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 الملخص:

أن  صةالولعلي في هذه الخ بعلم أصول الفقهتتعلق   تحليلة اختالف الفقهاء. دراسة وأثره في: اإلجماع هذا المقال تحت عنوان

بدأت البحث بمقدمة تضمنت اإلشارة إلى مقصد من المقاصد المهمة، التي جاءت بها هذه  ،ألخص أبرز ما جاء في البحث

الشريعة المباركة، من األمر بلزوم الجماعة، ثم ذكرت أبرز األسباب للكتابة في هذا الموضوع، والتي من أهمها: أهمية 

 ،الموضوع من لبس في فهمه وتطبيقه هذا ، وإلزالة ما اكتنفتوحيد كلمة المسلمين ووحدتهمالموضوع، وكونه يسهم في 

يه األول فوضحت ف الفصل.ثانياً: أما و ذكر مشكلة البحث و بيان الهدف من كتابة البحثالبحث،  منهجوختمت المقدمة بذكر 

 المطلبوفي ، االجماع أهل: مطالب، بينت في المطلب األول خمسة، من خالل وشروط اإلجماع الفقهي، من اإلجماعالمراد 

 ابالِكت يف لنَص   اإلجماع ُمخالَفة عدم: الرابع المطلبوفي  ،اإلجماع ُمستَند: الثالث المطلبوفي ، العْصر انقِراض: الثاني

نَّة  يف وأثره االجماع ومسائل أنواع: الثاني الفصلوفی ، عَملي   شرعي   ُحكم   ي اإلجماع يكون أن: الخامس المطلبوفي ، والسُّ

 اإلجماع: الثاني المطلب، الصريح أو البياني اإلجماع: األول المطلب، االجماع أنواع:  الثاني المبحث، الفقهاء اختالف

 ثالمبح، وفي والمنقول المحصل اإلجماع: الرابع المطلب، وفي والمركب البسيط اإلجماع: الثالث المطلب، وفي السكوتي

 ذوي توريث:  الثانية المسألة ، واالمام خلف القراءة: األولی المسألة ، والفقهاء اختالف ي وأثره االجماع مسائل: الثاني

 ضع مسألة: األخيرة المسألةو  الرضاع ي المحرم المقدار:  الرابعة المسألةو بالذمی المسلم قتل: الثالثة المسألةو األرحام

من مصادر الشريعة االسالمية، و  تنجلي أهمية هذا الموضوع من أهمية االجماع فان االجماع مصدر ثالث معتبر. وتعجل

كما  ،ماعباإلج االحتجاجتوضيح مفهوم اإلجماع وماهيته عند األصوليين وبيان القواعد التي تراعى عند الهدف من کتابة البحث 

 البحث والتوصيات والفهارس العلمية والفنية. ونتائجذيلت البحث بخالصة البحث 

 .،اختالف الفقهاءاالجماع أنواع ،االجماع أهل اإلجماع،إلجماع، شروط ا الکلمات المفتاحیة:
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Consensus and its impact on the differences of jurists 

Abstract 

This article is under the title: Consensus and its impact on the differences of jurists. An analytical 

study related to the science of the principles of jurisprudence, and in this summary, I may 

summarize the most prominent things that came in the research. The most important of which are: 

the importance of the topic, and the fact that it contributes to the unification of the word of Muslims 

and their unity, and to remove the confusion surrounding this topic in its understanding and 

application. What is meant by jurisprudential consensus, and the conditions for consensus, through 

five demands, was clarified in the first requirement: the people of consensus, and in the second 

requirement: the extinction of the age, and in the third requirement: the consensus document, and 

in the fourth requirement: the consensus does not violate a text in the Book and the Sunnah, and 

in the fifth requirement The consensus is a practical legal ruling, and in the second chapter: the 

types and issues of consensus and its impact on the differences of jurists, the second topic: the 

types of consensus, the first requirement: expressive or explicit consensus, the second requirement: 

silent consensus, and in the third requirement: simple and complex consensus, and in The fourth 

requirement: the collected and transmitted consensus, and in the second topic: the issues of 

consensus and its impact on the differences of jurists, the first issue: reading behind the imam, the 

second issue: bequeathing the relatives, the third issue: killing a Muslim by dhimmi, and the fourth 

issue: the forbidden amount of breastfeeding, and the last issue: A matter of put and hurry. The 

importance of this topic is evident from the importance of consensus, since consensus is a third 

and considered source of Islamic law, and the aim of writing the research is to clarify the concept 

of consensus and what it is for the fundamentalists and to clarify the rules that are taken into 

account when protesting by consensus. 

Keywords: congregation, Types of consensus، the people of consensus، conditions of consensus. 

 لمقدمةا

إن الحمد هلل، نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده هللا فال مضل له، ومن يضلل 

 وحده ال شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد:فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال هللا 

 قال هللا تعالی )وعتصموا بحبل هللا جميعاً( وقال النبی صلی هللا عليه وسلم ال يجتمع أمتي علی ضاللة.
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لي ل الذي يفي علم أصول الفقه، استأثر بعناية خاصة من أعالم األمة ومفكريها ألنه الدلي المهمةاإلجماع من البحوث النافعة و 

الشريعة اإلسالمية فيها عرضها أوال  وحکمه في للمجتهد حادثة، وأراد معرفة رأي عرضالنصوص في القوة واالحتجاج. فإذا 

وهو م إلى سنة رسول هللا عليه الصالة والسال عرضها في کتاب هللاكتاب هللا سبحانه تعالى عمدة الشريعة وكليّها، فإذا لم يجد  الی

التفاق ا، فإن أعياه البحث ولم يجد ضالته فيها نظر هل اتفق السابقون على حكم لها؟ فإن وجد االسالمية للشريعة المصدر الثاني

صلی  رسول هللاال تجتمع على الخطأ والضاللة كما أخبر بذلك  ألان األمةعمل به وأفتى بموجبه وهو مطمئن البال، في المسئلة 

لجأ إلى أدلة أخرى معروفة في أصول الفقه كالقياس واالستصحاب والمصلحة المرسلة اإلجماع  يوجدوإذا لم هللا عليه وسلم 

 والعرف ونحوها.

 الموضوع: أهمیة

االجماع هو المصدر الثالث من مصادر الشرع الشريف وهو أهم الن المسائل التی لم يوجد في کتاب هللا وسنة کما ظهر أن  

رسول هللا صلی هللا عليه وسلم يراجع في هذا الی االجماع و نقضي به، وأيضاً اجماع العلماء العصر ضروري جداً، ألن في هذا 

صريح في نصوص لشريعة االسالمية ، عرض هذه المسائل الی المجتهد  و لم يوجد له حکمالعصر يوجد کثير من المسائل 

يحتاج الی االجماع ألن هذا العصر زمن  والفقهاء وهم يوجد الحکم في ضوء الشريعة االسالمية ، يمکن حکمه مختلف فيما بينهم

 التکنولوجيا واستجدت مسائل جديدة متنوعة فالحاجة الى اإلجماع ماسَّة.

 وضوع:سبب اختیار الم

 مجاالت الحياة،  شتىوفي ومتنوعة كما تقدم في أهمية الموضوع أن المسائل المستحدثة في هذه العصر كثيرة  

واإلجماع له دوٌر هاٌم في اجتماع كلمة المسلمين ونبذ التفرق والتشتت بين الفقهاء، وال شك أن شمل كلمة األمة مطلوب في هذا 

هام جداً للمجتمع،  وهذا موضوععلمي تحت عنوان )االجماع وأثره في اختالف الفقهاء(، العصر فأردت أن أساهم بكتابة بحث 

 أسأل هللا أن ينفع هللا به الكاتب والقارئ.

 :البحثمنهج 

واألحاديث الی مصادره االصلية، وأيضاً نسبت القول الی قائله مع کل امانة التی تناسب لکل کاتب،  آنيةعزوت االيات القر

قوال أوالمکتبة الشاملة وما الی ذلک من وسائل  کما بينت  العنكبوتيةي کتابة هذا البحث من کتب ورسائل والشبکة واستفدت ف

 .الفقهاء منسوبة الى قائلها مع ذكر أدلة كل قول ومناقشتها وبيان ما ترجح لدى الباحث

 الدراسات السابقة للبحث:

أهم تلك الكتب اإلجماع إلبن المنذر ومراتب اإلجماع البن حزم ونقد مراتب كتب والدراسات عن اإلجماع كثيرة ومتنوعة ومن ال

اإلجماع لشيخ اإلسالم ابن تيمية الحراني وجميع كتب أصول الفقه تحدثت عن اإلجماع باعتباره مصدراً أساسياً من مصادر 

 ر على من أفرد بالبحث مسألتنا خاصة.الشريعة اإلسالمية، و بحثنا يتركز حول أثر اإلجماع في المسائل الخالفية، ولم أعث

:مشكلة البحث  

تكمن إشكالية البحث في أثر اإلجماع في اختالف الفقهاء وهل له دور في ترجيح أقوال الفقهاء في بينها؟ وتحقيق وحدة األمة 

