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یدنا محمــد وعلــى آلــه وصــحبه  وأفــضل الــصالة وأتــم التــسلیم علــى ســ،الحمــد هللا رب العــالمین
  . یوم الدینإلى، والتابعین لهم بإحسان أجمعین

الخـالف األصـولي بـین ابـن حـزم الظـاهري ( علینـا باتمـام البحـث الموسـوم َّبعد أن من اهللا 
أهم  بیان  في تقدیم ملخص هذا البحث، یمكنني، فإنه)اإلجماع في إمكان انعقاد األصولیینوجمهور 

  :ما یليفییجازها إیمكنني التي ، والملخصات التي استنتجتها
ـــأبینـــت  ــسام المـــسائل عن ــام(د ابـــن حـــزم فـــي كتابیـــه قـ مراتـــب (، و)اإلحكـــام فـــي أصـــول األحكـ

 التي خـالف فیهـا جمهـور ، فقمت بجرد المسائلفكانت بین الموافق للجمهور، والمخالف لهم) اإلجماع
 موقفــه مــن الــذي كــان لــه،  عنــد كــل مــن الجمهــور وابــن حــزماإلجمــاعیــف ، ثــم قمــت بتعراألصــولیین

  .ن یكون جامعا مانعاأ لذلك خرج تعریفه من ،وابط والشروطضال من حیث القیود و،اإلجماعتعریف 

ان ن مهمتـاالـذي تنـدرج تحـت طیاتـه مـسألت) اإلجمـاعمكـان انعقـاد إ(قمت بدراسة المسائل فـي 
  :وقع فیهما الخالف

  عصر حجة؟، أم إجماع كل  یختص بالصحابة فقطاإلجماعهل : المسألة األولى

،  وابــن حــزم ومــن وافقــه، ودراســة المــسألة دراســة مقارنــة بــین الجمهــورقــوالقمــت ببیــان األوقــد 
،  أهم النتائجإلى ثم توصلت ،، مع توجیه رأي ابن حزم في هذه المسألةأدلتهموعرض آراء كل فریق و

  . أعلمتعالىا، واهللا ما راي ابن حزم فكان مرجوحأ،  في هذه المسألة وهو رأي الجمهوروبینت الراجح
  ؟دلیل قطعيبال إال ینعقد أنه  عن دلیل ظني أم اإلجماعد  هل ینعق:لمسألة الثانیةا

 إلــىعمــدت ، و بــین الجمهــور وابــن حــزم ومــن وافقــهقــوال األوفــي دراســتي لهــذه المــسألة، بینــت
ي ، مــع توجیــه رأي ابــن حــزم فــأدلــتهمعــرض آراء كــل فریــق ومــن خــالل ، دراســة المــسألة دراســة مقارنــة

، وهـــو رأي ، وبینـــت الـــراجح فـــي هـــذه المـــسألة أهـــم النتـــائجإلـــىالنهایـــة ، ثـــم توصـــلت فـــي هـــذه المـــسألة
  . أعلمتعالى، واهللا ًأي ابن حزم فكان مرجوحاما رأ، الجمهور

Research Summary 
Praise be to Allah and the best prayer and delivery to the prophet Mohammed and 

his family and companions, and those who followed them in truth until the Judgment 

Day. 
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After God blessed us to complete the search marked (Matters that bucking its IBN 

HAZIM Aldhaherey audience fundamentalists in the concept of consensus) I summaries 

the most important statement that inferred through my studies for this research and I 

briefing the following: 

It showed matters` sections in his two books (Provisions in Assets Provisions) and 

(Consensus Ranks) that was between the approved public and offending them so I did an 

inventory of the matters that bucking the fundamentalists public, and then you identified 

a consensus among the public and IBN HAZIM, so he had an attitude of identifying a 

consensus in terms of restrictions, controls and conditions for the definition of that to be 

Inclusively and exhaustively. 

I studied the matters in ( The possibility of consensus) that fall under it the two 

important things occurred where  the dispute in them , the first thing  (Is consensus 

specializes only with  companions  , or every age consensus was   an  argument ), you 

made a statement words between the public and IBN HAZIM and who  assented also  

studying  the matters in a  comparative study, and showing  the views of each team and 

their evidence, with directing IBN HAZIM` s opinion in this matter and then reached  to 

the most important results, and showed the correct view in this matter, and Publics` 

opinion, that  IBN HAZIM` s opinion was   the favorite and God knows. 

The second matter that , (Is consensus held on  any  guessing guide. or not, does not 

held  only with  conclusive evidence), you made a statement words between the public 

and IBN HAZIM and who  assented also  studying  the matters in a  comparative study, 

and showing  the views of each team and their evidence, with directing IBN HAZIM` s 

opinion in this matter and then reached  to the most important results, and showed the 

correct view in this matter, and Publics` opinion, that  IBN HAZIM` s opinion was   the 

favorite and God knows. 

At least, we asked God to succeed us for what he loves and pleases, and to accept 

from us this work and to make it in our sheets, God listens answer our prayer and praise 

be to Allah. 

  Keyword : Controversy , fundamental , consensus
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 سـیدنا محمـد وعلــى ،الحمـد هللا رب العـالمین وأفـضل الــصالة وأتـم التـسلیم علـى ســید المرسـلین

  . یوم الدینإلىتابعین لهم بإحسان  وال،آله وصحبه أجمعین

  ...أما بعد

اقف فـي مفهومـه الكثیر من المو -رحمه اهللا  -ن لإلمام ابن حزم الظاهري إ ،كما هو معلومف
، فـإذا دققنـا النظـر فـي »اإلجمـاعمراتـب «، و»اإلحكام في أصول األحكـام«جماع ذكرها في كتابیه لإل

ـــابیناإلجمـــاعموقفـــه مـــن  ـــى المـــسائل التـــي خـــالف فیهـــا جمهـــور  فـــي هـــذین الكت ـــا الوقـــوف عل ، یمكنن
  :في اآلتين لي أنه یوافق الجمهور  عند ابن حزم تبیاإلجماعفبعد النظر في ، األصولیین

ــى أ .١ ــاقهم علــ ـــاعن اتفــ ـــالاإلجمـ ـــشریع، إذ قـ ـــن مــــصادر التـ ـــصدر مـ ـــر ( : مـ ــا نحــــن وأكثـ اتفقنــ
حـق مقطـوع بـه فـي دیـن اهللا  من علماء أهل اإلسالم حجة واإلجماعالمخالفین لنا على أن 

 .)١()عز وجل
َوصــفة : ( ، إذ قـالاإلجمــاع مهــور أیـضا فــي بیانــه لـصفةووافـق الج .٢ ّهـو مــا تــیقن : اإلجمــاعَ َ َ َ َ ُ

ََأنه ال خالف فیه بین أحد من علماء اإلسالم، ونعلم ذلك من حیث علمنا األخبـار التـي ال  َِ ِ ِ َِّ َ ُْ َ ُ ََ ََ
ّیتخالج فیها شك َ  األصولیین فـي مهور، وغیر ذلك الكثیر من المسائل التي وافق فیها ج)٢()ِ

  . اإلجماعمفهوم 
  : ها جمهور األصولیین كما في اآلتي تبین لي أن لدیه بعض المسائل یخالف فیوأیضا

 .وتندرج فیه بعض المسائل: اإلجماع إمكان انعقاد  .١
 .وتندرج فیه بعض المسائل: اإلجماعإمكان نقل   .٢
 .)٣(سائلوتندرج فیه بعض الم: اإلجماعوخالفهم كذلك في أنواع   .٣

                                                 
 .١٢٨/ ٤حكام في أصول األحكام البن حزم  اإل)١(
 .٢٨٨ -٢٨٧، ص نقد مراتب اإلجماع)٢(
 .١٤٠/ ٤حكام في أصول األحكام البن حزم اإل: ینظر )٣(
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  . تعالىوهذا الخالف له أسباب عدیدة سنبینها عند دراستنا لكل مسألة إن شاء اهللا 

 اضـطررت ،وبما أن هذه المسائل التي خالف فیها ابـن حـزم تنـدرج تحـت هـذه االقـسام الثالثـة
ـــوع علــــى إلــــى ــسیم الموضـ ــث ام ال،بحثــــینم تقــ ـــان انعقــــاد (تــــضمن دراســــة المــــسائل فــــي : ألولبحــ إمكـ

درسـت فیـه نبـذة مختـصرة ) اإلجمـاعابـن حـزم و( بعنـوان ؛ ألن هذا البحث تضمن مبحثا ثانیا)اإلجماع
ال دراســة القــسم إ ولــضیق المقــام لــم یــسعني ، عــالوة علــى تعریــف مــوجز لإلجمــاع،عــن حیــاة ابــن حــزم

  . تعالى إن شاء اهللا ا بحثا مستقال،أفردت لهمما القسمان الباقیان فقد أ ،األول

  :  سبب اختیاري للموضوع 
وجدتــه ) اإلجمــاعمراتــب (إن سـبب اختیــاري للموضـوع هــو عنـد اطالعــي فـي كتــاب ابــن حـزم 

َنـا أملنـا بعـون اهللا عـز وجـل َأن نجمـع ٕاو(: ، حیـث قـال تـألیف الكتـابإلـىیقول عن السبب الذي دفعـه 
َالمسائل التي صح فیها  ِ ِ َِّ َ ََّ َ ونفردها من المسائل التي وقع فیها الخالف بین العلماءاإلجماعْ ْ ْ َْ َ ِ ِ َِ َّ ْ فإن الشيء ،َ َّ َِ

ْ شكله وقرن بنظیره سهل حفظه وأمكن طلبه وقرب متناوله ووضح خطأ مـن خـالف الحـق إلىإذا ضم  َ َ َ َ
ِبه ولم یتعن المختصمون في البحث عن مكانه عند تنازعهم فیه ِ ِ ِ ِْ ُ َ ََ َْ َ ْ َ ِ()١( .   

فــرد المــسائل التــي وقــع فیهــا الخــالف بــین العلمــاء مــن المــسائل أنــه أفــالمفهوم مــن كالمــه هــذا 
 فارتأیـت ،)٢( على وفـق دعـواهاإلجماع فشرع هو في المسائل التي صح فیها اإلجماع،التي صح فیها 

 ، وجمعهـــا مـــن كتابیـــه،بعـــد التوكـــل علـــى اهللا أن أفـــرد المـــسائل التـــي وقـــع فیهـــا الخـــالف مـــع الجمهـــور
  .رجح ما یتبین لي راجحا من ذلك واهللا المستعانأ وة،ٕوافرادها بالدراسة المقارن

 ابن حزم الظاهري رحمه اهللا قد أعطى المرونة الواسعة في اإلمامن أیه لإشیر أن أوالذي أود 
وبین هذین القـسمین أمـور تقـع  ، وقسم مختلف فیه، قسم متفق علیه، قسمیناإلجماعذلك بعد تقسیمه 

َووجــدنا : (، إذ قــالجماعــاإ تــسمیتها إلــى وقــع فیهــا النــزاع والخــالف وال ســبیل وســطا،  یقتــسم اإلجمــاعَ

                                                 
  .٧/ ١راتب اإلجماع البن حزم  م)١(
رحمـه اهللا، حیـث ألـف كتابـا مـستقال تحـت عنـوان  وعلى رأسهم ابن تیمیة ن كان هناك الكثیر ممن یعارض نقوله،ٕا و)٢(

 .)اإلجماعنقد مراتب (
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َال فــي األغلــب واألكثــر مــن المــسائل وبــین هــذین الطــرفین وســائط فیهــا كثــر التنــِطرفــي األقــو ْ َّْ َ ِ ِ ِِ َ َّ َ ََ َ ََ ْ َ ْ َ َْ ِازع وفــي ْْ َ ُ
  .)١()بحرها سبح المخالفون

  : منهجي في البحث
 ثـم ،ىولـأًخطـوة ك من كتابیه اإلجماعهو جرد جمیع مسائل ف ،أما منهجي في صیاغة البحث

 ثـم تــصنیفها وفــق األقــسام ،األصــولیینقـصر العمــل بعــد ذلـك علــى المــسائل التــي خـالف فیهــا جمهــور 
 لــذلك كــان عنــوان ، وتــرجیح مــا نــراه راجحــااألصــولیین ثــم دراســتها دراســة مقارنــة مــع جمهــور ،الثالثــة
) إلجمـاعا فـي إمكـان انعقـاد األصـولیینالخالف األصولي بـین ابـن حـزم الظـاهري وجمهـور (البحث 

  :فكان من مبحثین

  : وفیه مطلباناإلجماع، ابن حزم و:المبحث األول

  . ابن حزماإلمام حیاة :ولالمطلب األ

  .اإلجماع ماهیة :ب الثانيالمطل

  : وفیه مطلبان، عند ابن حزماإلجماع إمكان انعقاد :المبحث الثاني

  .إال إجماع الصحابةال إجماع :  مسألة:المطلب األول

  .إال عن نص قطعيجماع إال :  مسألة:نيالمطلب الثا

ن یجعله في أ و،ن یتقبل منا هذا العملأ و، أن یوفقنا لما یحبه ویرضاهتعالىل اهللا أوختاما نس
  . إنه سمیع مجیب الدعاءصحائف أعمالنا 

       

  
  
  
  

                                                 
  .٨/ ١ مراتب اإلجماع البن حزم )١(
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ــن حـــزم األندلـــسي مـــن  ـــرز الشخـــصیات التـــي عرفتهـــا األنـــدلس فـــي القـــرن الخـــامس أیعـــد ابـ ب
ًتــصنیفا وتألیفــا بعــد اإلســالم  ومــن أكبــر علمــاء،الهجــري دیــب، أ، ومــتكلم ،، وهــو إمــام حــافظالطبــري ً

  .طریق نبذ التقلید وتحریر األتباعمیة، سلك ألل، ووزیر سیاسي لبني وشاعر، وناقد مح

  : اسمه ونسبه. ١
أبــو محمــد علــي بــن أحمــد بــن ســعید بــن حــزم بــن غالــب بــن صــالح بــن خلــف بــن معــدان بــن 

  .)١( الظاهري مذهبا،ً ونشأة ثم القرطبي دارا، الیزیدي بالوالء، الفارسي أصال،سفیان بن یزید

  : مولده وأسرته. ٢
 وهـذا ، ومكانـهأبو محمد علي بـن حـزم اإلمام تكاد تجمع المصادر على تحدید مولد : مولده-

ولدت بقرطبة في الجانب : (تبه لتلمیذه صاعد بن أحمد إذ قالالتحدید هو الذي ذكره بنفسه وك
ــرة یــــوم األالــــشرقي  ــم ســــنة ربعــــاء آخــــر یــــمــــن ربــــض منیــــة المغیــ ــهر رمــــضان المعظــ وم مــــن شــ

 .)٢()ه٣٨٤

 ســلیل أســرة عــز وشــرف  فهــو، وجــاه عــریض،بــو محمــد فــي بیــت عــز مكــینأ نــشأ : أســرته-
ً وقــد بــدأت هــذه األســرة تحتــل مكانهــا الرفیــع كواحــدة مــن كــرائم العــائالت باألنــدلس فــي ،ورئاســة

 فوالده أبو عمـر أحمـد بـن ،)منت لیشم(نجحت في امتالك قریة بأسرها هي عهد المستنصر، و
زیــر الدولــة دب والبالغــة وكــان و مــن أهــل العلــم واألالندلــسي كــان عالمــا جلــیالســعید بــن حــزم ا

                                                 
  . ١٨/١٨٤ ، وسیر أعالم النبالء ٣/٣٢٥، ووفیات األعیان ٣٠٨بس ص جذوة المقت:ینظر )١(

، وتــاریخ ٣/٣٢٥، ووفیـات األعیـان ٧٧ طبقـات األمـم ص:ینظــر، و بتـصرف یـسیر٣٩٦ / ٢ البـن بـشكوال  الـصلة)٢(
 . ٢/٧٨، ونفح الطیب ٣٠/٤٠٤اإلسالم 



 

 ٢٦٩ 

 

   
 

 ،)ه٤٠٠(إنـه تـوفي فـي حـدود سـنة  قیـل ، وكان معروفـا برجاحـة عقلـه وحـسن تـدبیره،العامریة
 . )٢(كما ذكره ابن حزم في طوق الحمامة) ه٤٠٢(أنه توفي سنة  والراجح ،)١()ه٤٠٢(وقیل 

أبو رافع الفضل، وأبو سـلیمان المـصعب، وأبـو : د ابن حزم ثالثة أبناء هم ألبي محم:أبناؤه -
 .وب، وقد كانوا كلهم ظاهري المذهبأسامة یعق

دبیا أ فاضال كان نبیها: بو رافع القرطبيأ ،حمد بن سعید بن حزمأالفضل بن علي بن  - 
 .)٤(ه٤٧٩ سنة )٣( وتوفي في معركة الزالقة، علما كثیرا وكتب بخطه،ذكیا یقظا

نه كان أ ذكر :بو سلیمان القرطبي، أحمد بن سعید بن حزمأالمصعب بن علي بن  - 
نهم أهل التراجم عن بعض المؤرخین أ ونقل بعض ،سنن سلفه من طلب العلم وحمله

 .)٥(نه المصعبأ والصواب ،نه خلطإ:  وقال،خطأوا في جعل اسمه داودأ
هل النباهة أ كان من :سامة القرطبيأبو ، أحمد بن سعید بن حزمأیعقوب بن علي بن  - 

  .)٦(ه٥٠٣ توفي سنة ، وهو سلیل بیت علم وجاللة،واالستقامة
  : ُما صفاته وشمائله الخلقیة فمنهاأ: أخالقهصفاته و. ٣

ــذكاء والنباهــة وســعة الحفــظ**  وممــا ذكــر فــي الثنــاء علیــه فــي ذكائــه وســرعة بدیهتــه قــول : ال
، وقال الـذهبي )٧() اجتمع له مع الذكاء وسرعة الحفظ فیما– رحمه اهللا –وما رأینا مثله : (بعضهم

                                                 
  . ٣/٣٢٨ ، ووفیات األعیان ١٢٦، وجذوة المقتبس ص٢/٤٥٠ اإلكمال البن ماكوال :ینظر )١(

  . ١٥٣/ ١ طوق الحمامة :ظرین )٢(

وقعـت فیهـا معركـة وسـمیت باسـمها بـین یوسـف بـن , هي أرض تقع غـرب األنـدلس قریبـا مـن مدینـة قرطبـة :  الزالقة)٣(
 . ٢٨٧ والروض المعطار ،٣/١٤٦معجم البلدان : ینظر. فرنج تاشفین وملك اإل

  .٣٢/٢٧٧وتاریخ اإلسالم  , ٣/٣٢٩فیات األعیان  وو , ٢/٦٧٨الصلة البن بشكوال :  ینظر)٤(

 . ٢/١٨٧التكملة لكتاب الصلة : ینظر )٥(

 . ٣/٩٨٨الصلة البن بشكوال :  ینظر)٦(

تـــاریخ ،  و٤/٨٨  واإلحاطـــة فــي أخبـــار غرناطــة،٢/٦٠٥  الــصلة البـــن بــشكوال:ینظـــر و،٣٠٩ جــذوة المقتــبس ص)٧(
 .٣/٨٠  ومرآة الجنان،٣٠/٤٠٦ سالماإل



 

 ٢٧٠ 

 

   
 

وكــان : (قــال ابــن حجــر العــسقالني رحمــه اهللاو، )١()ورزق ذكــاء مفروطــا وذهنــا ســیاال: (رحمــه اهللا
  .)٢()واسع الحفظ جدا

لقـد منحنـي اهللا عـز وجـل : (ن نفـسه قـائالكتابـه طـوق الحمامـة عـحدث ابـن حـزم فـي : الوفاء** 
یتـذمم منــي ولــو بمحادثتــه  بلقیـة واحــدة، ووهبنــي مـن المحافظــة لمــن إلــىمـن الوفــاء لكــل مـن یمــت 

 أنا له شاكر وحامد، ومنه مـستمد ومـستزید، ومـا شـيء أثقـل علـي مـن الغـدر؛ ولعمـري ساعة حظا
ٕذمـام، وان عظمـت جریرتـه وكثـرت ما سمحت نفسي قط في الفكرة في إضرار من بیني وبینه أقـل 

حـسنى، والحمـد هللا علـى إلي ذنوبه، ولقد دهمني من هذا غیر قلیل فما جزیت على السوءى إال بال
 .)٣()ذلك كثیرا

 

