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اإلجماعمستند
الدكتورإعداد 

الرحیمعبدحمزةمحمدالسید
الفقهأصولبقسمالمدرس

والقانونالشریعةكلیةفي
دقهلیة-األشرافبتفهنا

م٢٠١٥هـ ١٤٣٦
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الرحیمالرحمناهللابسم
:تعالياهللاقال

َیـــا َأیهـــا الـــذین آمنـــوا َأطیعـــوا اللـــه و َُ َّ َِّ ُِ َ َ َ َ ُّ َُأطیعـــوا َ ِ
ِالرسـول وُأولــي اَألمــر مــنكم فــإن تنــازعتم فــي  ِْ ُْ َْ َ ََ ْ ِ َ ُ ْ ِ ْ ْ َِّ َ ُ
ْشـــيء فـــردوه إلـــى اللـــه والرســـول إن كنـــتم  ُُ ْ ُ ْ ِ ِِ ُ ََّ ِ ٍَّ َ ُ ُّ َ ْ َ
ُتؤمنون بالله والیوم اآلخر ذلك خیر وَأحـسن  ََ َ َْ ٌْ َ َ ِ ِ َِ ِ َ ْ ِ ْ َ ْ َّ ِ ُ ِ ْ ُ

ًتأویال  ِ )٥٩:سورة النساء(َْ

العظیماهللاصدق
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مقدمة
كعبــــةوالمرســـلیناألنبیـــاءإمــــامعلـــيوالـــسالموالــــصالةالعـــالمین،ربهللالحمـــد
الـــذینوصــحبهألــهوعلــيالــسائرینوقـــدوةالفهــم،أســوةالمتــشرعین،وقبلــةالعلــم،
.كثیراتسلیماوسلمالدینلناحملوا

المواهـــبلهـــاأجـــزلووأعطاهـــا،المحمدیـــةاألمـــةحبـــاقـــد-وعـــالجـــل–اهللافـــإن

.ّوعالهاقدرهاورفعوزكاها،
إجماعهاجعل-وعالجل–اهللاأنالربانیةوالعطایااللدنیة،المواهبهذهومن

عليتجتمعالأمتىإن): ((األفخمورسولنااألكرم،نبینافقالًمعصوما،
منركنبكلاالهتماموجبالمكانة؛بهذهاإلجماع،كانولما،)١()ضاللة
.بنیانهمنَِلبنةكلوتثبیتأركانه،

ذكـربـابالفـتن،كتـاب--األشـعريمالكأبيحدیثمن: السننفيداوودأبوأخرجه)١(
-ه١٤٣٠األولـي،الطبعةالعالمیة،الرسالةدار: ط،٤٢٥٣ح٣/٣٠٧: ودالئلهاالفتن

.م٢٠٠٩
٢/١٣٠٣: األعظمالسوادبابفتن،الكتاب--أنسحدیثمنسننه،فيماجهوابن

.الحلبيالبابيعیسيفیصلالعربیة،الكتبإحیاءدار: ط،٣٩٥٠ح
ح٤/٤٦٦: الجماعــةلــزومفـيجــاءمــابـابعمــر،ابـنحــدیثمــنجامعـهفــيوالترمـذي
.م١٩٧٥-ه١٣٩٥الثانیة،الطبعةالحلبي،مصطفي: ط٢١٦٧

بنیحیيضعفهوقدرفاعة،بنمعاننادهاسفيألنضعیف؛االسنادبهذاالحدیثوهذا
مختـصرأحادیـثبمعرفـةالطالـبتحفـةفـيكثیـرابننقلكماوغیرهما،حبانوابنمعین
.م١٩٩٦-ه١٤١٦: الثانیةالطبعةحزمابندار: ط،١٢٣ص: الحاجبابن

ـــزالال) : (قولـــهمنهـــاالـــصحیحینفـــيشـــواهدالحـــدیثلهـــذالكـــن ـــىمـــنطائفـــةت أمت
كتـاب-صـحیحهفـيالبخـارياإلمـامأخرجه(ظاهرونوهماهللا،أمریأتیهمتىحظاهرین

علــيظــاهرینأمتــىمــنطائفــةتــزالال) (النبــيقــولبــابوالــسنة،بالكتــاباالعتــصام
عـنمـصورةالنجـاةطـوقدار: ط٧٣١١ح٩/١٠١: شـعبةبـنالمغیرةحدیثمنالحق

.ه١٤٢٢األوليالطبعةيالباقعبدفؤادمحمدترقیمبإضافةالسلطانیة



-١٥٦٢-

ُقوامفهماألصولیون؛السادةبذلكقامقدًوحقا ائتالفهوبهمُّوقوامه،الدینهذاِ
.وقاربوافسددواالكمالورامواوأحكموا،فاجتهدواوانتظامه،

فاإلجماع) اإلجماعمستند(وهوالبحثلهذااختیاريجاءالمنطلقهذاومن
هذاینعقدفهلالكلیة،األصولمنمتینوأصلالشرعیة،دلةاألمنركینركن

كانٕواذاعلیه؟،ویعولإلیهیستندمستندمنالبدأممستندعنالاألصل
.ًظنیا؟المستندهذایكونأنیجوزفهل.. انعقادهشروطمنالمستند




ُیحتاجأنهإذالفقه؛أصولعلمفيالمهمةاألبوابمناإلجماعاببأن)١
الذيالبنیانهووالمستندالمستجدةوالحوادثالقدیمة،المسائلفيإلیه
معرفةكانفإذابمكان،األهمیةمندراستهفكانتاإلجماععلیهیقوم

فهوبهإالالواجبیتمالفماًأیضا،واجبةأساسهفمعرفةواجبةالشيء
.واجب

عليبهوقامتوالبرهان،الدلیلعليتربتاإلسالمیةالشخصیةأن)٢
المعنيهذاتوضحاإلجماعمستنددراسةكانتفإذاواإلیمان،الیقین
.مطلوبةأنهاجرمفالالمبنيهذاوترفع


یبدأتحلیلي،استقرائيوصفيمنهجفیهُیتبعأنتقتضيالبحثهذاطبیعةإن
ثبوتمنوالتوثیقصحتها،منوالتأكدوتصنیفهاالجزئیاتباستقراءباحثال

وهووترجیحاتبنتائجذلككلیتوجثمتفسیرآت،منحولهایدورومانسبتها،

ــهبــابالجهــاد،كتــابصــحیحه،فــيومــسلم ظــاهرینأمتــىمــنطائفــةتــزالال): (قول
: ط١٠٣٧ح٢/١٥٢٤:--معاویــةحــدیثمــن: خــالفهممــنیــضرهمالالحــقعلــي
.بیروت-العربيالتراثإحیاءدار
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المقررةالضوابطمنإطارفيبینهماوالموازنةواألقوالاآلراءبینمقارنًأیضا
.المجالهذافي
وتمهیـد،مقدمـة،فـيیـأتيأنالموضوعهذايفالبحثاقتضيوقد

.وخاتمةمباحثوثالثة
وخطتهالبحث،ومنهجاختیاره،وسببالبحثأهمیةفيفهي.
ومستندهاإلجماعتعریففيوهو.

مطلبینفيوهولإلجماعمستنداشتراطفي: االولالمبحث:
.المسألةفياألصولعلماءأقوال: األولالمطلـب
.والترجیحومناقشتها،األصولیینأدلةذكر: الثانيالمطلب

القطعیةحیثمنبهقالمنعنداإلجماعمستندنوعفي: الثانيالمبحث
:مطلبینفيوهووالظنیة
.القطعياإلجماعمستند: األولالمطلـب
:الظنياإلجماعمستند: الثانيالمطلب
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لإلجماع؟ًمستنداالقیاسیكونأنیصلحهل: ولاألالفـرع

لإلجماع؟ًمستنداالواحدخبریكونأنیصلحهل:الثانيالفرع
؟لإلجماعًمستنداتكونأنالمرسلةالمصلحةتصلحهل:الثالثالفرع

فيوهولإلجماعِمستنداشتراطعنتتفرعمسائلفي: الثالثالمبحث
:مطلبین
الحكمعليًمنعقدایكونفهلبمستند،اإلجماععقدانإذا: األولالمطلـب
.للحكم؟الموجبالدلیلعليًمنعقدایكونأو. بالدلیلالثابت

العلمعدمفياألمةوتشتركاإلجماعیخالفخبرورودفي: الثانيالمطلب
.به
بحثيخاللمنإلیهاتوصلتالتيوالتوصیاتالنتائجأهموبها: الخاتمة.

....السبیلقصداهللاوعلي
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التمهيـــــد
:أمرينيفوهو

اإلمجاعتعريف: األول
اإلمجاعمستندتعريف:الثاني
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التمهيد
اإلمجاعمستندتعريف

.اإلمجاعبتعريف:أوالوأبدا
.همستنـــدبتعريف:وثانيا

اإلمجاعتعريف: أوال


علیـــهعـــزمأياألمـــر،علـــيفـــالنأجمـــع: یقـــال.. التـــامالعـــزم
ُفَأجمعوا: (تعاليقولهومنهوصمم، ِ ْ َْأمركمَ َُ ْوشركاءكمْ َُ ََ ُ َ()١(.
قــولًأیــضاهومنــتریــدون،مــالتــدبرواشــركاءكموادعــواأمــركماعزمــوا

ِیجمعاللمنصیامال): ((النبي ُ .)٢()اللیلمنالصیامُ
.)٣(الفجرطلوعقبلالصیامینوولمیعزملممنأي

).٧١(اآلیةمن: یونسسورة) ١(
یـومبـصیاماألمـربـابالتطـوع،صـومأبـوابجمـاعفـيصـحیحه،فـيخزیمـةابـنأخرجـه) ٢(

ابـــنصـــحیح: وینظـــرصـــحیح،اســـناده: الحـــدیثوهـــذا،٢٠٩١ح٢/١٠٠٥:عاشـــوراء
الطبعــــةاإلســــالمي،المكتــــب: طاألعظمــــيمــــصطفيالــــدكتورتحقیــــق.. ٢/٥: خزیمــــة
.م٢٠٠٣-ه١٤٢٤: الثالثة

الهدایــة،دار: ط٢٠/٤٦٩: الزبیــديلمرتــضيالقــاموسجــواهرمــنالعــروستــاج: ینظــر) ٣(
البقـــاءأبـــيالحـــسینيموســـيبـــنألیـــوباللغویـــةوالفـــروقالمـــصطلحاتمعجـــموالكلیـــات
. بیروت-الرسالةمؤسسة: طالمصري،ومحمددرویش،عدنان: تحقیق١/٤٢: الحنفي



-١٥٦٧-


.)١(أتفقوا: أيكذا،عليالقومأجمع: تقول

:المعنیینبینالفرق-
ـــياإلجمـــاعأن معـــزإذافالواحـــدالواحـــد،مـــنیتـــصوراألولالمعنـــيعل

.علیهأجمعفقدأمرعليوصمم
.متعددمنفیهفالبد: الثانيالمعنيأما

أنالـسمعانيابـنذكـرلـذا: الثـانيالمعنـيهـوفیـهنحـنماإليواألقرب-
.بالشرعأشبهوالثانيباللغة،أشبه: األولالمعني

.)٢(العزموبینبینهًمشتركااللفظوكونًلغویا،معنىكونهینافيالوهذا



الـشروطفـيالخـتالفهموذلـكاإلجمـاع؛حدفيًواسعاًاختالفااألصولیوناختلف
.اآلخرالبعضذلكفيویخالفهمانعقادهفيواجبةبعضهمیراهاالتي


اقاتف: (بأنهعرفهوقدالمحبوبي،الحنفيالشریعةصدرتعریف

.)٣(شرعيحكمعليعصرفي) (محمدأمةمنالمجتهدین
اإلجماعفيلهادخلالالدنیویةاالحكامأن: التعریفهذامنویبدو-

ونقلهاالشرعیة،األحكامعليفاإلجماع،)شرعيحكمعلي(لقیدوذلك
.القطعیفیدًإجماعا

م،٢٠٠١-األولــيالطبعــة–بیــروتالعربــي،التــراثاحیــاءدار: ط،١/٢٥٣: للهــروياللغــةتهــذیب: ینظــر) ١(
. ١/٤٢:والكلیات

ـــةقواطـــع)٢( ـــياألدل ـــرألب ـــسمعانيالمظف ـــةالكتـــبدار: ط١/٤٦١: ال ـــروت-العلمی ـــان–بی -ه١٤١٨) ١(طلبن
علــممــنالحــقتحقیــقإلــيالفحــولٕوارشــاد،الــشافعياســماعیلحــسنمحمــدحــسنمحمــد: تحقیــق، ١٩٩٩

. م١٩٩٩-ه١٤١٩: األوليعةالطبالعربي،الكتابدار: ط١/١٩٣: الشوكانيللعالمةاألصول
: ط٢/٨١: الـــشریعةلـــصدركالهمـــاالتنقـــیحلمـــتنشـــرحوالتوضـــیحللتفتـــازاني،التوضـــیحعلـــيالتلـــویحشـــرح) ٣(

. مصر-صبیحمكتبة
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فإننوعمموهوالقطع،یفیدنقليكلجعلأنهإالالتعریفوجاهةومع-
قطعیة،یجعلهاعلیهااإلجماعأنإالالظنیةالنصوصمنالكثیرهناك
استنبطهاالصادقالمخبربهایصرحلممستقبلیةحسیةًأموراهناكأنكما

حیثاإلجماعفائدةتظهرهناومنبهانطقنصوصمنالمجتهدون
.قطعيإليالظنيیحول
أمةاتفاق: (بأنهعرفهوقد،اإلسالمحجةللغزاليوهو

.)١()الدینیةاألمورمنأمرعليخاصة) (محمد
ُیحمللماالتعریفهذاعليالعلماءبعضاعترضوقد- المعانمنَ

.یرتضونها
.اإلجماع؟فيالعوامدخولعليیدل)" (محمدأمة: "فقوله)١
فيینعقدقداإلجماعأنیريوكأنه،)(النبيوفاةبعدقیدذكرهعدم)٢

).(النبيزمن
لهذاذكرهعدممنویفهم،)العصورمنعصرفي(قیدیذكرلمًوأیضا)٣

القیامة،یومإليالمجتهدینجمیعباتفاقإالینعقدالاإلجماعأن: القید
.ًأبداإجماعتحققعدم: معناهوهذا

-ه١٤١٣: األولـــيالطبعـــةالعلمیــة،الكتـــبدار: ط١/١٣٧: الغزالــيلإلمـــامالمستــصفي)١(
. م١٩٩٣
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تصحیحوحاولوااالعتراضات،هذهعناإلجابةالعلماءبعضحاولوقد
.)١(الجمهوركالمیوافقحتىعریف،الت

َجمعأنهإذالمختاروهوللجمهور،وهوالثالثالتعریف َ َومنع،َ َّعرفوهوقدََ
منعصرفيوفاته،بعد،)(محمدأمةمنالمجتهدیناتفاق: (بأنه

.)٢()األمورمنأمرعليالعصور
منراجحالهوكانلذا.. األركانبینوجمعاالعتراضات،منسلموقد-

.التعاریف

اإلمجاعمستند: ثانيا
ُعرفتأنوبعد ّ ِّنعرفبصدده،نحنالذيبحثنافيإلیهالمضافوهواإلجماع،َ ُ

.العبارةتكتملحتى) المضافوهو(بالمستند

َسند(الفعلمن:اللغةفيالمستند َ بمعنيوالسندوالمستند،)َ
.واحد


٣(كذازمانفيكذاكانتقولإلیهًتسنداألشیاءألنوذلك(.

