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ا :  

بات اإلمجاع ملجرد عدم العلم باخلالف، الذي تناول هذا البحث قضية إث    

ّامتألت كتب الرتاث باالسـتدالل بـه ،فتعـرض ملفهومـه ، والفـرق بينـه وبـني  َ

اإلمجاع الرصيح والسكويت واتفاق األكثر ،وبني موقف العلامء وأدلتهم يف 

ًإثبات اإلمجاع به، ويف كونه حجة عىل تقـدير كونـه لـيس إمجاعـا، ونـاقش 

نتهى إىل عدم صحة دعوى ثبوت اإلمجـاع ملجـرد عـدم العلـم هذه األدلة وا

ًباخلالف، وأن غايته أنه حجة من احلجج الظنية، ال خيطأ خمالفه فضال عـن  ّ ُ

ّأن يكفر أو يضلل أو يفسق أو يبدع، بل جيب عـىل املجتهـد أن خيالفـه إىل  ُ ّ ُ ُ ُّ

م ما هو أقوى منه مـن األدلـة عنـد التعـارض،كام أثبـت البحـث أن صـيغة عـد

العلم باخلالف أقرب إىل اإلمجاع السكويت منها إىل اتفاق األكثـر ، لكنهـا 

 .ًأدنى مرتبة من صيغة اإلمجاع السكويت بام يعني التغاير بينهام اسام ومعنى 

ت اا :  

اإلمجاع ، إمجاع األكثر ، اإلمجاع السكويت ، نفي العلـم بـاخلالف ، عـدم 

 .العلم باملخالف 



 

)١٢٨٤(    اع  ا فت ى  دى 
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Abstract:        

    This research deals with the issue of proving consensus 
simply because there is no awareness of the disagreement, 
which the heritage books are filled with such inferences. 
Therefore, it is exposed to its concept. The difference between 
it, the express, tacit consensus, consensus of the most, and 
indicates the position of scholars and their evidence in proving 
consensus with it. In the same way, being an argument for the 
assessment that it is not a consensus. And discussed this 
evidence. It concluded the invalidity of the case for 
establishing consensus just because of lack of awareness of the 
dispute. The purpose is that it is one of the hypothetical 
arguments, in which violator shall be accused of wrongdoing, 
as well as to be infidel, mislead, be dissipated or innovation in 
religious matters. The religious sedulous (the mujtahid) must 
contradict it with what is stronger than the evidence in 
contradicting. The research also proved that the lack of 
awareness of the dispute is closer to the silent consensus than 
to the consensus of the most, but it is inferior to the tacit 
consensus, which means the difference between them in name 
and meaning. 
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)١٢٨٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ا ا ا  
 

 لنـا مـا وبنيملتابعـة رسـله،وهدانا  ملعرفة سبله ،أرشدنااحلمد هللا الذي    

وأمرنا الـدالئل عـىل رشعيتـه،وأجـىل لنـا عبادتـه ،طاعتـه وافرتضه علينا من 

ِ َأط}فقالبطاعة رسوله ،وقرهنا بطاعته  َوأطيعوا الرسول اهللاََّ  ُيعوا َ ُ َّ ُ َ
ِ  وهني عن )١(}َ

ْومن  {فقال،وسبيل املؤمنني خمالفة الرسول ِيشاقق  ََ ِ
َالرسول من بعد ما تبـني  ُ َّ َ ُ ََّ ْ َ َْ ِ ِ َ

ُله  ْاهلدى ويتبع غـري سـبيل املـؤمنني نولـه مـا تـوىل ونـصله جهـنم وسـاءت َ َّ َ ََّ َ َ ْ َ َ َ ْ ََ َ َ ْ ََ َ
ِ ِ ِ ِ ُِ ُ ََّ ِّ ْ ُْ ِ ِ َِ ُْ

ِمصري
، وعىل النبيني وصىل اهللا عىل سيدنا حممد إمام املرسلني،وخاتم )٢(}ًاَ

 -:أما بعد.آله وأصحابه أمجعني

فإنه ال خيفى عـىل أحـد مـن املـشتغلني بعلـوم الـرشيعة مـا لإلمجـاع مـن 

مـن العلـامء ،وممـا يـشهد لتلـك املكانـة موقـف يف اإلسالم مكانة ترشيعية 

ــه يعكمــصدر مــن مــصادر التــرشمنكــري اإلمجــاع  ،وهو موقــف أقــل مراتب

 ومـن " البـزدويكقـول ، ذلـكأشـد مـن، وقد نجد ما هـو التخطئة للمخالف

أنكر اإلمجاع فقد أبطل دينه كله،ألن مدار أصول الدين كلها ومرجعهـا إىل 

  )٣("إمجاع املسلمني 

                                                        

مـن ) ٣٣(من سـورة النـور، واآليـة ) ٥٤(من سورة النساء ،واآلية ) ٥٩(  جزء اآلية )١(

 سورة حممد 

 .من سورة النساء) ١١٥ (  اآلية)٢(

 ١/٢٤٧ عن أصول فخر اإلسالم البزدوي كشف األرسار )٣(



 

)١٢٨٦(    اع  ا فت ى  دى 

ومن فوائد اإلمجاع أنه متى حتقق برشوطه يف مسألة من املسائل دخلـت  

 باالجتهاد،وتـصبح التغيـرينطقـة املغلقـة التـي ال تقبـل يف املتلك  املسألة 

يغلق   وبه)١(األحكام الثابتة عن طريقه من الثوابت التي ال جيوز اخلروج عنها

ـــتأويالت  ــاب ال ــدةب ــصوص الفاس ــاين الن ــف مع ــاولون حتري ــن حي ــام م  أم

ألهنـم سـيجدون أهـل العلـم  أو اخلروج عـن الثوابـت املـستقرة ؛الرشعية ؛ 

  .بإمجاع األمة يتصدون هلم

،وسور قـوي لـصد االنحـراف يف تفـسري  الـرشيعةٍفاإلمجاع حـام ألحكـام

ومن هنا عمل مجاعة من العلـامء عـىل رصـد تلـك اإلمجاعـات ،النصوص

وحرص مواقعها يف املسائل ليسهل عىل املجتهـدين معرفتهـا كـي يتجنبـوا 

 .خمالفتها يف كتبهم وفتاواهم وأقضيتهم

اإلمجـاع دراسـة نظرية،وتوسـعوا يف مسائل اسة  كام عني األصوليون بدر

ًحتقيقا وتدقيقاذلك  ً،وهذه الدراسة تعد سندا نظريا مهام، وتأصيال علميـاً ً ًً  ال ً

،ولكن عىل الرغم من هـذه العنايـة إال أنـه ال تـزال هنـاك يسعنا االستغناء عنه

 البحـث جوانب أخرى وقضايا عدة تتعلق باإلمجاع يف حاجة إىل مزيد من 

 ومـن أهـم تلـك القـضايا اجلـديرة التحقيق والتـدقيق واإليـضاح،دراسة ووال

 .ملجرد عدم العلم باخلالفدعوى اإلمجاع  :بالبحث قضية

                                                        

ً  نقـال عـن  كتـاب ٨٣  تيسري الفقه  للمسلم املعارص  يف ضوء الكتاب والـسنة  ص)١(

التجديد األصويل  نحو صياغة جتديديـة  لعلـم أصـول الفقـه إعـداد مجـاعي بـإرشاف  

 ٣٠٠صأمحد عبد السالم الريسوين / الدكتور 



  

)١٢٨٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ملـا اشـتملت عليـه مـن ًإنام كـان للبحـث يف هـذه املـسألة أمهيـة نظـرا  و

،مع قلة  أثر واضح يف املجال الترشيعيوملا هلا من  وتساؤالت ،إشكاالت

ٍ عنها يف كتبهم ،وعدم وجود بحث واف يتناول املسألة من كالم األصوليني

 .)١(مجيع جوانبها

مــن كتــب الفقهـاء يوجـد يف  غالــب مـاوتـزداد تلـك األمهيــة إذا علمنـا أن 

من باب عدم العلـم باملخـالف،وليس مـن بـاب  عند التحقيق هو إمجاعات

العلــم بعــدم املخــالف،وممن رصح هبــذا ابــن تيميــة يف رفــع املــالم فهــو 

، وقـد فبـاخلالإن اإلمجاع املدعى يف الغالب إنام هو عدم العلم ":قولي

وجدنا من أعيان العلامء من صاروا إىل القـول بأشـياء متمـسكهم فيهـا عـدم 

ًومن ادعى يف يشء من ذلك إمجاعـا فلـيس : وكان يقول)٢(العلم باملخالف 

أيب ثـور  والذين كانوا يذكرون اإلمجـاع كالـشافعي و" )٣(معه إال عدم العلم

ًبأنـا ال نعلـم نزاعـا، ويقولـون هـذا هـو اإلمجـاع : وغريمها يفرسون مرادهم

 اعلـم " وممن نبه إىل ذلك العالمة الـشوكاين حيـث يقـول )٤(".الذي ندعيه

                                                        

 هناك بحث  نبهت إليه من جهة أستاذنا املحكم هلذا البحث أي  بعد  االنتهـاء مـن  )١(

/ للـدكتور) نفـي العلـم بـاخلالف عنـد األصـوليني(كتابة هذا البحث، وقد كان  بعنوان 

عيل بن أمحد بن أمحد احلزيفي ، وهو بحث  موجز ال يتجاوز عرش ورقات  وهو غـري 

 . ري من جوانب املسألةٍواف بالغرض ، أمهل الكث

   ٣١رفع املالم  عن األئمة األعالم  ص ) ٢(

 ١/٣١٩  جمموع الفتاوى الكربى )٣(

   )٤(١٩/٢٧١ جمموع الفتاوى البن تيمية )٤(



 

)١٢٨٨(    اع  ا فت ى  دى 

أن حكاية اإلمجاع من متأخري أهل العلم تـستند يف الغالـب إىل أن العـامل 

يهـا، ال أنـه اسـتقرأ مل يعلم وقوع خالف يف املسألة التى حكى اإلمجاع عل

مجيع األقـوال مـن أفـواه الرجـال حتـى ثبـت لـه ذلـك ،فـإن هـذا بعـد انتـشار 

 وإن طالـت باسـتقرائه ، فغايـة مـا ،اإلسالم يف أقطار األرض ال تفي األعـامر

وقـال أبـو  )١("ًيستند إليه ناقل اإلمجاع هو وجوده حمكيا يف بعـض الكتـب 

ًا ال نعلـم منازعـا،ثم مـا يعـرف مـن  إن الذي يذكر من اإلمجاع معناه أن"ثور

ــن  ــذكره م ــا ن ــض م ــد يف بع ــد وج ــور إال وق ــذه األم ــاع يف ه ــى اإلمج ادع

 )٢("ًاإلمجاعات نزاعا مل يطلع عليه

وقد رصد ابن حزم مسائل كثرية رصح فيهـا أئمـة كبـار باإلمجـاع ملجـرد 

بعد أن بني مقدار اخلالف عند من سبقهم -عدم علمهم باملخالف ، ثم قال 

ًوغري ذلـك كثـري جـدا لقـد أخرجنـا عـىل ": -ارصهم يف هذا املسائل أو ع

أيب حنيفة والشافعي ومالك مئني كثرية من املسائل قال فيها كل واحد منهم 

  )٣( ًبقول ال نعلم أحدا من املسلمني قاله قبله فاعجبوا هلذا

ــامء  ــني العل ــالف ب ــوع خ ــك وق ــة ذل ــان نتيج ــصيغة وقــد ك ــذه ال ــد ه ِّيف ع

ًشـك يعـد مـصدر إشـكال حقيقي؛وذلـك نظـرا الخـتالف  ذا بـالًإمجاعا،وه

غلق باب :أحكام مسائل اإلمجاع ًالنتيجة بني عده إمجاعا من عدمه،فإن من

 ويـرتك بـه اخلـرب، متـى انعقـد عـىل االجتهاد فيها،وحرمة خرقها باملخالفـة،

                                                        

 ٦٣ /١ وبل الغامم عىل شفاء األوام  يف أحاديث األحكام )١(

 ٤٥٩ نقله عنه ابن تيمية يف رده عىل اإلخنائي ص)٢(

 ٤/١٧٩ حزم  اإلحكام البن)٣(



  

)١٢٨٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ل وعند بعضهم يرتك النظر يف الكتاب والسنة عند حتقق اإلمجـاع خالفه، ب

 .وهذه كلها نتائج  ليست باهلينة )١(لة مايف مسأ

ـــع  ـــاال واحـــدا مـــن الواق ـــا مث ً ولنأخـــذ هن ـــيً ـــه عـــىل هـــذه الرتاث ـــدلل ب  ن

عنــد الكــالم يف حكــم غــسل ) البحــر الرائــق (اإلشــكالية،وليكن مــا جــاء يف

فاألوىل االستدالل "املرفقني يف الوضوء،حيث قال مصنفه وهو ابن نجيم 

ــال ا ــيتهام، ق ــىل فرض ــاع ع ــشافعي باإلمج ــام ال ــه-إلم ــم  ريض اهللا عن ال نعل

 يعني قول الـشافعي -ًخمالفا يف إجياب دخول املرفقني يف الوضوء ،وهذا

فعـىل هـذا فزفـر : منه حكاية لإلمجاع،قال يف فـتح البـاري -ًال نعلم خمالفا

 َّعدفقد )٢( "حمجوج باإلمجاع قبله ،وكذا من قال ذلك من أهل الظاهر بعده

ً حمكيا عـن اإلمـام الـشافعي ريض ًهذه الصيغة إمجاعاابن نجيم وابن حجر 

 .اهللا عنه

ــدين يف  ــة اإلمجــاع هــذه )منحــة اخلــالق(وقــد علــق ابــن عاب  عــىل حكاي

يكون حكاية لإلمجاع الـذي يكـون  ًال أعلم خمالفا ال قول املجتهد":ًقائال

إنـــه   ال أقـــول-رمحـــه اهللا تعـــاىل –ًغــريه حمجوجـــا بـــه ،وقـــال الـــشافعي 

وقال أبو هاشم من املعتزلة ال يكون  ًال أعلم فيه خالفا، أقولإمجاع،ولكن 

                                                        

:  مرادهم  باإلمجـاع  الـذي  يـرد بـه اخلـرب أو يـرتك لـه الكتـاب والـسنة عنـد النظـر )١(

خصوص اإلمجـاع القطعـي دون الظنـي،و القطعـي هـو اإلمجـاع القـويل  املـشاهد أو 

 .٣٠٤مذكرة يف أصول الفقه للشنقيطي ص . ًاملنقول تواترا 

ح البــاري  بــرشح صــحيح البخــاري ، فــت١/١٣   البحــر الرائــق  رشح كنــز الــدقائق )٢(

١/٢٩٢ 



 

)١٢٩٠(    اع  ا فت ى  دى 

ابـــن عابـــدين اإلمجـــاع ملجـــرد عـــدم العلـــم هنـــا نفـــى فقـــد  )١( "ًإمجاعـــا

، وذلـك مـن خـالل الـشافعيً هذا مذهبا لإلمام باملخالف، كام نفى أن يكون

 .كالم الشافعي نفسه

ًتعليقـا -ال يف ذات املوضـع قـًالبن عابدين أيـضا ،و "رد املحتار" ويف

ًيف ثبـوت اإلمجـاع عـىل دخـول املـرفقني كالمـا ؛ ألنـه يف ": -ذلـكعىل 

ًال نعلــم خمالفــا يف إجيــاب دخــول :البحــر أخــذه مــن قــول اإلمــام الــشافعي

ًال أعلـم خمالفـا :املرفقني يف الوضـوء ، ورده يف النهـر بـأن قـول املجتهـد

ر ما أحدثـه نقـل  فانظ)٢("ًليس حكاية لإلمجاع الذي يكون غريه حمجوجا به

 ،ثـم انظـر كيـف سـتختلف النتيجـة  الردود والنقوداإلمجاع هبذه الصيغة من

  .ًيف حالة عده إمجاعا من عدمه

 أكثر ما حيكى فيه اإلمجاع هو من باب عدم  األمر كذلك، وكانوملا كان

، أو أن أكثر من حيكي اإلمجاع إنام يعني به ما مل يعلـم فيـه باخلالفالعلم 

ًن العلــامء خيتلفـون يف كونــه إمجاعــا ،وينتقـد بعــضهم يف ذلــك ًخالفـا، وأ

 خصـصت بحثـي يف ثبوت األحكـام ًبعضا، وكان هلذا االختالف أثر واضح 

ــه  ــوانفي ــه بعن ــوى "وجعلت ــحة دع ــدى ص ــوت م ــم ثب ــي العل ــاع  بنف  اإلمج

جعلتـــه يف وًســـالكا يف ذلـــك املـــنهج االســـتقرائي التحلييل، "بـــاخلالف

  .متةوخا مباحث، ،ومخسةمقدمة

                                                        

 ١/١٣البحر الرائق رشح كنز الدقائق مع منحة اخلالق البن عابدين ) ١(

 ٩٩/رد املحتار عىل الدر املختار رشح تنوير األبصار) ٢(



  

)١٢٩١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 لـه ، أمـا فقد بينت فيها أمهيـة اإلمجـاع ، وأسـباب اختيـاري :أما املقدمة 

 :املباحث فهي عىل النحو التايل

،واق  و ه  ا  ا ف: ا اول
  -:   ، و ن

 . يف التعريف بنفي العلم باخلالف:املطلب األول 

يف الفـرق بـني نفـي العلـم بـاخلالف وبـني غـريه ممـا قـد :ين الثـااملطلب

 :يشبهه، وفيه مسائل

 اإلحاطياإلمجاع  نفي العلم باخلالف وبنيالفرق :  املسالة األوىل

 .اإلمجاع السكويت نفي العلم باخلالف وبنيالفرق : املسألة الثانية 

 .اتفاق األكثر نفي العلم باخلالف وبنيالفرق : ةالثالثاملسألة 

 اما:  اثا   ف ا م ر م.  
  اا:          ءت   آراء ا        ف ا  عا

ن،وأد و : 

 .آراء العلامء يف املسألة: األولاملطلب 

 .يف األدلة: املطلب الثاين

  ا  اا :        جا  ءآراء ا       ف ا 

إ  م . 

 اال  :اا  ا  ، ا وا، ا 
  :  و  ن

 .يف الرتجيح بني األقوال يف املسألة: املطلب األول

 .يف األثر املرتتب عىل هذا الرتجيح: املطلب الثاين

 أ ،اا أ . نسأل اهللا تعاىل التوفيق والسداد .  



 

)١٢٩٢(    اع  ا فت ى  دى 

  : اولا

  .، واق  و ه    ا  ا ف
  

  :ا اول
 ا  ا ف

عنوان هذا املبحث كام هو مالحظ مركـب مـن ثـالث مفـردات ال بـد مـن 

 .     د املراد من هذا املصطلح ًبياهنا أوال ، ومنه ننتهي إىل حتدي

 أو :ظاأ   ن  ادي ، وا :-    

و١(إخبـار عـن العـدم: ضد اإلثبات،وعرف بأنه: والنفي"نفي"لفظة : ا( 

، وللنفـي ه إثبـات لوجـود:  نعلـم: العلـم ،وقولنـا نفي لوجود: ال نعلم:فقولنا

ــي » ّوملــا-ومل-ومــا-ولــن-ال«أدوات معروفــة يف كتــب اللغــة كـــ وال داع

 .   )٢(للتفصيل يف ذلك

مأعــىل مراتــب اإلدراك، وضــده اجلهــل : والعلــم"العلــم "لفظــة  : ا

الظــن والــشك والــوهم ، وترتيبهــا حــسب القــوة يف :،وبيــنهام ثــالث مراتــب

 .العلم، ثم الظن ،ثم الشك ، ثم الوهم، ثم اجلهل : اإلدراك كاآليت 

أو حصول صورة الـيشء يف الـذهن، أو الـشعور : ق ويراد بهيطلقد  والعلم 

  ما يستعمله الفقهاء يف هذا ًوكثريا، فيندرج فيه الظن والقطع اإلدراك الراجح 

االعتقـاد أو اإلدراك : يطلـق عـىل أخـص مـن ذلـك، وهـوقد واملعنى العام ، 

                                                        

ــي  )١( ــد احلزيف ــن أمح ــيل ب ــث  لع ــن  بح ــال ع ــد ":ً ، نق ــم  بــاخلالف عن ــي العل  نف

  ١٦٤٢ول الفقه موسوعة مصطلحات أص ١٤١ ص "األصوليني

 ٣٩١/ ١  يراجع أمايل ابن الشجري )٢(



  

)١٢٩٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

اجلـازم الثابــت املطــابق للواقـع عــن دليــل بحيـث ال حيتمــل النقــيض، فــال 

هي اجلزم  التي تنزل عن فدرجة اإلدراكألنه أقل منه درجة، )١(خل فيه الظنيد

 .)٢(الظن

ــه فــاملراد بــالعلم املنفــي هــو العلــم املــستلزم نفيــه إثبــات :هنــا  وعلي

يعنــي أن نــايف العلــم بــاخلالف يثبــت )٣(الــضد،الذي هــو اجلهــل باملخــالف

طـابق للواقـع، جهله هبذا اخلالف،أو يقال املنفـي هـو االعتقـاد اجلـازم امل

 بعـدم وجـود  قـاطع اعتقـاد جـازم أو يقـنياملجتهـدال يوجـد عنـد  بمعنى أنه

خمالف حتى يتطابق االعتقاد مع الواقع، بـل هنـاك احـتامل لعـدم  خالف،أو

 . يف الواقعوجود خمالف بهذه املطابقة 

نعــم قــد تــسكن الــنفس ويطمــئن القلــب لعــدم وجــود خمــالف،كام يثبــت 

 )٤("القلب بـرتجح جانـب الـصدق بـبعض األسـبابسكون النفس،وطمأنينة 

ًيكون ناشئا عن اعتقاد جازم ، فكثريا ما تسكن يلزم أن   الولكن هذا السكون  ً

                                                        

 أو الراجح لـيعم - يعني  ليخص - العلم يؤخذ بمعنى اإلدراك اجلازم" قال السعد)١( 

 ١/٤٠ رشح التلويح "القطعي والظني

، ١/١٣هنايـة الـسول يف رشح منهـاج األصـول، ١/٨٤ املحصول للفخر الـرازي )٢(

، ٣٠/ ١، اإلهبـاج يف  رشح املنهـاج ١/١٣ختـرص ، بيـان امل١/٢٧التقرير والتحبـري 

 . ٢٣، إجابة السائل رشح بغية اآلمل ص٢/٣٩١األشباه والنظائر للسبكي 

ويـسمى . اجلهل يطلق ويراد به عدم العلم عـام مـن شـأنه أن يعلـم" قال الزركيش   )٣(

 ١/١٠٠البحر املحيط . هـ .أ"بسيطا

 ١/٣٢٩  أصول الرسخيس )٤(



 

)١٢٩٤(    اع  ا فت ى  دى 

 وال يقني العلم ،ثم يتعقبها، فيجدها ،نفس اإلنسان إىل اليشء من غري علم به

ًفسكون النفس لـيس علـام دائـام.)١(بخالف ما اعتقدته فيه  ؛ ال يقبـل النقـيض ً

اعتقاد اليشء عىل ما هو بـه مـع سـكون :هلذا ملا عرفت املعتزلة العلم بأنهو

 وهــذا غــري صــحيح ،ألن هــذا يبطــل باعتقــاد "قــال الــشريازي "الــنفس إليــه

 .)٢(العايص فيام يعتقده، فإن هذا املعنى موجود فيه، وليس ذلك بعلم

اخلــاء "قــال ابــن فــارس: اخلـالف يف اللغــة ) اخلــالف( لفظــة : ا 

 ،أن جيـيء يشء بعـد يشء يقـوم مقامـه : أحـدها : والالم والفاء أصول ثالثـة

  ".التغري:  والثالث،خالف قدام :والثاين

ْ وهـو الـذي جعلكـم خالئـف األرض{فمـن األول قولـه تعـاىل " قـال  َْ ْ َ ُِ َِ َ ََّ َ َ ُ  أي )٣(}َ

ٍيستخلف يف األرض قوما بعد قوم ،وقوما بعد قوم،كلام ذهب بقوم جيء بقـ ٍ ًٍ ً وم ِ

قولـه عليـه :هـذا خلفـي، وهـذا قـدامي،ومن الثالـث: مكاهنم ، ومن الثاين قولنـا

  .)٤(»خللوف فم الصائم أطيب عند اهللا من ريح املسك « الصالة والسالم

 قوهلم اختلف ": واألصل األول مناسب ملا نحن بصدده ، قال ابن فارس

م ينحي قـول خمتلفون ؛ ألن كل واحد منه: الناس يف كذا والناس خلفة أي 

                                                        

 ٣/٥٥ألصول   الفصول يف ا)١(

 ٦٩  اللمع يف أصول الفقه ص )٢(

 .من سورة األنعام) ١٦٥(  جزء اآلية )٣(

ومـسلم )١٨٩٤(فـضل الـصيام،برقم:،بـاب٣/٢٤رواه البخـاري:صحيح: احلديث)٤(

 ).١١٥١(فضل الصيام برقم / باب٢/٨٠٦



  

)١٢٩٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 وكــذا األصــل الثالــث قريــب مــن )١( ويقــيم نفــسه مقــام الــذي نحــاه ،صــاحبه 

 .  بني اآلراء املغايرةاملقصود ؛ألن االختالف فيه معنى 

ــا ــطالح أم ــالف يف االص ــاء:اخل ــإن الفقه ــظ  ف ــستعملون لف ــالف "ي اخل

ـــتالف  ـــصونه "واالخ ـــم خي ـــسه ، إال أهن ـــسابق نف ـــوي ال ـــى اللغ يف املعن

مطلق املغايرة يف القول : األقوال واآلراء،وإن كان يف أصلهباالختالف يف 

منازعــة :وعرفــه اجلرجــاين بأنــه)٢(أو الــرأي أو احلالــة أو اهليئــة أو املوقــف

 بام يلزم عنه الذهاب )٣(جتري بني املتعارضني لتحقيق حق،أو إلبطال باطل

 .إىل أحد النقيضني ، من كل واحد من اخلصمني 

 م:اف  ا ا  .  

