْسالََم ِديًنا : اآلية

 اآلية : ٍمَّا فـَرَّْطَنا ِفي الِكَتاِب ِمن َشْيء)215(.  

  . ))216ْلَنا ِإلَْيَك الذِّْكَر لِتُبَـيَِّن ِللنَّاِس َما نـُزَِّل ِإلَْيِهْم َوَلَعلَُّهْم يـَتَـَفكَُّرونَوأَنزَ : اآلية

                                                 

  . 7/125اإلحكام، ج : ابن حزم) 213

  . ]3: املائدة[) 214

  .]38: نعاماأل[) 215

  .]44: النحل[) 216
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 اآلية : ٍَيانًا لُِّكلِّ َشْيء   .))217َونـَزَّْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب تِبـْ

  :مناقشة أدلة ابن حزم

ل هذا الدين وقواعده، فمما إذا كانت هذه اآليات دلت على كمال الشريعة وأن اهللا بني أصو 

بينه اهللا لنا أنه جعل لكل نازلة حكما شرعيا، واعمال العقل يف فهم نصوص الشريعة هو مما بينه، 

  .  والقياس أداة يف استخالص معىن النص واسقاطه على النازلة

  الدليل العقلي: الفرع الثاني

اعتقاده والعمل به، وحرام ال قسم ابن حزم أحكام الشريعة إىل ثالثة أقسام فرض ال بد من 

بد من اجتنابه، وحالل مباح فعله ومباح تركه، وأما املكروه واملندوب إليه فداخالن حتت املباح، ألن 

املكروه ال يأمث فاعله ولو أمث لكان حراما، ولكن يؤجر تاركه، واملندوب إليه ال يأمث تاركه، ولو أمث 

  .لكان فرضا، ولكن يؤجر فاعله

فهذه أقسام الشريعة بإمجاع من كل مسلم، وبضرورة وجود العقل يف القسمة : "مقال ابن حز 

ُهَو الَِّذي َخَلَق َلُكم مَّا ِفي  :الصحيحة إىل ورود السمع �ا، فإذ الشك يف هذا، فقد قال اهللا 

، )219(ا اْضطُرِْرُتْم ِإلَْيهِ َوَقْد َفصََّل َلُكم مَّا َحرََّم َعَلْيُكْم ِإالَّ مَ :وقالتعاىل، ))218اَألْرِض َجِميعًا 

فصح �اتني اآليتني أن كل شيء يف األرض، وكل عمل فمباح حالل، إال ما فصل اللهتعاىل لنا 

نزل عليه، ويف امجاع األمة  أواملبني ملا املبلغ عن ربه rحترميه بامسه نصا عليه، يف القرآن وكالم النيب

ع إىل النص على ما بينا قبل، فإن وجدنا شيئا حرمه كلها املنصوص على اتباعه يف القرآن، وهو راج

النص بالنهي عنه أو اإلمجاع بامسه حرمناه، وإن مل جند شيئا منصوصا على النهي عنه بامسه، وال 

  .)220("جممعا عليه، فهو حالل بنص اآلية األوىل
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يء من فصح بنص القرآن أنه ال ش": مث خيلص ابن حزم يف النهاية إىل النتيجة التالية وهي

  .)221("الدين ومجيع أحكامه إال وقد نص عليه، فال حاجة بأحد إىل القياس

إن ما نص اهللا عنه ورسوله إما أن يكون بامسه أو مبعناه، فالنوع الثاين هو موطن : المناقشة 

اخلالف بني اجلمهور وابن حزم، فاإلمام يقصر ما نص اهللا عنه ورسوله على امسه فقط متاشيا مع 

  .هريمنهجه الظا

  المطلب الثاني بناء الشريعة على القطع

إن قياس الشاهد على الغائب كما يقول ابن حزم هو منهج هش أساسه الظن والتخمني، ال 

  .القطع واليقني

إذا ما رجعنا إىل ما كتبه ابن حزم حول القياس، فإنه يصرح عالنية، أن القياس مبين على و 

مدارك اليقني، وألن الدين كما يرى ابن حزم ال يقوم  رك الظن وليس مناالظن، وأن القياس من مد

  .إال على القطع واليقني، فالقياس باطل

يف  هإن ما كتبه ابن حزم يف كتابه اإلحكام وغريه من مصنفاته األصولية، تظهر لنا منهج

و تأسيس وبناء علم األصول على القطع واليقني، وعلى قواعد ثابتة، ال يدخلها الظن واالحتمال، وه

  .ما دفعه إىل إبطال القياس واالستحسان وغريه من األدلة

  :واستدل مبا يلي فالظن يف منهج ابن حزم ال حيل العمل به ألنه حكم مبا مل يأمر اهللا به، 

  : من المنقول: الفرع األول

  :استدل ابن حزم على بطالن الظن مبا يلي

ِمْن ِعْلٍم ِإن يـَتَِّبُعوَن ِإالَّ الظَّنَّ َوِإنَّ الظَّنَّ الَ َوَما َلُهم ِبِه : بقوله تعاىل:الكرمي القرآنـ من  1

  .)223( َوالَ تـَْقُف َما لَْيَس َلَك ِبِه ِعْلمٌ :، وبقوله))222يـُْغِني ِمَن اْلَحقِّ َشْيًئا
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  . )224())إياكم والظن، فإن الظن أكذب احلديث((:rالنبوية بقوله السنةـ من  2

  الفرع الثاني من المعقول  

: القياس هو عبارة عن استقراء ناقص، وتسميته قياسا مغالطة من الفقهاء، يقول ابن حزم ـ 1

اعلم أن املتقدمني يسمون املقدمات قياسا، فتحيل إخواننا القياسيون حيلة ضعيفة سفسطائية، "

  . )225("وأوقعوا اسم القياس على التحكم والسفسطة، فسموا حتكما باالستقراء املذموم قياسا

القياس يستند إىل التعليل، والتعليل يقوم على أمرين، وهو البحث عن وجه الشبه بني  إنـ  2

  .املقيس واملقيس عليه، فيرتتب عنه نتائج ظنية، وما بين على الظن فهو ظين

إن قول بأن القياس دليل ظين، أمر مل ينفرد به ابن حزم كما يتوهم البعض، بل هو قول غري 

أما كون الفقه موقوفا على الظن، فألنه وقوف على أدلته، ": لسبكيواحد من أهل العلم، قال ا

  .)226("وأدلته نص أو إمجاع أو قياس، فالقياس كله ظين واإلمجاع اختلف فيه

: وقال التلمساين.)228(االتفاق على أن أدلة الشرع ليست كلها قطعية)227(وحكى الشاطيب

  . )229("ياس ال يفيد القطعما يطلب فيه القطع، فال جيوز إثباته بالقياس ألن الق"

                                                                                                                                                         

  .]28 :النجم[) 222

  . ]36 :اإلسراء[) 223

  .يف كتاب األدب، باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر 6064رواه البخاري رقم) 224

  . 1/308،جالتقريب رسائل ابن حزم: ن حزماب) 225

  .1/38اإل�اج، ج : السبكي) 226

عنوان التعريف بأسرار التكليف يف :من مؤلفاته هـ،790إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي املالكي مات سنة : الشاطيب) 227

      1/118معجم املؤلفني، : ينظر .األصول

، الطويف سليمان بن عبد القوي، 2/49 ج صول الشريعة، دار املعرفة، بريوت،املوافقات يف أ :الشاطيب إبراهيم بن موسى) 228

  .1/276ج  ،1987، 1ط شرح خمتصر الروضة، حتقيق عبد اهللا بن حمسن الرتكي، مؤسسة الرسالة، بريوت، 

مكتبة الريان،  مفتاح الوصول إىل بناء الفروع على األصول، حتقيق حممد علي فركوس، :التلمساين حممد بن أمحد احلسين) 229

حممد بن يوسف، معراج املنهاج شرج منهاج األصول، حتقيق شعبان حممد، مطبعة : ، اجلزري254، ص1998، 1ط  الرياض،

  .1413/1993 ،1ط احلسني اإلسالمية، القاهرة، 
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من أن القياس املنطقي يفيد القطع أمر فيه  ـ رمحه اهللاـ وأما ما ذهب إليه ابن حزم 

بعض احملققني وعلى رأسهم ابن تيمية، من أن القياس املنطقي قد يفيد الظن، وقد يفيد  فقدبنينظر،

 .سإىل مادة القيا راجع تهالقطع، وذلك بناء مادة القياس فاحلكم بظنية القياس أو قطعي

  : مناقشة ابن حزم

رعية اليت ساقها ابن حزم من أن الظن مطلقا مذموم شرعا يف تقرير مبدإ بناء إن النصوص الش

  :الشريعة على القطع ضعيف من وجوه وهي

إذا كانت الشريعة تفيد القطع فإسقاط هذا األصل على القياس فيه نظر، ألن من  -1

  .األقيسة ما يفيد القطع

ياس يفيد مطلق الظن، أم الظن الراجح الذي يستند إىل قواعد الشرع، ولذا فإن هل الق -2

 . سليم االستدالل باآليات السابقة على ابطال القياس غري

هل الظن الذي ذمه اهللا ورسوله هو الظن الذي يفيده القياس األصويل، بل األمران  -3

  .خمتلفان
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  : المبحث الرابع

  نظرية البيان

ب البيان موضوعا أساسيا يف تفسري النصوص، ألن النص الشرعي هو أصل يعترب با

يومنا هذا، وإن تتبع ما كتبه ابن  االستدالل وموضوعه، ولذا اعتىن به علماء األصول منذ الشافعي إىل

  .حزم يف مصنفاته حول البيان يوضح لنا قيمة مبدأ الوضوح الداليل يف اخلطاب الشرعي

حلديث عن البيان أن أوضح معىن البيان عند ابن حزم وغريه من لذا سأحاول يف بداية ا

  . ساألصوليني، مث بعد ذلك أبني العالقة اليت ربطها ابن حزم بني البيان والقيا

  تعريف البيان وأقسامه: المطلب األول

  تعريف البيان: الفرع األول

  .وبان الشيء اتضحالبيان يف لغة العرب ما بني به الشيء من الداللة وغريها : لغةـ  1

وهو اظهار املقصود بأبلغ لفظ،وهو من الفهم وذكاء القلب، وأصله الكشف والظهور، فهو 

قال .)230(االيضاح والوضوح: اسم لكل ما كشف من معىن الكالم وأظهره، والتبيني

والبيان اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع املعىن وهتك احلجاب دون ":)231(اجلاحظ

  . )232("الضمري

                                                 

  .406/ 3 ، جلسان العرب :ابن منظور) 230

تويف  ،من مصنفاته احليوان ،فرقة اجلاحظية من املعتزلةتنسب وإليه  ،اجلاحظ أبو عثمان عمرو بن حبر األديب تلميذ النظام) 231

  . 3/470 ، جوفيات األعيان: ينظر. هـ255بالبصرة سنة

  . 76، ص 1960، 1ط البيان والتبني، حتقيق عبد السالم هارون، القاهرة،  :حبر اجلاحظ عمرو بن) 232
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هو كون الشيء يف ذاته ممكنا أن تعرف حقيقته ملن أراد ": عرفه ابن حزم فقال: صطالحااـ  2

إنه الدليل املوصول بصحيح النظر فيه إىل العلم مبا هو دليل ": وعرفه القاضي، )233("علمه

  . )234("عليه

  : الفرع الثاني أقسامه

  :قسم ابن حزم البيان إىل

 بيان التفسري .1

  .بيان التخصيص .2

  ناءبيان االستث .3

  بيان اإلشارة .4

  )235(بيان التأكيد .5

إىل مخسة  ) 236(هذه أنواع البيان عند ابن حزم أما عند غريه من األصوليني فقسمها البزدوي

  :أنواع وتابعه عليها مجهور األصوليني، وهي

  بيان التقرير .1

  بيان التفسري .2

  .االستثناء والتعليق: بيان التغيري وهو على نوعني .3

  بيان الضرورة .4

 . )237(وهو النسخ بيان التبديل .5

 

 

                                                 

  .1/40، ج اإلحكام :ابن حزم) 233

  .3/61 ، جاملستصفى :الغزايل) 234

  .4/80 ج ،اإلحكام :ابن حزم) 235

 ...معرفة األصول من مؤلفاته املبسوط، وكنز الوصول إىل ،علي بن حممد بن احلسني شيخ احلنفية ما وراء النهر :البزدوي) 236

  .7/192 ، جمعجم املؤلفني، 18/602 أعالم النبالء، ج سري :ينظر. بسمرقند هـ482تويف سنة

ه، ج 1308ف األسرار عن أصول فخر اإلسالم، شركة الصحافة العثمانية، إسطنبول، كش  :البزدوي عبد العزيز بن أمحد) 237

3/824 .  
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  العالقة بين القياس والبيان: المطلب الثاني

بعد هذا العرض املوجز ملفهوم البيان عند األصوليني نصل إىل الكشف عن العالقة بني 

  .القياس والبيان عند ابن حزم

هو املبني عن ربه، فلو كان القياس والرأي من الدين لبينه الرسول rقرر ابن حزم أن النيب 

r تدل مبا يلياس، و:  

  األدلة النقلية: الفرع األول

  :الكرمي من القرآن: أوال

َوَما َأْرَسْلَنا ِمن رَُّسوٍل ِإالَّ بِِلَساِن قـَْوِمِه لُِيبَـيَِّن َلُهْم فـَُيِضلُّ الّلُه َمن َيَشاء َويـَْهِدي َمن : اآلية

  .))238َيَشاء

َنا بـََيانَه فَِإَذا قـََرْأنَاُه فَاتَِّبْع قـُْرآنَه ثُمَّ : اآلية َوأَنَزْلَنا ِإلَْيَك الذِّْكَر : آليةا.      ))239ِإنَّ َعَليـْ

  . ))240لُِتبَـيَِّن ِللنَّاِس َما نـُزَِّل ِإلَْيِهْم َوَلَعلَُّهْم يـَتَـَفكَُّرون

َيانًا لُِّكلِّ َشْيٍء َوُهًدى َورَْحَمًة َوُبْشَرى لِلْ : اآلية   .  ))241ُمْسِلِمينَونـَزَّْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب تِبـْ

فنص اهللا تعاىل على أنه مل يكل بيان الشريعة إىل أحد :"قال ابن حزم معلقا على هذه اآليات

فقط، وما عدامها فضالل rمن الناس، وال إىل رأي وال قياس، لكن إىل نص القرآن وإىل رسوله 

 .)242("وباطل وحمال

  

                                                 

  . ]04 :إبراهيم[) 238

  .]19-18 :القيامة[) 239

  .]44 :النحل[) 240

  . ]89 :النحل[) 241

  . 7/107اإلحكام، ج : ابن حزم) 242
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  : من السنة: ثانيا 

إن اهللا فرض الفرائض فال تضيعوها، ((: rل رسول اهللا قا: عن أيب ثعلبة اخلشين، قالـ  1

ال تنتهكوها، وسكت عن أشياء من غري نسيان هلا 243وحد حدودا فال تعتدوها، و�ى عن أشياء ف

  .)244())رمحة لكم، فال تبحثوا عنها

عن أشياء، فقال احلالملا أحل اهللا، واحلرام ما حرم rسئل النيب (: (قالعن سلمان ـ  2

  . )245())سكت عنه فهو مما عفى عنهاهللا، و ما

تركتم على الواضحة ليلها كنهارها، أن تضلوا بالناس ميينا ((:قالعن عمر ـ  3

  .)246())ومشاال

سنت لكم السنن، وفرضت لكم الفرائض، إال أن يضل رجل عن (( :قالعن عمر ـ و  4

 . )247())عمد

  : ثالثا اإلمجاع  

فاألمة جممعة ": قالفني لنا مجيع أحكام الشريعة قد بrأن النيب على نقل ابن حزم اإلمجاع 

مجيع الشريعة، فمن ادعى القياس مما بني فعليه  rعلى أن اهللا تعاىل قد بني على لسان رسوله

  .)248("الدليل

                                                 
243 

، وابن 9/17، وأبو نعيم يف احللية 22/581، والطرباين يف الكبري10/12، والبيهقي يف الكربى4/183رقطين ارواه الد) 244

  .وصححه، واحلديث صححه ابن القيم وغريمها 213حزم يف الصادع رقم 

يف كتاب االطعمة، باب  3367يف كتاب اللباس، باب ما جاء يف لبس القراء، وابن ماجه رقم  1726رواه الرتمذي رقم ) 245

  .هذا إسناد جيد مرفوع: هذا طريق جيد مسند، وقال ابن القيم: لوقا 215أكل اجلنب والسمن، وابن حزم يف الصادع، رقم 

  . 7/180 ، جرواه ابن حزم يف اإلحكام) 246

  .7/180 ، جرواه ابن حزم يف اإلحكام) 247

  . 513الصادع، ص :ابن حزم) 248
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كله، وأن أحكام الشريعة كلها جلية واضحة، rفالدين كما يقرر ابن حزم بينه رسول اهللا 

  .خفيا وينكر بشدة أن يكون شيء من الشريعة

  : األدلة العقلية: الفرع الثاني

بيان الدين rليبني للناس أمر دينهم، فكانت من وظائف الرسولrإن اهللا بعث نبيه حممدا 

من أحد الوجهني ال ثالث هلما، إما  أن يكون rال خيلو رسول اهللا و " :وتبليغه ألمته، يقول ابن حزم

ع األمة بال خالف، وإما أن يكون بلغ كما أمر، وبني مل يبلغ وال بني للناس، فهذا كفر ممن قاله بإمجا 

  . )249("للناس مجيع دينهم، وهذا هو الذي الشك فيه، فأين الغائب من الدين ههنا

بني ألمته دينهم، ومل ميت حىت بلغ رسالته، ومبا أن rومبا أن األمة جممعة على أن رسول اهللا 

ال حيل ملسلم أن يعتقد أن و " :دين، قال ابن حزممل يبني القياس، فالقياس ليس من الrالرسول اهللا  

بالبيان يف مجيع الدين فلم يفعل وال بني، وهذا ما ال جيوز ملسلم أن خيطر rاهللا تعاىل أمر رسوله 

بباله، فإذ الشك يف هذا، ونوقن أنه عليه السالم قد بني الدين كله، فالدين كله بني، ومجيع أحكام 

  .)250("واضحة الشريعة اإلسالمية كلها جلية

بني الدين، وأن القياس مل rإن املعادلة اليت أشار إليها ابن حزم حول البيان، وهيأن الرسول 

بصيغة أخرى  ))املستصفى((يبينه، فالنتيجة أن القياس ليس من الدين، قد صاغها الغزايل يف كتابه 

واالعالم، وإمنا حيصل اعلم أن البيان عبارة عن أمر يتعلق بالتعريف ": أكثر وضوحا وجالء، قال

اعالم، ودليل حيصل به االعالم، وعلم : االعالم بالدليل، والدليل حمصل للعلم، فهاهنا ثالثة أمور

  .)251("حيصل من الدليل

إن املعادلة اليت أشار إليها الغزايل توضح معىن البيان الذي أسس ابن حزم رده عليه، فحىت 

الدليل يؤدي إىل انعدام العلم، فإذا مل يثبت عن رسول  حيصل العلم البد من وجود الدليل، فانعدام

                                                 

  .7/178 ، جاإلحكام: ابن حزم) 249

  .7/180ج اإلحكام، : ابن حزم) 250

  . 3/61املستصفى، ج : الغزايل) 251
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أنه أمر أمته بالقياس، وال بينه هلم، وال رغبهم بالعمل بالقياس، وال أرشدهم إىل البحث عن rاهللا 

  .  القياس، فإنه يرتتب عنه انعدام العلم، والذي هو بطالن القياس

  :مناقشة ابن حزم

ن وقواعده، والبيان إما أن يكون نص عليه الشارع قد بني أصول هذا الدي rإن النيب    

بامسه، أو ينص عليه مبعناه، فإلدا كان االمام ابن حزم يقرر أن اهللا مل ينص على القياس بامسه فهذا 

مما ال خالف بينه وبني مجهور العلماء، وقد بينت من قبل أن لفظ القياس مل يرد يف الكتاب وال يف 

  .السنة الصحيحة

 ينص على معناه ومل يبينه لنا ففيه نظر، ألن استقراء نصوص الشريعة تدل وأما أنه مل

مبجموعها على أن العملية الفكرية اليت يقوم �ا ا�تهد يف بيان حكم النازلة قد تكون بالقياس، 

  .  فيكون هذا مما بينه اهللا عز وجل مبعناه ال بامسه
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  :المبحث الخامس

  االضطراب 

إىل االضطراب املوجود يف القياس والتعليل فخلص إىل أن القياس لو كان حجة   تنبه ابن حزم

  :كالكتاب أو السنة أو اإلمجاع لسلم من االضطراب، ومواطن االضطراب يف القياس هي

  االضطراب يف تعريف القياس  .1

  االضطراب يف حتديد أنواع القياس  .2

  االضطراب يف حمل القياس  .3

  علة االضطراب يف حتديد وتعريف ال .4

  االضطراب يف حتديد أنواع العلة  .5

  االضطراب يف تعيني العلة  .6

  االضطراب يف آلية القياس  .7

  االضطراب يف العمل بالقياس  .8

اإلحكام، والصادع واالعراب،بني فيه تناقض : وقد عقد ابن حزم فصال مطوال يف كتبه

  .واضطراب أصحاب القياس يف أقيستهم

ابن حزم فيبيان تناقض أصحاب القياس يف )252(ملوقعنيوقد تبع ابن القيم يف كتابه إعالم ا

  :وسآيت على تفصيل هذه العناصر. أقيستهم

  االضطراب في القياس: المطلب األول

إن االضطراب يف القياس الذي تنبه له ابن حزم والنقد الذي وجهه منثور يف مصنفاته، ولذا 

اع االضطراب واخلروج برؤية واضحة جيب على الباحث تتبع ما سطره يف مصنفاته من أجل حتديد أنو 

  . تربز لنا قيمة هذا النقد

                                                 

  .1/258 ، جإعالم املوقعني :بن القيما) 252
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  االضطراب في تعريف القياس: الفرع األول

يف كتابه )253(اختلفت عبارة األصوليني يف تعريف القياس وقد ذكر مجلة منها اإلمام الشوكاين

ماله على حقائق يتعذر احلد احلقيقي يف القياس الشت": ، بل قال إمام احلرمني)254())إرشاد الفحول((

  ."خمتلفة

هل القياس هو استدالل ا�تهد وفكرة : )255(ستاذ أبو إسحاقوسبب اخلالف كما بينه األ

املستنبط، أي فعل ا�تهد، أو هو املعىن الذي يدل على احلكم يف أصل الشيء وفرعه، أي هو 

  .)256(الدليل الكاشف لألحكام

  :همأي عمل ا�تهد مجاعة من األصوليني من ،وممن نقل عنه التعريف القياس بأنه فعل القائس

خر، يف إثبات حكم هلما أو سابق آمحل معلوم على معلوم ": الباقالين، فقد عرفه فقال

وعليه درج مجع من .)257("عنهما، بأمر جامع بينهما، من إثبات حكم أو صفة، أو نفيهما عنهما

  .، وغريهم)258(الغزايل والبيضاوياجلصاص و األصوليني ك

االجتاه الثاين الذي يرى أن القياس ليس هو عمل ا�تهد، وإمنا هو إظهار احلكم يف وأما 

الفرع وبيانه، بسب احتاد العلة، وميثل هذا االجتاه اآلمدي وابن احلاجب والكمال بن اهلمام وغريهم، 

  . )259("هو املساواة فرع ألصل يف علة حكمه": ـفقد عرفوا القياس ب

                                                 

من  هـ،1250تويف بصنعاء سنة  ،عشر ثمن أعالم القرن الثال الشوكاين، حممد بن علي بن حممد بن عبد اهللا: الشوكاين) 253

  . 11/53 املؤلفني، جمعجم : ينظر. إرشاد الفحول،و البدر الطالع: تصانيفه

  .5/6 ، جبحر احمليطال، ، الزركشي840/ 2 ، جإرشاد الفحول :الشوكاين) 254

 ،صنف يف األصول والفروع واخلالف واملذهبهـ، 393ولد سنة ،اإلمام ا�تهد ،إبراهيم بن علي :أبو إسحاق الشريازي) 255

  . 18/452 أعالم النبالء، ج سري: ينظر. هـ452وكان زاهدا تويف سنة

  . 5/15بحر احمليط ال، الزركشي، 842/ 2 ، جإرشاد الفحول :الشوكاين) 256

  . 2/204 ج ،شرح املختصر :ابن احلاجب) 257

تويف سنة  ...من مؤلفاته املنهاج يف األصول وأنوار التنزيل يف التفسري ،األصويل ،عبد اهللا بن حممد بن حممد :البيضاوي) 258

    20/182 أعالم النبالء، ج سري: ينظر. هـ537

  .2/204شرح املختصر، ج : ابن احلاجب) 259
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إىل االضطراب يف حد القياس عند القائسني، فقد نقل يف  ـاهللا  رمحه ـوقد تنبه ابن حزم 

اإلحكام والصادع جمموعة من تعاريف القياس، فالتعريف األول ميثل االجتاه األول، والتعريف الثاين 

خر، يف إجياب بعض القياس هو محل أحد املعلومني على اآل": ميثل االجتاه الثاين، قال رمحه اهللا

  .)260("إسقاطه عنهما، من مجع بينهما بأمر أو بوجه مجع بينهما فيه اإلحكام هلما، أو

ن حيكم ملا ال نص فيه وال إمجاع، مبثل احلكم فيما فيه أهو : فالقياس عندهم": وقال كذلك

  . )261("نص أو إمجاع، التفاقهما يف العلة اليت هي عالمة احلكم

  االضطراب في تحديد أنواع القياس: الفرع الثاني

خر لنفاة على اضطراب آث عن أنواع القياس وحتديد كل نوع، وبيان حجيته، دليل إن احلدي

  :القياس، وسأبني بإجياز بعض هذا االضطراب

اعتربه مجهور األصوليني من القياس القطعي وعده بعضهم من داللة            : القياس اجلليـ  1

  .)262(النص

، ومسوه              "يتبادر إليه الذهن إال بعد التأمل ما ال"فقد عرفه احلنفية بأنه : القياس اخلفيـ  2

  . )263(االستحسان

القياس األوىل والقياس املساوي، فقد اعتربه بعض العلماء من داللة النص، وليس من     ـ  3

  . )264(القياس

                                                 

  .53/ 7ج  االحكام،: ابن حزم) 260

  .53/ 7االحكام، ج : ابن حزم) 261

، 2002، 1فواتح الرمحوت بشرح مسلم الثبوت، دار الكتب العلمية، بريوت، ط : اللكنوي، عبد العلي حممد السهالوي) 262

  .  230/ 2ج 

  . 230/ 2، وفواتح الرمحوت، ج 08/ 4تيسري التحرير، ج : ينظر) 263

  . 191/ 2املستصفى، ج : الغزايل) 264
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وهو ما مجع فيه بإلغاء الفارق، بأن كان الوصف اجلامع غري : القياس يف معىن األصلـ  4

يف القياس، فيقوم املعلل بإلغاء الفارق بني األصل والفرع، فأغلب األصوليني على أنه ليس مصرح به 

  . )265(من القياس، بل من مفهوم املوافقة

وهو ما جيمع فيه بني األصل والفرع بوصف شبهي، فقد عده بعض : وأما قياس الشبهـ  5

  .)266(لةاألصوليني من قياس الدال

هو إثبات نقيض حكم األصل يف الفرع الفرتاقهما يف علة والذي : وأما قياس العكسيـ  6

، فقد اختلف األصوليون يف تسميته قياسا، فذهب بعضهم إىل أنه ال يسمى قياسا، ألن )267(احلكم

  .،وذهب بعضهم إىل أنه قياس جمازا)268(غايته متسك بنظم التالزم، وإثبات إلحدى مقدمتيه بالقياس

ياس عند األصوليني، مع بيان اختالفهم يف أنواعه بعد هذا العرض املوجز ألنواع القو 

  .واالحتجاج �ا، يتضح معىن االضطراب الذي أشار إليه ابن حزم يف مفهوم القياس

 االضطراب في محل القياس: الفرع الثالث

إذا كان مجهور أهل العلم اتفقوا على االحتجاج بالقياس مجلة، وأنه دليل رابع من األدلة 

ختلفوا يف حمل القياس، أي ما جيري القياس فيه وما ال جيري، فمن األمور اليت الشرعية، فإ�م ا

  :اختلفوا فيها

  القياس يف العبادات .1

  القياس يف املقدرات .2

  القياس يف األبدال .3

  القياس يف احلدود .4

                                                 

  . 812/ 2وشرح اللمع، ج . 551/ 2أحكام الفصول، ج : باجيال) 265

  . 46/ 5، البحر احمليط، ج 658/ 2واملعتمد، ج . 164/ 3االحكام، ج : اآلمدي) 266

  .  3/7 ، جشرح البدخشي على املنهاج) 267

، 1ط  الفرنسي، دمشق،البصري حممد بن علي، املعتمد يف أصول الفقه، حتقيق حممد محيد اهللا،معهد الثقايف  :أبو احلسني) 268

  .  699/ 2، ج 1964
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  القياس يف الكفارات .5

  القياس يف األسباب والشروط واملوانع .6

  القياس يف املعدول به عن القياس .7

  س في العبادات والمقدرات االبدال  القيا: أوال

والسبكي إىل )271(والرازي)270(وأبو اخلطاب)269(ذهب أبو إسحاق الشريازي والباجيوأبو يعلي

جواز القياس يف العبادات، وذهب احلنفية إىل عدم جواز القياس يف االبدال واملقدرات 

  .)272(والعبادات

  القياس في الحدود والكفارات: ثانيا

تعقل علة شرع : ني إىل جواز القياس يف احلدود والكفارات بشروط وهيذهب مجهور األصولي

  . )273(حكم األصل ووجود العلة يف الفرع و انتفاء املانع

وذهب احلنفية إىل عدم جواز القياس يف احلدود والكفارات، لعدم تعقل العلة من شرع احلكم 

 .)274(فيها

  

                                                 

حممد بن احلسني بن حممد بن خلف احلنبلي حدث عنه اخلطيب وابن عقيل وغريهم من مؤلفاته أحكام القرآن : أبو يعلى) 269

  . 89/ 18سري أعالم النبالء، ج : ينظر. هـ458والعدة يف أصول الفقه مات 

صنف يف املذهب واألصول واخلالف  ،صار إمام وقته ،لقاضي أيب يعلىحمفوظ بن أمحد بن حسن تلميذ ا :أبو اخلطاب) 270

  19/348 أعالم النبالء، ج سري: ينظر. هـ510تويف سنة... الشعر منها اهلدايةو 

احملصول  :له تصانيف كثرية منها ،فاق أهل زمانه يف علم الكالم واملعقوالت ،حممد بن عمر بن احلسني فخر الدين :الرازي) 271

  . 4/248 ، جوفيات األعيان: ينظر...يز للغزايلوشرح الوج

  .3/440، التمهيد 5/348 ، جاحملصولو ، 2/631 ، جحكام الفصولإ: الباجي) 272

، القياس 2/332، املستصفى 2/895، الربهان 415، شرح تنقيح الفصول ص 2/793شرح اللمع  ،385املنخول ص) 273

  .52ص  ،يف العقوبات

  .  2/357 ، جواتح الرمحوت، ف113ص  ،الفصول يف األصول) 274
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  القياس في األسباب والشروط والموانع: ثالثا

هور الشافعية ومجاعة من احلنفية واحلنابلة إىل جواز جريان القياس يف األسباب ذهب مج

والشروط واملوانع، وذهب مجهور احلنفية واملالكية ومجاعة من الشافعية إىل منع القياس يف األسباب 

  .)275(والشروط واملوانع

جليا اخلالف يتضح لنا  ،وبعد هذا العرض املوجز يف بيان مذاهب العلماء حول حمل القياس

ربز لنا قيمة نقد ابن تيف ضبط مواطن القياس بني األصوليني مما ولد اضطرابا يف القياس، ومن هنا 

  .حزم للقياس

  القياس في بعض المسائل دون البعض: الفرع الرابع

من االضطراب الذي تنبه له ابن حزم هو استعمال القياس يف بعض القضايا دون القضايا 

قد وجدنا مسائل كثرية قد أمجعتم أنتم ومجيع األمة على ترك : ويقال هلم": زماألخرى، قال ابن ح

القياس فيها، كقاتل تاب قبل أن يقدر عليه وندم، فال يسقط عنه القصاص عند أحد، ومل تقيسوا 

وكذلك اتفقوا على أال يقاس .ذلك على حمارب تاب قبل أن يقدر عليه، فاحلد يف احلرابة عنه ساقط

السارق، وكالمها أخذ ماال حمرما عمدا، أو كرتك قياس تعويض االطعام من الصيام يف  الغاصب على

مثل هذا كثري جدا، بل أكثر مما قاسوا فيه، فلو كان و  .قتل اخلطأ، على تعويضه من الصيام يف الظهار

و كالم القياس حقا ما جاز اإلمجاع على تركه، كما ال جيوز اإلمجاع على ترك احلق الذي هو القرآن أ

مما صح عنه، فانه مل جيمع قط على ترك شيء منه إال لنص آخر ناسخ له فقط، وهذا  rالرسول 

  .)276("يوجب بطالن القياس ضرورة

 

 

  

                                                 

  . 5/66 ، جالبحر احمليط: الزركشي) 275

  . 8/8 ، جاإلحكام: ابن حزم) 276
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  االضطراب في العلة: المطلب الثاني

تنبه ابن حزم إىل اضطراب أصحاب القياس يف حتديد العلة وبيان مسالكها، وقد أشار يف 

  :االضطراب، وميكن ارجاع االضطراب إىلالكثري من مصنفاته هذا 

  االختالف في ضبط وتحديد العلة: الفرع األول

وهذا أمر مشهور بني أصحاب القياس يف ضبط معىن العلة وحتديد شروطها، وقد أوصلها 

  . )277(بعض األصوليني إىل أربعة وعشرين شرطا

 االختالف في ضبط مسالك العلل: الفرع الثاني

النص، اإلمياء، واإلمجاع، : إىل عشرة وهي ))احملصول((يف )278(فقد أوصلها الرازي

واملناسبة،والسرب، والدوران، والتقسيم، والشبه، والطرد، وتنقيح املناط، وهناك من األصوليني من زاد 

  .)279(عليها

واتفقوا على االحتجاج بالعلة إذا كانت منصوصة أو جممعا عليها، وإمنا اخلالف هل األخذ 

ياس، أو هي من باب العمل بالنص، فذهب مجهور أهل العلم إىل األول، وذهب ابن �ا من باب الق

  . )280(حزم وأهل الظاهر إىل الثاين، والتحقيق املسألة أن اخلالف لفظي كما نبه إىل ذلك الشوكاين

وأما املسالك األخرى ففيها خالف مشهور ومنثور يف كتب األصول، وليس هذا البحث 

، وإمنا الغرض من ذلك هو بيان اضطراب أصحاب القياس يف حتديد مسالك موطن ذكرها ومناقشتها

 .العلة واليت هي ركن جوهري يف القياس

  

                                                 

  . 2/335 ، ج، املستصفى5/132 ، جبحر احمليطال، 2/872 ، جنظر ارشاد الفحولي) 277

  . 5/137 ، جاحملصول :الرازي) 278

  .2/882 ، جإرشاد الفحول :الشوكاين) 279

  .2/882 ج، إرشاد الفحول :الشوكاين) 280
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  االختالف في تعيين العلة: الفرع الثالث

هذا أمر مشهور وكتب الفروع واخلالف مشحونة �ا، وقد ذكر ابن حزم وابن القيم جمموعة 

  .لةمن األمثلة اضطرب الفقهاء يف تعيني الع

وأيضا فالقياس البد فيه من علة مستنبطة من ": قال ابن القيم مؤكدا وشارحا لكالم ابن حزم

حكم األصل، واحلكم يف األصل احتمل أن يكون لنا طريق إىل العلم بعلته، واحتمل أال يكون لنا 

حتمل أن طريق، وإذا كان لنا طريق، احتمل أن يكون معلال وأن يكون غري معلل، وإذا كان معلال، ا

تكون العلة هي هذه املعينة، وأن تكون جزء منه، وأن تكون العلة غريها، وإذا ظهرت العلة احتمل أن 

  .)281("يتخلف احلكم عنها ملعارض أخر، وما هذا شأنه كيف يكون من حجج اهللا وبيناته وأدلته

  :مناقشة ابن حزم

هل هذا االضطراب دليل موجود ولكن  ابن حزم االمام إن االضطراب الذي أشار إليه    

  .على بطالن أصل القياس وهذا فيه نظر

إن القياس لفظ جممل يدخل حتته القياس الصحيح والقياد الفاسد، فالقياس الصحيح هو    

القياس الذي جاءت به الشريعة، وهو اجلمع بني املتماثلني والفرق بني املختلفني، وأما القياس الفاسد 

اعد اليت رمسها األصوليون والفقهاء، فهو يدل على فساد ذلك القياس فهو قياس مضطرب خمالف للقو 

وال جيوز تعديته إىل أصل القياس كما فعل االمام ابن حزم، وكم من قياس مضطرب نبه العلماء على 

  .فساده وبطالنه

  

  

  

                                                 

  . 1/262 ، جإعالم املوقعني :ابن القيم) 281
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  :المبحث السادس

  المنطق 

  

هذا الفن، ال تكاد ختلو كتب األصول من مباحث ومصطلحات منطقية مزجت مبباحث 

ومن الغريب أن ابن حزم الذي شغف باملنطق مل يلوث كتابه اإلحكام باملصطلحات املنطقية، بل 

  . سلك منهجا فريدا يف بابه

أهل األندلس املنطق واعتربوه خروجا عن الدين، ووصفوا صاحبه بشىت األوصاف  ىعاد

حزم وكتاب صناعة املنطق البن القبيحة، من الكفر والزندقة، والدارس لكتاب تقريب املنطق البن 

  .بطلميوس يتجلى له هذا املوقف بوضوح

ليس الغرض من هذا املطلب هو تصوير وسرد موقف أهالألندلس من املنطق، وال بيان و 

أسباب رد أهل األندلس للمنطق، وإمنا الغرض هو البحث عن الدوافع، ومعرفة أسباب اعتناق ابن 

  .رائهآنطق للدفاع عن كيف وظف ابن حزم املو حزم للمنطق، 

اهتمام ابن حزم ـ وهو شيخ املالكية يف زمانه وقرين ابن حزم ـ قد انتقد اإلمام الباجي و 

لوال " :ومل حيقق معانيه، قال ،باملنطق، واعتربه من اجلهاالت، وأن ابن حزم مل يتحكم يف هذا الفن

فالسفة، ولكن قد نشأ األغمار من يعين جبهالتهم من األغمار واألحداث لنزهنا كتابنا عن ذكر ال

وأحداث عدلوا عن قراءة الشرائع وأحكام الكتاب والسنن إىل قراءة اجلهاالت من املنطق واعتقدوا 

دون أن يقرؤوا أقوال خصومهم من أهل الشرائع الذين أحكموا هذا  ،صحتها وعولوا على متضمنها

  . )282("الباب وحققوا معانيه

                                                 

  . 536ص  ،احكام الفصول: الباجي) 282
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حزم يبني لنا موقف أهل األندلس من املنطق يف تلك  هذا منوذج أندلسي معاصر البنو 

  .الفرتة

، ومها من أعلم الناس )284(واجلرجاين)283(ابن الكتاين: ستاذيندرس ابن حزم املنطق على األ

بشر مىت  إىلباملنطق يف زما�م، واستفاد منهما كثريا، وشغف به إىل درجة أنه رواه بإسناده 

ظيمه املنطق رواه بإسناده إىل مىت الرتمجان الذي ترمجه إىل اللغة لتعو ": ، قال ابن تيمية)285(الرتمجان

  .)286("العربية

فعين بعلم املنطق وألف فيه كتابا مساه التقريب حلدود املنطق، بسط املنطق بأسلوب سهل 

  .)287(حاول تقريبه للناس

  :دوافع تأليف ابن حزم في المنطق

ه دفعت اليت تخلص جمموعة من العواملأن نس الباحث ستطيعيثار ابن حزم آدراسة  من خالل

  :لالهتمام باملنطق وهي

أمهية املنطق يف املنظومة الفكرية احلزمية، إن انتصار ابن حزم للمنطق ينتمي إىل مشروع ـ  1

رسطي متكامل يرغب يف تأسيس الفقه على القطع، ولذا حاول ابن حزم مزج األصول باملنطق األ

ثيلي، وهدم األسس واملرتكزات املنهجية اليت يستند إليها من خالل على أساس نقد القياس الفقه التم

  .  )288(ابطال القياس والتعليل والتقليد يف الفقه

                                                 

وما رأيت ذهنا أحد منه يف هذا الشأن، : هو أبو عبد اهللا حممد بن احلسن املذخجي الطبيب، قال ابن حزم: ابن الكتاين) 283

  . هوال أكثر تصريفا من

أعلم �ذا العلم منه، وال أحفظ له منه، وال وما رأيت يف خلق اهللا : بن حزمهو ثابت بن حممد اجلرجاين العدوي، قال ا) 284

  . أوسع فيه منه

وفيات  :ينظر. تويف ببغداد يف خالفة الراضي ،أبو بشر مىت بن يونس احلكيم املشهور باملنطق شرح كتاب أرسطاليس) 285

  5/153، ج األعيان

  .1/132 ج ،1949اهلند، السنة  ،مبايو قيني، مطبعة بالرد على املنط :أمحد بن عبد احلليم بن تيمية) 286

  . 76، ص1921طبقات األمم، املطبعة اليسوعية، بريوت، السنة  :صاعد األندلسي) 287

  . 252، ص2000ابن حزم وموقفه من الفلسفة واملنطق واالخالق، ا�مع الثقايف، أبو ظيب،  :وديع واصف مصطفى) 288
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موقف أهل األندلس املنفر للقياس، قال إحسان عباس يف مقدمة حتقيقه لكتاب ـ  2

ي اليت حفزت حب ه ـيومئذ مبعادا�ا لعلوم األوائل  ـولعل بيئة قرطبة واألندلس عامة " :التقريب

االستطالع لديه فجعلته يدرس الفلسفة واملنطق، ومن مث قوي لديه الشعور بأن العلوم الفلسفية ال 

تنايف الشريعة، بل إن املنطق منها خاصة ميكن أن يتخذ معيارا لتقومي اآلراء الشرعية وتصحيحها، 

يتدرع بقوة منطقية يف املناظرة  وكان اجتاهه إىل جمادلة أهل املذاهب والنحل األخرى يفرض عليه أن

وهاتان الغايتان كانتا من أول العوامل اليت حدت به إىل التأليف يف املنطق ليثبت عدم التنايف . واجلدل

بينه وبني الشريعة وليعزز به موقفه العقلي إزاء اخلصوم ويضع فيه القواعد الصحيحة للجدل واملناظرة 

  .)289("ويبني فيه حيل السفسطة والتشغيب

الرد على اليهود والنصارى والباطنية، فقد رد ابن حزم على هؤالء الطوائف ردا مفحما ـ  3

  . أخرص اجلميع لقوة البيان ووضوح احلجة

  :من أجل بيان العالقة بني املنطق والقياس قسمت هذا املبحث إىل مخست مطالب وهيو 

  يف بيان موقف ابن حزم من املنطق اليوناين: املطلب األول .1

  القياس املنطقي: طلب الثاينامل .2

  االستقراء: املطلب الثالث .3

  قياس الشاهد على الغائب: املطلب الرابع .4

  قياس الشبه: املطلب اخلامس .5

 

 

 

 

                                                 

مثلة الفقهية، حتقيق إحسان عباس، دار ملدخل إليه باأللفاظ العامية واألد املنطق واالتقريب حل :علي بن أمحد بن حزم) 289

  .4، ص 1955، 1مكتبة احلياة، بريوت، ط
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  : المطلب األول

  موقف ابن حزم من المنطق واالستدالل المنطقي

 اهتم ابن حزم بعلم املنطق وانكب على دراسته على يد شيوخ زمانه، فقد درس املنطق على

، مث شغف به فرواه بإسناده إىل مىت 291، والشيخ ثابت بن حممد اجلرجاين290يد الشيخ ابن الكتاين

لتعظيمه املنطق رواه بإسناده إىل مىت الرتمجان الذي ترمجه إىل اللغة و ": ، قال ابن تيمية292الرتمجان

  .)293("العربية

من أجل دراسة كتب ومن عجائب وغرائب االمام ابن حزم أنه درس وتعلم اللغة الالتينية 

  .املنطق من مصادره األساسية

وابن حيان )294(وأما ما قيل عن ابن حزم من أنه مل يدرس املنطق ومل يفهمه، كما قال القفطي

  . أو غريهم، ففيه حتامل على ابن حزم وبعد عن االنصاف )295(وصاعد األندلسي

  موقف ابن حزم من المنطق: الفرع األول

وسابقا عن ) م1030- 1025(ب يف حد املنطق خالل سنوات ألف ابن حزم كتابه التقري

  .كتبه اإلحكام واحمللى والفصل يف امللل

  :فهيوجه الغرابة أرد الباحث بيان وإذا 

                                                 
وما رأيت ذهنا أحد منه يف هذا الشأن، : هو أبو عبد اهللا حممد بن احلسن املذخجي الطبيب، قال ابن حزم: ابن الكتاين)  290

 وال أكثر تصريفا منه
أعلم �ذا العلم منه، وال أحفظ له منه، وال  وما رأيت يف خلق اهللا : ابت بن حممد اجلرجاين العدوي، قال ابن حزمهو ث)  291

 .أوسع فيه منه

وفيات : ينظر. أبو بشر مىت بن يونس احلكيم املشهور باملنطق شرح كتاب أرسطاليس، تويف ببغداد يف خالفة الراضي)  292

 5/153األعيان، ج 

  .1/132 ج ،1949اهلند، السنة  ،مبايو الرد على املنطقيني، مطبعة ب :عبد احلليم بن تيميةأمحد بن ) 293

  .156ه، ص1326، 1ط  أخبار العلماء بأخبار احلكماء، مطبعة السعادة، مصر،: القفطي علي بن يوسف) 294

  .76ص، 1912طبقات األمم، املطبعة الكاثوليكية، بريوت، : صاعد بن أمحد األندلسي) 295
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إن دراسة اآلالف من تراجم احملدثني قبل ابن حزم وبعده مل أستطع أن : الوجه األولـ  1

وقف احملدثني صلب وواضح من املنطق، أظفر مبحدث واحد اعتىن وانكب على دراسة املنطق، بل م

ه يف احلديث ؤ راآوابن حزم يعترب من احملدثني واحلفاظ الكبار فكيف شغف باملنطق وهو حمدث؟ و 

  .ت الدنيامأل

ليعلم من قرأ كتابنا أن ": يقول ))التقريب حلد املنطق((أما الوجه الثاين فقوله يف كتابه ـ  2

وحديث قط، بل يف كل علم، فمنفعتها يف كتاب اهللا منفعة هذه الكتب ليست يف علم واحد ف

، ويف الفتاوى واحلالل واحلرام والواجب واملباح من أعظم منفعة، ومجلة ذلك يف فهم األشياء rنبيه 

اليت نص اهللا ورسوله عليها، وما حتتوي عليها من املعاين اليت تقع عليها األحكام وما خيرج عنها من 

  .)296("املسميات

صحيح، ومل يعرف هذا القول عن أحد علماء املسلمني قبل ابن حزم، مث كيف وهذا غري 

يكون املنطق أساسا للفتوى ومعرفة احلالل واحلرام، وال أعرف أحدا من أئمة الفتيا من املتقدمني أفتوا 

  .بناء على املنطق

فليس صحيحا أن املنطق أساس للفتوى ومعرفة ": ))نظرية املنطق((قول صاحب كتاب ي

حكام، فكم من أئمة كبار أفتوا ويفتون وهم ال يعلمون شيئا عن منطق أرسطو، وكم من عارف األ

وليس صحيحاأن . باملنطق ال يعلم شيئا يف جمال الفتيا، فاجلهة بينهما منفكة كما يقول املناطقة

يساعد على اإلميان باليقني، فكم من منطقي عارف بأصوله، مل يسعفه منطقه يف الوصول إىل 

ميان، بل إننا نرى معظم الدارسني له بني ملحد وزنديق أو كافر وثين، ورمبا كانت قوانينه الصورية اإل

  .)297("سببا يف ابتعاد الكثريين من املناطقة عن ساحة اإلميان وواحة اليقني

وإذا حققنا النظر فإن أعالم الفكر والبحث العلمي يف تاريخ البشرية مل يعرف عنهم مجيعا 

املنطق واعتنوا به، وأنه بناء على قواعد املنطق استطاع على سبيل املثال باستور اكتشاف  أ�م درسوا

  .لقاح داء الكلب
                                                 

حتقيق إحسان عباس، املؤسسة العربية للدراسات  ،التقريب حلد املنطق ضمن رسائل ابن حزم: بن حزم علي بن حممدا) 296

  . 9، ص 1980، 1ط والنشر، بريوت، 

  .60، ص1986نظرية املنطق بني فالسفة اإلسالم واليونان، الناشر اجلليند، مصر، : اجلليند حممد) 297
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مث لو كان املنطق يوصل إىل احلقيقة كما زعموا، ملا بقي خالف بني الناس، والواقع يظهر لنا 

  أن أشد الناس اختالفا هم املناطقة أو من حكم قواعد املنطق

  االستدالل المنطقي: الفرع الثاني

إن موضوع علم املنطق هو التصور والتصديق، وبواسطة التعريف نتوصل إىل التصور، وبواسطة 

  .احلجة نتوصل إىل التصديق

وهي القياس واالستقراء والتمثيل، ويعترب القياس واالستقراء والتمثيل من  :واحلجة ثالثة أنواع

  .    أنواع االستدالل الغري املباشر

الستدالل تعريفه هو استنتاج قضية جمهولة من قضية أو من عدة قضايا معلومة، أو هو ا: أوال

  .)298(التوصل إىل حكم تصديقي جمهول بواسطة حكم تصديقي معلوم

  وهو ينقسم إىل قسمني : أقسامه 

هو االستدالل بقضية واحدة على قضية ثانية، وهو الذي يسميه : االستدالل املباشرـ  1

  .  )299(به معيار العلم احلجةالغزايل يف كتا

هو الذي حيتاج فيه الباحث إىل أكثر من قضية حىت يصل إىل : االستدالل غري املباشرـ  2

 :قال أبو حامد الغزايل.القياس واالستقراء والتمثيل: وينقسم هو بدوره إىل.)300(النتيجة املطلوبة

الزم، وهو القياس الصحيح الذي ، وهو الصحيح الزئيإما حكم كلي على ج: واحلكم املنقول ثالثة"

قدمناه، وإما حكم من جزئي واحد على جزئ واحد، كاعتبار الغائب من الشاهد وهو 

                                                 

النشار علي سامي، مناهج البحث عند  ،17، ص 1994، 1ط  ر احلكمة، الدوحة،املنطق الصوري، دا: يوسف حممود) 298

  .  44،ص 1984، 3ط مفكري اإلسالم، دار النهضة العربية، بريوت، 

  .    86ص  د ت،معيار العلم، مطبعة كردستان، مصر،  :الغزايل أبو حامد حممد بن حممد) 299

عوض اهللا جاد، واملرشد السليم يف املنطق احلديث والقدمي، دار  ، حجاري15ص  ، م س،املنطق الصوري: يوسف حممود) 300

  .   115ص  ،6الطباعة احملمدية،مصر،ط
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وإما حكم من جزئيات كثرية على جزئي واحد، وهو االستقراء، وهو أقوى من ...التمثيل

  .)301("التمثيل

  القياس المنطقي: المطلب الثاني

األصويل، ومبا أن اإلمام ابن حزم شغف بالقياس  كنت قد عرفت يف فصل املفاهيم القياس

املنطقي فسأبني يف هذا املطلب ما املقصود بالقياس املنطقي وأقسامه مث أحاول أن أبني الفرق بني 

  .القياس األصويل والقياس املنطقي

  تعريف القياس المنطقي وأقسامه: الفرع األول

  :تعريف القياس المنطقي: أوال

قول مؤلف إذا سلم ما أورد فيه من القضايا، لزم عنها لذاته قول أخر ": بقولهعرفه الغزايل 

هو قول مؤلف من قضايا مىت سلمت لزم عنها لذا�ا قول ": وعرفه غريه فقال . )302("اضطرارا

  . )303("أخر

  .)304(والغزايل يسمي القياس املنطقي باحلجة والربهان

ى املنطق القدمي املنطق القياسي، ويعترب القياس أهم موضوع يف االستدالل حىت أطلق عل

مقابال للمنطق االستقرائي احلديث، باعتبار املنطق القياسي منطقا صوريا خيتص بالشكل وحده، وأما 

املنطق االستقرائي فهو منطق مادي خيتص مبادة الفكر ومضمونه، ولكن األقدمني مل يعرفوا هذه 

  .)305(حبتا التفرقة بني املنطقني، بل كان املنطق عندهم صوريا

                                                 

  .91ص ،معيار العلم :الغزايل)301

، 4ط  عبد الرمحن حسن، ضوابط املعرفة، دار القلم، دمشق،: ، حبنكة141، املنطق الصوري ص 86معيار العلم ص ) 302

  . 232، ص 1993

  .  141ص  ،ملنطق الصوريا :يوسف حممود) 303

  .     4ص  ،معيار العلم :الغزايل) 304

  .    373ص  ،املنطق الصوري :يوسف حممود) 305
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  : وينقسم القياس املنطقي إىل: ثانيا أقسامه

هو ما تركب من قضايا محلية فقط، وأقل ما يتألف منه القياس : القياس احلملي االقرتاينـ  1

احلملي مقدمتان مقرتنتان من ثالثة حدود، وذلك أن املقدمتني املقرتنتني مها اللتان تشرتكان جبزء 

ن، كقولنا االنسان حيوان، وكل حيوان حساس، فهاتان مقرتنتان اشرتكتا ني آخريئواحد، وتتباينان جبز 

  .    )306(نسان واحلساسإلا: اآلخرين ومها اجلزءينيف جزء واحد هو احليوان، وتباينتا يف 

هو الذي ال يرتكب من محليات حبتة، وذلك بأن يكون قد : القياس الشرطي االقرتاينـ  2

  .  )307(ات ومحلياتتركب من شرطيات صرفة أو من شرطي

  موقف ابن حزم من القياس المنطقي ومناقشته: الفرع الثاني

نكر القياس الفقهي أوبعد هذا التمهيد عن القياس املنطقي، أعود إىل صاحبنا ابن حزم، فقد 

بشدة ونافح عن رأيه يف مؤلفاته الفقهية واألصولية إال أنه أخذ بالقياس املنطقي، واعتربه هو األسلم 

ؤدي إىل نتائج يقينية، وسلم للقياس املنطقي تسليما غريبا، كأنه شرع منزل، فابن حزم رمحه اهللا ألنه ي

  .هرب من القياس الفقهي إال أنه سقط يف أحضان القياس املنطقي

إن إقرار ابن حزم بالقياس املنطقي حيتاج إىل حبث وحتليل، وإن دراسة القياس املنطقي وتتبع 

ن القياس املنطقي كذلك قد تعرض إىل نقد وهجوم كبري قدميا وحديثا، ما كتب حوله يبني لنا أ

وبصفة خاصة القياس املنطقي فهدم ، ويكفي مثاال واحدا هو هجوم ابن تيمية على املنطق اليوناين

  .)308(صور االستدالل األرسطي كليا

قياس إن ابن تيمية ال يعرتف أصال بالقياس املنطقي الذي قدسه ابن حزم، بل يرى أن ال

السليم هو القياس الفقهي القائم على اجلمع بني املتماثلني، والفرق بني املختلفني، أي قياس الطرد 

  .وقياس العكس

                                                 

  .145ص  ،املنطق الصوري :يوسف حممود )306

  .146ص  ،املنطق الصوري :يوسف حممود )307

  .بن تيميةنقد املنطق ال) 308
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عند ابن تيمية هي جتميع األشياء املتشا�ة يف قياس الطرد، أو الفصل  األصويل فوظيفة القياس

جيابية حلال معني إلاألحكام السلبية وابني األشياء املتعارضة يف قياس العكس، وكما أن وظيفته حتقيق 

  . )309(بواسطة العالقة القائمة بينهما

وغريهم " توماس هوبس"و" فرنسيس بيكون"وقد بني ابن تيمية وغريه من الباحثني أمثال 

  .عيوب القياس املنطقي

فإذا كان القياس الفقهي فاسدا كما يرى ابن حزم، فإن القياس املنطقي أشد فسادا منه قال 

كون القياس املؤلف من مقدمتني يفيد النتيجة، هو أمر صحيح يف نفسه، لكن الذي ": ن تيميةاب

بينه نظار املسلمني يف كالمهم على هذا املنطق املنسوب إىل أرسطو صاحب التعاليم، إن ما ذكروه 

ه من صور القياس وموارده، مع كثرة التعب العظيم، ليس فيه فائدة علمية، بل كل ما ميكنه علم

  .بقياسهم املنطقي ميكن علمه بدون قياسهم املنطقي

وما ال ميكن علمه بدون قياسهم ال ميكن علمه بقياسهم، فلم يكن يف قياسهم ال حتصيل 

العلم با�هول، الذي ال يعلم بدونه، وال حاجة به إىل ما ميكن العلم به بدونه، فصار عدمي التأثري يف 

ل كثري متعب، فهو مع أنه ال ينفع العلم ففيه اتعاب األذهان العلم وجودا وعدما، ولكن فيه تطوي

  . )310("وتضييع الزمان وكثرة اهلذيان

إن املشروع احلزمي هو بناء قواعد الشريعة على القطع واليقني، وملا كان القياس الفقهي يفيد 

ومعرفة احلقيقة، القياس املنطقي الطريق السليم للوصول إىل القطع  ويرى يف الظن أبطل االستدالل به،

  .وهنا نقطة هامة جيب أن نقف وهي إفادة القياس املنطقي للقطع

إن الباحث يف مصنفات ابن حزم يشعر بنوع من الغرابة لكيفية تسليم هلذه القاعدة مع ما 

  .عرف عنه من التحقيق يف املسائل العلمية، بل والتدقيق حىت يف اجلزئيات

                                                 

  .بن تيميةونقد املنطق ال ،94، ص 1979، 1ط ريوت، منطق ابن تيمية، املكتب اإلسالمي، ب :الزين حممد احلسيين) 309

  .9/69ج  ،هـ1404جمموع الفتاوى، إدارة املساحة العسكرية، القاهرة،السنة : ابن تيمية) 310



           موقف ابن حزم من القياس والتعليل                                              

 

 106 

د املناطقة احملدثني للمنطق والقياس املنطقي، وملا أن إن أول نقد يوجه إىل ابن حزم هو نق

املقام ليس هو البحث يف املسائل املنطقية، بل هو بيان فساد ما قرره ابن حزم، فإن مسألة القطع 

والظن مبنية على مادة القياس، فإذا كانت املادة يقينية كانت املقدمات ونتائج القياس قطعية يقينية، 

  .ة ظنية، فإن مقدماته ونتائجه ظنيةوأما إذا كانت املاد

ولو أجتمع مقدمتان ظنية وقطعية، كان املطلوب ظنيا ألجل املقدمة الظنية، ومل ": قرايفقال ال

يكن قطعا ألجل املقدمة القطعية، والفرق أن املقدمة القطعية تتوقف إفاد�ا على املقدمة الظنية، فال 

  . )311("يوثق �ما معا نقطع باملطلوب لتوقف القطعي على الظين فال

على إبطال املنطق حصرهم القطع واليقني يف  ـ رمحه اهللا ـ إن من األدلة اليت ساقها ابن تيمية

، وإن هذا "، دون القياس التمثيلي)312(القياس الشمويل: "وهو ما يسميه ابن تيمية، القياس املنطقي

عمون أن ذلك القياس إمنا يفيد وهؤالء يز ": احلصر حتكم ودعوى ال دليل عليها، قال ابن تيمية

الظن، وقياسهم هو الذي يفيد اليقني، وقد بينا يف غري هذا املوضع أن قوهلم هذا من أفسد األقوال، 

وأن قياس التمثيل وقياس الشمول سواء، وإمنا خيتلف اليقني والظن حبسب املواد، فاملادة املعينة إن  

، وإن كانت ظنية يف أحدمها كانت ظنية يف خركانت يقينية يف أحدمها كانت يقينية يف اآل

  .)313("خراآل

  :الفرق بين القياس المنطقي والقياس األصولي: الفرع الثالث

إذا كان ابن حزم يرى أن القياس املنطقي يعصم الفكر من الزلل ويولد نتائج قطعية، فإننا ال 

  :بينهما، منهانستطيع أن نستبدل القياس األصويل بالقياس املنطقي لوجود فوارق عدة 

                                                 

/ 1، ج 1995، 1ط نفائس األصول يف شرح احملصول، حتقيق عادل أمحد، مكتبة الباز، مكة،  :أمحد بن إدريس القرايف) 311

154 .  

