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اإلىداء

ؾ فييما كيرزقني أسألو سبحانو أف يبار ، المذيف كانا العكف كالسند لي بعد اهلل جؿ كعبل إلى كالدمٌ 
 في ميزاف حسناتيما. كأف يجعؿ عممي ىذا، برىما

سأؿ اهلل تعالى أف يجزيو أ، زاؿ المحفز كالمشجع األكؿ لي  م كاف كماإلى زكجي كرفيؽ دربي الذ
 عني خير الجزاء.

إلى الحارث ، ما بيف كتب الجامعة كاختباراتياانشغالي منذ نعكمة أظفارىـ  إلى أكالدم الذيف تحممكا
 كمحمد شكرا لصبركـ كتحممكـ طكاؿ ىذه السنكات.

إلى مف عممتني ، ار دربي كحياتي في السنكات الثبلث األخيرةإلى النكر الذم أن، إلى ابنتي كغاليتي
 أف مكاجية الحياة ال تككف إال باليقيف كالثقة باهلل..إلى نكر اليدل.

أسأؿ اهلل أف يبارؾ فييـ كأف ، الديف كأصكؿإلى أساتذتي في كميتي القرآف كالدراسات اإلسبلمية كالدعكة 
 ينفع بيـ.

الذيف كانكا معي في جميع لحظات حياتي فكاف لحياتي معنى آخر بيـ. كالصحبة كاألحبةإلى األىؿ 



 أ

:إقرار

، ىذه الرسالة أنيا قدمت لجامعة القدس لنيؿ درجة الماجستير كأنيا نتيجة أبحاثي الخاصةمعدة أقر أنا 
م درجة عميا ألم ف ىذه الرسالة أك أم جزء منيا لـ يقدـ لنيؿ أكأ، ء ما تـ اإلشارة لو حيثما كردباستثنا

 جامعة كمعيد.

 :  التكقيع

.: منى محمد شحادة حميداف  االسـ

 21/12/2016 التاريخ :



 

 ب
 

 انشكر ٔانعرفاٌ:

 

إلى فضيمة الدكتكر محمد عساؼ ، أتقدـ بالشكر إلى مف كاف لي الشرؼ بإشرافو عمى ىذه الرسالة
حفظو اهلل كالتشريع كأصكلو في جامعة القدس  رئيس دائرة الفقو كالتشريع كمنسؽ برنامج ماجستير الفقو

، اهلل فيو كجزاه خير الجزاءالرسالة، فبارؾ ادم كتعميمي إلتماـ رشكالذم بذؿ مجيكدا في إ، عاهكر 
لى عضك لجنة المناقشة د. جماؿ الكيبلني  كأتقدـ بالشكر إلى عضك لجنة المناقشة الخارجي كا 

 ؿ مناقشة ىذه الرسالة فجزاىما اهلل خير الجزاء.لتكرميما بقبك  د.احمد عبد الجكاد الداخمي

أشار عمي بمكضكع الرسالة ككاف لي منذ اليـك  شكر لفضيمة الدكتكر حاتـ جبلؿ الذمكما كأتقدـ بال
أف يجزيو  سأؿ اهلل تعالىفأ، كمحفز اليمـ كاألستاذ المميـ األكؿ في مرحمة البكالكريكس الشيخ كالمعمـ

بالشكر إلى جميع أساتذتي في كميتي الدعكة كالقرآف فبارؾ اهلل فييـ دـ تقكما كأ، عني خير الجزاء
 جميعا.

بالنصح كاإلرشاد كالمساعدة كالتشجيع  كلف أنسى صديقتي الدكتكرة يماف الشريؼ التي ما بخمت عميٌ 
 نفع بيا اإلسبلـ كالمسمميف.ىذه الرسالة فبارؾ اهلل فييا ك  ألنيي
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انًهخص:

الجميكر رأم ك ، كأصكلو"الرسالة دراسة "مصطمح الجميكر كضكابطو في الفقو اإلسبلمي تناكلت ىذه 
ىك رأم أكثر المجتيديف الذيف تكصمكا إلى ظف بحكـ شرعي تحصؿ بطريؽ االستنباط بعد اجتياد 

خالفيـ قمة مف المجتيديف بدليؿ معتبر. كلما كاف المصطمح معمكال بو منذ ك ، فردم أك جماعي
 لى دكف تحديد صكره كضكابطو كاف ال بد مف دراسة المكضكع لمبحث.العصكر األك 

كما  ،ـ الفقياء كتحميؿ مضمكف ما قالكهحيث قمت بنقؿ كبل، كقد اتبعت المنيج الكصفي التحميمي
 قكاؿ الفقياء في المسائؿ المكجكدة كبينت الراجح منيا.بينت أ

كأف الفقياء  ،سبلميأىمية بالغة في الفقو اإلكمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا أف لمصطمح الجميكر 
 ال يقطعكف في مسألة حتى ينظركا إلى قكؿ الجميكر فييا.
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Jomhoor” ( Scholars in Juristic deduction) 

Prepared by: Mona Mohamad shhadeh Hmedan  

Supervisor: Dr. Mohamad Asaf 

Abstract
This thesis addressed the study of "the “ Jomhoor” ( Scholars in Juristic 

deduction) term and its regulations in the Islamic Jurisprudence principle. 

Jomhoor opinion is the opinion of the most Scholars in Juristic 

deduction(mujtahideen), who reached a thought of an Injunction of a law 

through inference after individually or collectively made a Juristic 

deduction(Ijtihad), and a few other (mujtahideen)disagreed due to a 

considerable evidence. For the reason that the term is used since early times 

without specifying its forms and regulations it was necessary to study this 

subject for research.  

The study followed the descriptive analytical method, in which i transmitted 

scholars’ opinions and analyzed the content of what they said. I also, clarified 

the sayings of scholars in the fiqh issues and showed the most correct of them. 

The most important finding is that the term Jomhoor has a huge importance in 

Islamic jurisprudence, and scholars do not give their opinion in the issue until 

they find out the Jomhoor opinion.  
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 انًقذيح:

إف الحمد اهلل نحمده كنستعينو كنستغفره كنستيديو كنعكذ باهلل مف شركر أنفسنا كسيئات أعمالنا مف 
كأشيد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريؾ لو كأشيد أف  ، ييده اهلل فبل مضؿ لو كمف يضمؿ فبل ىادم لو 

 أما بعد:، محمدا عبده كرسكلو كصؿ الميـ كسمـ تسميما كثيرا

مكاف  كنة كاالبتعاد عف الجمكد كتتناسب مع كؿاهلل سبحانو كتعالى أنزؿ إلينا شريعة تتصؼ بالمر فإف 
فأعطى الحؽ إلعماؿ الفكر ال حسب اآلراء كاألىكاء ، كلذلؾ كاف لبلجتياد في الشريعة مجاؿ، كزماف

ميو ظيرت كع، ف لحؿ المشكبلت التي تكاجو الناسفكجد المجتيدك ، بؿ حسب أحكاـ الشريعة الغراء
ف سميت في الظاىر خبلؼ إنما في باطنيا رحمة كاسعة ككاف الفقياء ، الخبلفات بينيـ كىذه كا 

ثرة كجاءت ىذه الدراسة لبحث مكضكع الك، يختمفكف في المسألة عمى أقكاؿ فمنيـ الكثرة كمنيـ القمة
 را.التي أصبحت جميك 

مشكمة البحث:

كنظرا لجيؿ الناس  كذلؾ،ميكر كىي في الكاقع ليست ئؿ التي تنسب إلى الجتكجد الكثير مف المسا
 تعريؼ الجميكر كصكره كضكابطو. ح الجميكر جاءت ىذه الدراسة لبيافبمصطم

أسباب اختيار الموضوع:

أشار عمي الدكتكر حاتـ جبلؿ بمكضكع مصطمح الجميكر كضكابطو حينما كنت أبحث عف مكضكع 
كبعد ، محمد عساؼ فشجعني عمى الكتابة في المكضكعثـ استشرت الدكتكر ، لمماجستيررسالة يصمح 

كمحاكالت إثبات أحكاـ ليست ، النظر في المكضكع كجدت محاكالت عديدة لتزييؼ أقكاؿ الفقياء كقمبيا
كلما رأيت الجيؿ الكبير حكؿ مصطمح الجميكر استعنت باهلل  ،مكجكدة بحجة أنيا قكؿ الجميكر

 كأقدمت عمى الدراسة.

أىمية الموضوع:

تكمف أىمية المكضكع بتعريؼ الناس حكؿ المصطمح لمنع أم محاكلة تزييؼ لتراثنا الفقيي مف باب 
 أف ينسب الحؽ ألىمو.
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 مشكمة البحث:

عدـ كجكد تعريؼ كاضح لمصطمح الجميكر كضكابط تحدده قد يكقع سكء الفيـ كالمبس عمى كثير مف 
 التي تجيب عنيا الدراسة ىي:كاألسئمة ، كىنا تكمف مشكمة البحث، المسائؿ الفقيية

 ما ىك مصطمح الجميكر؟ -1
 ما ىي ضكابط مصطمح الجميكر؟ -2
 كيؼ ىك حاؿ الجميكر في كقتنا الحالي؟ -3
 

 الدراسات السابقة:
 سة مستقمة تتعمؽ بمصطمح الجميكر كلكف كجدت ثبلثة كتب ىي:ادر لـ تجد الباحثة 

 .2005مكتبة كىبة سنة نشر في ، كتاب مذىب جميكر الفقياء لمؤلفو صبرم األشكح-1
نشر في دار السبلـ في القاىرة الطبعة ، كتاب مكسكعة مسائؿ الجميكر لمؤلفو نعيـ ىاني الساعي -2

 .2007الثانية سنة 
نشر في دار الشبكة العربية ، كتاب قضية األغمبية مف الكجية الشرعية لمؤلفو أحمد الريسكني-3

 .2012لؤلبحاث كالنشر في بيركت سنة 
 في البحث: المنيج

حيث قمت بتحميؿ مضمكف المسائؿ التي كجدت ، اتبعت في كتابة ىذه الرسالة المنج الكصفي التحميمي
 في الرسالة كدراستيا دراسة فقيية مقارنة.

 أما الخطكات اإلجرائية التي سرت عمييا فيي:
خراج الرسالة حسب مكاصفات دليؿ الرسائؿ العممية في  -1 جامعة استخداـ نكع الخط كحجمو كا 

 القدس.
 بذكر اسـ السكرة كرقـ اآلية في اليامش.الكريمة عزك اآليات القرآنية  -2
كالباب الذم يندرج تحتو ، ادر األصمية كذلؾ بذكر اسـ الكتابتخريج األحاديث مف المص -3

 ىؿ العمـ إف لـ يرد في الصحيحيف.كنقؿ كبلـ أ، كرقـ الحديث، الحديث
 مف كبار الصحابة كأئمة المذاىب. الترجمة لؤلعبلـ باستثناء المشيكريف -4
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فاسـ ، ثـ الجزء كالصفحة، ثـ االسـ كامبل، ألكلى يتـ ذكر اسـ الشيرة لممؤلؼفي التكثيؽ لممرة ا -5
إف لـ تكجد كضعت د.ط.فإف تكرر ، مع ذكر دار النشر كرقـ الطبعة كسنة النشر، المحقؽ إف كجد

 حة.الكتاب أكتفي بذكر اسـ الشيرة كالكتاب فالجزء كالصف
 لكؿ مف اآليات كاألحاديث كاألعبلـ كالمصادر كالمراجع كالمكضكعات بالنسبة لممسارد جعمتيا -6
 تـ ترتيب المراجع حسب اسـ الشيرة لممؤلؼ مع مراعاة الترتيب األبجدم لؤلسماء. -7

 كذلؾ عمى النحك اآلتي:، كقد انبنى البحث بعد ىذه المقدمة مف تمييد كاربعة فصكؿ كخاتمة

 التمييد
 الفصؿ األكؿ

 تعريؼ الجميكر كنشأتو كضكابطو
 المبحث األكؿ: تعريؼ مصطمح الجميكر

 المطمب األكؿ:الجميكر لغة
 المطمب الثاني: الجميكر اصطبلحا

 المبحث الثاني: نشأة مصطمح الجميكر كضكابطو كأىميتو
 كؿ: نشأة مصطمح الجميكرالمطمب األ

 المطمب الثاني: ضكابط مصطمح الجميكر
 المطمب الثالث: أىمية قكؿ الجميكر

 صكر مصطمح الجميكر كتطبيقاتو كمجاالت استخدامو:  الفصؿ الثاني
 المبحث الثاني: تطبيقات مصطمح الجميكر

 مح الجميكرالمبحث الثالث: مجاالت استخداـ مصط
 حجية رأم الجميكر كعبلقتو باإلجماع:  الفصؿ الثالث

 كحجيتو كانعقاده المبحث األكؿ: معنى اإلجماع
 المطمب األكؿ: تعريؼ اإلجماع كمشركعيتو

 المطمب الثاني:انعقاد اإلجماع
 المطمب الثالث: حجية قكؿ الجميكر

 تطبيقية عمى ذلؾ الفصؿ الرابع: عكامؿ تؤثر عمى نسبة القكؿ لمجميكر كمسائؿ
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 المبحث األكؿ: شيرة القكؿ بأنو قكؿ الجميكر يعكد لشيرتو بيف الناس
 المبحث الثاني: تغيير قول الجميور بتغيير العرف والمصمحة ووجود مستجدات في المسألة

 المطمب األكؿ: تغيير المصمحة أك العرؼ
 المطمب الثاني:كجكد مستجدات عمى المسألة الفقيية

 لث: تغيير قكؿ الجميكر بكجكد قكؿ لمحاكـ في المسألةالمبحث الثا
 الخاتمة

 فيرس االحاديث
 فيرس المصادر كالمراجع

 فيرس المحتكيات
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 : أسثاب انخالف تٍٍ األئًح انًجتٓذٌٍانتًٍٓذ

 يظف أف أىؿ الفقو قد، إف مف يرل اختبلؼ الناس في تطبيقيـ لؤلحكاـ الشرعية في المسألة الكاحدة
كقد غفمكا عف حقيقة ىذا الديف الذم جاء ، مما قد يؤدم لخمؽ شبيات حكؿ ىذا الديف العظيـ، تفرقكا

كلـ يعممكا أف اختبلؼ الفقياء إنما ىك خبلؼ منحصر في ، صالحا لمناس في كؿ األزمنة كاألمكنة
أىكاء كآراء كأف ىذا الخبلؼ بني عمى قكاعد كأحكاـ كمصادر شرعية ال عمى ، الفركع ال في األصكؿ

 -صمى اهلل عميو كسمـ –حتى أف ىذا االختبلؼ قد كجد في بعض الحاالت في زمف النبي ، شخصية
 .(1)كمثالو ما حدث في غزكة بني قريظة

، افي حكمي -رضي اهلل عنيـ-تكالت المسائؿ التي اختمؼ الصحابة-صمى اهلل عميو كسمـ–كبعد كفاتو 
كأىـ ىذه ، بة في البمداف كنشكء المدارس الفقيية بعد ذلؾثـ تكسعت ىذه االختبلفات بتفرؽ الصحا

 األسباب التي أدت إلى اختبلؼ الفقياء ىي كالتالي:

 :(2) الحديث الشريؼ كمف ذلؾأكال: أسباب تعكد إلى ركاية ا

لـ يكف يعمـ سنة  -رضي اهلل عنو-عمر بف الخطاب  أف"كمثالو عدـ االٌطبلع عمى الحديث -1
. كعمر أعمـ "(3)كاستشيد باألنصار -رضي اهلل عنو-ره بيا أبك مكسى األشعرم االستئذاف حتى أخب

 ممف حدثو بيذه السنة.

كيعتقده اآلخر ثقة. ، يعتقده أحدىما ضعيفا بالحديث يككف المحدثالحديث أف الشؾ في ثبكت -2
 . كمعرفة الرجاؿ عمـ كاسع

                                                           

فػأدرؾ بعضػيـ العصػر فػي « ال يصميف أحد العصر إال في بني قريظػة»قاؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ لما رجع مف األحزاب:  (1)
مـ، فمػـ الطريؽ، فقاؿ بعضيـ: ال نصػمي حتػى نأتييػا، كقػاؿ بعضػيـ: بػؿ نصػمي، لػـ يػرد منػا ذلػؾ، فػذكر لمنبػي صػمى اهلل عميػو كسػ

يمػػاء، حػػديث رقػػـ،  ". يعنػػؼ كاحػػدا مػػنيـ . ينظر:البخػػارم، محمػػد بػػف 946ركاه البخػػارم، بػػاب صػػبلة الطالػػب كالمطمػػكب راكبػػا كا 
، تػح 2/15كسػننو كايامػو،  -صػمى اهلل عميػو كسػمـ–إسماعيؿ أبك عبد اهلل، الجامع المسند الصحيح المختصر مػف أمػكر رسػكؿ اهلل 

 ق.1422، 1ط محمد زىير، دار طكؽ النجاة،
ابف تيمية، تقي الػديف أبػك العبػاس أحمػد بػف عبػد الحمػيـ بػف عبػد السػبلـ بػف عبػد اهلل بػف أبػي القاسػـ بػف محمػد، رفػع المػبلـ عػف  (2)

 ، د.ط1983، الرئاسة العامة إلدارات البحكث العممية كاإلفتاء، الرياض، 22-1األئمة األعبلـ، ص
. كأخرجػو البييقػي، بػاب الحجػة فػي تثبيػت خبػر الكاحػػد، 3540حػديث رقػػـ : السػتئذاف،بػاب ا أخرجػو مالػؾ، كتػاب االسػتئذاف، (3)

، تػػح محمػػد األعظمػي، مؤسسػػة زايػػد بػػف 5/1403. ينظر:مالػػؾ بػف أنػػس بػػف مالػؾ بػػف عػػامر األصػػبحي، المكطػأ، 99حػديث رقػػـ: 
، تػح عبػد المعطػي قمعجػي، 1/122. البييقػي، أحمػد بػف الحسػيف بػف عمػي، معرفػة السػنف كاآلثػار، 2004، 1سمطاف، اإلمارات، ط
  .19991، 1دار الكفاء، القاىرة، ط
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جؿ يجنب في السفر فبل يجد الماء؟ أنو سئؿ عف الر  -رضي اهلل عنو-عف عمر ف، نسياف الحديث -3
: يا أمير المؤمنيف أما تذكر إذ -رضي اهلل عنو-فقاؿ لو عمار بف ياسر ، فقاؿ: صمي حتى يجد الماء

فذكرت ذلؾ ، كأما أنت فمـ تصؿ، فأما أنا فتمرغت كما تمرغ الدابة، فأجنبنا، كنت أنا كأنت في اإلبؿ
فمسح بيما كجيو ككفيو. ، كضرب بيديو األرض ؾ ىكذالمنبي صمى اهلل عميو كسمـ فقاؿ: إنما يكفي

شئت لـ أحدث بو. فقاؿ: بؿ نكليؾ مف ذلؾ ما تكليت. فيذه  فقاؿ: إف، فقاؿ لو عمر: اتؽ اهلل يا عمار
فمـ  -رضي اهلل عنو-حتى أفتى بخبلفيا كذكره عمار ، ثـ نسييا -رضي اهلل عنو-سنة شيدىا عمر 

 ؿ أمره أف يحدث بو.ب، . كىك لـ يكذب عمارا(1)"يذكر

في خبر الكاحد العدؿ الحافظ شركطا  كأف يشترط بعضيـ التزاـ شركط خاصة في األخذ بالحديث -4
كاشتراط بعضيـ أف يككف ، يخالفو فييا غيره. مثؿ اشتراط بعضيـ عرض الحديث عمى الكتاب كالسنة

ظيكره إذا كاف فيما تعـ بو كاشتراط بعضيـ انتشار الحديث ك ، المحدث فقييا إذا خالؼ قياس األصكؿ
 .(2)البمكل

 ثانيا: أسباب تعود إلى المغة

، (3)القػػػرء ىػػػؿ ىػػػي لمحػػػيض أـ لمطيػػػركممػػػة كػػػاختبلفيـ فػػػي معنػػػى  ؛كينػػػدرج تحتيػػػا االشػػػتراؾ المفظػػػي
؟ عمػػػى المجػػػازىػػػؿ يحمػػػؿ المفػػػظ عمػػػى الحقيقػػػة أـ دكراف المفػػػظ بػػػيف الحقيقػػػة كالمجػػػاز ككػػػاختبلفيـ عنػػػد 

ىػػؿ المقصػػكد المعنػػى الحقيقػػي كىػػك لمػػس اليػػد أـ  (4) ٱَّحكحضجضمصُّٱ كمثالػػو قكلػػو تعػػالى:
 .(5)المجاز كىك الكطء

                                                           
.أخرجػػو مسػػمـ، كتػػاب الحػػيض، بػػاب التػػيمـ، 347متفػػؽ عميػػو: أخرجػػو البخػػارم، كتػػاب التػػيمـ، بػػاب التػػيمـ ضػػربة، حػػديث رقػػـ  (1)

سػند الصػحيح المختصػر بنقػؿ . مسمـ، بف الحجاج أبك الحسػف القشػيرم، الم1/77.ينظر:البخارم، الجامع المسند، 110حديث رقـ 
 ، تح محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيركت، د.ط.-صمى اهلل عميو كسمـ –العدؿ عف العدؿ إلى رسكؿ اهلل 

 22-1ابف تيمية، رفع المبلـ عف األئمة األعبلـ، ص (2)
، تػػح أحمػػد شػػاكر، مكتبػػة الحمبػػي، 1/561الرسػػالة،  الشػافعي، أبػػك عبػػد اهلل محمػػد بػػف إدريػػس بػػف العبػػاس بػػف عثمػػاف بػػف شػػافع، (3)

 . كالمسألة مشيكر لما يترتب عمى الخبلؼ مف أحكاـ.1940، 1مصر، ط
 .43سكرة النساء، آية  (4)
، دار الكتػػاب اإلسػػبلمي، 2/45عػبلء الػػديف البخػػارم، عبػػد العزيػػز بػػف احمػػد بػػف محمػد ، كشػػؼ األسػػرار شػػرح أصػػكؿ البػػزدكم،  (5)

 د.ط.
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ف تقييػػد العػػاـ بالصػػفة يكجػػب التخصػػيص كمػػا يكجػػب الشػػرط إحيػػث ، حمػػؿ المطمػػؽ عمػػى المقيػػدمػػف ك 
فإنو لك أطمؽ الرقبة لعـ المؤمنة  (1)َّمكرئُُِّّّّٰٱ كاالستثناء كذلؾ مثؿ قكلو تعالى:

فػػكركد صػػيغة الطمػػب أك ، يكفيػػـ صػػيط الطمػػب كالنيػػ .(2)قيػػده بالمؤمنػػة كجػػب التخصػػيص كالكػػافرة فممػػا
ككذلؾ داللة العاـ ىؿ ىي قطعيػة أـ  األمر ىؿ تككف لمكجكب أـ الندب كىؿ النيي لمتحريـ أـ الكراىة.

 .(3)ظنية كما ترتب عمى ذلؾ مف تخصيص العاـ بالدليؿ الظني كغير ذلؾ

 
كالقكاعد األصكلية كضكابط  (5)كاالختبلؼ في القراءات (4)ـ أساليب النصكصثالثا: أسباب تعكد إلى في

 .(6)االستنباط
ا في ختمفك بة الفقيية يرل أف الفقياء ايبحث في المكتنجد أف مف  بعد استعراض أسباب الخبلؼك 

، فقييليا أكثر مف رأم  ةفكانت المسألة الكاحد، مدارسيـ كفي المبادئ كالقكاعد التي استندكا عمييا
مما جعؿ الفقياء عند سرد األقكاؿ ، ما بيف كثرة قائمة بقكؿ كقمة قائمة بقكؿ آخريختمفكف فترل الفقياء 

في المسألة يذكركف كممات مثؿ عامة أىؿ العمـ أك أكثر أىؿ العمـ أك جميكر أىؿ العمـ لمداللة عمى 
 متطكيؿ.أف ىذا القكؿ قاؿ بو غالب الفقياء كالختصار ذكر أسمائيـ تجنبا ل

فيؿ كانكا يقصدكف بكممة الجميكر معناىا المغكم أـ أنو ، كمف ىنا ظير مصطمح الجميكر في كتبيـ
 ىذا ما ستتحدث عنو الباحثة في ىذه الدراسة.، مصطمح بضكابط معركفة لدل الفقياء

 
 
 
 
 

                                                           
 .92لنساء، آية سكرة ا (1)
 2003، 2، دار الكتب العممية، ط1/43الشيرازم، أبك إسحاؽ إبراىيـ بف عمي بف يكسؼ، الممع في أصكؿ الفقو،  (2)
 1994، 1، دار الكتبي، ط4/325الزركشي، أبك عبد اهلل بدر الديف محمد بف عبد الميبف بيادر، البحر المحيط،  (3)
 ، دار الفكر العربي، د.ط133-107ياء، صالخفيؼ، عمي، أسباب اختبلؼ الفق (4)
 2006، 10، مؤسسة الرسالة، ط34الخف، مصطفى سعيد، أثر االختبلؼ في القكاعد األصكلية في اختبلؼ الفقياء، ص (5)
 107نفس المصدر، ص  (6)
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 انفصم األٔل
 انجًٕٓر َٔشأتّ ٔضٕاتطّيصطهح تعرٌف 

 

 ًٕٓرانجيصطهح انًثحث األٔل: تعرٌف 

الوطلةاألول:الجوهىرلغح

الوطلةالثاًي:الجوهىراصطالحا

 انًطهة انثانث: أنفاظ راخ صهح تُصطهح انجًٕٓر

 َشأج يصطهح انجًٕٓر ٔضٕاتطّ ٔأًٍْتّ انًثحث انثاًَ:

رًشأجهصطلحالجوهىالوطلةاألول:

الوطلةالثاًي:ضىاتظهصطلحالجوهىر

 الوطلةالثالث:أهويحقىلالجوهىر
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 انجًٕٓريصطهح تعرٌف  انًثحث األٔل:

 انًطهة األٔل:انجًٕٓر نغح

ميىر كممة مفكىك اسـ بالضـ  الجميكر لغة: جى
 (2)كالجمع جماىير.، (1)

 حصرىا بما يمي: يمكفمة الجميكر في معاجـ المغة بعد الكقكؼ عمى معاني كم

 .(3)الجميكر بمعنى الجمع:جمير الشيء إذ جمعو-1

 .(4)قبر جميرة أم أجمعكا عميو التراب كال تطينكه كال تسككهكجميِّركا ال

 ".(6)أنو شيد دفف رجؿ فقاؿ جميركا قبره جميرةن  (5)كرد:"عف مكسى بف طمحة األثر كفي

 .(7)كالجميكر الرممة المجتمعة المشرفة عمى ما حكليا

 

 (8)كجمير القـك إذ جمعيـ.

، كمف الناس جميـ، يكر مف كؿ شيء معظموالجميكر بمعنى معظـ الشيء كجمو كأكثره :الجم-2
إنا ال ندع  (2)قاؿ معاكية (1)ككرد في حديث ابف  الزبير:"، كمنو جميكر الناس جماعتيـ كأشرافيـ

 " أم جماعاتيا.(4)يرمي جماىير قريش بمشاقصو (3)مركاف
                                                           

 ليداية،   د.ط، دار ا4713/ 10الزبيدم، محمد بف محمد بف عبد الرزاؽ الحسيني، تاج العركس مف جكاىر القامكس،  (1)
 ، المكتبة العممية، بيركت.د.ط1/107الفيكمي، أحمد بف محمد بف عمي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير،  (2)
، لساف العرب  (3)  ق1،1414، باب الراء فصؿ الجيـ ، دار صادر، بيركت، ط4/149ابف منظكر، محمد بف مكـر
 .10/474الزبيدم، تاج العركس،  (4)
سى بف طمحة بف عبيد اهلل التيمي أبك عيس القرشي، ركل عػف أبيػو كعػف عثمػاف كعمػي كأبػي ذر كأبػي أيػكب كأبػي ىريػرة ىك مك  (5)

كعائشػػة كغيػػرىـ، كثقػػو العجمػػي مػػات سػػنة ثػػبلث كمائػػة. ينظػػر  الػػذىبي، أبػػك عبػػد اهلل محمػػد بػػف أحمػػد بػػف عثمػػاف بػػف قايمػػاز، سػػير 
 .1985، 3رناؤكط، مؤسسة الرسالة، طكما بعدىا، تح شعيب األ 4/364أعبلـ النببلء، 

، مطبعػػة دائػػرة المعػػارؼ 4/291القاسػػـ بػػف سػػبلـ، أبػػك عبيػػد القاسػػـ بػػف سػػبلـ بػػف عبػػد اهلل اليػػركم البغػػدادم، غريػػب الحػػديث،  (6)
 1964، 1العثمانية، حيدر آباد، ط

لكػريـ الشػيباني الجػزرم، النيايػة فػي غريػب مجد الديف أبك السعادات المبارؾ بف محمد بف محمد بف محمػد بػف عبػد اابف األثير، (7)
 .1979، تح طاىر الزاكم، المكتبة العممية، بيركت، 1/302الحديث كاألثر، 

 4/149ابف منظكر، لساف العرب،  (8)
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بلؿ كقيؿ لو ىك الجميكرم"كالبختج العصير المطبكخ الحك :"أنو أىدم لو بختج  (5)كمنو حديث النخعي
 .(6)ـالجميكرم ألف جميكر الناس يستعممكنو أم أكثرى

 العامة-2كمف مرادفات كممة الجميكر: األكثر 

 (7)كاستكثرت مف الشيء أم أكثرت فعمو.، األكثر: كثر الشيء بالضـ يكثر كثرة-1 

 

 .(8)كالكثرة نماء العدد كىي نقيض القمة

 .(9)ا ال نياية لولى مإؽ جمع الكثرة عمى ما فكؽ العشرة كيطم

                                                                                                                                                                                
جػرة ىك عبد اهلل بف الزبير بف العكاـ بف خكيمد األسػدم، أكؿ مكلػكد لمميػاجريف فػي المدينػة كلػد سػنة اثنتػيف كقيػؿ سػنة إحػدل لمي (1)

جده ألمو أبك بكر الصديؽ أمو أسماء كخالتو عائشػة كػاف فػارس قػريش فػي زمانػو كالػو مكاقػؼ مشػيكدة تػكفي سػنة ثػبلث كسػبعيف. 
 كما بعدىا 3/363ينظر الذىبي، سير أعبلـ النببلء، 

لخبلفػة مػدة سػبعة معاكية بف أبي سفياف بف حرب بف أمية بف عبد شمس بف عبد مناؼ بف قصي أمػو ىنػد بنػت عتبػة ، تػكلى ا (2)
عشر عاما مات سنة ستيف كىك ابف ثماف كسبعيف. ينظػر ابػف حبػاف ، محمػد أحمػد بػف حبػاف بػف معػاذ بػف معبػد الػدارمي، الثقػات، 

  .1973، 1، دائرة المعارؼ العثمانية ، حيدر آباد، ط3/333
مكػة كىػك أصػغر مػف ابػف الزبيػر بأربعػة ىك مركاف بف الحكـ بف أبي العاص بػف أميػة بػف عبػد شػمس بػف عبػد منػاؼ ، كلػد فػي  (3)

أشػػير اسػػتكلى عمػػى الشػػاـ كمصػػر تسػػعة أشػػير كمػػات خنقػػا فػػي األكؿ مػػف رمضػػاف سػػنة خمػػس كسػػتيف.ينظر الػػذىبي، سػػير أعػػبلـ 
  كما بعدىا. 3/476النببلء، 

، تػػح عبػػد اهلل 2/402 ابػػف قتيبػػة، أبػػك محمػػد عبػػد اهلل بػػف مسػػمـ الػػدينكرم، غريػػب الحػػديث، بػػاب حػػديث معاكيػػة بػػف أبػػي سػػفياف، (4)
 كمشاقصو تعني السيـ الذم بو نصؿ عرض طكيؿ. .1397، 1الجبكرم، مطبعة العاني، بغداد، ط

ىػػ( مػف مػذحج الػيمف مػف أىػؿ الككفػة ، كمػف  96-46إبػراىيـ النخعػي، ىػك إبػراىيـ بػف زيػد بػف قػيس بػف األسػكد، ابػك عمػراف. ) (5)
كبػػار الفقيػػاء. قػػاؿ عنػػو الصػػفدم: فقيػػو العػػراؽ. أحػػذ عنػػو حمػػاد بػػف سػػميماف  خرم الصػػحابة، كمػػفأدرؾ بعػػض متػػأكبػػار التػػابعيف، 

. الزركمػي، خيػر الػػديف 1998، 1، دار الكتػب العمميػة، بيػركت، ط1/74ينظػر الػذىبي، تػذكرة الحفػاظ  كسػماؾ بػف حػرب كغيرىمػا.
  .2002، 1، دار العمـ لممبلييف، ط1/80بف محمد بف محمد بف عمي بف فارس، األعبلـ، 

 ، باب الجيـ مع الميـ.1/302ابف األثير، النياية في غريب الحديث كاألثر،  (6)
  2/526الفيكمي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير،  (7)
 14/19الزبيدم،  تاج العركس مف جكاىر القامكس،  (8)
، دار الكتػب العمميػة، 1/280ات الفنكف، األحمدم، عبد النبي بف عبد الرسكؿ نكرم، دستكر العمماء جامع العمـك في اصطبلح (9)

 2000، 1لبناف، ط
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كاألكثرية مصطمح يستخدـ في االنتخابات في ، كعكسو أقمية، كاألكثرية مصدر صناعي مف أكثر
 .(3)كىكذا (2)(كاألكثرية النسبية (1)أيامنا ىذه فيقكلكف فاز باألكثرية )األكثرية المطمقة

كيقاؿ جاء القـك  كالعامة مف الناس خبلؼ الخاصة، العامة:مف العاـ ىك الشامؿ كخبلؼ الخاص-2
 .(4)كاألعـ الجمع الكثير مف الناس كالعاـ الشامؿ، عامة أم جميعا

 انًطهة انثاًَ: انجًٕٓر اصطالحا

كذلؾ ما ، نى المغكم لياككاف ذكرىـ لمكممة ال يتعدل المع، ذكرت كممة جميكر في كتب الفقو كأصكلو
كجميكر ، كعميو جميكر أىؿ المغة، الحديث فقالكا: جميكر أىؿ، في كتب الفقياءالباحثة ستقراء أثبتو ا

كجميكر ، كجميكر المعتزلة، كجميكر الحنفية، كجميكر العقبلء، كجميكر األصحاب ،أىؿ السنة
فكانكا يحددكف الفئة ، كغيره، كجميكر أىؿ المشرؽ، كجميكر األصكلييف، كجميكر السمؼ، المتكمميف

ير اختصارا لذكر األعداد الكبيرة مف الفقياء فالمصطمح ظ، التي شكمت األغمبية كأصبحت جميكرا 
 كلـ يظير كمصطمح لو ضكابط معمكمة.، الذيف يتفقكف عمى حكـ كاحد في المسألة

 مف كقفت عمى أقكاليـ مف العمماء.عند كثر أمر نسبي كتقديرم كاأل، كعميو فالجميكر ىك األكثر

نما ىك ، عمـ كاحد أك فئة محددةفالجميكر ليس مصطمحا خاصا ب، كالجميكر مف األسماء المضافة كا 
كما ييمنا ىك الجميكر في الفقو كأصكلو فكممة الجميكر في الرسالة ستعبر ، مصطمح يعبر عما بعده

 عف فئة الفقياء.

 أجاب بعض العمماء ؟الجميكر ـكتساؤالتيـ مف ى كمع انتشار مصطمح الجميكر بيف العامة
 كر كلكنيـ اختصكه بقكؿ المذاىب األربعة كما يمي:ف عف ىذه التساؤالت  كعرفكا الجميك المعاصر 

أك قكؿ ثبلثة مذاىب ، أك قكؿ ثبلثة مذاىب مقابؿ مذىب كاحد، الجميكر:ىك قكؿ مذىبيف مع ركاية
. كأف يككف في المسألة اختبلؼ بيف المذاىب األربعة فيقكؿ الحنفية كالمالكية كالشافعية (1)مع ركاية

                                                           
 .ىي أصكات نصؼ الحاضريف بزيادة كاحد األكثرية المطمقة: (1)
ىػػي العػػدد األكبػػر مػػف أصػػكات المقتػػرعيف دكف بمػػكغ االكثريػػة المطمقػػة أك زيػػادة أحػػد المرشػػحيف فػػي األصػػكات  األكثريػػة النسػػبية :(2)

  بالنسبة لغيره.
 2008، 1، عالـ الكتب، ط3/1909مختار عبد الحميد، معجـ المغة العربية المعاصرة، عمر، أحمد  (3)
، دار الػدعكة، د.ط. الفراىيػدم، العػيف، بػاب 2/629مصطفى إبراىيـ، الزيات أحمد، النجػار محمػد، كآخػركف، المعجػـ الكسػيط،  (4)

 دار مكتبة اليبلؿ، د.ط. .1/94العيف كالميـ، 
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أك أف يقكؿ الحنفية كالمالكية بقكؿ مع ركاية ألحمد ، لثبلثة جميكرفا، بقكؿ كيقكؿ أحمد بقكؿ آخر
 مقابؿ قكؿ الشافعية كركاية أخرل ألحمد.

