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 خالد حسين الخالدد. 
 كمية المدينة الجامعية بعجمان

  المقدمة
 : أما بعد .الحمد هلل، والصالة والسالـ عمى رسوؿ هللا، وعمى آلو وصحبو ومف وااله

 .إلى الرسوؿ دمحم  فإف التشريع اإلسالمي يستمد وجوده أصالة مف الوحي اإللييّ 
وىو الوحي المتموُّ المعِجُز  –لقرآف الكريـ : اوحي يتجمى في مظيريف اثنيف، ىماوىذا ال
ّيف وتفّسر القسـ األوؿ مف ، ولكنيا تب-وىي الوحي غيُر المتموِّ  –، والسنة النبوية -وتوالمتَعبَُّد بتال

ْكَر ِلُتَبيَِّف ِلمنَّاِس َما ُنزَِّؿ ِإَلْيِيـْ ، بتكميف مف هللا تعالى بقولو: الوحي ـْ  َوَأْنَزْلَنا ِإَلْيَؾ الذِّ َوَلَعمَُّي
ُروفَ   .[ٗٗ]النحل:  َيَتَفكَّ

ع الخالؼ في طرؽ ، مـ الوحي بقسميوعمى العمل بأحكا كممة المسمميفوقد اتفقت 
  .أحيانا   االستمداد منيما
ثابتة  –مف حيث الكمية والعدد–، وبذلؾ أصبحت نصوصو توقف نزوؿ الوحي وبوفاتو 

ْف كانت معاومتناىية ُقل لَّْو َكاَف اْلَبْحُر ِمَدادا  لَِّكِمَماِت َربِّي  ما قاؿ تعالى: نييا ال تتناىى، ك، وا 
 .[ٜٓٔ: ]الكيف  َلَنِفَد اْلَبْحُر َقْبَل َأف َتنَفَد َكِمَماُت َربِّي َوَلْو ِجْئَنا ِبِمْثِمِو َمَددا  

دولة الخالفة، ثـ سائر الخمفاء مف بعده، واتساع رقعة ال –رضي هللا عنو  –وبتولي أبي بكر 
، وظيور الوقائع والحوادث الجديدة التي لـ تكف ودخوؿ أمـ وشعوب شتى في اإلسالـ ،اإلسالمية

  ، تستند إلى األصميف ماّسة إلى إصدار أحكاـ شرعية ليا، أصبحت الحاجة في زمف النبي 
، بظاىره ـ القضية الطارئة بنصو أو، إْف ُوِجَد فييما ما يدؿ عمى حكإّما مباشرة –القرآف والسنة–

ّما بطري الستحساف : القياس وااالجتياد كثيرة، أىميا ، وأساليبق االستنباط منيما باجتياد الرأيوا 
 .واالستصالح وسد الذرائع

ـّ استنباطُ أولكف سواء  ، فإف أمرا  ميّما  ق اجتياد الرأيالحكـ مف النصوص مباشرة أـ بطري ت
في المسألة الواحدة عمى حكـ فاؽ جميع المستنبطيف ، وىو اتـّ كاف في غاية األىمية والفائدةإذا ت
الحكـ مف الظّنّية إلى  ، الذي يرفع درجةاألصولييف والفقياء، وىذا ىو اإلجماع عند واحد

 .ضايا الكبرى ، ويكوف مظيرا  لوحدة المسمميف في القالقطعّية
 

: حقيقُتُو وُحّجّيُتوُ  ُكوِتيُّ  اإلجماُع السُّ
 وصمتُو باالجتياِد الجماعيّ 
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 : اإلجماع يتّم عادة بإحدى طريقتينوىذا 
الذي اتفقت عميو وىو ، الذي توّصل إليوديف بالحكـ تيتصريح كل واحد مف المج :األولى

ت ، الذي اتفقع الصريح أو القولي أو النُّْطقي، وىو اإلجماع التاـ القطعي، ويسمى اإلجماكممتيـ
 .كممة عمماء األمة عمى األخذ بو

دوف إعالف  –قّموا أو كثروا  –إعالف بعض المجتيديف عف رأييـ وسكوت الباقيف  :الثانية
ديثا  بشأنو وفي ، الذي اختمف العمماء قديما  وحوىذا ىو اإلجماع السكوتيافقة أو اإلنكار، المو 

 . مدى االحتجاج بو
، ثـ مناقشة أدلة اف حقيقتو وعرض المذاىب في حجيتو، ببييقتصر بحثنا عميوسوىو ما 

جتياد الجماعي ال، وأخيرا  بياف صمة ىذا النوع مف اإلجماع بابيف الرئيسيف والترجيح بينيماالمذى
 :باحثىذا البحث في أربعة م أتيسي وعميو في الفقو اإلسالمي.

 .وؿ: بياف حقيقة اإلجماع السكوتي عند عمماء أصوؿ الفقواأل بحثالم
    .ألصولييف في ُحّجيتوبياف مذاىب ا: الثانيالمبحث 
 .المناقشة والترجيح :الثالثالمبحث 
 .في الفقو اإلسالمي ،اد الجماعياالجتيب اإلجماع السكوتيصمة  :الرابعالمبحث 

 بيان حقيقة اإلجماع السكوتي: األول بحثممل
كي نصل عبارة )اإلجماع السكوتي( مركٌب وصفّي، أي اإلجماع الموصوؼ بأنو سكوتي. و 

وحده، لغة مرور عمى تعريف اإلجماع ، ال بد مف البدقة بيذا المصطمحتحديد المراد إلى 
  .المتفق عميو ذا أطمق أريد بو اإلجماع التاـواصطالحا ، وىو الذي إ

  :تعريف اإلجماع لغة -المطمب األول
 :ُيطمق ويراد بو أحد معنييف( لفظ )اإلجماع أفّ  اتفقت كممة المعاجـ المغوية عمى

، ، يتعدى بنفسو وبالحرؼجمعت عميوواألمَر وأ : أجمعُت المسيرَ تقوؿ .فعلعمى ال األول: العزم
تعديتو بنفسو أفصح، وتؤيدىا اآليات الكريمة واألحاديث الشريفة، ومف ذلؾ . و (ٔ)عزمت عميو

                                                 

إسػػػماعيل بػػػف حمػػػاد الجػػػوىري الفػػػارابي، الصػػػحاح تػػػاج المغػػػة وصػػػحاح العربيػػػة، تحقيػػػق عبػػػد الغفػػػور عطػػػا،  (ٔ)
. وأحمػػػد بػػػف الحسػػػيف المشػػػيور ٜٜٔٔ: صٖ، جٗـ(، طٜٚٛٔىػػػػ   ٚٓٗٔ)بيػػػروت: دار العمػػػـ لمماليػػػيف، 

ىػػ   ٕٔٗٔ بالراغب األصفياني، مفردات ألفػا  القػرآف، تحقيػق صػفواف عػدناف داوودي، )دمشػق: دار القمػـ،
لشػرح الكبيػر لمرافعػػي، دوف . وأحمػد بػف دمحم الفيػومي، المصػباح المنيػر فػي غريػب إٔٓ، صٔـ(، طٕٜٜٔ
 . ٜٓٔ: صٔبيروت، جػ -اريخ، المكتبة العمميةتطبعة و 
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: [ وقولو ٗٙ]طو:   َفَأْجِمُعوا َكْيَدُكـْ  [ وقولو: ٔٚ]يونس:   َفَأْجِمُعوْا َأْمَرُكـْ  قولو تعالى: 
َمع ْْلَمْ َْمنْ ) يَامَْْيَج  رْ ْقَب لَْْالص   يَامَْْفََلْْال فَج   خرى متقاربة.ولو ألفا  أ (ٔ)(لَه ْْص 

يَّة والَعزيمة.":وقاؿ صاحب النياية َأْجَمْعُت الرَّأي وأزَمْعُتو وعَزْمُت َعَمْيِو  اإِلْجَماُع إْحكاـ النِّ
 .(ٕ)"بمْعن ى

وبيذا المعنى يأتي الفعل )أجمع( الزما  فحسب، فتقوؿ: أجمعوا  الثاني: االتفاق عمى أمر.
 . (ٖ)المسمموف عمى كذا، إذا اجتمعت آراؤىـ عميو عمى األمر، إذا اتفقوا عميو. وُيقاؿ: أجمع

ف كاف األوؿ يدخل فيو بشكل غير مباشر؛ ألف  والمعنى الثاني ىو المراد في ىذا البحث، وا 
 الرأي المتفق عميو يحتاج إلى عـز مف القمب عميو.

– يكوف مف الفرد ومف الجماعة، أما الثاني –وىو العـز –والفرؽ بيف المعنييف: أف األوؿ 
 .(ٗ)فال يقع إال مف الجماعة –وىو االتفاؽ

ورد في كتب أصوؿ الفقو تعريفات عدة  تعريف اإلجماع اصطالحًا: -المطمب الثاني
وتختمف  –وىو االتفاؽ عمى رأي أو حكـ واحد –لإلجماع، تشترؾ كميا في ذكر ركف اإلجماع 

ـ أخمص إلى التعريف فيما بينيا بإضافة بعض القيود. وأسجل ىنا بعض ىذه التعريفات، ث
 المختار:
 .(٘)اتفاؽ عمماء العصر عمى حكـ الحادثة" ":عّرفو أبو إسحق الشيرازي بأنو -

                                                 

( بػػػاب  (ٔ) أخرجػػػو مرفوعػػػا ، مػػػف حػػػديث حفصػػػة رضػػػي هللا عنيػػػا، ابػػػف خزيمػػػة فػػػي صػػػحيحو فػػػي كتػػػاب )الصػػػـو
ْجَمػػاعِ  ػػْوـِ اْلَواِجػػِب َقْبػػَل ُطُمػػوِع اْلَفْجػػِر(، ج )ِإيَجػػاِب اإْلِ ـ(، ٖٕٓٓ) ٖ(، طٖٖٜٔ، بػػرقـ )ٖٜٔص َٕعَمػػى الصَّ

بيػػػروت. ومػػػف أصػػػحاب السػػػنف أخرجػػػو الترمػػػذي،  -بتحقيػػػق د. دمحم مصػػػطفى األعظمػػػي، المكتػػػب اإلسػػػالمي
، بػرقـ ٜٜص ٖـ مػف الميػل(، جكتاب )أبواب الصـو عف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص( بػاب )مػا جػاء ال صػياـ لمػف لػـ يعػز 

(، بتحقيق أحمد شاكر. وأخرجو النسائي والدارقطني موقوفا  مف حديثيا أيضػا . ولكػف لػو حكػـ المرفػوع؛ ٖٓٚ)
 ألنو ليس مما يقاؿ بالرأي، كما ىو منيج األصولييف والفقياء.

