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   :البحث ملخص

 ومدى الصحايب، وقول السكويت، اإلمجاع قةحقي دراسةإىل  البحث يهدف

 اجتاهني ظهور الدراسة أثبت وقد بينهما، واالختالف التشابه وأوجه �ما، االحتجاج
 عنهم، اهللا رضي بالصحابة ًخاصا جيعله ٌاجتاه السكويت، اإلمجاع تعريف يف لألصوليني

 أن إىل الدراسة صتوخل عصر، كل يفً وممكناً متصورا وجيعله احلصر، هذا يأىب ُواآلخر

 اتضح وكذلك. العلم أهل أقوال من الصحيح وهو معترب دليل السكويت اإلمجاع
 اللقب هذا عليه يصدق الذي الصحايب هو من بيان يف العلماء خالف للباحث

 الدليلني، هذين بني واالختالف التشابه أوجه الدراسة حبثت وقد. أقوال على الشريف

 حيث ومن االسم، عليه يقع ما: منها أمور يف بينهما تشابه وجود للباحث ظهر وقد
 حيث ومن به، َّاملستدل نوع حيث ومن به، االحتجاج حيث ومن الدليل، منشأ

 األصول، كتب يف وجودمها ومظان عصر، يف املخالف وجود وعدم عليه، َّاملستدل

 وجود للباحث ظهر وكذلك القياس؟ على يقدمان وهل الفقهي، األثر حيث ومن
 وحكم به، االحتجاج ووقت العصر، واشرتاط وعدمه، االنتشار: منها بينهما، روقف

  .أعلم واهللا خمالفته،

  . مقارنة–الفقه   أصول- الصحايب   قول- السكويت  اإلمجاع : الكلمات المفتاحية
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Abstract 
The research is a study the role of the jurisprudential 

consideration of tacit consensus and the opinions of the 

Companions of the Prophet Muhammad   in the formulation 

of Islamic law, and the commonalities of and differences 

between both of their applications.  Scholars of Islamic 

jurisprudential philosophy have differed as to the precise 

definition of tacit consensus; some claim that only 

occurrences of tacit consensus among companions of the 

Prophet Muhammad were legally binding while others 

maintain that the tacit consensus of the Islamic scholars of 

any generation must be considered for legislation. The 

primary conclusion of this study is an affirmation of the 

validity of the opinion that tacit consensus as a valid source 

of legislation in Islam may occur at any time in history. 

Other findings include an emphasis on the importance of 

identifying who is considered to be a companion of the 

Prophet and that the commonalities between the precedences 

of tacit consensus and the opinions of the companions of the 
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Prophet include synonymous usages in terms of the origins 

and applications of jurisprudential evidences, what is inferred 

by their considerations, and their both being mentioned as 

premises in the classical books of Islamic law, as well as a 

discussion of the priority of consideration of these sources of 

jurisprudence as they relate to the consideration of analogous 

inference. The research identified several differences 

between the precedence of tacit consensus and the opinions 

of the companions of the Prophet as they relate to legislation 

in Islamic law, which include the prevalence of their citations 

as premises, various opinions regarding the period in history 

when they are considered to be valid sources of legislative 

consideration, cases of issuing verdicts contrary to either one, 

and the validity of discounting either precedent when issuing 

verdicts . 

Keywords: Scottish consensus - companions ’sayings - 

Fundamentals of Jurisprudence - comparison. 
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  املقدمة
هللا رب العاملني، والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني، نبينا  احلمد

  :أما بعد .حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

فإن اهللا تبارك وتعاىل قد أكرم هذه األمة احملمدية بأفضل نيب، وأفضل شريعة، 

خامتة شرائعه، صاحلة لكل زمان وجعلها شاهدة على األمم، وجعل شريعة اإلسالم 

  .ومكان، ال تنزل بأحد من أهل اإلسالم نازلة إال ويف كتاب اهللا سبيل اهلدى إليها

وقد جاءت الشريعة اإلسالمية ببيان مصادر التشريع، ومنابع االستدالل، حىت 

 من النوازل أحكامها ّ والنظر، فيعطوا ما استجدّر أهل العلم عن ساعد اجلدَّيشم

 أصول الفقه قد قسموا األدلة الشرعية اليت إن علماء :قة �ا، ومن نافلة القولالالئ

  : تؤخذ منها األحكام إىل قسمني

 .وهي الكتاب العزيز، والسنة النبوية، واإلمجاع، والقياس: أدلة متفق عليها .١

 وهي قول الصحايب، وشرع من قبلنا، واالستحسان،: وأدلة خمتلف فيها .٢

 .مما هو مدون يف كتب األصولواالستصالح، وغريها 

وقد أبان علماء األصول عن هذه األدلة ببيان مصطلحا�ا، وذكر تقاسيمها 

ٌوأنواعها، وشرح مسائلها ومباحثها، وهو بفضل اهللا مدون يف كتبهم ومصنفا�م، مما 
س لبال ريب فيها على أمهية العناية باألدلة الشرعية، وصو�ا عن اخلطأ واليدل داللة 