باحث م مايحتاج الى معرفته الاإلسالمية، والتماسك بينها في األفكار واألعمال، وال شك أن الحلول واإلجابات لتلك اإلشكالية من أه

 والفقيه.
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:أهداف البحث  

يهدف البحث الى توضيح مفهوم اإلجماع وماهيته عند األصوليين وبيان القواعد التي تراعى عند اإلحتجاج باإلجماع، كما يذكر 

 .األمثلة التطبيقية للمسائل حصل خالف بين الفقهاء وبيان أدلتهم في تلك المسائل وأثر اإلجماع فيها

 التمهید:

 :اإلجماع لغة وإصطالحا  

 اإلجماع لغة

 . ای مجمع عليههذا أمر متفق عليه  :قالاتفاق االمة کمال  هو ایإجماع األمة  هوواإلجماع 

وكذلك يقال : أجمعت النهب والنهب : إبل القوم التي أغار عليها  ،أبوالهيثم اإلجماع جعل األمر جميعا بعد تفرقه  ذهب

اللصوص فكانت متفرقة في مراعيها فجمعوها من كل ناحية حتى اجتمعت لهم ثم طردوها وساقوها فإذا اجتمعت قيل : أجمعوها 

  1.وأنشد ألبي ذؤيب يصف حمرا

ا َذهَبُوا بِِه اإلجماع  هو لفظ ُمشترك بين االتفاق والعْزم ، ودل علی ذلک  في کتاب هللا، قال هللا تعالی في کتابه المجيد : } فَلَمَّ

أي: اتَّفقوا  3وأيضاً قوله تعالی: } َوَما ُكْنَت لََدْيِهْم إِْذ أَْجَمُعوا أَْمَرهُْم َوهُْم يَْمُكُروَن{   2َوأَْجَمُعوا أَْن يَْجَعلُوهُ فِي َغيَابَِت اْلُجبِّ ....{.

 6؛ أي: اْعِزموا أمركم.5، وقال تعالی فی سورة يونس : } فَأَْجِمُعوا أَْمَرُكْم { 4ئه في أسفل الُجب كلُّهم على إلقا

وقااال رسااول هللا صاالى هللا عليااه وساالم:)ال صاايام لَِماان لَاام يُجِمااع الصاايام ماان اللياال(
أي: لَاام يَعاازم و لاام يقصااد عليااه ماان 7

 الليل.

 المطلب الثاني: تعریف االجماع اصطالحا

، واألُماااة لفاااظٌ يشااامل العماااوم، يشااامل فاااي لفاااظ االماااة علماَءهاااا 8عااارف اإلماااام الشاااافعي اإلجمااااع بأناااه: هاااو اتِّفااااق األُماااة 

ارهاااا، وكبيرهاااا وصاااغيرها، ومناااذ بعاااث الرساااول صااالی هللا علياااه وسااالم إلاااى ياااوم القياماااة، خالصاااة  وُجهَّالهاااا، أبراَرهاااا وفُجَّ

 رسالته: مما ذکره اإلمام الشافعي في باب اإلجماع في

صااالى هللا علياااه  -أناااه لااازوم جماعاااة المسااالمين فيماااا انتَهاااوا إلياااه مااان ُحكااام  يتعلَّاااق بالِحااالِّ والُحرماااة بعاااد وفااااة الرساااول 

 .9وسلم

                                                           
 (. ۵۱۱۵، ص ۱ج،  زبيدي)  (1)

 (.۱۵يوسف/ )  (2)

  (۲۱۱يوسف/ ) (3)

 (۱۹۲، ۱۷۱، ص ۲ج م،  0111 -هـ 0241أبو الفداء ،  ) (4)

 (۷۱يونس/) (5)

 www.alukah.net (دراسة اصولية عن االجماع في الشريعة االسالمية، هجري 42/5/0211 -ميالدي  16/4/2012)عبالمنعم ،   (۱)

 (۲۲۱، ص ۱ج، 0112 – 0202، ، بيهقي  ) ( 7)

 (۹۹ ص ، ۱ج ،  0211، شافعي)  (8)

 (۱۷۵ص ،  م0121/هـ0151،  شافعي)  (9)
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ااة محمااد صاالى هللا عليااه وساالم  فااي عصاار  ماان العصااور علااى ُحكاام   االجماااع هااو اتِّفاااق جملااة أهاال الَحاالِّ والَعْقااد ماان أُمَّ

 .1واقعة من الوقائع

ااة محمااد صاالى هللا وعاارف  اباان قدامااة  وهااو ماان المااذهب الحنبلااي علاای أن  اإلجماااع هااو: اتِّفاااق علماااء العصاار ماان أُمَّ

عليه وسلم على أمر  من األمور الدينية
2. 

ااانيَّة، والاااذي يمكااان أن يُجَمااال بأناااه: اتِّفااااق جمياااع المجتهااادين  التعرياااف الاااراجح هاااو تعرياااف جمهاااور أهااال الماااذاهب السُّ

هللا عليه وسلم في عصر  من االعصار بعد وفاته على ُحكم  شرعي عملي من أُمة محمد صلى
3. 

 

  الفصل األول

 إلجماعماهیة ا

 المبحث األول: شروط االجماع:

 المطلب األول: أهل االجماع:

قااااال بعااااي األصااااوليين علااااى أن أهاااال اإلجماااااع: هااااو المجتهاااادين، وأهاااال الحاااال والعقااااد، وهاااام الااااذين ملَكااااوا أدوات 

ااار علياااه َدْرُك األحكاااام، فاااال ثقاااة بنظاااره االجتهااااد مااان  الباااالغين العااااقلين، فالصااابي إن افتااارَض أناااه بلَااات ُرتباااة االجتهااااد، وتيسَّ

 .4وطلبه، فالبالت هو الذي يُعتمد قوله

و يلااازم أن يتااااوافر فيااااه ساااات صاااافات: الفهاااام باللغااااة العربيااااة، ومعرفااااة ب يااااات األحكااااام وأحاديااااث األحكااااام، واإلحاطااااة 

ب في م خذ الظنون في مجال األحكامبطُرق القياس ، و  .5فقه النفس وهو كما يقول الجويني: التدرُّ

وعلاااى هاااذا األسااااس، فاااإنَّ العاااوام والاااذين لااايس لهااام ملاااک االجتهااااد والعلااام باااالقران والحاااديث لااايس اعتباااار الجمااااعهم 

 وال اختالفهم ، اليؤثر اتفاق واالختالف علی حکم .

الاااَورع ُمعتبااار فاااي أهلياااة اإلجمااااع، والفَساااقة وإن كاااانوا باااالِغين فاااي العلااام مبلاااَت وقاااد ذهَاااب اکثااار األصاااوليين إلاااى أنَّ 

المجتهااادين؛ بياااد أناااه ال يُعتاااد بخالفهااام واتفااااقهم؛ فاااإنهم بمجااارد بفِْساااقهم خاااارجون عااان الفتاااوى، قاااول الفاساااق غيااار مقباااول؛ 

 يقاااول أنَّ خاااالف المجتهاااد الفاساااق فبهاااذا االعتباااار لااايس قاااولهم معتبااار فاااي اخاااتالف واالتفااااق، وإن كاااان الغزالاااي رحماااه هللا

، ونظااار اإلماااام الجاااويني واصاااحابه لأنَّ الاااَورع لااايس شااارطًا فاااي حصاااول منصاااب االجتهااااد، فاااإن مااان رَساااخ فاااي 6ُمعتبااار

العلاااوم المعتبااارة، فاجتهااااده يَلزماااه فاااي نفساااه فقاااط ال يلزماااه الغيااار ، يمکااان أن يقتضاااي فيماااا يخصاااه مااان األحكاااام موجاااب 

 .7ر بسبب فسقه.لالنظر، ولكن ال يلزم الغي

                                                           
 (۲۸۲، ص ۱ج ،  آمدي)  (1)

 (۹۹۱، ص ۲ج م، 4114-هـ0241، بن قدامة) ا (2)

 (۷ص ،  علي عبدالرازق)  (3)
  (۱۹۹۱ص  ، ۲ج م،  0111 -هـ  0201جويني، ) (4)

 (۲۹۷، ص  ۹ج ،  حنفي)
 (۲۹۱ص هـ، 0210 ، جويني ) (5)
 (.۱۸۹، ص  ۱ج  م، 0111 -هـ 0201، طوسي )ل (۱)

 (۱۹۹۹، ص ۲ج ،  م 0111جويني، )  (7)
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والكاااافر كماااا يقاااول اإلماااام الجاااويني  لان کاااان علااام علاااي شاااريعة االساااالمية وبلااات درجاااة االجتهااااد ، المجتهدددد الكدددافر:  

فااااال اعتباااار قولااااه أصااااالً؛ وافَااااق قولااااه، أو خااااالَف، فااااإن الکااااافر لاااايس ماااان أهاااال اإلسااااالم، والحجااااة هااااو ان إجماااااع يتعلااااق 