فأخــذ طلــب ابــن حــزم العلــم فــي صــباه علــى یــد النــساء فــي قــصر أبیــه مــن الجــواري والقریبــات 
: ث ابــن حــزم فــي ذلــك عــن نفــسه إذ قــال ویحــد، وتعلــم الخــط،علــى أیــدیهن قــراءة القــرآن وروایــة الــشعر

ولقد شاهدت النساء وعلمت من أسرارهن ما ال یكاد یعلمه غیري، ألني ربیت فـي حجـورهن، ونـشأت (
وهـن جهـي؛ بین أیدیهن، ولم أعرف غیرهن، وال جالست الرجال إال وأنـا فـي حـد الـشباب وحـین تبقـل و

  .)٤() من األشعار ودربنني في الخطعلمنني القرآن وروینني كثیرا

 فكــان لــه نــصیب فــي علــم ،دب والــشعر واأل،فــأول تعلــیم البــن حــزم كــان تعلمــه مبــادئ العلــوم
 ثــم درس الحــدیث وقــرأ علــى یــد مــشایخه موطــأ ،)٥(خــرى المختلفــة والعلــوم األ،اللغــة وصــناعة الخطابــة

 ابن حـزم فـي أول نـشأته طلـب اإلمام ف، على ید العالم الجلیل ابن الجسور، مالك في سن مبكراإلمام

                                                 
  . ١٣/٣٧٤  سیر أعالم النبالء)١(

  . ٤/١٩٨ لسان المیزان )٢(

  . ٢١٠/ ١ طوق الحمامة البن حزم )٣(

 ١٦٦/ ١ المصدر السابق )٤(

 . ٤٠٤ / ٣٠یخ اإلسالم ، وتار٥٤٧ / ٣ معجم األدباء :ینظر )٥(



 

 ٢٧١ 

 

   
 

 إلــى ثــم تحــول ، ثــم بعــد ذلــك تحــول شــافعیا، وأقــام علیــه زمنــا،العلــم علــى یــد علمــاء المــذهب المــالكي
  .)١( وبقي علیه حتى وفاتهمذهب أهل الظاهر

 ویجلــسه فــي مجــالس ،ولــم یكتــف أبــوه بــذلك بــل جعــل لــه رجــال تقیــا وقــورا عالمــا ورعــا یالزمــه
بو علي الحسین بن ألیل هو  ذلك العالم الج،العلماء األجالء یستمع الیهم ویتلقى علیهم ما تدركه سنه

  .)٢( من فقه وحدیث ولغة وأدب وشعر وغیرهاة فتلقى العلوم والمعارف المتنوع،علي الفاسي

ن فــي  خــارج بــالد المغــرب علــى عــادة العلمــاء والمفكــریإلــى ابــن حــزم اإلمــاملــذلك لــم یرحــل 
نـدلس  أنـه تهیـأ لـه فـي األإلـى وسـبب ذلـك یرجـع ، خارج أوطانهم طلبـا للعلـم واالسـتزادة منـهإلىالرحلة 

نـدلس التـي ال بـد  أما رحالتـه فـي داخـل مـدن األ،)٣( عن ذلكأسباب تحصیل العلم مما جعله غنیامن 
 وللمزید ،فته وسیرته وتكوینه الفكري فكثیرة وتعز عن الحصرأن تكون قد أسهمت إسهاما كبیرا في ثقا

  .لها یراجع كتب التراجم المعتمدةمن االطالع ع

 

  :  شیوخه-١
 فأثر في ، وكان بمثابة المؤدب البن حزم، الحسن بن علي الفاسي:أبو علي الفاسي  .أ 

 ،)٤(س في صالحه واستقامته وعفتهسا حتى كان السبب األشخص ابن حزم تأثیرا كبیرا
 وكان ،صحبت أبا علي الحسین بن علي الفاسي: (وق الحمامة بقولهوذكره ابن حزم في ط

ًعاقال عامال، ممن تقدم في الصالح والنسك الصحیح وفي الزهد في الدنیا واالجتهاد  ً
ًلآلخرة، وما رأیت مثله جملة علما وعمال  ًودینا وورعا، فنفعني اهللا به كثیرا وعلمت موقع ً ً ً

  .)٥()اإلساءة وقبح المعاصي

                                                 
 . ٣٠، وابن حزم ألبي زهرة ص١٩٨ / ٤ ، ولسان المیزان ٤٠٥/ ٣٠ تاریخ اإلسالم :ینظر )١(

  . ٥/٢٤٠ ، وشذرات الذهب ٤١٥ ، وبغیة الملتمس ص٣٠٨/ ١ جذوة المقتبس :ینظر )٢(

  . ١٣ ابن حزم ألبي زهرة ص:ینظر )٣(

  ٢٧٣/ ١ طوق الحمامة :ینظر )٤(

 . ١/٢٢٨لصلة البن بشكوال ، وا١٩٣/ ١ جذوة المقتبس :ینظر، و٢٧٣/ ١ طوق الحمامة )٥(



 

 ٢٧٢ 

 

   
 

 أبو عمر، وكان من أول شیوخ ابن حزم ،أحمد بن محمد بن أحمد :مويابن الجسور األ  .ب 
  . )١()ه٤٠١: ت( وكان أحد أكبر مشایخ ابن حزم ،علمالذي سمع منهم ابن حزم ال

بو بكر القرطبي المعروف بابن وجه أ ،یحیى بن عبد الرحمن بن مسعود: أبو بكر القرطبي  .ج 
 .)٢()ه٤٠٢: ت( ثقة ً كان دینا خیرا،الجنة

 المعروف بابن الفرضي ،عبد اهللا بن محمد بن یوسف القرطبي: أبو الولید ابن الفرضي  .د 
 .)٣()ه٤٠٣: ت( ، أخذ عنه الحدیث بقرطبة،كان من الحفاظ

 أبو القاسم المصري ،زديعبد الرحمن بن محمد بن خالد األ: أبو القاسم الصواف  .ه 
 .)٤()ه٤١٠: ت( ، والنسب،دب واأل، عالم بالرجال، عالم حافظ،الصواف

 المعروف بأبي القاسم ،عبد الرحمن بن عبد اهللا بن خالد الهمداني: عبد الرحمن الهمداني  .و 
 .)٥()ه٤١١: ت( مشهود له بالصالح  ،فاضل من العلماء األ،بن الخراز الوهراني

 كان ، أبو محمد بن بنوش، محمد بن ربیع التمیميعبد اهللا بن: عبد اهللا بن محمد التمیمي  .ز 
ً دینا قانتا، محدثا عادال،من أهل العلم  .)٦()ه٤١٥: ت( ،ِّ

 كان بارعا في ، المعروف بابن الكتاني،محمود بن الحسن المذحجي: ابن الكتاني المذحجي  .ح 
 .)٧()ه٤٢٠: ت(المنطق  أخذ ابن حزم على یدیه ،دب والشعر والمنطقاأل

 كان عالما ،أبو عمر أحمد بن عبد اهللا الطلمنكي القرطبي: أحمد بن محمد القرطبي  .ط 
ً وفي السنة ضبطا وحفظا ،عرابإا له باع طویل في القرآن قراءة و،ضابطا  .)٨()ه ٤٢٩: ت(ً

 كان ،بو عبد اهللا محمد بن سعید بن محمد بن نبات القرطبيأ: محمد بن سعید القرطبي  .ي 
 .)٩()ه٤٢٩(وقال بعض المؤرخین ) ه٤٠٠: ت(ثقة صالحا من أهل العلم 

                                                 
 .  ٣٧ / ٢٨ ، وتاریخ اإلسالم ٢/٦٠٥ ، والصلة البن بشكوال١٠٧/ ١ جذوة المقتبس :ینظر )١(

 . ٣/١٦٥، وشذرات الذهب ١٣/٣٧٤، وسیر أعالم النبالء ٣/٩٥٣الصلة البن بشكوال:  ینظر)٢(

 . ١٠٥ / ٣ ، ووفیات األعیان٢٦٢/ ١ طوق الحمامة :ینظر )٣(

 . ٢٠٤ / ٢٨، وتاریخ اإلسالم ٢٢٣/ ٢، وترتیب المدارك ٢٦٠/ ١ طوق الحمامة :ینظر )٤(

 .٣٧٤ / ١٣ ، وسیر أعالم النبالء ٢٧٨ / ٢٨، وتاریخ اإلسالم ٤٧٥ / ٢ الصلة :ینظر )٥(

 .  المصادر السابقة:ینظر )٦(

 . ٣٠/٤٠٦وتاریخ اإلسالم ، ١/٢١١، والمغرب في حلى المغرب ٥/٣٣٢ معجم األدباء :ینظر )٧(

 . ١٧٠/ ٣، والعبر ٣١٢ / ٢لمدارك  ترتیب ا:ینظر )٨(

 .٢٦٧/ ٢٩سالم ، وتاریخ اإل٥٤٢/ ٥، واألنساب ٦٠/ ١مقتبس  جذوة ال:ینظر )٩(



 

 ٢٧٣ 

 

   
 

أبو الولید یونس بن عبد اهللا بن محمد بن مغیث المعروف : یونس بن عبد اهللا بن مغیث  .ك 
: ت(ً عالما باللغة العربیة ، كان فقیها محدثا شاعرا، قاضي قرطبة،بابن الصفار

 .)١()ه٤٢٩
  :تالمیذه. ٢

 وتزهیدهم في ،     تتلمذ على یدیه عدد من العلماء على الرغم من نبذ كثیر من علماء عصره له
  : وكذلك عدد من العلماء منهم، فكان ممن أخذ منه هم أبناؤه الثالثة،خذ عنهاأل

 .)٢( من أهل قرطبة،بو الولید الكاتبأ ،الحسن بن محمد: ابن الفراء   .أ 
قاضي طلیطلة  ندلسي،صاعد بن أحمد بن عبد الرحمن األ :أبو القاسم الجیاني  .ب 

 .)٣()ه٤٦٢:ت(
 كان من أهل النبل والذكاء والحفظ ،انعمر بن حیان بن خلف بن حی: أبو القاسم القرطبي  .ج 

 .)٤(مقتوال) ه٤٧٤: ت(والفصاحة 
 من أشهر ، المتقناإلمام ،بي نصر بن عبد اهللا الحمیديأمحمد بن : زديبو عبد اهللا األأ  .د 

 .)٥()ه٤٨٨: ت( ،را في فنون عدةماما تقیا ورعا متبحإ كان ،أصحاب ابن حزم
 كان أدیبا ،شبیلیةأ من أهل ،عبد اهللا بن محمد بن عبد اهللا بن العربي: ابو محمد المعافري  .ه 

ي بكر بن من أهل النباهة والجاللة والوجاهة وقد أكثر السماع من ابن حزم وهو والد أب
 .)٦()ه ٤٩٣ :ت(العربي القاضي المالكي 

 

  :مكانته العلمیة وثناء العلماء علیه -١
ألجالء ولقد أنصفه جمع من العلماء ا ،لإلمام ابن حزم مكانة علمیة مرموقة عند العلماء

  :مما قیل في حقه و، تبین مكانته عند أهل العلم والبصیرة،بمقوالت عظیمة
                                                 

 .٣٧٤/ ١٣ ، وسیر أعالم النبالء ٩٨١ / ٣ ، والصلة ٣٨٤/ ١ جذوة المقتبس :ینظر )١(

  . ٢٢٠/ ١ ، والتكملة لكتاب الصلة ١٩٢/ ١ جذوة المقتبس :ینظر )٢(

  . ١٨٦ / ٣ ، واألعالم للزركلي ١٣٥/ ١٦ الوافي بالوفیات :ینظر )٣(

  . ٥٣١/ ٢، وبغیة الملتمس للضبي ٥٨٦/ ٢ الصلة البن بشكوال :ینظر )٤(

  . ١٢٠/ ١٩، وسیر أعالم النبالء ٨١٨/ ٣ الصلة البن بشكوال :ینظر )٥(

  . ٣٠٧/ ١٧، والوافي بالوفیات ١٣٠/ ١٩ء  سیر أعالم النبال:ینظر )٦(



 

 ٢٧٤ 

 

   
 

 األوحد البحر ذو الفنون والمعارف الفقیه الحافظ المتكلم اإلمام:  الذهبياإلمامما قاله   .أ 
 وكان قد مهر أوال في األدب واألخبار والشعر وفي المنطق ،األدیب صاحب التصانیف

 .)١(رت فیه تأثیرا لیته سلم من ذلكوأجزاء الفلسفة فأث

كان ابن حزم أجمع أهل األندلس قاطبة لعلوم اإلسالم مع :  صاعد بن أحمداإلماموقال   .ب 
 .)٢(توسعه في علم اللسان ووفور حظه من البالغة والشعر والمعرفة بالسیر واألخبار

 وفاق أهل ،قرأ القرآن واشتغل بالعلوم النافعة الشرعیة وبرز فیها: (قال الحافظ ابن كثیر  .ج 
 وكان أدیبا طبیبا شاعرا فصیحا له في الطب والمنطق ، وصنف الكتب المشهورة،زمانه
 .)٣() ومال وثروة،ة وكان من بیت وزارة ورئاسة ووجاه،كتب

 أما محفوظه فبحر عجاج وماء ثجاج یخرج من بحره :قال الیسع ابن حزم الغافقي  .د 
مرجان الحكم وینبت بثجاجه ألفاف النعم في ریاض الهمم لقد حفظ علوم المسلمین وأربى 

باه یلبس الحریر وال یرضى من على كل أهل دین وألف الملل والنحل وكان في ص
 .)٤(المكانة إال بالسریر

 كان حافظا عالما بعلوم الحدیث وفقهه مستنبطا لألحكام من :لحمیدىاوقال أبو عبد اهللا   .ه 
 متواضعا ذا فضائل ، بعلمه زاهدا في الدنیاالسنة متفننا في علوم جمة، عامالالكتاب و

جمة وتوالیف، كثیرة في كل ما تحقق به من العلوم، وجمع من الكتب في علم الحدیث 
  .)٥(سماعا جماوالمصنفات والمسندات شیئا كثیرا وسمع 

                                                 
 .٣٧٤-٣٧٣ / ١٣ سیر أعالم النبالء :ینظر )١(

 .٣٧٥ / ١٣، وسیر أعالم النبالء، ٣٢٦ / ٣ووفیات األعیان ، ٦٠٥/ ٢ الصلة :ینظر )٢(

 .  بتصرف یسیر٩٢/ ١٢ البدایة والنهایة )٣(

 . ٣٠/٤٠٩، وتاریخ اإلسالم ٣/١١٤٨، وتذكرة الحفاظ ٣٧٧/ ١٣ سیر أعالم النبالء :ینظر )٤(

 .٣٢٥/ ٣ ، ووفیات األعیان ٣٩٥/ ١  الصلة البن بشكوال :ینظر )٥(



 

 ٢٧٥ 

 

   
 

الذهن وسعة العلم بالكتاب كان إلیه المنتهى في الذكاء وحدة : (ماد الحنبليابن الع وقال  .و 
والمذاهب والملل والنحل والعربیة واآلداب والمنطق والشعر مع الصدق والدیانة والسنة 

  .)١()دد والریاسة والثروة وكثرة الكتبوالحشمة والسؤ

 في الدنیا بعد الریاسة التي كان متفننا في علوم جمة عامال بعلمه زاهدا (:القنوجي وقال  .ز 
كانت له وألبیه من قبله في الوزارة وتدبیر الملك متواضعا ذا فضائل جمة وتوالیف 

  .)٢()كثیرة

 كان أبو محمد أجمع أهل األندلس قاطبة لعلوم اإلسالم وأوسعهم معرفة :ابن بشكوال وقال  .ح 
  .)٣(مع توسعه في علم اللسان ووفور حظه من البالغة والشعر والمعرفة بالسیر واألخبار

ٕكان صاحب فنون وورع وزهد والیه المنتهى في الذكاء : (جالل الدین السیوطي وقال  .ط 
في العلوم أجمع أهل األندلس قاطبة لعلوم اإلسالم وأوسعهم مع والحفظ وسعة الدائرة 

  .)٤()والبالغة والشعر والسیر واألخبارتوسعه في علوم اللسان 

إمام في الفنون وزر هو بعد أبیه للمظفر وترك الوزارة وأقبل على  (:الفیروز آبادي وقال  .ي 
 .)٥()التصنیف ونشر العلم

الفقیه ) هـ٤٧٤: ت(برز المعاصرین البن حزم شخصیة أبو الولید الباجي المالكي أومن   .ك 
 وقد جرت ، الذي اشتهر بعداوته الفكریة للظاهریة عامة وابن حزم خاصة،واألصولي

                                                 
 .٢٤٠/ ٥ شذرات الذهب في أخبار من ذهب )١(

 .٦٥١/ ١ أبجد العلوم )٢(

 .٣٩٥/ ١ الصلة البن بشكوال :ینظر )٣(

 . ٤٣٥/ ١وطي   طبقات الحفاظ للسی:ینظر )٤(

  .   ٢٠١/ ١حو واللغة غة في تراجم أئمة الن البل)٥(



 

 ٢٧٦ 

 

   
 

ا على م وقد أثنى كل واحد منه،)١(ا مناظرات في أصول وفروع الشریعة اإلسالمیةمبینه
 .)٢(اآلخر رغم ما كان بینهما من خالف فكري وثقافي ومذهبي

  :مصنفاته. ٢
ً فهــو أكبــر علمــاء اإلســالم تــصنیفا وتألیفــا بعــد، ابــن حــزم للعلــم والتــألیفاإلمــامتفــرغ   ،الطبــري ً

 فمنهـا ،د بـل تعـددت مؤلفاتـه فـي فنـون عـدة فلم تقف مصنفاته علـى علـم واحـ،وكان متفننا في مؤلفاته
 ،نـساب والتـاریخ واأل،دب واللغة واأل،صول والفقه واأل،ثر والحدیث واأل، والتفسیر،مؤلفاته في االعتقاد
ُ وقد أحصى ابنه الفضل مؤلفات أبیه فإذا هي قرابة أربعمائة مجلد في نحو ثمانین ،وغیرها من الفنون

 والستقــصاء ،أشــهر مؤلفاتــه المطبوعــة منهــا فــي الفقــه وأصــوله فقــط ومــا ســأورده هنــا هــو ،ألــف ورقــة
ر  فكـان مـن أشـه، الكتب التي عنیت بدراسـة تـراث ابـن حـزمإلىجمیع مؤلفات ابن حزم االخرى یرجع 

  :مؤلفاته في الفقه وأصوله

 .)٣(لىجكتابه الجامع من كتابه الم  .أ 

 .)٤(كتابه الجامع من كتابه اإلیصال  .ب 

 .)٥(الغناء الملهي أمباح أم محضور  .ج 

 .)٦(ثار في شرح المجلى باالختصارالمحلى باآل  .د 

 .)٧(ةماإلما  .ه 

 .)٨(رسالتان أجاب فیهما عن رسالتین سئل فیهما سؤال التعنیف  .و 
                                                 

، ، دار الغـرب اإلسـالمي  الشریعة اإلسالمیة بین ابن حزم والباجي لعبد المجیـد التركـيمناظرات في أصول:  یراجع)١(
١٩٨٦ . 