الطبعـــــةالبـــــاز،مـــــصطفينـــــزارمكتبـــــة: ط٦/٢٥٤٦: للقرافـــــياألصـــــولنفـــــائس: ینظــــر) ١(
ـــي : ط٤/٢٢:الـــرازيلإلمـــاموالمحـــصول،١/١٣٧: والمستـــصفيم،١٩٩٥-١٤١٦:األول
ابـنمختـصرشـرحالمختـصربیـانوم،١٩٩٧-ه١٤١٨الثالثـةالطبعـةالرسـالةمؤسـسة

ــــسعودیة-المــــدنيدار: ط١/٥٢٣: لألصــــفهانيالحاجــــب ــــيالطبعــــةال -ه١٤٠٦األول
أمیـربـابنالمعـروفمحمـدبـنمحمـدبـنمحمـدالـدینلشمسوالتحبیرالتقریروم،١٩٨٦

. م١٩٨٣-ه١٤٠٣:الثانیةالطبعة-العلمیةالكتبدار: ط٣/٨٣: حاج
الــــدینبــــدراإلمــــامتــــألیفالــــسبكيالــــدینلتــــاجالجوامــــعبجمــــعالمــــسامعتــــشنیف: ینظــــر) ٢(

ـــعرباهللاعبـــد/ د: تحقیـــققرطبـــةمؤســـسة: ط٣/٧٥: الزركـــشي ـــدســـید/دوی العزیـــز،عب
علـيالحـسینأبـيالـدینسـیفاإلمـامالعالمـةالـشیختـألیفاألحكـامأصـولفـيواإلحكام

.م١٩٦٧-١٣٨٧-القاهرة-الحلبيمؤسسة: ط١/١٨٠: اآلمديمحمدبنعليأبيبن
تحقیــقالهـالل،ومكتبـةدار: ط٧/٢٩٩: الفراهیـديأحمـدبــنللخلیـلالعـینكتـاب: ینظـر) ٣(



-١٥٧٠-

استنادهموعلیهسندهمبأمرهموالقائمالقوملعمید: یقالومنه
.)٢(مستندكفهوعلیهاعتمدتشيءفكلوهكذا،،)١(ومعتمدهم

ًمـــسنداالـــدلیلكـــانهنـــاومـــن- َ إذالـــشرعي،الحكـــمقبـــولفـــيعلیـــهیعتمـــدُ
ًمعنویـــــایكـــــونوقـــــدحـــــائط،علـــــيكاســـــتنادكًیاحـــــسیكـــــونقـــــدالمـــــستند

.)٣(الحكمتقریرفيالدلیلإليكاستنادك
مـــــنوالمـــــستند:"الزمخـــــشريقـــــالكمـــــاوالمعنـــــويالحـــــسيالتعاضـــــدفهـــــو

أيمتـــساندینالـــذئبانعلیـــهوأقبـــلأمـــري،إلیـــهأســـندت: تقـــولالتعاضـــد،
.)٤("متعاضدین


منًجلیابرزٕوانمااإلجماع،مستندتعریفعلياألصولیونینصلم-

.علیهاإلجماعیرجعالذيالدلیلأنهعنهحدیثهم
الداعي: (شارحهوقال،)بالسبب: (البزدوياإلسالمفخراإلمامفسماه

.)٥()اإلجماعإليیدعوهمالذيالسببأي
َوعنون- َ ْ إليالداعيالسبببیانفي: (فقالالمسألةالسمرقندياإلمامَ

.)١()علیهالحاملاإلجماع

. السامرائيابراهیم/ودالمخزومي،يمهد/د
العتیقة،المكتبة: ط،٢/٢٢٢: عیاضللقاضياآلثارصحاحعلياألنوارمشارق: ینظر) ١(

. التراثودار
: المرســـىســـیدهابـــنإســـماعیلبـــنعلـــيالحـــسینألبـــياألعظـــمالمحـــیطالمحكـــم: ینظـــر) ٢(

. م٢٠٠٠-ه١٤٢١األوليالطبعةبیروت-العلمیةالكتبدار: ط٨/٤٥٣
والتعریفـــــات،٢/٢٢٢: عیـــــاضللقاضـــــياآلثـــــارصـــــحاحعلـــــياألنـــــوارمـــــشارق: ینظـــــر) ٣(

-ه١٤٠٣-األولـيالطبعـة-لبنان–بیروت-العلمیةالكتبدار: ط١/٢١٢: للجرجاني
.  م١٩٨٣

ــــبدار: ط١/٤٧٧: للزمخــــشريالبالغــــةأســــاس) ٤( ــــةالكت ــــروت-العلمی الطبعــــةلبنــــان-بی
.م١٩٩٨-ه١٤١٩: األولي

العزیــزعبــدالــدینعــالءاإلمــامتــألیفالبــزدوياإلســالمفخــرأصــولعــناألســراركــشف) ٥(
.القاهرة-اإلسالميالكتابدار: ط٣/٢٦٣: البخاري



-١٥٧١-

الذيالدلیلهو: (فقالإسماعیلمحمدشعبان/ الدكتوراألستاذوعرفه-
.)٢()علیهأجمعواالذيالحكمفيالمجتهدونعلیهیعتمد

الداللةكقطعيالقطعي،الدلیلیشملعاموهودلیله،: اإلجماعفمستند-
.والقیاسالواحدكخبرالظنيویشملالمتواترة،والسنةالكریمالقرآنفي

مستند؟لإلجماعیكونأنیشترطفهل

..التاليالمبحثفيذلكعنالكالم

الطبعــةالتـراث،دارمكتبـة: ط٥٢٣ص: الــسمرقنديالـدینعـالءلإلمــاماألصـولمیـزان) ١(
.م١٩٩٧-ه١٤١٨الثانیة،

ص: إســـماعیلمحمـــدشـــعبان/ الـــدكتوراألســـتاذتـــألیفالقیـــاسواإلجمـــاعحـــولدراســـات) ٢(
. القاهرة–المصریةالنهضةمكتبة: ط١١٩



-١٥٧٢-

األولاملبحث
)اإلمجاعمستنداشرتاط(

:مطلبنيعليويشتمل
.املسألةيفالعلماءأقوال:األولاملطلـب

ومناقشتهااألصوليني،أدلةيف:الثانياملطلب
.املذاهببنيوالرتجيح



-١٥٧٣-

األولاملبحث
)اإلمجاعمستنداشرتاط(

فياشتراطهمدينعرفأنبنایجدر) اإلجماعمستند(مصطلحَّعرفناأنبعد
ْونجملذلك،فياألصولیوناختلفوقداإلجماع،انعقاد :مطلبینفيالمسألةُ






-تثبیتفيالمجمعونإلیهیستندمستندمنلإلجماعالبد
.)١(الجمهورقولوهوإجماعهم،

الاإلجماعإن: والمتكلمینالفقهاءمنالعلماءعامةقال:السمرقنديقال-
.)٢(دلیلعنإالینعقد

.)٣(مستندعنإالإجماعال:الحاجبابنقال-

االستقاللرتبةلهملیساالجتهادأهلألنمستندمنلهوالبد: الزركشيقال-
.)٤(األحكامبإثبات

ـــــشنیف،١/٢٠٣٦: لآلمـــــدياإلحكـــــام) ١( ،٣/١٣٢: للزركـــــشيالجوامـــــعبجمـــــعالمـــــسامعوت
عبــدبـنالـسالمعبـدتیمیـة،آلمـنثالثـةتـصنیفهعلـينتـابعالفقـهأصـولفـيوالمـسودة

جمعهــا: الحلــیمعبــدبــنأحمــدالعبــاسأبــوالــدینتقــيالــسالم،عبــدبــنلــیمالحعبــد،اهللا
المــــدنيمطبعــــة: ط٢٧٥ص: الحرانــــيمحمــــدبــــنأحمــــدالحنبلــــيالــــدینشــــهابالفقیــــه
. م٢٠٠٨-ه١٤٢٩: األوليالطبعة

. ٥٢٣: االصولمیزان) ٢(
.م٢٠٠٦-١٤٢٧: األوليالطبعةحزمابندار: ط١/٤٧٩: الحاجبابنمختصر) ٣(
ودار: الكویــت-اإلســالمیةوالــشئوناألوقــافوزارة: ط٤/٤٥٠: للزركــشيالمحــیطالبحــر) ٤(



-١٥٧٤-

حصولیجوزالأنهالجماهیرمذهب: (السبكيالدینتاجاإلمامقال-
.)١()شرعيمستندعنإالاإلجماع



ٕوالهامهاهللابتوفیقبلمستندغیرمناإلجماعانعقادجوازأصحابهویري
قومعنالجبارعبدالقاضيحكاهالمتكلمینلبعضقولوهوللمجتهدین،

بعضعنالمسودةفيوحكاه،)٢(البصريالحسینأبونقلهكما
.)٣(المتكلمین

عنالجبارعبدوحكي: (فقالالبحرفيالمذهبهذاالزركشيحكيوقد
الختیاراهللایوفقهمبأنوالمصادفة،بالبختیحصلأنیجوزأنهقوم

صاحبوغلطُالبخت،منالمعجمةبالخاءوهومستند،غیرمنالصواب
عنیحصلأنیجوزمعناهفإنفاسد،وهوالشبهة،بمعنيفظنهالتحصیل

اهللایوفقبأنذلك،عليدلهمشرعيدلیلبغیرذكرهجلاهللامنتوفیق
.)٤()باإللهامللصواب

. م١٩٨٨-ه١٤٠٩: األوليالطبعة-الغردقة-مصرالصفوة
.٣/١٣٢: الجوامعبجمعالمسامعتشنیف) ١(
–العلمیــةالكتــبدار: ط٢/٧: الطیــبعلــيبــنمحمــدالبــصريالحــسینألبــيالمعتمــد) ٢(

.ه١٤٠٣: األوليالطبعةالمیسجلیس: تحقیق-بیروت
.٢٧٥ص: تیمیةآللالمسودة) ٣(
٢/٧٨:األرمويالدینلسراجالمحصولمنالتحصیل: وینظر،٤/٤٥٠: للزركشيالمحیطالبحر) ٤(

.م١٩٨٨-ه١٤٠٨االوليالطبعة-بیروت–الرسالةمؤسسة: ط



-١٥٧٥-




بأدلةمستندعنإالیكونالاإلجماعأنوهو: مذهبهمعليالجمهوراستدل
:أهمها

المصطفيالنبيحالمنأعليیكونالالعصمةفياألمةحالإن)١(
)(،بذلكأوليفاألمةخفي،أوظاهروحيعنإالیقولالوأنه)١(.

:یليبماالدلیلهذاقشونو

رسولفإنالفارق،معقیاس) (الرسولحالعلياألمةحالقیاسكمإن-
َوما: (تعاليلقولهدلیلغیرمنمنهالحكمامتنع،)(اهللا ُینطقَ ِْ ِعنَ َ

ََالهوى ْإن) ٣(ْ َهوِ َّإالُ ٌوحيِ ْ َیوحىَ ُ)٢()٤(.(

الرسولحقفيالخطأاعامتنعليالدلیلدلفإناألمة،حقفيذلكولیس-
) (الرسولقالفلواألمة،وكذلكیقول،فیما) (،منبحكموحكمًقوال

منهامتنعأنهغیرعلیه،الخطأالستحالةوذلكًحقا،إالكانلمادلیلغیر
.)٣(المذكورللنصدلیلبغیرالحكم


منذكرتموماالعصمةيفاشتركاقداألمة،وكذا) (األكرمالنبيأن-

منأعموالوحي،)(عصمتهعليدلیلهوبلًفرقالیسالقرآنيالنص
لنبیهًوتوفیقااهللامنًإلهامایكونوقدتعالي،اهللامنًنصایكونفقدالدلیل

).(

.١/٢٣٦:لآلمديواإلحكام،٥٢٨ص: األصولمیزان) ١(
).٣،٤(اآلیة: النجمسورة) ٢(
.١/٢٣٧: لآلمدياإلحكام) ٣(



-١٥٧٦-

الصحبمنًأحدانعلمفلمبالدلیل،مطالب) (بأنهالتسلیمبعدمأقولكما-
.قضاهحكمعليالدلیلب) (طالبهقدالكرام

نبیهألحكامالدالئلیبینأنحكمتهاقتضتمنه،ًتفضالتعالياهللاأنغیر-
)(،جائزالحالهذافيعلیهاألمةقیاسفكان.

خطأدلیلبالالدینفيالقولألنوذلكمستند،منلإلجماعالبدأنه)٢(
ُتقفََوال: (تعاليقالفقدعنه،منهيوهذاوضاللة َیسَلَماَْ َلكْ ِبهَ ِ

ٌْعلم ِ()٢)(١(.