 كعرؼ الدكتكر صبرم األشكح جميكر الفقياء بقكلو:

.(2)ىك الرأم الذم استقر عميو أكثر الفقياء بعد االختبلؼ"   

بحؽ تراثنا الفقيي الذم أظير لنا أف  كالقكؿ أف الجميكر يقتصر عمى المذاىب األربعة ىك إجحاؼ
كبالرغـ مف أف بعض ىذه ، كلكنيا تجاكزت ىذا العدد، ألربعةالمذاىب لـ تقتصر عمى المذاىب ا

نو كعمى مر العصكر قد ظير ، ست أك كادت إال أنو قد كصمنا بعض ما احتكتور المذاىب قد اند كا 
ىؿ ما قدمكه لنا مف عمـ كاسع فكيؼ نتجا، بعمكميـفقياء جيابذة قدمكا كطكركا المكتبة الفقيية كأثركىا 

 .؟فقط عمى المذاىب األربعةلفظ الجميكر صر كنق

، كمصطمح أكثر أىؿ العمـ، كمصطمح جماىير، كقد يككف ىذا ألنيـ فرقكا ما بيف مصطمح الجميكر
 .كىي مصطمحات ذات صمة بمصطمح الجميكر 

 المطمب الثالث: ألفاظ ذات صمة بمصطمح الجميور

العمماء عمى كجو اإلجماؿ أك األئمة األربعة مع غيرىـ فالقائمكف بقكؿ ىـ األكثر  ـأكثر أىؿ العمـ: ى
 .(3)كالقائمكف بغيره ىـ األقؿ

 مصطمح الجميكر كال يختمؼ عنومرادؼ لمصطمح ىك "أكثر أىؿ العمـ" مصطمح كترل الباحثة أف 
 .التفاقيـ في المعنكل المغكم

 فيمكف تعريفيـ بأنيـ:، عامة أىؿ العمـ اىير العمماء أكأما جم

 . (1)."أك ىك قكؿ األئمة كأكثر أىؿ األمة"(4)"ىـ األئمة األربعة قد يكافقيـ الظاىرية كبعض أىؿ الحديث
                                                                                                                                                                                

، منشػػػكر عمػػػى مكقػػػع يكتيػػػكب 14/5/2012لجميػػػكر برنػػػامج يسػػػتفتكنؾ ، قنػػػاة الرسػػػالة، تػػػاريخ الحمقػػػة المصػػػمح، خالػػػد، قػػػكؿ ا (1)
://www.youtube.com/watch?v=50tQym8dxM8 

األشكح، صبرم، مذىب جميكر الفقياء، التعريؼ مكجكد في مقالة تتحدث عػف الكتػاب كتبيػا مرسػي بسػيكني منشػكر عمػى مكقػع (2)
http://www.shekhmorsy.com/article/details-47.html 

 10/12/2014بتاريخ  https://www.youtube.com/watch?v=YTNVhOLWH السعيداف، دركس صكتية عمى قناة يكتيكب.(3) 
 ، منشػػػػػكر عمػػػػػى مكقػػػػػع يكتيػػػػػكب257الشػػػػػنقيطي، محمػػػػػد المختػػػػػار، درس شػػػػػرح كتػػػػػاب سػػػػػنف الترمػػػػػذم كتػػػػػاب الصػػػػػبلة  (4)

https://www.youtube.com/watch?v=fGsuCmfiTws  

https://www.youtube.com/watch?v=YTNVhOLWH
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كىك ، ( أك )أكثر(الجميكرمصطمح )مصطمح أقكل مف  (جماىير)أك  (عامة)يتبيف أف مصطمح بيذا 
أقكاىا "عامة أىؿ العمـ كجماىير أىؿ العمـ" كىك مصطمح  أمر عائد إلى تقسيـ الجميكر إلى مراتب

كأدناىا "جميكر العمماء أك أكثر أىؿ العمـ"كىك حينما يزيد عدد ، يقارب اإلجماع لقمة كجكد المخالفيف
 .(2)المخالفيف في المسألة 

ي جمع كقد مر معنا في التعريؼ المغكم أف جماىير ى، عريؼ يشبو بمحتكاه تعريؼ الجميكركىذا الت
جميكر كعميو فقكة الجماىير كاضحة ابتداء مف المعنى المغكم كانتياء بالتعريؼ االصطبلحي كما 

 سيأتي.

ظف غمبة "رأم أكثر المجتيديف الذيف تكصمكا إلى كبعد النظر ترل الباحثة أف تعريؼ الجميكر ىك:
ف المجتيديف بدليؿ بحكـ شرعي تحصؿ بطريؽ االستنباط بعد اجتياد فردم أك جماعي خالفيـ قمة م

 ."معتبر

 كأف المسألة قد اختمؼ فييا.، يكضح أف ىذا االتفاؽ أقؿ رتبة مف اإلجماع (أكثر )كقكؿ

 ليضـ الجميكر بصكره جميعيا. ؛(بعد اجتياد فردم أك جماعي )قكؿك 

ف كثر قائمكىا ال ينظر إلييا. (بدليؿ معتبر )قكؿك   إلخراج األقكاؿ الشاذة فيي كا 

                                                                                                                                                                                
 .10/12/2014السػػػػػػػػػػػػػػعيداف، كليػػػػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػػػػف راشػػػػػػػػػػػػػػد، دركس صػػػػػػػػػػػػػػكتية عمػػػػػػػػػػػػػػى قنػػػػػػػػػػػػػػاة يكتيػػػػػػػػػػػػػػكب، تػػػػػػػػػػػػػػاريخ (1)

https://www.youtube.com/watch?v=YTNVhOLWH_c  
 .2007، 2رة، طدار السبلـ، القاى .26مكسكعة جميكر الفقياء، ص محمد نعيمياني، ساعي، (2)
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 َشأج يصطهح انجًٕٓر ٔضٕاتطّ ٔأًٍْتّ :انًثحث انثاًَ

 رَشأج يصطهح انجًٕٓ انًطهة األٔل:

نظرا لعدـ كجكد مف ناقش ىذه المسألة ،  ركليد ىذا العص الجميكر ىك مصطمح قد يبدك لمناظر أف
–كالحؽ يتجمى عندما ينظر لتاريخ الفقو اإلسبلمي منذ عصر النبي ، قديما كندرة مف ناقشيا حديثا

ف لـ يظير كمصطمح معركؼ فإف العمؿ بو بدأ  ؛ فالجميكرحتى كقتنا ىذا -ميو كسمـصمى اهلل ع كا 
ف لـ تعرؼ إال ثمو كمثؿ سائر العمكـ الفقيية األمنذ بداية اإلسبلـ م خرل كأصكؿ الفقو كالفقو فيي كا 

ا كىكذ، فإنيـ كانكا يطبقكنيا في حياتيـ اليكمية -رضي اهلل عنيـ-في عصكر الحقة لعصر الصحابة
 .ىك الجميكر

بػػبعض اآليػػات التػػي تػػدؿ عمػػى أىميػػة القػػكؿ بػػرأم األكثريػػة كمثالػػو  يمكػػف االسػػتدالؿكفػػي القػػرآف الكػػريـ  
ككجػو الداللػة  (1) َّنيميزيريٰىينىنننمنزنرنممُّٱ قكلو تعػالى :

حيػث  ،تػداكلكف أمػرىـ بيػنيـ كيعممػكف بػوكاالستئناس في اآلية" أنيا تعطي إيحػاءن قكيػان بػأف الممػدكحيف ي
 ".(2)يتشارككف البت في األمر إما باإلجماع أك باتفاؽ أغمبية المشكريف

، بقػكؿ الجميػكر فػي أكثػر مػف مكقػؼأرشػد نجػده قػد -صػمى اهلل عميػو كسػمـ–كبالرجكع إلى عصػر النبػي
الفػداء مػف األسػرل نػزؿ –صػمى اهلل عميػو كسػمـ –كمثالو ما حدث في غزكة بدر:" حينما أخذ رسػكؿ اهلل 

قػاؿ رسػكؿ اهلل صػمى اهلل ، فممػا أسػركا األسػارل كالحادثػة كمػا كردت فػي صػحيح مسػمـ :"، اتبػاالقرآف مع
ىـ بنػك العػـ ، فقاؿ أبك بكر: يا نبي اهلل« ما ترون في ىؤالء األسارى؟»كعمر: ، عميو كسمـ ألبي بكر

فقػػػاؿ ، سػػػبلـفعسػػػى اهلل أف ييػػدييـ لئل، أرل أف تأخػػػذ مػػنيـ فديػػػة فتكػػكف لنػػػا قػػكة عمػػػى الكفػػار، كالعشػػيرة
مػا أرل الػذم ، قمػت: ال كاهلل يػا رسػكؿ اهلل «ما ترى يا ابـن الخطـاب؟»رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: 

كتمكني مف ، فتمكف عميا مف عقيؿ فيضرب عنقو، كلكني أرل أف تمكنا فنضرب أعناقيـ، رأل أبك بكر
يػكم رسػكؿ اهلل صػمى اهلل عميػو ف، فػإف ىػؤالء أئمػة الكفػر كصػناديدىا، فأضػرب عنقػو، فبلف نسيبا لعمػر

فػإذا رسػكؿ اهلل صػمى اهلل عميػو كسػمـ ، فمما كاف مف الغػد جئػت، كلـ ييك ما قمت، كسمـ ما قاؿ أبك بكر
أخبرنػي مػف أم شػيء تبكػي أنػت كصػاحبؾ؟ فػإف كجػدت ، قمت: يا رسكؿ اهلل، كأبك بكر قاعديف يبكياف

ف لػػـ أجػػد بكػػاء تباكيػػت لبكائكمػػا، بكػػاء بكيػػت ــذي رسػػكؿ اهلل صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ: "فقػػاؿ ، كا  ــي لم أبك
شـجرة  -لقـد عـرض عمـي عـذابيم أدنـى مـن ىـذه الشـجرة ، عرض عمـي أصـحابك مـن أخـذىم الفـداء
حصمسخسحسجسمخجخمحُّٱٱ:وأنزل اهلل عـز وجـل -قريبة من نبي اهلل صمى اهلل عميو وسمم 

                                                           
 .38سكرة الشكرل، آية  (1)
 .2012، 1، الشبكة العربية لؤلبحاث كالنشر، بيركت، ط10الريسكني، أحمد، قضية األغمبية مف الكجية الشرعية، ص (2)
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لكخكحكجكمقحقمفخفحفجفمغجغمعجعمظحطمضخضحضجضمصخص
فأحػػػػػؿ اهلل الغنيمػػػػػة " (1)َّٰهمهجههنمنخنحنجنممخمحمجمهلملخلحلجلمك
 ".(2)ليـ

"أبكي لمذم عرض عمي أصحابؾ مف أخذىـ -صمى اهلل عميو كسمـ–ككجو الداللة في الحديث قكلو 
 .(3)-رضي اهلل عنو–الفداء" فاألخذ بالفداء كاف رأم جميكر الصحابة كليس فقط رأم سيدنا أبي بكر 

حضجضمصخصحصمسخسحسجسمخجخمحٱُّٱة كاستئناس آخر:كفي اآليات التي نزلت كجو دالل

حطمضخض مقحقمفخفحفجفمغجغمعجعمظ حلجلمكلكخكحكجك

 .(4)َّخل

ف الكبلـ في  "تريدكف" مكجو لممسػمميف الػذيف أشػاركا بأخػذ الفػداء إ" (5)ففي تفسير اآلية قاؿ ابف عاشكر
فػػي  .(6)ى بمشػػاكرة أصػػحابوكذلػػؾ ألف النبػػي عمػػؿ بػػأمر اهلل تعػػال -صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ–كلػػيس لمنبػػي 
كا كيقػػكؿ أيضػػا:" كاٍلخطػػاب فػػي قىكلػػو: تيًريػػدكف ًلمفىًريػػؽ الىػػ (7)َّزبٌٍَّّّٰىُّٱ قكلػػو تعػػالى ًذيفى أىشىػػاري

ػػػػارىةه  ًبأىٍخػػػػًذ اٍلًفػػػػداء كًفيػػػػو ٍيػػػػري ميعىاتىػػػػب أًلىنىػػػػو ًإشى ةي كالسػػػػبلـ غى ػػػػبلى مىيػػػػو الصى ػػػػذًإنَّمػػػػ ًإلىػػػػى أىفَّ الرَّسيػػػػكؿى عى ٍأًم ر بًػػػػ ا أىخى
مٍ  ييكراٍلجي

(8)". 

حينما خرجت قريش بعد  -صمى اهلل عميو كسمـ–كفي غزكة أحد مثاؿ آخر عمى عمؿ الرسكؿ 
أف ال يخرجكا -صمى اهلل عميو كسمـ–استيبلئيا عمى القافمة لمياجمة المسمميف فكاف رأم رسكؿ اهلل 

كر الصحابة كلكف جمي، المدينة كفينة بؿ ينتظركا حتى يدخؿ المشركلمبلقاة المشركيف خارج المد
 صمى اهلل عميو فمما نزؿ أبك سفياف بالمشركيف أحدا قاؿ رسكؿ اهلل فضمكا الخركج لمبلقاة المشركيف"
                                                           

 .69-67سكرة األنفاؿ، آية  (1)
   3/1383الصحيح،  .ينظر: مسمـ، المسند1763ركاه مسمـ، باب اإلمداد بالمبلئكة في غزكة بدر، حديث رقـ  (2)
 .18الريسكني، قضية األغمبية ، ص  (3)
 .67/68سكرة األنفاؿ، آية  (4)
، لػو مصػنفات 1879ابف عاشكر، محمػد الطػاىر بػف محمػد رئػيس المفتيػيف المػالكييف فػي تػكنس كشػيخ جػامع الزيتكنػة كلػد عػاـ  (5)

 .6/174.ينظر الزركمي، األعبلـ، 1973كفي عاـ مطبكعة مثؿ التحرير كالتنكير كأصكؿ النظاـ االجتماعي في اإلسبلـ، ت
 .1984، الدار التكنسية لمنشر، تكنس، 10/74ابف عاشكر، محمد الطاىر بف محمد بف محمد الطاىر، التحرير كالتنكير،  (6)
 .159سكرة آؿ عمراف، آية  (7)
 ,10/74ابف عاشكر، التحرير كالتنكير، (8)
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ني أكلتيا المدينة فاج، إني رأيت الميمة أني في درع حصينةكسمـ ألصحابو:  كقاتمكا ، مسكا في صنعكـكا 
مف أصحاب رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو فقاؿ رجاؿ ، ككانكا قد شككا أزقة المدينة بالبنياف، مف كرائو

فمـ يزالكا برسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ، كسمـ لـ يككنكا شيدكا بدرا: يا رسكؿ اهلل اخرج بنا إلييـ
أما إني أظف الصرعى فقاؿ: ، مى اهلل عميو كسمـ ألمتوفمما لبس رسكؿ اهلل ص، حتى لبس ألمتو

فتقدـ الذيف ، يركاهلل خ، ـ بقرا منحرة فأراني أقكؿ: بقركمنيـ اليكـ إني رأيت في النك ، مستكثر منكـ
إنو ال رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ:  قاؿ، فقالكا: يا رسكؿ اهلل امكث، كانكا يدعكنو إلى الخركج

فخرج رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ، س ألمتو ثم ينتيي حتى يأتي البأسينبغي لنبي أن يمب
 .(1)بأصحابو.."

أيو غير ىك نفسو ر  -صمى اهلل عميو كسمـ–المسألة كما قاؿ الريسكني:"كسكاء أكاف النبي  كالشاىد في
فقد استجاب لرأم جميكرىـ ، مخركج أك بقي رأيو كما كافلكاقتنع برأم أصحابو الداعيف 

نزؿ عند رأم  - عميو كسمـصمى اهلل –كأمضاه....كيبقى الثابت في جميع الحاالت أف الرسكؿ اهلل 
 .(2)صحابو كشأنو في مكاطف أخرل"أجميكر 

اتبع الصحابة منيج األخذ برأم األكثرية فيذا أبك بكر  -صمى اهلل عميو كسمـ–كبعد عصر النبي 
ف لـ ، قضى بو، فإف كجد فيو ما يقضي بينيـ، الخصـ نظر في كتاب اهللالصديؽ كاف إذا كرد عميو  كا 

، فإف أعياه، قضى بو، سمـ في ذلؾ األمر سنةكعمـ مف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ك ، يكف في الكتاب
هلل عميو كسمـ قضى في فيؿ عممتـ أف رسكؿ اهلل صمى ا، أتاني كذا ككذاخرج فسأؿ المسمميف كقاؿ: 

فربما اجتمع إليو النفر كميـ يذكر مف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ فيو قضاء. فيقكؿ  ذلؾ بقضاء؟
"فإف أعياه أف يجد ، صمى اهلل عميو كسمـ« مف يحفظ عمى نبيناالحمد هلل الذم جعؿ فينا »أبك بكر: 

فإذا اجتمع رأييـ ، جمع رءكس الناس كخيارىـ فاستشارىـ، فيو سنة مف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ
 .(3)قضى بو"، عمى أمر

                                                           
 .9/1102اب كالسنة،باب قكلو تعالى "كأمرىـ شكرل بينيـ"،ركاه البخارم،كتاب االعتصاـ بالكت (1)
 .22-21الريسكني، قضية األغمبية، ص (2)
ي:"رجالػػو ثقػػات غيػػر أف ميمػػكف بػػف م. قػػاؿ الدار 163الشػػدة ، حػػديث رقػػـ أخرجػػو الػػدارمي فػػي السػػنف، بػػاب الفتيػػا كمػػا فيػػو مػػف  (3)

بك محمد عبد اهلل بف عبد الرحمف بػف الفضػؿ بػف بيػراـ بػف عبػد الصػمد، ميراف لـ يدرؾ أبا بكر فاإلسناد منقطع. ينظر: الدارمي، أ
  .2000، 1، تح حسيف أسد الدارني، دار المغني، السعكدية، ط1/262سنف الدارمي، 
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إذا . ككرد ذلؾ في إعبلـ المكقعيف:"أف عمر كاف (1)كاف يفعؿ مثؿ ذلؾ ككرد في فتح البارم أف عمر
أعياه أف يجد ذلؾ في الكتاب كالسنة سأؿ ىؿ كاف أبك بكر قضى منو بقضاء؟ فإف كاف ألبي بكر 

ال جمع عمماء الناس كاستشارىـ فإذا اجتمع رأييـ عمى شيء قضى بو"  .(2)قضاء قضى بو كا 

. (3)كقد نقؿ عف عمر بف عبد العزيز أنو جمع عشرة مف فقياء المدينة كي يستشيرىـ فيما يعرض عميو
ف دؿ ىذا فإنو يدؿ عمى أف الكثرة ليا اعتبار كقيمة كاألخذ  ىك األكثر طمأنينة لؤلخذ  برأييـكا 

 بالصكاب كمجانبة الخطأ.

المشاكؿ  يكىك قاضي القضاء في األندلس بإنشاء مجمس لمشكرل لمنظر ف (4)كقد قاـ يحيى الميثي
 .(5)ة عشر عضكاتكقد كاف أعضاء ىذا المجمس س، الفقيية

كىك إف دؿ فإنو يدؿ عمى ، مر الحاؿ طكاؿ تمؾ العصكر عمى ذكر كممة الجميكر بمعناىا المغكمكاست
 أىمية ذكر رأم األكثرية لما يعطي القكؿ مف ىيبة كقكة.

نما بنسخيا  كمع انتشار كسائؿ االتصاؿ كتطكر التكنكلكجيا تكفرت الكتب ال بنسخيا الكرقية فقط كا 
تناكؿ الجميع حيث معرفة أقكاؿ العمماء كمذاىبيـ أصبحت أسيؿ كأصبحت في م، اإللكتركنية أيضا

كمع نشأة المجامع الفقيية كظيكر االجتياد الجماعي بدأ مصطمح ، كأيسر مف أم كقت مضى
كأخذ ، بيانو سيأتيتحقؽ مبدأ العمؿ برأم الجميكر في أكضح صكره كما فالجميكر بالظيكر كاالنتشار 

كالمتصفح لشبكات االنترنت يجد العديد ممف تساءلكا حكلو ، كرفضكؿ الناس يزداد لمعرفة الجمي
                                                           

ابػػػف حجػػػر، فػػػتح البػػػارم، كتػػػاب الفػػػتف، بػػػاب قكلػػػو تعػػػالى"كأمرىـ شػػػكرل بيػػػنيـ". ينظػػػر:ابف حجػػػر، أبػػػك الفضػػػؿ أحمػػػد بػػػف عمػػػي  (1)
  ، د.ط.1379، دار المعرفة، بيركت، 13/342فتح البارم شرح صحيح البخارم، العسقبلني، 

، تػح محمػد إبػراىيـ، 1/49 ابف القيـ، محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد بػف شػمس الػديف، إعػبلـ المػكقعيف عػف رب العػالميف،(2)
 .1991، 1دار الكتب العممية، بيركت، ط

أبػي حفػص عمػر بػف الخطػاب كأقكالػو عمػى أبػكاب العمػـ، كتػاب الزكػاة، بػاب المعجػزات  أخرجو ابػف كثيػر، مسػند أميػر المػؤمنيف (3)
كفػػػاء، ال، تػػػح عبػػػد المعطػػػي قمعجػػػي، دار 2/697كالمناقػػػب، ينظػػػر: ابػػػف كثيػػػر، أبػػػك الفػػػداء إسػػػماعيؿ بػػػف عمػػػر، مسػػػند الفػػػاركؽ، 

  .1991، 1المنصكرة، ط
ف أىؿ قرطبة، كاف فقييبل جميبلا كعالما مكصػكفا بالعقػؿ كالػديف، كػاف يحيى الميثي، ىك يحيى بف عبد اهلل بف يحيى بف يحيى م (4)

قاضػيا كرحػػؿ النػػاس إليػػو مػف جميػػع أنحػػاء األنػػدلس كركل عػػف عبيػد اهلل المكطػػأ، تػػكفي سػػنة سػػبع كسػتيف كثػػبلث مائػػة. ينظػػر: ابػػف 
. ابػك 1988، 2خػانجي، القػاىرة، ط، مكتبة ال2/190الفرضي، عبد اهلل محمد بف يكسؼ بف نصر األزدم، تاريخ عمماء األندلس، 

  .1966، الدار المصرية، القاىرة، 1/74نصر، محمد بف فتكح بف عبد اهلل بف حميد، جذكة المقتبس في ذكر كالة األندلس، 
السكسكة، عبد المجيد الشرفي، االجتياد ، ، مكتبة دار التراث، القاىرة، د.ط50خبلؼ، عبد الكىاب، عمـ أصكؿ الفقو، ص(5)

 ق1418، ذك القعدة ، 62، كزارة أكقاؼ قطر كتاب األمة، عدد51صعي في التشريع اإلسبلمي، الجما
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كلذلؾ فقد جاء ىذا البحث في محاكلة لمرد عمى ، فأجابيـ الشيكخ كالفقياء بتعريفات مقتضبة كضيقة
 تمؾ التساؤالت.

 ضٕاتط يصطهح انجًٕٓر انًطهة انثاًَ:

 :ىينو جميكر إكر ضكابط يجب أف تتكفر حتى يقاؿ لجميمصطمح ال

 ضابط األول: أكثرية الجميور ىي األكثرية الموافقة لمحقال

ف اهلل سبحانو كتعالى ذكػر أحػكاؿ أكثػر إاألكثرية في اإلسبلـ حيث قالكا  قد أثار البعض الشبيات حكؿ
ممخمحمجمُّٱ ككانػػت ىػػذه المكاضػػع تػػذـ األكثريػػة كقكلػػو تعػػالى:، النػػاس فػػي أكثػػر مػػف مكضػػع

كقكلػػػػػػو ، (2)َّمشهسمسهثمثهتُّٱىتعػػػػػػالكقكلػػػػػػو  (1) َّينىنمنخنحنجنيمىم
ييىينيميُّٱ كجػػػػػػػػػؿكقكلػػػػػػػػػو عز ،  (3) َّحجمثهتمتختحتُّٱ :تعػػػػػػػػػالى
 . (5) َّخنحنجنممخمحمجمهلُّٱ كقكلو سبحانو :، (4) َّحئجئ

، كأكثرية الكافريف، أف األكثرية المذمكمة ىنا ىي أكثرية المشركيف الكريمة يتبيف مف سياؽ اآليات 
الفادح قطع اآليات عف سياقاتيا كمكضكعاتيا ثـ االنتقاؿ بيا إلى صؼ  فمف الغمط، كالذيف ال يعممكف

 .(6)لى إىدار الكثرة مطمقا كتفضيؿ القمة عميياإثـ االنتقاؿ بيا ، جماعة المؤمنيفالمسمميف ك 

ككضع ، أكثرية الحؽىـ كعميو فالجميكر ، األكثرية تمدح كتذـ حسب مكافقتيا لمحؽ أك مخالفتيا لوف
 خركج مف تمؾ الشبيات.ىذا الضابط لم

 

 

 

                                                           

، آية   (1)  .42سكرة الرـك
 .187سكرة األعراؼ، آية   (2)
 .243سكرة البقرة، آية   (3)
 .50سكرة الفرقاف، آية   (4)
 63سكرة العنكبكت، آية   (5)

 .34الريسكني، قضية األغمبية، ص(6) 
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 الجميور ىو مجموع المجتيدين دون المقمدين الضابط الثاني:

ال يتضمف العامة كالمقمديف. فاألكثريػة المعتبػرة ىػـ أىػؿ العمػـ ال ك إف الجميكر يتككف مف أىؿ االجتياد 
  (1) َّهئمئخئحئجئييىينيُّٱٱالعامة بدليؿ قكلو تعالى:

 .(2) َّمئٰىينىنننمنزنرنمماميلىلمليكُّٱٱكقكلو تعالى:

مػف جمػع رؤكس النػاس كخيػارىـ  -رضػي اهلل عػنيـ–ف يفعمػو أبػك بكػر كعمػر ىذا الضابط ما كػاكمثاؿ 
 . 3الستشارتيـ

 نسبة الكثرة بالنسبة لمقائمين بالقول الواحد :لثالضابط الثا

ـ أف الجميكر ىك فيؿ الجميكر ىك المجمكعة الكبيرة مقابؿ المجمكعة القميمة أ، أف الكثرة أمر نسبي
 .يفقابؿ خبلؼ الكاحد أك االثنرأم مجمكعة كبيرة م

 ما ىي القمة التي يقاؿ عنيا أنيا قمة؟

كيطمؽ جمع القمة عمى ثبلثة كعشرة  .(4)كقممو في عينو أم رآه قميبل، القمة مف قمؿ كىي خبلؼ الكثرة
 تقمو عرؼ ما كالكثرة بما استكثره.كتعرؼ القمة عمى أنيا ما اس، كالثمث فما دكنو قميؿ .(5)كما بينيما

بحيث يقاؿ: ىذا ىك ، "إف الكثرة كالقمة مف األلفاظ التي ال يمكف الجـز بكضع ضابط مقدَّر معيَّف ليا
لكف أحسف ما يقاؿ فييا: ىك أنيا مف أسماء النسب ، كذاؾ ىك حٌد كمقدار القميؿ، حٌد كمقدار الكثير

كقد جرل ، كقميبلن بالنسبة إلى ما فكقو، ان بالنسبة إلى ما دكنوفالشيء المقدَّر يككف كثير ، كاإلضافات
كبذؿ العمماء في تحديد مفيكميما جيكدان كبيرة ، استخداـ ىذيف المفظيف في كثير مف مسائؿ العمـ

 .ـ الفقو كأصكلو عمى العرؼ غالبان مبناىا في عم

                                                           
 .7رة األنبياء، آية سك  (1)
 .83سكرة النساء، آية  (2)

.;6سثقذخزيجهص
3
  

 .11/564ابف منظكر، لساف العرب، فصؿ القاؼ،  (4)
 .1/280األحمدم، دستكر العمماء،  (5)
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كبناء عمى الفارؽ ، لى عددىاكعميو فعند تحديد الجميكر كجب النظر إلى الفرقة األخرل كالنظر إ
العددم بيف الفرقتيف تظير قكة الجميكر فكمما كاف االتساع بيف القكليف كبيرا كاف إطبلؽ لفظ الجميكر 

 ".(1)عمييـ أضبط كأقكل

 في العدد تقريبا فبل جميكر بينيما حينئذ. افأما إف تساكل الفريق

 .تحديد العصر والزمان بالنسبة لمجميور :رابعالضابط ال

، كعميو فالجميكر ليس مختصا بعصر كاحد، الجميكر يتككف مف المجتيديف في أم عصر كاف
فإطبلؽ لفظ قكؿ الجميكر يعني أكثر المجتيديف الذيف بحثكا المسألة مف أكؿ ظيكرىا حتى كقتنا 

أك جميكر الفقياء ، أما إف تمت إضافة العصر فيك أمر آخر كأف يقكؿ جميكر الصحابة، الحالي
 دميف.المتق

 كقكة قكؿ الجميكر تختمؼ باختبلؼ األزمنة فميس قكؿ جميكر الصحابة كقكؿ مف بعدىـ.

 : أن يكون مع المخالف حجة:خامسالضابط ال

أما إف كاف شاذا فبل يؤخذ بو كيعتبر اتفاؽ الفقياء ، فيككف الخبلؼ الفقيي معتبرا ال خبلفا شاذا
 إجماعا.

 أًٍْح قٕل انجًٕٓر: انًطهة انثانث:

ف لـ يقكلكا بحجيتو؛ لما لو مف أىمية كبيرة ي حتؿ قكؿ الجميكر مكانة ال يستياف بيا عند الفقياء كا 
فكيؼ إذا عرؼ القارئ ما ، "كلك لـ يكف لقكؿ الجميكر إال اختبلؼ العمماء في اعتباره إجماعا لكفى

 ".(2)لقكؿ الجميكر مف أىمية كفضؿ

 كتظير أىمية الجميكر بما يمي:

جعمت الناس تتيو في بعض األحياف في االختبلؼ ، مدارس الفقيية كنشأة المذاىبإف تنكع ال-1
كلما كاف ىناؾ قكؿ جميكر عميو أكثر العمماء متفقيف كاف بمثابة سترة النجاة ، الكاسع لممسألة الكاحدة

                                                           
العجػػاجي، كليػػد بػػػف إبػػراىيـ بػػػف عمػػي، عػػػرض كتػػاب القمػػػة كالكثػػرة كأثرىمػػػا فػػي مسػػػائؿ أصػػكؿ الفقػػػو، مقػػاؿ منشػػػكر عمػػى مكقػػػع (1)

  http://www.alukah.net/sharia/0/3034ككة.األل
 7ساعي، مكسكعة مسائؿ الجميكر في الفقو اإلسبلمي، ص (2)
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فقياء في خرجكا مف رقعة االختبلفات الكثيرة بيف اليقكليـ في المسألة ك فيقكمكا باتباع ، ليؤالء العامة
 .األحكاـ

ىذا يستقيـ في األخبار كفي حؽ المقمد إذا لـ يجد ترجيحا بيف كعمى ىذا اعتمد الغزالي في قكلو:"
 ".(1)، المجتيديف سكل الكثرة

 األخذ بقكؿ الجميكر يمنع المتاجرة في الديف-2

كفي جعبتيـ ف األخذ بقكؿ الجميكر يمنع  المتطفميف عمى ىذا الديف الذيف يظيركف كؿ يكـ إحيث 
فيظير قكؿ الجميكر ، يدعكف الناس إلى اتباعيا بقصد تمييع الديف كتغييره، فتاكل شاذة عف الديف

كالنفس بطبيعتيا تميؿ إلى اتباع ، رادعا ليـ بالحجة كالدليؿ فتبقى تمؾ األقكاؿ أقكاؿ فردية ال ينظر ليا
 .(2)الغالبية لما فييا مف استئناس كاطمئناف

م تشيد لو العقكؿ كيرتاح لو النظر أف القكة في القكؿ كالسبلمة في الرأم ىي في إف األمر الذ -3
.كعميو تكمف أىمية الجميكر بأف الحؽ في الغالب يككف معو فقكؿ (3)الغالب عمى جانب قكؿ األكثرية

 .(4)الجميكر أكثر إصابة كدقة مف غيره

الذم يستمد قكتو مف األكثرية التي ال  العمؿ بقكؿ الجميكر إنما ىك فرع مف العمؿ بمبدأ اإلجماع-4
كالتباعد كالتقارب بيف اإلجماع ، فإف األساس مكجكد في ىذه المسألة كلكف بدرجة أقؿ ، مخالؼ ليا

كقد ترتفع نسبة األكثرية حتى ال يبقى بينيا ، كالجميكر يزيد كينقص تبعا لنسبة األغمبية مع األقمية
 .(5)كبيف اإلجماع إال فارؽ ضئيؿ

كفيو ابتعاد عف ، خذ بقكؿ الجميكر كسيمة لتكحيد كممة المسمميف في كقت قد تفرقت فيو كممتيـاأل-5
 .(6)خطر التفرقة كالعصبية المذىبية

                                                           
تحقيػؽ: محمػد عبػد الشػافي، دار الكتػب العمميػة،  .1/147، فػي عمػـ االصػكؿ المستصػفىمحمػد بػف محمػد ابػك حامػد، الغزالي،  (1)

 ق1413بيركت، 
 .11ساعي، مكسكعة مسائؿ الجميكر، ص (2)
 12-10ساعي، مكسكعة مسائؿ الجميكر،  (3)

 .79السكسكة، االجتياد الجماعي، ص (4) 
 .83الريسكني، قضية األغمبية، ص (5)
 .88السكسكة، االجتياد الجماعي، ص (6)
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  .(1)تظير قكة قكؿ الجميكر في أف معظـ أقكاليـ تجدىا مكافقة لقكؿ أكثر الصحابة كالتابعيف--6

 .(2)ية مثؿ قاعدة "الخركج مف الخبلؼ مستحب"األخذ بقكؿ الجميكر إعماؿ لبعض القكاعد الفقي--7

إف المسألة التي تحصؿ بيا قكؿ الجميكر تعطي صكرة أشمؿ كأكسع مف المسألة التي بحثيا فرد -8
طبلع عمى مكاطف اإلجماع إلحاطة بالنصكص الشرعية أكسع كاالحيث تككف ا، كاحد أك أفراد قمة

 .(3)لجميكركىكذا في كافة المسائؿ التي اتفؽ فييا ا، أكبر

كظيرت الفتاكل مف كؿ ، حيث انتشر عمماء السبلطيف كرجاؿ الساسة، استقبللية رأم الجميكر -9
أما الجميكر فيك عف ذلؾ أبعد فبل ، حدب كصكب تبرر أفعاؿ الظمـ كتنشئ أحكاما تتكافؽ مع أىكائيـ

 .4ياء خمؼ ذلؾيتصكر أف ينجر جميكر الفق

 

 

                                                           
 .11الساعي، مكسكعة مسائؿ الجميكر، ص (1)
 .1990، 1ر الكتب العممية، ط، دا1/136السيكطي، عبد الرحمف بف أبي بكر جبلؿ الديف، األشباه كالنظائر،  (2)
 .79السكسكة، االجتياد الجماعي، ص (3)

.;<<6،6،دارالقلن،الكىيد،ط9=6-8=6القزضاوي،يىسف،االجرهادفيالشزيعحاإلسالهيح،
4
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 انفصم انثاًَ

 

 جًٕٓر ٔتطثٍقاتّ ٔيجاالخ استخذايّصٕر يصطهح ان

 
 

 الجميورمصطمح صور المبحث األول: 

 المبحث الثاني: تطبيقات مصطمح الجميور
الوثحثالثالث:هجاالخهصطلحالجوهىر
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 انفصم انثاًَ

_______________________________________________________________________ 

 تّ ٔيجاالخ استخذايّصٕر يصطهح انجًٕٓر ٔتطثٍقا

 
 الجميور مصطمح   صورالمبحث األول: 

 لجميور صورتان:لمصطمح ا
 

فاستعممكا ، الصكرة األكلى ىي تمؾ الصكرة التقميدية التي عمؿ بيا الفقياء كالباحثكف منذ القدـ 
لمسألة حيث يستقرأ الباحث أقكاؿ الفقياء في ا االستقراءالجميكر بمعناه المغكم كاعتمدكا فييا عمى 

كعميو ، ىؿ ىـ أصحاب القكؿ األكؿ أـ الثاني ، حسب ضابط الكثرة عندهيصؿ إلى األكثرية لكاحدة ك ا
 كىذه الصكرة ىي الصكرة العامة كاألكثر انتشارا لمجميكر.، يحدد الجميكر

 
، "االجتياد الجماعي" باسـ مصطمح تبمكرتك ، منذ كقت قريب فقد ظيرتأما الصكرة الثانية لمجميكر 

كىذه . -صمى اهلل عميو كسمـ–مف حداثة المصطمح إال أنو كجد عمميا منذ عصر النبي   بالرغـك 
 .مبحثالصكرة ىي مكضكع دراسة ىذا ال

 
 االجتياد الجماعي:

ي يد كالجى ، م ابمط غايتؾأم الطاقة كبالفتح أكقاؿ الفراء بالضـ ، د أم الطاقةتعريؼ االجتياد لغة :الجي
 .(1)الكسع كالمجيكد كاالجتياد كالتجاىد يذؿ

 

                                                           

، ، تػح أحمػد عطػار، دار العمػـ لممبليػيف2/460الجكىرم، أبك نصر إسماعيؿ بػف حمػاد، الصػحاح فػي المغػة كصػحاح العربيػة،  (1)
  .1987، 4بيركت، ط
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االجتياد اصطبلحا:"ىك استفراغ الكسع في طمب الظف بشيء مف األحكاـ الشرعية عمى كجو يحس 
 .(1)مف النفس العجز عف المزيد فيو"

 فينقسـ إلى نكعيف:، عدد المجتيديف عتبارباأما ، كينقسـ االجتياد إلى أقساـ باعتبارات مختمفة
 :اجتيادم فردم-1
ىك الذم دؿ عميو إقرار ك ، اد لـ يثبت اتفاؽ المجتيديف فيو عمى رأم في المسألةكىك "كؿ اجتي 

 .(3)"(2)كال آلك رأيياؿ:" أجتيد الرسكؿ لمعاذ حيف ق
 
 :االجتياد الجماعي -2

بطريؽ االستنباط كاتفاقيـ جميعيـ أك  استفراغ أغمب الفقياء الجيد لتحصيؿ ظف بحكـ شرعيكىك:"
، م في المسألةأك ىك :"كؿ اجتياد اتفؽ المجتيدكف فيو عمى رأ .(4)تشاكر"أغمبيـ عمى الحكـ بعد ال

يث عمي رضي اهلل عنو حيف سأؿ عف األمر ينزؿ بالناس لـ ينزؿ فيو قرآف كلـ كىك الذم دؿ عميو حد
فاجعموه شورى ، جمعوا لو العالمين من المؤمنينأ:" -اهلل عميو كسمـصمى –فقاؿ ، تمض فيو سنة

 .(6)"(5)حدضوا فيو برأي واوال تق، بينكم

                                                           
، تحقيػؽ: عبػد الػرزاؽ عفيػؼ، المكتػب 4/162 ابك الحسف سيد الديف عمػى بػف ابػي عمػي، االحكػاـ فػي أصػكؿ االحكػاـ،اآلمدم، (1)

 االسبلمي، بيركت، د.ط.
يا كما فيػو مػف .أخرجو الدارمي ، باب الفت3592أخرجو أبك داكد، كتاب األقضية، باب االجتياد بالرأم في القضاء، حديث رقـ  (2)

. قاؿ حسيف سميـ أسد الداراني إسنادة ضعيؼ 1/267. الدارمي، السنف، 3/303. ينظر: أبك داككد، السنف، 1595الشدة، حديث 
 النقطاعو.