  .ريفوالتح

األدلة الشرعية، أفراد ومما يلحق �ذا األمر العناية مبواطن التشابه واالتفاق بني 

ألن العناية �ذا ؛  مبواطن االختالف واالفرتاق، وكذلكًاأو مما يظن أن بينها تشا�

االحتجاج ّوحمل اللون من التأليف يساعد على إبراز الدليل الشرعي وإيضاح حدوده 

  .به
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مقارنة َّ العزم لدي على الكتابة يف هذا ا�ال، وذلك بدراسة ألجل ذلك انعقد

: السكويت، وقول الصحايب، وقد مسيت هذا البحث اإلمجاع :بني دليلني مهمني مها

، "-دراسة مقارنة-  السكويت وقول الصحايب اإلمجاع أوجه التشابه واالختالف بني"

  .واهللا أسأل أن يرزقنا اإلعانة والتوفيق والسداد

  

  : ٌلذي دعاني للكتابة في هذا الموضوع أمور أهمهاوا

 به، االستدالل يصح حىت حدوده وبيان الشرعي الدليل بتحرير العناية أمهية .١

، بتحريرمها العناية ينبغي اليت األدلة من الصحايب وقول السكويت فاإلمجاع

 دليالن مها أم املعىن حيث من تداخل بينهما وهل ،�ما االحتجاج وجه وبيان

  ؟خمتلفني معنيني على منفصالن

ببيان مصطلحا�ما، وأقوال العلماء يف حجيتهما،  الدليلني، هذين مكانة إبراز .٢

 من السكويت اإلمجاع مسألة فإن: "السكويت اإلمجاع عن السبكي ابن قال

  .)١("مرجعها الشافعية وإىل األمهات، قواعد

 أحبث أن فأردت الصحايب، وقول السكويت اإلمجاع دليل بني تشابه وجود .٣

  .االختالف ونقاط الدليلني، هذين بني تشابهال نقاط

 إلمجاعل حبثهم عندموضوع قول الصحايب  األصوليني من كثري تناول .٤

  .املبحثني هذين بني تداخل وجود على يدل مما العكس، وكذلك السكويت،

} ينتشر مل وإن{: قوله: "السكويت اإلمجاع عن حديثه معرض يف املرداوي قال

 كان فإن غريمها، من يكون وتارة تابعي، من أو صحايب من يكون تارةف

  )٢(".ًمفصال} الصحايب مذهب يف ذلك فيأيت {أحدمها

هذين حماولة تصحيح حاالت الوهم اليت تنشأ بسبب وجود تشابه بني  .٥

  .الدليلني، وذلك بذكر الفروق بينهما، وبذلك تتجلى صورة كل دليل وجماله

                                                           

  .)١/٤١٢(رفع احلاجب البن السبكي ) ١(

  .)٤/١٦١٤( التحبري شرح التحرير للمرداوي: انظر) ٢(
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     :أسئلة البحث
  : عن األسئلة التاليةول البحث اإلجابةسيحا

 السكويت؟ وهل هو حجة؟ اإلمجاع حقيقةما  .١

  قول الصحايب؟ وهل هو حجة؟حقيقةما  .٢

 ما أوجه التشابه بني هذين الدليلني؟ .٣

 أوجه االختالف واالفرتاق بينهما؟ما  .٤

  
  : السابقة الدراسات
 درسو مابينه وقارن الدليلني هذين حبث مستقل  أو حبثدراسة على أقف مل

َحدهعلى  موضوع كلأما  ،واالختالف بينهما لتشابها وجه  اإلمجاع أقصد موضوع-  ِ

  .)١(وحبوث مستقلة كتب يف حبثه مت فقد - السكويت وموضوع قول الصحايب

الفروق األصولية يف األدلة " بعنوان ًأثناء كتابيت هذا البحث رسالةوجدت وقد 

وهو حبث ماجستري   العتييب، بنت عبداهللا للباحثة نوف"ودراسةا ًاملختلف فيها مجع

مسجل يف كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض، وقد درست 

السكويت  اإلمجاع ني بعض الفروق بتذكروالباحثة الفروق بني األدلة املختلف فيها، 

  التشابهمن ا ًوجوهوقول الصحايب، وقد أفادت هذه الدراسة منها، إال أين أضفت 

  .واالختالف، وتعقبت بعضها، واهللا املوفق

 : منهج البحث
 وذلك باستقراء مادة البحث من مظا�ا يف كتب ، االستقرائيسلكت املنهج .١