عنإالشيءعلياالتفاقمنعادةیمنعوالهمماآلراءاختالفأن)٣(
.)٣(المستندهوالسببذلكفكانیوجبه،سبب

واحدلكلذلكلجازمستند،عنالالمجتهدونیحكمأنجازلوأنه)٤(
جازولوبه،واحدكلیقولبأنالحكمعليیجمعونإنمافإنهممنهم،

.)٤(مزیةذلكفيللجمعیكنلمآلحادهم،لكذ

فياالجتهادالشتراطیكنلمدلیلغیرمناإلجماعانعقادجازلوأنه)٥(
.)٥(علیهمجمعاالجتهاداشتراطألنمحالوهومعنى،المجمعین

منهمیتصوروالالدیانة،أهلالعلماءمنیكونإنمااإلجماعأن)٦(
بلالقلب،بتحكیمأوًجزافا،اليتعاهللاأحكاممنحكمعلياإلجماع

.)١(وعوهالنصوصمنمعنىأوسمعوه،حدیثعليبناء

).٣٦(اآلیةمن: اإلسراءسورة) ١(
.٣/٢٦٣: البزدويأصولعناألسراروكشف،١/٤٧٩: الحاجبابنمختصر) ٢(
بــنمحمــدللعالمــةالحاجــبابــنمختــصرشــرحوالنقــودوالــردود/ ٣/٢٦٣: األســراركــشف) ٣(

-ه١٤٢٦: األولـيالطبعـةالرشـد،مكتبـة: ط١/٥٦٧: الحنفـيالبـابرتيأحمدبنمحمود
.م٢٠٠٥

.١/٢٣٧: لآلمدياألحكامأصولفياإلحكام) ٤(
.نفسهالسابق) ٥(



-١٥٧٧-



لكانمستند،إليافتقرفلوبذاتهاقائمةحجةاإلجماعأن:األولالدلیل)١(
اعاإلجمانعقادعليفدلفائدةلإلجماعیكنولمالحجة،هوالمستند

.)٢(مستندبغیر

)٣(

ٕواسقاطبهاألخذجوازالفائدةإذممنوعفائدةلإلجماعیكنلم(قولكمأن: األول
.اإلجماعقبلجائزةكانتالتيالمخالفةوحرمةالدلیل،عنالبحث

.بهیقولواولمالدلیلعناإلجماعانعقادعدممفادهكالمكمأن: الثاني

الأنهمعباالتفاقحجةفإنه،)(الرسولبقولمنتقضكالمكمأن: لثالثا
بهنطقماعليإلیه،بهیوحيماوهودلیلعنإالیقولهمایقول

.النص

انعقادوقعقد: قالواأنهموهوبالوقوعاالستداللوهو:الثانيالدلیل)٢(
الق،الحوأجرةالحمام،أجرةعليكإجماعهممستند،غیرمناإلجماع

.)٤(ذلكونحوالخراجوأخذ


.٥٢٨ص: للسمرقندياألصولمیزان) ١(
وكـشف،١/٤٧٩: الحاجـبابنومختصر،١/٢٣٨: لآلمدياألحكامأصولفياإلحكام) ٢(

.٣/٢٦٣: األسرار
وكـشف،١/٤٧٩: الحاجـبابنومختصر،١/٢٣٨: لآلمدياألحكامأصولفياإلحكام) ٣(

ابــــنمختــــصر(المختــــصروبیــــان،١/٥٦٨:للبــــابرتيوالنقــــودوالــــردود،٣/٢٦٣: األســــرار
.١/٥٨٦: لألصفهاني) الحاجب

لــسلیمانالروضــةمختــصروشــرح،٣/٢٦٣: األســراروكــشف،١/٢٣٨: لآلمــدياإلحكــام) ٤(
.م١٩٨٧-ه١٤٠٧:األوليالطبعةالرسالةمؤسسة: ط،٣/١١٨:الطوفيالقويعبدبن



-١٥٧٨-

لهایكونأنالبدونحوهاالمذكورةاإلجماعاتوأنذلك،بوقوعالتسلیمبعدم
.)١(عنهباإلجماعاكتفاءینقلوهلمالمجتهدینأنإالمستند

اهللاعندفهوًحسناالمسلمونرآهما): ((قوله:الثالثالدلیل)٣(
.)٢()حسن

مستندبغیروحقحسنهوبماالمسلمینیلهماهللاأن: الداللةووجه
.)٣(حسناهللاعندفهوحسن،األمرهذاأنرأوافإذاشرعي،

َحسنیرونفالمسلمونذكروه،مایتحملالوالخبر: قلت ْ بعداألمرُ
.علیهاإلجماعثمالشرعیة،باألدلةعلیهواالستداللالبحث

غیرمنالضرورةبطریقتعاليهللاوخلقاإللهام،أن:الرابعالدلیل)٤(
یدخلهالواحد،حقفيذلكأنإالالجائزات،جملةمنهومستند،

.العادةباعتبارالعدمجانبویترجحاالحتمال،
.االحتمالالرتفاع) (رسولناحقفيحجةأنهتريأال
كونعليالدالئلقامتوقدمستند،بدونالمجتهدونأجمعفإذا

َِعلمضاللة،عليتجتمعالاألمةأنوحجة،اإلجماع بذلكألهمواأنهمُ
.)٤(دلیلغیرمن


.٣/٢٦٣: األسراروكشف،١/٢٣٨: لآلمدياإلحكام) ١(
: ط٣٦٠٠ح٣/٥٠٥: مــسعودبــناهللاعبــدمــسندالمــسند،فــيأحمــداإلمــامأخرجــه) ٢(

-م١٩٩٥-ه١٤١٦: األولـيالطبعـةشـاكر،محمـدأحمـد: تحقیق-القاهرة-الحدیثدار
طـارق: تحقیـق-القـاهرة-الحـرمیندار:ط٣٦٠٢ح٤/٥٨:األوسطالمعجمفيوالطبراني

ورجالــــهمــــسعود،ابــــنعلــــيموقــــوفوهــــوصــــحیح،إســــناده: والحــــدیث. اهللاعــــوضبــــن
.المسندمحققشاكرأحمدقالهموثوقون،

.٤/٤٥٠: المحیطالبحر) ٣(
.٣/٢٦٣: األسراروكشف،٥٢٤ص: األصولمیزان) ٤(



-١٥٧٩-

ًجزافاتعالياهللاأحكاممنحكمعلياالجتماعالمجتهدینمنیتصورالبأنه
منمعنيأوسمعوهنصعليیجتمعواأنالبدبلدلیل،إلياستنادغیرمن

أهلعملفهوبالهويأوًافاجزالحكموأماالحكم،فيًمؤثرارأوهالنصوص
.)١(البدعة

.٥٢٨ص: األصولومیزان،٣/٢٦٣: األسراركشف) ١(



-١٥٨٠-


أدلةعنوالجوابمنها،مناقشةإليیحتاجماومناقشةالفریقین،أدلةعرضبعد

.األصولیینجمهورمذهببترجیحالثاني،المذهب
:یأتيلماوذلكمستندمناإلجماعفيالبدأنهوهو

غیرمستندعنالإجماعوقوعأنسلمواالثانيالمذهبأصحابأن)١
.)١(الواقعفيموجود

مستند،غیرمنفیهااإلجماعوقوعوادعواًصوراذكرواقدكانوإوانفهم
أن: كالمكمغایةبأنالحجةوألزموهماألصولیونعلیهمردفقد

مفقودالمستندألنعنه،باإلجماعواكتفواالمستند،یذكروالمالمجتهدین
.)٢(لدیهم

جوازإليیؤديوهذاالحق،إليالوصولعدمحتملیالمستندعدمأن)٢
.)٣(اإلجماعفيالخطأ

فیمناالجتهادالشتراطیكنلمدلیلغیرمناإلجماعانعقادجازلو)٣
واحدلكلاالجتهاددرجةبلوغاشتراطألنمعني،اإلجماعفيبهیعتد
عاإلجماانعقدولوبالدلیل،المسألةفيینظرأن: سببهالمجمعین،من

لقاعدةخرقوهذاوغیره،المجتهداإلجماعفيلدخلمستندبغیر
.اإلجماع

.٣/١٣٢:المسامعوتشنیف،١/٢٣٨: لآلمدياإلحكامینظر) ١(
.٤/٤٥٠:للزركشيالمحیطوالبحر،١/٢٣٨: لآلمدياإلحكام) ٢(
ــمفــيالمهــذب) ٣( : النملــةمحمــدبــنعلــيبــنالكــریمعبــد: للــدكتورالمقــارنالفقــهأصــولعل

.م١٩٩٩-ه١٤٢٠-لياألوالطبعة-الریاض-الرشدمكتبة: ط٢/٩٠١



-١٥٨١-


الخالفإن: وقیلله،مستندالالذيباإلجماعیعملالألنهمعنويهناالخالف
.)١(المذهبینعليالمكلفینعملاختالفلعدملفظي،

.٢/٩٠٢:المقارنالفقهأصولعلمفيالمهذب) ١(



-١٥٨٢-

الثانياملبحث
)والظنيةعيةالقطحيثمناإلمجاعمستندنوعيف(
:ومطلبنيمتهيد.. عليويشتمل
.القطعياإلمجاعمستند:األولاملطلـب
.الظنياإلمجاعمستند:الثانياملطلب

:فروعثالثةعليويشتمل
لإلمجاع؟ًمستنداالقياسيكونأنيصلحهل: األولالفرع
لإلمجاع؟ًمستنداالواحدخربيكونأنيصلحهل: الثانيالفرع
لإلمجاع؟ًمستنداتكونأناملرسلةاملصلحةتصلحهل: الثالثالفرع



-١٥٨٣-

الثانياملبحث
والظنيةالقطعيةحيثمناإلمجاعمستندنوعيف


مستند،مناالجماعانعقادفيالبدأنهوهوالجمهور،قولترجحأنبعد
:)١(قسمینيإلینقسمیراهوالظنیة،القطعیةباعتبارالمستندهذانوعإليوالناظر
 السنةأوالعزیز،الكتابجهةمنجاءماوهو

.الداللةقطعيوكانالمتواترة،
والقیاسالواحدكخبرالظن،جهةمنجاءماوهو.
:مطلبینإليیرجعذلكفيوالكالم




ًمستنداالقطعيالدلیلكونجوازفيبینهمفیمابالمستندلونالقائاختلفلقد
:مذهبینعليلإلجماع
الكتابمنًقطعیاًدلیالاإلجماعمستندیكونأنیجوزأنه:األولالمذهب

نقلوالقدبل،)٢(العلماءجمهورمذهبوهوالمتواترة،والسنة
.)٣(علیهاألصولییناتفاق

بعضمذهبوهوقطعيدلیلعنینعقدالاإلجماعأن:الثانيالمذهب
مشایخنابعضوقال: المیزانفيالسمرقنديقالفقدالحنفیة،

فيفأماوالقیاس،الواحد،خبرعنإالینعقدالاإلجماعبأن

.٤/٤٥١: للزركشيالمحیطالبحرینظر) ١(
وتـشنیف،١/٤٧٩:الحاجـبابـنومختـصر،٣/٢٦٣: البـزدويأصـولعناألسراركشف) ٢(

.٢٧٥ص: تیمیةآللوالمسودة،١/٢٣٩:لآلمديواإلحكام،٣/١٣٣:المسامع
.٤/٤٥٢: المحیطالبحر) ٣(



-١٥٨٤-

حاجةفالبهما،ثابتالحكم: المتواتروالخبرالكتابموضع
.)١(اإلجماعإلي

-البزدوياإلسالمفخراإلمام) امشایخنببعض(یعنيالسمرقنديأنوالظاهر-
البخاري،العزیزعبدالعالمةالبزدويأصولشارحذلكنقلفقد-اهللارحمه
اإلمامقولشرحفي: فقالاإلسالمفخرإليالمذهبهذانسبةوأنكر

).ًلغوااإلجماعلصارالیقینعلمیوجبدلیلجمعهمولو: (فخراإلسالم
ذهبكماقطعي،دلیلعنینعقداللشیخاعنداإلجماعأنبظاهرهیوهم"

.))٢("المیزانفيعلیهنصماعليالبعضإلیه
اإلجماعانعقادصحةفيالعامةكمذهبالشیخمذهبولكن":قــــــــــــــالثم-

فعنظنيمستندعنانعقدلماألنهقطعي،أوظنيكاندلیلأيعن
.)٣("أولـــــيقطعيمستند

:المذكور؟اإلسالمفخراإلمامقولتوجیهفماكذلكذلككانفإن
إن....) دلیلجمعهمولو(قولهمناإلسالمفخرمرادأنالبخاريذكر-

بحیثًقطعیاالمستندیكونأناشترطناإذاماحالةفيًلغوایكوناإلجماع
لیسالتأكیدإذصورة،فيًمقصوداًأمراإفادتهلعدموذلكغیره،یجوزال

عنصدرإنالقطعیفیدألنه. ذلكیشترطلمإذامابخالفليأصبمقصود
.)٥(أیضاالسرخسيبذلكقالوقد،)٤(قطعيعنصدرإنوالتأكیدظني،
..