 .1402، 6، دار الفكر العربي، القاىرة، ط115حسب اهلل، عمي، اصكؿ التشريع اإلسبلمي، ص(3)
  46شريع اإلسبلمي، صالسكسكة،  االجتياد الجماعي في الت (4)
، كتاب كسب طالب العمـ الماؿ كما يكفيو مف ذلؾ، باب احتيػاد الػرأم عمػى األصػكؿ عنػد عػدـ النصػكص بف عبد البرأخرجو ا (5)

.قاؿ أبك عمر حديث ال يعرؼ مف حديث مالؾ إال بيذا اإلسػناد، كال أصػؿ لػو فػي حػديث 1611في حيف نزكؿ النازلة، حديث رقـ 
بػراىيـ البرقػي كسػميماف بػف بزيػع ليسػا بػالقكييف كال ممػف يحػتج بيمػا كال يعػكؿ عمييمػا.   أعمػـ كال فػي حػديث غيػرهمالؾ عنػدىـ كاهلل كا 

، تح أبي األشػباؿ الزىيػرم، 2/852ينظر: ابف عبد البر، أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل بف محمد القرطبي، جامع بياف العمـ كفضمو 
  .1994، 1دار ابف الجكزم، السعكدية، ط

 115حسب اهلل، أصكؿ التشريع، ص (6)
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فإذا بمط حد الكثرة ، إذا فاالجتياد الفردم ىك اجتياد مجتيد أك أكثر في مسألة ما لـ يبمط حد الكثرة
 .(1)كاستفاض اتفاؽ الجـ الغفير صار اجتيادا جماعيا قريبا مف اإلجماع الشرعي

 
 مشركعية االجتياد الجماعي:

مجحجمثهتمتُّٱٱإعماؿ الفكر كالعقؿ مثؿ قكلو تعالى : القرآف الكريـ:اآليات التي تدؿ عمى-1

 (2).َّمحجح

ككجو الداللةفي اآليات اإلقرار صراحة باالجتياد عف .(3)َّمصخصحصمسُّٱٱكقكلو تعالى:

 .4طريؽ القياس

مماميلىلمليكُّٱٱكقكلو تعالى: ".كاالستنباط (5) َّٰىينىنننمنزنرن

 .(6)ـ النص أك اإلجماعكيدؿ عمى االجتياد إذ عد، ستخراجفي المغة اال
 (7) َّنيٰىينىنُّٱٱكما أف آيات الشكرل دالة عمى االجتياد الجماعي في قكلو تعالى :"

 السنة البنكية:-2
ف حكـ الحاكـ فاجتيد -صمى اهلل عميو كسمـ–قكؿ الرسكؿ  إذا حكـ الحاكـ فاجتيد فأصاب فمو أجراف كا 

 ".(8)ثـ أخطأ فمو أجر

                                                           
 . 2005، 1، دار الحديث، القاىرة، ط143زايدم، عبد الرحمف، االجتياد بتحقيؽ المناط كسمطانو في الفقو اإلسبلمي، ص (1)
 4سكرة الرعد، آية (2)
 .2سكرة الحشر، آية  (3)

4
، بحث منشكر عمى مكقع 31، صتإسماعيؿ ، شعباف محمد ، االجتياد الجماعي كأىميتو في  مكاجية المشكبل 

dialogue.org/MWL/fatwa/FCS1R4.pdf -http://www.world ،

 .83سكرة النساء، آية  (5)
، دار الكتػب المصػرية، 5/291القرطبي، أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بػف أبػي بكػر بػف فػرح األنصػارم، الجػامع ألحكػاـ القػرآف،  (6)

 1964، 2القاىرة، ط
 .38سكرة الشكرل، آية  (7)
.البخػارم، 7352أخرجو البخارم، كتاب االعتصاـ بالكتاب كالسػنة، بػاب أجػر الحػاكـ إذا اجتيػد فأصػاب أك أخطػأ، حػديث رقػـ  (8)

  .9/108الجامع المسند، 

http://www.world-/
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-قاؿ:ما رأيت أحدا أكثر مشاكرة ألصحابو مف رسكؿ اهلل -اهلل عنو رضي –كما ركم عف أبي ىريرة 
 .(1)-صمى اهلل عميو كسمـ

استفتحكا  -كرضي عنيـ ،  -صمى اهلل عميو كسمـ -أصحاب المصطفى  الدليؿ القاطع عمى ذلؾ أف"
، ييا متعمقافإف لـ يجدكا ف، فكانكا يعرضكنيا عمى كتاب اهلل تعالى النظر في الكقائع كالفتاكل كاألقضية

كعمى ذلؾ ، كاجتيدكا، اشتكركا، فإف لـ يجدكا فييا شفاء -عميو السبلـ  -راجعكا سنف المصطفى 
 ."(2)ثـ استف مف بعدىـ بسنتيـ، إلى انقراض عصرىـ، درجكا في تمادم دىرىـ

و شركط المجتيد بصكرة مخففة حيث يصبح فيفر اأما شركط عضك االجتياد الجماعي فيي أف تتك 
أك يكفي بأف يككف مجتيدا جزئيا كال ، را عمى طالبو غير متعذرإلى إمكانية االجتياد ميسك  لكصكؿا

فمثبل يمكف لبلقتصادييف أف يجتيدكا في مسائؿ تخصصيـ إذا أحاطكا ، يشترط أف يككف مجتيدا مطمقا
 . (3)فيو بكؿ ما كرد فييا مف األدلة

لممستجدات  اكككنيا عبلج، بيقيا لمبدأ الشكرلكتكمف أىمية االجتياد الجماعي في كقتنا الحاضر بتط
كاالجتياد ، لى عدـ تكقؼ االجتياد كالعمؿ عمى تنظيموكىذا يقكد إ، بحث كؿ نازلة جديدة مف خبلؿ

كما .(4)ا مما يقي األمة مف التفرؽ كاالختبلؼالجماعي يكجد التكامؿ بيف العمماء فيكمؿ بعضيـ بعضن 
كذلؾ ألنو تـ غالبا،أقرب لمصكاب مف االجتيادات الفردية  ككنوأىمية االجتياد الجماعي تظير 

إذ يتـ استخبلص ، في بحث المسألة المعركضة عمييـ التشاكر بيف المجتيديف الذيف بذلكا جيكدىـ
األحكاـ الشرعية لتمؾ المسألة بعد التشاكر بينيـ في مجمس خاص يضـ أىؿ االختصاص العممي 

ر المسألة بالشكؿ الصحيح عف طريؽ المختصيف بمجاليا قبؿ كذلؾ ليتـ تصك ، بمجاؿ تمؾ المسألة
 .(5)إصدار الحكـ الشرعي فييا

                                                           
شػافع  بػف إدريػس بػف العبػاس بػف عثمػاف بػف أخرجو الشافعي في المسند، كتاب أحكاـ القرآف.ينظر:الشافعي، أبك عبػد اهلل محمػد (1)

  ق.1400، دار الكتب العممية، بيركت، 1/277بف عبد المطمب، المسند، 
، تػح عبػد العظػيـ الػديب،  مكتبػة 1/431الجكيني، عبد الممؾ بف عبد اهلل بف يكسؼ بف محمد، غياث األمػـ فػي التيػاث الظمػـ،  (2)

 .  1401، 2إماـ الحرميف، ط
 .72الجتياد الجماعي، صالسكسكة، ا (3)
    . 77-67السكسكة، االجتياد الجماعي، ص .91إسماعيؿ ، االجتياد الجماعي كأىميتو في  مكاجية المشكبلت، ص (4)
، مجمػد 1719عساؼ، محمد مطمؽ، تمييزالسمطة التشريعية عف الشكرل النيابيةفي اإلسبلـ، مجمة جامعة النجاح لؤلبحاث، ص (5)

  .2014، تمكز 28
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يستكم فيو ، في اإلسبلـ لكؿ مف لو أىمية النظر اثابت ااالجتياد الفردم حقحؽ كبعد ىذا كمو يبقى 
، ألفرادكعميو فبل يجب أف يقضي االجتياد الجماعي عمى اجتياد ا ، الرجؿ كالمرأة كالحاكـ كالمحككـ

تجعميا عرضة لمنقد  عف كؿ ثغرةالقرارات الجماعية  لكانت النكع مف االجتيادات الفردية ىذا  مكالف
 .(1)كالتشكيؾ

كيطبؽ االجتياد الجماعي في كقتنا الحاضر بكاسطة مجامع فقيية يتـ فييا بحث المسائؿ الفقيية 
و فالقكؿ الناتج عف ىذا االجتياد الجماعي كعمي، كدراستيا كالخركج بقرار يتعمؽ بالحكـ الشرعي لممسألة

إلى أف ىذه المجامع كنظر ، ة القائميف بالقكؿ الكاحدىك قكؿ الجميكر في كقتنا المعاصر نظرا لكثر 
 الفقيية تضـ عددا كبيرا مف الفقياء.

، كيبقى القكؿ أف االجتياد الجماعي ما ىك إال صكرة مف صكر قكؿ الجميكر كىك ليس الجميكر كمو
، أف آلية كجكد الجميكر تختمؼ؛ فاالجتياد الجماعي ىك نتيجة دراسة مجمكع الفقياء لممسألة معا كما

أما الصكرة األخرل لمجميكر فيي أنو مجمكع اجتيادات فردية كصمت إلى ذات الحكـ الشرعي بالرغـ 
ت التي كبالرغـ أيضا مف المسافا، مف اختبلؼ السبب الذم جعؿ المجتيد يرجح ذات الحكـ الشرعي

تفصؿ بيف المجتيديف حيث ليس بالضركرة التقاء المجتيديف مع بعضيـ البعض عمى غرار االجتياد 
 الجماعي الذم يحتـ اجتماع المجتيديف في مكاف كاحد لمكصكؿ إلى الحكـ الشرعي.

                                                           
القرضػػػػاكم، يكسػػػػؼ، االجتيػػػػاد فػػػػي الشػػػػريعة  ، 2001، 18، دار الشػػػػركؽ، ط546. شػػػػمتكت، محمػػػػكد، اإلسػػػػبلـ عقيػػػػدة كشػػػػريعة، ص(1)

 1996، 1، دار القمـ، الككيت، ط148اإلسبلمية، ص
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 تطثٍقاخ يصطهح انجًٕٓر انثاًَ:انًثحث 

يبقى السؤاؿ كيؼ يتـ ىذا ، ر الجميكربعد النظر في االجتياد الجماعي كمعرفة ككنو صكرة مف صك 
رة االجتياد الجماعي عمى أرض الكاقع ككيؼ يتـ حصر قكؿ الجميكر في كقتنا الحالي؟ إف ظيكر فك

عادة إحيا يا تطمب كجكد مجامع فقيية تحتضف ىذه االجتيادات الجماعية كعميو ئاالجتياد الجماعي كا 
كىذا ما سيتـ ، ىي تطبيؽ عممي لكجكد جميكر الفقياء فإف المجامع الفقيية المنتشرة في كقتنا الحاضر

 .المبحثبحثو في ىذا
 

 :المجامع الفقيية ونشأتيا
 ئياية مف شركر كمكائد كمحاكالت إقصاانتبو العمماء في العصر الحديث إلى ما يحيط األمة اإلسبلم

ؤسسة حيث ينتظـ لردع ىذا كمو بتأسيس ىيئة اجتيادية أك م التشريع اإلسبلمي فظيرت محاكالتعف 
فييا المجتيدكف ليقكمكا بمينتيـ االجتيادية عمى أكمؿ كجو كمف ىنا ظيرت فكرة إنشاء المجامع 

كمصطفى  بف عاشكركالطاىر  (2). ككاف ممف نادل بتأسيسيا كؿ مف بديع الزماف النكرسي(1)الفقيية
ع القكانيف كأف العمؿ حيث رأل أف االجتياد الفردم غير منتج في كض، (4)كأحمد شاكر (3)الزرقا

، كيظير الصكاب حينيا، داكؿ اآلراء تالصحيح المنتج ىك االجتياد الجماعي حيث تتبادؿ األفكار كت
قد كضع خطة عممية فرأل أف تختار لجنة مف أساطيف رجاؿ القانكف كعمماء الشريعة لتضع قكاعد 

كعمى المجنة أف تككف ، ب كالسنةالتشريع الجديد غير مقيدة برأم أك مقمدة لمذىب إال لنصكص الكتا
ماميا أقكاؿ األئمة كقكاعد األصكؿ كآراء الفقياء كتحت أالعدد حيث يقسـ العمؿ عمى لجاف  مكفكرة

                                                           
 .56السكسكة ، االجتياد الجماعي، ص (1)
المجاىػػد العػػالـ شػػرقي األناضػػكؿ فػػي تركيػػا عػػاـ ىػػك كلػػد سػػعيد النكرسػػي فػػي قريػػة نػػكرس الكاقعػػة النكرسػػي، سػػعيد بػػديع الزمػػاف،  (2)

، تاركػان مكسػكعة عمميػة، أدبيػة ، إيمانيػة ضػخمة تسػد حاجػة ىػذا العصػر، جمعػت فػي ثمانيػػة مػؿ عمػـ مػف أعػبلـ تركيػا الحديثػة العا
ثنػكم العربػي الم -إشػارات اإلعجػاز فػي مظػاف اإليجػاز  -الشعاعات  -الممعات  -المكتكبات  -مجمدات ضخاـ ، ىي : الكممات 

  http://shamela.ws/index.php/author/40صيقؿ اإلسبلـ . ينظر مكقع المكتبة الشاممة  -المبلحؽ  -النكرم 
فػػي سػػكريا ، عبلمػػة فقيػػو، حصػػؿ عمػػى جػػائزة الممػػؾ فيصػػؿ لمدراسػػات  1322الزرقػػا: مصػػطفى بػػف أحمػػد بػػف محمػػد لػػد سػػنة  (3)

ة فػي خدمػة ىػذا الػديف العظػيـ، كبخاصػة عمػى كتابػو " المػدخؿ الػى نظريػة االلتػزاـ فػي تقديرا النجازاتو الكثير  1404االسبلمية سنة 
 http://feqhweb.com/vb/t1003.htmlينظر مكقع الممتقى الفقيي  . .1420الفقو االسبلمي تكفي سنة 

القيمػػة كتحقيقػػو ألميػػات  أثػػرل المكتبػػة اإلسػػبلمية بأبحاثػػو  ـ 1892أحمػػد بػػف محمػػد شػػاكر بػػف أحمػػد بػػف عبػػد القػػادر، كلػػد سػػنة (4)
ينظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر مكقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع إسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلـ كيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب .ـ 1958الكتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب المفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة، ككانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت كفاتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنة  

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=97250 
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بط مف الفركع ما تراه صكابا مناسبا لحاؿ الناس مما يدخؿ تحت نثـ تست، ظارىا رجاؿ القانكف كميـأن
 .(1)شيئا معمكما مف الديف بالضركرةقكاعد الكتاب كالسنة كال يصادـ نصا كال يخالؼ 

يقكؿ الدكتكر الزرقا:"إف ممارسة االجتياد الزمة لمكاجية المستجدات كعميو فبل بد أف ينفخ الركح في 
كلتحقيؽ ثمرات االجتياد يستمـز أف ، االجتياد مف جديد بعد أف أقفؿ بابو منذ القرف الخامس اليجرم

بعد أف كاف فرديا  عصر الثقات بطريؽ الشكرل فيما بينيـيصبح االجتياد جماعيا يمارسو فقياء ال
كمف ىنا نبتت فكرة إنشاء مجمع فقيي يضـ نخبة مف فقياء العصر في ، يمارسو كؿ فقيو بمفرده
كتناقش ، كدكرات اجتماع سنكية تقدـ فييا البحكث، يككف لو مكتب دائـ، مختمؼ الببلد اإلسبلمية

كآراء الفقياء ، مناسبة في ضكء أصكؿ الشريعة كمقاصدىا العامة ال قضاياالساعة كتقرر فييا الحمكؿ
  ".(2)كحاجة العصر السابقيف

ف أقؿ ما يجب عمى العمماء في ىذا العصر أف يبتدئكا بو مف ىذا الغرض  كقاؿ ابف عاشكر: "كا 
العممي أف يسعكا إلى جمع مجمع عممي يحضره أكبر العمماء بالعمكـ الشرعية في كؿ قطر إسبلمي 

  (3)عمى اختبلؼ مذاىب المسمميف في األقطار .."
كيقكؿ القرضاكم:" إف االجتياد الجماعي المنشكد ىك ذاؾ االجتياد الذم يتمثؿ في صكرة مجمع 
عممي إسبلمي عالمي يضـ الكفايات العميا مف فقياء المسمميف في العالـ دكف نظر إلى إقميمية أك 

أسباب الحرية حتى يصدر الرأم بصراحة كشجاعة ببل مذىبية أك جنسية حيث يجب أف تتكافر كؿ 
 .(4)ضغط كال إرىاب"

تتككف المجامع الفقيية لتحقيؽ عدة أىداؼ تتمثؿ في جمع كممة األمة اإلسبلمية مف خبلؿ دراسة 
كبياف حكـ اهلل في القضايا المستجدة التي لـ يسبؽ بحثيا مف قبؿ ، أكضاعيا كفحص قضاياىا 

ككثر الخبلؼ ، ياف الراجح مف األقكاؿ المختمفة في المسائؿ التي بحثيا السابقكفكب، الفقياء السابقيف
ثراء الفقو اإلسبلمي باالجتيادات التي تككف عبلجا لمشكبلت األمة في شتى نكاحي الحياة ، فييا كا 

 .(5)اإلنسانية
                                                           

 ، دار المعارؼ، مصر، د.ط.96شاكر، أحمد، الشرع كالمغة، ص (1)
 .1995، 1، دار القمـ، دمشؽ، ط115-114سبلمي كمدارسو، صالزرقا، مصطفى أحمد، الفقو اإل (2)
 2011، دار الكتاب المصرم كالمبناني، القاىرة كبيركت، 247ابف عاشكر، محمد الطاىر، مقاصد الشريعة اإلسبلمية، ص (3)
 184القرضاكم، االجتياد في الشريعة اإلسبلمية، ص (4)
 .127-125السكسكة، االجتياد الجماعي، ص (5)
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سبلمي ممف يي أف يتككف مف أغمب المجتيديف في العالـ اإلفأما األسس التي يقكـ عمييا المجمع 
كيككف ، كيضـ إلييـ عمماء مف كافة االختصاصات، جمع بيف العمـ الشرعي كصبلح السيرة كالتقكل

 .(1)حيث يضـ مف كؿ قطر إسبلمي مف ىك أحسف فقيا كأقـك خمقا االمجمع عالمي
نما طبؽ عمى أرض الكاقع كتشكمت عدة مجامع فقيية  كبنظر ، كلـ يعد ىذا الكبلـ مجرد نظريات كا 

كتكر القطاف :"لـ تتسـ بالضكابط التي تضمنيا اقتراح الفقياء كيرجكا أف يرتفع إلى مستكل ما الد
كيعزكا الزايدم ىذا األمر إلى عدـ التزاـ المسمميف بما  ".(2)يكاجيو العالـ اإلسبلمي اليكـ مف مستجدات

المجامع لـ يتبؽ ليا كحيث تعددت ، دعا إليو الزرقا مف االعتماد عمى مجمع كاحد يضـ كبار العمماء
  (3)كبير فائدة كبالتالي ال يمكف رفع الكثير مف الخبلفات؛ألف طابع االختبلؼ ما زاؿ غالبا".

كأصبحت لممجامع ، كبالرغـ مف ذلؾ كمو فمممجامع الفقيية دكر ميـ في الفقو اإلسبلمي المعاصر
 كممتيا التي تسمع مف قبؿ الناس.

 ي:ما يأتكأىـ ىذه المجامع الفقيية 
 مجمع الفقو اإلسبلمي-1

جاء تأسيس مجمع الفقو اإلسبلمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسبلمي تنفيذان لقرار صادر عف مؤتمر 
 .1981المكافؽ  1401القمة اإلسبلمي الثالث الذم انعقد في مكة المكرمة عاـ 

طي بمخاطبة الممكؾ كقد قاـ األميف العاـ لمنظمة المؤتمر اإلسبلمي في حينو األستاذ الحبيب الش
، كتـ ذلؾ بصفة عامة، كالرؤساء في دكؿ منظمة المؤتمر اإلسبلمي لترشيح ممثمييا في ىذا المجمع

ـ كالتي كانت دكرة 1984نكفمبر  19ىػ المكافؽ 1405صفر  26كعقد المجمع دكرتو األكلى في 
مى النظاـ األساسي كقد تـ إدخاؿ بعض التعديبلت ع، تنظيمية كتخطيطية لعمؿ المجمع المستقبمي

كاعتمد بشكمو النيائي. كطمب المؤتمر التأسيسي عقد الدكرة األكلى لممجمع في فترة ال تتجاكز الخمسة 
بمساىمات اعتمدت مف الدكؿ ؤلمانة العامة لممجمع كقاـ باعتماد الميزانية التقديرية األكلى ل، أشير

 .(4)األعضاء مع الدعكة لمتبرع بسخاء لممجمع
                                                           

 127. السكسكة، االجتياد الجماعي، ص184القرضاكم، االجتياد، ص (1)
 ، مكتبة كىبة ، القاىرة، د.ط406، تاريخ التشريع اإلسبلمي، صالقطاف(2)
 .149زايدم، االجتياد، ص (3)
 .365. االشػػقر، مػػدخؿ إلػػى الشػػريعة، ص139السكسػػكة، االجتيػػاد الجمػػاعي، صمكقػػع مجمػػع الفقػػو اإلسػػبلمي ، نبػػذة عنػػو.    (4)

http://www.iifa-aifi.org/iifa 
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 بطة العالـ اإلسبلمي:مجمع را-2

 مستقمة اعتبارية شخصية ذات عف ىيئة عبارة كىك ليا تابعان  مجمعان  اإلسبلمي العالـ رابطة أنشأت
 الشرعي رأييا كتبدم تنظر أف ميمتيا، كعممائيا اإلسبلمية األمة فقياء مف مختارة مجمكعة مف مككنة

 إنشاء بضركرة السعكدية العربية المممكة مةحكك  لنداء استجابة كذلؾ ؛ المستجدة كالنكازؿ القضايا في
 الفقيي المجمع نظاـ لمرابطة التأسيسي المجمس أقر المعتادة اإلجراءات كبعد، إسبلمي  فقيي مجمع
كقد أصدر ىذا المجمع عددا مف  .(1)ىػ1398 عاـ شعباف في أعمالو أكؿ فباشر، ق1397 بتاريخ

كغير ، مثبل كحكـ الشرط الجزائي في العقكد، صرةالفتاكل في كثير مف المسائؿ كالمشكبلت المعا
 .(2)ذلؾ

 مجمع البحكث اإلسبلمية بالقاىرة:-3

كيضـ ، شيخ األزىر يرأسوالمتعمؽ بتطكير األزىر عمى أف ، 103بمكجب القانكف، 1961أنشأ سنة 
اسات كلجنة الدر ، كلجنة إحياء التراث اإلسبلمي ، كلجنة البحكث الفقيية، عدة لجاف لجنة القرآف

كيعقد المجمع جمسة كؿ عاـ يقدـ فييا األعضاء أبحاثيـ الجديدة التي أعدكىا فيما جد في  .االجتماعية
 .(3)كما يقـك بنشر التراث اإلسبلمي كيعمؿ عمى تقنيف الفقو، أبكاب المعامبلت 

 ىيئة كبار العمماء المسمميف:-4

لرأم فيما يحاؿ إلييا مف كلي األمر كميمتيا إبداء ا، ىػ1391عاـ  سعكدم بمكجب أمر ممكيأسست 
كتنعقد جمساتيا كؿ ستة أشير كيرأسيا ، ألجؿ بحثو كتككيف الرأم المستند إلى األدلة الشرعية فيو

 .(4)كتتفرع عنيا المجنة الدائمة لمبحكث العممية كاإلفتاء، سماحة المفتي العاـ لممممكة

تتضمف ، لسنة( باسـ مجمة البحكث اإلسبلميةكتصدر األمانة العامة لمييئة دكرية )ثبلث مرات في ا
  .(1)كبعض البحكث الشرعية، كفتاكل سماحة المفتي العاـ، ائمةطائفة مف فتاكل المجنة الد

                                                           
 http://ar.themwl.org/node/11مكقع رابطة عمماء المسمميف، نبذه عف المجمع  (1)
  .1998، دار الجامعة، االسكندرية، 372، صاالسبلمي أصكؿ الفقو محمد،،سراج (2)
، ، دار النفػائس 364ة كالفقػو فػي اإلسػبلـ، صاألشقر، عمر، المدخؿ إلى الشػريع ،406، تاريخ التشريع اإلسبلمي، صالقطاف (3)

 . 138. السكسكة، االجتياد الجماعي، ص2005، 1، ط
 .372سراج، أصكؿ الفقو، ص (4)
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كتـ اختيار أعضاء ىذا المجمع مف ،  1988مجمع الفقو اإلسبلمي في اليند:تأسس نياية سنة -5
كالككادر في الطب الحديث كعمكـ االجتماع كبار العمماء كالفقياء البارزيف مع أصحاب االختصاص 

كبغرض إيجاد الحمكؿ ، بغية تحقيؽ األىداؼ المنشكدة كالمقررة لو، كالقانكف كعمـ النفس كاالقتصاد
سبلمية العامة داخؿ اليند إسيامان في المسيرة اإل، كاألحكاـ الشرعية لممشكبلت كالقضايا المطركحة

كالسنف ، صدر عنو عدة كتب منيا مسند الحميدم ك ، ب عمى نشر أميات الكتكيعمؿ  (2)وكخارج
 .(3)لسعيد بف منصكر كنصب الراية

في السكداف بقانكف أجازه المجمس  سبلمياإل الفقو مجمع مجمع الفقو اإلسبلمي السكداني: نشأ-6
ي كظيفة فكأصبح بذلؾ كريثان لمجمس اإلفتاء الشرعي الذم كاف قائمان بيذه ال، ـ1998الكطني في عاـ 

، س ال عف شخص كاحديضان نمطان مف الفتكل الجماعية الصادرة عف مجمأكلكنو كاف ، اطار محدكد
ميـ مف كبارأشكؿ المجمع مف  كضـ في عضكيتو ، الفقياء كعمماء األصكؿ كالمغة ربعيف عضكان جي

يف في عمـ الحيكاف كآخر في اليندسة كبعض المختص ابعض األطباء كعمماء الطبيعة كالفمؾ كأستاذ
 (4).كقانكنييف، في عمـ االقتصاد كعمـ النفس

 

 كالبحكث لئلفتاء األكركبي المجمس-7

 .العمماء مف مجمكعة مف تككفت ، مستقمةه  متخصصةه  إسبلميةه  ئةه ىي

 لئلفتاء األكركبي )المجمس لػ التأسيسي المقاء عقد ،األيرلندية الجميكرية لممجمس: الحالي المقر
 30-29 المكافؽ ىػ 1417 القعدة ذم مف 22-21 : الفترة في بريطانيا يف لندف مدينة في كالبحكث(

                                                                                                                                                                                
 ق.7/10/1437حميػد، صػالح، مقػاؿ بعنػكاف االجتيػاد الجمػاعي كأىميتػو فػي نػكازؿ العصػر، نشػر عمػى مكقػع المسػمـ، تػاريخ  (1)

http://www.almoslim.net/node/266821 
http://www.ifa-، مكقػػػػػػػػػػػػع مجمػػػػػػػػػػػػػع الفقػػػػػػػػػػػػو اإلسػػػػػػػػػػػػػبلمي فػػػػػػػػػػػػي الينػػػػػػػػػػػػػد، مقػػػػػػػػػػػػاؿ بعنػػػػػػػػػػػػػكاف التعريػػػػػػػػػػػػؼ فػػػػػػػػػػػػػي المجمػػػػػػػػػػػػػع (2)

india.org/arabic.php?do=home&pageid=arabic_introduction      
 346لى الشريعة، األشقر، المدخؿ إ (3)
 مكقع االجتياد، تعريؼ بمجمع الفقو اإلسبلمي السكداني  (4)

http://ijtihadnet.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81  

http://www.ifa-india.org/arabic.php?do=home&pageid=arabic_introduction
http://www.ifa-india.org/arabic.php?do=home&pageid=arabic_introduction
http://www.ifa-india.org/arabic.php?do=home&pageid=arabic_introduction
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 مف لدعكة تمبية ذلؾ ككاف عالمان. عشر خمسة عف يزيد ما بحضكر ـ 1997 )مارس( آذار شير مف
  .أكركبا في اإلسبلمية المنظمات اتحاد  قبؿ

  . (1)المجمس ليذا الدستكر مسكدة إقرار تـ المقاء ىذا كفي

 :ياء الشريعة بأمريكا مجمع فق -7

مؤسسة عممية غير ربحية معفاة مف الضرائب تتككف مف مجمكعة مختارة مف فقياء األمة اإلسبلمية 
 .(2)تسعى إلى بياف أحكاـ الشريعة فيما يعرض لممقيميف في أمريكا مف النكازؿ كاألقضيات، كعممائيا

 المجمس األعمى لمشؤكف اإلسبلمية في مصر:-8

كقد تككنت لجنة مف العمماء البارزيف في العمـك ، مصر كىك تابع لكزراة األكقاؼ قاـ المجمس في 
كما نشر األبحاث كالمؤلفات لمخبراء ، كنشر المجمس كتبا كثيرة مف كتب التراث ، المختمفة 

 .(3)كعنو صدرت مكسكعة الفقو اإلسبلمي، المتخصصيف

أما السمطة فيي ، لشرع اهلل كالحاكمية لو سبحانوفإف ىذه المجامع مف المفترض أف تعيد السيادة  اكأخير 
ففي جانب التشريع تككف السمطة ، لؤلمة يتكالىا في كؿ جانب مف يمثؿ األمة في ذلؾ الجانب

التشريعية لممجتيديف الذيف يقكمكف باستنباط األحكاـ مف مصادر الشريعة ككضعيا لدل الدكلة مكضع 
عمى سيادة الشريعة.فما يحدث في كقتنا ىذا مف انحراؼ  كىذه ىي سمطتيـ التي ال تتعدل، التطبيؽ

بصفتيـ سمطة أمر مرفكض كجب عمى ىذه المجامع القضاء عميو ىك الدكؿ عف شريعة اهلل سبحانو 
 .(4)تشريعية 

فيذا ما سيتـ بيانو في ، أما بالنسبة لؤلحكاـ كالقرارات الصادرة عف المجامع فيؿ ىي حجة أـ ال؟ 
 ميكر.مطمب حجية قكؿ الج

                                                           
، مركػػػز 314مكقػػع المجمػػس األكركبػػي لئلفتػػاء كالبحػػكث، الخالػػد، خالػػد حسػػيف ، االجتيػػاد الجمػػاعي فػػي الفقػػو اإلسػػبلمي، ص (1)

 /http://www.e-cfr.org/%D9%85%D9%86-%D9%86%D8%AD%D9%86.2009، 1ثقافة، دبي، طالماجد لم
 .320الخالد، االجتياد الجماعي، ص (2)
 .365األشقر، المدخؿ إلى الشريعة كالفقو في اإلسبلـ، ص(3)
 .1711-1710عساؼ، محمد مطمؽ، تمييز السمطة التشريعية عف الشكرل النيابية في اإلسبلـ ، ص (4)
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 يجاالخ استخذاو يصطهح انجًٕٓر: انًثحث انثانث

لجميكر ككيفية مصطمح اإف أىمية قكؿ الجميكر تتجمى بشكؿ كاضح عندما نرل استخداـ الفقياء ل
كىذا ما ، كمف أىـ المجاالت التي يعتمد فييا الفقياء عمى قكؿ الجميكر ىك الترجيح، اعتمادىـ عميو 

 ب.ستبينو الباحثة في ىذا المطم

 الترجيح عند الفقياء

فمو القكؿ القاطع في  ،مف المعمكـ أف الفقياء حينما يبحثكف المسائؿ فإف االعتبار األكؿ يككف لمدليؿ
ال لما سمي المجتيد مجتيدا إف اتبع اآلراء، المسألة كبالرغـ مف ذلؾ كمو فإف لؤلكثرية عند العمماء ، كا 

 اعتبارا في عدد مف المجاالت منيا:

 الترجيح:

 مجاؿ االجتيادات.  -2مجاؿ الركاية -1مجاليف ىما :كيككف الترجيح في 

 .(2)كرجح الميزاف رجحانا أم ماؿ .(1)الغة:رجح الشيء عمى الشيء رجكحا كرجاحالترجيح 

 . (3)كالترجيح:رجح أحد القكليف عمى اآلخر أم غمبو

 منيا: ذكر الفقياء تعريفات كثيرة لمترجيح أذكرفقد الترجيح اصطبلحا:أما 

ىماؿ -1 الترجيح ىك اقتراف أحد الصالحيف لمداللة عمى المطمكب مع تعارضيما بما يكجب العمؿ بو كا 
 .(4)اآلخر

 .(5)الترجيح:ىك تقكية إحدل األمارتيف عمى األخرل ليعمؿ بيا-2

 

                                                           
 1، تػػح رمػػزم بعمبكػػي، دار العمػػـ لممبليػػيف، بيػػركت، ط1/437األزدم، أبػػك بكػػر محمػػد بػػف الحسػػف، جميػػرة المغػػة ، بػػاب رجػػح،  (1)

1987.  
  1/364الجكىرم، الصحاح في المغة كصحاح العربية،  (2)
(3)  ، كآخػػركف، دار الفكػػر  ، تػػح حنػػيف العمػػرم4/2438الحميػػرم، نشػػكاف بػػف سػػعيد، شػػمس العمػػـك كدكاء كػػبلـ العػػرب مػػف الكمػػـك

  .1999، 1المعاصر، بيركت، ط
 .4/239 ، االحكاـ في أصكؿ االحكاـ،اآلمدم (4)
  .1995، دار الكتب العممية، بيركت، 3/208السبكي، تقي الديف أبك الحسف عمي بف عبد الكافي، اإلبياج شرح المنياج،  (5)
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 .(1)الترجيح ىك اقتراف األمارة بما تقكل بو عمى معارضيا-3

 .(2)الظنكف تتفاكت في القكةألف  ظنييفكالترجيح إنما يجرم بيف 

ثـ ، كسنأخذ مف الترجيح ما يدخؿ في صمب مكضكع الدراسة كىك الترجيح في مجاؿ الركاية أكال
 .الترجيح في مجاؿ االجتيادات

 الترجيح في مجاؿ الركاية:

 .(3)ترجيحات السند كثيرة كيعتبر الترجيح بكثرة الركاة مف أىـ مرجحات السند

:ىك أف يتعارض خبراف متساكياف في الحجة إال أف أحدىما ركاتو أكثر كاآلخر ةبكثرة الركا كالترجيح
 .(4)ركاتو أقؿ

أما إف قؿ الخبراف ، يقدـ عمى غيره ةاتفؽ الفقياء عمى أف الخبر الذم بمط ركاتو حد التكاتر كالشير كقد 
 عف حد التكاتر كالشيرة فقد اختمؼ الفقياء في المسألة.

في مع تساكم الركاة الخبر مثبل أربعة ركاة كيركم الخبر اآلخر ثبلثة ركاة أف يركم صورة المسألة: 
 العدالة كالثقة فيؿ يؤخذ ما كثر ركاتو أـ ال ؟ اختمؼ الفقياء في المسألة عمى أقكاؿ:

كالشافعية في  (5)كبو قاؿ المالكية، يجكز األخذ بالترجيح بكثرة الركاة لقكة الظف بو القول األول:
  (7)لحنابمةكا (6)الجديد

                                                           
 .1999، 1، تح فيد السدحاف، مكتبة العبيكاف، ط4/1581ابف مفمح، محمد بف محمد بف مفرج، أصكؿ الفقو،  (1)
 .1/375الغزالي، المستصفى،  (2)
مرجحات السند منيا ما يعكد إلى الراكم نفسو أك الركاية أك عمى المركم عنو، ككؿ كاحدة يندرج تحتيا فركع.اآلمػدم، اإلحكػاـ،  (3)
4/242.  
 .2/185الجكيني، البرىاف،  (4)
، تح عمػراف العربػي، جامعػة المرقػب، ليبيػا، 995يماف بف خمؼ ، إحكاـ الفصكؿ في أحكاـ األصكؿ، صالباجي، أبك الكليد سم (5)
، تػح عػادؿ المكجػكد كعمػي 8/3678. القرافي، شػياب الػديف أحمػد بػف إدريػس، نفػائس األصػكؿ فػي شػرح المحصػكؿ، 2005، 1ط

  .1995، 1المعكض، مكتبة نزار مصطفى الباز، ط
، دار المكتبػػي، 1/168هلل بػػدر الػػديف بػػف محمػػد بػػف عبػػد اهلل بػػف بيػػادر، البحػػر المحػػيط فػػي أصػػكؿ الفقػػو، الزركشػػي، ابػػك عبػػد ا (6)
  .2/326. السبكي، اإلبياج في شرح المنياج، 1994، 1ط
، تػح طػو 5/414.الػرازم، أبػك عبػد اهلل محمػد بػف عمػر بػف الحسػف بػف الحسػيف، المحصػكؿ، 4/1584ابف مفمح، أصكؿ الفقو،  (7)

  .1997، 3ني، مؤسسة الرسالة، طالعمكا
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 .(4)في ركاية (3)كبو قاؿ أبك عبد اهلل الجرجاني كأبك الحسف الكرخي (2)مف الحنفية (1)كىك قكؿ محمد

 واستدلوا بعدة أدلة:

.ككجو الداللة أف االثنتيف أبعد عف (5)َّخمىنننمنزنرنممامُّٱٱقكلو تعالى: -1
–. كقكلػو (6)حػد لػك نسػي ذكػره اآلخػرفػإف الكا، كالجماعة أضبط كآكػد حفظػا، الخطأ كالسيك مف الكاحدة

 .(8)" فكجب أف يرجح ما كثر ركاتو(7)الشيطان مع الواحد وىو من االثنين أبعد"-صمى اهلل عميو كسمـ

في خبر ذم اليديف:" أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو  –صمى اهلل عميو كسمـ –ما كرد عف الرسكؿ  -2
أـ نسيت يا رسكؿ اهلل؟ فقاؿ رسكؿ اهلل ، رت الصبلةفقاؿ لو ذك اليديف: أقص، كسمـ انصرؼ مف اثنتيف

                                                           
ىػػ( نسبتو إلى بني شيباف بالكالء، أصمو مف ) خرستا ( مف قرل دمشؽ، منيا قدـ أبػكه 189 -131محمد بف الحسف بف فرقد، ) (1)

العػػراؽ ، فكلػػد لػػو محمػػد بكاسػػط، كنشػػأ بالككفػػة. إمػػاـ فػػي الفقػػو كاألصػػكؿ، ثػػاني أصػػحاب أبػػي حنيفػػة بعػػد أبػػي يكسػػؼ، مػػف إلػػى 
جتيديف المنتسبيف، ىك الذم نشر عمـ أبي حنيفة بتصانيفو الكثيرة . كلػي القضػاء لمرشػيد بالرقػة ثػـ عزلػو كاستصػحبو الرشػيد فػي الم

.الزركمػي، 9/134مخرجو إلى خراساف، فمات محمد بالرم .مف تصانيفو كتب ظاىر الركاية. ينظر، الذىبي، سير أعبلـ النػببلء ، 
  .80/ 6األعبلـ 

، دار الكتػب العمميػة ،  بيػركت، 2/258عبد العمي محمد بف نظاـ الديف محمد، فػكاتح الرحمػكت بشػرح مسػمـ الثبػكت،  المكنكم، (2)
  .2002، 1ط
ىػ(. فقيو حنفػي. انتيػت إليػو رئاسػة الحنفيػة بػالعراؽ. مكلػده بػالكرخ  340 -260ىك عبيد اهلل بف الحسيف، أبك الحسف الكرخي ) (3)

ة : رسالة فى األصكؿ التي عمييا مدار فػركع الحنفيػة، كشػرح الجػامع الصػغير، ك كشػرح الجػامع الكبيػر، ككفاتو ببغداد .مف تصانيف
  .15/426ككبلىما فى فقو الحنفية الذىبي، سير أعبلـ النببلء، 

 .3/102عبلء الديف البخارم، كشؼ األسرار،  (4)
 .282سكرة البقرة، آية  (5)
  .1999، 1، مؤسسة الرسالة، بيركت، ط5/78د، الكاضح في أصكؿ الفقو، ابف عقيؿ، أبك الكفاء عمي بف محم (6)

  .1/83الشيرازم، الممع، 
. كركاه النسػائي، كتػاب عشػرة النسػاء ، بػاب 13521ركاه البييقي، كتاب النكاح، بػاب ال يخمػك رجػؿ بػامرأة أجنبيػة، حػديث رقػـ  (7)

أخرجػو احمػد فػي المسػند، مسػند عثمػاف بػف عفػاف، بػاب حػديث عبػد . 9175ذكر اختبلؼ الفػاظ النػاقميف لخبػر عمػر ، حػديث رقػـ 
.النسػائي، أبػك عبػد 7/146. كقاؿ أحمد شاكر إسناده صحيح. ينظر:البييقي، السػنف الكبػرل، 114الرحمف بف أبي بكر، حديث رقـ
.ابػف حنبػؿ، 2001، 1سػيف شػمبي، مؤسسػة الرسػالة، بيػركت، طحمي الخراسػاني، السػنف الكبػرل، تػح الرحمف أحمد بف شعيب بف ع

 .1995، 1، تح احمد شاكر، دار الحديث، القاىرة، ط1/215أحمد أبك عبد اهلل بنةىبلؿ بف أسد الشيباني، المسند، 
 .1/348الشيرازم، التبصرة في أصكؿ الفقو،   (8)
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، فقاـ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، فقاؿ الناس: نعـ« أصدق ذو اليدين»صمى اهلل عميو كسمـ: 
 ".(1)فسجد مثؿ سجكده أك أطكؿ، ثـ كبر، ثـ سمـ، فصمى اثنتيف أخرييف

، اليديف حتى سأؿ أبا بكر كعمر مؿ ذبقك  لـ يأخذ -صمى اهلل عميو كسمـ–ككجو الداللة أف الرسكؿ 
 كلك لـ يكف لكثرة العدد قكة لما سأليـ.