جبمع النظري إىل النظري، والتفريق بني ا ًعلمي ًومجعها وحتليلها حتليالاألصول، 

                                                           

 بني الشافعي  عندواإلمجاعحملمد إقبال الندوي، ا ًوتطبيق دراسة السكويت اإلمجاع :فمن ذلك) ١(

القرين، ومما  ملزهر السكويت اإلمجاع الفقهي هليثم أُسطى، وحجية والتطبيقاألصويل  التقعيد

 كيكلندي بن خليل للحافظ الصحابة أقوال يف صابةاإل إمجال: كتب يف قول الصحايب

 عبد اهللا بن عبد الرمحن للدكتور بقوله االحتجاج من العلماء وموقف العالئي، والصحايب

 الفاين، وحجية قول الشيخ حممد الشرعية لبابكر األحكام يف وأثره الصحايب الدرويش، وقول

  .اهللا، وغريهم فضل األمني اهللا لفضل الصحايب
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لذين هلم عناية بذكر ُاملتشا�ات اليت يظن اتفاقها، وتتبعت كالم األصوليني ا

 .أوجه الشبه أو الفرق

لإلمجاع السكويت ا ً ما مجعته من مادة علمية، حبيث جعلت مبحثصنفت .٢

ُ، وحجيته، وكذلك فعلت يف مبحث قول الصحايب، وأمساءه املراد منه، َّفأبني
ٍمث عقد املبحث األخري لدراسة مقارنة بني هذين الدليلني من حيث التشابه،  ٍ

 .رتاقومن حيث االف

 وجه حيث من الدليلني، هذين بني مقارنة عقدهو  الدراسة من اهلدف .٣

 بالقصد �دف ال الدراسةلذا فإن االختالف، ف وجه وكذلك بينهما، التشابه

 مسائلها شتات ومجع الدليلني هذين يف والبحث النظر استقصاء إىل األول

 وهللا علمية لورسائ كتب يف انفراد على الدليالن هذان ُحبث فقد وفروعها،

 الدليلني هذين عن كتب مما االستفادة إىل الدراسة هذه �دف بل احلمد،

 التشابه أوجه حيث نم بينهما للمقارنة ًمادة األفكار تلك وجعل ،ًاستقالال

 .االختالفأوجه  أو

 وعزوت ّفن، ّكل يف املعتربة َّاألصلية املصادر من ا �علمي ا ًتوثيق البحث ّوثقت .٤

 مصادرها من ّالنبوية ّوخرجت األحاديثاملصحف،  من آنيةالقر اآليات

 الصحيحني يف احلديث يكن مل ما عليه احلديث أئمة حكم ا ًذاكر َّاألصلية،

 وشرحت األلفاظمنهما،  موضعه إىل بعزوه اكتفي ٍفحينئذ أحدمها؛ يف أو

  .الغريبة

 وذلك لشهر�م عند أهل ؛مل أترجم لألعالم الواردين يف صلب البحث .٥

  .االختصاص

  .والتوصيات البحث نتائج ّأهم على حتتوي: خامتة ِّالرسالة آخر يف جعلت .٦

  .ا ًهجائي ا ًترتيب ّمرتبة البحث، يف الواردة واملراجع املصادر ألمساء ًوضعت ثبتا  .٧

  .البحث ملوضوعات فهرس بعمل قمت .٨

 :خطة البحث
ى مفصلة علجاءت ثالثة مباحث، وخامتة، و، قدمةماشتمل البحث على 

  :النحو التايل
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 فتحدثت فيها عن أمهية املوضوع واألسباب الداعية إىل حبثه، :لمقدمةا

  .سؤال البحث، والدراسات السابقة، ومنهجي فيهو

  .السكوتي اإلجماع :األولالمبحث 

  :وفيه مطلبان

  .وأمساؤه ، تعريفه:األول املطلب

  .حجيته :الثايناملطلب 

  .الصحابي قول :الثانيالمبحث 

    :طلبانوفيه م

  . تعريفه، وأمساؤه:األول املطلب

  .حجيته :الثايناملطلب 

  .السكوتي وقول الصحابي اإلجماع المقارنة بين :الثالثالمبحث 

  :مطلبانفيه و

  .االتفاق أوجه :األول املطلب

   .االختالف أوجه :الثايناملطلب 

،  فتحدثت فيها عن أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة:وأما الخاتمة

  .وكذلك أهم التوصيات

  