هو القياس االقرتاين، وهو القياس الذي مل يذكر فيه النتيجة أو نقيضها بالفعل، مثل اجلسم مؤلف، وكل  قياس الشمول) 312

  .2/1350 ، جكشاف اصطالحات الفنون  :ينظر. مؤلف حمدث، فاجلسم حمدث

  . 116،ص1976الرد على املنطقيني، دار ترمجان السنة، باكستان،السنة :ابن تيمية) 313
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أن القياس املنطقي تبىن فيه النتائج على مبدأ اللزوم املنطقي، وأما القياس األصويل فمبين ـ  1

  . على التعليل، والتعليل عبارة عن ختمني وظن

ن القياس املنطقي يهدف إىل إقامة برهان على حقيقة معلومة ال الكشف عن حقيقة ـ أ 2

  .ج، أي يكشف عن حقيقة جديدةجديدة، بينما القياس األصويل منت

أن القياس املنطقي يبىن على مقدمات عقلية بعضها كلي وبعضها جزئي، وأما .  3       

  .  القياس األصويل فيعتمد على أصل شرعي، مع وجود املساواة بني األصل والفرع

من ن االحتجاج باملنطق على إبطال القياس الفقهي يعترب إوبعد هذا البيان ميكن القول 

أضعف األدلة اليت ساقها ابن حزم يف سلسلة األدلة اليت ذكرها إلبطال القياس الفقهي، بل هو من 

أغرب األدلة، فابن حزم رمحه اهللا مع فضله وعلمه هرب من القياس الفقهي لكنه وقع يف شباك 

  . القياس املنطقي اليوناين

  االستقراء : المطلب الثالث

قة القائمة بني القياس األصويل واالستقراء املنطقي، وأن القياس تنبه اإلمام ابن حزم إىل العال

األصويل ما هو يف رأيه إال استقراء جزئي وهو الذي يطلق عليه االستقراء املذموم، ولذا سأوضح يف 

هذا املطلب معىن االستقراء وأقسامه عند املناطقة واإلمام ابن حزم، مث أبني يف فرع آخر كيف تنبه 

  .حزم إىل العالقة القائمة بني االستقراء الناقص والقياس األصويلاإلمام ابن 

  االستقراء عند األصوليين والمناطقة: الفرع األول

اعلم أن املتقدمني يسمون املقدمات قياسا، فتحيل إخواننا القياسيون حيلة ": قال ابن حزم

ما االستقراء املذموم ضعيفة سفسطائية وأوقعوا اسم القياس على التحكم والسفسطة، فسموا حتك

قياسا، ومسوا حكمهم فيما مل يرد فيه نص حبكم شيء أخر مما ورد فيه نص الشتباههما يف بعض 
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األوصاف قياسا واستدالال، واجراء للعلة يف املعلول، فأرادوا تصحيح الباطل بان مسوه باسم أوقعه 

  . )314("غريهم على احلق الواضح

أن القياس الفقهي هو االستقراء املنطقي املذموم : ية وهيأثار ابن حزم مسألة يف غاية األمه

عند أهله، وقبل مناقشة موضوع االستقراء عند ابن حزم سأحبث يف متهيد موجز مفهوم االستقراء عند 

  .املناطقة واألصوليني

  تعريف االستقراء : أوال

  .)315(تتبع واالستقصاءتتبعه، فهو ال واقرتاهاالستقراء يف اللغة مأخوذ من قرأ األمر : لغةـ  1

هو تصفح شيء من اجلزئيات الداخلة حتت أمر ما كلي ": فقال)316(عرفه الفارايب: اصطالحا

 :وعرفه األصفهاين فقال، )317("لتصحيح حكم ما حكم به على ذلك األمر بإجياب أو سلب

  . )318("إثبات حكم يف كلي لثبوته يف بعض جزئياته"

  :يف السابق لالستقراء أنه ينقسم إىل قسمنييتضح لنا من حتليل التعر : أقسامهـ  2

هو االستقراء الذي يتتبع فيه املرء مجيع اجلزئيات، وينتقل فيها إىل حكم كلي : استقراء تام أ ـ

  .عام، مث يعمم احلكم الثابت على كل جزئي

هو االستقراء الذي يتتبع يف املستقرئ بعض اجلزئيات مث ينتقل منها : االستقراء الناقص ـ ب

  .ىل حكم كلي عام يشمل مجيع اجلزئيات، أو هو تقرير أمر كلي بتتبع أغلب أو بعض جزئياتهإ

                                                 

  .1/308 ، جد املنطقالتقريب حل :ابن حزم) 314

  .مادة قرأ 3/79 ، جلسان العرب :ابن منظور) 315

تويف سنة  ،الفارايب حممد بن حممد بن طرخان من أكرب فالسفة االسالم صنف يف املنطق واملوسيقى وغريها من العلوم) 316

  .5/153 ، جوفيات األعيان: ينظر. هـ339

  .35، ص 1986، وتاملنطق، دار املشرق، بري  :الفارايب حممد بن حممد) 317

بيان املختصر شرح خمتصر ابن احلاجب، حتقيق حممد مظهر بقا، مركز البحث  :ين حممود بن عبد الرمحن بن أمحداالصفها) 318

  . 572/ 3، ج 1986، 1ط  ،املكرمة العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي، مكة
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وهذا النوع من االستقراء يسمى باالستدالل االستنباطي، وأما ابن سينا فيسميه باالستقراء 

  . )319(املشهور

لناقص، إذا أطلق مصطلح االستقراء عند املناطقة واألصوليني فرياد به االستقراء ا: مالحظة

وهو قسيم القياس املنطقي، وأما االستقراء التام فإن من املقرر عندهم أنه نوع من أنواع القياس، وهو 

  .الذي يطلق عليه بالقياس املقسم

: وقد ذهب بعض األصوليني كابن السبكي إىل أن القياس املنطقي مرادف لالستقراء قال

الكلي، وهو القياس املنطقي وهو يفيد فأما التام فهو إثبات احلكم يف جزئي لثبوته يف "

  .)321(،وهو قول الزركشي)320("القطع

  :حجية االستقراءـ  3

وهو حجة بال : "اتفق األصوليون واملناطقة على االحتجاج باالستقراء التام، قال الزركشي

  .)322("خالف

  :وأما االستقراء الناقص ففيه خالف مشهور

 راء الناقص حجةذهب مجهور الفقهاء أن االستق: القول األول.  

 أن االستقراء إذا أفاد القطع يف األمور الشرعية فهو حجة، وأما : القول الثاين

  . )323(االستقراء الناقص الذي يفيد الظن فال حيتج به

 إذا انضاف إىل االستقراء الناقص دليل أخر كان حجة وإال فال، نسب : القول الثالث

  . )324(إىل الرازي

                                                 

  .223ص ، املنطق الصوري :يوسف حممود) 319

  .  3/173 ، جهاجاإل�اج شرح املن :السبكي) 320

  .6/10 ج ،حبر احمليط :الزركشي) 321

  .6/10 ، جاملصدر السابق :الزركشي )322

  . 6/10 ، جاملصدر السابق :الزركشي )323

  .  6/10 ، جاملصدر السابق :الزركشي )324
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 على علة صحيحة كان حجة كالقياس وإال فال، وهو اختيار أنه إذا بين :القول الرابع

 .)326(، وحممد خبيت املطيعي)325(حمب اهللا البهارى

بعد هذا العرض املوجز لالستقراء عند املناطقة واألصوليني نصل إىل بيان معىن االستقراء عند 

القياس الفقهي،  ابن حزم وأقسامه، مث بيان نقده ألصحاب القياس يف إطالق االستقراء املذموم على

  .مع بيان اخللط يف آلية االستقراء كما نسبه ابن حزم إىل اجلمهور

  االستقراء عند ابن حزم: الفرع الثاني

  تعريف االستقراء: أوال

إن معىن هذا اللفظ هو أن تتبع بفكرك أشياء موجودات جيمعها نوع واحد " :قال ابن حزم

ل شخص من أشخاص ذلك النوع، أو يف كل وجنس واحد وحيكم فيها حبكم واحد، فتجد يف ك

نوع من أنواع ذلك اجلنس، صفة قد الزمت كل شخص مما حتت النوع، أو يف كل نوع حتت اجلنس، 

أو يف كل واحد من احملكوم فيهم، إال انه ليس وجود تلك الصفة مما يقتضي العقل وجودها يف كل ما 

  . )327("وجدت فيه، وال تقتضيه طبيعة ذلك املوصوف

  .ستقراء عند ابن حزم هو تتبع الشي يف نوعه وجنسه وحكمهفاال

  أقسام االستقراء : ثانيا

  :قسم ابن حزم االستقراء من حيث الكمال إىل قسمنيـ  1

  .وهو يفيد القطع وهو حجة: االستقراء التام أ ـ

أحدمها : وصف موصوف بالصفة ينقسم قسمني": يقول ابن حزم: االستقراء الناقصب ـ 

للموصوف منها ضرورة، كعلمنا يقينا أن كل ذي روح، وكل متنفس فذو آلة يتنفس  صفة البد

                                                 

  .  2/413 ج م س،،فواتح الرمحوت: اللكنوي عبد العلي)325

  .4/380 ج عامل الكتب، بريوت، سلم الوصول شرح �اية السول،: حممد خبيت املطيعي) 326

  .1/296 ، جالتقريب :ابن حزم) 327
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والقسم الثاين صفة قد توجد مالزمة ...فهذا قسم قائم يف العقل معلوم ضرورة، وال حميد عنه...�ا

تقريت أكثر أصناف احليوان، وجدته فيه إال اسللموصوف �ا، ولو عدمت مل تضره كاملرارة، فإنك إن 

  .)328("ل فال مرارة لهاجلم

  :قسم ابن حزم االستقراء من حيث املوضوع إىلـ  2

  االستقراء يف الطبيعيات  

 االستقراء يف الشرعيات  

  : ثالثا موقف ابن حزم من االستقراء

فأما موقفه من القسمة األوىل فقد قسم ابن حزم االستقراء إىل قسمني، استقراء تام وهو 

  :  ص إىل قسمنيحجة واستقراء ناقص، وقسم الناق

 استقراء علمي موثوق به.  

 استقراء مذموم خمالف للعقل.  

فابن حزم يثق يف األول وحيتج به رغم أنه استقراء ناقص، ألنه مبين ومؤسس على ضرورة 

  :عقلية وهو بدوره ينقسم إىل قسمني

 صفة البد للموصوف منها ضرورة.  

 صفة قد توجد مالزمة للموصوف �ا إذا عدمت مل تضره.  

يرى أن بعض الصفات جيب أن  ـ رمحه اهللا ـ بتحليل ما ذكره ابن حزم فإنه الباحث ماإذا قو 

تؤثر يف املوصوف وتلحق به ضرورة ألن الطبيعة تقتضيها، وأما بعض الصفات فممكن أن تغيب 

  .ولكن ال تضر باملوصوف، وكل هذا مبين على العقل

                                                 

  .1/296 ، جالتقريب :ابن حزم) 328
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االستقراء الناقص يتأسس على ضرورة  األمثلة السابقة، نوع من ": يقول األستاذ الزعيب

عقلية، قوامها احلكم بتماثل أفراد النوع الواحد، وبذلك ال يكون هذا االستقراء كاالستقراء املذموم، 

ومع أن هذا احلكم احتمايل هنا، إال أنه يعتمد، ألن العقل عني شروطه مبوجب األوائل، ومثال هذا 

ام، أو استقراء أجزاء النوع الواحد، أو أفراده، أما االستقراء االستقراء ضمن دائرة الشبيه الت: النوع

الذي جيمع أنواعا عدة ضمن نوع األنواع أو اجلنس أو جنس األجناس فليس وجود بعض الشبه بني 

  . )329("أفراده وأنواعه مبقتضى االشرتاك يف احلكم

ء كثرية مشرتكة فليس وجود أشيا" :ويشرح ابن حزم بدقة سبب قبوله هلذين القسمني فيقول

يف بعض صفا�ا اشرتاكا صحيحا، مث وجود بعض تلك األشياء ينفرد حبكم ما نتيقنه فيها، مبوجب 

أن حنكم على سائر تلك األشياء باستوائها يف هذا احلكم  الثاين، من قبيل استوائها يف احلكم 

لمنا وجوب ذلك وإمنا  يلزم هذا إذا اقتضت طبيعة ما، وجود شيء فيما هي فيه، وع...األول

بعقولنا، فإن كان ذلك، حكمنا ضرورة على ما مل نشاهد من أجزاء ذلك الشيء، كحكمنا على ما 

شاهدناه منها كاقتضاء طبيعة ذرع كل جسم متحرك أن يكون متناهي األقطار، فهذا معلوم بأولية 

وأما ما ...ال مجلالعقل وموجب حكم الكمية، وكاقتضاء طبيعة مين االنسان أن ال يتولد منه بغل و 

  . )330("ال تقتضيه طبيعة العقل وال تنفيه، فإن وجدناه صدقناه، وإن مل جنده مل مننع منه

إذن فهذا النوع من االستقراء الناقص حجة عند ابن حزم، ألنه مبين على العقل واحلس 

  .)331(واملشاهدة وقام عليه الربهان

قراء املذموم ألنه ليس استقراء علميا، وأما النوع الثاين من االستقراء الناقص وهو االست

اعتربهابن حزم حيلة جلأ إليها الفقهاء، ألنه ينتقل من وحدة احلكم يف الصفات املشرتكة إىل وحدته 

  .)332(كما يقول األستاذ الزعيب،  يف الصفات غري املشرتكة

                                                 

  .96ص  1996نظرية املعرفة عند ابن حزم،املعهد العاملي للفكر االسالمي، األردن، السنة  :الزعيب أنور خالد) 329

  .301ص  ،التقريب :ابن حزم) 330

  .299ص  ،التقريب :ابن حزم) 331

  . 96ص  ،نظرية املعرفة: الزعيب) 332
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املبين  إن االستقراء املذموم هو خروج من نوع إىل نوع أخر مبجرد وجود صفة، فيعمم احلكم

  .على صفة معينة على نوع أخر، مع أن تباين األنواع يستلزم اختالف الطبائع

فاالستقراء املذموم عند ابن حزم ال يستند إىل أوائل العقل، بل هو نقل حكم من نوع إىل 

إن هذه املعرفة ال تتولد من القياس ولكن سندها العقل وضرورة احلس، وأل�ما حتت نوع ،مث نوع

ه مستو، وسواء اشتبها أو مل يشتبها، إذن فالقوم خلطوا بني االنتماء إىل نفس النوع، واحد فحكم

  . )333(وبني جمرد التشابه من جهة، مث خلطوا من جهة أخرى بني النوع واجلنس والشخص

وهناك نقطة ال بد من إيضاحها وهو أن القياس األصويل كما يقول ابن حزم أنه استقراء، 

ستقراءات، ألن االستقراء هو احلكم على الكلي لوجود ذلك احلكم يف مجيع وهو من أضعفأنواع اال

اجلزئيات أو أكثرها، بينما القياس األصويل هو تقرئ بعض اجلزئيات واالنتقال منها إىل حكم عام 

يعمها ويعم غريها لوجود التشابه، فهذا باطل كما يقول ابن حزم، ألنه استقراء جزيء وليس استقراء 

استقراء ناقص، فإذا كان القياس األصويل هو استقراء لبعض اجلزئيات فكيف نعمم هذا  تام بل هو

  .احلكم على غريه

  :قسمه ابن حزم إىل قسمني فقد :موقفه من القسمة الثانية من حيث املوضوع

فهذا النوع يصح فيه االستقراء ألنه مبين على قانون علمي دقيق : االستقراء يف الطبيعياتـ  1

  :الق سبحانه وتعاىل وهووضعه اخل

  . قانون العلية أي لكل معلول علة ـ أ

ألن الطبيعيات تقوم على مبدأ االقرتان الضروري و  ،)334(قانون االطراد يف وقوع احلوادثـ  ب

بني العلة واملعلول، واالرتباط احلتمي بني السبب واملسبب، فالطبيعة متجانسة وواحدة، وهو يسهل 

  . عملية االستقراء

                                                 

  .  449ص  ،املناظرة بني ابن حزم والباجي: النجار) 333

  .112مناهج البحث، ص : النشار) 334
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ينكر ابن حزم االستقراء يف الشرعيات ألنه يرى ال علة يف  :االستقراء يف الشرعياتـ  2

فليس يف الشرائع علة أصال بوجه من الوجوه، وال شيء يوجبها إال األوامر الواردة من " :الشريعة يقول

وإذا مل تكن العلة إال اليت مل توجد قط إال وموجبها معها، فليس ذلك إال يف ...فقط اهللا 

 . )335("الطبيعيات فقط

إن إطالق ابن حزم االستقراء على القياس األصويل فيه نوع من التجاوز، بل الصحيح أن 

وهو قياس الشاهد ، )قياس التمثيل(ـيقال أنه انتقال من الشاهد إىل الغائب، أو ما يسميه املناطقة ب

يوضح لنا اخلالف  ـ نا سابقاكما مر معـ  على الغائب، وإن حتليل معىن االستقراء والقياس األصويل 

املوجود بينهما، فكان من األفضل أن يستعمل ابن حزم مصطلح قياس الشاهد على الغائب، ألنه 

  .)336(أدق، إال أن بعض املناطقة جيعلون قياس الغائب على الشاهد اجلزء املتمم لالستقراء الناقص

ين على مقدمتني، وأما قياس إن القياس املنطقي يف نظر ابن حزم يولد نتائج قطعية فهو مب

  .هو االستقراء الناقص، وإن مساه أهل ملتنا قياسا، فهو انتقال من اخلاص إىل العامفالفقهاء 

إن االنتقال من اخلاص إىل العام فيه نوع من التساهل يف اعطاء اخلاص حكم العام، ألن 

فع ابن حزم إىل اعتباره اخلاص قد يشذ عن ذلك احلكم، ألنه مبين على مالحظة جزئية وهذا ما د

  . تكهنا من املتحكم به

إن ابن حزم ميز بني أنواع االستقراء، فاالستقراء يف الطبيعيات مبين على مبدأ االقرتان 

الضروري بني العلة واملعلول واالرتباط بني السبب واملسبب، ألن الطبيعة واحدة ومتجانسة ما يسمح 

ا االستقراء يف الشرعيات فال، ألنه ال علة يف الشرعيات، ألن وأم. لنا باالنتقال من اخلاص إىل العام

  .)337(العالقة اليت تربط املقدمتني هي العلة أو الشبه

  

  
                                                 

  .  303ص  ،التقريب: ابن حزم) 335

  .292ضوابط املعرفة، ص : حبنكة) 336

  . 224،ص1986، 1اء، طابن حزم والفكر الفلسفي باملغرب واألندلس، املركز الثقايف العريب، دار البيض :يافوت سامل) 337
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  المطلب الرابعقياس الشاهد على الغائب 

إن قياس الشاهد على الغائب أو كما يسميه املتكلمون رد الغائب إىل الشاهد والذي يطلق 

ما هو إال القياس األصويل، وإليضاح ذلك قسمت هذا املطلب إىل عليه املناطقة قياس التمثيل، 

فرعني، ففي الفرع األول عرفت قياس الشاهد على الغائب مث يف الفرع الثاين بينت موقف اإلمام ابن 

  .حزم منه

  تعريف: الفرع األول

خر آ ومعناه أن يوجد حكم يف جزئي معني واحد، فينقل حكمه إىل جزئ": قال الغزايل

وهو الذي يسميه الفقهاء واألصوليون قياسا، ويسميه املتكلمون رد الغائب . )338("ه بوجه مايشا�

  .إىل الشاهد، ويسميه املناطقة قياس التمثيل

التمثيل قول مؤلف من قضايا تشتملعلىبيان مشاركة جزئي : "قوهلمأما املناطقة فقد عرفوه بو 

ناطقة على أن قياس التمثيل أو قياس الشبه يفيد واتفق امل. )339("ألخر يف علة احلكم فيثبت احلكم له

  .)340(الظن فقط

  موقف ابن حزم   : الفرع الثاني

واعلم أن " :نكر ابن حزم صراحة قياس التمثيل أو ما يسميه رد الغائب إىل الشاهد، فيقولأ

نوا أنفسهم قوما غلطوا أيضا يف هذا النوع غلطا مل خيرجوا به من هذا املنتشب، إال أ�م بسوء النظر ظ

االستدالل بالشاهد على (: خارجني منه، فسموا فعلهم يف هذا الباب باسم آخر، وهو أن مسوه

، وباحلقيقة لو حصلوا البحث لعلموا أن الغائب عن احلواس من األشياء املعلومة ليس بغائب )الغائب

  .  )341("عن العقل، بل هو شاهد فيه كشهود ما أدرك باحلواس وال فرق

                                                 

  .94ص  ،معيار العلم :الغزايل) 338

  .227ص  ،نظر املنطق الصوري يوسف حممودوي ،296ص  ،ضوابط املعرفة :حبنكة) 339

  .28ص  ،املنطق الصوري :يوسف حممود) 340

  .  299ص  ،التقريب :ابن حزم) 341
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  :ـحزم على إبطال رد الغائب إىل الشاهد ب استدل ابن

وباحلقيقة لو حصلوا البحث " :يقول ابن حزم: التداخل بني املعرفة العقلية واملعرفة احلسيةـ  1

لعلموا أن الغائب عن احلواس من األشياء املعلومة ليس بغائب عن العقل، بل هو شاهد فيه كشهود 

ء أن احلواس موصالت إىل النفس، وأن النفس إمنا ويصح ما أدرك باحلواس وال فرق، وإذا أيقن املر 

حكمها يف احملسوسات، إذا صح عقلها من اآلفات، وبأن تتفرغ من كل ما يشغل عقلها، وانفردت 

بأن تستبني به وتفكر فيما دهلا عليه، مل جيد املرء حينئذ ملا يشاهد حبواسه فضال على ما شاهد بعقله 

  . )342("لومات أصال، إذ ما غاب عن العقل مل جيز أن يعلم البتةدون حواسه، فال غائب من املع

 :مث يذكر ابن حزم مجلة من الوقائع العملية كاألعمى والرجل الذي يرفع األثقال مث يقرر مايلي

فليس وجود أشياء كثرية مشرتكة يف بعض صفا�ا اشرتاكا صحيحا، مث وجود بعض تلك األشياء، "

مبوجب أن حنكم على سائر تلك األشياء باستوائها يف هذا احلكم الثاين ينفرد حبكم ما نتيقنه فيها 

من قبيل استوائها يف احلكم األول، وهذه دعوى مسجة وحتكم فاحش، وإمنا يلزم هذا إذا اقتضت 

طبيعة ما وجود شيء فيما هي فيه وعلمنا وجوب ذلك بعقولنا، فإذا كان ذلك، حكمنا ضرورة على 

ذلك الشيء كحكمنا على ما شاهدناه منها، كاقتضاء طبيعة ذرع كل جسم ما مل نشاهد من أجزاء 

  . )343("متحرك أن يكون متناهي األقطار، فهذا معلوم بأولية العقل وموجب حكم الكمية

وأما ما ال تقتضيه طبيعة العقل وال تنفيه، فإن وجدناه صدقناه، وإن مل جنده مل ": مث يقول

  . )344("مننع منه

واس يف رأي ابن حزم من موجودات املعلومة ليس غائبا عن العقل، ألن إن الغائب عن احل

  .العقل شاهد فيه كشهود ما أدركته احلواس وال فرق، بل هو معلوم بأوليات العقل وقانون الكمية

ينكر ابن حزم على دعاة القياس : تشابه األشياء ال يوجب هلا تساوي األحكام الشرعيةـ  2

تشابه األحكام، فقياس الشبه قائم على االشرتاك املوجود يف األصل  فكرة تشابه األشياء يوجب

                                                 

  .  299ص  ،التقريب: ابن حزم) 342

  . 300ص  ،املصدر السابق: ابن حزم) 343

  .301ص  ،املصدر السابق: ابن حزم) 344
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واحلقيقة يف هذا أن الشيئني إذا اشتبها يف ": والفرع يف صفة أو أكثر، وهذا ما ينكره، قال ابن حزم

صفة ما، فهما مجيعا فيها مستويان استواء واحد، ليس أحدمها أوىل بتلك الصفة من اآلخر، وال 

ثاين فرع، وال أحدمها مردود إىل اآلخر، وال أحدمها أوىل بأن يكون قياسا على اآلخر أحدمها أصل وال

من أن يكون اآلخر قياسا عليه، كزيد ليس أوىل باآلدمية من عمرو، وال محار خالد أوىل باحلمارية من 

  . )345("محار حممد

والفرع، إن وجود الشبه يف صفة أو يف بعض الصفات يف رأي ابن حزم، بني حكم األصل 

يعين أن هنالك صفة أو صفات أخرى ال يتشابه فيها حكم األصل والفرع، مث لو تشا�ا تشا�ا  

وذلكأ�م يريدون أن يأتوا إىل ما ساوى نوعا " :يقول ابن حزم.كامال يف كل صفة ألصبحا شيئا واحد

ذي ال جيوز آخر يف بعض صفاته فيلحقونه به فيما مل يستو معه فيه، وهذا هو الباطل احملض ال

  .)346("البتة

لعن ((: rوقد صح عن رسول اهللا " :واعترب ذلك حتكم بال دليل، مث شرع يف بيان فساد قال

، فإذ ال شك يف r، وكل مسلم يعلم  أنه ال تشابه أقوى من تشابه أخرب به النيب ))املؤمن كقتله

لعن املؤمن ال يبيح دم الالعن  أن  ـ بال خالف ـ هذا، وصح يقينا أن لعن املؤمن كقتله، وأمجعت األمة

إن االشتباه : كما يبيح القتل دم القاتل، وال يوجب دية كما يوجب القتل دية، فبطل قول من قال

  .)347("بني الشيئني يوجب هلما يف الشريعة حكما واحدا فيما مل ينص على اشتباههما فيه

متاثل األحكام، ألنه يؤدي إىل  وهذه األدلة اليت ساقها ابن حزم بيان منه أن التشابه ال يستلزم

  .نتيجة باطلة يف بعض احلاالت، فما كان أمره هكذا فهو باطل

إذا قلتم أن كل شيئني اشتبها يف صفة ما، فإنه : فإنه يقال هلم": ويستطرد ابن حزم فيقول

 جيب التسوية بني أحكامهما يف اإلجياب والتحليل والتحرمي يف الدين، فما الفرق بينكم وبني من

                                                 

  .7/191 ، جاإلحكام :ابن حزم) 345

  .7/192 ، جاإلحكام :ابن حزم) 346

  .7/192 ، جاملصدر السابق :ابن حزم )347
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بل كل شيئني يف العامل إذا افرتقا يف صفة ما فإنه جيب أن يفرق : عكس عليكم هذا القول بعينه فقال

  .)348("بني أحكامهما يف اإلجياب والتحليل والتحرمي يف الدين

إن هذا الشيء الذي ": بل ابن حزم يذهب إىل أبعد من هذا حني يعكس عليهم مقولتهم

، واجراء العلة يف املعلول، إمنا يصح به إبطال التساوي يف احلكم مسوه استدالال بالشاهد على الغائب

ال اثباته، ألنك مىت وجدت أشياء مستويات يف صفات ما، وهي خمتلفة األحكام فال تشك يف 

 . )349("اختالفهما، بل معرفتنا باختالفهما علم ضروري

واحد من أنواع  ينصب على نوع -واهللا أعلم-و بعد دراسة كالم ابن حزم والذي يبدو يل 

االستدالل بقياس الشاهد على الغائب وهو النوع الثاين وهو اجلمع بالعلة، أو ما ميكن أن يلحق به 

من مجع مبا جيري جمرى العلة، وأما األنواع األخرى من أنواع االستدالل بالشاهد على الغائب فلم 

  . يتناوهلا االمام ابن حزم بالنقاش

التماثل أو التشابه، بل يقيده مبا كان حتت نوع واحد أو كان  إن ابن حزم ال ينكر مبدأمث 

حتت جنس واحد، فما كان حتت نوع واحد فهما متساويان يف احلكم، وما كان حتت جنس واحد 

وما انكرنا قط متاثل األشياء، بل حنن أعرف بوجوه " :فهما متساويان يف احلكم، يقول ابن حزم

فيها، فأبا�ا اهللا تعاىل لنا، وهم خلطوا وجه نظرهم، فاختلط األمر التماثل منهم، ألننا حققنا النظر 

عليهم، وإمنا انكرنا أن حنكم للمماثالت يف صفا�ا من أجل ذلك يف الديانة بتحرمي أو إجياب أو 

  . )350("أو إمجاع من األمةrحتليل دون نص من اهللا تعاىل أو رسوله 

ستقراء، ويسميه األستاذ الزعيب باالستقراء إن قياس الشبه أو التمثيل هو نوع منأنواع اال

،ألن االستقراء العلمي ننتقل من احلكم على اجلزء إىل احلكم على الكل الذي جيمع )351(املذموم

نوع، وأما قياس الشبه فهو استقراء ننتقل من وجود صفات مشرتكة ألنواع أو األجناس للحكم عليها 

  .بنوع واحد

                                                 

  .7/192 ، جاملصدر السابق: ابن حزم) 348

  .4/303 ، جالتقريب :ابن حزم) 349

  .7/197 ، جاإلحكام :ابن حزم) 350

  .98نظرية املعرفة، ص  :الزعيب) 351
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إىل نوع لوجود شبه أو متاثل، أما االستقراء العلمي فهو  فقياس الشبه هو انتقال من نوع

انتقال من جزء إىل جزء يف نوع واحد، فالفرس نوع واالنسان نوع واجلراد نوع، تشرتك هذه األنواع 

الثالثة يف بعض الصفات وختتلف يف غريها، إال أن االشرتاك يف بعض الصفات غري موجب للتماثل 

  .محلكيف احلكم، بل يوجب اختالف ا

 عند األصوليين قياس الشبه: المطلب الخامس

بعد أن تطرقنا إىل قياس الشبه عند املناطقة أرى من الواجب بيان قياس الشبه عند األصوليني 

  .وموقفهم منه

  تعريف : الفرع األول

هو اجلمع بني األصل والفرع بوصف من االعرتاف بأن ذلك الوصف ليس " :عرفه الغزايل قال

هو الوصف الذي مل تظهر فيه املناسبة بعد البحث التام عنها ": وعرفه اآلمدي. )352("علة للحكم

  . )353("ممن هو أهله، ولكن ألف من الشارع االلتفات إليه يف بعض األحكام

وهو ما يطلق عليه عند األصوليني بالوصف الشبهي، ومسي بذلك ألنه أشبه الوصف الطردي 

أخرى، فهو قد شبه بالوصف الطردي، من جهة أن  من جهة، وأشبه الوصف املناسبة من جهة

ا�تهد مل يقف على مناسبة بني هذا الوصف وبني احلكم رغم البحث والتقصي، فظن ا�تهد أنه 

  .غري معترب كالوصف الطردي

هو قد شبه بالوصف املناسب من جهة، أن ا�تهد قد وقف على اعتبار له يف بعض و 

د أن يتوقف عن اجلزم بانتفاء مناسبته، فهنا يظن ا�تهد أنه معترب، األحكام، فإنه يوجب على ا�ته

 .  فالوصف الشبهي مرتدد بني أن يكون معتربا من جهة أو غري معترب من جهة أخرى

  

                                                 

  .2/141املستصفى، ج : الغزايل) 352

  .4/108، �اية السول، ج 2/184، �اية الوصول، ج 3/296اإلحكام، ج : ابن حزم) 353
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  منزلة قياس الشبه بين أنواع األقيسة : الفرع الثاني

  :ا األصوليون إىلفقد رتبه: منها من حيث القوة: قسم األصوليون القياس إىل أقسام متعددة

وهو إحلاق املسكوت عنه باملنطوق به بطريق األوىل، كإحلاق الضرب والشتم : فحوى اخلطاب .1

  .واللعن بالتأفيف

 ما نص الشارع على عليته .2

 .إحلاق الشيء باملنصوص عليه لكونه يف معناه كإحلاق املرأة بالرجل .3

ن يثبت احلكم يف أصل، فيستنبط ، وهو املشهور من األقيسة، وهو أ)قياس املعىن(قياس العلة  .4

 .له ا�تهد معىن ويشبهه مبسلك من مسالك العلة

  . قياس الشبه، وهو أضعفهم .5

  حجيته : الفرع الثالث

  :    اختلف األصوليون يف حجية قياس الشبه إىل مذاهب

، قال )354(ذهب مجهور األصوليني إىل أنه حجة وبه قال أكثر الفقهاء: املذهب األول

، )355(قد صار الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأتباعهم يف مجلة الفقهاء، إال أبا إسحاقاملروزيو " :الغزايل

 .)357(بل يقرر الغزايل أن جل أقيسة الفقهاء ترجع إىل قياس الشبه ،)356("إىل قبول قياس الشبه

  

                                                 

  .5/232حبر احمليط  ،2/49، الواضح يف أصول الفقه 2/874الربهان  ،2/143املستصفى ) 354

ودفن عند قرب هـ، 340تويف مبصر سنة ،ريجصاحب أيب العباس بن س ،شيخ الشافعية ،أبو إسحاق املروزي إبراهيم بن أمحد) 355

  .15/429 أعالم النبالء، ج سري: ينظر. الشافعياإلمام 

  .  378املنخول، ص  :الغزايل) 356

  .2/142 ، جاملستصفى :الغزايل) 357
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وأيب إسحاق )358(أن قياس الشبه ليس حبجة، وهو قول أيب زيد الدبوسي: املذهب الثاين

وهي رواية عن )360(وأيب بكر الصرييف)359( إسحاق الشريازي وأيب منصور البغدادياملروزي وأيب

  .اختارها القاضي أيب يعلى )361(أمحد

وهو مذهب الرازي وحاصله أن الشبه يكون معتربا فيما يغلب على الظنأنه : املذهب الثالث

أيب سريج  مناط احلكم، بأن يظنأنه مستلزم لعلة احلكم، وحكاه الباقالين يف التقريب عن

  .)362(الشافعي

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

مي تقو  :من مؤلفاته ،وهو أول من وضع علم اخلالف وأبرزه ،شيخ احلنفية ،أبو زيد الدبوسي عبد اهللا بن عمر بن عيسى) 358

  17/258 أعالم النبالء، ج سري: ينظر. هـ430مات ببخارى سنة  ،األدلة

مات  ،وكان من أكرب تالمذة أيب إسحاق اإلسفرائيين ،أحد أعالم الشافعية ،عبد القاهر بن طاهر :أبو منصور البغدادي) 359

    17/572 أعالم النبالء، ج سري: ينظر. هـ429سنة 

وكان يقال كان أعلم الناس بأصول الفقه  ،شرح الرسالة للشافعي ،د بن حممد الشافعييعقوب بن أمح :أبو بكر الصرييف) 360

  .18/245 أعالم النبالء، ج سري: ينظر. هـ466مات مبصر سنة ،بعد الشافعي

، إرشاد 3/298 ، ج، اإلحكام5/235 ، جبحر احمليطال، 2/294 ، ج، الفصول من األصول305تقومي األدلة، ص ) 361

  .1/372 ، جالفحول

  .  372/ 1 ، ج، إرشاد الفحول5/238 ، جبحر احمليطال) 362
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  : سابعالمبحث ال

  اللغة

  

أدرك ابن حزم رمحه اهللا العالقة بني اللغة العربية والنص التشريعي، فاللغة هي أداة فهم النص 

التشريعي فهما سليما، مث إن طبيعة فكر احلزمي يقتضي أن يويل اللغة ومدلوالت األلفاظ العناية 

على ظاهره الذي وضع له يف اللغة فرض، ال جيوز تعديه إال بنص أو ومحل الكالم ": الكاملة قال

  .)363("إمجاع، ألن من فعل غري ذلك أفسد احلقائق كلها والشرائع كلها واملعقول كله

  توظيف اللغة: المطلب األول

استطاع ابن حزم أن يوظف اللغة العربية يف إبطال القياس يف الكثري من املسائل الفقهية اليت 

  :الفقهاء فيها إىل القياس ومن األمثلة على ذلكاستند 

  قياس الجاموس على البقر: الفرع األول

وهذا شغب فاسد، ألن اجلواميس نوع من أنواع البقر، وقد " :قال ابن حزم مبطال هذا القياس

ذلك  جاء النص بإجياب الزكاة على البقر، والزكاة يف اجلواميس أل�ا بقر، واسم البقر يقع عليها، ولوال

ملا وجبت فيها الزكاة، وكذلك البخت واملهارى والفواجل هيأنواع من اإلبل، وكذا الضأن واملاعز يقع 

البخت ضأن اإلبل، واجلواميس ضأن البقر، وقد رأينا : عليهما اسم الغنم، وقد قال بعض الناس

االختالف أكثر مما بني احلمر املريسية ومحر الفجالني ومحر األعراب املصامدة نوعا واحدا، وبينها من 

 . )364("اجلواميس وسائر البقر وكذلك مجيع األنواع
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  قياس الجدة وبنت االبن على األم والبنت: الفرع الثاني

وهذه دعوى فاسدة، بل هذا نص جلى، وبنو البنني وبنو البنات وإن سفلوا ": قال أبو حممد

اللغة بنص القرآن اسم البنني والبنات وإن  فإنه يقع عليهن يف ـوبنات البنني بنات البنات وإن سفلن 

فجعلنا بنني له، وبنو البنني بنون بالنص، واجلد واجلدة وإن بعدا  يا بين آدم:سفلن، قال اهللا تعاىل

يعين آدم ـ  ))365َكَما َأْخَرَج أَبـََوْيُكم مَِّن اْلَجنَِّة : فاسم األب واألم يقع عليهما، كما قال تعاىل

لقول فيمن سفل من أوالد األخوة واألخوات، ومن عال من األعمام واألخوال، وهكذا ا ـ وحواء

نت ابن أخيه وأخيها، ومن كنت أوالعمات واخلاالت، فمن كنت من ولد أخيه فهو عمك وعمتك، و 

  . )366("نت ابن أخته وأختهاأمن ولد أخته فهو خالك وخالتك و 

  قياس البغل على الحمار في حرمة األكل: الفرع الثالث

إن البغل مذ ينفخ فيه الروح فهو غري احلمار، وال يسمى محارا، فال جيوز أن ": قال ابن حزم

حيكم له حبكم احلمار، ألن النص إمنا جاء بتحرمي احلمار، والبغل ليس محارا وال جزء من 

  .)367("احلمار

  .هذه بعض األمثلة أبطل ابن حزم فيها القياس مستعمال التحليل اللغوي

  أراء ابن حزم اللغوية: نيالمطلب الثا

إننا ال نستطيع فهم كيف وظف ابن حزم اللغة يف رد وإبطال القياس إال مبعرفة آراءه اللغوية 

 .اليت انطلق منها، وما كان رد القياس إال نتيجة لتلك اآلراء
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  نشأة اللغة : الفرع األول

حيح من ذلك، أن أصل أكثر الناس يف هذا والص" :يرى ابن حزم أن اللغة التوقيفية يقول

  . )368("الكالم توقيف من اهللا عز وجل حبجة السمع وبرهان ضروري

  مصادر اللغة : الفرع الثاني

  :يرى ابن حزم أن اللغة العربية نقلية وحصر طرق النقل يف 

  فهي لغة مسموعة من أهل اللسان: السماع عن العربأ ـ 

  .rرسول لغة منصوصة يف القرآن وكالم ال: االسم الشرعيب ـ 

وهي لغة يتفق عليها أهل فن من الفنون، وقد عرفها ابن حزم بأ�ا أمساء : االصطالحج ـ 

  .يتفق عليها أقوام من الناس للتفاهم يف مرادهم

فكل فن من فنون العلم له مصطلحاته اخلاصة به، فهنالك مصطلحات شرعية وقانونية 

  .واقتصادية وطيبة وغريها

 اللغة والكالم املستعمل بيننا كله ال ختلو من وجهني ال ثالث والتسمية يف": قال ابن حزم

هلما، أحدمها اسم مسع من العرب، والعرب ال تعرف القياس يف اإلحكام يف جاهليتها، أل�م مل يكن 

  .، فبطل أن يكون للقياس عندهم اسمrهلم شريعة كتابية قبل حممد 

على بعض أحكام الشريعة، كالصالة rه اسم شرعي أوقعه اهللا تعاىل ورسول: والقسم الثاين

ن يكون اهللا أوالزكاة واإلميان والكفر والنفاق وما أشبه ذلك، وتعاىل اهللا ورسوله أن يقيسا، فبطل 

مسيا القياس عربة، فهذان القسمان من األمساء الزم أن لكل متكلم �ذه اللغة، ولكل rتعاىل ورسوله 
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وام من الناس للتفاهم يف مرادهم، فذلك هلم مباح باإلمجاع، إال مسلم، وأما األمساء اليت يتفق عليها أق

  . )369("أ�م ليس هلم أن يلبسوا بذلك على الناس

  التصرف في اللغة : الفرع الثالث

ال جيوز التصرف يف اللغة إال بدليل وإال يعترب غشا وحتريفا للكالم عن مواضعه ومبطال 

وضع من الكالم يف غري مواضعه اليت وضعها اهللا تعاىل إن كل ما ي: ونقول" :للحقائق، قال ابن حزم

فيها يف الشرائع، أو يف غري املواضع اليت وضعه أهل اللغات للتفاهم فهو باطل، وحتريف للكلم عن 

مواضعه، وتبديل له، وهذا حمرم بالنص، وتدليس بضرورة العقل، وكل ما كان من الكالم موضوعا يف 

  . )370("مواضعه اليت ذكرنا فهو حق

  االلتزام بمدلول اللفظ : الفرع الرابع

فعن اهللا تعاىل بينه، وقد علمنا يقينا وقوع كل اسم rفكل ما بينه رسول اهللا " :قال ابن حزم

 يف اللغة على مسماه فيها، وأن الرب ال يسمى تينا، وأن امللح ال يسمى زبيبا، وأن التمر ال يسمى أرزا

إال بالعربية rمسماه ال على غريه، ومل يبعث  تعاىل حممدا فإذ قد أحكم اللسان كل اسم على ... 

اليت ندريها، فقد علمنا يقينا أنه عليه السالم إذا نص يف القرآن أو يف كالمه على اسم ما حبكم ما، 

تضاه ذلك االسم فقط، وال يتعدى به املوضع الذي قفواجب أن ال يوقع ذلك احلكم إال على ما ا

أن ال خيرج عن ذلك احلكم شيء مما يقتضيه االسم ويقع عليه، فالزيادة فيه، و rوضعه رسول اهللا 

على ذلك زيادة يف الدين، وهو القياس، والنقص منه نقص من الدين، وهو التخصيص، وكل ذلك 

 . )371("حرام بالنصوص اليت ذكرنا، فسبحان من خص أصحاب القياس بكال األمرين
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  حركية اللغة : الفرع الخامس

نمو و�رم ومتوت، إشارة منه إىل العالقة بني اللغة وا�تمع واحلضارة، فربط ابن حزم إن اللغة ت

اللغة بقيام الدولة وا�يارها، وكم من لغة اندثرت وضعفت ملا ضعفت الدولة أو أزيلت الدولة، وهو 

جز اللغة ها عئوكيف ظن الكثري من أبنا ،تعبري صادق منه لواقع األمة العربية واإلسالمية يف زماننا

فإن اللغة يسقط أكثرها ويبطل ": يقول ابن حزم ،العربية على مسايرة ركب احلضارة والتقدم العلمي

بسقوط الدولة أهلها، ودخول غريهم عليهم يف مساكنهم، أو بنقلهم من ديارهم واختالطهم بغريهم، 

وأما من تلفت دولتهم  فإمنا يقيد لغة األمة علومها وأخبارها وقوة دولتهم ونشاط أهلها وفراغهم،

وغلب عليهم عدوهم، واشتغلوا باخلوف واحلاجة والذل وخدمة أعدائهم فمضمون منهم موت 

اخلواطر، ورمبا كان ذلك سببا لذهاب لغتهم، ونسيان انسا�م وأخبارهم، وبيود علومهم، وهذا 

  . )372("موجود باملشاهدة ومعلوم بالعقل ضرورة

وهي تدل على علو كعبه يف هذا الشأن، وبناء على ما سبق راء ابن حزم يف اللغة آهذه بعض 

فابن حزم يرى أن اللغة وحدة متكاملة، فالبد من ضبط داللتها صونا للذهن عن الزلل واخلطأ وقطعا 

لدابر احملرفني واملبطلني للحقائق، فابن حزم يعترب القياس تصرف يف اللفظ ونقل عن موضعه من غري 

  .على اللغة وعلى الشرع وهو حمرم بالنصحجة وبرهان، فهو اعتداء 

فاألصل يف اللغة أن يقع كل اسم على مسماه وال يتعدى به املوضع الذي جاء به العرب أو 

  . ، وال خيرج منه شيء مما يقتضيه ذلك االسم، والقياس زيادة فهو باطلrالنيب 
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  الفصل الثالث

  األدلة الفرعية لنفاة القياس والمثبتين ومناقشتها

  :وفيه

 أدلة النفاة واملثبتني: املبحث األول  

 مناقشة أدلة الفريقني: املبحث الثاين.  