عمؿ الصحابة رضي اهلل عنيـ في مكاقؼ كثيرة أخذكا بيا بكثرة الركاة منيا مكقؼ أبي بكر في  -3
، أك ابف بنتي مات، فقالت: إف ابف ابني، كأـ األب إلى أبي بكر، ميراث الجدات:"جاءت الجدة أـ األـ

كما سمعت ، فقاؿ أبك بكر: ما أجد لؾ في الكتاب مف حؽ، أخبرت أف لي في كتاب اهلل حقا كقد
، قاؿ: فسأؿ فشيد المغيرة بف شعبة، رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قضى لؾ بشيء كسأسأؿ الناس

قاؿ: كمف سمع ذلؾ معؾ؟ قاؿ: محمد بف  رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: أعطاىا السدس أف
. كلك لـ يكف لكثرة العدد معنى لما طمب أبك بكر مف المغيرة بمف (2)فأعطاىا السدس"»قاؿ: ، مسممة

 .(3)، فيذا يدؿ عمى أف الخبر يقكل إسناده بزيادة العدد كيرجح بذلؾ، يشيد لو بالرغـ مف ثقتو كعدالتو

-خبر المغيرة ككما قكل أبك بكر خبر المغيرة في ميراث الجدة بمكافقة محمد بف مسممة قكل عمر -4
. كقكل خبر أبي مكسى في االستئذاف بمكافقة أبي (4)في دية الجنيف بمكافقة محمد بف مسممة -أيضا
 فيككف إجماعا منيـ.، . إلى غير ذلؾ مما يكثر(5)سعيد

 .(6)قياسا عمى الشيادة يقدـ خبر االثنيف عمى الكاحد -5

 

                                                           
 .714أخرجو البخارم، كتاب األذاف، باب ىؿ يأخذ اإلماـ إذا شؾ بقكؿ الناس؟، حديث رقـ  (1)
، .ركاه النسػائي، بػاب ذكػر الجػدات 4/419.)الترمػذم، السػنف، 2100اه الترمذم، باب ما جاء في ميراث الجدة، حديث رقـ رك  (2)

سناده صحيح لثقة رجالو"ابف حجر، أبػك الفضػؿ  .6/111.النسائي، 6306كاألجداد كمقادير نصيبيـ، حديث رقـ كقاؿ ابف حجر:"كا 
، 1396لحبيػػر فػػي تخػػريج أحاديػػث الرافعػػي الكبيػػر، كتػػاب الفػػرائض، حػػديث رقػػـ أحمػػد بػػف عمػػي بػػف محمػػد بػػف أحمػػد، التمخػػيص ا

  .1995، 1، مؤسسة قرطبة، مصر، ط3/179
 .5/78. ابف عقيؿ، الكاضح في أصكؿ الفقو، 3/1022.أبك يعمى، العدة، 995الباجي، إحكاـ الفصكؿ، ص (3)
قضػى فيػو بغػرة، عبػد أك »ي السقط؟ فقاؿ المغيرة: أنػا سػمعتو "أف عمر نشد الناس: مف سمع النبي صمى اهلل عميو كسمـ قضى ف(4)

ركاه  قػػاؿ: ائػػت مػػف يشػػيد معػػؾ عمػػى ىػػذا. فقػػاؿ محمػػد بػػف مسػػممة: أنػػا أشػػيد عمػػى النبػػي صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ بمثػػؿ ىػػذا".« أمػػة
 .9/11. ينظر البخارم، الجامع المسند، 6970البخارم، كتاب الديات، باب دية الجنيف، حديث رقـ 

 .3/1964.ينظر: مسمـ، صحيح مسمـ، 2153ركاه مسمـ، كتاب اآلداب، باب االستئذاف، حديث رقـ (5)
 .3/102عبلء الديف البخارم، كشؼ األسرار،  (6)
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 مف المعقكؿ:-6

كالخبر إذا ركاه جماعة مف األئمة فثبكتو كضبطو أقرب إلى ، إف المقصكد مف الترجيح غمبة الظنكف-
كما ، ؛ألف قكؿ الجماعة أقكل في الظف كأبعد مف السيك كأقرب إلى إفادة العمـ مف قكؿ الكاحد(1)القمكب

 .(2)احتراز العدد عف تعمد الكذب أكثر مف احتراز الكاحد أفٍ 

كجب ، ككمما كانت المقاربة إلى ذلؾ الحد أكثر، ـف الركاة إذا بمغكا في الكثرة حدا حصؿ العمـ بقكليإ-
 .(3)يككف اعتقاد صدقيـ أقكل أفٍ 

كسمكؾ الطريؽ؛ فإنيـ عند تعارض األسباب المخكفة يميمكف إلى ، عادة الناس في حراثتيـ كتجاراتيـ-

 .(4)األقكل

 .(5)ا مف غيرهكدىا جعمت الشيادة عميو أكثر عددن آلما كاف الحد الكاجب بالزنا مف أكبر الحدكد ك -

 ؛ ألفٌ بالتقديـ عمى الفرد الجماعة أحؽكذلؾ ف عمى غيره التقديـحؽ كلو  كما أف لؤلعمـ األتقف زيادة-

 .(6)راء كعقكؿ تضبط كتحفظآليـ عدة 

 .(7)كذلؾ األخبار إذا كثرت ركاتيا غمب عمى الظف صحتيا، كما أف كثرة كجكه الشبو تؤكد القياس-

 

 

                                                           
، تػح عبػد اهلل العمػرم، دار البشػائر، بيػركت، 2/439الجكيني، عبد الممؾ بف عبػد اهلل بػف يكسػؼ، التمخػيص فػي أصػكؿ الفقػو،  (1)

  د.ط.
 .8/3675.القرافي، نفائس األصكؿ، 3/102الديف البخارم، كشؼ األسرار، عبلء  (2)
 .8/3675القرافي، نفائس األصكؿ،  (3)
 .2/393ابف قدامة، ركضة الناظر،  (4)
 .4/242اآلمدم، اإلحكاـ،  (5)
 .5/78ابف عقيؿ، الكاضح،  (6)
  المصدر نفسو. (7)
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كالشافعي في  (2)كبو قاؿ أبك حنيفة كأبك يكسؼ .(1)األخذ بالترجيح بكثرة الركاة  : ال يجكزالقول الثاني
 .3القديـ كقكؿ عند الحنابمة

 األدلة:

كال تترجح بينة عمى بينة في ، عمى الشيادة كالفتكل حيث ال يحصؿ الترجيح بالكثرة فييما القياس-1
 .(4)تعارض شيادة االثنيف فبل كجو لمترجيح كأف شيادة االثنيف تعارض شيادة األربعة كما، كثرة العدد

 .(5)كدليمو أف اهلل تعالى ذـ الكثرة كمدح القمة، ف كثرة العدد ال تككف دليؿ قكة الحجةإ--2

كالقكؿ بذلؾ يعني مخالفة ، ف الصحابة لـ يرجحكا بكثرة العدد في باب العمؿ بأخبار اآلحادإ-3
 .(6)إجماعيـ

التي ال يقع بيا العمـ سكاء؛ ألف طريؽ كؿ كاحد منيما غمبة إف خبر الكاحد كخبر الجماعة -4
 .(7)الظف

 .(8)كذلؾ كثرة عدد الركاة، إف كثرة عدد المجتيديف ال يكجب قكة اجتيادىـ-5

 .(9)الحتماؿ أف يككف الخبر الذم ركاتو أقؿ متأخرا فيككف ناسخا لذلؾ كىذا المعنى ال يرفع الركاة-6

                                                           
دار الكتػب العمميػة،  .2/266التقريػر كالتحبيػر،  د اهلل شػمس الػديف محمػد،ابك عبػ . ابف أمير حاج،2/24السرخسي، األصكؿ،  (1)
تحقيؽ: أحمد عزك عنايػة، . 2/264 إلى تحقيؽ عمـ االصكؿ، إرشاد الفحكؿمحمد بف عمي بف عبد اهلل، الشككاني،  .1983، 2ط

  4/1584ابف مفمح، الفركع، ، 1999، 1دار الكتاب العربي، ط
ق( القاضي اإلماـ. أخذ الفقو عػف أبػي حنيفػة، كىػك المقػدـ مػف أصػحابو جميعػان، ىػك أكؿ مػف 181حبيب)يعقكب بف إبراىيـ بف  (2)

ا. قيؿ: إنو أكؿ مف كضع الكتػب فػي أصػكؿ الفقػو. مػف تصػانيفو: )الخػراج(؛  سمي قاضي القضاة، كأكؿ مف اتخذ لمعمماء زيان خاصن
  . 8/193. الزركمي، األعبلـ، 9/492ببلء، ك)أدب القاضي(؛ ك)الجكامع(. ينظر، الذىبي، سير أعبلـ الن

.9=:9/6.اتيهفلح،الفزوع/<>6/6األسٌىييًهايحالسىل،
3
  
  .8/3675.القرافي، نفائس المحصكؿ، 2/185. الجكيني، البرىاف، 2/258المكنكم، فكاتح الرحمكت،  (4)
مركز البحث العممػي، جامعػة  .3/205لتمييد، امحفكظ بف أحمد بف الحسف، . الكمكذاني، 2/24السرخسي، اصكؿ السرخسي،  (5)

 .1985، 1اـ القرل، ط
، مطبعػة البػابي الحمبػي، 3/169تيسػير التحريػر،  محمػد أمػيف بػف محمػكد، . أميػر بادشػاه،2/25السرخسي، أصكؿ السرخسي،  (6)

  .1932مصر، 
 .3/1022ابك يعمى، العدة،  (7) 
 .3/1022أبك يعمى، العدة،  (8)
 .3/103األسرار،  البزدكم، كشؼ (9)
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 ونوقشت أدلتيم بما يمي:

بؿ عند بعض الفقياء ، أما بالنسبة لمقياس عمى الشيادة فبل يسمـ امتناع الترجيح في باب الشيادة--1
 .(1)يقدـ قكؿ األربعة عمى قكؿ االثنيف عمى رأم

كاألخبار غير مقدرة فرجع فييا إلى األقكل في ، الشيادات مقدرة في الشرع فمـ ترجح بكثرة العدد كأفٌ 
كاألخبار ترجح بذلؾ كمو فدؿ ، ال ترجح بالسف كال بالقرب كال بالعمـ يدلؾ عميو أف الشيادات، الظف

 .(2)عمى الفرؽ بينيما

نما تقؼ عمى عمـ المفتي كصحة اجتياده، كأما الفتكل فميس طريقيا الخبر كقد جكز بعض الفقياء ، كا 
 .(3)الترجيح بكثرة المفتيف

 كعميو فالقياس عمى الشيادة كالفتكل قياس مع الفارؽ.

 .(4)فكاف تقديـ األقكل أكلى، خبر الجماعة أقكل في الظف أفٌ -2

نما يقع العمـ إذا أجمعكا عمى الحكـ المجتيد فيو ، العمـ ال يقع باجتياد المجتيديف أبدان دائمان  أفٌ -3 كا 
كالعمـ الكاقع بخبر التكاتر إنما يقع بخبر العدد المخصكص دكف معنى ، بإجماعيـ دكف اجتيادىـ

 .(5)سكاه

كىك قكؿ إماـ الحرميف:"إذا لـ يجدكا متمسكا إال الخبر كتعارض خبراف كاستكل الركاة  :الثالث القول
 . "(6)في العدالة كالثقة كانفرد بنقؿ أحدىما كاحد كركل اآلخر جمع فيجب العمؿ بالخبر الذم ركاه الجمع

أما ، ؿ آخر إال الخبريتفؽ مع الجميكر بالترجيح بكثرة الركاة كلكنو يشترط عدـ كجكد دلي جكينيفال
 الجميكر فقكليـ بالترجيح بالكثرة جاء عاما دكف شركط.

                                                           
 .8/3678القرافي، نفائس االصكؿ،  .4/241اآلمدم، اإلحكاـ،  (1)
 .3/1022.أبك يعمى، العدة، 3/205الكمكذاني، التمييد،  .1/348الشيرازم، التبصرة،  (2)
 .3678القرافي، نفائس األصكؿ، / .3/205الكمكذاني، التمييد،  (3)
 .3/1022أبك يعمى، العدة، (4)
 .3/1023عمى، العدة، أبك ي  (5)
 .2/185الجكيني، البرىاف،   (6)
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فالكثرة ."(2)ف المجتيد يرجح ما غمب عمى ظنوإكالغزالي: (1)كبو قاؿ القاضي الباقبلني القول الرابع:
كاالعتماد في ذلؾ عمى ، تقكم الظف كلكف رب عدؿ أقكل في النفس مف عدليف لشدة تيقظو كضبطو

 .(3)عمى ظف المجتيد" ما غمب

 القول الراجح:

ترل الباحثة أف القكؿ الراجح في المسألة ىك ، بعد سرد األقكاؿ في المسألة كمناقشتيا مف كؿ طرؼ 
كعف الصحابة رضي  –صمى اهلل عميو كسمـ –كذلؾ لما كرد عف رسكؿ اهلل ، جكاز األخذ بكثرة الركاة

كعميو فيك مف قبيؿ ، ما زاد عدد الركاة حسمكا أمرىـ اهلل عنيـ أنيـ ترددكا في مكاقؼ كثيرة كعند
اإلجماع السككتي عمى أف الزيادة ليا قكة كأثر في الترجيح كاالختيار كما ال يخفى عمى أحد أف النفس 

 البشرية تطمئف مع القكة كالكثرة.

فإف الظف ": (4)كترل الباحثة في أف الترجيح بكثرة الركاة مف أقكل المرجحات كما يقكؿ ابف دقيؽ العيد
ف ذكر أبك الحسكما ك  .(5)"كليذا يقكل الظف إلى أف يصير العمـ بو متكاترا، يتأكد عند ترادؼ الركايات

البصرم أف مف بيف المرجحات بيف الخبريف المتعارضيف: "أف يعمؿ أكثر السمؼ بأحد الخبريف كيعيبكا 
 ".(6)ألف األغمب أف الصكاب يككف مع األكثر… عمى مف خالفو

 
                                                           

ىػػ( نسػبتو إلػى بيػع البػاقبلء كيعػرؼ أيضػا  403-338ىك محمد بف الطيب بف محمد بف جعفر، أبك بكر، المعركؼ بالبػاقبلني )(1)
األشػعرم، كعمػى مػذىب بابف الباقبلني. كبالقاضي أبي بكر. كلد بالبصرة. كسػكف بغػداد كتػكفي فييػا. كػاف فػي العقيػدة عمػى مػذىب 

مالػؾ فػي الفػركع، كانتيػت إليػو رئاسػة المػػذىب. كلػي القضػاء. أرسػمو عضػد الدكلػة سػفيرا إلػػى ممػؾ الػرـك فأحسػف السػفارة كجػرت لػػو 
منػػاظرات مػػع عممػػاء النصػػرانية بػػيف يػػدم ممكيػػا.مف تصػػانيفو: )إعجػػاز القػػرآف(؛) اإلنصػػاؼ( ك)البيػػاف عػػف الفػػرؽ بػػيف المعجػػزات 

  .176/  6. الزركمي، األعبلـ، 17/191التقريب كاإلرشاد( في أصكؿ الفقو. ينظر: الذىبي، سير أعبلـ النببلء، كالكرامات(؛ ك)
 .1/377.الغزالي، المستصفى، 2/265الشككاني، إرشاد الفحكؿ،  (2)
 .1/377الغزالي، المستصفى،  (3)
ىػػ (. المعػركؼ كأبيػو كجػده بػابف دقيػؽ العيػد. 702 - 625حمد بف عمي بف كىب بػف مطيػع، أبػك الفػتح، تقػي الػديف القشػيرم ) (4)

قاض، مف أكابر العمماء باألصكؿ، مجتيد. أصؿ أبيو مف منفمكط ) بمصر ( انتقػؿ إلػى قػكص. ككلػد عمػى سػاحؿ البحػر األحمػر. 
لمػاـ( . ينظػر، ابػف كتكفي بالقاىرة.مف تصانيفو: )إحكاـ األحكاـ في شرح عمدة األحكاـ(" ك)أصكؿ الديف (" ك) اإلماـ في شػرح اإل

  .6/283، الزركمي، األعبلـ، 5/  6العماد، شذرات الذىب 
 2/265الشككاني، إرشاد الفحكؿ،   (5)
، تح خميؿ المػيس، دار الكتػب العمميػة، بيػركت، 2/182أبك الحسف البصرم، محمد بف عمي الطيب ، المعتمد في أصكؿ الفقو، (6)
  .1403، 1ط
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 الترجيح في مجال االجتيادات:

كلذلؾ نجد غالب ، بالنظر إلى ما سبؽ يتبيف أف الصكاب كالسبلمة مف الخمؿ تككف مع كثرة اآلراء
فعند ، الصكرة ىي التي عمييا مدار البحث هكىذ، الجميكرالفقياء يأخذكف بالرأم الفقيي الذم قاؿ بو 

كىذا ما ، لفقياء يرجحكف قكؿ الجميكر كيصكبكنوترجيح حكـ شرعي لمسألة ما فإننا نبلحظ أف غالب ا
 قالو بعض الفقياء في المسألة:

 "(2)ال مف المقمديف، :"فميكف اعتقادؾ أف الحؽ مع السكاد األعظـ مف المجتيديف(1)يقكؿ الشاطبي 

ف اختمفكا ببل داللة نظرنا إلى األكثر  ."(3)كنقؿ البييقي عف الشافعي أنو قاؿ في اختبلؼ الفقياء:"كا 
فإذا كاف عمى أحد القكليف أكثر أصحابو كعمى القكؿ اآلخر األقؿ قدـ ما عميو :"كيقكؿ الشيرازم 

 .(5)"عميكم بالسواد األعظملقكلو صمى اهلل عميو كسمـ: " .(4)"األكثر
 

يجب أف يدخؿ ، يخالؼ مذىبو المالكي القائؿ بأف كقكؼ عرفة في الحج مثبلن  (6)فيذا ابف عبد البر
 .(7) كأف عمى الحاج أف يجمع بينيما.، ر كالميؿفيو النيا

                                                           
ػا 79د، أبػك إسػحاؽ، المخمػي الغرنػاطي، الشػيير بالشػاطبي، )ت: إبراىيـ بف مكسى بف محمػ (1) ىػػ ( مػف عممػاء المالكيػة، كػاف إمامن

ػػا، لػػو اسػػتنباطات جميمػػة كفكائػػد لطيفػػة كأبحػػاث شػػريفة مػػع الصػػبلح كالعفػػة كالػػكرع  محققنػػا أصػػكلينا مفسػػرنا فقيينػػا محػػدثنا نظػػارنا ثبتنػػا بارعن
  1/75المكافقات في أصكؿ الفقو(؛ ك)االعتصاـ(. ينظر، الزركمي، األعبلـ، كاتباع السنة كاجتناب البدع. مف تصانيفو: )

 .1997، 1، تح مشيكر سمماف ، دار ابف عفاف، ط5/140الشاطبي، إبراىيـ بف مكسى بف محمد، المكافقات،   (2)  
  .4/93ف، ابف القيـ، محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد بف شمس الديف، إعبلـ المكقعيف عف رب العالمي (3)
  .1/95الشيرازم، الممع في أصكؿ الفقو، (4
، حػػػػديث رقػػػػـ -صػػػػمى اهلل عميػػػػو كسػػػػمـ–أخرجػػػػو أحمػػػػد فػػػػي المسػػػػند، مسػػػػند الكػػػػكفييف، حػػػػديث النعمػػػػاف بػػػػف بشػػػػير عػػػػف النبػػػػي  (5)

لييثيمػي . قػاؿ ا9097.أخرجو الييثيمي، كتاب الخبلفة، باب لزـك الجماعة كطاعة األئمة كالنيػي عػف قتػاليـ، حػديث رقػـ 18450
رجالػػو ثقػػات. ينظػػر: ابػػف جنبػػؿ ، المسػػند. الييثمػػي، أبػػك الحسػػف نػػكر الػػديف عمػػي بػػف أبػػي بكػػر بػػف سػػميماف، مجمػػع الزكائػػد كمنبػػع 

 .1994، تح حساـ الديف القدسي، مكتبة القدسي، القاىرة، 5/217 الفكائد،
مكثػر عػالـ بػالقراءات كبػالخبلؼ فػي الفقػو، كبعمػـك  ابف عبد البر: كسؼ بف عبد اهلل بف محمد بف النمرم أبػك عمػرك، فقيػو حػافظ(6)

الحديث كالرجػاؿ، كػاف يميػؿ فػي الفقػو إلػى قػكؿ الشػافعي كلػد سػنة اثنتػيف كسػتيف كثبلثمائةػػ، لػو مصػنفات منيػا الػدرر فػي اختصػار 
احمػد بػف عميػرة، بغيػة المغازم كالسير، ككتاب البياف عف تػبلكة القػرآف، تػكفي سػتيف كاربعمائػة. ينظر:الضػبي، أحمػد بػف يحيػى بػف 

  .1967، دار الكاتب العربي، القاىرة، 1/489الممتمس في تاريخ رجاؿ أىؿ األندلس، 
، تػػح محمػػد المكريتػػاني، مكتبػػة 1/359ابػػف عبػػد البػػر، أبػػك عمػػر يكسػػؼ بػػف عبػػد اهلل بػػف محمػػد، الكػػافي فػػي فقػػو أىػػؿ المدينػػة، (7)

  .1980، 2الرياض الحديثة ، الرياض، ط
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الذم يقكؿ بأف  (1)بيف االجتيادات مثؿ المرداكمبالكثرة كفي ذات الكقت نجد مف ال يقكؿ بالترجيح 
ت يككف إذا قابؿ قكؿ اكأف الترجيح بيف االجتياد، ترجيح أقكاؿ بعض المجتيديف تسد باب االجتياد

 .(2)بمو فبل كجو لمترجيح الحتماؿ أف يككف الصكاب مع األقؿأما إف لـ يقا اشاذ الجميكر قكال
كقد سبؽ كبينا رأم الغزالي في المسألة فيك يقكؿ أف الترجيح بيف االجتيادات يككف في حؽ المقمد إذا 

 .(3)أما المجتيد فيمزمو اتباع الدليؿ، لـ يجد مرجحا سكل الكثرة
، ؿ الجميكر عندما تكاجييـ كثرة االجتيادات كفي عصرنا الحاضر نجد العمماء يكصكف باألخذ بقك 

كالترجيح بيف االجتيادات يعتبر أحد كظائؼ المجامع الفقيية حيث تختار المجامع رأيا فقييا كتعمؿ 
 بو.

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
م: عمي بف سميماف أبك الحسف عبلء الديف اإلماـ الفقيو الحنبمػي المحػدث المقػرئ عػف ابػف الطحػاف، أخػذ الفػرائض عػف المرداك   (1)

. 885، مػف تصػانيفو تصػحيح الفػركع كاإلنصػاؼ تصػحيح المقنػع كالتحريػر فػي األصػكؿ، تػكفي سػنة 817محمد السػبكي كلػد سػنة 
ف عبػد اليػادم الصػالحي، الجػكىر المنضػد فػي طبقػات متػأخرم اصػحاب ينظر: ابف المبرد، يكسؼ بف حسف بف أحمد بف حسيف ب

 2000، 1كما بعدىا، تح عبد الرحمف العثيميف، ط 1/89أحمد، 
، تػػح عبػػد الػػرحمف 8/4216المػػرداكم، عػػبلء الػػديف أبػػك الحسػػف بػػف عمػػي بػػف سػػميماف، التحبيػػر شػػرح التحريػػر فػػي أصػػكؿ الفقػػو، (2)

  .2001، 1الرياض، طالجبريف كعكض القرني، مكتبة الرشد، 
 .1/147الغزالي، المستصفى، (3)  
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 نثانفصم انثا

 انجًٕٓر ٔعالقتّ تاإلجًاع رأي حجٍح

 

 المبحث األكؿ:معنى اإلجماع كحجيتو كانعقاده

 كعبلقتو باإلجماع ي: حجية قكؿ الجميكرالمبجث الثان
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 نثانفصم انثا

 انجًٕٓر ٔعالقتّ تاإلجًاع رأي حجٍح

 

 ٔحجٍتّ ٔاَعقادِ اإلجًاعيعُى  انًثحث األٔل:

 انًطهة األٔل: تعرٌف اإلجًاع ٔيشرٔعٍتّ

مع الشيء المتفرؽ كاإلجماع أف تج، اإلجماع لغة:مف جمع كىك اإلعداد كالعزيمة عمى األمر أك الشيء
 .(1)جميعا فإذا جعمتو جميعا بقي جميعا كلـ يكد يتفرؽ كالرأم المعزكـ عميو الممضي

 كالمعنى المغكم لئلجماع يطمؽ عمى معنييف ىما: العـز كاالتفاؽ مع الجمع.

بعد كفاتو في عصر مف -صمى اهلل عميو كسمـ–أما اإلجماع اصطبلحا:"ىك اتفاؽ مجتيدم أمة محمد 
 ".(2)ر عمى أمر مف األمكراألعصا

 شرح التعريؼ:

 .ي االعتقاد أك القكؿ أك الفعؿ المراد بقكلو" اتفاؽ" ىك االتفاؽ ف

مى اهلل ص–فيك يخرج بذلؾ اإلجماع في عصره -صمى اهلل عميو كسمـ-أما قكلو مجتيدم أمة محمد
 .فبل اعتبار بو-عميو كسمـ

اد بالمجتيديف جميع مجتيدم األمة في جميع كقكلو عصر مف األعصار يخرج بو ما يتكىـ مف المر 
إذ ال إجماع قبؿ ، فإف ىذا تكىـ باطؿ ألنو يؤدم إلى عدـ ثبكت اإلجماع، األعصار إلى يكـ القيامة

كما أنو يراد بالعصر ىك العصر الذم كقعت بو الكاقعة ، يكـ القيامة كبعد القيامة ال حاجة لئلجماع
ف كاف حيامجتيدا بعد  فبل يعتد بخبلؼ مف صار  .الكاقعة كا 

 (3)أما قكلو عمى أمر مف األمكر فيك يتناكؿ الشرعيات كالعقميات كالعرفيات كالمغكيات.

 الكريـ كاستدلكا عمى حجيتو  بالقرآف، الفقياءيعتبر اإلجماع مف األدلة المتفؽ عمى االستدالؿ بيا عند 
 .النبكية كالسنة

                                                           
 .8/57ابف منظكر ، لساف العرب، باب العيف الميممة ، فصؿ الجيـ،  (1)
، تح أحمد عػزك عنايػة، دار 1/193الشككاني، محمد بف عمي بف عبد اهلل ، إرشاد الفحكؿ إلى تحقيؽ الحؽ مف عمـ األصكؿ،  (2)

  .1999، 1الكتاب العربي، ط
 194-1/193الشككاني، إرشاد الفحكؿ،  (3)
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 :الكريـ القرآف

نبمبزبربيئىئنئمئزئرئٌٍَُُِّّّّّّّٰٱٱقكلػػػػػػػػو تعػػػػػػػػالى:-1

 .(1)َّنتمتزترتيبىب

 .(2)فاهلل تعالى أكجب اتباع سبيؿ المؤمنيف كحظر مخالفتيـ فدؿ عمى حجية اإلجماع

ييىيميخيحيجييهىهمهجهينىنمنُّٱٱقكلػػػو تعػػػالى:-2
ككجػػػػو الداللػػػػة أنػػػػػو ".(3)َّنئمئزئرئٌٍَُِّّّّّّٰٰىٰرٰذ

كلكانكا قد أجمعكا عمػى ، لخطأ لما كانكا بيذه الصفةشيد لؤلمة بيذه الخصاؿ كلك جاز إجماعيـ عمى ا
 .(4)كقد أمننا اهلل عف الكقكع فيو، المنكر كترككا المعركؼ

مئزئرئٌٍَُِّّّّّّٰٰىٰرٰذييُّٱٱقكلػػو تعػػالى:-3

مــا وصــف اهلل تعــالى األمــة بالعدالــة اقتضــى ذلــك: أنػػوكالكسػػؾ فػػي المغػػة العػػدؿ ككجػػو الداللػػة .(5)َّزن
 .6ىبياقبول قوليا، وصحة مذ

باآلية:  االستدالل ووجو" (7)َّهبهلملخلحلجلمكلكخكحكجكُّٱٱقكلو تعالى :-4
أنو شرط التنازع في وجوب الرد إلى الكتاب والسنة، والمشروط عمى العدم عند عدم الشرط، وذلك 
يدل عمى أنو إذا لم يوجد التنازع فاالتفاق عمى الحكم كاف عن الكتاب والسنة، وال معنى لكون 

 .8"ماع حجة سوى ىذااإلج
 

                                                           
 .115سكرة النساء، آية (1)
  .1994، 2، كزارة األكقاؼ الككيتية، ط3/262الجصاص، أحمد بف عمي أبك بكر الرازم الحنفي، الفصكؿ في األصكؿ،  (2)
 .110سكرة آؿ عمراف، آية  (3)
 .3/263الجصاص، الفصكؿ في األصكؿ،  (4)
 .143سكرة البقرة، آية،  (5)

.>:8/7الجصاص،الفصىلفياألصىل،/
6
  

 59سكرة النساء، آية  (7)
.6/722اآلهذي،اإلحكام،

8
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:النبوية السنة  

 اشتممت السنة النبكية الشريفة عمى أحاديث كثيرة تدؿ عمى حجية اإلجماع منيا:

 "(1)ال تجتمع أمتي عمى ضاللةقكلو صمى اهلل عميو كسمـ عميو كسمـ:"-1

يأتي ال تزال طائفة من أمتي عمى الحق ال يضرىم من خذليم حتى "-صمى اهلل عميو كسمـ–كقكلو -2
 "(2)أمر اهلل وىم كذلك

 "(3)من فارق الجماعة شبرا فقد خمع ربقة اإلسالم من عنقو"-صمى اهلل عميو كسمـ–قكلو -3

ياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وىو من "-صمى اهلل عميو كسمـ–قكلو -4 عميكم بالجماعة وا 
 "(4)من أراد بحبوحة الجنة فميمزم الجماعة، االثنين أبعد

 :(5)ابف قدامة انيا تدعك إلى لزـك الجماعة كفي ذلؾ قاؿ ديث في ذلؾ كثيرة ككجو االستدالؿ بياكاألحا

"كىذه األخبار لـ تزؿ ظاىرة مشيكرة في الصحابة كالتابعيف لـ يدفعيا أحد مف السمؼ كالخمؼ كىي إف 
عظـ شأف -مـصمى اهلل عميو كس–لـ تتكاتر آحادىا حصؿ لنا بمجمكعيا العمـ الضركرم :أف النبي 

 (6)ىذه األمة كبيف عصمتيا عف الخطأ.

                                                           
.قػاؿ العينػي 11966أخرجو الييثمي، كتاب الفتف، باب قكلو تعػالى:"أك يمبسػكـ شػيعا كيػذيؽ بعضػكـ بػأس بعػض"، حػديث رقػـ:  (1)

در الػػديف أبػػك محمػػكد بػػف أحمػػد بػػف حسػػيف الغيتػػابي، عمػػدة ، العيينػػي، بػػ7/221كالنػػككم ضػػعيؼ.ينظر: الييثمػػي، مجمػػع الزكائػػد ، 
، دار إحيػػاء التػػراث العربػػي، بيػػركت، د.ط. النػػككم، أبػػك زكريػػا محيػػي الػػديف بػػف شػػرؼ، 16/164القػػارم شػػرح صػػحيح البخػػارم، 

 .1392، 2، دار إحياء التراث العربي، بيركتف ط13/697المنياج شرح صحيح مسمـ، 
ال تػزاؿ طائفػة مػف أمتػي ظػاىريف عمػى الحػؽ ال يضػرىـ مػف خػالفيـ، حػديث رقػـ -مى اهلل عميػو كسػمـصػ–ركاه مسمـ، باب قكلػو  (2)

  .36/1523صمى اهلل عميو كسمـ، –ينظر مسمـ، المسند الصحيح المختصر بنقؿ العدؿ إلى رسكؿ اهلل ، 53
.ينظر )ابػف حنبػؿ ، ابػك عبػد اهلل أحمػد ركاه أحمد في مسنده، الحديث صحيح لغيػره كىػذا إسػناد ضػعيؼ لجيالػة خالػد بػف كىبػاف (3)

  .2001، 1، تح شعيب األرناؤكط، مؤسسة الرسالة، ط35/445بف ىبلؿ بف أسد الشيباني، مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ، 
(.كركاه النسػائي، بػاب ذكػر اخػتبلؼ ألفػاظ 1/269ركاه أحمد في مسػنده، بػاب مسػند عمػر بػف الخطػاب، .)ابػف حينػؿ ، المسػند، (4)

ىػذا حػديث حسػف صػحيح غريػب مػف ىػذا الكجػو.ينظر  كقػاؿ الترمػذم: ،8/248ميف لخبػر عمػر فيو.)النسػائي، السػنف الكبػرل،النػاق
، تػح 4/465. )الترمػذم، محمػد بػف عيسػى بػف سػكرة بػف مكسػى ، السػنف 2165الترمذم، السنف، باب لػزـك الجماعػة، حػديث رقػـ 

 .1975، 2أحمد شاكر، مطبعة مصطفى بابي الحمبي، مصر، ط
ابف قدامة، ىك عبد اهلل بف أحمد بف محمد بف نصر المقدسي اإلماـ العبلمة المجتيد كلد سنة إحدل كاربعػيف فػي نػابمس ارتحػؿ  (5)

  .16/150في طمب العمـ ككاف شيخ الحنابمة في جامع دمشؽ، كىك صاحب المغني. ينظر :الذىبي، سير أعبلـ النببلء، 
ديف عبد اهلل بف أحمد ، ركضة الناظر كجنة المناظر فػي أصػكؿ الفقػو عمػى مػذىب اإلمػاـ أحمػد ابف قدامة ، أبك محمد مكفؽ ال (6)

  .2002، 2، مؤسسة الرياف ، ط1/387بف حنبؿ.
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 انًطهة انثاًَ:اَعقاد اإلجًاع

إف اإلجماع ينقسـ إلى إجماع متفؽ عميو كىك اإلجماع عمى المعمكـ مف الديف بالضركرة كاإلجماع 
ؿ ئفقاؿ الشافعي حيف س، لنكع يمـز منو اتفاؽ األمة جميعاكىذا ا، عمى الصبلة كالزكاة كتحريـ الخمر

فمذلؾ اإلجماع ىك ، ىؿ مف إجماع؟"فقاؿ:نعـ نحمد اهلل كثيرا في جممة الفرائض التي ال يسع جيميا
فيذه الطريؽ التي ، الذم لك قمت:أجمع الناس لـ تجد حكلؾ أحدا يعرؼ شيئا يقكؿ لؾ ليس ىذا إجماع

 ".(1)يصدؽ بيا مف ادعى اإلجماع..
 في تعريفو إلى مذاىب كثيرة: كالقسـ الثاني إجماع اختمؼ الفقياء فيو كذىبكا

 .الباقبلنيكبيذا قاؿ ، (2)اإلجماع ىك إجماع األمة جميعا مجتيدكىا كعكاميا-1
كأحمد بف  (3)كنسب ىذا القكؿ إلى داكد الظاىرم، اإلجماع ىك إجماع الصحابة فقط دكف غيرىـ -2

بر مف شرعيا كال يعت :" كؿ إجماع غير إجماع الصحابة ليس دليبلكقاؿ بو بعض المعاصريف.(4)حنبؿ
ف األصؿ في األحكاـ أف ال يرجع فييا إلى قكؿ أحد مف الناس سكل إ ثاألدلة الشرعية مطمقا حي

 ".(5)كما عداه مف إجماع ليس دليبل شرعيا -صمى اهلل عميو كسمـ–النبي 
 ،كقد سبؽكىذا ىك اإلجماع األصكلي المشيكر، اإلجماع ىك اتفاؽ العمماء في عصر مف العصكر-3

 .تعريفو
 مع اتفاقيـ عمى حجيتو إف كقع .، كقد اختمؼ الفقياء في إمكانية كقكعو

 .(6)فقاؿ الجميكر بكقكع ىذا النكع مف اإلجماع

                                                           
، 1990، دار المعرفػة، بيػركت، 7/295الشافعي ، محمد بف إدريػس بػف العبػاس بػف عثمػاف بػف شػافع بػف عبػد المطمػب، األـ،   (1)

 د.ط

 .1/371صرة، الشيرازم، التب (2)
داكد الظاىرم: أبك سمماف بف عمي بف خمؼ اإلماـ المشيكر المعركؼ بالظاىرم ، كاف زاىدا متقمبل كثير الكرع، أخذ العمـ عػف  (3)

إسحاؽ بف راىكيو، كلد بالككفة سػنة اثنتػيف كمػائتيف كقيػؿ سػنة مػائتيف، نشػأ ببغػداد كتػكفي بيػا سػنة سػبعيف    كمػائتيف. ينظػر :ابػف 
 .  2/255فيات األعياف، خمكاف، ك 

 .3/47الطكفي، شرح مختصر الركضة ،  (4)
 .1990، 1، مطبعة األمؿ، بيت المقدس، ط80الشكيكي، محمد اإلجماع المعتبر ، ص (5)
 .1/198اآلمدم، اإلحكاـ،  (6)
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كفي مجمكع الفتاكل نسب القكؿ إلى ، كالركافض كالشيعة (1)كنسب ىذا القكؿ إلى النظاـ، كنفاه القمة
كما نسبو اآلمدم إلى أحمد ، ؿ إلى ابف جرير الطبرم.كما نسب الغزالي ىذا القك (3)كاألصـ (2)المريسي

 .(4)بف حنبؿ في ركاية عنو
(6)كالقرضاكم (5)شقرر قاؿ باستحالة انعقاده كؿ مف األكفي الكقت الحاض

 (8)كخبلؼ (7)كشمتكت 
 .(10)كغيرىـ، (9)كالخضرم بيؾ

                                                           
ي اليذيؿ كىك أستاذ الجاحظ، النظاـ:إبراىيـ بف سيار، أبك إسحاؽ المعتزلي األصكلي المتكمـ، كاف أديبا متكمما تتممذ عمى أب (1)

 كما بعدىا. 8/529ق.ينظر: الذىبي، سير أعبلـ النببلء، 230مف كتبو النكت تكفي سنة 
المريسي، ىك بشر بف غياث بف أبي كريمة عبد الرحمف، فقيو معتزلي عارؼ بالفمسفة يرمى بالزندقة كىك رأس الظائفة  (2)

الكا في كصفو كاف فقيرا دميـ المنظر كسخ الثياب كافر الشعر كبير الرأس المريسية، أخذ الفقو عف القاضي أبي يكسؼ ، ق
 .8/337.الذىبي، سير االعبلـ، 2/55. ينظر: الزركمي، األعبلـ، 218كاألذنيف، لو تصانيؼ، تكفي سنة 

نو كاف فيو ميؿ عف األصـ، ىك أبك بكر األصـ، شيخ المعتزلة، كاف دينا كقكرا صبكرا عمى الفقر منقبضا عف الدكلة إال أ (3)
الذىبي، سير أعبلـ النببلء،  مات سنة إحدل كمائتيف. ينظر: اإلماـ عمي لو تفسير ككتاب الحجة كالريؿ ككتاب الحركات .