مل أقـف النظر فيام اطلعت عليه من مصنفات األصوليني  بعد هأشري هنا إىل أن

جامعـة مانعـة هلـذا املـصطلح،ولعل وضـوحه  عـىل تعريـف بـصيغة فيهـا هلم 

أغنى عن االنشغال بوضع تعريف له،ولكن يف كالم شيخ اإلسالم ابـن تيميـة مـا 

 - :كر أن اإلمجاع عىل ثالثة أنواع ًيمكن اعتباره تعريفا له حيث ذ

ً وهو اإلحاطة بـأقوال العلـامء مجيعـا يف املـسألة وهـذا :اط: اول  

 . كام قاله هو وغريه من العلامء املعتربينًعلمه متعذر مطلقا

                                                        

 ٢١٣/ ٢معجم مقاييس اللغة ) ١(

 ٢٢طه جابر فياض ص : دب االختالف يف اإلسالمأ  )٢(

 ١٣٥ التعريفات  للجرجاين ص)٣(



 

)١٢٩٦(    اع  ا فت ى  دى 

  مع  :ااااأنـك تتبعـت أقـوال العلـامء فلـم جتـد : ، وهـو

ول عامـة املجتهـدين ، وهـذا إذا أمكـن ًخمالفا، وهذا حيتاج إىل اسـتقراء قـ

 .فهو يف غاية الصعوبة ،وأسهل منه

، وهو ما ال يعلم أن األمة أقرت عليه إال بعد اع ااري : و :ا

البحث التام هل أنكر ذلك القول منكر؟ وغايته العلم بعدم املنازع واملنكر 

  )١(ً،وهو صعب جدا، وال يعلمه إن علمه إال األفراد

 -:هذا نص ابن تيمية رمحه اهللا ويستنتج منه اآليت

ـــاطي هـــو-١ ـــم بعـــدم : أن اإلمجـــاع اإلح ـــي عـــىل العل ـــاع املبن اإلمج

هـو  و)٣( والعمـيل)٢(القويل: املخالف،ويدخل فيه اإلمجاع الرصيح  بقسميه

ــاع  ــل يف اإلمج ــالق كلمــة ،األص ــد إط ــادر إىل الــذهن عن ــذي يتب وهــو ال

قيقي ،ويسمى بالبياين ، والقطعي، ويسمى عند  فهو اإلمجاع احل)٤(اإلمجاع

 . )٥(عزيمة: احلنفية 

                                                        

 "جممـوع الفتـاوى" ومعنـاه يف ١٤٦  نقله عنـه  الـصنعاين يف إجابـة الـسائل ص )١(

 ) .١٩/٢٦٧ (البن تيمية

هو أن يرصح كل واحد مـن املجتهـدين بـام يفيـد قبولـه للـرأي املعلـن لالتفـاق و )٢( 

 ٧٤اإلمجاع يف الرشيعة اإلسالمية ص . عليه

اإلمجـاع يف الـرشيعة .  من كل واحد من مجاعـة املجتهـدين وهو أن يقع العمل  )٣(

 ٧٤اإلسالمية ص 

 ٧٤ اإلمجاع يف الرشيعة اإلسالمية ص  )٤(

 . وما بعدها٢٢٦ / ٣كشف األرسار للبخاري  )٥(



  

)١٢٩٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ُأن تستقرأ ": العلم باملخالف يسمى باإلمجاع االسقرائي وهوأن نفي -٢ 

 )١("ُأقوال العلامء يف مسألة فال يعلم خالف فيها

وهـذا "قال الـصنعاين،أن اإلمجاع اإلقراري هـو اإلمجـاع الـسكويت -٣

 .)٣(رخصة : ويسمى عند احلنفية )٢("ونه السكويتاإلقراري هو الذي يسم

مغــايرة يف التــسمية، ويف والــسكويت أن بــني عــدم العلــم باملخــالف -٤ 

ًاملعنى أيضا ،كام سيأيت حتقيقه قريبا  .إن شاء اهللا تعاىل . ً

    ءو  عبارة  : أنه نفي العلم باخلالفيمكن أن يقال يف تعريف

 العلــامء يف املـسألة بعــدم اســتقراء أقـوال بعـد عـن إخبــار العـامل املجتهــد

 بـصيغة مـن الـصيغ الدالـة عـىل خمالف للرأي املخرب عنهاطالعه عىل رأي 

 .فهو تعبري عن هذه احلالة . ذلك

ًوهذا التعريف وإن مل يكن تعريفا باملعنى الذي عند املناطقة جامعا مانعا  ً ً

 .هللا تعاىلإن شاء ا.  إال أنه يكشف عن املقصود،ويفي بالغرض

                                                        

 ١٩/٢٦٧  جمموع الفتاوى  للشيخ اإلسالم  )١(

 ١٤٦  إجابة السائل رشح بغية اآلمل ص)٢(

 . وما بعدها٢٢٦ / ٣كشف األرسار للبخاري    )٣(



 

)١٢٩٨(    اع  ا فت ى  دى 

 اما:  
    ه ف و ا م  قا  

 املقصود من هذا  العنوان هـو البحـث عـن  الفـرق بـني صـيغة نفـي العلـم  

 باخلالف والصيغ األخرى لإلمجاع كـصيغة اإلمجـاع اإلحـاطي الـرصيح ،

ــد ــان ق ــصيغتان األخريت ــر ،فال ــاق األكث ــسكويت، واتف ــيغة ال ــداخالن وص  تت

وتتشاهبان يف  نظر البعض مع نفي العلم باخلالف يف وجه من الوجوه،كام 

أن بعض العلامء كان ينقل نفي العلم  باخلالف بـصيغة اإلمجـاع ، وكأنـه ال 

 وسيأيت أن من العلامء مـن يعتـرب صـيغة نفـي العلـم بـاخلالف )١(يفرق بينهام

 العالقـة  مـن الـرضوري حتديـدلذا كانفرق بينهام ؛  ًإمجاعا بام يوهم أنه ال

؛ أوجه االتفاق بينها إن وجدت، وأوجه االفرتاق كذلك  بني هذه الصيغ ببيان

ــوع ،  ــتكامال للموض ــدة ، واس ــا للفائ ــسألة ،وإمتام ــيحا للم ًتوض ً ــك يف وً ذل

 -: التالية املسائل

                                                        

 وأمجعت األمـة عـىل وجـب قـضاء "كنقل اإلمام النووي عن الرتمذي حيث قال   )١(

ــذي  ــه الرتم ــاع في ــل اإلمج ــائض ، نق ــىل احل ــضان ع ــوم رم ــني أن عبــارة ... ص يف ح

ً  أهــل العلــم ال نعلــم بيــنهم اختالفــا  أن احلــائض تقــيض الــصيام  وال تقــيض "الرتمــذي َ

. ل نفي العلم  باخلالف بلفظ اإلمجاع ، وكأنه ال يفـرق بيـنهام فنالحظ أنه نق"الصالة  

مـا جـاء يف : ، بـاب٣/١٤٥، سنن الرتمذي ٢/٣٥٥املجموع رشح املهذب : يراجع 

 .تقيض  احلائض أهنا ال



  

)١٢٩٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 اوا :  
  .اطواع  اق  م ا ف 

 الـذي حتقـق فيـه االتفـاق مــن اإلمجـاع: مجـاع اإلحـاطي هـو املـراد باإل

 يف ًبإبداء كل واحد منهم رأيه رصحيا ذلك يكونًمجيع املجتهدين يقينا، و

 بأن أفتى يف الواقعة بفتوى، أو ًالواقعة سواء كان إبداء الواحد منهم رأيه قوال

راد وبعـد نفا عىل ه إن قىض فيها بقضاء، وسواء أبدى كل واحد منهم رأيًفعال

مجــع اآلراء تبــني اتفاقهــا، أم أبــدوا آراءهــم جمتمعــني بــأن مجــع جمتهــدو 

العامل اإلسالمي يف عرص حدوث الواقعة وعرضـت علـيهم، وبعـد تبـادهلم 

 وأفاد ابن رشد أن حتقق )١( فيها  عىل حكم واحدًوجهات النظر اتفقوا مجيعا

ان املجمعـون إنكـ:بأحد وجهـنياملجتهد من نفي وجود املنازع فيه يكون 

معارصين لنا فبلقائهم،وإن كانوا ممن سلف فبالنقل املستفيض الذي يوقع 

   )٢(التصديق
 قطعي باتفـاق هو املتبادر عند اإلطالق،ومن خصائصه أنه إلمجاع وهذا ا

ً نقـل إلينـا نقـال متـواتراً كـان مـشاهدا أو متـىمجهور األصوليني أن  بمعنـى ،ً

ــه ــال  وال ســبيل إىل احل،حكمــه مقطــوع ب ــه بخالفــه، وال جم كــم يف واقعت

  )٣(" عىل حكم رشعي فيهاإحاطيلالجتهاد يف واقعة بعد انعقاد إمجاع 

                                                        

،،مذكرة يف أصول الفقه للشنقيطي ٤٦  أصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خالف ص)١(

 .٣٠٤ص 

 ١/٩٠ الرضوري من أصول الفقه )٢(

،علم أصول الفقه  للشيخ عبـد ٥٥/ ٢   رشح  املعامل يف أصول الفقه  للتلمساين )٣(

 . ٥٢الوهاب خالف ص 



 

)١٣٠٠(    اع  ا فت ى  دى 

ًال أعلم خالفا فإنه ال جيزم بنفي اخلـالف ،أو ال يطمـئن كثـريا :أما من قال ً

ٌ وارد ؛لـذا قـال وجود خمالف مل يبلغه خالفـهلعدم وجود خمالف،فاحتامل 

 وإنام ، وال مالمة عليه، فقد صدق عن نفسهًفا ال أعلم خال"ابن حزم من قال

 اإلمجـاع إذ مل  فادعىًالبلبلة والعار والنار عىل من أقدم عىل الكذب جهارا

 يف نفــستـردد فهـذه الـصيغة يف حقيقتهـا  تـشري إىل وجـود  )١("ًيعلـم خالفـا

بعجــزه عــن حتقــق منــه ً؛اعرتافــا أمجعــوا :حيتــاط،وال يقــول  جعلــه العــامل

 كـان اإلمـام الـشافعيلذلك  ،مجيع أقوال العلامء يف املسألةاالطالع عىل 

ٍحيفظ عن فالن وفالن،وال : يقال" ريض اهللا عنه ينبه إىل الفرق بينهام فيقول ٍ

  )٢(ًنعلم هلم خمالفا،دون دعوى اإلمجاع 
مـن ادعـى اإلمجـاع فهـو " كـان يقـول ريض اهللا عنه  أمحدوكذلك اإلمام 

ال نعلـم النـاس :لفـوا ،ومل ينتـه إليـه فليقـلكاذب؛ مـا يدريـه،لعل النـاس اخت

ــه )٣("اختلفــوا  أمجعــوا إذا : كيــف جيــوز للرجــل أن يقــول" ويف روايــة عن

                                                        

 ٤/١٧٨ اإلحكام يف أصول األحكام البن حزم  )١(

ومتى كانت عامـة مـن أهـل العلـم يف دهـر بالبلـدان عـىل يشء، أو عامـة " وعبارته )٢(

 هلم خمالفا ونأخذ به وال نزعم أنه قـول قبلهم قيل حيفظ عن فالن وفالن كذا ومل نعلم

: يراجـع .  الناس كلهم؛ ألنا ال نعـرف مـن قالـه مـن النـاس إال مـن سـمعناه منـه، أو عنـه

 والعلم من وجهني اتباع، أو استنباط واالتباع اتباع ":١٧٩/ ١ً، وفيه أيضا ١/١٧٩األم

 هـ .أ . ".ه خمالفاكتاب فإن مل يكن فسنة فإن مل تكن فقول عامة من سلفنا ال نعلم ل

 ٥٧٩/ ٢، الصواعق املرسلة٥٤/ ٢  إعالم املوقعني )٣(



  

)١٣٠١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ًإين مل أعلــم هلــم خمالفــا : أمجعــوا فــاهتمهم، لــو قــال: ســمعتهم يقولــون

 .)١("جاز

ٍ رشط من رشوط ٍ ركن أو يفٌنفي العلم باخلالف مشكوكأن :و واحلاصل

 ،املجتهـدين االتفاق من مجيـع  بحصولالقطع،وهو احلقيقي فيهاإلمجاع 

ــاري أو ال يقــاس اإلمجــاع ،وضــمني ًوإن ســمي إمجاعــا فهــو إمجــاع اعتب

لـذا فعـىل احلـاكي لنفـي )٢(الضمني املشكوك فيه عىل اإلمجاع املقطوع به

أمجعـوا عـىل كـذا، : العلم باخلالف أن يلتزم بصيغته الدالة عليه، وال يقـول

الـشافعي وأمحـد :عىل املستدل،كام نبـه إليـه اإلمامـانحتى ال يلتبس األمر 

 .ريض اهللا عنهام

ــرو ــسألة ذك ــذه امل ــاحثني يف ه ــض الب ــم  بع ــي العل ــاع ونف ــني اإلمج أن ب

أن يف : باخلالف أوجه اتفاق وأوجه اختالف،ومن أوجه االتفاق التي ذكرها

 أن حقيقـة:كل منهام عدم علم باملنازع ، ومن أوجه االختالف التـي ذكرهـا 

هي اتفاق املجتهدين من أمـة حممـد صـىل اهللا عليـه وسـلم بعـد : اإلمجاع 

أمـا نفـي اخلـالف مـا حـصل فيـه نفـي مـن العـامل .وفاته عـىل حكـم رشعـي

بـاخلالف يف مــسألة مــا، وكــذلك مــن جهــة احلجيــة فاإلمجــاع متفــق عــىل 

وأنـه املـصدر الثالـث مـن مـصادر التـرشيع، أمـا نفـي اخلـالف ففــي ،حجيته

 كـام أن اإلمجـاع أقـوى مـن نفـي اخلـالف ألن اإلمجـاع إذا حجيته خالف،

، ومنها أن القائل باإلمجـاع يراعـي حتقق فهو معصوم بخالف نفي اخلالف

                                                        

 ١٠٦٠ /٤ العدة يف أصول الفقه  )١(

 ٣/٢٥٣ تيسري التحرير )٢(



 

)١٣٠٢(    اع  ا فت ى  دى 

ــاع،كام أن القائــل  ــي رشوط اإلمج ــد ال يراع ــاين ق ــاع ،والث رشوط اإلمج

 )١(باإلمجاع جيزم بنفي اخلالف دون الثاين

 اما:  
 م  قا اع اف وا  

ًهناك شبها واضحا أشري بداية إىل أن   تامها قـولبني هـاتني الـصيغتني،فكلً

يـدل    وقد رصح  العلامء بأن السكوت ال)٢(قيل، ومل يظهر للناقل خالف فيه 

ــة  ألن الــسكوت  )٣(عــىل نفــي اخلــالف وال عــىل نفــي قــول آخــر يف احلادث

  مـن اجلميـعبـأن الـسكوت موافقـة مل جيزمـوا َّحيتمل عدم الرضا، ومن ثـم

وعليه فلم حيصل اجلزم بتحقق االتفاق وانعقاد اإلمجـاع مـن اجلميـع يف ،

ـــع املـــسألتني، إذن احـــتامل كـــون اإلمجـــاع الـــسكويت  ـــا جلمي ًلـــيس رأي

 .)٤(ٌاملجتهدين احتامل وارد،كام هو احلال يف عدم العلم باملخالف

                                                        

عـيل بـن أمحـد بـن / د. ومـا بعـدها١٣٤نفي العلم باخلالف عنـد األصـوليني ص  )١(

  .أمحد احلزيفي 

ــوحه)٢( ــسكويت كوض ــيغة اإلمجــاع ال ــح يف ص ــذا واض ــم   وه ــي العل ــيغة نف  يف ص

باخلالف ، فإن ناقل اإلمجاع السكويت يدعي عدم وجود منكر للرأي املرصح به وهي 

دعوى تشبه دعوى عدم وجود خالف فكام حيتمل وجود خمالف حيتمل أيـضا وجـود 

 .منكر ال نعلمه 

 ١/٣١٠  أصول الرسخيس )٣(

 ٢/٢٢٤ حاشية العطار عىل رشح املحيل عىل مجع اجلوامع  )٤(



  

)١٣٠٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 عـىل "اإلمجـاع" لفـظ أنه قد وقـع تـردد يف إطـالق: ويف األصل اجلامع

ــا  ــا حقيقي ًالــسكويت إطالق ــرتدد نفــسه )١(ً ــم ينــسحب عــىلوهــذا ال  عــدم العل

ــع  ــه باتفــاق مجي ــا في ــا قطعن باملخــالف ، وســببه أن اإلمجــاع حقيقــة هــو م

 .الصيغتنيمل يتحقق يف  املجتهدين ،وهو ما

 اإلمجـاع الـسكويتاألصل يف أن أما عن الفرق بني الصيغتني فيتجىل يف 

ومل يبـدوا  قد علموا بالرأي الصادر من البعض،-وهم الساكتون- قنيأن البا

ًرأيا خمالفا   وإال كيـف يقـال سـكتوا أن القول الذي قيل قد بلغ الكـل ،: أي،ً

 )٢(ً؟ وكيــف يكــون إمجاعــا ومل يبلــغ اجلميــع ســكتوا عنــه دون علمهــم بــام

ويؤكــد ذلــك املعنــى أن اإلمــام النــووي رصح بــأن اإلمجــاع الــسكويت قــد 

 احلجية فيه جـاءت ًويؤكده أيضا قوهلم بأن)٣(حتقق فيه السكوت من الباقني

ــان  ــة البي ــان بمنزل ــع احلاجــة إىل البي ــة أن الــسكوت يف موض وأن )٤(مــن جه

 .)٥(السكوت يف اإلمجاع السكويت ينقل

                                                        

 ٢/١٠٢  األصل اجلامع  إليضاح  الدرر املنظومة يف سلك مجع اجلوامع )١(

وسكت الباقون إال بعد علمهم هبذا القول الذي قيل ،فكأهنم بـسكوهتم :  فال يقال )٢(

: يراجـع .رضينا  هبذا القول ، ونحن معتقدون له، هذه حقيقة اإلمجـاع الـسكويت: قالوا

 . ١/٥٩املجموع رشح املهذب 

 ٣٦٥ /١٢جموع رشح املهذب  امل )٣(

 السكوت يف موضـع احلاجـة إىل البيـان بمنزلـة "٢٦٢ قال الشايش يف أصوله ص)٤(

 هـ. أ"اإلمجاع ينعقد بنص البعض ،، وسكوت الباقني : البيان ، وهبذا الطريق قلنا 

روضــة الطــالبني :نــص العلــامء عــىل أن الــسكوت يف اإلمجــاع الــسكويت ينقــل   ) ٥(

 ١٤٨/ ١١وعمدة املفتني



 

)١٣٠٤(    اع  ا فت ى  دى 

قـد املدعى أنه ال خمالف لـه نفي العلم باملخالف؛ فال جزم بأن القول أما 

ــانبــل م عــىل تقــدير بلوغــه أهنــم ســكتوا ،بلــغ اجلميــع ،كــام ال جــز  اجلهت

 هلـذا الـرأي خمـالفعـىل  عـدم االطـالع جمهولتان، واحلجة فيه مـن جهـة

 مـن أدنى ،وال شك أن جمرد عدم النقل م للخالف فيهعدم نقله وأ، املنترش

 . مرصح به  خمالفرأيأن يوصف بأنه سكوت للمجتهدين الحتامل 

صور اإلمجاع السكويت ؛فإنه  ما سبق كالم ابن برهان إشارة إىلولعل يف 

 إذا أفتـى بعــض الـصحابة يف مـسألة ،وعلــم بـاقي الـصحابة بــذلك ، "بقولـه 

 وإذا انتـرش القـول يف الـصحابة " ثـم قـال "ًوسكتوا عليه كان ذلك إمجاعـا

ريض اهللا عنهم  وشاع ، ومل يعلم اتفـاقهم عليـه، ولكـنهم مل ينقـل عـنهم يف 

 .فغاير بني الصورتني. )١( "ًمجاعا ذلك خالف ، مل يكن ذلك إ

أن " زرعـة مـسألة اإلمجـاع الـسكويت بقولـهو ويل الدين أبو الغيث صور

 فإن انترش ومل " ثم قال "...يفتي بعض املجتهدين، ويبلغ الباقني فيسكتوا 

  ثم نبه إىل أن املراد باالنتـشار الـشهرة ال العلـم )٢("يدر هل علموا به أم ال؟ 

 )٣("باقني،وإال تتحد مع املسألة التي قبلها ببلوغ اخلرب لل

فنالحظ هنا أهنام نصا يف صورة السكويت عىل بلـوغ القـول املـرصح بـه 

بخالف األصل يف السكويت بلوغ القول جلميـع املجتهـدين،فكان للباقني،

                                                        

 ١٢٧-٢/١٢٦  الوصول إىل األصول البن برهان )١(

 ٦٠٠-٢/٥٩٦أليب زرعة العراقي :   الغيث اهلامع  رشح مجع اجلوامع)٢(

 ٦٠٠-٢/٥٩٦ املصدر السابق )٣(



  

)١٣٠٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

دري هل بلغ القول املنترش اجلميـع ي ال املجتهد فإننفي العلم باخلالف ، 

 .أم ال؟ فهذا مؤرش فرق

 ومل يعـرف لـه خمـالف  القـولإذا انتـرش: ولو دققنـا النظـر يف مثـل قـوهلم

ــسكويت  ــاع ال ــون كاإلمج ــسكويتأو يك ــاع ال ــة اإلمج ــل )١(بمنزل ــن قبي أوم

وغـري )٣("أو أنزل رتبة ممـا يتحقـق فيـه سـكوت البـاقني)٢(اإلمجاع السكويت

 .بني الصيغتنيالتطابق التام  ألدركنا عدم ذلك من العبارات

شيخ اإلسالم ابـن تيميـة وجدنا غتني من فروق يالحظة ما بني الصًونظرا مل

يرصح بأن اإلمجاع السكويت من حيث التحقق منه أيرس، وأسـهل مـن عـدم 

العلم باملخالف ، فإن الثاين وإن أمكن فهو يف غايـة الـصعوبة ، وقـد سـمى 

 . عىل وأعلمأواهللا . )٤(األول باإلقراري والثاين باالستقرائي

  
 اا :  

  . ا ف واق ا ماق 

ًاتفاق األكثر مع خمالفة األقل هل يعد إمجاعا؟ تـرجم هلـا بعـض :  مسألة

األصوليني كاإلمام الفخـر الـرازي بمخالفـة الواحـد واالثنـني، وسـكت عـن 

ـــد ـــصاص يف )٥(الزائ ـــا اجل ـــصول"أم ـــزايل يف "الف ـــصفى" والغ  "املست

                                                        

 ٢/١٢٧ هناية املحتاج إىل رشح املنهاج )١(

 ١/٥٩٧ فتوحات الوهاب بتوضيح رشح منهج الطالب املعروف بحاشية اجلمل )٢(

 .١٢/٣٦٥ملجموع رشح املهذب   ا)٣(

 ١٩/٢٧٦  جمموع الفتاوى )٤(

 ٤/١٨١ املحصول يف علم األصول  للفخر الرازي  )٥(



 

)١٣٠٦(    اع  ا فت ى  دى 

 فلــم يعتــدو بعــدد،بل ترمجــوا املــسألة بإمجــاع "ماإلحكــا"واآلمــدي يف 

 وعىل ترمجة الرازي إذا خـالف أكثـر مـن اثنـني ال )١(األكثر مع خمالفة األقل

وعــىل ترمجــة الغــزايل حيتمل،حــسب عــدد املتفقــني يف )٢(ًيكــون إمجاعــا

 وكذا من ترجم هلا بندرة املخالف مع كثرة املجمعـني )٣(مقابلة املختلفني 

 .)٤(كابن احلاجب

والذي يفهم من ترمجة هذا املسألة أن احلجية يف اتفاق األكثـر تـأيت مـن 

، فيجب الرجوع إىل من األمةجهة أن القائلني هبذا الرأي هم السواد األعظم 

ًقـوهلم، أو أن خـالف الواحـد أو االثنـني ال يـرض، اسـتدالال بقولـه صــىل اهللا 

حيـصل هبـا الرتجـيح  وألن الكثـرة )٥( "عليكم بالسواد األعظم"عليه وسلم 

ومن هنا فقد يظن البعض التداخل بني  هذه  )٦(يف روايةاخلرب، فليكن مثله هنا

                                                        

ـــصاص )١( ـــول  للج ـــصول يف األص  ، ١٤٦/ للغـــزايل ١، املستـــصفى٣/٣١٥ الف

 ١/٢٣٥اإلحكام لآلمدي 

إذا خـالف أكثـر مـن : قـال إذا خالف أكثر من واحد يـرض،وهناك مـن:  هناك من قال)٢(

األصل اجلامع إليضاح الدرر . إذا خالف أكثر من ثالثة يرض: ثنني يرض، وهناك من قالا

  ٢/٩٦املنظومة يف سلك مجع اجلوامع 

 . وما بعدها ١٠/٤٢املجموع رشح املهذب للنووي ) ٣(

 ١/٥٤٩ بيان املخترص لألصفهاين )٤(

ضـاللة، فـإذا  إن أمتـي ال جتتمـع عـىل ": ً أخرجه ابن ماجه عن أنس مرفوعـا بلفـظ)٥(

ــم ــسواد األعظ ــيكم بال ــتالف، فعل ــتم االخ ــه "رأي ــن ماج ــنن اب ــرقم ١٣٠٣/ ٢ "، س   ب

 )٣٩٥٠  (. 