  :تمهيد

بدأ بسرد أدلة  منهجا واضحا يف بيان موقفه، حيث ابن حزم يف كتابه اإلحكام سلك 

أصحاب القياس من املنقول واملعقول، مث أتى عليها ونسفها، مث ذهب بعد ذلك مبينا بوضوح موقفه 

  .مؤيدا باألدلة والرباهني اسمن القي

مل تصدر نتيجة ترف فكري، أو ألسباب ذاتية، بل صدرت عن  ـ رمحه اهللا ـ راء ابن حزمآإن  

  .احلقيقةقناعة، والغرض منها البحث عن 

وقد قسمت هذا الفصل إىل مبحثني، وكل مبحث إىل مطلبني، ففي املبحث األول ذكرت 

  .حزم إلبطال القياس، مث يف املطلب الثاين ذكرت أدلة اجلمهور أدلة الفريقني، وبدأت بذكر أدلة ابن

ل ملناقشة أدلة اجلمهور، وأما و وأما املبحث الثاين فناقشت أدلة الفريقني، فكان املطلب األ

  . املطلب الثاين ملناقشة ابن حزم
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  : المبحث األول

  أدلة الفريقين

 تعية القياس إىل جمموعة من األدلة وتنوعاستند أهل العلم سواء املثبتون أو النفاة يف مشرو 

هذه األدلة إىل نقلية وعقلية، فكل واحد حشر من األدلة ما استطاع، ولبيان أدلة الفريقني قسمت 

واملطلب الثاين هو لذكر ، هذا املبحث إىل مطلبني، املطلب األول ذكرت أدلة ابن حزم النقلية والعقلية

  .  أدلة اجلمهور

  ة ابن حزم على إبطال القياسأدل: المطلب األول

إن استقراء ما كتبه ابن حزم يف كتابيه اإلحكام والصادع يبني لنا أن ابن حزم استند إىل 

  .هي مزج بني الدليل النقلي والدليل العقليفاملعقول واملنقول إلبطال القياس، 

  أدلة ابن حزم النقلية: الفرع األول

  :الدليل األول من القرآن

يِن َما َلْم يَْأَذن ِبِه اللَّهُ أَ : اآليةـ  1 وجه الداللة ، ))373ْم َلُهْم ُشرََكاء َشَرُعوا َلُهم مَِّن الدِّ

إن كل ما مل ينص عليه فهو شرع مل يأذن به اهللا  تعاىل، وهذه صفة القياس، وهذا  ،من اآلية الكرمية

  .)374(حرام

ُهْم َلَفرِيًقا يـَْلُووَن أَْلِسنَ : اآليةـ  2 تَـُهم بِاْلِكَتاِب لَِتْحَسُبوُه ِمَن اْلِكَتاِب َوَما ُهَو ِمَن َوِإنَّ ِمنـْ

فكل ما مل ينص اهللا ورسوله عنه  ، ))375اْلِكَتاِب َويـَُقوُلوَن ُهَو ِمْن ِعنِد الّلِه َوَما ُهَو ِمْن ِعنِد الّلهِ 

  .)376(و باطل فهو من عند غري اهللا تعاىل، ومبا أن القياس غري منصوص عليه فهو من عند غري اهللا فه

                                                 

  .]4 :الشورى[) 373
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، فالقياس تعد على حكم اهللا، ))377َوَمن يـَتَـَعدَّ ُحُدوَد اللَِّه فـََقْد ظََلَم نـَْفَسهُ : اآليةـ  3

  . )378(ألن القائس حيرم أو يوجب أو يبيح أمرا قياسا على كالم اهللا 

على ربه تعاىل برأيه وقياسه  شيئا ستدركامن ف  ،))379ُقْل أَأَنُتْم َأْعَلُم َأِم الّلهُ : يةاآلـ  4

  .)380("بتحرميهوال إجيابه، فقد دخل حتت هذه العظيمة املذكورة يف اآلية نص مل يأتو 

تَـَرى َعَلى الّلِه َكِذبًا : يةاآلـ  5 َأْم ُكنُتْم ُشَهَداء ِإْذ َوصَّاُكُم الّلُه ِبَهـَذا َفَمْن َأْظَلُم ِممَِّن افـْ

أن ما مل يوص به اهللا فهو افرتاء على  الداللة من اآلية الكرمية، ووجه . ))381لُِيِضلَّ النَّاَس ِبَغْيِر ِعْلمٍ 

  . )382(اهللا، ومبا أن القياس مل يثبت نص يوصي به، فهو باطل

  .))383َوَما اْختَـَلْفُتْم ِفيِه ِمن َشْيٍء َفُحْكُمُه ِإَلى اللَّهِ : اآليةـ  6

الّلِه َوالرَُّسوِل ِإن ُكنُتْم تـُْؤِمُنوَن بِالّلِه َواْليَـْوِم فَِإن تـََنازَْعُتْم ِفي َشْيٍء فـَُردُّوُه ِإَلى :اآليةـ  7

  ))384اآلِخرِ 

هو الرد إليه  rأمجع أهل العلم أن الرد إىل اهللا هو الرد إىل كتابه العزيز، وأما الرد إىل رسوله 

  .)385(يف حضوره وحياته، وإىل سنته يف غيبته ومماته، وأما القياس فليس �ذا وال هذا

ومل يأمرنا  rنازع فالواجب على املسلم أن يعود إىل القرآن وإىل سنة رسول اهللا فعند الت

  بالعودة إىل القياس
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  .1/227 ، جإعالم املوقعني :ابن القيم) 385
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وجه الداللة من اآلية و .))386...يَاأَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َأِطيُعوْا الّلَه َوَأِطيُعوْا الرَُّسولَ : اآليةـ  8

  .)387(فلو كان القياس من الدين لبينه لنا وأمرنا به rه أن اهللا أمرنا بااللتزام بكتابه وسنة رسول الكرمية

ُتم مَّا أَنَزَل الّلُه َلُكم مِّن رِّْزٍق َفَجَعْلُتم مِّْنُه َحَراًما َوَحَالًال ُقْل آلّلُه َأِذَن : اآليةـ  9 ُقْل َأرَأَيـْ

أحل أو حرم شيئا بغري نص  ووجه الداللة من اآلية الكرمية أن من  ،))388َلُكْم َأْم َعَلى الّلِه تـَْفتَـُرون

  . )389(شرعي فهو مفرت، واستعمال القياس يف بيان األحكام هو افرتاء على اهللا

  :الدليل الثاني من السنة

إن عمر رأى على رجل من آل عطارد قباء من ديباج أو حرير، ((: عن ابن عمر قالـ  1

حلة سرياء، rه، فأهدي لرسول اهللا إمنا يلبس هذا من ال خالق ل: فقال لرسول اهللا لو اشرتيته، فقال

إمنا بعثتها إليك لتستمع : قال: أرسلت �ا إيل وقد مسعتك قلت فيها ما قلت: فأرسل �ا إيل فقلت

إين مل أبعث إليك لتلبسها، ولكن بعثت �ا لتشققها مخرا بني : فقال(( :ويف رواية عند مسلم ).)�ا

  . )390())نسائك

فانكر رسول اهللا عليه الصالة والسالم على عمر ": بن حزمووجه الداللة من احلديث، قال ا

نكر على أسامة تسويته بني امللك واللباس أتسويته بني امللك واالنتفاع والبيع وبني اللباس املنهي، و 

  .)391("نكر عليه السالم القياسني معاأأيضا، ف

فال تضيعوها،  إن اهللا فرض فرائض((: rقال رسول اهللا : عن أيب ثعلبة اخلشين، قالـ  2

وحد حدودا فال تعتدوها، و�ى عن أشياء فال تنتهكوها، وسكت عن أشياء من غري نسيان هلا رمحة 

  .)392())لكم فال تبحثوا عنها

                                                 

  ]. 59 :النساء[) 386

  .508 ، صالصادع :ابن حزم) 387

  .]59 :يونس[) 388

  20./8 ، جاإلحكام :ابن حزم) 389

  .14/37 ،رواه مسلم يف كتاب اللباس، باب حترمي استعمال الذهب واحلرير على الرجل وإباحته للنساء) 390

  .8/24م، ج رواه ابن حزم يف اإلحكا) 391

وابن القيم  رجبوصححه ابن حزم وابن ، 7/55والطربي يف التفسري ، 4/115واحلاكم ، 502رقطين رقم ارواه الد) 392

  .   وغريهم
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تفرتق أميت على بضع وسبعني ((: rقال رسول اهللا : عن عوف بن مالك األشجعي قالـ  3

  .)393())فيحلون احلرام وحيرمون احلالل فرقة، أعظمها فتنة على أميت قوم يقيسون األمور برأيهم،

أيها الناس قد فرض اهللا احلج : ، فقالrخطبنا رسول اهللا : قال عن أيب هريرةـ  4

لو ((: rأ كل عام يا رسول اهللا، فسكت حىت قاهلا ثالثا، فقال رسول اهللا : فحجوا، فقال رجل

ن قبلكم بكثرة سؤاهلم واختالفهم قلت نعم لوجبت وملا استطعتم، ذروين ما تركتم، فإمنا هلك من كا

  . )394())على انبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا �يتكم عن شيء فدعوه

من هذه األحاديث أن احلكم ثالثة أنواع، واجب ملزم العمل به، و�ي ملزم  وجه الداللة

جوه الثالثة وهي األمر والنهي والقياس خارج عن الو برتكه واالبتعاد عنه، ومسكوت عنه فهو عفو، 

واملسكوت عنه، فيكون باطال، واملقيس مسكوت عنه بال ريب فيكون عفوا، فإحلاقه باحلرام حترمي ملا 

  .)395( عفى اهللا عنه

مل يزل أمر بين إسرائيل مستقيما حىت  (( :قالrن رسول اهللا أ عن واثلة بن األسقع ـ  5

  .)396())يكن مبا كان فضلوا وأضلواكثر فيهم أوالد السبايا، فقاسوا ما مل 

تعمل هذه األمة برهة بالكتاب وبرهة بالسنة، ((: قالrأن رسول اهللا عن أيب هريرة ـ  6

  .)397())مث برهة بالرأي، فإذا فعلوا ذلك ضلوا

                                                 

  .وسنده ضعيف جدا سبق خترجيه 8/25 اإلحكام رواه ابن حزم يف) 393

  . rيف كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، باب االقتداء بسنن رسول اهللا ، 7288رواه البخاري رقم ) 394

  .508ص  ،الصادع :ابن حزم) 395

ضعفه ص،و العايف املقدمة، باب اجتناب الرأي والقياس من حديث عبد اهللا بن عمرو بن  26رواه ابن ماجه يف سننه رقم) 396

. 1/54، ج هذا إسناد ضعيف لضعف أيب الرجال وامسه حارثة بن حممد بن عبد الرمحن :البوصريي، يف مصباح الزجاجة وقال

وضعفه األلباين يف سلسلة األحاديث الضعيفة  3888وأبو نعيم يف معرفة الصحابة رقم 2121ورواه كذلك البزار يف مسنده رقم 

  من قول عروة بن الزبري ، والصواب أنه صحيح4336رقم

. 5856وأبو يعلى يف مسنده رقم  1998وابن عبد الرب يف جامع بيان العلم رقم  294رواه ابن حزم يف الصادع رقم ) 397

نظر جممع ي.وفيه عثمان بن عبد الرمحن الزهري الوقاصي متفق على ترك حديثه: ، قال اهليثمي2/179واخلطيب يف الفقيه واملتفقه 

  . 1/179الزوائد 
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ما بعث اهللا من نيب إال كان حقا (( :قالrعن عبد اهللا بن عمرو بن العاص أن النيب ـ  7

  .)398())خري ما يعلمه هلم، وينهاهم عن شر ما يعلمه هلمعليه أن يدل أمته على 

 ))إعالم املوقعني((منا ساقه ابن القيم يف كتابه إهذا الدليل مل يذكره ابن حزم يف مصنفاته و و 

أن الرأي والقياس لو كان خريا لنا  ،عند حديثه عن أدلة نفاة القياس، ووجه الداللة من هذا احلديث

إذا أوجبت عليكم شيئا أو حرمته فقيسوا عليه، ما كان : إليه، ولقال هلم وأرشدناrلبينه رسول اهللا 

  .بينه وبينه وصف جامع أو ما أشبهه، ولكن حذرهم من الرأي والقياس

  :الدليل الثالث آثار الصحابة

فال تضرب له rإذا أتاك احلديث عن رسول اهللا ((: أنه قال البن عباسعن أيب هريرة ـ  1

  . )399())مثالاأل

، ....أربعأحب الكالم إىل اهللا ((: rقال رسول اهللا : قالعن مسرة بن جندب ـ  2

أمث هو فيقول ال، إمنا هن أربع : نك تقولإال تسمني غالمك يسارا وال رباحا وال جنيحا وال أفلح، ف

  .)400())فال تزيدون علي

ه زيادة يف وأخرب أن ،فهذا مسرة بن جندب مل يستجز القياس": وجه الداللة قال ابن حزم

ال، فلم جيز : ومثل هذا يلزم يف خرية وسعد وفرج، أمث فرج أمث خرية فيقول: السنة ومل يستجزأن يقول

عن األربع بالقياس تسمية مسرة أن ينهى عما عدا األربع قياسا عليها، وجعل ذاك زيادة فلم يزد 

  . )401("خرية وسعد

                                                 

  . يف كتاب االمارة، باب وجوب الوفاء ببيعة اخللفاء 1844رواه مسلم يف صحيحه رقم ) 398

يف الطهارة، باب الوضوء مما غريت النار،  79، والرتمذي، رقم 503/ 2، وأمحد ج 8/26 ، جاإلحكام يف ابن حزمرواه ) 399

  .r، يف املقدمة، باب تعظيم حديث رسول اهللا 22وابن ماجة، رقم 

  .8/26باب كراهية التسمية باألمساء القبيحة،وابن حزم يف اإلحكام  ،2137اه مسلم رقم رو ) 400

  . 8/26 ، جاإلحكام :ابن حزم) 401
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قال ، ))....ع ال جتزى يف األضاحيأرب((: قالrن رسول اهللا أعن الرباء بن عازب ـ  3

فما كرهت منه فدعه وال حترمه : فإين أكره أن يكون نقص يف القرن واألذن، قال:()عبيد بن فريوز(

  . )402()على أحد

كان أهل اجلاهلية يأكلون أشياء ويرتكون أشياء تقذرا، فبعث ": قالعن ابن عباس ـ  4

حرامه، فما أحل فهو حالل، وما حرم فهو حرام، وما نزل كتابه، وأحل حالله وحرم ، وأrاهللا نبيه 

  ".والصحيح عن ابن عباس إبطال القياس": قال ابن حزم ،)403("سكت عنه فهو عفو

  .)404(قال جماهد يعين املقايسة، "�ى عن املكايلةأن عمر بن اخلطاب ": عن جماهدـ  5

يرتك ألحد قد وضحت األمور، وسنت السنن، ومل " :قالعن عمر بن اخلطاب ـ  6

  .)405("متكلم، إال أن يضل عبد عن عمد

ال أقول عام  ،ليس عام إال والذي بعده شر منه": أنه قالعن عبد اهللا بن مسعود ـ  7

أمطر من عام، وال عام أخصب من عام، وال أمري خري من أمري، ولكن ذهاب خياركم و علمائكم، 

  .)406("وينثلممث حيدث قوم يقيسون األمور برأيهم، فينهدم اإلسالم 

  . )407("كتاب ناطق، وسنة ماضية وال أدري: العلم ثالثة أشياء" :عن ابن عمر، قالـ  8

                                                 

، يف الضحايا، باب ما ال جيوز يف 2802، وأبو داود، رقم 284/ 4، وأمحد 27 /8رواه ابن حزم يف اإلحكام، ج ) 402

  . ما ال حيوز يف األضاحي، وقال حديث حسن صحيح ، يف األضاحي، باب1497األضاحي، والرتمذي، رقم 

  .8/27 ، جوابن حزم يف اإلحكام، 4/115يف األطعمة باب مامل بذكر حترميه واحلاكم3800رواه أبو داود رقم ) 403

  .28/ 8اإلحكام، ج : ابن حزم) 404

  . 8/29 ، جرواه ابن حزم يف اإلحكام) 405

و ابن 1/182و اخلطيب يف الفقيه واملتفقه8551لطرباين يف الكبري رقمو ا1/65و الدارمي29 /8اإلحكام، ج : ابن حزم) 406

  .اسناده جيد 13/20و قال احلافظ يف الفتح2007عبد الرب يف جامع بيان العلم رقم

وابن الرب يف جامع ، 1/172والطرباين يف األوسط جممع الزوائد  1/65الدارمي ، و 8/30، ج رواه ابن حزم يف اإلحكام) 407

كان ضعيفا عندهم يف احلديث كتبوا عنه   7/344وفيه عمر بن حصني، قال ابن سعد يف الطبقات الكربى ، 1387البيان رقم 

  .وتركوه
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يا جابر، إنك من فقهاء البصرة : لقيين ابن عمر، فقال": عن جابر بن زيد قالـ  9

  . )408("وستستفىت، فال تفتني إال بكتاب اهللا أو سنة ماضية أو ال أدري

عن نبيذ اجلر  �rى رسول اهللا": ن عبد اهللا بن أيب أوىف قالعن سليمان الشيباين، عـ  10

  . )409("ال أدري: فاألبيض؟ قال: قلت ،األخضر

ما الفرق بني األخضر واألبيض،كما : فلو جاز القياس عند ابن أيب أوىف لقال" :قال ابن حزم

األرز والرب وسائر ما  ما الفرق بني الزيت والسمن وبني الفأر امليت والسنور امليت، وبني: يقول هؤالء

  .)410("قاسوا فيه، لكنه وقف عند النص، وهذا هو الذي ال جيوز غريه

تكون فنت يكثر فيها املال ويفتح فيها القرآن، حىت يقرأه ": عن معاذ بن جبل قالـ  11

النية، قرأنه عواهللا أل: الرجل فال يتبع، فيقول فيقرأهة والصغري والكبري واملؤمن واملنافق، أالرجل واملر 

عالنية فال يتبع، فيتخذ مسجدا، ويبتدع كالما ليس من الكتاب اهللا وال من سنة رسول اهللا  فيقرأه

r411("، فإياكم وإياه، فإ�ا بدعة ضاللة قاهلا ثالث مرات(.  

إياكم و أرأيت أرأيت، فإ�ا هلك من كان قبلكم بأرأيت ": عن ابن مسعود قالـ  12

ال أعلم، فإنه : دم بعد ثبو�ا، وإذا سئل أحدكم عما ال يعلم فليقلأرأيت، وال تقيسوا شيئا فتزل ق

  .)412("ثلث العلم

نكم إن عملتم يف دينكم بالقياس أحللتم كثريا مما حرم عليكم إ": عن ابن مسعودـ  13

  .)413("وحرمتم كثريا مما أحل لكم

                                                 

اخلطيب يف ، و 2/161 ، جالدارميو ، 2/204 ، جالبخاري يف التاريخ الكبريو ، 8/30، ج رواه ابن حزم يف اإلحكام) 408

  . 3/86 ، جأبو نعيم يف احللية، و 2/163 ، جاملتفقهالفقيه و 

  .  5274، رقم يف األوعية والظروف بعد النهيrباب ترخيص النيب  ،كتاب األشربةرواه البخاري،) 409

  . 30/ 8االحكام، ج : ابن حزم) 410

  .وصححه 4/466واحلاكم ،1/232ج  ةيوأبو نعيم يف احلل 8/31اإلحكام ) 411

 1/180وقال اهليثمي يف جممع الزوائد 1/57، ج نيإعالم املوقع ،سعيد بن منصورو  8550الطرباين يف الكبري رقم رواه ) 412

  . والشعيب مل يسمع من ابن مسعود وفيه جابر اجلعفي ضعيف

  .1/253 ، جإعالم املوقعني :ابن القيم) 413
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وابن  فهؤالء عمر وابن عمر: "... قال ابن حزم بعد أن ساق هذه اآلثار عن الصحابة

مسعود وأبو هريرة ومعاذ بن جبل ومسرة بن جندب وابن عباس والرباء بن عازب وعبد اهللا بن أيب أوىف 

، وهذه rومعاوية كلهم يبطلون القياس، وما ليس موجودا يف القرآن وال يف السنة عن رسول اهللا 

  .)414("ابةصفة الرأي والقياس والتعليل وقد قدمنا أنه ال يصح خالف هذا عن أحد من الصح

  : الدليل الرابع آثار التابعين

القياس شؤم، وأول من قاس إبليس فهلك، وإمنا عبدت الشمس والقمر ": قال ابن سريينـ  1

  .)415("باملقاييس

  .)416("إن السنة سبقت قياسكم": عن شريح القاضي قالـ  2

ت عن مسألة إذا سئل :نأحفظ عين ثالثا هلا شا: قال يل الشعيب": زدي قالعن داود األـ  3

 ،))417أرأيت من أختذ إهله هواهفإن اهللا قال يف كتابه " أرأيت" فال تتبع مسألتك ،فأجبت فيها

إذا سئلت عن مسألة فال تقس شيئا بشيء، فرمبا حرمت حالال أو : حىت فرغ من اآلية، والثانية

  .)418("إذا سئلت عما ال تعلم فقل ال أعلم، وأنا شريكك: حللت حراما، والثالثة

  . )419("أخاف أن تزل رجلي: قال ؟ال أقيس شيئا بشيء، قلت له مل: "عن مسروق قالـ  4

إياكم واملقايسة، فالذي نفس بيده لئن أخذمت باملقايسة لتحلن احلرام ": عن الشعيب قالـ  5

  . )420()فأحفظوه rولتحرمن احلالل، ولكن ما بلغكم عن أصحاب رسول اهللا 

                                                 

  .8/31 ، جاإلحكام :ابن حزم) 414

واخلطيب يف  ،1675وابن عبد الرب يف جامع بيان العلم رقم ،1/65 ، جوالدارمي ،8/32 ، جرواه ابن حزم يف اإلحكام) 415

 .1/466، ج الفقيه واملتفقه

 ، ج، وعزاه احلافظ يف الفتح9/385، ج وعبد الرزاق ،1/66، ج والدرامي ،8/32، ج رواه ابن حزم يف اإلحكام) 416

 .البن املنذر وقال سنده صحيح 12/236

  ].43: الفرقان[ )417

 .2096لرب يف جامع بيان العلم رقم عبد اوابن  ،1/65، ج والدرامي ،8/32 ، جرواه ابن حزم يف اإلحكام) 418

اخلطيب يف و  1676وابن عبد الرب يف جامع بيان العلم رقم  ،1/65، ج والدرامي ،8/32، ج رواه ابن حزم يف اإلحكام) 419

 .1/458الفقيه واملتفقه 

 ، جاملتفقهالفقيه و  واخلطيب يف 2016 يف جامع بيان العلم رقم وابن عبد الرب ،8/33، ج رواه ابن حزم يف اإلحكام) 420

1/183. 
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  .)421("توضع باملقاييسالسنة مل ": عن الشعيب قالـ  6

أخذ هذا : إن اخلليل بن أمحد يبطل القياس، فقال األصمعي :هعن األصمعي أنه قيل لـ  7

  .)422(عن إياس بن معاوية

فإنا نقف  ،اتق اهللا وال تقس": عن جعفر بن حممد بن علي بن احلسني قال أليب حنيفةـ  8

، قال اهللا تبارك وتعاىل، وتقول  rل اهللا قال رسو : غدا حنن ومن خالفنا بني يدي اهللا تعاىل، فنقول

  . )423("أنت وأصحابك رأينا وقسنا، فيفعل اهللا بنا وبكم ما يشاء

إمنا هلكتم حني : خذ بيديآقال عامر الشعيب يوما، وهو ": عن صاحل بن مسلم قالـ  9

  . )424("تركتم اآلثار وأخذمت باملقاييس

  . )425("ر إال باملقاييسما عبدت الشمس والقم" :عن ابن شربمة، قالـ  10

  : الدليل الخامس اإلجماع

وأما اإلمجاع فقد بيناه على ترك القياس " :فقد نقل ابن حزم اإلمجاع على إبطال القياس قال

، ومبا rومبا صح عن رسول اهللا  ،من وجوه كثرية، وهي إمجاع األمة كلها على وجوب األخذ بالقرآن

مَّا : من الشرائع، وأمجعت على تصديق قول اهللا تعاىل أمجعت األمة كلها على وجوبه أو حترميه

 .       )427(اْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم : ، وعلى قوله تعاىل))426فـَرَّْطَنا ِفي الِكَتاِب ِمن َشْيٍء 

  . )428(وهذا إمجاع على ترك القياس، وأن ال حاجة ألحد إليه

                                                 

 .2025وابن عبد الرب يف جامع بيان العلم رقم ، 8/33، ج رواه ابن حزم يف اإلحكام) 421

 . 8/33، ج رواه ابن حزم يف اإلحكام) 422

 . 8/34 ، جرواه ابن حزم يف اإلحكام) 423

 . 8/32 ، جرواه ابن حزم يف اإلحكام) 424

 .1/466، ج رواه اخلطيب يف الفقيه واملتفقه) 425

 ].38: األنعام[ )426

 ].03: املائدة[) 427

 .8/37 ، جاإلحكام :ابن حزم) 428
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  األدلة العقلية: الفرع الثاني

ألدلة اليت ساقها اإلمام ابن حزم يظهر لنا تنوعها إىل أدلة نقلية وعقلية، وبعد أن إن حتليل ا

  :  ذكرت األدلة النقلية سأذكر األدلة العقلية وهي

  االستصحاب: الدليل األول

كسائر احلجج، rلو كان القياس من حجج اهللا وأدلة أحكامه لكان حجة يف زمن النيب 

  .ن حجة بعدهمل يكrفلما مل يكن حجة يف زمنه 

  مرتبة العفو : الدليل الثاني

  :لقد دلت األدلة من الكتاب والسنة على مرتبة العفو يف التشريع ومن هذه األدلة

َها :اآليةـ  1 يَاأَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َال َتْسأَُلوْا َعْن َأْشَياء ِإن تـُْبَد َلُكْم َتُسؤُْكْم َوِإن َتْسأَُلوْا َعنـْ

َها َوالّلُه َغُفوٌر َحِليم ِحيَن يـُنَـزَّلُ  ْبِلُكْم { 101} اْلُقْرآُن تـُْبَد َلُكْم َعَفا الّلُه َعنـْ َقْد َسأََلَها قـَْوٌم مِّن قـَ

  .  ))429ثُمَّ َأْصَبُحوْا ِبَها َكاِفرِين

ذروين ما تركتم، فإمنا هلك من كان قبلكم (: (rقال رسول اهللا : ، قالعن أيب هريرة ـ  2

ختالفهم عن أنبيائهم، فإذا �يتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فخذوا بكثرة سؤاهلم  وا

  .)430())منه ما استطعتم

وسكت عن أشياء من غري نسيان هلا رمحة لكم فال ...((: حديث أيب ثعلبة اخلشينـ  3

 .)431())تبحثوا عنها

  

                                                 

 .]102، 101 :املائدة[) 429

 . سبق خترجيه) 430

 .  سبق خترجيه) 431
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، واحلرام ما احلالل ما أحل اهللا: عن أشياء فقالrسئل النيب ((: ، قالعن سلمان ـ  4

  .)432())حرم اهللا، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه

إن هذه األدلة تدل داللة صرحية  أن كل ما سكت عنه الشارع احلكيم من إجياب أو حترمي 

فال جيوز حترميه وال إجيابه قياسا على ما أوجبه أو " :فهو عفو عنه، يباح إباحة العفو، قال ابن القيم

ن أ ذلك يستلزم رفع هذه القسم بالكلية أو إلغاءه، إذا املسكوت عنه البدحرمه جبامع بينهما، فإن 

يكون بينه وبني احملرم شبه ووصف جامع أو بينه وبني الواجب، فلو جاز إحلاقه به مل يكن هناك قسم 

قد عفي عنه، ومل يكن ما سكت عنه قد عفا عنه، بل يكون ما سكت عنه قد حرمه قياسا على ما 

سبيل إىل دفعه، وحينئذ فيكون حترمي ما سكت عنه تبديال حلكمه، وقد ذم اهللا تعاىل حرمه، وهذا ال 

  . )433("من بدل القول الذي أمر به

جعل القسمة ثالثية rوإذا رجعنا إىل حديث أيب هريرة أو أيب ثعلبة اخلشين فإن الرسول 

به بالكلية، وإما فقط، مأمور به فالواجب فعله حبسب االستطاعة، أو منهي عنه فالواجب اجتنا

مسكوت عنه وهو العفو، فال يتعرض للسؤال والبحث، فالواجب علينا هو امتثال أوامره ونواهيه وترك 

وليس ذلك الرتك جهال وجتهيال حلكمه، بل إثبات حلكم ": البحث عما سكت عنه، قال ابن القيم

  . )434("العفو، وهو إباحة العامة ورفع احلرج عن فاعله

احلكيم عن القياس ومل يأمرنا به ومل يبينه لنا، كان رمحة بنا، فالواجب  فلما سكت الشارع

  . عدم البحث عن القياس وإشغال الفكر به، ألنه رد وانكار ملرتبة العفو

  البراءة األصلية : الدليل الثالث

األصل براءة الذمة من التكليف حىت يقوم الدليل، فحكم القياس إما أن يكون موافقا للرباءة 

  .صلية، ففي هذه احلالة مل يفد القياس شيئا ألن مقتضاه متحقق �ااأل

                                                 

باب أكل اجلنب : يف األطعمة 3367يف اللباس باب ما جاء يف لبس الفراء وابن ماجة رقم 1726رواه الرتمذي رقم ) 432

 . وهذا اسناد جيد مرفوع: ن القيموقال اب ،2/1117، ج والسمن

 .  1/242 ، جإعالم املوقعني :ابن القيم) 433

 .1/243 ج املصدر السابق، :ابن القيم )434
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وأما إن كان خمالفا للقياس امتنع القياس، ألن الرباءة األصلية متيقنة فال ترفع بأمر غري متيقن 

  .)435(من صحته، فثبت عندنا أن اليقني ميتنع أن يزول بغري اليقني

  الدليل الرابع

ص ما يلي أن قول أصحاب القياس، حكم اهللا كذا، وحكم إن تتبع ما كتبه ابن حزم نستخل

اهللا كذا خرب عن اهللا، واخلرب عن اهللا ال يعرف إال بالتوقيف، وإذا كان الشارع احلكيم مل خيرب عن 

  .)436(حكم اهللا قياس كذا: حكم األرز مثال،فكيف نقول

  قاعدة ما يلزم الكل يلزم البعض: الدليل الخامس

أنه جائز أن توجد الشريعة كلها أوهلا عن ـ  بال خالف منهمـ كلهم   وقد أقر" :قال ابن حزم

أنه ال جيوز أن توجد الشريعة كلكها قياسا  ـ بال خالف من أحد منهم ـ أخرها نصا، وأقروا كلهم

ومن الرباهني الضرورية عند ذي حس وعقل أن ما لزم الكل لزم البعض، فالشرائع كلها ال   .البتة

وز أن توجد قياسا من أحد، فبعضها ال جيوز أن يوجد قياسا، وليس هذا قياسا، ميكن البتة وال حي

هم أحياء ناطقني، فكل واحد منهم حي لإذا كان الناس ك: كنه برهان ضروري، كقول القائللو 

  . )437("ناطق

  أدلة أصحاب القياس: المطلب الثاني

ستقصاء أدلة أصحاب إن أول مالحظة ممكن أن يتنبه إليها الباحث قدرة ابن حزم على ا

  .القياس، فقد ذكر من األدلة على مشروعية القياس ما مل يذكره أصحاب القياس

إن ابن حزم يف كتابه اإلحكام بدأ بذكر أدلة أصحاب القياس من املنقول : واملالحظة الثانية

  واملعقول مث نسفها مجيعا، مث اتبعها بأدلة نفاة القياس

                                                 

 .1/261 ، جاملصدر السابق :ابن القيم )435

 .3/500 ، جالغزايل، املستصفىو ، 2/546 ، جاحكام الفصول :الباجي) 436

 . 8/39 ج االحكام،: ابن حزم) 437
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  األدلة النقلية: الفرع األول

  من القرآن لكرمي: لدليل األولا

النهي عن مجيع أنواع  ووجه الداللة من اآلية الكرمية.))438َفَال تـَُقل لَُّهَمآ ُأفٍّ : اآليةـ  1

  .األذى من قول أو فعل، فلو لطم الرجل أباه مث قال إين مل أقل له أف لعده الناس جاهال أو جمنونا

َال تـَْقتـُُلوْا الصَّْيَد َوأَنُتْم ُحُرٌم َوَمن قـَتَـَلُه ِمنُكم مُّتَـَعمًِّدا َفَجَزاء  يَاأَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ : اآليةـ  2

َتَل ِمَن النـََّعمِ  وأول من استدل �ذه اآلية على مشروعية القياس الشافعي رمحه اهللا،  .))439مِّْثُل َما قـَ

ام الشيء، فدل ذلك على أن أن اهللا تعاىل قد أقام مثل الشيء مق: من اآلية الكرمية ووجه الداللة

  .440حكم الشيء يعطى لنظريه، وأن املتماثلني حكمهما واحد، وذلك هو القياس الشرعي

أن االعتبار : ووجه الداللة من اآلية الكرمية. ))441فَاْعَتِبُروا يَاُأوِلي األَْبَصار:اآليةـ  3

 املوضع الذي يعرب عليه، ومعرب مشتق من العبور وهو املرور، يقال عربت عليه، وعربت النهر، واملعرب

: السفينة، والعربة الدمعة اليت عربت من اجلفن، عرب الرؤيا وعربها، جاوزها إىل ما يالزمها، والقياس

  . )442(عبور من حكم األصل إىل حكم الفرع، فكان داخال حتت األمر

، ومن مجلة أفراده أمر مباهية االعتبار، وهو أمر شامل جلميع أنواع االعتبار" :قال ابن السبكي

 .)443("القياس، فوجب أن يكون االعتبار مأمورا به

وأما اإلمام الباجي فقد نقل عن أهل اللغةأن معىن االعتبار هو متثيل الشيء بغريه وإجراء 

أنه فسر قوله ـ  رمحه اهللاـ )445(وقد روي عن ثعلب" :،قال الباجي)444(حكمه عليه، و مساواته به

                                                 

 .]23 :اإلسراء[) 438

 .]95 :املائدة[ )439
 77ه،ص1345السنة 1عيسى منون،نرباس العقول يف حتقيق القياس عند علماء األصول،املطبعة املنريية مصر ط)  440

 .]02:احلشر[) 441

 .4/53 ، ج، السمعاين قواطع األدلة5/22، الزركشي، البحر احمليط، ج 7/3096، ج نفائس األصول :القرايف) 442

 .3/10اإل�اج، ج  :السبكي) 443

 . 2/559 ، جإحكام الفصول :الباجي) 444

أعالم النبالء،  سري: ينظر. هـ291ؤلفاته معاين القرآن مات سنة من م ،احملدث إمام النحو ،أمحد بن حيي بن يزيد :ثعلب) 445

 .16/5 ج
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بأن املراد به القياس، وأن االعتبار هو القياس، وهو ممن  ،))446راُأوِلي األَْبَصافَاْعَتِبُروا يَ : تعاىل

  . )447("يعول على قوله يف اللغة والنقل عن العرب

املعىن ر، و هو العبور واملرو : املعىن األول: بناء على هذا النقل فإن معىن االعتبار يف اللغة هوو 

  .هو متثيل الشيء بغريه: الثاين

دل �ذه اآلية على مشروعية القياس ابن سريج يف كتابه القياس مث تبعه أهل أول من استو 

ية آ: إىل أن أقوى أدلة اجلمهور من القرآن الكرمي هي ))قواطع األدلة((العلم، وذهب صاحب 

ويف الباب آيات كثرية، وأحسن ما يستدل به " :، قال))448...َوَلْو َردُّوُه ِإَلى الرَُّسولِ يةآاالعتبار و 

  . )449("اتان اآليتانه

ُهْم َلَعِلَمُه الَِّذيَن َيْسَتنِبطُونَُه : اآليةـ  4 َوَلْو َردُّوُه ِإَلى الرَُّسوِل َوِإَلى ُأْوِلي اَألْمِر ِمنـْ

ُهمْ    . ))450ِمنـْ

إال أن املثبتني أكثروا من  ،هذه اآلية مل يذكرها ابن حزم يف اإلحكام أو يف كتابه الصادع

واالستنباط ليس إال استخراج املعىن من ": ة القياس، قال السرخسياالحتجاج �ا على حجي

  .)451("املنصوص عليه بالرأي

5. يَاأَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َأِطيُعوْا الّلَه َوَأِطيُعوْا الرَُّسوَل َوُأْوِلي اَألْمِر ِمنُكْم فَِإن تـََنازَْعُتْم ِفي

ووجه الداللة من اآلية .452ِإن ُكنُتْم تـُْؤِمُنوَن بِالّلِه َواْليَـْوِم اآلِخرِ  َشْيٍء فـَُردُّوُه ِإَلى الّلِه َوالرَُّسولِ 

الكرمية أن اهللا أمر عباده بطاعته وطاعة رسوله، ومقتضى هذا األمر أن ميتثل الناس لألوامر وجيتنبوا 

النواه، وذلك عندما تكون منصوصة عليها يف الكتاب والسنة، وأما إذا مل تكن منصوصة فيجب 

  . الرجوع إىل القياس، فيكون معىن اآلية الكرمية هو القياس

                                                 

 ].02: احلشر[ )446

 .2/559 ، جاملصدر السابق :الباجي )447

 .]83 :النساء[) 448

 .4/57 ج ،قواطع األدلة :السمعاين) 449

 . ]83 :النساء[) 450

 .2/128 ، جأصول السرخسي :السرخسي )451
 59: النساء)452
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وأما ابن حزم فريى أن أقوى أدلة اجلمهور من القرآن الكرمي هي آية االعتبار، وآية حيي اهللا 

املوتى، وآية الصيد، وقد ذكر ابن حزم يف اإلحكام أدلة أخرى من القرآن الكرمي استدل �ا أصحاب 

وهذا من اجلنون ما : "، فقال ـ رمحه اهللا ـ))453ن ُكنُتْم ِللرُّْؤيَا تـَْعبـُُرونإِ : القياس كقوله تعاىل

  .، بل اعتربه من العجائب املدهشة)454("هو

  من السنة : الدليل الثاني

 rهششت إىل املرأة فقبلتها وأنا صائم، فأتيت النيب ((: عن عمر بن اخلطاب قالـ  1

أرأيت لو مضمضت : rت وأنا صائم، فقال رسول اهللا يا رسول اهللا أتيت أمرا عظيما، قبل: فقلت

  .)455())؟ال بأس، قال ففيم: مباء وأنت صائم، قلت

إذا مل يعقبها  ،نزال باملضمضةإشبه القبلة إذا مل يعقبها rووجه الداللة من احلديث أن النيب 

  .)456(شرب جبامع انتفاء الثمرة املقصودة يف املوضعني

ديث إثبات القياس واجلمع بني الشيئني يف احلكم يف هذا احل": )457(وقال اخلطايب

الجتماعهما يف الشبه، وذلك أن املضمضة ذريعة لنزوله إىل احللق ووصوله إىل اجلوف، فيكون فيه 

فساد الصوم، كما أن القبلة ذريعة إىل اجلماع املفسد للصوم، فإذا كان أحد األمرين منهما مفطر 

  .)458("للصائم فاألخر مبثابته

                                                 

 .]43 :يوسف[) 453

 .7/78 ، جاإلحكام :ابن حزم) 454

، والبيهقي ،1/21 ، جوأمحد 3048رقم  ،2/198، ج رواه أبو داود يف الصيام باب القبلة للصائم والنسائي يف الكربى) 455

 . احلاكموصححه ابن خزمية وابن حبان و : افظ يف الفتحقال احلو ، 3544وابن حبان رقم  ،4/218ج 

 .5/273 ، ج، رفع النقاب7/3119، جنفائس األصول :ينظر) 456

. غريب احلديث، و معامل السنن:من مؤلفاته ،يب ولد وتويف ببستأمحد بن حممد بن إبراهيم حمدث لغوي فقيه وأد: خلطايبا) 457

 .2/61 ج معجم املؤلفني،: ينظر

 .3/263 ، ج1980شاكر، دار املعرفة، بريوت،  معامل السنن، حتقيق أمحد :طايب أمحد بن حممداخل )458
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  .)459())إذا كنت إماما فقس الناس بأضعفهم(( :قالr، عن النيب أيب هريرة عن ـ  2

يا رسول اهللا إن أمي ماتت (( :، فقالrجاء رجل إىل النيب : قال بن عباساعن ـ  3

  .)460())فدين اهللا أحق أن يقضى: وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها، قال

ومثل هذا يسميه  استعمال القياس، إىلأرشد ونبه rوجه الداللة من احلديث أن رسول اهللا و 

حيث أنه قاس دين اهللا على دين اآلدمي يف وجوب القضاء،  األصوليون التنبيه على أصل القياس،

  :وتفصيل ذلك

 دين اآلدمي: األصل  

 دين اهللا وهو احلج: الفرع  

 أن كال منهما يطلق عليه دين، وسيطالب به إن مل يفعله: العلة  

 وجوب القضاء: احلكم 

: يا نيب اهللا إن أيب مات ومل حيج، أفأحج عنه قال: قال رجل(: (قالن ابن عباس عـ  4

ووجه الداللة . )461())فدين اهللا أحق: نعم، قال: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه، قال

قد أحلق دين اهللا سبحانه بدين العباد يف وجوب القضاء، وهذا االحلاق هو  rمن احلديث أن النيب 

  .بعينه القياس

يا رسول اهللا  إن امرأيت ولدت ولدا : rأن رجال قال لرسول اهللا (:(عن أيب هريرةـ  5

: قال ؟فما ألوا�ا: نعم، قال: قال ؟هل لك من اإلبلrأسود، وهو يعرض لنفيه، فقال رسول اهللا 

                                                 

لكذب مرتوك طلحة بن عمرو ركن من أركان ا: من طريق البزار وقال ،7/100، ج رواه ابن حزم يف اإلحكام) 459

أيب العاص ليس فيها شيء من  عثمان بنو هريرة هذا احلديث مشهور من طريق أيب احلديث،كذبه أمحد وحيي بن معني وغريمها، و 

 .  اللفظة إال من هذه الطريق الساقطةهذه 

 .رواه مسلم يف الصيام، باب قضاء الصوم عن امليت) 460

 .يف كتاب جزاء الصيد، باب احلج والنذور عن امليت 1852رواه البخاري رقم ) 461
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قال له أىن ترى ذلك أتاه، فrإن فيها لورقا، قال رسول اهللا : هل فيها من أورق؟ قال: محر، قال

  . )462())ولعل هذا عرقا نزعه: لعل عرقا نزعه، فقال عليه السالم: الرجل

فأبان له مبا يعرف أن احلمر من اإلبل تنتج ": ووجه الداللة من احلديث ما قاله املزين   

  . )463("خراألوراق، فكذلك املرأة البيضاء تلد األسود، فقاس أحد النوعي على اآل

ملا أراد أن يبعث معاذا rأن رسول اهللا (: (أصحاب معاذ عن أناس من أهل محص منـ  6

فإن مل جتد : ، قالأقضي بكتاب اهللا : كيف تقتضي إذا عرض لك قضاء، قال: إىل اليمن، قال

فإن مل جتد يف سنة رسول اهللا وال يف كتاب اهللا، : ، قالrفبسنة رسول اهللا : ، قاليف كتاب اهللا 

احلمد هللا الذي وفق رسول : يف صدره وقالrفضرب رسول اهللا : أجتهد رأيي وال آلو، قال: قال

  .)464())رسول اهللا ملا يرضي رسول اهللا

وهذا نص يف االجتهاد وصحة الرأي، ألنه عدل عند عدم ": قال أبو إسحاق الشريازي

 ومحد اهللا ،على ذلك وشهد له بالتوفيقrالكتاب والسنة إىل الرأي، وما الرأي إال القياس، وأقره النيب 

  . )465("تعاىل على ذلك حيث أصاب اجلواب

وجه الداللةأنه صرح بإسناد احلكم إىل و .)466()......)إذا اجتهد احلاكم((حديث ـ  7

  .االجتهاد، والقياس نوع من أنواع االجتهاد

ة، فلما كان من آخر و يف غز rآسرينا مع رسول اهللا (: (قالعن عمران بن حصنيـ  8

حىت أيقظنا حر الشمس، فجعل الرجل يثب دهشا فزعا، فقال رسول السحر عرسنا، فما استيقظنا 

اركبوا، فركب وركبنا، فسار حىت ارتفعت الشمس، مث نزل، فأمر بالال فأذن، وقضى القوم من : rاهللا 

                                                 

 .لولديف كتاب الطالق، باب إذا عرض بنفي ا 5305رواه البخاري رقم ) 462

 . 5/25 ، جبحر احمليطال:الزركشي) 463

يف كتاب اإلحكام، باب ما جاء يف  1327رواه أبو داود يف كتاب األقضية باب اجتهاد الرأي يف القضاء، والرتمذي رقم) 464

 . القاضي كيف يقضي

 ،2ط  لكتاب، اجلزائر،الوصول إىل مسائل األصول، حتقيق عبد ا�يد الرتكي، الشركة الوطنية ل :أبو إسحاق الشريازي) 465

 . 221/ 1ج  ،1979

 .يف كتاب االعتصام، باب أجر احلاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ 7352رواه البخاري رقم ) 466
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يا رسول اهللا أال نقضيها : حاجا�م، وتوضؤا وصلينا الركعتني قبل الصالة، مث أقام فصل بنا، فقلنا

  . )467())ال ينهاكم ربكم عن الربا ويقبله منكم: فقاللوقتها من الغد، 

قاس عليه السالم حكم قضاء صالتني مكان صالة على : ووجه الداللة من احلديث، قالوا

  .الربا

  :ومن األدلة اجلمهور اليت مل يسقها ابن حزم

يا رسول اهللا : يف بضع أحدكم صدقة، قالوا:((...rقال رسول اهللا : قال عن أيب ذر . 9

أرأيتم لو وضعها يف حرام اكان عليه وزر، فكذلك إذا : يأيت أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر، قالأ

  468.))وضعها يف احلالل كان له أجر

إ�ا ليست بنجس إمنا هي من : ((قالفي اهلرةrأن رسول اهللا عن أيب قتادة.10     

ذكر احلكم معلال  rاهللا ووجه الداللة من احلديث أن رسول.)) 469الطوافني عليكم والطوافات

  بعلته، فيكون هذا ايذنا منه جبواز القياس إذا ما حتققت العلة املنصوصة عليها ف الفرع

  : الدليل الثالث اإلجماع

  .   )470(نقل غري واحد من أهل العلم اإلمجاع على مشروعية القياس

  .  اآلثار عن الصحابة: الدليل الرابع

له إىل  rكر إىل اخلالفة وأن ذلك قياس على تقدمي النيب إمجاع األمة على تقدمي أيب بـ  1

  .الصالة

                                                 

 14810والطرباين يف الكبري رقم  3564و 3036والبزار يف مسنده رقم ، 7/108، ج رواه ابن حزم يف اإلحكام) 467

 . 2/217، ج والبيهقي
 يف الزكاة، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من املعروف 1006م رواه مسلم رق)  468
يف الطهارة، باب ما جاء يف سؤر اهلرة، وصححه  92يف الطهارة، باب سؤر اهلرة  والرتمذي رقم 76رواه وأبو داود رقم)  469

 .البخاري والرتمذي والدراقطين وغريهم

 .بن حزم كما صرح به يف اإلحكاما ثار الصحابة هو منهجآتقدمي اإلمجاع على ) 470
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  .ألهل الردة مع مجيع الصحابة قياسا على منع الصالة أيب بكر سيدنا قتالـ  2

الفهم الفهم، يعين فيما يتلجلج يف ... :"إىل أيب موسى األشعري عمرسيدنا رسالة ـ  3

ثال واألشكال فقس األمور عند ذلك، مث اعمد إىل صدرك مما ليس يف كتاب وال سنة، مث اعرف األم

  .)471(."..أشبهها باحلق وأقر�ا إىل اهللا عز وجل

. ))من ابتاع طعاما فال يبعه حىت يستوفيه(( :، قالrأن رسول اهللا  عن ابن عباسـ  4

  . )472(وأحسب كل شيء مثله: قال ابن عباس

إن الناس قد : وقال ،اخلمرأن عمر بن اخلطاب شاور الناس يف حد (: (عن عكرمةـ  5

إن السكران إذا سكر هذى، وإذا هذى افرتى، فاجعله حد : شربوها واجرتأوا عليها، فقال له علي

  .)473())الفرية فجعله عمر حد الفرية مثانني

كره عمر الكالم يف اجلد حىت أصبح جدا، فقال إنه كان من أيب بكر : عن الشعيب قالـ  6

شجرة خرجت هلا أغصان قال : سأل عنها زيد بن ثابت فضرب له مثالف... أن اجلد أوىل من األخ

  . أي قياس اجلد على األخ يف املرياث ،)474()).....فجعل له الثلث....فذكر شيئا ال أحفظه

قاتل اهللا مسرة أمل يعلم أن رسول : بلغ عمر أن مسرة باع مخرا فقال(: (عن ابن عباس قالـ  7

: الغزايلأبو حامد قال .)475())مت عليهم الشحوم فجملوها فباعوهالعن اهللا اليهود حر : قالrاهللا 

  .)476("فقاس عمر اخلمر على الشحم وأن حترميها حترمي لثمنها"

وهم يف هذه املسائل رجعوا ": وجه الداللة من هذه اآلثار الواردة عن الصحابة قال السمعاين

 جيوز أن يكونوا قالوا ما قالوا جزاما وحنن إىل جمرد الرأي، أل�م البد أن يكونوا قالوا عن طريق، إذ ال

                                                 

 .7/146 ، جرواه ابن حزم يف اإلحكام) 471

 .رواه مسلم يف البيوع باب بطالن بيع املبيع قبل القبض) 472

 . 7/157 ج اإلحكام،وابن حزم يف  13542وعبد الرزاق يف املصنف رقم  2/842رواه مالك يف املوطأ ) 473

 .وضعفه7/169 ج اإلحكاموابن حزم يف  6/247هقي يف الكربى جوالبي 19058رواه عبد الرزاق يف املصنف رقم)474

 .النووي شرح 11/07 ،رواه مسلم يف البيوع باب حترمي بيع اخلمر) 475

 . 3/513 ، جاملستصفى :زايلغال) 476
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نعلم أ�م مل يقولوا من نص، فدل أ�م قالوا عن القياس، وتتبع هذا يطول، واألمر يف هذا أشهر من 

  . )477("رأن حيتاج معه إىل اإلكثا

  األدلة العقلية: الفرع الثاني

  :العقلية وهي مهلشرع يف ذكر أد ،بعد أن ذكر ابن حزم األدلة النقلية ألصحاب القياس

إن النصوص إما جلية أو خفية، فلو كانت كلها جلية الستوى فيها العامل واجلاهل يف ـ  1

فهمها، ولو كانت كلها خفية مل يكن ألحد سبيل إىل فهمها وال إىل العلم �ا، فوجب ضرورة أن 

  . )478(نستعمل القياس من اجللي على معرفة اخلفي

بهني فحكمها من حيث اشتبها واحد، تل أن كل شيئني مشإن من قضية العق: التشابهـ  2

ولو أن األمر يف العقول كذلك مل يكن لنا سبيل إىل التمييز بني املتضادين، وال عرفنا صادقا من  

  .)479(كاذب، وال حمق من مبطل

  .)480(وأن النصوص ال تستوعب كل شيء...الوقائع متجددةـ  3

ا نص على كل الشيء بامسه، والثاين نص عليه أحدمه: النص والبيان ينقسم إىل قسمنيـ  4

    . )481(بالداللة، وهذا هو الذي نسميه قياسا، فحيثما وجدت تلك العلة حكم �ا

هذه هي األدلة العقلية اليت ساقها اإلمام ابن حزم عند سرده ألدلة اجلمهور العقلية، إال     

  :أنه فاتته بعض األدلة و اليت منها

إن القياس ال يرتتب على فرض وقوعه حمال ال لذاته وال لغريه، : قال أصحاب القياس -1 

وكل ما كان كذلك كان جائزا عقال، إذن القياس جائز عقال، إن هذا القياس املنطقي مكون من 

                                                 

 .4/47 ، جقواطع األدلة :ابن السمعاين) 477

 .7/179 ، جاملصدر السابق: ابن حزم) 478

 .7/191 ، جاملصدر السابق: ابن حزم) 479

 .7/193 ، جاملصدر السابق :ابن حزم )480

 .8/3 ، جاملصدر السابق :ابن حزم )481
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قضيتني إحدامها صغرى وهي القياس ال يرتب على فرض وقوعه حمال ال لذاته وال لغريه، و الثانية  

  .ك كان جائزا عقال، والنتيجة هي القياس جائز عقالوكل ما كان كذل: كربى وهي

إن هذه النتيجة صادقة لصحة مقدما�ا، فأما دليل املقدمة الصغرى فهو أن الشارع احلكيم 

اخلمر حرام أل�ا مسكرة، فإذا وجدمت االسكار يف غري اخلمر فأحلقوه �ا، فإن ذلك القول : لو قال

  .من الشارع ال يرتتب عليه حمال

الكربى فإ�ا مسلمة لدى العقالء ألن اجلائز عقال ال يرتتب على فرض وقوعه حمال ال وأما 

  482.لذاته وال لغريه، وإذا ثبت صدق املقدمتني فإن النتيجة الصادقة هي أن القياس جائز

  483.أنه قاس، إذن فالقياس غري ممتنع rلو كان القياس ممتنعا ملا وقع، ولكنه قد منه  -2

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 63نرباس العقول، مرجع سابق، ص -482
 64، صاملرجع السابق - 483
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  ثانيبحث الالم

  مناقشة أدلة الفريقين

بعد أن ذكرت أدلة ابن حزم وأدلة اجلمهور حول مشروعية القياس، واليت قسمتها إىل أدلة 

  : نقلية وأدلة عقلية، سأشرع بعون اهللا يف مناقشة أدلة الفريقني، ولذا قسمت هذا املبحث إىل مطلبني

  :ناقشت أدلة أصحاب القياس، وقسمته إىل فرعني: املطلب األول

 األدلة النقلية: الفرع األول  

 األدلة العقلية: الفرع الثاين  

  مناقشة أدلة ابن حزم: املطلب الثاين

 األدلة النقلية: الفرع األول  

 األدلة العقلية: الفرع الثاين  

  :المطلب األول

 مناقشة أدلة أصحاب القياس

البحث العلمي، إن أدلة اجلمهور على مشروعية القياس حتتاج إىل مناقشة على ضوء قواعد 

قول أن أول مناقشة علمية مدونة وصلت إلينا تلك اليت كتبها ابن حزم يف كتابيه الصادع ناالوميكن

  .واإلحكام، وأما ردود النفاة اليت سجل لنا التاريخ أمساءهم فلم تصل إلينا
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ألن سأشرع يف هذا املطلب بعون اهللا يف مناقشة أدلة اجلمهور معتمدا على ما ذكره ابن حزم، 

الغرض من هذه الرسالة هو بيان رد ابن حزم ألدلة أصحاب القياس، مث أحاول أن أدعم نقد ابن 

  .حزم بنقد أخر من أهل العلم إن وجد، أو حماولة من الباحث يف مناقشة هادئة لدليل اجلمهور

  : الفرع األول األدلة النقلية

  :استدل أصحاب القياس مبا يلي

  :يمالقرآن الكر : الدليل األول

استدل ابن حزم على بيان فساد قول اجلمهور باالستدالل �ذه اآلية مبا : آية االعتبار: أوال

  :يلي

ال أعلم أحدا قط يف " :قالـانكر ابن حزم بشدة اطالق العرب لفظ االعتبار على القياس  أ

التذكر يف قدرته يف  وأما املراد من اآلية الكرمية)484" اللغة اليت �ا نزل القرآن أن االعتبار هو القياس

َلَقْد َكاَن ِفي :خلق السموات واألرض واالعتبار مبا حل باألمم السالفة اليت عصت أمره، قال تعاىل 

ُْوِلي األَْلَباب َرٌة ألِّ   .فيكون معىن االعتبار هو االتعاظ ))485َقَصِصِهْم ِعبـْ

  : األمساء عند العرب ال ختلو من وجهني ـثم ب

 والعرب ال تعرف أن العبور هو القياسونقل عنهم إما اسم مسع من العرب ،.  