 .1الجتهاد الکافر. لبالمسلمين ال اعتبار الجماع الکافر وال 

إن الضاااابط فاااي المجتهاااد الُمبتااادع هاااو التكفيااار مااان عدماااه، فاااإن كفَّرنااااه، لَااام نَعتبااار اختالفاااه وواتفاقاااه، المجتهدددد المبتددددع: 

وإن لَااام نُكفاااره، فهاااو مااان الُمعتبااارين إذا اساااتکمل شااارائط المجتهااادين، وقاااد قَبِااال الشاااافعي شاااهادة أهااال األهاااواء، ولَااام يُنااازلهم 

 .2منزلة الفََسقة

وهنااااك نظااار فاااي المجتهاااد المبتااادع الاااذي لَااام يكفَااار ببدعتاااه، وهاااو أن اإلجمااااع ال ينعقاااد فاااي حقِّاااه إذا خاااالَف، ويَنعقاااد فاااي 

اااةً  حاااقِّ غياااره؛ أي: إناااه يجاااوز لاااه مخالفاااة إجمااااع َمااان عاااداه، وال يجاااوز ذلاااك لغياااره، فاااال يكاااون االتِّفااااق ماااع مخالفتاااه حجَّ

ةً على َمن سواه  .3عليه، ويكون حجَّ

 المطلب الثاني: انقِراض العْصر

يُقَصااااد بااااانقِراض العْصاااار: انقِااااراض الُمجِمعااااين فااااي عْصاااار  مااااا. قااااال اإلمااااام الشااااافعيُّ رحمااااه هللا إلااااى أنَّ انقِااااراَض 

العْصااار هاااو شاااْرطٌ لالجمااااع؛ ال اعتباااار الخاااتالف بعضاااهم وهاااو لااايس باااانقراض العصااار الن اجمااااع هاااو اتفااااق العلمااااء 

 .4ال اعتبار للغير في اتفاقهم واختالفهم. والفقهاء ومجتهدين العصر

ااال  ي باااين النااااس فاااي العطياااة، وكاااانوا ال يُخالِفوناااه فاااي ذلاااك، ثااامَّ فضَّ ودل لقاااولِهم باااأنَّ أباااا بْكررضاااي هللا عناااه كاااان يُساااوِّ

ُمخالَفتاااه،  ُعمااار رضاااي هللا عناااه  فاااي العطاياااا، وال يُظااانُّ باااه ُمخالَفاااة الجماعاااة، فلاااو كاااان اإلجمااااع قاااد انعقَاااد، لماااا جااااز لُعمااار

 كوَن انقِراض العْصر شرطًا لثُبوت ُحكم اإلجماع. فاقتَضى ذلك عدَّهم

اااحابة علاااى تحاااريم بَياااع أمِّ الولاااد، ثااامَّ إنَّ عليًّاااا خاااالَفهم بعاااد  واساااتدلوا لاااذلك أيًضاااا باتِّفااااق علاااي  وُعمااار وغيرهماااا ِمااان الصَّ

 قائم؛ ألنَّ العْصرلم يَنقِرْض.ذلك ورأى َجواز بيعها، وما ذلك إال ألنَّه اعتبر اإلجماع غير 

اااة  ذهاااب السرخساااّيل أن انقِاااراض العْصااار لااايس بشاااْرط لالجمااااع؛ ألنَّ اإلجمااااع لماااا انعقَاااد لثُباااوت ِعصاااَمة جمياااع األمَّ

ااااللة، ضااااهى ماااا أجمعاااوا علياااه المساااموَع مااان الرساااول صااالَّى هللا علياااه وسااالَّم وذلاااك ُموِجاااب للعلااام  ِمااان االجتمااااع علاااى الضَّ

نَّ الثَّابِااات باااالنصِّ ال يخاااتصُّ بوْقااات دون وْقااات، فكاااذلك الثابِااات باإلجمااااع أيضاااا ال يخاااتص بوقااات، ولاااو شاااَرط قْطًعاااا، وكماااا أ

ااحابة كااان يُاازاِحمهم فااي الفْتااوى، فيَتااوهَّم أن  انقِااراض العْصاار، لاام يَثبُاات اإلجماااع أبااًدا؛ ألنَّ بعااي التااابِعين فااي عْصاار الصَّ

حابة،وهكذا في القرن الثاني والثالث، فيؤدِّي إلى سدِّ باب ُحكم اإلجماعليَبدو له رأٌي بعد أن لم يَبَق أحٌد ِمن   .5الصَّ

 

 

                                                           
 (۱۸۹، ص ۱ج ،  م 0111جويني، ) (1)

 (۱۹۱، ص ۱ج ،  م 0111جويني، )  ( 2)

  (۹۲۱، ص ۱ ج ، االمدي)  (3)

 (۸۱ص ،  ۱ج  ،شوكاني)

 (.۱۹۲، ص ۱ج  م، 0111جويني، ) (4)

 (.۹۱۷، ص ۱ج سرخسي،) (۱)
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 المطلب الثالث: ُمستَند اإلجماع

يقاااول جمااااهير مااان العمااااء علاااى أنَّ ال باااد لالجمااااع مااان مساااتند، أن لااايس ألهااال االجمااااع اساااتقالل باثباااات ؛ فوَجاااب أن 

لَّى االيااار ُمساااتَند شااارعي هاااذا غيااار صاااحيح إلحاااداث دليااال بعاااد النباااي صااايَكاااون اجماعناااه ُمساااتند، ولاااو انعقَاااد االجمااااع ِمااان غ

 .1هللا عليه وسلَّم وهو باِطل 

 .2قال الحنفية ان ُمستَند اإلجماع لْفظ سبَب اإلجماع

هَاتُُكْم  َمْت َعلَْيُكْم أُمَّ ا الكتاب، فنحو اإلجماع على ُحرمة األمَّهات والبنات، سببه قوله تعالى: }ُحرِّ  3َوبَنَاتُُكْم{أمَّ

يَاااة، واإلجمااااع علاااى أنَّاااه ال  يَاااة، وفاااي ياااد واحاااد نْصاااف الدِّ ااانَّة، کاإلجمااااع علاااى أنَّ فاااي الياااَدين الدِّ االجمااااع ِمااان حياااُث السُّ

 يجوز بيع الطعام الُمشتَرى قبل القْبي، وما أشبَه ذلك، فإنَّ سببه السنَّة .

وء الکتااااب والسااانة ، کإجمااااعهم علاااى توظياااف الَخاااراج علاااى وِمااان ذلاااك ماااا يكاااون االجمااااع ُمساااتَنبطًا باالجتهااااد فاااي ضااا

أهاال السااواد، فااإنَّ ُعماار رضااي هللا عنااه حااين أراد ذلااك خالَفااه بااالل مااع جماعااة ماان أصااحابه، حتَّااى تااال علاايهم قولااه تعااالى: 

 4}َوالَِّذيَن َجاُؤوا ِمْن بَْعِدِهْم{.

م، لاام يَبااَق لَماان بعاادكم فيهااا نصاايب، فااأجَمعوا علااى قولااه، قااال: أرى لَماان بعاادكم فااي هااذا الفَاايء نصاايبًا، فلااو قساامتها بياانك

 وسبب إجماعهم هذا االستِنباط.

ولماااا اختَلفاااوا فاااي الَخليفاااة بعاااد رساااول هللا علياااه الساااالم قاااال ُعمااار: إن رساااول هللا اختاااار أباااا بكااار ألمااار ديااانكم، فيَكاااون 

 أرضى به ألمر ُدنياكم.

نَّةالمطلب الرابع: عدم ُمخالَفة اإلجماع لنَصٍّ ف  ي الِكتاب والسُّ

نَّة، فُعلماء األصول يَختلِفون في قبولهم:  إذا خالف اإلجماَع نَصٌّ ِمن الِكتاب والسُّ

بعاااي مااان علمااااء االصاااول يَقاااول:  يشاااتْرط الجمااااع أال يكاااون ِخاااالف مااان نصاااوص الشااارعية وهاااو القاااران أو السااانَّة، 

 وِمن ثم ال اعتبار الجماع وهو مخالف القران اوسنة .

لابااان حاااْزم الظااااِهريل واِضاااح فاااي ماااورد االجمااااع، وهاااو يقاااول: إن اإلجمااااع ال يَخلاااو ِمااان أحاااد ثالثاااة أوجاااه ال  وكاااالم

 رابع لها بَضرورة العقل:

 االول: إما أْن يُجِمع الناس على ما ال نصَّ فيه، وهو  باطل.