 ٢٣٩- ١/٢٣٧ اإلحكام  يف أصول األحكام لآلمدي )٦(



  

)١٣٠٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 الرأي املنقول الذي ال يعلم الصيغة وصيغة نفي العلم باخلالف من جهة أن

 إذ ال فيكون حجة مـن هـذه اجلهـة له خمالف هو قول األكثرين يف الغالب ؛

هيمل يف حـني يظهـر   علامء األمة أويعقل عادة أن خيفى رأي األكثرين عن

 وقـد )١(عرب العصور حتى ينترش ويشتهر يف الكتـب  بنقله رأي األقلية ويعتنى 

يعلـم لـه خمـالف ال يكـون  القول املنتـرش الـذي ال: بعضهم يؤيد ذلك قول 

 وإال فليس ينعقـد هبـذا  ...ًإمجاعا حتى يكون القائلون به اجلمهور األعظم

 )٢(إمجاع

هـذا الـشبه ضـعيف،الحتامل وجـود خـالف مـن عـدد معتـرب مل واحلق أن 

ًيعلمه نايف العلـم باخلالف،وقـد يكـون هـذا العـدد كثـريا ،فـال يـصدق عليـه 

 .اتفاق األكثر، فوجه الشبه بني الصيغتني من هذه اجلهة  غري ظاهر

يكـون  األصـل يف صـيغة اتفـاق األكثـر أن ومما يفرق به بـني الـصيغتني أن

، والغالــب أن عــدد ًا للمجتهــدكــون معلومــ اخلــالف يهنــاك خــالف ،وهــذا

ًاملخالفني وصفتهم يكون معلوما أيضا ً وهم أقل عددا مـن املتفقـني قطعـا، ً

 )٣(ًحتى إهنم قد يوصفون املخالف بالشذوذ أحيانا لقلته أو لعدم االعتداد به 

ــلالعلــمنفــي بخــالف صــيغة  ــاخلالف ،فــإن املجتهــد مل يعلــم خمالفا،ب  ً ب

 .ً إمجاعاه البعض ًأنه ال خمالف أصال ،وإال مل يعتربه  ظنالغالب عىل

                                                        

 . ما يشري إىل ذلك٢٩٨/ ٣  ويف الفصول يف األصول  للجصاص )١(

 ٣/٣٠٣  املصدر السابق نفسه )٢(

 ٣/٥٨  رشح  خمترص الروضة للطويف )٣(



 

)١٣٠٨(    اع  ا فت ى  دى 

      ًءو     ًأقـرب شـبها  نفـي العلـم  بـاخلالف يتـضح أن صـيغة

باإلمجاع السكويت، حتى إن بعـض األصـوليني ال يكـاد يفـرق بينهام،كـابن 

عابدين يف منحة اخلالق ،كام يف هـذا الـنص الـذي يعقـب فيـه عـىل حكايـة 

يكون  ًال أعلم خمالفا ال: قول املجتهد"ذه الصيغة حيث يقول اإلمجاع هب

ُّحكاية لإلمجاع ، الذي يكون غريه حمجوجا به، فقد قال اإلمام الالميش يف 
ِ ِ َّ ً

 إذا نص البعض وسكت الباقون ال عـن خـوف بعـد اشـتهار القـول ":أصوله

ُمحه َ ر-وقال الشافعي " ثم قال"ًفعامة أهل السنة أن ذلك ال يكون إمجاعا َ
ِ

َاهللاَُّ تعاىل  َ ًال أعلـم فيـه خالفا،وقـال أبـو :إنـه إمجـاع،ولكن أقـول : ال أقول-َ

 فاستشهاد ابن عابدين يف هذا النص )١("ًهاشم من املعتزلة ال يكون إمجاعا

بكالم الالميش الذي هو نص يف اإلمجاع السكويت دليل واضـح عـىل عـدم 

 .تفرقته بني الصيغتني

 إذا قـال الـبعض وسـكت "ملنهاج للبيضاوي فإن فيـه ما جاء يف اولنتأمل 

هو : وقال أبو عيل إمجاع بعدهم وقال ابنه،الباقون فليس بإمجاع وال حجة 

ربـــام ســـكت لتوقـــف، أو خـــوف،أو تـــصويب كـــل جمتهـــد، :حجـــة، لنـــا

املنـع وأنـه : وجوابـه . يتمسك بالقول املنترش ما مل يعرف لـه خمـالف:قيل

القائــل ظر إىل هــذا املوضــع حيــث متــسك فــان.)٢( ".إثبــات الــيشء بنفــسه

حجية اإلمجاع السكويت بقياسـه عـىل القـول املنتـرش الـذي مل يعـرف لـه ب

 أي "إنه إثبات لليشء بنفـسه"خمالف ،وقد أجابه البيضاوي عن ذلك بقوله 

                                                        

 ١/١٣الدقائق    منحة اخلالق أسفل البحر الرائق رشح كنز)١(

 ٥/٢١٠٧  منهاج الوصول مع رشحه اإلهباج يف رشح املنهاج البن السبكي)٢(



  

)١٣٠٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

أن القول املنترش ما مل يعرف له خمالف، هو  نفسه قـول الـبعض وسـكوت 

مل يفــرق بـــني - رمحــه اهللا -لبيــضاويالبــاقني ،وهــذا يعنــي أن القـــايض ا

تيـسري  وابن إمام الكاملية يف )١(هناية السولالصيغتني ،وقد أيده اإلسنوي يف 

 ويف عبـارة املـصنف" يف املنهـاج فقـد قـالابـن الـسبكيأما ابن )٢(الوصول

 )٣( "كام قال اجلاربردي تساهل ألنه إثبات للـيشء بفـرد مـن أفـراده ال بنفـسه

 .فغاير بني الصورتني

 نفـييمكن القول بأن الكالم يف كالم  اجلاربردي وابن السبكي ً وبناء عىل 

العلم باخلالف خمرج أو مبني عىل اإلمجاع السكويت باعتباره صـورة مـن 

  .ًفردا من أفراده صوره أو

ــدو أن  ــذي يب ــدين وال ــروا  املجته ــد نظ ــم  يفق ــل العل ــب أه ــدوا كت فوج

 يف مجيع الكتب ، وليس كل مـن او مل ينظرم، وبام أهنٍمجاعتهم عىل قول

 الكتـبوا  هـذا منزلـة اإلمجـاع الـسكويت،فجعلوا نزلـأو رأي يـدونله قـول 

 اتفقـوا عـىل فتـوى بمنزلـة مجاعـة مـن املجتهـدينواحـد  عىل قول املتفقة

 عدم نقل خالف فيها بمنزلـة الـسكوت مـن البـاقني ،فمـن هنـا وا،وجعلمعينة

دلة،وكان من املمكن جعلهام مسألة  من جهة اآلراء واأل،تقاربت املسألتان

 ،وفـروق أخـرى سـتظهر لنـا عنـد ذكـر ة الـسابقوارقواحدة ،لـوال وجـود الفـ

 مما ، التفريق بينهامالرتاثي، باإلضافة إىل أن الظاهر من الواقع واألدلةاآلراء 

                                                        

 ٢٩٦  هناية السول يف رشح منهاج الوصول لإلسنوي  ص)١(

 . وما بعدها ٥/١٢٢  تيسري الوصول إىل منهاج األصول من املنقول واملعقول )٢(

 ٣٨٢/ اإلهباج يف رشح املنهاج للسبكي وابنه)٣(



 

)١٣١٠(    اع  ا فت ى  دى 

لـذا كـان الالئـق هـو ما تتميز بـه عـن غريهـا جيعل ملسألتنا من اخلصوصية 

 .عدم العلم باخلالف : ت مسامها وهو، وبحثها حتهاإفراد

ا ام:  
     ااث ر م م ا ف

صيغة واحـدة يعـربون عند نقلهم لإلمجاع مل يلتزموا العلامء من املعلوم أن  

 ومـا "اتفقـوا "و"أمجعوا "صيغة :  ، بل هلم يف ذلك صيغ عدة ، منهاههبا عن

تني الـصيغتني تفـاوت يف الداللـة عـىل اإلمجـاع  يشتق منهام ، وإن كان بني هـا

ًقوة وضعفا ، وال داعي للتفصيل يف هـذه اجلزئيـة حتـى ال أخـرج عـن موضـوع 

 تـأيت يف الف العلـم بـاخلنفـي صـيغة ، إذ الغرض هـو اإلشـارة  إىل أن البحث

كتـب الـرتاث لـوحظ أن ثـم بـالنظر يف  الـصيغتني الـسابقتني ،مـناملرتبة الثالثة 

 - :ًيأخذ صورا عدة،يمكن تلخيصها عىل النحو التايلن هذه الصيغة عالتعبري 

ورة اـــأن يقـــول: ا ـــي اخلالف،ك ـــري عنهـــا بنف ـــالف ال"التعب ـــني  خ ب

 )٢(" علـامء املـسلمني بني خالف  ال"أو"بني املسلمني  خالف ال "أو)١("السلف

 أو " كـذا يفال نزاع بـني العلـامء " وكذا عبارة )٣( "ال خالف بني علامء األمة"أو

 . )٥(" بغري خالف " أو "بال خالف" قوهلم  بذلك ويلحق)٤("بني الفقهاء"

                                                        

 ١١٧  فتاوى ابن الصالح ص)١(

 ٢٤٦/ ١، التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد ٨/٥٨٦   املغني البن قدامة)٢(

 ١٦٥/ ٦ االستذكار البن عبد الرب)٣(

 ٣/٢٠٨، بدائع الصنائع للكاساين ٣٩٦/ ٣البناية رشح اهلداية  )٤(

،  النجم ١٢٠/ ١٣،رشح النووي ملسلم ٥١٣/ ٦يف املذهب للغزايل    الوسيط )٥(

 ٢/٣٩-١٨-٢/٧، األصل اجلامع٢٨٣/ ٣الوهاج يف رشح املنهاج للدمريي



  

)١٣١١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

يف الداللـة عـىل اإلمجـاع؛ ملـا قـد وهذه الـصورة كـام يبـدو هـي األقـوى 

يتبادر منها من اجلزم بنفي اخلالف،وهذا ما نستشعره من كالم شيخ اإلسالم 

والنساء مجيعا من إنـاء  لرجال ا اغتسال   فأما "ابن تيمية رمحه اهللا حينام قال

ًوالنـساء مجيعـا  الرجال  اغتسال  واحد فلم يتنازع العلامء يف جوازه،إذا جاز 

ًفاغتــسال الرجــال دون النــساء مجيعــا، أو النــساء دون الرجــال مجيعــا أوىل  ً

 وهذا مما ال نزاع فيه، فمن كره أن يغتسل معه غريه؛ أو رأى " قال "اجلوازب

فقد خرج عن إمجاع املسلمني؛ وفـارق : تى يغتسل وحدهأن طهره ال يتم ح

 ظـاهر يف " فقد خرج عن إمجاع املسلمني "  فقوله )١("مجاعة املؤمنني 

اإلمجاع إىل  أقرب فتكون هذه الصورة )٢(قوة  هذه العبارة يف إفادة اإلمجاع

فـيام فيـه  فينبغي أن جتعل من الصيغ الرصحية لإلمجاع ، خاصة  ،احلقيقي

خـالف بـني  ال":الكاسـاين من القرآن أو من الـسنة كقـولر مطابق ظاهنص 

واإلحـداد ممـا ورد فيـه .)٣("الفقهاء أن املتوىف عنها زوجها يلزمها اإلحـداد

 .نص

 إضـافة  هكـذا دون"بال خالف أو بـال نـزاع بغري خالف أو " عبارةعىل أن 

نفــي  مــن عبــارة  بكثــري األمــة أو الــسلف أو الفقهــاء أو العلــامء أضــعفإىل

حالـة إذ قـد يـراد هبـا يف حـسب الرصـد الرتاثـي، ،مع هذه اإلضافة اخلالف 

                                                        

 ٢١/٥١  جمموع الفتاوى )١(

ما يفيد  ذلـك حيـث عـرب مـرة ٣٣٧ -٣/٢٧٧ ويف رشح التلقني للامزري املالكي )٢(

 .باإلمجاع ومرة بغري خالف

 ٣/٢٠٨ئع   بدائع الصنا)٣(



 

)١٣١٢(    اع  ا فت ى  دى 

نفــي اخلــالف يف املــذهب، وعــادة مــا يــستخدمها املــصنفون يف :جتردهــا

كـام ،يريدون هبا نفي اخلالف يف مذهبهم خاصـة  وكتب املذاهب الفقهية،

ة وقـد حيكـى الـبعض هـذه الـصيغ.)١(يف كتب  احلنفية والـشافعية واحلنبليـة

  .)٢(ًمدعيا أنه ال يوجد خالف يف املذهب،والواقع  أن اخلالف موجود 

 مرة اال خالف بني العلامء فيام علمـت "عبارة  التعبري عنها ب:ا

بغـري ( أضـعف مـن عبـارة  وهـي )٣( ونحو ذلـك"بغري خالف نعلمه" أو "

الف ملا فيها من الرتدد، وعدم اجلزم بانتفاء املخـ) خالف أو بال خالف 

  اسـتثناء لليقـني ،أو لنفـي اليقـني :أعلم علمت أو فيام فيام ألن رصاحة، 

 .)٤( كام قال الرسخيس

                                                        

، املهـذب يف فقـه اإلمـام الـشافعي ٤١٠/ ١٢رشح مشكل اآلثار للطحاوي:  ينظر)١(

، املغني البن ٢/٣٧٤،هناية املطلب يف دراية املذهب ٣٣٦-٣٨-٢/٣٣للشريازي 

 ،٣٧٥/ ٤قدامة

 ٣٠١/ ٦ن رشح  مسلم للنووي٩/٨٥ كفاية النبيه يف رشح التنبيه البن الرفعة )٢(

 ٣٦١ -٣٤٣ -٣١٠ -٦٣/ ٤، ٤٨٦ -٤٨/ ٢ه  املغني البن قدام)٣(

يف علمـي أو يف نفـيس أو يف ظنـي أو يف رأيـي أو فـيام : قـال١٢١،/١٨ املبسوط )٤(

أرى أو فيام أظن أو فيام أحسب أو حسايب أو كتايب ،هذه األلفاظ إنـام تـذكر السـتثناء 

شك أهنا للشك، ولعلـه يقـصد الـ ) ٧/٥٦( ويف البحر الرائق.اليقني  وليست للتشكيك

 .النايف لليقني ،وليس مستوى الطرفني 

فيام أظن، أو فيام ظننت ،أو فيام أحـسب ،أو فـيام حـسبت ،أو فـيام أرى ،أو : أما لفظة 

َّهذه األلفاظ إنام تذكر يف العادة لبيان شكه ، وفرق بني :فيام رأيت،  فقد قال الرسخيس 

لـق العلـم يطلـق عـىل مـا فيام رأيت أو حسبت وبني قوله فيام قد علمـت؛ بـأن مط:قوله 



  

)١٣١٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 رة ابنفـي علمـه بـاخلالف يف املـسألة املجتهد أن يرصح  :ا

بـني "  أو "بني األمـة" أو "ًال أعلم فيه خالفا بني املسلمني"كأن يقول 

ًال أعلم خالفا بني العلامء قـديام  "،وكذا "أهل القبلة" أو "أهل الصالة ً

ًالصحابة واملتقدمني من أهل العلـم خالفـا  بني  ال نعلم " أو )١(ًوال حديثا 

  .)٢(" يف كذا

 ارة اًأن يذكر العامل رأيا منسوبا إىل بعض الصحابة: ا  أو إىل عدد ً

وال : ثـم يعقـب بقولـه واحد أو اثنني أو ثالثة أو أربعة أو مخـسة :معني منهم

ًنعلــم لــه أو هلــام أو هلــؤالء الثالثــة أو األربعــة أو اخلمــسة خمالفــا فيكــون 

يف   ًخمالفا  قول من سمينا من الصحابة، ومل نعرف هلم "أو يقول )٣(ًإمجاعا

 قول من ذكرنا من الصحابة ومن بعدهم، "يقول أو )٤(ً إمجاعاعرصهم،فكان 

                                                                                                                                        

يتيقن به، بخالف احلسبان والظن والرؤية ،فقـد يـرتاءى يشء لإلنـسان، وإن مل يكـن لـه 

 .حقيقة

ــتذكار )١( ــسمرقندي ٤/٢٦٢ االس ــدين ال ــالء ال ــاء لع ــة الفقه ــصالة ٣/٣٤١، حتف ،ال

 ٨٣وأحكام تاركها البن القيم ص 

 ٥/٤٠٢  فتح الباري البن حجر )٢(

 نفـــسه  ٤/٢٣٧ نفـــسه ٤/١٧٠ نفــسه  ٣/٢٢٢ نفـــسه ٢٣٩ /٢ احلــاوي الكبـــري  )٣(

 ، ٦٧/ ١٩املجموع للنووي / ٤/٢٩٢

 ٤٢٨،٦/٣٦٨،٩/٤٨٥،١٠/٤٩١-١/٢٤٧  املغني البن قدامة )٤(



 

)١٣١٤(    اع  ا فت ى  دى 

ومثـل ذلـك كثـري  . )١("اعـا إمجعرصهم، فيكـون ىف ً خمالفا  ومل نعرف هلم 

 )٣(وكذا يف املغني البن قدامة واالستذكار البن عبد الرب )٢(يف احلاوي 

وغالب إمجاعات الصحابة التي حتكى يف كتب الرتاث عىل هذا النحـو ، 

هذا القول قاله فالن من الصحابة وانترش ومل ويدخل يف هذه الصورة قوهلم 

فيها دعوى نفـي العلـم باملخـالف، مـع ألن )٤(ًيعلم له خمالف فكان إمجاعا 

إمكان وجود خمـالف لـه مـن الـصحابة ، وقـد كـان اإلمـام أمحـد رمحـه اهللا  

ــا  ــسميه  إمجاع ــارة وال ي ــورع  يف العب ــان يت ــه ك ــا إال أن ــك إمجاع ــرب  ذل ًيعت ً

 .)٥(أن يكون هناك خالف مل يبلغه ؛الحتامل 

ملــسائل ثــم  ينفــي اخلــالف بــني العلــامء يف مــسألة مــن ابعــض العلــامءو

ال أعلم ":  من العلامء خالفوا،كقول صاحب املغني ني أو اثنًايستثني واحد

ًخالفا بني أهل العلم يف أنه ال زكاة عىل املكاتب ، وال عىل سيده يف مالـه، 

                                                        

 ١٣/١٧٢  املغني البن قدامة )١(

 ٢٣٧-٢٢٢-١٢٨-٢١٧ -١٧٠/ ٣/٣١٠،٤  احلاوي الكبري )٢(

االســتذكار البـن عبــد الــرب ،٧/١٩٤، املغنـي البــن قدامـة ٤/٢٧ احلـاوي الكبــري  )٣(

٢،٣١٥ 

 ٦٧/ ٢  املعتمد أليب احلسني البرصي )٤(

 ٥٤/ ٢ إعالم املوقعني)٥(



  

)١٣١٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ً ال أعلم أحدا قال " وكقوله )١( "إال قول أيب ثور ، وذكر ابن املنذر نحو هذا

  )٢("هبذا إال احلسن وقتادة 

ــصحابة دون وال  ــع ال ــامء أو مجي ــع العل ــرأي إىل مجي ــسبة ال ــى أن ن خيف

 أعـىل مــن نـسبته إلــيهم مــع  هلــماسـتثناء مــع دعـوى عــدم العلـم باملخــالف

 االسـتثناء داخـل  هـذا ألنه مـع؛كالواحد واالثننيممن يعتد به استثناء القليل 

والصورتان ًحتت ما يعرف باتفاق األكثر، وهو عند اجلمهور ليس إمجاعا، 

أعىل من نسبة الرأي إىل الواحد من الصحابة مع دعوى أنـه ال خمـالف لـه ؛ 

ألنه داخل حتت  احلديث املوقوف عىل الصحايب الواحد إذا مل يعرف لـه 

 .)٣( ً يف كونه إمجاعاخمالف بعد انتشاره ، وهذا فيه خالف قوي ومشهور

رينـة  ومن حيث اجلملة فإن هذه الـصيغة بألفاظهـا املختلفـة متـى قامـت ق

تدل عىل أن قائلها قد قصد منها نفـي اخلـالف بـني علـامء املـذهب خاصـة 

ًأعلـم خالفـا  َ ال"كقول ابن قدامـة بني األئمة األربعة  ، أو،أو بني املتنازعني

 أو بـني علــامء بلـد معــني )٤("بـني األئمــة األربعـة يف قــراءة الفاحتـة وســورة 

ً ال أعلـم خالفـا بـني أهـل"كقول ابن عبد الـرب َ ِ  املدينـة أنـه لـيس يف البقـول َ

دلــت عليـه تلــك   فهـذا بحــسب مـا)٥("قالـه مالــك رمحـه اهللا صـدقة عـىل مــا

                                                        

 .٤٥٩/ ٦ نفسه ٢/٤٦٦املغني البن قدامة   )١(

 ٩/٤٦٢املغني البن قدامة  )٢(

 ٣/١٤١  حتفة األحوذي )٣(

 ٢/٣٠٣ املغني البن قدامة )٤(

 ٣/٢٣٣االستذكار ) ٥(



 

)١٣١٦(    اع  ا فت ى  دى 

خـالف يف ذلـك،وإنام اخلـالف فـيام إذ انعـدمت تلـك القرينـة،  القرينـة،وال

ًفهل نعترب ذلـك إمجاعـا؟ وهـل هـو إمجـاع قطعـي حتـرم خمالفتـه أم ظنـي 

 هـذا مـا ؟ئر احلجـج الظنيـةهو أقـوى منـه كـسا جتوز خمالفته إذا عارضه ما

 .سوف نتعرض له بشكل مفصل يف املبحث التايل إن شاء اهللا تعاىل
  

ا ا:  
  . وأد آراء اء  ت اع   ا ف

  

  :ا اول
 ا ،ءال اوأ    

أو  :ا  . 

-نقل العـامل املحقـق املطلـع عـىل آراء العلـامء  إذااختلف العلامء فيام 

ً رأيا من اآلراء يف مسألة ما، ونفـى معرفتـه بوجـود خمـالف -ً واختالفاًاتفاقا

ًهلذا الرأي حسب اطالعه واسـتقرائه، هـل يعـد ذلـك إمجاعـا بحيـث حتـرم 

 خمالفته ؟ 

وهذا التصوير يستفاد منه أن اخلالف يف هذا املوضوع حمله فيام إذا كان 

ــلا ــا ( لقائ ــل االجتهــاد)ًال أعلــم خالف ــاع  مــن أه ــع اإلمج ، العــارفني بمواق

مل  ممن هلم سمة سعة االطالع عـىل آراء املجتهـدين،فإن: واالختالف أي

ً كذلك فال  يعد قوله ال أعلم خالفا يف كذا إمجاعـا باتفـاق يكن  ،كـام أفـادهً

 )١(كالم املاوردي يف احلاوي الكبري، والزركيش يف البحر املحيط

                                                        

 ٦/٤٨٨، البحر املحيط للزركيش ١٦/١١٧وردي احلاوي الكبري للام) ١(



  

)١٣١٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ثـم ادعـى ، ٍومما جيب التنبيه إليه أن اخلالف هنا جـار يف كـل قـول انتـرش

ً، سواء أكان هذا القول صـادرا مـن الـصحابة، ًا يعلم له خمالفاملجتهد أنه ال

بعد أن نقـل -أو من غريهم، وقد رصح به السمعاين يف القواطع ، حيث قال 

حيح بــني  وال يعــرف فــرق صــ" :-التفرقــة بــني الــصحابة ومــن بعــدهم 

 والواقع الرتاثي يؤكد ذلك.)١("املوضعني واألوىل التسوية بني اجلميع

 م:ءال اأ ا  .  

  ف  ا د م عت ا   ءا ا
  -:ا ، وذ  أال 

، فإذا الفاخلب يرى صحة دعوى اإلمجاع ملجرد عدم العلم :ال اول 

ً عد ذلك إمجاعا حترم خمالفته"ً ال أعلم خالفا"قال املجتهد َّ. 