 . ٢٠٠٥ مكتبة الرشید لصالح ابن إسماعیل،: وآراؤه األصولیة) ه٤٧٤( الباجي ت أبو الولیداإلمام )٢(

 . یس مطبوع بدار االعتصام، بتحقیق الدكتور عبد الحلیم عو)٣(

 .  ٥ / ٣ ابن حزم البن عقیل :ینظر ذكر ابن عقیل بأنه تحت الطبع ، )٤(

 . مطبوع ضمن رسائل ابن حزم)٥(

 . مطبوع طبعات عدة)٦(

 .  مطبوع ضمن رسائل ابن حزم)٧(

  .٢٣٠-٧٣ هذه الرسالة نشرها إحسان عباس بالجزء الثالث من رسائل ابن حزم ص)٨(



 

 ٢٧٧ 

 

   
 

 .)١( في العبادات والمعامالتاإلجماعمراتب   .ز 

  .)٢(رسالة في نجاسة الكلب  .ح 
 إذ جاء ،هو من أهم الكتب التي دونت في علم أصول الفقه: حكامحكام في أصول األاإل  .ط 

 .)٣(بحث علماء أصول الفقهمستوعبا ألهم األبواب األصولیة التي كانت موضوع 
 .)٤( الموجودین في مذاهب اهل الرأي والقیاس،اإلعراب عن الحیرة وااللتباس  .ي 
 .)٥(ملخص إبطال القیاس والرأي واالستحسان والتقلید والتعلیل  .ك 
 .)٦(منظومة قواعد أصول فقه الظاهریة  .ل 
 .)٨(م وهو اختصار لكتاب اإلحكام في أصول االحكا،)٧(النبذة الكافیة في أصول الدین  .م 
 .)٩(التقریب لحد المنطق  .ن 
 . )١٠(لفاظ تجرى بین المتكلمین في األصولأرسالة في   .س 
  .)١١(نبذة في البیوع  .ع 
وهذه الرسائل الثالث صنفها بعد كتاب التقریب، : رسالة التوقیف على شارع النجاة  .ف 

م، ورسالة البیان عن ١٠٣٤/هـ٤٢٦ورسالة التلخیص لوجوه التخلیص صنفها بعد سنة
 ورسالة في حكم من قال إن أرواح أهل ،م١٠٤٨/هـ٤٤٠صنفها بعد سنة ،حقیقة اإلیمان

                                                 
 . ه ١٤١٩، دار ابن حزم ن اسبرحس:  مطبوع عدة طبعات، ومنها طبعة بتحقیق)١(

  . ٦/ ٣ ابن حزم البن عقیل  :ینظر،  نشره ابن عقیل في كتاب الذخیرة)٢(

 ةم وقـد اعتمـد هـذا الـدار علـى النـسخ١٩٨٠-ه١٤٠٠: هذا الكتاب مـن منـشورات دار اآلفـاق الجدیـدة ببیـروت سـنة)٣(
حـسان عبـاس، كمـا قامـت دار الكتـب العلمیـة بنـشر هـذا إحمد محمد شاكر، وقدم لهـا الـدكتور أالتي حققها الدكتور 

 .  تامر بتحقیق الدكتور محمد٢٠٠٤الكتاب سنة 

 . ه١٤٢٥، ، دار أضواء السلف بالریاض الدكتور محمد زین العابدین رستم مطبوع بتحقیق)٤(

 . ه ١٣٧٩، بدمشق سنة  منشور بتحقیق سعد االفغاني )٥(

  . ١١٧/ ٢ ابن حزم البن عقیل اإلمام طبعت ضمن نوادر )٦(

 . ه ١٣٦٠محمد الكوثري ، نشره عزت العطار سنة :  مطبوع بتعلیق )٧(

 .نه ملخص بكتابنا الكبیر في أصول األحكام یسهل تناوله وفهمه أ١٣ جاء في مقدمة كتاب النبذ )٨(

 .  مطبوع ضمن رسائل ابن حزم )٩(

 ٤١٦-٤٠٩ نشرها إحسان عباس بالجزء الرابع من رسائل ابن حزم ص)١٠(

 . نشرتها دار الحرمین بالقاهرة )١١(



 

 ٢٧٨ 

 

   
 

رسالة ابن حزم في الرد على ابن النغریلة الیهودى، دار  ، یوم القیامةإلىالشقاء معذبة 
  .)١(العروبة، القاهرة

  . طبع أكثر من مرة،حجة الوداع  .ص 

 . )٢(ٕرسالة في ألم الموت وابطاله  .ق 

 . )٣(رسالة نكت اإلسالم  .ر 

 

  :حدة طبع ابن حزم. ١
 وألقبل ، في أكابر العلماء لما انصرف عنه الكثیر ابن حزم ووقیعتهاإلماملوال حدة طبع 

 وقد عاب العلماء على ابن حزم تهجمه على ،القاصي والداني للنهل من معین علمه وبدیع قوله
 ولهذا ، ونعته أكابر العلماء بما یستحیى منه، وحدة لسانه بالوقیعة في العلماء، وقبیح شتمه،مخالفیه

  .)٤(مراء في وقتهوك واأل وأقصاه المل،هجرت كتبه في زمنه

قد أصابتني ول( سبب یقول عنه في كتابه مداواة النفس إلىویرجع ابن حزم ذاته هذا الخلق 
ََّعلة شدیدة ولدت علي ربوا في الطحال شدیدا َّ فولد ذلك علي من الضجر وضیق الخلق وقلة الصبر ،َ ََّ ََ

 وصح عندي ،نكرت تبدل خلقي واشتد عجبي من مفارقتي لطبعيأوالنزغ أمرا حاسبت نفسي فیه إذ 
  .)٥()حال موضع الفرح إذا فسد تولد ضدهن الطأ

 بل فجج العبارة وسب ،وبسط لسانه وقلمه ولم یتأدب مع األئمة في الخطاب: (قال الذهبي
 بحیث إنه أعرض عن تصانیفه جماعة من األئمة وهجروها ونفروا ،وجدع فكان جزاؤه من جنس فعله

ا منها وأحرقت في وقت واعتنى بها آخرون من العلماء وفتشوها انتقادا واستفادة وأخذا ومؤاخذة ورأو

                                                 
  .٢٣٠-٧٣ هذه الرسائل نشرها إحسان عباس بالجزء الثالث من رسائل ابن حزم ص)١(

  .٣٦٠-٣٥٩ نشرت بالجزء الرابع من رسائل ابن حزم ص)٢(

 .م، وقد ضاع نصها العربي ١٩١١سبانیة ونشرت بغرناطة سنة ترجمت لأل)٣(

، وسیر أعالم ٣٢٧/ ٣، ووفیات األعیان ٣/٥٥٢اء ، ومعجم األدب١/١٦٨الذخیرة في محاسن أهل الجزیرة :  ینظر)٤(
  . ٣/٣٠٠، وشذرات الذهب ٣/١١٥١، وتذكرة الحفاظ ١٨/١٨٦ء النبال

 . ٧١ مداواة النفس ص)٥(



 

 ٢٧٩ 

 

   
 

 فتارة یطربون ومرة یعجبون ومن تفرده ،فیها الدر الثمین ممزوجا في الرصف بالخرز المهین
 وكان ینهض ، وفي الجملة فالكمال عزیز وكل أحد یؤخذ من قوله ویترك إال رسول اهللا ،یهزؤون

ین وخیر ومقاصده جمیلة ومصنفاته مفیدة، وقد بعلوم جمة ویجید النقل ویحسن النظم والنثر، وفیه د
زهد في الرئاسة ولزم منزله مكبا على العلم فال نغلو فیه وال نجفو عنه، وقد أثنى علیه قبلنا 

  .)١()الكبار

  :وفاته. ٢
ــــ مه اهللا في منزله أبو محمد بن حزم رحاإلمامتوفي  ، احالی بمونتیخار المعروفة) منت لیشم(ب

َبلدة لبلة قریبة من عزبة وهي ) ه٤٥٦( وكانت وفاته یوم االحد للیلتین بقیتا من شهر شعبان عام ،َْ
  .یانا رحمة واسعةٕا رحمه اهللا و،)٢(ن وسبعین سنة إال شهرابعد عمر یناهز اثنتی

  : في اللغةاإلجماع :أوال
  :مشتركة في وضع اللغة بین معنیین من األلفاظ الاإلجماع

ویتعدى بنفسه  ، إذا عزم علیه،أجمع فالن أمره على كذا:  یقال، العزم المؤكد:المعنى األول
ِ عزمت علیه،وبالحرف ْ َُ َ

َال صیام (( بهذا المعنى یصدر عن الواحد كما جاء في الحدیث اإلجماعو، )٣( َ ِ َ
ْلمن لم یجمع الصیام قبل طلوع الفجر ْ َْ ِِّ ُِ َُ َ َ َ َ ُِ ِْ ْ ویصدر عن ، )٥( أي لم یعزم الصیام من اللیل فینویه)٤())َ

                                                 
  .٣٧٤/ ١٣ سیر أعالم النبالء )١(

، ٥٥٢/ ٣، ومعجـــم األدبـــاء ٦٠٦/ ٢، والـــصلة البـــن بـــشكوال ١٦٨/ ١رة فـــي محاســـن أهـــل الجزیـــرة  الـــذخی:ینظـــر )٢(
 . ٢٤١/ ٣ ، والعبر في خبر من غبر ٣٢٨/ ٣ووفیات األعیان 

 .١٠٨/ ١ المصباح المنیر :ینظر )٣(
، )٧٣٠ (٩٩ / ٣ن لم یعزم من اللیل ، باب ما جاء ال صیام لم، أبواب الصوم عن رسول اهللا الترمذي:  أخرجه)٤(

 .صحیح: ، قال األلباني)٢٣٣٦(١٩٧/ ٤ر حفصة في ذلك ، كتاب الجنائز، ذكر اختالف الناقلین لخبوالنسائي
 .١٥/ ٣ ، والقاموس المحیط١٠٨/ ١ ، والمصباح المنیر ٦٠/ ١مختار الصحاح :  ینظر)٥(



 

 ٢٨٠ 

 

   
 

َفَأجمعوا َأمركم وشركاءكم ثم ال: ((الجمع كما ورد في اآلیة الكریمة َُّ ْ َ ْ َُ َ َُ َ ُُ ْ ِ ْ ً یكن َأمركم علیكم غمةَ َّ ُ ْ ْ ُُ ُ َُْ َ َْ  أي )١())ْ
  .)٢(اعزموا أمركم

بهذا المعنى ال  وهو ، إذا اتفقوا علیه،أجمع القوم على كذا: االتفاق، یقال: المعنى الثاني
إن أمتي ال تجتمع (( ومنه قوله صلى اهللا علیه وسلم ،یصدر إال عن الجمع، وال یتصور من الواحد

  .)٤(ال تتفق:  أي)٣())على ضاللة

  :صولیون في المعنى األقرب لإلجماعولقد اختلف األ

 في وضع اللغة هو اإلجماعوقیل إن ، )٥( مشترك لفظي بینهمااإلجماعفمنهم من یرى أن 
 حقیقة في اإلجماعوقیل إن ، )٦(االتفاق والعزم راجع إلیه، ألن من اتفق على شيء فقد عزم علیه

ومنهم من ، )٧( عنهاإلجماع مجاز في معنى العزم لصحة سلب ، الذهنإلىه معنى االتفاق لتبادر
قال ابن  .)٨(هو المعنى الذي یناسب المعنى االصطالحي لإلجماع) تفاقاال( أن إلىذهب 

  .)٩() االتفاق أشبه بالشرع: أي، والثاني،العزم أشبه باللغة:  أي،األول( :السمعاني

  : األصولیین في اصطالح اإلجماع :ثانیا
 واختلفــوا فــي ذلــك  تبعــا الخــتالفهم فــي ، فــي معنــاه االصــطالحياألصــولیینتفاوتــت عبــارات 

  . وشروطه، وأنواعه،ضوابطه
                                                 

 .٧١: من اآلیة سورة یونس، )١(
  .٨٤٥/ ٢ ، والمهذب في علم أصول الفقه المقارن ٦٤ / ١ في الشریعة اإلسالمیة اإلجماع :ینظر )٢(
، والترمــذي ، أبــواب  ) ٤٢٥٣  (٩٨ / ٤أبــو داود ، كتــاب الفــتن والمالحــم ، بــاب ذكــر الفــتن ودالئلهــا :  أخرجــه )٣(

: ، قـال األلبـاني ) ٢١٦٧ (٤٦٦ / ٤ ، باب ما جاء فـي لـزوم الجماعـة الفتن عن رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم
 .صحیح 

  .١٥/ ٣ ، والقاموس المحیط ١٠٨/ ١ ، والمصباح المنیر ٦٠/ ١مختار الصحاح :  ینظر)٤(
  . ٢٢٤/ ٤ ، والمحصول للرازي ٢٩٤/ ٢ المستصفى من علم األصول للغزالي :ینظر )٥(
 .٧١ إرشاد الفحول للشوكاني ص:ینظر )٦(
  .٢/٢١١، وشرح الكوكب المنیر ٣/٥، وشرح مختصر الروضة ١/١٠١ اإلحكام لآلمدي :ینظر )٧(
 ، المهــذب فــي ٢٢٤/ ٣ ،  وتیــسیر التحریــر شــرح كتــاب التحریــر ٣٧٥ / ١  روضــة النــاظر وجنــة المنــاظر:ینظــر )٨(

  .٨٤٥ / ٢علم أصول الفقه المقارن 
  . ٤٣٦/ ٤  البحر المحیط في أصول الفقه:ینظر ، و١٨٨/ ٣ قواطع األدلة في أصول الفقه )٩(



 

 ٢٨١ 

 

   
 

 مـن اإلجمـاع،فقد تفاوتت عباراتهم في القیود التي من الواجب توافرهـا فـي : ومن جهة أخرى 
  .  على ما سنبینه في ما یلي اإلجماع، ومسائل ،اص واالشخ،جهة الزمان

 مما ، وأطلق قید العصراإلجماع، باالشخاص ومسائل اإلجماع قید األصولیین فبعض :أوال 
 ، ینعقد في أي عصر سواء أكان في عـصره صـلى اهللا علیـه وسـلم أم بعـد وفاتـهاإلجماعیفهم منه ان 

  :ومن هؤالء

لمائها على حكـم  أو اتفاق ع،فهو اتفاق األمة: (إذ قال ،ما عرفه الجویني في التلخیص .١
  .)١()من أحكام الشریعة

اتفــاق مجتهــدي عــصر مــن أمــة : ( إذ قــال،وعرفــه ابــن أمیــر الحــاج فــي التقریــر والتحبیــر .٢
 .)٢() على أمر شرعيمحمد 

 فإنمــا نعنــي بــه اتفــاق اإلجمــاعأمــا تفهــیم لفــظ : ( إذ قــال،وعرفــه الغزالــي فــي المستــصفى .٣
  .)٣() خاصة على أمر من األمور الدینیةأمة محمد 

اتفـاق علمـاء العـصر مـن أمـة محمـد : ( إذ قـال،وعرفـه ابـن قدامـة المقدسـي فـي الروضـة .٤
٤() على أمر من أمور الدین(. 

 وأطلق قید االشخاص فـشملت العـالم اإلجماع بالعصر ومسائل اإلجماعومنهم من قید  :ثانیا
 . ومن هؤالء ، والمجتهد ومن هو دون رتبة االجتهاد،الشرعي وغیره من العوام

 جملة أهل الحـل والعقـد مـن أمـة محمـد اتفاق : ( إذ قال،ما عرفه اآلمدي في اإلحكام .١

 .)٥()في عصر من االعصار على حكم واقعة من الوقائع

                                                 
  .٦ / ٣ التلخیص في أصول الفقه )١(
  .٨٠ / ٣والتحبیر على تحریر الكمال بن الهمام البن أمیر الحاج  التقریر )٢(
 .٣٢٥/ ١لة المستصفى للغزالي ، ط الرسا )٣(
 ، وقریب منه تعریف أمیر بادشاه الحنفـي ، وتعریـف نجـم الـدین الطـوفي ، ٣٧٦ / ١ روضة الناظر وجنة المناظر )٤(

  .٢٢٤ / ٣ ، وتیسیر التحریر ٦ / ٣ شرح مختصر الروضة :ینظر
  .١٩٦ / ١ اإلحكام في أصول األحكام لآلمدي )٥(



 

 ٢٨٢ 

 

   
 

هـو اتفـاق أهـل الحـل والعقـد فـي هـذه : ( إذ قـال، وعرفه القرافي فـي شـرح تنقـیح الفـصول .٢
 .)١()ر من األموراألمة في أم

 لیشمل اإلجماعشخاص وأطلق قید مسائل  بالعصر واألاإلجماعومنهم من قید  :ثالثا
 لم تفرق بین اإلجماعإن األدلة الدالة على حجیة  :وقالوا ،والدنیوي ،والعقلي ، واللغوي،الشرعي
 وممن ،)٢( حجة في كل األموراإلجماعیكون  وعلیه وجب أن ، على أمر دیني أو دنیوياإلجماع

  :عرفه بذلك

 بعـد فهـو اتفـاق مجتهـدي أمـة محمـد ( : إذ قـال،ما عرفه الزركشي فـي البحـر المحـیط .١
 .)٣()األعصاروفاته في حادثة على أمر من األمور في عصر من 

اتفــاق مجتهــدي األمــة بــالقول أو : (  إذ قــال،نــصاري فــي غایــة الوصــولوعرفــه زكریــا األ .٢
 فــي عــصر علــى أي أمــر كــان مــن دینــي ودنیــوي  بعــد وفــاة محمــد ،الفعــل أو التقریــر

 .)٤()وعقلي ولغوي
 بعـد وفاتـه هو اتفاق مجتهدي أمة محمد : ( بقوله،وعرفه الشوكاني في إرشاد الفحول .٣

 .)٥()في عصر من األعصار على أمر من األمور
اتفـاق مجتهـدي األمـة : ( إذ قـال،حریـرن في التحبیر شرح ال،وعرفه عالء الدین المرداوي .٤

 .)٦(ِفي عصر على أمر، ولو فعال، بعد النبي 
 وأطلـق ، وال باألشـخاصاإلجماع،  وال بمسائل، ال بالعصراإلجماعومنهم من لم یقید  :رابعا 

  : وممن عرفه بذلك، ما لیس منهه فأدخل فی،التعریف عن أي قید

فهو عبارة عن اتفـاق أهـل الحـل والعقـد مـن أمـة : ( إذ قال،ما عرفه الرازي في المحصول .١
 .)٧() على أمر من األمورمحمد 

                                                 
  .٣٢٢ / ١ شرح تنقیح الفصول )١(
  .٦٦ / ١ في الشریعة اإلسالمیة  اإلجماع :ینظر )٢(
  .٣٧٩ / ٦ البحر المحیط في أصول الفقه  )٣(
  .١١٢/ ١ غایة الوصول في شرح لب األصول  )٤(
    .١٩٣ / ١ تحقیق الحق من علم األصول إلى إرشاد الفحول )٥(
  .١٥٢٢ / ٤ التحبیر شرح التحریر )٦(
  .٢٠ / ٤  المحصول للرازي)٧(



 

 ٢٨٣ 

 

   
 

 .)١()فاق علماء العصر على حكم النازلةات: ( إذ قال،وعرفه أبو یعلى في العدة .٢
 .)٢()هو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة (: إذ قال،وعرفه الشیرازي في اللمع .٣

 لذلك كان تعریفه اإلجماع، وبمسائل ،شخاص وباأل، بالعصراإلجماع من قید  ومنهم:خامسا
  : وممن عرفه بذلك،نه من ممیزات الحد أن یكون جامعا مانعا أل،جامعا مانعا

اتفــاق مجتهــدى عــصر مــن هــذه األمــة بعــد : ( إذ قــال،مــا عرفــه ابــن اللحــام فــي المختــصر -١
 .)٣() َأمر دینىعلى وفاة نبینا محمد 

اتفــاق مجتهــدي أمــة : ( إذ قــال،وعرفــه عبــد اهللا بــن یوســف فــي تیــسیر علــم أصــول الفقــه -٢
 .)٤()ور على حكم شرعي بعد وفاته في عصر من العصمحمد 

اتفـاق مجتهـدي أمـة : ( إذ قـال،ربعـةدلـة األوعرفه محمد دمبي دكوري في القطعیـة مـن األ -٣
 .)٥()عصر من األعصار على أمر من أمور الدین، في ، بعد وفاته، في حادثةمحمد 

  .)٦( حدود غیر ذلك یطول الكالم بذكرهااإلجماعوللعلماء في تعریف 

 وهـــو مـــا كملـــت محترزاتـــه ،جمـــاعنـــسب لإلومــن جملـــة مـــا تقـــدم یمكـــن أن نختـــار التعریــف األ
ــادة والنقــــصان  ،  بالعــــصراإلجمــــاعمكن بــــذلك اختیــــار تعریــــف ممــــن قیــــد  فــــی،وضــــبط الحــــد مــــن الزیــ

 اإلجمـاعصول من المعاصرین قیدوا مـسائل  وأیضا من كتب في األاإلجماع، وبمسائل ،شخاصوباأل
 علـــى المـــسائل التـــي ال مـــساغ اإلجمـــاع حتـــى ال ینعقـــد ،حكـــام الـــشرعیة االجتهادیـــةبـــأن تكـــون مـــن األ

  : د عبید الكبیسي إذ قال في تعریفهخ الدكتور حم وممن سلك هذا المسلك الشی،لالجتهاد فیها