ساااول هللا صااالَّى هللا علياااه الثااااني: أن يكاااون اإلجمااااع ِخاااالف الااانصِّ ِمااان غيااار نْساااخ أو تخصااايص لاااه وَردا قبااال ماااوت ر

د وال يصح االجماع.  وسلَّم  فهذا ُكفر ُمجرَّ

                                                           
  (،،۷۱۷، ص ۱ م، ج 0111جويني، ) (۲)

 .(۷۹، ص ۱ شوكاني، ج)  

   (۹۱۱، ص ۱ج سرخسي،) (۹)

 (.۲۱۹، ص ۹ج )حنفي البزدوي،

 (۲۹/  النساء) (۱)

 (.۱۱/الحشر ) (۹)
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الثالاااث: أن يكاااون اإلجمااااع فاااي شااايء منصاااوص، فهاااذا هاااو قَولناااا؛ فاتِّبااااع الااانصِّ فاااْرض علااای النااااس، ساااواء أجماااع  

النااااس علياااه أو اختلفاااوا فياااه، ال يَزياااد اعتباااار الااانصَّ فاااي االتِّبااااع علااای أْن يُجماااع النااااس علياااه، وال يااانقص اعتبااااره  فاااي 

ف فياااه، وأيضااااً الباطااال باطااال وإْن َكثُاااَر القاااائلون باااه، لكااان ال سااابيل إلاااى ُمخالَفاااة النااااس فياااه، بااال الحاااقُّ حاااقٌّ ثابااات وإِن اختُلااا

 .1اإلجماع على باطل

، خاااالف اإلباضااايَّة والظاهريَّاااة فقاااط؛ انهااام يقولاااون ان  عناااد جمهاااور االصاااولين اإلجمااااع ال يقاااع علاااى ِخاااالف الااانصِّ

 االجماع هو مقدم علی النص. هم يقولون:

نَّةإنَّ اإلجماع دليل قطعي يُحَكم به   .2على الِكتاب والسُّ

 وأيضا االباضية والظاهرية يقولون: االجماع مقدم علی الکتاب والسنة والقياس .

هااام يقولاااون : يجاااب علاااى الُمجتِهاااد أن يَنظُااار شااايء فاااي اإلجمااااع اوالً، فاااإْن وجاااَده ال حاجاااة الااای أن ينظااار فاااي الکتباااا 

ل؛ االباضاااية والظاهرياااة يقولاااون ان  اوالسااانة والقيااااس وغيرهاااا، ولاااو خالفاااه كتااااب أو سااانَّة، َعلِااام أنَّ ذلاااك َمنساااوُ أو ُمتاااأوَّ

االجمااااع دليااال قطعاااي ال يقبااال النساااخ وال تاااأويالً ، والکتااااب والسااانة يقبااال النساااخ والتأويااال فبهاااذا االعتباااار يکاااون االجمااااع 

 .3مقدم علی الکتاب والسنة والقياس.

؛ ألنَّهاام ال يُجمعااون إال عاان ُمسااتنَد شاارعي، ولااذلك قااال اباان أنَّ اإلجماااع لااه ُمسااتنَد آَخاار غياار هااذا الاادليل المعااارض لااه

قداماااة: اإلجمااااع ال يَنعقِاااد علاااى ِخاااالف الااانصِّ وال اعتباااار لاااه؛ لكوناااه معصاااوًما عااان الخطاااأ، وهاااذا يفضاااي إلاااى أن إجمااااعهم 

 .4ينعقد على الخطأ.

ااانَّة وهااا و رأي بعاااي الحنَفياااة وبعاااي مااان و بعاااي مااان االصاااوليين  ياااری علااای أنَّ اإلجمااااع يَرفاااع ُحكااام  الِكتااااب والسُّ

ُدُس{ ِه السُّ المعتزلة، ويَستدلُّون لقولهم بمسألة حْجب األمِّ باألَخوين ِمن قوله تعالى: }فَإِْن َكاَن لَهُ إِْخَوةٌ فَِِلُمِّ
5. 

ن، قاااالوا: إن ابااان عبااااس راَجاااع فاااي هاااذه المسااائلة الااای ُعثماااان، فقاااال لاااه: كياااف تَحُجبهاااا باااأخَوين، وتاااال ا ياااة مااان القااارا

 واألَخوان ليسا إخوةً؟

 فقال ُعثمان: حَجبها قوُمك يا ُغالم.

فااادلَّ هاااذا علاااى جااااواز نْساااخ الُحكااام المنصاااوص عليااااه باإلجمااااع، واساااتدلُّوا أيضااااً فااااي مسااائلة المؤلفاااة القلاااوب، بااااأنَّ 

أيضااااً هااام المؤلَّفاااة قلاااوبهم ساااقَط نصااايبهم ِمااان الصااادقات باجمااااع التااای انعقاااد فاااي وقااات خالفاااة ُعمااار رضاااي هللا عناااه ، و

ااانَّة، فيَجاااوز اثباااات النْساااخ باالجمااااع  اااةً ِمااان ُحَجاااج الشاااْريعة االساااالمية موِجباااة للِعلااام كالِكتااااب والسُّ يقولاااون: اإلجمااااع ُحجَّ

 .6كالنصوص

                                                           
 (.۱۱۱، ص ۱ج ، حزم بن)ا  (۲)

 (.۲۱۵، ص ۱. ، جم0111 -هـ 0201طوسي ، )  (۹)

 (.۲۱۵، ۲۵۱، ص ۹ج حنفي البزدوي، )   

 (.۱۱۱، ص ۱ج، م 0112،  قرافي) (۱)

 (.۲۹۱ -۲۲۹، ص ۱أمير بادشاه ، ج) (۲)

 (.۱۱)النساء/ (۹)

 (.۲۱۵، ۲۵۱، ص ۹ج حنفي البزدړي،) (۱)
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اااا اإلجمااااع الظنِّااايُّ  إذا عااااَرض مااان ناااص ظنِّاااي ِمااان الِكتااااب أو السااانة، فاااالجمع واِجاااب بينهماااا أی باااين الااادليلَين اذا   وأمَّ

 اذا کان الجمع بين الدليلين ال يمکن وجب الترجيح في هذا وفقا لقواعد واصول الترجيح.  کان يمکن؛

فاااإذا کاااان التَّااارجيح ال يمکااان ألحاااادهما علاااى ا َخااار، وَجاااب إهمالهماااا؛ والعماااال بأحااادهما وتااار  ا َخااار تااارجيح بااااال 

ح وهذا غير صحيح  .1ُمرجِّ

 ليٍّ المطلب الخامس: أن یكون اإلجماع في ُحكٍم شرعيٍّ عمَ 

أشاااْرنا سااابق أنَّ اإلماااام الغزالاااي يقاااول فاااي تعريفاااه: خاااصَّ اإلجمااااع باااأن يكاااون االجمااااع فاااي أمااار مااان األماااور الدينياااة، 

 وأيًضا قال اإلمام الُجويني علی أن يكون اإلجماع على ُحكم حادثة؛ يَعني حادثة شرعيَّة.

، يُخااااِرج ماااان هااااذا اتِّفاااااَق  الُمجتِهاااادين فااااي المسااااائل النحويَّااااة والعقليَّااااة والعرفيَّااااة وقْصاااار االجتماااااع علااااى ُحكاااام شاااارعي 

 .2وغيرها التی ليس بحکم شرعي عملي

هااااذا الشاااارط يكااااون اإلجماااااع علااااى ُحكاااام شاااارعي  عَملااااي، يُخاااارج بهااااا األحكااااام االعتقاديَّااااة؛ كالوحدانيااااة هلل، ورسااااالة 

ساال عليااه الصاالوات والسااالم، والعلاام باااليوم ا خاار، ومااا يكااون فيااه، كاالُّ  هااذا او مثاال هااذا التاای ال ياادخل فااي كلمااة الفقااه  الرُّ

 .3بالمعنى االصِطالحي

لااايس مطلاااوب االتفااااق جمياااع الُمجتِهااادين علاااى ُحكااام أو مااار، وإنَّماااا يَكفاااي أن تكاااون األكثريَّاااة، وأن تكاااون هاااذه األكثريَّاااة 

ن المساااائل غيااار المحكوماااة بااانص  مشاااهوًدا لهاااا بالفقاااه والعلااام والتَّقاااوى والزهاااد، وأن تكاااون المساااألة التااای اجماااع فياااه فهاااو ِمااا

.  قطعي 

أقاااول مااان هاااذا البحاااث الطويااال أن االجمااااع هاااو اتِّفااااق فااای الغالاااب ِمااان علمااااء المسااالمين بعاااد وفااااة الرساااول صااالَّى هللا 

 عليه وسلَّم على ُحكم  شرعي  في مسائل  التی ليس فيها حکم قطعي من نصوص الشرعية.

اااة؛ ُمجتهااا اااة، علاااى مساااألة التااای فيهاااا حکااام بااادليل وعلاااى ذلاااك فاتِّفااااق جمياااع األمَّ اااة وعامَّ دين وغيااار ُمجتهااادين، خاصَّ

قطعاااي ال يُعاااادُّ مصاااادًرا ِماااان مصااااادر التَّشاااريع اإلسااااالمي بعااااد القُاااارآن والساااانّة، وإنماااا هااااو إجماااااع علااااى الِعلاااام بالتَّشااااريع 

 .4المقطوع به الذي ليس محالًّ للنَّظر واالجتهاد

 الفصل الثاني

 أثره في اختالف الفقهاءأنواع ومسائل االجماع و

 المبحث الثاني : أنواع االجماع

 المطلب األول: اإلجماع البیاني أو الصریح:

 تنقسم االجماع الی نوعين إجماع قولي، وإجماع عملي.