8/123.  
 1/198اآلمدم، اإلحكاـ،  .1/153الغزالي، المستصفى، 1/262الجكيني، البراىاف،   (4) 
ـ بقرية برقة التابعة لمحافظة نابمس بفمسطيف، 1940ف عبد اهلل األشقر )كلد سنة الشيخ الدكتكر عمر بف سميماف ب األشقر: (5)

كىك أحد عمماء الديف السنة شغؿ منصب أستاذ في كمية الشريعة  أخاه ىك الدكتكر محمد سميماف األشقر، أحد عمماءاألصكؿ .
في المممكة األردنية. كمف أشير مؤلفاتو في األردف كجامعة الككيت كجامعة الزرقاء. كشغؿ منصب عضك في مجمس اإلفتاء 

 ينظر مكقع طريؽ اإلسبلـ نبذة عف الشيخ.. في ضكء الكتاب كالسنَّة العقيدة سمسمة
http://ar.islamway.net/scholar/161/%D8%B9%D9%85%D8%B1 

(6 ـ في قرية صفت تراب بمركز 1926سبتمبر عاـ  9يـك ” يكسؼ عبد اهلل القرضاكم“القرضاكم :ىك يكسؼ عبد اهلل  كلد (
ء المحمة الكبرل التابع لمحافظة الغربية، كىك  كأحد أبرز عمماء السنة في العصر الحديث، كرئيس االتحاد العالمي لعمما

كتاب  -ـ حصؿ عمى )الدكتكراة( بامتياز، حصؿ عمى العديد مف الجكائز كلو مؤلفات عدة منيا:1973المسمميف، كفي سنة 
html-http://www.ashefaa.com/play.5711"الحبلؿ كالحراـ في اإلسبلـ"، كفقو الزكاة. 

كعمؿ جادان عمى إدخاؿ  في محافظة البحيرة صار شيخ األزىر 1893حمكد شمتكت كلد في جنكب مصر سنة ىك مشمتكت: (7)
عمى صبغة كأثران   الذم صدر بشأف ذلؾ كبذلؾ حصؿ 1961اإلصبلحات كالعمـك الحديثة عميو في اإلطار القانكني الصادر سنة 

الكريـ كغير ذلؾ مف أبكاب الفقو اإلسبلـ مثؿ كتابو الفتاكل دراسة  القرآف ألؼ الشيخ شمتكت العديد مف المؤلفات في .عالمييف
مكقع لمشكبلت المسمـ المعاصر في حياتو .ينظر 

http://www.eslam.de/arab/begriffe_arab/13shin/schaltut.htm 
 50-49خبلؼ، عبد الكىاب، عمـ أصكؿ الفقو، ص (8)
كلد سنة  .باحث، خطيب، مف العمماء بالشريعة كاألدب كتاريخ اإلسبلـ الخضرم بيؾ: محمد بف عفيفي الباجكرم  (9)

ك  -، مف كتبو أصكؿ الفقو 1927سنة  القاىرة، كتكفي كدفف بالقاىرةمصرم، كانت إقامتو في )الزيتكف( مف ضكاحي 1872
 http://shamela.ws/index.php/author/1016 تاريخ التشريع اإلسبلمي. ينظر مكقع المكتبة الشاممة

ريعة، . شمتكت، اإلسبلـ عقيدة كش365األشقر، المدخؿ إلى الشريعة، ص .184القرضاكم، االجتياد في الشريعة اإلسبلمية، ص
.545ص  

 1969، 6، المكتبة التجارية الكبرل، مصر، ط285-283الخضرم بيؾ، محمد، أصكؿ الفقو، ص (10)

http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF%D8%A9%22
http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF%D8%A9%22
http://www.ashefaa.com/play-5711.html
http://www.eslam.de/arab/begriffe_arab/01alif/azhar-universitaet.htm
http://www.eslam.de/arab/begriffe_arab/21qaf/quran.htm
http://www.eslam.de/arab/begriffe_arab/21qaf/quran.htm
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 كاإلجماع بحجيتو الشرعية كبصكرتو ىذه ال يتحقؽ إال بتكافر الشركط اآلتية:

سكاء منيا ما يرجع إلى كجكه داللة ، مية االجتياد مف جية اإللماـ بكسائؿ البحث كالنظرىتحديد أ-1
كما يرجع إلى إدراؾ ركح التشريع كقكاعده ، المغة العربية التي ىي لغة القرآف الكريـ كالسنة النبكية

 العامة.

ؼ بمدانيـ المنتشرة في أف تحصي األشخاص الذيف حصمكا ىذه األىمية مف األمة كميا كتعر -2
 األقاليـ.

 .أف تعرؼ رأم كؿ كاحد منيـ في المسألة ذات البحث كالنظر-3

 .(1)أف تككف النتيجة اتفاقيـ عمى رأم كاحد-4
كاستند نفاة ىذا النكع مف اإلجماع إلى أنو مف الصعب اتفاؽ الخمؽ الكثير مع اختبلؼ طبائعيـ  

 .(2)كتفاكت أفياميـ عمى مظنكف

شركط تحقؽ اإلجماع بقكلو :"عمى فرض تحقؽ الشركط الثبلث األكلى  شيخ شمتكت عمىكيعقب ال
فمف الصعب تحقؽ الشرط الرابع كىك اتفاقيـ جميعا نظرا إلى أف المسألة ىي مف المسائؿ ذات البحث 

، كالسنة تقتضي اختبلؼ الرأم لمتفاكت الحاصؿ بيف الناظريف في الفيـ كاإلدراؾ كالذكاء، كالنظر
 .(3)ائؿ البحث التي منيا اختبلؼ ظركؼ األقاليـ التي تحيط بكؿ باحث"ككس

ىذا النكع مف اإلجماع بؿ كالقكؿ بيذا النكع ييدـ  يقكؿ باستحالة كقكعفعمر األشقر أما الدكتكر 
راد أف أف يخالؼ معمكما مف الديف بالضركرة أك يخالؼ الذيف حفظ قكليـ ف كؿ مف أإحيث اإلجماع ؛ 

ـ قاؿ لـ تجمع األمة عمى ىذه المسألة فالعمماء ليسكا متفقيف عمى القكؿ بحكـ ىذه مف أىؿ العم
أننا نستطيع الرد فنقكؿ ، اع فمي أف أخالؼ في ىذه المسألةكما داـ األمر ليس مخالفا لئلجم، المسألة

كؿ عميو بالنصكص فيما ىك معمكـ مف الديف بالضركرة كلكننا ال نستطيع أف نرد عميو مخالفتو لمق

                                                           
 .545شمتكت، اإلسبلـ عقيدة كشريعة، ص  (1)
 .1/153الغزالي، المستصفى،   (2)
 .545شمتكت، اإلسبلـ عقيدة كشريعة، ص  (3)
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المجمع عميو مف المحفكظ قكليـ مف العمماء إذا أصررنا اف اإلجماع إجماع جميع العمماء في عصر 
 .(1)مف العصكر

بعدـ إمكانية انعقاد اإلجماع إذا ككؿ األمر  فيقكؿ في كتابو عمـ أصكؿ الفقو (2)عبد الكىاب خبلؼأما
مية عمى اختبلفيا حيث تقكـ كؿ أما إف ككؿ األمر إلى الحككمات اإلسبل، إلى األفراد كالشعكب

حككمة بتعييف األشخاص الذيف تتكافر فييـ مرتبة االجتياد لتعرؼ بذلؾ كؿ حككمة رأم مجتيدييا في 
 .(3)فإذا تكافقت جميع ىذه اآلراء في كؿ الحككمات كاف ىذا إجماعا كجب اتباعو، المسألة

مى حكـ مسألة مف المسائؿ الدينية إجماع األمة ع-1نكعاف:  (4)كاإلجماع عند الدكتكر حسب اهلل
كأكثر مف ذلؾ مف األمكر المعمكمة مف الديف بالضركرة ، المحضة أك التي ال يستقؿ العقؿ بإدراكيا
اتفاؽ أكلي األمر في األمة عمى حكـ مسألة لـ ينص عمى -2كىذا النكع قد كقع في عصر الصحابة. 

األمة الدنيكية التي تختمؼ باختبلؼ الزماف  حكميا في كتاب أك سنة مما ىك مجاؿ لمرأم مف مصالح
 فاؽ جميع جميع أكلي األمر.تذا النكع ال يتكقؼ انعقاده عمى اكى أك المكاف.

يتبيف مما سبؽ أف الدكتكر ال يرل كقكع اإلجماع بمعناه األصكلي حيث حصر اإلجماع بيذيف 
 .(5)النكعيف فقط

أما إف ظيرت في كقت ما ، الشعكب فبل يمكف انعقادهكترل الباحثة أف اإلجماع إذا ككؿ إلى األفراد ك 
ككجكد الحككمات اإلسبلمية التي تقكـ عمى ضبط أعداد المجتيديف كسائؿ تضبط أقكاؿ العمماء 

كتثبت كقكع اإلجماع فبل شؾ مف أف ىذا اإلجماع حجة ، كتكفير اإلمكانيات كالكسائؿ لتحقؽ اإلجماع

                                                           
 .365األشقر، عمر، نظرة في اإلجماع األصكلي، ص (1)
ىك المحدث، األصكلي، الفقيو، الفرضي ، الشيخ عبد الكىاب خبلؼ، عضك مجمع المغة العربية بالقػاىرة،  خبلؼ :عبد الكىاب (2)

كتػػػكفي سػػػنة ، ـ ببمػػدة كفػػػر الزيػػات 1888كلػػػد فػػي شػػػير مػػارس سػػػنة ،  ألػػؼ كنشػػػر كثيػػرا مػػػف الكتػػب، مػػػف أبرزىػػا : أصػػػكؿ الفقػػو
  http://shamela.ws/index.php/author/1099.ينظر مكقع المكتبة الشاممة، 1956

 ، مكتبة دار التراث، القاىرة، د.ط.50-49خبلؼ، عبد الكىاب، عمـ أصكؿ الفقو، ص (3)
حسػػب اهلل :عمػػي، أسػػتاذ الشػػريعة اإلسػػبلمية بكميػػة الحقػػكؽ ، جامعػػة القػػاىرة كالخرطػػـك كالككيػػت لػػو محػػاكالت أصػػيمة فػػي تجديػػد (4)

الػزكاج فػي  أصكؿ التشريع اإلسػبلمي مػف مؤلفاتػو ايضػا -ديـ بأسمكب جديد كظير ذلؾ كتابو األصكؿ مف خبلؿ إعادة صياغة الق
 الشريعة اإلسبلمية. مكقع المجمس العممي.

 /http://majles.alukah.net/t96682  في
 126حسب اهلل، أصكؿ التشريع اإلسبلمي، ص  (5)
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: لك أمكف ضبط جميع أقكاؿ عمماء جميع أىؿ اإلسبلـ حتى ال  "شرعية تحـر مخالفتو كقد قاؿ ابف حـز
 ".(1)كلكف ال سبيؿ لضبط ذلؾ البتة، يشذ منيا شيء لكاف ىذا حكما صحيحا

كاإلجماع الكاقعي ، كمف قاؿ باستحالة اإلجماع األصكلي قاؿ بكجكد إجماع آخر ىك اإلجماع الكاقعي
مجمع فقيي بعد حصكؿ االجتياد الجماعي محصمة اتفاؽ الفقياء في  )اإلجماع الناقص( كىك

 فيؿ ىك حجة؟ ىذا ما سيأتي بيانو.، كعميو فاإلجماع الناقص يحصؿ بقكؿ الجميكر.(2)منيـ
 حجٍح قٕل انجًٕٓرانًطهة انثانث: 

، فالسنة، القرآف مف المعمكـ أف مصادر التشريع اإلسبلمي أربعة مصادر أصمية متفؽ عمييا كىي
مصادر أخرل تكميمية مختمؼ فييا كىي المصمحة المرسمة كاالستحساف ناؾ ىك ، فالقياس، فاإلجماع

 .(3)كعمؿ أىؿ المدينة كالعرؼ كاالستصحاب كسد الذرائع كقكؿ الصحابي كشرع مف قبمنا
الجميكر يعني القكؿ بكجكد مصدر آخر مف مصادر التشريع فيؿ قكؿ الجميكر رأم كالقكؿ بحجية 

 حجة؟
 لمسألة عمى أربعة أقكاؿ ىي:اختمؼ أىؿ العمـ في ىذه ا

 ، كاستندكا عمى قكليـ أف اإلجماع ال ينعقد باتفاؽ األكثرية، قكؿ الجميكر ليس حجةإن  القول األول:
 .(4)كالحنابمة، كالشافعية، كالمالكية، المنقكؿ عف أكثر الحنفية كىك

ُّٱٱكلػػو تعػػالى "ف اإلجمػػاع عػػرؼ حجػػة بالػػدالئؿ السػػمعية مػػف نحػػك قإ -1:كمتمسػػؾ أصػػحاب ىػػذا القػػكؿ

 َّزنٰىٰرٰذييُّٱٱكقكلو تعالى: (5)َّنتربيئىئنئ
"ال تجتمــع  –صػػمى اهلل عميػػو كسػمـ  -. كقكلػو (1)َّنئمهجهينىنمنُّٱٱ" كقكلػو تعػػالى:(6)

ــى الضــاللة ــي عم " كىػػذه النصػػكص بحقيقتيػػا تتنػػاكؿ كػػؿ أىػػؿ اإلجمػػاع فمػػا بقػػي كاحػػد مػػف أىػػؿ (2)أمت
 .(3)عاإلجماع مخالفا ليـ ال ينعقد اإلجما

                                                           
، اإلحكاـ،  (1)  .4/232ابف حـز
 .184القرضاكم، االجتياد، ص (2)
 .2001، 1، مكتبة العبيكاف، ط1/31الخاذمي، نكر الديف بف مختار، عمـ المقاصد الشرعية،  (3)
.الغزالػػػػي، ،   2/162القرافي،شػػػػرح تنقػػػػيح الفصػػػػكؿ،3/245عػػػػبلء الػػػػديف البخػػػػارم، ، كشػػػػؼ األسػػػػرار شػػػػرح أصػػػػكؿ البػػػػزدكم،  (4)

، تػح أحمػد 4/1117لفػراء، العػدة فػي أصػكؿ الفقػو، أبك يعمػى ، محمػد بػف الحسػيف بػف محمػد بػف خمػؼ بػف ا ،1/146المستصفى، 
 .1/402.ابف قدامة، ركضة الناظر، 1990، 2المباركي، ط

 .115سكرة النساء، آية  (5)
 .143سكرة البقرة، آية،  (6)
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كالعصػػمة إنمػػا ، دالػػة عمػػى عصػػمة األمػػةالنبكيػػة كالسػػنة الكػػريـ إف أدلػػة حجيػػة اإلجمػػاع مػػف القػػرآف -2
حفجفُّٱٱ. كقػد قػاؿ تعػالى: (4)كلػيس ىػذا إجمػاع الجميػع بػؿ ىػك مختمػؼ فيػو، تثبت لؤلمة بكميتيػا

 ."(5)َّجمخكحكجكمقحقمفخف

 ف عباس بخمس مسائؿ في الفرائضكانفرد اب ،إجماع الصحابة عمى تجكيز المخالفة لآلحاد-3
 .(6)كانفراد ابف مسعكد بمثمو، كغيرىا

أف ابف عباس كغيره مف الصحابة خالفكا جميكر الصحابة في مسائؿ مف فعؿ الصحابة ككجو الداللة 
 .(7)في مسألة العكؿ كتحميؿ المتعة كأنو ال ربا إال في النسيئةكما ، كثيرة

كما كجد مف إنكار إنما كاف إنكار مناظرة في ، بالتخطئة كاإلنكار اكلك كاف إجماع األكثر حجة لبادرك "
 .(8)ال إنكار تخطئة"، مأخذ االجتياد كما ىك الحاؿ بيف المجتيديف

 .(9)فدؿ ذلؾ عمى أف اإلجماع مع مخالفة األقؿ ال ينعقد كىك المدعى

كمدحيـ ، ى عمى القميؿف الحؽ يجكز أف يككف مع القميؿ كالدليؿ عمى ذلؾ أف اهلل تعالى قد أثنإ-4
 . (10)في عدة مكاضع كذـ الكثرة

جكمقحقمفُّٱٱمثؿ قكلو تعالى: مشهسمسهثمثهتُّٱ" كقكلو  (1) َّخكحك َّ (2). " 

 ".(4):"ألف اهلل تعالى يقكؿ كقد ذكر أىؿ الفضؿ كقميؿ ما ىـ(3)يقكؿ ابف حـز
                                                                                                                                                                                

 .110سكرة آؿ عمراف، آية  (1)
ذم يقػع اسػـ الفقػو كالعمػـ مطمقػا، حػدبث ابف عبػد البػر، جػامع بيػاف العمػـ كفضػمو، بػاب بيػاف معرفػة أصػكؿ العمػـ كحقيقتػو كمػا الػ (2)

  13/67. قاؿ النككم ضعيؼ. ينظر: ابف عبد البر، جامع بياف العمـ كفضمو،  النككم، المنياج شرح صحيح مسمـ، 1404رقـ
 .3/245االبزدكم، كشؼ االسرار،  (3)
 المصدر نفسو. (4)
 .10سكرة الشكرل، آية  (5)
 .406-1/405ابف قدامة، ركضة الناظر،  (6)
 المصدر نفسو (7)
.الطػػكفي ، الطػػكفي، 3/245.البػػزدكم ، كشػػؼ األسػػرار شػػرح أصػػكؿ البػػزدكم، 1/236اآلمػػدم، اإلحكػػاـ فػػي أصػػكؿ األحكػػاـ،  (8)

 .1987 1، تح عبد اهلل التركي، مؤسسة الرسالة ، ط3/53سميماف بف عبد القكم بف الكريـ، شرح مختصر الركضة، 
 .1/405كتاب ركضة الناظر البف قدامة، إسماعيؿ، شعباف محمد، حاشية  (9)
 .3/315.الرازم، الفصكؿ في األصكؿ، 3/303الجصاص، الفصكؿ في االصكؿ ،  (10)
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مهجههنمنخنحنجنممخمحمُّٱكقاؿ تعالى  -5 هبميخيحيجيٰه ة منازع" ك (5) َّ

كالشذكذ ىك ، لى األكثرإة كلـ يأمر اهلل تعالى قط بالرد لى القرآف كالسنإالكاحد منازعة تكجب الرد 
برىاف ذلؾ أف الشذكذ مذمكـ كالحؽ محمكد كال يجكز أف ، خبلؼ الحؽ كلك أنيـ أىؿ األرض ال كاحد

ة ثـ خبلؼ يككف المذمكـ محمكدا مف كجو كاحد كيسأؿ مف خالؼ ىذا عف خبلؼ االثنيف لمجماع
الثبلثة ليـ ثـ األربعة كىكذا أبدا فاف حد حدا كاف متحكما ببل دليؿ فقد خالؼ أبك بكر رضى اهلل عنو 

كمخالفو ، جميكر الصحابة رضكاف اهلل عمييـ كشذ عف كميـ في حرب أىؿ الردة ككاف ىك المصيب
ك كاف اتفاؽ األكثر حجة لك  .(6)ليوآف الشاىد بقكلو ثـ رجكع جميعيـ إبرىاف ذلؾ القر ، مخطئىك ال

كاتفاؽ أكثر الصحابة عمى امتناع قتاؿ مانعي الزكاة مع ، ألنكر الصحابة عمى مف خالفيـ مف األقمية 
  .(7)خبلؼ أبي بكر ليـ

فيمتنع أف يككف حجة لخركجو عف األدلة ، "إذا عرؼ أنو ال يككف اتفاؽ األكثر إجماعا(8)آلمدميقكؿ ا
جماع األمة، لكتاب كالسنةالمتفؽ عمييا كىي النص مف ا كعدـ دليؿ يدؿ عمى صحة ، كالقياس، كا 

 .(1)االحتجاج"

                                                                                                                                                                                
 .13سكرة سبأ، آية  (1)
 .187سكرة األعراؼ، آية  (2)
ؿ مػف ىػػ(، عػالـ األنػدلس فػي عصػره أصػمو مػف الفػرس أك  456- 384ىك عمي بف أحمد بف سعيد بف حـز الظاىرم ابك محمػد)(3)

أسمـ مف أسبلفة جد لو كاف يدعي يزيد مكلى ليزيد بف أبى سفياف رضي اهلل عنو كانت البف حػـز الػكزارة كتػدبير المممكػة فانصػرؼ 
عنيا إلى التأليؼ كالعمـ كاف فقييا حافظػا عمػى يسػتنبط األحكػاـ مػف الكتػاب كالسػنة عمػي طريقػة أىػؿ الظػاىر بعيػدا عػف المصػانعة 

لحجاج طارده الممكؾ حتػى تػكفي مبعػدا عػف بمػدة كثيػر التػأليؼ مزقػت بعػض كتبػة بسػبب معػاداة كثيػر مػف حتى شبو لسانو بسيؼ ا
الفقياء لو مف تصانيفة : المحمى في الفقو ك اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ( فػي أصػكؿ الفقػو ك)طػكؽ الحمامػة( فػي األدب. الػذىبي، 

 . 4/259كما بعدىا. الرزكمي، األعبلـ،  3/1146تذكرة الحفاظ، 
، أبػػك محمػػد عمػػي بػػف أحمػػد سػػعيد، النبػػذة الكافيػػة فػػي أحكػػاـ أصػػكؿ الػػديف، (4) ، تػػح محمػػد عبػػد العزيػػز، دار الكتػػب 1/49ابػػف حػػـز

  .1405، 1العممية، بيركت، ط
 .59سكرة النساء، آية  (5)
، النبذة الكافية،  (6)  .1/49ابف حـز
، النبذة الكافية، (7)  .1/49ابف حـز
ىػػ (. كلػد بدمػد مػف ديػار بكػر. أصػكلي باحػث.  631 - 551ف محمػد، أبػك الحسػف، سػيؼ الػديف اآلمػدم ) عمي بف أبي عمي بػ(8)

كاف حنبميان، ثـ تحكؿ إلى المذىب الشافعي. قدـ بغداد كقرأ بيا القراءات برع في عمـ الخبلؼ، كتفنف في عمـ أصكؿ الديف كأصػكؿ 
ـ بالبراعة. دخؿ الديار المصرية كتصدر لئلقراء. حسػده بعػض الفقيػاء كنسػبكه الفقو كالفمسفة كالعقميات، شيد لو العز بف عبد السبل



 

56 
 

كالسنة الكريـ .كما لـ يقؿ القرآف (2)ال دليؿ عميو الجميكر أمر متحكـ إذقكؿ لقكؿ بحجية ف اإ كقالكا
 .(3)بحجيتو فبل يعتمد عميو في الديفالنبكية 

 "(4)قياء األربعة وغيرىم؛ فميس حجة الزمة..وأما أقوال بعض األئمة كالف ة :"يتيمكيقكؿ ابف 

أما مف ، ف مخالفة أمر الجميكر لدليؿ جائزةإفي ذلؾ:" (5)كمف العمماء المعاصريف يقكؿ الشيخ األلباني
غير دليؿ فبل شؾ أف النفس البشرية تطمئف إلى األكثرية...أما إف كاف ىناؾ دليؿ فالكاجب اتباعو 

 ".(6)أـ مخالفا لوسكاء كاف مكافقا لرأم الجميكر 
كلكف ، كال حجة تحـر مخالفتيا  اف اتفاؽ األكثر ليس إجماعإ :"فيقكؿ (7)أما الدكتكر محمد فرغمي

 .(8)اتباع األكثر أكلى إذا لـ يظير أف الحؽ مع األقؿ"
كيقكؿ الدكتكر عبد الكريـ النممة أف رأم الجميكر ليس حجة فتجكز مخالفة رأييـ إذا كاف الحؽ في 

كألنو كما ، ألف الحؽ قد يككف مع الكثرة كقد يككف مع القمة مع تساكم الطرفيف في ىذا االحتماؿ ؛غيره
 .(9)ؽ مع األقؿد بعض الحاالت التي كاف فييا الحكلكجك ، قاؿ أف العصمة قد ثبتت لمكؿ ال لمكثرة

                                                                                                                                                                                

إلى فسػاد العقيػدة كالتعطيػؿ كمػذىب الفبلسػفة. فخػرج منيػا إلػى الػببلد الشػامية، كتػكفي بدمشػؽ. مػف تصػانيفو: )اإلحكػاـ فػي أصػكؿ 
 8.السػبكي كطبقػات الشػافعية 328/  4مي، األعػبلـ، األحكاـ( ؛ ك)أبكار األفكار( في عمـ الكبلـ، ك) لباب األلباب(. ينظر، الزرك

 /306_308.  
 .1/239اآلمدم، اإلحكاـ،  (1)
 147، 1الغزالي، المستصفى،  (2)
(3) ،  دار الفكر، بيركت، د.ت .8/384المحمى،  ابك محمد عمي بف أحمد، ابف حـز
، مجمػع الممػؾ فيػد، المدينػة 20/10، مجممػكع الفتػكل، ابف تيمية، تقػي الػديف أبػك العبػاس أحمػد بػف عبػد الحمػيـ بػف عبػد السػبلـ (4)

 1995المنكرة، 
ألبانيػا، ىػاجر بصػحبة   فػي مدينػة أشػقكدرة عاصػمة دكلػة 1914ناصػر الػديف بػف الحػاج نػكح األلبػاني كلػدعاـ   محمد األلباني: (5)

تخػػريج أحاديػػث منػػار السػػبيؿ، كسمسػػمة كالػػده إلػػى دمشػػؽ الشػػاـ لئلقامػػة الدائمػػة فييػػا ، لػػو مصػػنفات عديػػدة منيػػا ركاء الغميػػؿ فػػي 
  .1999األحاديث الصحيحة، تكفي سنة 

، دار الضػػياء، جمػػع 48األلبػػاني، محمػػد ناصػػر الػػديف األلبػػاني، المسػػائؿ العمميػػة كالفتػػاكل الشػػرعية فػػي المدينػػة كاإلمػػارات، ص (6)
  .2006، 1كترتيب عمر عبد المنعـ، ط

معػػػة القػػػاىرة، لػػػو كتػػػاب حجيػػػة اإلجمػػػاع كىػػػك عبػػػارة عػػػف رسػػػالة دكتػػػكراة نكقشػػػت عػػػاـ فرغمػػػي، اسػػػتاذ الشػػػريعة كالقػػػانكف فػػػي جا (7)
 .ينظر كتاب حجية اإلجماع لممؤلؼ.1971

 .1971، دار كالتب الجامعي، القاىرة، 315فرغمي، محمد محمكد، حجية اإلجماع، ص (8)
 .1/234النممة، الجامع لمسائؿ أصكؿ الفقو،  (9)
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ديدا مف ف القكؿ بحجية الجميكر أمر باطؿ إلضافتيـ مصدرا ج:"إ(1)كيقكؿ الدكتكر حاتـ العكني
 ".(2)مصادر التمقي كيجب اإلنكار أشد اإلنكار عمى صاحب ىذا القكؿ

 .(3)مع مخالفة األقؿ رأم األكثرية حجيتو حجية اإلجماع ألف اإلجماع ينعقد برأم األكثر القكؿ الثاني:
 ،(4)كبو قاؿ ابف جرير الطبرم

 
 
 .(5)كممف نقؿ عنو قكلو ىذاالشيرازم 

كابف  (4)كالسرخسي الحنفي (3)كأبك بكر الرازم الجصاص (2)ف عبد البركاب (1)كبو قاؿ ابف المنذر
 . (6)كأحمد بف حنبؿ في إحدل الركايتيف عنو كالجكيني (5)حمداف الحنبمي

                                                           
لػو ى 1385ارؼ دكتكراه في الشػريعة اإلسػبلمية ، مػف جامعػة أـ القػرل بمكػة المكرمػة فػي الطػائؼ  العكني: لشريؼ حاتـ بف ع (1)

-http://www.dr مصػػػػنفات مثػػػػؿ المػػػػنيج المقتػػػػرح لفيػػػػـ المصػػػػطمح شػػػػرح مكقظػػػػة الػػػػذىبي.ينظر مكقػػػػع الشػػػػيخ حػػػػاتـ العػػػػكني 
alawni.com/about.php?show=biography  

 ، لقاء منشكر عمى مكقع الشريؼ، حاتـ، حجية قكؿ الجميكر (2)

  https://www.youtube.com/watch?v=8g7uPqucVZs&feature=youtu.beيكتيكب
، الجكيني، عبد الممؾ بف عبد اهلل بػف 1/362.الشيرازم، التبصرة في أصكؿ الفقو، 3/303الجصاص، الفصكؿ في االصكؿ ،  (3)

. السرخسػي، أصػكؿ السرخسػػي، 1997، 1العمميػة، بيػركت، ط ، دار الكتػب1/267يكسػؼ بػف محمػد ، البرىػاف فػي أصػكؿ الفقػو، 
1/312  
يا إلى حػيف كفاتػو. فيىؿ طبرستاف، استكطف بغداد كأقاـ ىػ (. مف أ 310ػ  224محمد بف جرير بف يزيد بف كثير، أبك جعفر ) (4) 

في  هدعارفان بأياـ الناس كأخبارىـ. رحؿ مف بممف أكابر العمماء. كاف حافظان لكتاب اهلل، كفقييان في األحكاـ، عالمان بالسنف كطرقيا، 
طمب العمـ كىك ابف اثنتي عشرة سنة، جمع مف العمـك مالـ يشركو فيو أحد. عرض عمية القضاء فػامتنع كالمظػالـ فػأبي. لػو اختيػار 

سػم سػحاؽ بػف أبػي إسػرائيؿ كا  اعيؿ بػف مكسػى مف أقاكيؿ الفقياء، كقد تفػرد بمسػائؿ حفظػت عنػو. سػمع مػف محمػد بػف عبػد الممػؾ كا 
السػػدم كآخػػركف. ركل عنػػو ابػػك شػػعيب الحرانػػي كالطبرانػػي كطائفػػة. كقيػػؿ إف فيػػو تشػػيعان يسػػيران كمػػكاالة ال تضػػر.مف تصػػانيفو : ) 
اختبلؼ الفقياء( ، ك)كتاب البسيط في الفقو( ؛ ك) جامع البياف في تفسير القرآف ( ؛ ك) التبصػير فػي األصػكؿ (. ينظػر، الػذىبي، 

 . 102-1/100طبقات الشافعية، ،  .، كما بعدىا، ابف قاضى شيبة282-268/ 14ببلء، سير أعبلـ الن
ىػػػ( كلػد بفيػركز آبػاد )بميػدة بفػارس ( نشػػأ  467- 393ىػك إبػراىيـ بػف عمػي بػف يكسػػؼ، أبػك إسػحاؽ ، جمػاؿ الػديف الشػيرازم. ) (5)

متكاضػعان . قػرأ الفقػو عمػى أبػي عبػد اهلل البيضػاكم كغيػره، ببغداد كتكفي بيا. أحد األعبلـ ، فقيو شافعي .كاف منػاظران فصػيحان كرعػا 
كلـز القاضي أبا الطيب إلى أف صار معيده في حمقتو. انتيت إلية رئاسة المذىب، بنيت لػو النظاميػة كدرس بيػا إلػى حػيف كفاتػو ، 

. ابػػػف قاضػػػي شػػػبية ،  صػػػرة (( فػػػي أصػػػكؿ الفقػػػوتبك)) النكػػػت (( فػػػي الخػػػبلؼ، ك ))ال مػػػف تصػػػانيفو : ))المػػػذىب(( فػػػي الفقػػػو،
. السبكي ، تاج الديف عبػد الكىػاب بػف عمػي بػف عبػد الكػافي، طبقػات الشػافعية 1/51. الزركمي ، األعبلـ، 240._1/238الطبقات

  .ق1413،  2محمكد الطناجي كعبد الفتاح الحمك، دار ىجر لمطباعة، طتح ، كما بعدىا 4/215الكبرل ، 
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 األدلة:

 استدؿ أصحاب ىذا القكؿ بالنصكص كاإلجماع كالمعقكؿ:

فإف الشيطاف مع ، عة"عميكـ بالجما–صمى اهلل عميو كسمـ-بقكؿ النبيفمف النصكص استدلكا  أكال:
" كقكلو صمى اهلل (8)يد اهلل مع الجماعة". كقكلو صمى اهلل عميو كسمـ: "(7)كىك مف االثنيف أبعد، الكاحد

                                                                                                                                                                                
ق( مػف كبػار الفقيػاء المجتيػديف. لػـ يكػف يقمػد أحػد، لقبػو الشػيرازم  319 - 242يسػابكرم. ) ىك محمد بف ابػراىيـ بػف المنػذر ن(1) 

، أكثػػر تصػػانيفو فػػي بيػػاف اخػػتبلؼ العممػػاء مػػف تصػػانيفو: )المبسػػكط( فػػي الفقػػو، ك)األكسػػط فػػي السػػنف(،  فػػي الشػػافعية بشػػيخ الحػػـر
 ك)اإلجماع كاالختبلؼ( ك)اختبلؼ العمماء(.

  .5/294.الزركمي، األعبلـ 14/491ـ النببلء، ينظر، الذىبي، سير أعبل
ق( . كلد بقرطبة. مف أجمة المحدثيف  463ػ  368ىك يكسؼ بف عبد اهلل بف محمد بف عبد البر النمرسي الحافظ ، أبك عمر: )(2) 

فو : )) كالفقيػػاء ، شػػيخ عممػػاء األنػػدلس ، مػػؤرخ أديػػب ، مكثػػر مػػػف التصػػنيؼ . رحػػؿ رحػػبلت طكيمػػة كتػػكفي بشػػاطبة مػػف تصػػػاني
  ، الزركمي، األعبلـ. 4/556األستذكار(( ، ك)) الكافي (( في الفقو. القاضي عياض، كترتيب المدارؾ 

ىػػػ ( . مػػف فقيػػاء الحنفيػػة . سػػكف بغػػداد  370 - 305أحمػػد بػػف عمػػي، ابػػك بكػػر الػػرازم المعػػركؼ بالجصػػاص مػػف أىػػؿ الػػرم)  (3)
ي الحسػف الكرخػي ، كتفقػو عميػو الكثيػركف . انتيػت اليػة رئاسػة الحنفيػة كدرس بيا  تفقو الجصاص عمي ابي سيؿ الزجاج كعمػي ابػ

في كقتػة . كػاف امامػا، رحػؿ اليػة الطمبػة مػف االفػاؽ . خكطػب فػي أف يمػي القضػاء فػامتنع ، كأعيػد عميػو الخطػاب فمػـ يقبػؿ. مػف : 
لجػامع الصػغير(( ؛ الزركمػي، االعػبلـ تصانيفة )) أحكاـ القرآف ((؛ ك)) كشرح مختصرشيخة ابي الحسف الكرخػي (( ؛ ك)) كشػرح ا

1/171 . 
السرخسي، أبك بكر محمد بف أحمػد بػف سػيؿ ، قػاض مػف كبػار األحنػاؼ مجتيػد مػف خراسػاف، أشػير كتبػو المبسػكط كالفقػو فػي  (4)

 .5/315. ينظر: الزركمي: األعبلـ، 483التشريع، تكفي سنة
ق(. فقيػو حنبمػي، أديػب. سػمع بحػراف  695 - 603النمػرم الحرانػي)ىك أحمد بف حمػداف بػف شػبيب بػف حمػداف، أبػك عبػد اهلل،  (5)

مػػف الحػػافظ عبػػد القػػادر الرىػػاكم كىػػك آخػػر مػػف ركل عنػػو، كمػػف الخطيػػب أبػػي عبػػد اهلل بػػف تيميػػة كغيػػره . كقػػرأ بنفسػػو عمػػى الشػػيكخ 
المذىب كدقائقو كغكامضػو. ككلػي  كجالس ابف عمو الشيخ مجد الديف بف تيمية كبحث معو كثيران، كبرع في الفقو كانتيت إليو معرفة

نيابة القضاء بالقاىرة .مف تصانيفو: " الرعاية الكبرل"، ك"الرعاية الصغرل" كبلىما في الفقػو، ك"صػفة المفتػي كالمسػتفتي"، ك"مقدمػة 
ذىب فػػي فػػي أصػػكؿ الػػديف"، ك"اإليجػػاز فػػي الفقػػو الحنبمػػي" .ينظػػر) ابػػف العمػػاد، عبػػد الحػػي بػػف أحمػػد العكػػرم الدمشػػقي، شػػذرات الػػ

  1/119، دار الكتب العممية، د.ط. الزركمي، األعبلـ 5/428أخبار مف ذىب 
ق(، أبك المعػالي، الممقػب ضػياء الػديف المعػركؼ بإمػاـ  478 - 419ىك عبد الممؾ بف عبد اهلل بف يكسؼ بف محمد الجكيني) (6) 

، تفقػػو عمػػى كالػػده، كأتػػى عمػػى جميػػع مصػػنفاتو الحػػرميف. مػػف أعمػػـ أصػػحاب الشػػافعي. كلػػد فػػي جػػكيف مجتمػػع عمػػى إمامتػػو كغزارتػػو
كتصرؼ فييا حتى زاد عميو في التحقيؽ كالتدقيؽ. جاكر بمكة أربع سنيف كبالمدينة يدرس كيفتػي كيجمػع طػرؽ المػذىب، فميػذا قيػؿ 

سنو .لو مصنفات لو إماـ الحرميف. كتكلي الخطابة بمدرسة النظامية بمدينة نيسابكر ، كفكض إليو األكقاؼ كبقى عمى ذلؾ ثبلثيف 
كثيرة منيا:)) نياية المطمب في دراية المذىب (( في فقو الشافعية، ك))الشامؿ(( في أصكؿ الػديف ك))اإلرشػاد(( فػي أصػكؿ الػديف، 

  4/160كما بعدىا. الزكمي، األعبلـ  5/165كالبرىاف في أصكؿ الفقو. ينظر السبكي، طبقات الشافعية 
 .قسبؽ تخريجو (7)
. قػاؿ ابػف حجػر غريػب ال نعرفػو مػف 2166ذم، كتاب أبكاب الفتف، باب مػا جػاء فػي لػزـك الجماعػة، حػديث رقػـ: أخرجو الترم (8)

.ابف حجر العسقبلني، أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف 4/36حديث ابف عباس إال مف ىذا الكجو. ينظر: الترمذم، السنف، 
 1993، 2، مكتبة الرشد، الرياض، ط1/164أحمد، مكافقة الخبر الخبر في تخريج أحاديث المختصر، 
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فيذه النصكص يقكم بعضيا بعضا كتدؿ عمى كجكب اعتبار ، "(1)عميكم بالسواد األعظمعميو كسمـ: "
 إجماع األكثر.