قالت طائفة ما ال يعرف فيه خالف فهو إمجاع " يف اإلحكامقال ابن حزم 

ــد ــه ألح ــوز خالف ــحيح ال جي ــىل )٢( "ص ــك "  ويف املح ــة ومال ــو حنيف  أب

 " ويف موضـع آخـر)٣("يعظمون  قول الصاحب الذي ال يعـرف لـه خمـالف 

ًحلنفية واملالكيون والشافعيون يشنعون عىل من خـالف صـحابيا ال يعـرف ا

 عــدم العلــم باملخــالف "ويف أعــالم املــوقعني البــن القــيم)٤("لــه خمــالف

                                                        

 ٢/٨  قواطع األدلة )١(

 ٤/١٤٥  اإلحكام يف أصول األحكام )٢(

   ٥/١٢،٦/٩٨  املحىل باآلثار )٣(

 ٥/١٤٨  املحىل باآلثار )٤(



 

)١٣١٨(    اع  ا فت ى  دى 

ــا ــاس إمجاع ــن الن ــري م ــسميه كث ــصواعق .)١("ًي ــلةويف ال ــه " املرس ــج ب هل

 .)٢("املتأخرون 

احلنفيـة ًهنـاك مواضـع عـدة يف كتـب الـرتاث مفادهـا أن علـامء كثـر مـن و

ً كـــانوا يعتـــربون هـــذه الـــصيغة إمجاعـــا، واحلنبليـــةواملالكيـــة والـــشافعية 

 .من حيث عدم جواز خمالفته  احلقيقي ويتعاملون معها معاملة اإلمجاع 

ــة  ــا احلنفي ــسوط للرسخــيس:أم ــبهم الفروعيــة كاملب ــت يف كت  ،فهــو مثب

يـة لبــدر  والبنا،  وتبيـني احلقـائق ، واملحـيط الربهـاين،والبـدائع للـصنعاين

  .)٣(وهو رأي ابن نجيم منهم ،الدين العيني

فمنهم ابن عبد الرب ، وقد أكثر من ذكر اإلمجاع هبذه الصيغة يف : أما املالكية 

هذا إمجاع ال أعلـم «جامع العلم وفضله  وكان يقول كام يف )٤(كتابه االستذكار 

 ، وكـذا)٦(ًاعـا وكان القرطبـي  ينقـل هـذه الـصيغة عنـه ويعتربهـا إمج )٥(ًفيه خالفا

                                                        

 ١/٢٤  إعالم املوقعني )١(

 ٢/٥٧٩ الصواعق املرسلة )٢(

، املحـــيط ٦/١٨ائع ، بـــدائع الـــصن٦/١٨، بـــدائع الـــصنائع ٢/١٦٠  املبـــسوط )٣(

ــنعامين  ــه ال ــاين يف الفق ــية ٣٤٦/ ٩الربه ــدقائق وحاش ــز ال ــائق رشح كن ــني احلق ، تبي

ّالشلبي ِ ْ  .١٣/ ١، البحر الرائق رشح كنز الدقائق٣٣٧،٢/١٧٤-٣٠٨-١/٢٩٩ِّ

 ٣/٥٢االستذكار ) ٤(

 ٩٢٧/ ٢جامع العلم وفضله ) ٥(

دعـى مالـك اإلمجـاع عـىل حتـى ا:  قال الكيـا الطـربي"  من ذلك قوله يف  اجلامع )٦(

خمـالف مـنهم عـىل مـا قـال أبـو  هلـم  يريد إمجاع الـصحابة، فإنـه ال يعلـم : قلت. ذلك

 ١٦٨/ ٨اجلامع ألحكام القرآن :  يراجع"عمر



  

)١٣١٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

: وقـال ابـن رشـد )٢(القـرايف  و)١(الشيخ العدوي يف حاشيته عـىل كفايـة الطالـب 

يف حصول اإلمجاع بأن تنترش املسألة فال ينقل إلينا فيها خالف فإن هذا نكتفي 

 فاكتفى يف حتقـق مفهـوم اإلمجـاع )٣(ٍكاف يف حصول اإلمجاع يف العمليات 

الة، ثم عدم نقل خالف فيهـا، وقـد اسـتدل بـه انتشار املس: املحجوج به بأمرين

 .)٤(الباجي يف املنتقا رشح املوطأ

ٍ لـبعض "احلاوي الكبري"يف ) ٤٥٠:ت(نسبه املاورديفقد :أما الشافعية

... ًفــإن قــال الــراوي مل أعــرف بيــنهم اختالفــا فيــه"دون أن يــسمهم،بل قــال 

  )٥(.اعًفأثبت بعضهم اإلمجاع هبا،وجعل نفى االختالف إثباتا لإلمج

ـــسه  ـــاوردي نف ـــه اهللا-وامل ـــوز - رمح ـــا الجي ـــراه إمجاع ـــن ي ـــان مم ً ك

ال أعلـم خالفـا أهنـا إن طلقـت :  عن اإلمام الشافعي أنه قـالوقد نقل)٦(خالفه

نفسها قبل أن يتفرقا من املجلس وحتدث قطعا لذلك أن الطالق يقع عليها 

ملــاوردي كــان ا و)٧( " فيجــوز أن يقــال هلــذا املوضــع إمجــاع " ثــم قــال "

                                                        

 ٢/١٥٢ حاشية العدوي عىل كفاية الطالب الرباين )١(

 ١٣٨/ ٣  الفروق )٢(

 ٣٦فصل املقال ص ) ٣(

 ٢/٢٥٤-١/٣٢٢  املنتقى رشح املوطأ )٤(

 ١٦/١١٧احلاوي الكبري  )  ٥(

 ٩/٢٣٥  احلاوي الكبري )٦(

 ١٠/١٧٧ املصدر نفسه  )٧(



 

)١٣٢٠(    اع  ا فت ى  دى 

لكـن الظـاهر مـن اسـتدالالته أنـه )١(حيتج به عىل اإلمامني أيب حنيفة ومالك 

ـــك بقـــول الـــصحايب أو ـــصحابة إذا انتـــرش ومل يعـــرف هلـــم  خيـــص ذل ال

ًوعليه النووي فكثريا ما كان يذكر الرأي منسوبا للصحابة ثم يقول .)٢(خمالف ً

 )٣("ًاعــاوهــذه قــضايا تــشتهر ومل خيــالفهم أحــد يف عــرصهم فكــان إمج: 

 .)٤( بأنه إمجاع قطعيابن السمعاين ورصح 

 " فقد نقل عنه أنه قال ، ريض اهللا عنه نفسه الشافعيونسبه ابن نجيم لإلمام 

 ثـم عقـب عـىل "ًال نعلم خمالفا يف إجياب دخول املـرفقني  يف الوضـوء 

:  ويف كتب املـذهب أنـه قـال )٥( "وهذا منه حكاية لإلمجاع ": ذلك بقوله 

 وال خيفـى ضـعف االسـتناد إىل هـذه )٦(ن يقال هلذا املوضع إمجاعجيوز أ

وقـال قـوم مـن العبارة  يف نسبة هذه الرأي لإلمام الشافعي،وسيأيت حتقيقـه، 

هــذا إنــام قالــه الــشافعي يف قــول الــصحايب الــذي هــو : أصــحاب الــشافعي

                                                        

 ١٠/١٦١  احلاوي الكبري )١(

 ١٨/١٨٨-١٣/٢٤٦-١٢،٢٨٩-٥/١٥-٤/١٠١  احلاوي الكبري )٢(

 ١٢/٣٦٤،١٦/٣٤٨  املجموع رشح املهذب )٣(

 ٢/٤  املصدر السابق نفسه )٤(

 ١٣ /١ البحر الرائق رشح كنز الدقائق)٥(

، احلــــاوي ٦١ /١٠، بحــــر املــــذهب للرويــــاين ٢٩٧/ ٨خمتــــرص املــــزين  )٦(

 ١٧٦ /١٠الكبري



  

)١٣٢١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ٍخمـالف، ألنـه حينئـذ يـصري  لـه  يعلم  حجة،وهو الذي انترش قوله وظهر، ومل 

 .)١(. اإلمجاععنده حجة، وبمثابة

فعىل رأسهم شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه وهو مرصح هبـذا :أما احلنابلة 

 أمـا مـن احـتج باإلمجـاع بمعنـى " "يف أكثر من موضع من كتبه، منها قوله

وهذا هو اإلمجاع الذي ": قال.  "عدم العلم باملنازع فقد اتبع سبيل األئمة

أن اإلمجـاع  املـدعى يف : رصح يف بلوغ املرام ، بل )٢("كانوا حيتجون به

  .)٣( "الغالب إنام هو عدم العلم باملخالف

إن اإلمجاع إنام يصح إذا انترش ما أمجعت عليـه "وقال القايض يف العدة 

ًاجلامعة انتشارا ظاهرا يقف عليه الكافة، فإذا ظهر انتشاره ومل يظهر خـالف  ً

ليه بنفي ما يمنع انعقاد اإلمجـاع، وإذا من أحد، علمنا أن الكافة قد أطبقت ع

وقـد اسـتدل .)٤(ّخالف واحد واثنان فقد تيقنا حصول ما يمنع انعقاد اإلمجـاع

 كام استدل بـه هبـاء الـدين املقـديس يف )٥(به يف التعليقة يف أكثر من موضع

  )٦(العدة رشح العمدة 

                                                        

 ٢/٢٠٩  نقله  القايض الباقالين  يف  التقريب واإلرشاد )١(

 .١٦٦ نقض اإلمجاع ص)٢(

 .  وما بعدها٣١رفع املالم  عن األئمة األعالم  ص ) ٣(

 ٤/١١٢٤العدة يف أصول الفقه ) ٤(

 ٣/١٨-٢/٣٧٥رية يف مسائل اخلالف  عىل مذهب أمحد  التعليقة الكب)٥(

 ٥٥٣ -٤٤٨ -٢٢٩ -١٢٨ -١٠٤ -٤١ العدة رشح العمدة ص)٦(



 

)١٣٢٢(    اع  ا فت ى  دى 

الـصيغة  وهو رأي ابن قدامة يف املغني ، حيـث أكثـر فيـه مـن النقـل هلـذه 

ًها إمجاعا،وكان ينقلها كثريا عن ابن عبد الرب ، ويبطل كـل قـول جـاء عترباو ً

 ويعتـربه خرقـا لإلمجـاع، وإن ظهـر لـه خمـالف أو اثنـان ذكـر ذلـك ًا،خمالف

 )٢)(١( لإلمجاع ًاملخالف، وال يتعربه خرقا

مل اــرى :ا ــدم  ي ــم ع صــحة دعــوى اإلمجــاع ملجــرد عــدم العل

ًتعد إمجاعا حترم خمالفته، قال املـاوردي  ه الصيغة الأن هذ: أي اخلالفب

حكايـات : وقال الـشوكاين)٣(وامتنع آخرون من إثبات اإلمجاع هبذا النفي "

اإلمجاع ، ليس إال باعتبار استناد احلاكي إىل عدم علمه بوجـود  خمـالف، 

ما ال يعرف "وقال ابن حزم .)٤(وقررنا لك أن هذا ليس من اإلمجاع يف يشء 

ونـسبه ابـن حـزم لإلمـام الـشافعي  )٥("ًقالت طائفة ليس إمجاعا... خالففيه

ًوأنكر عىل من اعتربه إمجاعا إنكارا شديد ، بل واختاره  " وقال ابـن القـيم)٦(ً

 ُأنكره اإلمام الـشافعي واإلمـام أمحـد أشـد اإلنكـار ، وقـد كتبـت نـصوصه ،

                                                        

، الـرشح ٣/١١٧،٨/٤٧٩، ٢/٤٤٢ املغني -١٦٥/ ٢-٣٤٣ -١/٢٦٤ املغني )١(

 ١١٦/ ١، الرشح الكبري عىل متن املقنع١١٦/ ١الكبري عىل متن املقنع

 ٨/٤٧٩ املغني )٢(

 .١٦/١١٧  احلاوي الكبري)٣(

 ١٣١/وبل الغامم عىل شفاء األوام  )٤(

 ٤/١٤٥  اإلحكام يف أصول األحكام )٥(

 .٤/١٨٨ اإلحكام يف أصول األحكام   )٦(



  

)١٣٢٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 إىلا نـسب  وفـيام يـيل حتقيـق مـ)١(ونصوص الشافعي يف غري هذا املوضع 

 . الشافعي واإلمام أمحد وابن حزم الظاهرياإلمام

     ا ا وهو الـصحيح؛ فهـذا الـرأي هـو املـشهور نـسبته إليـه:أ،

ًأنـه ال يقـول يف يشء هـذا إمجـاع إال فـيام علـم يقينـا ألنه قد أخرب عن نفسه 

وات لاجــتامع مجيــع النــاس عليــه كــالفرض الــذي ال يــسع جهلــه مــن الــص

ُاة وحتريم احلرام القطعي، أمـا مـا علمـه عنـد اخلـواص مـن األحكـام  والزك
ِ

ال نعلمهــم :نقــول : ًفنقــول فيــه واحــدا مــن اثنــني: الفرعيــة االجتهاديــة ،قــال

 وقـال )٢(فيام اختلفوا فيه اختلفـوا : اختلفوا فيام ال نعلمهم اختلفوا ، أو نقول

 عـىل يشء ، أو عامـة  متى كانت عامة من أهل العلم يف دهر بالبلـدان"ًأيضا 

ًحيفظ عن فالن وفالن كذا ، ومل نعلم هلم خمالفا ، ونأخذ به ، : قبلهم  قيل 

وال نـزعم أنــه قـول النــاس كلهـم ؛ ألنــا ال نعــرف مـن قالــه مـن النــاس إال مــا 

مل يعلم له خمالف، فاإلمجـاع  ففرق بني اإلمجاع وما )٣(سمعناه منه أو عنه 

فـال يـسميه  أما عدم العلـم باملخـالف ، خالفبعدم امل ما يقطع فيه عنده هو

ًإمجاعا،وإنام يقترص عىل اإلخبار بعـدم علمـه خالفـا ، ويؤيـد هـذا قـول  فيـهً

 ويف إطالق اسم اإلمجاع عليه من ناحيـة العبـارة وجهـان  ظـاهر ":النووي 

 .)٤( "ًقول الشافعي إنه ال يسمى إمجاعا

                                                        

 ٢/٥٧٩  الصواعق املرسلة يف الرد عىل اجلهمية واملعطلة )١(

 ٧/٢٧٨ األم )٢(

 ١/١٧٩  األم)٣(

 ١٢/٣٦٦  املجموع رشح املهذب )٤(



 

)١٣٢٤(    اع  ا فت ى  دى 

 خـالف ذلـك ،كـام  ولكن مع هذا فإن كالمه يف بعض املواضع يدل عىل

فـإن قـال "ال يقبل يف الزنا أقل مـن أربعـة شـهداء ، جـاء يف األم : يف مسألة 

ما دل عىل أنه ال يقطـع احلكـم يف الزنـا بأقـل مـن أربـع شـهداء ؟ دل : قائل 

 ثـم بعـد أن "عىل ذلك مع االكتفاء بالتنزيل الـسنة ، ثـم األثـر ، ثـم اإلمجـاع

 ومل أعلم الناس اختلفـوا يف أن " بقوله  ذكر السنة واألثر عرب عن اإلمجاع 

 ويف موضـع آخـر مـن الكتـاب )١(ال يقام احلد يف الزنا بأقل من أربعة شهداء 

ً مل أعلم خمالفا من أهل العلم قديام وال حديثا يف أن دية املـرأة "نفسه قال ًً

فهل يف دية املرأة سوى ما وصفت من : فإن قال قائل .... نصف دية الرجل 

 .ً فقد عرب بعدم العلم باملخالف وسامه إمجاعا)٢( أمر متقدم ؟اإلمجاع

يف حال ما ًال يعتربه إمجاعا باخلالف عدم العلم : ويمكن اجلمع بأن يقال

إذا كان القول املنترش الذي مل يعلم له خمـالف قـول لغـري صـحايب،فهذا ال 

نهم  ًيسميه إمجاعا،أما القول املنترش من الـصحابة ومل يعلـم لـه خمـالف مـ

 .ًفقد يسميه إمجاعا

إنـام هـو يف حـال عـدم وجـود نـص ًعدم اعتباره إمجاعا  :يقال ويمكن أن 

 ،أمـا إذا كـان الذي مل يعلـم لـه خمـالفًصحيح رصيح يكون مستندا للرأي 

ًيـرى حرجـا يف   يمكن إسناد الرأي إليـه فـال هلذا الرأي نص صحيح رصيح

 ..أن يعرب عنه باإلمجاع

                                                        

 ٧/٨٧ األم )١(

 ٧٧،٤/١٩٣،٦/١٩٩،٧/٨٧/ ٦/١١٤،١  األم)٢(



  

)١٣٢٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

أنــه ال يمكــن لإلمجــاع أن ينعقــد عــىل خــالف نــص ولعــل الــسبب يف ذلــك 

 وال يمكـن لعـامل أن يقـول بخـالف ذلـك الـنص )١(صحيح رصيح غـري منـسوخ

ــنص للمجتهــدين، أو ــذا ال ــستبعد جــدا عــدم بلــوغ ه ــه مــن امل ــه  ً،كــام أن خفائ

خطـأ الـرأي الـذي جـاء هبـذا الطريـق ف ومـن ثـم مع عنـايتهم بالنـصوص،عنهم،

ظـن ،فتحقـق القطـع أو يف غاية البعـد خالفه الواضح، أو حصول رأي صحيح ب

، وقـد قـال ً هلذا  الرأي نظرا هلذه القرائنقريب من القطع بعدم املخالفغالب 

كـام أنـه )٢( "  وال أدعي اإلمجاع إال حيث ال يدفع أحد أنه إمجاع ":رمحه اهللا

ٍ نعلم أن عامتهم ال جتتمع عىل خالف لسنة رسول اهللا، وال عىل خطأ، إن "قال
ّ

 )٣(".شاء اهللا تعاىل

ًتــسميته لعــدم العلــم باملخــالف إمجاعــا هــو مــن بــاب : ويمكــن أن يقــال 

جيــوز أن يقــال هلــذا املوضــع : التجــوز يف العبــارة فقــط، ويــدل عليــه قولــه

  .)٤(.إمجاع

تناقض بني تسمية اإلمام الـشافعي هلـذا الـصيغة  وهبذا التحقيق يتبني أنه ال

. ًنفيه لكوهنا إمجاعـا يف مواضـع أخـرىًإمجاعا يف بعض املواضع، وبني 

 .فليتأمل

                                                        

 ٣٤٣/ ٧  األم)١(

 ٧/٢٨٢  املصدر نفسه )٢(

 ٤٧١  الرسالة ص)٣(

 /١٠، احلاوي الكبـري٦١ /١٠، بحر املذهب للروياين ٢٩٧/ ٨خمترص املزين )٤(

١٧٦ 



 

)١٣٢٦(    اع  ا فت ى  دى 

 والـذين "ًسبق ال أرى موضعا لقول شيخ اإلسالم ابـن تيميـة  وبناء عىل ما

بأنـا : كانوا يذكرون اإلمجاع كالشافعي وأيب ثور وغريمها يفرسون مرادهم

ألن اإلمام الشافعي )١(".ًال نعلم نزاعا، ويقولون هذا هو اإلمجاع الذي ندعيه

ًع اإلمجاع فيام مل يعلم فيه خمالفا، وال سامه بذلك ،باسـتثناء مـا ورد مل يد

سبق، كام ال يرد عليه رمحه  فيه مع القول املنترش نص صحيح رصيح، كام

ًال أعلم خالفا ، مع كون اخلالف فيهـا مـشهور كـام : اهللا أنه قال يف مواضع 

 ،وإنـام أخـرب ألنه ما ادعـى اإلمجـاع اإلحـاطي هبـذه الـصيغة)٢(ذكر الزركيش

  .وهذا بني ظنه ومبلغ علمه ،حسب

 لـه أشـد اإلنكـار، هإنكـارعنـه يف ابن القـيم  نقل فقد سبق :أما اإلمام أمحد

 الدالة عىل ذلك ، وقال ابن بدران  نص اإلمام أمحد عىل نصوصهوأنه كتب 

ًال أعلم خالفا بني أهل العلم  يف كذا ال يكون إمجاعا ، قال : أن قول القائل  ً

  )٣( قاله صحاب الشايف يف رشح املقنع وغريه :

: كيـف جيـوز للرجـل أن يقـول": أنه قالنقل عنه املروزي يف العدة أن  و

إين مل أعلـم هلـم : أمجعوا فاهتمهم، لـو قـال: أمجعوا إذا سمعتهم يقولون

هذا كـذب، مـا أعلمـه أن ": أنه قال: وكذلك نقل أبو طالب عنه،ًخمالفا جاز

: ًال أعلـم فيـه اختالفـا، فهـو أحـسن مـن قولـه: كن يقولالناس جممعون، ول

ال ينبغــي ألحــد أن يــدعي ": وكــذلك نقــل أبــو احلــارث. "إمجــاع النــاس

                                                        

  ١٩/٢٧١جمموع الفتاوى  )١(

 ٤٨٩/ ٦البحر املحيط )  ٢(

 ٢٨٥ املدخل غىل مذهب اإلمام أمحد ص )٣(



  

)١٣٢٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

وقد أنكـر أمحـد مـا يـسميه "وقال البهويت)١("ِاإلمجاع، لعل الناس اختلفوا

 )٢("باملخالف العلم  ًبعض الفقهاء إمجاعا، وهو عدم 

 ممـن ال يثبـت -ريض اهللا عنـه - أمحـد النقـول كلهـا أن اإلمـامفثبت هبذه 

، وقد محل كثـري مـن العلـامء  بل كان حيذر من ذلك ًهبذه الصيغة إمجاعا،

 عــىل هــذا النــوع مــن "َّمــن ادعــى اإلمجــاع فهــو كــاذب"قولتـه املــشهورة  

 ومن ثم كان اإلمام أمحـد يقـدم -أعني عدم العلم باملخالف-اإلمجاعات 

 )٣(ً، ولـو كـان إمجاعـا ملـا قدمـه عليـهاحلديث عىل عـدم العلـم باملخـالف 

ولكن سيأيت ما يدل عىل أن كالمه هنا  خاص بام بعد عرص الصحابة وهـم .

 .التابعون ومن بعدهم

   ا ا فقـد قـال يف كتابـه ً فرأيه رصيح يف أنه لـيس إمجاعـا،  :أ

وقد أدخل قوم يف اإلمجاع ما ليس فيـه، فعـدوا مـا ال ") : مراتب اإلمجاع(

ّيعرف فيه خالفا إمجاعا، وإن مل يقطعـوا عـىل أنـه ال خـالف فيـه  ً  :قـال .)٤("ً

ًولــو قــال ذلــك حممــد بــن نــرص املــروزي ؛ ألنــا ال نعلــم أحــدا أمجــع منــه  ّ

َّإن الذي "ًوقال أيضا، )٥(  "ّألقاويل أهل العلم، ولكن فوق كل ذي علم عليم

َّيدعي ويقطع بدعوى اإلمجـاع يف مثـل هـذا فإنـه مـن أج هـل النـاس بـأقوال َّ

                                                        

 ٤/١٠٥٩عدة  يف أصول الفقه ال)  ١(

 ١/٢٤  املنح الشافيات برشح مفردات اإلمام أمحد )٢(

 ١/٢٤ إعالم املوقعني  )٣(

 بترصف يسري.٩ مراتب اإلمجاع ص)٤(

 ٤٨٨/ ٦ نقله عنه الزركيش يف البحر )٥(



 

)١٣٢٨(    اع  ا فت ى  دى 

 وال ،ً من قال ال أعلم خالفا فقد صـدق عـن نفـسه" نعم )١(الناس واختالفهم 

ًوإنام البلبلـة والعـار والنـار عـىل مـن أقـدم عـىل الكـذب جهـارا ،مالمة عليه 

ــا  ــم خالف ــاع إذ مل يعل ــادعى اإلمج ــول )٢(ًف ــني ق ــزم ب ــن ح ــد اب ــرق عن  وال ف

يثبــت بــه  ول غــريه، فالكــل الالــصحايب إذا انتــرش ومل يعلــم لــه خمــالف وقــ

َّ ومن تتبع كالمه يف املحىل يـدرك مـدى معارضـته وتـشنيعه عـىل )٣(ًإمجاعا

 هـذان مهـا )٤(املستدلني بـأقوال الـصحابة التـي مل يعلـم هلـا خمـالف مـنهم

 .القوالن املشهوران يف املسألة 

ل اا :  وذ ، هاة و :-  

ــول : ا اول ــرش  أن الق ــن  املنت ــصحابة أو م ــن ال ــادرا م ــان ص ًإذا ك

 مـنهم يف عـرصهم  فهـو ًالـه خمالفـبعـضهم ، وادعـى املجتهـد أنـه ال يعلـم 

إمجــاع، ال جيــوز ملــن بعــدهم خمالفتــه ، وإن كــان مــن غــريهم فــال يكــون 

ًإمجاعـا،؛ ألن اهللا تعـاىل إنـام أوجـب علينـا اتبـاع اإلمجـاع إذا متكنـا منـه ، 

                                                        

 . وما بعدها٤/١٩٠ إحكام األحكام  )١(

 ١٧٩/ ٤اإلحكام يف أصول األحكام ) ٢(

كذبتم كذبتني زائدتني عىل كذبكم يف دعـوى :  بعض خمالفيهً طبا حيث يقول خما)٣(

قولكم إنكم تقولون ذلك إذا انترش قول طائفـة مـن الـصحابة أو مـن : اإلمجاع إحدامها

 ومن أين قطعتم ؟بعدهم فقالوا ههنا فمن هذا نسألكم من أين علمتم بانتشار ذلك القول

ال يفتـي يف رشق األرض وال غرهبـا  و؟بأنه مل يبق صاحب من اجلن واإلنس إال علمـه

 يف اإلحكـام.  فهذه أعجوبـة ثانيـة وسـوأة مـن الـسوءات ؟عامل إال وقد بلغه ذلك القول

 ٤/١٨٠ أصول األحكام

 ٣٢٤-٢/٢٤٨، ٢٣٥-٢٠٠-١/٦٩َّاملحىل  باآلثار:   انظر عىل سبيل املثال )٤(



  

)١٣٢٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

الــصحابة، وأمكــن أن يـسأهلم ، وهــذا يكفــي يف وذلـك يمكــن ملــن عـارص 

حسن إجياب اهللا تعاىل اتباع اإلمجاع ، إذ قد أمكن من بعض الناس ، وعىل 

  .)١(بعض الوجوه 

 فهو مـع إنكـاره ويمكن أن نجعل اإلمام أمحد من القائلني هبذا التفصيل ،

نه  إال أكام سبقالشديد إلطالق لفظ اإلمجاع ملجرد عدم العلم باملخالف 

كان يأخذ بالقول املنتـرش مـن الـصحابة إذا مل يعـرف هلـم خمـالف مـنهم ، 

وأفاد ابن القيم رمحه اهللا أن هـذا يعـد األصـل الثـاين مـن  )٢(.ًويعتربه إمجاعا

 إذا وجد لصحايب فتـوى - ريض اهللا عنه-أصول فتاوى اإلمام أمحد ، فكان 

ًيقدم عليها عمال وال ال يعرف له خمالف منهم مل يتجاوزها إىل غريها ، فلم 

عدم تسمية اإلمام أمحـد لقـول الـصحايب إذا انتـرش ومل  و)٣(ًقياسا  ًرأيا ، وال

أن  الحـتامل يظهر له خمالف باإلمجاع  هو من باب الورع  يف العبارة فقط 

ــه  ــالف مل يبلغ ــاك خ ــون هن ــبعض  )٤(يك ــصيل ل ــذا التف ــزم ه ــن ح ــسب اب ون

  )٥(الشافعيني ومجهور احلنفيني واملالكيني

 ما قول أحـد األئمـة  القول الذي ال يعلم له خمالف هو  إذا كان :ا

وإن ًيكـون إمجاعـا ،األربعة أيب بكـر وعمـر وعـثامن وعـيل ريض اهللا عـنهم 

                                                        