                                                           
 (۲۱۹، ص ۹، ج م0111 -هـ0241،  اإلسنوي) (۱)

   ، ص (.۱ج االمدي) (۲)

 (۲۷۷، ص ۹جحنفي البزدړي، ) 

 (.۹۱۲، ص ۱ج  األمدي،) (۹)

  (۵۱، ۵۹، ص  ۲۱۱۹/۱۱/۸)خالف،  (۱)
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اإلجمااااع القاااولي: هاااو موافقاااة الصاااريح کااال واحاااد مااان المجتهااادين فاااي الموضاااوعات التااای افتااای باااه بعاااي المجتهااادين.  

المجتهاادين المعاصااارين ، وصاارت كاال مجتهااد معاصاار بمااا يفياااد موافقتااه علااى ذلااك ألصاابح إجماعاااا فمااثال لااو أفتااى بعااي 

 قوليا وحجة شرعية.

اإلجمااااع العملاااي: وهاااو أن يقاااع العمااال مااان كااال واحاااد مااان جماعاااة المجتهااادين لااايس موافقاااة صاااريح بألفااااظهم كعملهااام 

 وحجة شرعية. جميعا في المضاربة واالستصناع فإذا وقع منهم ذلك كان إجماعا عمليا

 المطلب الثاني:  اإلجماع السكوتي

وهاااو أن يصااارت بعاااي مااان المجتهااادين برأياااه فاااي مساااائل االجتهادياااة أو يقاااوم بعمااال كالتاااأمين علاااى حياتاااه ويشاااتهر  

 1ذلك بين المجتهدين من أهل عصره ويسكتون المجتهدين بعد علمهم بذلك من غير نكير فهذا االجماع السکوتي.

 اإلجماع اختلف علماء األمة هل هو اجماع ام ال ، فی حجيته عدة أقوال أهما ثالثة:وهذا النوع من 

القااااول االول: أنااااه إجماااااع وحجااااة فااااي الشااااريعة االسااااالمية، عنااااد أكثاااار األحناااااف، وأحمااااد باااان حنباااال وأبااااي إسااااحاق 

 2اإلسفراييني من الشافعية.

سااالمية، وهااو قااول إلمااام الشااافعي وأكثاار أتباعااه، القااول الثاااني: ان هااذا النااوع لاايس إجماعااا وال حجااة فاای الشااريعة اال

 وأكثر المعتزلة، والمالكية.

 3 القول الثالث: ان هذا النوع حجة في الشريعة االسالمية وليس إجماعا وهو لبعي المعتزلة.

 المطلب الثالث: اإلجماع البسیط والمركب.

ن وافاااق أهااال اإلجمااااع فاااي عصااار علاااى حكااام تنقسااام اإلجمااااع إلاااى ناااوعين: بسااايط ومركاااب، ألن األمااار ال يخلاااو: أماااا أ

واحاااد لحادثاااة التااای لااايس لاااه حکااام الصاااريح فاااي النصاااوص الشااارعية، أو تتعااادد األحكاااام وينعقاااد اإلجمااااع علاااى كااال حكااام 

 منها وهذا ما يسمى باإلجماع البسيط.

ا االجمااااع وإماااا أن تعااادد األحكاااام وال ينعقاااد اإلجمااااع علاااى كااال منهاااا بااال کااال فرقاااة لاااه رأی خاااالف االخااار ، يقاااول لهاااذ

 االجماع المرکب.

 قااااااااااااال ا ماااااااااااادي: لإذا اتفااااااااااااق إجماااااااااااااع أمااااااااااااة عصاااااااااااار ماااااااااااان األعصااااااااااااار علااااااااااااى حكاااااااااااام حادثااااااااااااة،

 4فهم كل األمة بالنسبة إلى تلك المسألة وتجب عصمتهم في ذلك عن الخطأل.

وكاااذلك يكاااون اإلجمااااع ملزماااا علااای کااال مااانهم ، فاااال يجاااوز ألحدالمجتهااادين الرجاااوع عااان رأياااه وموافقتاااه، واشاااترط 

علمااااء انقاااراض عصااار المجمعاااين علااای االجمااااع، إذا كاااان مساااتند اإلجمااااع دلااايال ظنياااا، ال دلااايال قطعياااا، حتاااى بعاااي ال

يكاااون اإلجمااااع ملزماااا للجمياااع. وهاااو رأي مرجاااوت ألن الحادثاااة يُكِساااب الحكااام القطعياااة بعاااد االجمااااع ساااواء أكاااان اساااتناده 

 قبل انعقاد اإلجماع دليل ظني أم قطعي.

                                                           
 (۷۱ص ، م 0111 - هـ0111، رشدي عليان) (۱)

  (.۷۱ص ،۱ج ، بادشاه أمير) (۲)

 (.۷۱ص ،۱ج ، بادشاه أمير) (۱)

 (.۱۹۱ص ، ۱جاالمدي ، ) (۱)
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ت األمااة ولااو فااي لحظااة فهاااو انعقااد اإلجماااع، ووجباات عصاامتهم عاان الخطااأ، وقااال بعضاااهم: ال قااال الغزالااي: لإذا اتفقاا 

 بد من اتفاق انقراض العصر وموت الجميع وهذا فاسد، ألن الحجة في اتفاقهم ال في موتهمل.

 المطلب الرابع:  اإلجماع المحصل والمنقول.

 تنقسم اإلجماع إلى قسمين أيضا: محصل، ومنقول.

المحصااال: _ هواالجمااااع الاااذي يحصااال الفقياااه بنفساااه، وذلاااك باااأن تاااابع رأي كااال فااارد مااان مجتهااادي عصااار  أ _ اإلجمااااع

 في الحادثة التي يريد فهم حكمها فيجدها متفقة في الحكم. 

ب_ اإلجمااااع المنقاااول: وهواالجمااااع الاااذي لااام يحصااال الفقياااه بنفساااه، وإنماااا وصااال الااای الفقياااه عااان طرياااق النقااال، ساااواء 

ساااطة أو أكثااار، والنقااال اماااا يكاااون باااالتواتر وحكااام المتاااواتر فاااي الحجياااة حكااام اإلجمااااع المحصااال عناااد أكاااان هاااذا النقااال بوا

 الجميع واما يكون با حاد، وهو المراد من اإلجماع المنقول عند اإلطالق في عرف األصوليين.

 اختلف األصوليون في حجية اإلجماع المنقول بخبر واحد على قولين:

 األول:  إنه حجة. 

 ألثاني:  إنه ليس بحجة.

الاااارأی األول هااااو رأی جمهااااور ماااان العلماااااء قااااال اباااان الحاجااااب: ل االجماااااع المنقااااول بخاااار واحااااد حجااااة ، وخااااالف 

 الغزالي وبعي الحنفيةل وقال البناني: لاإلجماع المنقول بخبرالواحد حجة .

دلااايال كاااالنص المنقاااول بطرياااق وقاااال ابااان قداماااة: لاإلجمااااع المنقاااول بخبااار الواحاااد غالاااب علاااى الظااان فيكاااون ذلاااك 

 ا حادل.

 1وقال الشوكاني ، ماوردي ، امام الحرمين واالمدي علی أن اإلجماع المنقول بخبر الواحد حجة.

وقاااال ا مااادي: هاااذا اخاااتالف فاااي ثباااوت اإلجمااااع بطريقاااة االحااااد يجاااوز عناااد جماعاااة مااان أصاااحابنا وأصاااحاب أباااي 

ماعاااة مااان أصاااحاب أباااي حنيفاااة وبعاااي أصاااحابنا كاااالغزالي ماااع اتفااااق حنيفاااة  رحمهااام هللا  والحنابلاااة، واليجاااوز عناااد ج

 الكل قطعا في متنه.

 وخالصة نظر القائلين بالحجية هي:

_ إن اإلجمااااع المنقاااول بطريقاااة ا حااااد مفياااد للظااان فكاااان حجاااة كاااالمنقول با حااااد عااان رساااول هللا  صااالی هللا علياااه ۱

 وسلم.

م بالظااااهر، عماااال بقاااول الرساااول الكاااريم علياااه الساااالم لنحااان _ المطلاااوب مااان المجتهاااد فاااي اساااتناط الحکااام أن يحكااا۲

 2نحكم بالظاهرل واإلجماع المنقول ظاهر ظني فيكون حجة وهللا أعلم.

                                                           
 . (۷۸، ص ۱، جامير بادشاه ) (۱)

 (.۸۹ص، ۱، ج )شوکاني

 (.۱۲۷ص ، ۱م ج 0111 -هـ 0201، طوسي ) (۱)
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 المبحث الثاني: مسائل االجماع وأثره  في اختالف الفقهاء و وحدة المسلمین

شااااريعة االسااااالمية ، فااااي الشااااريعة وحاااادة االمااااة االسااااالمية و تکافاااال أفاااارادهم وتعاااااونهم فيمااااا بياااانهم ماااان االساسااااات ال

االسااالمية أواماار ونااواهي وأحکااام أخااری ومقصاادها فااي الکاال ماان هااذا وحاادة االمااة االسااالمية واتحاااد المساالمين کمااا قااال 

وقاااال فاااي ساااورة االنبيااااء )ان هاااذه أماااتکم أماااة  1)واعتصاااموا بحبااال هللا جميعاااا وال تفرقاااوا...( هللا تعاااالی فاااي کتاباااه المجياااد

فکاال مااا يقااوی بااه وحاادة االمااة اماار بااه الشااارع ورغااب فااي اتيانااه ، بالمقاباال فکاال مااا يخاال  2فاعباادون(.واحاادة وأنااا ربکاام 

 به وحدة االمة االسالمية نهی عن هذا الشارع ورهب من فعله .