.٥٢٤ص: للسمرقندياألصولمیزان) ١(
.٣/٢٦٤: البزدويأصولعناألسراركشف) ٢(
.نفسهالسابق) ٣(
.٣/٢٦٥:األسراركشف) ٤(
: ط١/٣٠٢: السرخــسيســهلأبــيبــنأحمــدبــنمحمــداألئمــةلــشمسالسرخــسيأصــول) ٥(

.بیروت-المعرفةدار



-١٥٨٥-

یكونأنیجوزاإلجماعمستندأنعلياألولالمذهباصحاباستدل-
:یلــــــيبماًقطعیا

ذيباإلجماعیستدلونالعلماءأنرأیناإذافبالوقوعاستداللوهو:األولالدلیل
قدأنهمعنفسهبالمستنداالستداللویتركونالقطعي،المستند
منهمفذلكالمتواترة،السنةمنأوالكتاب،آیاتمنیكون
.)١(لمسألتناًتجویزا

والوقوع،)٤(واإلجماع،)٣(والسنة،)٢(بالكتاب: األمهاتتحریمثبت:ذلكمثال-
.)٥(ازالجودلیل

وذلكللتأكید،األدلةتضافرمنوهوذلك،منمانعیمنعالأنه:الثانيالدلیل
فيواقعهوكمامتعددةبآیاتالواحدالحكمثبوتعليبالقیاس
ذلكمنیلزمالدامومااإلسالم،وأركانوالزكاة،الصالة،

.)٦(جائزفهومانعمنهیمنعوالمحال


فیهموضعفياالجماعانعقدولوقاطعةحجةاإلجماعأنالمعلوممنأنه)١
بمایردالوالشرعاإلجماعانعقادفيفائدةفالمعلومبهوالحكمقاطعدلیل

.٤/٤٥١: المحیطالبحر) ١(
.٢٣اآلیةمن: النساءسورة).. أمهاتكمعلیكمحرمت(: تعاليبقولهوذلك) ٢(
سـبعالـصهرومـنسـبع،النـسبمـنحـرم: (عبـاسابـنحـدیثمـنالبخاريرويفقد) ٣(

مــنیحــلمــابــابالنكــاح،كتــابالبخــاريصــحیحینظــر،)أمهــاتكمعلــیكمحرمــت(قــرأثــم
.٥١٠٥ح٧/١٠: یحرموماالنساء

علیــهأجمــعمــا: اإلجمــاع). أمــهالرجــلیــنكحأنتحــریمعلــيوأجمعــوا: (المنــذرابــنقــال) ٤(
: النیـــسابوريالمنـــذربـــنبكـــرأبـــيابـــراهیمبـــنمحمـــدلإلمـــامالفقهیـــةاألحكـــاممـــنالفقهـــاء

.مصر-التوفیقیةالمكتبة:ط٤١ص
.٢/٩٠٣: المقارنالفقهأصولعلمفيالمهذب) ٥(
.السابقالمرجعنفس) ٦(



-١٥٨٦-

أنفدلوفائدتهم،لمصالحهمإالشرعتماالشرائعإذللعباد،فیهفائدةال
انعقادهفيألنالواحد؛وخبرلقیاساعنینعقدالذياإلجماعهومنهالمراد
.فائدة

.)١(بهماالحكمثبوتفيتیقنالألنهًقطعا،العلمثبوتوهي
اإلجماعإليلحاجتهملألمة،الكرامةبطریقحجةعرفإنمااإلجماعوألن-

وعملواقاطعنصفیهالیسحادثةوقعتفمتي،)(الخاتمالنبيوفاةبعد
ذلككانالخطأ،عليیكونواأنوجازالخطأ،لمحتموهوباالجتهادفیها
تجدیدإليالحاجةوتمسیجوز،الوأنهاألمة،جمیععنالحقبخروجقول

فصاراألنبیاء،خاتمرسولنابكونتعالياهللاإلخبارإلیهوجهوالالرسالة،
بحجة،لیسالسابقةاالممإجماعكانهناومنالحاجة،لهذهحجةاإلجماع

وفاتهموبعدأنبیائهم،حیاةفيالقاطعالدلیللوجودإلیه،حاجةالأنهلما
الألنه،)(النبيحیاةحالفياإلجماعینعقدالولهذاالرساالت،تتجدد
.إلیهحاجة

یثبتلمألنهالقطعي؛دونالظنيموضعإليالحاجةفإنهذا؛ثبتٕواذا-
فيفینعقدخر،اآلالموضعفيوثبتالموضعین،أحدفيًقطعاالحكم

الحاجةتمسلمموضعفيینعقدوالالظني،المستندوهوالحاجة،موضع
.)٢(القطعيالمستندهووإلیه،


. الظنيعليالمستندمنأوليالقطعيعليالمستنداإلجماعبأن)١
قدسببهإنإالُوجد،وقدواحد،حكمعلياتفاقإاللیسفاإلجماع

.١/٣٠٣: السرخسيأصول) ١(
.٥٢٦-٥٢٥ص: للسمرقندياألصولمیزان) ٢(



-١٥٨٧-

بالًمطلقاحجةكاناإلجماعوجدفمتىًظنیا،یكونوقدًقطعیا،یكون
.)١(مستندهإلينظر

الحجةمطلقإليثابتةالحاجةإذفممنوعإلیه،حاجةالقولهموأما)٢
دلیلبأيالحقلیطلبواالناسعليتیسیرالدالئلكثرةوفيوالدلیل،

.)٢(القلبوطمأنینةتأكیدالزیادةمنفیهولماعلیهم،وأیسرلهماتفق

الرسولقولمعاإلجماعینعقدأنفیجوز،)(النبيزمنفيوأما)٣
)(،وهكذاحجتان،فیكونحجة،الرسولوقولحجة،اإلجماعفیكون

.)٣(ذكرلماحجةاإلجماعإنالسابقةاألممفي

.نفسهالسابق) ١(
.٥٢٦ص: األصولمیزان،١/٤٧٩: الحاجبابنمختصر) ٢(
.١/٣٠٣: السرخسيأصول،٥٢٦ص: األصولمیزان) ٣(



-١٥٨٨-



: الثانيالمذهبأدلةعنوالجوابالفریقین،أدلةعرضبعد

.قطعيمستندعناإلجماعانعقادبجوازالقائل،األولالمذهبترجحی-

.المسألةفيًخالفایذكرواولماألصولیینأغلبنقلهالذيهوبل-

: الزركشيقال-
الكتابعنینعقدأنهخالففالدلیلعنإالاإلجماعینعقدالأنهثبتٕواذا

.)١(والسنة

.٣/١٣٣: المسامعتشنیف) ١(



-١٥٨٩-




الظن،یفیداإلجماعدلیلیكونأنهوالظنياإلجماعبمستندالمرادأنمرقد
.المرسلةوالمصلحةالواحد،وخبرالقیاس،مثلوذلك
االجتهادفإنوغیره،قیاسمنذكرتفیمایدخلولكنه،)االجتهاد(بعضهموزاد
منمستنبطلحكمًبیاناأومصلحةأوًقیاسایكونقدوذلكالمجتهد،فعلهو

.الواحدخبر
:فرعفيمنهادلیلكلاعرضوسوف




:مذاهبأربعةعليالمسألةهذهفياألصولیوناختلف

ًجلیاالقیاسسوآءأكانلإلجماع،ًمستنداالقیاسیكونأنیجوز:األولالمذهــب
.)١(الجمهورقولوهوًخفیا،أم

مذهبوهوًمطلقا،لإلجماعًمستنداالقیاسیكونأنیصلحال:الثانيبالمذه
.)٢(الطبريجریرابنواختارهالظاهروأهلالشیعة

.)٣(واقعغیرلكنهلإلجماعًمستنداالقیاسیكونأنیجوز:الثالثالمذهب
كانأماإنًجلیا،كانإنلإلجماعًمستنداالقیاسیكونأنیجوز:الرابعالمذهب

.)٤(فالًخفیا

،٤/٤٥٢: المحـــــــیطوالبحــــــر،١/٤٧٩: الحاجــــــبابــــــنومختــــــصر،٥٢٤ص: األصــــــولمیــــــزان) ١(
.٣/١٢٣: المسامعوتشنیف،٥٧٥ص: ةوالمسود

دار: طالحـرمینإلمـامالفقهأصولفيوالتلخیص،٥٧٥ص: والمسودة،٣/٢٦٣:األسراركشف) ٢(
.بیروت-اإلسالمیةالبشائر

ــــدكتورواإلجمــــاع،١/٢٣٧: لآلمــــدياإلحكــــام) ٣( ــــد/ لل ــــاحعب ــــشیخالفت الكتــــابدار: ط٢٢٧ص: ال
.القاهرة–الجامعي

وجــزء،١٢٣ص: والقیــاساإلجمــاعحــولدراســاتو،٤/٤٥٢: للزركــشيحــیطالمالبحــر) ٤(



-١٥٩٠-


القیاسومستندهاإلجماعانعقادجوازعلياألولالمذهبأصحاباستدل-

:أهمهابأدلة
:ومنهاالقیاس،مستندهاكثیرةإجماعاتهناكفإن: الوقوع)١

الصالةفيإمامتهعليًقیاساالصدیقخالفةعليالصحابةإجماع-أ
ألمرنرضاهأفالدینناألمر) (اهللارسولرضیه: (وقالوا
.)٢)(١(دنیانا

حدعليًقیاساجلدةثمانونالخمرشاربحدأنعليإجماعهم-ب
إذاأنهأري: (ذلكفي-وجههاهللاكرم–علياإلماموقالالقذف،

علـــيبـــنناصـــر: إعـــداد.. القراقـــيلإلمـــاماألصـــولعلـــمفـــيالفـــصولتنقـــیحشـــرحمـــن
.م٢٠٠٠-ه١٤٢١عامالقريأمجامعةالشریعةكلیة٢/١٧٠): ماجستیر(الغامدي

: األصولیینمنكثیرأورده) ١(
: ط،٤/٦٥٥: الـشوشاويعليبنالحسیناهللاعبدألبيالشهابحتنقیعنالنقابرفع: ینظر

الجبــرین،الــرحمنعبــد/ دوالــسراجأحمــد/دتحقیــقالــسعودیة،-الریــاض-الرشــدمكتبــة
-الرســالةمؤســسة: ط٥/١٦٧: الحنبلــيالبغــداديعقیــلالبــنالفقــهأصــولفــيوالواضــح
ألبـــيالفقـــهأصـــولفـــيوالتبـــصرة/ ك١٩٩٩-ه١٤٢٠:األولـــيالطبعـــةلبنـــان،-بیـــروت
التلـویحوشـرحه،١٤٠٣: األولـيالطبعـةدمـشقالفكردار: ط١/٣٧٣:الشیرازيإسحاق

الـشریعةلـصدرالتنقـیحغـوامضحلفيوالتوضیحالتفتازاني،الدینلسعدالتوضیحعلي
جمععليالمحليالجاللشرحعليالعطاروحاشیةصبیح،مكتبة: ط٢/١٠٢: الحنفي
.العلمیةالكتبدار: ط٢/٢٢٩: الشافعيالعطارمحمدبننلمحسالجوامع

علــــيحــــدیثمــــنوغیــــرهمالراشــــدینالخلفــــاءفــــضائلفــــينعــــیمأبــــوأخرجــــهوالخبــــر) ٢(

م،١٩٩٧-ه١٤١٧األولـيالطبعـةالمنورة،المدینة-البخاريدار: ط١٩٠ح١/١٥١:
األوقـــافوزارة: ط٢٢/١٢٩: األســـانیدمـــنالموطـــأفـــيلمـــاالتمهیـــدفـــيالبـــرعبـــدوابـــن

ابــنأخرجــهوقــالاألحیــاءأحادیــثتخــریجفــيالعراقــيوالحــافظه،١٣٨٧عــامبــالمغرب
-العاصــمةدار: ط٤٥٠ح١/٣٨٠: علــيحــدیثمــنالــسنةمــذاهبشــرحفــيشــاهین
.م١٩٨٧-ه١٤٠٨:األوليالطبعة-الریاض



-١٥٩١-

حدفعلیهافتري،هديٕواذاهذي،سكرٕواذاسكر،شرب
.)٢)(١()المفتري

.)٣(لحمهعليًقیاساالخنزیرشحمتحریمعليإجماعهم-ج
.)٤(لإلجماعًمستندایصلحالقیاسأنعليیدلكلهوهذا-

.)٥(القیاسإليالالنصوصإليتستنداإلجماعاتهذهبأنونوقش
.المنقولالظاهرخالفوهذا:قلت-

.)٦(ًجائزافكانمحالعلیهیترتبالالمذهبهذاأن)٢
انعقدفإذاعنه،فرعهيإذالنص،عليمبنیةشرعیةحجةالقیاسأن)٣

.)٧(أصالالنصإليًمستندااإلجماعهذاكانالقیاسومستندهاإلجماع

.٦/٢٧٤١: االصولونفائس،٢/٥٨٤: والنقودالردود) ١(
الطبعـةاإلمارات-زایدمؤسسة: ط٣١١٧ح٥/١٢٣٤: الموطأفيمالكأخرجهوالخبر) ٢(

،٢٩٣ح٢١/٩٠: مـسندهفـيوالـشافعيزید،بننورعنم٢٠٠٤=-ه١٤٢٥: األولي
طبعــــــــة-لبنــــــــان-بیــــــــروتالعلمیــــــــةالكتــــــــبدار: طللــــــــسنديالمــــــــسندترتیــــــــبوانظــــــــر

.م١٩٥١-ه١٣٧٠:عام
الطبعة-العلمیةالكتبدار: ط١٧٩٥ح٤/٢٠٨: الحبیرالتلخیصفيحجرابنوقال

.منقطعوهوم١٩٨٩-ه١٤١٩: األولي
المـستدركفـيالحـاكمأخرجهعباسابنعنعكرمةعنزیدبنثورعنآخرطریقوله

دار: ط٨١٣٢ح٤/٤١٧: النیسابوريللحاكمالمستدرك: وانظرالذهبي،ووافقهوصححه
.م١٩٩٠-ه١٤١١: األوليالطبعةبیروت-العلمیةالكتب

.١/٣٧٣:والتبصرة،٤٨٦٥٦: الشهابتنقیحعنالنقابرفع) ٣(
الــدینتقــياإلمــامتــألیفللبیــضاويالمنهــاجشــرحفــيواإلبهــاج،١/٤٧٥: األدلــةقواطــع) ٤(

عـــــام-بیـــــروت–العلمیـــــةالكتـــــبدار: ط٢/٣٩٢:الـــــسبكيالـــــدینتـــــاجوولـــــدهالـــــسبكي
.٥/١٦٨: هالفقأصولفيوالواضحم،١٩٩٥-ه١٤١٦:النشر

.١٢٥ص: والقیاساإلجماعحولدراسات) ٥(
.١/٢٣٩: لآلمدياإلحكام) ٦(
.١/٤٧٩: الحاجبابنمختصر) ٧(



-١٥٩٢-


یكونأنیصحالالقیاسأنعليوافقهمومنالظاهرواستدألصحاب

:یليبمالإلجماعًمستندا
مخالفتهتجوزالواإلجماعمخالفته،وتجوزالظن،یفیددلیلالقیاسأن)١

إذاإلجماع،مخالفةلجازتلإلجماعًمستندایاسالقجعلفلوًإجماعا،
ِّتجوزاألصلمخالفةأن َ .)١(الفرعمخالفةُ


یقوىألنهفال،بعدهأمااإلجماعقبلمخالفتهتجوزإنماالقیاسبأن-
.)٢(باإلجماع

المستندولیسالحجةهواإلجماعصاراإلجماعانعقادبعدًوأیضا: قلت-
.اإلجماعنفسالاإلجماعإليودلیلطریقالقیاسفإن،)اسالقی(
.)٣(اإلجماعانعقادمنیمنعوذلكحجیته،فيمختلفالقیاسأن)٢