 ٢/٦٨  املعتمد يف أصول الفقه )١(

 ١/٨٢د  البن قدامة   الكايف يف فقه اإلمام أمح)٢(

 ١١٥مام أمحد صإلااملدخل إىل مذهب ) ٣(

 ٥٤/ ٢ إعالم املوقعني)٤(

 ٤/١٤٥  اإلحكام يف أصول األحكام )٥(



 

)١٣٣٠(    اع  ا فت ى  دى 

حجـة وإن انتـرش،وهذا التفـصيل  ًإمجاعـا والكان من قول غريهم فال يكـون 

 وبالتـايل فـال )١( نسب لطائفة غري معينه ، فهو تفصيل ال يعرف له قائـل معـني

 .يعتد به، وال يلتفت إليه

 ا يف يعنـي-فـيام لـيس مـن مـسائل االجتهـادً يكون إمجاعـا :ا  

ً وليس إمجاعا فـيام هـو مـن مـسائل االجتهـاد -القطعيات، كمسائل العقيدة

 .)٣(وهذا فيه نظر؛فإن أبا احلسني البرصي مل يفرق بينهام)٢(

  ااكان حميطا باإلمجـاع واخلـالف فيكـون نفـي أن العامل إذا: ا 

كـابن القطـان فقـد  ًاخلالف منه إمجاعا وإال فال، وبه قال بعـض األصـوليني

ًال أعلـم خالفـا يظهـر ، إن كـان مـن : قول القائـل"نقل  الزركيش عنه أنه قال 

أهل العلم واالجتهاد  فهو حجـة ، وإن مل يكـن مـن الـذين كـشفوا اإلمجـاع 

ًوعىل هذا التفصيل الشيخ الـصرييف أيـضا فإنـه )٤("حجة واالختالف فليس ب

وإنام يسوغ هذا القول ملن بحث البحث الشديد ، وعلم أصول العلم "قال 

                                                        

 ٤/٢١٩  املصدر السابق نفسه)١(

 ٢/٦٨  املعتمد يف أصول الفقه )٢(

انتشار القول يف العرص من غري خمالف دليل عىل اإلمجاع ، فيام ليس : حيث قال  )٣(

ً مسائل االجتهاد ،ويف مسائل االجتهاد أيضا عىل قـول مـن قـال إن احلـق يف واحـد من

 ٢/٦٨ املعتمد يف أصول الفقه . منها 

 ٦/٤٨٨ البحر املحيط )٤(



  

)١٣٣١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ومحله، فإذا علم عـىل هـذا الوجـه مل جيـز اخلـروج منـه ، ألن اخلـالف مل 

 . )١(يظهر

ًوهذا القول يف احلقيقة ال يعد رأيا مستقال ، ألن حمل اخلـالف كـام ذكـر 

ًإنـام هـو يف نقـل العـامل املحـيط بـآراء العلـامء اتفاقـا عند تصوير املـسألة 

ًواختالفا ،أما غريه  ممن قرص نظره ، واقترص بحثه عىل كتب املـذهب فهـو 

خارج عن حمل النزاع،وعىل هذا فيكون الصرييف وابن القطان من أصحاب 

ال كـام نــسبه ً يكــون إمجاعـا، "ًال أعلـم خالفـا "الـرأي األول القـائلني بــأن 

ًإليهام الزركيش من القول بأنه ال يكون إمجاعا،وبنـاء عـىل مـا سـبق   يمكـن ً

 .القولني  األولني  فقط اخلالف  يف هذه املسألة إىل إرجاع 

ما ا:  
 دا  

  

 . نفي العلم باخلالف إمجاع  املدعون أن :أد ال اول

ــالتتبع واالســتقرا ــىل أدلــة عــدة  ب ــن الوقــوف ع ــع املــسألة أمك ء ملوض

 -: النحو التايلعىل ألصحاب هذا الرأي،وهي 

ُْومن يشاقق الرسول من بعد مـا تبـني لـه اهلـدى { قوله تعاىل:ا اول  ُ َ ْ َ ْ ْ ََ َ َّ َ ُ َّ ُ ََ ِ ِ َِ ِ

َّويتبع غري سبيل املؤمنني نوله ما توىل ونصله جهن َ ََّ ََ ْ َ َ َ ْ َ
ِ ِ ِ ِ ُِ ُ ََّ َِّ َ ْ َْ ُْ ِ ِ ًم وساءت مصريا َِ ِ

َ َْ َ َ{)٢(. 

إن اهللا تعاىل توعد يف هذه اآلية عىل اتباع غـري : أن يقال:وو ال   

، وإمجاعـاهم مـن سبيل املـؤمنني ، وهـذا يلـزم منـه وجـوب اتبـاع سـبيلهم 

                                                        

 ٦/٤٨٨ املصدر السابق )١(

 .من سورة النساء ) ١١٥(  جزء اآلية )٢(



 

)١٣٣٢(    اع  ا فت ى  دى 

أمجعــوا عليــه ،وال ســبيل  ثــم البــد مــن ســبيل للوصــول إىل مــا )١(ســبيلهم 

فكـان هـو ، ومل يعلـم لـه خمالفيف األمـةللوصول إليه إال بـالقول املنتـرش 

  .)٢(املراد بكون اإلمجاع حجة 

 الـدليل الـذي دل عـىل أن اإلمجـاع حجـة يوجـب أن "قال ابن السمعاين 

يكـون سـبيل مـن الوصـول إليــه، وال وصـول إال بـالقول املنتـرش يف األمــة ، 

وعدم املخالف لذلك ،ألن معرفة قول كل واحد من علامء العرص ال سـبيل 

ليه يف العامل ، وال جيوز أن يوجب علينا ما ال سبيل إىل الوصول إليـه فـإذا إ

 وأنـه املعنـى باإلمجـاع الـذي ،مل يمكن إال هذا القدر علمنا أن ذلـك حجـة

 . )٣(أوجب علينا اتباعه

 إن اهللا تعاىل ملا جعل اإلمجاع حجة وكلفنا العمـل بـه "قال السمرقندي 

كـان هلـم   ، وذلـك بـأن يكـون بحـال لـوفإن ذلك يقتيض أن يكـون لنـا سـبيل

خمالف يظهر قوله ؛فإنه جيري ذلك جمرى أن ضمن اهللا تعاىل إظهـار قـول 

 .)٤(ًمن خالف لو كان صوابا ، فلام مل يظهر دل ذلك عىل بطالنه 

أن هذه اآلية ملا دلت عىل أن اإلمجاع حجـة اقتـىض أن يكـون : فاحلاصل

قول املنترش الذي ال يظهر له خمـالف ؛ عنى باإلمجاع  فيها ال قد اهللا تعاىل 

                                                        

 ١٠٦٤/ ٤  العدة يف أصول الفقه )١(

 ٣/١٥  رشح خمترص الروضة للطويف )٢(

 ١/٤٦٩  قواطع األدلة )٣(

 ٥٤٢  بذل النظر يف األصول ص )٤(



  

)١٣٣٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 مل يمكن إال هـذا فإذاألنه ال جيوز أن يوجب علينا اتباع ما ال سبيل لنا إليه ، 

 . )١(.القدر علمنا أن اهللا تعاىل قد عناه

     ب ا  و لعـىل املعنـى اآليـة أن داللـة ألفـاظ هـذه  بـ:ا

 وقد تقرر أنه ال يثبت هـذا عى ،ًفهي ليست نصا يف املداملدعى داللة ظنية ،

إنام يثبت باأللفاظ الدالة عـىل هـذه املعنـى  ،األصل باألدلة الظنية املحتملة

داللــة قطعيــة ال يبقــى لالحــتامل فيهــا جمــال، وحيــث مل تكــن كــذلك بطــل 

القائلون بـصحة اإلمجـاع "قال الفخر الرازي )٢(االستدالل هبا عىل املدعى

القطعيـة، وإثبـات املطلـوب القطعـي  بالـدليل اتفقوا عىل أنـه مـن املـسائل 

 . )٣(الظني باطل 

 ما أن هذا الرأي املدعى فيـه اإلمجـاع قـد انتـرش يف عـرصه، : ا

عـن  إذ خفـاؤه  لعلمنـاه،خمـالفوما تاله من العصور دون خمالف،ولو كان 

علــامء األمــة عــرب العــصور مــع شــدة حرصــهم يف معرفــة ذلــك ، ومــع شــدة 

قــل الــرشع وأحكامــه والنــصح هللا ولرســوله وللمــؤمنني ال حرصــهم عــىل ن

                                                        

 ٢/٦٨  املعتمد يف أصول الفقه  أليب احلسني البرصي  )١(

، اإلهباج يف رشح املنهـاج ٢/٩٨  رشح املعامل يف أصول الفقه البن التلمساين )٢(

ــه ١/٢٣٨،رشح خمتــرص الروضــة١٦/١٣٨،احلــاوي الكبــري للــاموردي ٣/٢٥٤ وفي

 "تثبت باملدراك الظنية ب العلمية الاملطال"

 ٢/٩٨  املعامل يف أصول الفقه  مع رشحه البن التلمساين )٣(



 

)١٣٣٤(    اع  ا فت ى  دى 

ًيتــصور عــادة فثبــت أن هــذا القــول ال خمــالف لــه ، فيكــون إمجاعــا  حتــرم 

 .. )١(.خمالفته 

    ذ  ب بـأن حاصـل هـذا االسـتدالل هـو اإلخبـار بأنـا سـربنا :و

ــات  ــصلح إلثب ــذا ال ي ــا، وه ــم نجــد خمالف ــب فل ــدنا يف الطل ــا واجته ًوبحثن

عــدم  القطـع بعـدم املخـالف ،فغايــة هـذا الـسرب اع الـذي يـشرتط فيــهاإلمجـ

عـدم وجـوده  القطع ب ال يلزم منه عىل اخلالفاالطالع فقط ، وعدم االطالع 

يفيد   والظن الضعيف ال)٢( ه يفيد الظن الضعيف بعدم وجود، وإناميف الواقع

 .. يف إثبات اإلمجاع

ى املنقب اجللد واملـتفحص  بعدم التسليم بأن منته:و ا ااب  

األلــد الظــن الــضعيف، بــل قــد ينتهــي إىل الظــن القــوي القريــب مــن القطــع 

ونحــن ال  )٤(األخبــار ثبــوت   صــحةوهــو املعتمــد يفٍوهــذا الظــن كــاف )٣("

ًنشرتط يف اإلمجاع أكثر من الثبوت بطريق صحيح بأن يكـون مـشهورا بـني 

 أن علامء األمة ليسوا مكلفـني  العلامء أو يكون ناقله ثقة واسع االطالع ،كام

                                                        

، الفـــصول يف األصـــول ٤/١٥٦، املحـــصول للـــرازي ١/٢٧ إمجـــال اإلصـــابة )١(

 ٢/٦ ، قواطع األدلة ٣/٢٨٨

 ٣/٣٧٩، كشف األرسار للبخاري ١/٤٠٧،٣/٢٣املحصول للفخر الرازي ) ٢(

 ٢/٢٩٧ح املنهاج  اإلهباج رش)٣(

 ١/٢٢٤  الربهان إلمام احلرمني )٤(



  

)١٣٣٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

مل يظهر هلم  ومل يبلغهم من خالف ؛ ألن عـدم العلـم لـيس مـن  بالعمل بام

 .)١(فعلهم 

بأن اإلمجاع حجة قطعية، حترم خمالفته ، ويقدم عىل :و ب  ا   

، فال بد مـن ثبوتـه بطريـق قطعـي ال احـتامل فيـه،  عند البعضالكتاب والسنة

 قوي فال خيلو عن احتامل ينزل به عـن درجـة القطـع ، والظن هو الظن، وإن

 وخالف مومن هذه االحتامالت أال يكون هذا القول قد بلغ اجلميع، أو بلغه

 . بعضهم ، والناقل مل يطلع عىل خالفه لسبب من األسبابفيه

 ا أن إمجاع التابعني منعقد عـىل االحتجـاج بـالقول املنتـرش :ا

يعرف له خمـالف، وذلـك إمـا أن يكـون بنـاء عـىل كونـه بني الصحابة إذا مل 

والثاين باطـل، إذ ال عهـد يف الـرشع بحجيـة . ًإمجاعا، أو ال يكون بناء عليه

ــه  ــون لكون ــني أن يك ــرصة، فيتع ــة املنح ــه املعروف ــن مدارك ــارج ع يشء خ

 .)٢(ًإمجاعا

  : وأ  ا 

ع مقطوع به ،الحـتامل أن عىل أنه إمجا منع أهنم كانوا يتمسكون بهب:  أو

يكونوا قد متسكوا به عىل أنه حجة ال إمجاع ،أو عىل وجه اإللزام، أو عـىل 

                                                        

 ٢/٤٥٠  أصول الفقه البن مفلح )١(

 ٦/٢٥٧٣  هناية الوصول يف دراية األصول )٢(



 

)١٣٣٦(    اع  ا فت ى  دى 

ال أنـه تقـوم بــه احلجـة القطعيـة، وحتــرم ،وجـه االسـتئناس بـه يف املــضائق 

 .)١(خمالفته 

م  :أنه خارج عن مـدارك الـرشع، وإن كـان خارجـا  بالثاين وهوال نسلم ً

 عنـد  الـرشعليها، وهذا ألن مثل هذا مـدرك مـن مـداركعن مداركه املتفق ع

 .)٢( األكثر فإنه حجة، وليس بإمجاع عىل رأيكاتفاقالبعض 

  :قياس مـع الفـارق،  الصحابة عىل عرصهم  عصور من بعدهأن قياس

وهذا املعنـى هـو أهنـم كـانوا .الختصاص األصل بمعنى ال يوجد يف الفرع

 . كام سبقم أمحد ريض اهللا عنهحمصورين؛ لذا فرق بينهام اإلما

 بعـدم التـسليم هبـذا الفـرق، بـدليل جريـان اخلـالف يف :و  ا  

ًالصورتني معا ،كام سبق حتقيقه ، فثبت أنه فال فرق بني عرص الصحابة ومن 

 .بعدهم

ا اواشـرتطنا لـصحته ،  يـصح اإلمجـاع مـن هـذا الوجـه  مللو: ا

لتعـذر وجـود اإلمجـاع يف املجتهـدين د القطع بوجود القول مـن كـل واحـ

  مـن يف مـسألة من املجتهدين إثبات قول كل أحدلتعذر األحكام الرشعية، 

صـحة إمجـاع األمـة من وهذا غري جائز ملا ثبت عندنا املسائل االجتهادية، 

                                                        

،كــــــشف األرسار ،١/٢٩٧ هنايــــــة الــــــسول ٤/١٥٧ املحــــــصول للــــــرازي )١(

 ٣/٢٣٠للبخاري

إلسـنوي ، هنايـة الـسول ل٢/٦٧ملعتمد يف أصول الفقه أليب احلـسني البـرصي   ا)٢(

 ٢٨١، املدخل البن بدران ص١/٢٩٧



  

)١٣٣٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

انتـشار القـول عمـن هـو  هـو بذلك أن رشط وجود اإلمجاع بالدالئل  فثبت 

  )١(.الفةمن أهل اإلمجاع دون ظهور خم

 الدالة عىل اإلمجاع  قد اشرتطت فيه إضـافة األدلةبأن :و ب  ا   

ًاحلكــم إىل مجيــع أهــل اإلمجــاع  يف ذلــك العــرص حتــى يكــون إمجاعــا 

 فال يكـون  نفي العلم باخلالف،يفغري متحقق  وهذا ،حترم خمالفتهَحقيقيا 

 .)٢( وال تتناوله أدلته ،ًإمجاعا

 ا تج هلـم بـأن حقيقـة اإلمجـاع هـي نفـي للخـالف  قـد حيـ:ا

 .)٣(ًفكذلك يعد نفي اخلالف إمجاعا الشرتاكهام يف عدم العلم باملنازع 

ًوجياب عن هذا بأن اإلمجاع احلقيقي يعد نفيـا للخـالف بليـل قطعي،أمـا 

ًنفي العلم باخلالف فهو جمـرد اسـتقراء نـاقص ألقـوال العلـامء ولـيس نفيـا 

 .  فظهر الفرقللخالف عىل جهة القطع

مل اا أد. نوا:  ف ا ن مإ. 

  -:ييل  يمكن أن يستدل هلذا الرأي بام

 إال ًأن اعتبار نفي اخلالف إمجاعا حترم خمالفته ال يكـون  :ا اول 

ملـا قـرره العلـامء مـن أن ، بطريق قطعي   اخلالف دليل يقتيض نفيد قيام عن

                                                        

  بترصف يسري٣/٢٨٦الفصول يف األصول ) ١(

 ٢/١٩٩ رشح خمترص الروضة )٢(

نفـي العلــم : ً نقــال عـن كتــاب ٢٨٣ الفـروق األصـولية يف اإلمجــاع والقيـاس  ص  )٣(

  )٣(باخلالف عند األصوليني  ص



 

)١٣٣٨(    اع  ا فت ى  دى 

وهـذا .)١(وى العلـم بانتفـاء الـشئ ال جيـوز إال أن يكـون عـن دليـل  قطعـيعد

ال يكــون فــنتفــى القطــع بنفــي املخــالف في،يف هــذه الــصورة الــدليل متعــذر 

ًإمجاعا حقيقيا، حتـرم خمالفتـه ؛ألن اإلمجـاع احلقيقـي هـو مـا قطعنـا فيـه  ً 

  )٢(.تهدي الفن يف ذلك العرصجممن مجيع  االتفاقبنفي اخلالف ، وبتحقق 

بعـدم التـسليم بكـون النفـي ال دليـل عليـه أو أن :و أن ب  ا      

 يهالنايف لوجود خمالف نفاه بغري دليل ، بل هو عن دليل أوجب لداملجتهد 

االســتقراء والتتبــع ألقــول : العلــم بعــدم وجــود خمــالف ،وهــذا الــدليل هــو

 .إىل أن تسكن النفس إىل أنه ال خمالف العلامء يف املسألة،

ماذا تعني باالسـتقراء هنـا ؟ هـل هـو : بأن يقالو  ا ااب     

ممنوع ، ألنه  ال دليل عىل أنه : التام ،أم االستقراء الناقص، األول : االستقراء

استقرأ مجيع األقوال من أفواه الرجال حتى ثبت له ذلك ـ بل هو رضب مـن 

 . االستحالة عادة

ة ، وإن سلمنا أنه حجة  فهـو حجـة ظنيـة ، مسلم ،لكنه ليس بحج:  والثاين

 .ًواإلمجاع قطعي،  فكيف يكون سندا ملا هو  قطعي؟

صــحة اإلمجــاع املــستند إىل ظــن لكــن ال نــسلم أن خمالفتــه : ســلمنا

باالجتهاد حرام، وال نسلم أنه يمنع من البحث واالجتهـاد عـن حجـة أخـرى 

                                                        

 ١٢٣ص ، اللمع يف أصول الفقه للشريازي ٢/٤١قواطع األدلة ) ١(

ذكـر الـشيخ عبـد الوهــاب خـالف أن حتقـق االتفـاق مــن مجيـع املجتهـدين عــىل  )٢(

 ٤٦علم أصول الفقه ص . احلكم  ركن  يف اإلمجاع ال يتحقق بدونه 



  

)١٣٣٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ة مـن الظـن إىل القطـع ، أقوى تقدم عليه عند الظفر هبا ،وال أنه ينقل املـسأل

 )١(وهو املدعى 

 ما أن األصل يف املسائل االجتهاديـة االخـتالف ، وال جيـوز :ا 

 إال بـدليل ، ونفـي العلـم باملخـالف بعـد االسـتقراء األصل هذا عناالنتقال 

ًالناقص ليس دليال قويا، لوجود احتامل أقوى يف أن يكـون يف ذلـك خـالف  ً

، وقد وجـدنا مـن أعيـان العلـامء مـن صـاروا إىل القـول مل يبلغ ذلك العامل 

بأشــياء متمــسكهم فيهــا عــدم العلــم باملخــالف،مع أن ظــاهر األدلــة عنــدهم 

ًال أعلـم أحـدا قـال بكـذا مـع أن : وبعـضهم كـان يقـول )٢(يقتيض خالف ذلـك

غاية كثري من العلامء أن يعلم قـول أهـل العلـم  والسبب أن )٣(القائل معروف 

ــ ــذين أدركه ــرياال ــام أن كث ــك ، ك ــام وراء ذل ــه ب ــم ل ــالده ،وال عل ــن ًم يف ب  م

ًاملتقدمني ال يعلم إال قول املدنيني والكوفيني، كام أن كثريا من املتأخرين 

                                                        

  حمصل أفكار املتقـدمني واملتـأخرين  مـن العلـامء واحلكـامء واملتكلمـني ص )١(

٢٤٨ 

 العلامء من صاروا إىل القول بأشـياء قد وجدنا من أعيان"ة رمحه اهللا ي  قال ابن تيم)٢(

 ".مع أن ظاهر األدلة عندهم يقتيض خالف ذلـك، متمسكهم فيها عدم العلم باملخالف

 رفع املالم عن األئمة األعالم ص. هـ .أ

 هـي رشط "كام جاء يف املغني  عند الكالم يف اشرتاط احلرية يف اإلحصان قـال) ٣(

العبد واألمـة حمـصنان يرمجـان إذا زنيـا إال أن : اليف قول أهل العلم كلهم إال أبا ثور ق

 ٩/٣٩ املغني "يكون إمجاع خيالف ذلك 



 

)١٣٤٠(    اع  ا فت ى  دى 

ال يعلم إال قول اثنني أو ثالثة مـن األئمـة املتبـوعني، ويعتـرب مـن خـرج عـن 

 .)١(ًذلك خمالفا لإلمجاع

 الـسنن الـواردة عـىل ألـسنة بعـض خفـاء الـصحابة بعـضثـم إذا جـاز عـىل 

ــوال ــدهم يف أق ــن بع ــىل م ــذلك ع ــامء، ف ــة العل ــدينخاص ــوز ،  املجته  أج

  .)٢(فاإلحاطة ممتنعة عىل كل أحد

ًال أعلم خالفا بني أهل العلم يف كذا ال يكـون : أن قول القائل : احلاصلو َ

َّإمجاعا، الحتامل أن يكون ثمة  خمالف مل يطلع  َ  عىل خالفه ، وال املجتهدً

  .)٣(ِقطع مع االحتامل ،وفوق كل ذي علم عليم 

نــزاع يف أنــه قــد حيــصل عنــد اإلنــسان عــدم العلــم   ال:قـال الفخــر الــرازي

 ًباملخالفة، أما أن حيصل عنده العلم بعدم املخالفة فال ، واملعترب إمجاعـا

 .)٤(هو الثاين ، ال األول، فإنه ال يلزم من عدم علمنا باليشء عدم ذلك اليشء 

                                                        

 . وما بعدها ٢٠/٢٤٧جمموع الفتاوى ) ١(

 ١/٢٣االستذكار البن عبد الرب ) ٢(

 ٢٨٥ املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد ص )٣(

 ٢/٩٦  املعامل يف أصول الفقه للفخر الرازي مع رشح التلمساين )٤(



  

)١٣٤١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ا اا:  
    آراء  اء   اج  ا

إ  م    

  :ا اول
    

وقبـل )١(الذين نفوا إثبات اإلمجـاع هبـذه الـصيغة اختلفـوا يف كوهنـا حجـة

 -:التمهيد له بأمرينذكر  هذا االختالف أود 

ال أعلـم (  صـيغة ً وضـع بنـاء عـىل أن عنوان هذا املبحـثأن: ا اول   

؛ ألنه كام قال ابن قدامة احلجيةال يستلزم نفي ، وهذا ًليست إمجاعا ) ًخالفا

 نعـم إذا بطـل كونـه حجـة )٢(ًال يلزم من كل ما هو حجـة أن يكـون إمجاعـا "

 .)٣(ًبطل كونه إمجاعا

مفهـوم اإلمجـاع أخـص مـن : فمفهوم احلجة أعم مـن اإلمجـاع ،أو يقـال

 ، فنقـول األعـم مـن نفـي األخـص نفـي -كام هـو معلـوم-ة ، وال يلزم احلج

بــل وال يلــزم مــن نفــي احلجيــة اإلمهــال املطلــق  )٤( ولــيس بإمجــاع ،حجــة

ــام ــستأنس ب ــد ي ــدليل ؛إذ ق ــريه ،أي يف  لل ــة غ ــة لتقوي ــستقال باحلجي ــيس م ًل

س سـبق فلـي الرتجيح بني الدليلني كام قالوا يف داللة االقرتان ؛ وبناء عىل ما

                                                        

إمجـاع ولـيس : أما من أثبت هبا اإلمجاع فهو مثبـت  للحجيـة رضورة أنـه ال يقـال )١(

 .بحجة

 ١/٤١٤  روضة الناظر البن قدامة)٢(

 ٢/٣٨٢  اإلهباج يف رشح املنهاج )٣(

 ٣/٦٠ رشح خمترص الروضة للطويف  )٤(



 

)١٣٤٢(    اع  ا فت ى  دى 

كل من حيـتج بـالقول الـذي مل يعلـم لـه خمـالف حيـتج بـه مـن جهـة كونـه 

 تًوال كل مـن نفـى كونـه إمجاعـا ينفـي كونـه حجة؛لـذلك عنونـ .)١(ًإمجاعا

عـدم العلـم باملخـالف عـىل تقـدير بالعنوان املـذكور، وهـو  املبحث اهلذ

 ؟.ًكونه ليس إمجاعا هل هو حجة

   ما هـذا "  املتقدمني املراد بقولأن كالم العلامء مضطرب يف:ا 

 احلجـة ، ونفـي اإلمجـاع ،وقـد بثبوت :أي "ًاالتفاق ليس إمجاعا بل حجة

 وهل املراد "ًرصح هبذا ابن السبكي يف صيغة السكويت حني قال متسائال  

أنه دليل آخر من أدلة الرشع غري اإلمجـاع ،أو أنـه لـيس : ًبكونه ليس إمجاعا

 ويعـضد " ثـم قـال "ر  مـضطرب يف ذلـك بإمجاع قطعـي ، بـل ظنـي ،النظـ

هـو حجـة،وليس : بن احلاجـب يف املختـرص الكبـري الثاين  قول أيب عمرو

 .)٢(بإمجاع  قطعي

 -: فيه عدة تفسريات" ليس بإمجاع  "أن  قوهلم  يف االتفاق : والتحقيق

ــاع، : ا اول  ــة ســوى اإلمج ــل آخــر، أو حج ــاق دلي ــذا االتف أن ه

بحث عن  صفة هذا الدليل أو جهة حجيته، ولكن سيأيت ما وحينئذ علينا أن ن

ًيفيد  أنه ليس زائدا عىل األدلة ، بل هو فرد من أفراد اإلمجـاع، بنـاء عـىل أن  ً

                                                        