  أو اسم شرعي أوقعه اهللا ورسولهrوهي احلقيقة الشرعية على بعض أحكام الشريعة ،

 . )486(ومل ينقل عن الشارع احلكيم أنه جعل العربة قياسا، أو نص على اسم القياس

 

  

                                                 

 .7/75 ، جاملصدر السابق: ابن حزم) 484

 .]111 :يوسف[) 485

 .80و 75/ ، جاملصدر السابق: ابن حزم) 486
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  :مناقشة كالم ابن حزم

فقد  ففيه نظر، العرب ال تعرف االعتبار هو القياس نكاره أنإوأما : مناقشة االعرتاض األول

عن االعتبار، أن يعقل االنسان الشيء  ـ وهو من أئمة اللسان ـ سئل أبو العباس أمحد بن حيي ثعلب

نعم حكاه البلعمي يف  : فيعقل مثله، فقيل أخربنا عمن رد حكم حادثة إىل نظريها أيكون معتربا، قال

  .)487(كتاب الغرر يف األصول

ن االعتبار لفظ عام يشمل االتعاظ والقياس املأمور به هو االعتبار معىن ا�اوزة، وهو إ مث

خر سواء كان االنتقال من آلفظ عام فيدخل االتعاظ والقياس، وا�اورة هي االنتقال من شيء إىل 

تعاظ حال إىل أخر كما يف االتعاظ، أو من األصل إىل الفرع كما يف القياس، فكل من القياس واال

  .)488(فيه جماوزة

ية االعتبار ذكرها ابن السمعاين يف كتابه قواطع األدلة والرازي آوهنالك اعرتاضات كثرية على 

  .يف احملصول وغريمها

وقد انتقد غري واحد من أهل علم االستدالل �ذه اآلية على مشروعية القياس منهم العز ابن 

واحلاصل أن " :قال ))إرشاد الفحول(( يف كتابه ، والشوكاين))القواعد((يف كتابه  )489(عبد السالم

  .  )490("هذه اآلية ال تدل على القياس الشرعي ال باملطابقة وال تضمني وال االلتزام

وقد اعرتض ابن حزم على االستشهاد �ذه اآلية  َفَال تـَُقل هلََُّمآ ُأفٍّ  مناقشة الدليل : ثانيا

يلزمهم على ذلك األصل أن ، وهو باطل يف رأيه ألنه ابأنه دليل اخلط: االعرتاض األول: مبا يلي

  .)491("فإنه مباح )أف(أن ماعدا : يقولوا ههنا

                                                 

 .  5/22 ، جحبر احمليط :الزركشي) 487

 . 118/ 7، ج 1966، 1ط  احتاف ذوي البصائر شرح روضة الناظر، دار العاصمة، الرياض، :لنملة عبد الكرمي بن عليا) 488

 من ،ابن عبد السالم أحدسالطني العلماء نقال ابن دقيق العيد كا بن عبد السالم، عبد العزيز :ن عبد السالمبالعز ) 489

 ، جطبقات الشافعية الكربى للسبكي: ينظر. هـ660تويف مبصر سنة  ،مؤلفاته شرح خمتصر ابن احلاجب وقواعد األحكام

8/209   

 .2/851 ، جإرشاد الفحول: الشوكاين) 490

 . 7/57 ج االحكام، :ابن حزم) 491
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إن املنع من ايذاء الوالدين ال يستفاد من اآلية الكرمية ولكن من جمموع  :االعرتاض الثاين

َوَقَضى : سهاتعاىل يف اآلية نف هلو قالنصوص   الكتاب والسنة اليت تدل على حترمي ايذاء الوالدينك

ُلَغنَّ ِعنَدَك اْلِكبَـَر َأَحُدُهَما َأوْ   ِكَالُهَما َفَال تـَُقل رَبَُّك َأالَّ تـَْعُبُدوْا ِإالَّ ِإيَّاُه َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا ِإمَّا يـَبـْ

َهْرُهَما َوُقل لَُّهَما قـَْوًال َكرِيًما َناَح الذُّلِّ ِمَن الرَّْحَمِة َوُقل َواْخِفْض َلُهَما جَ ) 23( لَُّهَمآ ُأفٍّ َوَال تـَنـْ

، اقتضت هذه األلفاظ من اإلحسان والقول الكرمي وخفض ))492رَّبِّ اْرَحْمُهَما َكَما رَبـََّياِني َصِغيًرا

اجلناح والذل والرمحة هلما واملنع من انتهارمها، وأوجبت أن يؤتى إليهما كل بر وكل خري وكل رفق، 

لواردة يف ذلك وجب بر الوالدين بكل وجه وبكل معىن، واملنع من كل فبهذه األلفاظ وباألحاديث ا

  .)493("ضرر وعقوق بأي وجه كان

مغنيا عما سواه من وجوه األذى، ملا كان  )أف(لو كان النهي عن قول : االعرتاض الثالث

اىل ، فلما مل يقتصر تعمعنا لذكر اهللا تعاىل النهي عن النهر واألمر باإلحسان وخفض اجلناح والذل

  . )494(على ذكر األف وحده بطل قول من ادعى أن بذكر األف علم ما عداء

الناس أنه  شهدو أو ضربه حىت كسر أضالعه،  شخصاقتل  انساناأن لو : االعرتاض الرابع

فكا إكاذبا   الناسلكان بإمجاع : يعين املقتول أو املضروب" أف" م إمنا هذاهل القاتل مث قال القاتل

د كل من له معرفة بشيء من اللغة العربية أن القتل والضرب ال يسمى شيء الشك عن،و شاهد زور

  )495(."أف"من ذلك 

خر، فيستفاد حكم النهي عن آإذن فابن حزم يرى إمنا يستفاد حكم املسكوت عنه من دليل 

  .وقل لهما قوال كريما:ومن قوله وبالوالدين إحسانا: الضرب من قوله تعاىل

                                                 

 ].24-23اآلية  :اإلسراء[ )492

 . 7/57 ، جاالحكام :ابن حزم) 493

 . 58/ 7، ج املصدر السابق :ابن حزم )494

 .58/ 7املصدر السابق، ج :ابن حزم)495
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من باب التنبيه باألدىن على األعلى أو بالعكس وليس من باب أنه : االعرتاض اخلامس

  .)496(القياس عند األكثرين

مل يذكره ابن حزم، وهو اعرتاض قوي هو أن األصل يف القياس ال جيوز : االعرتاض السادس

  .)497(أن يكون جزءا من الفرع ومندرجا فيه باإلمجاع، وذلك وقع فيما حنن فيه

املستفاد من هذه اآلية حاصل باللغة املوضوعة إلفادة املعاين، أن احلكم : االعرتاض السابع

  .دون حاجة إىل اجتهاد أو استنباط

  مناقشة االعتراضات

إن مذهب ابن حزم انكار املفهوم بنوعيه، والقول باملفهوم عنده قوال بالقياس، والقياسكله 

املفهوم، واملسألة الثانية هي  باطل يف نظر ابن حزم، وهاهنا مسألتان، املسألة األوىل تتعلق حبجية

داللة املفهوم على احلكم، هل هي داللة لفظية أم داللة قياسية، فأما حجية املفهوم فجمهور أهل 

،وأنكره ابن حزم والظاهرية، وقد انتقد ابن )498(العلم من السلف واخللف واألئمة األربعة أنه حجة

، وقال ابن )499("مل يسبقهم �ا أحد من السلف انكاره من بدع الظاهرية اليت" :تيمية ابن حزم فقال

ليس ينبغي للظاهرية أن تنازع فيه ألنه من باب السمع، والذي يرد ذلك يرد نوعا من خطاب " :رشد

  . )500("العرب

اختلف مجهور األصوليني يف نوع الداللة مفهوم املوافقة على احلكم هل : أما املسألة الثانيةو 

فذهب قوم إىل أ�ا داللة لفظية، وهم مجهور احلنفية واملتكلمني من . سيةهي داللة لفظية أم داللة قيا

                                                 

 . 633/ 2م، ج 1984، 3ط تفسري النصوص يف الفقه اإلسالمي، املكتب اإلسالمي، بريوت،  :حممد أديب صاحل) 496

 . 2/632، ج املرجع السابق :حممد أديب صاحل) 497

 . 3/64 ، جاالحكام لآلمدي) 498

   21/207ج  جمموع الفتاوى، :ابن تيمية) 499

 .1/4ج  بداية ا�تهد، :ابن رشد) 500
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وذهب بعض األصوليني إىل أن هذه الداللة داللة قياسية، مبعىن أ�ا .)501(املالكية والشافعية واحلنابلة

  .)502(حاصلة بالقياس األوىل أو املساوي

والقياس وجوه جيمعها القياس، ": وقد قرر الشافعي يف الرسالة أن مفهوم املوافقة قياسا، قال

فأقوى ، ويتفرق �ا ابتداء قياس كل واحد منها أو مصدره أو مها لعلها أو بعضها أوضح من بعض

القياس أن حيرم اهللا يف كتابه أو حيرم رسول اهللا القليل من الشيء، فيعلم أن قليله إذا حرم كان كثريه 

ا إذا حبذا على يسري من الطاعة كان ما هو أكثر وكذ. مثل قليله أو أكثر بفضل الكثرة على القلة

  .)503("منها أوىل أن حيمد عليه وكذلك إذا أباح كثري شيء، كان األقل منه أوىل أن يكون مباحا

كما   ،وقد ذهب غري واحد من أهل العلم إىل أن اخلالف لفظي وال مشاحة يف االصطالح

ضاوي وسعد التفتازاين وغريهم، وأما بعد صرح بذلك الغزايل يف املستصفى، وأمام احلرمني والبي

استقرار املصطلحات فال يعترب اليوم مفهوم املوافقة قياسا، ألن إدراك املعىن الذي جيمع بني املنطوق 

  . واملسكوت عنه يكون مبجرد اللغة، وليس هو القياس احلقيقي

أن من أهل العلم  بعد هذا العرض املوجز حول داللة املفهوم املوافقة على احلكم، يتضح لنا

  .قبل ابن حزم أطلق على مفهوم املوافقة مصطلح القياس، منهم الشافعي وابن سريج وغريمها

 ناوإن ك ،إمنا الذي نعيب على ابن حزم هو مجوده على النص يف هذه اآلية الكرمية

ألذى عن وال تدل على منع ا ابن حزم أن اآلية الكرمية ال تدل على مشروعية القياس معتفق الباحثي

  .الوالدين قياسا، ألن األصل يف القياس أن ال يكون احلكم جزءا من الفرع

                                                 

 .2/765 ، جإرشاد الفحول :وكاينالش) 501

 .2/765 ج املصدر السابق،: الشوكاين) 502

 . 513الرسالة، ص :الشافعي) 503
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إن املنع من التأفيف يف اآلية الكرمية مل يكن لذات التأفيف، وإمنا كان ملا يف هذه الكلمة من 

 اإليذاء، والعارف باللغة العرب يفهم من النهي عن التأفيف، دفع األذى عن الوالدين يف مجيع صوره،

  .)504(فالنهي عن األدىن يعين النهي عما هو أعلى منه أو يساويه

وهذا املعىن هو دفع األذى يفهم من املنع من التأفيف لغة، دون حاجة إىل رأي واستنباط،  

  .كفهم اإليالم من الضرب

عما سواه من  هل النهي عن التأفيف مغين: هيو مث هنالك نقطة أخرى أشار إليها ابن حزم 

عما عداه، وإمنا الذي  فإن مجهور أهل العلم مل يقولوا أن النهي عن التأفيف مغينوجوه األذى، 

خر آقالوه، أنه يدل مبفهومه على املنع عن مجيع أنواع األذى، وأما كونه مغنيا أو غري مغن فهذا أمر 

جاءت مل يشر له أهل العلم، إن النهي الواقع يف اآلية الكرمية ال يغين عن غريه، ألنه لفظ جممل و 

  .)505(اآليات الكرمية واألحاديث النبوية بتفصيل ذلك

نكر املفهوم خمافة منه الوقوع يف القياس، والقياس عنده باطل، أ إن اإلمام ابن حزم رمحه اهللا

فأغلق مجيع املعابر املؤدية إىل القول بالقياس، ومعاذ اهللا أن نطعن يف لغة ابن حزم، وأنه مل يفهم 

  نه رمحه اهللا بالغ يف مجوده على ظاهر اللفظ فوقع فيما وقعاملقصود من اآلية، ولك

إن ما يعاب على االمام ابن حزم هو حصره داللة النص يف ظاهر اللفظ دون سائر الدالالت 

  .األخرى من امياء وتنبيه وإشارة وعرف املخاطبني، مما ترتب عن التقصري يف فهم اآلية الكرمية

ا الَِّذيَن آَمُنوْا َال تـَْقتـُُلوْا الصَّْيَد َوأَنُتْم ُحُرٌم َوَمن قـَتَـَلُه ِمنُكم يَاأَيـُّهَ : مناقشة اآلية: ثالثا

  . ))506مُّتَـَعمًِّدا َفَجَزاء مِّْثُل َما قـََتَل ِمَن النـََّعِم َيْحُكُم ِبِه َذَوا َعْدٍل مِّنُكمْ 

  :وقد اعرتض ابن حزم على االستدالل �ذه اآلية مبا يلي: االعرتاض

                                                 

، 1981، 2ط مؤسسة الرسالة، بريوت،  قيق عبد اهللا بن احملسن الرتكي،حتاملدخل إىل فقه اإلمام أمحد، :بدران عبد القادر) 504

 .27/ 1ج 

 . 2/656 ، جتفسري النصوص :ديب صاحلحممد أ) 505

 .]95 :املائدة[) 506
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الكرمية تدل على احلكم يف الصيد املقتول من احملرم مبثله أو مبا يشبهه من النعم،  آليةأن اـ  1

يف الصيد  لوجود التماثل يف بعض األوصاف، بناء على قاعدة متاثل األشياء يف العامل، فيحكم الفقيه

  . )507(فهالعامل كله متماثل يف بعض أوصا، مث فإن املقتول مبا يشبهه من النعم، فهذا نص ال قياس

ية آوال خيفاك أن غاية ما يف " :وقال الشوكاين معرتضا على االستدالل باآلية الكرميةـ  2

اجلزاء هو ا�يء مبثل ذلك الصيد، وكونه مثال له موكول إىل العدلني، ومفوض إىل اجتهادمها، وليس 

  .)508("يف هذا دليل على القياس، الذي هو إحلاق فرع بأصل لعلة جامعة

 : اقشة اآليةمن: رابعا

 ُقْل ُيْحِييَها الَِّذي   78َوَضَرَب لََنا َمَثًال َوَنِسَي َخْلَقُه قَاَل َمْن ُيْحِيي اْلِعظَاَم َوِهَي رَِميم

 الَِّذي َجَعَل َلُكم مَِّن الشََّجِر اَألْخَضِر نَارًا فَِإَذا أَنُتم  79أَنَشَأَها َأوََّل َمرٍَّة َوُهَو ِبُكلِّ َخْلٍق َعِليم 

َأَولَْيَس الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواَألْرَض ِبَقاِدٍر َعَلى َأْن َيْخُلَق ِمثْـَلُهم بـََلى َوُهَو  80مِّْنُه ُتوِقُدون 

  .))509اْلَخالَُّق اْلَعِليم

  : االعرتاض

املوتى، وقد بني  القادر على خلق األشياء ابتداء، قادر على إحياء معىن اآلية الكرمية أن نإ

َها اْلَماء اْهتَـزَّْت : تعاىل نصا إذ يقولاهللا  َوِمْن آيَاتِِه أَنََّك تـََرى اَألْرَض َخاِشَعًة فَِإَذا أَنَزْلَنا َعَليـْ

  .))510َورََبْت ِإنَّ الَِّذي َأْحَياَها َلُمْحِيي اْلَمْوَتى ِإنَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِدير

اهللا تعاىل للعظام من مين الرجل واملرأة، وأقروا نشاء إ�ذا قوما شاهدوا  وإمنا عارض اهللا تعاىل

نكروا قدرته تعاىل على إنشائها ثانية وإحيائها، فأراهم اهللا تعاىل فساد تقسيمهم لقدرته،  أبذلك، و 

                                                 

 .7/67 ، جاإلحكام :ابن حزم) 507

 .2/852 ، جإرشاد الفحول :الشوكاين) 508

 ].79-78:يس[) 509

 .]39:فصلت[) 510
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ِبَقاِدٍر  َأَوَلْم يـََرْوا َأنَّ اللََّه الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواَألْرَض َوَلْم يـَْعَي ِبَخْلِقِهنَّ : كما قال يف أخرى

  .))511َعَلى َأْن ُيْحِيَي اْلَمْوَتى بـََلى ِإنَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِدير

شيء منها أن حنكم ملا ال نص فيه باحلكم مبا فيه نص، من حترمي  هاكتلكليس فياآلية   فهذه 

  )512(."أو إجياب أو إباحة أصال، وأن هذا كله باب واحد ليس بعضه مقيسا على بعض

مبنع كون هذه اآلية تدل على املطلوب، ال ": مبينا ضعف االستدالل �ذه اآلية قال الشوكاين

باملطابقة وال تضمن وال التزام، وغاية ما فيها االستدالل باألثر السابق على االثر الالحق، وكون املؤثر 

  .)513("فيهما واحد، وذلك غري القياس الشرعي

ُهْم لََعِلَمُه الَِّذيَن َوَلْو َردُّوُه ِإَلى المناقشة اآلية: خامسا رَُّسوِل َوِإَلى ُأْوِلي اَألْمِر ِمنـْ

ُهمْ    .))514َيْسَتنِبطُونَُه ِمنـْ

على مشروعية القياس، وأن االستنباط ليس إال استخراج )515(استدل �ذه اآلية ابن سريج

  .املعىن من املنصوص بالرأي

دليل من املدلول، بالنظر أن االستنباط هو استخراج ال: وجياب عن هذا الدليل :االعرتاض

مجال أو التبيني يف نفس النصوص، إلطالق أو التقييد، أو اإلفيما يفيده من العموم أو اخلصوص أو ا

  . )516(أو حنو ذلك مما يكون طريقا إىل استخراج الدليل منه

إن اعرتاض ابن حزم على النصوص القرآنية اليت استدل �ا أصحاب القياسلم ينفرد به وحده، 

هب غري واحد من أهل العلم إىل أنه مل يرد يف القرآن الكرمي نص صريح على مشروعية القياس، بل ذ

                                                 

 ]. 33:األحقاف[) 511

 .7/83 ج اإلحكام،: ابن حزم) 512

 . 2/853ج إرشاد الفحول، : الشوكاين) 513

 .]83 :النساء[) 514

. هـ303تويف سنة  ،أيب داودع من الزعفراين تلميذ الشافعي و مس ،التصانيف صاحب ،أمحد بن عمر الشافعي :ابن سريج) 515

 . 14/201 أعالم النبالء، ج سري: ينظر

 .2/852ج إرشاد الفحول،  :الشوكاين) 516
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متسك القائلون بالقياس �ذه اآليات وليست مرضية، أل�ا ليست مبجردها ": قال أبو حامد الغزايل

  .)517("نصوصا صرحية إن مل تنظم إليها قرائن

ثبات مشروعية القياس، إال إقياس ال ترقى إىل إن األدلة القرآنية اليت استدل �ا أصحاب ال

  .بضرب من تأويل والتعسف يف استعمال النص

  :مناقشة األحاديث الواردة حول مشروعية القياس: الدليل الثاني

 سجل مالحظةي النصوص القرآنية اليت استند إليها أصحاب القياس الباحث بعد أن ناقش

روعية القياس، إمنا هي نصوص عامة جلأ إليها وهي عدم وجود نص قراين صريح حول مش هامة

  .سأبني مناقشة ابن حزم هلافالقياسيون، وأما من السنة 

متاثل األشياء وتقار�ا ال يستلزم تساوي  ابن حزم أن يرى :حديث عمر: الدليل األول

بلة الق احلكام، ولذا عكس الدليل عليهم، فإذا قاس اجلمهور القبلة على املضمضة، فلما ال نقيس

  .)518("فتكون النتيجة أن القبلة مفطرة ،جبامع اللذة على اجلماع

قيسة صادرة إن هذه األ": مث وجدت اعرتاضا قيما لإلمام الشوكاين مل يشر إليه ابن حزم، قال

، ويقول ))519إن هو إال وحي يوحى:عن الشارع املعصوم، الذي يقول اهللا سبحانه فيما جاءنا عنه

، وذلك خارج عن حمل ))520تاكم الرسول فخذوه وما �اكم عنه فانتهواآوما : يف وجوب اتباعه

النزاع، فإن القياس الذي كالمنا فيه إمنا قياس من مل تثبت له العصمة، وال وجوب اتباعه، وال كان  

  .)r")521وقد وقع االتفاق على قيام احلجة بالقياسات الصادرة عنه ...كالمه وحيا

                                                 

 . 3/544 ، جاملستصفى :الغزايل) 517

 . 7/100 ، جاإلحكام :ابن حزم) 518

 ]. 4 :النجم[) 519

 ]. 7 :احلشر[) 520

 . 2/858 ، جلفحولارشاد ا :الشوكاين) 521
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يقرر ) اعمال الكالم أوىل من إمهاله( ملقررة عند أهل العلم بناء على القاعدة ا: املناقشة

حكم املثل حكم  r، وقد أعطى الرسولrالباحث لو مل يكن لتماثل والتشابه معىن ملا ذكره الرسول

  .  مثله، فذكره ليدل على أن حكم النظري حكم مثيله

ا فقس الناس إذا كنت إمام(( :قالrأن رسول اهللا  حديث أيب هريرة: الدليل الثاين

  )). بأضعفهم

  :املناقشة

  :احلديث ضعيف جدا: السندـ مناقشة  1

ركن من أركان الكذب، مرتوك احلديث، قاله " :احلديث فيه طلحة بن عمرو، قال ابن حزمأ ـ 

  . )522("أمحد وحيي وغريمها

احملفوظ واملشهور من حديث أيب هريرة وعثمان بن أيب العاص ليس فيه شيء من هذه ب ـ 

  .إال من هذا الطريق الساقطة) فقس(فظة الل

، واللفظة )اقتدي بأضعفهم: (وأما احملفوظ من احلديث فقد ثبت بلفظتني، األوىل فهي

  .)523(، وقد رواه مسلم والنسائي وأبوداود وغريهم)أقدر الناس بأضعفهم:(الثانية، فهي

، ألنه ليس هنا ولو صحت ما كانت هلم فيها حجة أصال": قال ابن حزم: املنتـ مناقشة  2

فيه شيء مسكوت قيس مبنصوص عليه، وإمنا أمره عليه السالم أن خيفف الصالة على قدر احتمال 

  .)524("أضعف من خلفه

  .حديث ابن عباس يف قضاء الصوم عن أمه املتوفية: الدليل الثالث

                                                 

 .7/101 ، جاإلحكام :ابن حزم) 522

 . 7/101 ج املصدر السابق، :ابن حزم )523

 7/101 ج املصدر السابق، :ابن حزم )524
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ديث إن حتليل ما كتبه ابن حزم يف اعرتاضه على اجلمهور يف االستدالل �ذا احل: املناقشة

تدل على عبقرية الرجل وسعة اطالعه على اجلزئيات الفقهية املدونة يف كتب املذاهب، وكيف 

  :استطاع أن يقلب الدليل عليهم، وبيان ذلك كااليت

بني ابن حزم أن املالكية والشافعية واحلنفية حيتجون �ذا احلديث على : االعرتاض األول

أل�م ال يقولون بقضاء الصوم عن امليت، واملالكية واحلنفية مشروعية القياس، إال أ�م ال يعملون به، 

  .)525(ال يقولون بقضاء ديون اهللا من الزكاة والنذور والكفارات من رأس املال املتوىف

إذا كان منطوق احلديث ال يعمل به، فكيف نقدم على احلديث وحناول أن : االعرتاض الثاين

  .اإلسالمينستنبط منه مشروعية أصل من أصول التشريع 

ِمن بـَْعِد َوِصيٍَّة يُوِصَني ِ�َا أَْو : ية املواريثآإن اهللا سبحانه وتعاىل أخرب يف : االعرتاض الثالث

يف اآلية الكرمية عامة تشمل مجيع الديون، سواء كان ) دين(بقضاء مجيع الديون، فلفظة ، ))526َدْينٍ 

، فبني هلم بأن كل ذلك rسئل النيب  دين اهللا أو دين أدمي، ولكن ملا جهل السائل هذا احلكم

  . )527(دين، وزادهم بيانا بأن دين اهللا أحق بالقضاء من ديون الناس

  . ))... مات أيب ومل حيج(:(حديث ابن عباس: الدليل الرابع

  .هي نفس االعرتاضات املذكورة يف احلديث السابق

  )....). إن امرأيت ولدت ولدا أسود(: (حديث: الدليل اخلامس

يقرر ابن حزم أن تشابه األشياء ومتاثلها ال يستلزم التساوي يف احلكم، وبناء على هذه      

  .)528("القاعدة رد ابن حزم العديد من أدلة اجلمهور، منها الدليل الثاين واخلامس

  حديث عمران بن حصني: الدليل السادس

                                                 

 7/103 ج املصدر السابق،: ابن حزم) 525

 ]. 12: النساء[) 526

 7/105 ج املصدر السابق، :ابن حزم )527

 7/103 ج املصدر السابق، :ابن حزم )528
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ن حصني ويف مساعه أن هذا احلديث من رواية احلسن عن عمران ب: االعرتاض األول: املناقشة

  .)529(منه خالف، فقد رجح البزار أنه مسع منه، ورجح اإلمام أمحد أنه مل يسمع منه

عدم االحتجاج مبا ورد من اإلحكام يف احلديث، فاملالكية والشافعية ال : االعرتاض الثاين 

صالة الفائتة، وال يرون تأخري القضاء يف الصالة الفائتة إىل ارتفاع الشمس، فاملالكية ال ترى األذان لل

  . )530(الفجر قبل صالة الصبح إذا فاتت أن يصلي ركعيت

والقول الصحيح هو أن هذا اخلرب حجة يف إبطال القياس، :"قال ابن حزم: االعرتاض الثالث

أل�م رضي اهللا عنهم أرادوا أن يصلوا مكان صالة صالتني، وقد �اهم اهللا تعاىل عن تعدي حدوده، 

يزيد أحد شرعا مل يأمر اهللا تعاىل به، والربا يف لغة العرب الزيادة، فصح �ذا  ومن تعدي احلدود أن

  .)531("عن ربه تعاىل عن الزيادة على ما أمر به فقطrاخلرب �ي النيب 

إن اسم الربا لفظ عام يشمل الزيادة يف الدين، والزيادة يف الصالة، بنص : االعرتاض الرابع

  .)532(تحرمي األمرين، فظهر أنه ال مدخل للقياس فيه أصالهذا اخلرب، فتحرمي الربا مقتض ل

  حديث معاذ بن جبل: الدليل السابع

هذا احلديث باطل ال أصل له، وأن هذا احلديث ظاهر الكذب والوضع، : االعرتاض األول

وأما خرب معاذ فإنه ال حيل االحتجاج به لسقوطه، وذلك أنه ": ال يصح، قال ابن حزم: قال البخاري

قال حممد بن إمساعيل ...و قط إال من طريق احلارث بن عمرو وهو جمهول ال يدري أحد من هومل ير 

وقال رفعه يف اجتهاد الرأي، قال البخاري، وال  ،فذكر سند هذا احلديث ـمؤلف الصحيح  ـ البخاري

  .يعرف احلارث إال �ذا وال يصح

                                                 

، وابن أيب حامت حممد بن عبد 1/47 ج ،1938 ،1ط نصب الراية ألحاديث اهلداية، مصر، : اهللا بن يوسف الزيلعي عبد) 529

 . 14ص،1998، 2ط  الرمحن، املراسيل، مؤسسة الرسالة، بريوت،

 . 7/106 ، جاإلحكام :ابن حزم) 530

 . 7/109 ج املصدر السابق، :ابن حزم )531

 . 7/109 ج املصدر السابق، :ابن حزم )532
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ن رجال من أهل محص ال هذا نص كالم البخاري رمحه اهللا يف تارخيه األوسط، مث هو ع

يدري من هم، مث ال يعرف قط يف عصر الصحابة وال ذكره أحد منهم، مث مل يعرفه أحد قط يف عصر 

التابعني حىت أخذه أبو عون وحده عمن ال يدري من هو، فلما وجده أصحاب الرأي عند شعبة، 

أيضا أبو إسحاق الشيباين طاروا به كل مطار وأشاعوه يف الدنيا، وهو باطل ال أصل له، مث قد رواه 

... عن أيب عون، فخالف فيه شعبة، وأبو إسحاق أيضا ثقة، كما حدثنا محام وأبو عمر الطلمنكي

يا معاذ : معاذا إىل اليمن، قالrملا بعث رسول اهللا : عن حممد بن عبيد اهللا الثقفي هو أبو عون قال

أقضي مبا قضي : ليس يف كتاب اهللا، قالفإن جاءك أمر : مبا تقضي قال أقضي مبا يف كتاب اهللا، قال

أقضي مبا قضى به : فإن جاءك أمر ليس يف كتاب اهللا ومل يقض به نبيه، قال: ، قالrبه نبيه 

أؤم : فإن جاءك أمر ليس يف كتاب اهللا ومل يقض به نبيه وال قضى به الصاحلون، قال: الصاحلون، قال

عل رسول رسول اهللا يقضي مبا يرضى به رسول احلمد هللا الذي ج: rاحلق جهدي، فقال رسول اهللا 

  .اهللا

فلم يذكر أجتهد رأيي أصال، وقوله أؤم احلق هو طلبه للحق حىت جيده، حيث ال توجد 

  .)r)533الشريعة إال منه، وهو القرآن وسنن النيب 

مل ينفرد ابن حزم بتضعيف حديث معاذ، بل تبعه وسبقه عدد كبري من احلفاظ، قال احلافظ و 

وقال . من هذا الوجه، وليس إسناده مبتصل ال نعرفه إال: قال الرتمذي:"يف التلخيص)534(ابن حجر

احلارث بن عمرو عن أصحاب معاذ، وعنه أبو عون ال يصح، وال يعرف إال : البخاري يف تارخيه

رواه شعبة، عن أيب عون هكذا، وأرسله ابن مهدي ومجاعات عنه، : رقطين يف العللا�ذا، وقال الد

: أن رسول اهللا، وقال مرة: أكثر ما كان حيدثنا شعبة عن أصحاب معاذ: قال أبو داود. أصح واملرسل

وادعى بعضهم فيه : قال. ال يصح، ألن احلارث جمهول وشيوخه ال يعرفون: عن معاذ، وقال ابن حزم

التواتر، وهذا كذب بل هو ضد التواتر، أل�ما رواه أحد غري أيب عون، عن احلارث، فكيف يكون 

ال : ال يسند، وال يوجد من وجه صحيح، وقال ابن اجلوزي يف العلل املتناهية: متواترا، وقال عبد احلق

                                                 

 7/112و  6/135 ج املصدر السابق، :ابن حزم )533

ادت تصانيفه على مئة أمحد بن علي بن حممد أبو الفضل، ولد سنة ثالث وسبعني وسبعمئة، ز : ابن حجر العسقالين) 534

، 2/36 ج الضوء الالمع،: ينظر. لكامنة يف أعيان املئة الثامنةالدرر ا، و اإلصابة يف متييز الصحابة، و فتح الباري: منها ومخسني

 .  1/87، ج البدر الطالعو 
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يصح، وإن كان الفقهاء كلهم يذكرونه يف كتبهم، ويعتمدون عليه، وإن كان معناه صحيحا، وقال 

ديث يف نين فحصت عن هذا احلأاعلم : ابن طاهر يف تصنيف له مفرد يف الكالم على هذا احلديث

املسانيد الكبار والصغار وسألت عنه من لقيته من أهل العلم بالنقل، فلم أجد له غري طريقني، 

عن حممد بن جابر، عن أشعث بن أيب الشعثاء، عن رجل من : طريق شعبة، واألخرى: أحدمها

  .)535("ثقيف، عن معاذ، وكالمها ال يصح

كتب الفقه واألصوليني واحملدثني   هذا احلديث كثريا ما يتكرر يف": )536(قال ابن امللقن

  ". يعتمدون عليه، وهو حديث ضعيف بإمجاع أهل النقل فيما أعلم

فاحلديث ضعفه البخاري والرتمذي والدراقطين وابن حزم وعبد احلق اإلشبيلي وابن اجلوزي 

  .وابن طاهر واحلافظ ابن حجر وابن امللقن وغريهم

 ،"اح متفق على صحته ال يتطرق إليه التأويلواحلديث مدون يف الصح: "أما قول اجلويينو 

  .فقول غريب وزلة عامل منه رمحه اهللا

) اجتهد(هو أن حديث معاذ ال ذكر فيه للقياس، وإمنا الوارد يف احلديث : االعرتاض الثاين

واالجتهاد غري القياس، وإمنا فيه الرأي، والرأي غري القياس، ألن الرأي إمنا هو احلكم باألصلح 

  .يف العاقبة، والقياس هو احلكم بشيء ال نص فيه مبثل احلكم يف شيء منصوص عليه واألسلم

إذا اجتهد احلاكم فأخطأ فله أجر، وإذا اجتهد فأصاب فله : rوهكذا القول يف قوله 

  .)537(" ليس فيه للقياس أثر، وإمنا فيه إباحة االجتهاد. أجران

بني األدلة يف القضية وذلك بالرجوع  إن معىن احلديث يدل على الرتتيب: االعرتاض الرابع

أوال إىل الكتاب، فإن مل جيد انتقل إىل السنة، فإن مل جيد يف الكتاب أو السنة قال بالرأي، وهذا 

                                                 

، 1مصر، طث الرافعي الكبري، مؤسسة قرطبة، تلخيص احلبري يف ختريج أحادي :ابن حجر أمحد بن علي العسقالين) 535

 . 4/336ج ، 1995

عمر بن علي بن أمحد اشتهر بكثرة التصانيف منها شرح املنهاج ختريج أحاديث ابن احلاجب مات سنة  :ابن امللقن) 536

 .6/100، ج الضوء الالمع: ينظر.هـ804

 .7/113املصدر السابق،  :ابن حزم )537
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الرتتيب فاسد ألن أهل العلم اتفقوا أن ا�تهد جيب عليه أن ينظر يف أدلة املسألة املعروضة عليه يف 

أثري هذا يف هذا، فقد تكون اآلية عامة واحلديث خاص، وغريه القرآن والسنة واإلمجاع، وينظر يف ت

  .من التأثريات

  )....)احلاكم إذا اجتهد(: (احلديث الثامن

الذي هو بذل ) االجتهاد(هذا احلديث كالذي من قبله، وأن الوارد فيه لفظ : االعرتاض

، فبطل استدالهلم �ذا اجلهد والوسع ومل ينص فيه على ذكر القياس، وألن االجتهاد أعم من القياس

  .احلديث

  مناقشة دليل اإلجماع: ثالثا

من أدلة اجلمهور على مشروعية القياس اإلمجاع، فقد نقل غري واحد من أهل العلم اإلمجاع 

ثبات القياس اإلمجاع، وهو التمسك بإمجاع إطريقة ثالثة يف ": على مشروعية القياس، قال السمعاين

يف أمور من أمور الدين، فصار كل واحد منهم إىل نوع من القياس، الصحابة، وذلك أ�م اختلفوا 

فلم ينكره صاحبه ذلك منه مع انكاره عليه قضية حكمه، كمسألة اجلدة، و املشرتكة و مرياث ذوي 

أجتعل ابن االبن ابنا وال جتعل أب األب : (رحام، فإن طريق القياس مذكور، كقول ابن عباس لزيدألا

مثاال بالرأي يف مسألة اإلخوة مع اجلد، وذلك مثال غصن الشجر وجدول ، وتشبيه زيد )؟أبا

ويف هذه املسائل رجعوا إىل جمرد الرأي، أل�م البد أن يكونوا قالوا ما قالوا عن قياس، وتتبع ...النهر

كثار، وعلى هذا املنهاج كان أمر التابعني يف إهذا يطول، واألمر يف هذا أشهر من أن حيتاج معه إىل 

هو مرياث األمة إىل و نكار وخالف، إاجة واملقايسة، ومل يصح عن أحد منهم يف ذلك احمل

  . )538("زماننا

                                                 

 .1998، 1ه، مكتبة التوبة، السعودية، طقواطع األدلة يف أصول الفق :السمعاين منصور بن حممد) 538
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فلما اجتهد الصحابة يف احلوادث والنوازل ومل ينكر أحد منهم منهاج " :قال األسنوي

االستدالل، فدل صدور القياس عنهم رضي اهللا عنهم، وهذه الوقائع كثرية مشهورة، هذا الدليل 

  . )539("اه ابن احلاجب وادعى ثبوته بالتواتر وضعف االستدالل مبا عداهارتض

بل قد ذهب بعض األصوليني إىل أن دليل اإلمجاع على مشروعية القياس هو أقوى األدلة، 

  .)540("قال بعض أصحابنا واآلمدي وغريهم، هو أقوى احلجج": قال ابن النجار

ومنا، وهلم جرا، استعملوا املقاييس يف الفقه إىل يrالفقهاء من عصر رسول اهللا ": قال املزين

وامجعوا بأن نظري احلق حق ونظري الباطل باطل، فال جيوز ألحد  ...يف مجيع األحكام يف أمر دينهم

  .)541("انكار القياس، ألنه التشبيه باألمور والتمثيل عليها

 .له، وهو قطعيوقد بلغ التواتر املعنوي عن الصحابة باستعما" :)542(قال ابن عقيل احلنبلي

 وقال الرازي يف، دليل اإلمجاع هو املعول عليه جلماهري احملققني من األصوليني: وقال الصفي اهلندي  

عندي : وقال ابن دقيق العيد .مسلك اإلمجاع هو الذي عول عليه مجهور األصوليني: ))احملصول((

رنا بعد قرن، عند مجهور األمة إال أن املعتمد اشتهار العمل بالقياس يف أقطار األرض، شرقا وغربا، ق

  . )543("عند شذوذ متأخرين

بطال القياس، فنحن إهذا نقل أصحاب القياس ويف املقابل فقد نقل ابن حزم اإلمجاع على 

  .أمام تناقض عجيب، إذ كيف يكون الشيء الواحد يف نفس الوقت حقا وباطال

  :الحظات وهيبعض املالباحث سجل يوقبل الشروع يف مناقشة دليل اإلمجاع 

                                                 

 .4/18 ، جصول�اية السول شرح منهاج األ :األسنوي) 539

 .4/21 ، جشرح الكوكب املنري :ابن النجار) 540

 . 1/205 ، جاعالم املوقعني، و 2/451 ، ججامع بيان العلم :د الربابن عب) 541

هـ، 523 تويف سنة ،وكان حبر معارف ،كان يتوقد ذكاء  ،البغدادي احلنبلي وفاء علي بن عقيل بن حممدأبو ال: ابن عقيل) 542

 . 19/443 ج ،أعالم النبالء سري: ينظر. ..كتاب الفنون:من تصانيفه

 .2/858 ،جولإرشاد الفح :الشوكاين) 543
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إن من نقل اإلمجاع على حجية القياس هم األكثر ونقلهم األشهر، وقول : املالحظة األوىل

 .ابن حزم ال يعرفه إال القليل من أصحاب االختصاص

من حيث القوة، فنقل ابن حزم أقوى، ألن املشهور من منهج ابن حزم : املالحظة الثانية

ألصوليني فإ�م يتسرعون يف نقل اإلمجاع، وكم من امجاع التشدد يف نقل اإلمجاع، خبالف مجهور ا

 .نقلوه وهو باطل، بل أصبح عندهم اتفاق املذهب امجاعا

هل ثبت ف يف مناقشة اإلمجاع،ـ بعون اهللا يشرعـ هذه املالحظات  الباحث وبعد ما سجل

  :وتفصيل ذلك؟ اإلمجاع حول مشروعية القياس

  ؟هل انعقد اإلمجاع يف عصر الصحابة -1

إن تتبع ما نقل إلينا من الروايات حول القياس، تظهر وتربز وجود اخلالف يف عصر 

الصحابة، سواء يف عصر كبار الصحابة، أو يف جيل صغار الصحابة، والروايات عن ابن مسعود 

إياكم و أرأيت وأرأيت، فإمنا هلك " :عن ابن مسعود قال، فصحيحة وصرحية يف ذم القياس وابطاله

  .)544( ".....م بأرأيت و أرأيت، وال تقيسوا شيئا فتزل قدم بعد ثبو�امن كان قبلك

إنكم إن عملتم يف دينكم بالقياس، أحللتم كثريا مما حرم عليكم، وحرمتم كثريا " :وعنه قال

  .)545("مما أحل لكم

فهؤالء عمر وابن عمر وابن مسعود وأبو هريرة ومعاذ بن جبل ومسرة بن ": بل قال ابن حزم

عباس والرباء بن عازب وعبد اهللا بن أيب أوىف ومعاوية كلهم يبطل القياس وما ليس  جندب وابن

وهذه صفة الرأي والقياس والتعليل، وقد قدمنا أنه ال rموجودا يف القرآن وال يف السنة عن رسول اهللا 

  .)546("يصح خالف هذا عن أحد من الصحابة بوجه من الوجوه

                                                 

 .  سبق خترجيه) 544

 .  سبق خترجيه) 545

 . 8/31 ، جاإلحكام :ابن حزم) 546
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الروايات بالتفصيل عن الصحابة يف ذم القياس هذا كالم ابن حزم، وقد ذكرت من قبل 

وابطاله، وأما انكار ثبوت اإلمجاع حول مشروعية القياس يف عصر الصحابة، فهذا مل ينفرد به ابن 

إن انكار القياس ثبت عن ابن مسعود من الصحابة، ومن التابعني " :حزم، بل قال احلافظ ابن حجر

  .)547("مد بن سريين من فقهاء البصرةعن عامر الشعيب من فقهاء الكوفة، وعن حم

وجياب عنه مبنع ثبوت هذا اإلمجاع، فإن احملتجني " :نكر وقوع اإلمجاع الشوكاين قالأوممن 

نا بروايات عن أفراد من الصحابة حمصورين يف غاية القلة، فكيف يكون ذلك امجاعا ءو بذلك إمنا جا

املسائل ورد بعضهم على بعض، وانكار جلميعهم مع تفرقهم يف االقطار واختالفهم يف كثري من 

  .)548( "...بعضهم ملا قاله البعض كل ذلك معروف

إن بعض ما استدل به الشوكاين ضعيف ألن مدعي اإلمجاع ادعى اإلمجاع املعنوي، فليس رد 

الصحابة على بعضهم البعض طعن يف اإلمجاع، ألن الطعن قد ينصب على احلكم ال على منهج 

  .االستدالل

اع املعنوي الذي احتج به الرازي وغريه على انعقاد اإلمجاع يف عصر الصحابة على إن اإلمج

أنه  ابن حزم، يقرر مشروعية القياس، حيتاج إىل حتقيق ودراسة، وذلك بتتبع أشهر وأصح هذه االدلة

  . )549(".عن أحد من الصحابة القول بأن القياس حق بوجه من الوجوهمل يرد 

من أنه مل يثبت عن أحد من الصحابة القول بالقياس فيه نظر، إن قول ابن حزم : مناقشة 

فقد صحة الرواية عن عمر يف كتابه أليب موسى األشعري، وفيه بيان من عمر أن القياس أداة من 

أدوات االجتهاد يلجأ إليها ا�تهد إذا اعوزه النص، وكان الباحث يقرر عدم صحة وقوع االمحاع يف 

  .مام ابن حزمعصر الصحابة كما برهن اال

  ؟هل حدث اإلمجاع على مشروعية القياس: عصر التابعنيوأما يف -2

                                                 

 . 13/297 ، جفتح الباري :ابن حجر العسقالين) 547

 .2/859 ، جارشاد الفحول :الشوكاين) 548

 .7/116 ج اإلحكام،: ابن حزم) 549
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حممد بن سريين، والشعيب، ومسروق، وعطاء بن أيب رباح، : وممن أنكر القياس من التابعني

وإياس بن معاوية، وجعفر بن حممد بن على، وعبيد بن عمري، وشريح القاضي، وابن شربمة، واحلسن 

    .البصري، وغريهم

أن ما ذهب إليه ابن حزم من انكار حدوث  :إذن بعد هذا العرض نصل إىل نتيجة هامة

اإلمجاع حول قياس، هو الراجح والصحيح، وأن اإلمجاع مل ينعقد، بل الذي حيدث يف تاريخ األمة أن 

إىل احلياة العلمية موضوع اإلمجاع حول و قل اخلالف حوله يف مرحلة من املراحل، مث يعود فيطف

شروعية القياس، ففي عصر االحنطاط مثال بالضبط من القرن الثامن إىل القرن الثاين عشر خف م

 ،اخلالف حول القياس، ولكن يف القرن الثاين عشر ملا ظهر الشوكاين والصنعاين وصديق حسن خان

  .إىل الوجود موضوع مشروعية القياس اطف

ه، داود بن على، وقد تبع بعض نكر القياس وصرح بأتكاد جتمع كتب األصول أن أول من 

مث نشأ بعد النظام رجل متجاهل يقال له داود " :الشيعة واملعتزلة يف ذلك، قال السرخسي

االصفهاين، فأبطل العمل بالقياس من غري أن وقف على ما هو مراد كل فريق ممن كان قبله، ولكنه 

اده، قال القياس ال يكون حجة وال أخذ طرفا من كل كالم، ومل يشتغل بالتأمل فيه ليتبني له وجه فس

جيوز العمل به يف أحكام الشريعة، وتابعه على ذلك أصحاب الظواهر الذين كانوا مثله يف ترك 

  .)550("التأمل

إن ما أصبح اليوم يروى وحيكى يف كتب األصول من أن داود بن على :  الرد األول

حقيق وقواعد البحث العلمي، بل االصفهاين هو أول من انكر القياس، فقول باطل بعيد عن الت

انكار القياس سبق داود إليه علماء أجالء من الصحابة  التابعني ومن جاء بعدهم من أهل العلم،  

ثبوت بعض الروايات عن اإلمام أمحد من أنه ينكر  وخر وهآكما بينت من قبل، مث هناك أمر 

اإلمام أمحد أو اإلمام داود، قال ابن القياس، وهو من أقران داود، وال أدري من سبق إىل هذا الرأي 

                                                 

 .2/119 ، جاملصدر السابق: ابن حزم) 550
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جيتنب : أنه ليس حبجة، لقول أمحد يف رواية امليموين: وذكر ابن حامد عن بعض أصحابنا": النجار

  .)551("ا�مل والقياس: املتكلم هذين األصلني

ع إن نسبة انكار القياس إىل الشيعة واملعتزلة، كإبراهيم النظام فيه نظر، بل املتتب: الرد الثاين

لكالم الشيعة واملعتزلة حول القياس يالحظ أن املسألة خالفية عندهم، وقد أشار إىل ذلك ابن حزم، 

ن قال إن إبطال القياس مذهب أوشنع بعضهم ب": ومل أجد من نبه إىل هذه املسألة، قال ابن حزم

، وأيب عفار النظام، وحممد بن عبد اهللا اإلسكايف، وجعفر بن حرب، وجعفر بن مبشر، وعيسى املراد

أبا اهلذيل العالف، : ولكن إذا ذكروا هؤالء، فال تنسوا القائلني بقوهلم يف القياس.... وبعض اخلوارج

وأبا بكر بن كيسان األصم، وجهم بن صفوان، وبشر بن املعتمر، ومعمرا، وبشرا املريسي، واألزارقة، 

  .)552("وأمحد بن حائط

ول مشروعية القياس فيه نوع من التحايل، ألن مصار حإن املالحظ يف نقل مذاهب علماء األ

داود بن على وابن حزم والظاهرية، وظاهر : املطلع يف كتب األصول جيد فقط أن منكرو القياس هم

هذا القول يوحي لنا أن انكار القياس قول حمدث، ومنكر القياس ينسب إىل البدعة، مما يدفع 

خوفا من االنتساب إىل البدعة والوقوع ) حاب القياسأص(الباحث إىل التسليم ألدلة املثبتني للقياس

  . فيها، وال أدري من ابتكر هذه احليلة

  اآلثار الواردة عن الصحابة: الدليل الرابع

استدل اجلمهور على مشروعية القياس بعمل الصحابة، وأن الصحابة رضوان اهللا عليهم 

  .ثار مبينا موقف ابن حزم منهاآلاجتهدوا يف النوازل واعملوا الرأي والقياس، وسأسرد هذه ا

 ناقش ابن حزم هذا الدليل بتفصيل دقيق: امجاع األمة على تقدمي أيب بكر يف اخلالفةـ  1

  وبني فساد االحتجاج به

                                                 

 .4/215 ج ،شرح الكوكب املنري: ابن النجار) 551

 . 7/203 ، جاإلحكام :ابن حزم) 552
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استخلف عليا على املدينة يف غزوة تبوك، وهي آخر غزواته rاألمر األول أن رسول اهللا  -أ

الف اللذين يدخل فيهما الصالة واإلحكام، أوىل من عليه السالم، فقياس االستخالف على االستخ

  .قياس االستخالف على الصالة وحدها

نص عليه، rواألمر الثاين إن العلماء يف خالفة أيب بكر على قولني أحدمها  أن النيب  - ب

فلو فهم الصحابة أنه خليفة ،rوواله خالفته على األمة وجعله أمريا على مجيع املؤمنني بعد وفاته 

األمة جممعة على أنه مل مبا أن ، و rلكان أبو بكر مستحقا هلذا االسم يف حياة النيب الصالة  على

، وقد استخلف r، وأنه إمنا استحقه بعد موت النيب rيستحق أبو بكر هذا االسم يف حياة النيب 

األمة   إال أن، ر،وابن أم مكتوم وعلي وعتاب بن أسيد بن أيب العيصبكعلى الصالة أبا rرسول اهللا 

  .)553("، وال بعد موتهrكلها على أنه ال يسمى أحد ممن ذكرنا خليفة رسول اهللا، ال يف حياة النيب 

أنه قياس فاسد، ألن اخلالفة ليست علتها علة الصالة، ألن الصالة جائز أن : األمر الثالث

يف رأي ابن حزم ها ، وأما اخلالفة فال جيوز أن يتوالكل من حيسن القراءة وحيفظ شيئا من القرآن  يليها

إال قرشي صليبة، عامل بالسياسة ووجوهها، وإن مل يكن حمكما للقراءة، وإمنا الصالة تبع لإلمامة، 

وليست اإلمامة تبعا للصالة، فكيف جيوز عند أحد من أصحاب القياس، أن تقاس اإلمامة اليت هي 

  .ند أحد من القائلني بالقياسأصل على الصالة اليت هي فرع من فروع اإلمامة، هذا ما ال جيوز ع

وقد كان سامل موىل أيب حذيفة يؤم أكابر املهاجرين وفيهم عمر وغريه أيام ": قال ابن حزم

، ومل يكن ممن جتوز له اخلالفة، فكان أحقهم بالصالة، ألنه كان أقرأهم، وقد كان أبو ذر rالنيب 

لناس بالصالة إذا حضرت، إذا مل وأيب بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وابن مسعود أوىل ا

يكونوا حبضرة أمري أو صاحب منزل، لفضل أيب ذر وزهده وورعه وسابقته، وفضل سائر من ذكرنا 

  .)554("وقراء�م، ومل يكونوا من أهل اخلالفة

ألقتلن : امجاع الصحابة على قتال أهل الردة قياسا على الصالة، واحتجوا بقول الصديقـ  2

  .والزكاةمن فرق بني الصالة 

                                                 

 . 7/119 ، جاملصدر السابق :ابن حزم )553
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تـُُلوْا : استدل ابن حزم على فساد قوهلم باآلية: املناقشة فَِإَذا انَسَلَخ اَألْشُهُر اْلُحُرُم فَاقـْ

ُعُدوْا َلُهْم ُكلَّ َمْرَصٍد فَِإن تَابُوْا َوَأقَاُمو  ْا اْلُمْشرِِكيَن َحْيُث َوَجدتُُّموُهْم َوُخُذوُهْم َواْحُصُروُهْم َواقـْ

فلم يبح اهللا  تعاىل ": ، قال ابن حزم555الزََّكاَة َفَخلُّوْا َسِبيَلُهْم ِإنَّ الّلَه َغُفوٌر رَِّحيم الصََّالَة َوآتـَُواْ 

  .)556("لنا ترك سبيلهم إال بإقامة الصالة وإيتاء الزكاة، فهذا الذي محل أبا بكر على قتاهلم

أن ((: حه، اللذان روامها مسلم يف صحيمث دعم رأيه حبديث ابن عمر وحديث أيب هريرة

أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال اهللا وأن حممد رسول اهللا، ويقيموا : قالrالنيب 

  .)557())الصالة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا عصموا مين دمائهم و أمواهلم وحسا�م على اهللا

  :ةاحتجوا بوجوب الزكاة يف الذهب قياسا على الفضـ  3

 فساد كالذي قبله، ألن اخلرب يف زكاة الذهب ووجوب حق اهللاوهذا يف ال": قال ابن حزم

  . )558("تعاىل فيه أشهر من أن جيهله ذو علم باآلثار

إذا سكر هذى، وإذا هذى افرتى، فاجعله حد الفرية، (...(: قياس اخلمر على حد الفريةـ  4

  :،وقد بني ابن حزم فساد هذا الدليل من وجوه))فجعله عمر حد الفرية مثانني

فهذا كل ما ورد يف ذلك ": إن احلديث ضعيف ومضطرب، قال ابن حزم: العرتاض األولا

، وأطال رمحة اهللا يف بيان )559("وتقصينها، كله ساقط ال حجة فيه مضطرب، ينقض بعضه بعضا

  .ضعف هذه الرواية

من أنه جلد الوليد بن عقبة يف  ين هذا احلديث خمالف للمشهور عن علإ: االعرتاض الثاين 

بالسند الصحيح، أنه جلد الوليد بن عقبة يف اخلمر أربعني ياملشهور عن عل": مر أربعني، قالاخل

                                                 
  5التوبة، اآلية - 555

 . 7/129 ، جاملصدر السابق :ابن حزم )556

،  22ورواه مسلم برقم  ،25رقم ،باب فإن تابوا وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ،كتاب اإلميان،  ه البخاريروا) 557

 . إله إال اهللا ال:باب األمر بقتال الناس حىت يقولواكتاب اإلميان، 

 .7/142 ، جاملصدر السابق :ابن حزم )558

 . 7/161 ، جاملصدر السابق :ابن حزم )559
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، فبطل يقينا أن يكون يرى احلد مثانني، وجيلد هو أربعني فقط، وهذا احلديث يف أيام عثمان 

  .)560("يكذب كل ما جاء عن على خبالفه

، من أ�ما ابتدعا شريعة يف اإلسالم إنه ظن بالسوء باإلمامني عمر وعلى: االعرتاض الثالث

  . )561(مل تكن موجودة من قبل

، ظلم بإمجاع األمة، وال ألنه أنه ال جيوز جلد مسلم على فريةمل يفرتها بعد: االعرتاض الرابع

خالف بني اثنني أنه ال حيل ألحد أن يؤاخذ مسلما مبا مل يفعل، وال أن يقدم إليه عقوبة معجلة 

  .)562("للذنب مل يفعله

، وليس  اختالف تأثري اخلمر يف الناس، فليس كل من يشرب اخلمر يهذي: االعرتاض اخلامس

  .)563("كل من يشرب اخلمر يسكر، وليس كل من يهذ حيد، فا�نون والنائم يفرتي إال أنه ال حيد

هل احلد على الشرب أم على الفرية، وال حيل اسقاط حد إلقامة أخر، : االعرتاض السادس

فإن حد الشارب إمنا هو للفرية، فأين حد اخلمر، وإن كان للخمر فأين حد الفرية، ": قال ابن حزم

  . )564("وال حيل اسقاط حد إلقامة آخر

أنه تعزير ال حد، فالصحابة زادوا على األربعني تعزيرا، وهذا هو : الثامن: االعرتاض السابع

  : الثابت عنهم لألدلة التالية

برجل قد شرب اخلمر، فجلده جبريدتني حنوأربعني، وفعله أيت rأن النيب ((: عن أنس ـ أ

أخف احلدود مثانني، فأمر به : أبو بكر، فلما كان عمر استشار الناس، فقال عبد الرمحن

  .)565())عمر

                                                 

 . 7/164 ، جاملصدر السابق :ابن حزم )560
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 . يف كتاب احلدود، باب حد اخلمر    1706، رقم رواه مسلم) 565



           موقف ابن حزم من القياس والتعليل                                              

 

 173 

قد أيت برجل قد شرب مخرا يف رمضان، فضربه مثانني، وعزره (:(أنهعن ابن مسعود ب ـ 

  .)566())عشرين

أتى علي بالنجاشي قد (: (يب مروان األسلمي عن أبيه، قالعن أيب مصعب عطاء بن أج ـ 

شرب اخلمر يف رمضان، فضربه مثانني، مث أمر به إىل السجن، مث أخرجه من الغد، فضربه عشرين، مث 

  .)567())إمنا جلدتك هذه العشرين إلفطارك يف رمضان، وجرأتك على اهللا: قال

مان أتى بالوليد صلى الصبح شهدت عث: (عن حضني بن املنذر أبو ساسان، قالد ـ 

يا عبد اهللا بن جعفر، قم فاجلده، : يفقال عل...قم فاجلده: أزيدكم، فقال عثمان: ركعتني، فقال

أربعني، وجلد أبو بكر أربعني، وعمر rأمسك، جلد النيب : فجلده وعلي يعد حىت بلغ أربعني، فقال

  .)568()مثانني، وكل سنة

: د شارب اخلمر مثانني تعزيرا وصححه، قال أبو حممدفابن حزم يري أن فعل الصحابة يف جل

فهذه األحاديث مبينة ما قلنا، من أن زيادة عمر على األربعني اليت هي حد اخلمر إمنا هي "

  . )569("تعزير

  :القياس اجلد يف املرياثـ  5

: أن كال االسنادين ضعيف، ففي األولو الطعن يف سند الرواية : االعرتاض األول: املناقشة

. منقطع، ألن الشعبيلم يدرك عمر فهو سى بن أيب عيسى اخلياط، وهو ضعيف، ومع ذلكعي

  .)570("فيه عبد الرمحن بن أيب الزناد وهو ضعيف البتة فهذا وجه: والثاين

ألن مذهب علي  مناقشة منت الرواية، وأن هذه الرواية ال صلة هلا بالقياس،: االعرتاض الثاين

يف القرابة، واألخوة عندهم أقرب من اجلد، فإذا كانوا أقرب إىل املرياث  وزيد أن املرياث يستحق بالدنو

                                                 

 . 7/166 ، جاإلحكام :ابن حزم) 566

 . وصححه ابن حزم والشيخ أمحد شاكر ،2/88 ، جثاررواه الطحاوي يف معاين اآل) 567

 . شرح النووي11/216رواه مسلم يف احلدود، باب حد اخلمر ) 568

 . 7/168 ج اإلحكام، :ابن حزم) 569
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من اجلد فال جيوز أن مينعوا من املرياث معه، ألن اجلد له فرض امجاعا فال جيوز منعه من أجلهم، 

  .)571("فلذلك ضرب هذا املثل، فهو ليس من قبيل التشبيه، فأين القياس

: لق �ا أصحاب القياس، وناقشها واحدة واحدة، قالثار اليت تعوبعد أن سرد ابن حزم اآل

فهذا كل ما ذكروه مما روي عن الصحابة، قد بيناه بأوضح بيان حبول اهللا وقوته أنه ليس هلم يف "

شيء منه متعلق وهو أنه إما شيء بني الكذب مل يصح، وإما شيء ال مدخل للقياس فيه البتة، فإذا 

  . )572("من الصحابة القول بالقياساألمر كما ترون مل يصح قط عن أحد 

واليت استند إليها أصحاب القياس من أن  ،إذن بعد دراسة بعض األثار الواردة عن الصحابة

  :الصحابة عملوا بالقياس، فإن خالصة البحث هي

عن أحد من الصحابة رضوان اهللا عليهم العمل  عند االمام ابن حزم مل يثبت نص صريح ـ 1

  .الف ذلك، وقول ابن مسعود صحيح صريح يف ابطال القياسبالقياس، بل الثابت خ

  : ثار اليت توحي بأن الصحابة قاسوا فإن ابن حزم يقرر ما يليأما اآلـ  2

  .                                           ثار غري ثابتة، فال تقوم �ا احلجةإن هذه اآلأ ـ 

لى أ�ا من باب العمل بالعموم، أو املفهوم أ�ا ال تدل على املسألة، فيمكن خترجيها عب ـ 

  .أو نوع من القياس املتفق عليه وإن كان النفاة ال يسمونه قياسا، وغريهم يسميه قياسا

أن جمموع األثار اليت نقلت لنا  -واهللا أعلم-إن الذي يظهر للباحث : مناقشة ابن حزم

وا �ا يف اجتهادا�م هي القياس، اجتهادات الصحابة تدل مبجموعها أن من األدوات اليت استعان

 .ويقوي هذا االجتهاد إذا انظمت إليهم رسالة عمر
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  مناقشة األدلة العقلية: الفرع الثاني

بعدما انتهيت من مناقشة أدلة أصحاب القياس النقلية اليت ساقها ابن حزم، أشرع بعون اهللا 

  .يف مناقشة أدلة املثبتني العقلية

نا مسائل جممع عليها ال نص فيها، فصح أ�ا قياس، يرى ابن حزم وجد: الدليل ألول، قالوا

وعلمها وأقرها، وأنه ال جيوز انعقاد امجاع على rأن هذه أحوال كانت موجودة على عهد النيب 

  . )573("شريعة مل يأت فيها نص

وقلنا حنن، ": هوهذه املسألة اليت أثارها ابن حزم هي مستند اإلمجاع، ورأي ابن حزم صريح و 

هذا باطل، وال ميكن البتة أن يكون إمجاع من علماء األمة على غري نص، من قرآن أو سنة رسول 

هو جواز انعقاد اإلمجاع عن قياس : ، والقول الثاين)575(، وهو قول ابن جرير الطربي)r")574اهللا 

  .)576(وهو قول اجلمهور

لقياس أو ومل نبال وافقت ا": يف قوله مث هنالك نقطة أخرى أشار إليها ابن حزم

هي هل جيب معرفة دليل اإلمجاع، فمذهب ابن حزم إذا ثبت صحة اإلمجاع فال جيب و .)577("خالفته

ال جيب على ا�تهد طلب : البحث عن سنده، و هو قول أهل العلم، قال األستاذ أبو اسحاق

  .)578(الدليل الذي وقع به اإلمجاع، فإذا ظهر له ذلك، أو نقل إليه كان أحد أدلة املسألة

إن حتليل كالم ابن حزم يوضح لنا استحالة حدوث امجاع مستنده القياس، وما يذكره بعض 

هوأن  ـ واهللا أعلم ـ الفقهاء حول بعض اإلمجاعات املستندة إىل قياس فغري سليم، والسبب يف ذلك

على الفقيه ملا رأى أن القياس وافق اإلمجاع، ظن أن سند اإلمجاع هو القياس، أو جاء من قلة إطالع 

                                                 

 . 7/138 ، جاملصدر السابق :ابن حزم )573

 .4/129 ، جاملصدر السابق :ابن حزم )574

، ابن يزيد بن كثري، اإلمام العلم ا�تهد، عامل العصر أبو جعفر الطربي، صاحب التصانيف البديعةمد بن جرير حم: الطربي) 575

 .165/ 11البداية والنهاية ،و 268/ 14سري أعالم النبالء، ج : ينظر. هـ310تفسري القرآن الكرمي،تويف عام : هامن

 .4/452زركشي، البحر احمليط ،ال2/388 ، جاملستصفى :الغزايل) 576

 .7/138 ، جاإلحكام :ابن حزم) 577
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إمنا هي أحوال كانت على عهد ": اآلثار والسنن، وخمتصر كالم ابن حزم يف هذه املسألة، أنه قال

  . )579("فأقرها وقد علمهاrرسول اهللا 

، ولذا سأضطر ))بيان العلم((وقد ذكر ابن عبد الرب مجلة من القياسات ا�مع عليها يف كتابه 

  .ى صحة قول ابن حزم وابن عبد الرب واجلمهورإىل دراسة بعض هذه األقيسة، حىت يتبني لنا مد

صيد ما عدا الكالب من اجلوارح، قياسا على الكالب : املثال األول من القياس ا�مع عليه

  .))580(")581َوَما َعلَّْمُتم مَِّن اْلَجَوارِِح ُمَكلِِّبيَن تـَُعلُِّمونـَُهنَّ ِممَّا َعلََّمُكُم الّلُه : تعاىللقوله 

 :ثالثة أقوال، قال ))بداية ا�تهد((ذه املسألة خالفية، فقد ذكر ابن رشد يف إن ه: املناقشة

وأما الذي اختلفوا فيه من أنواع اجلوارح فيما عدا الكلب ومن جوارح الطيور وحيوانا�ا الساعية "

فمنهم من أجاز مجيعها، إذا علمت حىت السنور كما قال ابن شعبان، وهو مذهب مالك وأصحابه، 

ال اصطياد جبارح ما عدا : ، وقال قوم)582(فقهاء األمصار، وهو مروي عن ابن عباس وبه قال

الكلب، ال باز وال صقر وال غري ذلك، إال ما أدركت ذكاته، وهو قول جماهد، واستثىن بعضهم من 