االستنادفیصحفیه،الخالفیمنعمماًجلیا،ًظاهرایكونقدالقیاسبأن-
.)٤(الظنیةاألدلةبقیةعلينستندكماعلیه،

منالعامةإذمعتبر،غیرخالفالقیاسةحجیفيالخالفًوأیضا: قلت-
حتىالقیاس،لحجیةالمنكرینأدلةعليردواوقدحجیته،عليالعلماء
الكتاب،: أربعةحجیتهاعليالمتفقاالدلةأناألصولعلماءبیناشتهر
.والقیاسواإلجماع،والسنة،

أصــولفــيوالواضــح،٤/٦٦٠:الــشهابتنقــیحعــنالنقــابورفــع،٥٢٥: األصــولمیــزان) ١(
.٥/١٧٠:الفقه

.١/٢٤١:لآلمدياإلحكام) ٢(
البـشائر: ط٣/١٨٠: الحـرمینإلمـامالفقـهولأصفيوالتلخیص،٤/٤٥٢:المحیطالبحر) ٣(

.بیروت-اإلسالمیة
.٥/١٧٠:الفقهأصولفيالواضح) ٤(



-١٥٩٣-


:یليابم. یقعلمولكنهًعقال،بجوازهالقائلوهو
.ًعقالًجائزافیكونمحالوقوعهفرضمنیلزمالفإنهالعقلي،الجوازأما-
مستندهومااإلجماعمنیوجدفلموالتتبعاالستقراءفدلیلهوقوعهعدموأما-

.)١(وقوعهعدمعليفدلالقیاس،إلي
مستندهاكثیرةإجماعاتوجدتفقدناقص،استقراءهذابأن: وأجیب-

.ذكرهمراكم،)٢(القیاس
اإلجماعاستنادجوازعليالمذهبهذاأصحابواستدل

:بأنالخفيدونالجليالقیاسإلي
ًمستنداجعلهعليیترتبفالوعلیهالحكم،قطعیةیفیدالجليالقیاس-

.علیهاالتفاقمنالعقلیمنعوالمحظورلإلجماع
.)٣(الیقینوتنافيالظنتورثيالتالشبهةففیهالخفي،القیاسبخالف-


بلعلیه،بنيالذيومستندهسوغه،الذيلدلیلهینظرفالانعقدإذااإلجماع
.علیهامتفقشرعیةكحجةاإلجماعشأنالشأنیكون


فيالمذاهببینالحجاجوتفصیلوالمناقشاتاألدلةمنالواضحوالظاهر-
.القیاسإلياإلجماعاستنادصحةمنالجمهورقولهوالراجحأنالمسألة

.١/٢٣٩:لآلمدياإلحكام) ١(
الـدكتور: ط،٤/١١٢٥: یعليأبيللقاضيالفقهأصولفيوالعدة،٤/٦٥٥: النقابرفع) ٢(

ومیـزانم،١٩٩٠-ه١٤١٠: الثانیـةالطبعـةالـسعودیة-الریاضالمباركي،عليبنأحمد
.٥٢٧ص: األصول

.٤/٤٥٣: المحیطوالبحر،١/٢٤١:لآلمدياالحكام) ٣(



-١٥٩٤-

عليأجمعوافإنهم-عنهماهللارضي–الصحابةبعملمؤیدالترجیحهذاوأن-
الشریعةومقاصدوالرأي،القیاسذلكفيمستندهموكانالمسائل،منكثیر

.المطهرة



-١٥٩٥-




:مذهبینعليالمسألةهذهفياألصولیوناختلف
وهولإلجماع،ًمستندایكونانیصلحالواحدخبران: األولالمذهب-

.)١(اإلجماعبمستندقالواالذینمناألصولیینجمهورمذهب
وهولإلجماع،ًمستندایكونأنیصلحالالواحدخبرأن: الثانيالمذهب-

.)٢(الطبريجریرابنواختارهاألصولیین،لبعض


:یليبمامذهبهمعليالجمهوراستدل-
اإلجماعاتمنكثیربوقوعمذهبهمعليالجمهوراستدل: الوقوع)١

.)٣(بعدهمومنالكرام،الصحابةعصرفيالواحدخبرإليالمستندة


.)٤(الختانینالتقاءمنالغسلوجوبعلياإلجماع-أ
وجبالختانانالتقيإذا: (قال) (النبيأنعائشةحدیث: ومستنده-

.)٥(الغسل
:)٦(السدسالجدةتوریثعلياإلجماع-ب

.٣/٢٦٣: البزدويأصولعناألسراروكشف،٥٢٤ص: األصولمیزان) ١(
.القاهرة: ط٣/٢١٦: زهیرالنورأبومحمدللشیخالفقهوأصول،٣/٢٦٣: األسراركشف) ٢(
: اإلجمـــاعحـــولودراســـات،٣/٢٦٣: ألســـراراوكـــشف،٣/١٢٨:الروضـــةمختـــصرشـــرح) ٣(

.١٢٧ص
.٣/٢٧٠:الواضح،٨/٣٦٦٧: األصولنفائس) ٤(
وهـو٢٦٠٢٥ح٤٣/١٥١: عائـشةالـسیدةمـسندفيالمسند،فيأحمداإلمامأخرجه) ٥(

.األرنؤوطشعیبمحققهقالكماصحیح
م،١٩٩٣-ه١٤١٤-بیـــروت-المعرفـــةدار: ط،٢٩/١٤٨: السرخـــسيلإلمـــامالمبـــسوط) ٦(

علـيبـنالوهـابعبـدمحمدألبيأنسبنمالكاإلمامالمدینةعالممذهبعليوالمعونة
دراســـةإلـــيالمـــدخلالمكرمـــة،مكـــة–التجاریـــةالمكتبـــة: ط١/١٦٦٧:المـــالكيالبغـــدادي



-١٥٩٦-

اهللارسولأن: (قالشعبةبنالمغیرةرواهالذيالواحدخبر: ومستنده-
) (١()السدسالجدةأعطي(.

:)٢(للوارثالوصیةجوازعدمعلياإلجماع-ج
الأالحقه،حقذيكلطيأعاهللاإن:( )(النبيقول: ومستنده-

.)٣()لوارثوصیة

اإلجماعبینتفرقلمعامةاإلجماعحجیةعليدلتالتياألدلةأن)٢
.)٤(الواحدخبر: ذلكفيفیدخلظنيأوقطعيدلیلإليالمستند

.)٥(جوازهعليذلكفدلعقليمحالوقوعهمنیلزمالأنه)٣

:الثانياملذهبأدلة

كانفلومخالفته،تجوزالواحدخبربینمامخالفته،تجوزالاإلجماعأن)١

وهذاعلیه،بنيالذياإلجماعمخالفةلجازواحد،خبراإلجماعمستند
.)٦(باطل

ــــي/داإلســــالمیةالمــــذاهب ــــسالمدار: ط١/٣١٠:محمــــدجمعــــةعل الطبعــــة-القــــاهرة-ال
.م٢٠٠٠-ه١٤٢٢: الثانیة

المحتاجتحفةفيالملقنابنوقال٥١٢ح١٩/٢٣٠:الكبیرالمعجمفيالطبرانيأخرجه) ١(
ــةإلــي واألربعــة،مالــكرواه: المكرمــةمكــة-حــراءدارط٣١٤٨ح٢/٣٢٢:المنهــاجأدل
ال: حـــزمابـــنوقـــالوالحـــاكم،حبـــانابـــنوصـــححهصـــحیح،حـــسنحـــدیث: الترمـــذيقـــال

.یصح
.٢٩ص: المنذرالبناإلجماع) ٢(
: وقـال٢١٢١ح٣/٥٠٥لـوارثوصـیةال: جـاءمـابـابجامعه،فيالترمذي: أخرجـــــــه) ٣(

.صحیححســــــــنحدیثهــذا
.٣/٢٦٤: األسراركشف) ٤(
.١/٢٣٩: لآلمدياإلحكام) ٥(
.٥٢٥ص: األصولمیزان) ٦(



-١٥٩٧-

اإلجماعألنمخالفتهتجوزفالاإلجماع،انعقدإذابأنه:ذلكعنوأجیب
.)١(مستندهبظنیةمخالفتهتجوزفالده،مستنإليالنظردونًاتفاقا،حجة

بناءیجوزوالظنیة،اآلحادوحجیةقطعیة،اإلجماعحجیةأنالمعلوممن)٢
.)٢(ظنيماهوعليقطعيهوما

ٕوانماإلیهاستندالذيلدلیلهترجعالاإلجماعقطعیةأن: ذلكعليوالجواب
.)٣(عنهالخطأوانتفاءحجیته،علياألمةاتفقتفقدلذاته،ترجع

مستندهكانإذااإلجماعانعقادیمنعوهذاحجیتهفيمختلفالواحدخبرأن)٣
.)٤(واحدخبر

بعضهناكبلبها،العملفيًمختلفااآلحادأخباركللیسأن:والجواب
هياألخباروهذهبها،العملعليواتفقتبالقبول،األمةتلقتهااآلحادأخبار
.)٥(لإلجماعًمستنداتكونالتي



قولهوالمسالةهذهفيالراجحأنیتبینالمسالةفيالحجاجتفصیلبعد
الجمهورأكدوقدإلیه،المجمعیناستنادفيكافالواحدخبروأنالجمهور،

.ًراجحاًمذهبافكانالفعليبالوقوعمذهبهم

.٥٣٠ص: األصولمیزان) ١(
.٥٢٥ص: األصولمیزان) ٢(
.٢٣٤: الشیخالفتاحعبد/ للدكتورواإلجماعـ،٨٠ص: الفحولإرشاد) ٣(
.٣/٢٦٥: األسراروكشف،٥٢٥ص: األصولمیزان) ٤(
.١٢٩ص: والقیاساإلجماعحولدراسات) ٥(



-١٥٩٨-





.)١(خاصبدلیلإللغائهوالالعتبارهالشرعیشهدلمماهي-
.)٣(المرسلوبالمناسب،.)٢(باالستصالحًأیضاوتسمي-

وابنالحرمینإماموأطلقالمرسل،باالستداللبعضهمسماها: الشوكانيقال
.)٤(االستدالل: اسمالسمعاني

:أقسامخمسةإليظبالحفإلیهتعودالذياألصلباعتباروتنقسم
.الدینحفظإليتعودمصلحة-
.النفسحفظإليتعودمصلحة-
.العقلحفظإليتعودمصلحة-
.النسبحفظإليتعودمصلحة-
.المالحفظغليتعودمصلحة-

.)٥()الشریعةومقاصدالخمس،بالضروریات(الخمسةاألمورهذهوتسمي

:)١(أقسامثالثةإليقوتهاباعتباروتنقسم

-والحكـمالعلـوممكتبة: ط١/٢٠٢: الشنقیطيأمینمحمدللعالمةالفقهأصولفيمذكرة) ١(
حامـــدمحمـــود/ للـــدكتوراألصـــولییناصـــطالحاتفـــيالمبـــینوالقـــاموسالمنـــورة،المدینـــة
.القاهرة-الحدیثدار: ط٢٠٥ص: عثمان

.١/٢٠٢: الفقهأصولفيمذكرة) ٢(
العبیكــانمكتبــة: \٣/١٢٨٩: الحنبلـيمفلــحالبــنالفقـهأصــول،٣/١٩: المــسامعتـشنیف) ٣(

.م١٩٩٩-ه١٤٢٠األوليالطبعة
ــــشوكانيالفحــــولإرشــــاد) ٤( ــــيالطبعــــةربــــيالعالكتــــابدار: ط٢/١٨٤: لل -ه١٤١٩األول

.م١٩٩٩
الحـسنأبوالدینلعالءلفقهاأصولفيالتحریرشرحوالتحبیر،٣/٢٠٩: الروضةمختصرشرح) ٥(

.السعودیة-الریاض-الرشدمكتبة: ط٨/٣٨٤٦: الحنبليالمرداوي



-١٥٩٩-

الضرورةمحلفيفیهاالمصلحةكانتماوهي:الضروریةصلحةالم)١
أوالضروریاتمنشيءتفویتالمصلحةهذهتفویتعليیترتببحیث
.القتلتحریممثلذلكو،)المفاسددرء(تسميولذاكلها،

المصلحةكانتماوهيالمصلحة،جلبوتسمي:الحاجیةالمصلحة)٢
المصلحة،هذهبتحقیقحصلفیالضرورة،الالحاجةمحلفيفیها

وذلكالضروریات،منشيءفواتهاعليیترتبوالالمنافعوتحصل
.والمساقاةاإلجارةعقدإجازة: مثل

والًضروریالیسماوهيالتتمیماتوتسمي:التحسینیةالمصلحة)٣
وذلكالمناهج،أحسنواتباعاألخالق،مكارمبابمنولكنهاًحاجیا،
.النجاساتكتحریم

.ًواسعاًاختالفاالمرسلةالمصلحةحجیةفيالعلماءاختلفدوق-
.المفسدةودرءالمصلحةجلباعتبارإلىفیهااختالفهمویرجع-

بها،واحتجًدلیالاعتبرهاالمفاسدودرءالمصالحجلببابمنأنهارأىفمن
ٕواتیانبالرأيالشرعوضعمنهيبلالبابهذامنلیستأنهارأيومن

.)٢(الشرعیةاألدلةمنلیستإنها: قالالهويبالحكم

مكتبــــة: ط١٤ص: جــــاللالــــرحمنعبــــدمحمــــد/دوتعلیــــقشــــرحفیهــــا،المختلــــفاألدلــــة) ١(
.م٢٠١٤-ه١٤٣٦: األوليالطبعةالقاهرة–اثاألبح

-المنـــورةالمدینـــةاإلســـالمیة،الجامعـــة: ط١/٢١: الـــشنقیطيللعالمـــةالمرســـلةالمـــصالح) ٢(
.١٥ص: فیهاالمختلفاألدلةه،١٤١٠: األوليالطبعة



-١٦٠٠-

:الظاهرلكن

متفقالجمیعألنوذلكلفظي،خالفالمرسلةالمصلحةفيالخالفأن-
شرعيأصلوتقلیلهاالمفاسدوتعطیلوتكمیلها،المصالحتحصیلأنعلي
إليوااللتفاتاألصل،بهذاالعملتسمیةفيوقعالخالفأنإالمنه،البد