نياية في غريب الحديث واألثر، ( مجد الديف أبو الساعادات، المبارؾ بف دمحم بف دمحم، ابف األثير الجزري، الٕ)
 .ٜٕٙص ٔـ(، جٜٜٚٔىػ  ٜٜٖٔ)بيروت: المكتبة العممية، 

 .ٕٔٓانظر: لمراغب األصفياني، المفردات، ص (ٖ)
عبد العزيز بف أحمد البخاري، كشف األسرار شرح أصوؿ البزدوي، ضبط وتعميق وتخريج دمحم الميتصـ بػاهلل  (ٗ)

. وابػػػف أميػػػر الحػػػاج ٕٗٗ: صٖ: جٔـ(، طٜٜٔٔىػػػػ   ٔٔٗٔي، البغػػػدادي، )بيػػػروت: دار الكتػػػاب العربػػػ
: ٕـ(، طٖٜٛٔىػ   ٖٓٗٔالتقرير والتحبير، شرح الترير البف اليماـ الحنفي، )بيروت: دار الكتب العممية، 

 .ٓٛ: صٖج
أبػػو إسػػحاؽ، إبػػراىيـ بػػف عمػػي الشػػيرازي، الممػػع فػػي أصػػوؿ الفقػػو، تحقيػػق محيػػي الػػديف مسػػتو ويوسػػف عمػػي  (٘)

 .ٜٚٔ: صٖـ(، طٕٕٓٓىػ   ٖٕٗٔبيروت: دار ابف كثير،  -)دمشقبديوي، 



 02  
 

: حقيقُتُو وُحّجّيُتوُ  ُكوِتيُّ  د. خالد حسين الخالدمجمة العموم اإلسالمية                               اإلجماُع السُّ
 (          8( السنة )36العدد )                  جماعيّ وصمتُو باالجتياِد ال

 

 .(ٔ)خاّصة، عمى أمر مف األمور الدينية" اتفاؽ أمة دمحم  ":وعّرفو أبو حامد الغزالي بأنو -
ألمة في عصر اتفاؽ المجتيديف مف ىذه ا ":واختار شارح أصوؿ البزدوي التعريف التالي -

 .(ٖ). وقريب منو تعريف الفخر الرازي (ٕ)عمى أمر مف األمور"
 وكل واحد مف ىذه التعاريف ورد عيو بعض االنتقادات، ليس ىذا البحث مجاال  إليرادىا.

بعد وفاتو، في  ىو اتفاق جميع المجتيدين من أمة دمحم ":ويمكننا اختيار التعريف التالي
 عي".عصر من العصور، عمى حكم شر 

وىو اختيار األكثريف مف العمماء المتأخريف والمعاصريف، مع اختالفات يسيرة في بعض 
 . وىذا التعريف جامع مانع فيما أرى.(ٗ)األلفا 

  تحديد المراد باإلجماع السكوتي: -المطمب الثالث
تبّيف مف التعريفات السابقة لإلجماع أنيا تشترؾ في الجنس الذي تقوـ عميو، وىو الركف 
األساس فيو، أعني: )اتفاؽ المجتيديف عمى الحكـ الشرعي لممسألة(. ولكف لـ تشر التعريفات 

 كميا إلى كيفية ىذا االتفاؽ؛ ألف غايتيا حصوؿ االتفاؽ عمى الحكـ. 
وبياف كيف يتـ اإلجماع يجعمنا أماـ نوعيف لو مف ىذه الناحية، كما تمت اإلشارة إلييما في 

 المقدمة:
تفاقيـ بأف يصّرح كل مجتيد بقولو أو رأيو ، فتتطابق آراؤىـ ، فيذا ىو اإلجماع فإّما أف يتـ ا

ـّ.   الصريح أو القولي أو النُّْطقي. وىذا ال خالؼ فيو لو ت
ّما أف ُيعمف بعض المجتيديف في عصر ما  عف رأييـ أو مذىبيـ  –قّموا أو كثروا –وا 

د(، ويسكت الباقوف   دوف إظيار الموافقة أو اإلنكار بعد عمميـ  –قّموا أو كثروا أيضا   –)الموحَّ
 

                                                 

أبػػو حامػػد الغزالػػي، دمحم بػػف دمحم، المستصػػفى مػػف عمػػـ األصػػوؿ، باعتنػػاء الػػدكتور دمحم يوسػػف نجػػـ، )بيػػروت:  (ٔ)
 . ٖٚٔص ٔ: جػ:ٔـ(، طٜٜ٘ٔدار صادر، 

 .ٕٗٗص ٖالبخاري، كشف األسرار، ج   (ٕ)
حسػػيف الػػرازي، المحصػػوؿ فػػي عمػػـ أصػػوؿ الفقػػو، تحقيػػق الػػدكتور طػػو جػػابر فخػػر الػػديف دمحم بػػف عمػػر بػػف ال (ٖ)

 .ٕٓ: صٗ: جػٕـ(، طٕٜٜٔىػ   ٕٔٗٔفّياض الَعمواني، )بيروت: مؤسسة الرسالة، 
. ٓٛ: صٖالكمػاؿ ابػػف اليمػاـ، دمحم بػػف عبػد الواحػػد، التحريػر بشػػرحو التقريػر والتحبيػػر البػف أميػػر الحػاج، جػػػ (ٗ)

ف عمي بف دمحم الجرجاني، التعريفػات، تحقيػق دمحم باسػل عيػوف السػود، )بيػروت: دار والسيد الشريف أبو الحس
. والشػػػػيخ عبػػػػد الوىػػػػاب خػػػػالؼ، عمػػػػـ أصػػػػوؿ الفقػػػػو، ٗٔ: صٔـ(، طٕٓٓٓىػػػػػ   ٕٔٗٔالكتػػػػب العمميػػػػة، 

. وأستاذنا الدكتور وىبة مصطفى الزحيمي، أصػوؿ ٘ٗ: صٗٔـ(، طٜٔٛٔىػ  ٔٓٗٔ)الكويت: دار القمـ، 
. والقاضػػػي سػػػعدي أبػػػو ٜٓٗ: صٔ: جػػػػٔـ(، طٜٙٛٔىػػػػ  ٙٓٗٔمي، )دمشػػػق: دار الفكػػػر، الفقػػػو اإلسػػػال

 . ٜٕ: صٔ: جػٖجيب، موسوعة اإلجماع، )دمشق: دار الفكر(، ط
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 .(ٔ)بقوؿ القائميف. فيذا ىو اإلجماع السكوتي، نسبة إلى سكوت الباقيف
وبعض كتب الحنفية تعّبر عف اإلجماع الصريح بالعزيمة، وعف اإلجماع السكوتي 

 .(ٕ)بالرخصة، وىو إجماع معتبر عندىـ في الحاليف
ذا نظرنا في كتب األصوؿ لـ ن جد حرصا  عمى حّده )تعريفو( بحدٍّّ معيف، كما فعموا في وا 

نما يبحثونو عمى أنو مسألة متفرعة مف مسائل اإلجماع، ويعبروف عنو  اإلجماع المتفق عميو، وا 
بتعبيرات وصفية متقاربة كما مر، ويذكروف المذاىب المتعددة في مدى صحة إطالؽ اإلجماع 

و، كما سيأتي في المبحث الثاني. وأكتفي ىنا عميو، وىل يأخذ حكمو مف حيث االحتجاج ب
 بوضع التعريف المختار التالي استنباطا  مف تعبيراتيـ عنو، وربطا  بتعريف اإلجماع السابق: 

، عمى حكم شرعي، يظير "ىو اتفاٌق تقديريٌّ لفقياء عصر من العصور، بعد وفاة النبي 
 راض عمميم بو".من خالل تصريح بعضيم بالحكم، وسكوت الباقين مع افت

وأرى أف ىذا التعريف جامع مانع؛ ألنو ذكر ركنو وىو االتفاؽ، وجعمو جنسا  في التعريف، 
نما نقّدر حصولو حينما تتحقق  ووصفو بالتقديري؛ ألنو لـ يحصل بتصريح كل واحد برأيو، وا 

مى حكـ شروطو المعتبرة اآلتية في مبحث الترجيح. وكونو منسوبا  لفقياء عصر مف العصور، وع
مف خالؿ تصريح –شرعي، فيذا مما يشترؾ فيو مع اإلجماع الصريح. ويأتي القيد األخير 

 ليميزه عف الصريح بخاّصة مالزمة مف خصائصو. وهللا أعمـ. -بعضيـ ..الخ
 بيان مذاىب األصوليين في حّجّيتو: المبحث الثاني

تي( إجماعا ، وفي اعتباره اضطربت مذاىب األصولييف في اعتبار ما ُيسّمى )اإلجماع السكو 
ُحّجة، اضطرابا  كبيرا ؛ فتعّددت مذاىبيـ وأقواليـ حتى بمغت اثني عشر قوال ، كما أحصاىا العالمة 
ْرَكشّي في )البحر المحيط(، وكذلؾ أورد ابف أمير الحاج أكثرىا في )التقرير  بدر الديف الزَّ

 والتحبير(، ولّخص الشوكاني ما قالو الزركشي.
األصوؿ اقتصرت عمى ذكر أربعة أو خمسة مذاىب فحسب، وىي األقواؿ  وبعض كتب

الرئيسة في حّجّيتو. وىذا ما سيؤوؿ األمر إليو ىنا، ولكف بعد عرض األقواؿ والمذاىب كميا؛ ألف 

                                                 

. ٕٜٔ: صٔ. واآلمدي، اإلحكاـ، جٖ٘ٔ: صٗ. والرازي، المحصوؿ، جػ٘ٛٔانظر: الشيرازي، الممع، ص (ٔ)
بػػف عمػػي الشػػوكاني، إرشػػاد الفحػػوؿ إلػػى إحقػػاؽ الحػػق مػػف . ودمحم ٜٗٗ: صٗوالزركشػػي، البحػػر المحػػيط، جػػػ

: ٔـ(، طٕٓٓٓىػػػ  ٕٔٗٔعمػػـ األصػػوؿ، تحقيػػق دمحم صػػبحي بػػف حسػػف حػػالؽ، )دمشػػق: دار ابػػف كثيػػر، 
 .ٕ٘٘: صٔ، والزحيمي، أصوؿ الفقو اإلسالمي، جػٔ٘. وخالؼ، عمـ أصوؿ الفقو، صٖٔٔص

سرخسػػي، تحقيػػق أبػػو الوفػػا األفغػػاني، )بيػػروت: دار انظػػر: دمحم بػػف أحمػػد بػػف أبػػي سػػيل السرخسػػي، أصػػوؿ ال (ٕ)
: ٖ. وعبػػد العزيػػز البخػػاري، كشػػف األسػػرار، جػػػٖٖٓ: صٔ: جػػػٔـ(، طٖٜٜٔىػػػ  ٗٔٗٔالكتػػب العمميػػة، 

 .ٕٙٗ –ٕٗٗص
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كل واحد منيا لو حظ مف النظر مف جية االعتبار التي نظر القائل منيا، فال ينبغي إىمالو في 
ف كنت سأرّجح أحدىا أخيرا .ىذا البحث الخاص في   حّجّية ىذا النوع مف اإلجماع، وا 

ولكف مع االختصار غير  ،(1)وسأورد المذاىب كما ذكرىا الزركشي في البحر المحيط
 المخّل، وأشير إلى المصادر األخرى لممذاىب واألقواؿ، ما استطعت إلى ذلؾ سبيال .