  .)583("الطيور اجلارحة، البازي فقط

مجاع املزعوم فسنده القياس فاملثال األول مل يصح فيه اإلمجاع ألن املسألة خالفية، وأما أن اإل

َوَما َعلَّْمُتم مَِّن اْلَجَوارِِح ُمَكلِِّبيَن تـَُعلُِّمونـَُهنَّ : فغري سليم، بل النص، فيدخل يف عموم اآلية الكرمية

 .جوارح احليوانات، وجوارح الطيور لعموم اآلية ))584ِممَّا َعلََّمُكُم الّلُه 
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عن صيد البازي، rسألت رسول اهللا (:(مت قالوملا رواه الرتمذي وغريه عن عدي بن حا

  .)585())ما أمسك عليك فكل: فقال

قالوا ، ))586َوالَِّذيَن يـَْرُموَن اْلُمْحَصَناِت :قوله تعاىل :املثال الثاين من القياس ا�مع عليه

ذكر اهللا  تعاىل يف اآلية النساء من " :يف تفسري اآلية )588(قال القرطيب. )587(دخل احملصنون قياسا

نكى للنفوس، وقذف الرجل داخل يف حكم اآلية باملعىن، أشنع و أة شحيث هن أهم، ورميهن بالفاح

  .)589("وامجاع األمة على ذلك

وإمنا بدأ اهللا يف اآلية الكرمية باحملصنات لبيان شناعة الفعل،  ،هذه اآلية خطاب للمكلف

  ؟قذفا، واخلطاب عام يدخل فيه الرجل واملرأة، فأين القياسوالعادة أن املرأة هي أكثر 

فدخل الرجال قياسا عند ) فإذا أحصن(اآلية : املثال الثالث من القياس ا�مع عليه

  .)590(اجلمهور

فـََعَلْيِهنَّ ِنْصُف َما َعَلى :دخل الذكور حتت اإلناث يف قوله تعاىل" :قال ابن العريب

من أعتق شركا له (( :rبعلة اململوكية، كما دخل اإلماء حتت قوله))591اِب اْلُمْحَصَناِت ِمَن اْلَعذَ 

  .)592("بعلة سراية العتق، وتغليب حق اهللا تعاىل فيه على حق امللك ،))يف عبد

  .وهذا فيه نظر فإن اخلطاب موجه للمكلف وهو العبد، سواء أكان ذكرا أو أنثى

                                                 

هذا ": وقال ،1493رقم  ،ما جاء يف صيد البزاةباب  ،الرتمذي يف الصيدصيد، و رواه أبو داود يف كتاب الضحايا، باب ال) 585

ليس بالقوي وقد تغري : التقريب احلافظ يفجمالد هو ابن سعيد بن عمري، قال إال من حديث جمالد عن الشعيب، و  احلديث ال نعرفه

 ."عمره خرآيف 

 ].4 :ورالن[) 586

 .2/873 ، ججامع بيان العلم :ابن عبد الرب)587

 التذكار يف، جامع أحكام القرآن:مبصر، من مصنفاته هـ671مات سنة  ،أيب بكر املفسرحممد بن أمحد بن : القرطيب) 588

 .317الديباج، ص : ينظر. أفضل األذكار

 . 172/ 12، ج 1948، 1ط اجلامع ألحكام القرآن، دار الكتب املصرية، مصر، : د بن أمحدالقرطيب حمم) 589

 . 873/ 2 ، ججلامع البيان :ابن عبد الرب) 590

 ].25: ساءالن[) 591

 . 1/406 ج ،بريوت،أحكام القرآن، دار الفكر :ابن العريب حممد بن عبد اهللا) 592
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: طريق يف كتابه اعالم املوقعني، فقالوتتبع هذه اجلزئيات يطول وقد اختصر ابن القيم ال

بعض هذه املسائل فيها نزاع، وبعضها ال يعرف فيها نزاع بني السلف، وقد رام بعض نفاة القياس "

و هؤالء إن أمكنهم ذلك يف بعض ...ادخال هذه املسائل ا�مع عليها يف العموميات اللفظية

  .  )593("املسائل، فلن ميكنهم يف كثري من املواضع

  .رأي اين القيم إال أنه حيتاج إىل حتقيق وذلك بتتبع كل اجلزئيات املسالة هذا

  خفاء النصوص وجالئها وبيانها : الدليل الثاني

هذه مقدمة فاسدة واإلحكام كلها جلية يف ذا�ا ألن اهللا تعاىل قال لنبيه عليه : "قال ابن حزم

 r، وال حيل ملسلم أن يعتقد أن اهللا تعاىل أمر رسوله ))594لِتُبَـيَِّن لِلنَّاِس َما نـُزَِّل ِإلَْيِهمْ : السالم

بالبيان يف مجيع الدين فلم يفعل وال بني، وهذا ما ال جيوز ملسلم أن خيطر بباله، فإذا ال شك يف هذا 

  . )595("ونوقن أنه عليه السالم قد بني الدين كله

وقد بينت رد ابن حزم  فالدين كله بني ومجيع أحكام الشريعة اإلسالمية كلها جلية واضحة،

  . بوضوح أكثر عند احلديث عن نظرية البيان والوضوح فلرياجع هنالك

  التشابه: الدليل الثالث

أن األشياء إذا كانت حمدثة فهي تتشابه من بعض الوجوه وبعض الصفات، إال  ابن حزم يقرر

ابه من وجوه فهي ختتلف أن هذا التشابه والتماثل ال يستلزم نفس احلكم، ألن األشياء إذا كانت تتش

 .)596(" من وجوه مما يرتتب عنه اختالف احلكم

 

  

                                                 

 .1/206اعالم املوقعني : ابن القيم) 593

 ]. 44 :لالنح[) 594

 . 7/180 ، جاإلحكام :ابن حزم) 595

 .7/193 ، جاملصدر السابق: ابن حزم) 596
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  .الوقائع متجددة، وأن النصوص ال تستوعب كل شيء: الدليل الرابع

إن هذا الدليل من أقوى أدلة أصحاب القياس، إن اهللا بعث نبيه رمحة للعاملني وجعل شريعته 

ة إىل قيام الساعة، ومن سنن الكون جتدد الوقائع صاحلة لكل زمان ومكان، وأن الشريعة احملمدية باقي

واحلوادث يف حياة األمة، ومن هنا قرر بعض الفقهاء، أن نصوص الشريعة ال تستوعب هذه 

  .احلوادث، مما يؤدي بنا إىل البحث عن مصدر جديد ملعاجلة الوقائع املتجددة يف حياة األمة

وال ": وغريهم، بل بالغ بعضهم فقالوقد ذكر هذا الدليل اجلويين والسمعاين والسرخسي 

  .)597("واحلاجة إىل القياس فوق احلاجة إىل النصوص" :، وقالوا"بعشر معشارها

إن هذا الدليل الذي متسك به بعض أصحاب القياس، أنكره بعض أصحاب القياس  

  .كاآلمدي وابن تيمية وابن القيم

ول بصاحبه إىل الكفر، وما يدل يرى ابن حزم أن هذا الكالم خطري جدا، قد يؤ : األمرالثاين

على فساد هذا الدليل، جمموعة من األدلة، وقد ذكرت بعضها عند احلديث عن نظرية كمال الشريعة 

  . عند ابن حزم، ولكن أزيد املوضوع إيضاحا وبيانا

اِس َما لُِتبَـيَِّن ِللنَّ : وقال تعاىل، ))598مَّا فـَرَّْطَنا ِفي الِكَتاِب ِمن َشْيءٍ :يف كتابهيقول 

، يرى ابن القيم أن داللة النصوص )600( اْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكمْ : وقال ))599نـُزَِّل ِإلَْيِهمْ 

التابعة لقصد املتكلم وارادته، وهذه الداللة ال ختتلف، أما : حقيقة واضافية، فاحلقيقية هي :نوعان

ه وصفاء ذهنه، فهذه الداللة ختتلف بسبب فهي تابعة لفهم السامع وإدراكه وجودة قرحيت: االضافية

  .تباين السامعني، مث شرع يف بيان ذلك بأدلة واضحة

ولكن ابن حزم يف مواجهة هذه اإلشكالية اليت طرحها أصحاب القياس جلأ إىل مبدأ التجريد، 

أو مبعىن أن كل نص شرعي سواء أكان النص قرآنيا أو نبويا حيول يف فكر ابن حزم إىل قاعدة عامة، 

                                                 

 .1/33 ، جاعالم املوقعني: ابن القيم) 597

 ]. 38 :األنعام[) 598

 ]. 44 :النحل[) 599

 ]. 3 :املائدة[) 600



           موقف ابن حزم من القياس والتعليل                                              

 

 180 

قاعدة كلية، تندرج حتتها العشرات بل املئات من اجلزئيات، ومن هذا املنطلق فإن نصوص الشريعة 

السمحاء، تستوعب كل املستجدات والنوازل يف حياة األمة، وهذا ما يعطي للشريعة اإلسالمية املرونة 

  . يف التعامل مع احلوادث

  :أمثلة على ذلك

َها َوَما َبَطنَ ُقْل ِإنََّما َحرََّم رَ : اآلية-1 ، فاآلية تدل على ))601بَِّي اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمنـْ

  .حترمي كل فاحشة وسواء كانت خفية أو ظاهرة

،فاآلية دليل وجوب القصاص يف كل جرح ميكن ))602َواْلُجُروَح ِقَصاصٌ :اآلية-2

  .القصاص منه

لى وجوب نفقة الطفل وكسوته ، فاآلية تدل ع))603َوَعَلى اْلَواِرِث ِمْثُل َذِلكَ :اآلية-3

  .دونفقة مرضعته على كل وارث قريب أو بعي

كانت من أيشمل كل األشربة املسكرة، سواء ) )كل مسكر حرام(: (rقول الرسول  -4

  . )604(غري ذلك مالشعري أ ماألرز أ مالتفاح، أ مالعنب أ

ث قاعدة فهذا احلدي )605())كل شرط ليس يف كتاب اهللا فهو باطل(: (rقول الرسول -5

  .يف باب الشرط

  .)606())كل املسلم على املسلم حرام، دمه وماله وعرضه(: (rقول الرسول -6

                                                 

 ].34 :األعراف[) 601

 ].45 :املائدة[) 602

 ].233: البقرة[) 603

 . أن كل مسكرمخررواه مسلم يف األشربة، باب بيان ) 604

 .حتلرواه البخاري يف البيوع، باب إذا اشرتط شروطا يف البيع ال ) 605

 . سبق خترجيه) 606
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إن ما ال تتناهى أفراده ال ميتنع أن جيعل " :وقاعدة التجريد النصوص أشار هلا ابن القيم قال

  .)607("أنواعا، فيحكم لكل نوع منها حبكم واحد، فتدخل األفراد اليت ال تتناهى حتت ذلك النوع

َفَمِن اْعَتَدى َعَلْيُكْم فَاْعَتُدوْا َعَلْيِه ِبِمْثِل َما :وذلك مثل قول اهللا تعاىل" :وقال ابن حزم

فدخل حتت هذا اللفظ ما لو تقصى مللئت منه أسفار عظيمة، من ذكر قطع )  )608اْعَتَدى َعَلْيُكم

لضرب هيئة هيئة، وذكر األعضاء عضوا عضوا، وكسرها عضوا عضوا، واجلراحات جرحا جرحا، وا

  .)609("أخذ األموال، وسائر ما يقتضيه هذا املعىن

إن مبدأ التجريد الذي حاول ابن حزم تأسيسه وتأصيله، مل يكتب له البقاء مع 

  .يمااألسفالشديد، فضيعت األمة خريا عظ

  مناقشة أدلة ابن حزم: المطلب الثاني

شة أدلة ابن حزم، وقد قسمت هذا املطلب بعد مناقشة أدلة اجلمهور، أشرع بعون اهللا يف مناق

  :إىل فرعني

 مناقشة األدلة النقلية: الفرع األول  

 مناقشة األدلة العقلية  : الفرع الثاين  

  مناقشة األدلة النقلية: الفرع األول

استدل ابن حزم على إبطال القياس باملنقول واملعقول، واملالحظ يف هذه العملية قدرة ابن 

ناقش بعد ذلك ييف البداية مبناقشة أدلة ابن حزم النقلية، مث الباحث  أيبدسو . حزم على االستشهاد

 .األدلة العقلية

  

                                                 

 . 1/333ج االحكام،  :ابن حزم) 607

 ]. 194 :البقرة[) 608

 . 8/4 ، جاإلحكام :ابن حزم) 609
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  من القرآن الكريم: أوال

نَـُهم ِبَمآ أَنَزَل الّلُه : اآليةـ  1 وقد اعرتض املثبتون للقياس على هذه ، ))610َوَأِن اْحُكم بـَيـْ

  : اآلية جبملة من االعرتاضات

ن احلكم بالقياس هو حكم مبا أنزل اهللا، والقرآن والسنة دلتا على القياس إ: االعرتاض األول

  . )612(َوَما آتَاُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه  : وقال كذلك، ) )611فَاْعَتِبُروا يَاُأوِلي األَْبَصار: قال تعاىل

ا وأما تعلقهم باآليات اليت ذكروها فليس يف شيء منها دليل على م" :قال ابن السمعاين

ملا قلتم إن احلكم بالقياس حكم خبالف ما أنزل اهللا، أو تقدم بني يدي اهللا : قالوه، ويقال هلم

ورسوله، أو فيه اتباع ما ليس لنا علم به، فإن الدالئل القطعية قد قامت على صحة القياس، وهو يف 

والرسول، واتباع ما لنا ، ورد إىل اهللا احلقيقة رد إىل الكتاب والسنة، فاحلكم به حكم مبا أنزل اهللا 

  .)613("به علم، ألن القياس صار دليال بطريق موجب للعلم

إن من شروط القياس أن يكون حكم األصل ثابتا بالكتاب أو السنة، : االعرتاض الثاين

  .)614(فيكون العمل بالقياس عمل مبا هو مستنبط من املنزل

، وإال فاذكروا الدليل املنزل إن انكار القياس حكم بغري ما أنزل اهللا: االعرتاض الثالث

  . )615(بتحرميه، وهذا رد الباجي

يَاأَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َأِطيُعوْا الّلَه َوَأِطيُعوْا الرَُّسوَل َوُأْوِلي اَألْمِر ِمنُكْم فَِإن تـََنازَْعُتْم :اآليةـ  2

لوا إن نصوص القرآن والسنة تدل على ، قاهنا االعرتاضو 616ِفي َشْيٍء فـَُردُّوُه ِإَلى الّلِه َوالرَُّسولِ 

  . )617(حجية القياس، فالعمل بالقياس هو رد إىل اهللا ورسوله

                                                 

 . ]49 :املائدة[) 610

 ].2: احلشر[) 611

 . ]7:احلشر[) 612

 . 7/139 ، ج، احتاف ذوي البصائر2/610 ، جانظر احكام الفصولو ، 4/65 ، جقواطع األدلة :ابن السمعاين) 613

 . 2/610 ، جاحكام الفصول :الباجي) 614

 . 2/610 ج املصدر السابق، :الباجي )615
 59النساء،- 616

 .7/140 ، جاحتاف ذوي البصائر :النملة) 617
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ووجه . ))618اتَِّبُعوْا َما أُنِزَل ِإلَْيُكم مِّن رَّبُِّكْم َوَال تـَتَِّبُعوْا ِمن ُدونِِه َأْولَِياء : اآليةـ  3

للقرآن والسنة وامجاع األمة بتصحيحه، واحلكم إن اتباعنا للقياس إمنا هو رد ": العرتاض، قال الباجيا

  .)619("به اتباع ملا أنزل إلينا

وقد اعرتض اجلمهور باعرتاضات أخرى أعرضت عن ذكرها، ولكن ما جيب تقريره أن األدلة  

القرآنية اليت ساقها ابن حزم ال تقوى على ابطال القياس، بل هي عموميات تدل على وجوب العمل 

وهو من األدلة عند ( ذا كانت هذه األدلة تبطل القياس فهي كذلك تبطل الدليل بالكتاب والسنة، فإ

  ).ابن حزم

  .من السنة ما ورد من األحاديث في ذم الرأي: ثانيا

  :اعرتض املثبتون للقياس على األحاديث الواردة يف ذم الرأي والقياس، فقالوا

  .املراد �ا هو الرأي يف مقابل النص: االعرتاض األول

وإمنا أراد به اعمال الرأي للعمل به يف األحكام، فإن ": قال السرخسي: عرتاض الثايناال

إعمال الرأي للوقوف على معىن النص، من حيث اللسان فقه مستقيم، ويكون العمل به عمال 

وبيان هذا فيما اختلف فيه ابن عباس وزيد رضي اهللا عنهم يف زوج وأبوين، فقال . بالنص ال بالرأي

واملفهوم من اطالق هذه  620َفألُمِِّه الثـُُّلُث : لألم ثلث مجيع املال، فإن اهللا تعاىل قال: سابن عبا

لألم ثلث ما بقي، ألن يف آلية بيان أن ثلث ما ورثه اإلخوان، : العبارة ثلث مجيع املال، وقال زيد

و الباقي بعد نصيب الزوج، فألمه ثلث ، ومرياث األبوين هَوَورِثَُه أَبـََواُه َفألُمِِّه الثـُُّلُث  : فإنه قال

  . )621("ذلك، وهذا وحنوه عمل بالكتاب ال بالرأي فيكون مستقيما

                                                 

 ].03 :األعراف[) 618

 .2/611 ، جاحكام الفصول :الباجي) 619
 11:النساء-620

 2/121 ، جأصول السرخسي: لسرخسيا) 621
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إن هذه األحاديث حممولة على القياس الفاسد الوضع املخالف للنص، إذ : االعرتاض الثالث

  .)622(من شروط القياس أال خيالف النص الصريح مجعا بني األدلة

اديث اليت تناولت ذم الرأي والقياس ضعيفة ال تقوم �ا احلجة، إن األح: االعرتاض الرابع 

على أنه ليس يف تلك األخبار خرب ثابت غري خرب عبد اهللا بن عمرو يف قبض العلم، ": قال السمعاين

وقال . )623("فأما سائر األخبار فال يعرف، وال نقل يف كتاب يوثق به، فال جيوز التعويل عليها

  .)624("جاج �اال يصح االحت" :الباجي

إن ما نقل من ذم الرأي والقياس يف األحاديث، إمنا هو الرأي قبل طلب : االعرتاض اخلامس

  .)625(السنن، وعندنا جيب طلب حكم احلادثة من الكتاب أوال مث من السنة، مث يصري إىل القياس

فق ال تصح أن تعارض �ا األخبار اليت رويناها ألن أكثرها مما أت: االعرتاض السادس 

  .)626(اإلمامان على خترجيها يف الصحيح، وذكر بعضها مالك يف املوطأ

  :تتبع ما استدل به االمام ابن حزم من السنة على ابطال القياس هيإن : املناقشة

إما أحاديث صحيحة غري صرحية يف ابطال القياس، بل يف بعض احلاالت يتعسف -1

  .باالحتجاج �ا

طال القياس، وما كان هكذا فال يقوى على ابطال وإما أحاديث ضعيفة صرحية يف اب-2

  .  القياس

  :آثار الصحابة والتابعين: ثالثا

  :ثار اليت ساقها ابن حزم علىترتكز مناقشة أصحاب القياس لآل

                                                 

 . 4/120 ، ج، �اية السول5/381 ج  رفع النقاب: أنظر) 622

 .4/52 ، جقواطع األدلة :السمعاين) 623

 .2/617 ، جأحكام الفصول :الباجي) 624

 .4/51 ، جقواطع األدلة :السمعاين) 625

 . 2/617 ، جأحكام الفصول :الباجي) 626
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  .الطعن يف الروايات، بأ�ا غري صحيحة: االعرتاض األول

ت عن الصحابة والتابعني حماولة اجلمع بني الروايات، قالوا ثبتت الروايا: االعرتاض الثاين

جب التوفيق بني ا، قالوا فالو هوانكار  القياس باالحتجاج بالقياس، وثبتت روايات أخرى عنهم إبطال

فال بد من التوفيق، وذلك بأن تصرف الروايات املانعة من القياس إىل بعض  ": الروايات، قال القرايف

  .)627("ال بشرائط خمصوصةأنواعه، وذلك حق، ألن العمل بالقياس ال جيوز عندنا إ

أن ما نقل عن الصحابةمن انكار القياس، فاملراد به الرد على من يلجأ إىل : االعرتاض الثالث

  .    القياس قبل البحث عن النصوص

نكار الصحابة وذمهم للقياس فاملراد به القياس املقدم على النص، أو إوأما : االعرتاض الرابع

  .)628(ليس له رتبة االجتهاد، أو ما ليس له أصل يشهد لهالقياس الصادر عن جاهل، أو من 

  : مناقشة االعتراضات

إن االعرتاضات اليت ذكرها أصحاب القياس ال ميكن التسليم هلا كليا، بل البعض فيه نظر 

أ�ا ليست كلها ضعيفة، بعضها صحيح وصريح وقد صححها غري واحد من :تيةلألسباب اآل

  .احلفاظ، كابن حجر وغريه

مجعا بني ما ثبت من الروايات أن  -واهللا أعلم - والذي يظهر للباحث: شة ابن حزممناق

الصحابة استعملوا القياس، ويف املقابل �وا عن استعمال القياس، ومبا أنه ال ميكن أن يأمروا بشيء 

  :وينهوا عنه يف نفس الوقت، فدل على

  .أن القياس الذي استعمله الصحابة ليس القياس الذي �وا عنه -1

أن الصحابة مل يكثروا من استعمال القياس، بل جلأوا إليه عند الضرورة، خالفا ملنهج  -2

  .املتأخرين الذين قدموا القياس على النص، بل جعلوا القياس أصال والنص فرعا

                                                 

 ، ج، الواضح يف أصول الفقه2/619 ، جاحكام الفصول، 7/3137 ، جولنفائس األصول شرح احملص :القرايف) 627

5/332. 

 . 2/891 ، ج، جامع بيان العلم110، نرباس العقول ص7/101 ، جبصائراحتاف ذوي ال) 628
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  : اإلجماع: رابعا

فمن أدعى " :نكره ابن تيمية، قالأوأما اإلمجاع الذي نقله ابن حزم على ابطال القياس فقد 

  .)629("اعهم على ترك العمل بالرأي والقياس فقد غلطامج

مجاع فاسد، كيف يكون األمر الواحد حقا وباطال يف إإن اإلمجاع الذي نقله املثبتون والنفاة

زمن واحد يف مكان واحد، ولذا فإنه مل يثبت يف مسالة القياس امجاع ال على مشروعيته وال على 

  .نفيه

  االتباع: مناقشة الدليل الخامس

إمنا خنرب عن ذلك كله بإخبار اهللا لنا به، إذا ":أجاب الباجي رمحه اهللا على هذا الدليل فقال 

دلنا على صحة القياس، وتعبدنا به وأمرنا أن حنكم مبوجبه، وجعل العلة اليت نستدل �ا عالمة لنا 

ن اهللا  تعاىل مبا على احلكم، من حتليل أو حترمي، فكل قائس على الوجه الذي أبيح له القياس، خيرب ع

جعل له من األدلة على احلكم، وأمره باالقتداء �ا ،كما خيرب عن اهللا  تعاىل مبا ظهر على لسان 

من السنن اليت أمر باتباعه فيها، ومن أفعاله اليت جعلها عالمة على إباحة الفعل لنا أو rرسول اهللا 

  . )630("إطالقه أو على وجوبه

ن النفاة تقول إن اهللا مل ألمعرض مناقشة دليل النفاة فيه نظر إن ما ذكره اإلمام الباجي يف 

خيربنا عن القياس، ومل يدل دليل على صحة القياس، ومن أين جاء الباجي �ذه األدلة، إذ لو وجدت 

  . األدلة الصحيحة الصرحية على مشروعية القياس ملا برز هذا اخلالف

القائس  قولاملخرب عن ربه، فيكون rالرسول واألمر الثاين كيف جنعل القائس مبنزلة : ثانيا

 .rمبنزلة ما نقل عن النيب 

  

                                                 

 . 19/199 ، ججمموع الفتاوى: ابن تيمية) 629

 .2/642 ، جأحكام الفصول: الباجي) 630
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  مرتبة العفو: مناقشة الدليل السادس

هل كل ما سكت عنه الشارع احلكيم يكون عفوا عن األمة، بل استقراء اجلزئيات الفقهية 

لة ذلك جند أن الوحي يسكت عنه أشياء، ولكن البد من حلها ومعرفة حكم اهللا فيها، ومن أمث

  .العول

  النتائج 

  :إليها من خالل دراسة موقف ابن حزم من القياس هي الباحث لإن أهم النتائج اليت توص

  .تعظيم النص القرآين والنبوي وتقديسه. 1

  ال جيوز تقدمي القياس بأنواعه على النص النبوي. 2

  :وتفصيل ذلكإن ابن حزم ال ينكر مجيع أنواع األقيسة، بل نوعا حمددا من القياس، . 3

ال ينكر ابن حزم القياس إذا كانت علته منصوصة، ولكن ال يسميه قياسا : العلة املنصوصة ـ4

بل قال به غري واحد من أهل العلم، قال  ،بل هو العمل بعموم النص، ومل ينفرد ابن حزم �ذا لرأي

استدالال ، ))والطوافات إ�ا من الطوافني: ((rقد مسى ابن عقيل العلة املنصوصة كقوله " :ابن تيمية

هذا : خرين قياس، وقال ابن محدانآوجعله عندنا وعند مجاعة من الفقهاء ليس بالقياس، وعند 

الطواف يشمل كل طائف فغنينا بالعموم من صاحب الشرع عن أن يعلق احلكم على قياس 

  .)631("مستنبط

مساك بنص صاحب إن األخذ بالعلة املنصوصة ليس قياسا إمنا هو است": وقال ابن فورك

  .)632("الشرع

قياس التنبيه ليس  أن ذهب ابن حزم إىل: قياس التنبيه أو قياس األوىل أو فحوى اخلطابـ  5

قياسا بل هو من قبيل العمل بالنص، ألنه يفهم قصد املتكلم بعرف اللغة، ومل ينفرد ابن حزم �ذا 

                                                 

 . 392املسودة،ص :آل تيمية) 631

 . 2/882ج  إرشاد الفحول، :ينالشوكا) 632
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 واحلسن اخلرزيوأب ووذهب أكثر الشافعية وأب الرأي، بل عزاه ابن تيمية إىل احلنفية واملالكية واحلنابلة،

بل عزاه الباجي ، )633(حممد البغدادي وابن أيب موسى من احلنابلة إىل أنه ليس بقياس واخلطاب وأب

إىل مجهور املتكلمني والفقهاء من املالكية وغريهم، وبه قال القاضي أبو حممد، وذهب الشافعي وأبو 

  .)635(اس جليوغريمها إىل أنه قي) 634(متام البصري

ذهب ابن حزم إىل أنه ليس قياسا وإمنا من قبيل العمل : القياس اجللي أو إلغاء الفارقـ  6

وذلك ألن  ؟قد اختلف األصوليون هل يسمى قياسا أم ال": )636(بالنص، ومل ينفرد به، قال الطويف

 بيان علة األصل القياس هو اعتبار الشيء بغريه، أو اجلمع بني الشيئني بالقصد األولو هو يتحقق يف

وأما إلغاء الفارق فليس ذلك موجودا فيه بالقصد األول، إمنا املوجود فيه إلغاء . رعووجودها يف الف

  . )637("الفارق، وأما اجلمع بني األصل والفرع فإمنا حيصل فيه بالقصد الثاين

ذهب ابن حزم إىل أن القياس القطعي هو عمل بعموم النص أو : القياس القطعيـ  7

مجاع، وذلك أن القياس يكون قطعيا إذا كانت العلة يف الفرع أظهر من األصل، أو إذا كانت العلة اإل

منصوصا عليها، فهذا عند اإلمام ابن حزم يعترب عمال بعموم النص، وأما إذا كانت العلة جممعا عليها 

  .  فهو عمل باإلمجاع، وليس بالقياس

 نوع واحد، أو يف جنس واحد إذا وجد التماثل إن ابن حزم ال ينكر القياس إذا كان يفـ  8

وأما القياس الذي ننكره، فهو أن حيكم لنوع ال نص فيه مبثل احلكم يف نوع أخر قد :"أو التشابه، قال

  .)638("نص فيه

                                                 

 . 389، 347املسودة،ص :ل تيميةآ) 633

من مصنفاته كتاب ،حاذقا باألصول ،كان جيد النظر  ،من أصحاب األ�ري ،علي بن حممد بن أمحد :أبو متام البصري) 634

 . 199ص ،الديباج املذهب، و 2/605 ، جترتيب املدارك :ينظر. كتاب يف أصول الفقهاخلالف الكبري و 

 .3/351 ج شرح خمتصر الروضة للطويف،و  ،2/514إحكام الفصول،  :الباجي )635

خمتصر الروضة والرياض  :من مصنفاته ،فقيه حنبلي يتشيع ،سليمان بن عبد القوي بن عبد الكرمي الصرصري :الطويف) 636

 . 2/366 ، جبن رجبالذيل طبقات احلنابلة : ينظر. هـ716تويف سنة  ...النظائرالنواظر يف األشباه و 

 . 3/353شرح خمتصر الروضة للطويف، ) 637

 . 2/467 ج االحكام يف أصول األحكام، :ابن حزم) 638
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بدأ ظهور عملية االسراف يف استعمال القياس مع �اية القرن الرابع وبداية القرن . 9

 .تقدمني ال يلجأ إليه الفقيه إال عند الضرورةاخلامس، إذ كان القياس عند امل
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  الباب الثاني

  موقف ابن حزم من العلة والتعليل

  

عرفنا يف الباب األول موقف ابن حزم من القياس، أما هذا الباب فسيخصص لبيان موقفه من 

ية، فهل ينتج عنه أن ابن العلة والتعليل، وإذا كان ابن حزم ينكر القياس، والعلة ركن جوهري يف العمل

  . حزم ينكر التعليل

الفصل األول : ومن أجل معرفة موقف ابن حزم من العلة والتعليل، قسمت الباب إىل فصلني

  .هو فصل مفاهيمي، قمت بتعريف العلة وبيان شروطها ومسالكها

ية للعلة، وأما الفصل الثاين فبينت موقف ابن حزم من العلة والتعليل، مع بيان اجلذور التارخي

  .وهل التعليل أمر حمدث مل يعرفه السلف
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  :الفصل األول

  المفاهيم

تناولت فيه املفاهيم العامة للعلة والتعليل، والغرض منه بيان وايضاح معىن العلة، ولذا قسمته 

إىل مبحثني، ففي املبحث األول قمت بتعريف العلة والتعليل، فبينت معىن املصطلحني عند اجلمهور 

  .وعند ابن حزم

عيت االجياز اوأما املبحث الثاين فخصصته لبيان أقسام العلة وشروطها ومسالكها، وقد ر 

  .واالختصار فيه

  :المبحث األول

  تعريف العلة والتعليل والمصطلحات ذات الصلة

 ،إن حتديد معىن املصطلح واالتفاق على مدلوله يعترب سببا أساسيا يف القضاء على اخلالف

فعقد فصال كامال يف املقدمة بني فيه معىن  ))اإلحكام((هلذه املسألة اإلمام بن حزم يف كتابه وقد تنبه 

العديد من املصطلحات األصولية والفقهية، ومبا أن هذه الدراسة خاصة بابن حزم فإننا سنسلك نفس 

عريف العلة تقمتباملنهج الذي سلكه، ولذا قمت بتقسيم هذا املبحث إىل مطلبني، ففي املطلب األول 

  .والتعليل

وأما املطلب الثاين فهو لبيان معىن بعض االصطالحات ذات الصلة باملوضوع، قد أطلق 

  .عليها بعض أهل العلم معىن العلة فالتبست على البعض
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  تعريف العلة والتعليل: المطلب األول

املنثورة يف كتب  إن الباحث عن تعريف العلة عند األصوليني واملناطقة يتيه يف زخم التعريفات

، مما انعكس سلبا هاوحيتار يف اختيار تعريف لكثرة الردود والطعون املنصبة على أي تعريف ،األصول

  .والتعليل ةعلى حجية العل

  الفرع األول تعريف العلة

العل والعلل الشربة الثانية، وقيل الشرب بعد الشرب تباعا، :"جاء يف لسان العرب: العلة لغة

: عل الرجل يعل من املرض، والعلة: )639(له إذا سقاه السقية الثانية، وقال ابن األعرايبوعله يعله ويع

  .)640("املرض، عل يعل واعتل أي مرض فهو عليل

احلدث يشغل صاحبه عن حاجته، كأن تلك العلة صارت شغال ثانيا منعت عن : والعلة

  .)641(أي سبب: شغله األول وهذا علة هلذا

قرير ثبوت املؤثر إلثبات األثر، كانتقال الذهن من النار اليت هي هو ت: العلة عند املناطقة

  .)642(املؤثر إىل الدخان الذي هو األثر

اختلفت عبارة األصوليني يف تعريف العلة وتضاربت، ومن بني أهم هذه : العلة عند األصوليني

 : التعريفات

 

  

                                                 

كان صاحب سنة و ، نفات كثريةصله م:"قال الذهيب ،احلفظانتهى إليه يف زمانه علم اللغة و ،حممد بن زياد :ابن األعرايب) 639

 . 10/688 أعالم النبالء، ج سري: ينظر. هـ231مات سنة  ،"اتباعو 

 . 34/3078/ 4لسان العرب،  :ابن منظور) 640

 . 4/34/3080 لسان العرب، :ابن منظور )641

 . 130،صالتعريفات، دار الفضيلة، القاهرة :اجلرجاين علي بن حممد) 642



           موقف ابن حزم من القياس والتعليل                                              

 

 193 

وأبو زيد من )643(له الصرييفقا": قال الشوكاين."العلة هي املعرف للحكم": التعريف األولـ  1

يف التقريب عن بعض احلكماء واختاره صاحب احملصول وصاحب )644(احلنفية وحكاه سليم الرازي

إن العلل الشرعية ليست بعلل يف احلقيقة، وإمنا هي عالمات وأمارات " :قال الباجي، و )645("املنهاج

  . )646("باملواضعة

علما على احلكم، فمىت وجد املعىن املعلل به وأصحاب هذا التعريف جيعلون العلة �ذا املعىن 

  . معرف احلك

. )647("العلة هي الوصف املؤثر يف األحكام جبعل الشارع ال لذاته": التعريف الثاينـ  2

  .)648("وهو قريب البأس به": مام الغزايل وسليم الرازي، وقال الصفي اهلنديواختاره اإل

أثر به احملل بوجوده ولذلك مسي املرض علة، وهي والعلة يف األصل عبارة عما يت: "قال الغزايل

  .)649("يف اصطالح الفقهاء على هذا املذاق

وهو ما ذهب إليه اآلمدي وابن  ،"العلة هي الباعث على التشريع": التعريف الثالثـ  3

  .والغزايل يف املستصفى، )651(وصدر الشريعة، )650(احلاجب

                                                 

اىل إنه أعلم خلق اهللا تع": حممد بن عبد اهللا أبو بكر اإلمام اجلليل، األصويل تفقه على ابن سريج، وكان يقال: الصرييف) 643

 . 3/186 ج طبقات الشافعية،: ينظر. هـ330 شرح الرسالة،كتاب يف اإلمجاع، تويف سنة: ، من تصانيفه"باألصول بعد الشافعي

. هـ447مات غرقا سنة ،من مصنفاته التفسري الكبري ،سكن الشام مرابطا ناشرا للعلم ،ابن سليم الشافعي :سليم الرازي) 644

 . 17/645 أعالم النبالء، ج سري: ينظر

 .2/871 ج ،إرشاد الفحول :الشوكاين) 645

 .636إحكام الفصول، ص :الباجي) 646

 . 2/129 ، جر البنودنش، 3/37 ، جشرح املنهاج لألسنوي، 3/93 ، ج،شرح كوكب املنري149ص ،نظر املنهاجي) 647

 . 3/39، ج واألسنوي على املنهاج،5/112، ج البحر احمليط) 648

 . 20ص، 1971، 1ط حتقيق محد الكبيسي، رئاسة ديوان األوقاف، بغداد، شفاء الغليل،  : حممدالغزايل) 649

، 3/39 ، ج، األسنوي على املنهاج112/ 5، ج احمليط، البحر 2/213 ، جخمتصر املنتهى ،3/186 ، جاآلمدي) 650

 .2/871، ج ، إرشاد الفحول3/37، ج املنهاجاإل�اج شرح 

 .114ص، 1947زهر، مصر، عة األتعليل اإلحكام، مطب :شليب حممد مصطفى) 651
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املراد �ا احلكم واملصاحل اليت تعلقت �ا األوامر وأما العلة ف": قال الشاطيب: تعريف الرابعـ  4

، إذن فاملشقة عند الشاطيب علة يف إباحة القصر )652("أو اإلباحة، واملفاسد اليت تعلقت �ا النواهي

  .والفطر يف السفر

السبب ما وضع شرعا حلكم :"أما ما يسميه األصوليون بالعلة فالشاطيب يسميه سببا، يقول

، كما كان حصول النصاب سببا يف وجوب الزكاة، والزوال سببا يف الصالة، احلكمة يقتضيها ذلك

  . )653("والعقود أسبابا يف إباحة االنتفاع أو انتقال األمالك

العلة هي اسم لكل صفة توجب أمر ما إجيابا ضروريا، " :قال ابن حزم: تعريف اخلامسـ ال 5

راق، والثلج علة التربيد، الذي ال يوجد أحدمها والعلة ال تفارق املعلول البتة، ككون النار علة اإلح

  .)654("دون الثاين أصال، وليس أحدمها قبل الثاين أصال وال بعده

وقد بني األستاذ شليب يف دراسته حول العلة، أن أهل االصطالح أطلقوا مصطلح العلة على 

  :ثالث معان

تب على الزنا من اختالط هو ما يرتتب على الفعل من نفع أو ضرر، مثل ما يرت : األمر األول

  ...األنساب، وما يرتتب على القتل من ضياع النفوس وإهدارها

ما يرتتب على تشريع احلكم من مصلحة أو دفع مفسدة، كالذي يرتتب على : األمر الثاين

  .حترمي الزنا والقتل وشرع احلد والقصاص من حفظ النفوس واألنساب

الذي يرتتب على تشريع احلكم عنده مصلحة هو الوصف الظاهر املنضبط : األمر الثالث

  .للعباد

فإنه يصح تسمية هذه األمور الثالثة بالعلة، فيقال علة نقل امللك وإباحة االنتفاع يف ": قال

ولكن أهل االصطالح ...البيع، هو اإلجياب والقبول أو ما فيه من نفع أو دفع احلرج والضيق واملشقة

                                                 

 .    1/260ج  ،1975 ،2ط املوافقات، حتقيق عبد اهللا دراز، دار املعرفة، بريوت،  :لشاطيب إبراهيم بن موسىا) 652

 . 1/260املوافقات، م س، ج : الشاطيب )653

 . 8/109 ، جاإلحكام :ابن حزم) 654
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ومسوا العلة على احلقيقة ومسوا ما يرتتب على التشريع من ....فيما بعد خصوا األوصاف باسم العلة

منفعة أو دفع مضرة باملصلحة، أو مقصد الشارع من التشريع، وبعضهم أطلق عليه لفظة احلكمة،  

  .)655("كما أ�م قالوا إنه العلة الغائية

در إىل الذهن هو املعىن الثالث، وهو املتبا املتأخرينوالذي استقر عليه االصطالح والعمل عند 

  .اليوم، وإن كان قد يقع اخللط أحيانا بني املعىن الثاين والثالث عند بعض أهل العلم

  .هو ما حيتاج إليه الشيء يف حقيقته أو وجوده: العلة عند الفالسفةو 

  :وقسم الفالسفة العلة إىل أربعة أقسام، وهي

ماهية الشيء  وهي جزء الشيء الذي جيب عند حصول الشيء، وهي: علة صوريةـ  1

  .وشكله، وجمموع اخلصائص اليت يتم �ا كماله، كشكل التمثال وما هو عليه

وهي اجلزء الذي ال جيب عند حصوله الشيء، بل امكان حصوله وهي املادة، : علة ماديةـ  2

  .كحجر الرخام، فهو العلة املادية للتمثال

ا تكون مؤثرة يف املعلول وهي اليت تكون سببا حلصول شيء آخر، أو م: علة فاعليةـ  3

  .موجدة له

  .)656(وهي ألجلها وجد الشيء: علة غائيةـ  4

  تعريف التعليل : الفرع الثاني

هو إظهار علة الشيء، يقال علل الشيء إذا بني علته وأثبته بالدليل، فهو تقرير ثبوت : لغة

  . املؤثر إلثبات األثر

                                                 

 . 13ص  ،تعليل اإلحكام :شليب مصطفى) 655

، 1الفكر املعاصر، بريوت، ط رضوان الداية، دار: التوقيف على مهمات التعاريف، حتقيق :فاملناوي حممد عبد الرؤو )656

 رفيق العجم، دار العلوم، بريوت،اصطالحات الفنون والعلوم، حتقيق علي دحروج و ، التهانوي حممد علي، كشاف523،ص1990

 . 2/113، ج 1982اين، بريوت، ار الكتاب اللبنمجيل صليبا، املعجم الفلسفي، د ،1209/ 2م، ج 1996، 1ط 
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على ما يستدل فيه من العلة على  هو تبيني علة الشيء، ويطلق أيضا: التعريف املنطقي

  .)657(املعلول، ويسمى برهانا مليا

هو أن يستخرج املفيت علة احلكم الذي جاء به ": عرفه ابن حزم فقال: التعريف األصويل

  .)659("هو اجراء صفة األصل يف فروعه" :وقال. )658("النص

  .)660("التعليل هو تعدية حكم األصل إىل الفرع": هلو قبأما السرخسي فعرفه 

  :وقد بني األستاذ يوسف حامد العامل أن األصوليني أطلقوا مصطلح التعليل على معنيني

بيان أن احكام اهللا وضعت لتحيق مصاحل العباد يف العاجل واآلجل، أي معللة برعاية ـ  1

  .املصاحل

  .   )661(ويراد به بيان علل األحكام الشرعية وكيفية استنباطها واستخراجهاـ  2

  

  انيالمطلب الث

  مصطلحات ذات صلة بالعلة

وهي السبب واإلشارة والباعث واملعىن  ،ذهب بعض األصوليني إىل أن للعلة أمساء آخرى

السبب، اإلشارة، : للعلة أمساء يف االصطالح وهي": واحلامل واملوجب وغريها، قال صاحب املقرتح

وجب واملؤثر وزاد بعضهم الداعي، املستدعي، الباعث، واحلامل واملناط والدليل، واملقتضي وامل

  . )662("املعىن

                                                 

 .1/489 ، جطالحات الفنون والعلومكشاف اص  :التهانوي) 657

 .386ص  ،الصادع :بن حزما) 658

 .8/115 ج اإلحكام، :ابن حزم) 659

 .2/159 ، جالسرخسيأصول  :السرخسي )660

 ،1994 ،2ط ، الرياض، املقاصد العامة للشريعة اإلسالمية، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي :العامل يوسف حامد) 661

 . 131ص

 .5/115،ج البحر احمليط :الزركشي) 662
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وهي السبب والغرض والعالمة  :إىل أربعة مصطلحات ))اإلحكام((أشار ابن حزم يف كتابه و 

،وأن هذه املصطلحات خمتلفة ومتغايرة، وأن كل مصطلح يدل على معىن خاص به، )663(واملعىن فقط

  . )664("ق ظاهرة الئحة واضحةإن الفرق بني العلة والسبب وبني العالمة والغرض فرو ": قال

  : سأحاول أن أوضح األمر قليال

  :السبب: الفرع األول

  :استعمل العرب السبب يف معاين عدة منها: التعريف لغوي 

  .كل شيء اتوصل به إىل غريه .1

  املودة: ،قال ابن عباس) )665َوتـََقطََّعْت ِبِهُم اَألْسَباب: املودة، قال تعاىل .2

  املنازل .3

  اعتالق قرابة .4

  قي السماء مرا .5

ُلُغ اَألْسَباب: الباب، قال تعاىل .6  ))666َأْسَباَب السََّماَواِت { 36} لََّعلِّي أَبـْ

ْلَيْمُدْد ِبَسَبٍب ِإَلى السََّماء: احلبل، قال تعاىل .7  . ))667فـَ

 . ) )668)(669فَأَتْـَبَع َسَبًباالطريق، قال تعاىل،  .8

 

                                                 

 . 8/99، ج اإلحكام :ابن حزم) 663

 . 8/99 ، جاإلحكام :ابن حزم) 664

 166 :رةالبق[ )665

 ].37-36 :غافر[) 666

 ].15 :احلج[) 667

 ]. 85: الكهف[) 668

بن جرير، جامع  الطربي حممدو ،1/145، ج اجلواهري، الصحاح، و 3/22/1911 ،سان العربانظر ابن منظور، ل) 669

 . 1988ي القرآن، دار الفكر، بريوت، آالبيان عن تأويل 
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  التعريف األصولي   

عريف السبب وذلك الرتباطه باملباحث الكالمية ومن أهم هذه اختلفت عبارة األصوليني يف ت

 :   التعريفات

فهو كل أمر فعل املختار فعال من أجله لو شاء مل ": عرفه ابن حزمـ  1

  .كالغضب أدى إىل االنتصار، فالغضب سبب االنتصار.)670("يفعله

عرفا للحكم هو الوصف الظاهر املنضبط الذي دل الشرع على كونه م" :قال الزركشيـ  2

  .وعزاه لألكثرين. )671("الشرعي

هو جعل وصف ظاهر منضبط مناطا لوجود حكم، أي يستلزم وجوده ": قال الشوكاينـ  3

  .)672("وجوده

  التعريف الفقهي 

  :أطلق الفقهاء مصطلح السبب على معاين عدة وهي

رة، كحفر إذا اجتمع السبب واملباشرة غلب املباش: ما يقابل املباشرة،ومنه قول الفقهاء .1

  .البئر مع الرتدية

  .كالرمي يسمى سببا للقتل: علة العلة .2

  .كالنصاب بدون احلول يسمى سببا لوجوب الزكاة: العلة بدون شرطها .3

وهي ا�موع املركب من املقتضى والشرط وانتفاء املانع، ووجود األهل : العلة الشرعية .4

 . )673(واحملل يسمى السبب

  

                                                 

 .8/100ج اإلحكام،  :ابن حزم) 670

 . 1/306ج  البحر احمليط، :الزركشي) 671

 .1/75ج  ارشاد الفحول،: الشوكاين) 672

 .1/307،ج البحر احمليط :يلزركشا) 673
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  : التعريف الفلسفي

  . )674(إليه الشيء إما يف ماهيته أو وجوده، وترادفه العلةهو ما حيتاج 

  الغرض: الفرع الثاني

وغرضه كذا أي حاجته وبغيته، ...هو اهلدف الذي ينصب فريمى فيه، واجلمع أغراض : لغة

  .)675(وفهمت غرضك أي قصدك

ل هو األمر الذي جيري إليه الفاعل ويقصده بفعله، وهو بعد الفع": عرفه ابن حزم: اصطالحا

إن الغرض من االنتصار هو إطفاء الغضب وإزالته، والغضب هو السبب يف االنتصار، وإزالة . "ضرورة

  .)676(الغضب هو الغرض من االنتصار

  .)677(أو هو األمر الباعث للفاعل على الفعل، ويسمى علة غائية

  العالمة : الفرع الثالث

  .)678(هي السمة: لغة

صفة يتفق عليها اإلنسانان، فإذا رآها أحدمها علم العالمة هي ": عرفها ابن حزم: اصطالحا

  .)679("األمر الذي اتفقا عليه

هي ما تعلق بالشيء من غري تأثري فيه وال توقف له عليه إال من :"لوهنالك من عرفها فقا

  .)680("جهة أنه يدل على وجود ذلك الشيء، فتباين الشرط والعلة والسبب

                                                 

 . 1/924ج  كشاف مصطلحات الفنون،: التهانوي) 674

 .5/36/3242لسان العرب  :ابن منظور) 675

 . 8/100 ، جاإلحكام :ابن حزم) 676

 . 2/127ج  صليبا مجيل، املعجم الفلسفي،، و )2/1249 ، جكشاف مصطلحات الفنون  :التهانوي) 677

 .5/36/3084لسان العرب، :بن منظورا) 678

 . 8/100،ج اإلحكام :ابن حزم) 679

 .2/1206 ، جكشاف اصطالحات الفنون  :التهانوي) 680
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  المعنى: الفرع الرابع

ء قصد أو ال، فهو إما مصدر مبعىن املفعول، أو خمفف معين اسم مفعول  املقصود سوا: لغة

  .)681(كمرمي، نقل يف اصطالح النحاة إىل ما يقصد بشيء نقل العام إىل اخلاص

املعىن تفسري اللفظ، مثل أن يقول قائل ما معىن احلرام، فنقول له " :عرفه ابن حزم: اصطالحا

وهذا وما أشبهه ...هو كل ما ال حيل تركه: الفرض فيقول هو كل ما ال حيل فعله، أو يقول ما معىن

  .)682("هو املعاين

شرع هذا احلكم هلذا املعىن أي : وأما مجهور أهل العلم فقد عرفوا املعاين باملقاصد، فيقولون

املعىن املصلحي واملقاصدي هلذا احلكم، وهو كثري يف كالمهم، ولذا قال الشيخ طاهر بن عاشور يف 

  .، إال أن ابن حزم اعترب قوهلم هذا شغبا)683("...هي املعاين واحلكم": دتعريف املقاص

ويالحظ أن ابن حزم يف تعريفه االصطالحي للمعىن أنه نقل املعىن اللغوي إىل املعىن 

  . االصطالحي، ولذا كان جيب عليه يف هذه القضية أن خيفف من حدة الرد، ألن املسألة اصطالحية

  الحكمة: الفرع الخامس

وهو مصطلح احلكمة،  ،مل يشر له ابن حزم ذو صلة باملوضوع آخرن هنالك مصطلح ولك

  .ولذا سأقوم بتعريف احلكمة تعريفا موجزا

  :يطلق مصطلح احلكمة على أمرين: احلكمة

األمر الذي ألجله جعل الوصف الظاهر علة كاملشقة بالنسبة للسفر فإ�ا أمر مناسب : األول

  .ب بالنسبة إىل الزنا، فإنه أمر مناسب لشرعية احلدلشرع القصر، واختالط األسبا

                                                 

 . 2/1600ج  كشاف اصطالحات الفنون،: التهانوي) 681

 .8/101ج اإلحكام،  :ابن حزم) 682

 . 1985مقاصد الشريعة، الشركة الوطنية للكتاب، اجلزائر،  :عاشور حممد الطاهرابن) 683
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ما يرتتب على التشريع من مصلحة أو دفع مفسدة، كدفع مفسدة اختالط األنساب : الثاين

  .)684(أو حتصيل مصلحة حفظ األنساب بالنسبة لتحرمي الزنا و وجوب احلد

لفة احلدود، هذا هو موقف ابن حزم من هذه املصطلحات فهي متباينة وأن مسميا�ا خمت

وجب أن يطلق على كل واحد منها ": ويذهب رمحه اهللا إىل عدم جواز اخللط بني املصطلحات يقول

اسم غري االسم الذي غريه منها، ليقع الفهم واضحا، ولئال ختتلط فيسمى بعضها باسم آخر منها، 

  .)685("فيوجب ذلك وضع معىن يف غري موضعه، فتبطل احلقائق

حزم العلة والتعليل واملصطلحات ذات صلة بالعلة، نستخلص أن ابن  وبعد دراسة تعريف ابن

من العلماء األوائل الذين فطنوا إىل غموض هذا املصطلح، والذي استمر إىل عصر  ـ رمحه اهللاـ حزم 

  .الرازي واآلمدي

اختالط األمساء ووقوع اسم واحد : األصل يف كل بالء وعداء وختليط وفساد" :قال ابن حزم

ن كثرية فيخرب املخرب �ذا االسم، وهو يريد أحد املعاين اليت حتته، فيجعله السامع على غري على معا

  . )686("ذلك املعىن الذي أراد املخرب فيقع البالء واإلشكال

منشأ ختبط الناس فهذه ": وممن تنبه لغموض مصطلح العلة بعد ابن حزم اإلمام الغزايل قال

يف تسمية مطلق التماثل علة قبل معرفة حد العلة، وأن العلة  املسألة وسبب غموضها، أ�م تكلموا

الشرعية تسمى علة بأي اعتبار، وقد أطلق الناس اسم العلة باعتبارات خمتلفة ومل يشعروا �ا مث 

  .)687("تنازعوا

                                                 

 . 61صتعليل اإلحكام،  :شليب) 684

 . 8/101 ج املصدر السابق،: ابن حزم) 685

 .3/718 ، جاملستصفى :الغزايل) 686

 515شفاء الغليل، ص :الغزايل) 687
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جواز اضافة احلكم الواحد عقال إىل علتني ينبين على درك حد العلة وحقيقتها، وما " :وقال

طلق الفقهاء اسم العلة على ثالثة معان متباينة، ومن مل أطالقها يف لسان الفقهاء، فقد هو املراد من ا

  . )688("يعرف تباينها اشتبه عليه معظم أحكام العلل

  :وما يبني لنا غموض مصطلح العلة

 وجود عدد كبري من التعريفات للعلة.  