مصلحةیسمیهفبعضهمإلغائهأوباعتبارهخاصدلیلیردلمفیما،تحقیقه
.وهكذا... ًاجتهادایسمیهوبعضهمًقیاسا،یسمیهوبعضهممرسلة،

كانوا-عنهماهللارضي–الصحابةأنالحاصل: الشنقیطيالشیخقال-
تعارضهاولمإلغائها،عليدلیلیردلمالتيالمرسلةبالمصالحیتعلقون
بالمصالحأهلهایتعلقالمذاهبجمیعوأنمساویة،أـواجحةرمفسدة

المذاهبوفروعالصحابةوقائعتتبعمنومنها،التباعدزعموإوانالمرسلة
.ذلكصحةعلم

وغایةالتحفظفیهیجبأمرالمرسلةبالمصلحةالعملأنالتحقیقولكن-
منها،حأرجلمصلحةمعارضتهاوعدمالمصلحة،صحةتتحققحتىالحذر

ثانيفيمفسدةإليتأدیتهاوعدملها،مساویةأومنهاأرجحمفسدةأو
.)١(حال


:)٢(یليكماوهيبهاأخذمنعندضوابطالمرسلةللمصلحة

.إجماعأولنصالمصلحةمصادمةعدم-١

.والصیانةبالحفظالشریعةمقاصدعليالمصلحةتعودأن-٢

.١/١٠: المرسلةالمصالح) ١(
والمـــــصالح،٣/٢٢: یـــــزالعزعبـــــدســـــید/ ودربیـــــع،اهللاعبـــــد/دتحقیـــــقالمـــــسامعتـــــشنیف) ٢(

.١٦ص: فیهاالمختلفواألدلة،١٠/١٠: المرسلة



-١٦٠١-

أوالواجبات،كوجوبتتغیرالالتياألحكامفيالمصلحةتكونأال-٣
والمجمععلیهاالمنصوصاألحكامذلكفيویدخلالمحرمات،تحریم
.فیهاالجتهادیجوزالوماعلیها،

لإلجماع؟ًمستنداتكونأنالمرسلةالمصلحةتصلحفهل
نفم.. الأوحجةكونهاعليمبنيوالخالفذلكفياألصولیوناختلف-

رأيومنلإلجماع،ًمستنداتكونأنتصلحإنها: قالشرعیةحجةأنهارأي
.لهًمستنداتكونأنتصلحالإنها: قالحجیتهاعدم


-الوبالتاليشرعي،كدلیلالمرسلةبالمصلحةالتمسكعدم
.)١(ییناألصوللجمهوروهولإلجماعًمستنداتكونأنتصلح

المذكورة،بضوابطهاكانتإذاشرعي،كدلیلالمرسلةبالمصلحةاألخذجواز
.)٢(لإلجماعًمستنداتكونأنتصلحالمرسلةالمصلحةأن: یبنيوعلیه

فيوالشافعيحنیفة،أبياإلمامإليونسبمالك،اإلمامعنالمشهوروهو-
.)٣(الطوفيالدیننجماختیاروهوحنبل،بنأحمدواإلمامالقدیم،

:.االدلة

-الجدیــــدةاآلفــــاقدار: ط٤/١٠١: الظــــاهريحــــزمالبــــناألحكــــامأصــــولفــــياإلحكــــام) ١(
،٣/٤٨: المـسامعوتـشنیف،٢/٤٠٤: والنقـودوالردود،٤/١٤٠:لآلمديواإلحكامبیروت،
.٩/٤٠٨٠: األصولونفائس

وتــشنیف،٤/١٤٠: لآلمــديواإلحكــامالتجاریــة،: ط١/١٣٩: الغزالــيلإلمــاماالمستــصفي)٢(
علــمفــيالــسولبنیــلوالكافــل،٢/٦٧٦:والنقــودوالــردود،٤/١٤٠:الجوامــعبجمــعالمــسامع
الفوائـــد،عـــالمدار: ط١/٧٢: البـــصريالتمیمـــي،بهـــرانبـــنیحیـــيبـــنلمحمـــداألصـــول

.٩/٤٠٨٠: للقرافياألصولنفائس
.٣/٢١٣: الروضةمختصرشرحفي) ٣(



-١٦٠٢-

یبنيمماالمرسلة،بالمصلحةالتمسكعدمعلياألولالرأيأصحاباستدل-
.لإلجماعكمستندصالحیتهاعدمعلیه

عمل-بهاخاصدلیللهایشهدالوالتيالمرسلة،بالمصلحةالعمل: بأن
إليؤديیألنهبالظن؛العملعدمواألصلالدلیل،عنالمجردبالظن
المصالححجیةبعدمالقولینتجمماالهوي،واتباعالحق،ومجانبةالخطأ،

.)١(لإلجماعكمستندتصلحالوأنهاالمرسلة،


القولكانفلوفیها،االختالفبدلیلظنيدلیلالمرسلةبالمصالحالعملأن-
بالظنعملبهاالعملأنعليوالدلیلالخالف،یهفوقعلمابهًمقطوعابها

بناءفيالمرسلةبالمصالحالظنیثبتدلیلوجدلوأنهالدلیل،عنالمجرد
عليأمارةفیهااإلرسالفوصفمرسلة،غیرمعتبرةلكانتعلیهااألحكام

.)٢(الدلیلعنفیهاالظنتجرد

؟١/١٣: المرسلةوالمصالح،٤/١٤٠: لآلمديواإلحكام،٣/٤٩: المسامعتشنیف) ١(
.٣/٥٠: المسامعتشنیف) ٢(



-١٦٠٣-



ْإن(:تعاليفقوله َیتبعونِ ُ َِّ َّإالَ َّالظنِ َّوانَّ َّالظنَِٕ ِیغنيَالَّ ْ َمنُ ِّالحقِ َ ًْشیئاْ َ()١(.
الدلیلعنالخاليالظنوهوًشیئاالحقمنیغنيالبانهموصوففالظن-

.)٢(باطلبهفالعمل


هولبالدلیل،عنالمجردبالظنًعماللیسالمرسلةبالمصالحالعملبأن-
جنساعتبارعليدلالعامالدلیلفإنالدلیل،عليالمبنيبالظنعمل

األصولالعتبارالشرعشهدفقدعلیهااألحكامبناءفيالمرسلة،المصالح
.المرسلةالمصلحةالعتبارشهادةوهذهالشریعةومقاصدالعامة

وهوالهوي،عليالمبنيالظنفهوالمكرمة،اآلیةفيالواردالظنوأما-
قدإذًشرعا،بهمأمورظنفهوالمرسلةبالمصالحالظنأماباالتفاقباطل
یقیدهفلموالسنة،الكتابفقدهعنداالجتهادمطلقعليًمعاذا) (النبيأقر

.ًعامافیكونباألصول،إلحاقالفروعباجتهاد

فيوداخلالمعتبر،بالظنعملالمرسلةبالمصلحةالعملأننعرفوبذلك-
.)٣(الشارعفیهأذنالذيجتهاداال

بالمصالحاألخذعليالثانيالرأيأصحابواستدل
لإلجماع؟وكمستندشرعي،كدلیلالمرسلة

إلجماعهم،ًمستنداواعتبروهاالمرسلةبالمصالحعملواالكرامالصحابةبأن-
.)٤(ًإجماعافصارذلكفيأحدعلیهمینكرولم

).٢٨(اآلیةمن: النجمسورة) ١(
.٣/٢١٢: الروضةمختصروشرح،٣/٥٠: المسامعتشنیف) ٢(
.٣/٥٠: المسامعتشنیف) ٣(
ـــشهابتنقـــیحعـــنالنقـــابرفـــع) ٤( : ط١/٤٦٦: للقرافـــيالفـــصولتنقـــیحوشـــرح،٥/٣٥٦: ال



-١٦٠٤-

:المرسلةالمصالحعليالمبنیةجماعاتاإلهذهومن

خشیةواحد،مصحففيالكریم،القرآنجمععليالصحابةإجماع)١
الالمصلحةذلكفيمستندهموكانحفاظه،بموتالقرآنذهاب
.)١(غیر

لم) (النبيأنمعلعمربكرأبياستخالفعلياجماعهم)٢
بكرأبياستخالفنیكفلمًأیضا،عنهینهلملكنهبكرأبایستخلف

یعهدولمقبض،هوإنخشيفقدووحدتها،األمة،لمصلحةإال-لعمر
النبيوفاةبعداختلفواكمااختالفهمإليالناسیعودأنلعمر،بالخالفة

) (لمٕوانالشرع،لمقاصدمالئمةمصلحةفهذهالعدو،فیهمفیطمع
.)٢(علیهتقاسنظیرلهاولیسمعین،نصبهایرد

فيالدواوینتدوینمنالخطاببنعمرفعلهماعليماعهمإج)٣
لمصالحرعایةعمرفعلهمنأولكانأمرهوواإلسالم،
.)٣(المسلمین

االولاآلذانزیادةمنعفانبنعثمانفعلعليالصحابةإجماع)٤
النبویة،المدینةسوقفيداروهيالزوراءعليوجعلهالجمعة،لصالة

اهللارضي–وعمربكرأبيعهدفيوال) (النبيزمنفيیكنولم
.-عنهما

.م١٩٧٣-ه١٣٩٣:األوليالطبعة–المتحدةالفنیةالطباعةشركة
.٥/٣٥٦: الشهابتنقیحعنالنقابرفع) ١(
.١/٤٦٦: الفصولتنقیحشرح) ٢(
مـــنبهـــایقـــومومـــنواألمـــوالاألعمـــالمـــنالـــسلطنةبحقـــوقیتعلـــقمـــالحفـــظموضـــع: الـــدیوان) ٣(

الـسلطانیةاألحكـام: ینظـر،الخطاببنعمرسیدناهووضعهمنوأولالعمال،والجیوش
.القاهرة-الحدیثدار: ط١/٢٩٧:للماوردي



-١٦٠٥-

،الجمعةصالةوقتبدخولالناسإلعالمعثمانذلكفعلٕوانما
.)١(الصالةألداءأنفسهمبتفریغواستعدادهم

عثمانعليینكرولمللمسلمینعامةمرسلةمصلحةیحققأمروهو
ًإجماعافصارالصحابةمنمنكر.

-عنهماهللارضي-الصحابةبأنالتسلیمبعدمالرأيهذاتداللاسونوقش-
مناعتبرواإنهمبلآخر،اعتباردونالمرسلة،المصلحةمجرداعتبروا

الشارعأنعليیدلوهذاالقریبجنسهاأولنوعهاالشرعشهدماالمصالح
.)٢(وشرائطبقیودبلًمطلقا،المصالحیعتبرلم

–الحــــدیثدار: ط،١/١٦٨: الحفیــــدرشــــدبــــنلإلمــــامالمقاصــــدونهایــــةالمجتهــــدبدایــــة) ١(
.م٢٠٠٤-١٤٢٥: النشرعام-القاهرة

.٣/٤١: المسامعتشنیف) ٢(



-١٦٠٦-

:ذلكعنوالجواب
المرسلة،المصالحالصحابةفیهااعتمدالتيالشواهدتتبعمنثبتدقأنه

وقدذلك،وراءعمایبحثونوالالمصلحة،معرفةبمجردیقنعونكانواأنهم
.)١(ذلكتؤیدالتيالشواهدمرت


المصالحباعتبار: القائلالثانيالرأيیترجحوأدلتها،اآلراءعرضوبعد-
.لإلجماعوكمستنديشرعكدلیلالمرسلة

ْوضعتأنهاالمطهرةالشریعةنصوصاستقراءمنفالواضح- َ لمصالحُ
.العباد
:المثالسبیلوعلي

.)٣)(٢()للعالمینرحمةإالأرسلناكوما: (وعالجلقال-
المباركاتاآلیاتمنذلكوغیرالشاملةالعامةالرحمةمقصدهافالرسالة

.المعنيهذاعليتدلالتي
علياإلجماعحصلفإذاالشرع،فيمعتبرةالمرسلةالمصالحكانتٕواذا-

.العتبارهاوأوليلقبولهاأدعيذلككانالمصلحةإليیرجعشرعيحكم


یجوزبلًمؤبدا،ًإجماعایكونالالمرسلةالمصلحةعليالمبنياإلجماع-
.االجماعهذاعلیهاانبنيالتيالمصلحةتغیرتإذانسخه

لقریبهالقریبشهادةجوازعدممناألربعةاألئمةبهأفتيما: ذلكمثال-
.الناسحقوقعليالمحافظةوهيذلكفيالتيللمصلحةًتحقیقا

.٣/٤٢:السابق) ١(
).١٠٧(اآلیة: األنبیاءسورة) ٢(
.م١٩٩٧-ه١٤١٧: األوليالطبعةعفان،ابندار: ط٢/١٢:الشاطبيلإلمامالموافقات) ٣(



-١٦٠٧-

لقریبهالقریبشهادةجوازمنالصالحالسلفعلیهأجمعمایخالفوهذا-
.)١(حقهإثباتفيالقریبلمصلحةًتحقیقا

.١٣٢ص: والقیاساالجماعحولدراساتو،٣/٢٢١: زهیرللدكتورالفقهأصول) ١(



-١٦٠٨-

الثالثاملبحث
لإلمجاعِمستنداشرتاطعنتتفرعلمسائيف

:مطلبنييفوهو
:األولاملطلب

الثابتاحلكمعليًمنعقدايكونفهلِمبستند،اإلمجاعانعقدإذا-
للحكم؟املوجبالدليلعليًمنعقدايكونأوبالدليل،

:الثانياملطلب
.بهالعلمعدميفاألمةوتشرتكاإلمجاعخيالفخربوروديف-



-١٦٠٩-

لثالثااملبحث
لإلمجاعمستنداشرتاطعنتتفرعمسائليف







:مذهبان
فإنهله،ًمستنداالدلیلهذاوصارالدالئلبأحدانعقدإذااإلجماعأن:األول

.بالدلیلالثابتالحكمعليًمنعقدایكون
.)١(واألشاعرةالمتكلمینبعضقولوهو-

الفقهاءأكثرقولوهوالدلیلمنالمستخرجالحكمعليمنعقدأنهوهو:الثاني
.)٢(والمتكلمین

ألنالصحیحوهو: ( فقال: القواطعفيالسمعانيالمذهبهذاوصحح-
انعقدفعلیهاالجماع،انعقدوألجلهلالدلیمنالمطلوبهوالحكم