 ٢/٣٢٨  التمهيد يف أصول الفقه )١(

ــاج )٢( ــى٥/٢١١١ اإلهبــاج يف رشح املنه ــل يف علمــي ، وكــذا منته  الــسول واألم

 ٥٨األصول واجلدل ص



  

)١٣٤٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ًاإلمجاع يطلق عىل االتفاق القطعي والظني ،أو بناء عىل أن التعريـف الـذي 

 )١(يذكره األصوليون لإلمجاع إنام هو لإلمجاع القطعي والظني

ا  ما  : أنـه لـيس بإمجـاع حقيقـي، فتنتفـي عنـه حقيقـة اإلمجـاع

يكـون االتفـاق  ال"قولـه "ًوالتسمية أيضا، كام يفهم من قول العالمة البناين 

 أي تنتفــي عنــه حقيقــة اإلمجــاع،ال التــسمية "ًمــع خمالفــة الــبعض إمجاعــا

 .)٢("فقط

ة اإلمجـاع ، أن من قال إمجـاع  يريـد حقيقـ: ويف الدرر اللوامع للكوراين

 .)٣(ًليس بإمجاع بل حجة يريد نفي كونه إمجاعا حقيقة : ومن قال 

بتحقــق  العلــمًوهــذا بنــاء عــىل أن لفــظ اإلمجــاع ال يطلــق إال عنــد : قلــت

 ًمن مجيع املجتهدين ، ومتى انتفى العلم بذلك انتفى كونه إمجاعـااالتفاق 

مجـاع حقيقـة إال  وهي طريقة املتقـدمني فـإهنم ال يطلقـون لفـظ اإل)٤(حقيقة

ومقتىض هـذا التفـسري أن االتفـاق إذا مل يتحقـق حـصوله مـن .)٥(عىل القطعي

يقترص يف حكايتـه عـىل لفـظ ال ينقل بلفظ اإلمجاع ؛بل مجيع املجتهدين 

إمجــاع هكــذا : يقــال احلجيــة ،أي يقــال حجــة فقــط، أو إمجــاع ظنــي ،وال

                                                        

  تقرير شيخ اإلسـالم الـرشبيني عـىل حاشـية النـاين عـىل رشح املحـىل عـىل مـتن )١(

 ٢/٢٧١مجع اجلوامع 

 ٢/٢٧١  حاشية البناين عىل رشح املحيل عىل مجع اجلوامع )٢(

 ٣/١٦٦  الدرر اللوامع  يف رشح مجع اجلوامع )٣(

 . وما بعدها ٣٠ال الصحابة  ص  إمجال اإلصابة يف أقو)٤(

 ٣/١٠٢  التقرير والتحبري )٥(



 

)١٣٤٤(    اع  ا فت ى  دى 

قييــد فهــو إطــالق بــإطالق،وإن أطلــق لفــظ اإلمجــاع عليــه هكــذا مــن غــري ت

ــىل  ــاع ع ــظ اإلمج ــالق لف ــرتدد يف إط ــع ال ــا وق ــي،ومن هن جمــازي ال حقيق

ًالسكويت إطالقا حقيقيا ً)١(  

 ا أنه ليس بإمجاع قطعي، أي أنه إمجاع حقيقي، لكن  ليس :ا 

وبذلك رصح ابن برهان عن الصرييف  وكذا ابـن احلاجـب  بقطعي بل ظني ،

ًراد بكــون االتفــاق حجــة ، ولــيس إمجاعــا أن أن املــ: ويف بعــض الكتــب )٢(

ًال يكون إمجاعا : ويف حتفة املسؤول)٣(ًيكون إمجاعا ظنيا  جيب العمل به 

 .)٤(حترم خمالفته 

ثالثها أنه حجة  "ًوقال البناين يف حاشيته تعليقا عىل عبارة مجع اجلوامع  

ق إىل  ليس املـراد  نفـي حقيقـة اإلمجـاع عنـه كـام يـسب"، قال "ال إمجاع 

ُالفهم،بل نفي االسـم فقـط عنـه بـدليل قـول الـشارح بعـد ونفـي الثالـث اسـم 

ــة   ــه باملوافق ــالقطعي أي املقطــوع في ــده ب اإلمجــاع الختــصاص مطلقــه عن

أشار ) أي املقطوع به (وقوله " قال شيخ اإلسالم الرشبيني )٥(بخالف الثاين

                                                        

 ٣/٤٠٧، اآليات البينات البن قاسم العبادي ٢/١٠٢  األصل اجلامع )١(

 ٦/٤٦٢  البحر املحيط )٢(

 ٣/٢٠٦  رشح املخترص للقطب الرشازي  )٣(

 ٢/٢٦٥  حتفة املسؤول )٤(

اشية البناين عـىل رشح املحـيل ح. إنه حجة وإمجاع: القول القائل:   يعني بالثاين)٥(

 . وما بعدها٢/٢٨٦عىل مجع اجلوامع 



  

)١٣٤٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

  فيـه باملوافقـة ،به إىل أنه ليس املراد بالقطعي  مقابل الظنـي، بـل املقطـوع

ًأعم من أن يكون قطعيا أو ظنيا  ً)١(. 

 : لـيس بإمجـاع"قـوهلم أنه عىل هذا التفـسري األخـري ال يكـون" 

ًنفيا لكونه فردا مـن أفـراد اإلمجـاع ، وإنـام   لـصفة القطعيـة، وال  ًنفيـا يكـون ً

ًتعارض بني كونه فردا من أفراد اإلمجاع  وعدم تـسميته إمجاعـا ، ألن مـ دار ً

، كونه من أفراد اإلمجاع حقيقة مبناه عىل صدق التعريف، بخـالف التـسمية 

  .)٢(يلزم التوافق بينهام  فإن مدارها عىل االصطالح ، وال

وهذا التفسري يتمشى مع رأي املتـأخرين يف جـواز إطـالق اسـم اإلمجـاع 

القــول بــأن املقطــوع فيــه لتناول التعريــف هلــا،لكن ،عــىل االتفاقــات الظنيــة

إذ كيف يقطع فيـه  ًأن يكون قطعيا فيه نظر؛يلزم منه   المن اجلميع  املوافقةب

ًباملوافقة وال يكون قطعيا؟ اللهم إال أن يكون قد جرى فيه عـىل رأي اإلمـام 

، لكنــه )٣(ألن أدلتــه ظنيــةظنــي ؛ فخــر الــدين الــرازي الــذي يــرى أن اإلمجــاع 

 .)٤(خالف ما عليه مجهور األصوليني

                                                        

  تقرير الشيخ الرشبيني عىل حاشية البناين عىل رشح املحيل عىل مجع اجلوامـع )١(

٢/٢٩٢ 

 ٢/٢٨٧  ينظر تقريره مع املصدر السابق )٢(

 ٢/٢٥للفخر الرازي .   املحصول من علم األصول)٣(

 ١/٢١٥املستــصفى  . ١/٤٣٦، الربهــان ٣/١٤٣،التلخــيص ٣/١٤٣ التلخــيص )٤(

 ٥/٣٦٨، الكاشف عن املحصول٣/٢٢٤التمهيد



 

)١٣٤٦(    اع  ا فت ى  دى 

 مما سبق أن نفي اإلمجاع ال يستلزم نفي احلجية،ويلزم منه أن والذي نخرج به

ًهناك فرقا بني كون االتفـاق إمجاعـا وبـني كونـه حجـة  ،فكونـه يف هـذا املقـام ً

ًإمجاعا يعني إمجاعا قطعيا، ً وكونه حجة،يعني  مبني عىل العلم بعدم املخالف ،ً

ًإمجاعا ظنيا   وقال شيخ )١(سنوي وغريه ًال قطعيا، أو حجة ظنية ،كام أشار إليه اإلً

ًالحاجة للنص عىل كونه ظنيا،  ال إمجاع عىل القول بأنه حجة اإلسالم الرشبيني

 .)٢( ً"إذ ذلك معنى كونه حجة ال إمجاعا

ًأو إمجاعا ظنيا أنظنية ومعنى كونه حجة   داللتـه ه جيب العمل به ، وتكـونً

ًعىل احلكم داللة ظنيـة ، فيكـون احلكـم ثابتـا ظنـا ، سـوا ء عربنـا عنـه بلفـظ ً

 حترم خمالفته، وال يدفع به الـنص ، والـسبب فالاإلمجاع، أو بلفظ حجة، ،

 . )٣(أن احلجة الظنية ال جيزم اإلنسان بصحتها 

ً ليـست  إمجاعـا ، "ًال أعلـم خالفـا "إذا علم ذلك فعىل القول بأن صـيغة 

ــا ؟ كــسائر احلجــج الظنيــة فهــل تعــد حجــة ومــا الــراجح يف ذلــك ؟ هــذا م

 :تناوله يف املطالب اآلتية سن

                                                        

السكويت ليس بإمجاع ،بل حجـة ، قريـب مـن مـذهب  مذهب من قالحيث جعل   )١(

 .إمجاع ظن:من قال

 ٣/٦٠، ورشح خمترص الروضة ٢٩٧هناية السول ص:   يراجع

 ٢/٣٠١ىل عىل مجع اجلوامع   تقريره مع حاشية العالمة البناين عىل رشح املح)٢(

 ١٩/٢٦٧  جمموع الفتاوى )٣(



  

)١٣٤٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ما  ا:  
     آراء اء  اج  ا

 -:الرصد الرتاثي يدل عىل أن املسألة خمتلف فيها عىل قولني 

كـام أنـه لـيس بإمجـاع ،فهـو لـيس بحجـة :احلجيـة،أي ينفـي:ال اول 

اع واحلجيـة عـن هـذا الـرأي يمكـن نـسبته إىل كـل مـن نفـى اإلمجـ وًأيضا،

 والفخـر الـرازي كداود الظاهري وابنـه،وبعض احلنفيـة)١(اإلمجاع السكويت

مـع )٣( أبعد النـاس عـن القـول بـه الـشافعية "وقال الصفي اهلندي  )٢(وغريهم 

 .أهنم استدلوا به كام سيأيت يف القول الثاين

  مل الـيس بإمجاع،لكنـه :ينفـي اإلمجاع،ويثبـت احلجيـة،فيقول:ا

لــيس يشء مــن ذلــك :  وقالــت طائفــة"قــال ابــن حــزم )٤( يعتــصم هبــا حجــة

أن الفقهــاء احتجــوا بــالقول "ويف كــشف األرسار .)٥(ًإمجاعا،ولكنــه حجــة 

 املنترش إذا مل يظهر لـه خمـالف فـدل عـىل أهنـم اعتقـدوه حجـة ، إال أنـه ال

ِيكون إمجاعا مقطوعـا بـه ً  كتـب الـشافعية مـشحونة :قـال الـصفي اهلنـدي )٦(ً

                                                        

 .  ألنه كام سبق أدنى رتبة من السكويت)١(

 ٣٣٢  رشح تنقيح الفصول للقرايف ص)٢(

 ٦/٢٥٧٣  هناية الوصول يف دراية األصول )٣(

 ٣/٩٩ التلخيص يف أصول الفقه )٤(

 ٤/٢١٩  املصدر السابق نفسه )٥(

 ٣/٢٣٠  كشف األرسار للبخاري )٦(



 

)١٣٤٨(    اع  ا فت ى  دى 

مل يعــرف لـه خمالف،وكــذا كتـب مجيــع أربـاب املــذاهب،  تمـسك بـامبال

 .)١(واالستقراء حيققه

ريض اهللا عنـه -وممن رصح باألخذ به كحجة من احلجج اإلمام الـشافعي 

ًإمجاعا حقيقيا نفي العلم باخلالف  فالشافعي وإن كان ال يعترب - الحـتامل ؛ً

َ ادعـى فيـه اإلمجـاع ألنه قد يوجد خمالف فـيام وجود خمالف ال يعلمه ،أو َّ

 إال أنه كان حيتج به يف املسائل الفرعيـة،بل وجيعلـه يف املرتبـة )٢(كام عرب

 حيـث يقـول يف "األم"الثالثة بعد الكتاب والسنة ،دل عىل ذلـك كالمـه يف 

 وكانــت عــىل ذلــك داللــة "االســتدالل عــىل احلكــم عــن طريــق الــشهادات

يته فحفظـت عنـه مـن أهـل العلـم يف ْالسنة، ثم اآلثار، وماال أعلم بني أحد لق

 متى كانت عامة من أهل العلم يف دهر بالبلدان "ً وقال أيضا )٣("ًذلك خالفا 

حيفظ عن فالن وفالن كذا ، ومل نعلم هلـم : عىل يشء ، أو عامة قبلهم  قيل 

ــم  ــاس كله ــول الن ــه ق ــزعم أن ــه ، وال ن ــذ ب ــا ، ونأخ ــه  أي ال–ًخمالف ــزعم أن ن

  .)٤(ه من الناس إال ما سمعناه منه أو عنه  من قال؛ ألنا ال نعرف-إمجاع

اتبـاع كتـاب : اتباع واسـتنباط ، واالتبـاع :  والعلم من وجهني"ًوقال أيضا 

ًفإن مل يكن فسنة ، فإن مل تكن فقول عامة من سـلفنا ال نعلـم هلـم خمالفـا ، 

فإن مل يكن  فقياس عىل كتاب اهللا  عز وجل ، فإن مل يكن فقياس عـىل سـنة 

                                                        

 ٦/٢٥٧٣  هناية الوصول يف دراية األصول )١(

 ٧/٢٧٩ األم )٢(

 ٧/٩٠ األم )٣(

 ١/١٧٩  األم)٤(



  

)١٣٤٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

سول اهللا صىل اهللا عليه وسلم  فإن مل يكن فقياس عىل قول عامة من سلف ر

  فحاصل هذه النقول أنه حيتج  بعدم العلم باملخالف ، )١( "ال خمالف هلم 

 .وال يدعي أنه هو اإلمجاع القطعي الذي دلت النصوص عىل حرمة خمالفته 

 -ريض اهللا -ه  ألن؛ خاص بالصحابة هوال ينبغي أن يفهم أن هذا الرأي عند 

 وال خيـص )٢( "ًال أعلم فيه خمالفـا "عنه قد أكثر يف كتابه األم من صيغة

ال أعلم أهل "ًأحيانا  و)٣( "ًال أعلم أحدا "كان يقول ذلك بالصحابة ،بل 

ال أعلــم فيـه بــني أحـد لقيتــه مـن أهــل العلــم " أو )٤( "العلـم اختلفــوا فيـه 

 مـن أحـد سـمعته منـه ممـن أرىض  ال أعلـم فيـه" أو )٥(  "ًخالفا،وبه نأخذ

 ذلــك  التــي تفيــد عــدم اختــصاص تالعبــاراذلــك مــن   ونحــو)٦( "ًخالفــا

نعم أكثر احتجاجاته هبذه الصيغة كان بأقوال الصحابة التـي .)٧(الصحابة ب

  .مل يعلم هلم خمالف منهم

                                                        

 ١/١٧٩ املصدر نفسه )١(

 ٢/١٤٠،٢/١٩٧،٣/١٤١، ١/٧٧،١/٢/٣ األم )٢(

 ١/١٣٧األم ) ٣(

 ١/٣٢٤  املصدر السابق نفسه )٤(

 ٢/٩،٥/٨،٦/٨٣ املصدر السابق نفسه )٥(

 ٣/٢٣٨ املصدر السابق نفسه )٦(

لقيتـه مـن  خمالفـا  ثـم مل أعلـم (ً وكان إذا علم خمالفا استثناه من عدم علمه ، كقوله)٧(

ا شـاهدان فكـان الـذي عليـه أكثـر مـن ًأهل العلم إال واحدا يف أنه جيوز فيام سوى الزنـ

لقيت من أهل العلم أوىل أن يقال به مما انفرد به واحـد ال أعـرف لـه متقـدما إذا احتمـل 

 ٧/٩٠األم ) ولهالقياس خالف ق



 

)١٣٥٠(    اع  ا فت ى  دى 

 عنـه وإن كـان ال يعتـرب عـدم العلـم باملخـالف -ريض اهللا-إلمام أمحـد وا

 أنه كان حيتج بقول الـصحايب إذا مل يظهـر لـه خمـالف مـنهم، ًإمجاعا ، إال

ًويعتربه دليال مقطوعا به حترم خمالفته ، وإن كان ال يسميه إمجاعا ، هو من فً

  .)١(باب الورع  يف العبارة فقط 

ا ا:  
  وا ا    ا،ا  اال 

  :ا اول
  ا  الاا   

بعض العرض السابق لألقوال واألدلة ومناقشة ما أمكـن مناقـشته مـن تلـك 

األدلة يرتجح لدي أن هذه الصيغة ال يثبت هبا اإلمجاع الذي حترم خمالفته 

ال فرق بني عرص الـصحابة وعـرص مـن بعـدهم ، وينسد معه باب االجتهاد ،،

جـج الظنيـة ، فيكـون احلكـم  أن نعتربها حجـة مـن احلة هذه الصيغةوأن غاي

 ؛ وإن أطلـق عليـه إمجـاع  فهـو إطـالق ًا ال قطعيـًاالثابت هبذه الصيغة  ظاهر

جمازي ال حقيقي ،ال يرتتب عليه ما يرتتب عىل اإلمجاع احلقيقي القطعـي 

ً،والبد يف هذه احلالة من التقييد بكونه إمجاعا ظنيا، مـع اعتقـاد أنـه ال فـرق  ً

ً وبــني كونــه إمجاعــا ظنيــا، مــن جهــة  الظنيــة ،بــني كونــه حجــة مــن احلجــج ً

وجوب العمل بـه ،والعـدول عنـه إىل مـا هـو أقـوى منـه ، والرتجـيح بـه عنـد 

ًاملراد بكونه حجة أن يكون إمجاعا ظنيـا : التعارض ،قال القطب الشريازي  ً

                                                        

 ٥٤/ ٢ إعالم املوقعني )١(



  

)١٣٥١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

بـل  ،عنـد حكايتـهوإن كنت ال أحبذ إطالق عبارة اإلمجـاع )١(جيب العمل به

نفي العلـم بـاخلالف حجـة : عدم علمه باخلالف، أو يقال حكى فالن : يقال

 .ظنية

  -: ملا ييل،ًليس إمجاعا حجة ظنية ، و وقد رجحت كونه 

؛ فألن اإلمجاع احلقيقي كام أصل له األصوليون يف أ م  ع   

عند حـصول العلـم أو ينعقد إال   ال)٢(ًتعريفهم استنادا إىل النصوص الرشعية 

ًا ،وقالوا بـه عذا احلكم قد بلغ مجيع املجتهدين واعتقدوه مجياجلزم بأن ه

ومل خيالف فيه أحـد ،وهـذا اجلـزم مفقـود يف هـذه الـصورة ، فـانتفى كونـه 

 )٣(ًإمجاعا حقيقية

ــدليل عــىل أن اإلمجــاع احلقيقــي ــع وال ــه االتفــاق مــن مجي  مــا حتقــق في

 حممـد اتفـاق املجتهـدين مـن أمـة: مجـاع بأنـههم لإلتعريفاملجتهدين هو 

عـىل أن الـالم يف  ثـم تنصيـصهم )٤(مـن األمـورصىل اهللا عليه وسلم عىل أمر 

                                                        

 ٣/٢٠٦  رشح املخترص )١(

  ألن النصوص  الرشعية أثبتت العصمة الكلية ، أي دلت عىل امتناع اجتامع الكليـة )٢(

ــة يف هــذه الــصورة  ــه للــسهروردي . عــىل اخلطــأ وال كلي .  التنقيحــات يف أصــول الفق

 .٢٦٧ص

مجـاع ألن القـول إنـام يكـون جممعـا عليـه إذا   ليس بإ"  قال أبو احلسني البرصي )٣(

 "اعتقـده كــل أهــل العــرص ولــيس جيــوز أن يعتقــده مــن مل يــسمع بــه ومل خيطــر ببالــه

 ٧١/ ٢املعتمد يف أصول الفقه 

ــه )٤( ــول الفق ــامل يف أص ــى ٥٤/ ٢   رشح املع ــرص املنته ــىل خمت ــضد ع ، رشح الع

٢/٣١٢ 



 

)١٣٥٢(    اع  ا فت ى  دى 

 –ريض اهللا عنـه -وكان اإلمام الـشافعي .)١(لالستغراق ) املجتهدين (قوهلم 

يكون هناك خمالف من أهل  أمجعوا حتى ال: ال جيوز ألحد أن يقول:يقول

جتمع النـاس إال ملـا إذا إنه جيب عليكم أن ال تقولوا ا"كام قال   أو)٢(العلم 

اجتمـع النـاس عـىل مـا قلـتم إهنـم اجتمعـوا عليـه : لقي أهل العلم فقيل هلم

ينبغي ألحد أن حيكـي اإلمجـاع يف مـسألة إال فـيام مل   أي ال)٣("نعم : قالوا

فاملسألة املجتمـع عليهـا هـي خيتلف أهل اإلمجاع يف أنه إمجاع بيقني ، 

مة حممد صـىل اهللا عليـه وسـلم إال  ويقـول ًاملسألة التي  لن تلقى أحدا من أ

البد من  التحقق من وفاق مجـيعهم ،فلـو خـالف واحـد،أو كـان هنـاك ف، هبا

ًا حقيقيااحتامل لوجود خالف مل يكن إمجاع ويتبـع غـري {،ألن قولـه تعـاىل ً

وهــذا "قـال الزركــيش  )٤(ال يتنــاول إال مجيـع أهــل العــرص}سـبيل املــؤمنني

ركـن "بعـضهم عـن هـذا الـرشط بـالركن فقـال وقـد عـرب )٥(مذهب اجلمهور

 .)٦( " اتفاق الكل عىل احلكم "اإلمجاع هو

                                                        

 ١/٥٦٦يف رشح املخترص ، جممع الدرر ٢/٨٢ رشح التلويح عىل التوضيح )١(

واعلمــوا أنــه ال جيــوز أن تقولــوا أمجــع النــاس باملدينــة ")١/١٦٢( قــال يف األم )٢(

حتى ال يكون باملدينة خمالف من أهل العلم، ولكن قولوا فيام اختلفوا فيه أخربنـا كـذا 

 .ـه. أ"كذا وال تدعوا اإلمجاع

 ٧/٢١٣  األم )٣(

 ٢/٣٠  املعتمد يف أصول الفقه )٤(

 ٣/٨٩ تشنيف املسامع  )٥(

 ١٧١  تسهيل الوصول يف علم األصول للشيخ عيد املحالوي  ص)٦(



  

)١٣٥٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

هـو يف  هـذه الـصيغة والدليل عـىل أن العلـم بعـدم وجـود خمـالف مفقـود 

باملخـالف، نفى فيهـا املجتهـد علمـه  الفقهي، فكم من مسألة الرتاثيالواقع 

لعلـامء أهنـم ثم ظهر أن هناك خمالف، وقد نقل ابن حـزم عـن مجاعـة مـن ا

ًال نعلم فيهـا خالفـا مـع أن اخلـالف فيهـا مـشهور،وقد نقـل :قالوا يف مسائل

  )١(ذلك عن مالك والشافعي 

وكذا ابن القيم يف الصواعق حيث نقل عن اإلمام مالك والشافعي،والليث 

بن سعد وسفيان الثوري مسائل ادعوا فيها عدم العلم باملخالف وأثبـت هـو 

  .)٢(فيها اخلالف 

 أكثـر هـؤالء الـذين حيكـون اإلمجـاع  إنـام حيكـون عـىل حـسب "الوق

اطالعهم ، ومعناه عدم العلم باملخالف ، وقد رأيت مـن نقـض إمجاعـاهتم  

التي حكوا ما هو قليل من كثري ، فغاية هذه اإلمجاعات أن تفيـدنا عـدم علـم 

 )٣( " للمجتهـد يف تـرك موجـب الـدليل ًيكـون عـذرا ناقلها، وهذا بمجرده ال

 .)٤(فبطل القول بدعوى اإلمجاع فيام ال يعرف فيه خالف 

ــة : احلاصــلو ــا ؛ألن األدل ــيس إمجاعــا حقيقي ــاخلالف ل ًأن عــدم العلــم ب ً

تتناوله،أما العقلية فـألن الـنص  العقلية والنقلية الدالة عىل حجية اإلمجاع ال

القاطع  الذي وجب تقديره إنام هـو أن املخـالف جلميـع جمتهـدي العـرص 

                                                        

 ٤/١٧٨اإلحكام يف أصول األحكام ) ١(

 ٢/٥٨٣  الصواعق املرسلة )٢(

 ٦١٩/ ٢  الصواعق املرسلة )٣(

 ٤/٢٢٤ املصدر نفسه )٤(



 

)١٣٥٤(    اع  ا فت ى  دى 

، ال املخالف لبعضها، وأن الذي أمجعوا عىل تقديمه عىل القاطع  خمطيء 

أما األدلة الـسمعية فـألن هـؤالء الـذين ،هو ما اتفق عليه كل األمة ، ال أكثرها

مل يعرف هلم خمالف هم بعض جمتهدي األمة، واإلمجاع إنام هو قو كـل 

 .)١(جمتهدي األمة

  م فألمور ؛ أ:- 

  ولاشار القول عرب العصور دون ظهور خمالف يدل بحـسب  أن انت:ا

الظاهر عىل وجود دليل راجح أو قاطع استندوا إليه ، ومن املستبعد عادة أن 

يكون دليل املخالف عىل فرض وجوده هو الراجح أو أن يطلع األكثر عـىل 

ًدليله ثم خيالفونه عمدا أو خطـأ ،وإذا كـان متمـسكهم راجحـا  يكـون حجـة  ً

 )٢(ه، ألن العمل بالراجح واجب جيب العمل ب

  ما رضره -ً أحيانـا -هبـذه الـصيغة يكـون  أن دعـوى اإلمجـاع:ا 

أكثر من نفعه ،حيث قد يؤدي إىل ظلـم بعـض العلـامء ، بـدعوى خمـالفتهم 

ــاع ، ــة واإلمج ــأيب حنيف ــار ك ــة ألئمــة كب ــذه املخالف ــسبت ه ــد ن ــك وق  مال