وهاااذا امااار ومثلاااه کااال يااادل داللاااة واضاااحة وصاااريحة علااای أن االساااالم لاااه اثااار فاااي االجمااااع بعاااد التفااارق وتوحيااااد 

لمااااء المجتهااادين بعاااد التشاااتت فاااي المساااائل الحادثاااة فاااي العصااار الجدياااد خاصاااة، وأيضاااا فاااي االجمااااع نظرياااات الفقهااااء والع

 وحدة االمة االسالمية التی أکد عليها الشريعة االسالمية.

فاااان هناااا  عااادة عوامااال ال باااد مااان توفرهاااا لتحقياااق وحااادة األماااة ، والمحافظاااة علااای اقاماااة دينهاااا ، ومااان بينهاااا االجمااااع 

تحقياااق وحااادة االماااة االساااالمية وخاصاااة فقهااااء والمجتهااادين األماااة، لالجمااااع والسااانة عالقاااة قوياااة فاااي ولاااه اثااار کبيااار فاااي 

واتحاااااد االمااااة وتماسااااکها فضااااالً عاااان  أن الناااااظر فااااي أقااااوال العلماااااء ومحصاااال أرائهاااام يااااری أن االجماااااع القطعااااي هااااو 

لمساااتند الااای نصاااوص الاااوحی وال االجمااااع الاااذی ال يجاااوز للمسااالم  انکااار عناااه وخاااالف عناااه ، انماااا ينحصااار فاااي االجمااااع ا

ساايما الساانة النبويااة ، أيضاااً الموضااوعات التاای يتعلااق بأصااول الاادين والعقياادة والعبااادات وغياار ذلااک کلااه ال بااد أن يکااون 

موحااادا حتااای تجتماااع أفاااراد االماااة فاااي مختلاااف األمصاااار واالعصاااار علااای أصاااول ديااان اي فاااي العباااادات ، والعقيااادة وغيااار 

 ذالک أمة واحدة .

ماااة واحاااد تعباااد رباااا واحااادا يقتضااای هاااذا اقاماااة ديااان واحاااد التااای ال اخاااتالف فياااه وال اضاااطراب فياااه ، فبهاااذا ان وجاااود أ

قُاااوا فِيااا يَن َواَل تَتَفَرَّ ِه االعتباااار امااار الشاااارع باقاماااة الااادين ونهااای عااان التفااارق واالخاااتالف کماااا قاااال هللا تعاااالی )أَْن أَقِيُماااوا الااادِّ

واالتفاااق فااي امااور الاادين ، واجتناااب عاان التفاارق واالخااتالف فيااه ، فااان لالجماااع اماار هللا تعااالی فااي هااذه االيااة باتحاااد  3(

لهااا اثاار قااوي علاای وحاادة االمااة ولااه شااأن کبياار فااي اقامااة الاادين بعياادا عاان التفرقااات واالختالفااات واالضااطرابات ، يمکاان 

ماااا يتعلاااق باااأمور االعتقااااد باالجمااااع اقاماااة الااادين الوحياااد يمناااع عااان االختالفاااات والتفرقاااات ، يتوقاااف وجاااود أصاااول ديااان في

 وااليمان أصول واحدة متفق عليها.

الشاااعائر الدينياااة هاااو مااان أهااام االماااورات الدينياااة التااای تضااامن وحااادة االماااة االساااالمية فيهاااا، اذا کانااات الشاااعائر مجماااع 

 عليهاااا ومتفاااق علااای العمااال بهاااا بحياااث تنقااال مااان جيااال ساااابق الااای أخااار الحاااق علااای هاااذه الشااااکلة التااای يعااادم فيهاااا التفااارق

 واالختالف.

                                                           
 ۱۱۹آل عمران/ ( 1)

 (۹۲االنبياء/) (2 ) 

 (.۱۹)الشوری/ (3 ) 
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المساااائل االختالفياااة التااای ال اجمااااع فياااه فهاااو يمکااان ان األماااة شاااتت وفااارق و يوجاااد االخاااتالف والتفرقاااات فاااي أمااااة  

المساااالمة التاااای خطياااار لالسااااالم والمساااالمين ، وفااااي هااااذا العصاااار اتفاااااق واتحاااااد المساااالمين ضااااروري جاااادا وهااااذا يمکاااان 

مسااالمين وضاااعف ن وهااام يقضاااي أن يتفااارق واختلاااف باااين الباالجمااااع، عدوالمسااالمين الکفاااار يساااتفيد مااان اخاااتالف المسااالمي

 ،المسلمين باالتفرقات

ينبغاااای للمساااالمين ان يجتنااااب جاااادا ماااان اختالفااااات والتفرقااااات وأجمااااع علاااای المسااااائل التاااای ضااااروري التحاااااد واتفاااااق 

مسااالمة المسااالمين ، ناااذکر االن الموضاااوعات التااای ال اجمااااع فيهاااا وهاااو ظااااهر سااابب الخاااتالف المسااالمين و تنقسااام االماااة ال

 الی فرق ومذاهب کثير وهذا غير صحيح وخطير جدا لِلمة االسالمية:

 المسألة األولی: القراءة خلف االمام:

فااااي القااااراءة الجهريااااة  كهاااااقااااال االمااااام مالااااک رحمااااه هللا يسااااتحب قااااراءة الفاتحااااة للمااااأموم فااااي الصااااالة الساااارية وتر

فقاااد جااااء فاااي الموطااااء : قاااال يحيااای يقااارأ فاااى صاااالة السااارية ويتااارك القاااراءة فاااى صاااالة الجهرياااة المديناااة أن اهااال : ودليلاااه.

سااامعت مااان مالاااک رحماااه هللا يقاااول : األمااار عنااادنا أن يقااارأ الرجااال خلاااف االماااام فاااي الصاااالة التااای ال يجهااار فيهاااا االماااام 

 بالقراءة.بالقرأة ، ويتر  المأموم القراءة خلف االمام في الصالة التی يجهر فيه االمام 

ل فواجاااب علااى مااان صااالى  قااال:إلمااام الشاااافعي رحمااه هللا قااارأة الفاتحااة خلاااف االمااام واجاااب فاااي الصااالة السااارية. قاال  

 1منفرداً أو إماماً أن يقرأ بأم القرآن ای فاتحة الکتاب في كل ركعة اليجزيه غيرها.

 2وز.السرية والجهرية اليجالصالة قال الحنفية قراأة الفاتحة للمأموم في 

 ال يسااامع عااان االماااام بعيااادا الماااأموم بشااارط ان يكاااون  للماااأموم فاااي صاااالة الساااريةقاااراءة الفاتحاااة وقاااال الحنابلاااة يساااتحب 

 3قراءة االمام. 

لاااذلك كااان يجاااب توحياااد  إجماااع،هنااااك  ، وكاااانالمسااائلةهاااذه  فاايوبمااا أناااه لاام يكااان هناااك خاااالف باااين الفقهاااء والعلمااااء 

 اإلسالمي.األمة اإلسالمية والمجتمع 

 المسألة الثانیة : توریث ذوي األرحام

ال حصاااة فاااي مياااراث لاااذوي األرحاااام عناااد إماااام مالاااك رحماااه هللا ، ودليلاااه : إجمااااع أهااال المديناااة علااای لااان ال مياااراث 

لاااذوی االرحاااام، قاااال فاااي الموطاااأ : األمااار المجتماااع علياااه عنااادنا ، الاااذي ال اخاااتالف فياااه : و الاااذي أدركااات علياااه أهااال العلااام 

ابااان األُ لاااِلم ، و الجاااد أباااا األم : و العااام أخاااا األب لاااِلم : و الخاااال ، و الجااادة أم أباااي األم ، و ابناااة األُ لاااِلب ببلااادنا : أن 

 4و األم : و العمة و الخالة : ال يرثون بأرحامهم شيئاً .

ال يكاااون عصااابة أو ذو فااارض غيااار أناااوي األرحاااام عنااادما لاااذو قاااال الحنفياااة و الحنابلاااة إلاااى أن فاااي المياااراث حصاااة 

 الزوجين ، على اختالف في طريقة توريثهم تتردد بين القرابة والتنزيل . 