.)٣()االجماع


صحةعليًدلیالیكونهلاألخبارمنخبرموجبعليالواقعاإلجماعأن
.الخبر؟

.ألجلهاجتمعواأنهمعلمإذاذلكعليیدلقالمنمنهم-

أحمـــدبـــنالجبـــارعبـــدبـــنمحمـــدبـــنمنـــصورالمظفـــرألبـــياألصـــول،فـــياألدلـــةقواطـــع)١(
بیــروتالعلمیــةالكتــبدار: ط١/٤٧٩: الــشافعيثــمالحنفــيالتمیمــيالــسمعانيالمــروزي

.الشافعيمحمدحسنمحمد: تحقیقم،١٩٩٩-ه١٤١٨: األوليالطبعةلبنان،–
.٤/٤٥٥: للزركشيالمحیطالبحر) ٢(
.٣/١٣٣: المسامعوتشنیف،١/٤٧٩: األدلةقواطع) ٣(



-١٦١٠-

صحةليعیدلالولكنالحكمصحةعليیدلإجماعهم: قالمنومنهم-
.)١(الخبر


التعبدألنبه،العملعلياتفقواقدالمجتهدونیكونأنالجائزمنألنه
الثابتالتعبدوألجلالكافة،حقفيثبتالتعبدوهذاالواحد،بخبرثابت

أماإجماعهم،ألجلبهًمقطوعاالحكموصارالخبرموجبعليأجمعوا
.)٢(بهُیعرفآخرطریقفلهالخبرصحة

الحكمشأنهمنوالعلل،الرجال،ومعرفةالحدیث،مصطلحعلمإن: قلت-
ًحكماُیعدفالعلیهالمجتهدینإجماعوأماعدمه،منالحدیثصحةعلي

.للتصحیحبعینهللخبروتعرضمنهممجتهدصححهإذاإالبصحته

.١/٤٧٩: األدلةقواطع) ١(
.نفسهالسابق) ٢(



-١٦١١-




ألن؛)٢(الخبرخالفعلي)١(األمةعملیكونأنُیحالأنهعليالعلماءاتفق
.)٣(السمعیةاألدلةنفتهمحالوهوالخطأعلياألمةاجتماعإليیؤديذلك


واختاره،)٤(األصولیینهورجممذهبوهوجائز،ذلكأن:األولالمذهب-

.)٦(یقعلمذلكإن: قالالرازيأنإالوالرازي،)٥(اآلمدي
واختاره،)٧(األرموينقلهوقدعادة،یستحیلذلكأن:الثانيالمذهب-

.)٨(الزركشي


هـوالـذياإلجمـاععـنیفتـرقوهـومـا،شـيءعمـلعلـياألمـةجمیعإطباق: األمةعمل) ١(
ـــيأمـــةمـــنالمجتهـــدینقـــول : ینظـــر. األصـــولیینكـــالمســـیاقمـــنیفهـــموهـــذا،)(النب

.١/٢٥٢:لآلمدياإلحكام
.٢/٩٣٣: المقارنالفقهأصولعلمفيوالمهذب،١/٢٥٢: لآلمدياإلحكام) ٢(
علـياألمـةهـذهتجتمـعال) : ((النبـيقـال: قـالعمـرابـنرواهمـا: األدلةهذهمن) ٣(

مـرزوقخـالالصحیحینرجالثقات،أحدهمارجالبإسنادینالطبرانيرواه،)ًأبداضاللة
-القــــاهرة-القدســــي: ط٥/٢١٨: الزوائــــدمجمــــع: یراجــــع. ثقــــةوهــــو،طلحــــةآلمــــولي
.م١٩٩٤-ه١٤١٤

.٢/١٢٨: البصريالحسینألبيوالمعتمد،٣/٥٠٧: المحیطحرالب) ٤(
.١/٢٥٢: اإلحكام) ٥(
.٤/٤٣٧: الرازيلإلمامالمحصول) ٦(
الطبعــــةالرســــالة،مؤســــسة: ط٢/٨٧: األرمــــويالــــدینلــــسراجالمحــــصولمــــنالتحــــصیل) ٧(

.م١٩٨٨-ه١٤٠٨: األولي
.٣/٥٠٧: المحیطالبحر) ٨(



-١٦١٢-

انقراضمسألةفياختالفهمإليیرجعالمسألةهذهفياختالفهموسبب
.)١(العصر

اإلجماع،یخالفخبرورودمنعبشرطلیسالعصرانقراضإن:قالفمن-
یصلأومنهم،واحدإليالخبریصلالأنفیبعدالمجمعینلوجودوذلك
.فیخالفهإلیه

.)٢(لإلجماعالمخالفالخبرورودَّجوزشرطاالنقراضإن:قالومن-

:منهابأدلةمذهبهمعليالجمهوراستدل
یبلغهمولملهم،یظهرلمبمابالعمللفینمكغیراالجماعأنأهل)١

فعلهممنلیسالعلمعدمفإنخطأ،یكونالبهالعلمعدمفيفاشتراكهم
.)٣(فعلهأوصافمنالمكلفوخطأ

بالسنة،العلماالجتهاد،شروطمنأنهالمعلومومنذلك،یقالكیف: قلت-
عنخبریغیبفكیفاإلجماع،أهلمنوآحدكلعليشرطوهو

.ًجدابعیدوهوفعلهم،إليیرجعفهذامجموعهم،
لیسإذًمحذورایوجبلمالخبربذلكالعلمعدمفيجمیعهماشتراكإن)٢

عدمفإنمتابعتهمیجبحتىًإجماعابهالعلمعدمفيجمیعهماشتراك
طلبفيیسعيأنلغیرهمفجازواقعةفيالحكمكعدمالخبربذلكالعلم

.)٤(الدلیل
:الفارقمعهناسالقیالكن-

الحادثـــة،وقـــوعوقـــتفـــياالجتهـــادأهـــلمـــنهـــممـــنعجمیـــمـــوتهـــو: العـــصرانقـــراض) ١(
.٥٠٠ص: األصولمیزان: ینظر. علیهاواإلجماع

.٣/٥٠٧: المحیطالبحر) ٢(
.٢/٢٥٢: لآلمدياإلحكام) ٣(
.١/٦٠٩: لألصفهاني) الحاجبابنمختصر(المختصربیان) ٤(



-١٦١٣-

لتعارضأوأصالبهاعلمهمعدمإليیرجعقدواقعةفيحكمهمعدمإذ
بالواقعةعلموافقدهناوأماعنهم،إذناإلجماعنقلیصحفالفیها،األدلة

.الخبرخالفعليفیهاوأجمعوا


عليولوجبلهم،ًسبیالذلكلكانبهالعلمعدمفياشتركوالوأنهم)١
.بهالعلمتحصیلوألمتنعاتباعه،غیرهم

ْومن: (تعاليقال َ ِیشاققَ ِ َ َالرسولُ ُ ْمنَّ ِبعدِ ْ َتبینَماَ ُلهَََّ َُالهدىَ ْویتبعْ َِّ َ َغیرَ ْ َ
ِسبیل ِ َالمؤمنینَ ِ ِ ْ ُ ِنولهْ ِّ َ َّتولىَماُ ِونصلهََ ِ ْ ُ َََّجهنمَ ْوساءتَ َ َ ًمصیراَ ِ َ)١())١١٥(،
.)٢(اإلجماعمخالفتهمعبه،العلمعدمإليیؤديوهو

لهمًسبیالذلكلكانبالخبرالعلمعدمفيًجمیعااشتركوالوالعلمأهلأن
ویمتنعالسبیلهذااتباعغیرهمعليیستلزموذلك،)ًوطریقاًمنهجا: أي(

ْویتبع: (وعالجللقولهالخبربهذاالعلمإفادةبذلك َِّ َ َغیرَ ْ ِسبیلَ ِ َالمؤمنینَ ِ ِ ْ ُ ِنولهْ ِّ َ ُ
َّتولىَما ِونصلهََ ِ ْ ُ َََّجهنمَ ْوساءتَ َ َ ًمصیراَ ِ یؤديوذلكبه،العلمهوسبیلهمفإن) َ

.اإلجماعمخالفةمعبالخبرالعلمعدمإلي

).١١٥(اآلیة: النساءسورة) ١(
.١/٦٠٩: لألصفهانيالمختصروبیان،١/٢٥٢: لآلمدياإلحكام) ٢(



-١٦١٤-


لمقتضاه،ًموافقاعملهمكانٕوانالعلمعدمفياشتراكهممنمانعالبأنه-

.لهمیظهرولمیبلغهملممابمعرفةتكلیفهمملعد


المقصودةاألفعالمنكانماطائفةكلسبیلألنهنا،هافیهاحجةفال
قولمنالفهمإليالمتبادرهوماعليمنهمباتفاقبینهمفیماالمتداولةلهم،

فالاألمةلفعمنلیسالعلموعدمكذا،فالنوسبیلكذا،فالنسبیل: القائل
.لهمًسبیالیكون


ًسبیالبالدلیلالعلمعدمكانولوالمؤمنین،سبیلمتابعةعليالحثهوإنما
بأدلتهالجهلعليیحثالوالشارعمتابعته،عليحاثةاآلیةلكانتلهم

.)١(ًإجماعاالشرعیة
٢(

لخرجذلكولوالالحادثة،فيخبرنسیانعناألمةعصماهللاأن
.)٢(ًقطعیایكونأنعناإلجماع



یردأنبجواز: القائلالجمهوررأيهوالمسألةهذهفيالراجحأنأري-
ًأحدابلغأنهأویبلغهم،لمالخبرأنالحتمالوذلكلإلجماع،ًمخالفاالخبر
كانغیره،ًدلیالعلیهقدمأوًمعلالاوًمؤوال،عندهكانأوفنسیه،منهم
.ذلكغیرأوإلجماعه،ًمستنداعنده

القولأصحابادعاهاالتياالستحالةتبعد.. االحتماالتهذهكلومع-
.الثاني

.١/٦٠٩:المختصروبیان،١/٢٥٢: لآلمدياإلحكام) ١(
.٣/٥٠٧:المحیطالبحر) ٢(



-١٦١٥-





-١٦١٦-

اخلامتة
الغایةفیهابلغتأنيأدعيالاإلجماع،مستندعنمنتقاةمباحثفهذهوبعد

ٕوابرازالمسألةهذهتأصیلفيمتواضعةمحاولةلكنهاالنهایة،هالووضعت
وقدفروع،منذلكعننتجومااألصوليخالفهموبیانفیها،األصولیینمنهج

وأساتذتناأشیاخناوكتبالقدیمة،التراثیةاألصولكتببینالجمعحاولت
.النقولعنالكشفیحصلوبهملألصولشراحخیرفهمالمعاصرة،

أهمبذكرهنااكتفيفإنيطیاتهفيمبثوثةنتائجسجلقدالبحثكانٕواذا-
:وتوصیاتهنتائجه

عصمةاهللاجعلهالذياإلجماعَّمنة:المسلمینعليالعظیمةالمننمن)١
.ًأبداضاللةعلياألمةتجتمعفاللالمة،

.االمةإجماعوبعصمة) (محمدنبینابعصمةلناًفهنیئا


مقامهیعلوالرحمنمنًرسوالعطائـــهبالعصمتیننالًهنیئا
نوالــهأسديفاهللاعزنافیاأمـةبإجماعاألخرىوبالعصمة

بعد) (محمدسیدناأمةمنالمجتهدیناتفاقأنه:لإلجماعالراجحالتعریف)٢
.األمورمنأمرعليالعصورمنعصرفيوفاته

.عنهویصدرونإلیهجماعاإلأهلیرجعالذيالدلیلهو:المستند)٣
األخالقفيالربانيلإللهامكانٕوانمستندمنلإلجماعالبدأنه:المختار)٤

َُّواتقوا:(تعاليلقولهواسعمرتعوالعرفان َاللهَ ُویعلمكمَّ ُ ُ َِّ ُ ُاللهَ فإن)٢٨٢(البقرةسورة)َّ
.ودلیلمستندمنفیهاالبدالكلیةواألدلةالشرعیةاألحكام

ْقل: (يتعالقال ُهاتواُ ْبرهانكمَ ُ َ َ ).١١١/البقرة()ُْ

أنالصدیقخالفةصحةفيوالجماعةالسنةأهلمذهبیؤیدمما)٥
أحدعلیهینكرولمبالقیاسذلكأیدالذيهو-وجههاهللاكرم–ًعلیااإلمام
.ًإجماعافصار
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وقدبالناس،فصلي-اهللارحمه–بكرأبا) (اهللارسولقدمعليقال
فرضینالقدمني،یقدمنيانأرادولوًمریضا،والًغائباكنتومامكانييرأ

٤/١٧٢٢:الشریعةفيالبغدادياآلجريأخرجه(.لدیننا) (اهللارسولرضیهمنلدنیانا

)الریاض-الوطندار: ط-١١٩٣ح

الواحد،وخبروالقیاس،بالراي،االجتهاداإلجماعمستندیكونأنیجوز)٦
بلالمجردبالظنًعمالذلكولیسالكرام،الصحبعملوهذاوالمصلحة،

.الدلیلعليالمبنيبالظنعملهو
عرفناوقدالمصلحة،اإلجماعمستندكانإذاما: عليالمبنیةالمسائلمن)٧

بتغیراإلجماعهذایتغیرأنجازالمصلحةاإلجماعمستندكانإذاأنه
).الجمعةفيعثماناسیدنسنهالذياألولاآلذانمسالة(المصلحة
.ًإجماعافصارالصحابةمنأحدعلیهینكرولم


تؤذنه،الأخريمساجدوهناكعثمانآذانتؤذن: األوقاففمساجد-

إنویقولونذلكعليالصحابةٕواجماععثمانبآذانفاألوقافیتعلقون
.باقیةزالتماالمصلحة

لهذانحتاجفاللألوقاتالضبطوحصلالمصلحةتغیرتبلنیقولووغیرهم-
بقاءفيالنزاعلكنالمصلحةاإلجماعمستندأنیريالمذهبینفكالاآلذان،

.بقائهاعدمأوالمصلحة


فلمللصالةالناسباستعدادیسمحبفاصلاألذانینبینتفصلالفاألوقاف-

تطویلإليتحتاجفاألوقافوعلیهعثمانوسنةهیئةعليباألمرتأت
.عثمانآذانمنهجتمتثلحتىاآلذانینبینالفاصل
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أحوجاآلنالناسإنبلتغیرتالمصلحةأنفيأخطأت: األخرىوالمساجد
.السابقالزمنمنأكثربالصالةاإلعالمإلي