                                                 
  .١٧٠ / ١ العدة في أصول الفقه )١(
  .٨٧ / ١ اللمع في أصول الفقه للشیرازي )٢(
  .٧٤ / ١البن اللحام :  أحمد بن حنبل اإلمام المختصر في أصول الفقه على مذهب )٣(
  .١٦٠ / ١لعبد اهللا بن یوسف العنزي  :  تیسیر علم أصول الفقه )٤(
  .٣٨٦ / ١لمحمد دمبي دكوري :  القطعیة من األدلة األربعة  )٥(
، ٢٣/ ١، ومبـادئ األصـول ٢١١/ ٢ر ، وشرح الكوكـب المنیـ٧٤/ ١المختصر في أصول الفقه :  ینظر في تعریفه)٦(

ــم األصــول ٦٤/ ١اإلســالمیة  فــي الــشریعة اإلجمــاعو ي علــم أصــول الفقــه  والمهــذب فــ،٦٤/ ١، واألصــول مــن عل
 .٤٩/ ١لفقه على منهج أهل الحدیث ، وأصول ا٨٤٥ /٢المقارن 



 

 ٢٨٤ 

 

   
 

 علــى حكــم شــرعي ، فـي عــصر مــن العـصور، بعـد وفــاة رســول اهللا ،تفـاق مجتهــدي األمــةا(
  .)١() في واقعة من الوقائع،اجتهادي

 االتحــاد واالشــتراك فــي األقــوال واألفعــال، والــسكوت، والتقریــر، :  المــراد بــه»اتفــاق«: قولــه

 وكــذلك لــو ، علــى قــول مــن األقــوال یكــون إجماعــا فلــو اتفقــوا،واحتــرز بــه عــن االخــتالف

 .)٢(ركةاتفقوا على فعل، كما إذا شرع أهل االجتهاد جمیعا في المزارعة أو الش

 كــل :  والمجتهـد هـو، هـو اتفـاق المجتهـدیناإلجمــاعن المعتـد بـه فـي  أل»مجتهـدي« :قولـه

 ، وعامــة النــاس،فــاق غیــرهم مــن المفكــرین فــال عبــرة  بات،مــن تــوفرت فیــه شــروط المجتهــد

 .)٣(اإلجماع وال تقدح مخالفتهم في انعقاد ،وطالب العلم الذین لم یبلغوا درجة االجتهاد

 جمیع المجتهدین، فـال یـصح اتفـاق  یجب أن یكون االتفاق من»اتفاق المجتهدین« :قوله 

 ألن الحق قد یكـون فـي ،ف واحد منهم فال یسمى ذلك إجماعابعض المجتهدین، فلو تخل

ـــل ــب األقــ ــم تكتمـــــل فیـــــه شـــــروط ،جانـــ ـــذلك اتفـــــاق غیـــــر المجتهـــــدین كالعامـــــة ومـــــن لـــ  وكــ

 .)٤(االجتهاد

 َاألمــة«: قولـه  أخــرج اتفـاق المجتهــدین مــن اتبـاع الــشرائع الــسابقة نحـو الیهــود والنــصارى »ُ

 .)٥(وغیرهم، فال یعتد بإجماعهم وال خالفهم

                                                 
 .  ٩١م، ص٢٠٠٩، ١، ط أصول األحكام وطرق االستنباط، دار السالم دمشق)١(
هـذب فـي  ، والم٦٥/ ١ فـي الـشریعة اإلسـالمیة اإلجمـاع، و٢١١/ ٢تصر التحریـر شـرح الكوكـب المنیـر  مخ:ینظر )٢(

 .٨٤٥/ ٢علم أصول الفقه المقارن 
  .٦٥/ ١ في الشریعة اإلسالمیة اإلجماع، و٢١١ / ٢ مختصر التحریر شرح الكوكب المنیر :ینظر )٣(
 علــم أصــول الفقــه المهــذب فــي ، و٦٥/ ١واإلجمــاع فــي الــشریعة اإلســالمیة ، ١١٧ المستــصفى للغزالــي ص:ینظــر )٤(

  .١٥٦/ ١ الفقه عند أهل السنة والجماعة ، ومعالم أصول٨٤٦/ ٢المقارن 
  .٢/٢١١لمنیر ، وشرح الكوكب االمصادر السابقة: ینظر )٥(



 

 ٢٨٥ 

 

   
 

 أخرج اتفاق المجتهدین في حیاة النبي »بعد وفاته«: قوله ،فإن هذا ال یسمى إجماعا ، 

 وحینئـذ فـالحكم ثابـت  ر فـال یخلـو إمـا أن یـوافقهم النبـي علـى أمـاإلجمـاعإذ لـو حـصل 

 .)١( لمخالفته النصاإلجماعٕ، واما أن یخالفهم وحینئذ یطرح اإلجماع ال ببالسنة

 لبیــان أنــه إذا أجمــع المجتهــدون فــي عــصر مــا علــى »فــي عــصر مــن العــصور« :قولــه 

 .)٢(صحاب وال یختص ذلك بعصر األ، صار إجماعهم حجة،حكم

 ًون متعلقــا بحكــم شــرعي یهــم  یــشترط أن یكــاإلجمــاع لبیــان أن »علــى حكــم شــرعي«: قولــه
ــدین كاالت،فالمكلــ فــاق علــى  وخــرج بــذلك اتفــاق المجتهــدین علــى أمــر لــیس مــن أمــور ال

 .)٣( ونحو ذلك،بعض مسائل اللغة، أو الحساب، أو األمور الدنیویة، والعقلیة

 حكـام الـشرعیة  كاأل،جتهاد فیـه لیخرج بذلك ما ال مجال لال»حكم شرعي اجتهادي«: قوله

 .)٤(إذ ال یكون محال للتشاور واالجتهاد ،نص قطعي الثبوت والداللةالثابتة ب

 اإلجمـاع،ئل  وبمـسا،شـخاص وباأل، بالعـصراإلجمـاعوبهذا یتضح أرجحیة الرأي الذي خص 
  . أعلمتعالى، واهللا وعلیه أكثر العلماء

 فـشرع أوال بتعریفـه اللغـوي ، بمعنـاه اللغـوي واالصـطالحياإلجمـاع تعریـف إلـىب ابن حزم ذه
، وهـو حینئـذ مـضاف وهـو االتفـاق: ، ثـم قـالما اتفق علیه اثنان فصاعدا:  في اللغةاإلجماع:  لإذ قا
  . )٦(فق لتعریف اللغویین في المعنى الثاني، وتعریفه هذا موا)٥( ما أجمع علیهإلى

                                                 
 .المصادر السابقة: ینظر )١(
، ١٥٦ / ١ ، ومعـــالم أصـــول الفقـــه عنـــد أهـــل الـــسنة والجماعـــة ٦٥ / ١  فـــي الـــشریعة اإلســـالمیةاإلجمـــاع :ینظـــر )٢(

  .٩٢ ، و أصول األحكام للدكتور حمد الكبیسي ص١٧٠، ١٦٣
  .٢/٨٤٦ ، والمهذب في علم أصول الفقه المقارن ١/٦٦ في الشریعة اإلسالمیة اإلجماع :ینظر )٣(
  . ٩٣ أصول األحكام للدكتور حمد الكبیسي ص:ینظر )٤(
 .٤٧ / ١ اإلحكام في أصول األحكام البن حزم : ینظر)٥(
 .١٥/ ٣ ، والقاموس المحیط ١٠٨/ ١ ، والمصباح المنیر ٦٠/ ١مختار الصحاح : ینظر )٦(



 

 ٢٨٦ 

 

   
 

 حقیقة في معنى االتفاق اإلجماعن بأ  القولإلى الذین ذهبوا األصولیینوهو بذلك یوافق رأي 
  . )١( عنهماعاإلج مجاز في معنى العزم لصحة سلب ، الذهنإلىلتبادره 

  : اصطالحااإلجماعتعریفه 
 الذي تقوم اإلجماع، وفرق فیه بین  بمعناه االصطالحياإلجماعتعریفه بعد ذلك استرسل في 

 الـذي تقـوم بـه الحجـة اإلجمـاعوأمـا : اللم یكن إجماعا في الشریعة إذ قـ وما ،به الحجة في الشریعة
 ولـیس ،فهو ما اتفق أن جمیع الصحابة رضـي اهللا عـنهم قـالوه ودانـوا بـه عـن نبـیهم : (في الشریعة

  .)٢() في الدین شیئا غیر هذااإلجماع

، اإلجمـاع وباألشـخاص، وبمـسائل ،ر بالعـصاإلجمـاعف االصطالحي قد قید وهو بهذا التعری
 ولكـــن هـــذا التقییـــد الـــذي تبنـــاه كـــان ضـــمن ضـــوابط ،سویكـــون بـــذلك قـــد وافـــق أصـــحاب القـــول الخـــام

، ن یكــون تعریفــه جامعــا مانعــاساســیة أل، وهــذه الــضوابط هــي التــي أخرجتــه مــن الممیــزات األوشــروط
  .یز تعریفهم بالجامع المانعذین تمعلى خالف من وافقهم ال

 قال ابن ، بعصر الصحابة فقطإذ قید العصر: فالشرط الذي وضعه بتقییده للعصر .١
وأما من قال إن إجماع أهل كل عصر فهو إجماع كل صحیح فقول الباطل لما : (حزم

 .)٣()ذكرنا من أنهم بعض المسلمین ال كلهم
ال ما إ إجماع  فال،فقد قیده بالصحابة فقط: الشرط الذي وضعه بتقییده لألشخاصأما  .٢

 المفترض علینا اإلجماع أن ،فصح بیقین ال مریة فیه: (، إذ قالأجمع علیه الصحابة
 .)٤()تباعه إنما هو إجماع الصحابة رضي اهللا عنهم فقطا

 فقد قیده بالمسائل التي جاءت ،اإلجماعه لمسائل وأما الشرط الذي وضعه بتقیید .٣
:      قال ابن حزم،ال عن توقیفإ فال إجماع ، ودان بها الصحابة فقط،بالكتاب والسنة

 .)٥()ن توقیفوهذا إنما هو حجة في أنه ال إجماع إال ع(
                                                 

 .٢/٢١١ ، وشرح الكوكب المنیر ٣/٥، وشرح مختصر الروضة ١٠١/ ١ اإلحكام اآلمدي : ینظر)١(
 .٤٧ / ١اإلحكام في أصول األحكام البن حزم  )٢(
 .١٤٩ / ٤اإلحكام في أصول األحكام البن حزم  )٣(
 .٣٣: النبذ )٤(
 .١٤٧ / ٤اإلحكام في أصول األحكام البن حزم  )٥(



 

 ٢٨٧ 

 

   
 

 ،ر هو تقید بما تحمله النصوص الشرعیة من أحكام في مذهب أهل الظاهاإلجماع كما أن 
 فصح أنه ال إجماع إال على نص وال اختالف ،فصح أنه ال شيء إال وفیه نص جلي: (قال ابن حزم
  .)١()إال في نص

: جماعا أبدا، قال ابن حزمإ یعد أما ما كان باجتهادهم أو على أمر شرعي اجتهادي فهذا ال
ضهم ولو واحد منهم وأما ما لم یكن إجماعا في الشریعة فهو ما اختلفوا فیه باجتهادهم أو سكت بع(

 .)٢()في الكالم فیه

 

 

 

ـــة مـــن  بعـــاإلجمـــاعن تخـــصیص إ ـــى جمیـــع العـــصور واألزمن ـــصحابة دون تعمیمـــه عل صر ال
 فـي مـذهب اإلجمـاع فجمیعها متفقـة علـى أن ،المسائل التي ترددت على نحو كثیر في كتب األصول

جمــاع مــا ســواه فهــو إجمــاع غیــر صــحیح وال تقــوم بــه إ امــا ،أهــل الظــاهر هــو إجمــاع الــصحابة فقــط
 والذي علیـه جمهـور علمـاء األصـول أن إجمـاع ،نیصولی بعض األإلى ونسب هذا القول أیضا ،حجة

  .تعالىن شاء اهللا إ والبن حزم آراؤه وأدلته بین الموقفین على ما سنبینه ،كل عصر حجة

  ؟ أم إجماع كل عصر حجة، یختص بالصحابة فقطاإلجماع هل :وأصل المسألة 

أم یعـــد  ،جمـــاع الـــصحابة فقـــطإ هـــل یخـــتص ب، المحـــتج بـــهاإلجمـــاعاختلـــف االصـــولیون فـــي 
  : على قولین،إجماع غیرهم حجة

  . بل یعد إجماع غیرهم حجة، بالصحابة فقطاإلجماعال یختص : ولالقول األ

                                                 
 .١٤٠ / ٤المصدر السابق   )١(
 .٤٧ / ١المصدر السابق  )٢(



 

 ٢٨٨ 

 

   
 

، )٢( أحمــد رحمــه اهللاإلمــام وهــو الــراجح عــن ،)١(أكثــر الحنفیــة والــشافعیة والمالكیــة: وهــو قــول 
وهـو اختیـار أبـي ،  والطوفي مـن الحنابلـة، وابن بدران، والقاضي أبو یعلى،أبو الولید الباجي: وبه قال
  .)٤( وابن عقیل)٣(الخطاب

 فإن لم ،ینظر ما كان عن رسوله : ( العلم وقد وصف أخذ، أحمد رحمه اهللاإلمامقال  - 
  .)٥()أصحابه، فإن لم یكن فعن التابعینیكن، فعن 

ُال یخ: (ل ابن بدرانقا -  َلصحابة بل إجماع ك بااإلجماعَتص َ ْ  .)٦()َّل عصر حجةِ
ال من شذ أن إجماع أهل كل إالذي علیه سلف األمة وخلفها : (قال أبو الولید الباجي - 

 .)٧()الفهعصار المسلمین حجة یحرم خأعصر من 
حجة، وال یجوز إجماعهم على إجماع أهل كل عصر : (الحنبليبو یعلى أقال  - 

 .)٨()الخطأ

ــاني ــول الث  وال یعــد إجمــاع غیــرهم ،جمــاع الــصحابة فقــطإ المحــتج بــه باإلجمــاع یخــتص :الق
هر  وهـو ظـا، وبه قـال بعـض الـشافعیة، ونقله عن جمیع الظاهریة،وهو قول ابن حزم الظاهري، حجة

  .)٩(ابن حبان في صحیحه

                                                 
، وروضــة النــاظر ١٤٩ / ١، والمستــصفى ٤٢٧ / ١، والفقیــه والمتفقــه للخطیــب البغــدادي ١٠٩٠ /٤ العــدة :ینظــر )١(

، وبیـان المختـصر ٤٧ / ٣ ، وشـرح مختـصر الروضـة ٢٣٠ / ١حكام في أصول األحكـام لآلمـدي ، واإل٣٩٧/ ١
 ، ٧٥ / ١ ، والمختـــصر فـــي أصـــول الفقـــه ٤٣٨ / ٦ ، والبحـــر المحـــیط ٥٥١ / ١شـــرح مختـــصر ابـــن الحاجـــب 

 . ٢١٨ / ١ٕ، وارشاد الفحول ٢٣٣ / ٢وشرح الكوكب المنیر 
 . المصادر السابقة :ینظر )٢(
  .٢٦٧/ ٣التمهید :  ینظر)٣(
  .٢٣٣ / ٢ شرح الكوكب المنیر :ینظر )٤(
  .٣١٧ / ١ ، والمسودة في أصول الفقه ١٠٩٠ / ٤ العدة في أصول الفقه :ینظر )٥(
 .٣/٤٧ شرح مختصر الروضة :ینظر، و١/٢٨٠ أحمد البن بدراناإلمام مذهب إلى المدخل )٦(
 . ٤٨٦:  أحكام الفصول)٧(
 .١٠٩٠/ ٤ العدة في أصول الفقه )٨(
، ٣٣، والنبـــذ الكافیـــة ص١٤٧/ ٤حكـــام فـــي أصـــول األحكـــام البـــن حـــزم ، واإل٤٧١/ ٥ صـــحیح ابـــن حبـــان :ینظــر )٩(

  . ٤٣٨ / ٦، والبحر المحیط ٣٩٧/ ١ ، وروضة الناظر ١٠٩٠/ ٤والعدة 



 

 ٢٨٩ 

 

   
 

 ١( والحلواني،وهو اختیار الخالل: قال ابن النجار في الكوكب المنیر(. 
 ٢( وعن ابن خواز منداد من المالكیة،وحكاه الباجي عن إسماعیل بن علیة(. 
 ٣( وبعض الشافعیة، وابن برهان،وحكاه الموفق عن القاضي الباقالني(. 
 قال أبو سلیمان وكثیر من أصحابنا ال إجماع إال إجماع : (قال ابن حزم في اإلحكام

 .)٤()الصحابة رضي اهللا عنهم
 ٥()تباعه إنما هو إجماع الصحابةا المفترض علینا اإلجماعف: (وقال في النبذ الكافیة(. 
 وأعیذوا ، عندنا إجماع الصحابة الذین شهدوا هبوط الوحي والتنزیلاإلجماعو: (قال ابن حبان 

 .)٦()التبدیلمن التحریف و

ً نمطا اسـتداللیا خاصـا عنـد الظاهریـة فهـو محـصور عنـدهم فـي زمـن الـصحابةاإلجماعیأخذ  ً ً 
 الذي تقوم به الحجة هو ما وقع التیقن به مـن  جمیـع الـصحابة وعرفـوه اإلجماعف: قال ابن حزم ،فقط

حـد كتیقننـا أنهـم كلهـم رضـي اهللا عـنهم صـلوا معـه علیـه الـسالم الـصلوات أوقالوا بـه ولـم یختلـف مـنهم 
لهــم صــلوا نهــم كأ و،نــه صــالها مــع النــاس كــذلكأ أو علمــوا ،ســجودها كمــا فــي عــدد ركوعهــا و،الخمــس

  .)٧(معه

                                                 
  .٢٣٤ / ٢ مختصر التحریر شرح الكوكب المنیر :ینظر) ١(
 . ٤٨٦:  أحكام الفصول :ینظر )٢(
  .٣٩٧ / ١ روضة الناظر وجنة المناظر :ینظر )٣(
  .١٤٧ / ٤ اإلحكام في أصول األحكام البن حزم )٤(
  . ٣٣ النبذ الكافیة ص)٥(
  .٤٧١ / ٥ صحیح ابن حبان  )٦(
 . ٤/١٥٤ اإلحكام في أصول األحكام البن حزم  :ینظر )٧(



 

 ٢٩٠ 

 

   
 

 قـــول مــن تقدمـــه فـــي نمـــا نقــلٕا و،وهــذا الـــرأي الــذي تبنـــاه ابــن حـــزم لـــم یكــن مـــن بنیــات أفكـــاره
قــال ســلیمان وكثیــر مــن أصــحابنا ال إجمــاع إال إجمــاع الــصحابة : المــذهب الظــاهري، قــال ابــن حــزم

  .)١(رضي اهللا عنهم

 الـذي یحـرم خالفـه اإلجمـاعوقـال داود إن : (یـد البـاجي فـي كتابـه أحكـام الفـصولقال أبـو الول
  .)٢()ن إجماع المؤمنین في سائر العصور دو،هو إجماع الصحابة فقط

اختــصاص حجیــة  إلــىوقــد ذهــب : ( الفحــول حــین قــالوأكــد هــذا الــرأي الــشوكاني فــي إرشــاد
  .)٣() بإجماع الصحابة داود الظاهرياإلجماع

 عذر إجماع جمیع علماء اإلسالم بعد عصر الصحابة بسبب توسع رقعة العمران البشري ت
 مكان واحد وفي زمن واحد  وهذا یجعل إجماع علماء اإلسالم في،وتطور الحیاة اإلنسانیة

 .)٤(ًن لم یكن مستحیالإأمرا متعذرا وصعبا 
 أما الصحابة فكانوا كلهم بحضرة رسول اهللا وما بعد تفرقهم فالحال ،تفرقهم في البالد  قبل 

  . )٥(الهم كالحال فیمن بعدهم سواء وال فرقفي تعذر حصر أقو

  وقد قسمه ثالثة أنواع رئیسةاإلجماع،تكلم ابن حزم على نحو واضح ومبسط عن تفاصیل ، 
ین قسمما الأ واإلجماع، یستفهم فیه عن المقصود بول وجه سؤاال فالقسم األ،ودلل على ذلك

  . وبأي شيء یعرفاإلجماع الثاني والثالث فوجه سؤاال استفهامیا بم

                                                 
 .١٤٧/ ٤ المصدر السابق :ینظر )١(
 . ٤٨٦  إحكام الفصول)٢(
 . ١/٣١٧ إرشاد الفحول )٣(
 . ٤/١٥٠ إلحكام في أصول األحكام البن حزم ا:ینظر )٤(
 .   المصدر السابق:ینظر )٥(



 

 ٢٩١ 

 

   
 