 أنو ليس بإجماع وال ُحّجة: -المذىب األول
و داود الظاىري وابنو، وعيسى بف أباف مف الحنفية، وعزاه جماعة إلى الشافعي، ذىب إلي

، (ٕ)منيـ القاضي )الباقالني( واختاره، وكذلؾ الغزالي في المنخوؿ، والرازي في المحصوؿ
 .(ٖ)واآلمدي في اإلحكاـ

إلى  وقاؿ إماـ الحرميف )الُجوينّي(: إنو ظاىر مذىبو، وليذا قاؿ)أي الشافعي(: ال ُينسب
 .(ٗ)ساكت قوؿ، وىي مف عباراتو الرشيقة

والحق أف النقل عف اإلماـ الشافعي قد اختمف؛ ألنو ستأتي نسبة القوؿ الثاني المعاكس ليذا 
 تماما  إليو أيضا .

ولكف أرجح أف يكوف ىذا مذىبو؛ ألنو ال ُيِقّر مف اإلجماع إال اإلجماع عمى ُجمل الفرائض 
 كما جاء في كتابيو )الرسالة( و )جماع العمـ(.  وما عمـ مف الديف بالضرورة،

قاؿ الشافعي رحمو هللا، في معرض رده عمى احتجاج اإلماـ مالؾ رحمو هللا بإجماع أىل 
لست أقوؿ، وال أحٌد مف أىل العمـ: ىذا مجتمع عميو، إال لما ال تمقى عالما  أبدا   ":المدينة وحدىـ

 (.٘)أربٌع، وكتحريـ الخمر، وما أشبو ىذا"إال قالو لؾ، وحكاه عمف قبمو، كالظيُر 
وقد وردت عدة تفسيرات لتعدد النقل عنو والنسبة إليو في ىذه المسألة، ذكرىا الزركشي 

 وغيره .
 

                                                 

 .ٕٓ٘ – ٜٗٗص ٗانظرىا في البحر المحيط، جػ (ٔ)
 .ٖ٘ٔص ٗالرازي، المحصوؿ، جػ (ٕ)
 .ٕٜٔص ٔاآلمدي، اإلحكاـ، جػ (ٖ)
. ومقولػػػػة إمػػػػاـ ٕٓٔ: صٖ. والتقريػػػػر والتحبيػػػػر، جػػػػػٜ٘ٗ: صٗالتفصػػػػيل فػػػػي: البحػػػػر المحػػػػيط، جػػػػػانظػػػػر  (ٗ)

الحرميف، عبد الممؾ بف عبد هللا بف يوسف النيسابوري الجويني، فػي كتابػو البرىػاف فػي أصػوؿ الفقػو، تحقيػق 
 – ٕٓٚ: صٔ: جٔـ(، طٜٜٚٔىػػػػ  ٛٔٗٔصػػػالح بػػػف دمحم بػػػف عويضػػػة، )بيػػػروت: دار الكتػػػب العمميػػػة، 

ٕٚٔ. 
الشػػافعي، اإلمػػاـ دمحم بػػف إدريػػس، الرسػػالة، تحقيػػق وتعميػػق أحمػػد دمحم شػػاكر، )بيػػروت: دار الكتػػب العمميػػة،  (٘) 

. وانظر قولو فػي جمػاع العمػـ، تحقيػق وتعميػق أحمػد شػاكر، )القػاىرة: مكتبػة ابػف ٖٗ٘: صٔدوف تاريخ(، ط
 . ٙٙ-٘ٙ: صٔتيمية، دوف تاريخ(، ط



 02  
 

: حقيقُتُو وُحّجّيُتوُ  ُكوِتيُّ  د. خالد حسين الخالدمجمة العموم اإلسالمية                               اإلجماُع السُّ
 (          8( السنة )36العدد )                  جماعيّ وصمتُو باالجتياِد ال

 

 :(1)أنو إجماع وحجة -المذىب الثاني
، وأكثر المالكية كما ذكر الباجي، وقاؿ (ٕ)وىو مذىب جميور األصولييف، وىـ أكثر الحنفية

الوىاب: ىو الذي يقتضيو مذىب أصحابنا. وكذلؾ ىو مذىب أكثر أصحاب  القاضي عبد
الشافعي. وقاؿ النووي في )شرح الوسيط(: ال تغتّرّف بإطالؽ المتساىل القائل بأف اإلجماع 

جماع.  السكوتّي ليس بحجة عند الشافعّي؛ بل الصواب مف مذىب الشافعي أنو ُحّجة وا 
لمشيور عند األصحاب أف اإلجماع السكوتي ُحّجة. وىل وقاؿ الرافعي في )الشرح الكبير(: ا

 .(ٖ)ىو إجماع؟ وجياف، ولـ يرجح بينيما. وىو مذىب اإلماـ أحمد أيضا  
وىذا المذىب والذي قبمو أىـ مذىبيف في المسألة، وستأتي مناقشة أدلتيما والترجيح بينيما، 

 بعد االنتياء مف عرض المذاىب. 
 ذا المذىب الثاني، ويميو في التوّسع المذىب الخامس.وقد توّسع الزركشي في بياف ى

 :(4)أنو حجة وليس إجماعاً  -المذىب الثالث
حكاه أبو الحسف البصري في )المعتمد( عف أبي ىاشـ الُجّبائي. وىو أحد الوجييف في 

 مذىب الشافعي، كما سبق في بياف المذىب الثاني، مف قوؿ الرافعي وغيره.
لرسالة(: عمل الصحابي منتشرا  في الصحابة ال ينكره منكر حتى وقاؿ الصيرفي في )شرح ا

انقرض العصر، فيو حجة ال يجوز خالفو، ال مف جية االتفاؽ، ولكف لعدـ الخالؼ مف أىل 
 الحجة.

وذكر الشيخ أبو حامد اإلسفراييني والقاضي أبو الطيب: أف معتمد القائميف بو مف أصحابنا 
 كت قوؿ.قوُؿ الشافعي: ال ُينسب إلى سا

وعمى ىذا،  ":وممف اختار ىذا القوؿ اآلمدي؛ إذ قاؿ بعد ذكر أشير األقواؿ ومناقشتيا
 . (٘)فاإلجماع السكوتي ظنّي، واالحتجاج بو ظاىر، ال قطعي"

 
                                                 

 .ٜ٘ٗص ٗ، جػالزركشي، البحر المحيط (ٔ)
انظر: عالء الديف دمحم بف عبد الحميد السمرقندي، الميزاف في أصوؿ الفقو، تحقيق د. يحيى مراد، )بيػروت:  (ٕ)

: ٖ. وابف اليماـ، التحرير بشرحو التقرير والتحبير، جػٖٔ٘: صٔـ(، طٕٗٓٓىػ  ٕ٘ٗٔدار الكتب العممية
 .ٔٓٔص

دراف الدمشػػقي، المػػدخل إلػػى مػػذىب اإلمػػاـ أحمػػد بػػف حنبػػل، انظػػر: عبػػد القػػادر بػػف أحمػػد المعػػروؼ بػػابف بػػ (ٖ)
. والشػػيخ موفػػق الػػديف عبػػد هللا بػػف أحمػػد المعػػروؼ بػػابف ٖٔٔ)القػػاىرة: مكتبػػة ابػػف تيميػػة، دوف تحديػػد(، ص

 .ٕٖٔ: صٖقدامة المقدسي، روضة الناظر وُجّنة الُممناظر، )بيروت: دار الكتاب العربي(، ط
 .ٜٚٗص ٗالزركشي، البحر المحيط، جػ (ٗ)
 .ٜٗٔص ٔ( اآلمدي، اإلحكاـ، ج٘)
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 :(1)أنو إجماع بشرط انقراض العصر -المذىب الرابع
عف أكثر أصحابنا القائموف بو: أبو عمي الُجّبائي، وأحمد في رواية، ونقمو ابف ُفوَرؾ 

 )الشافعية( مثل أبي بكر وأبي إسحاؽ وغيرىـ، وقاؿ: إنو الصحيح.
ونقمو األستاذ أبو طاىر البغدادي عف الحّذاؽ مف أصحابنا، واختاره ابف القّطاف والَبْندنيجّي 
ويانّي. وقاؿ الرافعّي: إنو أصح األوجو عند األصحاب. وقاؿ أبو إسحق الشيرازي: إنو  والرُّ

 .(ٕ)المذىب
 وىذا المذىب ىو ما رّجحتو، كما سيأتي بيانو عند المناقشة والترجيح.

 :(3)أنو إجماع إن كان ُفْتيا، ال حكمًا من حاكم -المذىب الخامس
وىو مذىب ابف أبي ىريرة. واختاره ابف القطاف. حكاه عنو كثيروف منيـ الشيخ أبو 

 .(٘). ومنيـ الماوردّي واآلمدي(ٗ)إسحق
قاؿ أبو عمي ابف أبي ىريرة: إف كاف ىذا القوؿ مف حاكـ، لـ يكف إجماعا  وال وقاؿ الرازي: 

ْف لـ يكف مف حاكـ، كاف إجماعا  وحجة  . (ٙ)حجة. وا 
وتعميل ابف أبي ىريرة ليذا التفريق: بأف الحاكـ ال ُيعترض عميو عادة، فال يكوف سكوت 

 س ما يناقضو ويكوف ردا  عميو.الساكتيف دليال  عمى رضاىـ. وسيأتي في تعميل المذىب الساد
 :(7)عمى العكس من المذىب السابق، ىو إجماع إن كان حكمًا ال ُفْتيا -المذىب السادس

. وحجتو بأف األغمب أّف الصادر مف الحاكـ يكوف عمى (ٛ)القائل بو: أبو إسحق المروزي 
 مشاورة. 