بتطویللكناألوقافمساجدمنهجعليربالسی: الشأنهذافيفأوصي-
وینتفعواعثمانبآذاناالستفادةمنالناسیتمكنحتىاألذانینبینالفاصل

ٕوادراكالجمعةصالةإليالمسارعةوهيذلك،فيالمرسلةبالمصلحة
.خطبتها
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واملراجعاملصادر

الدینتقي: اإلمامتألیفللبیضاويالمنهاجشرحفياإلبهاج)١
–العلمیةالكتبدار: طالسبكي،بنالدینتاجوولدهالسبكي
.بیروت

الكتابدار: ط: الشیخالفتاحعبد/ الدكتورلألستاذاإلجماع)٢
.القاهرة-الجامعي

الفقهیةاألحكاممنالفقهاءمنالفقهاءعلیهأجمعما: اإلجماع)٣
: طالنیسابوري،المنذربنبكرأبيبنإبراهیممحمدابنلإلمام
.مصرالتوفیقیة،تبةالمك

.القاهرة–الحدیثدار:طالماورديلإلمامالسلطانیةاألحكام)٤
الدینسیفاإلمامالعالمةالشیختألیفاألحكامأصولفياإلحكام)٥

–الحلبيمؤسسة: ط: اآلمديعليأبيبنعليالحسینأبي
.م١٩٦٧-ه١٣٨٧: القاهرة

اآلفاقدار: طالظاهري،حزمالبناألحكامأصولفياإلحكام)٦
.بیروت-الجدیدة

: طجاللالرحمنعبدمحمد/ دوتعلیقبشرحفیهاالمختلفاألدلة)٧
.القاهرة-األیمانمكتبة

دار: طللشوكانياألصولعلممنالحقتحقیقإليالفحولإرشاد)٨
.م١٩٩٩-ه١٤١٩األوليالطبعةالعربي،الكتاب

: األوليالطبعة،العربيالكتابدار: طللشوكاني،الفحولإرشاد)٩
.م١٩٩٩-ه١٤١٩
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-بیروتالعلمیةالكتبدار: ط: للزمخشريالبالغةأساس)١٠
.م١٩٩٨-ه١٤١٩األوليالطبعةلبنان،

سهلأبيبنأحمدبنمحمداألئمةلشمسالسرخسيأصول)١١
.بیروت-المعرفةدار: ط: السرخسي

الطبعةالعبیكانمكتبة: طالحنبليمفلحالبنالفقهأصول)١٢
.م١٩٩٩-ه١٤٢٠: األولي

.القاهرة: طزهیر،النورأبومحمد/ للدكتورالفقهأصول)١٣
الصفوةدارالكویتیة،االوقافوزارة: طللزركشيالمحیطالبحر)١٤

.م١٩٨٨-ه١٤٠٩: األوليالطبعة-مصر–
دار: طالحفیدرشدابنلإلمامالمقتصدونهایةالمجتهدبدایة)١٥

.م٢٠٠٤-ه١٤٢٥: النشرعالمالقاهرة،–الحدیث
: طلألصفهاني،الحاجبابنمختصرشرحالمختصربیان)١٦

.م١٩٨٦-ه١٤٠٦:األوليالطبعةالسعودیةالمدنيدار
دار: طالزبیديلمرتضيالقاموسجواهرمنالعروستاج)١٧

.الهدایة
دار: طالشیرازي،إسحاقألبيالفقهأصولفيالتبصرة)١٨

.ه١٤٠٣األوليالطبعة-دمشق-الفكر
الحسنأبوالدینلعالءالفقهأصولفيالتحریرشرحالتحبیر)١٩

.السعودیة-الریاض-الرشدمكتبة: طالحنبلي،المرداوي
مؤسسة: ط: األرمويالدینلسراجالمحصولمنالتحصیل)٢٠

.م١٩٨٨-١٤١٨األوليالطبعة،الرسالة
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دار: طالحاجب،ابنمختصرأحادیثبمعرفةالطالبتحفة)٢١
.م١٩٩٩-ه١٤١٦:الثانیةالطبعةحزمابن

.المكرمةمكة-حراءدار: طالمنهاجأدلةإليالمحتاجتحفة)٢٢
-العاصمةدار: ط: العراقيللحافظاإلحیاءأحادیثتخریج)٢٣

.م١٩٨٧-ه١٤٠٨األوليالطبعة-الریاض
البشائردار: طالحرمینإلمامالفقهأصولفيالتخلیص)٢٤

.بیروت-اإلسالمیة
–العلمیةالكتبدار: طللسنديالشافعيمسندترتیب)٢٥

.لبنان-بیروت
تألیف. السبكيالدینلتاجالجوامعبجمعالمسامعتشنیف)٢٦

عبداهللا/ دتحقیققرطبةمؤسسة: ط: الزركشيالدینبدراإلمام
.العزیزعبدسید/ د،ربیع

بیروتالعلمیةالكتبدار: ط: الجرجانيللشریفالتعریفات)٢٧
.م١٩٨٣-ه١٤٠٣: األوليالطبعةلبنان

محمدبنمحمدبنمحمدالدینلشمسوالتحبیرالتقریر)٢٨
: الثانیةالطبعةالعلمیةالكتبدار: طحاجأمیربابنالمعروف

.م١٩٨٢-ه١٤٠٣
العلمیة،الكتبدار: طالعسقالنيحجرالبنالحبیرالتلخیص)٢٩

.م١٩٨٩-ه١٤١٩األولي،الطبعة
ئرالبشادار: ط: الحرمینإلمامالفقهأصولفيالتلخیص)٣٠

.بیروت-اإلسالمیة
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وزارة: طالبرعبدالبناألسانیدمنالموطأفيلماالتمهید)٣١
.ه١٣٨٧بالمغرباألوقاف

بیروت،-العربيالتراثإحیاءدار: ط: للهروياللغةتهذیب)٣٢
.م٢٠٠١األولي،الطبعة

القرافي،لإلماماألصولعلمفيالفصولتنقیحشرحمنجزء)٣٣
-الشریعةكلیة) ماجستیررسالة(مديالغاعليابنناصر: إعداد
.م٢٠٠٠-ه١٤٢١عام-القريأمجامعة

الجوامعجمععليالمحليالجاللشرحعليالعطارحاشیة)٣٤
.العلمیةالكتبدار: ط: الشافعيالعطارمحمدبنلحسن

شعبان/الدكتوراألستاذتألیفوالقیاس،اإلجماعحولدراسات)٣٥
.القاهرة-لمصریةاالنهضةمكتبة: ط: إسماعیلمحمد

مكتبة: طالحنفيللبابرتيالحاجبمختصرشرحوالنقودالردود)٣٦
.م٢٠٠٥-ه١٤٢٦: األوليالطبعةالرشد

عليبنالحسیناهللاعبدألبيالشهابتنقیحعنالنقابرفع)٣٧
.الریاضالرشد،مكتبة: ط: الشوشاوي

عیسيفیصلالعربیة،الكتبإحیاءدار: ط: ماجهابنسنن)٣٨
.الحلبيالبابي

: األوليالطبعةالعالمیة،الرسالةدار: طداود،ابيسنن)٣٩
.م٢٠٠٩-ه١٤٣٠

: الثانیةالطبعةالحلبي،مصطفي: ط: الترمذيسنن)٤٠
.م١٩٧٥-ه١٣٩٥
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للعالمةالتلویحالتنقیح،لمتنالتوضیحعليالتلویحشرح)٤١
مكتبة: طالحنفي،الشریعةلصدرالتنقیحمعوالتوضیحالتفتازاني،

.مصربصبیح
الفنیةالطباعةشركة: طالقرافيلإلمامالفصولتنقیحشرح)٤٢

.١٩٧٣-ه١٣٩٣: األوليالطبعةالمتحدة،
: طالطوفيالقويعبدبنلسلیمانالروضةمختصرشرح)٤٣

.م١٩٨٧-ه١٤٠٧: األوليالطبعةالرسالةمؤسسة
-الریاض-الوطندار: طالبغدادياآلجرىبكرألبيالشریعة)٤٤

اهللاعبد/ د: تحقیقم١٩٩٩-ه١٤٢٠–الثانیةالطبعةالسعودیة
.سلیمانبنعمربن
: األعظميمصطفيمحمد/ الدكتوربتحقیقخزیمةابنصحیح)٤٥

.م٢٠٠٣-ه١٤٢٤الثالثة،الطبعةاإلسالمي،المكتب: ط
عنمصورةالنجاةطوقدارطالبخاري،اإلمامصحیح)٤٦

الطبعة،الباقيعبدفؤادمحمدالشیخترقیمبإضافةالسلطانیة
.ه١٤٢٢: األولي

.بیروت–العربيالتراثإحیاءدار: ط: مسلماإلمامصحیح)٤٧
بنأحمدالدكتور: طیعليأبيللقاضيالفقهأصولفيالعدة)٤٨

-ه١٤١٠:الثانیةالطبعة-السعودیة-الریاض–المباركيعلي
.م١٩٩٠

المدینة-البخاريدار: طوغیرهمالراشدینالخلفاءفضائل)٤٩
.م١٩٩٧-١٤١٧األوليلطبعةا-المنورة
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محمود/ للدكتوراألصولییناصطالحاتفيالمبینالقاموس)٥٠
.القاهرة–الحدیثدار: طعثمانحامد

: ط-التمیميالسمعانيالمظفرألبياألصولفياألدلةقواطع)٥١
-ه١٤١٨: األوليالطبعة-لبنان-بیروتالعلمیةالكتبدار

.م١٩٩٩
بهرانبنیحیيبنلمحمدألصولاعلمفيالسولبنیلالكافل)٥٢

.الفوائدعالمدار: طالبصريالتمیمي
الهاللومكتبةدار: طالفراهیديأحمدبنللخلیلالعینكتاب)٥٣

.السامرائيابراهیم/ دالمخزومي،مهدي/ دتحقیق
اإلمامتألیف-البزدوياإلسالمفخرأصولعناألسراركشف)٥٤

-اإلسالميالكتابدار:ط: البخاريالعزیزعبدالدینعالء
.القاهرة

بنألیوباللغویةوالفروقالمصطلحاتفيمعجمالكلیات)٥٥
: تحقیق-بیروتالرسالةدار: طالحنفيالبقاءأبوالحسینيموسي
.المصريومحمد،درویشعدنان

.العرفةدار: طالسرخسي،لإلمامالمبسوط)٥٦
علينالدینورالحسنألبيالفوائدومنبعالزوائد،مجمع)٥٧

.م١٩٩٤-ه١٤١٤: القاهرة-القدسيمكتبة: ط: الهیثمي
: الثالثةالطبعةالرسالةمؤسسة: طالرازيلإلمامالمحصول)٥٨

.م١٩٩٧-ه١٤١٨
الكتبدار: طالمرسي،سیدهالبناألعظموالمحیطالمحكم)٥٩

.م٢٠٠٠-ه١٤٢١: األوليالطبعةبیروت–العلمیة
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: األوليةالطبعحزمابندار: طالحاجبابنمختصر)٦٠
.م٢٠٠٦-ه١٤٢٧

علي/ الدكتورلألستاذاإلسالمیةالمذاهبدراسةإليالمدخل)٦١
-ه١٤٢٢: الثانیةالطبعة-القاهرة-السالمدار: طجمعة

.م٢٠٠٠
: طالشنقیطياألمینمحمدللعالمةالفقهأصولفيمذكرة)٦٢

.المنورةالمدینة-والحكمالعلوممكتبة
–العلمیةالكتبدار: ط: النیسابوريللحاكمالمستدرك)٦٣

.م١٩٩٠-ه١٤١١: األوليالطبعة-بیروت
الكتبدار: طالغزالياإلماماإلسالملحجةالمستصفي)٦٤

.التجاریةوالطبعةم،١٩٩٣-ه١٤١٣: األوليالطبعةالعلمیة،
دار: طشاكرمحمدأحمدبتحقیقحنیلبنأحمداإلماممسند)٦٥

.م١٩٩٥-١٤١٦األوليالطبعة-القاهرة–الحدیث
الحنبليالدینشهابجمعتیمیة،آللالفقهأصولفيالمسودة)٦٦

.م٢٠٠٨-ه١٤٢٩: األوليالطبعةالمدني،مطبعة: ط: الحراني
المكتبة: طعیاضللقاضياآلثارصحاحعلياألنوارمشارق)٦٧

.التراثودارالعتیقة
اإلسالمیة،الجامعة: طالشنقیطيللعالمةالمرسلةالمصالح)٦٨

.ه١٤١٠-األوليالطبعة-رةالمنوالمدینة
-بیروتالعلمیةالكتبدار: ط: البصريالحسینألبيالمعتمد)٦٩

.ه١٤٠٣األوليالطبعة
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: تحقیقالقاهرة،الحرمین،دار: طللطبراني،األوسطالمعجم)٧٠
.اهللاعوضبنطارق

أنس،بنمالكاإلمامالمدینةعالممذهبعليالمعونة)٧١
.المكرمةمكة-لتجاریةاالمكتبة: طالمالكي،للبغدادي

بنالكریمعبد/ للدكتورالمقارنالفقهأصولعلمفيالمهذب)٧٢
: األوليالطبعةالریاض،الرشد،مكتبة: طالنملةمحمدبنعلي

.م١٩٩٩-١٤٢٠
األوليالطبعة-عفانبندار: طالشاطبي،لإلمامالموافقات)٧٣

.م١٩٩٧-ه١٤١٧
: األوليالطبعةاإلماراتزایدمؤسسة: طمالكاإلمامموطأ)٧٤

.م٢٠٠٤-ه١٤٢٥
دارمكتبة: طالسمرقنديالدینعالءلإلماماألصولمیزان)٧٥

.م١٩٩٧-ه١٤١٨: الثانیةالطبعةالتراث
الطبعة،البازمصطفينزارمكتبة: طللقرافياألصولنفائس)٧٦

.م١٩٩٧-ه١٤١٦األولي
: ط: الحنبليالبغداديعقیلالبنالفقهأصولفيالواضح)٧٧

-ه١٤٢٠-األوليالطبعة-لبنان-بیروت–رسالةالمؤسسة
.م١٩٩٩