ْإجماع من هو( :قال: ولالقسم األ  ،) رضـي اهللا عـنهم أم األعـصار بعـدهمإجماع الصحابة: َ
قــال سـلیمان وكثیـر مــن : ( یخـتص بجمیــع الـصحابة، حیـث قـالاإلجمـاعفأجـاب عـن تـساؤله هــذا بـأن 

  .)١()لصحابة رضي اهللا عنهمإال إجماع اأصحابنا ال إجماع 

وأمـا مـن قـال إن إجمـاع أهـل كـل عـصر فهـو إجمـاع كـل صـحیح فقـول الباطـل : واحتج لذلك
  .)٢(لما ذكرنا من أنهم بعض المسلمین ال كلهم

  .)٣()؟ وبأي شيء یعرف أنه إجماع؟جماعاإلوأي شيء هو : (قال: القسم الثاني

  :  ینقسم قسمین، المتیقن وال إجماع غیرهاإلجماع الذي هو اإلجماع إن  بقولهأجاب عن ذلكو

كـل مـا ال یـشك فیـه أحـد مـن أهـل اإلسـالم فـي أن مـن لـم یقـل بـه فلـیس مـسلما نحـو : أحدهما
 أنهـا إجمـاع  فقـد صـح، ونحو وجوب الصلوات الخمـس، وأن محمدا رسول اهللاشهادة أن ال إله إال اهللا
  .من جمیع أهل اإلسالم

 أو تـیقن أنـه ،شـيء شـهده جمیـع الـصحابة رضـي اهللا عـنهم مـن فعـل رسـول اهللا : وثانیهما
  .)٤( منهمعرفه كل من غاب عنه 

ٌ وال أن یعـرف إجمـاع ، خارجا عنهمـااإلجماع أن یكون إلى وال سبیل ،فهذان قسمان لإلجماع ُ
  .)٥( وال یمكن ألحد إنكارهما وما عداهما فدعوى كاذبة،بغیر نقل صحیح إلیهما

فـصح أن قولنـا بـأال یتبـع مـا روي عـن أحـد مـن الـصحابة إال أن یوجـد : ( القـولإلىلص ثم خ
 الـصحیح اإلجمـاع وأن وجـوب اتبـاع النـصوص هـو ،في قرآن أو سـنة هـو إجمـاع الـصحابة الـصحیح

  .)٦()وهو قولنا

                                                 
 ١٤٧ / ٤ اإلحكام في أصول األحكام البن حزم )١(
  .١٤٩ / ٤ المصدر السابق :ینظر )٢(
  .١٤٧ / ٤ المصدر السابق :ینظر )٣(
  .١٥٠ / ٤ المصدر السابق :ینظر )٤(
 ١٥٠ / ٤ اإلحكام في أصول األحكام البن حزم :ینظر )٥(
  .١٥١ / ٤اإلحكام في أصول األحكام البن حزم   )٦(



 

 ٢٩٢ 

 

   
 

 

  :ولأدلة القول األ: أوال
  : كما سنبینه،استدل أصحاب القول األول بأدلة عدة من الكتاب والسنة والمعقول

  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّ :تعالىقوله : من الكتاب

 هذا النص ورد على عمومه )١(َّمت  زت رتيب ىب نب مب زب رب يئ

  .)٢(لم یفرق بین الصحابة وبین غیرهم
وقولـه ، )٣())إن أمتـي ال تجتمـع علـى ضـاللة(( :قولـه : الـسنة ویدل علیه من  :من السنة

:)) فهــو عنــد اهللا حــسن، ومــا رآه المــسلمون قبیحــا، فهــو عنــد اهللا مــا رآه المــسلمون حــسنا ،ً
من فارق الجماعة مات میتة جاهلیة، ومـن فـارق الجماعـة قیـد شـبر خلـع : ((وقولـه ، )٤())قبیح

ِربقة اإلسالم من عنقه ْ وغیر ذلك من األدلة التي وردت علـى عمومهـا ولـم تفـرق بـین الـصحابة ، )٥())ِ
  .)٦(وغیرهم

                                                 
 .١١٥ : سورة النساء، آیة)١(
 .٤٢٧/ ١ه للخطیب البغدادي المتفق الفقیه و:ینظر )٢(
، وأبي داود، كتاب الفتن والمالحـم، بـاب )٣٩٥٠ (١٣٠٣/ ٢ ، باب السواد األعظمابن ماجة، كتاب الفتن:  أخرجه)٣(

، قــال )٢١٦٧ (٤٦٦/ ٤، والترمــذي، أبــواب الفــتن، بــاب مــا جــاء فــي لــزوم الجماعــة )٤٢٥٣ (٩٨/ ٤ذكــر الفــتن 
 .صحیح: األلباني

 ٨٤/ ٦ضــــي اهللا عنــــه ، مــــسند عبــــد اهللا بــــن مــــسعود رمــــد فــــي مــــسند المكثــــرین مــــن الــــصحابةح أاإلمــــام:  أخرجــــه )٤(
تـاب معرفـة ، ك، والحاكم في المـستدرك)٣٦٠٢ (٥٨/ ٤، والطبراني في المعجم األوسط، من اسمه زكریا )٣٦٠٠(

 هـــذا حـــدیث صـــحیح: قـــال الحـــاكم) ٤٤٦٥ (٨٣ / ٣و طلحـــة ، أمـــا حـــدیث ضـــمرة وأبـــالـــصحابة رضـــي اهللا عـــنهم
 .اإلسناد

، أبـواب األمثـال عـن رسـول ، والترمـذي) ٤٧٥٨ (٢٤١/ ٤ بـاب فـي قتـل الخـوارج ،أبو داود ، كتاب السنة:  أخرجه)٥(
هــذا حـدیث حــسن : أبــو عیـسىقـال ) ٢٨٦٣ (١٤٨/ ٥، ، بـاب مـا جــاء فـي مثــل الـصالة والــصیام والـصدقةاهللا 

 .صحیح غریب
، ٥٥١/ ١ر شــرح مختــصر ابــن الحاجــب بیــان المختــص، و٢٣٠/ ١إلحكــام فــي أصــول األحكــام لآلمــدي ا :ینظــر )٦(

 . ٤٤٠/ ٦والبحر المحیط للزركشي 



 

 ٢٩٣ 

 

   
 

األمة عبارة عـن الجماعـة، وحقیقـة ذلـك الموجـود حـال حـصول هـذا القـول منـه دون : فإن قیل
  .عصر من یوجد

 مــن الـصحابة، ومــنهم مــن أهــل  وألن غیــر الــصحابة أكثـر عــددا،هـو حقیقــة فــي الكـل: جوابــه
 قـــول األكثـــر إلـــى قـــول الـــصحابة مـــع قلـــتهم، فـــالرجوع إلـــىثـــر مـــنهم، فـــإذا وجـــب الرجـــوع االجتهـــاد أك

  .)١(أولى

  :من المعقول .١

 حجــة غیــر خارجــة كمــا ذكرنــاه مــن الكتــاب والــسنة اإلجمــاعن االدلــة التــي وردت علــى كــون إ
ًصر وعصر، بل هو جائز ألهل كل عـصر بنـاء علـى والمعقول، وكل واحد منها ال یفرق بین أهل ع

  .)٢(جوازه في عصر الصحابة

  :أدلة القول الثاني: ثانیا
 وال یجــوز ،جمــاع الــصحابةإجمـاع إال إ أنــه ال ىإلــاسـتدل أصــحاب القــول الثــاني الـذین ذهبــوا 

  : بأدلة من الكتاب والسنة والمعقول ،مخالفتهم من قبل التابعین

 : من الكتاب .١

 مم خم حم جمهل مل خل حل جل مك لك خك حك جكُّ :تعالىقوله 

 هئ مئ هي ميخي حي جي ٰه مه جه هن من خن حن جن

 .)٣(َّمب

  . اهللا ورسولهإلى  لیس رداجماعاإلإن القول ب : وجه االستدالل
  .)٤( من أدلته، فقد رددناه إلیهاإلجماع أدلة اهللا ورسوله، وإلىفردوه : أن معناه: والجواب

                                                 
 .١٠٩١/ ٤ العدة في أصول الفقه :ینظر )١(
، ٥٥١/ ١ المختــصر شــرح مختــصر ابــن الحاجــب  ، وبیــان٢٣٠/ ١إلحكــام فــي أصــول األحكــام لآلمــدي  ا:ینظــر )٢(

 . ٤٤٠/ ٦والبحر المحیط للزركشي 
  .  ٥٩ سورة النساء، من اآلیة )٣(
 .١٠٩٢/ ٤ العدة في أصول الفقه :ینظر )٤(



 

 ٢٩٤ 

 

   
 

 حي جي يه ىه مه جه ين ىن منُّ :تعالىوقوله 

 .)٢(َّ ٰى ٰر ٰذ يي  ُّ :تعالىوقوله ، )١(َّخي

؛ وألن العقل یجوز )٣(وهذا خطاب موجه للصحابة، فال یدخل فیهم غیرهم: وجه االستدالل
عصمة الصحابة  وقد ثبت الشرع ب،ٕالخطأ على العدد الكثیر وانما وجبت العصمة من طریق الشرع

  .)٤( فمن ادعى عصمة غیرهم فعلیه إقامة الدلیل، ولم یثبت بعصمة غیرهم،في إجماعهم

 یدل علیه أن صغار الصحابة ، فكذلك هاهنا،اآلیتان هما خطاب لجمیع األمة: والجواب
  .)٥(أهل االجتهاد بعد نزول اآلیتین داخلون فیهماالذین بلغوا وصاروا من 

  .إن الشرع خص الصحابة بالعصمة: وأما قولهم

 فلم ، فهو عام في الصحابة وغیرهم،اإلجماع شرع أثبتنا به حجة أن كل: فالجواب عنه
  .)٦(یصح ما قالوه

 :من السنة .٢
 إلىبأن الصحابة لهم مزیة على غیرهم ؛ ألن النبي صلى اهللا علیه وسلم ندب : احتجوا

ُأصحابي كالنجوم، بأیهم اقتدیتم اهتدیت: ((اتباعهم بقوله َْ ُّ ُ َُّ وألنهم مقطوع على عدالتهم، وشاهدوا ، )٧())مِ
  .)٨(التنزیل، وحضروا التأویل

                                                 
 .١١٠:  سورة آل عمران، من اآلیة)١(
  .١٤٣:  سورة البقرة ، من اآلیة )٢(
  .٤٢٧ / ١ ، والفقیه والمتفقه ١٠٩٤ / ٤ العدة في أصول الفقه :ینظر  )٣(
  .٤٣٩ / ٦، والبحر المحیط للزركشي ٤٢٧ / ١ الفقیه والمتفقه :ینظر )٤(
صر شـرح مختـصر  ، وبیـان المختـ٢٣٠/ ١، واإلحكام فـي أصـول األحكـام لآلمـدي ٤٢٨/ ١ الفقیه والمتفقه :ینظر )٥(

 .٤٣٩ / ٦، والبحر المحیط للزركشي ٥٥١ / ١ابن الحاجب 
 . المصادر السابقة:ینظر )٦(
 .٨٩٨/ ٢ جامع بیان العلم وفضله :ینظر )٧(
 .١٠٩٤/ ٤ول الفقه  العدة في أص:ینظر )٨(



 

 ٢٩٥ 

 

   
 

ٕأنهم وان خصوا بهذه المزیة، فلم یكن قولهم حجة لهذه المعاني، وانما كان ألجل : والجواب ُّٕ ُ
  .)١(، وهذا موجود في غیرهم كوجوده فیهمأنهم من أهل االجتهاد

  : من المعقول  .٣
 أن سعة أقطـار األرض وكثـرة العـدد ال تمكـن مـن ضـبط أقـوالهم، ومـن ادعـى هـذا ال :احتجوا

  .)٢(یخفى على أحد كذبه

َأقیمـوا الـصالة: ( وأن ذلـك جـار مجـرى قولـه، أن هذا عـام فـي الـصحابة وغیـرهم:الجوابو َ َّ ُ ِ()٣( 
ُّحجوا(و ُجاهدوا( و)٤()ُ ِ   .)٦( وأنه على العموم)٥() َ

ْأنـه ال فـصل بـین هـذه األمـة وبـین مـن تقـدمها فـي : بأنا قد علمنا مـن ناحیـة العقـول: واحتجوا َ
مـم ٕ وانما انفصلت الصحابة ممـن تقـدمها مـن األ،بالكذب فیها: جواز الخطأ وتعمد الباطل في األخبار

 .)٧(لورود الخبر بذلك، وبقي غیرهم على موجب الدلیل في المنع من قولهم

ال فــرق بــین هــذه األمــة وبــین مــن تقــدمها فیــه نظــر؛ ألن مــن تقــدمها إذا : أن قــولهم: والجــواب

 یـرد علیهـا ِكذبت في اإلخبار عن نبیها وأخطأت فیما یتعلق بالدین، علم خطؤها وكذبها من جهة مـن

ّمن بعد نبیها من األنبیاء، ولیس كذلك أمة نبینا؛ ألنها إذا ضلت وأخطأت لم یرد مـن بعـد مـن یعـرف  َ

                                                 
 . المصدر السابق:ینظر )١(
  .٢١٨ / ١ٕ، وارشاد الفحول للشوكاني ٤/١٥٠ االحكام في اصول االحكام :ینظر )٢(
  .  ٤٣:   سورة البقرة ، من اآلیة )٣(
ـــزء مــــن حــــدیث أخرجــــه )٤( ــــصحابة أاإلمــــام هــــذا جـ ـــن ال ــــرین مـ ــــي مــــسند المكث ــــرة رضــــي اهللا حمــــد ف ، مــــسند أبــــي هری

تــاب ، والنــسائي فــي ك٢/٩٧٥بــاب فــرض الحــج مــرة فــي العمــر  الحــج، كتــاب: ، ومــسلم)١٠٦٠٧ (١٦/٣٥٥عنــه
أیهــا : ، فقــالخطبنــا رســول اهللا : (، ولفظــه، عــن أبــي هریــرة رضــي اهللا عنــه٥/٨٣المناســك، بــاب وجــوب الحــج 

 ...).ُّ قد فرض اهللا علیكم الحج فحجواالناس
 .٣٥: دة، من اآلیة المائ سورة )٥(
 .١٠٩٣/ ٤ العدة في أصول الفقه :ینظر )٦(
 . المصدر السابق:ینظر )٧(



 

 ٢٩٦ 

 

   
 

 مــن أجــل ذلــك هــذه األمــة مــن الــضاللة والكــذب والخطــأ فــي تعــالىمــن جهتــه ضــاللتها، فحــرس اهللا 

  .)١(الدین

ة جمیع الصحابة، فهو دلیل علـى عـصمة غیـرهم، وهو أن كل دلیل ورد بعصم: وجواب آخر
  .)٢(وعام فیهم وفي غیرهم

 وقـد صـح أنـه ال إجمـاع إال من رسول اهللا : مشاهدتهم للتوقیفمعاینتهم للوحي و: واحتجوا

 صـالة مـن المعلوم مـن الـدین بالـضرورة نحـو الـشهادة وسـائر العبـادات : ویقصد بالتوقیف،عن توقیف

 لإلجماع قوة فـي  وهذا ما یمنح، والصحابة تأهلوا بمعاینتهم بالوحي ومشاهدتهم للتوقیف،وصیام وحج

  .)٣()وهذا إنما هو حجة في أنه ال إجماع إال عن توقیف(:  قال ابن حزم،االستدالل والتشریع

ي اهللا عـنهم كـانوا جمیـع المـؤمنین ال مـؤمن مـن النـاس سـواهم ومـن إنهـم رضـ: واحتجوا أیضا

 وأمـــا الكـــالم فـــي األعـــصار ، المقطـــوع بـــهاإلجمـــاعهـــذه صـــفته فإجمـــاعهم هـــو إجمـــاع المـــؤمنین وهـــو 

 فكل عـصر بعـدهم فإنمـا بعـض المـؤمنین ال كلهـم ولـیس إجمـاع بعـض المـؤمنین إجماعـا إنمـا ،بعدهم

  .)٤( إجماع جمیعهماإلجماع

 فــال یعتــد باتفاقــه ، بــدلیل أن مــن الــصحابة غیــر مجتهــد،العبــرة بــالعلم دون الــصفة: والجــواب 

  .)٥(قروا للتابعین على الفتوى في زمانهمأ؛ وألن الصحابة قد اإلجماعالنعقاد 

                                                 
 .  المصدر السابق :ینظر )١(
 ، واالحكـــام فـــي ١٠٩٣ / ٤، والعـــدة فـــي أصـــول الفقـــه ١٤٧ / ٤ اإلحكـــام فـــي أصـــول األحكـــام البـــن حـــزم :ینظـــر )٢(

  .٢٣٤ / ٢، ومختصر التحریر شرح الكوكب المنیر ٤/١٥٠اصول االحكام لآلمدي 
، ومختصر ٤/١٥٠االحكام في اصول االحكام لآلمدي :ینظر ، و١٤٧ / ٤ اإلحكام في أصول األحكام البن حزم )٣(

  .٢٣٤ / ٢التحریر شرح الكوكب المنیر 
  .١٤٧ / ٤ اإلحكام في أصول األحكام البن حزم  :ینظر )٤(
، التلـــویح ٢/١١٠ ، واصـــول السرخــسي ٣٥٩ الفقــه  ، والتبـــصرة فــي اصـــول٥٠ ، واللمــع ٢/٤٩١ المعتمـــد :ینظــر )٥(

  .٢/٤٦على التوضیح



 

 ٢٩٧ 

 

   
 

 الـذین ،ول یتبـین لنـا رجحـان أصـحاب القـول األ،بعد االطالع على المسألة ودراسـة المـصادر
  . بل یعد إجماع غیرهم حجة، ال یختص بالصحابة فقطاإلجماع أن إلىذهبوا 

 حجــة ال تفــرق بــین أهــل عــصر وعــصر، بــل هــو إلجمــاعاأن االدلــة التــي وردت علــى كــون 
  . أعلمتعالى واهللا ،ًجائز ألهل كل عصر بناء على جوازه في عصر الصحابة

 

 اإلجمــاع ال بــد لــه مــن مــستند؛ ألن أهــل اإلجمــاع فــي أن األصــولیینال خــالف بــین أحــد مــن 
خــذها، فوجــب أن یكــون آ أدلتهــا ومإلــىٕیس لهــم رتبــة االســتقالل بإثبــات األحكــام، وانمــا یثبتونهــا نظــرا لــ

  . وهذا باطلعن مستند؛ ألنه لو انعقد من غیر مستند القتضى إثبات الشرع بعد النبي 

 مـن ، عـن أي دلیـل ظنـياإلجمـاعد  فهـل ینعقـ،اإلجماعاختالفهم في مستند : وأصل المسألة
 إال عـــن مـــستند قطعـــي نحـــو نـــصوص الكتـــاب اإلجمـــاع أم ال ینعقـــد ،خبـــر واحـــد أو قیـــاس أو غیرهـــا

  ؟ومتواتر السنة

  :  على أربعة أقوالاإلجماعصولیون في مستند اختلف األ

ــول األول ــدلیل الظنــي یــصلح أن ، یكــون قطعیــا، ویكــون ظنیــااإلجمــاع إن مــستند :الق  وأن ال
 وهــو  مــن خبــر واحــد أو قیــاس، عــن أي دلیــل ظنــياإلجمــاعًكــون مــستندا لإلجمــاع، فیجــوز انعقــاد ی

  .)١(مذهب جمهور العلماء

o ٢() عن اجتهاد وقیاساإلجماعیجوز انعقاد : (قال الغزالي(.  