منيما رّجح جانبا  بحسب وُيالحظ أنو يناقض مذىب ابف أبي ىريرة تماما ، ولعل كلَّ واحد 
ال، فإف أدلة حّجّية اإلجماع ليس فييا ىذا التفريق، بيف كوف القوؿ  حاؿ الحاكـ في زمانو. وا 

                                                 

 .ٜٛٗص ٗالزركشي، البحر المحيط، جػ (ٔ)
: ٖ. وابػػػػف أميػػػػر الحػػػػاج، التقريػػػػر والتحبيػػػػػر، ج٘ٛٔانظػػػػر إضػػػػافة لمبحػػػػر المحػػػػيط: الشػػػػيرازي، الممػػػػع، ص (ٕ)

 . ٕٜٔ: صٔ. واآلمدي، اإلحكاـ، جػٕٓٔص
 .ٜٜٗص ٗالزركشي، البحر المحيط، جػ (ٖ)
 .٘ٛٔانظر: الممع ص (ٗ)
انظػػر: عمػػي بػػف دمحم بػػف دمحم، الشػػيير بالمػػاوردي، الحػػاوي الكبيػػر فػػي فقػػو مػػذىب الشػػافعي، تحقيػػق الشػػيخيف  (٘)

: ٙٔ: جٔـ(، طٜٜٜٔىػػػػػػ  ٜٔٗٔعمػػػػػي معػػػػػوض وعػػػػػادؿ عبػػػػػد الموجػػػػػود، )بيػػػػػروت: دار الكتػػػػػب العمميػػػػػة، 
 .ٕٜٔ: صٔ، واآلمدي، اإلحكاـ، جٔٔٔص

 .ٕٓٔ: صٖالتحبير، جػ. وانظر: التقرير و ٖ٘ٔ: صٗالمحصوؿ، ج (ٙ)
 .ٓٓ٘ص ٗالزركشي، البحر المحيط، جػ (ٚ)
 . التقرير والتحبير، السابق، نفسو.ٓٓ٘: صٗالزركشي، البحر المحيط، جػ (ٛ)
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ـّ اإلجماع  ، واألصل أف يت بإشراؼ  –وال سيما في القضايا العامة –صادرا  مف حاكـ أو ُفْتيا مْفتٍّ
 الحاكـ نفسو.

 ِفي َواْلُفْتَيا اْلُحْكـِ  اِلْشِتَراؾِ  َفاِسٌد؛ اْلَفْرَقْيفِ  َوِكاَل  ":يفوقد قاؿ الماوردي بعد ذكره المذىبيف السابق
 .(ٔااِلْجِتَياِد") ُوُجوبِ 

إْن وقع في شيء يفوت استدراكو، من إراقة دم أو استباحة فرج، كان  -المذىب السابع
ال فيو ُحّجة  . (2)إجماعًا، وا 

لؾ حكاه ابف أمير الحاج بصيغة لـ ينسب الزركشي ىذا المذىب ألحد مف العمماء، وكذ
 التضعيف، ولـ ينسبو ألحد. ولـ أجده عند غيرىما.

ال فال -المذىب الثامن  :(ٖ)إن كان الساكتون أقّل كان إجماعًا، وا 
َرْخسّي عف الشافعي. وقاؿ الزركشي فيما  اختاره أبو بكر الرازي. وحكاه شمس األئمة السَّ

  يعرفو أصحابو.حكاه السرخسي عف الشافعي: وىذا غريب ال
اِفِعي َرحَمو هللا َأنو َكاَف َيُقوؿ":وىذا نص كالـ السرخسي ظير الَقْوؿ مف  ِإفْ  :ويحكى َعف الشَّ

ْجَماع ،َأكثر اْلعمَماء والساكتوف نفر يسير ِمْنُيـ ف اْنَتَشر الَقْوؿ مف َواِحد َأو اْثَنْيِف  .يثبت ِبِو اإْلِ َواِ 
ْجَماعوالساكتوف َأكثر ُعَمَماء اْلَعْص   . (ٗ)"ر اَل يثبت ِبِو اإْلِ

بل الصواب ":وأرى أّف ما نقمو الزركشي في بياف القوؿ الثاني عف النووي في )شرح الوسيط( 
جماع"، يؤيد ما حكاه السرخسي في الجممة. وهللا أعمـ.  مف مذىب الشافعي أنو ُحّجة وا 

ال فال -المذىب التاسع  :(5)إن كان في عصر الصحابة كان إجماعًا، وا 
وياني مف الشافعية. غير أف الماوردي ألحق التابعيف بالصحابة  القائموف بو: الماوردي والرُّ

 في ذلؾ. وذكر النووي أنو الصحيح.
وفي كونو إجماعا  يمنع االجتياد ممف بعدىـ، وجياف لمشافعية. أحدىما: ال يسوغ معو 

 .(ٙ)االجتياد. والثاني: ال يكوف إجماعا  
 

                                                 

 .ٔٔٔ: صٙٔ( الحاوي الكبير، جٔ)
 . التقرير والتحبير، السابق، نفسو. ٔٓ٘: صٗالزركشي، البحر المحيط، جػ (ٕ)
 .ٔٓ٘: صٗالزركشي، البحر المحيط، ج (ٖ)
 .ٖٖٓ: صٔأصوؿ السرخسي، جػ (ٗ)
 .ٔٓ٘ص ٗالزركشي، البحر المحيط، جػ (٘)
 الزركشي، البحر المحيط نفسو. التقرير والتحبير، السابق، نفسو. (ٙ)
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أنو إْن كان ذلك مما يدوم ويتكرر وقوعو والخوض فيو، فإنو يكون السكوت  -المذىب العاشر
 :(1)فيو إجماعاً 

القائل بو: إماـ الحرميف الجويني، ونحوه قوؿ تمميذه الغزالي في )المنخوؿ(: المختار أنو ال 
يكوف حجة إال في صورتيف، إحداىما: سكوتيـ، وقد قطع بيف أيدييـ قاطع، ال في مظنة القطع، 

لدواعي تتوفر عمى الرد عميو. الثانية ما يسكتوف عميو عمى استمرار العصر، ويكوف الواقع وا
بحيث ال يبدي أحد خالفا . فأما إذا حضروا مجمسا ، فأفتى واحد وسكت الباقوف، فذلؾ اعتراض؛ 

 .(ٕ)لكوف المسألة مظنونة، واألدب يقتضي أف ال يعترض عمى القضاة والمفتيف
اـ الحرميف اختار مذىب الشافعي، وىو المذىب األوؿ، أنو ليس إجماعا  ولكف الثابت أف إم

 (.ٖوال حجة؛ ألنو ال ُينسب إلى ساكت قوؿ)
 :(4)أنو إجماع قطعي أو حجة ظنّية -المذىب الحادي عشر

فيحتج بو عمى كال التقديريف، ونحف مترددوف في أييما أرجح. وىذا اختيار ابف الحاجب في 
 .(5)الصغير(الصغير )أي مختصره 
 :(6)أنو إجماع بشرط إفادة القرائن العمم بالرضا -المذىب الثاني عشر

. وقاؿ بعض المتأخريف: إنو أحق األقواؿ؛ ألف إفادة (ٚ)واختاره الغزالي في )المستصفى(
 القرائف العمـ بالرضا، كإفادة النطق لو، فيصير كاإلجماع القطعي مف الجميع. 

ر المحيط لمزركشي، باختصار ال ُيخل بالمطموب، مع التعميق انتيى نقل األقوال عن البح
دراج بعض النقول عند الحاجة.  عمى بعضيا وذكر مصادر أخرى أحيانًا، وا 

                                                 

 .ٕٓ٘ص ٗالزركشي، البحر المحيط، جػ (ٔ)
 الزركشي، البحر المحيط، نفسو. (ٕ)
ي خاتمة المسألة جاء ما يشير إلى أنو يعتبره إجماعا  . ولكف بعد ذلؾ فٕٓٚ: صٔ( الُجويني، البرىاف، جٖ)

مع تكرر المذاكرة ودواـ وقوعيا. قاؿ: "وأنا أقوؿ ال يتصور دواـ السكوت مع تذاكر الواقعة في حكـ العادة 
قطعا . وىذه صورة يحيل العقل وقوعيا؛ فإف ىؤالء سيخوضوف فييا إما بوفاؽ أو خالؼ لما ]يبدوف حكمو[ 

 .ٖٕٚ/ٔلفوا" المصدر نفسو، وافقوا أو خا
 .ٕٓ٘ص ٗالزركشي، البحر المحيط، جػ (ٗ)
انظره بشرحو تحفة المسؤوؿ في شرح مختصر منتيى السوؿ، لمرىػوني، أبػي زكريػا يحيػى بػف موسػى، )دبػي،  (٘)

حياء التراث،   .ٕٕٙص ٕ، جػٔـ(، طٕٕٓٓىػ  ٕٕٗٔدار البحوث لمدراسات اإلسالمية وا 
 .ٕٓ٘ص ٗط، جػالزركشي، البحر المحي (ٙ)
 . ٕٕٗ: صٔالغزالي، المستصفى، جػ (ٚ)
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وفي الحقيقة: ال يدخل ىذا القوؿ األخير في اإلجماع السكوتي المختمف فيو؛ ألف القرائف 
أنو سكوت  –كما في التعريف –فيو الدالة عمى الرضا مف قوؿ أو فعل ُتعّد موافقة، والمفترض 

 مف غير إظيار الموافقة أو اإلنكار. وهللا أعمـ.
 المناقشة والترجيح  -المبحث الثالث

بعد عرض االثني عشر قوال  في حجية اإلجماع السكوتي، نأتي إلى تحميميا ومناقشتيا، ثـ 
  ولي التوفيق. الترجيح بينيا، بعد إرجاعيا إلى مذىبيف رئيسيف، وذلؾ في مطالب، وهللا

 نظرة إجمالية عمى المذاىب السابقة: -المطمب األول
إف كثرة المذاىب واألقواؿ في قضية ما، كما في قضية )حجّية اإلجماع السكوتي(، تعكس 

 لنا أمريف: 
األوؿ: مدى العناية واالىتماـ بشأف ىذا النوع مف اإلجماع، لما لو مف األىمية في االحتجاج 

ف كاف مف زاوية  بو عمى المسائل الفقيية. وليذا رأينا كلَّ مذىب لو حظ معتبر مف النظر، وا 
 محدودة.