                                                           
 (.۱۱۷، ص ۱، جم  0111ه  0211)شافعی،  (1)

 (۵۵، ص ۱)مرغيناني، ج (2)

 (.۹۹۱، ص ۱ج، 0215 ،)ابن قدامة،  (3 )

 (.۸۹، ص ۱)سهيلی، ج  (4 )
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فالحنفياااة يختاااارون طريقاااة القراباااة فيورثاااون األقااارب فااااألقرب مااان ذوي األرحاااام .  والحنابلاااة يورثاااون علاااى طريقاااة  

 1التنزيل ، أي يجعلونه بمنزلة من يدلي به ممن يرث.

أصاااال مااااذهبهم ، باااال المااااال لبياااات المااااال ، و أفتااااى  هااااذا لميااااراثأمااااا عنااااد الشااااافعية ال حصااااة لااااذوی األرحااااام فااااي ا

المتااأخرون إذا لاام ينااتظم أماار بياات المااال بااالرد علااى أهاال الفاارض غياار الاازوجين مااا فاارض عاان فروضااهم بالنساابة ، فااإن 

 2لم يكونوا صرف إلى ذوي األرحام .

 من أدلة من قال بالتوريث

فاااي کتااااب هللا ( وهاااذا عماااوم يشااامل ذوي األرحاااام ويجعلهااام  أ: قولاااه تعاااالی ) وأولاااوا األرحاااام بعضاااهم أولااای بااابعي

 3أحق بالميراث.

علااای أن الخاااال مااان بهاااذا الحاااديث ....(( واساااتدل 4ب: قولاااه علياااه الصاااالة والساااالم )) والخاااال وارث مااان ال وارث لاااه

 5جملة الورثة وهو من ذوي االرحام ومثله سائراألرحام.

 ومن أدلة من لم یورث ذوي األرحام

أ: ))قااال : ساائل النبااي صاالى هللا عليااه و ساالم عاان ميااراث العمااة والخالااه فسااكت وهااو راكااب فسااار هنيئااة فقااال حاادثني  

  6جبرائيل صلى هللا عليه و سلم أن ال ميراث لهما((.

 ب: أن المواريث ثبتت بالنصوص الشرعية ، وال يوجد نص في اثبات االميراث لذوي االرحام. 

 لمسلم بالذمی:المسألة الثالثة: قتل ا

 اختلف األئمة في قتل المسلم بالذمي ، اذا قتله المسلم عمداً ، هل يقتل به؟

 7مالک رحمه هللا تعالی : ال يقتل مسلم بکافراال أن يقتله المسلم قتل غيلة فيقتل به. إلمامقاال

 8مطلقاً. المسلم بكافروقال أبوحنيفة وأصحابه رحمهم هللا تعالی يقتل 

دليااال اإلماااام مالاااك رحماااه  األدلدددة :شاااافعي و أحماااد رحمهماااا هللا تعاااالى فقااااال : ال يقتااال مسااالم بكاااافر بحاااال. أماااا اإلماااام ال

 هللا تعالى : هو عمل أهل المدينة ای اجماع اهل المدينة.

 من أدلة اإلمام أبي حنيفة و أصحابه رحمهم هللا تعالى :  

                                                           
 (۲۱۷ -۲۱۱، ص ۱)ابن قدامه، ج (1 )

 (.۸۱، ص ۱، جشافعي) (2 )

 (۱۹۵۵، ص ۹)بوساق، ج (3 )

 (.۹۱۱، ص ۲)ابن ماجه، ج (4 )

 (.۹۱۱، ص ۲)ابن ماجه، ج (5 )

 (.۹۸، ص ۱ج ،0111 – 0111، بغدادي) (6 )

 (.۲۹۱، ص ۲)مالک، ج (7 )

 (۱۱۱، ص ۱جمرغيناني ) (8 )
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اص فاااي القتلااى الحاار باااالحر و العبااد بالعباااد و األنثااى بااااألنثى قولااه تعااالى : } ياااا أيهااا الاااذين آمنااوا كتااب علااايكم القصاا  - 

 1( . ووجه االستدالل : عدم التفصيل في الحر بين مؤمن و غيره.11{.)البقرة: 

  2قوله عليه الصالة و السالم:) العمد قود إال أن يعفو ولي المقتول ( .

 3و هذا عمد فيجب القود به ، أي قتل القاتل ،وهو القصاص.

أن ظااااهر الكتااااب فااارض القصااااص باااين الماااؤمنين المكلفاااين الاااذين ربطااات   -حجاااة اإلماااام الشاااافعي رحماااه هللا تعاااالى : 

 بينهم أخوة اإليمان ، إذا قتل بعضهم بعضاً ، ال من انقطعت بهم الرابطة . 

 4ال.سنة المصطفى عليه الصالة و السالم حيث ثبت الدليل أنه ال يقتل مسلم بغيره بحال من األحو -

قااااول النبااااي صاااالى هللا عليااااه و ساااالم : ل المساااالمون تتكافااااأ دماااااؤهم ، و    -أمااااا حجااااة اإلمااااام أحمااااد رحمااااه هللا تعااااالى : 

 5يسعى بذمتهم أدناهم ، و ال يقتل مؤمن بكافرل.

الااااذمي منقاااااوص بااااالكفر ، و هاااااو فااااي هاااااذا كالمساااااتأمن ، و موافقااااة أباااااي حنيفااااة الجماعاااااة علااااى أن المسااااالم ال يقااااااد 

 6. فكذلك الذمي إذا قتله المسلم ال يقتل به. بالمستأمن

 المسألة الرابعة : المقدار المحرم في الرضاع

ن الرضااااع يثبااات حرماااة النكاااات كماااا يثبتهاااا النساااب ، و إنماااا اختلفاااوا فاااي مساااائل متعلقاااة بالرضااااع ، باااأاتفاااق العلمااااء 

 منها : المقدار الذي يثبت به التحريم ؟

ماااا هللا تعاااالى : أن قليااال الرضااااع و كثيااارة ساااواء فاااي ثباااوت التحاااريم. قاااال اإلماااام فاااذهب مالاااك و أباااو حنيفاااة رحمه  -0

 7مالك في الموطأ : الرضاعة قليلها و كثيرها إذا كان في الحولين تحرم.

 وذهب الشافعي رحمه هللا تعالى : أن التحريم ال يثبت إال بخمس رضعات متفرقات .

 قليل الرضاع و كثيره يحرم .   -وعن أحمد رحمه هللا تعالى ثالث روايات : أ 

 8ال يثبت التحريم إال بثالث رضعات . أن التحريم يتعلق بخمس رضعات فصاعداً.

اااااتُكُ  هَاااااتُُكْم َوبَنَاااااتُُكْم َوأََخااااَواتُُكْم َوَعمَّ َمااااْت َعلَااااْيُكْم أُمَّ ُِ أمااااا الحنفيااااة فاااااحتجوا بقولااااه تعااااالى:ل ُحرِّ
ْم َوَخااااااَلتُُكْم َوبَنَاااااُت اأْلَ

هَااااُت نَِساااائُِكْم َورَ  َضااااَعِة َوأُمَّ تِاااي أَْرَضاااْعنَُكْم َوأََخاااَواتُُكْم ِماااَن الرَّ هَااااتُُكُم الالَّ تِاااي فِاااي ُحُجاااوِرُكْم ِماااْن َوبَنَااااُت اأْلُْخاااِت َوأُمَّ بَاااائِبُُكُم الالَّ

تِاااي َدَخْلاااتُْم بِِهااانَّ فَاااإِْن لَااامْ  ا تَُكونُاااوا َدَخْلاااتُْم بِِهااانَّ فَااااَل ُجنَااااَت َعلَاااْيُكْم َوَحاَلئِاااُل أَْبنَاااائُِكُم الَّاااِذيَن ِماااْن أَْصااااَلبُِكْم َوأَْن تَْجَمُعاااو نَِساااائُِكُم الالَّ

َ َكاَن َغفُوًرا َرِحيًما ل .   9بَْيَن اأْلُْختَْيِن إاِلَّ َما قَْد َسلََف إِنَّ هللاَّ

                                                           
 (.۵۱۹، ص  01/12/2013بغا ، ) (1 )

 (.۹۱، ص ۹ج، 0111 – 0111بغدادي، ) (2 )

 (.۵۱۹، ص ۱ج ،0111 – 0111، بغدادي) (3 )

 (.۵۱۹، ص ۱ج ،0111 – 0111، بغدادي) (۱)

 (۲۱۸، ص ۸)ابن قدامه ، ج (۲)

 (۲۱۸، ص ۸)ابن قدامه ، ج (۹)

  (.۲۲۹، ص ۱، جمرغيناني) (۱)

 (.۵۱۱، ص ۲،ج01/12/2013 بغا ، ) (۵)

 (.۲۹)النساء/  (۱)
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يم بفعااال الرضااااعة مااان غيااار فصااال باااين قليااال أو كثيااار ، وهاااذا ماااذهب ابااان وجاااه االساااتدالل : أن هللا تعاااالى علّاااق التحااار 

 1عمر.