مة اعتمدت في خبلفة أبي بكر عمى انعقاد اإلجماع عميو لما كمف اإلجماع:" استندكا عمى أف األثانيا:
ف خالؼ في ذلؾ جماعة كعمي كسعد بف عبادة كلكال أف إجماع األكثر حجة ، اتفؽ عميو األكثركف كا 

إمامة أبي  كمف ينظر في التاريخ يجد أف لما كانت إمامة أبي بكر ثابتة باإلجماع".، مع مخالفة األقؿ
كاإلمامة تصح  باألكثر كىي ، مكافقة عمي كسعد كسمماف باإلجماع بؿ بالبيعة لـ تكف ثابتة قبؿبكر 

كما أنيـ تخمفكا لعذر كبعد زكاؿ العذر رجع ىؤالء إلى ما اتفؽ عميو العامة ، كافية النعقاد اإلمامة
 .(2)فتقرر اإلجماع

 كمف المعقكؿ:ثالثا:
 .(3)بسبب الديف كصفة العدالة أف الجماعة يؤمف عمييا الخطأ كذلؾ ثابت شرعا كرامة ليـ-1
ال كيمكف مخالفة الكاحد ألنو ما مف إجماع إ، عقاد اإلجماعإف االعتداد بمخالفة اإلجماع يمنع ان-2

 كاالثنيف فيو إما سرا أك عبلنية.

، كالعكؿإف الصحابة أنكرت عمى ابف عباس خبلفو في ربا الفضؿ في النقكد كتحميؿ المتعة -3
فإنو ، كلكال أف اتفاؽ األكثر حجة لما أنكركا عميو، تكف مناقشة مناظرة بؿ إنكاركالمناقشات بينيـ لـ 

 "(4)ليس لممجتيد اإلنكار عمى المجتيد

فميكف مثمو ، كخبر الجماعة إذا بمط عددىـ عدد التكاتر يفيد العمـ، أف خبر الكاحد بأمر ال يفيد العمـ-4
 .(5)في باب االجتياد كاإلجماع

 .(6)فميكف مثمو في االجتياد، بيا الترجيح في ركاية الخبرأف الكثرة يحصؿ -5
                                                           

. قػػاؿ 1845حػديث رقػـ-صػمى اهلل عميػو كسػمـ–أخرجػو أحمػد فػي المسػند، مسػند الكػػكفييف، حػديث النعمػاف بػف بشػير عػف النبػػي  (1)
العجمػػػكني، إسػػػماعيؿ بػػػف محمػػػد بػػػف عبػػػد اليػػػادم، كشػػػؼ الخفػػػاء كمزيػػػؿ  ،30/392العجمػػػكني سػػػنده ضػػػعيؼ.ينظر: ابػػػف حنبػػػؿ،  

 .2000، 1، المكتبة، تح عبد الحميد ىنداكم، ط1/385 اإللباس،
 3/247البخارم، كشؼ األسرار،   (2)
 1/313السرخسي، أصكؿ السرخسي،  (3)
 .1/237اآلمدم اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ ،   (4)
 .1/237اآلمدم اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ ،   (5)
 .1/237اآلمدم، اإلحكاـ،   (6)
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كذلؾ يقتضي أف يككف فييـ مخالؼ حتى ، أف اإلجماع حجة في العصر الذم ىـ فيو كفيما بعد-6
 .(1)يككف حجة عميو

عمى  (الكؿلجكاز إطبلؽ )، كذلؾ النصكص الدالة عمى عصمة األمة فمحمكلة عمى اتفاؽ األكثرية-7
كيراد ، كما يقاؿ بنك تميـ يحمكف الجار كيكرمكف الضيؼ، مؽ األمة كيراد بيا األكثراألكثر فقد تط

 .(2)األكثر

 القكؿ الثالث:

نما في رتبة القياس كخبر الكاحد رأم األكثرية حجة ظنية كاتباعو أكلى ، ليست في مرتبة اإلجماع كا 
 .(3)مف غيره

                                                           
 نفس المصدر.  (1)
 1/404.ابف قدامة، ركضة الناظر، 1/146الغزالي، المستصفى،   (2)
، تػح محمػػد بقػػا، 1/557األصػفياني، محمػػكد بػف عبػػد الػرحمف أحمػػد بػف محمػػد ، بيػاف المختصػػر شػرح مختصػػر ابػف الحاجػػب ، (3)

 .1986 1دار  المدني، السعكدية، ط

، مؤسسػػة 1/280ى مػػذىب اإلمػػاـ أحمػػد بػػف حنبػػؿ، ابػػف بػػدراف ، عبػػد القػػادر بػػف احمػػد بػػف مصػػطفى بػػف عبػػد الػػرحيـ، المػػدخؿ إلػػ
.التممساني، أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف الحسف، مفتاح الكصػكؿ إلػى بنػاء الفػركع عمػى األصػكؿ، 1401 2الرسالة، بيركت ، ط

 .السػبكي، تػاج الػديف عبػد الكىػاب بػف عمػي، جمػع الجكامػع فػي1998، 1، تح محمد فركػكس، مؤسسػة الريػاف، بيػركت، ط749ص
  .2003،  2، دار الكتب العممية، بيركت، ط78أصكؿ الفقو، ص
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 (6)يقكؿ ابف القيـك  (5)كابف بدراف (4)أيده األصفيانيك  (3)كابف الحاجب (2)كالسبكي (1)كبو قاؿ التممساني
أف قكؿ الجميكر حجة في مسائؿ االجتياد التي ال نص فييا"أكجدكنا في األدلة الشرعية أف قكؿ 

جماع أمتو، الجميكر حجة مضافة إلى كتاب اهلل كسنة رسكلو كلكف ىذا في المسائؿ التي يسكغ ، ، ، كا 
 "(7)سنة الصحيحة الصريحةكال تدفعيا ال، فييا االجتياد

 كاستدؿ أصحاب ىذا القكؿ باألدلة اآلتية:

                                                           
التممساني: الشريؼ محمد بػف أحمػد بػف عمػي اإلدريسػي أبػك عبػد اهلل العمػكيني، باحػث مػف أعػبلـ المالكيػة، انتيػت إليػو إمػامتيـ ، (1)

. ينظر:الزركمػػي، األعػػبلـ، 771، بتممسػػاف، لػػو مصػػنفات منيػػا مفتػػاح الكصػػكؿ عمػػى بنػػاء الفػػركع كاألصػػكؿ، تػػكفي 710كلػػد سػػنة 
  كما بعدىا. 5/327
، قاضي القضػاة مػؤرخ كباحػث كفقيػو ، كػاف طمػؽ المسػاف قػكم الحجػة 727السبكي: تاج الديف عبد الكىاب بف عمي ، كلد سنة  (2)

بػؾ، الػكافي . الصفدم، صبلح خميؿ بػف أي4/184: الزركمي، األعبلـ، رمف تصانيفو طبقات الشافعية الطبرل كجمع الجكامع. ينظ
  .2000كما بعدىا، دار إحياء التراث ، بيركت،  19/209بالكفيات، 

ىػػ ( كػردم األصػؿ  646 - 590ىك عثماف بف عمػر أبػي بكػر بػف يػكنس المعػركؼ بػابف الحاجػب، أبػك عمػرك، جمػاؿ الػديف ) (3)
فاسػتكطنيا. كػاف مػػف كبػار العممػػاء كلػد فػي إسػػنا. كنشػأ فػػي القػاىرة. كدرس بدمشػؽ كتخػػرج بػو بعػػض المالكيػة. ثػـ رجػػع إلػى مصػػر 

بالعربية، كفقييا مف فقيػاء المالكيػة، بارعػا فػي العمػـك األصػكلية، متقنػا لمػذىب مالػؾ بػف أنػس. ككػاف ثقػة حجػة متكاضػعا عنيفػا.مف 
تصػػانيفو )مختصػػر الفقػػو( ؛ ك )منتيػػى السػػؤؿ كاألمػػؿ فػػي عممػػي األصػػكؿ كالجػػدؿ( فػػي أصػػكؿ الفقػػو ك)جػػامع األميػػات ( فػػي فقػػو 

  .211/  4. الزركمي، األعبلـ 266/ 23لمالكية. ينظر، الذىبي، سير أعبلـ النببلء، ا
األصفياني: ابك عبد اهلل محمد صفي الديف أبي الفػرج محمػد بننفػيس، فقيػو شػافعي تفقػو بالمدرسػة النظاميػة زمانػا كاتقػف الخػبلؼ (4)

كما  5/147خمسمائة. ينظر: ابف خمكاف، كفيات األعياف، في سنة سبع كتسعيف ك ب، كلد سنة تسع عشرة كخمسمائة، ك كفنكف األد
  بعدىا.

ىػػػ( مػػف أىػػؿ دكمػػا ثػػـ دمشػػؽ. فقيػػو، أصػػكلي، أديػػب،  1346ابػػف بػػدراف ، عبػػد الػػرحيـ بػػف محمػػد، المعػػركؼ بػػابف بػػدراف .)ت:  (5)
بمة، كانصرؼ مدة إلى البحث مؤرخ، مشارؾ في أنكاع مف العمـك . كلد بدكما بقرب دمشؽ ، كعاش كتكفي بدمشؽ. كلي إفتاء الحنا

عمػػا بقػػي مػػف اآلثػػار فػػي مبػػاني دمشػػؽ القديمػػة.مف تصػػانيفو: ))المػػدخؿ إلػػى مػػذىب اإلمػػاـ أحمػػد بػػف حنبػػؿ (( ك)) نزىػػة الخػػاطر 
العاطر ، شرح ركضة الناظر البف قدامػو((، ك))ذيػؿ طبقػات الحنابمػة (( البػف الجػكزم، ك))الككاكػب الدريػة ((. الزركمػي، االعػبلـ، 

4/37 . 
ىػػ(، شػمس الػديف مػف أىػؿ دمشػؽ. مػف أركػاف اإلصػبلح اإلسػبلمي، كاحػد  751 - 691محمد بف أبي بكر بف سعد الزرعي.)  (6)

مف كبار الفقياء. تتممذ عمى ابف تيمية كانتصر لو كلـ يخرج عف شيء مف أقكالو، كقد سجف معو بدمشؽ . كتب بخطو كثيرا كألؼ 
 كمفتاح دار السعادة ز الفركسية   كمدارج السالكيف. ينظر، الزركمي، األعبلـ.كثيرا .مف تصانيفو: الطرؽ الحكمية 

، مؤسسػة الرسػالة ، بيػركت، 5/214ابف القيـ، محمد بػف أبػي بكػر بػف أيػكب سػعيد الزرعػي، زاد المعػاد فػي ىػدم خيػر العبػاد،   (7)
 .1994 ،27ط
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ذا كاف  (1)" عميكـ بالسكاد األعظـ -صمى اهلل عميو كسمـ –قكلو -1 " يدؿ عمى رجحاف قكؿ األكثر. كا 
ال يمـز الترؾ بالدليؿ الراجح كالعمؿ بالمرجكح، كجب العمؿ بو، راجحا  .(2)كىك باطؿ، كا 

ال لما اتفقكا عميو كيندر أف يككف المخالؼ قكؿ يدؿ عمى كجكد دليؿ راجح كا  مى اتفاؽ األكثر ع-2
مية دليؿ لـ يطمع عميو األكثرية أك خالفو األكثرية كأيضا مف البعيد أف يككف لؤلق، جحالؤلكثرية دليمو را
الغالب  إذ ؛كيبعد أف يككف قكؿ األقؿ راجحا ، ألف أحد القكليف ال بد كأف يككف حقا."(3)غمطا أك عمدا

كىذه القاعدة كما تنطبؽ عمى الكاحد ".(4)أف متمسؾ الكاحد المخالؼ لمجمع العظيـ يككف مرجكحا
ك الجميكر فإنيا تنطبؽ بدرجة ما عمى كؿ قمة في مخالفة أاالثنيف في مخالفة الجمع العظيـ ك 

 .(5)األكثر

تككف لو العصمة حتى يصبح كاألكثر ليس كؿ األمة ل، الحؽ قد يككف مع األقؿبأف كيرد عمى أدلتيـ 
 .(6)قكليـ حجة

الدكتكر كليد العجاجي في رسالة   الجميكر كلكف بشركطقكؿ كمف المعاصريف الذيف قالكا بحجية 
 فيقكؿ:، الدكتكراة بعنكاف القمة كالكثرة في مسائؿ أصكؿ الفقو

ذا تقرر أف مخالفة األقؿ مؤثِّرة في انعقاد اإلجماع؛ فإف ذلؾ ال يعني عدـ األخذ برأم األكثر؛ إذ ال  "كا 
فبل يمـز مف نفي ما ىك أخص نفي ما ىك أعـ كبناءن عميو؛ ، يمـز مف نفي ككنو إجماعان نفي ككنو حجة

 :فإف الصحيح ىك األخذ برأم األكثر مف المجتيديف مف جيتيف

ث عمى أف األخذ برأم األكثر مف قبيؿ األخذ برأم الجماعة التي جاءت النصكص بالح :األكلى منيما
 .كالتحذير مف الخركج عنيا، مكافقتيا

 

 

                                                           
 .سبؽ تخريجو  (1)
، أبػػك محمػػد جمػػاؿ الػػديف عبػػد الػػرحيـ بػػف الحسػػف بػػف عمػػي، نيايػػة السػػكؿ شػػرح .األسػػنكم1/557األصػػفياني، بيػػاف المختصػػر،  (2)

 1999، 1، دار الكتب العممية، بيركت، ط1/298منياج الكصكؿ ، 
 .98السكسكة، االجتياد الجماعي، ص (3)
 740.التممساني، مفتاح الكصكؿ، ص1/557األصفياني ، بياف المختصر ،  (4)
 .80الريسكني، قضية األغمبية، ص (5)
 .3/247نفس المصدر،  (6)
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كاألمر العرفي مقبكؿ ما داـ أنو لـ يصادـ ، أف األخذ برأم األكثر أمر متعارؼ عميو :الجية الثانية
 "(1).نصان 

 الجميكر حجة ثبلثة شركط ىي:قكؿ كاشترط لككف 

 .أف ال يككف في المسألة نص يعتمد عميو :كالن 

 .مف الشؤكف التي تيـ عامة الناس ال خاصتيـأف تككف المسألة  :ثانيان 

 .أف تتكافأ الجماعة التي يؤخذ برأييا في العمـ كالخبرة :ثالثان 

ذا تقرر أف قكؿ األكثر حجة؛ فإنو بحسب اتساع الفارؽ العددم بيف األكثرية كاألقمية  كما يقكؿ :"كا 
 .(2)كيزداد الظف بصحتو"، يقكل األخذ بقكؿ األكثر

في أعمى الذم كلكف ذاؾ الجميكر ، الجميكرقكؿ يرل القكؿ بحجية ف (3)اهلل خكجة أما الدكتكر لطؼ
فيك السكاد الكثير مقابؿ ، فالدكتكر يقسـ الجميكر إلى مراتب أعبلىا ما قارب اإلجماع ،مراتبو كدرجاتو

فبل  قمة مخالفة كأىؿ رسكخ في العمـ كالسنة كعندىـ مف األدلة ما عند القمة.كىك حجة أما غير ذلؾ
الجميكر بالكمية ىك نقض ألصمييف كبيريف مف الديف ىما قكؿ كيقكؿ اف إسقاط حجية ، يعتبر حجة

فمـ تثبت حجية ىذيف إال عف طريؽ الجميكر ، كاألصؿ الثاني ىك اإلجماع،جممة اعتقادات السنة 
 .(4)ككذلؾ كاف الحاؿ في القياس أيضا

 
 القكؿ الرابع:

مثؿ  بو قاؿ بعض العمماء المعاصريفك ، (5)لكاقعي كىك حجةاالجتياد الجماعي ىك اإلجماع ا
 .القرضاكم كعبد الكىاب خبلؼ كمحمكد شمتكت

                                                           
العجاجي، كليد بف إبراىيـ بف عمي، عرض كتاب القمة كالكثرة كأثرىما في مسائؿ أصكؿ الفقو، مقاؿ منشكر عمػى مكقػع األلككػة  (1)
.http://www.alukah.net/sharia/0/3034/  
 العجاجي، عرض كتاب القمة كالكثرة كأثرىما في مسائؿ أصكؿ الفقو.  (2)
ة: لطؼ اهلل مبل عبد العظيـ، أستاذ مشارؾ بقسـ العقيدة بجامعة أـ القرل بمكة المكرمة ك إماـ كخطيب جامع ذم النكريف خكج (3)

بمكة المكرمة. عضك مجمس إدارة الجمعية العممية السعكدية لمدراسات الفكرية المعاصرة.لو مصنفات منيا فمسفة الحرية الدينية 
 تبلطنظرة عقدية كيؼ بني تحريـ االخ

(4) madina.com/node/401172?risala-http://www.al ،خكجة، لطؼ اهلل 
 .148ينظر:القرضاكم، االجتياد، ص (5)

http://www.al-madina.com/node/401172?risala
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فإذا اتفؽ عمماء المجمع عمى رأم في مسألة مف المسائؿ االجتيادية اعتبر ىذا إجماعا مف مجتيدم 
لزامو في الفتكل كالتشريع  .(1)العصر لو حجيتو كا 

نما ىك يتحدث عف المجامع الفقيية بشكميا الحاضر مع كثرتيا كتعددىا ك لـ ىذا القكؿ ف ترل الباحثة أ ا 
كتعقيبا عمى ذلؾ يقكؿ .(2)جمع كاحد عالمي يضـ كبار العمماءالزرقا بكجكد م وذاؾ االقتراح الذم اقترح

ككجكد ، ف كجكد مجمع كاحد ىك كسيمة الحصكؿ عمى إجماع ػكإجماع الصحابةإ:"الدكتكر الزايدم
 ".(3)ة ىك كسيمة كقكع الخبلؼمجامع متعدد

كيتابع قكلو:"كمع مكافقتي ليـ في ىذا المعنى مف الناحية النظرية إال أف اإلجماع الشرعي المعركؼ  
عند األصكلييف يختمؼ عف االجتياد الجماعي في عصرنا ؛ ألف االجتياد في ىذا العصر يفتقر إلى 

ألف العمماء مف ال يسعفو الحظ إلبداء رأيو في فيك أغمبي مف حيث مشاركة العمماء فيو؛، إجماع الكؿ
المكضكع ألسباب سياسية كىي المنع مف المشاركة كالتنقؿ فإطبلؽ القكؿ بأف االجتياد الجماعي في 

 ".(4)عصرنا ىذا ىك اإلجماع الشرعي عميو الكثير مف التحفظات
إلجماع الكاقعي أك الناقص(فبل األغمبية كالجميكر )اقكؿ كترد الباحثة أف ىؤالء العمماء قالكا بحجية 

لو عف المنع مف السفر كالتنقؿ فيذه لـ تعد اأما ما ق، ألغمبية ال إجماع الكؿمجاؿ لنقاش أنو إجماع ا
كتكافقو الباحثة عمى كجكد التحفظات فيما يخص ، مشكمة لكجكد كسائؿ التكاصؿ التكنكلكجي عف بعد
 كخاصة في كقتنا الحالي.، األسباب السياسية كالضغط عمى العمماء كالفقياء

نصيا:"أحكاـ المجامع  فيما يخص قرارات المجامع الفقيية  فتكلأصدرت أما المجنة الدائمة لئلفتاء فقد 
الفقيية ال تعتبر إجماعا شرعيا ألنيـ ليسكا جميع أىؿ الحؿ كالعقد مف ىذه األمة كيبعد عادة أف يطمع 

 .(5)ىذه األمة سكل عصر الصحابة"عمى إجماع أىؿ الحؿ كالعقد في عصر مف عصكر 

                                                           
 .148القرضاكم، االجتياد، ص (1)
 .149زايدم، االجتياد، ص (2)
 .150نفس المصدر، ص (3)
 .145جتياد يتحقيؽ المناط، صزايدم، اال (4)
، الفقػو كالطيػارة، فتػكل بعنػكاف لنعقػاد اإلجػامع 4، مجمػد13956فتكل المجنة الدائمة عمى مكقع المجنة عمى االنترنت، فتكل رقـ  (5)

 في ىذا العصر
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: إف سكغت الجماعة االجتياد في (1)عبد اهلل الجرجاني يأقكاؿ أخرل مثؿ قكؿ أب المسألة كذكر في
ف أنكرت الجماعة عمى الكاحد لـ ، مثؿ خبلؼ ابف عباس في العكؿ  ، خبلفو معتدان بو، ذلؾ لمكاحد كا 
 .(2)مثؿ قكؿ ابف عباس في الميٍتعة"، يعتد بخبلفو

كليس ىذا إجماع الجميع بؿ ىك ، المعتمد عندنا أف العصمة إنما تثبت لؤلمة بكميتيا الغزالي:"كقاؿ 
ف  مختمؼ فيو" "كأما المجتيد فعميو اتباع الدليؿ دكف األكثر ألنو إف خالفو كاحد لـ يمزمو اتباعو كا 

 (3)انضـ إليو مخالؼ آخر لـ يمزمو االتباع"

ف جاز خبلفو كقالكا أيضا أف اتباع األكثر  .(4)أكلى كا 

 كقاؿ قكـ: ال يضر الكاحد كاالثناف.

بخبلؼ مسائؿ ، كالتأثيـ كالتضميؿ، : ال يضر الكاحد كاالثناف في أصكؿ الديف(5)كقاؿ ابف اإلخشاذ
 .(6)الفركع

ال فبل، كقاؿ بعضيـ: إف كاف األقؿ قد بمط عدد التكاتر منع خبلفو مف انعقاد اإلجماع  .(7)كا 

 ح:القول الراج

كذلؾ لقكة ، ترل الباحثة أف قكؿ الجميكر ليس حجةكؿ مذىب بعد بحث المسألة كاإلطبلع عمى أدلة 
كما أف الجميكر حجة لقاؿ بو الديف كألـز المسمميف عمى اتباعو. قكؿ األدلة عمى عدـ حجيتو فمك كاف 

                                                           
ىػ( عالـ، حكػيـ،  816 - 740ىك عمي بف محمد بف عمي المعركؼ بالسيد الشريؼ، أبك الحسف، الجرجاني، الحسيني الحنفي) (1)

مشػػارؾ فػػي أنػػكاع مػػف العمػػـك . فريػػد عصػػره سػػمطاف العممػػاء العػػامميف. افتخػػار أعػػاظـ المفسػػريف. ذم الخمػػؽ كالخمػػؽ كالتكاضػػع مػػع 
كلد في تػاكك )قػرب إسػتراباد( كدرس فػي شػيراز كتػكفي بيػا .مػف تصػانيفو: " التعريفػات، ك"شػرح مكاقػؼ اإليجػي" ، ك"شػرح  الفقراء .

 . 5/7. الزركمي، األعبلـ 8/359رسالة في فف أصكؿ الحديث". ابف العماد، شذرات الذىبالسراجية"، ك"
 .4/1117ابك يعمى، العدة في اصكؿ الفقو،  (2)
 1/147الغزالي، المستصفى،  (3)
 .1/235اآلمدم، اإلحكاـ،  (4)
مانو، عارؼ بالتفسير، مف أىؿ بغػداد، كبيػا أبك بكر أحمد بف عمي بف بيعجكر مف رؤساء المعتزلة كزىادىـ في ز  ابف اإلخشاذ: (5)

تػػػكفي. قػػػاؿ ابػػػف النػػػديـ: "كػػػاف فصػػػيحا لػػػو معرفػػػة بالعربيػػػة كالفقػػػو". مػػػف تصػػػانيفو "نقػػػؿ القػػػرآف" ك "اختصػػػار تفسػػػير الطبرم".ينظػػػر 
  .1988، 3، مؤسسة نكييض لمنشر، بيركت، ط1/48)نكييض، عادؿ، معجـ المفسريف، 

  .3/55الطكفي، شرح مختصر الركضة،  (6)
 .3/245البخارم، كشؼ األسرار،  (7)
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نما لقكة األدلة التي اتضحت ، كاقتنع بيا أغمبيـ  سبب ترجيح رأم الجميكر ال يككف لذات األكثرية كا 
 .(1)فيبقى رأييـ أقرب لمصكاب ، ت الخمؿ كالزلؿ تككف أقؿ كجكدا مع رأم الجميكراكال شؾ اف آف

صمى اهلل عميو –فالمسممكف منذ عصر النبي ، ال يقمؿ مف أىمية قكؿ الجميكرفترجيح عد الحجية 
ف ، كاجيكه مف أحكاـ كنكازؿ إف لـ يقركا قكؿ الجميكر نظريا فإنيـ قد طبقكه في معظـ ما -كسمـ كا 

كما أف الباحثة ترل أف ، أدلتيـ كاستقصائيا قبؿ مخالفتيـ لقكؿ الجميكر ىيبة تكجب التكقؼ عند 
لما في اتباع قكؿ  ؛ية لما فييا مف استئناس كاطمئنافاألفضؿ كاألكلى اتباع قرارات المجامع الفقي

 الجماعة مف فضؿ .

                                                           
 .1727عساؼ، تمييز السمطة التشريعية، ص (1)
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 ى َسثح انقٕل نهجًٕٓر ٔيسائم تطثٍقٍح عهى رنكانفصم انراتع: عٕايم تؤثر عه

 

 

 

 المبحث األول: شيرة القول بأنو قول الجميور يعود لشيرتو بين الناس
 

 الجميور بتغيير العرف والمصمحة ووجود مستجدات في المسألةقول المبحث الثاني:تغيير 
 

 المبحث الثالث: تغيير قول الجميور بوجود قول لمحاكم في المسألة
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 انفصم انراتع

 عٕايم تؤثر عهى َسثح انقٕل نهجًٕٓر ٔيسائم تطثٍقٍح عهى رنك

 

 قٕل انجًٕٓر ٌعٕد نشٓرتّ تٍٍ انُاس ج انقٕل تأٌشٓر األٔل:انًثحث 

تشديد لم، كقد يشتير قكؿ بأنو قكؿ جميكر كىك في الحقيقة ليس كذلؾ، رأم الجميكر متغير غير ثابت
تارؾ الصبلة  كمسألة تارؾ الصبلة فقد اشتير بيف الناس أفٌ ، أنو قكؿ الجميكر يمده بالقكةعمى الحكـ ب

الكفر قكؿ  كالقكؿ بأفٌ ، كتمؾ الشيرة كجدت لعظـ الذنب الحاصؿ بترؾ الصبلة، تياكنا ككسبل كافر
 . 1الجميكر مف باب المبالغة كالزيادة في التشنييع عمى تاركيا

 ر تارؾ الصبلة تياكنا ككسبل؟فيؿ قاؿ الجميكر فعبل بكف
 رك الصالة:ت

كعميو أصبح الناس يكفركف ، ىي مف المسائؿ التي اشتيرت بيف الناس كاعتقد أنيا قكؿ الجميكر
كأصبحت العداكة تظير بيف الناس ، بعضيـ بعضا بكؿ سيكلة كدكف أف يمقكا باال لخطكرة األمر

خراجو  بعد البحث في المسألة يتبيف ما ، مف الممةكأصبح كؿ شخص بإمكانو تكفير أخيو المسمـ كا 
 يمي:
 .(2)إجماع الفقياء عمى كفر مف جحد فرض الصبلة كتركيا عمدا-1
 اختمؼ الفقياء فيمف ترؾ الصبلة تياكنا كتكاسبل إلى أقكاؿ :-2

كبو قاؿ الجميكر مف الفقياء كالحنفية كالمالكية كالشافعية ، ليس كافر تياكنا كتكاسبل تارؾ الصبلة
  .(3)الظاىريةك 

 
                                                           

.7/889اتيقذاهح،الوغٌي،
1
  
، 1/375التنكخي، أبك الطاىر إبراىيـ بف عبد الصمد بف بشير، التنبيو عمى مبادئ التكجيو،  (2) ، تح محمد بمحساف، دار ابػف حػـز

 2007، 1بيركت، ط
  1/155ؿ الديف أبك محمد عمي بف أبي يحيى زكريا بف مسعكد األنصارم، المباب في الجمع بيف السنة كالكتاب، المنبجي، جما (3)

. شػيخي زاده، عبػد الػرحمف بػف محمػد بػف سػميماف، مجمػع األنيػر فػي شػرح ممتقػى 1994، 2تح محمد المراد، دار القمـ، دمشؽ، ط
رافػػي، أبػػك العبػػاس شػػياب الػػديف أحمػػد بػػف إدريػػس بػػف عبػػد الػػرحمف، الػػذخيرة، ، دار إحيػػاء التػػراث العربػػي، د.ط.الق1/146األبحػػر، 

.البغدادم، ابك محمد عبػد الكىػاب بػف عمػي بػف نصػر ، اإلشػراؼ عمػى نكػت 1994، 1، دار الغرب اإلسبلمي، بيركت، ط2/482
، ط1/352مسائؿ الخبلؼ،  محمػد بػف إدريػس بػف العبػاس .الشافعي، أبك عبػد اهلل 1999، 1، تح أالحبيب بف طاىر، دار ابف حـز

، د.ط. النػػككم، ابػػك زكريػػا يحيػػى بػػف شػػرؼ ، المجمػػكع شػػرح 1990، دار المعرفػػة ، بيػػركت، 1/292بػػف عثمػػاف بػػف شػػافع، األـ، 
 2/331، دار الفكر، د.ط.المغني، ابف قدامة، 3/16الميذب، 
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 .(2)تارؾ الصبلة ليس بكافر كىك اختيار ابف ابي بطة في الكفر ركايتاف إحداىما أفٌ  (1)كلمحنابمة

من أحسن وضوءىن ، خمس صموات افترضين اهلل -صمى اهلل عميو كسمـ–كدليميـ قكؿ رسكؿ اهلل  
عيد إن شاء غفر لو  وخشوعين كان لو عمى اهلل عيد أن يغفر لو ومن لم يفعل فميس لو عمى اهلل

ن شاء عذبو  ".(3)وا 

 (6)كككيع (5)كمالؾ كحماد بف زيد (4)كاختمفكا ىؿ يقتؿ تارؾ الصبلة أـ ال يقتؿ ؟ فقاؿ الشافعي كمكحكؿ
 . (7)كاألكثركف مف السمؼ كالخمؼ يقتؿ حدا ال كفرا بعد استتابتو

مبخبحبجبهئمئُّٱ كدليميـ : قكلو تعالى: هتمتختحتجتهب

 ".(8)َّخصحصمسخسحسجسمخجخمحجحمجحجمث

                                                           

 2العربي، ط ، دار إحياء التراث1/42المرداكم، اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخبلؼ،  (1)
ابف بطة: عبيد اهلل بف محمد بف محمد بف حمداف بف عمر بف عيسى بف إبراىيـ بف سعد بف عتبػة بػف فرقػد صػاحب رسػكؿ اهلل  (2)
ق كمػػف شػػيكخو عبػػد اهلل البغػػكم ، مػػف مصػػنفاتو السػػنف 304محػػدث فقيػػو مػػف كبػػار الحنابمػػة، كلػػد سػػنة  -صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ–

كمػا بعػدىا، تػح محمػد حامػد  2/144ظر: ابك يعمى، أبك الحسيف محمد بف محمد ، طبقات الحنابمػة، . ين387كالمناسؾ تكفي سنة 
  كما بعدىا. 4/197الفقي، دار المعرفة ، بيركت، د.ط.الزركمي، األعبلـ، 

الترغيػب  .أخرجػو البييقػي، كتػاب الصػبلة، بػاب425أخرجو أبك داكد، كتاب الصبلة ، بػاب المحافظػة عمػى الكقػت، حػديث رقػـ  (3)
.قػػػاؿ شػػػعيب األرنػػػاؤكط إسػػػناده صػػػحيح، كقػػػاؿ األلبػػػاني حػػػديث 3166فػػػي حفػػػظ الكقػػػت كالتشػػػديد عمػػػى مػػػف أضػػػاعو، حػػػديث رقػػػـ 

، تػح شػعيب 1/317صحيح.ينظر:أبك داكد، سميماف لف األشعث بف إسحاؽ بف بشػير بػف شػداد بػف عمػر األزدم، سػنف أبػي داكد، 
. التبريػػزم، محمػػد بػػف عبػػد اهلل الخطيػػب العمػػرم، 2/305. البييقػػي، السػػنف الكبػػرل، 2009، 1االرنػػاؤكط، دار الرسػػالة العالميػػة، ط

 1985، 3، تح األلباني، المكتب اإلسبلمي، بيركت، ط1/180، 570مشكاة المصابيح، كتاب الصبلة حديث رقـ 
و أىػػػؿ الشػػػاـ كػػػاف معمػػػـ مكحػػػكؿ: أبػػػك عبػػػد اهلل مػػػف فقيػػػاء الشػػػاـ ركل عػػػف أنػػػس بػػػف مالػػػؾ كابػػػف عمػػػر كابػػػي أمامػػػة ، ركل عنػػػ (4)

األكزاعي، ككاف ال يفتي حتى يقكؿ ال حكؿ كال قكة إال باهلل ، مات سنة ثنتي عشرة كمائة بالشاـ كقيؿ سنة ثبلث عشػرة كيقػاؿ أربػع 
، دار المعػػارؼ العثمانيػػة، حيػػدر 5/446عشػػرة.ينظر: ابػػف حبػػاف، محمػػد بػػف حبػػاف بػػف أحمػػد بػػف معػػاذ بػػف معبػػد الػػدارمي، الثقػػات، 

، تح إحساف عبػاس، دار الرائػد العربػي، بيػركت، 1/75. الشيرازم، أبك إسحاؽ إبراىيـ بف عمي، طبقات الفقياء، 1973، 1ط آباد،
 1970، 1ط
حماد بف زيد: كاف ثقة ثبتػا حجػة كثيػر الحػديث كلػد سػنة ثمػاف كتسػعيف ، تػكفي سػنة تسػع كتسػعيف كمائػة. ابػف سػعد ، الطبقػات  (5)

 كما بعدىا 7/286الكيرل، 
ككيع بف الجراح بف مميح بػف عػدم بػف كػبلب ، يكنػى أبػا سػفياف ػ كػاف ثقػة مامكنػا عالمػا رفيعػا كثيػر الحػديث حجػة، تػكفي سػنة  (6)

 كما بعدىا 1/123. ابف حجر، تيذيب التيذيب، 6/394سبع كتسعيف كمائة. ينظر: ابف سعد ، الطبقات الكبرل، 
 .1/352مى مسائؿ النكت كالخبلؼ، .البغدادم، اإلشراؼ ع3/16النككم، المجمكع،   (7)
 5سكرة التكبة، آية  (8)
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قال أمرت ان أقاتل الناس حتى يشيدوا أن ال -صمى اهلل عميو كسمـ–عف ابف عمر أف رسكؿ اهلل -
إلو إال اهلل وأن محمدا رسول اهلل ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة فإذا فعموا عصموا مني دماءىم 

 ".(1)وأمواليم

ال يكفر كال يقتؿ بؿ  (4)كجماعة مف أىؿ الككفة كالمزنيكأبك حنيفة كأصحابو  (3)كالثكرم (2)كقاؿ الزىرم
 .(5)يعزر كيحبس حتى يصمي

ال يحؿ دـ امرئ مسمـ يشيد أف ال إلو إال اهلل كأني "-صمى اهلل عميو كسمـ–كدليميـ : قكؿ الرسكؿ 
. ككجو (6)كالتارؾ لدينو المفارؽ لمجماعة" ، كالنفس بالنفس، إال بإحدل ثبلث: الثيب الزاني، رسكؿ اهلل

 .(7)الداللة أف تارؾ الصبلة لـ يصدر منو أحد الثبلثة فبل يحؿ دمو

 

                                                           
.ينظػر: البخػارم، صػحيح البخػارم، 25أخرجو البخارم، كتاب اإليماف، باب قكلو تعالى:"فإف تابكا كأقػامكا الصػبلة"، حػديث رقػـ  (1)
1/14 
أحػػد الفقيػػاء كالمحػػدثيف كاألعػػبلـ  الزىػػرم: محمػػد بػػف مسػػمـ بػػف عبيػػد اهلل بػػف عبػػد اهلل األصػػغر بػػف شػػياب بػػف كػػبلب بػػف مػػرة، (2)

التػػابعيف بالمدينػػة ، كلػػد سػػنة خمسػػيف كقيػػؿ إحػػدل كخمسػػيف، كتػػكفي سػػنة أربػػع كعشػػريف كمائػػة كقيػػؿ ثػػبلث كعشػػريف كقيػػؿ خمػػس 
كعشريف. ينظر: ابف خمكاف، ابك العباس شمس الديف أحمد بف محمد بف إبراىيـ بف أبي بكر، كفيػات األعيػاف كأنبػاء أبنػاء الزمػاف، 

. الصػػفدم، صػػػبلح الػػديف خميػػؿ بػػػف أيبػػؾ بػػػف عبػػد اهلل ، الػػػكافي 1971، 1بيػػػركت، ط ،، تػػح إحسػػاف عبػػػاس، دار صػػادر4/177
 .2000، دار إحياء التراث ، بيركت، 5/17بالكفيات، 

ف ككػاف الثكرم: سفياف بف سعيد بف مسركؽ بف حبيػب بػف رافػع بػف عبػد اهلل بػف مكىبػة بػف أبػي عبػد اهلل ، كلػد سػنة سػبع كتسػعي (3)
ثقػػة مأمكنػػا ثبتػػا كثيػػر الحػػديث حجػػة، لػػو كتػػاب فػػي الفػػرائض، الجػػامع الكبيػػر كالجػػامع الصػػغير ، تػػكفي سػػنة إحػػدل كسػػتيف كمائػػة. 