 الثاني: مدى التردد والحيرة عند كثير مف األصولييف بشأنيا، لمكاف اآلراء األخرى عنده.
ويالحظ أيضا : أف األقواؿ األخيرة، الخامس فما بعده ، ترجع كميا إلى القوؿ بحجّية اإلجماع 

 ، ولكف بوضع بعض القيود أو الشروط، أي االحتجاج بو في حاالت دوف حاالت.السكوتي
ولكننا الحظنا قمة القائميف بكل واحد مف ىذه األقواؿ عمى حدة، ولكنيـ ُيضافوف إلى 

  المذاىب األخرى القائمة بحجيتو، فيشكموف األكثرية.
اىب األربعة األولى، وعميو، فإن المذاىب الرئيسة في قضية اإلجماع السكوتي ىي المذ

 وىي باختصار:
األوؿ: أنو ليس بإجماع وال حجة، مطمقا . وىو مذىب الشافعي والباقالني والغزالي واآلمدي 
والرازي وعيسى بف أباف مف الحنفية. ]ورأينا أف النقل عف الشافعي تعدد، ونسب إليو القوؿ 

 بعكسو، ورّجحو النووي وآخروف[.
طمقا . وىو مذىب أكثر الحنفية وأكثر المالكية وأكثر الحنابمة، الثاني: أنو إجماع وحجة، م

 وبعض الشافعية، أي ىو مذىب الجميور.
الثالث: أنو حجة وليس إجماعا  قطعيا  )يعني أنو إجماع ظني(. وىو مذىب أبي الحسيف 

 البصري وأبي ىاشـ الجّبائي، وأحد الوجييف مف مذىب الشافعي.
( بشرط انقراض العصر. وىو مذىب أبي عمي الجبائي وأحمد الرابع: أنو إجماع )أي قطعي

 في رواية، وأكثر الشافعية.
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مذىب النافيف لُحجية  وىذه األربعة يمكف إرجاعيا إلى مذىبيف رئيسيف فحسب، ىما:
 اإلجماع السكوتي، ومذىب المثبتيف ليا.

 أدلة الفريقين ومناقشتيا: -المطمب الثاني
 تيا:أدلة النافين ومناقش -أوالً 

 استدؿ النافوف لحجية اإلجماع السكوتي مطمقا  بأدلة مف اآلثار ومف المعقوؿ:
 :(ٔ)( استدلوا من اآلثار بما يمي-أ
الظير أو العصر ركعتيف، فقاؿ ذو اليديف:  حينما صمى الرسوؿ  حديث ذي اليدين: -1

رضي هللا –وعمر  إلى أبي بكر َأُقصرِت الصالُة أـ نسيت، يا رسوؿ هللا؟ فنظر رسوؿ هللا 
وىذا ما احتج بو عيسى بف أباف مف   .(ٕ)وقاؿ: )أحّق ما يقوؿ ذو اليديف؟( ... إلخ –عنيما

 الحنفية.
منيـ، ولما  وجو االستدالؿ بو: أنو لو كاف ترؾ النكير دليل الموافقة، الكتفى بو رسوؿ هللا 

 استنطقيـ في الصالة مف غير حاجة.
ل: بأننا نشترط مضي مدة لمتأّمل والّترّوي بقوؿ القائل، وىنا لـ وأجاب المثبتوف عف ىذا الدلي

يحدث ذلؾ، حتى ُيظير أبو بكر وعمر وغيرىما موافقتيما أو إنكارىما لما قاؿ ذو اليديف، بل 
 .(ٖ)بالسؤاؿ لمتثّبت مف قوؿ ذي اليديف عاجميـ الرسوؿ 

نافيف؛ ألف سكوت أبي بكر أنو ال دليل فيو لم -ردا  عمى االستدالؿ بيذا الحديث-وأرى 
وعمر وغيرىما يحتمل أنو كاف لالكتفاء بما قالو ذو اليديف، وألنو يحتمل أف يكوف نزؿ وحي 

 ىو اإلماـ، وىو الذي يتنزؿ الوحي عميو. بقصر الصالة، والرسوؿ 
لو بل يمكف اعتبار ىذا الخبر دليال  لممثبتيف؛ ألنو تبّيف أف سكوت الساكتيف كاف موافقة لما قا

 ذو اليديف. 
                                                 

 .ٕٛٗ: صٖ. والبخاري، كشف األسرار، جػ ٖٗٓ – ٖٖٓ: صٔانظر: أصوؿ السرخسي، جػ (ٔ)
 ٔ، طٖٕٙ: ص٘ٔ(، جٜٗٗٗ( أخرجو اإلماـ أحمد في مسنده، مف حديث أبي ىريرة رضي هللا عنو، برقـ )ٕ)

بيروت. وقاؿ الشيخ شعيب: إسناده صحيح  -سسة الرسالةـ(، بتحقيق شعيب األرناؤوط وآخريف، مؤ ٕٔٓٓ)
 عمى شرط الشيخيف، رجالو ثقات رجاؿ الشيخيف غير ضمضـ بف جوس، فمف رجاؿ السنف، وىو ثقة. 

وأخرجو النسائي في السنف الكبرى، كتاب )السيو، ذكر ما ينقض الصالة وما ال ينقضيا( باب )ذكر       
ـ(، ٕٔٓٓ) ٔ(، طٚٙ٘، برقـ )ٖٓٓ: صٔرة في قصة ذي اليديف(، جاختالؼ الناقميف لحديث أبي ىري

بيروت. وأخرجو البييقي في السنف الكبرى، كتاب )الصالة،  -بإشراؼ شعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة
(، بتحقيق ٖٖٖ٘، برقـ )ٖٖ٘: صٕجماع أبواب الكالـ في الصالة( باب )مف تكمـ مخطئا  أو ناسيا (، ج

 بيروت.    -ـ(، دار الكتب العمميةٖٕٓٓ) ٔعبد القادر عطا، ط
 .ٖٛٓ –ٖٚٓ: صٔوانظر أيضا : أصوؿ السرخسي، جػ (ٖ)
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ليس رأيا  اجتياديا  حتى يحتاج إلى موافقة  –بل سؤالو  –وأكثر مف ذلؾ: فإف قوؿ ذي اليديف 
نما ىو استفسار مف الرسوؿ  عما ظير منو وىو التسميـ عمى رأس الركعتيف،  أو مخالفة، وا 

 وتثّبت مما قالو ذو اليديف. وهللا أعمـ. وبالمقابل ىو استفسار مف الرسوؿ 
فأشاروا  شاور الصحابة في مال فضل عنده من الغنائم، –رضي هللا عنو –روي أّن عمر  -2

في القوـ ساكتا ،  –رضي هللا عنو –عميو بتأخير القسمة واإلمساؾ إلى وقت الحاجة، وكاف عمي 
فقاؿ لو عمر: ما تقوؿ يا أبا الحسف؟ فتكمـ وبّيف مخالفتو لرأييـ، وأنو يرى قسمة الماؿ وعدـ 

 أخير.الت
وجو االستدالؿ: أنو لو كاف سكوتو تسميما  ودليال  عمى موافقتو لما سألو عمر، ثـ ظيرت 

 وُرّد عميو بأف المشاورة كانت ما زالت قائمة ولـ تنتِو بعد. مخالفتو.
 وىناؾ آثار مشابية أخرى، والرد عمييا كالرد ىنا.

ماع السكوتي مف المعقوؿ بدليل واحد واستدؿ النافوف لحجّية اإلجأدلة النافين من المعقول:  -ب
 قوّي، لو حظ كبير مف النظر واالعتبار، وىو:

أف سكوت الساكتيف ال ينبغي عّده دليال  عمى رضاىـ وموافقتيـ لقوؿ القائميف؛ ألف سبب 
 السكوت لو احتماالت كثيرة مقبولة، غير الموافقة والرضا، فال ُينسب إلى ساكت قوؿ.

 وأشير ىذه االحتماالت: .(ٔ)بعضيـ إلى ثمانيةوىذه احتماالت أوصميا 
  السكوت لمتُّْقية )أي خوفا (. -1
 السكوت مف أجل التفكر والترّوي، أو ألنو لـ يجتيد بعد. -ٕ
 السكوت لتعظيـ القائل وميابتو. -ٖ
 .(ٕ)السكوت العتقاده بأف كل مجتيد مصيب، كما ىو مذىب المصّوبة -ٗ

 .(ٖ)وف السكوت دليل الموافقةومع ىذه االحتماالت وغيرىا ال يك

                                                 

 .ٙ٘ٔ – ٖ٘ٔ: صٗالرازي، المحصوؿ، ج (ٔ)
ىـ الذيف يقولوف بأّف كل مجتيد مصيب، بناء عمى أّف الحق يتعدد في المسألة الواحدة. وىـ قمة  المصّوبة:( ٕ)

وىـ الذيف يقولوف إفَّ الحق مع واحد مف المجتيديف؛ ألف الحق ال يتعدد.  :المخّطئةمف األصولييف. ويقابميـ 
وىذا مذىب األكثرية، ومنيـ األئمة األربعة بعد التحقيق. وىو الراجح، كما توصمت إليو في بحثي النظري 

قشت المطّوؿ )التخطئة والتصويب في اآلراء االجتيادية(، وىو أحد قسمي رسالتي في الماجستير، التي نو 
ـ(، وحصمت عمى درجة االمتياز، وكانت بإشراؼ األستاذ الدكتور ٜٜٗٔفي كمية الشريعة بجامعة دمشق )

 (. في قائمة الكتب.www.nashiri.netدمحم الزحيمي. وىو منشور عمى موقع ناشري لمنشر اإللكتروني )
. ٕٛٗص ٖسرار جػ، وكشف األٖٗٓص ٔانظر: المصدر السابق المحصوؿ نفسو، وأصوؿ السرخسي جػ (ٖ)

 .ٖٖٔوروضة الناظر ص
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ومما يورده النافوف مثاال  وشاىدا  عمى السكوت بسبب الخوؼ أو الميابة مف القائل، ما يروى 
عف مخالفة عمر وغيره مف الصحابة في  –رضي هللا عنيما –عف سكوت عبد هللا بف عباس 

ظيار مخالفتو فيما بعد، فمما سئل ابُف  عباس عف ذلؾ قاؿ: ِىبُتو، مسألة الَعْوؿ في الميراث، وا 
 وكاف رجال  مييبا .

وأجاب المثبتوف لمحجّية عف ىذه االحتماالت كميا بأنيا خالؼ الظاىر وخالؼ األصل، 
 وىو أف الظاىر أف يكوف السكوت لمموافقة، بعد االطالع عمى القوؿ، وىو الفرض.