 السبب، احلكمة وغريها: خرى مثلأطالق مصطلح العلة على مصطلحات إ .  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

 515شفاء الغليل، ص :الغزايل) 688
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  المبحث الثاني

  أقسام العلة وشروطها ومسالكها

قسمت هذا املبحث إىل ثالث مطالب، ففي املطلب األول فهو لبيان أقسام العلة، وأما 

  .املبحث الثاين فهو لبيان شروط العلة، وأما املبحث الثالث فهو للحديث عن مسالك العلة

ق يف كتبه إىل أقسام العلة وال إىل شروطها وال إىل وما ينبغي أن أشري إليه أن ابن حزم مل يتطر 

مسالكها، وإمنا كرس أحباثه لبيان موقفه من العلة والتعليل، كما فعل يف كتابه اإلحكام أو يف كتابه 

  .  الصادع

  أقسام العلة: المطلب األول

  : قسم األصوليون العلة إىل أقسام عدة العتبارات كثرية، ومن أهم هذه التقسيمات

  تقسيم العلة من حيث موقعها من احلكم الذي كانت علته       : فرع األولال

  :  العلة �ذا االعتبار تنقسم إىل ثالثة أقسام

  .أن تكون العلة اليت تثبت يف حمل هي نفس ذلك احملل الذي ثبتت فيه: أوهلا

تها، حبسب جوهري األمثان، أو بثمني: بتعليل حرمة الربا يف النقدين بكو�ما: وميثل لذلك

  .أ�ما خملوقان للثمنية: اخللقة، مبعىن

بتعليل خيار : أن تكون العلة جزءا من ماهية ذلك احملل الذي بنيت منه، ومثلوا لذلك: ثانيها

  .الرؤية يف بيع الغائب بكونه عقد معاوضة، فإن عقد املعاوضة جزء من حمل احلكم وهو البيع
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  .)689(زءا منه، بل هي خارجة عن ماهية احلكمأال تكون العلة نفس احملل وال ج: ثالثها

  نسبتها إىل املكلف وعدمها: تقسيم العلة من حيث: الفرع الثاين

  :   تنقسم العلة من حيث نسبتها إىل املكلفني، إىل قسمني

بالقتل املوجب للقصاص، والشرب املوجب : علة تكون من فعل املكلفني، وميثل هلا: األول

  .للحد يف اخلمر وغري ذلك

وذلك كالبكارة اليت جعلها الشافعية علة يف ثبوت : علة ال تكون من فعل املكلفني: الثاين

  .)690(والية اإلجبار يف النكاح

  .تقسيم العلة من حيث لزوم الوصف للموصوف وعدمه: الفرع الثالث

  :وتنقسم إىل قسمني

تعليل حترمي  أن يكون الوصف املعلل به الزما للموصوف غري متجدد، وذلك كما يف: األول

  .الربا يف الرب بكونه مطعوما، فإن الطعم الزم للموصوف غري متجدد فيه

إما أن : أن يكون الوصف غري الزم للموصوف بل هو متجدد فيه، وهذا املتجدد: الثاين

يكون ضروريا، ويثبت ذلك إما مبقتضى اخللقة والطبيعة، كالبكارة لوالية اإلجبار، وهذا ما يسمى 

وذلك كانقالب العصري مخرا، واخلمر خال، وهذا ما يسمى : ، وإما حبسب العادة"ليالوصف األص"

  ."الوصف الطارئ"

وهو إما أن يكون متعلقا باختيار أهل العرف، وذلك كاختيارهم : وإما أن يكون غري ضروري

علل أن يكون الرب مكيال، وإما أن يكون متعلقا باختيار الشخص الواحد، وذلك كالردة والقتل إذا 

 .)691(بواحد منهما

 

 

  

                                                 

، 3، ط ، دار البشائر اإلسالمية، بريوت،السعدي عبد احلكيم، مباحث العلة عند األصوليني5/281ج  احملصول، :الرازي)689

 . 172، ص 2009

 .175، مباحث العلة عند األصوليني،ص5/283ج  حملصول،ا :الرازي) 690

 .175، مباحث العلة عند األصوليني،ص5/283ج  احملصول، :زيالرا) 691
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  تقسيم العلة من حيث تعدد األوصاف فيها وعدمه: الفرع الرابع

  :وتنقسم �ذا االجتاه إىل قسمني

إذا ما » بالقتل العمد العدوان«أن تكون العلة ذات أوصاف متعددة، وذلك كالتعليل : أوهلما

  .اعتربنا علة القصاص هذه األوصاف جمتمعة

والعلة فيه الطعم  ،التفاح ربوي: واحد، وذلك كقول املعللأن تكون ذات وصف : ثانيهما

  .)692(مثال

  .تقسيم العلة من حيث كو�ا مع احلكم ثبوتية أو عدمية: الفرع اخلامس

  :  إذا ما نظرنا إىل العلة يف مقابل احلكم فإن أقسامها تنحصر يف أربعة

  .بوت الرباأن تكون العلة ثبوتية واحلكم ثبوتيا أيضا كالطعم علة لث: األول

  .أن تكون العلة عدمية واحلكم عدميا أيضا، كعدم الرضا علة لعدم صحة البيع: الثاين

أن تكون العلة ثبوتية واحلكم عدمي، كثبوت الدين علة لعدم وجوب الزكاة، وهذا : الثالث

  ".التعليل باملانع: "القسم هو ما أطلق عليه األصوليون

عدم الفسخ يف زمن اخليار علة الستقرار : م ثبويت، ومثالهأن تكون العلة عدمية، واحلك: الرابع

  .)693(امللك

  تقسيم العلة من حيث تعديها وعدمه : الفرع السادس

  : وتنقسم العلة من هذا الوجه إىل قسمني

                                                 

 .176، مباحث العلة عند األصوليني،ص5/284ج  احملصول، :الرازي) 692

 . 177، مباحث العلة عند األصوليني،ص3/102 ،جشرح املنهاج لألسنوي) 693
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العلة اليت تكون يف غري احملل املنصوص عليه، وذلك  : أن تكون متعدية، ويراد �ا: األول

  .لطعم أو الكيلكتعليل ربوية الرب مثال با

ويراد �ا ما ال تتجاوز احملل املنصوص عليه، وميثل هلذه بتعليل : أن تكون قاصرة: الثاين

بثمنيتها فإن هذا الوصف قاصر عليهما ال يتجاوزمها : الشافعية حرمة الربا يف النقدين جبوهرية الثمن

  .إىل غريمها

  �ا أو األحكامتقسيم العلة من حيث ثبوت احلكم الواحد : الفرع السابع

  :     تنقسم العلة من هذا االجتاه إىل أربعة أقسام وهي

أن يثبت �ا حكم واحد، وميثل بالقتل اخلطأ املنسوب إىل ذات واحدة فإن فيه الدية : األول

  .فقط

أن يثبت هلا أحكام متعددة متماثلة، وهذا القسم ينظر إليه من جانبني، أل�ا إما أن : الثاين

املتعددة يف ذات واحدة، وهذا حمال، ألنه ال جيوز أن جيتمع املثالن يف ذات واحدة،  تكون األحكام

وإما أن تكون األحكام يف ذاتني، وهذا جائز، وميثل هلذا بالقتل اخلطأ إذا كان منسوب إىل ذاتني،  

  .كزيد وعمرو، فإن هذا القتل يوجب بكل ذات ماال على القاتل

فة، ولكنها ليست متضادة، وهذا جائز أيضا، سوى كان أن يكون هلا أحكام خمتل: الثالث

بالنسبة إىل ذات واحدة، كما هو الشأن يف احليض، فإنه علة يف حترمي الصوم والصالة واإلحرام باحلج 

والوطء، أو بالنسبة إىل ذاتينوهذا واضح، فإن القاتل لشخصني أحدمها عمدا والثاين خطأ جيب 

  .باخلطأ الدية، وبالعمد القصص

أن يكون هلا أحكام خمتلفة متضادة ويكون هذا يف حملني خمتلفني، وال يتصور يف حمل : لرابعا

  .واحد إال إذا كان بشرطني خمتلفني ال ميكن اجتماعهما

  بذبح احملرم، فإنه يف الصيد حيرم أكله، ويف غريه حيل،: وميثل ملا كان يف حملني خمتلفني
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حمل واحد بشرطني متضادين، بذبح املسلم الصيد، وميثل للعلة اليت هلا أحكام متضادة يف 

بشرط كونه حالال يوجب حل أكله، وبشرط كونه حمرما يوجب حترمي أكله، وكاجلسم يكون علة 

للسكون، بشرط البقاء يف احليز، وللحركة بشرط االنتقال عنه، وإمنا كان الشرطان املتضادان شرطا يف 

نه إن مل يكن للمعلولني املتضادين شرط أصال، أو كان تصور العلة ذات األحكام يف حمل واحد، أل

  .)694(هلما شرط واحد، أو شرطان خمتلفان، فإنه يلزم منهما اجتماع الضدين وهو حمال

  .تقسيم العلة من حيث توقف معلوهلا على شرط وعدمه: الفرع الثامن

، لكن اقتضائه العلة قد يكون اقتضاؤها ملعلوهلا متوقف على شرط، كالزنا، فإنه علة للرجم

  .، فاإلحصان شرط لرجم الزايناللجرم متوقف على كون الزاين حمصن

بالزنا أيضا، فإنه علة للجلد، من : وقد يكوناقتضائها ملعلوهلا غري متوقف على شرط، وميثل له

  .)695(غري أن يتوقف على شرط اإلحصان

  تقسيم العلة من حيث الدفع والرفع �ا: الفرع التاسع

  :من هذا الوجه إىل أربعة أقسامتنقسم العلة 

أال يكون الوصف دافعا حلكم وال رافعا له، وهذا ما ال تعلق له يف هذا املقام، ألن : األول

  .الدفع والرفع خاصان بالوصف املانع

أن يكون الوصف دافع للحكم غري رافع له، وميثل هلذا بالعدة فإ�ا تدفع النكاح : الثاين

عتدت عن وطء امن غري الزوج، وال ترفع النكاح السابق، ألن املرأة لو  الالحق، أل�ا متنع النكاح

بأنه ما يكون علة لالبتداء دون االستدامة، ومثل له : بشبهة مل ينفسخ نكاحها، وعرب عنه الزركشي

  .بالعدة والردة فإ�ما علتان يف منع ابتداء النكاح دون استدامته

                                                 

 .178، مباحث العلة عند األصوليني،ص3/115، جشرح املنهاج لألسنوي) 694

 . 179لة عند األصوليني،صمباحث الع) 695
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حكم غري دافع له، وميثل لذلك بالطالق، فإنه العكس، بأن يكون الوصف رافعا لل: الثالث

  .يرفع حل االستمتاع، وال يدفعه جلواز النكاح بعده، فال يكون الطالق مانعا من وقوع نكاح جديد

مبعنىأنه يكون دافعا للحكم ورافعا له، وميثل له : أن يكون الوصف فاعال األمرين: الرابع

  .عليه بالرضاع فإنه يدفع حل النكاح ويرفعه إذا طرأ

بأنه ما يكون علة النتفاء احلكم واستدامته ومثل له : وقد عرب الزركشي عن هذا القسم

  .)696(بالرضاع وباإلميان وعدم امللك يف املنكوحة

  :تقسيم العلة من حيث هي إىل قسمني: الفرع العاشر

ة املتحرك، وهي اليت ال تصري علة جبعل جاعل بل بنفسها، وميثل هلا حبرك: العلة العقلية: األول

  .فإ�ا علة عقال على كون املتحرك متحركا

وهي اليت صارت علة جبعل جاعل، وميثل هلا باإلسكار يف اخلمر، فإن : العلة الشرعية: الثاين

  .)697(اإلسكار موجود يف اخلمر قبل جميء الشرع لكن الشارع عده علة للتحرمي

  تقسيم العلة من حيث طريقها: الفرع احلادي عشر

  : علة من حيث طريق ثبو�ا إىل قسمنيتنقسم ال

: ما جاء النص �ا صراحة أو ضمنا، كما يف قوله تعاىل: العلة املنصوصة، ويقصد �ا: األول

 لَِئالَّ َيُكوَن لِلنَّاِس َعَلى الّلِه ُحجٌَّة بـَْعَد الرُُّسِل)698(وكما يف قوله الصالة والسالم ،: )) إمنا

  .)699())الدافة �يتكم عن حلوم األضاحي من أجل

                                                 

 . 5/166 ، ج، البحر احمليط179، مباحث العلة عند األصوليني،ص3/116 ،جشرح املنهاج لألسنوي) 696

 .5/166 ، ج، البحر احمليط180ليني، صمباحث العلة عند األصو ) 697

 ]165:النساء[) 698

 .ثالثيف األضاحي، باب النهي عن أكل حلوم األضاحي بعد  13/130 ، جرواه مسلم) 699
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ما يستنتجها ا�تهد من النص وفقا للقواعد املعتربة، وما : العلة املستنبطة ويراد �ا: الثاين

تعليل الربا يف الرب بكونه موزونا، أو : يتماشى مع قواعد اللغة العربية، وما يقضي به السياق، ومثاهلا

َوالسَّاِرُق َوالسَّارَِقُة فَاْقطَُعوْا أَْيِديـَُهَما َجَزاء : مكيال مثال، وقد اعتربوا العلة املفهومة من قوله تعاىل

 ـبالوصف  ـ وهو القطع ـمن هذا القبيل، أل�ا فهمت عن طريق اقرتان احلكم ، ) )700ِبَما َكَسَبا 

  .)701(فدل على أن السرقة علة احلكم ـ، وهو السرقة

  . يف أول حالة أو ثانيهتقسيم العلة من حيث إفضاؤها إىل املقصود : الفرع الثاين عشر

  :  وتنقسم من هذا الوجه إىل قسمني

العلة اليت تفيد األثر يف املعلول حال وقوع الفعل، وذلك كإفضاء الكسر إىل : األول

  .االنكسار، واحلرق إىل اإلحراق

العلة اليت تفيد األثر يف ثاين حال، وذلك كإفضاء الزراعة إىل حصول الغلة والثمرة، : الثاين

اء الطالق إىل حصول البينونة، فإن البينونة حتصل بالطالق لكن ليس يف أول حاله بل بعد وكإفض

  . )702(انقضاء العدة

  شروط العلة: المطلب الثاني

وعشرين  ةتضاربت آراء األصوليني يف حتديد شروط العلة حىت أوصلوها إىل أزيد من أربع

  .و معرفة شروط العلة فقطشرطا، وسوف أذكرها بإجياز، ألن الغرض من هذا املبحث ه

. )703(أن تكون مؤثرة يف احلكم، فإن مل تؤثر فيه مل جيز أن تكون علة: الشرط األولـ  1

، وال هليئة جسمه، ولكن الزنا هو امل يرجم ماعزا لكون امسه ماعز rاملناسبة، فإن النيب : واملراد بالتأثري

                                                 

 ]. 38 :املائدة[) 700

 .180مباحث العلة عند األصوليني، ص ،5/166 ، جالبحر احمليط) 701

 .181ص مباحث العلة عند األصوليني .5/172 ، جالبحر احمليط ) 702

 . 2/872 ، جإرشاد الفحول ،5/132، جالبحر احمليط) 703
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ألن أساس القياس مشاركة الفرع لألصل  مبعىن أنه ميكن أن حيقق الوصف يف عدة أفراد،.علة الرجم

  .إذا كانت العلة قاصرة على األصل مل يصح القياس النعدام العلة يف الفرعفيف علة احلكم، 

ألن تأثريها حلكمة ": قال الزركشي.  )704(أن تكون العلة وصفا ضابطا: الشرط الثاينـ  2

ة حمددة متميزة ميكن التحقق من ، أي أن تكون العل)705("مقصودة للشارع ال حكمة جمردة خلفائها

  . وجودها يف الفرع، فال ختتلف باختالف األشخاص واألحوال واألماكن

حترمي اخلمر لعلة اإلسكار، فاإلسكار وصف حمدد منضبط، يقاس عليه  : مثال العلة املنضبطةو 

  .كل مسكر، وال تأثري لقوة اإلسكار أو ضعفه

،ومعىن كونه ظاهرا أي ميكن إدراكه )706(هرا جلياأن تكون العلة وصفا ظا: الشرط الثالثـ  3

وإن كانت العلة خفية، فال سبيل إىل تعليق " :وأما إذا كانت العلة خفية، فقد قال ابن تيمية.باحلواس

  . )707("احلكم �ا

ألن القياس فرع هلا ال .أن تكون العلة ساملة، حبيث ال يردها نص وال إمجاع: الشرط الرابعـ  4

  . )708(عدمها فلم جيز أن يكون رافعا هلا، فإذا رده أحدمها بطل يستعمل إال عند

أن ال يعارضها من العلل ما هو أقوى منها ألن األقوى أحق باحلكم،  : الشرط اخلامسـ  5

  . )709(كما أن النص أحق باحلكم من القياس

أن تكون مطردة،أي كلما وجدت وجد احلكم لتسلم من النقض    :الشرط السادسـ  6

 . )710(فإن عارضها نقض أو كسر بطلت والكسر،

ال تكون عدما يف احلكم الثبويت، أي ال يعلل احلكم الوجودي بالوصف أ: الشرط السابعـ  7

  .)711(العدمي، قاله الرازي وغريه، وذهب األكثرون إىل جوازه

                                                 

 . 2/872، جإرشاد الفحول ،5/133، ج البحر احمليط) 704

 . 5/133، جالبحر احمليط) 705

 . 2/872 ، ج، إرشاد الفحول5/134 ، جالبحر احمليط) 706

جمد الدين عبد السالم بن عبد اهللا وعبد احلليم بن عبد السالم وأمحد بن عبد احلليم، املسودة يف أصول الفقه، : آل تيمية) 707

 414مجعها وبيضها أمحد بن حممد بن عبد الغين احلراين، مطبعة املدين، القاهرة، ص

 . 2/872 ، ج، إرشاد الفحول5/135 ، جيطالبحر احمل) 708

 . 2/873 ، ج، إرشاد الفحول5/135 ، جيطالبحر احمل) 709

 . 2/873 ، ج، إرشاد الفحول5/135 ، جيطالبحر احمل) 710

 .2/873 ، ج، إرشاد الفحول5/149 ، جيطالبحر احمل) 711
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أال تكون العلة متعدية يف احملل أو جزء منه، ألن ذلك مينع من : الشرط الثامنـ  8

  .)712(تعديتها

وهو أن ينتفي احلكم بانتفاء العلة، واملراد به انتفاء العلم أو : العكس: الشرط التاسعـ  9

  . )713(الظن به، إذا ال يلزم من عدم الدليل عدم املدلول

  . )714(أن تكون أوصافها مسلمة أو مدلوال عليها: الشرط العاشرـ  10

 بالعلة اليت يعلق عليها احلكم أن يكون األصل املقيس عليه معلال: الشرط احلادي عشر ـ 11

  .    )715(يف الفرع بالنص أو إمجاع

  . )716(أال تكون موجبة للفرع حكما ولألصل حكما آخر غريه: الشرط الثاين عشرـ  12

أال توجب ضدين، أل�ا حينئذ تكون شاهدة حلكمني : الشرط الثالث عشرـ  13

  . )717(متضادين

  .)718(ا عن ثبوت حكم األصلأال يتآخر ثبو�: الشرط الرابع عشر ـ 14

  .)719(أن يكون طريق إثبا�ا شرعيا كاحلكم: الشرط اخلامس عشرـ  15

أن يكون الوصف معينا، ألن رد الفرع إليها ال يصح إال �ذه : الشرط السادس عشرـ  16

  .)720(الواسطة

  .)721(أن ال يكون وصفا مقدرا: الشرط السابع عشرـ  17

العلة مستنبطة، فالشرط أن ال ترجع على األصل،  إن كانت: الشرط الثامن عشر ـ 18

بإبطاله أو إبطال بعضه، لئال يفضي إىل ترك الراجح إىل املرجوح، إذا الظن املستفاد من النص أقوى 

                                                 

 .2/873 ، ج، إرشاد الفحول5/149، جالبحر احمليط) 712

 .2/873 ، ج، إرشاد الفحول5/149 ، جيطالبحر احمل) 713

 .2/873 ، جإرشاد الفحول) 714

 .2/873، ج إرشاد الفحول) 715

 . 2/874 ، جإرشاد الفحول،و 5/144، ج البحر احمليط) 716

 . 2/874 ، جإرشاد الفحول،و 5/144، ج البحر احمليط) 717

 . 2/874 ، جإرشاد الفحول،و 5/144، ج البحر احمليط) 718

 . 2/874 ، جإرشاد الفحول،و 5/144ج ، البحر احمليط) 719

 . 2/874 ، جإرشاد الفحول،و 5/144، ج البحر احمليط) 720

 . 2/874 ، جإرشاد الفحول،و 5/144، ج البحر احمليط) 721
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من الظن املستفاد من االستنباط، ألنه فرع له، والفرع ال يرجع على إبطال أصله، وإال لزم أن يرجع 

  .)722(إىل نفسه باإلبطال

إن كانت مستنبطة، فالشرط أال تعارض مبعارض مناف موجود : الشرط التاسع عشرـ  19

  .)723(يف األصل

إن كانت مستنبطة أال تتضمن زيادة على النص، أي حكما غري ما : الشرط العشرونـ  20

  .)724(أثبته النص

  .)725(أال تكون معارضة لعلة آخرى، تقتضي نقيض حكمها: الشرط احلادي والعشرونـ  21

إذا كان األصل فيه شرطا، فال جيوز أن تكون العلة موجبة : الشرط الثاين والعشرونـ  22

  .)726(إلزالة ذلك الشرط

أال يكون الدليل الدال عليها متناوال حلكم الفرع، ال           : الشرط الثالث والعشرونـ  23

  .)727(بعمومه وال خبصوصه، لالستغناء حينئذ عن القياس

ال تكون مؤيدة لقياس أصل منصوص عليه باإلثبات على أ: عشرونالشرط الرابع والـ  24

  . )728(أصل منصوص عليه بالنفي

  .ذكر بعض األصوليني شروطا غري اليت ذكرت إال أ�ا على الراجح غري معتربة: مالحظة

 

 

                                                 

 . 2/874 ، جإرشاد الفحول،و 5/144، ج البحر احمليط) 722

 . 2/874 ، جإرشاد الفحول،و 5/144، ج البحر احمليط) 723

 . 2/874 ، جإرشاد الفحول،و 5/144، ج البحر احمليط) 724

 . 2/874 ، جإرشاد الفحول،و 5/144، ج البحر احمليط) 725

 . 2/874 ، جإرشاد الفحول،و 5/144، ج البحر احمليط) 726

 . 2/874 ، جإرشاد الفحول،و 5/144، ج البحر احمليط) 727

 . 2/874 ، جإرشاد الفحول،و 5/144، ج البحر احمليط) 728
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  مسالك العلة: المطلب الثالث

ط، مث اختلفوا ذهب مجهور علماء األصول إىل أن مسالك العلة هي النص واإلمجاع واالستنبا

اإلمياء واملناسبة والدوران : ،وهي)729(يف عدد مسالك العلة املستنبطة، فجعلها الرازي وغريه مثانية

وأمور آخرى اعتربها قوم وهي عندنا " :قال الرازي.والسرب والتقييم والشبه والطرد وتنقيح املناط

  .)730("ضعيفة

غرض هو معرفة وبيان مسالك العلة ال سأذكر مسالك العلة عند مثبيت القياس بإجياز، ألن ال

وإن كانت هذه املسالك مل يشر هلا ابن حزم أل�ا فرع القياس، فإذا كان األصل باطال،  ،دراستها

  .فكل ما بين عليه فهو باطل

  النص واالجماع: الفرع األول

 وقدمه بعضهم يف الرتبة على الظواهر من النصوص، ألنه ال يتطرق: املسلك األول اإلمجاع

،وهذا فيه نظر على )731(إمجاع على علة معينة وإمجاع على أصل التعليل: إليه احتمال، وهي نوعان

  .رأي ابن حزم

وهو أن يدل دليل من الكتاب والسنة على العلة اليت من أجلها وضع : املسلك الثاين النص

 .احلكم، وداللة النص على العلة إما أن يكون صرحيا أو ظاهرا

ريح هو الذي ال حيتاج فيه إىل نظر واستدالل، بل يكون اللفظ موضوعا يف فالص: النوع األول

  :اللغة له، وهو أقسام

  . ))732ِحْكَمٌة بَاِلَغٌة  :التصريح بلفظ احلكم، وهو أعالها رتبة كقوله تعاىلـ  1

  .لعلة كذا أو لسبب كذاـ  2

                                                 

 .5/137 ، جاحملصول: الرازي) 729

 .5/137 ج املصدر السابق،: الرازي) 730

 . 5/184، جالبحر احمليط: الزركشي) 731

 ].5 :القمر[) 732
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نَ  : من أجل أو ألجل، كقوله تعاىلـ  3 ،  ))733ا َعَلى بَِني ِإْسَرائِيَل ِمْن َأْجِل َذِلَك َكَتبـْ

أي كتبنا على بين آدم القصاص من أجل قتل ابن آدم أخاه، مبعىن السبب يف شرعية القصاص 

  . )734(حراسة الدنيا

، فعلل سبحانه قسمة ))735َكْي َال َيُكوَن ُدوَلًة بـَْيَن اَألْغِنَياء ِمنُكمْ   : كي، كقوله تعاىل ـ  4

  . ءبني األغنياء دون الفقرا الغري بني األصناف بتداوله

فال : أينقص الرطب إذا جف، قالوا نعم، قال(( :إذن، كقوله عليه الصالة والسالمـ  5

  .736))إذن

َيانًا لُِّكلِّ  :فإنه علة للفعل املعلل، كقوله تعاىل: ذكر املفعول لهـ  6 َونـَزَّْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب تِبـْ

  .))737َشْيءٍ 

وهو النص الظاهر الذي دل على العلة مع احتمال غريها احتماال  :النوع الثاين الظاهر

  .)738(الالم والباء وأن و إن، والفاء، لعل، حىت: مرجوحا، وهي أقسام وهي

فعال  r، وصورته أن يفعل النيب rاالستدالل على علية احلكم بفعل النيب : املسلك الثالث

لك الشيء الذي وقع، كأن يسجد النيب بعد وقوع شيء، فيعلم أن ذلك الفعل إمنا كان ألجل ذ

                                                 

 .]32 :ةاملائد[ )733

 . 5/188البحر احمليط، ج : الزركشي) 734

 .]7 :احلشر[) 735
املزابنة، و ة قليف البيوع باب النهي عن احملا1225يف البيوع باب يف التمر بالتمر، والرتمذي  رقم 1359رواه أبو داود رققم -736

بيع الرطب بالتمر، واحلديث  يف التجارات باب 2264يف البيوع باب اشرتاء التمر بالرطب، وابن ماجه رقم 4545رقم يوالنسائ

 .يف الفتح ظكم واحلافا واحل نالرتمذي وابن خزمية وابن حباه صحح

 .]89 :النحل[) 737

 . 5/189،ج البحر احمليط :الزركشي) 738
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rوهذا مما أمهله ": ،قال الزركشي)739(للسهو فيعلم أن ذلك السجود إمنا كان لسهو قد وقع منه

  .)740("أكثر األصوليني

  : الفرع الثاني االستنباط

  :  وأما املسالك العقلية الدالة على كون الوصف املعني علة حلكم فهي

  : يهاإليماء والتنب: المسلك األول

هو اقرتان الوصف أو نظريه باحلكم، لو مل يكن الوصف أو نظريه للتعليل، لكان ذلك 

االقرتان بعيدا من فصاحة الكالم، أو معيبا عند العقل، والشارع منزه على ذلك فيحمل على التعليل 

  :،وهي أنواع)741(دفعا لالستبعاد

تارة يقرتن بأن وتارة بالفاء ذكر احلكم السكويت أو الشرعي عقب الوصف املناسب له، و ـ  1

  . وتارة يذكر جمردا

أن يذكر الشارع مع احلكمة وصفا لو مل يكن علة لعري عن الفائدة، إما مع السؤال يف ـ  2

  .حمله أو سؤال يف نظريه

  .أن يفرق بني حكمني لوصفـ  3

 أن يذكر عقب الكالم أو يف سياقه شيئا لو مل يعلل به احلكم املذكور مل ينتظمـ  4

  .)742(الكالم

  .ربط احلكم باسم مشتق، فإن تعليق احلكم به مشعر بالعليةـ  5

  .ترتب احلكم على الوصف بصيغة الشرط واجلزاءـ  6

                                                 

 . 2/891، ج الفحول إرشاد :الشوكاين) 739

 .5/189،ج البحر احمليط :الزركشي) 740

 .  2/886 ، جإرشاد الفحول ،5/197 ، جالبحر احمليط) 741

 .2/889،ج إرشاد الفحول :الشوكاين) 742
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    . )743(تعليل عدم احلكم بوجود مانع منهـ  7

  : المسلك الثاني السبر والتقسيم

نفصل، والسرب يف ويسميه اجلدليون التقسيم والرتديد، ويسميه املنطقيون القياس الشرطي امل

هو االختبار والتجربة، والسرب استخراج كنه الشيء، ومنه امليل الذي خيترب به اجلرح الذي يقال : اللغة

ومسي �ذا ألن املناظر يف العلة يقسم الصفات وخيترب كل واحد منها يف أنه هل يصلح .)744(املسبار

  .للعلية أم ال

  .�تهد، ليميز الصاحل للتعليل من غريههو اختبار األوصاف اليت حيصرها ا: واصطالحا

  . )745(الشيء إما كذا وإما كذا: االفرتاق أو جتزئة الشيء، يقال: وأما التقسيم يف اللغة

هو حصر األوصاف اليت ميكن التعليل �ا، والتقسيم مقدم يف الوجود على : وأما اصطالحا

  .السرب

صر األوصاف اليت يتوهم صالحيتها ح: فهو "السرب والتقسيم"وأما تعريف املركب اإلضايف 

هو ": قال ابن احلاجب. للتعليل، مث اختبارها وفحصها إلبطال ما يراه ا�تهد غري صاحل للتعليل

  : وهو نوعان.)746("حصر األوصاف يف األصل وابطال بعضها بدليله

هو الذي يدور بني النفي واإلثبات فهو عبارة عن حصر األوصاف : األول التقسيم احلاصر

  .اليت ميكن تعليل �ا، مث اختبارها وإبطال ما ال يصلح منها

  .)747(وهو الذي ال يدور بني النفي واإلثبات): املنتشر(والثاين التقسيم غري احلاصر

                                                 

 . 5/205، جالبحر احمليط: الزركشي) 743

 .1/926 ، ج، التهانوي، كشف الفنون3/21/1920لسان العرب، :ابن منظور) 744

 .4/166 ، جقاموس احمليطال:باديآفريوز ال) 745

ج ، 1999 ،1ط  رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب، عامل الكتب، بريوت، :السبكي عبد الوهاب بن علي) 746

4/325 . 

 . 3/70 ، ج، شرح املنهاج لالسنوي3/71 ، ج، �اية السول4/200 ، جالبحر احمليط) 747
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  : المسلك الثالث المناسبة

ويعرب عنها باإلخالة وباملصلحة وباالستدالل، وبرعاية املقاصد ويسمى استخراجها ختريج 

  . )748(كتاب القياس وحمل غموضه وإ�امه  املناط، وهي عمدة

  .  املالئم: املالئمة، واملناسب: واملناسبة لغة

هي وصف ظاهر منضبط حيصل عقال من ترتيب احلكم " :عرفها ابن احلاجب: اصطالحا

  . )749("عليه ما يصلح أن يكون مقصودا من جلب منفعة أو دفع مضرة

  : المسلك الرابع الشبه

تدالل بالشيء على مثله، وهو عام أريد به خاص، إذ الشبه يطلق ويسميه بعض فقهاء االس

على مجيع أنواع القياس، ألن كل قياس البد فيه من كون الفرع شبيها باألصل جبامع بينهما، إال أن 

  . األصوليني اصطلحوا على ختصيص هذا االسم بنوع من األقيسة

،وقد )750(ال ميكن حتديده: رمنيوقد تضاربت أراء األصوليني يف تعريفه حىت قال إمام احل

هو إحلاق فرع بأصل لكثرة أشباهه : قياس الشبه": حاول بعض األصوليني تعريفه قال القاضي

باألصل يف األوصاف من غري أن يعتقد أن األوصاف اليت شابه الفرع �ا األصل علة حكم 

 . )751("األصل

 

 

  

                                                 

 . 2/896، ج، إرشاد الفحول5/206 ، جالبحر احمليط) 748

 . 2/239، جخمتصر املنتهى :ابن احلاجب) 749

 .5/230، جالبحر احمليط :الزركشي) 750

 .5/232 ، جالبحر احمليط :الزركشي) 751
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  الطرد : المسلك الخامس

مل يكن مناسبا وال مستلزما للمناسب، إذا كان  هو الوصف الذي" :وعرفه الرازي قال

  . )752("احلكمحاصال مع الوصف يف مجيع الصور املغايرة حملل النزاع

  : المسلك السادس الدوران

هو أن يوجد احلكم عند وجود الوصف، ويرتفع بارتفاعه يف صورة واحدة، كالتحرمي مع 

ا، فلما حدث السكر فيه وجدت احلرمة، مث السكر يف العصري، فإنه ملا مل يكن مسكرا، مل يكن حرام

  .)753(ملا زال السكر بصريورته خال، زال التحرمي، فدل على أن العلة هي السكر

  : المسلك السابع تنقيح المناط  

هو التهذيب واالستخراج والتمييز والتخليص، يقال شعر منقح أي : التنقيح يف لغة العرب

  . )754(مفتش ملقى عنه ما ال يصلح فيه

هو إحلاق الفرع باألصل بإلغاء الفارق، أو هو �ذيب العلة مما علق �ا من : ما اصطالحاوأ

  . )755(األوصاف اليت ال مدخل هلا يف العلية

  :  المسلك الثامن تحقيق المناط 

هو أن يقع االتفاق على علية وصف بنص أو إمجاع، فيجتهد يف وجودها يف صورة النزاع،  

  .)756(كتحقيق أن النباش سارق

  

                                                 

 . 2/914، ج، إرشاد الفحول5/248، ج، البحر احمليط5/221،ج احملصول) 752

 .5/207، ج، احملصول5/248 ، جالبحر احمليط ،2/917 ، جإرشاد الفحول) 753

 . 5/467، ج، معجم مقاييس اللغة5/41/4516 ،لسان العرب) 754

 .5/230 ، ج، احملصول5/255 ، جالبحر احمليط ،2/919 ، جولإرشاد الفح) 755

 .  5/256 ، ج، البحر احمليط2/920،ج إرشاد الفحول) 756



           موقف ابن حزم من القياس والتعليل                                              

 

 219 

  

  الفصل الثاني

  العلة بين النفي واإلثبات

  

  : تمهيد

  : أمرينإن ما ينبغي اإلشارة إليه حول فكر ابن حزم 

 وضوح املنهج والدقة يف استعمال املصطلحات وحترير حمل النزاع يف الكثري من  :األول

  .األلفاظ

 عليلهو وحدة املنهج يف مناقشة أصحاب القياس والت: واألمر الثاين.  

�ج ابن حزم يف كتابه اإلحكام يف مناقشة التعليل نفس املنهج الذي سلكه يف مناقشة 

  :القياس، فكان كالتايل

  .تعريف باملصطلح وذكر بعض األلفاظ ذات صلة بهـ  1

أوال الكتاب، ثانيا السنة : بدأ يف مناقشة أصحاب التعليل مرتبا أدلتهم على النحو اآليتـ  2

املعقول، مث يأيت بعد ذلك فينسف هذه األدلة نسفا علميا مث يعمد إىل األدلة اليت استند واألثر، وثالثا 

  .الكتاب، السنة واألثر، املعقول، اللغة: إليها مرتبا إياها على حنو اآليت

وما ينبغي تنبيه إليه هو أن ابن حزم يف حديثه عن العلة والتعليل مل يتناول شروط العلة وال 

قوادح العلة، بل تعرض فقط إىل بيان حكم العلة والتعليل الذي حاول نسفه، وهذا  مسالك العلة وال

أمر منطقي جلي، فإذا أبطل ابن حزم العلة والتعليل، فقد نسف ما بين عليهما، ألن البحث عن 

شروط العلة ومسالك العلة وقوادح العلة اليت أخذت حيزا كبريا يف مؤلفات األصوليني واليت تفننوا يف 

  .ضها، مبنية على مشروعية التعليل فإذا سقط التعليل سقط ما بين عليهعر 
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  :قسمت هذا الفصل إىل ثالثة مباحث

جذور العلة وموقف ابن حزم من التعليل، حماوال أن أبني مىت ظهر : املبحث األول .1

  .التعليل يف الفقه االسالمي، ومعرفة أول من قال به من علماء األمة

  . ذكرت أدلة مثبيت العلة وأدلة ابن حزم اليت ساقها لنفي التعليل: أما املبحث الثاين .2

ناقشت رد ابن حزم ألدلة اجلمهور، وناقشت األدلة اليت ساقها : أما املبحث الثالث .3

 .لنفي التعليل
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  : المبحث األول

  جذور العلة وموقف ابن حزم من التعليل

التعليل يف الفقه اإلسالمي ومعرفة جذوره إن احلديث عن العلة جيرنا إىل البحث عن أصل 

التارخيية، والتعرف على البيئة اليت نشأ وترعرع فيها، لعلنا نستطيع أن نعرف أصل اخلالف، وخاصة 

  .إذا علمنا عالقة مباحث التعليل بالعقيدة وعلم الكالم

ة لتعليل، فقمت بتقسيم هذا املبحث إىل مطلبني، ففي املطلب األول تناولت اجلذور التارخيي

  . وأما املطلب الثاين فهو لبيان موقف ابن حزم من التعليل

  جذور العلة: المطلب األول

مجهور العلماء يف حتديد اجلذور التارخيية للقياس، فهل  هو وإذا كان اإلمام ابن حزم اختلف 

 هذا ذلك يستلزم أن خيتلف معهم يف حتديد اجلذور التارخيية للعلة، وهذا ما سأحاول بيانه يف

  .املطلب

  رأي ابن حزم: الفرع األول 

امتاز عن غريه من أهل العلم بالقدرة على استقصاء األدلة  االمامذكرت يف باب القياس أن 

والتأريخ لألفكار والنظريات، ولذلك نالحظ يف باب العلة كيف أرخ ابن حزم للعلة وبني اجلذور 

  .    التارخيية ملبدأ تعليل النصوص

فباليقني ضرورة نعلم أنه مل يقل قط �ا أحد من الصحابة بوجه من الوجوه،  " :يقول ابن حزم

وال أحد من التابعني، وال أحد من تابعي التابعني، وإمنا هو أمر حدث يف أصحاب الشافعي، 

  .وهذا أمر متيقن عندهم وعندنا. واتبعهم عليه أصحاب أيب حنيفة، مث تالهم فيه أصحاب مالك
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ال يف رواية ضعيفة وال  ـء من الروايات عن أحد من كل من ذكرنا أصال وما جاء قط يف شي

أن أحدا من تلك اإلعصار علل حكما بعلة مستخرجة جيعلها عالمة للحكم، مث يقيس  ـ سقيمة

  .)757(" عليها ما وجد تلك العلة فيه، مما مل يأت يف حكمه نص

 ـ اهللا عنهم أوهلم عن آخرهم يضويكفي من هذا كله أن مجيع الصحابة ر " :قال أبو حممدمث 

إن : ليس منهم أحد قال ـ ومجيع تابعي التابعني أوهلم عن آخرهم ـ أوهلم عن آخرهم ـ ومجيع التابعني

  . )758("القائلني بالقياسوااهللا تعاىل حكم يف شيء من الشريعة لعلة، وإمنا ابتدع هذا القول متآخر 

مث حدث " :دث يف القرن الرابع يقولهذا هو رأي ابن حزم يف التعليل أنه شيء حمدث ح

،فهو مل يكن معروفا يف عهد الصحابة والتابعني واتباع التابعني، )759("التقليد والتعليل يف القرن الرابع

وال يف عصر الشافعي وأمحد وغريمها، بل هو أمر ابتدعه بعض أصحاب الشافعي، مث تبعهم عليه 

  .وانتشر بني املسلمني بعد ذلك اشبعض احلنفية مث تسرب إىل بعض املالكية، مث ف

وهناك نقطة آخرى أشار إليها ابن حزم أن القول بالتعليل مل يكن معروفا حىت عند املتقدمني 

إال أن القول بالعلل قال به املتآخرون، املتحذلقني من أصحاب " :من أصحاب القياس يقول

  .)760("القياس

وا يف القياس فقط، حىت جاء بعض وحتليال لكالم ابن حزم نستخلص أن املتقدمني تكلم

  .متآخري الشافعية فأحدثوا ألصحاب القياس بدعة التعليل

إن كالم ابن حزم فيه نظر وحيتاج إىل دراسة، إن من املسلم به أن العلة ركن جوهري يف عملية 

ن القياس، وإذا مل يعرف متقدمو القياس مبدأ تعليل األحكام، إذن كيف كان يتم القياس على قول اب

  .حزم من �اية القرن األول إىل منتصف القرن الرابع

                                                 

 .403ص ،الصادعو ، 7/117 ، جاإلحكام :ابن حزم) 757

 .529الصادع ص  :ابن حزم) 758

 . 358ص ،الصادع :ابن حزم) 759

 .8/76،ج اإلحكام:حزمابن ) 760
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وهي هلا صلة ببيان جذور التعليل، فبعد البحث والتنقيب يف العديد من : النقطة الثانية

املصادر واملراجع، فإن ما ذكره ابن حزم من أن التعليل بدعة حمدثة وأن السلف من الصحابة والتابعني 

  .أحدا سبقه إىل هذا الرأي مل يعرفوا مبدأ التعليل، مل أجد

فإن احلديث عن جذور التعليل مل أجد من أشار إليها وحبثها حبثا : أما النقطة الثالثة

والصحابة تكلموا ": موسعاوما عثرت عليه فهي مجلة موجزة ذكرها الزركشي يف كتابه حبر احمليط قال

  . )761("يف العلل

التعليل عند ابن حزم هو بيان أن  هي أن الغرض من البحث عن جذور: والنقطة الرابعة

التعليل أمر حمدث ومل يقل به السلف من الصحابة والتابعني وأتباع التابعني وال أئمة اإلعالم، هو أول 

  .دليل يف سلسلة أدلة ابن حزم يف إبطال التعليل والقياس

  مناقشة ابن حزم: الفرع الثاني

دث مل يكن معروفا عند السلف حىت جاء إن ما ذكره ابن حزم حول العلة والتعليل من أنه حم

  .بعض الشافعية فأحدثوا القول بالعلة، فيه نظر

ابن حزم حول مصطلح العلة والتعليل فقط فإنه بعد البحث والتنقيب مل  الباحثو فقـ يت 1

أظفر بنص عن أحد من الصحابة والتابعني وأتباع التابعني وأئمة االعالم استعمل مصطلح العلة 

  .فهو مصطلح غريب عن املتقدمنيوالتعليل 

وبعد دراسة  ،وإذا رجعنا إىل أقدم وثيقة يف علم األصول وصلت إلينا وهي الرسالة للشافعي

ن يمل يستعمل مصطلحا العلة والتعليل، فلو كان املصطلحان موجود رمحه اهللا الرسالة، فإن الشافعي

 . يف عصره الستعمله ونقله لنانين ومتداوليومشهور 

  

                                                 

 .5/26 ، جالبحر احمليط :الزركشي) 761
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فقلت له فقد يلزمك " :ورد ذكر مصطلح العلة مرة واحدة يف الرسالة، قال الشافعينعم قد 

إن فيه علة بأن رسول اهللا مل :فقال يل، مثل ما لزمه يف الثلث) ال تعقل ما دون املوضحة(يف قولك 

  .)762("يقض فيما دون املوضحة بشيء

اللغوي املعروف عند معىن مصطلح العلة الوارد يف هذه اجلملة على أصلها : قال الباحث

قيل حكم سنة تعبدوا �ا ألمر ": إمنا يستعمل مصطلح املعىن، قال ـ رمحه اهللاـ  العرب، والشافعي

  .)763("عرفوه مبعىن الذي تعبدوا له يف السنة، فقاسوا عليه ما كان يف مثل معناه

قة وقعت على وقلنا يف املصراة اتباعا ألمر رسول اهللا، ومل نقس عليه، وذلك أن الصف": وقال

  .)764("شاة بعينها، فيها لنب حمبوس مغيب املعىن والقيمة

إن دراسة ما دونه الشافعي يف الرسالة، وحبكمها أ�ا أقدم وثيقة يف أصول الفقه وصلت ـ  2

إلينا، نستخلص أن مصطلح العلة مل يكن مشهورا ومتداوال بني أهل العلم يف عصر الشافعي وقبله، 

أن املصطلح املتداول واملستعمل عندهم هو ما ذكره الشافعي يف الرسالة  ـ أعلم واهللاـ والراجح عندي 

  .وهو مصطلح املعىن

وأما مصطلح العلة فقد بدأ ينتشر بعد عصر الشافعي وأمحد بن حنبل ملا ظهرت املدارس 

عرف الكالمية، ومزج علم أصول الفقه بعلم الكالم، فيكون ما أشار إليه ابن حزم من أن السلف مل ي

مصطلح العلة وأنه حمدث سليم، ولذا خنلص أن مصطلح العلة مربوط بعلم الكالم ومنى وتطور يف 

  .  املدارس الكالمية

وأما إذا كان املراد من كالم ابن حزم العملية الفكرية اليت يقوم �ا ا�تهد أمام املستجدات ـ  3

ثبت تعليل السلف للكثري من األحكام والنوازل ففيه نظر، فإن دراسة فتاوى الصحابة والتابعني ت

  .وإنلم يسموا املنهج أو الطريقة املستعملة يف االجتهاد بالتعليل األحكام

                                                 

 . 525الرسالة، ص :الشافعي) 762
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 593انظر صو  ،557املصدر السابق، ص: الشافعي) 764



           موقف ابن حزم من القياس والتعليل                                              

 

 225 

هي العلة : إن بعد دراسة العلة عند ابن حزم اتضح يل أن املراد بالعلة يف فكر احلزميـ  4

صحيح بأن السلف مل ، كما سيأيت إن شاء اهللا فيكون حينئذ ما ذكره ابن حزم سليم و )765(املوجبة

هل متآخرو أصحاب الشافعي قالوا بالعلة : ولكن هنالك إشكال وهو .يتكلموا يف العلة املوجبة

  ؟املوجبة

 ـ واهللا أعلم ـإن اإلجابة يف نظري هي ال،ألننا ال منلك نصا نقل عنهم، ولكن الذي يبدو يل 

قبله، ويقوي ذلك أننا إذا جئنا إىل أن معىن العلة أو تعريف العلة مل يكن واضحا يف عصر ابن حزم و 

جند أن كتب أصول الفقه حشرت لنا جمموعة من التعريفات املثقلة بالردود  ،بيان حد العلة

مما يعطي لنا صورة حية أن حتديد معىن العلة مل يتم يف عصر ابن حزم  ،واالستطرادات واملناقشات

  . ةر ابن حزم تكلموا يف العلوقبله، بل كان يشوبه غموضا، وإن كان أهل العلم قبل عص

جعل ابن حزم حيمل  ـ واهللا أعلم ـط مبعىن العلة يف ذلك العصر يإن الغموض الذي كان حي

  . معىن العلة على العلة املوجبة، ويبين بعد ذلك موقفه

  :المطلب الثاني

  مذاهب العلماء في التعليل األحكام

ة أحيانا فقد ترتب عنه اختالف أهل العلم إذا كانت تعريفات األصوليني للعلة خمتلفة ومتضارب

يف حجية التعليل، ولذا قسمت هذا املطلب إىل فرعني، ففي الفرع األول بينت مذاهب علماء يف 

  .التعليل، مث بعد ذلك عقدت فرعا ثانيا بينت فيه موقف اإلمام ابن حزم من العلة والتعليل

  نقل مذاهب العلماء: الفرع األول

  :     تعليل األحكام إىل مذاهباختلف أهل العلم يف

إبطال التعليل مطلقا، وهو أن أفعال اهللا وأحكامه سبحانه غري معللة، وإمنا : املذهب األول

اثبتوا العلم واإلرادة والقدرة فهي جمردة من العلة والتعليل، وهو قول الظاهرية وعلى رأسهم ابن 

                                                 

 .20/167اوى جمموع الفت: ينظر". امة اليت ميتنع ختلف احلكم عنهاوهي الت": قد عرف ابن تيمية العلة املوجبة فقالو ) 765
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م بن صفوان وبعض أصحاب مالك ، وعزاه ابن تيمية إىل أيب احلسن األشعري وجه)766(حزم

  .)767(والشافعي وأمحد

إثبات التعليل، وأن أفعال اهللا وأحكامه سبحانه معللة باحلكم العظيمة : املذهب الثاين

وكثري من أصحاب مالك والشافعي " :والغايات املطلوبة، وهو قول مجهور أهل العلم، قال ابن تيمية

ملعتزلة ومن وافقهم من وا)769(إىل مجهور احلنفية والكرامية وعزاه. )768("وأمحد يقولون بالتعليل واحلكمة

بل هو قول مجاهري طوائف املسلمني، من أهل التفسري والفقه واحلديث " :الشيعة، قال ابن تيمية

  . )770("والتصوف والكالم وغريهم

 هو إبطال العلة والتعليل يف أفعال اهللا، وإثبات العلة والتعليل واحلكمة يف: املذهب الثالث

أحكام اهللا، فهم يبطلون التعليل يف العقائد وعلم الكالم ويثبتونه يف الفقه وأصوله، ولذا يف الكالم 

فرض الفرائض وشرع الشرائع ال لعلة، وإمنا يكون الشيء : والتوحيد ينفون العلة واحلكمة ويقولون

  .حمرما بتحرمي اهللا إياه، حملال بتحليله له

صرحون صراحة باحلكمة والتعليل، وأن اهللا شرع الشرائع وحد وأما يف علم األصول والفقه في

  .احلدود لتحقيق مصاحل العباد، وأن الشريعة جاءت جللب املصاحل ودفع املضار

يف إثبات احلكمة  اءالعلم قف بعضولقد تنبه ابن تيمية وبعض أهل العلم إىل ازدواج مو 

وأما الفقهاء من املالكية والشافعية ": والتعليل صرحوا بذلك يف بعض مصنفا�م، يقول ابن تيمية

واحلنبلية وأهل احلديث والصوفية وأهل الكالم كالكرامية وغريهم، فإ�م يثبتون السبب واحلكمة، لكن  

كثريا من هؤالء الفقهاء يتناقض، فيتكلم يف الفقه بلون ويف أصول الفقه بلون ويف أصول الدين 

ويف أصول الفقه يسمي العلل الشرعية أمارات، خالف ما  بألوان، ففي الفقه يثبت األسباب واحلكم،

                                                 

 . 8/77 ، جاإلحكام :ابن حزم) 766

 .1/142 ، جمنهاج السنة :ابن تيمية) 767

 .1/144، ج املصدر السابق: ابن تيمية) 768

 .  1/143 ، جاملصدر السابق: ابن تيمية) 769

ط  ردن،مقاصد الشريعة عند ابن تيمية، دار النفائس، األ :البدوي يوسف أمحدو ، 1/141،ج املصدر السابق: ابن تيمية) 770

 . 148، ص 2000 ،1
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يقوله يف الفقه، ويف أصول الدين ينفي احلكمة والتعليل بالكلية، لظنه أن قول القدرية ال ميكن إبطاله 

إال بذلك، والقليل من هؤالء هو الذي حيقق احلكمة ويبني رجوعها إىل الفاعل احلكيم، مع حصول 

   .)771("موجبه يف خملوقاته

ومن هؤالء الذين ترددوا الرازي، إذ تراه يف تفسريه لكتاب اهللا يقرر أن اهللا ال يفعل لغرض، 

يؤكد أن اهللا ما شرع  ))احملصول((ألنه لو كان كذلك كان مستكمال بذلك الغرض، بينما يف كتابه 

  .)772(األحكام إال ملصلحة العباد

ن اهللا خلق اخللق ال لغاية يستند إليها ومن هؤالء اآلمدي، حيث يقرر يف كتابه غاية املرام أ

،بينما يف كتابه اإلحكام يثبت احلكمة والتعليل، بل نقل إمجاع )773(وال حلكمة يتوقف اخللق عليها

،ومن )774(أئمة الفقه على أن أحكام اهللا ال ختلو من حكمة، وأن أفعاله إمنا شرعت ملصاحل العباد

  .حامد الغزايلأبو البيضاوي و : هؤالء

ضطراب املوجود يف كالم هؤالء سببه يعود إىل إراد�م اجلمع بني عقيدة األشعري يف إن اال

التوحيد وما ينبغي أن يؤمنوا به يف تعليل األحكام يف أمور الفقه، فسلكوا هذا املسلك الصعب، 

  .نكار التعليل مطلقا للرازيإوالذي مل يتنبه له بعض الباحثني فنسبوا على سبيل املثال 

على هذا املنهج يف حماولة اجلمع بني مذهب املتكلمني يف التوحيد والقدر وبني وقد ترتب 

الفقه يف التعليل االختالف يف تعريف العلة، ولذا مل يتفق املتكلمون من األصوليني على تعريف واحد 

  .للعلة، وقد ذكرت البعض منها يف بداية هذا الباب عند احلديث عن تعريف العلة عند األصوليني

  : مما سبق ح لنايتض

  .  أن سبب اخلالف بني األصوليني يف تعريف العلة سببه كالمي .1

                                                 

ـ، ج ه1417، 1ط  تلخيص كتاب االستغاثة حتقيق حممد بن علي عجال، مكتبة الغرباء األثرية، الرياض،: ابن تيمية) 771

1/444  . 