                                                 
، وكــشف األســرار للبخــاري ١/٢٦٤، واإلحكــام فــي أصــول األحكــام لآلمــدي ١/٨٨، واللمــع ٤/١١٢٥ العــدة :ینظــر )١(

، ٦/٣٩٩ط ، والبحــر المحــی٢/١٠٢توضــیح  وشــرح التلــویح علــى ال،٢/٣٩١، واإلبهــاج فــي شــرح المنهــاج ٣/٢٦٣
 . ٢/٢٦١وشرح الكوكب المنیر 

 .١٢٣ /١  المستصفى)٢(



 

 ٢٩٨ 

 

   
 

o ــال ابـــن قدامـــة المقدســـي  عـــن اجتهـــاد وقیـــاس ویكـــون اإلجمـــاعیجـــوز أن ینعقـــد : (وقـ
  .)١()حجة

o یجوز أن یكون مـستنده قیاسـا وغیـره مـن دلیـل، أو أمـارة، أو حجـة، أو ( :وفيقال الط
  .)٢()شبهة

o الواقع عن اجتهاد أو اإلجماعأي مخالفة : وتحرم مخالفته: (قال ابن النجار الفتوحي 
  .)٣()قیاس

 إال اإلجمـاع لإلجمـاع، فـال ینعقـد  ال یـصلح أن یكونـا مـستندال الظنـي أن الـدلی:القول الثـاني
 وال یجوز أن یكـون ظنیـا نحـو خبـر الواحـد أو ،عن مستند قطعي نحو نصوص الكتاب ومتواتر السنة

 ،)٦(والیـه ذهـب محمـد بـن جریـر الطبـري ،)٥( وبـه قـال ابـن حـزم،)٤( وهو مـذهب داود الظـاهري،القیاس
  .)٩( والقاشاني من المعتزلة،)٨( وجعفر بن مبشر من القدریة،)٧(وكثیر من الشیعة

 لــیس إال عــن توقیــف مــن اإلجمــاع واإلجمــاع، علینــا تعــالىوقــد افتــرض اهللا  (:قــال ابــن حــزم
  .)١٠()رسول اهللا 

  . )١١()إذا صدر عنه لم یكن مقطوعا بصحته اإلجماع ولكن ،القیاس حجة: (قال ابن جریر

                                                 
  .٧٧ روضة الناظر )١(
  .١٢١ / ٣ شرح مختصر الروضة )٢(
  .٢٦١ / ٢ شرح الكوكب المنیر )٣(
  .٣٩١ / ٢ اإلبهاج في شرح المنهاج :ینظر )٤(
  ، ٢٦١ / ٢ ، وشرح الكوكب المنیر ١١٢٥ / ٤  العدة:ینظر )٥(
  .٢/٢٦١ ، و شرح الكوكب المنیر ١٠٢ /٢ ، وشرح التلویح على التوضیح ٨٨/ ١ اللمع :ینظر )٦(
  .١٢١ / ٣  ، وشرح مختصر الروضة٢٦٤ / ١ اإلحكام في أصول األحكام لآلمدي :ینظر )٧(
  .٣٩٩ / ٦ البحر المحیط في أصول الفقه :ینظر )٨(
  . ٢٦٣ / ٣ كشف األسرار شرح أصول البزدوي :ینظر )٩(
 . ١١/٢٧٠: المحلى )١٠(
  .٢١١ / ١ٕ ، وارشاد الفحول ٣٩٩ / ٦ البحر المحیط في أصول الفقه )١١(



 

 ٢٩٩ 

 

   
 

 ولكــن ،صــول التــي یعتمــد علیهــا الظاهریــة عامــة وابــن حــزم خاصــة أصــل مــن االاإلجمــاعإن 
 ، نـص مـن كتـاب أو سـنةإلـى إذا كان مـستنداال إ هذا ال یكون حجة وال یمكن االعتماد علیه اإلجماع
 اإلجمـاع، علینـا تعـالى وقد افترض اهللا ،اصل من أصولنا التي نعتمد علیهأ و، حقاإلجماعو: (إذ قال

  .)١()توقیف من رسول اهللا  لیس إال عن اإلجماعو

ذهــب  (:قــالف اإلجمــاعوبعــد عرضــه لــرأیهم هــذا بــدأ ببیــان مــذهب الجمهــور ورأیهــم فــي مــستند 
 ، وغیر ما جاء عن النبـي ، على شيء غیر القرآناإلجماعن یكون أ جواز إلىن یصولیجمهور األ

 ویعبــر كــل واحــد مــنهم برأیــه أو بقیــاس عــن ،وهــو أن یجتمــع علمــاء المــسلمین علــى حكــم ال نــص فیــه
  .)٢()منصوص

 أخــذ بتفنیــد رأیهــم وابطالــه وتــصویب مــا ذهــب اإلجمــاع وبعــد بیانــه لــرأي الجمهــور فــي مــستند 
هذا باطل وال یمكن البتة أن یكون إجماع من علماء األمة على غیر نص من قرآن أو : ( إذ قال،لیهإ

  .)٣()سنة عن رسول اهللا 

 من ّ بین موقفه، على غیر نصاإلجماعمكان انعقاد إنكاره ٕاّبعد أن بین ابن حزم موقفه هذا و
 ٕ وانمــا كــان خالفــه معهــم فــي أمــور، وأنــه ال یختلــف مــع الجمهــور فــي شــيء مــن ذلــك،اإلجمــاعأصــل 
وكـل هـذا حـق ال ( :، إذ قـال أن یكون إجماع من علمـاء األمـة علـى غیـر نـص: كان من بینها،أخرى

 اإلجمــاعٕ وانمــا خالفنــاهم فــي تجــویزهم أن یكــون ،اإلجمــاع ونحــن لــم نخــالفهم فــي صــحة ،ینكــره مــسلم
  .)٤()على غیر نص

ــك شـــرع فــــي  :  إذ قــــال،بطـــال رأي الجمهــــور فـــي مفهــــومهم للمعنـــى الــــدقیق لإلجمـــاعإبعـــد ذلــ
ـــدلیس فــــي الــــدین وتطریــــق ( ـــوا أن قــــولهم هــــذه المــــسألة ال نــــص فیهــــا قــــول باطــــل وتـ  هــــذه إلــــىواعلمـ
فــإذا األمــر كــذلك فإنمــا علینــا صــلب أحكــام القــرآن والــسنن الثابتــة : (ل القــوإلــىثــم خلــص ، )٥()لعظــائما

                                                 
 . ١١/٢٧٠: المحلى )١(
  .١٢٩ / ٤ اإلحكام في أصول األحكام البن حزم )٢(
  .١٢٩ / ٤ المصدر السابق )٣(
  .١٣١ / ٤ المصدر السابق )٤(
  .١٤٠ / ٤ المصدر السابق )٥(



 

 ٣٠٠ 

 

   
 

ع على ذلك الحكـم أو هـل  إذ لیس في الدین سواهما أصال وال معنى لطلبنا هل أجمعن رسول اهللا 
  .)١()اختلف فیه

ــان مـــن توجیـــه ر ن ابـــن حـــزم ال یعـــد أأي ابـــن حـــزم فـــي هـــذه المـــسألة یتبـــین لنـــا بعـــد هـــذا البیـ
 وهـذا المبـدأ ، نـص مـن كتـاب أو سـنةإلـىذا كـان مـستندا إال إ وال یمكن االعتماد علیه ، حجةاإلجماع

ومضمون ) كمالیة الخطاب الشرعي (سس والدعائم التي شید علیها المذهب الظاهري وهونابع من األ
باســتطاعتها أن تــستوعب النــوازل الجدیــدة ف ومــن ثــم ،رعیة كاملــة وتامــةأن النــصوص الــش: هــذا المبــدأ

  .)٢(كافة

 أو خفیــة فــال ، عنهــااإلجمــاع التفــصیل بــین كــون األمــارة جلیــة فیجــوز انعقــاد :القــول الثالــث
  .)٣(یجوز

:  قـال، وكـذا صـاحب الكبریـت األحمـر،)٤(حكـاه ابـن الـصباغ عـن بعـض الـشافعیةوهذا القـول 
ولــذلك اشــترط فــي الخبــر الــذي انعقــد عــن :  قــال،ن الــشافعیةوهــو ظــاهر مــذهب أبــي بكــر الفارســي مــ

  .)٥( كونه مشهورااإلجماع

 وال یجـوز عـن داللـة لالسـتغناء ، في القیاس إال عـن أمـارةاإلجماع أنه ال یجوز :القول الرابع
یخهم، وهو غریب قادح فیمـا نقلـه بعـضهم مـن عن بعض مشا" المیزان" حكاه السمرقندي في ،بها عنه
  .)٦( عن داللةاإلجماع على جواز انعقاد اإلجماع

                                                 
  .١٤١ / ٤ المصدر السابق )١(
  .١/١٠ االحكام في أصول االحكام البن حزم :ینظر )٢(
 ،     وشـرح الكوكـب ١٢١ / ٣ ، وشـرح مختـصر الروضـة ٢٦٤ / ١  اإلحكام في أصول األحكـام لآلمـدي:ینظر )٣(

  .٢٦١ / ٢المنیر 
  .٢١١ / ١ٕ  ، وارشاد الفحول ٤٠١ / ٦ البحر المحیط في أصول الفقه :ینظر )٤(
  .٤٠١ / ٦ البحر المحیط في أصول الفقه :ینظر )٥(
  .٢١١ / ١ٕ  ، وارشاد الفحول ٤٠١ / ٦ البحر المحیط في أصول الفقه :ینظر )٦(



 

 ٣٠١ 

 

   
 

 

  : ولأدلة القول األ
 عن اإلجماع على انعقاد  عن دلیل ظني؛ قیاسااإلجماع أنه ال مانع من انعقاد :الدلیل األول

 من الـدلیل القطعـي والظنـى یوجـب العمـل، ولـذلك یـستند إلیهمـا أن كال: ل قطعي وال فرق، والجامعدلی
  .)١(اإلجماع

قــد ثبتــث وانعقــدت وهــي مــستندة ات الموجــودة لــدینا اإلجماعــإن أكثــر : الوقــوع :الــدلیل الثــاني
  : منها، أدلة ظنیة، نحو العموم والمفاهیم، والقیاس، وخبر الواحد، والوقوع دلیل الجوازإلى

 على خالفـة أبـي بكـر قیاسـا علـى إمامتـه فـي الـصالة حتـى قیـل رضـیه رسـول اهللا اإلجماع - 
 .)٢( ألمر دیننا أفال نرضاه ألمر دنیانا-صلى اهللا علیه وسلم 

 واهللا ال : ( وأیــضا فــإنهم اتفقــوا علــى قتــال مــانعي الزكــاة بطریــق االجتهــاد حتــى قــال أبــو بكــر
َوَأقیموا الصالة وآتوا الزكاة: ( فرقت بین ما جمع اهللا، قال اهللا َّ ُ َ ََ َ َّ ُ ِ()٤( ))٣(. 

 على وجوب الغسل من التقاء الختانین مع أن مستنده خبر عائشة رضي الله عنهااإلجماع َّ. 
 س الـسیال إذا إجماعهم على تحریم شحم الخنزیر قیاسا علـى لحمـه، وعلـى إراقـة الـسیرج والـدب

 .)٥(وقعت فیه فارة وماتت قیاسا على السمن
  إجماع العلماء على حرمة بیع الطعام قبل القبض مع أن مستنده خبر واحد، وهو حدیث ابـن

ــى : (َّعمــر وهــو أن رســول اللــه صــلى اهللا علیــه وســلم قــال ــه حت ــاع طعامــا، فــال یبع َّ مــن ابت َ َُ َْ ِ َ ََ ً ََ َ ْ ِ

ُیستوفیه َ َِ ْ  . ونحو ذلك، والوقوع دلیل الجواز)٦( )َْ

                                                 
   .١٢١ / ٣ ، وشرح مختصر الروضة ٢٦٤ / ٣ كشف األسرار للبخاري :ینظر :ینظر )١(
  .  ٢٦٤ / ١ ، واإلحكام في أصول األحكام لآلمدي ١١٢٥ / ٤ العدة :ظرین )٢(
  .٤٣: یة  سورة البقرة ، من اآل)٣(
  .٢٦١ /٢، وشرح الكوكب المنیر ٣/٢٦٤ ، وكشف األسرار للبخاري ٤/١١٢٦ العدة :ینظر )٤(
  .٢٦١ / ٢ ، وشرح الكوكب المنیر ٣٩٢ / ٢ اإلبهاج في شرح المنهاج :ینظر )٥(
َبیع الطعام قبل َأن یقبض، : البیوع ، باب :  أخرجه البخاري ، كتاب )٦( َ ُ َْ َْ ْ َْ ِ َ َّ  ) .٢١٣٦( ، رقم ٦٧/ ٣ِ



 

 ٣٠٢ 

 

   
 

 انین باالجتهــاد، حتــى قــال وأجمعــوا فــي زمــن عمــر رضــي اهللا عنــه علــى حــد شــارب الخمــر ثمــ
ِإنــه إذا شــرب ســكر واذا سـكر هــذي واذا هــذي افتــرى وعلــى المفتــري :  ( علـي علیــه الـسالم َِ َ ٕ ْٕ ُ ْ َ َ ََ َ َ َ َ َ ََ َ َْ ِ ِ ِ َِ ََ َ َِ ِ َ ِ َُِّ

ًثمـــانون جلـــدة  َُ ْ َ َ َ ، وهـــذا )٢(هـــذا حـــد وأقـــل الحـــدود ثمـــانون:  وقـــال عبـــد الـــرحمن بـــن عـــوف،)١ ()َ
ریح منهم بأنهم إنما أثبتوا الحكم باالجتهاد وضرب مـن القیـاس ألنـه مـع وجـدان الـنص ال تص

 .)٣(یتعلق بمثله
  ،وأجمعوا أیضا بطریق االجتهاد على جزاء الصید، ومقدار أرش الجنایة، ومقدار نفقة القریب

  .)٤(وعدالة األئمة والقضاة ونحو ذلك

 جـــاءت عامـــة، وشـــاملة لإلجمـــاع اإلجمـــاعأن النـــصوص الدالـــة علـــى حجیـــة : الـــدلیل الثالـــث
 المــستند لــدلیل قطعــي أو اإلجمــاع دلیــل ظنــي لــم تفــصل بــین إلــى دلیــل قطعــي، والمــستند إلــىالمــستند 

  .) ٥( یجوز اشتراط كون الدلیل قطعیا؛ ألنه تقیید بال دلیل صحیح وهو باطلظني، فال

واسـتدلوا أیـضا علـى جـوازه بـأن االمـارة مبـدأ الحكـم أي تـصلح أن تكـون طریقـا  : الدلیل الرابع
   . )٦( علیها قیاسا على الدلیلاإلجماعز للحكم فیجو

 أن القیاس وما یجري مجراه أمـارة ظـاهرة، فجـاز اجتمـاع العـدد الكثیـر علـى :الدلیل الخامس 
  .)٧(القرآن والسنة: الحكم من جهتها، أصله

                                                 
دة عـن أنـس  ذكـر اخـتالف ألفـاظ النـاقلین لخبـر قتـا: الحـد فـي الخمـر ، بـاب :  أخرجه النـسائي فـي الكبـرى ، كتـاب )١(

  ) .  ٢١٢(  ، رقم ٢١٣/ ٤الحدود والدیات وغیره : ، والدار قطني في السنن ، كتاب  ) ٥٢٦٩( ، رقم ١٣٧/ ٥
  .٢٦٤ / ٣ ، وكشف األسرار للبخاري ٢٦٥ / ١ اإلحكام في أصول األحكام لآلمدي :ینظر )٢(
  .٣٩١ / ٢ اإلبهاج في شرح المنهاج :ینظر )٣(
  .٢٦٤ / ٣ ، وكشف األسرار للبخاري ٢٦٥ / ١ اإلحكام في أصول األحكام لآلمدي :ینظر )٤(
  .٦٨ / ١ في الشریعة اإلسالمیة اإلجماع ، و٢/٩٠٤ المهذب في علم أصول الفقه المقارن :ینظر )٥(
  .٣٩١ / ٢ اإلبهاج في شرح المنهاج :ینظر )٦(
  .١١٢٦ / ٤ العدة في أصول الفقه :ینظر )٧(



 

 ٣٠٣ 

 

   
 

  :ل الثانيأدلة القو
 فـال یجـوز انعقـاد ،)٢( بـأن القیـاس باطـل وقالوا،)١(فالظاهریون منعوه ألجل إنكارهم القیاس -١

 .)٣( علیهاإلجماع

 مـن اإلجمـاع هـو أن القیـاس عنـدنا صـحیح ودلیـل مـن أدلـة الـشرع فجـاز أن ینعقـد :وأجیب
 .)٤(جهته نحو الكتاب والسنة

 فصح أنه ال إجمـاع إال علـى نـص وال اخـتالف ،شيء إال وفیه نص جليقد صح أنه ال  -٢
 .)٥( وال قیاس یوجب في نص إال وهو زائد في الدین أو ناقص منه،إال في نص

ــب ذا  دلیــل ظنــي  والوقــوع هــإلــىات قــد اســتندت اإلجماعــ الوقــوع؛ حیــث وقــع أن أكثــر :وأجی
 .یخالف ما ذكرتموه

ً لغــوا ألن المثبــت اإلجمــاعٕ لــم تثبــت مــن جهــة الــسند، واال لكــان اإلجمــاع بــأن قطعیــة وأجیــب
  .)٦(اإلجماعللحكم حینئذ هو الدلیل القطعي ولیس 

 وان الـدلیل الظنـي ال ، العلم القطعي فال ینعقد إال عـن دلیـل قطعـي یوجباإلجماعألن : قالوا ٕ
 فـــالقطعي ال یثبتـــه إال القطعـــي، اإلجمـــاع،یوجـــب العلـــم القطعـــي، فـــال یجـــوز أن یـــصدر عنـــه 

 .)٧(والظني ال یقوى على إثبات القطعي

                                                 
  .٣٩٩ / ٦ ، والبحر المحیط في أصول الفقه ٣٩١ / ٢ اإلبهاج في شرح المنهاج :ینظر )١(
  .١١٨ / ٧ اإلحكام في أصول األحكام البن حزم :ینظر )٢(
  .٢١١ / ١ٕ ، وارشاد الفحول ١١٢٦ / ٤لعدة في أصول الفقه  ا:ینظر )٣(
  .٨٨ / ١ ، واللمع في أصول الفقه للشیرازي ١١٢٦ / ٤ العدة في أصول الفقه :ینظر )٤(
  .١٤٠ / ٤ اإلحكام في أصول األحكام البن حزم :ینظر )٥(
  .٦٩ / ١ في الشریعة اإلسالمیة اإلجماع ، و١٠٢ / ٢ شرح التلویح على التوضیح :ینظر )٦(
  .١٢٣ / ٣ ، وشرح مختصر الروضة ١٣٦ / ٤ اإلحكام في أصول األحكام البن حزم :ینظر )٧(



 

 ٣٠٤ 

 

   
 

أن مـــا قلتمـــوه فـــي المـــستند الظنـــي ینطبـــق تمامـــا علـــى المـــستند القطعـــي؛ حیـــث إن : وأجیـــب

إن :  علیــه قــد رفـع عنــه هــذا االحتمـال، ولــم تقولــوااإلجمـاعالمـستند القطعــي یحتمـل النــسخ، أو غیــره، ف

  .)١( عنهاإلجماع حینئذ أقوى من مستنده فیمتنع، بل جوزتم اإلجماع

  وال عــصر إال وفیــه جماعــة مــن نفــاة القیــاس ، ال یكــون إال باتفــاق أهــل العــصراإلجمــاعوألن 

  .)٢( القیاسإلى مسندا اإلجماعفذلك یمنع من انعقاد 

د إجماع الصحابة، وال نـسلم أنـه كـان مـنهم مـن ال یقـول باالجتهـاد، وال  عند داواإلجماعأن : والجواب

  .في التابعین 

وهــو أنــه باطــل بخبــر الواحــد والعمــوم، فإنــه ال یخلــو عــصر إال وفیــه مــن ینفــى : وجــواب آخــر

  .)٣( ینعقد بكل واحد منهمااإلجماعخبر الواحد، ویمنع صحة العموم، ومع هذا فال خالف أن 

  وأیضا فإن الیقین قد صح بأن الناس مختلفون في هممهم واختیارهم وآرائهم وطبائعهم الداعیة

 اختیـار مـا یختارونـه وینفـرون عمـا سـواه متبـاینون فـي ذلـك تباینـا شـدیدا متفاوتـا جـدا ومـن إلى

لهـم علـى إیجـاب حكـم بـرأیهم أصـال الخـتالف دعـاویهم ومـذاهبهم فبطـل المحال اتفاق هـؤالء ك

    .)٤(أن یصح فیها إجماع على غیر توقیف

داعیا  أن القیاس إذا ظهر وعدم المیل والهوى، فال یبعد اتفاق العقالء علیه ویكون :وأجیب

ٕ الحكــم بــه، وان تعــذر ذلــك فــي وقــت معــین لتفــاوت أفهــامهم وجــدهم فــي النظــر واالجتهــاد فــال إلــى
یتعذر ذلك في أزمنة متطاولة كما ال یتعذر اتفاقهم على العمل بخبر الواحد مع أن عدالته مظنونة 