، تػػح محمػػد عطػػا، دار الكتػػب العمميػػة، بيػػركت، 6/35ينظػػر: ابػػف سػػعد، أبػػك عبػػد اهلل محمػػد بػػف سػػعيد بػػف منيػػع، الطبقػػات الكبػػرل، 
  .3/104 . الزركمي، األعبلـ،1990، 1ط
سػماعيؿ بػف عمػرك بػف مسػمـ المزنػي، كلػد سػنة خمػس كسػبعيف كمائػة، صػاحب الشػافعي ، ثقػة االمزني: إسماعيؿ بف يحيى بػف  (4)

في الحديث كحاذؽ في الفقو أحد الزىاد في الدنيا، مف تصانيفو الجامع الكبير كالجامع الصغير كالترغيب في العمـ، تكفي سنة اربع 
، دار الكتػب 1/144: الصدفي ، ابك سػعيد عبػد الػرحمف بػف أحمػد بػف يػكنس ، تػاريخ ابػف يػكنس المصػرم ، كستيف كمائتيف. ينظر

  .1/329. الزركمي، األعبلـ، 1/58العممية ، بيركت، ابف شيبة، طبقات الشافعية ، 
 .3/16النككم المجمكع،  (5)
.مسػػمـ،كتاب 9/5، 6878س كالعػػيف بػػالعيف..". حػػديث رقػػـ البخارم،كتاب الػػديات،باب قكلػػو تعػػالى:"إف الػػنفس بػػالنفمتفػػؽ عميػػو. (6)

 .3/1302، 1676القسامة، باب ما يباح بو دـ المسمـ، حديث رقـ 
 ، د.ط.1968، مكتبة القاىرة، 3/329ابف قدامة، أبك محمد مكفؽ الديف عبد اهلل بف أحمد ، المغني، (7)
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فإذا قالوىا ، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا ال إلو إال اهلل"-صمى اهلل عميو كسمـ-قكؿ رسكؿ اهلل
 .(1)"عصموا مني دماءىم وأمواليم إال بحقيا

كال ، ف القتؿ لك شرع لشرع زجرا عف ترؾ الصبلةكأل، فبل يقتؿ بتركو كالحج، كألنو فرع مف فركع الديف
كألف األصؿ تحريـ ، فبل يشرع، كالقتؿ يمنع فعؿ الصبلة دائما، يجكز شرع زاجر تحقؽ المزجكر عنو

 .(2)فبل تثبت اإلباحة إال بنص أك معنى نص، الدـ

، يدفف بيف المسمميف كال، كال يكفف، يقتؿ كالمرتديف لكفره فبل يغسؿ، القكؿ الثاني: تارؾ الصبلة كافر
ىك مركم عف عمي بف أبي طالب كبو ك  (4)مذىب الحنابمة عمى ذلؾك  .(3)كال يرث أحدا، كال يرثو أحد

سحاؽ بف راىكيو (5)قاؿ ابف المبارؾ أبك  (7)كىك أصح الركايتيف عف أحمد كبو قاؿ منصكر الفقيو (6)كا 
 ، (11)كالشعبي، (10)يكالنخع، كىك مذىب الحسف، (9)كابف حامد (8)إسحاؽ بف شاقبل

                                                           
ينظر:البخػػارم،  .25كا الصػػبلة كآتػػكا الزكػػاة فخمػػكا سػػبيميـ"، حػػديث رقػػـ فػػإف تػػابكا كأقػػامأخرجػػو البخػػارم، كتػػاب اإليمػػاف، بػػاب:"  (1)

 1/14الجامع المسند، 
 .3/329ابف قدامة، المغني،  (2)
 3/329ابف قدامة، المغني،  (3)
 .1/417. ابف مفمح، الفركع، 1/404المرداكم، اإلنصاؼ،  (4)
ق، أكثػػر الترحػػاؿ 111و كشػػيخ اإلسػػبلـ كمػػا قيػػؿ عنػػو، كلػػد سػػنة عبػػد اهلل بػػف المبػػارؾ بػػف كاضػػح الحنظمػػي الحػػافظ ، فريػػد زمانػػ(5)

ق.ينظر:الػػذىبي، شػػمس الػػديف أبػػك عبػػد اهلل محمػػد بػػف 181كالتطػػكاؼ لطمػػب العمػػـ، صػػنؼ كتبػػا كثيػػرة فػػي أبػػكاب العمػػـ، تػػكفي سػػنة 
  .1993، 2كما بعدىا، تح عمر التدمرم ػط 12/220أحمد بف عثماف ، تاريخ اإلسبلـ ككفيات المشاىير كاألعبلـ، 

ق، إمػاـ عصػره فػي الحفػظ ، سػكف نيسػابكر كمػات 161ابف راىكيو أبك إسحاؽ بف إبراىيـ بف مخمد التميمي المركزم، كلد سػنة  (6)
  .11/358.الذىبي، سير أعبلـ النببلء، 3/172ق. ينظر :ابف العماد ، شذرات الذىب، 238بيا سنة 

اخػػػذ الفقػػػو عػػػف أصػػػحاب الشػػػافعي، لػػػو مصػػػنفات منيػػػا       عي،الفقيػػػو الشػػػافمنصػػػكر الفقيػػػو:أبك الحسػػػف بػػػف إسػػػماعيؿ بػػػف عمػػػر  (7)
 .5/289بمصر. ينظر: ابف خمكاف، كفيات األعياف،  306الكاجب كالمستعمؿ كالمسافر، تكفي سنة 

 ق ، عالـ جميؿ القدر كثير الركاية315ابف شاقبل: إبراىيـ بف أحمد بف عمر بف حمداف أبك إسحاؽ البزار، كلد عاـ 
حسف الكبلـ في األصكؿ كالفركع، شيخ الحنابمة سمع مف ابك بكر الشافعي كالخبللػ ، مات سنة تسع كستيف كثبلث مائػة.ينظر:  (8)

، تػح محمػد الفقػي، دار المعرفػة ، بيػركت، د.ط. الػذىبي، سػير 2/128أبك يعمى، أبك الحسيف محمد بػف محمػد، طبقػات الحنابمػة ، 
 .12/314أعبلـ النببلء، 

حامد: ابك عبد اهلل الحسف بف حامد بف مركاف، شيخ الحنابمة، مصنؼ كتاب الجامع في عشريف مجمدا في االختبلؼ ػتكفي  ابف (9)
 13/18سنة ثبلث كأربع مائة.الذىبي، سير أعبلـ النببلء، 

ق، 46، كلػد سػنة النخعي:ىك إبػراىيـ بػف يزيػد بػف قػيس بػف األسػكد، مػف أكػابر التػابعيف صػبلحا كصػدؽ ركايػة كحفظػا لمحػديث (10)
. ابف حجر، ابك الفضؿ أحمد بف محمد بف أحمد، تيػذيب التيػذيب، 4/520الذىبي، سير أعبلـ النببلء،  ق. ينظر:96كمات سنة 

 1326، 1كما بعدىا، مطبعة دائرة المعارؼ النظامية، اليند، ط 1/177
ق، مػات كعمػره بضػع 17كىك مف حمير، كلد سنة  الشعبي: ىك عامر بف شراحبيؿ بف ذم كبار، راكية في الحديث كفقيو قكم (11)

 كما بعدىا 4/294كما بعدىا. الذىبي، سير أعبلـ النببلء،  2/24كثمانكف سنة. ينظر: ابف العماد، شذرات الذىب، 
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 .(3)كسعيد بف جبير، (2)كاألكزاعي، (1)كأيكب السختياني

 دليميـ: 

مبخبحبجبهئمئُّٱقكؿ اهلل تعالى: - مثهتمتختحتجتهب

مجحج خصحصمسخسحسجسمخجخمحجح كشرط في تخمية ، فأباح قتميـ (4) َّ

قاـ الصبلة، كىي اإلسبلـ، سبيميـ التكبة يتاء الزكاة، كا   .(5)كا 

 .(6)"إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصالة"-صمى اهلل عميو كسمـ–قكؿ الرسكؿ -

اإلفادة:"ألف ذلؾ  (7)كفي كبلـ ابف قدامة اكالراجح في المسألة أف تارؾ الصبلة تياكنا ككسبل ليس كافر 
كالصبلة ، فإنا ال نعمـ في عصر مف األعصار أحدا مف تاركي الصبلة ترؾ تغسيمو، إجماع المسمميف

كال فرؽ بيف زكجيف ، كال منع ىك ميراث مكرثو، كال منع كرثتو ميراثو، كدفنو في مقابر المسمميف، عميو
كال نعمـ ، كلك كاف كافرا لثبتت ىذه األحكاـ كميا، لترؾ الصبلة مف أحدىما؛ مع كثرة تاركي الصبلة

ب عميو قضاء كلك كاف مرتدا لـ يج، بيف المسمميف خبلفا في أف تارؾ الصبلة يجب عميو قضاؤىا

                                                           

 صػػرة عػػاـبأيػػكب السػػختياني: ىػػك أبػػك بكػػر العنػػزم، سػػيد الفقيػػاء فػػي عصػػره كجيبػػذ العممػػاء، كلػػد عػػاـ ثمػػاف كسػػتيف ، كتػػكفي بال (1)
 3/4إحدل كثبلثكف كمائػة. ينظػر: األصػبياني، أبػك نعػيـ أحمػد بػف عبػد اهلل أحمػد بػف إسػحاؽ ، حميػة األكليػاء كطبقػات األصػفياء، 

  كما بعدىا. 6/15.الذىبي، سير أعبلـ النببلء، 1974كما بعدىا، دار السعادة، مصر 

عمؿ جـ المناقب ، كمع عممو كػاف بارعػا فػي الكتابػة كالترسػؿ، األكزاعي: عبد الرحمف بف عمر ، كاف رأسيا في الفقو كالعمـ كال (2) 
  كما بعدىا. 2/256.ينظر: ابف العماد، شذرات الذىب، 157ق، كمات سنة 88سنة  كلد

سػمع مػف ابػف عبػاس ك قتػؿ عمػى يػد الحجػاج،  سعيد بف جبيػر:بف ىشػاـ األسػدم، أحػد األئمػة األعػبلـ، كػاف مػف العبػاد العممػاء(3) 
أبػك الفػداء إسػماعيؿ بػف عمػر، البدايػة ، ، كما بعدىا. ابف كثيػر6/366ق. ينظر:الذىبي، تاريخ اإلسبلـ، 95قيؿ ق ك 94مات سنة 
  كما بعدىا. 4/11. ابف حجر، تيذيب التيذيب، 1997، 1، دار ىجر، ط12/462كالنياية، 

 .5سكرة التكبة، آية  (4)
 2/329ابف قدامة، المغني،  (5)
. ينظػػر: مسػػمـ، المسػػند 134سػػـ الكفػػر عمػػى مػػف تػػرؾ الصػػبلة نحػػديث رقػػـامػػاف، بػػاب بيػػاف إطػػبلؽ أخرجػػو مسػػمـ، كتػػاب اإلي (6)

  .1/88الصحيح، 
 سبؽ تخريجو (7)
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ال عمى ، كالتشبيو لو بالكفار، كأما األحاديث المتقدمة فيي عمى سبيؿ التغميظ، صبلة كال صياـ
 .(2)كقتالو كفر"، "سباب المسمـ فسكؽ-صمى اهلل عميو كسمـ –. كقكلو (1)الحقيقة

أك ، يداشتيار نسبة القكؿ بالتكفير لمجميكر قد يككف بسبب التشدكبعد النظر في المسألة نجد أف 
كمف قاؿ بعدـ كفره حكى اإلجماع ، كالتي ال يخالؼ في تصحيحيا أحد، بالنظر إلى ظاىر النصكص

كالقكؿ بعدـ تكفير تارؾ الصبلة ال يقمؿ مف الذنب  .(3)بما رآه مف عمؿ األمة في كؿ عصر كمصر
 إلى تحذير الذم يقترفو بتركيا كعميو يجب التشديد في ىذه المسألة بدء مف تربية لؤلطفاؿ كصكال

كيؼ ال كما نراه مف ترؾ لمصبلة مف الكبار كالصغار في مجتمعنا أمر تبكي لو القمكب ، كتنبيو الكبار
 كالعيكف.

 

                                                           
 .2/332بف قدامة، المغني،   (1)
 .2/334ابف قدامة، المغني،   (2)

  https://islamqa.info/ar/194309المنجد، محمد صالح، تارؾ الصبلة ، فتكل منشكرة عمى مكقع اإلسبلـ سؤاؿ كجكاب،  (3)
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 الجميور بتغيير العرف والمصمحة ووجود مستجدات في المسألةقول الثاني: تغيير  المبحث

الجميكر مف زمف قكؿ  تغير ر يتبعويطرأ عمى المسألة مف تغييقد يشتير القكؿ بأنو قكؿ الجميكر لما 
 كىذا يعكد إلى:، إلى آخر

مف اجتياد المجتيديف كعميو فتغيير قكؿ الجميكر أك العرؼ مف زمف إلى آخر يغير تغير المصمحة -أ
 . مف زمف إلى آخر كمثالو إخراج القيمة في صدقة الفطر كتغيير الحكـ في المسألة، أمر كارد

بسبب التطكر كالتقدـ العممي كمجاؿ الطب كمثالو الحقف الشرجية  كجكد مستجدات عمى المسألة-ب
 كأثرىا في تفطير الصائـ. 

 تغيير المصمحة أو العرفالمطمب األول: 

، الجميكرقكؿ إف تغير العرؼ مف زمف إلى آخر كتغيير المصمحة قد يككف سببا قكيا في تغير 
كاختبلفيا ، فصؿ في تغيير الفتكللقيـ :"كفي ذلؾ يقكؿ ابف ا، الشريعة مبنية عمى مصمحة العبادف

مبنية عمى مصالح العباد ىذا فصؿ  عيةكالعكائد الشر ، بحسب تغير األزمنة كاألمكنة كاألحكاؿ كالنيات
عظيـ النفع جدا كقع بسبب الجيؿ بو غمط عظيـ عمى الشريعة أكجب مف الحرج كالمشقة كتكميؼ ما 

التي في أعمى رتب المصالح ال تأتي بو؛ فإف الشريعة مبناىا  ال سبيؿ إليو ما يعمـ أف الشريعة الباىرة
، كمصالح كميا، كرحمة كميا، كىي عدؿ كميا، كأساسيا عمى الحكـ كمصالح العباد في المعاش كالمعاد
كعف المصمحة إلى ، كعف الرحمة إلى ضدىا، كحكمة كميا؛ فكؿ مسألة خرجت عف العدؿ إلى الجكر

ف أدخمت فييا بالتأكيؿ؛ فالشريعة عدؿ اهلل  ث؛ فميست مف الشريعةعبلكعف الحكمة إلى ا، المفسدة كا 
اهلل  صمى -كحكمتو الدالة عميو كعمى صدؽ رسكلو ، كظمو في أرضو، كرحمتو بيف خمقو، بيف عباده

كىداه الذم بو اىتدل ، كىي نكره الذم بو أبصر المبصركف، كأصدقيا أتـ داللة -عميو وسمم 
". (1)كطريقو المستقيـ الذم مف استقاـ عميو فقد استقاـ، اـ الذم بو دكاء كؿ عميؿكشفاؤه الت، الميتدكف

ف عرؼ ذلؾ فبل عجب بتغيير األحكاـ.  كا 

اتفؽ فقد  لة التطبيقية عمى ىذا النكع مف التغيير ىي مسألة إخراج القيمة في صدقة الفطرأكالمس
"فرض رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو -مـصمى اهلل عميو كس–الفقياءعمى أف صدقة الفطر كاجبة لقكلو 

كالصغير ، كالذكر كاألنثى، أك صاعا مف شعير عمى العبد كالحر، كسمـ زكاة الفطر صاعا مف تمر

                                                           
 .3/11ابف القيـ، إعبلـ المكقعيف،   (1)
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كيفية إخراجيا في .كاختمفكا (1)كأمر بيا أف تؤدل قبؿ خركج الناس إلى الصبلة"، كالكبير مف المسمميف
 –صمى اهلل عميو كسمـ –ؼ التي ذكرىا رسكؿ اهلل الصدقة محصكرة باألصنا يجب إخراج منذ القدـ ىؿ

 عمى أقكاؿ:أـ يجكز إخراج  القيمة 
. كينسب القكؿ إلى الجميكر كبو قاؿ المالكية الشافعية ال تجزمء القيمة في صدقة الفطر القكؿ األكؿ

 .(2)كالحنابمة كالظاىرية كحكاه ابف المنذر
يف كالفكزاف ك الدكتكر ياسر برىامي ك الدكتكر المعاصريف ابف باز كابف عثيميف كابف جبر  كمف  

.(3)محمد إسماعيؿ المقدـ كالدكتكر عبد العظيـ بدكم   
 دليميم:

فإنو ال يقـك ، أف الزكاة إف كانت عبادة فبل يجكز في العبادة إال ما كرد بو التعبد بدليؿ الصبلة كأفعاليا
ال يقكـ السجكد عمى الخد كالذقف مقاـ السجكد ككذلؾ ، الرككع فيو مقاـ السجكد كال السجكد مقاـ الرككع

ككذلؾ في سائر العبادات ككجو التقريب بيف المسألتيف كىذا األصؿ أف اهلل تعالى إذا ، عمى الجبية
كذلؾ إذا كضع العبادة عمى ، كضع عبادتو عمى جارحة بفعؿ يكجد منيا لـ تقـ جارحة أخرل مقاميا

 .(4)فعؿ منو في ماؿ آخر مقاموالماؿ كسماه بفعؿ يكجد منو لـ يقـ ال
والشاة من ، خذ الحب من الحبفقاؿ:" ، إلى اليمف ابعث معاذ –صمى اهلل عميو كسمـ  -أف النبي -

 ". (5)والبعير من اإلبل والبقر من البقر، الغنم

                                                           
 .2/130. ينظر: البخارم، الجامع المسند، 1503أخرجو البخارم، كتاب الزكاة، باب فرض صدقة الفطر، حديث رقـ   (1)
نػػػػػككم، المجمػػػػػكع، .ال1994، 1، دار الكتػػػػػب العمميػػػػػة، ط1/391مالػػػػػؾ: بػػػػػف أنػػػػػس بػػػػػف عػػػػػامر األصػػػػػبحي المػػػػػدني، المدكنػػػػػة،  (2)
، المحمػى، 3/88.ابػف قدامػة، المغنػي، 6/144 ، تػح 1/184ابػف المنػذر، أبػك بكػر محمػد بػف إبػراىيـ، اإلقنػاع،  .4/259.ابػف حػـز

 .1/1408عبد اهلل الجبريف، ط
 . د.ط.126الغمارم، أحمد بف محمد الصديؽ الحيني، تحقيؽ اآلماؿ في إخراج الزكاة بالماؿ، ص  (3)
، تػح 2/81منصكر بف محمد بف عبد الجبار المركزم، االصطبلـ في الخبلؼ بيف اإلماميف الشافعي كابي حنيفة،  ابك مظفر،  (4)

 .1992، 1نايؼ العمرم، دار المنار، ط
. كأخرجػو أبػك داكد، كتػاب الزكػاة، بػاب 814أخرجو ابف ماجو، كتػاب الزكػاة، بػاب مػا تجػب فيػو الزكػاة مػف األمػكاؿ، حػديث رقػـ (5)

.قاؿ الشككاني:"صححو الحاكـ عمى شرطيما كفػي إسػناده عطػاء عػف معػاذ، كلػـ يسػمع منو..فيػو 1599ركع، حديث رقـ صدقة الز 
رساؿ" كقاؿ شعيب األرناؤكط إسناده ضػعيؼ النقطاعػو فػإف عطػاء بػف يسػار لػـ يػدرؾ معػاذ بػف جبػؿ.ينظر: ابػف ماجػو ،  انقطاع كا 

أبػك داكد،  ، تػح محمػد عبػد البػاقي، دار إحيػاء الكتػب العربيػة، د.ط.1/580و، أبك عبد اهلل محمد بف يزيد القزكيني، سػنف ابػف ماجػ
، 1، تػح شػعيب األرنػاؤكط، دار الرسػالة العالميػة ، ط2/109سميماف بف األشعث بف إسػحاؽ بػف بشػير بػف عمػرك، سػنف أبػك داكد، 

، 1صػبابطي، دار الحػديث، مصػر، ط، تػح عصػاـ ال4/181. الشككاني، محمد بف عمي بف محمد عبػد اهلل ، نيػؿ األطػار، 2009
1993. 
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فينبغي أف يتنكع ، كالحاجات متنكعة، كشكرا لنعمة الماؿ، كألف الزكاة كجبت لدفع حاجة الفقير-
كيحصؿ شكر النعمة بالمكاساة مف جنس ما ، ب ليصؿ إلى الفقير مف كؿ نكع ما تندفع بو حاجتوالكاج

كما لك أخرج الردمء مكاف ، فمـ يجزئو، كألف مخرج القيمة قد عدؿ عف المنصكص، أنعـ اهلل عميو بو
 .(1)الجيد

كبو ، اؼ المذككرةتجزمء القيمة في صدقة الفطر فيجكز إخراج الماؿ بدال عف األصن القكؿ الثاني:
 .(2)كالحسف، كقد ركم ذلؾ عف عمر بف عبد العزيز أبك حنيفة كالثكرم قاؿ

كأما العمماء المعاصركف الذيف أجازكا القيمة  فمنيـ الشيخ سمماف العكدة كالشيخ ناصح عمكاف كأحمد 

 .(7)ره داغيكالق (6)كالزرقا  (5)كعبد الكريـ زيداف (4)ك يكسؼ القرضاكم(3) محمد الصديؽ الغمارم

 .(8)كأجاز المحمع الفقيي العراقي إخراج القيمة في صدقة الفطر

 

                                                           

 .3/88ابف قدامة، المغني،  (1)
، 2، دار الكتػػب العمميػػة ، ط2/73الكاسػػاني، عػػبلء الػػديف أبػػك بكػػر بػػف مسػػعكد بػػف أحمػػد، بػػدائع الصػػنائع فػػي ترتيػػب الشػػرائع،  (2)

  .3/87.ابف قدامة، المغني، 1986
 . 94ؿ، صالغمارم، تحقيؽ اآلماؿ في إخراج الزكاة بالما  (3)
 .1973، 2، مؤسسة الرسالة، ط948القرضاكم، يكسؼ، فقو الزكاة، ص  (4)
 . 1993، 1، مؤسسة الرسالة، بيركت، ط1/97زيداف، عبد الكريـ، المفصؿ في أحكاـ المرأة كالبيت المسمـ،   (5)
 قػػػو المعػػػامبلت اإلسػػػبلمية.الزرقػػػا، مصػػػطفى، صػػػدقة الفطػػػر بػػػيف القيمػػػة كالعػػػيف ، فتػػػكل الشػػػيخ عمػػػى مكقػػػع مركػػػز أبحػػػاث ف (6)

http://www.kantakji.com/zakat/%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%A9     
سػػمميف، بتػػاريخ القػػره داغػػي، صػػدقة الفطػػر أحكاميػػا كجػػكاز دفػػع النقػػكد بيػػا، مقػػاؿ منشػػكر عمػػى مكقػػع االتحػػاد العػػالمي لعممػػاء الم 8
 .http://iumsonline.org/ar/fatawy/h1005 2015يكليك 9

ـ ، مػػف العممػػاء البػػارزيف فػػي فقػػو 1949القػػره داغػػي :ىػػك عمػػي محػػي القػػره داغػػي كلػػد بمدينػػة القػػره داغ فػػي كردسػػتاف العػػراؽ سػػنة 
ة حصؿ عمى درجػة بركفيسػكر كيحمػؿ الجنسػية القطريػة ، تػكلى العديػد مػف الكظػائؼ منيػا األمػيف العػاـ المعامبلت المالية المعاصر 

لبلتحاد العالمي لعمماء المسمميف ، لو العديد مف المؤلفات منيا التأميف التكافمي اإلسبلمي كالمدخؿ إلى االقتصاد كمبػدأ الرضػا فػي 
 http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=232141العقكد .السيرة الذاتية لمشيخ القره داغي 

 html-om/detailsiq.c-http://www.majlis.861 فتكل المجمع ، قرار بشأف صدقة الفطر كمكاساة الميجريف (8)

http://www.kantakji.com/zakat/%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%A9
http://www.kantakji.com/zakat/%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%A9
http://iumsonline.org/ar/fatawy/h1005
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=232141
http://www.majlis-iq.com/details-861.html
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. كأجازىا مجمع الفقو اإلسبلمي في ندكتو (1)ككما أجاز المجمس األكركبي لئلفتاء إخراج القيمة

 .(3)كمجمع الفقو اإلسبلمي السكداني (2)السادسة

ة األكقاؼ كالشؤكف الدينية في المممكة كزار  كما أجازتو، (4)كالمجمس اإلسبلمي لئلفتاء ببيت المقدس

 .(6)كمة االستئناؼ العميا الشرعية في البحريفح. كأجازتو م(5)العربية السعكدية

 أدلتيـ:

ائتكني بكؿ خميس أك لبيس آخذه منكـ مكاف الصدقة فإنو أىكف عميكـ  "قكؿ معاذ ألىؿ اليمف-1
 .(7)كخير لممياجريف بالمدينة"

ألنيا كجبت عمى الغنى لممحتاج فيككف بعمة اإلناء كدفع ، لئلغناء أك لدفع الحاجة ف الزكاة كاجبةإ-2
". (9)أغنوىم عن المسألة في ىذ اليوم. كقد قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ في صدقة الفطر:" (8)الحاجة

 .(10)كبالماؿ يحصؿ المقصكد مف صدقة الفطر تماشيا مع ركح النص

                                                           
 .2013، سراييفك، 23/4مؤتمر لمجمس الئلفتاء األكركبي ، الدكرة الثالثة كالعشريف ، قرار رقـ  (1)
 .1996فتاكل كتكصيات الندكة السادسة ، المنعقدة بالشارقة،  (2)

 www.mugrn.net/ar/22848http//: .2015تحديد زكاة الفطر لعاـ  (3) 

 http://www.fatawah.net/Fatawah/128.aspx ،128قرارات المجمس اإلسبلمي لئلفتاء ببيت المقدس ، قتكل رقـ  (4) 
 .2015ف الدينيػػػػػػػػة، نشػػػػػػػػرت فتػػػػػػػػكل حػػػػػػػػكؿ إخػػػػػػػػراج زكػػػػػػػػاة الفطػػػػػػػػر بالمػػػػػػػػاؿ نقػػػػػػػػدا، مكقػػػػػػػػع كزراة األكقػػػػػػػػاؼ كالشػػػػػػػػؤك  (5)

http://www.habous.gov.ma/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%  
 .125الغمارم، تحقيؽ اآلماؿ في إخراج زكاة الفطر بالماؿ، ص (6)
.قػػاؿ الشػػككاني فيػػو انقطػػػاع.ينظر: 7372أخرجػػو البييقػػي، كتػػاب الزكػػاة، بػػػاب مػػف أجػػاز أخػػذ القػػػيـ فػػي الزكػػكات، حػػديث رقػػػـ (7)

  .4/181. الشككاني، نيؿ األكطار، 4/189لسنف الكبرل، البييقي، ا
 .2/81ابك مظفر، االصطبلـ،  (8)
. ينظػر: ابػػف بطػػالف أبػك الحسػػف عمػػي بػف عبػػد الممػػؾ، شػػرح 70أخرجػو ابػػف بطػػاؿ، كتػاب الزكػػاة، بػػاب صػدقة العيػػد، حػػديث رقػػـ (9)

 .2003، 2ط، تح أبك تميـ بف إبراىيـ، مكتبة الرشد، الرياض، 4/349صحيح البخارم، 
 لمزيد مف التفصيؿ في المسألى ينظر تحقيؽ اآلماؿ في إخراج صدقة الفطر بالماؿ لمغمارم  (10)

http://www.mugrn.net/ar/22848
http://www.fatawah.net/Fatawah/128.aspx
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كذلؾ لتغيير ، المسألة مف عدـ جكاز إخراج القيمة إلى الجكاز ير في الجميكر قد تغقكؿ يبلحظ أف 
كتغير المصمحة التي تقتضي أف األمكاؿ في كقتنا ، العرؼ مف تداكؿ السمع إلى تداكؿ األمكاؿ النقدية 

 ىذا أنفع لمناس.

 

ير قكتػا لتغيػر الػزمف كتغيػر أحػكاؿ النػاس فمػـ يعػد التمػر كالشػع، كالراجح في المسألة جكاز إخػراج القيمػة
 لمناس كقد أصبحت األمكاؿ أنفع لمفقير كأيسر لممعطي لتكفرىا بكثرة بيف يدم الناس.

 

 وجود مستجدات عمى المسألة الفقييةالمطمب الثاني:

كجكد مستجدات عمى المسألة بسبب التطكر العممي كالتكنكلكجي الذم يكشؼ لكقد يتغير قكؿ الجميكر 
 .كمثالو الحقف الشرجية كأثرىا عمى الصائـ في رمضاف، أمكرا لـ تكف معمكمة لمفقياء سابقا

 

 اختمؼ الفقياء في الحقف الشرجية ىؿ بأخذىا يفطر الصائـ أك ال يفطر عمى أقكاؿ:

"كنقمػػو ، كىػػك قػكؿ جميػػكر الفقيػاء مػػف الحنفيػػة كالشػافعية كالحنابمػػة، القػكؿ األكؿ: الحقػػف الشػرجية تفطػػر
سحؽ (1)ابف المنذر عف عطاء عػف  (3)كنقؿ أيضػا عػف مالػؾ كنقمػو المتػكلي (2)كحكاه العبدرم كالثكرم كا 

 ".(4)عامة العمماء

 

 

                                                           
عطاء، بف أبي رباح مف مخاليؼ الػيمف، كنشػأ بمكػة ، كػاف ثقػة فقييػا عالمػا كثيػر الحػديث، انتيػت إليػو فتػكل أىػؿ مكػة ، مػات  (1)

كمػا بعػدىا. الػذىبي، سػير  6/20. ابف سعد، الطبقػات الكبػرل، 7/199، . ينظر: ابف حجر ، تيذيب التيذيب115كقيؿ 114سنة 
 .5/87أعبلـ النببلء، 

العبدرم، ىك اإلماـ الحافظ أبك عامر محمد بف سعدكف المغربي الظاىرم ، كاف مف بحكر العمـ مات سنة أربع كعشريف كخمس (2)
 كما بعدىا. 14/397مائة. ينظر: الذىبي، سير أعبلـ النببلء، 

المتكلي: أبك سعد عبد الرحمف بف محمد كاسمو مامكف بف عمي كقيؿ إبراىيـ المعركؼ بالمتكلي الفقيو الشافعي كػاف جامعػا بػيف  (3)
العمـ كالديف كحسف السيرة ، لو يد قكية في األصكؿ كالفقو كالخبلؼ، كلد سنة سػت كعشػريف كاربعمائػة كقيػؿ ثمػاف كسػبعيف ببغػداد. 

 كما بعدىا 3/133ألعياف، ينظر: ابف خمكاف، كفيات ا
 .6/320النككم، المجمكع،   (4)  
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." تكػره الحقنػة لمصػائـ فػإف احػتقف عميػو القضػاء كىػك (1)كعند المالكية تفطر الحقف المائعة دكف الجامدة
 ".(2)استحباب كليس لئليجاب

 .(5)كابف حـز الظاىرم(4)تيمية  ابف(3)الحسف بف صالح كداكد  الثاني أنيا ال تفطر قاؿ بو القكؿ

. (6)كبو قاؿ المجمس اإلسبلمي لئلفتاء بناء عمى قرار المجمع الفقيي التابع لمنظمػة المػؤتمر اإلسػبلمي
 . (7)تفطير الحقنة الشرجية ـبعد اكما أصدرت الندكة التاسعة لممنظمة اإلسبلمية لمعمـك الطبية قرار 

كحساـ الػديف عفانػة كخالػد بػف  (9)القرضاكم كسيد سابؽ(8)ميف كمف العمماء المعاصريف قاؿ بو ابف عثي
 .(11)كغيرىـ (10)عبد المصمح

                                                           
، دار الكتػب العمميػة، 4/163ينظر:العيني ، أبك محمد محمكد بف أحمػد بػف مكسػى بػف حسػيف الغيتػابي ، البنايػة شػرح اليدايػة،  (1)

زيز، رد المحتػار عمػى الػدر .ابف عابديف ، محمد أميف بف عمر بف عبد الع2/299. ابف نجيـ، البحر الرائؽ، 2000، 1بيركت، ط
.دار 8/333.المزنػػي، إسػػماعيؿ بػػف يحيػػى بػػف إسػػماعيؿ ، مختصػػر المزنػػي، 1992، 2، دار الفكػػر، بيػػركت، ط2/397المختػػار، 

.الجكيني، عبد الممػؾ عبػد اهلل بػف يكسػؼ بػف محمػد، نيايػة المطمػب فػي درايػة 6/313.النككم، المجمكع، 1990المعرفة ، بيركت، 
.البيكتي، منصكر بف يكنس بػف 3/121.ابف قدامة، المغني، 2007، 1، دار المنياج، ط15/355العظيـ ديب، المذىب، تح عبد 

.القزكينػي، عبػد الكػريـ بػف محمػد بػف 1993، 1، عػالـ الكتػب، ط1/39صبلح الديف بػف حسػف بػف إدريػس، شػرح منتيػى اإلرادات، 
.الخطػاب ، شػمس الػديف ابػك 1997، 1الكتػب العمميػة، بيػركت، ط ، دار3/193عبد الكريـ ، العزيز شػرح الكجيز)الشػرح الكبيػر(، 

عبد اهلل محمد بف محمػد بػف عبػد الػرحمف، مكاىػب الجميػؿ فػي شػرح مختصػر خميػؿ،      .ابػف الجػبلب ، عبػد اهلل بػف الحسػيف بػف 
 .2007، 1ط ، تح سيد حسف، دار الكتب العممية ، بيركت،1/181الحسف ابك القاسـ، التفريع في فقو اإلماـ مالؾ، 

 .1/181ابف الجبلب، مكاىب الجميؿ،  (2)
 .6/320النككم، المجمكع،  (3)
 .25/243ابف تيمية، مجمكع الفتاكل،  (4)
، المحمى،  (5)  .4/335ابف حـز

http://www.fatawah.net/Fatawah/128.aspx(6) 
 .1997، سػػػػػػػػػػػػنة 191النػػػػػػػػػػػػدكة التاسػػػػػػػػػػػػعة لمنظمػػػػػػػػػػػػة اإلسػػػػػػػػػػػػبلمية لمعمػػػػػػػػػػػػـك الطبيػػػػػػػػػػػػة ، مجمػػػػػػػػػػػػة الرائػػػػػػػػػػػػد ، عػػػػػػػػػػػػدد (7)

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:H5gFmB9M5lcJ:www.alraid.de/Word/a1
91ai000n03.doc+&cd=10&hl=ar&ct=clnk&gl=ps 

 ق.1428، 1، دار ابف الجكزم، ط6/368ابف عثيميف، محمد بف صالح بف محمد، الشرح الممتع عمى زاد المستنقع،  (8)
 1977، 3، دار الكتاب العربي، بيركت، ط1/461ؽ، فقو السنة، سيد ساب (9)
    خالػػػػػػػػد بػػػػػػػػف عبػػػػػػػػد اهلل المصػػػػػػػػمح، حكػػػػػػػػـ التحاميػػػػػػػػؿ كالحقػػػػػػػػف الشػػػػػػػػرجيةنطريؽ اإلسػػػػػػػػبلـ (10)

http://ar.islamway.net/fatwa/33641/%D8%AD%D9%83%D9%85  
، 1، دار الكممػػة، المنصػػػكرة، ط188، صعمػػى، سػػرحاف عبػػػد الػػرحمف محمػػػد، التبيػػاف كاإلتحػػػاؼ فػػي فقػػػو الصػػياـ كاالعتكػػػاؼ (11)

، 3/496.البساـ، أبك عبد الرحمف عبد اهلل بف عبد الرحمف بف صالح بف محمد بف حمػد، تكضػيح األحكػاـ مػف بمػكغ المػراـ، 2010
 2003، 5مكتبة األسدم، مكة المكرمة، ط
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الجميػػػكر مػػػف القػػػكؿ قػػػكؿ كبعػػػد النظػػػر فػػػي قػػػرارات المجػػػالس كأقػػػكاؿ العممػػػاء المعاصػػػريف يبلحػػػظ تغيػػػر 
ث فػالجميكر تغيػر قكلػو لتغيػر الػزمف كحػدك ، الحقػف الشػرجية  الصػائـ إلػى القػكؿ بعػدـ التفطيػر  بتفطير

 التطكر كالتقدـ العممي الذم بيف المسألة عمميا مما قاد العمماء لبلجتياد برأم آخر غير الذم كاف.

كذلػؾ ألف باسػتخداميا يحصػؿ الضػعؼ كالػكىف ، كالراجح في المسألة مػف أف الحقػف الشػرجية ال تفطػر 
حصػكؿ الضػعؼ كاألحكط تأجيؿ الحقف الشػرجية إلػى الميػؿ خركجػا مػف الخػبلؼ كتجنبػا ل، عمى الجسـ 

.  عمى الجسـ مما يرىقو فبل يحتمؿ بعدىا الصـك

 انجًٕٓر تٕجٕد قٕل نهحاكى فً انًسأنحقٕل ٍر ٍتغ :انثانثانًثحث 

إما ، األخرل لعمؿ الحاكـ بأحد األقكاؿ الفقييةثـ يتغير ذلؾ ، يشتير القكؿ بأنو قكؿ الجميكرقد 
 .ر في المسألة ينيي الخبلؼ في المسألة أك بإصدار قرا، بتشريعو كقانكف كتكلية المرأة لمقضاء

 تكلي المرأة القضاء:

"إف كثيرا مف القكانيف الكضعية الحالية تتفؽ في الحكـ مع أحد اآلراء الفقيية في مذىب مف المذاىب 
معو بما يجعؿ لو اساسا فقييا كيقطع  م الفقيي الذم يتفؽكىك يرل إسناد الحكـ القانكني إلى الرأ

كبذلؾ نميد الستقاء القكانيف كتفسيرىا كتطبيقيا بكساطة القضاء مف مصادرىا ، جنبيصمتو بمصدره األ
".كمثالو تكلية (1)الفقيي دليؿ شرعي لمرأمالفقيية مع أنيا لـ تستؽ منيا في األصؿ خاصة إذا كاف 

كاستندت القكانيف ، المرأة القضاء حيث كضع القانكف تشريعات تسمح لممرأة بتكلي منصب القضاء
  .أجاز تكلية المرأة لمقضاءعربية التي سمحت لممرأة تكلية القضاء عمى قكؿ ال

 اختمؼ الفقياء في المسألة عمى ثبلثة أقكاؿ:

 ألف الذككرة عندىـ ىك شرط جكاز كصحة .، ال يجكز قضاؤىا مطمقان :  المنع مطمقا-القول األول :

                                                           
 2002، 1ط ، دار الفكر، دمشؽ،40الزحيمي، كىبة، عطية/جماؿ، تجديد الفقو اإلسبلمي، ص  (1)
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القىللجوهىرالفقهاءهيالشافعيح ويعشيهذا
(1)

والوالكيحتاسرثٌاء هيقالتالضزورج
(2)

والحٌاتلح
(3)

تاس اتي الشيخ الوعاصزيي العلواء هي ته قال وهوي
(4)

 جثزيي واتي
(5)

 الوزأج، يىلي هي وعليه

القضاءيكىىآثواًوذكىىواليحالوزأجعٌذهنتاطلحوقضاؤهاغيزًافذهعإثوها
(6)

.