 . 5/172،ج احملصول :الرازي) 772

   224القاهرة،ص ، ا�لس األعلى للشؤون اإلسالمية،مفاتيح الغيب، حتقيق حسن حممود :اآلمدي علي بن أيب علي) 773

 .3/280 ، جاإلحكام :اآلمدي) 774
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  .  واألمر الثاين هو أثر علم الكالم على املباحث األصولية .2

أن خرج يف زمانه عن  ،وأظن أن هذا هو السبب الذي دفع باألستاذ شليب يف دراسته للعلة

علة قبل عصور التأليف أي دراسة العلة عند الصحابة املنهج املألوف يف دراسة العلة، وجلأ إىل تتبع ال

  .والتابعيني وأتباع التابعني

وبعد هذا العرض املوجز ملذاهب املتكلمني يف التعليل أعود وأبني بوضوح موقف ابن حزم 

  .الصريح من التعليل

  موقف ابن حزم من التعليل: الفرع الثاني

ل وضوح يف مصنفاته واليت منها، اإلحكام إن موقف ابن حزم من التعليل واضح أبان عنه بك

العلل " والصادع والفصل يف امللل، فابن حزم يفرق بني العلل الطبيعية والعلل الشرعية، فيقول باألول

العلة اليت مل توجد قط إال وموجبها معها، ": ، إذ يقول"العلل الشرعية"وينفي بشدة الثاين ، "الطبيعية

ط، وإذا كان كذلك فال جيوز أن يوقع اسم علة على غري هذا فليس ذلك إال يف الطبيعيات فق

  . )775("املعىن

ولسنا ننكر أن يكون اهللا تعاىل جعل بعض األشياء ": وأما موقفه من العلل الشرعية فيقول

: سببا لبعض ما شرع من الشرائع، بل نقر بذلك ونثبته حيث جاء به النص، كقوله عليه السالم

وكما جعل  ،776))سالم من سأل عن شيء مل حيرم فحرم من أجل مسألةأعظم الناس جرما يف اإل((

تعاىل كفر الكافر وموته كافرا سببا إىل خلوده يف نار جهنم، واملوت على اإلميان سببا لدخول 

وكما نقر �ذه األسباب املنصوصة عليها، فكذلك ننكر أن يدعي أحد سببا حيث مل ينص ... اجلنة

  .عليه

                                                 

 .303، 2/5 ، جاإلحكام :ابن حزم) 775
 .يف الفضائل باب توقري النيب2358م رقم ليف االعتصام باب ما يكره من كثرة السؤال، ومس 6859رواه البخاري رقم -776
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ليس منها شيء لسبب إال ما نص منها أنه : رائع كلها أسباب، بل نقولإن الش: ولسنا نقول

  .)777("لسبب، وما عدا ذلك فإمنا هو شيء أراده اهللا تعاىل الذي يفعل ما شاء

فصح أنه ال حيل ألحد تعليل األحكام يف الدين وال قول بأن هذا سبب " :ويقول ابن حزم

  .)778("هذا احلكم، إال أن يأيت به نص فقط

حزم يطلق مصطلح العلة على العلة املوجبة، ويسمي العلة الشرعية سببا، وبناء على  إن ابن

ما نقل عنه، فإن ابن حزم ال ينكر مطلق التعليل، فهو يثبت العلة املنصوصة عليها فقط، ولكن يرى 

طة، أ�ا ال تتعدى إىل غريها، فيتوقف حيث توقف النص وال يتعدى �ا إىل غريه، وينكر العلل املستنب

  .وهذا مشيا منه على منهجه الذي رمسه

إذن فالتعليل بالعلل املستنبطة باطل عند ابن حزم، وأما العلل املنصوصة فإ�ا ال تتعدى 

موضعها، فهي علة قاصرة على موضوعها، بل يذهب رمحه اهللا إىل أنه ال جيوز البحث عن العلل 

: عن العلة وقاس عليها يقول ابن حزم واستخراجها، ويرى أن هذا منهج إبليس، فهو أول من حبث

وأول ذنب عصي اهللا به يف هذا العامل، فهو التعليل ألوامر اهللا تعاىل بغري نص، وترك إتباع ظاهرها، "

َما نـََهاُكَما  عن عدوه إبليس، أنه قال آلدم وامرأته وتعدى محلها على الوجوب وذلك قول اهللا 

، فاستنبط هلما إبليس ))779ِإالَّ َأن َتُكونَا َمَلَكْيِن َأْو َتُكونَا ِمَن اْلَخاِلِدين رَبُُّكَما َعْن َهـِذِه الشََّجَرةِ 

اللعني علة لنهي اهللا تعاىل هلما أكل الشجرة، وصرف أمر اهللا تعاىل عن ظاهره، وهذه صفة كل تعليل  

  .)780("يستخرجونه فنعوذ باهللا من هذه السبيل

  

  

  

                                                 

 .8/102 ، جاإلحكام :ابن حزم) 777

 .8/92ج املصدر السابق، : ابن حزم) 778

 ]. 20 :عرافاأل[) 779

 .529ص ،الصادع :ابن حزم) 780
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  :المبحث الثاني

  عليل وأدلة ابن حزمأدلة مثبتو الت 

�ج ابن حزم يف كتابه اإلحكام عند مناقشة أدلة أصحاب القياس والتعليل أن بدأ أوال بذكر 

أدلتهم مثناقش كل دليل، ولذا سنساير ابن حزم يف هذا املبحث من حيث االستدالل سنبذأ بذكر 

ملبحث إىل مطلبني، أوال أدلة أصحاب العلل، مث نذكر بعد ذلك أدلة ابن حزم، ولذا قسمت هذا ا

  .ففي املطلب األول ذكرت أدلة أصحاب التعليل، وأما املطلب الثاين فهو لذكر أدلة ابن حزم

  أدلة أصحاب التعليل: المطلب األول

القرآن، السنة، اللغة، : ومبا أن ابن حزم رجل منهجي فقد قسم أدلة أصحاب العلل إىل

 .املعقول

  من القرآن : الفرع األول

م جمموعة من النصوص القرآنية استدل �ا أصحاب التعليل سأذكرها وأذكر غريها ذكر ابن حز 

  .إن شاء اهللا

َتَل نـَْفًسا بِغَْيِر نـَْفٍس َأْو  : الدليل األول َنا َعَلى بَِني ِإْسَرائِيَل أَنَُّه َمن قـَ ِمْن َأْجِل َذِلَك َكَتبـْ

َتَل النَّاَس َجمِ    . ))781يًعا َفَساٍد ِفي اَألْرِض َفَكأَنََّما قـَ

  : ين حزم مجلة من االنتقادات هلذا الدليل وهبوجه ا: مناقشة الدليل األول

ألن اهللا تعاىل مل يلزم هذا غري بين إسرائيل ": أن هذا خاص ببين إسرائيل، قال ابن حزمـ  1

  .)782("فقط ولو أن ذلك علة مطردة كما يدعون للزم مجيع الناس

                                                 

 ]32 :املائدة[) 781

 .8/83 ، جاإلحكام: ابن حزم) 782
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ألرض هي الكبائر، أم أن مصطلح الفساد يف األرض معىن الفساد، هل الفساد يف اـ  2

  .خاص مبا ورد فقط به النص

شارب اخلمر  فيه نظر، ألنالكبائر كلها فساد يف األرض  فقوهلم عدم اطراد العلة،ـ  3

مفسدين يف األرض وال حيل قتلهم، بل من : والسارق واملرىب وآكل أموال اليتامى والغاصب والقاذف

  .إباحة قتل كل مفسد يف األرض تدل على نقضوا قوهلم، ألن اآليةف، قتلهم قتل �م قودا

الزاين احملصن يقتل  بينا هلم أناحملاربة،  إالليس شيء من الكبائر فسادا يف األرض : فإن قالوا

  .)783(" وليس مفسدا يف األرض، فانتقضت العلة اليت ادعوها علة

وموجب قوهلم أن الشيء ال يكون علة فإن هذا القول ناقض ألصوهلم يف العلل : تناقضـ  4

على أنه علة، ألن الكبرية ال تكون فسادا إال حيث نص اهللا على أ�ا فساد، أو إال حيث نص اهللا

  .)784("حيث أمر اهللا تعاىل بقتل فاعلها

  .))785َوقَاُلوْا الَ تَنِفُروْا ِفي اْلَحرِّ ُقْل نَاُر َجَهنََّم َأَشدُّ َحر�ا : الدليل الثاين

  : ناقشة الدليل الثاينم

أن جهنم ذات حر، وأن الدنيا ذات حر، مث فرق تعاىل بني  اخرب اهللا تعاىل يف هذه اآلية

  . )786(" الفرار عن حر جهنمناب، وأمر ابالصرب على حر الدنيا، وأنكر الفرار عنه ناأمر فحكميهما، 

 . ))787ِفي َأْزَواِج َأْدِعَياِئِهْم ِلَكْي الَ َيُكوَن َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن َحَرٌج  : الدليل الثالث

  

                                                 

 . 8/83 ، جاإلحكام :حزمابن ) 783

 . 8/83 ، جاإلحكام :ابن حزم) 784

 ]. 81: التوبة[) 785

 . 8/84، جاإلحكام :ابن حزم) 786

 ].38 :األحزاب[ )787
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إن هذه اآلية نص يف حتليل أزواج املستلحقني فلو كان نكاحه عليه ": مناقشة الدليل الثالث

  . )788("السالم لزينب علة كما أدعو للزم كل أحد ينكح امرأة دعيه، وهذا مل يقله أحد فبطل تعليلهم

ُسوِلِه ِمْن َأْهِل اْلُقَرى فَِللَِّه َولِلرَُّسوِل َوِلِذي اْلُقْرَبى مَّا َأفَاء اللَُّه َعَلى رَ  : الدليل الرابع

  . ))789َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكيِن َواْبِن السَِّبيِل َكْي َال َيُكوَن ُدوَلًة بـَْيَن اَألْغِنَياء ِمنُكْم 

القسمة، بل عدم اطراد العلة ألننا وجدنا أمواال كثرية مل تقسم هذه :مناقشة الدليل الرابع

قسمت على رتبة آخرى، فلو كانت العلة هي أن ال يكون دولة بني األغنياء لكان ذلك أيضا علة يف 

  . )790(" قسمة سائر األموال من الغنائم وغريها

َناُهم بِبَـْغِيِهمْ  : الدليل اخلامس   .))791َذِلَك َجَزيـْ

عليهم  سلط ذه اآلية أنهيف هأن العلة غري مطردة فقد بني اهللا : مناقشة الدليل اخلامس

بسبب ببغيهم  أنواعا من العذاب من اخلسف والصيحة وعذاب الظلة والرجم وغري ذلك، فلو كان 

  . )792(."البغي علة يف إجياب اجلزاء بذلك لكان ذلك واجبا أن جيزي به البغاة منا ومن غرينا

  . ))793ُمْؤِمِنيَن فَاْعَتِبُروا يَاُأوِلي األَْبَصارُيْخرِبُوَن بـُُيوتـَُهم بِأَْيِديِهْم َوأَْيِدي الْ  :الدلياللسادس

ليست علة خلراب البيوت وال يف  rإن مشاقة اهللا تعاىل ورسوله : مناقشة الدليل السادس

خراب بيوت املشاقني ما عدا أولئك الذين نص اهللا تعاىل على أنه عاقبهم بسبب مشاقتهم، قال ابن 

بلفظ يدل على أنه سببا حلكم ما يف مكان ما فال يكون سببا أن الشيء إذا نص تعاىل عليه ": حزم

  . )794("البتة يف غري ذلك املوضع ملثل ذلك احلكم أصال

                                                 

 . 8/84، ج اإلحكام :ابن حزم) 788
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َنُكُم اْلَعَداَوَة َواْلبَـْغَضاء ِفي اْلَخْمِر  : الدليل السابع ِإنََّما يُرِيُد الشَّْيطَاُن َأن يُوِقَع بـَيـْ

  .) )795لّلِه َوَعِن الصََّالِة فـََهْل أَنُتم مُّنتَـُهونَواْلَمْيِسِر َوَيُصدَُّكْم َعن ِذْكِر ا

أن العلة ليست مطردة ألن كسب املال واجلاه يف الدنيا أصد عن ذكر : مناقشة الدليل السابع

اهللا تعاىل وعن الصالة، وأوقع للعداوة والبغضاء من اخلمر وامليسر، وليس ذلك حمرما إذا بغى على 

  .  وجهه

جند فقد دلت التجارب على ذلك ولذا خلمر ال تفسد أخالق من يشر�ا، واألمر الثاين أن ا

يبكون إذا سكروا، ويكثرون ذكر اآلخرة واملوت واإلشفاق من جهنم، وتعظيم اهللا تعاىل  همكثري منال

  .)796("وحيلمون الناس ن حينئذو والدعاء يف التوبة واملغفرة، وجندهم يكرم

ِهْم َعن فَِبظُْلٍم مَِّن ا : الدليل الثامن لَِّذيَن َهاُدوْا َحرَّْمَنا َعَلْيِهْم طَيَِّباٍت ُأِحلَّْت َلُهْم َوِبَصدِّ

  .))797َسِبيِل الّلِه َكِثيًرا

إن الظلم ليس علة يف حترمي الطيبات وال سببا له، ألننا حنن نظلم من : مناقشة الدليل الثامن

  .)798(بكرة إىل املساء ومل حيرم علينا طيبات أحلت لنا

َكَفُروا لَِيْستَـْيِقَن الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب َويـَْزَداَد الَِّذيَن آَمُنوا ِإيَمانًا َوالَ يـَْرتَاَب   : يل التاسعالدل

  .) )799الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب َواْلُمْؤِمُنونَ 

وهذا عليهم، ألن احلكم املذكور مل يوجب استيقان ": قال ابن حزم: مناقشة الدليل التاسع

فكه وشركه ولو كان علة إمجيع أهل الكتاب، بل فيهم غري مستيقن، وفيهم من متادى على شكه و 

  .)800("الستيقا�م ملا وجد يف أحد غري مستيقن، فبطل ظنهم

                                                 

 ]. 91 :املائدة[) 795

 .8/88،ج اإلحكام :ابن حزم) 796

 ]. 160: النساء[) 797

 .8/89 ، جاإلحكام :ابن حزم) 798

 ]. 31: املدثر[) 799

 .8/89ج، اإلحكام :ابن حزم) 800
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  .))801فَاْخَلْع نـَْعَلْيَك ِإنََّك بِاْلَواِد اْلُمَقدَِّس طًُوى : الدليل العاشر

لوادي املقدس وطوى علة خللع النعال أو سببا له، لو كان وجودنا با: مناقشة الدليل العاشر

إن الشيء إذا : ذلك صح قولنا نالوجب علينا خلع نعالنا بالواد املقدس وباحلرم وبطوى، فلما مل يلزم

جعله اهللا سببا حلكم ما يف مكان ما فال يكون سببا إال فيه وحده على امللزوم وحده ال يف 

 . )802("غريه

  من السنة: الفرع الثاني

إمنا فعلت ((: عن ادخار حلوم األضاحي أكثر من ثالث�rي رسول اهللا : الدليل األول

  .)803())ذلك من أجل الدافة

جعل السبب يف النهي عن ادخار حلوم rإن النيب ": قال ابن حزم: مناقشة الدليل األول

حرم ادخار األضاحي أكثر من ثالث ليال إن دافت دافة حبضرة األضحى، فإذا كان ذلك أبد األبد 

حلومها أكثر من ثالث ليال، فإن مل تدف دافة حبضرة األضحى فليدخر الناس حلومها ما شاءوا، 

الذي مل يأت ما ينسخه، وهذا الذي قلنا به هو قول على بن أيب طالب rانقيادا ألمر رسول اهللا 

  . )804("وعبد اهللا بن عمر

  . )805())إمنا جعل اإلذن من أجل البصر((: حديث: الدليل الثاين

وقد اعرتض ابن حزم على هذا الدليل من وجوه، فأما االعرتاض األول : مناقشة الدليل الثاين

ألننا مل ننكر وجود ": فاإلمام ابن حزم ال ينكر العلة املنصوصة ولكنها قاصرة على موضعها قال

ضع تلك النص حاكما بأحكام ما ألسباب منصوصة، لكنا أنكرنا تعدي تلك احلدود إىل غريها، وو 

                                                 

 . ]12: طه[ )801

 .89/ 8 ، جاإلحكام: ابن حزم) 802

 .سبق خترجيه) 803

 . 8/90 ، جاإلحكام :ابن حزم) 804

 ، يف اآلداب، باب حترمي النظر يف بيت الغري)4/136(رواه مسلم ) 805
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وأما االعرتاض الثاين .)806("األحكام يف غري ما نصت فيه، واخرتاع أسباب مل يأذن �ا اهللا تعاىل

خمالفة أصحاب القياس ملا يف هذا احلديث، أن من اطلع على آخر ففقأ املطلع عليه عني املطلع فال 

  . )807(".شيء عليه

  .)808(حديث الذي ذكروا يف السن أنه عظم: الدليل الثالث

يرى اإلمام ابن حزم أن تأخري البيان عن موضع احلاجة ال جيوز، ولو  : قشة الدليل الثالثمنا

مل يكن عاجزا عن تأخري البيان   rألن النيب : كانت التذكية بالعظم ال جيوز لبينه النيب عليه السالم

  .)809("، ولو كان الذكاة بالعظام حراما ملا اقتصر عليه السالم على ذكر السن وحده

  اللغة: رع الثالثالف

  .مشروعية التعليل ىوهو دليل عل ،من األدلة اليت ذكرها ابن حزم ألصحاب العلل االشتقاق

اعرتض ابن حزم على دليل االشتقاق من وجوه، فأما الوجه األول : مناقشة دليل االشتقاق

صفة فيه،   االشتقاق الصحيح إمنا هو اخرتاع اسم لشيء ما مأخوذ من،ألن فإن هذا االشتقاق فاسد

  .)810(" كتسمية األبيض من البياض، واملصلي من الصالة، والفاسق من الفسق

أن االشتقاق يف اسم علم أو اسم جنس أو نوع أو صفة ال جيوز وهو : االعرتاض الثاين

وهو كل اسم علم وكل اسم جنس أو نوع أو صفة، فإن ": اشتقاق فاسد، قال اإلمام ابن حزم

  .   )811("ل بربهان ضرورياالشتقاق يف كل ذلك يبط

                                                 

 .8/90 ، جاإلحكام :ابن حزم) 806

 .  8/90 جاإلحكام،  :ابن حزم) 807

مسلم يف األضاحي، باب يد، باب ما أ�ر الدم من القصب واملروة واحلديد، و الص، يف الذبائح و 5503البخاري رقم  رواه) 808

 . أبو داود يف الضحايا باب الذبيحة باملروةل ما أ�ر الدم، و جواز الذبح بك

 . 8/90 ، جاإلحكام :ابن حزم) 809

 .   92/ 8 ، جاإلحكام :ابن حزم) 810

 .       8/92 املصدر السابق، ج) 811
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إن اشتققت اخليل من اخليالء أو القارورة ": قلب اإلمام ابن حزم دليلهم عليهم فقال مث      

  .   )812("فمن أي شيء اشتققت اخليالء واالستقرار واخلب؟: من االستقرار واخلابية من اخلب

  من المعقول: الفرع الرابع

لة صحيحة، والسفيه هو الذي يفعل ال لعلة فوجب أن إن احلكيم بيننا ال يفعل إال لع: قالوا

  .كذلكيكون احلكيم 

وقد ناقش ابن حزم هذا دليل ونسفه وميكن بيان مستند ابن حزم يف إبطال هذا الدليل 

  :بإجياز

إن احلكيم بيننا ال : إن أول ضالل هذه املسألة قياسهم اهللا تعاىل على أنفسهم يف قوهلمـ  1

وهم متفقون على أن " :كذلك، قال أبو حممدفوجب أن يكون احلكيم  يفعل شيئا إال لعلة،

القياس هو تشبيه الشيء بالشيء، فوجب أ�م مشبهون اهللا تعاىل بأنفسهم، وقد أكذ�م اهللا تعاىل 

  . ))813(")814لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء  : يف ذلك بقوله

ت احلدود والقوانني، وحتت رتب فإ�م �ذه القضية الفاضحة قد أدخلوا ر�م حت: وأيضاـ  2

مىت خالفها لزمه السفه، تعاىل اهللا عن ذلك علوا كبريا، وهذا كفر جمرد دون تأويل، ولزمهم إن طردوا 

ملا وجدنا الفعال منا ال يكون إال جسما مركبا ذا ضمري وفكرة، وجب : هذا األصل الفاسد أن يقولوا

  .)815(كرةأن يكون الفعال األول جسما مركبا ذا ضمري وف

                                                 

 .       8/93 ، جاملصدر السابق) 812

 ].      11: الشورى) [813

 .        122/ 8 ، جاإلحكام :ابن حزم) 814

 .        123/ 8 املصدر السابق، ج) 815
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مل نسم اهللا تعاىل حكيما من طريق االستدالل أصال، وال ألن  أمساء اهللا وقفية ولذا إنـ  3

العقل أوجب أن يسمى تعاىل حكيما، وإمنا مسيناه حكيما ألنه مسى بذلك نفسه فقط، وهو اسم 

  .)816(علم له تعاىل ال مشتق

هي أصل لقول الدهرية ف" :إن هذه القضية أصل لكل كفر يف األرض، قال ابن حزمـ  4

الذين جعلوها برها�م يف ابطال اخلالق، ملا رأوا األمور ال جتري على املعهود فيما حيسن يف عقوهلم، 

وأنه البد من علة للمفعوالت، وإذ ال بد من علة فال بد لتلك العلة من علة، وهكذا أبدا حىت 

  . )817("يوجب كون أشياء ال أوائل هلا

يفعل ما يشاء لصالح ما يشاء،  ألن اهللاطعن يف ارادة اهللا وقدرته،  إن القول بالتعليلـ  5

ليس هنا شيء يوجب اصالح من أصلح، وال فساد من و ولفساد ما شاء، ولنفع ما شاء، 

  . )818("أفسد

  المطلب الثاني

  أدلة ابن حزم على إبطال التعليل

لتعليل، واستدل ابن بعد أن ذكرت أدلة أصحاب التعليل، سأذكر أدلة ابن حزم على ابطال ا

  .  حزم رمحه اهللا على إبطال التعليل بالكتاب والسنة واملعقول

  من القرآن: الفرع األول

  .))819َال ُيْسَأُل َعمَّا يـَْفَعُل َوُهْم ُيْسأَُلون : قال تعاىل: الدليل األول

                                                 

 .        123/ 8 املصدر السابق، ج ) 816

 .        120/ 8 املصدر السابق، ج) 817

 .        123/ 8 املصدر السابق، ج) 818

 ]. 23: اءاألنبي[ )819
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" مل" جيرى فيها بالفرق بيننا وبينه، وأن أفعاله ال أخرب تعاىلووجه الداللة من اآلية الكرمية أن 

وإذا مل حيل لنا أن نسأله عن شيء من أحكامه تعاىل وأفعاله بطلت األسباب مجلة، وسقطت العلل 

  .)820("نص عليه أنه أمرا كذا ألجل كذا، وهذا أيضا مما ال يسئل عنهأخرب عنه أنه البتة، إال ما 

وِبِهم مََّرٌض َواْلَكاِفُروَن َماَذا َأرَاَد اللَُّه َولِيَـُقوَل الَِّذيَن ِفي قـُلُ  : قال اهللا تعاىل: الدليل الثاين

  .))821ِبَهَذا َمَثالً َكَذِلَك ُيِضلُّ اللَُّه َمن َيَشاء َويـَْهِدي َمن َيَشاء

  .)822("إن اآلية تدل أن البحث عن العلة ضالل

َننَّ من لََنُكو ....َويَا آَدُم اْسُكْن أَنَت َوَزْوُجَك اْلَجنَّةَ :قال تعاىل:الدليل الثالث

  .))823اْلَخاِسرِين

  :  إن خطأ آدم عليه السالم كان من وجهني

  .الوجه األول أنه ترك محل النهي على الوجوب -1

قبوله قول إبليس إن �ي اهللا عن الشجرة إمنا هو لعلة كذا، فثبت عندنا أن : والوجه الثاين-2

القياس، وهو قياس بيف عاملنا هذا  تعليل أوامر اهللا تعاىل معصية، وأن أول ما عصي اهللا تعاىل به

إبليس على أن السجود آلدم ساقط عنه، ألنه خري منه، إذ إبليس من نار وآدم من طني، مث 

  . )824(بالتعليل

 حاكيا عن قوم من أهل االستخفاف أ�م قالوا إذ أمروا بالصدقة  قال اهللا :الدليل الرابع

  .))825أَُنْطِعُم َمن لَّْو َيَشاء اللَُّه َأْطَعَمهُ  قَاَل الَِّذيَن َكَفُروا لِلَِّذيَن آَمُنوا

                                                 

 . 8/102 ج اإلحكام،: ابن حزم) 820

 . ]31 :املدثر[) 821

 .        112/ 8 ، جاإلحكام :ابن حزم) 822

 ].23-19 :األعراف[ )823

 .        112/ 8 ، جاإلحكام :ابن حزم) 824

 .    ]47 :يس[ )825
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وهذا نص ال خفاء به، على أنه ": فهذه اآلية دليل على ابطال التعليل، قال اإلمام ابن حزم

  .)826("ال جيوز تعليل شيء من أوامره، وإمنا يلزم فيه االنقياد فقط وقبوهلا على ظاهرها

مَِّن الَِّذيَن َهاُدوْا َحرَّْمَنا َعَلْيِهْم طَيَِّباٍت ُأِحلَّْت َلُهْم  فَِبظُْلمٍ  : قال تعاىل: الدليل اخلامس

ِهْم َعن َسِبيِل الّلِه َكِثيًرا   .))827َوِبَصدِّ

ن اهللا عاقب بين إسرائيل بسبب ظلمهم، واليوم فإن األمة ووجه الداللة من اآلية الكرمية أ

فهم ظلموا فحرمت عليهم، وحنن نظلم ": ن حزماحملمدية عصت اهللا ومل حيرم اهللا علينا شيئا قال اب

إذ لو كان ظلمهم علة التحرمي لوجب أن يكون ظلمنا .... فلم حترم علينا الطيبات اليت أحلت لنا 

  .)828("علة فينا ملثل ذلك

يَـُقوُلوَن َماَذا َأرَاَد اللَُّه ِبَهـَذا مَ  : قال تعاىل: دسالدليل السا   .))829َثالً َوَأمَّا الَِّذيَن َكَفُروْا فـَ

مل : أنه ال حيل التعليل يف شيء من الدين، وال أن يقول قائلووجه الداللة من اآلية الكرمية 

  .)830("حرم هذا وأحل هذا

  من السنة: الفرع الثاني

إذا نزلتم بأهل حصن أو مدينة فأرادوا أن تنزلوهم على (: (قال ألمراء سراياهrإن رسول اهللا 

، فإنكم ال تدرون أتوافقون حكم اهللا تعاىل فيهم أم ال، ولكن أنزلوهم على حكم اهللا تعاىل فال تفعلوا

، فال rوذمة رسوله حكمكم، مث اقضوا فيهم ما شئتم، فإذا سألوكم أن تعطوهم ذمة اهللا 

                                                 

 8/113 ، جاإلحكام :ابن حزم) 826

 . ]160 :النساء[ )827

 .113/ 8ج اإلحكام، :ابن حزم) 828

 26:البقرة) 829

 . 114/ 8ج اإلحكام،  :ابن حزم) 830
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ولكن أعطوهم ذمتكم، فأن ختفروا ذمتكم أهون من أن ختفروا ذمة rتعطوهم ذمة اهللا وال ذمة رسوله 

  .)831())اهللا وذمة رسوله

فهذا نص جلي من رسول اهللا ": ووجه الداللة من احلديث ما بينه اإلمام ابن حزم قال

r على أن اإلقدام على نسبة شيء إىل اهللا تعاىل بغري يقني ال حيل، وأن نسبة ذلك إىل اإلنسان

إن كذبا علي ليس ككذب على (: (rأهون، وإن كان كل ذلك باطال، وقد قال رسول اهللا 

لو جاز أن يقال بالقياس وبالعلل لكان اإلقدام به على كالم الناس وأحكامهم أوىل ، ف)832())أحد

  . )833("من اإلقدام به على اهللا عز وجل ورسوله عليه السالم

  من المعقول : الفرع الثالث

أهي من فعل اهللا تعاىل : أخربونا عن هذه العلل اليت تذكرون": قال ابن حزم: الدليل األول

ل غريه وحكم غريه، أم ال من فعله تعاىل وال من فعل غريه، وال سبيل إىل قسم وحكمه، أم من فع

  .رابع أصال

من فعل غري اهللا ومن غري حكمه، جعلوا ههنا خالقا غريه، وفاعال للحكم غريه، : فإن قالوا

وجعلوا فعل ذلك الفاعل موجبا على اهللا تعاىل أن يفعل ما فعل، وأن حيكم مبا حكم به، وهذا شرك 

  .رد، وكفر صريح، وهم ال يقولون ذلكجم

ليست من فعله وال من فعل غريه، أوجبوا أن يف العامل أشياء ال فاعل هلا، أو أ�م : فإن قالوا

، وهذا كفر هم احلاكمون على اهللا تعاىل �ا، وهم الذين حيللون وحيرمون ويقضون على الباري 

  .جمرد ومذهب أهل الدهر، وهم ال يقولون ذلك

                                                 

باب ما جاء يف وصيته يف السري،  1617الرتمذي رقم تأمري اإلمام األمراء على البعوث، و رواه مسلم يف اجلهاد، باب ) 831

rيف القتال. 

مسلم يف املقدمة، باب تغليظ الكذب على ما يكره من النياحة على امليت، و يف اجلنائز، باب 1291رواه البخاري رقم ) 832

 .وغريمهاr رسول اهللا

 .  108/ 8ج اإلحكام،  :ابن حزم) 833
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أفعلها اهللا تعاىل لعلة أم : أخربونا عنكم: وحكمه، قلنا هلمبل هي من فعل اهللا : الوافإن ق

فعلها لغري العلة تركوا أصلهم، وأقروا أنه تعاىل يفعل األشياء ال لعلة، أو قيل : فعلها لغري علة فإن قالوا

اليت هي علل هذه  ما الذي أوجب أن تكون األحكام الثواين لعلل، وتكون األفعال األول: هلم أيضا

  .األحكام ال لعلل، وهذا حتكم بال دليل، ودعوى ساقطة ال برهان عليها

بل فعلها تعاىل لعلل آخر، سئلوا يف هذا العلل أيضا كما سئلوا يف اليت قبلها، : وإن قالوا

إنه : وهكذا أبدا فال بد هلم ضرورة من أحد وجهني ال ثالث هلما، إما أن يقفوا يف أفعال ما فيقولون

أنه تعاىل ال يفعل شيئا إال لعلة، أو يقولون : فعلها لغري علة، فيكونون بذلك تاركني لقوهلم الفاسد

مبفعوالت ال �اية هلا، وبأشياء موجودة ال أوائل هلا، وهذا كفر وخروج عن الشريعة بإمجاع 

  . )834("األمة

ما خملوقان هللا تعاىل، أو أن السبب والغرض ال خيلوان من أ�" :قال ابن حزم: الدليل الثاين

أ�ما غري خملوقني أصال، أو أ�ما خملوقان لغريه، فمن جعلهما غري خملوقني أصال كفر، ألنه جيعل يف 

إ�ما خملوقان لغريه كفر، ألنه جيعل خالقا غري اهللا تعاىل، فثبت أ�ما : العامل شيئا مل يزل، ومن قال 

ن كل ما دون اهللا تعاىل فهو خلق اهللا، فإذ قد ثبت أن خملوقان له تعاىل، وقد قام الربهان على أ

الغرض والسبب خملوقان هللا تعاىل، فال خيلو من أن يكون خلقهما لسبب أيضا ولغرض أو ال لسبب 

وال لغرض فإن كان فعلهما لسبب آخر وغرض آخر، لزم أيضا فيهما مثل ذلك، حىت ننتهي بقائل 

  .اية هلا، وهذا كفر من قائلههذا إىل إثبات معدودات وخملوقات ال �

إنه تعاىل يفعل ما يشاء ال : وإن كان تعاىل فعلهما ال لسبب وال لغرض، فهذا هو قولنا

معقب حلكمه، ال لسبب وال لغرض، حاشا ما نص تعاىل عليه فقط أنه فعله لغرض أراده أو لسبب، 

لغرض وال لسبب، لوال  وأما ما مل ينص ذلك فيه فإنا نقطع على أنه تعاىل فعله كما شاء، ال

إن اهللا تعاىل فعل كذا لسبب كذا، : النصوص الواردة بذلك يف بعض املواضع ما حل ملسلم أن يقول

  .)835("يف فعل كذا أراده كذاوال إن له 
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  التناقض: الفرع الرابع

ذكر ابن حزم مجلة من تناقضات أصحاب العلل يف تعليل األحكام واضطرا�م يف حتديد 

لف ابن حزم كتاب اإلعراب عن احلرية وااللتباس املوجودين يف مذاهب أهل الرأي العلة، وقد أ

 فيه تناقض أصحاب التعليل، وسأذكر بعض ما ذكره ابن حزم من تناقض أصحاب بّني  ،والقياس

  :    العلل قال

إن علة احلدود الزجر والردع، وهذا فيه نظر إذ لو كان ذلك ملا جاز : قالوا: املثال األول"

عفو يف قتل النفس، ومل جيز العفو يف الزنا باألمة ويف السرقة، ولو كان ذلك ملا كانت السرقة أوىل ال

  .)836(بوجوب حد حمدود فيها من الغصب، وال كانت اخلمر أوىل بذلك من حلم اخلنزير والربا

وم إن علة القصر يف الصالة يف السفر إمنا هي املشقة، فلذلك حدت بي: قالوا: املثال الثاين

  .ويومني وثالثة أيام، على اختالفهم يف ذلك

وهذا فيه نظر فلو كان أصل القصر املشقةلكان املريض املرهق، كاملبطون أو من يف غرفة 

  .  االنعاش أوىل بالقصر لعظيم مشقة الصالة عليه وتكلف القراءة فيها واإلمياء والتشهد

يف الفطر يف رمضان، ويف إباحة  بينهماواملسافر قد سوى اهللا  واملريض" :قال ابن حزم

التيمم، فهال ساوى القياسيون املعللون بينهما يف قصر الصالة، الذي املريض أحوج إليه من املسافر، 

فإن تعلقوا بابن عمر ابن عباس، .... ألنه أكثر مشقة منه، وأحوج إىل الراحة فأين قياسهم وعللهم

وشرحبيل بن السمط وغريهم من الصحابة، نعم، فقد خالفهم ابن مسعود وعائشة ودحية بن خليفة 

  .)837("وابن عمر نفسه، فقد صح عنه القصر يف األميال اليسرية جدا، ويف امليل، ويف سفر الساعة

عللوا الشفعة يف األرضني واحلكم على الشريك يعتق شقصه يف العبد واألمة : املثال الثالث

م يقرر أن أصحاب القياس متناقضون ألنه ال إن ابن حز . بعتق الباقي، بأن ذلك للضرر بالشريك

وقد علم  ": شفعة عندهم يف اجلوهر وال يف العبيد وال يف احليوان وال يف الثياب وال يف السيوف، قال
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كل ذي عقل أن الضرر يف ذلك بالشركة وانتقال امللك بالصدقة أو البيع أعظم من الضرر يف 

  .)838("األرضني

  القطع واليقين: الفرع الخامس

ذكرت يف باب القياس عند احلديث عن النظريات والقواعد اليت استند ابن حزم إليها يف 

إبطال القياس، وبينت هناك بوضوح كيف حاول ابن حزم أن يبين الشريعة على القطع واليقني ال على 

  .الظن والتخمني، ولكن أزيد املوضوع وضوحا

واملقيس عليه أو قل بني الفرع واألصل،  إن عملية القياس ال تتم إال بوجود رابط بني املقيس

وهذا الرابط بينهما يسميه األصوليون والفقهاء بالعلة، ويطلق عليه املناطقة مصطلح احلد األوسط، 

  .والعلة هي حمور القياس، بل هي مدار القياس

وحىت تتسىن عملية القياس فال بد من وجود رابط بني املقيس واملقيس عليه، وهنا موطن 

  : ولذا وجهت له مجلة من املالحظات الزلل،

أن عملية االنتقال اليت تتم بني األصل والفرع عملية عقلية، إذن فهي ال : املالحظة األوىل

  .تسلم من الوقوع يف اخلطأ

إن حتديد وضبط الرابط أو ما يسمى بالعلة ال يتم إال عرب مسالك عقلية يف : املالحظة الثانية

  . ال تسلم من الوقوع يف اخلطأ أغلب احلاالت، وهذه بدورها

  .املالحظة الثالثة وقد ذكرها ابن حزم من قبل بوضوح االضطراب واالختالف يف حتديد العلة

فإذا مجعنا هذه املالحظات الثالث اليت ذكر�ا فإ�ا تؤدي إىل نتيجة واضحة وهي أن العلة 

حزم من بناء الشريعة على مبنية على الظن والتخمني، فهي تتعارض مع األصل الذي قعده ابن 

  . القطع واليقني
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  : المبحث الثالث

  مناقشة ابن حزم

حاول ابن حزم يف البداية البحث أن حيرر حمل النزاع، ولذا سأساير ابن حزم يف هذا املبدأ 

  :وأبدأ يف حترير حمل النزاع

يكون إال يف إن ابن حزم ال ينكر العلة والتعليل مطلقا، بل بني أن العلة والتعليل ال ـ  1

العلة اليت مل توجد قط إال وموجبها معها، فليس ذلك إال يف الطبيعيات فقط، ": قال.الطبيعيات فقط

  . )839("وإذا كان ذلك فال جيوز أن يوقع اسم علة على غري هذا املعىن

  .  فمجال العلة والتعليل عند ابن حزم هو الطبيعيات فقط وال تنسحب على الشريعة

م خلط أهل العلم بني املصطلحات ذات الصلة باملوضوع، كالسبب الحظ ابن حز ـ  2

واحلكمة والغرض وغريها من املصطلحات، وقد نبه إىل هذه القضية الغزايل من بعده، ولذا عمد ابن 

حزم إىل تعريف هذه املصطلحات وقد ذكرت ذلك يف مبحث سابق حتت عنوان مصطلحات ذات 

اختالط األمساء ووقوع اسم واحد : الء وعماء وختليط وفسادواألصل يف كل ب": صلة باملوضوع، قال

على معاين كثرية، فيخرب املخرب بذلك االسم، وهو يريد أحد املعاين اليت حتته، فيحمله السامع على 

  . )840("غري ذلك املعىن الذي أراد املخرب، فيقع البالء واإلشكال

  .من أبواب العلوم والفنون والذي خشي منه ابن حزم قد حدث يف هذا الباب ويف غريه

  . )841("اسم لكل صفة توجب أمرا ما اجيابيا ضروريا" :إن ابن حزم قد عرف العلة بأ�اـ  3
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فهذا التعريف للعلة يف احلقيقة تعريف فلسفي وهي العلة املوجبة، فالعلة عند ابن حزم ترتبط 

الثلج فمثال . )842("املعلول البتة والعلة ال تفارق" :بالغائية فهي مرتبطة بتحقيق غرض ما، ولذا يقول

  .علة للتربيد

وهذا التعريف للعلة بالغائية أو املوجبة مل يقل �ا أهل السنة واجلماعة، وإمنا أهل السنة 

  .واجلماعة يقولون بالعلل اجلعلية، جعلها اهللا مبشيئته، ال يلزمه منها بشيء فهو فعال ملا يريد

هو كل أمر ": سبابا يقول يف تعريف السبب، وقد سبقإن ابن حزم يسمي العلل اجلعلية أـ  4

فعل املختار فعال من أجله، لو شاء مل يفعله، كغصب أدى إىل االنتصار، فالغضب سبب االنتصار، 

  . )843("ولو شاء املنتصر أال ينتصر مل ينتصر، وليس السبب موجبا للشيء املسبب منه ضرورة

نالحظ أن هناك فرقا جوهريا بني املصطلحني،  ،فبناء على تعريف العلة والسبب عند ابن حزم

فالعلة موجبة ضرورية ملعلوهلا، بينما السبب غري موجب، فيبقى فاعال خمتارا، إن شاء فعله، وإن شاء 

  .تركه وإن وجد السبب

وبناء على ما سبق فإن نقاش ابن حزم جلمهور العلماء حول التعليل كان خارج حمل النزاع، 

  .لعلة اجلعلية، ولذا جانب ابن حزم يف بعض نقاشه احلقألن ابن حزم ناقش ا

 اه،إن ابن حزم ال ينكر العلل اجلعلية والسبب، بل يراها قاصرة على موضعها وال تتعدـ  5

فصح قولنا أن " :فابن حزم يقر بالعلل املنصوصة لكنها مقصورة على موضعها وال يتعداها، قال

اهللا ورسوله عليه السالم عليها، وال جيب يف كل مكان األسباب ال يتعدى �ا املواضع اليت نص 

  .)844("شكال فيهإاحلكم الذي وجب من أجلها يف بعض األمكنة وسقط قوهلم سقوطا ال 

إن حتليل كالم ابن حزم يوضح طغيان النزعة الظاهرية على فكره، ومجوده على النص، إن ابن 

ة هلا أحكام ومقاصد، كأنه يقول بقول حزم عندما أقر بالغرض يف أحكام الشريعة، وأن الشريع

                                                 

 . 09/ 8 ج ،املصدر السابق) 842

 .100/ 8 ج ،املصدر السابق) 843

 . 86/ 8 ج ،املصدر السابق) 844



           موقف ابن حزم من القياس والتعليل                                              

 

 246 

وهو شيئا غري ما ظهر منها قط، :"اجلمهور، ولكنه سرعان ما يلجأ إىل االبتعاد عن اجلمهور بقوله

  .)845("والغرض يف بعضها أيضا أن يعترب �ا املعتربون

شرف اإلنسان، وخطابه موجه إىل أصحاب العقول، والشارع احلكيم أرشدنا وأمرنا  إن اهللا 

استعمال العقل والفكر، فكيف نتوقف عند العشرات من النصوص الشريعة املعللة ونقول إ�ا ب

  .لالعتبار والتوقف، ولذا نشعر بالقطيعة مع النص

إن االمام ابن حزم ملا جاء النصوص الدالة على العلل املنصوصة جردها من جزئيتها وحوهلا 

  .إىل قاعدة كلية تندرج حتتها الكثري من اجلزئيات

 الباحث شرعيوبعد هذه التمهيد والذي حاولت فيه أن أضيق اخلالف وأحرر حمل النزاع، س

  .ابن حزم أدلة وردود بعون اهللا يف مناقشة

ولذا قسمته إىل مطلبني، ففي املطلب األول قمت مبناقشة األدلة اليت استدل �ا على ابطال 

  .على أدلة اجلمهورالتعليل، وأما املطلب الثاين قمت مبناقشة رد ابن حزم 

  المطلب األول

  مناقشة أدلة ابن حزم

بعد أن ذكرت أدلة ابن حزم يف إبطال التعليل سأحاول بعون اهللا مناقشة هذه األدلة، وقبل 

  .الشروع يف سرد أدلته دليال دليال، هنالك بعض املالحظات ينبغي أن أشري إليها

فهي ليست قطعية  ،ة اليت ساقها ابن حزموهي إذا رجعنا إىل األدلة النقلي: املالحظة األوىل

الداللة يف با�ا، وإمنا اآليات واألحاديث اليت استشهد �ا داللتها على املوضوع داللة ظنية، وكل 

  .مأجور على اجتهاده
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على أدلة ابن  خاص فإنه بعد البحث والتنقيب فإين مل أظفر بدراسة أو رد: املالحظة الثانية

القياس والتعليل، دراسة تأيت على مجيع األدلة وتناقشها نقاشا علميا بناء، بل حزم اليت ساقها إلبطال 

أو  ،هي عموميات، اللهم إال تلك احملاولة الطيبة اليت قام �ا الشيخ أبو زهرة يف دراسته عن ابن حزم

وا يف ، وإن كان بعض املتأخرين ممن كتب))نظرية املقاصد عند الشاطيب((ما كتبه الريسوين يف رسالته 

  .التعليل ناقشوا أدلة النفاة كابن القيم مثال

وهي غريبة وهي أن ابن حزم عندما استدل ملذهبه يف ابطال التعليل حشر : املالحظة الثالثة

جمموعة من النصوص القرآنية، ولكن ملا جاء إىل السنة ذكر حديثا واحدا فقط، وهذا خالف منهجه 

  .ثارمن األحاديث واآل يف االستدالل، إذ من عادته ذكر جمموعة

  االدلة النقلية: الفرع األول

  من القرآن الكريم: أوال

  :إن عمدة ابن حزم يف استدالله على إبطال التعليل مبين على اآليتني الكرميتني

  .) )846َال ُيْسَأُل َعمَّا يـَْفَعُل َوُهْم ُيْسأَُلون ـ  1

  .) )847فـَعَّاٌل لَِّما يُرِيد ـ  2

  .))848َال ُيْسَأُل َعمَّا يـَْفَعُل َوُهْم ُيْسأَُلون : ألولمناقشة الدليل ا

يف )849(إن معىن هذه اآلية أنه ال حيق ألحد من خلقه أن يعرتض على اهللا، قال  ابن كثري

أي هو احلاكم الذي ال معقب حلكمه، وال يعرتض عليه أحد لعظمته وجالله " :تفسري هذه اآلية
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، فال جيوز ألحد أن يسأل اهللا عن أفعاله وال عن أقواله، )850("هوكربيائه وعلمه وحكمته وعدله ولطف

هو النهي عن سؤال اعرتاض، وأما إذا كان  ،ألنه ال سلطان إال سلطانه، إذن املراد من اآلية الكرمية

السؤال سؤال استفسار فجائز ومباح، وهذا إعماال لكل النصوص القرآنية، فقد حكى اهللا عن 

َماءقَاُلوْا أَ  : مالئكته َربِّ َأرِِني  : (،وقال إبراهيم) )851َتْجَعُل ِفيَها َمن يـُْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدِّ

قَاَل َربِّ أَنَّى َيُكوُن ِلي ُغَالٌم وََكاَنِت اْمَرأَِتي َعاِقًرا َوَقْد  : ،وقال زكريا))852َكْيَف ُتْحيِـي اْلَمْوَتى

قَاَلْت أَنَّى َيُكوُن ِلي ُغَالٌم َوَلْم َيْمَسْسِني َبَشٌر  : مرمي،وقالت ))853بـََلْغُت ِمَن اْلِكَبِر ِعِتي�ا

)854( .  

إن املالئكة وإبراهيم وزكريا ومرمي مل يعرتضوا على أمر اهللا وإرادته، ألنه فعال ملا يريد، وإمنا كان 

  .سؤاهلم سؤال استفسار

ة الكرمية إىل تعليل األحكام إن ابن حزم رمحه اهللا وقع يف خطأ عندما نقل النهي الوارد يف اآلي

  .بطال القياسإبطال التعليل مث إالشرعية سعيا منه إىل 

مصطلح اإلسالم والذي مدلوله  وإن االعرتاض على أحكام الشريعة كبرية وجرمية، وهو يتناىف 

االستسالم ألوامر اهللا، ومجيع الفقهاء ينهون على االعرتاض على أوامر اهللا، إذن فمعىن السؤال يف 

 .سؤال استفسار: القرآن الكرمي هو

هي عمدة أدلته، ولذا حشر ابن حزم يف استدالل و إن اآلية الكرمية اليت استدل �ا ابن حزم 

�ذه اآلية مجيع أسلحته، مع االعرتاف بعبقرية الرجل، وقدرته على ا�ادلة واملناظرة إال أنه رمحه اهللا مل 

  .لى حمل النزاعيوفق يف االستدالل �ذه اآلية الكرمية ع
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وقد وجدت أن األستاذ أمحد الريسوين أجاد وأفاد يف الرد على ابن حزم عند مناقشة هذا 

َال ُيْسَأُل  هلذا وذاك فإن الرب سبحانه ": الدليل يف كتابه نظرية املقاصد عند األمام الشاطيب قال

آلية السؤال يف اآلية، وال شك فهذا هو معىن ا.أي ال يسأل سؤال حماسبة أو اعرتاض َعمَّا يـَْفَعُل 

  .أن توجيه مثل هذا السؤال هللا تعاىل كفر

وهنا يكمن غلط أو مغالط وابن حزم يف منع التعليل مبقتضى هذه اآلية وما شا�ها من 

اآليات، فالسؤال عن علل األحكام الشرعية ومثله سؤال عن أسرار وحكم أفعال اهللا، وهو سؤال 

االستفهام أي طلب الفهم، وهذا نوع من األسئلة أو التساؤالت صدر تفهم و تعلم، فهو على أصل 

  . )855("لني، وورد ذكره واقراره يف القرآن احلكيمرسعن األنبياء وامل

َولِيَـُقوَل الَِّذيَن ِفي قـُُلوِبِهم مََّرٌض َواْلَكاِفُروَن َماَذا َأرَاَد اللَُّه ِبَهَذا  : مناقشة الدليل الثاين

  .))856ُيِضلُّ اللَُّه َمن َيَشاء َويـَْهِدي َمن َيَشاء َمَثالً َكَذِلكَ 

يف هذه اآلية قول املنافقني والكافرين ما العلة من ذكر عدد مالئكة النار، حكى اهللا 

فاآلية ذمت هؤالء القوم على سؤاهلم، ألن سؤاهلم كان سؤال اعرتاض وال رد ألمر سبحانه، وليس 

  .ة يوضح ذلكسؤال استفسار ألن سياق اآلية الكرمي

لََنُكوَننَّ من ....َويَا آَدُم اْسُكْن أَنَت َوَزْوُجَك اْلَجنَّةَ :مناقشة الدليل الثالث

  . ))857اْلَخاِسرِين

من  ن أكل الشجرة لئال يكون ملكني أو عإن إبليس علل سبب �ي رب العاملني آدم وحواء 

ل أوامر اهللا تعاىل معصية، وهذا فيه نظر خالدين يف اجلنة، فاستدل ابن حزم �ذه اآليات على أن تعلي

  .هل اآلية دليل عن �ي التعليل مطلقا: ألن يف اآلية أمران، األمر األول

  أن اآلية جاءت لبيان التعليل الفاسد أم :واألمر الثاين
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فيها التعليل الفاسد إن اآلية الكرمية مل ترد لنهي عن أصل التعليل وإبطاله وإمنا بني لنا اهللا 

رنا منه، فليس كل تعليل صحيح، فإن بعض التعليالت صحيحة وبعضها فاسد، مث إن يف اآلية وحذ

الكرمية إرشاد العباد إىل أن بعض األشياء غري معللة كالصالة املغرب ثالثا والصبح ركعتني، فلماذا 

ب الشمايل، جعل اهللا املغرب ثالثا ومل جيعلها أربعا، أو ملاذا نصلي إىل القبلة وال نصلي إىل القط

واجلواب أن هذه األوامر غري معللة واألصل فيها الطاعة والتسليم، فقد يكون اهللا جعل هذه الشجرة 

  .املوجودة يف اجلنة من هذا النوع، واهللا أعلم

قَاَل الَِّذيَن َكَفُروا لِلَِّذيَن آَمُنوا أَُنْطِعُم َمن لَّْو َيَشاء اللَُّه  : مناقشة الدليل الرابع

  . ))858َمهُ َأْطعَ 

إذا تتبعنا السياق الذي وردت فيه اآلية الكرمية من ذكر آيات اهللا ونعمه على عباده، فإن اهللا 

 : أجاب الكفار نبيه َوِإَذا ِقيَل َلُهْم أَنِفُقوا ِممَّا َرزََقُكْم اللَُّه  :أمر عباده بالصدقة على الفقراء

  .، فقالوا هزؤا أنرزق من لو يشاء اهللا أغناهأَُنْطِعُم َمن لَّْو َيَشاء اللَُّه َأْطَعَمهُ 

، بل خرج هذا اجلواب ـ رمحه اهللاـ  مام ابن حزمإذن فليس يف اآلية الكرمية تعليل كما ذكر اإل

  .)859(خمرج االستهزاء باملؤمنني

َشاء  َسيَـُقوُل الَِّذيَن َأْشرَُكوْا َلوْ  :وهذه اآلية كمثل بعض اآليات الواردة يف القرآن الكرمي مثل

قَاُلوا َنْشَهُد ِإنََّك َلَرُسوُل اللَِّه َواللَُّه يـَْعَلُم ِإنََّك  :، وكقوله))860الّلُه َما َأْشرَْكَنا َوَال آبَاُؤنَا 

  .))861َلَرُسولُهُ 

 فَِبظُْلٍم مَِّن الَِّذيَن َهاُدوْا َحرَّْمَنا َعَلْيِهْم طَيَِّباٍت ُأِحلَّْت َلُهمْ  : مناقشة الدليل اخلامس

ِهْم َعن َسِبيِل الّلِه َكِثيًرا   . ))862َوِبَصدِّ
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فهم ظلموا فحرمت عليهم، وحنن نظلم ومل حترم علينا الطيبات اليت أحلت : "قال ابن حزم

  . )863("لنا

هذا االستدالل باآلية الكرمية مبين على تعريف العلة عند ابن حزم، وتعريف العلة عنده تعريفا 

علول، ولكن إذا قلنا أن سبب حترمي الطيبات هو ظلم العباد، فإن فلسفيا، إذا وجدت العلة وجد امل

السبب خيتلف عن العلة على رأي ابن حزم وغريه، فقد يكون السبب وال حتدث النتيجة أو األثر، 

خبالف العلة ، فإ�ا تستلزم وجود املعلول، ولذا أقتصر ابن حزم على إثبات العلة يف الطبيعيات، ألنه 

الطبيعة مطرد، إذا وجدت العلة فيرتتب عنها املعلول، كالنار واإلحراق، فإذا وجدت الحظ أن قانون 

  .النار، حدث اإلحراق

إذن فاآلية الكرمية ال تعليل فيها وإمنا ذكر اهللا عز وجل سبب عتاب بين إسرائيل وحترمي عليهم 

لى تعريف ابن حزم بعض الطيبات، والسبب يف اآلية هو الظلم واالعتداء على حدود اهللا، وبناء ع

 ىللسبب فإنه ال يستلزم وجود السبب وهو الظلم يف اآلية أن حيرم اهللا علينا أو على أمم آخر 

  .الطيبات وهو النتيجة، ألن السبب يف رأيه قد يكون وال يرتتب األثر، وهذه اآلية من هذا القبيل

يَـُقوُلونَ  :مناقشة الدليل السادس   .))864َماَذا َأرَاَد اللَُّه ِبَهـَذا َمَثالً  َوَأمَّا الَِّذيَن َكَفُروْا فـَ

هذا أضعف األدلة اليت ساقها ابن حزم وال عالقة هلا بالتعليل من قريب وال من بعيد، إن تتبع 

السياق الذي وردت فيه هذه اآلية الكرمية، مث ربط هذه اآلية باآليات اآلخرى الواردة يف القرآن ذات 

  .جاجه باآلية الكرمية على إبطال التعليلالصلة باملوضوع تظهر ضعف احت

إن اهللا ضرب مثال يف القرآن الكرمي �ذه احلشرة الصغرية وهي البعوضة فكان موقف الناس 

  :من هذا املثل صنفني

  وهم املؤمنون : الصنف األول
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ملاذا : هم الكفار، وسجل القرآن الكرمي موقفهم من هذا املثل وهو سؤاهلم: الصنف الثاين

 لنا هذا املثل، فليس هنالك تعليل، وإمنا اآلية ذكرت سؤال الكفار، فمن أين جاء ابن حزم ضرب اهللا

 .بالتعليل

  

  . )865("اإلنكار بلفظ االستفهام: ومعىن كالمهم هذا": قال القرطيب

  مناقشة أدلة ابن حزم من السنة: ثانيا

ى خالف عادته يف استدل ابن حزم على إبطال التعليل من السنة بدليل واحد فقط وهذا عل

  .سرد األحاديث واآلثار يف موطن نزاع لدعم رأيه وإبطال قول اخلصم

نعم إن نسبة شيء إىل اهللا تعاىل بغري يقني ال حيل وهذا رأي أهل العلم مجيعا من زمن 

الصحابة رضوان اهللا عليهم إىل يومنا هذا، ولكن يف بعض املستجدات والنوازل اليت مل يرد فيها نص 

قطعي الداللة، فإن قول ا�تهد يف مثل هذه القضايا مبين على الظن، بل ا�تهد ال يستطيع  صريح أو

  .اجلزم أن قوله صواب وقول ا�تهد الثاين باطل، ألن املسألة اجتهادية، واجلزم فيها غري صحيح

واألمر الثاين، ما صرح به ابن حزم يف هذه القضية خيالف عمله يف احمللى، فكم من قضية 

  .ذكرها وال يستطيع هو اجلزم فيها بأ�ا حكم اهللا يقينا

ولذا فإن اإلقدام على العلل ليس من باب اإلقدام على اهللا بغري يقني، ألن أصحاب العلل مل 

يقولوا مبطلق العلل، بل وضعوا شروطا وضوابط للعلة، فإذا كانت العلة صحيحة سليمة من القوادح، 

  .اهللا ظنا ال قطعا فإن ا�تهد يظن أ�ا تنتج حكم

  و�ذا يبطل احتجاج ابن حزم �ذا احلديث

  مناقشة أدلة ابن حزم العقلية: الفرع الثاني
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إذا تأملنا جيدا األدلة العقلية اليت ساقها ابن حزم يف إبطال التعليل تؤكد لنا قدرة ابن حزم 

  .على اجلدل واملناظرة وإسكات اخلصم

  .مباحث فلسفية وكالمية حشرها ابن حزم لدعم رأيهواألمر الثاين أن هذه األدلة هي 

وقبل مناقشة األدلة العقلية اليت ساقها ابن حزم أود أن أنبه إىل نقطة جوهرية يف هذا البحث 

وهي تصور معىن العلة والتعليل، فابن حزم بىن مذهبه على إبطال التعليل على العلل املوجبة باعتبارها 

وقوع األفعال يف اخلارج، وهو خروج عن املنقول واملعقول، فقد امتنع علال مؤثرة داعية يف النفوس ل

  .علماء اإلسالم التعليل �ا ألنه فعال ملا يريد

فأما مذهب مجهور الفقهاء هو التعليل بالعلل اجلعلية، وليس بني العلة املوجبة والعلة اجلعلية 

تعاىل فاعل خمتار، وأما العلة املوجبة فال  تشابه، ألن العلة اجلعلية ال تكون إال يف فاعل خمتار، واهللا

  .تكون إال يف فاعل مضطر جمرب على فعله، وهذا ما أنكره املتكلمون على الفالسفة

إن ابن حزم رفض التعليل أصال ظنا منه أن ذلك يستلزم تعليل أقوال وأحكام اهللا بالعلل 

سبحانه وتعاىل ال يستلزم ذلك التعليل  املوجبة، وأما مجهور الفقهاء فقالوا إن تعليل أحكامه وأقواله

  .راتابالعلل املوجبة، ألن العلل عندهم أم

ولذا فإن رد ابن حزم على اجلمهور مل يكن صائبا، ألن مجهور الفقهاء مل يقولوا بالعلل 

  .املوجبة،وإمنا كالم ابن حزم ينطبق على الفالسفة وأهل الطبائع

  .قشة األدلة العقلية اليت ساقها ابن حزموبعد هذا اإليضاح أبدا بعون اهللا يف منا

صاغ ابن حزم هذا الدليل الفلسفي بصيغة جديدة، وقد ذكره غريه وهو دليل التسلسل، 

والقول بالعلل يستلزم التسلسل، أل�إذا فعل لعلة فتلك العلة حادثة تفتقر إىل علة، وهكذا فلزم 

  .التسلسل، وأجاب أهل العلم على هذا
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هذا التسلسل يف احلوادث املستقبلية ال يف احلوادث املاضية، فإنه إذا : قالي": قال ابن تيمية

افتعل فعال حلكمة كانت احلكمة حاصلة بعد الفعل، فإذا كانت تلك احلكمة يطلب منها حكمة 

آخرى بعدها كان التسلسل يف املستقبل، وتلك احلكمة احلاصلة حمبوبة له وسبب حلكمة ثانية، فهو 

والتسلسل يف املستقبل جائز عند .حيدث من احلكم ما حيبه وجيعله سببا ملا حيبهال يزال سبحانه 

مجاهري املسلمني وغريهم من أهل امللل، فإن نعيم اجلنة وعذاب النار دائمان مع جتدد احلوادث 

  . )866("فيهما

وقد ناقش ابن القيم هذا الدليل يف كتابه شفاء العليل ورده من عشرة وجوه، ومن بني هذه 

أن نقول ال خيلو إما أن ميكن أن يكون الفعل قدمي العني أو ": جوبة اليت ساقها ابن القيم، قالاأل

قدمي النوع، أو ال ميكن واحد منهما، فإن أمكن أن يكون قدمي العني أو النوع أمكن يف احلكمة اليت 

لنوع، فيقال إذا  يكون الفعل ألجلها أن تكون كذلك، وإن مل ميكن أن يكون الفعل قدمي العني وال ا

كان فعله حادث العني أو النوع كانت احلكمة كذلك، فاحلكمة حيذى �ا حذو الفعل، فما جاز 

  . )867("عليه جاز عليها، وما امتنع عليه امتنع عليها

قولك يفتقر كونه حمدثا لتلك العلة إىل علة آخرى ممنوع، فإن ": قال ابن القيم: اجلواب الثاين

ل حادث فال بد له من علة، وحنن ال نقول هذا، بل نقول يفعله حلكمة، هذا يلزم أن لو قيل ك

ومعلوم أن املفعول ألجله مراد للفاعل حمبوب له، واملراد احملبوب تارة يكون مرادا لنفسه وتارة يكون 

مرادا لغريه، واملراد لغريه البد أن ينتهي إىل املراد لنفسه، قطعا للتسلسل، وهذا كما نقوله يف خلقه 

األسباب أنه خلق كذا بسبب كذا وكذا بسب كذا، حىت ينتهي األمر إىل أسباب ال سبب هلا سوى ب

مشيئة الرب، فكذلك خيلق حلكمة وتلك احلكمة حلكمة حىت ينتهي األمر إىل حكمة ال حكمة 

  . )868("فوقها
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ية أن يقال لو مل يكن فعله حلكمة وغا: اجلواب العاشر": قال ابن القيم: اجلواب الثالث  

مطلوبة مل يكن مريدا، فإن املريد ال يعقل كونه مريدا إال إذا كان يريد لغرض وحكمة، فإذا انتفت 

احلكمة والغرض انتفت اإلرادة، ويلزم من انتفاء اإلرادة أن يكون موجبا بالذات، وهو علة تامة يف 

حلوادث املشهودة، وإمنا لزم األزل ملعلوله، فيلزم أن يقارنه مجيع معلوله وال يتآخر فيلزم من ذلك قدم ا

ذلك من انتفاء احلكمة والغرض املستلزمة لنفي اإلرادة املستلزمة لإلميان الذايت املستلزم لقدم 

  . )869("احلوادث

وهذا القدر من الرد على الدليل التسلسل الذي ساقه ابن حزم يفي بالغرض أل�ا مباحث 

ألوىل تطهري علم األصول من هذه املباحث، فلسفية وكالمية مزجت بعلم األصول، فكان من باب ا

  .ومن أراد بيان بطالن هذا الدليل فلينظر إىل ما كتبه الرازي واآلمدي وابن تيمية وابن القيم وغريهم

  مناقشة الدليل التناقض  : الفرع الثالث

استند ابن حزم إلبطال العلة والتعليل بالتناقض املوجود عند أصحاب العلل، وما ذكره ابن 

زم من تناقض أصحاب العلل صحيح، ولكن ال يلزم من وجود التناقض بطالن التعليل، ألن حتديد ح

، مث أن العلة إما أن تكون منصوصة خرالعلة مث ربط العلة باملعلول قضية نسبية ختتلف من شخص آل

ل أو غري منصوصة، فإذا كانت غري منصوصة فاستخراجها من مظا�ا مسألة عقلية وفكرية، والعقو 

  .ختتلف، وهذا أمر معلوم

واألمر اآلخر أن أصحاب العلل أنكروا كثريا من العلل اليت استخرجها الفقهاء، وال شك يف 

ذلك أن املتآخرين من أهل العلم توسعوا يف التعليل واستخراج العلل حىت عللوا بعلل واهية بل غريبة، 

مجد على النص فأبطل التعليل كليا  آخروابن حزم ذكر الكثري منها، ولكن مقابل هذا هنالك طرف 

  .وابن حزم منهم

فاملثال الذي ذكره من تعليل السفر باملشقة فيه نظر بل ذهب بعض أهل العلم أن علة القصر 

واإلفطار يف السفر هو السفر وليست املشقة، فبناء على هذا املثال فإن التعليالت اليت نقلها ابن حزم 
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ع أو يف كتاب اإلعراب عن احلرية وااللتباس هي من هذا القبيل، سواء يف كتابه اإلحكام أو الصاد 

 .فكل تعليل طعن فيه ابن حزم إال وجد من املعللني من طعن فيه

 

  

  مناقشة القطع واليقين : الفرع الرابع

إن حماولة ابن حزم بناء الشريعة على القطع واليقني تعترب من املبادئ العظيمة اليت تنبه هلا ابن 

اعدها، لكن اجلمود الذي ران على عقول املسلمني وإغالق باب االجتهاد والعكوف حزم ورسم قو 

  .على املختصرات واحلواشي بعد عصر ابن حزم مل جيد من خيدم هذا األصل

عاش ابن حزم يف األندلس، وبالد األندلس كانت تزخر يف عهده مبجموعة من الطوائف اليت  

ف هلذا ما كان منتشرا يف املشرق اإلسالمي من حركات كانت تعيش يف ظل الدولة اإلسالمية، ويضا

باطنية تكيد لإلسالم، وانتشار املالحدة والفالسفة، وأمام هذه املعطيات تنبه ابن حزم بعد االحتكاك 

�ذه الطوائف واألفكار إىل مسلك عظيم هو بناء الشريعة على القطع واليقني إلسكات شبهات 

  .املالحدة والفالسفة

زم مل يوفق يف إسقاط هذا األصل على التعليل، ألن تعليل نصوص الشريعة أمر ولكن ابن ح

قطعي لتظافر النصوص الشريعة به ولكن تبقى العلة املستخرجة هل هي قطعية أم ظنية فهذه مسألة 

  .  آخرى

  المطلب الثاني

  مناقشة ابن حزم ورده على أدلة الجمهور 

قد العنيف أحيانا من ابن حزم، إال أن هذه الردود مل تسلم أدلة أصحاب التعليل من الرد والن

حتتاج هي كذلك إىل حبث ونظر وخاصة بعد أن تبني لنا اختالف مفهوم العلة بني ابن حزم 

  .واجلمهور
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وقد قسمت هذا املطلب إىل فرعني، ففي الفرع األول ناقشت رد ابن حزم ألدلة اجلمهور، 

 .وأما الفرع الثاين فهو ملناقشة ابن حزم

 

  

  مناقشة رد ابن حزم ألدلة الجمهور: لفرع األولا

إن ما ذكره ابن حزم سليم وقوي ولكن رده كان خاصا بالعلة املوجبة، : مناقشة الرد األول

  .وقد ذكرت سابقا، أن اجلمهور مل يقولوا بالعلل املوجبة، وإمنا قالوا بالعلل اجلعلية

لث والرابع والسادس والثامن والتاسع وما قيل يف مناقشة الرد األول يقال عن الثاين والثا

  .والعاشر

إن هللا احلجة البالغة، فال يسئل عما يفعل وذلك لكمال ربوبيته، ولكن : مناقشة الرد اخلامس

تكرما منه وتفضال على عباده أرسل الرسل وبعث األنبياء حىت يقيم احلجة على خلقه وذلك من  

  .كمال عدله

  :حزم فيه نظر من وجوهما ذكره ابن : مناقشة الرد السابع

أن رده مبين على العلل املوجبة وهي ليست حمل النزاع، واليت من خصائصها االطراد، ـ  1

  . خبالف العلل الشرعية، ولذا فإن رد ابن حزم جانب الصواب حني طعن يف دليل اجلمهور

نصوص أما كون مشاقة اهللا ورسوله ليست خرابا للبيوت والدول ففيه نظر، بل علم من ـ  2

فيها أن سبب هالك األمم وإبادة الشعوب والدول خروجهم عن شريعة رب آخرى بني اهللا 

العاملني، وما عاقب اهللا قوم نوح وهود وصاحل وشعيب ولوط وفرعون إال بسبب الذنوب واملعاصي، 

وكأي من قرية عتت عن أمر ر�ا ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناه عذابا نكرا)870( .  
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أصاب األندلس من هوان ومتزق يف عصر ابن حزم إال بسبب الذنوب واملعاصي، ولوال  وما

  .خوف االستطراد لذكرت فصوال من االحنراف الذي كان موجودا يف األندلس واملشرق

  .  قد سبق مناقشة هذا الرد: مناقشة الرد احلادي عشر

  

  مناقشة الرد على الدليل من السنة 

بني لنا تناقض أصحاب التعليل، وغفل أن احلديث دليل على  غريب أمر ابن حزم فهو   

التعليل، ألن النهي عن ادخار حلوم األضاحي أكثر من ثالث معلل بالدافة، ولكن ابن حزم ال 

  . يسميه تعليال بل يسميه سببا، ألن ابن حزم يطلق معىن العلة الشرعية على السبب

  :  مناقشة الرد على الدليل العقلي

عاىل حكيم بإمجاع املسلمني واحلكيم ال يفعل إال ملصلحة، فإن من يفعل ال ملصلحة إن اهللا ت

  . )871(يكون عابثا، والعبث على اهللا تعاىل حمال للنص واإلمجاع واملعقول

هذه هي صيغة الدليل العقلي الذي ذكره اجلمهور وابن حزم اختزله، وإذا رجعنا إىل رد ابن 

لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء  ذا كفر إذ ال جيوز تشبيه اخلالق باملخلوق حزم فسنده تشبيه الرب بالعبد وه

)872(.  