 وألف المفترض أال ُتْقية، والمفترض ُمضي مدة لمتأّمل.
 أف المجتيديف وسائر العمماء يحرصوف عمى دينيـ، وال يسكتوف عف المنكر. وألف األصل

وأجابوا عف خبر ابف عباس في مسألة الَعْوؿ بأنو ال يصح؛ ألف المشيور أف عمر كاف 
 .(ٔ)يشّجع ابف عباس عمى إبداء رأيو ويستحسف قولو، ويدخمو في الشورى مع أشياخ الصحابة

ؿ: أف السكوت لو احتماالت كثيرة غير الرضا والموافقة، وخالصة دليل النافيف مف المعقو 
 وعميو فال ينسب إلى ساكت قوؿ، كما اشتير ىذا عف الشافعي، رحمو هللا.

وخالصة رد المثبتيف عميو: أف ىذه االحتماالت كميا خالؼ الظاىر وخالؼ األصل في 
 تفسير السكوت عمى فتوى أو قضاء يصدر مف بعض المجتيديف.

 لة الُمْثبتين ومناقشتيا:أد -ثانياً 
استدؿ المثبتوف لحجّية اإلجماع السكوتي وكونو إجماعا  معتبرا  كاإلجماع الصريح، وأكثرىـ 

 مف الحنفية والحنابمة، بجممة مف األدلة العقمية أىميا ما يمي:
 .(ٕ) لو ُشِرط سماع قوؿ كلٍّّ مف المجمعيف، انتفى اإلجماع؛ لتعذره عادة -ٔ
. واإلجماع السكوتي مف (ٖ) كل عصر إفتاء األكابر وسكوت األصاغر تسميما   أف العادة في -ٕ

 ىذا القبيل.
قياس اإلجماع السكوتي في الفرعيات )المسائل الفقيية العممية( عمى اإلجماع السكوتي في  -ٖ

 .(ٗ)األمور االعتقادية، فإنو معتبر فييا، فينبغي أف يكوف كذلؾ في األحكاـ الفرعية

                                                 

، والميزاف، لمسمرقندي، ٖٜٔ: صٔ. واإلحكاـ، لآلمدي، جٖٚٓ –ٖٙٓ: صٔانظر: أصوؿ السرخسي جػ (ٔ)
 .ٖٓٔ: صٖ، والتقرير والتحبير، البف أمير الحاج، جٖٗٔ. وروضة الناظر، البف قدامة، صٕٖ٘ص

(ٕ : ٖ. وكشف األسرار، جػٖ٘ٓ: صٔي، ج. وانظر: أصوؿ السرخسٕٓٔ: صٖالتقرير والتحبير، ج (
 .ٖٓٗ – ٜٕٗص

 المصادر السابقة، نفسيا. (ٖ)
 المصادر السابقة، نفسيا. (ٗ)
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ـ النافوف بأف الخالؼ المفترض ىو في االجتياديات، وأف القياس ظني الداللة فال ورد عميي   
 يصح إثبات اإلجماع بو وىو قطعي أقوى منو.

إّف سكوت الساكت ظاىر في الموافقة، بعد انتشار القوؿ، واالحتماالت التي يذكرىا النافوف  -ٗ
 .(ٔ)خالؼ الظاىر وخالؼ األصل
 االت في أدلة النافيف.وقد سبقت مناقشة ىذه االحتم

والداللة عمى ما ذىبنا إليو؛ أف العادة مف أىل االجتياد، أنيـ إذا ":قاؿ صاحب )الميزاف(
سمعوا الحادثة وطاؿ بيـ الزماف، تفكروا فييا، فإف أدى اجتيادىـ إلى موافقة قوليـ، كاف ذلؾ 

ف أدى إلى مخالفتو أظيروه، لوجود الداعي إليو، وىو بيا ف الصواب فيما اجتيد فيو، إجماعا ، وا 
 –والحالة ىذه –ووجود الصارؼ الطبيعي والشرعي عف االنقياد لغير الصواب، فدؿ سكوتيـ 

 .(ٕ)عمى الموافقة واإلجماع"
أف التابعيف كانوا إذا أشكل عمييـ مسألة، فنقل  ":ومما استدؿ بو ابف قدامة المقدسي الحنبمي -٘

اقيف، كانوا ال يجّوزوف العدوؿ عنو، فيو إجماع إْذ لـ إلييـ قوُؿ صحابي منتشٌر وسكوُت الب
 .(ٖ)ينقل إلينا في مسألة قوؿ كل عمماء العصر مَصرَّحا  بو"

وىذا في الحقيقة دليل عممي قولي من خير القرون، يرّجح االعتداد بحجية اإلجماع 
 :(4)السكوتي، ولكن بالقيود والشروط التي ذكرىا المثبتون، وأىميا ما يمي

أف يكوف القوؿ صادرا  في مسائل التكميف. أما ما ال تكميف فيو، كاإلخبار عف شيء ونحوه،  -ٔ
 فال يدؿ السكوت فيو عمى شيء، كقوؿ القائل: عّمار أفضل مف حذيفة.

ال فال يكوف إجماعا  سكوتيا . -ٕ  أف ُيعمـ أنو بمغ القوُؿ جميع أىل العصر، ولـ ينكروا، وا 
عف الرضا والكراىية، فإف ظير عمى الساكتيف عالمات الرضا، قوال   أف تكوف المسألة مجّردة -ٖ

 أو فعال ، فيو إجماع بال خالؼ.
وقد اشترط بعضيـ عكس ىذا تماما ، وىو أف تدؿ القرائف عمى الرضا أو الموافقة لقوؿ      

 تي.. وىذا غريب؛ ألنو خارج عف محل النزاع، كما ُيفيـ مف تعريف اإلجماع السكو (٘)القائميف
 ُمضي زمف يسع قدر ميمة النظر عادة في تمؾ المسألة. -ٗ
 أف ال يتكّرر ذلؾ مع طوؿ الزماف. -٘

                                                 

 .ٖٓٔ – ٕٓٔ: صٖ، التقرير والتحبير، جػٖٖٔروضة الناظر، ص (ٔ)
 .ٖٔ٘السمرقندي الحنفي، الميزاف في أصوؿ الفقو، ص (ٕ)
 . ٖٗٔروضة الناظر، ص (ٖ)
 .ٔٓٔ: صٖ. وذكر بعضيا صاحب التقرير والتحبير، جػ٘ٓ٘ – ٖٓ٘: صٗالبحر المحيط، ج (ٗ)
 .ٕٓ٘: صٗانظر: البحر المحيط، جػ (٘)
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أف يكوف ذلؾ قبل استقرار المذاىب، فأما بعدىا فال أثر لمسكوت قطعا ؛ ألف اجتيادات فقياء  -ٙ
كل مذىب أصبحت داخمية خاصة بو، فقد ال يعترض عمييا أصحاب المذاىب األخرى 

 ىـ بأنيا خاصة بمذىب غير مذىبيـ.العتقاد
ىذه القيود الستة ىي ما أورده العالمة الزركشي، وذكرتيا ىنا مختصرة، مع تصرف يسير 

 بالعبارة. 
ماء الحنفية أمورا  أخرى العتبار وقد أوردت كتب األصوؿ الحنفية والحنبمية أكثرىا، وزاد عم

  .(ٔ)سكوت الساكتيف موافقة ورضا، أىميا: أف ال يكوف في سكوتيـ ُتقية وال خوؼ
 الترجيح -المطمب الثالث

إف أدلة النافيف لحجية اإلجماع السكوتي مف المعقوؿ، وخاصة االحتماالت الكثيرة لسبب 
 السكوت، قوية جدا  ويجب أخذىا بعيف االعتبار.

ف إذا تأّممنا القيود والشروط التي وضعيا المثبتوف العتبار اإلجماع السكوتي إجماعا  ولك
 حقيقيا  وجدناىا تحترز عف كل االحتماالت التي تدفع بالسكوت عف ظاىره وىو الموافقة.

 ثالثة: -برأيي –وأىم ىذه الشروط والقيود 
 أف ال يكوف السكوت عف خوؼ أو تقية مف حاكـ ونحوه. األول:
أف ينتشر قوؿ القائل انتشارا  واضحا ، كما يحدث في فتاوى العمماء في القضايا  الثاني:

 العامة في زماننا.
أف تمضي مدة كافية لمتفكر والنظر بعد انتشار القوؿ، ويمكف تقديرىا بسنة عمى  الثالث:

 األقل، وقد تختمف بحسب وسائل كل عصر في التواصل وانتشار المعمومات واآلراء.
ترجيح مذىب المثبتين لإلجماع السكوتي، وىم األكثرية من  –بيذه القيود –مكننا في

 األصوليين، كما رأينا في عرض المذاىب.
ولكني أرى حّجّية ىذا النوع مف اإلجماع ينبغي أف تبقى ظنية ما داـ عصر الُمْجِمعيف قائما  

خرىـ، أصبح ىذا اإلجماع ببقاء بعضيـ أحياء، الحتماؿ رجوعيـ، فإذا انقرض عصرىـ بموت آ
قطعيا  كالصريح. وبيذا نكوف قد أخذنا بقوؿ أبي عمي الجّبائي ومف وافقو مف أصوليي الشافعية، 
وىو كوف اإلجماع السكوتي حجة قاطعة بشرط انقراض العصر، كما تقدـ في بياف المذىب 

 الرابع مف المذاىب االثني عشر في حجيتو. وهللا أعمـ.
 
 

                                                 

 . ٔٓٔ: صٖانظر: التحرير البف اليماـ، مع شرحو التقرير والتحبير، البف أمير الحاج، جػ (ٔ)
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 صمة اإلجماع السكوتي باالجتياد الجماعي  -المبحث الرابع
بعد ترجيحي لحجّية اإلجماع السكوتي، وَعّده إجماعا  بالقيود والشروط السابقة، آتي إلى 
بحث مسألة ميمة تقابمنا في عصرنا، وفي العصور التالية، وىي: ىل اإلجماع السكوتي، 

؟ أو (ٔ)تقّر عميو في عصرنابمفيومو السابق، يتطابق واالجتياد الجماعي بمفيومو الذي اس
التي  جماع السكوتي باالجتياد الجماعييختمفاف كثيرا ؟ أو يتشابياف كثيرا ؟ ىذه قضية صمة اإل
 سأبحثيا ىنا، وأرى أنو الموضع المناسب تماما  لذلؾ.