ــه ال  ســبق، ،كــاموالــشافعي،والليث بــن ســعد وســفيان الثــوري  يف حــني أن

 .إمجاع يف احلقيقة

 ا آراء بـدوعى تـرك  إىل ًهذه الـصيغة  إمجاعـا يـؤدي أن اعتبار :ا

خمالفتها اإلمجاع، أو ملجرد كوهنا ليست الرأي املشهور، يف حـني أهنـا 

 اأقوى وأنسب من الرأي املشهور،وهذا بخالف القول بأهنو  أصحقد تكون

                                                        

 ٢/٢٤٦  حتفة املسؤول )١(

 ١/٥٦٥  بيان املخترص لألصفهاين )٢(



  

)١٣٥٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

رضر ينتفـي ، جلـواز تقـديم الـرأي اآلخـر متـى قويـت  فإن هذا الـظنية؛حجة 

ــاع ــصادر باإلمج ــه ، وال ي ــدم،حجت ــاء وفينبغي ع ــة  االحتف ــذهاملبالغ   يف ه

 .واهللا أعىل وأعلم. ًبجعلها إمجاعا حترم خمالفتهالصيغة 

ما ا:  
 ا   ا   ا ا   

ً حجـة ظنيـة،أو إمجاعـا ظنيـا يرتتب عىل ترجيح كون نفي العلم باخلالف ً

ًوليس إمجاعا قطعيا ما   -:ييل ً

عــىل عــدم  تقــديم  احلكــم الثابــت عــن طريــق نفــي العلــم بــاخلالف : أو

 ريض اهللا عنــه إلمـام الــشافعي، وقــد رصح  هبــذا اأو سـنة كــان ً قرآنــا ،الـنص

يف املرتبــة ً،حيـث نــص عــىل أن قــول عامــة مـن ســلفنا  ال نعلــم لــه خمالفــا 

 )١(، وأنه ال يقدم عليهام والسنةثة أي بعد الكتاب الثال

: َّوهو مذهب اإلمام أمحد وسائر أئمة احلديث،وقد مر بنا قـول ابـن القـيم

ً يقـدم عـىل احلـديث الـصحيح عمـال وال -يعني اإلمام أمحـد –ومل يكن "

ًرأيا وال قياسا وال قول صاحب وال عدم علمه باملخالفـة الـذي يـسميه كثـري  ً

 )٢( ًإمجاعامن الناس 

ال خالف بني األئمة أنه إذا صـح احلـديث عـن رسـول اهللا صـىل اهللا و: قال

ًعليــه وســلم، مل يكــن عــدم العلــم بالقائــل بــه مــسوغا ملخالفتــه؛ فإنــه دليــل 

ًباملخـالف ال يـصلح أن يكـون معارضـا، فـال  العلـم  موجب لالتبـاع، وعـدم 

                                                        

 ٧/٢٨٠ نفسه ١/١٧٩ األم )١(

 ١/٢٤ إعالم املوقعني )٢(



 

)١٣٥٦(    اع  ا فت ى  دى 

ن يـرتك احلـديث لظنـه وقـد ذم ابـن القـيم طريقـة مـ. )١(" لهجيوز ترك الدليل

العلم   ويكون إنام معه عدم ،انعقاد اإلمجاع عىل خالفه إذ مل يبلغه اخلالف

 وهذا العذر مل يكن أحـد مـن األئمـة ،والـسلف يـصري "قال  . "باملخالف  

 .)٢("إليه 

فنصوص رسول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم عنـد اإلمـام الـشافعي واإلمـام "

من أن يقدموا عليها توهم إمجاع مـضمونه أمحد وسائر أئمة احلديث أجل 

ّعدم العلم باملخالف، ولو ساغ لتعطلت النصوص، وساغ لكل من مل يعلم 

قال  هكذا "ًخمالفا يف حكم مسالة أن يقدم جهله باملخالفة عىل النصوص 

 . )٣( رمحه اهللا وغريه من األئمة املعتربينابن القيم 

ع الظنـي اإلقـراري واالسـتقرائي  اإلمجـا"رمحه اهللا ابن تيمية  شيخهوقال

َّوإن جاز االحتجاج به فال جيوز أن تدفع النصوص املعلومة بـه، ألنـه حجـة 

ّظنية، ال جيزم اإلنسان بصحتها، فإنه ال جيزم بانتفاء املخال  وال يقطع ...فّ

به فهو حجة ظنية، والظن ال يدفع به الـنص املعلـوم لكـن حيـتج بـه، ويقـدم 

 .)٤("يقدم عليه الظن الذي هو أقوى منهعىل ما دونه بالظن، و

                                                        

 ٢/٥٧٩  الصواعق املرسلة )١(

 ٥٧٩/ ٢  الصواعق املرسلة )٢(

 .١/٢٤ إعالم املوقعني )٣(

جممــع ملــك فهــد لطباعــة : بتــرصف يــسري ، النــارش. ١٩/٢٦٧ جممــوع الفتــاوى )٤(

 .م١٩٩٥/هـــ١٤١٦املصحف الرشيف املدينة املنورة، اململكة العربية السعودية، 



  

)١٣٥٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

) ويقـدم اإلمجـاع عـىل الـنص: ( وملا قال ابن السبكي يف مجع اجلوامع

استشكل عليه الشيخ العطار يف حاشيته،من جهة أن اإلمجاع يـشمل مـا هـو 

قـــال . يقـــدم الـــنص عليـــه ظني،والظنـــي جتـــوز خمالفتـــه لـــدليل،فكيف ال

 وجــواز خمالفتــه إىل العمــل -نــي يعــن اإلمجــاع الظ–فاملتجــه اســتثناؤه "

 )١(بالنص 

كالم رسوله صىل اهللا عليه وكالم اهللا  أن هؤالء األئمة الكبارفحاصل كالم 

ام فـ ملجرد دعوى عدم وجـود خمـالف لـه، يصح أن يعارضا برأي  الوسلم

عـدم العلـم وإذا كـان فلعـل النـاس اختلفـوا وهـو ال يعلـم، املجتهد؟ يدريه 

مه، فكيف يقدم عدم العلم عىل أصل العلـم كلـه؟ ثـم علام بعد ليس بالنزاع 

وغايتـه أن يكـون ، كيف يسوغ له ترك احلـق املعلـوم إىل أمـر ال علـم لـه بـه

 ... )٢(ً أو راجحاً متساوياً فيه شكاً، وأحسن أحواله أن يكون مشكوكاًموهوما

 ما منزلة إمجاع  تنزيل عدم العلم باخلالف عدم املرتتب عىل  : ا

هـو عـدم تكفـري أو تفـسيق أو تـضليل أو : مة القطعي الذي حترم خمالفتـهاأل

 هلذا اإلمجاع،بل جتب خمالفته إىل ما هو أقوى املخالفتبديع أو ختطئة 

ــا إال كــون  ــا ظني ــة أو إمجاع ــة ظني ــه حج ــى لكون ــه ال معن ــه ؛ألن ًمن ــستند ً امل

القيـاس إىل املـستند  الظنية ،كحـالمستند إىل مأخذ من مآخذ الرشيعة :إليه

  .)٣(، ورشع من قبلنا وخري الواحد 

                                                        

 ٤١٥/ ٢  حاشية العطار عىل رشح املحىل عىل مجع اجلوامع )١(

 ١٧٤/ ٢  إعالم املوقعني )٢(

 ٢/٩١٨ التحقيق والبيان يف رشح الربهان )٣(



 

)١٣٥٨(    اع  ا فت ى  دى 

ــىل أن  ــامء ع ــص العل ــد ن ــدح يف وق ــي ال يق ــتداليل والظن ــاع االس اإلمج

 وأن كــل إمجــاع حمــل خــالف بــني العلــامء كالــسكويت الينــايف )١(خارقــه

قال الزركيش )٣(بل جتوز خمالفته لدليل أرجح منه كسائر الظنيات)٢(االجتهاد

ع الـسكويت ونحـوه مـن اإلمجاعـات التـي ال خالف يف أن منكـر اإلمجـا"

 )٤(اختلف العلامء املعتربون يف انتهاضها حجة ال يكفر، وال يبدع

ــــق القــــول بحرمــــة خــــرق اإلمجــــاع  ــــن ،وعليــــه فمــــن أطل كقــــول اب

 إما أن يبقى كالمه عىل  ظاهره من العموم ويراد أن "وخرقه حرام":السبكي

 .)٥(خرق القطعي منه حرام خرقه  لغري دليل حرام ، وإما خيص بالقطعي أي و

وممن أجاز خمالفة اإلمجاع االستقرائي عىل أساس أنه إمجاع ظنـي ابـن 

عىل  الشوكاين لكن  والشوكاين يف وبل الغامم ، )٦(يف فصل املقال ، رشد 

 .)٧(ًأساس عدم اعتباره إمجاعا أصال 

                                                        

 ١/٧٦٣  بيان املخترص )١(

 ٤٣٢/ ٢  الغرر البهية يف رشح البهجة الوردية )٢(

 مجـع اجلوامـع ، حاشية العطار عىل رشح املحيل عـىل٥٠٠/ ٦  البحر املحيط )٣(

 ٢/٣٠٤، الردود والنقود للبابريت ٢٣٨/ ٢

 ٦/٤٩٦  البحر املحيط )٤(

 ٢/٢٣٣  حاشية العطار عىل رشح املحيل عىل مجع اجلوامع )٥(

 ٤ فصل املقال ص )٦(

 عرفناك فـيام سـلف أن حكايـات اإلمجـاع ، لـيس إال باعتبـار اسـتناد " حيث يقول )٧(

 وقررنـا لـك أن هــذا لـيس مـن اإلمجــاع يف احلـاكي إىل عـدم علمـه بوجــود  خمـالف،



  

)١٣٥٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 نفي العلم باخلالف لدليل معترب ال سبق أن خمالف من كل ما: واخلالصة

يفسق ، بل جيب عىل املجتهـد أن خيالفـه إىل أو يكفر ًخيطأ فضال  عن أن 

ــة ومــا هــو أقــوى منــه؛  .           يتعامــل معــه كــام يتعامــل مــع ســائر احلجــج الظني

 .أعىل وأعلم  تعاىل واهللا  : هذا

                                                                                                                                        

وبل الغامم عىل شـفاء .  هـ.أ"فكيف  الجيوز خمالفة ماليس بإمجاع  يف يشء... يشء

 ١٣١/األوام 



 

)١٣٦٠(    اع  ا فت ى  دى 

ا    
  

 إ  ا ا أ   عا ا درا  
:-  

وا العلــامء بحثــوا يف اإلمجاعــات املنقولــة يف الكتــب أن:ا 

فوجدوا أن غالبها من باب عدم العلم باملخالف، وممن بحثوا يف ذلك ابـن 

 .حزم الظاهري ، وشيخ اإلسالم ابن تيمية والشوكاين وأبو ثور وغريهم

د اسـتقراء  املجتهـد بعـ العـامل عبارة عن إخبار: هوالفعدم العلم باخلو

،ويـسميه الـبعض ًايعلم له خمالف  أن هذا الرأي ال:املسألة أقوال العلامء يف

،والبعض باإلمجاع االستداليل، والـبعض باإلمجـاع باإلمجاع االستقرائي

 الضمني

اإلمجـاع االسـتقرائي يغـاير   نفـي العلـم بـاخلالف،أو أن: ام ا

لعلم بعدم املخـالف، وهـو قطعـي اإلمجاع اإلحاطي،فإن الثاين مبناه عىل ا

ًحترم خمالفته،متى كان مشاهدا أو نقل تـواترا ، بخـالف األول فهـو إمجـاع  ً

ــرب إىل  ــو أق ــر،و وه ــاق األكث ــاير اتف ــه يغ ــام أن ــه، ك ــرم خمالفت ــي ال حت ظن

 .اإلمجاع السكويت، لكنه أقل منه رتبة

 ا ًأن هناك اضطرابا واضحا فيام نسب إىل اإلمـام : ا الـشافعي ً

بخصوص هذه املسألة، والصحيح أنـه ومعـه اإلمـام أمحـد أنكـرا أن يكـون 

ًنفي العلم باخلالف إمجاعا حقيقيـا قطعيـا إنكـارا شـديدا، ومـا ورد عنـه يف  ً ً ً ً

بعض املواضع من أنه إمجاع فهـو حممـول  عـىل اإلمجـاع املجـازي، أو 

 .عىل ما تيقن فيه نفي اخلالف



  

)١٣٦١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

   اا مـن مـصادر  مـصدر نفـي العلـم بـاخلالفأن الـراجح  : ا

عامل من عوامل غناه وقوته ،ولكـن البـد مـن بل هو ال يستغنى عنه ،الترشيع 

 أو ًا ظنيـًاإمجاعـ،بأن نجعلـه وضعه يف مرتبتـه دون املبالغـة يف االحتفـاء بـه

 وال يتحـول أو الرتجيح بني الـرأيني،يعتصم هبا عند عدم النص ، ،ظنيةحجة 

 .حترم خمالفتهإمجاعي قطعي  طريقه إىل رأي  عن الثابتالرأي

  ا عـىل ًأن اعتبار نفي العلم بـاخلالف إمجاعـا ، وتقديمـه :ا

 عـدم علـم الصيغةهذه تفيده  مافغاية ؛الكتاب والسنة يعد جمازفة غري مقبولة

  للمجتهــد يف تــرك موجــبًناقلهــا بــاخلالف وهــذا بمجــرده ال يكــون عــذرا

 .ةًالنص قرآنا أو سن

   دا أو ً ال يفـسق أحـد فـضال عـن تكفـريه ملجـرد إنكـاره أنه:ا

ًتركــه رأيــا ثبــت عــن طريــق نفــي العلــم بــاخلالف ، وال أي إمجــاع مــن 

ًاإلمجاعات التي اختلف املعتربون يف كوهنا إمجاعا، بـل جتـب خمالفتـه 

 .إىل ما هو أقوى منه

 ا الف احلكـم املبنـي  جيـوز انعقـاد اإلمجـاع عـىل خـأنه:ا

 العلم باملخـالف، خاصـة إذا حتققنـا أنـه مبنـي عـىل املـصلحة أو نفيعىل 

 .يعتد بخالفهالعرف املجرد، أو وجد له خمالف 

   ا ًوجدنا إمجاعا حمكيـا يف بعـض املـصنفات أننا متى ما :ا ً

ً ثم وجدنا خالفا من املسائليف مسألة  ات يف بعض املصنفات يف ذً معتريا ّ

هذا اإلمجاع هـو مـن جـنس عـدم العلـم باملخـالف؛  فهذا يعني أن املسألة 

ًكـام أن كثـريا مـن اإلمجاعـات مل ف ،وليس من جنس العلم بعدم املخـالف ّ



 

)١٣٦٢(    اع  ا فت ى  دى 

ًتبلغ كثريا من الناس فكذلك كثريا هذا .  من الناسً من النزاعات مل تبلغ كثرياً

 .واهللا تعاىل أعىل وأعلم



  

)١٣٦٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

اا  

 تقي الـدين الـسبكي وولـده تـاج الـدين ، دار : نهاجاإلهباج يف رشح امل

 ١٩٩٥ -ـ هـ١٤١٦: الكتب العلمية ط

 هـــ١١٨٢:ت(لألمــري الــصنعاين : إجابــة الــسائل رشح بغيــة اآلمــل (

 ١٩٨٦أوىل ، : مؤسسة الرسالة،ط

 اجلامعـة اإلسـالمية، رشـدي عليـان : إلمجـاع يف الـرشيعة اإلسـالميةا  

 يونية -ـ مايو هـ١٣٩٧ألول، مجادى األخرة السنة العارشة، العدد ا: الطبعة،

  م١٩٧٧

 صـالح الـدين أبـو سـعيد خليـل بـن : إمجال اإلصابة يف أقوال الصحابة

حممـد . د: تـح) ـهــ٧٦١: املتـوىف(كيكلدي بن عبد اهللا الدمشقي العالئـي 

  .هـ١٤٠٧ ١:  الكويت ط-سليامن األشقر، مجعية إحياء الرتاث اإلسالمي 

 ـــام يف أصـــول األ ـــن حـــزم الظـــاهري : حكـــاماإلحك : املتـــوىف(الب

 .الشيخ أمحد حممد شاكر ، دار اآلفاق اجلديدة، بريوت: تح)ـهـ٤٥٦

  عبـد : ، تـح) ـهــ٦٣١: املتوىف(سيف الدين اآلمدي :اإلحكام لآلمدي

 . لبنان- دمشق-الرزاق عفيفي، املكتب اإلسالمي، بريوت

 ملعهد العاملي طه جابر فياض العلواين، ا: أدب االختالف يف اإلسالم

  م١٩٨٧ الواليات املتحدة األمرييكية، -للفكر اإلسالمي، فريجينيا 

  حممـد بـن عـيل : إرشاد الفحول إىل حتقيـق احلـق مـن علـم األصـول

 - ـ هـ١٤١٩ -١دار الكتاب العريب ط) ـهـ١٢٥: املتوىف(الشوكاين اليمني 

 .م ١٩٩٩



 

)١٣٦٤(    اع  ا فت ى  دى 

 تـح) ـهـ٤٦٣ :ت(بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطبي ا:االستذكار، :

 بــريوت ، -ســامل حممــد عطــا، حممــد عــيل معــوض ، دار الكتــب العلميــة 

 ٢٠٠٠ - ١٤٢١  -١ط

 ــه ــول الفق ــارة يف أص ــاجي : اإلش ــد الب ـــ٤٧٤(أليب الولي ــب ) ه دار الكت

  لبنان-العلمية، بريوت 

 دار )هـــ٧٧١: ت(تــاج الــدين عبـد الوهــاب الــسبكي :األشـباه والنظــائر،

 .م١٩٩١ -هـ١٤١١،أوىل: ط الكتب العلمية ـ

 أبو املظفـر، : االصطالم يف اخلالف بني اإلمامني الشافعي وأيب حنيفة

 هـــ ، دار املنـار للطبــع ٤٨٩: ت(الـسمعاين التميمـي احلنفــي ثـم الـشافعي 

  م١٩٩٢ - هـ ١٤١٢األوىل: والنرش،ط

  األصـل اجلــامع إليـضاح الــدرر املنظومـة يف ســلك مجـع اجلوامــع :

، مطبعـة )ـهــ١٣٤٧بعـد : ت( السيناوين املـالكي حسن بن عمر بن عبد اهللا

 م١٩٢٨ -١النهضة، تونس ، ط

  ت(حممــد بــن أمحــد شــمس األئمــة الرسخــيس : أصــول الرسخــيس :

  بريوت –، دار املعرفة )ـهـ٤٨٣

 ــــشايش ــــول ال ــــحاق : أص ــــن إس ــــد ب ــــن حمم ــــد ب ــــيل أمح ــــو ع أب

 .دار الكتاب العريب). ـهـ٣٤٤:ت(الشايش

 م١٩٩٩أوىل: ،العبيكــان،ط) هــ٧٦٣:ت(البــن مفلـح : أصـول الفقـه-

 ـهـ١٤٢٠



  

)١٣٦٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 حممــد عبــد :، تــح)ـهـــ٧٥١: ت(ابــن قــيم اجلوزيــة : إعــالم املــوقعني

 م١٩٩١ -ـ هـ١٤١١ -١ ، طبريوت -السالم إبراهيم،  دار الكتب العلمية 

 ــشافعي : األم ــام ال ــ٢٠٤: ت(لإلم ــرش )ـهـ ــة : ، ن ــريوت ، -دار املعرف  ب

 .م١٩٩٠/ــهـ١٤١٠

 مكتبة اخلانجي، القاهرة،ط:  النارش)هـ٥٤٢ :ت(،أمايل ابن الشجري :

  هـ ١٤١٣األوىل، 

  مطبـوع مـع املقنـع والـرشح (اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلـالف

ْعالء الدين املرداوي ) الكبري هجـر للطباعـة والنـرش : ،النارش)  هـ٨٨٥ت (َ

  م١٩٩٥ - هـ ١٤١٥األوىل، : ط،القاهرة 

 البـن قاسـم :  مجـع احلوامـعاآليات البينات عـىل رشح املحـيل عـىل

 م١٩٩٦/ـهـ١٤١٧أوىل: دار الكتب العلمية ،ط) ـهـ٠٩٩٤العبادي 

 ويف آخـره) ـهــ٩٧٠:ت(البـن نجـيم :  البحر الرائق رشح كنز الدقائق :

ت (تكملة البحر الرائق ملحمد بن حسني بن عيل الطوري احلنفي القادري 

دار الكتاب : ، النارشمنحة اخلالق البن عابدين: ، وباحلاشية) هـ١١٣٨بعد 

 . بدون تاريخ- -٢اإلسالمي ، ط

 بدر الدين حممد بن عبـد اهللا بـن هبـادر : البحر املحيط يف أصول الفقه

 م١٩٩٤ -ـ هـ١٤١٤-١،  دار الكتبي ،ط)ـهـ٧٩٤: املتوىف(الزركيش 

  الرويـاين، أبـو املحاسـن ): يف فروع املذهب الشافعي(بحر املذهب

: الطبعـة   دار الكتب العلمـي: النارش ) هـ٥٠٢ ت(عبد الواحد بن إسامعيل 

  م٢٠٠٩األوىل، 



 

)١٣٦٦(    اع  ا فت ى  دى 

 املتــوىف(الكاســاين احلنفــي : بــدائع الــصنائع يف ترتيــب الــرشائع :

 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦الثانية، : دار الكتب العلمية ط) هـ٥٨٧

 ٥٥٢(العالء حممد بن عبـد احلميـد األسـمندي :: بذل النظر يف األصول 

  م١٩٩٢ -  هـ ١٤١٢األوىل، :  القاهرة  ،ط– مكتبة الرتاث: النارش) هـ

 عبد امللك بن عبد اهللا اجلويني، أبو املعـايل، :الربهان يف أصول الفقه

صالح بن حممد بـن : تح)ـهـ٤٧٨: ت(ركن الدين، امللقب بإمام احلرمني 

  م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨ -١ لبنان، ط-عويضة، دار الكتب العلمية بريوت 

 النـارش)ـهــ٨٥٥: ت(لدين العينى  احلنفي بدر ا:البناية رشح اهلداية ، :

  م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠- ١ بريوت، لبنان، ط-دار الكتب العلمية 

 حممود بن عبد الرمحن، :: بيان املخترص رشح خمترص ابن احلاجب

حممد مظهر بقا، دار املـدين، : تح) ـهـ٧٤٩: ت(شمس الدين األصفهاين 

 ١٩٨/ ـ هـ١٤٠٦ -١السعودية،ط

 إبــراهيم بــن عــيل بــن يوســف إســحاقأبــو : ول الفقــهالتبــرصة يف أصــ 

 -دار الفكـر : حممد حسن هيتو النارش. تح د)ـهـ٤٧٦: املتوىف(الشريازي 

 .هـ١٤٠٣دمشق ط 

 ِّتبيني احلقائق رشح كنز الدقائق وحاشية الشلبي ِ ْ عثامن بـن عـيل فخـر : ِّ

شــهاب الـدين أمحــد بــن : احلاشــية)  هــ٧٤٣: ت(الـدين الزيلعــي احلنفــي 

ُّد بــن أمحــد بــن يــونس بــن إســامعيل بــن يــونس الــشلبي حممــ ِ ْ : املتــوىف(ِّ

  هـ١٣١٣ -١ بوالق، القاهرة ، ط-، املطبعة الكربى األمريية ) هـ١٠٢١



  

)١٣٦٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

  التجديــد األصــويل  نحــو صــياغة جتديديــة  لعلــم أصــول الفقــه إعــداد

دار : ، ط ٣٠٠أمحد عبد السالم الريسوين ص/ مجاعي بإرشاف  الدكتور 

 .م٢٠١٥ – هـ١٤٣٦:أوىل : الكلمة ن ط

 حممـد عبـد الـرمحن بـن عبـد : حتفة األحـوذي بـرشح جـامع الرتمـذي

 –دار الكتـــب العلميـــة : ، النـــارش)ـهــــ١٣٥٣: ت(الـــرحيم املبـــاركفورى 

 .بريوت

 دار ،)هــ٥٤٠نحـو : ت(عالء الدين السمرقندي  احلنفي  :حتفة الفقهاء

 . م١٩٩٤ -هـ  ١٤١٤الثانية، : ط ، لبنان–الكتب العلمية، بريوت 

 أبـو زكريـا حييـى بـن : حتفة املسؤول يف رشح خمترص منتهى الـسول

دار البحـوث للدراسـات اإلسـالمية : النارش  ) هـ٧٧٣: ت(موسى الرهوين 

  م٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٢األوىل، : ط، ديب، اإلمارات-وإحياء الرتاث 

 عـيل بـن إسـامعيل :  التحقيق والبيان يف رشح الربهان  يف أصول الفقه

 هـ١٤٣٢/م٢٠١١أوىل : ، دار الضياء، ط) ٦١٨:ت(ألبياري ا

  ـــدر الـــدين الزركـــيش : تـــشنيف املـــسامع بجمـــع اجلوامـــع لإلمـــام ب

 .هـ١٤١٩/م١٩٩٩الثالثة ،: ، مكتبة قرطبة ،ط) هـ٧٩٤:ت(

 القـايض أبـو : التعليقة الكبـرية يف مـسائل اخلـالف عـيل مـذهب أمحـد

َّيعىل الفراء احلنبيل  األوىل، : ط، دار النـوادر: النـارش ) هــ٤٥٨: املتـوىف(َ

  هـ٢٠١٠ - م ١٤٣١

 أبو عبد اهللا حممد بـن عمـر امللقـب بفخـر الـدين الـرازي : التفسريه الكبري

 .ـ ه١٤٢٠   - ٣ بريوت، ط- دار إحياء الرتاث العريب : ، النارش)ـهـ٦٠٦: ات(



 