 
 أدلة :عمى أصحاب ىذا القكؿ  كاستندكا

ممخمحمجميلىلملخلُّٱالى:قكلو تع-1 ىنمنخنحنجنيمىم

. ككجو االستدالؿ: أف )أؿ( ىنا لبلستغراؽ فتشمؿ جميع النساء كالرجاؿ في جميع األحكاؿ (7)َّ

                                                           
، 1، تػػح: أحمػػد محمػػكد إبػػراىيـ ، محمػػد محمػػد تػػامر، ط289\7الغزالػػي : أبػػك حامػػد محمػػد بػػف محمػػد، الكسػػيط فػػي المػػذىب،  (1)

 .238\8القاىرة . الرممي :نياية المحتاج ،  –، دار السبلـ 1141
ؾ ألقػرب المسػػالؾ المعػركؼ بحاشػػية .الصػاكم : أبػػك العبػاس أحمػػد بػف محمػد الخمػػكتي، بمغػة السػػال1/291عمػيش، مػنح الجميػػؿ  (2)

 ، اـً مىاًلؾو مى ، 187\4الصاكم عمى الشرح الصغير )الشرح الصغير ىك شرح الشيخ الدردير لكتابو المسمى أقرب المسالؾ ًلمىٍذىىًب اإلًٍ
 دار المعارؼ.

 (.465ص\3(.البيكتي ، شرح منتيى اإلرادات ، )ج40-39ص\9ابف قدامة المقدسي :المغني ، )ج(3)
-http://www.dd ابف باز ، عبػد العزيػز عبػد اهلل ، مجمػكع فتػاكل ابػف بػاز ، كقػع الرئاسػة العامػة لمبحػكث العمميػة كاإلفتػاء . (4)

sunnah.net/forum/showthread.php?t=136850 

، كػاف بصػيران ثػـ 1330اهلل بػف عبػدالرحمف بػف محمػد بػف عبػد اهلل آؿ بػاز، كلػد فػي الريػاض سػنة ابف باز :ىك عبد العزيز بف عبػد 
عامػػا. مػػف العممػػاء  20كعمػػره  1931عامػػا، كضػػعؼ بصػػره ثػػـ فقػػده عػػاـ  16كعمػػره آنػػذاؾ  1927أصػػابو مػػرض فػػي عينيػػو عػػاـ 

ا فػي ىيئػة كبػار العممػػاء.  كلػو مؤلفػات كثيػػرة المعاصػريف البػارزيف اشػتغؿ فػػي طمػب العمػـ كاعتنػى بالحػػديث عنايػة  خاصػة ، عضػػك 
منيػا مجمػػكع الفتػػاكل الجميػة فػػي المباحػػث الفرضػػية ، كحاشػية مفيػػدة عمػػى فػػتح البػارم كصػػؿ فييػػا عمػػى كتػاب الحػػج .السػػيرة الذاتيػػة 

 http://www.saaid.net/Doat/alharfi/01.htmلمشيخ ابف باز ، 
، منشكرة عمى مكقػع االسػبلـ 466، نص فتكل رقـ 304ابف جبريف : عبد اهلل، المؤلؤ المكيف مف فتاكل الشيخ ابف جبريف، ص  (5)

  http://islamqa.info/ar/21062سؤاؿ كجكاب 

، فػػي إحػػدل قػػرل القكيعيػػة، مػػف العممػػاء 1352بػػد اهلل بػػف فيػػد بػػف حمػػد كلػػد سػػنة ابػػف جبػػريف : ىػػك عبػػد اهلل بػػف عبػػد الػػرحمف بػػف ع
البػػارزيف كاشػػتغؿ فػػي عػػدة كظػػائؼ منيػػا كػػاف عضػػك فػػي افتػػاء فػػي رئاسػػة البحػػكث العمميػػة لئلفتػػاء، مػػف مؤلفاتػػو المشػػيكرة رسػػالتو 

نيؿ درجة الدكتكراه . السيرة الذاتية لمشيخ لمماجستير اخبار اآلحاد في الحديث النبكم، كحقؽ شرح الزركشي عمى مختصر الخرقي ل
 http://www.saaid.net/Warathah/1/ibn-jebreen.htm ابف جبريف .

السػػػػػػػػػػػفياني، ابػػػػػػػػػػػراىيـ بػػػػػػػػػػػف عمػػػػػػػػػػػي ، حكػػػػػػػػػػػـ تػػػػػػػػػػػكلي المػػػػػػػػػػػراة القضػػػػػػػػػػػاء بحػػػػػػػػػػػث منشػػػػػػػػػػػكر عمػػػػػػػػػػػى مكقػػػػػػػػػػػع صػػػػػػػػػػػيد الفكائػػػػػػػػػػػد  (6)
lhttp://www.saaid.net/book/open.php?cat=4&book=3879 

 [.34]سكرة النساء : اآلية(7)

http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=136850
http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=136850
http://www.saaid.net/Doat/alharfi/01.htm
http://islamqa.info/ar/21062
http://www.saaid.net/Warathah/1/ibn-jebreen.htm
http://www.saaid.net/book/open.php?cat=4&book=3879
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فمـ ، يعني في العقؿ كالرأم ، كاألصؿ كجكب العمؿ بالعاـ حتى يأتي ما يخصصو كال مخصص ىنا
 .(1)يجز أف يقمف عمى الرجاؿ 

زنرنممامُّٱٱقكلو تعالى-2 قاؿ ابف قدامة :"كقد نبو اهلل تعالى (2) َّخمىنننمن

كال أحد مف بعدىـ امرأة  –صمى اهلل عميو كسمـ  –كليذا لـ يكؿ النبي ، عمى ضبلليف كنسيانيف 
 (3)قضاء"

لن يفمح قوم ولوا لما بمغو أف فارسان مٌمككا ابنة كسرل قاؿ: " -صمى اهلل عميو كسمـ–قكؿ النبي -3
 . (4)" أمرىم امرأة

كرجؿ عرؼ الحؽ فجار في ، كفيو "... فرجؿ عرؼ الحؽ فقضى بو، استدلكا بحديث القضاة ثبلثة-4
 . (6)كىك دليؿ عمى اشتراط ككف القاضي رجبلن ، "(5)كرجؿ قضى لمناس عمى جيؿ....، الحكـ

فقد أجمع عمماء األمة  قبؿ عصر ابف حـز عمى عدـ جكاز تكلي  كما استدلوا أيضا باإلجماع؛ -5
كىذا ، كمف ثـ قكؿ ابف حـز يعد خرقان لئلجماع كال اعتبار بقكؿو يرده اإلجماع"، مرأة كالية القضاءال

صمى اهلل عميو كسمـ كعمؿ الصحابة مف بعده.كقد كلى الخمفاء الراشدكف كمف أتى  –عمؿ النبي 
 (7)مرأة عمى القضاء.ابعدىـ رجاالن كثيريف عمى أعماؿ القضاء كلـ يعينكا 

فكما أف  (8):"كألنيا ال تصمح لئلمامة العظمى كال لتكلية البمداف".عمى اإلمامة العظمىالقياس -2
فيي كذلؾ ال تصمح قاضيان بينيـ تحؿ المشاكؿ ، المرأة ال تصمح أف تككف إمامان لممسمميف بعمة األنكثة

                                                           
 دار الحديث، القاىرة، د.ط .65ص :األحكاـ السمطانية.، ابك الحسف عمي بف محمد،الماكردم (1)
 282سكرة البقرة، آية  (2)
 (.501ص/3ابف قدامة، المغني، )ج (3)
 (.4425( كتاب المغازم، باب كتاب النبي صمى اهلل عميو كسمـ حديث رقـ )126/ص 8أخرجو البخارم في الصحيح )ج  (4)
.)البييقي، أحمػد بػف الحسػيف بػف عمػي 2141ركاه البييقي، كتاب آداب القاضي، باب إثـ مف أفتى أك قضى بجيؿ، حديث رقـ  (5)

.كقػػاؿ األلبػػاني حػػديث صػػحيح )األلبػػاني، محمػػد ناصػػر 1994، مكتبػػة البػػاز، مكػػة المكرمػػة ، 116ص\1قػػي الكبػػرل، جسػػنف البيي
 .1985، 2، المكتب اإلسبلمي ، بيركت، ط353\8الديف، إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ، ج

، نػػزار مصػػطفى البػػاز، 25قضػػاء لمغػػزم، ص الغػػزم، أبػػك ركح شػػمس الػػديف، عيسػػى بػػف عثمػػاف بػػف عيسػػى بػػف غػػازم، أدب ال (6)
 ـ.2004 -ىػ1424، 2الرياض، ط 

 40-9/39ابف قدامة، المغني،  (7)
 11/381ابف قدامة :المغني كالشرح الكبير (8)
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لصبلة ككما كقياسان عمى اإلمامة في ا، في القضاء –كىي األنكثة–كتفض المنازعات لكجكد نفس العمة
ألف أمر ، ال يجكز ليا أف تمي القضاء مف باب أكلى، أف المرأة ال يجكز أف تؤـ الرجاؿ في الصبلة

  (1)القضاء أكبر مف حاؿ الصبلة

، كيحتاج فيو إلى كماؿ الرأم كتماـ العقؿ كالفطنة، محافؿ الخصكـ كالرجاؿ :"كألف القاضي يحضر-7
ما ، كلك كاف معيا ألؼ امرأة مثميا، الرجاؿ... كال تقبؿ شيادتياكالمرأة ليست أىبلن لمحضكر في محافؿ 

كجاء في الميذب:"كألنو البد لمقاضي مجالسة الرجاؿ مف الفقياء كالشيكد (2)، لـ يكف معيف رجؿ
 .(3)"كالخصكـ كالمرأة ممنكعة مف مخالطة الرجاؿ لما يخاؼ عمييـ مف االفتتاف بيا

 الجواز المقيد. -القول الثاني:

قكؿ أصحاب ىذا المذىب بجكاز كالية المرأة لمقضاء فيما سكل الحدكد كالقصاص اعتباران بشيادتيا كي
كقاؿ بو ابف ، ألف الذككرة عندىـ شرط جكاز ال صحة (5)كبو قاؿ الحنفية باستثناء زفر، (4)فييما 
كقالكا قضاء  (7)لنساءفي األمكاؿ كما ال يطمع عميو الرجاؿ كالكالدة كاستيبلؿ المكلكد كعيب ا (6)القاسـ

 .(8)الخنثى يصح في ما عدا الحدكد كالقصاص لشبية األنكثة 

                                                           
 .91منصكر، عبد الحميـ ، السمطة القضائية في اإلسبلـ ، ص(1)
 9/39،المغني ، ابف قدامة(2)
الميػػػذب فػػي الفقػػػو الشػػػافعي ، )ت، ( 2/291عمػػي بػػػف يكسػػؼ الفيػػػركز أبػػػادم الشػػيرازم ، )الشػػيرازم :أبػػػك اسػػحاؽ ابػػػراىيـ بػػػف  (3)

 بيركت.–ق(، كبذيمو النظـ المستعذب لمحمد الركبي ، دار المعرفة 476
: عبػػػد اهلل بػػػف محمػػػكد بػػف مػػػكدكد المكصػػػمي البمػػػدحي، مجػػػد الػػػديف أبػػك الفضػػػؿ الحنفػػػي، االختيػػػار لتعميػػػؿ المختػػػار، ابػػف مػػػكدكد (4)
 ـ. 1937 -ىػ  1356بيركت،  -القاىرة )كصكرتيا دار الكتب العممية  -مطبعة الحمبي  (2/84)
ىك أبك اليذيؿ زفر بػف اليػذيؿ بػف القػيس العنبػرم، سػمع الحػديث كغمػب عميػو الػرأم، ككػاف ثقػة فػي الحػديث، مكصػكفان بالعبػادة،  (5)

شػػمس الػػديف محمػػد بػػف أحمػػد بػػف عثمػػاف ، سػػير أعػػبلـ  .) الػػذىبي،158فقييػػان مػػف أصػػحاب أبػػي حنيفػػة، نػػزؿ البصػػرة كتػػكفي سػػنة 
 ـ.1984 -ىػ 1405بيركت ،  -، مؤسسة الرسالة 1(. ط42-8/38النببلء، 

أبػػك عبػػد اهلل عبػػد الػػرحمف بػػت القاسػػـ بػػف خالػػد بػػف جنػػادة، صػػحب اإلمػػاـ مالكػػان عشػػريف عامػػان، كبعػػد مػػكت اإلمػػاـ مالػػؾ انتفػػع (6)
صاحب" المدكنة الكبػرل" فػي المػذىب المالكيػة ، كىػي مػف أجػٌؿ كتػبيـ ، تػكفى ابػف القاسػـ  أصحاب اإلماـ مالؾ بابف القاسـ ، كىك

، 2، ط426 – 425ىػ ككاف عمػره ثبلثػة كسػتيف عامػا.) مصػطفى الشػكعة، األئمػة األربعػة، ص  191في مصر شير صفر سنة 
 ـ(.1983 -ىػ 1403دار الكتب اإلسبلمية، القاىرة ، 

 ، دار الفكر، د.ط4/188ي عمى الشرح الكبير الدسكقي ، حاشية الدسكق (7)
 بيركت .–، دار المعرفة 7/6ابف نجيـ ، زيف الديف بف إبراىيـ ، البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ .) (8)
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 وستدلوا عمى قوليم بما يمي:

قياس قضاء المرأة عمى شيادتيا؛حيث قالكا :"إف المرأة أىؿ لمشيادة في األمكاؿ فيي أىؿ لفصؿ -8
ك كذلؾ (1)ما كالية عمى الغير "إذ أف مدار القضاء عمى أىمية الشيادة ؛ ألف كبل مني، الخصكمة فييا 

فأجازكا قضاءىا فيما تجكز بو شيادتيا إال ، قالكا :"أف الذككرة ليست مف شرط جكاز التقميد في الجممة 
 .(2) "في الحدكد كالقصاص اعتبارا بشيادتيا فييما

حريـ ألنو دليؿ استدلكا بحديث "لف يفمح قكـ كلكا أمرىـ امرأة" عمى الكراىة التحريمية كلـ يثبتكا الت-2
 (3)ظني كالحراـ ال يثبت عندىـ إال بدليؿ قطعي.

 الجواز المطمق  -القول الثالث :

كالحسف ، مف المالكية في ركاية عنو كابف حـز الظاىرم كابف القاسـ، ذىب ابف جرير الطبرم
الحدكد حتى في ، إلى جكاز تكلي المرأة منصب القضاء مطمقان ، كمحمد بف حسف الشيباني، (4)البصرم

جاء في المحمى البف حـز "كجائز أف تمي المرأة الحكـ ، ألنيا يصح أف تشيد فييما عندىـ، كالقصاص
عف  ؿ.كنسبة القكؿ إلى ابف جرير ليست ثابتة كما نفاىا أكثر المفسريف:"كنق(5)كىك قكؿ أبي حنيفة "

بيذا الرأم مف العمماء كقد أخذ (6)عنو". محمد بف جرير أنو يجكز أف تككف المرأة قاضية كلـ يصح

                                                           
 (9/4079ساني، بدائع الصنائع .)االك(1)
 اكم، دار الكتاب العربي (، تح :محمكد أميف النك 1/382الميداني، عبد الغني الغنيمي، المباب في شرح الكتاب، ) (2)
 ـ.1998سميخ ، مصطفى محمكد، حكـ تكلية المرأة القضاء، رسالة ماجستير، جامعة أـ درماف، السكداف ،  (3)

http://www.alukah.net/library/0/18649/ 
مػػف سػػادات التػػابعيف فقيػو حػػافظ لمحػػديث ، لػػو حكػـ مػػأثكرة ، تػػكفي بالبصػػرة سػػنة  ق21كلػػد فػػي المدينػة سػػنة  الحسػف البصػػرم : (4)
(، تػػح: أحمػػد األرنػػاؤكط كتركػػي مصػػطفى، 12/190ق( الصفدم:صػػبلح الػػديف خميػػؿ بػػف أيبػػؾ الصػػفدم، الػػكافي بالكفيػػات، )110)

 ـ.2000ق، 1420بيركت، –دار احياء التراث
 (.9/429المحمى، )، ابف حـز (5)
:أبػػك الفضػػؿ شػػياب الػػديف محمػػكد بػػف عبػػد اهلل الحسػػيني ، ركح المعػػاني فػػي تفسػػير القػػرآف العظػػيـ كالسػػبع المثػػاني ، األلكسػػي  (6)
 بيركت .، (، دار إحياء التراث العربي9/189)

http://www.alukah.net/library/0/18649/
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، (2)كالدكتكر عبدالكريـ زيداف (1)المعاصريف الدكتكر عمي القره داغي كالدكتكر يكسؼ القرضاكم 
 :(3)بشركط كضكابط 

 .اف تتكافر في المرأة المراد تكلييا القضاء الشركط المطمكبة  -1
 أف تييأ لمقاضيات األجكاء التي ال تتعارض مع أحكاـ الشريعة. -2
 (4)ىذا المنصب عمى حساب تربية أكالدىا كالحقكؽ المتبادلة بينيا كبيف زكجيا. أف ال يككف -3

 واستندوا عمى قوليم بما يمي:

القياس عمى اإلفتاء :"كحكى عف ابف جرير أنو ال تشترط الذككرية ألف المرأة يجكز أف تككف مفتية -8
 (5)فيجكز أف تككف قاضية "

كىي  (6)مى البف حـز أف عمر بف الخطاب كلى الشفاءالقياس عمى الحسبة :فكما كرد في المح-2
 ألنو لما جاز فتياىا جاز قضاؤىا .(7)امرأة مف قكمو السكؽ 

                                                           
القرضػػػػػػػػػػػػػػػاكم ، يكسػػػػػػػػػػػػػػػؼ عبػػػػػػػػػػػػػػػد اهلل ، المػػػػػػػػػػػػػػػرأة كتػػػػػػػػػػػػػػػكلي منصػػػػػػػػػػػػػػػب القضػػػػػػػػػػػػػػػاء ، مقػػػػػػػػػػػػػػػاؿ منشػػػػػػػػػػػػػػػكر عمػػػػػػػػػػػػػػػى مكقعػػػػػػػػػػػػػػػو ، (1)

-01-41/2014-21-18-26-01-2014-http://www.qaradawi.net/new/component/content/article/220
08/661-26-18-26- 

، 1(، مؤسسػة الرسػالة ، ط303ص\4شػريعة األسػبلمية ، )جزيداف :عبد الكريـ ، المفصؿ في أحكاـ المرأة كالبيت المسمـ فػي ال (2)
1993. 

زيداف :ىك عبد الكريـ زيداف ، أحد أبرز عمماء أىؿ السنة في العراؽ، كأحد عمماء أصكؿ الفقو كالشريعة اإلسػبلمية كالمراقػب العػاـ 
ج، تعمػـ قػراءة القػػرآف الكػريـ فػي مكاتػػب ـ كنشػأ فييػا كتػػدر 1917السػابؽ لجامعػة اإلخػػكاف المسػمميف فػي العػػراؽ،  . كلػد ببغػداد سػػنة 

تعميـ القرآف األىمية. رحؿ إلى اليمف كعمؿ في العديػد مػف جامعاتيػا. لػو العديػد مػف المؤلفػات كالبحػكث فػي الفقػو كأصػكلو كمختمػؼ 
 أبػػػػػػػػػػػػػػػػكاب الشػػػػػػػػػػػػػػػػريعة اإلسػػػػػػػػػػػػػػػػبلمية  كمنيػػػػػػػػػػػػػػػػا: أحكػػػػػػػػػػػػػػػػاـ الػػػػػػػػػػػػػػػػذمييف كالمسػػػػػػػػػػػػػػػػتأمنيف فػػػػػػػػػػػػػػػػي دار اإلسػػػػػػػػػػػػػػػػبلـ.

 http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=4469 
القػػػره داغػػػي، عمػػػي، المػػػػرأة كتػػػكلي القضػػػاء ، برنػػػػامج الشػػػريعة كالحيػػػاة عمػػػػى قنػػػاة الجزيػػػرة منشػػػػكر عمػػػى الجزيػػػرة االلكتركنػػػػي.  (3)

www.aljazzra.net  
 www.zaharaddin.net ة مقاؿ منشكر عمى مكقعالقره داغي، المراة كقاضي (4)
 .9/39ابف قدامة، المغني ،  (5)
الشفاء :ىي بنت عبد اهلل بف عبد شمس بف خمؼ القريشية العدكيػة أـ سػميماف بػف أبػي حثمػة ليػا صػحبة ، قػاؿ أحمػد بػف صػالح (6)

لى أف قاؿ ككاف عمر بف الخطاب يقدميا في الرأم كيفضميا كربما ليا شيئان مف أمػر السػكؽ .ابػف اسميا ليمى كغمب عمييا الشفاء إ
 بيركت .–(، دار صادر 8/268، الطبقات الكبرل ، ) سعد

. ينظػر : ابػف أبػي عاصػـ، أبػك بكػر 3179أخرجو ابف أبي عاصـ، كتاب النساء ، باب ترجمة الشفاء بنت عبد اهلل، رقػـ األثػر  (7)
 .1991، 1، تح باسـ الجكابرة، دار الراية ، الرياض، ط6/4بف عمر بف الضحاؾ بف مخمد الشيباني، اآلحاد كالمثاني، أحمد 

http://www.qaradawi.net/new/component/content/article/220-2014-01-26-18-21-41/2014-01-26-18-26-08/661-
http://www.qaradawi.net/new/component/content/article/220-2014-01-26-18-21-41/2014-01-26-18-26-08/661-
http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=4469
http://www.zaharaddin.net/
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والمرأة راعية في بيت القياس عمى كالية بيت الزكجية :لحديث رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ )"-3
 (1)(زوجيا ومسؤولة عن رعيتيا"

ألف أىمية ، ة يجكز ليا أف تككف شاىدة فيجكز أف تككف قاضيةالقياس عمى الشيادة فكما أف المرأ-4
 (2)القضاء بأىمية الشيادة 

فكؿ مف يصمح لمفصؿ بيف الخصكمات فإف ، لـ يقـ دليؿ المنع  األصؿ في األشياء اإلباحة ما -5
صدار  تصح كاليتو القضاء كالمرأة قادرة عمى الفصؿ في الخصكمات كعميو فيجكز أف تتكلى القضاء كا 

 .(3)الحكـ 

كأف المرأة ال يجكز ، بعد عرض األدلة كمناقشتيا يتضح رجحاف القكؿ األكؿ القائؿ باشتراط الذككرية 
 تكلي منصب القضاء مطمقان كذلؾ لؤلسباب التالية :

كالقياس ىنا ال يقكل عمى مكاجية ، أف معظـ أدلة المخالفيف مبنية عمى القياسك  ،قكة أدلة الجميكر
كخاصة إذا ، تاب كالسنة التي استدؿ بيا الجميكر؛ ألنو ال قياس في معرض النصالنصكص مف الك

 لـ تكجد ضركرة تدعك إلى ترؾ ىذه األدلة كالخركج عمييا . 
كألف ىذا الرأم ىك ما يتفؽ مع أصكؿ شريعتنا الغراء المنزلة مف عند اهلل العميـ الخبير الحكيـ في 

قيا كصانيا لما عافيا عف كثير مف مياـ الحياة العممية مف فاإلسبلـ أكـر المرأة كحفظ أخبل، شرعو
 كسب كغيره .

كلكف القكؿ اشتير بأنو قكؿ ، يبلحظ مما سبؽ أف تكلية المرأة ليست قكؿ الجميكر ال قديما كال حديثا 
كمفيـك ىذه القاعدة أف الحاكـ بما ، الجميكر ألف الحاكـ قد بت في األمر كقكؿ الحاكـ يرفع الخبلؼ

مف كالية عامة يستطيع بنفسو إذا بمط رتبة االجتياد أك عف طريؽ مف يفكضو مف العمماء أف يختار لو 
رأيا مف اآلراء االجتيادية المتنكعة كيفرض تطبيقو كالعمؿ بو في أمكر القضاء كيمتـز الناس جميعا 

في القضية  بالعمؿ بيذا الرأم المختار كال يحؽ ألم مف المتنازعيف أف يطالب بتطبيؽ رأم آخر

                                                           
 )كأطيعػكا اهلل كأطيعػكا الرسػكؿ كأكلػي االمػر مػنكـ(، كتػاب األحكػاـ ، بػاب قكلػو تعػالى: 111/ 13أخرجو البخػارم فػي الصػحيح  (1)
 (.1829/ 20، باب فضيمة اإلماـ ) ، كتاب اإلمارة1459/ 3(، كمسمـ 7138)
شػػيخي زادة :عبػػد الػػرحمف بػػف محمػػد بػػف سػػميماف، مجمػػع األنيػػر شػػرح ممتقػػى األبحػػر، خػػرج آياتػػو كأحاديثػػو عمػػراف المنصػػكر .)  (2)
 ـ.1998ق 1419لبناف، –، دار الكتب العممية 1(، ط2/118
قدمة لمؤتمر الفقو اإلسبلمي الػذم عقدتػو جامعػة اإلمػاـ محمػد مؤتمر الفقو اإلسبلمي :نظاـ القضاء في اإلسبلـ، مف البحكث الم(3)

 ـ.1984-ق1404، الرياض السعكدية، 32بف مسعكد اإلسبلمية ، ص
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مشركعية التقنيف  -1كيترتب عمى ىذه القاعدة :، المعركفة الرتفاع الخبلؼ باختيار الحاكـ أك ممثميو
جكاز تخير  -2كاإللزاـ بالعمؿ برأم كاحد مف بيف اآلراء االجتيادية التي تحتمميا النصكص الشرعية

 ".(1)يعيـ أك بعضيـالقاضي أحد الخصـك حتى لك كاف ىذا الرأم مخالفا لمذىب الخصـك جم

                                                           
 .377-376سراج، اصكؿ الفقو، ص  (1)
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 انخاتًح:

، الحمد اهلل الذم بنعمتو تتـ الصالحات كالصبلة كالسبلـ عمى سيدنا محمد كعمى آلو كصحبو أجمعيف 
 أما بعد:

يذه جممة مف النتائج التي تكصمت إلييا بعد دراسة مكضكع مصطمح الجميكر كضكابطو في الفقو ف
 اإلسبلمي كأصكلو.

 ث فقيي زاخر بضمو عددا كبيرا مف جيابذة الفقياء.الجميكر مصطمح يعبر عف ترا -1
 يتـ تحديد الجميكر بناء عمى كثرة القائميف في مقابؿ القمة المخالفة. -2
 لمجميكر مراتب أعبلىا جماىير كأقميا أكثر أىؿ العمـ. -3
كالثانية التي ، مكعة اجتيادات فرديةج عف مجلمجميكر صكرتاف األكلى صكرتو العامة التي تنت -4

 االجتياد الجماعي. تنتج عف
، حتى يكمنا ىذا  -صمى اهلل عميو كسمـ–الجميكر لو مكانة عالية كأىمية بالغة منذ عصر النبي  -5

 كبالرغـ مف ذلؾ فالجميكر ليس حجة بشكمو المتداكؿ.
دراسة مكضكع الجميكر كضكابطو مف قبؿ المجامع الفقيية  مف التكصيات التي أكصي بيا أف تتـ:

ت عممية تينة يقكـ عمييا الجميكر تحت إشراؼ الحككمات كالخركج بتطبيقاككضع ضكابط كأسس م
ثرائيف ككذلؾ ال بد مف مصطمح الجميكر مف قبؿ الفقياء إفراد مساحة أكبر ل لمنيكض بالمصطمح كا 

 كتعريؼ الناس بو.
 
 

اهلل العفك كما كاف غير ذلؾ فأسأؿ ، كحده كبيذا تنتيي مادة الدراسة فما كاف فييا مف صكاب فمف اهلل 
 ف ييديني سبؿ الرشاد كاإلخبلص في القكؿ كالعمؿ.سألو سبحانو أكأ، كالعافية 

 هلل رب العالميف.كآخر دعكانا أف الحمد 
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 فيرس اآليات

 رقم الصفحة رقم االية السورة االية

ٌٍَُّّّّٰىٰرٰذييُّٱ

ٱَّزنمئزئرئِّّٰ

 البقرة

 البقرة

113 47 

 18 243 َّحجمثهتمتختحتُّٱ

 37 282ٱَّخمىنننمنزنرنممامُّٱ

حيجييهىهمهجهينىنمنُّٱ
ٌٍَُِّّّّّٰىٰرٰذييىيميخي
ٱَّنئمئزئرئّٰ

 

 

 آؿ عمراف

 

110 4 

 15 159 َّزبٌٍَّّّٰىُّٱ

يمىمممخمحمجميلىلملخلُّٱ
ٱَّىنمنخنحنجن

 

 

 

 

 النساء

 

34 82 

 6 48ٱ ٱَّحكحضجضمصُّٱ

 47 59 َّهبهلملخلحلجلمكلكخكحكجكُّٱ

ننمنزنرنمماميلىلمليكُّٱ

ٱَّمئٰىينىن

83 19 

 7 92ٱَّمكرئُُِّّّّٰٱ

يئىئنئمئزئرئٌٍَُُِّّّّّّّٰٱ
 َّنتمتزترتيبىبنبمبزبرب

115 47 
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 18 187ٱَّمشهسمسهثمثهتُّٱ

خضحضجضمصخصحصمسخسحسجسمخجخمحُّٱ
جكمقحقمفخفحفجفمغجغمعجعمظحطمض
ممخمحمجمهلملخلحلجلمكلكخكحك
 َّٰهمهجههنمنخنحنجن

 14 69-67 االنفاؿ

هبمبخبحبجبهئمئُّٱ
جخمحجحمجحجمثهتمتختحتجت
 َّخصحصمسخسحسجسمخ

 70 5 التكبة

 26 4 الرعد  َّمحجحمجحجمثهتمتُّٱ

 19 7 االنبياءٱَّهئمئخئحئجئييىينيُّٱ

 18 50 الفرقافٱَّحئجئييىينيميُّٱ

 18 63 العنكبكت َّخنحنجنممخمحمجمهلُّٱ

 18 42 الرـك َّينىنمنخنحنجنيمىمممخمحمجمُّٱ

 55 13 سبأ َّخكحكجكمقحقمفُّٱ

 ٱَّجمخكحكجكمقحقمفخفحفجفُّٱ

 الشكرم

 

10 54 

زيريٰىينىنننمنزنرنممُّٱ
ٱَّنيمي

38 14 

 26 2 الحشر َّمصخصحصمسُّٱ
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 فٓرس االحادٌث

 

 الصفحة طرف الحديث

 25 أجتيد رأيي كال آلك

 25 أجمعكا لو العالميف مف المؤمنيف

 26 إذا حكـ الحاكـ فاجتيد فأصاب فمو

 38 أصدؽ ذك اليديف

 78 أغنكىـ عف المسألة في ىذ اليـك

 73 إف بيف الرجؿ كبيف الشرؾ كالكفر ترؾ الصبلة

 16 إنو ال ينبغي لنبي أف يمبس

 77 خذ الحب مف الحب

 70 خمس صمكات افترضيف اهلل

 37 الشيطاف مع الكاحد كىك مف االثنيف أبعد

ياكـ كالفرقة فإف الشي  48 طاف عميكـ بالجماعة كا 

 43 عميكـ بالسكاد األعظـ

 15 فأحؿ اهلل الغنيمة ليـ

 71 قاؿ أمرت اف أقاتؿ الناس حتى يشيدكا

 48 ال تجتمع أمتي عمى ضبللة

 48 ال تزاؿ طائفة مف أمتي عمى الحؽ ال يضرىـ

 5 ال يصميف أحد العصر إال في بني قريظة
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 83 لف يفمح قكـ كلكا أمرىـ امرأة

 48 عة شبرا فقد خمع ربقة اإلسبلـ مف عنقومف فارؽ الجما

 59 يد اهلل مع الجماعة
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عالمفيرس اإل  
 

 الصفحة العمم

 10 ابراىيـ النخعي

 58 ابراىيـ بف عمي بف يكسؼ

 43 ابراىيـ بف مكسى الشاطبي

 26 احمد شاكر

 65 االخشاذ

 50 االشقر

 62 االصفياني

 56 األلباني

 73 االكزاعي

 73 يانييكب السختأ

 83 ابف باز

 42 الباقبلني

 62 بدرافابف 

 70 بطةابف 

 58 بكر الجصاصأبك 

 62 التممساني

 71 الثكرم
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 83 جبريفابف 

 62 الحاجب

 72 حامدابف 

 52 حسب اهلل

 85 الحسف البصرم

 66 الحسف الجرجاني

 58 حمدافابف 

 52 خبلؼ

 64 خكجو

 49 داككد الظاىرم

 43 دقيؽ العيدابف 

 72 راىكيوابف 

 62 الزرعي

 26 الزرقا

 71 الزىرم

 86 زيداف

 62 السبكي

 58 السرخسي

 73 سعيد بف جبير



 

95 
 

 87 الشفاء

 50 شمتكت

 15 عاشكرابف 

 44 عبد البرابف 

 10 عبد اهلل بف الزبير

 72 عبد اهلل بف المبارؾ

 84 عبد اهلل بف جنادة

 58 عبد الممؾ الجكيني

 79 العبدرم

 37 عبيد بف الحسيف

 79 عطاء بف ابي رباح

 57 العكني

 48 قدامةابف 

 86 القرة داغي

 86 القرضاكم

 57 كثيرابف 

 79 المتكلي

 37 محمد بف الحسف

 85 محمد بف حسف الشيباني
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 44 المرداكم

 10 مركاف بف الحكـ

 50 المريسي

 71 المزني

 10 معاكية بف ابي سفياف

 70 مكحكؿ

 58 المنذرابف 

 72 منصكر الفقيو

 9 بف طمحةمكسى 

 72 النخعي

 50 النظاـ

 26 النكرسي

 83 ىذيؿ 

 70 ككيع

 17 يحيى الميثي

 40 يعقكب بف حبيب
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 فٓرس انًصادر ٔانًراجع

 القرآن الكريم 


اؽ تحقيؽ: عبد الرز  ابك الحسف سيد الديف عمى بف ابي عمي، االحكاـ في أصكؿ االحكاـ،اآلمدم،  .1
 عفيؼ، المكتب االسبلمي، بيركت، د.ط.

مجد الديف أبك السعادات المبارؾ بف محمد بف محمد بف محمد ابف عبد الكريـ ، األثيرابن  .2
، بيركت، المكتبة العممية، تح طاىر الزاكم، النياية في غريب الحديث كاألثر، الشيباني الجزرم

1979. 

، كر العمماء جامع العمكـ في اصطبلحات الفنكفدست، عبد النبي بف عبد الرسكؿ نكرم، األحمدم .3
 2000، 1ط، لبناف، دار الكتب العممية

، بيركت، دار العمـ لممبلييف، تح رمزم بعمبكي، جميرة المغة، أبك بكر محمد بف الحسف، األزدم .4
  .1987 1ط

نياية السكؿ شرح منياج ، أبك محمد جماؿ الديف عبد الرحيـ بف الحسف بف عمي، األسنكم .5
 1999، 1ط، بيركت، دار الكتب العممية، كصكؿال

 1999، 2ط، أضكاء السمؼ، أشرؼ عبد المقصكد .6

  .2005، 1ط، دار النفائس، المدخؿ إلى الشريعة كالفقو في اإلسبلـ، عمر، األشقر .7

دار ، حمية األكلياء كطبقات األصفياء، أبك نعيـ أحمد بف عبد اهلل أحمد بف إسحاؽ، األصبياني .8
  .1974مصر ، السعادة

ابن بياف المختصر شرح مختصر ابف ، محمكد بف عبد الرحمف ابف احمد بف محمد، األصفياني .9
 .1986 1ط، السعكدية، دار المدني، تح محمد بقا، الحاجب

، المكتب اإلسبلمي، إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ ، محمد ناصر الديف، األلباني .10
 .1985، 2ط، بيركت 
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، المسائؿ العممية كالفتاكل الشرعية في المدينة كاإلمارات، مد ناصر الديف األلبانيمح، األلباني .11
  .2006، 1ط، جمع كترتيب عمر عبد المنعـ، دار الضياء

ركح المعاني في تفسير القرآف ، أبك الفضؿ شياب الديف محمكد بف عبد اهلل الحسيني  ،األلكسي .12
 بيركت.–لعربي دار إحياء التراث ا، العظيـ كالسبع المثاني

أمير بادة شاه، محمد أميف بف محمكد البخارم، تيسير التحرير، مصطفى البابي الحمبي،  .13
 .1932مصر، 

تح عمراف ، 995ص، إحكاـ الفصكؿ في أحكاـ األصكؿ، أبك الكليد سميماف بف خمؼ، الباجي .14
 . 2005، 1ط، ليبيا، جامعة المرقب، العربي

الجامع المسند الصحيح المختصر مف أمكر رسكؿ ، اهلل محمد بف إسماعيؿ أبك عبد ، البخارم .15
 ق.1422، 1ط، دار طكؽ النجاة ، تح محمد زىير، كسننو كايامو -صمى اهلل عميو كسمـ–اهلل 

المدخؿ إلى مذىب اإلماـ أحمد بف ، عبد القادر بف احمد بف مصطفى بف عبد الرحيـ، بدراف  .16
 .1401 2ط، بيركت، مؤسسة الرسالة، حنبؿ

، كشؼ األسرار شرح أصكؿ البزدكم، عبلء عبد العزيز بف أحمد بف محمد البخارم، مالبزدك  .17
 د.ط ، دار الكتاب اإلسبلمي

تكضيح األحكاـ ، أبك عبد الرحمف عبد اهلل بف عبد الرحمف بف صالح بف محمد بف حمد، البساـ .18
 2003، 5ط، مكة المكرمة، مكتبة األسدم، مف بمكغ المراـ

مكتبة ، تح أبك تميـ بف إبراىيـ، شرح صحيح البخارم، بف عبد الممؾبطالف أبك الحسف عمي  .19
  .2003، 2ط، الرياض، الرشد

تح ، اإلشراؼ عمى نكت مسائؿ الخبلؼ، ابك محمد عبد الكىاب بف عمي بف نصر، البغدادم .20
 .1999، 1ط، دار ابف حـز، أالحبيب بف طاىر

عالـ ، شرح منتيى اإلرادات، يسمنصكر بف يكنس بف صبلح الديف بف حسف بف إدر ، البيكتي .21
 .1993، 1ط، الكتب

 .1994، مكة المكرمة، مكتبة الباز، أحمد بف الحسيف بف عمي سنف البييقي الكبرل ، البييقي .22
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المكتب ، تح األلباني، مشكاة المصابيح، محمد بف عبد اهلل الخطيب العمرم، التبريزم .23
 1985، 3ط، بيركت، اإلسبلمي

مطبعة مصطفى بابي ، تح أحمد شاكر، السنف، ى بف سكرة بف مكسىمحمد بف عيس، الترمذم .24
 .1975، 2ط، مصر، الحمبي

مفتاح الكصكؿ إلى بناء الفركع عمى ، أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف الحسف، التممساني .25
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