–وفي الجواب أقوؿ: ال ُبّد أوال  مف التذكير بالتعريف المختار لمصطمح االجتياد الجماعي 
بذؿ فئة مف الفقياء المسمميف  ":وىو -ت إليو بعد البحث الدقيق والتخصص فيوكما توصم

 .(ٕ)جيوَدىـ في البحث والتشاور؛ الستنباط حكـ شرعي لمسألة ظنية"
وقد أجريت مقارنة بيف اإلجماع باالصطالح األصولي الذي استقر عند عمماء أصوؿ الفقو 

، عمى صر مف العصور، بعد وفاة الرسوؿ وىو اتفاؽ جميع المجتيديف مف المسمميف، في ع –
وبيف االجتياد الجماعي، فظيرت لي فروؽ كثيرة بينيما، فاستبعدت المطابقة  –حكـ شرعي
 .(ٖ)بينيما بالكمية

قد يصل إلى حد  –ولكني في المقابل وجدت مف خالؿ بحثي الطويل أف ثّمة تقاربا  كبيرا  
جية وبيف كثير مف األنواع الظنية لإلجماع المختمف  بيف االجتياد الجماعي مف –التطابق أحيانا  

 ، وعمى رأسيا اإلجماع السكوتي، موضوع البحث ىنا.(ٗ)فييا
 ويمكننا توضيح ىذا التقارب أو التشابو نظريا ،  ثـ مف خالؿ المثاؿ، كما يأتي:

طبق يرى كثير من العمماء والباحثين المعاصرين أّن أكثَر ما يشبو االجتياد الجماعي وين
عميو، من اإلجماعات الظنية الناقصة، ىو اتفاق األكثرية؛ ومنيم أستاذنا الدكتور وىبة 

                                                 

اإلسالمي(، وفييا  ( لقد كاف موضوع أطروحتي لمدكتوراه في أصوؿ الفقو ىو )االجتياد الجماعي في الفقؤ)
حققت في مفيومو تحقيقا  واسعا ، وكنت قد كتبت بحثا  مطوال  خاصا  بعنواف )التحقيق في مصطمح االجتياد 

ىػ  ٕٙٗٔ(، مجمة المسمـ المعاصر، السنة التاسعة والعشروف، )٘ٔٔالجماعي(، ونشر في العدد )
 ـ(، بمصر.ٕ٘ٓٓ

في الفقو اإلسالمي، )دبي: مركز جمعة الماجد لمثقافة والتراث،  ( الخالد، د. خالد حسيف، االجتياد الجماعيٕ)
 . ٓٓٔ: صٔـ(، طٜٕٓٓىػ  ٖٓٗٔ

 .ٖٕٔ-ٖٕٓ( انظر المقارنة والنتيجة ىناؾ، المصدر السابق، صٖ)
جماع أىل  وأىم ىذه اإلجماعات الظنية المختمف فييا وأشيرىا:( ٗ) اتفاؽ التابعيف عمى أحد قولي الصحابة، وا 

إلجماع الذي سبقو خالؼ مستقر، واإلجماع السكوتي، وكذلؾ اتفاؽ األكثرية، وغيرىا مما ُيعدُّ المدينة، وا
إجماعا  عند بعض المذاىب دوف بعض. وىي مبحوثة في معظـ كتب أصوؿ الفقو، وقد ناقشت أكثرىا 

 .ٕٕٚ-ٕٕٕباختصار في كتابي، المصدر السابق ص
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االجتياد الجماعي ىو الذي يصدر عف جماعة مف المجتيديف، »حيف قاؿ:  الزحيمي رحمو هللا،
 .(ٔ)«وليس مف الجميع، فيو أشبو ما يسمى  باتفاؽ األكثر عمى حكـ مسألة معينة

 د المجيد السوسوه، عند بيان االتجاه الرابع في مسألة اتفاق األكثرية:ويقول الدكتور عب
ذىب إلى أّف االجتياد الجماعي ىو اإلجماع الواقعي، الذي يختمف عف اإلجماع األصولي في »

عمى  – -: أّف اإلجماع بالمعنى األصولي ىو اتفاؽ كل المجتيديف مف أمة دمحم أوالً أمريف؛ 
ماع الواقعي فيو يتـ باتفاؽ أكثرية المجتيديف، وال يشترط فيو اتفاؽ حكـ شرعي...، أما اإلج

اإلجماع بالمعنى األصولي )اإلجماع الكامل( حجة يجب عمى الجميع  ثانيُا:. ... (ٕ)الجميع...
العمل بو، وتحـر مخالفتو، وال يقبل النسخ،...، أما اإلجماع الواقعي )اإلجماع الناقص( فإنو 

 .(ٖ)«ع الحق إذا كاف معارضا  لويجوز أف ينسخ بإجما
ح الدكتور السوسوه االتجاه الثالث، وىو أّف االجتياد الجماعي لو حجة ظنية ظنا   ثم يرجِّ

راجحا  تجعل اّتباَعو أولى مف االجتياد الفردي، إال إذا صدر بتنظيـ االجتياد الجماعي )مجمع 
مع االجتيادي أحكاما  ممزمة االجتياد( قرار مف ولي أمر المسمميف، فتكوف مقررات المج

 .(ٗ)لمكافة
ومع تقديري لمرأيين السابقين، لكنني أرى أّن االجتياد الجماعي أكثر ما يكون شبيًا 

ألّف اتفاؽ األكثرية يعني أّف ىناؾ أقمية مخالفة لما اتفقت عميو  وانطباقًا عمى اإلجماع السكوتي؛
ئل مف المجتيديف قد يكوف أكثرية وقد يكوف األكثرية، وليس كذلؾ اإلجماع السكوتي، فإّف القا

 أقمية، ويسكت الباقوف مف المجتيديف، دوف إظيار المخالفة أو الموافقة، سواء أكانوا أقّل أـ أكثر. 
وىذا الذي يتفق مع واقع االجتياد الجماعي؛ وال سيما ما يصدر عف المجامع الفقيية في 

وىـ ليسوا  جميع -باتفاؽ جميع أعضائو عصرنا، حيث تصدر قرارات كل مجمع عمى ِحَدةٍّ 
أو بأغمبيتيـ، وتنتشر ىذه القرارات الفقيية المعبِّرة عف اجتيادات شرعية حديثة،  –فقياء األمة

وتمضي الشيور، بل األعواـ، دوف أف يظير اعتراض أو مخالفة مف الفقياء اآلخريف، غير 
ية. أليس ىذا إجماعا  سكوتيا  كما المشاركيف في المجمع الذي صدرت عنو ىذه األحكاـ الفقي

 سبق بيانو وتحديد مفيومو؟

                                                 

 دمشق. -، دار المكتبيٖٓ: صٔقاتو واتجاىاتو(، طانظر بحثو )االجتياد الفقيي الحديث منطم (ٔ)
الشرفي، د. عبد المجيد السوسوه، االجتياد الجماعي في التشريع اإلسالمي. )الدوحة: وزارة األوقاؼ الشؤوف  (ٕ)

 .ٜٜ(، صٕٙىػ(،  سمسمة كتاب )األمة(، السنة السابعة عشرة، العدد )ٛٔٗٔاإلسالمية بقطر، 
 .ٔٓٔالمصدر السابق، ص (ٖ)
نمػػػا ىػػػو إلػػػزاـ  إجرائػػػي سياسػػػي  ٗٓٔالمصػػػدر نفسػػػو، ص  (ٗ) ، ولكػػػف ىػػػذا اإللػػػزاـ ال يجعميػػػا إجماعػػػا  قطعيػػػا ، وا 

ظيار وحدتيـ وتماسكيـ.  لتنظيـ حياة المسمميف العامة، وا 
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وفي المقابل، فإني ال أنفي كوف اتفاؽ األكثرية اجتيادا  جماعيا ، بل أنفي صفة اإلجماعية 
، وال سيما حينما يكوف المخالفوف عددا  معتبرا  في مقابمة األكثرية، -الجميور بوىو مذى –عنو 

 .(ٔ)عو مف كتابيعمى نحو ما بّينتو في موض
 –أو أية مؤسسة اجتيادية جماعية–لو أّف مجمعا  فقييا   وأضرب مثااًل لتوضيح ما رّجحتو:

بحث قضية مف القضايا، وأصدر فييا قراره )حكمو(، كجواز نقل الدـ مف امرأة إلى طفل دوف 
عمماء العالـ الحكـ بيف انتشر ىذا ثـ  .(ٕ)السنتيف، وعدـ كونو سببا  لتحريـ النكاح، كالرضاع

 : إنو تـّ ىـ مخالفة أو إنكارا  لو، أمكننا القوؿر أحدُ ظيِ يُ ، ومضى زمف طويل دوف أف اإلسالمي
، ويبقى حجة ظنية ما داـ عصر المجمعيف قائما ، فإذا انقضى اإلجماع السكوتي عمى ىذا الحكـ

، وهللا عصرىـ، دوف رجوع بعضيـ، أو مخالفة بعض الساكتيف، أصبح حجة قطعية كالصريح
 .أعمـ

 الخاتمة 
إّف اإلجماع عند األصولييف ينقسـ مف حيث الكيفية التي يتـ بيا إلى نوعيف: إجماع صريح، 

جماع سكوتي.  وا 
أما الصريح )أو النُّطقي(، فيو أف يعمف كل مجتيد عف رأيو صراحة، وتكوف جميع آرائيـ 

فيو أف  –موضوع البحث –تي متفقة عمى حكـ شرعي واحد لمسألة واحدة. وأما اإلجماع السكو 
                                                 

 .ٜٙٔ -ٙٙٔالخالد، خالد حسيف، االجتياد الجماعي، ص (ٔ)
العالـ اإلسالمي، وىو القرار الثالث مف الدورة  كالقرار الصادر عف المجمع الفقيي اإلسالمي، في رابطة (ٕ)

ـ(. "قرار بشأف حكـ نقل الدـ مف امرأة إلى طفل ٜٜٛٔىػ، فبراير) ٜٓٗٔالحادية عشرة، المنعقدة في )رجب 
 دوف سف الحوليف، ىل يأخذ حكـ الرضاع المحـر أو ال ؟ وىل يجوز أخذ العوض عف ىذا الدـ أو ال ؟. 