)١٣٦٨(    اع  ا فت ى  دى 

 حممد بن أمحد بـن جـزي املـالكي :تقريب الوصول إىل علم األصول

ـــ٧٤١:ت( ــوعه ــايب مطب ــع كت ــدود يف :  م ــه واحل ــول الفق ــارة يف أص اإلش

 .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٤أوىل : دار الكتب العلمية، ط: األصول للباجي،ط

 ــه ــول الفق ــيص يف أص ــو : التلخ ــويني، أب ــد اهللا اجل ــن عب ــك ب ــد املل عب

دار البـشائر : ، النـارش) ـهـ٤٧٨: املتوىف(املعايل، امللقب بإمام احلرمني 

  بريوت-اإلسالمية 

  البن عبد الـرب  أبـو عمـر : ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيدالتمهيد

مـصطفى بـن أمحـد : تـح) ـهــ٤٦٣: املتوىف(يوسف بن عبد اهللا بن حممد 

وزارة عموم األوقاف والشؤون : حممد عبد الكبري البكري، النارش، العلوي 

  هـ١٣٨٧:  املغرب عام النرش-اإلسالمية 

  هـــ٥٨٧:ت(الــدين الــسهرورديشــهاب :التنقيحـات يف أصــول الفقــه (

 .م٢٠٠٦أوىل :مكتبة الرشد،ط

 التوضيح يف حل غوامض التنقيح مع رشح التلويح للـسعد التفتـازاين :

مكتبة صـبيح : ،النارش) ـهـ٧٩٣: ات(سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاين 

 بمرص، بدون طبعة وبدون تاريخ 

 ف بأمري بادشـاه حممد أمني بن حممود البخاري املعرو: تيسري التحرير

 . بريوت-دار الفكر : ، النارش)ـهـ٩٧٢: املتوىف(احلنفي 

  ــــول ــــسري الوصــــول إىل منهــــاج األصــــول مــــن املنقــــول واملعق تي

د عبـد الفتـاح أمحـد .أ: تـح)  هــ٨٧٤: ت(ابـن إمـام الكامليـة : »املخترص«

  م٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٣: ١طقطب، دار الفاروق احلديثة،



  

)١٣٦٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

  ــة حممــد عزيــز شــمس، : ، حتقيــق٣/٣٢٤جــامع املــسائل البــن تيمي

 م١٤٢٢أوىل : دار عامل الفوائد للنرش والتوزيع، ط: النارش

 ت(ابن عبد الرب بن عاصـم النمـري القرطبـي : جامع بيان العلم وفضله :

األوىل، : دار ابن اجلوزي، اململكـة العربيـة الـسعودية ،ط: النارش) هـ٤٦٣

  م١٩٩٤ - هـ ١٤١٤

 عــــىل رشح  اجلــــالل  )  هـــــ١١٩٨:ت(حاشــــية  العالمــــة البنــــاين

عــىل مــتن مجــع اجلوامــع لتــاج الــدين الــسبكي ) هـــ٨٦٤:ت(املحــيل

  هـ١٤٢٧/م٢٠٠٦الثانية : ، دار الكتب العلمية ،ط) هـ٧٧١:ت(

  عـــىل رشح املحـــيل عـــىل مجـــع األنـــصاريحاشـــية الـــشيخ زكريـــا 

 .  م٢٠١٦- هـ٢،١٤٣٧مكتبة الرشد،ط: اجلوامع

 عيل بن ، أبو احلسن: : لب الرباينحاشية العدوي عىل رشح كفاية الطا

يوســف الــشيخ : تــح) ـهـــ١١٨٩: ت(أمحــد بــن مكــرم الــصعيدي العــدوي 

 م١٩٩٤ -ـ هـ١٤١٤ بريوت  -دار الفكر : حممد البقاعي، النارش

 الـشيخ حـسن :حاشية العطار عىل رشح املحـيل عـىل مجـع اجلوامـع

 .بدون ).هـ١٢٥٠: ت(العطار 

 ــشافعي وهــو رشح خمتــرص احلــاوي الكبــري يف فقــه مــذهب اإلمــا م ال

ــزين ــاوردي : امل ــشهري بامل ــد ، ال ــن حمم ــيل ب ــسن ع ــو احل ــوىف(أب : املت

ــهـ٤٥٠ ــح)ــ ــوض : ت ــد مع ــيل حمم ــشيخ ع ــد -ال ــد عب ــادل أمح ــشيخ ع  ال

- هــ ١٤١٩ -١ لبنـان، ط-دار الكتـب العلميـة، بـريوت : املوجود، النارش

  م١٩٩٩



 

)١٣٧٠(    اع  ا فت ى  دى 

 ــع اجلوامــع ــع يف رشح مج ــدرر اللوام ــ: ال ــدين أمح ــهاب ال د بــن ش

  ٨٩٣:ت(إسامعيل الكوراين 

 ابن عابـدين، حممـد أمـني بـن عمـر بـن : رد املحتار عىل الدر املختار

دار : ، النـارش)ـهــ١٢٥٢: املتـوىف(عبد العزيـز عابـدين الدمـشقي احلنفـي 

 م١٩٩٢ -ـ هـ١٤١٢ -٢بريوت، ط-الفكر

 شيخ اإلسالم تقي الدين ابن تيمية احلراين احلنبيل : الرد عىل اإلخنائي

/ ـ ــهـ١٤٢٠ -١ جدة، ط-دار اخلراز : ، دار النرش)ـهـ٧٢٨: ت(الدمشقي 

 م٢٠٠٠

 حممد بن حممود البابرتى :لردود والنقود رشح خمترص ابن احلاجبا 

 - هــ ١٤٢٦األوىل، : الطبعـة، مكتبـة الرشـد : النارش ) هـ٧٨٦ت (احلنفي 

  م٢٠٠٥

  مكتبة احللبي.أمحد شاكر: لإلمام الشافعي  تح: الرسالة.  

 ـهــ٧٢٨: شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة ت:رفع املالم عن األئمة األعالم( ،

الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد، الرياض 

  م١٩٨٣ - هـ ١٤٠٣:  اململكة العربية السعودية ،عام النرش-

 املكتب اإلسـالمي، ) هـ٦٧٦:ت(حميي الدين النووي :روضة الطالبني

 هـ  ٣،١٤١٢وت،ط بري

 موفق ابـن قدامـة املقـديس :يف أصول الفقه روضة الناظر وجنة املناظر

-ـهــ١٤٢٣ -٢ّ،مؤسسة الريـان للطباعـة والنـرش والتوزيـع، ط)ــهـ٦٠: ت(

 م٢٠٠٢



  

)١٣٧١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 حممد بن إسامعيل الصنعاين،املعروف كأسالفه باألمري : سبل السالم

 بدون تاريخ: ط.دار احلديث: النارش)هـ١١٨٢: ت(

  حممد فؤاد عبد الباقي: تح.، دار إحياء الكتب العربية: ابن ماجهسنن. 

 ْحممــد بـن عيـسى بــن سـورة بـن موســى بـن الــضحاك، . سـنن الرتمـذي َ

رشكــة مكتبــة ومطبعــة : النــارش) ـهـــ٢٧٩: املتــوىف(الرتمــذي، أبــو عيــسى 

  م١٩٧٥ - هـ ١٣٩٥ ، -٢ مرص ، ط-مصطفى البايب احللبي 

 تـح)  بن عيل بن عمر التميمي املازري،هـَّاإلمام حممد: رشح التلقني :

ّالشيخ حممد املختار السالمي ،النارش األوىل، : ِدار الغرب اإلسـالمي ،ط: َّ

 . م٢٠٠٨

  ــــن عمــــر ــــدين مــــسعود ب ــــويح عــــىل التوضــــيح ســــعد ال رشح التل

مكتبـة صـبيح بمـرص،  بـدون طبعـة، : ،النـارش)ـهـ٧٩٣: املتوىف(التفتازاين

 وبدون تاريخ

 عبد الـرمحن بـن حممـد بـن أمحـد بـن : ىل متن املقنعالرشح الكبري ع

: ت(قدامـــة املقـــديس اجلامعـــييل احلنـــبيل، أبـــو الفـــرج، شـــمس الـــدين 

: دار الكتاب العريب للنرش والتوزيع، أرشف عـىل طباعتـه: ،النارش)ـهـ٦٨٢

 حممد رشيد رضا صاحب املنار

  ن البـن النجـار  تقـي الـدين أبـو البقـاء حممـد بـ: رشح الكوكب املنري

حممـد الـزحييل : ، تح)ـهـ٩٧٢: ت(أمحد بن عبد العزيز بن عيل الفتوحي 

  مـ١٩٩٧ -ـ هـ١٤١٨ -٢ونزيه محاد، مكتبة العبيكان، ط



 

)١٣٧٢(    اع  ا فت ى  دى 

  ـهــ٧١٠:ت(قطب الدين الـشريازي: رشح املخترص يف أصول الفقه (

 .جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

  عــامل ) هـــ٦٤٤:ت(رشح املعــامل يف أصــول الفقــه  البــن التلمــساين

 هـ١٤١٩أوىل  : الكنب ، ط

  ،أبــو العبــاس شــهاب الــدين : رشح تنقــيح الفــصول يف علــم األصــول

نـارص : جزء حمقـق إعـداد الطالـب)  ـهـ٦٨٤ت (أمحد بن إدريس القرايف 

 -، رسالة علمية، كلية الـرشيعة )رسالة ماجستري(بن عيل بن نارص الغامدي 

  م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١: جامعة أم القرى،عام النرش

 البن بطال أبو احلـسن عـيل بـن خلـف بـن عبـد :رشح صحيح البخاري

 -٢ الـسعودية، الريـاض، ط-مكتبة الرشد : ،دار النرش)ـهـ٤٤٩: ت(امللك 

 م٢٠٠٣ -ـ هـ١٤٢٣

 ملختـــرص ابـــن احلاجـــب ) هــــ٧٥٦:ت(رشح عـــضد الـــدين اإلجيـــي

 .م٢٠٠٤/هـ١٤٢٤أوىل : ، دار الكتب العلمية،ط)هـ٦٤٦:ت(

 نجم الـدين الطويف،سـليامن بـن عبـد القـوي ، : وضة رشح خمترص الر

: عبد اهللا بن عبد املحسن الرتكي، النـارش : ،تح)ـهـ٧١٦: ت (الرصرصي، 

  م١٩٨٧/  هـ ١٤٠٧ -١مؤسسة الرسالة، ط

 حتقيـق: تـح)هــ٣٢١: ت(أبـو جعفـر الطحـاوي : رشح مشكل اآلثـار :

  م١٤٩٤ هـ، ١٤١٥ -األوىل : ط ،مؤسسة الرسالة شعيب األرنؤوط



  

)١٣٧٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

  ابن قـيم اجلوزيـة : الصواعق املرسلة  يف الرد عىل اجلهمية واملعطلة

 دار العاصــمة، الريــاض، اململكــة العربيــة الــسعودية): ـهـــ٧٥١: املتــوىف(

 ـهـ١٤٠٨األوىل، : الطبعة

  ــه ــول الفق ــرضوري يف أص ــد : ال ــن رش ــ٥٩٥:ت(الب ــرب )ـهـ ،دار الغ

 .ـهـ١٩٩٤أوىل : اإلسالمي ،بريوت ،ط

 ابن رشد احلفيد أبو : صول الفقه أو خمترص املستصفىالرضوري يف أ

دار : النـارش)  ـهــ٥٩٥: ت(الوليد حممـد بـن أمحـد بـن حممـد بـن أمحـد 

 . م١٩٩٤ -١ لبنان ط-الغرب اإلسالمي، بريوت 

  ١٤١٠ -٢ط) ـهــ٤٥٨: ت(القايض أبـو يعـىل ،: العدة يف أصول الفقه 

 م١٩٩٠ -هـ 

 أنـور شـاه بـن معظـم شـاه حممـد : العرف الـشذي رشح سـنن الرتمـذي

-دار الــرتاث العــريب : ، النــارش)ـهـــ١٣٥٣: املتــوىف(الكـشمريي اهلنــدي 

 . م ٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥ -١بريوت، لبنان ،ط

 الثامنة لدار القلم : عبد الوهاب خالف، ط: علم أصول الفقه. 

 ـهــ٨٥٥: ت(بدر الدين العينـي : عمدة القاري رشح صحيح البخاري (

  بريوت -الرتاث العريب دار إحياء : ،النارش

 زكريا األنصاري، زيـن الـدين أبـو : الغرر البهية يف رشح البهجة الوردية

 بدون.املطبعة امليمنية: النارش) هـ٩٢٦: ت(حييى السنيكي 

 ــــع ــــع اجلوام ــــامع رشح مج ــــث اهل ــــو زرعــــة :الغي ــــدين أب ويل ال

 .العراقي،الفاروق احلديثة



 

)١٣٧٤(    اع  ا فت ى  دى 

  عامل الكتـب ، احلكم مكتبة العلوم و)هـ٦٤٣:ت(فتاوى ابن الصالح–

 ـهـ١٤٠٧األوىل: ط

  ــــاري رشح صــــحيح البخــــاري البــــن حجــــر العــــسقالين :فــــتح الب

 .هـ١٣٧٩بريوت –دار املعرفة )  هـ٨٥٢:ت(

 كامل الدين حممد بن عبد الواحد الـسيوايس املعـروف بـن :فتح القدير

 دار الفكر : النارش) هـ٨٦١: ت(اهلامم

 ــنهج الطــالب ــية فتوحــات الوهــاب بتوضــيح رشح م  املعــروف بحاش

 ).هـ١٢٠٤:ت(سليامن بن عمر  املعروف باجلمل :اجلمل

  شهاب الدين أمحد بن إدريس : أنوار الربوق يف أنواء الفروق= الفروق

 .عامل الكتب: النارش) .هـ٦٨٤: املتوىف(املالكي الشهري بالقرايف 

 حممد عـامرة:  ،تح)ـهـ٥٩٥: املتوىف(ابن رشد احلفيد :فصل املقال 

 الثانية:  ، طدار املعارف: النارش

  ــصاص : الفــصول يف األصــول ــرازي اجل ــر ال ــو بك ــيل أب ــد بــن ع أمح

ـــي  ـــهـ٣٧٠: ت(احلنف ـــة، ط) ــ ـــاف الكويتي ـــ١٤١٤ -٢، وزارة األوق  -ـ هـ

 م ١٩٩٤

 نظــام الــدين األنــصاري، ط:  فــواتح الرمحــوت بــرشح مــسلم الثبــوت :

 هـ١٣٢٤أوىل باملطبعة األمريية 

 أبو املظفر منصور بـن حممـد الـسمعاين :لفقهقواطع األدلة يف أصول ا

: لبنــان ،ط–بــريوت –دار الكتــب العلميــة ).٤٨٩:ت(احلنفــي ثــم الــشافعي

 .م١٩٩٩/هـ١٤١٨أوىل 



  

)١٣٧٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

  حممد بن حممـود بـن عبـاد :الكاشف عن املحصول يف علم األصول

ــــفهاين  ــــة ، ط) .هـــــ٦٥٣:ت(العجــــيل األص ــــب العلمي أوىل ، : دار الكت

 .م١٩٩٨/هـ١٤١٩

  النـارش )هــ٦٢٠ت ( ابن قدامة املقـديس:فقه اإلمام أمحدالكايف يف :

 . م١٩٩٤ - هـ ١٤١٤األوىل، : دار الكتب العلمية،ط

 عيل بـن حممـد بـن عـيل الـزين الـرشيف اجلرجـاين :كتاب التعريفات

ــ٨١٦: املتــوىف( ــارش)ـهـ ــريوت : ،الن ــة ب ــب العلمي ــان، ط-دار الكت - ١لبن

 م١٩٨٣-ـ هـ١٤٠٣

  عـالء الـدين ، د العزيـز أمحـد بـن حممـد عب: كشف األرسار للبخاري

 )دار الكتاب اإلسالمي(النارش ) ـهـ٧٣٠(املتويف ، البخاري احلنفي 

  نجــم الــدين، املعــروف بــابن الرفعــة : كفايــة النبيــه يف رشح التنبيــه

 ٢٠٠٩األوىل، م : دار الكتب العلمية ، ط: النارش)  هـ٧١٠: املتوىف(

  مؤسسة الرسالة : ، النارش)هـ١٠٩٤:ت(الكليات للكفوي 

 دار ).هــ٤٧٦ت(الـشيخ أيب إسـحاق الـشريازي :اللمع يف أصول الفقـه

 .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤الثانية،: الكتب العلمية ،ط

  دار املعرفة ، : النارش) هـ٤٨٣: شمس األئمة الرسخيس ت: املبسوط

 م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤

 دار ) هـ٧٣٢: ت(بدر الدين التسرتي :جممع الدرر يف رشح املخترص

 .م٢٠١٨-هـ١٤٣٩أوىل: م ،طابن حز



 

)١٣٧٦(    اع  ا فت ى  دى 

 ، ــاوى ــوع الفت ــة ،جمم ــن تيمي ــارشالب ــة :  الن ــد لطباع ــك فه ــع مل جمم

املـــصحف الـــرشيف املدينـــة املنـــورة، اململكـــة العربيـــة الـــسعودية، 

 .م١٩٩٥/ــهـ١٤١٦

 ــة الــسبكي واملطيعــي"املجمــوع رشح املهــذب ــي " مــع تكمل  حمي

  ..دار الفكر :نرش ). هـ٦٧٦ت(الدين  حييى بن رشف النووي 

  ــرازي ــول  لل ــن علــم األص ــن :املحــصول م ــر ب ــن عم ــد ب ــام حمم لإلم

ـــرازي  ـــي ال ـــسني التيم ــــ٦٠٦: ت(احل ـــالة، ط) .ه ـــسة الرس ـــة : مؤس الثالث

 .م١٩٩٧/هـ١٤١٨

 دار الفكـر ) هــ٤٥٦: ت(ابن حزم األندليس الظـاهري : املحىل باآلثار،

 . بريوت–

  لدين حممود أبو املعايل برهان ا: املحيط الربهاين يف الفقه النعامين

َبــن أمحــد بــن عبــد العزيــز بــن عمــر بــن مــازة البخــاري احلنفــي  َ : املتــوىف(َ

 هــ ١٤٢٤األوىل، : دار الكتب العلمية، بريوت ، لبنـان  ،ط: النارش) هـ٦١٦

  م٢٠٠٤ -

  ــــدران :  أمحــــد بــــن حنبــــل إلمــــامااملــــدخل إىل مــــذهب ــــن ب الب

 .هـ١٤٠١الثانية :مؤسسة الرسالة،ط) .هـ١٣٤٦:ت(

 البــن حــزم : مجــاع يف العبــادات واملعــامالت واملعتقــداتمراتــب اإل

دار الكتــب العلميــة ، ومعــه نقــد مراتــب ) هـــ٤٥٦:ت(األندلــيس الظــاهري 

 .اإلمجاع البن تيمية



  

)١٣٧٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 عــيل بـــن ســـلطان،املال: مراعــاة املفـــاتيح رشح مــشكاة املـــصابيح  

 .  لبنان– بريوت -دار الفكر: نرش) هـ١٠١٤:ت(اهلروي القاري 

 النـارش) هــ٥٠٥:ت(،أبو حامد الغزايل الطـويس:زايلاملستصفى للغ :

 .م١٩٩٣/هـ١٤١٣أوىل :دار الكتب العلمية،ط

  ُاملسند الصحيح املخرج عىل صـحيح مـسلم ّ
ِ

َ َ ََّ ُأبـو عوانـة يعقـوب بـن : َُ َ َ

ّإسحاق اإلسفراييني  َ َاجلامعـة اإلسـالمية، اململكـة : النـارش)  هــ٣١٦: ت(َ َّ َ
ِ َ

ُالعربية السعودية ،ط ََّ َّ َ   م٢٠١٤ - هـ ١٤٣٥ُاألوىل، : ْ

 ــة ــاييس اللغ ــم مق ــة معج ــاييس اللغ ــم مق ــارس : معج ــن ف ــد ب ت (أمح

 .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩: ، دار الفكر،)هـ٣٩٥

  م١٩٦٨/هـ١٤٨٨مكتبة القاهرة ،). ـهـ٦٢٠: ت(البن قدامة :املغني. 

 ـــاجي :املنتقـــى رشح املوطـــأ ـــد الب مطبعـــة ) .هــــ٤٧٤:ت(أليب الولي

 هـ١٣٣٢أوىل : السعادة،ط

 َاملنح الشافيات برشِح مفردات اإلمام أمحد َ ُْ ِ َ ُ
ِ ِ ِْ ْ َ ِ َّ منصور بن يونس البهوتى : َ

دار كنـــوز إشــبيليا للنـــرش والتوزيـــع، : النــارش ،) هــــ١٠٥١: ت(احلنــبىل 

  م٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٧األوىل، : اململكة العربية السعودية ط

  هـ٦٧٦: ت(لإلمام النووي : املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج (

 .هـ١٣٩٢الثانية، : بريوت ،ط –دار إحياء الرتاث العريب : لنارشا

 ت( للـشيخ أيب إسـحاق الـشريازي: املهذب يف فقـه اإلمـام الـشافعي :

 . دار الكتب العلمية: ،النارش) هـ٤٧٦



 

)١٣٧٨(    اع  ا فت ى  دى 

 عــالء الــدين شــمس النظــر أيب بكــر : ميــزان األصــول يف نتــائج العقــول

 .بدون)  هـ٥٣٩: ت(حممد السمرقندي 

 اململكـــة العربيـــة -جلامعـــة اإلســـالمية، املدينـــة املنـــورة ا: النـــارش 

  م٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩السعودية 

  ِالــدمريي أبــو البقــاء الــشافعي :  الــنجم الوهــاج يف رشح املنهــاج : ت(َّ

 -هـــ ١٤٢٥األوىل، : جلنــة علميــة ،ط:تــح ) جــدة(دار املنهــاج )  هـــ٨٠٨

 م٢٠٠٤

 الشنقيطي ،مطبعة فضالة عبد اهللا العلوي : نرش البنود عىل مراقي السعود

 .بدون.باملغرب

  ــــدين القــــرايف : نفــــائس األصــــول يف رشح املحــــصول شــــهاب ال

 .مكتبة نزار مصطفى الباز) .هـ٦٨٤:ت(

  عيل بـن أمحـد بـن أمحـد احلزيفـي ، . د: نفي اخلالف بني األصوليني

 ) .٢٤( ، السنة السابعة ، العددةاإلسالميحولية مركز البحوث والدراسات 

 مجال الدين عبد الـرحيم اإلسـنوي : سول رشح منهاج الوصولهناية ال

 . لبنان_بريوت _دار الكتب العلمية : النارش) هـ٧٧٢: ت(

 هــ١٠٠٤:ت(شهاب الدين الرميل: هناية املحتاج إىل رشح املنهاج (

 . م١٩٧٤/هـ١٤٠٤أخرية :  ط-بريوت–نرشك دار الفكر 

 هـ٤٧٨:ت(ويني إمام احلرمني اجل: هناية املطلب يف دراية املذهب (

 .م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨أوىل ،: دار املنهاج،ط: نرش



  

)١٣٧٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 صـفي الـدين حممـد بـن عبـد الـرحيم : هناية الوصول يف دراية األصول

: املكتبـة التجاريـة بمكـة املكرمـة ،ط: النارش)  هـ ٧١٥(األرموي اهلندي 

  م١٩٩٦ - هـ ١٤١٦األوىل، 

 بـراهيم بـن نجـيم رساج الدين عمـر بـن إ: النهر الفائق رشح كنز الدقائق

 لبنـان ،الطبعـة األوىل –دار الكتب العلمية  بـريوت ) هـ١٠٠٥: ت(احلنفي 

 م٢٠٠٢-ـهـ١٤٢٢

 دار احلـديث، ط) ١٢٥٠:ت(حممد بن عيل الـشوكاين: نيل األوطار :

 م١٩٩٣أوىل 

 حممـد بـن عــيل الـشوكاين ، مكتبـة بــن :وبـل الغـامم عـىل شــفاء األوام

 .هـ١٤١٦ األوىل: تيمية،ط

 دار الــسالم،ط) هـــ٥٠٥(أليب حامــد الغــزايل :  املــذهب الوســيط يف :

 هـ١٤١٧أوىل

  عبد احلميد / د:ابن برهان، مكتبة املعارف،تح: الوصول إىل األصول

 .عىل أبو زنيد



 

)١٣٨٠(    اع  ا فت ى  دى 

  س ات

...................................................................................١٢٨٥  

  ١٢٩٢.، واق  و ه    ا  ا ف:  اولا

  ١٢٩٢............................................ا  ا ف :ا اول

 اما:    ه ف و ا م  ق١٢٩٨................ا  

 اوف :  ا ا م  قع  اواط١٢٩٩......................ا  

 اما : م  قا اع اف وا......................١٣٠٢  

 اا :  قام ق اف وا ١٣٠٥.......................... ا  

ا اف: م ا م ر ماثا   ............................١٣١٠  

ا ا :ف ا   عت ا  ءآراء ا ١٣١٦........... وأد  

  ١٣١٦...................................... وأال اء، ا  :ا اول

ما ا : د١٣٣١............................................................ا  

ا اا:  جا   ءا آراء  ا   إ  م  

..........................................................................................١٣٤١  

  ١٣٤١...........................................................  :ا اول

ما  ا :ا  جا  ءآراء ا  .........................١٣٤٧  

ا ال : اا  ا،ا   ا ١٣٥٠.................وا  

  ١٣٥٠....................................... ااال  ا  : ا اول

ما ا: ا   ا   ا ١٣٥٥................................. ا  

ا  .....................................................................١٣٦٠  

ا١٣٦٣..................................................................................ا  

 ١٣٨٠.......................................................................س ات

  
 