  .)٥(بما یظهر من األمارات الدالة علیها واألسباب الموجبة لتزكیته

                                                 
  .٩٠٥/ ٢ الفقه المقارن هذب في علم أصول الم:ینظر )١(
 .٢٦٤ / ٣، وكشف األسرار للبخاري ١١٢٧/ ٤ العدة في أصول الفقه :ینظر )٢(
  .٢٦٦/ ١في أصول األحكام لآلمدي اإلحكام . ١١٢٧/ ٤ أصول الفقه  العدة في:ینظر )٣(
 .٢٦٤/ ٣، وكشف األسرار للبخاري ١٣٨/ ٤حكام في أصول األحكام البن حزم  اإل:ینظر )٤(
 .٢٦٦/ ١إلحكام في أصول األحكام لآلمدي ، ا١١٢٧/ ٤ي أصول الفقه  العدة ف:ینظر )٥(



 

 ٣٠٥ 

 

   
 

  حتى إن مخالفه یبدع ویفسق والـدلیل المظنـون الثابـت باالجتهـاد  دلیل مقطوع به،اإلجماعإن 

 .)١( إلیهاإلجماععلى ضده، وذلك مما یمنع إسناد 

أن األمــة إذا اتفقــت علــى ثبــوت حكــم القیــاس فإجمــاعهم علــى ذلــك یــسبقه إجمــاعهم : وأجیــب

 قطعـي إلى القطعي إنما هو اإلجماع إذا استناد ،على صحة ذلك القیاس وبذلك یخرج عن كونه ظنیا

  .)٢( ظنيإلىال 

  َّإن من القیاس ما یوافق النص فالمتبع حینئذ إنمـا هـو الـنص وال نبـالي وافقـه القیـاس أو خالفـه ُ
 .)٣(فلم نتبع القیاس قط وافق النص أو خالفه

، بنـاء علـى خبـر الواحـد مـع اإلجمـاعقـاد أن ما ذكروه ینتقض بما وافقوا علیه مـن انع: وأجیب

 المــستند إلیــه قطعــي فمــا هــو الجــواب فــي صــورة اإللــزام یكــون جوابــا فــي محــل اإلجمــاعكونــه ظنیــا، و

  .)٤(النزاع

  ــم الـــصادر عـــن اإلجتهـــاد فلـــو انعقـــد  منعقـــد علـــى جـــواز مخالفـــة المجتهـــد، واإلجمـــاعإن الحكـ

 ).٥(، وذلك تناقضاإلجماع عن اجتهاد أو قیاس لحرمت المخالفة الجائزة باإلجماع

حـد واالثنـین  إنما انعقد على جواز مخالفة المجتهد المنفـرد باجتهـاده كالوااإلجماعأن : وأجیب

 .)٦( فال یجوز مخالفتهااإلجماع أما بعد ،دون اجتهاد األمة

                                                 
 .١١٣٠/ ٤صول الفقه ة في أ، والعد١٣٩ / ٤ي أصول األحكام البن حزم  اإلحكام ف:ینظر )١(
  .١٢٤ / ٣صر الروضة  ، شرح مخت٢٦٦ / ١ اإلحكام في أصول األحكام لآلمدي :ینظر )٢(
  .١٣٩ / ٤ اإلحكام في أصول األحكام البن حزم :ینظر )٣(
  .١٢٤ / ٣ ، شرح مختصر الروضة ٢٦٦ / ١ اإلحكام في أصول األحكام لآلمدي :ینظر )٤(
 .٢٦٤ / ٣  ، وكشف األسرار للبخاري ١١٣١ / ٤ العدة في أصول الفقه :ینظر )٥(
   .٣٩٢ / ٢ ، واإلبهاج في شرح المنهاج ٢٦٧ / ١ اإلحكام في أصول األحكام لآلمدي :ینظر )٦(



 

 ٣٠٦ 

 

   
 

  أصل من أصـول األدلـة وهـو معـصوم عـن الخطـأ، والقیـاس فـرع وعرضـة للخطـأ، اإلجماعأن 

 .)١( الفرع وما هو عرضة للخطأ ممتنعإلىوم عن الخطأ واستناد األصل وما هو معص

 لــیس هـو فرعـا لإلجمــاع، بـل لغیــره مـن الكتــاب اإلجمـاعأن القیــاس الـذي هـو مــستند : وأجیـب
  .)٢( على فرعهاإلجماعوالسنة، وذلك ال یتحقق معه بناء 

یجـوز عنـده  فـال اإلجمـاع،ّ إن ابن حزم لم یعد المصادر الظنیة في مستند :بعد كل ذلك أقول
  .  أو أمارة،أو قیاس، أو اجتهاد ، على أي دلیل ظني من خبر واحداإلجماعانعقاد 

ٕ یمكـن اعتمادهــا مـستندا لإلجمـاع؛ وانمــا كـان بنـاءألدلــة الظنیـة الفهـذا مـن ابــن حـزم لـیس ألن ا  علــى ً
أصلهم وهو عدم االعتداد بالقیاس مصدر من مصادر التشریع التي یمكن االعتماد علیها في الكشف 

ــا أقـــره جمهـــور ،عـــن الحكـــم الـــشرعي فالظـــاهریون منعـــوه ألجـــل إنكـــارهم :  إذ قـــالوااألصـــولیین وهـــذا مـ
 .)٤( علیهاإلجماعبأن القیاس باطل، فال یجوز انعقاد :  وقالوا ،)٣(القیاس

ًستندا لهـم فـي كثیـر ه بعـض الظاهریـة مـوأیضا فإن خبـر اآلحـاد الـذي هـو دلیـل ظنـي قـد جعلـ
  .من المسائل

ًوكذلك فإن كثیرا من منكري القیاس استندوا إلیه في مواضع، وسموه بغیر اسمه، نحـو التنبیـه 
ال یقــضي القاضــي وهــو جــائع، وهــو فــي الحقیقــة قیــاس : فبعــضهم یقــول(وتنقــیح المنــاط، قــال الطــوفي 

 ، بحالة الغضب على حالة الجـوع وغیرهـا مـن األحـوالهنب: ضب بالجامع المعروف، ویقولونعلى الغ
ً على مـا ال یعتقـده قیاسـا، وهـو قیـاس، فیتحـد اإلجماعفهكذا یجوز أن یستند المخالف في القیاس عند 

  .)٥()اإلجماعالمستند ویتفرع علیه 

                                                 
  .١٢٢ / ٣ ، وشرح مختصر الروضة ٢٦٥ / ١ اإلحكام في أصول األحكام لآلمدي :ینظر )١(
  .١٢٢ / ٣ ، وشرح مختصر الروضة ١١٣٠ / ٤ العدة في أصول الفقه :ینظر )٢(
   .٣٩٩ / ٦ ، والبحر المحیط في أصول الفقه ٣٩١ / ٢ اإلبهاج في شرح المنهاج :ینظر )٣(
 ٢١١ / ١ٕ ، وارشاد الفحول ١١٢٦ / ٤ العدة في أصول الفقه :ینظر )٤(
  .١٢٣-١٢٢/ ٣ شرح مختصر الروضة )٥(



 

 ٣٠٧ 

 

   
 

، فـاتفق أصـحاب المـذهبین علـى یـا قطعاإلجمـاع، فـإن كـان مـستند اإلجمـاعٕواذا عرفنـا مـستند 
أنـــه : ً ظنیـــا، فعلــى المـــذهب األولاإلجمـــاعأمــا إن كـــان مــستند . )١(ًأنــه یـــسمى إجماعــا تحـــرم مخالفتـــه

ًیسمى إجماعا كالمستند على الدلیل القطعي وال فرق َّ ُ.  
ًفإنــه ال یــسمى إجماعــا، نظــ: أمــا علــى المــذهب الثــاني ً دلیــل ال یــصلح مــستندا إلــىًرا الســتناده ُ

ـــه ـــه ال تحـــرم مخالفت ـــاب االجتهـــاد وال ،)٢(لإلجمـــاع، وعلیـــه فإن ـــتح ب ـــول باالجتهـــاد فـــي ذلـــك یف  ألن الق
  .)٣(یحرمه

 

ّن االتفــاق إن وجــد مــن علمــاء العــصر فهــو دلیــل وحجــة ســواء أكــان هــذا االتفــاق أوالــذي أراه 
، فــإن كــان فــي األصــل اإلجمــاع إلــىعلــى دلیــل قطعــي أو ظنــي، ألن الحجــة تنتقــل مــن ذلــك الــدلیل 

  .)٤(حكم الواحد یفید التأكید والتعضید ألنه یكون من قبیل تظافر األدلة على الاإلجماعقطعیا ف

                                                 
  .٢٦١ / ٢ شرح الكوكب المنیر :ینظر )١(
  .١٢٤ / ٣ شرح مختصر الروضة :ینظر )٢(
  .٢/٩٠٥ ، والمهذب في علم أصول الفقه المقارن ١/٢٦٤ اإلحكام في أصول األحكام لآلمدي :ینظر )٣(
  .٢٦٤ / ١ اإلحكام في أصول األحكام لآلمدي )٤(



 

 ٣٠٨ 

 

   
 

 
 سـیدنا محمـد وعلــى ،الحمـد هللا رب العـالمین وأفـضل الــصالة وأتـم التـسلیم علـى ســید المرسـلین

  . یوم الدینإلى والتابعین لهم بإحسان ،آله وصحبه أجمعین
  ...أما بعد

ُهـم النتـائج والملخـصات التـي توصـلت أین یمكننـي بیـان بعد تمام البحث والحمد هللا رب العالم
  :جمالها في النقاط اآلتیةإ ویمكن ،لیها من خالل دراستي لهذا البحثإ

  عند ابن حزم فكانـت اإلجماعقدمت للبحث بمقدمة وجیزة بینت فیها اقسام المسائل في مفهوم 
 . والمخالف لهم،بین الموافق للجمهور

  لكنــه ، فوجدتـه یوافـق البنــد الخـامس مـن حیــث القیـود،جمــاعبـن حـزم لإل ااإلمــام بینـت تعریـف 
 .ج تعریفه من أن یكون جامعا مانعاخالفهم بالظوابط والشروط لذلك خر

  شــخاص واأل، مــن حیــث الزمــاناإلجمــاع، عنــد دراســتي للقیــود التــي مــن الواجــب توفرهــا فــي، 
 . في المعنى االصطالحي لإلجماعرنة یعتبر بذلك أول دراسة أصولیة مقااإلجماع،ومسائل 

  الـذي تنـدرج تحـت طیاتـه مـسألتین مهمتـین ) اإلجمـاعمكان انعقـاد إ( قمت بدراسة المسائل في
 .األصولیینوقع الخالف بهما بین ابن حزم وجمهور 

 أم ، یخـــتص بالـــصحابة فقـــطاإلجمـــاعهـــل : ( وأصـــل المـــسألة، قمـــت بدراســـة المـــسألة األولـــى 
 وبینـــت ، ودراســـة المـــسألة دراســـة مقارنـــة،قـــوال الفـــریقینأ ثـــم بینـــت ،)إجمـــاع كـــل عـــصر حجـــة
 .أعلم تعالى واهللا ،ي ابن حزم فكان مرجوحاأما رأ ،الراجح وهو رأي الجمهور

 أم ال ، عـن أي دلیـل ظنـياإلجمـاعهل ینعقد : ( وأصل المسألة، قمت بدراست المسألة الثانیة 
 ، ودراسـة المـسألة دراسـة مقارنـة،قـوال الفـریقینأ  ثـم بینـت،) إال عن دلیل قطعـياإلجماعینعقد 

ي أمــا رأ ، وبینــت الــراجح فــي هــذه المــسألة وهــو رأي الجمهــور،دلــتهمأوعــرض آراء كــل فریــق و
 . أعلمتعالى واهللا ، فكان مرجوحا،ابن حزم

ن یجعله في أ و،ن یتقبل منا هذا العملأ و، أن یوفقنا لما یحبه ویرضاهتعالىوختاما نسال اهللا 
 .  والحمد هللا رب العالمین،نه سمیع مجیب الدعاءإائف أعمالنا صح

  



 

 ٣٠٩ 

 

   
 

 
 محمد صدیق خان بن حسن بن علي ابن لطف اهللا الحسیني ،ألبي الطیب: أبجد العلوم .١

 .م٢٠٠٢/ هـ١٤٢٣ ،١ط ، دار ابن حزم،)هـ١٣٠٧: ت(َِّالبخاري القنوجي 
 دار الفكر ،)ه١٣٩٤: ت( ،لإلمام محمد أبو زهرة: فقهه آراؤه و،ابن حزم حیاته وعصره .٢

 .م١٩٩٧ ، مطبعة المدني، القاهرة،العربي
 ،سالمي دار الغرب اإل، ابن عقیل الظاهري،ألبي عبد الرحمن: ابن حزم خالل ألف عام .٣

 .ه١٤٠٢ ،١ ط،بیروت
) ه٧٧١ :ت(ن الدی تاج وولده، )ه٧٥٦ :ت( السبكي الدین لتقي :المنهاج شرح في اإلبهاج .٤

  .م١٩٨٤ /ه١٤٠٤ ،١ط ، بیروت،العلمیة الكتب دار ،العلماء من جماعة صححه
 العدد ، السنة العاشرة، الجامعة اإلسالمیة،لرشدي علیان:  في الشریعة اإلسالمیةاإلجماع .٥

 .م١٩٧٧/ هـ١٣٩٧ ،األول
لمعروف بلسان  ا، محمد بن عبد اهللا بن سعید،بن الخطیبال: اإلحاطة في أخبار غرناطة .٦

 . ه١٣٩٧ ،١ ط، مكتبة الخانجي القاهرة،محمد عبد اهللا عنان: تحقیق) ه٦٧٧: ت( ،الدین
عبد المجید :  تحقیق،)هـ٤٧٤:ت( الباجي ،ألبي الولید: صولإحكام الفصول في أحكام األ .٧

 .م١٩٨٦/ ه١٤٠٧ ،١ ط، بیروت،سالمي دار الغرب اإل،تركي
 سید الدین علي بن سالم الثعلبي اآلمدي ،ي الحسنألب: اإلحكام في أصول األحكام .٨

 . لبنان،عبد الرزاق عفیفي، المكتب اإلسالمي، بیروت: تحقیق) هـ٦٣١(ت
 علي بن أحمد بن سعید بن حزم األندلسي القرطبي ،ألبي محمد: اإلحكام في أصول األحكام .٩

 الدكتور إحسان األستاذ:  قدم له،الشیخ أحمد محمد شاكر: تحقیق) هـ٤٥٦( ت،الظاهري
 . بیروت، دار اآلفاق الجدیدة،عباس

 علي بن أحمد بن سعید بن حزم األندلسي ، ألبي محمد:األخالق والسیر في مداواة النفوس .١٠
 .م١٩٧٩ /هـ ١٣٩٩ ،٢ ط، بیروت،دار اآلفاق الجدیدة) هـ٤٥٦(القرطبي الظاهري ت

 بن علي بن محمد بن عبد اهللا لمحمد:  تحقیق الحق من علم األصولإلىإرشاد الفحول  .١١
الشیخ خلیل :  قدم له،الشیخ أحمد عزو عنایة، دمشق: تحقیق) هـ١٢٥٠(الشوكاني ت

 .م١٩٩٩ /هـ١٤١٩ ،١ ط، دار الكتاب العربي، والدكتور صالح فرفور،المیس



 

 ٣١٠ 

 

   
 

 دار ،للدكتور حمد عبید الكبیسي: أصول األحكام وطرق االستنباط في التشریع االسالمي .١٢
 .م٢٠٠٩ ،١ ط، دمشقالسالم

دار ) هـ٤٨٣( محمد بن أحمد شمس األئمة السرخسي ت،إلبن أبي سهل: صول السرخسيأ .١٣
  . بیروت،المعرفة

 ،١ ط، دار الخراز،لزكریا بن غالم قادر الباكستاني: أصول الفقه على منهج أهل الحدیث .١٤
 .م٢٠٠٢/ هـ١٤٢٣

 دار ابن ،)هـ١٤٢١( صالح بن محمد ت محمد بن،إلبن عثیمین: األصول من علم األصول .١٥
  .هـ١٤٢٦ ،الجوزي

  .م١٩٨٩ ،٨ط ، بیروت ،للمالیین العلم دار ،الزركلي الدین لخیر :األعالم .١٦
ألبي  :اإلكمال في رفع االرتیاب عن المؤتلف والمختلف في األسماء والكنى واألنساب .١٧

- دار الكتب العلمیة ،)هـ٤٧٥( علي بن هبة اهللا بن جعفر بن ماكوال ت، سعد الملك،نصر
  . م ١٩٩٠- هـ١٤١١ ،١ ط، لبنان- بیروت

 ،مكتبة الرشید لصالح ابن إسماعیل،: وآراؤه األصولیة) ه٤٧٤( أبو الولید الباجي تاإلمام .١٨
 .م٢٠٠٥

) هـ٥٦٢( عبد الكریم بن محمد بن منصور التمیمي السمعاني ت،ألبي سعد :األنساب .١٩
 ،١ ط، دائرة المعارف العثمانیة، حیدر آباد،حیى المعلمي الیمانيعبد الرحمن بن ی: تحقیق 
  . م ١٩٦٢ - هـ ١٣٨٢

 بدر الدین محمد بن عبد اهللا بن بهادر ،ألبي عبد اهللا : البحر المحیط في أصول الفقه .٢٠
  .م ١٩٩٤ - هـ ١٤١٤ ،١ ط، دار الكتبي،)هـ٧٩٤(الزركشي ت

: تحقیق) هـ٧٧٤( ت،یل بن عمر بن كثیر الدمشقي إسماع،ألبي الفداء: البدایة والنهایة  .٢١
  .م ١٩٨٨ - ، هـ ١٤٠٨ ، دار إحیاء التراث العربي،علي شیري

 أحمد بن یحیى بن أحمد بن ،ألبي جعفر: بغیة الملتمس في تاریخ رجال أهل األندلس .٢٢
  . م ١٩٦٧ ، القاهرة،دار الكاتب العربي) هـ٥٩٩( الضبي ت،عمیرة

  مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز،ألبي طاهر: ئمة النحو واللغةالبلغة في تراجم أ .٢٣
  .م٢٠٠٠/ هـ١٤٢١ ،١ ط،دار سعد الدین للطباعة والنشر والتوزیع)  هـ٨١٧(  ت،آبادى



 

 ٣١١ 

 

   
 

 بن ، محمود بن عبد الرحمن،ألبي القاسم: بیان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب .٢٤
 ، دار المدني،محمد مظهر بقا: تحقیق ) هـ٧٤٩(أحمد، شمس الدین األصفهاني ت

  .هـ ١٤٠٦ ،١ ط،السعودیة
 شمس الدین محمد بن أحمد بن ،ألبي عبد اهللا : تاریخ اإلسالم ووفیات المشاهیر واألعالم .٢٥

ْعثمان بن قایماز الذهبي ت  دار الكتاب ،عمر عبد السالم التدمري: تحقیق ) هـ٧٤٨(َ
  . م ١٩٩٣ - هـ ١٤١٣ ،٢ ط، بیروت،العربي

آبادي  إبراهیم بن علي بن یوسف الفیروز ،ألبي إسحاق: لتبصرة في أصول الفقها .٢٦
  .م١،١٩٨٣ ط، دار الفكر، دمشق،محمد حسن هیتو.د:  تحقیق،)هـ٤٧٦( ت،الشیرازي

 عالء الدین الدمشقي ، علي بن سلیمان المرداوي،ألبي الحسن : التحبیر شرح التحریر .٢٧
أحمد . د،عوض القرني. د،عبد الرحمن الجبرین.د: تحقیق) هـ٨٨٥(الصالحي الحنبلي ت

  .م ٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١، ١ ط، الریاض، السعودیة، مكتبة الرشد،السراح
ْ شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذهبي ،ألبي عبد اهللا : الحفاظ تذكرة .٢٨ َ

  .ه ١٣٣٣ ،٢ ط، الدكن بادأ حیدر ،النظامیة دائرة المعارف مجلس :نشر) ه ٧٤٨(ت
 القاضي عیاض بن موسى الیحصبي ،ألبي الفضل :ترتیب المدارك وتقریب المسالك .٢٩

عبد القادر : ٤، ٣، ٢ جزء ، م١٩٦٥ابن تاویت الطنجي، : ١جزء : تحقیق ) هـ٥٤٤(ت
سعید أحمد : ٨، ٧، ٦ جزء ،محمد بن شریفة: ٥ جزء ، م١٩٧٠ -  ١٩٦٦الصحراوي، 