اء المجمس انتيى بإجماع اآلراء إلى أف نقل الدـ ال يحصل بو التحريـ، وأف التحريـ بعد مناقشات مف أعض     
. ٖٛخاص بالرضاع. ...الخ"  انظر: قرارات المجمع الفقيي، لدوراتو مف العاشرة حتى الثانية عشرة، ص

 ، مف إصدارات المجمع.ٔط
ضاء وزراعتيا، وقد بدأ انتشارىا في وقضية نقل الدـ بنحو عاـ، يترافق البحث فييا مع قضية نقل األع    

الغرب بعد الحرب العالمية األولى، ثـ انتقمت إلى سائر البمداف، بعد الحرب العالمية الثانية، وأخذ الفقياء في 
مصر وغيرىا يبحثوف في جوازىا، وصدرت فتاوى فردية عدة في الستينيات وأوائل السبعينيات مف القرف 

إلباحة والجواز بشروط، ومنع منيا بعضيـ بناء عمى أف الدـ نجس. ولكف فيما الماضي، وأكثرىا مالت إلى ا
بعد صدرت فييا عدة فتاوى وقرارات جماعية، مف عدة ىيئات ومجامع فقيية، وأقرىا األعضاء بشروط 
شرعية وطبية. انظر أبحاثا  مفصمة في ىذا الموضوع في العدد الرابع مف مجمة مجمع الفقو اإلسالمي 

بجدة، وأشيرىا بحثاف، األوؿ لمشيخ الدكتور بكر بف عبد هللا أبو زيد، والثاني لمدكتور الطبيب دمحم الدولي 
 عمي البار.
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يصرح بعض المجتيديف بحكـ في مسألة، وينتشر قوليـ فييا، ويطمع عميو المجتيدوف اآلخروف، 
 فال يظيروف إنكارا  وال موافقة صريحة عميو. وسمي سكوتيا  لسكوتيـ.

ذا كانت قضية اإلجماع بشكل عاـ قد نالت مف األخذ والرد شيئا  كثيرا ، فإف اإلجماع  وا 
كوتي بشكل خاص وقع اختالؼ واضطراب كبير في مدى حجّيتو واعتباره إجماعا ، فكانت الس

المذاىب في ذلؾ اثني عشر مذىبا ، كما رأينا في البحث، ولكف يمكف اختصارىا إلى ثالثة 
 مذاىب رئيسة:

 أف ما يسّمى إجماعا  سكوتيا ، ليس إجماعا  وال حجة أبدا .  األول:
  مطمقا   أنو إجماع وحجة الثاني:
 أنو إجماع بتوفر شروط معينة فيو. وىذا يرجع إلى الذي قبمو في الجممة. الثالث:

وقد كاف لكل واحد منيا لو حظ مف  –وبعد عرض المذاىب كميا فيو ومناقشتيا باختصار
أرجعتيا إلى مذىبيف رئيسيف فحسب، مذىب النافيف لحجّيتو،  -النظر، وبعضيا أقوى مف بعض

 ليا.ومذىب المثبتيف 
اللة بتوفر الشروط التي  وناقشت أدلة الفريقيف، ورجحت القوؿ بحجيتو، وأنو إجماع ظني الدَّ
ذكرىا المثبتوف، وأىميا: أف ال يكوف سكوت الساكت عف خوؼ أو تقية، وأف ينتشر قوؿ القائل 

 بحيث يّطمع عميو الباقوف، وأف تمضي مدة كافية لمتأمل والتفكر.
تحّوؿ إلى إجماع قطعّي، كالصريح، بعد انقراض عصر المجتيديف وترجح لدّي أيضا  أنو ي

 في المسألة، دوف ظيور قوؿ مخالف أو إنكار لقوليـ.
ّف لإلجماع السكوتي صمة قوية بمبدأ االجتياد الجماعي، الذي كثر االىتماـ  بو في ىذا، وا 

ا ُيصِدر مجمع فقيي، يمكننا المطابقة بينيما في أكثر األحواؿ، كما يحدث عادة حينم إذ عصرنا،
مثال ، حكمو في مسألة ما، وينتشر بيف العمماء، ويسكتوف دوف نكير، ولو بعد مضي زمف 

 طويل.
ـّ بيانو في  ولعل الربط بيف االجتياد الجماعي وبيف اإلجماع السكوتي، عمى َوفق ما ت

قرارات المجامع  المبحث األخير، ُيعّد أىـ نتيجة ليذا البحث المتواضع. بحيث يمكننا عّد أكثر
لمنظمة التعاوف اإلسالمي،  الفقيية، وال سيما الكبيرة منيا، كمجمع الفقو اإلسالمي الدولي، التابع

جماعات مستقبمية، حيف تنتشر بيف الفقياء والعمماء، ويمضي مدة مف الزمف كافية بذور ا
نو خالف أو اعترض أو الفتراض عمـ الجميع بيا، ولـ ينقل في المقابل قوؿ لعالـ ُيعتد بقولو أ

 أنكر بناء عمى دليل معتبر عند أىل العمـ.
ىذا ما أوصمني إليو جيدي المتواضع، وأرجو أف أكوف قد ُوفقت إلى الصواب، وهللا ولي 

 التوفيق. 
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 ثبت بأىم المصادر والمراجع
 -تراث العربيـ(، دار إحياء الٕٕٓٓىػ  ٖٕٗٔ) ٔاإلحكاـ في أصوؿ األحكاـ، لآلمدي، عمي بف دمحم، ط -ٔ

 بيروت، باعتناء دمحم أحمد األمد.
وسوه الشرفّي، وىو العدد ) -ٕ ( مف سمسمة ٕٙاالجتياد الجماعي في التشريع اإلسالمي، لمدكتور عبد المجيد السُّ

 كتاب )األمة(، التي تصدرىا وزارة األوقاؼ والشؤوف اإلسالمية في دولة قطر.
 دبي. -ـ(، مركز جمعة الماجد لمثقافة والتراثٜٕٓٓ) ٔ، لمباحث، طاالجتياد الجماعي في الفقو اإلسالمي -ٖ
ـ(، دار ٕٓٓٓىػ  ٕٔٗٔ) ٔإرشاد الفحوؿ إلى إحقاؽ الحق مف عمـ األصوؿ، لمشوكاني، دمحم بف عمي، ط -ٗ

 دمشق. بتحقيق دمحم صبحي بف حسف حالؽ. -ابف كثير
بيروت.  –ـ(، دار الكتب العمميةٖٜٜٔىػ  ٗٔٗٔ) ٔأصوؿ السرخسي، دمحم بف أحمد بف أبي سيل، ط -٘

 بتحقيق أبو الوفا األفغاني.
 دمشق. -ـ(، دار الفكرٜٙٛٔىػ  ٙٓٗٔ) ٔأصوؿ الفقو اإلسالمي، لمدكتور وىبة الزحيمي، ط -ٙ
ـ( وزارة ٕٜٜٔىػ  ٖٔٗٔ) ٕالبحر المحيط في أصوؿ الفقو، بدر الديف الّزركشي، دمحم بف بيادر، ط -ٚ

 الشيخ عبد القادر عبد هللا العاني وآخريف. الكويت، بتحرير -األوقاؼ
ـ(، دار ٜٜٚٔىػ  ٛٔٗٔ) ٔالبرىاف في أصوؿ الفقو، إلماـ الحرميف الجويني، عبد الممؾ بف عبد هللا، ط -ٛ

 بيروت، بتحقيق صالح بف دمحم بف عويضة. –الكتب العممية 
 بيروت. -ار الكتب العممية ـ(، دٕٓٓٓىػ  ٕٔٗٔ) ٔالتعريفات، لمجرجاني، عمي بف دمحم بف عمي، ط -ٜ
ـ(، دار الكتب ٖٜٛٔىػ ٖٓٗٔ) ٕالتقرير والتحبير شرح التحرير، ابف أمير الحاج، دمحم بف دمحم، ط -ٓٔ

 ىػ(. ٖٙٔٔالعممية. وىي منسوخة عف الطبعة األميرية األولى )
بف دمحم بف دمحم  الحاوي الكبير في فقو مذىب اإلماـ الشافعي وىو شرح مختصر المزني، أبو الحسف عمي -ٔٔ

، ٔبف حبيب البصري البغدادي، الشيير بالماوردي، بتحقيق الشيخيف عمي معوض وعادؿ عبد الموجود، ط
 بيروت.  -دار الكتب العممية

روضة الناظر وُجّنة الُمناِظر في أصوؿ الفقو عمى مذىب اإلماـ أحمد بف حنبل، البف قدامة المقدسي:  -ٕٔ
 بيروت.  -الكتاب العربي ، دارٖعبد هللا بف أحمد، ط

شرح تنقيح الفصوؿ في اختصار المحصوؿ، شياب الديف القرافي: أحمد بف إدريس، تحقيق طو عبد  -ٖٔ
 القاىرة. -ـ(، شركة الطباعة الفنية المتحدةٖٜٚٔىػ  ٖٜٖٔ) ٔالرؤوؼ سعد، ط

 الكويت.  -ـ(، دار القمـٜٔٛٔىػ ٔٓٗٔ) ٗٔعمـ أصوؿ الفقو، لمشيخ عبد الوىاب خالؼ. ط -ٗٔ
كشف األسرار عف أصوؿ البزدوي، عالء الديف البخاري: عبد العزيز بف أحمد، بتحقيق دمحم المعتصـ  -٘ٔ

 بيروت.  -ـ(، دار الكتاب العربئٜٜٔىػ  ٔٔٗٔ)ٔالبغدادي، ط
الممع في أصوؿ الفقو، أبو إسحاؽ الشيرازي: إبراىيـ بف عمي، بتحقيق محيي الديف مستو ويوسف بديوي،  -ٙٔ

 دمشق.  –ـ(، دار ابف كثير ٕٕٓٓىػ  ٖٕٗٔ) ٖط
 بيروت.  –، مؤسسة الرسالة ٕالمحصوؿ في عمـ أصوؿ الفقو، لمفخر الرازي: دمحم بف عمر، ط -ٚٔ
المدخل إلى مذىب اإلماـ أحمد بف حنبل، ابف بدراف، عبد القادر بف أحمد، دوف رقـ طبعة وتاريخ، الناشر  -ٛٔ

 القاىرة.  -مكتبة ابف تيمية
 بيروت.  -ـ(، دار صادرٜٜ٘ٔ) ٔالمستصفى مف عمـ األصوؿ، حجة اإلسالـ الغزالي، دمحم بف دمحم، ط -ٜٔ
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المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لمرافعي، الفيومي، أحمد بف دمحم بف عمي، دوف طبعة وتاريخ،  -ٕٓ
 بيروت.  –المكتبة العممية 

 ٔالحسيف بف دمحم، بتحقيق صفواف عدناف داوودي، طمفردات ألفا  القرآف، الراغب األصفياني،  -ٕٔ
 بيروت.  -دمشق، والدار الشامية –ـ(، دار القمـٕٜٜٔىػ  ٕٔٗٔ)
الميزاف في أصوؿ الفقو، الشيخ عالء الديف السمرقندي، دمحم بف عبد الحميد، بتحقيق الدكتور يحيى مراد،  -ٕٕ

 بيروت. -ـ(، دار الكتب العمميةٕٗٓٓىػ  ٕ٘ٗٔ) ٔط
 
 