االختيار الذي هو فعل اهللا تعاىل هو " :إن ابن حزم يثبت إرادة اهللا ويثبت إرادة العبد يقول

ألن االختيار الذي توحد .... منفي عن سواه، هو غري االختيار الذي أضافه إىل خلقه ووصفهم به

 به هو أن يفعل ما يشاء وكيف شاء ومىت شاء، وليس هذه صفة شيء من خلقه، وأما اهللا تعاىل
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االختيار الذي أضافه إىل خلقه فهو ما خلق فيهم من امليل إىل شيء ما واإليثار له على غريه 

  . )873("قط

فهو اختيار يليق جبالله وعظيم سلطانه، وبناء على ما سبق فإن اهللا حكيم باإلمجاع وأنه 

حلكمة كيف شاء يف ملكه، فحكمة اهللا ختتلف على حكمة العبد، فيكون رد ابن حزم قد يفعل 

  .أبطله هو من جهة آخرى

  

  مناقشة ابن حزم: الفرع الثاني

بعد دراسة األدلة اليت ساقها ابن حزم على اإلبطال العلة والتعليل، فهل يستطيع ابن حزم أن 

وقد :"ية اليت جاءت صراحة بإثبات التعليل، قال ابن القيميثبت أما العشرات من األدلة القرآنية والنبو 

وال سبيل إىل استيعاب  ،وهذا يف مواضع ال تكاد حتصى ،وكالم رسوله على هذاتعاىل دل كالمه 

  .)874("أفرادها

والقرآن وسنة رسول اهللا مملوءان من تعليل األحكام باحلكم واملصاحل، " :وقال كذلك    

نبيه على وجوه احلكم اليت ألجلها شرع تلك األحكام وألجلها خلق تلك وتعليل اخللق �ما، والت

ولو كان هذا يف القرآن والسنة حنو مئة موضع أو مئتني لسقناها ولكنه يزيد على ألف  ،األعيان

  . )875("موضع بطرق متنوعة

  : ومن هذه األدلة من القرآن الكرمي

1.   ُْبُدونَوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواِإلنَس ِإالَّ لِيَـع)876(.  

2.    ِِكَتاٌب أَنَزْلَناُه ِإلَْيَك لُِتْخِرَج النَّاَس ِمَن الظُُّلَماِت ِإَلى النُّور)877( .  
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3.   نـَُها َوالَ َتْحَزَن   . ))878فـََرَدْدنَاُه ِإَلى أُمِِّه َكْي تـََقرَّ َعيـْ

4.  َناُهْم َأْجَمِعين   . ))879ِإنـَُّهْم َكانُوا قـَْوَم َسْوٍء فََأْغَرقـْ

5.   يـَتَِّق اللََّه َيْجَعل لَُّه َمْخَرًجاَوَمن)880( .  

6.  ْبِلُكْم لََعلَُّكْم يَاأَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصَِّياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمن قـَ

  . ))881تـَتـَُّقون

7.   ِي اْلَمِحيِض َوَيْسأَُلوَنَك َعِن اْلَمِحيِض ُقْل ُهَو َأًذى فَاْعَتزُِلوْا النَِّساء ف

)882(وغريها من النصوص، .  

  :وأما من السنة

  .)883())ليس بنجس، إ�ا من الطوافني عليكم والطوافات(: (عن أيب قتادة .1

  .)884())فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا...(: (عن ابن عباس .2

، )885())ن اهللا ورسوله ينهاكم عن حلوم احلمر، فإ�ا رجسإ((: ن أنسع .3

  .وغريها من األحاديث

بعض األدلة من الكتاب والسنة حول مشروعية التعليل، ولكن هل ابن حزم جيهل هذه هذه 

  األدلة؟ 
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إين أعتقد اعتقادا جازما أن ابن حزم على علم �ذه األدلة وبغريها، ولكن رد ابن حزم هذه 

علل األدلة  يكمن يف معىن العلة هل العلة هي العلة اجلعلية أم العلة املوجبة، فابن حزم يرى أن ال

موجبة فقط، وهذا تفسري منه للعلة تفسريا طبيعيا، فإذا قلنا املاء يطفئ النار فعلة اإلطفاء هو املاء 

فكلما اشتعلت النار أطفت باملاء، وهذا تفسري للعلة الطبيعية، فابن حزم نقل مفهوم العلة الطبيعية 

، أما العلة اجلعلية فيسميها إىل العلة الشرعية، وهذا سبب اخلالف بني ابن حزم ومجهور أهل العلم

  . ابن حزم سببا، فاملسألة بني ابن حزم واجلمهور اصطالحية

 :وهنالك نقطة آخرى فإن ابن حزم إذا كان ينكر العلل لكنه يقر باألسباب، ولكن ال يطرده

يت وال حيل أن يتعدى �ا املواضع ال... لكنا نقول إ�ا ال تكون أسبابا إال حيث جعلها اهللا أسبابا"

  . )886("نص �ا على أ�ا أسباب ملا جعلت أسبابا له

 .فالسبب عند ابن حزم قاصر على موضعه ال جيوز أن يتعدى به موضعه

  : خالصة هذا الباب

إن ابن حزم رمحه اهللا ال ينكر التعليل يف الشرعيات مطلقا ويثبت العلة يف الطبيعيات، ألن 

وإذا كانت العلة منصوصة فهي نص ، علة الشرعية سببامعىن العلة عنده هي العلة املوجبة، ويسمي ال

  . عند ابن حزم وال يسميها علة

وأما إذا كانت العلة مستنبطة،فابن حزم ينكر التعليل �ا وينكر كذلك التعليل باحلكمة 

  .والتعليل باملناسب والتعليل بالوصف املركب والتعليل بالوصف العدمي

هور هو خالف اصطالحي، وإن كان رمحه اهللا يضيق إن حقيقة اخلالف بني ابن حزم واجلم

  . وأما يف اللغة فالتعليل باطل ألن اللغة عنده مساعية. يف االحتجاج بأنواع العلة
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  :الخاتمة

  :إىل النتائج األتية ـ واحلمد هللا ـ لقد توصلت يف �اية هذه الدراسة

أو قياس على نصوص الشريعة،  ـ تعظيم ابن حزم لنصوص الشريعة، فال جيوز تقدمي رأي 1

  .  وال معارضتهبهما

  .افراط االمام ابن حزم يف انكار القياس. 2

إن الدراسات السابقة حول ابن حزم غلب عليها طابع التفريع، فلم ترتق إىل مجع اجلزئيات .3

  .وردها إىل الكليات، وإىل رد الفروع إىل األصول

  .يل التعريف، بعيدة عن الفكر احلزميإن جل الدراسات عن ابن حزم كانت من قب. 4

ثار الصحابة، وقد بينت أنه آن ابن حزم أنكر ورود مصطلح القياس يف القرآن والسنة و أ. 5

  .قد ثبت مصطلح القياس عن عمر يف رسالته املشهورة، ومن قول ابن مسعود كذلك

  .تنوع أدلة ابن حزم يف ابطال القياس إىل أدلة نقلية وعقلية. 6

  .بن حزم على استقصاء أدلة املخالف وتتبعها، وعبقريته على االستدالل آلرائه قدرة ا.7

  .تناثر أدلة ابن حزم يف ابطال القياس يف ثنايا مصنفاته. 8
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أرخ لنا االمام ابن حزم بدأ ظهور عملية االسراف يف استعمال القياس، وذلك مع �اية . 9

  .اس عند املتقدمني ال يلجأ إليه الفقيه إال عند الضرورةالقرن الرابع وبداية القرن اخلامس، إذ كان القي

ابن حزم يقرر أن معىن القياس الذي استقر عند املتأخرين مل يكن معروفا عند أن ـ  10

املتقدمني، بدليل أن الشافعي أطلق مصطلح االجتهاد ومصطلح املفهوم على القياس، وغريه أطلق 

  .مصطلح الرأي على القياس

 اإلمجاع على ينعقداع على مشروعية القياس الذي نقله اجلمهور باطل، فلم ن اإلمجـ أ 11

القياس ال يف عصر الصحابة وال يف عصر التابعني وال يف عصر أتباع التابعني وال من جاء  مشروعية

  .إبطااللقياس ، وكذلك ال يصح االمجاع الذي ادعاه ابن حزم علىبعدهم

  :األقيسة، بل نوعا حمددا من القياس، وتفصيل ذلكإن ابن حزم ال ينكر مجيع أنواع . 12

ال ينكر ابن حزم القياس إذا كانت علته منصوصة، ولكن ال يسميه : العلة املنصوصة ـ13

 بل قال به غري واحد من أهل العلم ،قياسا بل هو العمل بعموم النص، ومل ينفرد ابن حزم �ذا لرأي

  . استمساك بنص صاحب الشرع ألنه

قياس التنبيه  أن ذهب ابن حزم إىل: التنبيه أو قياس األوىل أو فحوى اخلطابقياس ـ  14

ليس قياسا بل هو من قبيل العمل بالنص، ألنه يفهم قصد املتكلم بعرف اللغة، ومل ينفرد ابن حزم 

  .عزاه غري واحد من احملققني إىل مجهور العلماء�ذا الرأي، بل 

هب ابن حزم إىل أنه ليس قياسا وإمنا من قبيل العمل ذ: القياس اجللي أو إلغاء الفارقـ  15

بالنص، ومل ينفرد به، وذلك ألن القياس هو اعتبار الشيء بغريه، أو اجلمع بني الشيئني بالقصد 

وأما إلغاء الفارق فليس ذلك موجودا فيه رع، األولوهو يتحقق يف بيان علة األصل ووجودها يف الف

إلغاء الفارق، وأما اجلمع بني األصل والفرع فإمنا حيصل فيه بالقصد  بالقصد األول، إمنا املوجود فيه

  . الثاين
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ذهب ابن حزم إىل أن القياس القطعي هو عمل بعموم النص أو : القياس القطعيـ 16

اإلمجاع، وذلك أن القياس يكون قطعيا إذا كانت العلة يف الفرع أظهر من األصل، أو إذا كانت العلة 

  .ا عند اإلمام ابن حزم يعترب عمال بعموم النصمنصوصا عليها، فهذ

  .  جممعا عليها فهو عمل باإلمجاع، وليس بالقياس القياس كانت علةإذا  . 17

إن ابن حزم ال ينكر القياس إذا كان يف نوع واحد، أو يف جنس واحد إذا وجد التماثل ـ  18

يه مبثل احلكم يف نوع أخر قد نص نكره، هو أن حيكم لنوع ال نص فيالقياس الذي  ألن أو التشابه، 

  .فيه

القياس العكسي حجة إال أنه ال يسميه االمام ابن حزم قياسا، ألنه متسك بنظم . 19

  .التالزم

وإذا كان القياس يف معىن األصل فيعتربه االمام ابن حزم من مفهوم املوافقة، ويسميه . 20

  .نصا

  . ء، فهو يطلق معىن العلة على السببخيتلف مفهوم العلة بني ابن حزم ومجهور العلما. 21

ال ينكر ابن حزم مطلق التعليل، بل ينكر التعليل يف الشرعيات ويثبته يف . 22       

  .الطبيعيات

  .إن مفهوم العلة عند ابن حزم هي العلة املوجبة. 23

  .إذا كانت العلة منصوصة فال يسميها االمام علة بل نصا. 24

  .تنبطة فهنا خيتلف ابن حزم مع اجلمهور فينكرهاوأما إذا كانت العلة مس. 25

  : مقترحاتال

  : يوصي الباحث مبا يلي
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  .اثباتإالبحث عن املصادر األوىل للقياس نفيا و ـ  1

  .النظر فيما نسب وقيل عن ابن حزم ةاعادـ  2

  .تشجيع وتكثيف البحوث حول الفكر احلزمي وتفعيله يف البناء الفكري واحلضاريـ  3

  .جيايب والتعريف بهإلبراز الفكر احلزمي اإندوات وملتقيات علمية حناول من خالهلا إقامة ـ  4

  . االستفادة من الفكر األصويل والفقهي احلزمي يف الدراسات احلديثةـ  5

 

 

  :الفهارس

  فهرس اآليات-1

  فهرس األحاديث -2    

  فهرس المواضيع- 3   
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  :فهرس اآليات

  

ص رقمها ةاآلي

 فحة

      سورة البقرة

 82 29 خلق لكم ما يف األرض مجيعا

  13           140  قل أأنتم أعلم أم اهللا

  14  166  وتقطعت �م األسباب

كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من 

  قبلكم لعلكم تتقون

183   25  

فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مبثل ما 

  اعتدى عليكم

194    18  

ونك عن احمليض قل هو أذى فاعتزلوا يسأل

  النساء يف احمليض

222             15  

  18    234  على الوارث مثل ذلك
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اتقوا يوما ترجعون فيه إىل اهللا مث توىف كل و 

  نفس

281  82  

   سورة آل عمران

وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب 

 لتحسبوه من الكتاب

78     12 

      سورة النساء

  25   11  عد وصية يوصي �ا أو دينمن ب

  23       11  ورثه أبواه فألمه الثلث

  18   25  فعليهن نصف ما على احملصنات من العذاب

  13  59  فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل اهللا والرسول

  13   59  يأيها الذين أمنوا أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول

  14  83  ولو ردوه الرسول وإىل أويل األمر منهم 

فبظلم الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات 

  أحلت هلم

160  14  

      سورة المائدة

اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم 

  نعميت 

03  83  

  18      4  وما علمتم من اجلوارح مكلبني

من أجل ذلك كتبنا على بين إسرائيل أنه من 

  قتل

32   18  

  18         45  واجلروح قصاص

  25        49  أنزل اهللاأن احكم بينهم مبا 

  26     91  إمنا يريد الشيطان أن يوقع بينكم

  14  95  الصيد وأنتم حرم  وايا أيها الذين آمنوا ال تقتل

 13 101يا أيها الذين آمنوا ال تسألوا عن أشياء إن تبد 
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 لكم تسؤكم                              

      األنعام

  13        38  ما فرطنا يف الكتاب من شيء

إن يتبعون إال الظن، وإن الظن ال يغين من 

  احلق                                      

116  18  

أم كنتم شهداء إذ وصآكم اهللا �ذا فمن أظلم 

  ممن افرتى                               

144  13  

  13  146كذلك جزيناهم ببغيهم                                                

وقد فصل لكم ما حرم عليكم إال ما اضطررمت 

  إليه

199  82  

      ألعرافا

اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم وال 

  تتبعوا من

3      17  

 12 27 كما أخرج أبويكم من اجلنة

قل إمنا حرم ريب الفواحش ما ظهر منها وما 

  بطن

34    18  

      التوبة

  25   81  احلر قل نار جهنم أشد ال تنفروا يف

      يونس  

قل أرأيتم ما أنزل اهللا من رزق فجعلتم منه 

  حراما وحالال                                    

59  13  

      يوسف                      

  14  43إن كنتم للرؤيا تعربون                                                                    

  26  111لقد كان يف قصصهم عربة ألويل األلباب                                                  

      إبراهيم
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كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات 

  إىل النور

1          12  

  87  04  وما أرسلنا من رسول إال بلسان قومه 

      النحل

  88  16  يءلكل ش ونزلنا عليك الكتاب تبيانا

  88         44  لتبني للناس ما نزل إليهم

   إلسراءا 

  14          23  وال تقل هلما أف

وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكرب 

  أحدمها أو كالمها

23   14  

  84        36  وال تقف ما ليس لك به

      الكهف

  21  85  فأتبع سببا

      األنبياء

  24  23  يسئلونال يسئل عما يفعل وهم 

  19      77  إ�م كانوا قوم سوء فأغرقناهم أمجعني

      الحج

  21       15  فليمدد بسبب إىل السماء

      ألحزابا

  17  38  لئال يكون على املؤمنني حرج يف أزواج أدع 

      القصص

  16  13  فرددناه إىل أمة كي تقر عينها وال حتزن

      غافر

  21    36  تلعلي أبلغ األسباب، أسباب السموا

      الشورى
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أم هلم شركاء شرعوا هلم من الدين ما مل يأذن 

  به اهللا

4  12  

  13  10  وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إىل اهللا  

  21  11  ليس كمثله شيء   

أم هلم شركاء شرعوا هلم من الدين ما مل يأذن 

  به اهللا

21   12  

      رياتاالذ

  21  57  وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون

      القمر

  21  5  حكمة بالغة

      القيامة

  88  18  فإذا قرأناه فاتبع قرآنه مث إن علينا بيانه

      الحشر

  14  2  خيربون بيو�م بأيديهم وأيدي املؤمنني

  15  7  وما أتاكم الرسول فخذوه

    07  ى ر ما أفاء اهللا على رسوله من أهل الق

      الطالق

  12   1  ومن يتعد حدود اهللا فقد ظلم نفسه

     2  ومن يتق اهللا جيعل له خمرجا

      النصر

إذا جاء نصر اهللا والفتح ورأيت الناس 

  يدخلون

1  82  
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  فهرس األحاديث

  

ا  احلديث 

  لصفحة

    ـ أ ـ 

    أ أتوين بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا من بعدي

    اتق اهللا وال تقس فإنا نقف غدا حنن ومن خالفنا بني يدي اهللا تعاىل 

    أتى علي بالنجاشي قد شرب اخلمر يف رمضان، فضربه مثانني

    أحب الكالم إىل اهللا عز وجل أربع

    أحفظ عين ثالثا هلا شان إذا سئلت عن مسألة فأجبت فيها فال تتبع مسألتك

    فال تضرب له مثالrإذا أتاك احلديث عن رسول اهللا 

    إذا اجتهد احلاكم

    إذا كنت إماما فقس الناس 

    إذا نزلتم بأهل حصن أو مدينة فأرادوا أن تنزلوهم على حكم اهللا تعاىل فال تفعلوا 

    فدين اهللا أحق: نعم، قال: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه، قال
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    ال بأس : أرأيت لو مضمضت مباء وأنت صائم، قلت

    أربع ال جتزى يف األضاحي

    كان من آخر السحريف غزة، فلما   rآسرينا مع رسول اهللا 

    إن السنة سبقت قياسك

    إن اهللا فرض الفرائض فال تضيعوها، وحد حدودا فال تعتدوه

    إن اهللا ورسوله ينهاكم عن حلوم احلمر، فإ�ا رجس

    أن عمر بن اخلطاب شاور الناس يف حد اخلمر 

    أن عمر بن اخلطاب �ى عن املكايلة

    باء من ديباج أو حريرإن عمر رأى على رجل من آل عطارد ق

    إنكم إن عملتم يف دينكم بالقياس أحللتم كثريا مما حرم عليكم 

    إمنا جعل اإلذن من أجل البصر 

    إمنا هلكتم حني تركتم اآلثار وأخذمت باملقاييس  

    إمنا يلبس هذا من ال خالق له

    فما ألوا�ا: نعم، قال: أهل لك من اإلبل، قال

    أيت، فإ�ا هلك من كان قبلكم بأرأيت أرأيتإياكم و أرأيت أر 

    إياكم والظن، فإن الظن أكذب احلديث

    إياكم واملقايسة، فالذي نفس بيده لئن أخذمت باملقايسة لتحلن احلرام 

    أينقص الرطب إذا جف، قالوا نعم

    أيها الناس قد فرض اهللا احلج فحجوا   

    ـ ب ـ 

    البيعان باخليار ما مل يتفرق

    ـ ت ـ 

    تركتم على الواضحة ليلها كنهارها، أن تضلوا بالناس ميينا

    تفرتق أميت إىل بضع وسبعني فرقة، أعظمها على أميت قوم يقيسون

    تكون فنت يكثر فيها املال ويفتح فيها القرآن
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    ـ ج ـ 

    جرح العجماء جبار

    ـ ح ـ 

    ت عنه فهو مما عفى عنهاحلالل ما أحل اهللا، واحلرام ما حرم اهللا، وماسك

    ـ ذ ـ 

    ذروين ما تركتم، فإمنا هلك من كان قبلكم بكثرة سؤاهلم  

    ـ س ـ 

    عن صيد البازي rسألت رسول اهللا 

    سكت عن أشياء من غري نسيان هلا رمحة لكم فال تبحثوا

    السنة مل توضع باملقاييس

    ل  سنت لكم السنن، وفرضت لكم الفرائض، إال أن يضل رج

    ـ ش ـ 

    أزيدكم: شهدت عثمان أتى بالوليد صلى الصبح ركعتني، فقال

    ـ ق ـ 

    القياس شؤم، وأول من قاس إبليس فهلك، وإمنا عبدت الشمس

    القياس ملن عرف احلالل واحلرام شفاء للعامل

    ـ ك ـ 

    كل املسلم على املسلم حرام، دمه وماله وعرضه

    فهو باطل كل شرط ليس يف كتاب اهللا

    كل مسكر حرام

    أقضي بكتاب اهللا: كيف تقتضي إذا عرض لك قضاء، قال

    ـ ل ـ 

    أخاف أن تزل رجلي: ال أقيس شيئا بشيء، قلت له ملا قال

    ال يأت عليكم زمان إال وهو شر من الذي قبله

    مل يزل أمر بين إسرائيل مستقيما حىت كثر فيهم أوالد السبايا، فقاسوا 



           موقف ابن حزم من القياس والتعليل                                              

 

 274 

    بنجس، إ�ا من الطوافني عليكم والطوافات ليس

    ليس عام إال والذي بعده شر منه ال أقول عام أمطر من عام 

    ـ م ـ

ما بعث اهللا من نيب إال كان حقا عليه أن يدل أمته على خري ما يعلمه هلم، 

  وينهاهم

  

    من ابتاع طعاما فال يبعه حىت يستوفيه  

    من أعتق شركا له يف عبد  

    ن ــ 

    عن نبيذ اجلر األخضر �rى رسول اهللا 

    عن ادخار حلوم �rي رسول اهللا 

    ـ و ـ

واهللا ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا 

  فتنافسوا فيها

  

    .يا جابر، إنك من فقهاء البصرة وستستفىت، فال تفتني إال بكتاب اهللا أو سنة
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  .ة المصادر والمراجعقائم

  

  :المصادر: أوال

  : القرآن الكرمي •

  : كتب السنة •

  . املسند، املكتب اإلسالمي، بريوت: ابن حنبل، أمحد •

الصحيح، حتقيق حممد مصطفى األعظمي،  :أبو بكر حممد بن إسحاق ،ابن خزمية •

  . 1975/ 1395، 1ط املكتب اإلسالمي، بريوت، 

  .قيق حممد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بريوتالسنن، حت: ابن ماجه، حممد بن يزيد •

السنن، إعداد عزت عبيد الدعاس، دار احلديث، السنة، : أبو داود، سليمان بن األشعث •

  .1971 ،1ط محص، 

حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب : املوطأ، حتقيق: األصبحي، مالك بن أنس •

  . 1951العربية، 
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  .1346 ،1ط الكربى، دائرة املعارف، اهلند،  السنن :أمحد بن حسني ،البيهقي •

السنن، حتقيق أمحد حممد شاكر، دار إحياء الرتاث العريب،  :حممد بن عيسى ،الرتمذي •

  .بريوت

املستدرك على الصحيحني، مطبعة جملس دائرة املعارف، : احلاكم، حممد بن عبدا هللا •

  .هـ1334، 1اهلند، ط 

عبد اهللا بن هاشم، دار احملاسن، القاهرة،  السنن، حتقيق: الدارقطين، علي بن عمر •

1966.  

  .السنن، دار الكتب العلمية، بريوت :عبد اهللا بن عبد الرمحن ،الدارمي •

  .1994املصنف، دار الفكر، بريوت، : ابن أيب شيبة، عبد اهللا بن حممد •

املعجم األوسط، حتقيق حممود الطحان، مكتبة املعارف، : الطرباين، سليمان بن أمحد •

  . 1985، 1ياض، ط الر 

املعجم الكبري، حتقيق محدي عبد ا�يد، وزارة األوقاف، : الطرباين، سليمان بن أمحد •

  .2العراق، ط 

الصحيح، حتقيق حممد فؤاد عبد ": مسلم"القشريي، أبو احلسن مسلم بن احلجاج  •

  . 1956، 1الباقي، دار إحياء الكتب العربية، مصر، ط 

السنن، مكتب املطبوعات اإلسالمية، حلب، ط : شعيبالنسائي، أبو عبد الرمحن بن  •

2 .  

  : مؤلفات ابن حزم

اإلعراب عن احلرية وااللتباس املوجودين يف مذاهب أهل الرأي والقياس، حتقيق حممد بن  •

  . 2005، 1زين العابدين رستم، أضواء السلف، الرياض، ط 

: واالستحسان، حتقيق الصادع يف رد على من قال بالقياس والرأي والتقليد: ابن حزم •

  .2011، 1حسن مشهور، دار األثرية، الرياض، ط 

الفصل يف امللل واألهواء والنحل، حتقيق حممد بن إبراهيم نصر وعبد الرمحن : ابن حزم •

  . 1985، 1عمرية، دار اجليل بريوت، ط 
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  1940النبذ يف أصول الفقه، مطبعة األنوار، مصر، : ابن حزم •

حتقيق إحسان عباس، املؤسسة العربية الدراسات والنشر،  رسائل ابن حزم،: ابن حزم •

  . 1980، 1بريوت، ط 

، 1علي بن حممد، اإلحكام يف أصول األحكام، مطبعة السعادة، مصر، ط : ابن حزم •

  . هـ1345

  . 1357مراتب اإلمجاع، مكتبة القدسي، القاهرة، السنة : ابن حزم •

 

  

  : المراجع: ثانيا

  . 1998، 2املراسيل، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط : الرمحنابن أيب حامت، حممد بن عبد  •

التكملة لكتاب الصلة، مؤسسة نشر الثقافة : ابن األبار، أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا •

  .1956اإلسالمية، القاهرة، 

جامع األصول يف أحاديث الرسول، حتقيق عبد القادر : ابن األثري، املبارك بن حممد •

  . 1969، 1البيان، دمشق، ط  األرناؤوط، مكتبة دار

أحكام القران، حتقيق علي حممد البجاوي، دار الفكر، : ابن العريب، حممد بن عبد اهللا •

  .بريوت

، 1حتقيق نايف بن أمحد احلمد، دار عامل الفوائد، جدة، ط  :الطرق احلكمية ،ابن القيم •

1428 .  

إعالم املوقعني عن رب العاملني، : ابن القيم، أبو عبد اهللا حممد بن أيب بكر بن قيم اجلوزية •

  .1955، 2مطبعة السعادة، مصر، ط 

زاد املعاد يف هدي خري العباد، : ابن القيم، أبو عبد اهللا حممد بن أيب بكر بن قيم اجلوزية •

  . 1991، 2شعيب وعبد القادر األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط : حتقيق
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عبد اهللا بن عمر البارودي، دار اجلنان، : قيقاإلمجاع، حت: ابن املنذر، حممد بن إبراهيم •

  . 1986، 1بريوت، ط 

شرح الكوكب املنري، حتقيق حممد الزحيلي ونزيه : ابن النجار، حممد بن أمحد بن الفتوحي •

 . 1980، 1مركز البحث العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي، مكة، ط  ،محاد

شرح التحرير، املطبعة األمريية، مصر، ط التقرير والتحبري : ابن أمري احلاج، حممد بن حممد •

1 ،1317.  

الذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة، مطبعة جلنة التأليف والرتمجة، القاهرة، ط : ابن بسام، علي •

1 ،1922 .  

الصلة، دار املصرية لتأليف والنشر، القاهرة، : ابن بشكوال، خلف بن عبد امللك •

1966 .  

حيح ابن حبان، حتقيق شعيب األرناؤوط، اإلحسان يف تقريب ص: ابن بلبان، علي •

  .1988، 1مؤسسة الرسالة، بريوت، ط 

تلخيص كتاب االستغاثة، حتقيق حممد بن علي عجال، : ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم •

  .ه1417، السنة 1مكتبة الغرباء األثرية، الرياض، ط 

لعسكرية، القاهرة، جمموع الفتاوى، إدارة املساحة ا: ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم •

1404.  

منهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة والقدرية، : ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم •

  .1989، 2حتقيق حممد رشاد سامل، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط

نقد مراتب اإلمجاع، مكتبة القدسي، القاهرة، السنة : ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم •

1357.  

املقدمة، حتقيق علي عبد الواحد وايف، جلنة البيان : ، عبد الرمحن بن حممدابن خلدون •

  .م1957=هـ 1376، 1العريب مصر، ط 

وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، حتقيق : ابن خلكان، أمحد بن حممد بن أيب بكر •

  .1968إحسان عباس، دار صادر، بريوت، السنة 
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إحكام األحكام شرح عمدة : حممد بن عليابن دقيق العيد، تقي الدين أبو الفتح  •

  .األحكام، تعليق حممد منري الدمشقي، دار الكتب العلمية بريوت

البيان والتحصيل ملا يف املستخرجة من ): اجلد(ابن رشد، أبو الوليد حممد بن أمحد  •

، 1التوجيه والتعليل، حتقيق حممد حجي وآخرون، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ط 

  . م1986= هـ1406

اجلامع من املقدمات، دار الفرقان، األردن، ): اجلد(ابن رشد، أبو الوليد حممد بن أمحد  •

  .1985، 1ط 

، بداية ا�تهد و�اية املقتصد، مكتبة )احلفيد(ابن رشد، أبو الوليد حممد بن أمحد  •

  .1389/1969الكليات األزهرية، مصر، 

  .    1997، 1ات العربية، بريوت، ط فصل املقال، مركز الدراس: ابن رشد، حممد احلفيد •

لباب احملصول يف علم األصول، حممد غزايل عمرجاين، دار : ابن رشيق، احلسني بن عتيق •

  . 2001، 1البحوث للدراسات اإلسالمية، ديب، ط 

  . الطبقات الكربى، دار صادر، بريوت: ابن سعد، حممد •

قيح، مطبعة النهضة، تونس، التوضيح والتصحيح لكتاب التن: ابن عاشور، حممد الطاهر •

  .1341، 1ط 

الكايف يف فقه أهل املدينة املالكي، مكتبة : ابن عبد الرب، أبو عمر يوسف بن عبد اهللا •

  .هـ1400، 2الرياض احلديثة، الرياض، ط 

التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد حتقيق مصطفى بن أمحد : ابن عبد الرب، يوسف •

، 1كبري البكري، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، املغرب، ط العلوي، حممد عبد ال

  .م1967= هـ1387

أيب األشبال الزهريي، دار ابن : جامع بيان العلم وفضله، حتقيق: ابن عبد الرب، يوسف •

  . م1994، 1اجلوزي، الرياض، ط 

 ابن حزم ومنهجه التجديدي يف أصول الفقه،: ابن عبد الكرمي، عبد السالم بن حممد •

  . م2001، 1املكتبة اإلسالمية، القاهرة، ط 
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عامر حسن صربي، : تنقيح التحقيق يف أحاديث التعليق، حتقيق: ابن عبد اهلادي •

  . 1409/1989، 1اإلمارات العربية، ط 

البيان املغرب يف أخبار األندلس واملغرب، دار : ابن عذارى، أمحد بن حممد املراكشي •

  . 1983، 2الثقافة، بريوت، ط 

الواضح يف أصول الفقه، حتقيق عبد اهللا لن حمسن الرتكي، : ن عقيل، علي بن عقيلاب •

  . 1999، 1مؤسسة الرسالة، بريوت، ط 

روضة الناضر جنة الناظر، مكتبة املعارف، : ابن قدامة، أبو حممد عبد اهللا بن أمحد •

  .  م1984، 2الرياض، ط 

، 3شيد رضا، دار املنار، مصر، ط املغين، تعليق حممد ر : ابن قدامة، عبد اهللا بن أمحد •

  . هـ1367

شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية، دار الكتاب العريب، : ابن خملوف، حممد بن حممد •

  .1349مصورة عن الطبعة السلفية بريوت، 

األصول يف الفقه، حتقيق فهد بن حممد السدجان، مكتبة العبيكان، : ابن مفلح، حممد •

  . 1998، 1الرياض، ط 

  . لسان العرب، دار صادر، بريوت: ن منظور، حممد بن مكرماب •

  .  ابن حزم، دار الفكر العريب، مصر: أبو زهرة، حممد •

  .الشافعي، مكتبة عبد اهللا وهبة، القاهرة: أبو زهرة، حممد •

 .مالك حياته وعصره، دار الفكر، مصر: أبو زهرة، حممد •

دار املصرية للتأليف والنشر، القاهرة، جذوة املقتبس، : األزدي، أبو عبد اهللا بن نصر فتوح •

1966.  

�اية السول على منهاج األصول، حممد علي صبيح، : األسنوي، مجال الدين عبد الرحيم •

  .م1953= هـ1373مصر، 

بيان املختصر شرح خمتصر ابن احلاجب، حتقيق حممد : األصفهاين، حممود بن عبد الرمحن •

 .اث اإلسالمي، مكةمظهر بقا، مركز البحث العلمي وإحياء الرت 
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، 2نظرات يف اللغة عند ابن حزم األندلسي، دار الفكر، بريوت، ط: األفغاين، سعيد •

1969 .  

جمد الدين عبد السالم بن عبد اهللا وعبد احلليم بن عبد السالم وأمحد بن عبد : آل تيمية •

راين، احلليم، املسودة يف أصول الفقه، مجعها وبيضها أمحد بن حممد بن عبد الغين احل

  .مطبعة املدين، القاهرة

إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل، املكتب : األلباين، حممد ناصر الدين •

  . 1985، 2اإلسالمي، بريوت، ط 

  . 2004، 1إهلي حممد منظور، القياس يف العبادات، مكتبة الرشد، الرياض، ط  •

السبع املثاين، املطبعة الكربى، روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم و : اآللوسي، حممود •

  . هـ1301، 1مصر، ط 

منتهى السول يف علم األصول، اجلمعية العلمية : اآلمدي، سيف الدين علي بن أيب علي •

  .األزهرية، القاهرة

اإلحكام يف أصول األحكام، مطبوعات حممد علي صبيح، : اآلمدي، علي بن أيب علي •

  .هـ1347مصر، 

اية املرام، حتقيق حسن حممود عبد اللطيف، ا�لس األعلى غ: اآلمدي، علي بن أيب علي •

  .للشؤون اإلسالمية، القاهرة

البحر احمليط، مطبعة السعادة، مصر، : األندلسي، أبو عبد اهللا حممد بن يوسف أبو حيان •

  .هـ1328، 1ط

شرح خمتصر املنتهى، دار الكتب العلمية، بريوت، : العضد عبد الرمحن بن أمحد: االجيي •

  . 2000 ،1ط 

، 2شرح خمتصر املنتهى األصويل، دار الكتب العلمية، بريوت، ط : اإلجيي، عضد الدين •

  . م1983= هـ 1403

عبد : أحكام الفصول يف أحكام األصول، حتقيق: الباجي، أبو الوليد سليمان بن خلف •

  . 1995، 2ا�يد الرتكي، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ط 

  .هـ1332مطبعة السعادة، مصر، : أالباجي، املنتقى شرح املوط •
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  .1987، 2الباجي، املنهاج يف ترتيب احلجاج، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ط  •

طرق االستدالل ومقدما�ا، مكتبة الرشد، الرياض، : الباحسني، يعقوب بن عبد الوهاب •

  .2001، 2ط 

ة الثقافة تاريخ الفكر األندلسي، ترمجة حسية مؤنس، مكتب: بالنثيا، أجنيل جنثالث •

  .الدينية، مصر

كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي، دار : البخاري، عبد العزيز بن أمحد •

  .1394/1974الكتاب العريب، بريوت، 

مناهج العقول شرح منهاج الوصول، مطبعة حممد علي : البدخشي، حممد بن احلسن •

  .صبيح وأوالده، مصر

  .1965، 2اإلسالمي، دار املعارف، مصر، ط  أصول الفقه: بدران، أبو العينني بدران •

  .1968تاريخ الفقه اإلسالمي، دار النهضة العربية، بريوت، : بدران، أبو العينني بدران •

نزهة اخلاطر العاطر على روضة الناظر، مكتبة : بدران، عبد القادر أمحد بن مصطفى •

  .1984، 2املعارف، الرياض، ط 

ىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، تعليق عبد احملسن املدخل إ: بدران، عبد القادر أمحد •

  . 1988، 2الرتكي، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط 

  . 1977، 3مناهج البحث العلمي، وكالة املطبوعات، الكويت، ط : بدوي، عبد الرمحن •

، 1مقاصد الشريعة عند ابن تيمية، دار النفائس، األردن، ط : البدوي، يوسف أمحد •

2000 .  

  . 5تاريخ األدب العريب، دار املعارف املصرية، القاهرة، ط: رلبروكلمان، كا •

الثقات، دائرة املعارف العثمانية، اهلند، : البسيت، حممد بن حبان بن أمحد البسيت •

1393/1973.  

احلياة العلمية يف عصر اخلالفة يف األندلس، معهد البحوث : البشري، سعد عبد اهللا •

  . 1997العلمية، مكة، 

املعتمد يف أصول الفقه، هذبه وحققه حممد : احلسني حممد علي بن الطيبالبصري، أبو  •

  . م1975= هـ 1385محيد اهللا، املعهد العلمي الفرنسي، دمشق، 
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شرح السنة، حتقيق شعيب األرناؤوط وزهري الشاويش، : البغوي، احلسني بن مسعود •

  . م1983، 2املكتب اإلسالمي، بريوت، ط 

يع اإلسالمي يف القرن الثاين اهلجري، مطبوعات جامعة مناهج التشر : بلتاجي، حممد •

  . 1397حممد بن سعود، الرياض، 

أصول مذهب اإلمام أمحد، مكتبة الرياض احلديثة، الرياض، : الرتكي، عبد اهللا بن احملسن •

1977.  

مناظرات يف أصول الشريعة اإلسالمية بني ابن حزم والباجي، دار : الرتكي، عبد ا�يد •

  . 1980، 1مي، بريوت، ط الغرب اإلسال

حاشية على شرح القاضي عضد ملختصر املنتهى، دار الكتب : التفتازاين، سعد الدين •

  . م1983= هـ 1403، 2العلمية، بريوت، ط 

مفتاح الوصول إىل بناء الفروع على األصول، حتقيق : التلمساين، حممد بن أمحد احلسين •

  . م1998، 1حممد علي فركوس، مكتبة الريان، الرياض، ط 

البيان والتبيني، حتقيق عبد السالم هارون، مكتبة اخلاجني، : اجلاحظ، عمرو بن حبر •

  .م1998، 7القاهرة، ط 

  التعريفات، حتقيق حممد صديق املنشاوي، دار الفضيلة، القاهرة: اجلرجاين، علي بن حممد •

الكتب  حاشية على شرح القاضي عضد ملختصر املنتهى، دار: اجلرجاين، علي بن حممد •

  . م1983= هـ 1403، 2العلمية، بريوت، ط 

معراج املنهاج شرج منهاج األصول، حتقيق شعبان حممد، : اجلزري، حممد بن يوسف •

  . م1993= هـ 1413، 1مطبعة احلسني اإلسالمية، القاهرة، ط 

الفصول يف أصول الفقه، حتقيق عجيل جاسم النشمي، : اجلصاص، أمحد علي الرازي •

  .م1988= هـ 1408، 1، الكويت، ط وزارة األوقاف

الربهان يف أصول الفقه، حتقيق عبد العظيم ديب، مطابع : اجلويين، عبد امللك بن عبد اهللا •
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2001.  
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هـ 1375، 3تذكرة احلفاظ، اهلند، دائرة املعارف، ط : محد بن عثمانالذهيب، حممد بن أ •

  .م1955= 

شعيب األرناؤوط، مؤسسة : سري أعالم النبالء، حتقيق: الذهيب، حممد بن أمحد بن عثمان •
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  .فتح العزيز شرح الوجيز، دار الفكر، بريوت: الرافعي، عبد الكرمي بن حممد •
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االجتهاد بالرأي يف عصر اخلالفة الراشدة، دار الوعي االسالمي، : السنوسي، عبد الرمحن •

  . 2011، 1الكويت، ط 
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  .م1964= هـ1384هاشم اليماين، املدينة املنورة، 
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           موقف ابن حزم من القياس والتعليل                                              

 

 289 
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  .هـ1348املنريية، مصر، 
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  .شرح مجع اجلوامع، دار الكتب العلمية، بريوت: الل الديناحمللي، ج •
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  الفهرس العام

  اإلهداء

  الشكر

  املقدمة

1  

  تعريف بابن حزم: مهيديمبحث ت

8  

  عصر ابن حزم : املطلب األول

0  

  ترمجة ابن حزم   : املطلب الثاين

0  

  موقف ابن حزم من القياس: الباب األول

7  

  المفاهيم: الفصل األول

8  

  تعريف القياس وبيان أقسامه : املبحث األول

9  

  تعريف القياس: املطلب األول

9  

  القياسأقسام : املطلب الثاين

6  

  الرأي: املبحث الثاين

1  
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  تعريف الرأي وجذوره: املطلب األول

2  

  أنواع الرأي وموقف أهل العلم منه : املطلب الثاين

7  

  االجتهاد: املبحث الثالث

3  

  تعريف االجتهاد: املطلب األول

3  

  مناقشة الرد على الشافعي: املطلب الثاين

5  

  سية التي استند إليها ابن حزم إلبطال القياسالقواعد األسا: الفصل الثاني

8  

  نظرية الشك: املبحث األول

9  

  التشكيك يف ثبوت مصطلح القياس: املطلب األول

0  

  التشكيك يف املعىن االصطالحي للقياس: املطلب الثاين

3  

  الطعن يف الروايات الواردة يف نقل القياس: املطلب الثالث

7  

  املعرفة  نظرية: املبحث الثاين

5  

  مفهوم املعرفة: املطلب األول

  مصادر املعرفة الشرعية: املطلب الثاين

7  
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  نظرية كمال الشريعة وبناؤها على القطع: املبحث الثالث

0  

  نظرية كمال الشريعة: املطلب األول

0  

  بناء الشريعة على القطع: املطلب الثاين

3  

  نظرية البيان : املبحث الرابع

5  

  تعريف البيان وأقسامه: طلب األولامل

6  

  العالقة بني القياس والبيان: املطلب الثاين

7  

  االضطراب: املبحث اخلامس

0  

  االضطراب يف القياس: املطلب األول

1  

  االضطراب يف العلة: املطلب الثاين

6  

  املنطق: املبحث السادس

00  

  الل املنطقيموقف ابن حزم من املنطق واالستد: املطلب األول

00  

  القياس املنطقي: املطلب الثاين

03  

  االستقراء : املطلب الثالث
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07  

  قياس الشاهد على الغائب أو التمثيل: املطلب الرابع

15  

  قياس الشبه: املطلب اخلامس

19  

  اللغة: املبحث السابع

21  

  توظيف اللغة: املطلب األول

22  

  غويةآراء ابن حزم الل: املطلب الثاين

23  

  الفصل الثالث األدلة الفرعية لنفاة القياس والمثبتين

28  

  أدلة النفاة واملثبتني: املبحث األول

28  

  أدلة ابن حزم على إبطال القياس: املطلب األول

29  

  أدلة أصحاب القياس: املطلب الثاين

41  

  مناقشة أدلة الفريقني: املبحث الثاين

49  

  أدلة أصحاب القياسمناقشة : املطلب األول

49  

  مناقشة أدلة ابن حزم: املطلب الثاين

87  
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  الباب الثاني موقف ابن حزم من العلة والتعليل 

95  

  المفاهيم: الفصل األول

96  

  تعريف العلة والتعليل واملصطلحات ذات الصلة: املبحث األول

96  

  تعريف العلة والتعليل: املطلب األول

96  

  مصطلحات ذات صلة بالعلة: املطلب الثاين

01  

  أقسام العلة وشروطها ومسالكها: املبحث الثاين

07  

  أقسام العلة: املطلب األول

07  

  شروط العلة: املطلب الثاين

13  

  مسالك العلة: املطلب الثالث

17  

  العلة بين النفي واإلثبات : الفصل الثاني

23  

  ن التعليلجذور العلة وموقف ابن حزم م: املبحث األول

24  

  جذور العلة: املطلب األول

24  

  مذاهب العلماء يف التعليل األحكام: املطلب الثاين
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28  

  أدلة مثبيت التعليل وأدلة ابن حزم: املبحث الثاين

33  

  أدلة أصحاب التعليل: املطلب األول

33  

  أدلة ابن حزم على إبطال التعليل: املطلب الثاين

42  

  ناقشة ابن حزمم: املبحث الثالث

49  

  مناقشة أدلة ابن حزم: املطلب األول

52  

  مناقشة ابن حزم ورده على أدلة اجلمهور: املطلب الثاين

61  

  الخاتمة

67  

  فهرس اآليات

69  

  فهرس األحاديث

72  

  قائمة املصادر واملراجع

75  

  الفهرس العام

86  
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  ملخص الرسالة

زم علم من أعالم االسالم فهو صاحب فكر موسوعي و فقيه جمتهد و يعترب ابن ح     

و تنقل يف أرجائها إىل أن تويف يف )  م994-ه384(حافظ ناقد  وأصويل بارع، ولد بقرطبة سنة 

، حيث عاصر فرتتني من تاريخ األندلس إذ أثرت )م1064- ه456(منت لشم موطن أجداده سنة 

لكية و عاصر بداية ركون العقل اإلسالمي إىل التقليد، و بروز فيه و أثر فيها، إذ عاش يف بيئة ما

  .التعصب املذهيب

عرف حبرية الفكر، و الصدوع بالرأي، و كان من اآلراء اليت أعلنها انكار الرأي و      

القياس و التقليد و دعى إىل االجتهاد و نبذ التعصب، و هذه الدراسة حتاول الكشف عن جانب 

ولية أال و هي موقف ابن حزم من القياس و التعليل، وقسمت هذا العمل إىل مهم من أرائه األص

  .مبحث متهيدي و بابني

فأما املبحث التمهيدي فكان لتعريف �ذه الشخصية، فعرفت بعصره و البيئة اليت عاش      

  .فيها مث ترمجت له ترمجة موجزة

و يتكون هو بدوره من ثالثة و أما الباب األول فعنوانه موقف ابن حزم من القياس،      

فصول، فالفصل األول هو فصل مفاهيمي فعرفت القياس ألنه موضوع الدراسة، مث عرفت 

  .املصطلحات ذات الصلة بالقياس كالرأي و االجتهاد

و أما الفصل الثاين فهو لبيان القواعد األساسية و النظريات اليت استند إليها يف ابطال      

و كتب عنه، و تتبع اجلزئيات و ردها إىل أصوهلا  -رمحه اهللا -ء ما كتبه فقيهناالقياس، فقمت باستقرا
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حماولة مين اخلروج بنظرية عامة عن القياس عند ابن حزم، أو الوصول ملعرفة القواعد األساسية اليت بىن 

  .عليها أرائه

بحث األول و أما الفصل الثالث فذكرت أدلة الفريقني حول القياس و ناقشتها، فكان امل     

خاص بذكر أدلة النفاة و املثبتني، فذكرت األدلة النقلية و العقلية اليت استندا إليها ، و أما املبحث 

  .الثاين فهو ملناقشة أدلة الفريقني

و أما الباب الثاين فعنوانه موقف ابن حزم من العلة و التعليل و اهلدف منه الوصول إىل      

  :و هو بدوره يتكون من فصلنيالنظرية احلزمية يف التعليل 

فأما الفصل األول فهو فصل مفاهيمي فقمت بتعريف العلة و التعليل مع بيان تعريف      

  .  السبب و الغرض و العالمة و املعىن و احلكمة: بعض املصطلحات ذات الصلة بالعلة و هي

ىل ثالثة مباحث، ففي و أما الفصل الثاين فهو لبيان موقفه من العلة والتعليل، فقسمته إ     

املبحث األول تعرضت للجذور التارخيية للتعليل مع بيان مذهب ابن حزم يف التعليل و مذاهب 

  .األصوليني

  .و أما املبحث الثاين فذكرت فيه أدلة الفريقني، أصحاب التعليل و النفاة   

  و أما املبحث الثالث فهو ملناقشة أدلة اجلمهور و أدلة ابن حزم    

  .  أما اخلامتة فذكرت النتائج اليت توصل إليها الباحث و    

  ا     
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Résumé de la recherche 

 
La position d ibn hazm sur l’analogie et le motif 

 

Ibn hazm Ali ibn Ahmed (994-1064) est un juriste et théologien  et philosophe, 

fondateur de l’histoire comparé des religions et un réformiste  de son époque, il se tiendra à 

distance des écoles malikite et chafiite, il approfondit  la doctrine zâhirite en Andalousie ou il 

défend sa position littéraliste.  

      Il rejette toute forme d’interprétation rationnelle, ibn hazm est allé beaucoup plus loin 

dans sa démarche législative en rejetant le raisonnement analogique )القیاس ) et la législative 

)التقلید(  et làl’imitation (الرأي) , car les outils de fabrication des lois son : le texte sacré (le coran 

et le hadith), le consensus ( االجماع( , la preuve ) الدلیل(   . 

      Dans une société et le système politique sont attachaitàl’école malikite, ibn hazm 

aborda des questions concernent la validité  du raisonnement analogique et la recherche du 

motif. 

L’époque de ibn hazm fut marquée par les polémiques que notre intellectuel a mené 

contre ces adversaires, mais les théologiensrationalistes  ne cessèrent de le combattre, jusque 

ont allons a brulé ces livres au milieu des places public et de combattent ces idées après sa 

mort et jusque aujourd’hui. 

      La problématique de de cette thèseet de clarifier la position d ibn hazm de l’analogie et 

de la cause et l’interprétation causale et pour  cella cette thèse ce compose d’unpréambule et 

de deux chapitres. 

J’aicommencé cette étude par un chapitre introductif ou j’aitracé la biographe de ibn 

hazm et le contexte politique et social et culturel de son époque. 

      Dans le premier chapitre j’ai traité la position  d’ibn hazm du raisonnement analogique 

qui englobe trois sous chapitres. 

      Le premier sous chapitre contient la définition du l’analogie (qiyas)  et les thermes 

techniques qui sont en relation direct avec l’analogie. 
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      Le deuxième sous chapitre  j’aidémontré les théories et les règles  que notre réformiste 

ces basé pour critiqué el qiyas. 

      Le troisième sous chapitre que j’ai consacré a cité les preuves de deux écoleszâhirite 

(ibn hazm) et el djoumhore. 

      Le deuxième chapitre j’aidémontré la position d ibn hazm de la cause  et la causalité, 

j’ai divisé se chapitre en deux sous chapitre. 

      Le premier sous chapitre je les consacré à la définition de la cause et les thermes 

technique qui sont en relation direct avec elle tel que le motif, l’objectif, le sens.  

      Le deuxième sous chapitre  j’ai tracé l’historique de la cause et j’ai cité les preuves d 

ibn hazm et les preuves des partisans de la cause. 

      En conclusion j’ai mentionné les résultats de cette thèse.  

 

 


