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رة ملخص المذكِّ

وبعد:احلمد هللا وكفى، والصالة والسالم على املصطفى؛

إلزامات ابن حزم للمالكية في أصول "ـتقسيُم هذا البحث املوسوم بكما سبق بيانه فقد َمتَّ 
إىل ثالثة فصول، إضافة إىل ُمقدمة وخامتة؛ "-دراسة مقارنة - الفقه 

فأما المقدمة: 
إلزامات ابن حزم للمالكية، مبينا أمهية هذه الدراسة واملناهج املستخدمة حلل غوامضها.

ول ابن حزم وسريته الذاتية والعلمية وعالقته مبالكية األندلس، فهو حوأما الفصل األوَّل:
وذكر مؤلفات ابن حزم اليت َبثَّ فيها إلزاماته للمالكية.

فقد كانت حياة ابن حزم حافلة باألحداث املثرية تكتنفها صور من الذكريات متعددة: لني 
جن ومطاردة يف الكهولة، وترف يف الطفولة، عاطفة صادقة جياشة يف الشباب، وعلم وجهاد وس

وبني طيات كل ذلك كان للمالكية النصيب األوفر من مساجالته ومناظراته بل وحىت من معاداته 
هلم، اليت بلغت مراحل متطورة أدتّ إىل إحراق كتبه اليت ضمَّنها كثريا من التعقبات واإللزامات، أمام 

عينيه.

: فأبرزت فيه منهَج ابن حزم يف إلزاماتِه للمالكيَّة، والذي اتسم باملوضوعية وأما الفصل الثَّاني
واإلنصاف مع احلدة يف أحايني كثرية، كما أن االطالع الواسع على أساليب اجلدل والتمرس فيها 
جعال من ابن حزم جمادال من الطراز األول، وطبعا كان ذلك بعد أْن أْوَضْحُت ُمفردات اإللزام 

ه وعالقَتها بأصول الفقه عامة وما حنن بصدده خاصة، وكذلك أحملت  فيه إىل بعض النماذج وأنواعَ 
من إلزامات ابن حزم ألئمة املذاهب الثالثة واليت مل تسلم هي األخرى من تعقبات ابن حزم 

لزاماته. وإلزاماته، وكانت َخامتة هذا الفصل حول املزاِلِق اليت وقع فيها ابن َحْزٍم واملآِخذ عليه يف إ

: فأْوَرْدُت فيه املقارَنََة بني املسائل األصوليَّة اليت أْلَزَم فيها ابُن حزم وأما الفصل الثَّالث
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املالكيََّة، وبني أصوهلم حتليال ومناقشة تصويبا وختطئة، وهي مسائل خمتارة عوملت مبنهجية خاصة 
العناية بذكر مذاهب العلماء لكي تكون يف مستوى إلزامات ابن حزم، وتتمثل هذه املنهجية يف

عموما، وهذا يعطي تصورا مسبقا حول النزاع القائم بينهم فيها. مث أردفت ذلك بذكر موقف ابن 
حزم وما سطره من إلزامات وتعقبات على املالكية، واليت يسعى من خالهلا إىل إبراز تناقض املالكية 

شاهدة على ذلك. وبعد ذلك أتيُت على لب وعدم اطراد أصوهلم يف مجيع الفروع اليت يوردها أدلةً 
الدراسة، حيث عرضُت بإسهاب مأخذ مالك واملالكية يف تلك املسائل مع ذكر األدلة والتحقيق يف 
املنقول عن مالك ودراسة مستندات كل فريق من الناقلني إن كان يف املسألة خالف عنه. كذلك 

الفًة، مع مقارنة كل ذلك مبا ألزم به ابن حزم املالكية، ُقْمُت بَعرٍض ألقوال علماء املالكية موافقًة وخم
ويكون الرتجيح بعد دراسة مثال من إلزامات ابن حزم من الناحية التأصيلية.

.: فضمنُتها أهمَّ النتائج اليت َتوصَّلُت إليها من ِخالل هذا البحثأما الخاتمة
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Summary of the message

Praise be to Allah, and enough prayer and peace be
upon he Prophet and after:After that we came to the end
of this research can be summed up what is in it briefly,
we say:As indicated above has been marked by the
research division of the "strings attached Ibn Hazm of
Malkiya in jurisprudence - a comparative study -" into
three chapters, in addition to an introduction and a
conclusion;As for the introduction: It has demonstrated
the problem of the major search and the surrounding
circumstances of hovering around the binding of Ibn
Hazm Maalikis, indicating the importance of this study
and the methods used to solve Guamdha.The first
chapter: it is about Ibn Hazm and his autobiography,
scientific, and its relationship to Bmalikih Andalusia, Ibn
Hazm said books, which broadcast the Elzamath of
Malkiya. It was the life of Ibn Hazm eventful exciting
REO images of memories are numerous: Lin and luxury
in childhood, a passion honest emotion in the young,
and science and Jihad prison and hunt in adulthood, and
between the folds of all that had Maalikis the biggest part
of Msaglath and debates and even antagonism to them,
which reached advanced stages led to the burning of
books by including many of the pursuits and
commitments before his eyes.And Chapter II: outlining
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the methodology of Ibn Hazm Elzamath of Malkiya,
which was characterized by objectivity and fairness with
the intensity and ferocity in so many times, and see the
broad methods of debate and experience which made of
Ibn Hazm, arguing first-class, and of course that was
after he made it clear vocabulary of obligation and types
and their relation to assets Principles of public and what
we are dealing with a private, and also suggested it to
some models of strings attached Ibn Hazm of imams
doctrines of the three that did not hand over the other
Takabbat Ibn Hazm and Elzamath, and the conclusion
of this chapter on the pitfalls that have plagued her son
packages and sockets in Elzamath.The third chapter and
indicating the comparison between the issues of
fundamentalism, which committed the Ibn Hazm
Maliki, and the assets analysis and discussion of
correction and criticism, and selected issues treated
methodology especially in order to be in the level of
strings attached Ibn Hazm, and is this methodology in
the care of the remembrance of the scholars and to do a
lot Qraúham around in general, and this gives a preview
on the dispute around it, then Nrdv by mentioning the
position of Ibn Hazm and Euclid of strings attached and
Takabbat on Maliki, which seeks by which to highlight
the contradiction Maalikis and not sustained their assets



یةالكــــــزم للمـــــــات ابن حــــــزامــإل

340

in all the branches that supplied as evidence witness to it,
and then we come to the core of the study, where we
offer at length outlet owner, Maliki, in those matters
with evidence and investigate the transferee of the owner
and the study of documents, each of the carriers that was
a valuable difference of opinion with him, we also bid
for the comments of the scholars Maaliki approval of the
violation, with a comparison of all of this including
committed Ibn Hazm Maalikis, and penalties after the
study is an example of strings attached in terms of Ibn
Hazm Altaeselah.Conclusion: The guaranteed the most
important findings of this research.