حجااااة الشااااافعي ، والصااااحيح فااااي مااااذهب أحمااااد ، رحمهمااااا هللا تعااااالى : أن آيااااة الرضاااااع عامااااة وخّصصااااتها الساااانة 

المحكياااااة عااااان رساااااول هللا صااااالى هللا علياااااه وسااااالم ، وبحاااااديث الرساااااول علياااااه الصاااااالة والساااااالم : ل ال تحااااارم المصاااااة 

 2تان ، وال الرضعة والرضعتان ل ، وما استدل به الشافعي استدل به الحنابلة للصحيح من مذهبهم.والمص

 البحث نتائج

 :يمكن عرض أهم نتائج البحث من خالل النقاط التالية

 .على أمر  من األمور الدينية -صلى هللا عليه وسلم  -أوالً: اإلجماع اتِّفاق علماء العصر من أُمَّة محمد 

ثانياً: البد للمجتهد والمجمعين توفر صفات ستة: االستقالل باللغة العربية، ومعرفة ب يات األحكام وأحاديث األحكام، 

و فقه النفس يتطلَّب فَْهم الواقع وإنزال األدلة عليه، بما يُحقق العدَل  -واإلحاطة بطُرق القياس ومراتب األدلة، وفقه النفس 

 ومصلحة المسلمين.

 ،ِمن ُمستَند؛ ألنَّ أهل اإلجماع ليس لديهم االستقالل بإثبات األحكام؛ فوَجب أن يَكون عن ُمستند شرعي إلجماع بدَّ لالثالثاٌ: 

.و نَّة، و أن يكون اإلجماع في ُحكم  شرعي  عَملي   عدم ُمخالَفة اإلجماع لنَص  في الِكتاب والسُّ

والذي ترجح لدی الباحث أن اإلجماع السكوتي ليس سكوتي، اع رابعاٌ: يتنوع اإلجماع إلى نوعين إجماع صريح، وإجم

 .وهللا أعلم .إجماعا، ألن السكوت ليس صريحا في الموافقة فال يكون إجماعا الفتقاره إلى عنصر الموافقة فال يكون حجة

ع يتحقق القول : أن اإلجماع يتحقق به وحدة كلمة المسلمين، وخاصة فقهاء األمة اإلسالمية، ومن خالل اإلجماخامسا

 الراجح والصواب إن شاء هللا تعالى.

 التوصیات

 :وفي األخير أوصي بمايلي

لاااه أهمياااة كبااارى فاااي التشاااريع، لماااا يحققاااه مااان أماااور كثيااارة، ولعااال مااان أبرزهاااا أناااه يحقاااق مبااادأ الشاااورى  إلجمااااعا -۱

بإساااتنباط األحكاااام الشااارعية مااان خاااالل ئل المساااتجدة التاااي لااايس فيهاااا نصاااوص شااارعية يقاااوم المجتهاااد فاااي االجتهااااد، والمساااا

النصاااوص القرآنياااة واألحادياااث النبوياااة، وعرضاااها علاااى فقهااااء األماااة اإلساااالمية كاااي يظهاااروا آراءهااام فاااي تلاااك المساااألة 

 ليتحقق بذلك شمل كلمة الفقهاء ووحدة كلمتهم من خالل إجماعهم.

التمساااااك بالااااادليل مهماااااا خاااااالف آراء أوصاااااي الفقهااااااء والمجتهااااادين بنباااااذ التعصاااااب لااااا راء الرجاااااال وماااااذاهبهم، و -4

 الرجال و مذاهبهم.

                                                           
  (.۵۱۱،ص ۲،، ج 01/12/2013 بغا ، ) (۱)

 (.۱۹۸، ص ۸ج ابن قدامه،) (۲)

http://www.ajrsp.com/


م 0202-9-5والعشرون | تأريخ اإلصدار:  التاسع المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار  

   

 

  www.ajrsp.com                                                                                                                                        226 

 ISSN: 2706-6495 

أوصاااي عاماااة المسااالمين بالتمسااالك بفتااااوى العلمااااء الرباااانيين الاااذين يفتاااون باألدلاااة الشااارعية وأن اليتجااارؤا بمخالفاااة  -1 

 اجماع الفقهاء واتفاقاتهم.

 المصادر

 القران الکريم    

 بيروت. .الجديدةدار ا فاق  .األحكام فی أصول االحکام القرطبي.أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد األندلسي  حزم،ابن  .0

 .الثانيةالطبعة  .روضة الناظر وجنة المناظر م.4114-هـ0241 محمد.ابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن  .4

 لبنان. .والتوزيعمؤسسة الريّان للطباعة والنشر 

  .. بيروتالفكردار  .األولىالطبعة  .المغني هـ ق.0215 .ابن قدامة، عبد هللا بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد .1

 بيروت. الفكر.دار  .ماجهسنن ابن  .القزوينيابن ماجه، الحافظ ابي عبد هللا محمد بن يزيد  .2

دار طيبة للنشر  .الثانية الطبعة: . تفسير ابن كثير م. 0111 -هـ 0241 .الدمشقيإسماعيل بن عمر بن كثير القرشي  فداء،الأبو  .5

 . رياض.والتوزيع

  السعودي. االسالمية.الجامعة  .االسالميةاالجماع في الشريعة م.  0111 يونية-هـ مايو 0111. عليان رشدي، .1

 .الوصولنهاية السول شرت منهاج  م.0111-هـ0241 الدين.عبد الرحيم بن الحسن بن علي الشافعّي، أبو محمد، جمال  اإلسنوي، .1

  .لبنان-بيروت العلمية.دار الكتب  األولى.الطبعة: 

 -بيروت .اإلسالميالمكتب اإلحكام في أصول األحكام  الثعلبي.أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم  آمدي، .1

 لبنان. -دمشق

 .بيروت –دار الفكر  .التحريرتيسير   .حنفيأمين بن محمود البخاري  بادشاه، محمدأمير  .1

 دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع.  . االسالميأثراألدلة المختلف فيها في الفقه  .01/12/2013. بغا، دکتور مصطفی ديب .01

 دمشق.

 .بيروت المعرفة.دار  .الدارقطنيسنن  .0111 – 0111 .قطني بغدادي، علي بن عمر أبو الحسن الدار .00

 المكرمة.مكة  الباز.مكتبة دار  .الکبریسنن البيهقي  . 0112 – 0202 بكر.أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو  بيهقي، .04

 .الطبعة األولى . البرهان في أصول الفقه م. 0111 -هـ  0201 المعاليجويني، عبد الملك بن عبد هللا بن يوسف بن محمد أبو  .01

 .لبنان بيروت.دار الكتب العلمية 

، دار الكتاب كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي البخاري،حنفي، عبد العزيز بن أحمد بن محمد، عالء الدين  .02

 . قاهرة.اإلسالمي

 مصر. .االزهرمکتبة الدعوة شباب  .الفقهعلم أصول  . ۲۱۱۹/۱۱/۸ .عبد الوهابخالف،  .05

 www.alukah.net .اإلسالمية الشريعةدراسة اصولية عن االجماع في  أحمد. معبد المنعأ. د. فؤاد  .01

 ايران. .الهدايةدار  .العروستاج  .أبو الفيي .الحسينيزبيدي، محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق  .01

 بيروت. المعرفة.دار  .السرخسيأصول   األئمة.سرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس  .01

مکة  .ليةالفيصالمکتبة  الطبعة الثانية.  .الوصيةالفرائي وشرت ايات  أحمد.بن  عبد هللابن  عبد الرحمنالقاسم  سهيلی، أبو .01

  .المکرمة

http://www.ajrsp.com/


م 0202-9-5والعشرون | تأريخ اإلصدار:  التاسع المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار  

   

 

  www.ajrsp.com                                                                                                                                        227 

 ISSN: 2706-6495 

 لمكي.اأبو عبد هللا محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي  شافعي، .41 

 .مصر .الحلبيمكتبه   .األولىالطبعة:  .الرسالة م.0121هـ/0151

 بيروت. العلمية.دار الكتب  .القرآنأحكام  .م0111ه  0211 هللا،شافعي، محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد  .40

 . بيروت.دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع االولى.الطبعة  .ألما. م0111ه  0211 .ادريسعبد هللا محمد بن  شافعی، ابي .44

 دمشق الكتاب العربي. . داراألصولإرشاد الفحول الی تحقيق الحق من علم  محمد.شوكاني، محمد بن علي بن   .41

 بيروت. .العلميةدار الكتب  .األولىالطبعة:  .المستصفى  م.0111 -هـ 0201 الغزالي.أبو حامد محمد بن محمد  طوسي، .42

  لبنان. االسالمي. دار الغرب  الذخيرة.  م.0112 .إدريسقرافي، شهاب الدين أحمد بن  .45

  .العربي. مصردار إحياء التراث  .الموطاء .األصبحي عبد هللامالک، مالك بن أنس أبو  .41

 بيروت لبنان. العربي.دار احياء التراث  .البدايةالهداية شرت  .مرغيناني، المرغيناني .41

 

 

المجلة األكاديمية لِلبحاث والنشر  ،حکمت هللا حفیظ/ الباحث بهار، أحمد علي/ الباحث ،2021 ©جميع الحقوق محفوظة 

 (CC BY NC) العلمي.

 

http://www.ajrsp.com/