   .١ط، المغرب،مدیة مطبعة فضالة المح،م١٩٨٣- ١٩٨١أعراب 
 شمس الدین محمد بن ،ألبي عبد اهللا : التقریر والتحبیر علي تحریر الكمال بن الهمام .٣٠

 دار ،)هـ٨٧٩( ویقال له ابن الموقت الحنفي ت، المعروف بابن أمیر حاج،محمد بن محمد
 .م ١٩٨٣ - هـ ١٤٠٣، ٢ ط،الكتب العلمیة

مد بن عبد اهللا بن أبي بكر القضاعي البلنسي إلبن األبار، مح: التكملة لكتاب الصلة  .٣١
  .م ١٩٩٥ -هـ١٤١٥ ، لبنان، دار الفكر للطباعة،عبد السالم الهراس: تحقیق ) هـ٦٥٨(ت

 ، عبد الملك بن عبد اهللا بن یوسف الجویني،ألبي المعالي : التلخیص في أصول الفقه .٣٢
دار ، وبشیر أحمد العمري،اليعبد اهللا جولم النب: تحقیق) هـ٤٧٨(الملقب بإمام الحرمین ت

  .البشائر اإلسالمیة، بیروت 



 

 ٣١٢ 

 

   
 

 ، محفوظ بن احمد بن الحسن الكلوذاني الحنبلي،ألبي الخطاب : التمهید في أصول الفقه .٣٣
ٕ مركز البحث العلمي واحیاء التراث ،محمد بن علي بن إبراهیم.د: تحقیق ) هـ٥١٠(ت

 -هـ ١٤٠٦ ،١ ط، دار المدني،مكة المكرمة ، كلیة الشریعة والدراسات اإلسالمیة،اإلسالمي
  .م ١٩٨٥

لمحمد أمین بن محمود البخاري المعروف بأمیر  : تیسیر التحریر شرح كتاب التحریر .٣٤
  . بیروت ،دار الفكر) هـ٩٧٢(بادشاه الحنفي ت

 مؤسسة الریان ،لعبد اهللا بن یوسف بن عیسى بن یعقوب العنزي : تیسیر علم أصول الفقه .٣٥
  . م ١٩٩٧ ،١ ط، لبنان، بیروت،ة والنشر والتوزیعللطباع

ألبي عمر، یوسف بن عبد اهللا بن عبد البر النمري القرطبي  : جامع بیان العلم وفضله .٣٦
، ١ط، المملكة العربیة السعودیة،أبي األشبال الزهیري، دار ابن الجوزي: تحقیق) هـ٤٦٣(ت

  .م ١٩٩٤ - هـ ١٤١٤
 محمد بن فتوح بن عبد ،ألبي عبد اهللا بن أبي نصر :  األندلسجذوة المقتبس في ذكر والة .٣٧

ِاهللا  بن حمید األزدي المیورقي الحمیدي ت  ،الدار المصریة للتألیف والنشر، القاهرة) هـ٤٨٨(َ
  .م ١٩٦٦

) هـ٥٤٢( علي بن بسام الشنتریني ت،ألبي الحسن  :الذخیرة في محاسن أهل الجزیرة .٣٨
  . بطبعات متفاوتة ، لیبیا، العربیة للكتاب الدار،إحسان عباس: تحقیق 

 محمد بن عبد اهللا بن عبد المنعم ،ألبي عبد اهللا: الروض المعطار في خبر األقطار .٣٩
  .م ١٩٨٠ ،٢ ط، بیروت،مؤسسة ناصر للثقافة،إحسان عباس: تحقیق) هـ٩٠٠(ِالحمیرى ت

 بن أحمد بن قدامة المقدسي  موفق الدین عبد اهللا،ألبي محمد: روضة الناظر وجنة المناظر .٤٠
  .م ٢٠٠٢- هـ١٤٢٣ ،٢ ط،ّ مؤسسة الریان،)هـ٦٢٠(الحنبلي،ت

: تحقیق) هـ٢٧٣( ابن ماجة ت، محمد بن یزید القزویني،ألبي عبد اهللا : سنن ابن ماجة .٤١
  . عیسى البابي الحلبي ، دار إحیاء الكتب العربیة،محمد فؤاد عبد الباقي

ْ سلیمان بن األشعث بن إسحاق بن بشیر األزدي السجستاني ،ألبي داود : سنن أبي داود .٤٢ ِ ِّ
  . بیروت ، المكتبة العصریة، صیدا،محمد محیي الدین عبد الحمید: تحقیق) هـ٢٧٥(ت



 

 ٣١٣ 

 

   
 

ْ محمد بن عیسى بن سورة الترمذي،ألبي عیسى: سنن الترمذي .٤٣ تحقیق ) هـ٢٧٩( ت،َ
ٕوابراهیم عطوة ) ٣جـ (الباقي  ومحمد فؤاد عبد ،)٢، ١جـ (أحمد محمد شاكر : وتعلیق
  . م ١٩٧٥ -  هـ ١٣٩٥، ٢ ط، مصر، مكتبة مصطفى البابي الحلبي،)٥، ٤جـ (عوض 

) هـ٣٠٣(  ت، أحمد بن شعیب بن علي الخراساني،ألبي عبد الرحمن : سنن النسائي .٤٤
  .١٩٨٦ – ١٤٠٦ ،٢ ط، حلب، مكتب المطبوعات اإلسالمیة، عبد الفتاح أبو غدة،تحقیق

ْ شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز ،ألبي عبد اهللا :  أعالم النبالءسیر .٤٥ َ
 .م ٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٧ ، القاهرة، دار الحدیث،)هـ٧٤٨(الذهبي ت

 عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد ،ألبي الفالح : شذرات الذهب في أخبار من ذهب .٤٦
 ،١ بیروت، ط، دمشق،دار ابن كثیر ،محمود األرناؤوط:تحقیق) هـ١٠٨٩(الحنبلي، ت

  .م ١٩٨٦ - هـ١٤٠٦
 مسعود بن عمر بن عبد اهللا التفتازاني ،لسعد الدین : شرح التلویح على التوضیح .٤٧

 لبنان، ، بیروت،ضبط نصوصه محمد عدنان درویش، دار االرقم بن ابي االرقم) هـ٧٩١(ت
  .م ١٩٩٨ - ه ١٤١٩، ١ط

 تقي الدین محمد بن أحمد بن علي الفتوحي المعروف ،اءألبي البق : شرح الكوكب المنیر .٤٨
، ٢ ونزیه حماد، مكتبة العبیكان، ط،محمد الزحیلي: تحقیق) هـ٩٧٢(بابن النجار الحنبلي ت

  .م ١٩٩٧ -هـ ١٤١٨
 شهاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن الشهیر ،ألبي العباس : شرح تنقیح الفصول .٤٩

 ١٣٩٣ ،١ ط، شركة الطباعة المتحدة،طه عبد الرؤوف سعد: تحقیق) هـ٦٨٤(بالقرافي ت
  .  م ١٩٧٣ - هـ 

) هـ٧١٦( سلیمان بن عبد القوي الطوفي الصرصري ت،لنجم الدین: شرح مختصر الروضة .٥٠
  .م١٩٨٧/ هـ١٤٠٧ ،١ ط، مؤسسة الرسالة،عبد اهللا بن عبد المحسن التركي: تحقیق 

 التمیمي، الدارمي، ،مد بن حبان بن معاذ محمد بن أح،ألبي حاتم: صحیح ابن حبان .٥١
: تحقیق ) هـ٧٣٩(األمیر عالء الدین علي بن بلبان الفارسي ت: ترتیب) هـ٣٥٤(ُالبستي ت

  . م ١٩٨٨ -  هـ ١٤٠٨ ،١ ط، بیروت، مؤسسة الرسالة،شعیب األرنؤوط
: تحقیق) هـ٢٦١( مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري ت،ألبي الحسن : صحیح مسلم .٥٢

  . بیروت ، دار إحیاء التراث العربي،محمد فؤاد عبد الباقي



 

 ٣١٤ 

 

   
 

)  هـ٥٧٨( خلف بن عبد الملك بن بشكوال ت،ألبي القاسم :الصلة في تاریخ أئمة األندلس .٥٣
 ،٢ط،مكتبة الخانجي،السید عزت العطار الحسیني: عني بنشره وصححه وراجع أصله

  .م ١٩٥٥
 )ه٤٦٣(عد بن أحمد بن صاعد األندلسي ت القاضي صا،ألبي القاسم :طبقات األمم .٥٤

 .  بدون تاریخ ، مصر،مطبعة محمد مطر
دار الكتب ) هـ٩١١( جالل الدین السیوطي ت، عبد الرحمن،بن أبي بكرال :طبقات الحفاظ  .٥٥

   .١٤٠٣، ١ ط، بیروت،العلمیة
ألندلسي  علي بن أحمد بن سعید بن حزم ا،ألبي محمد  :طوق الحمامة في األلفة واألالف .٥٦

 ، لبنان، بیروت، المؤسسة العربیة،إحسان عباس. د: تحقیق) هـ٤٥٦(القرطبي الظاهري ت
 .م ١٩٨٧ ،٢ط

ْ شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز ،ألبي عبد اهللا : العبر في خبر من غبر .٥٧ َ
 دار الكتب ،أبو هاجر محمد السعید بن بسیوني زغلول: تحقیق ) هـ٧٤٨(الذهبي ت

 . بیروت ،لعلمیةا
ألبي یعلى، القاضي محمد بن الحسین بن خلف ابن الفراء  : العدة في أصول الفقه .٥٨

 جامعة الملك محمد بن سعود ،أحمد بن علي بن المباركي.د: تحقیق ) هـ٤٥٨(ت
  . م ١٩٩٠ -  هـ ١٤١٠ ،٢ ط،اإلسالمیة

حمد بن أحمد بن زكریا  زین الدین بن م،ألبي یحیى : غایة الوصول في شرح لب األصول .٥٩
  . مصر، القاهرة،دار الكتب العربیة) هـ٩٢٦( األنصاري، ت

) هـ٤٦٣( أحمد بن علي بن مهدي الخطیب البغدادي ت،ألبي بكر: الفقیه والمتفقه  .٦٠
  .ه١٤٢١ ،٢ ط،السعودیة، دار ابن الجوزي،عادل بن یوسف الغرازي: تحقیق

) هـ٨١٧(ن محمد بن یعقوب الفیروزآبادى ت مجد الدی،ألبي طاهر : القاموس المحیط .٦١
ُمحمد نعیم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، : مكتب تحقیق التراث، إشراف: تحقیق
 .  م ٢٠٠٥ -  هـ١٤٢٦، ٢ط،بیروت

 ، عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمیة،لمحمد دمبي دكوري: القطعیة من األدلة األربعة .٦٢
 .هـ١،١٤٢٠ ط،ة السعودیة المملكة العربی،المدینة المنورة



 

 ٣١٥ 

 

   
 

ألبي المظفر، منصور بن محمد بن أحمد السمعاني : قواطع األدلة في أصول الفقه .٦٣
 - هـ ١٤١٨، ١ ط، بیروت، دار الكتب العلمیة،سماعیلإمحمد حسن : تحقیق) هـ٤٨٩(ت

  .م١٩٩٩
بخاري لعبد العزیز بن أحمد بن محمد، عالء الدین ال : كشف األسرار شرح أصول البزدوي .٦٤

  . بدون طبعة وبدون تاریخ ، دار الكتاب اإلسالمي،)هـ٧٣٠(الحنفي ت
دائرة ) هـ٨٥٢( أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقالني ت،ألبي الفضل: لسان المیزان .٦٥

  .م١٩٧١/ هـ٢،١٣٩٠ ط، مؤسسة األعلمي للمطبوعات بیروت،الهند،المعرف النظامیة
دار ) هـ٤٧٦( إبراهیم بن علي بن یوسف الشیرازي ت،قألبي اسحا: اللمع في أصول الفقه .٦٦

  . هـ ١٤٢٤ - م ٢٠٠٣ ،٢ ط،الكتب العلمیة
الدكتور : تحقیق) هـ١٣٥٩( لعبد الحمید محمد بن بادیس الصنهاجي ت :مبادئ األصول .٦٧

  .١٩٨٠ ، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع،عمار الطالبي
) هـ٦٠٦( فخر الدین الرازي ت، بن الحسن محمد بن عمر،ألبي عبد اهللا: المحصول  .٦٨

 . هـ ١٤١٨ ،٢ ط، مؤسسة الرسالة،طه جابر فیاض العلواني. د: تحقیق 
 علي بن أحمد بن سعید بن حزم األندلسي القرطبي الظاهري ،ألبي محمد : المحلى .٦٩

، دار اآلفاق الجدیدة بیروت+ المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزیع بیروت ) هـ٤٥٦(ت
  .تحقیق لجنة إحیاء التراث العربي 

) هـ٦٦٦( زین الدین محمد بن أبي بكر الحنفي الرازي ت،ألبي عبد اهللا : مختار الصحاح .٧٠
  .م ١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠ ،٥ ط، صیدا، بیروت، المكتبة العصریة،یوسف الشیخ محمد: تحقیق

 عالء الدین ،للحامالبن ا :  أحمد بن حنبلاإلمامالمختصر في أصول الفقه على مذهب  .٧١
. د: تحقیق ) هـ٨٠٣(أبو الحسن علي بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي الحنبلي ت

 . مكة المكرمة ، جامعة الملك عبد العزیز،محمد مظهر بقا
) هـ١٣٤٦( ت، عبد القادر بن عبد الرحیم،بن بدرانال:  أحمداإلمام مذهب إلىالمدخل  .٧٢

  .ه ١٤٠١، ٢ ط، بیروت، مؤسسة الرسالة،ن التركيعبد اهللا بن عبد المحس.د: تحقیق 
 لعفیف ،ألبي محمد : مرآة الجنان وعبرة الیقظان في معرفة ما یعتبر من حوادث الزمان .٧٣

خلیل : وضع حواشیه) هـ٧٦٨(الدین عبد اهللا بن أسعد بن علي بن سلیمان الیافعي ت
  . م ١٩٩٧ -  هـ ١٤١٧ ،١ ط، لبنان، بیروت، دار الكتب العلمیة،المنصور



 

 ٣١٦ 

 

   
 

 علي بن أحمد بن سعید بن حزم األندلسي القرطبي الظاهري ،ألبي محمد : اإلجماعمراتب  .٧٤
 . بیروت ،دار الكتب العلمیة) هـ٤٥٦(ت

 محمد بن عبد اهللا بن محمد بن حمدویه بن ،ألبي عبد اهللا : المستدرك على الصحیحین .٧٥
: تحقیق) هـ٤٠٥(ي المعروف بابن البیع تُنعیم بن الحكم الضبي الطهماني الحاكم النیسابور

   .١٩٩٠ -  ١،١٤١١ ط، بیروت، دار الكتب العلمیة،مصطفى عبد القادر عطا
: تحقیق) هـ٥٠٥( ت، محمد بن محمد الغزالي،ألبي حامد : المستصفى من علم األصول .٧٦

  .م ١٩٩٣ - هـ ١٤١٣، ١ ط، دار الكتب العلمیة،محمد عبد السالم
 ابن ، عبد اهللا بن محمد بن إبراهیم بن خواستي العبسي،ألبي بكر: بة مسند ابن أبي شی .٧٧

   .١٤٠٩، ١ ط، الریاض، مكتبة الرشد،كمال یوسف الحوت: تحقیق ) هـ٢٣٥(أبي شیبة ت
 ، أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشیباني،ألبي عبد اهللا:  أحمداإلماممسند  .٧٨

عبد اهللا بن عبد . د:  إشراف،ادل مرشد، وآخرون وع،شعیب األرنؤوط: تحقیق) هـ٢٤١(ت
 . م٢٠٠١/ هـ١٤٢١، ١ ط، مؤسسة الرسالة،المحسن التركي

مجد الدین عبد السالم بن عبد : ّ بدأ بتصنیفها الجد ،آلل تیمیة: المسودة في أصول الفقه .٧٩
د  وأضاف إلیها األب، أحمد بن عب،)هـ٦٥٢( ت،اهللا بن أبي القاسم بن محمد بن تیمیة

َأبي العباس تقي الدین أحمد بن تیمیة : ، ثم أكملها االبن الحفید)هـ٦٨٢(الحلیم بن تیمیة ت
كتاب  دار ال،محمد محیي الدین عبد الحمید: محققال) هـ٧٢٨(الحراني الحنبلي الدمشقي ت

  .العربي
 ،)هـ٧٧٠( أحمد بن محمد بن علي الفیومي الحموي ت،ألبي العباس: المصباح المنیر .٨٠

  . بیروت ،مكتبة العلمیةال
ْ محمد بن حسن الجیزاني،بن حسینال : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة .٨١ َ  دار ،َّ

  .  هـ ١٤٢٧، ٥ ط،ابن الجوزي
محمد بن علي بن الطیب البصري المعتزلي ،ألبى الحسین: المعتمد في أصول الفقه .٨٢

 – ١٩٨٣ ،١ ط، لبنان، بیروت،میة دار الكتب العل،خلیل المیس: تحقیق )  ه٤٣٦(ت
 .  ه ١٤٠٣

) هـ٦٢٦( شهاب الدین یاقوت بن عبد اهللا الرومي الحموي ت،ألبي عبد اهللا :معجم األدباء  .٨٣
 . م ١٩٩٣ -  هـ ١،١٤١٤ ط، دار الغرب اإلسالمي، بیروت،إحسان عباس:  تحقیق 



 

 ٣١٧ 

 

   
 

مي الشامي، الطبراني  سلیمان بن أحمد بن أیوب اللخ،ألبي القاسم :المعجم األوسط  .٨٤
 ،وعبد المحسن بن إبراهیم الحسیني, طارق بن عوض اهللا بن محمد : تحقیق ) هـ٣٦٠(ت

  . القاهرة ،دار الحرمین
) هـ٦٢٦( شهاب الدین یاقوت بن عبد اهللا الرومي الحموي ت،ألبي عبد اهللا : معجم البلدان .٨٥

 .م ١٩٩٥ ،٢ ط، بیروت،دار صادر
 على بن موسى بن سعید المغربي األندلسي ،ألبي الحسن : ربالمغرب في حلى المغ .٨٦

  .١٩٥٥ ،٣ ط، القاهرة، دار المعارف،شوقي ضیف. د: تحقیق ) هـ٦٨٥(ت
دار , لعبد المجید التركي  :مناظرات في أصول  الشریعة اإلسالمیة بین ابن حزم والباجي  .٨٧

  . م ١٩٨٦ ،١ ط، لبنان، بیروت،الغرب اإلسالمي
 ، مكتبة الرشد،لعبد الكریم بن علي بن محمد النملة : في علم أصول الفقه المقارنالمهذب  .٨٨

  . م ١٩٩٩ -  هـ ١٤٢٠ ،١ ط،الریاض
 علي بن أحمد بن سعید بن حزم األندلسي القرطبي الظاهري ،ألبي محمد : النبذ الكافیة .٨٩

  .١٤٠٥ ،١ ط، بیروت، دار الكتب العلمیة،محمد أحمد عبد العزیز: تحقیق ) هـ٤٥٦(ت
لشهاب : ذكر وزیرها لسان الدین بن الخطیبنفح الطیب من غصن األندلس الرطیب، و .٩٠

 ،دار صادر ،إحسان عباس: تحقیق) هـ١٠٤١(لمقري التلمساني تالدین أحمد بن محمد ا
  . لبنان ،بیروت

بن تیمیة  تقي الدین أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السالم ،َألبي العباس: اإلجماعنقد مراتب  .٩١
، ١ ط،بیروت، دار ابن حزم،حسن أحمد إسبر:بعنایة ) هـ٧٢٨(الحراني الدمشقي ت

  .م ١٩٩٨ -هـ ١٤١٩
: تحقیق)  ه٧٦٤(لصالح الدین خلیل بن أیبك بن عبد اهللا الصفدي ت : الوافي بالوفیات .٩٢

 .م ٢٠٠٠ - هـ١٤٢٠، بیروت، وتركي مصطفى، دار إحیاء التراث،أحمد األرناؤوط
 بن محمد بن إبراهیم  شمس الدین أحمد،ألبي العباس :ت األعیان وأنباء أبناء الزمانوفیا .٩٣

 ، دار صادر،إحسان عباس: تحقیق) هـ٦٨١(بن خلكان البرمكي اإلربلي تبن أبي بكر 
  .بیروت




