
 
 
 

ر والدكتوراهيماجست اللمستخلصات رسائ  

  

 فريح العنزي. د.إعداد أ
٢٨٤ 

  خالد مذكور عبداهللا المذكور ثـــــاسم الباح
ابن أبـي زيـد القيروانـي وأثـره فـي الفقـه              ثــــعنوان البح

  )دراسة مقارنة(المالكي
  األزهر ةـــــــجامع

  الشريعة والقانون ةــــــــكلي
  الفقه المقارن م ــــــــقس

  )م١٩٧٨(دكتوراه  ةـــــــالدرج

   البحثمستخلص
   الدراسةهدف

نقبت عن شخصية فقهية في المذهب المالكي فوقع اختيـاري علـى            
  .دة أسبابعالشيخ أبي محمد عبداهللا بن أبي زيد القيرواني رحمه اهللا ل

أن ابن أبي زيد القيرواني عاش في القرن الرابـع الهجـري،            : أوال
قة  عصر تمزق للدولة اإلسالمية، وفر     ةوهذا القرن يعتبر من الناحية السياسي     

للخالفة اإلسالمية، ويعتبر من الناحية الثقافية عصر ازدهار وتقدم للعلوم في           
  . شتى مجاالتها
يعتبر كتابه الرسالة من أشهر كتب ابن أبي زيد على اإلطالق،           : ثانيا

ومن أهم كتب المذهب المالكي، وتعتبر شروح هذه الرسـالة مـن مـوارد              
  .المذهب
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 فريح العنزي. د.إعداد أ
٢٨٥ 

 يسلكها أحد من قبله في تأليفه لهذا ع طريقة لمبتإذلك أن ابن أبي زيد 
الكتاب إذ قسمه إلى ثالثة مواضيع، في العقيدة، والشريعة، واآلداب، فأصبح           

مثله ولم يكثر شراح كتاب فـي       مؤلف  درة في جبين الفقه المالكي، لم يؤلف        
  .المذهب مثلما كثر شراح الرسالة، كما انه ترجم إلى االنجليزية والفرنسية

رواني من أشهر فقهـاء المـذهب فـي         يبن أبي زيد الق   يعتبر ا : ثالثا
 الهجري، خاصة في القيروان، ولـم  نتعـرف          عالمغرب خالل القرن الراب   

حسبما نظن على شخصية فقهية قيروانية بطريقة علمية بارزة واضحة إذا أن 
كل ما كتب عن ابن أبي زيد وغيره من معاصريه ال يتعـدى الـصفحة أو                

جم والتاريخ، فحاولت أن أبرز هذه الشخصية مبينـا         الصفحتين في كتب الترا   
  .كل ما يتعلق بها

أحياء منى لذكرى دراستي في المعهد الديني بالكويت إذا كان          : رابعاً
من ضمن المقرر احد شروح الرسالة كما سبق أن ذكرت ولم أكن أعـرف              

ذال ابن أبي زيد القيرواني معرفة تامة إذا أنني أردد السجع ترديدا فرحا به ج             
  .بإلقائه دون أن اعرف عن صاحب الرسالة شيئا

خالل دراستي لكتب المذهب المالكي صـادفتني صـفحات         : خامسا
ذكر الشيخ رحمه اهللا، وأفتـى الـشيح        : "كثيرة فيها على سبيل المثال ما يلي      

  .رحمه اهللا، والمختار منها ما ذكره الشيخ
  .يد القيرواني رحمه اهللافلما بحثت عن ناهية هذا الشيخ وجدته ابن أبي ز    

كل هذه األسباب مجتمعة قربت شخصية ابن أبي زيد ألى، ووطّدت           
  .عزيمتي على دراساته واستعنت باهللا فكان منه التوفيق والسداد
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 فريح العنزي. د.إعداد أ
٢٨٦ 

  منهج الدراسة
دراسة تاريخية، ودراسـة    : المنهج في هذه الرسالة ينقسم إلى قسمين      

  .فقهية
وبينت كل قول في المسألة في      قسمت األحكام الفقهية إلى مسائل       -١

 بين المـذهب  – أن كان هناك مجال للمقارنة     –الفقه المالكي أوال، ثم قارنت      
ـ             مبـرزا   هويغره من المذاهب األخرى ثم أبين رأي ابن أبي زيد وترجيحات

  ..أدلته
فتوى البن أبي زيد بينت فتـواه       فيها  إذا كان هناك مسألة فقهية       -٢

ا يخالفها إذا أني اعتبرت فتاويه من مـشهور          ملتفت إلى م   رفي المذهب غي  
  .المذهب

ن تأويالت ابن أبي زيد للمدونة وغيرهـا مـن كتـب            يقارنت ب  -٣
  .ه من فقهاء المذهب، مرجحا ما أراه بالدليليرالمذهب المعتمدة وتأويالت غ

 مفصلة للمراجع مخطوطها ومطبوعها،     سوقد وضعت للرسالة فهار   
 قاألشعار والبلدان والمواقع واإلعـالم والفـر      ولآليات واألحاديث واآلثار و   

  .والمواضيع
  استنتاجات الدراسة

تناولت في القسم األول ابن أبي زيد من الناحية التاريخية في ثالثـة             
  : أبواب

في التعريف به، ذاكـرا شخـصيته، اسـما وكنيـة،           : الباب األول 
ضـا  مستعرضا حياته منذ مولده متناوال عصره وأحداث هذا العصر، متعر          

  .لوفاته، مثبتا ألوالده مبينا صفاته وأخالقه  وما قاله علماء عصره فيه
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 فريح العنزي. د.إعداد أ
٢٨٧ 

إذ أني تناولت شيوخه مترجمـا لمعظمهـم،   : في ثقافته: الباب الثاني 
معرجا ألقرانه مترجما لهم، ذاكرا تالميذه وطـالب علمـه فـي المـشرق              

  .والمغرب متحدثا بالتفصيل عن تأثيره بهم
فقد قمت بتقسيم آثاره علـى فقهيـة وغيـر       في أثارة،   : الباب الثالث 

فقهية، مبررا آثاره الفقهية مركزا على كتابه الرسـالة التـي تعتبـر زيـدة               
المذهب، مجمال آثاره غير الفقهية في العقيدة واألدب نثره وشعره، وفي علوم 

  .أخرى مختلفة
تناولت فقه ابن أبي زيد في بابين وخاتمة مقـدما         :  وفي القسم الثاني  

وتناولت في  . القسم بتمهيد بينت فيه مكان  ابن أبي زيد ومرتبته الفقهية          لهذا  
  : البابين األمور التالية
 ةكازالعبادات من طهارة وصالة وزكاة وصوم وحج و       : الباب األول 
  .وإيمان ونذور وجهاد
المعامالت والجنايات مقسما المعامالت إلـى أحـوال        : الباب الثاني 

  .الجنايات على حسب ترتيب أبواب الفقهشخصية ومعايش مبينا أنواع 
ثم ختمت هذا القسم بمقارنة فقهية بين ابن أبي زيد وغيره من فقهاء             

  .المذهب المالكي في بعض المسائل الفقهية
  
  
  
  