   في القول والعمل، ويهدينا رشدناواهللا أسأل أن يرزقنا اإلخالص

  دعوانا أن الحمد هللا رب العالمينويسدد أقوالنا وأفعالنا، وآخر 

  كتبه

  حسن بن حامد العصيمي. د
  الشريعة بقسم املساعد الفقه أصول أستاذ

  اإلسالمية والدراسات الشريعة بكلية
  القرى مبكة املكرمة أم جامعة يف

  ه١٣/٠٩/١٤٤١
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   :املبحث األول

  اإلمجاع السكويت
  

  :وفيه مطلبان

  .تعريفه وأمساؤه: املطلب األول

  .حجيته: املطلب الثاين
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  . وأسماؤهالسكوتي، اإلجماع  تعريف:األولالمطلب 
ٌالسكويت مركب من كلمتني، وملعرفة معناه البد من معرفة  اإلمجاع مصطلح

  :ًالجزئيه أو

 :تعريف اإلجماع -١

َمجع(مشتق من كلمة : ًلغة اإلجماع تعريف وهي تدل على ضم الشيء إىل ) ََ

 :يقال. الشيء ّتضام على يدل ٌواحد، ٌأصل والعني وامليم اجليم: (الشيء، قال ابن فارس

)اًمجع الشيء ُمجعت
)١(.  

  

  :ٍعلى عدة معان يف لسان العرب منها اإلمجاع ويأيت

 هل مل خل  حل ُّ :  ومنه قوله تعاىل:ى الشيءالتصميم والعزم عل  - أ 

  )٢(.اإلحكام والعزمية على الشيء اإلمجاع :قال الفراء ]٦٤:طه[ َّ جمحم

 )٣(.إذا اتفقوا عليه: أمجعت اجلماعة على كذا:  يقال:االتفاق  - ب 

من اجتماع األقوال عليه، فصار باالجتماع  ًمأخوذا لكونه ؛ اًومسي إمجاع

.اًإمجاع
)٤(  

فقد تنوعت عبارات األصوليني يف تعريفه مع : اًاصطالحع  اإلجماأما تعريف

 جمتهدي اتفاق: " قالاملرداوي حيثتقار�م يف املعىن املراد منه، ونكتفي هنا بتعريف 

  .)٥(" النيب بعد ،ًفعال ولو ٍأمر، على ٍعصر يف األمة
  

  :شرح التعريف
  .ختالفاال مع ا ًإمجاع يكون فال االختالف، من احرتاز ":اتفاق": فقوله
  .والتقرير والسكوت واألفعال األقوال، ّفيعم االعتقاد، احتاد: "باالتفاق" واملراد

                                                           

 .)١/٤٨٣(، ومجهرة اللغة البن دريد )٤٧٩/ ١(البن فارس  اللغة مقاييس: انظر) ١(

 .)١/٢٥٤(�ذيب اللغة لألزهري : انظر) ٢(

 .)٣/١١٩٨( ، والصحاح لللجوهري)١/١٣٥(املعجم الوسيط : انظر) ٣(

 ).٣/١٨٨(قواطع األدلة : انظر) ٤(

 .)٤/١٥٢٢( التحبري شرح التحرير: انظر) ٥(



        
 

 

 
 
 

 
  

 

٧٨٧

   املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 ةدراسة مقارن  الصحابيقول واالختالف بين اإلجماع السكوتي وتشابهأوجه ال 

 على اإلمجاع يف يعترب فال ا�تهد غري من احرتاز ":األمة جمتهدي ":وقوله
  .الصحيح

  .األمة هذه غري من احرتاز ":األمة": وقوله
   )١(.املقصود أمر ديين ال دنيوي": على أمر: "وقوله

 :ريف السكوتتع -٢
  .وأما السكويت؛ فنسبة للسكوت

: تقول. الكالم خالف على يدل والتاء والكاف السني: "قال ابن فارس
ًسكت يسكت سكوت ُ ُ َُ َُ َْ ِّسكيت ورجل ،اَ  َوسكت. أسكته مبا أي ُبسكاتة، ورماه. ِ

"َّالصيب به َّأسكت ما: ُّوالسكتة. سكن مبعىن الغضب،
)٢(.  

  
  :اًاصطالح" اإلجماع السكوتي"تعريف 

 ، حيسن بنا تعريفاًمنفرد" السكوت"، واًمنفرد" اإلمجاع"وبعد معرفتنا ملعىن 
  .ّملصطلح متداول بني أهل الفنا ًب، ولقاًإضافيا ًالسكويت حال كونه مركباإلمجاع 

َويلحظ الناظر يف كتب أصول الفقه عند تعريفهم لإلمجاع السكويت وجود 
  :اجتاهني لبيان املراد منه

السكويت على عصر الصحابة فقط، كما صنع  اإلمجاع  يقصر:ه األولاالتجا
  )٣(.الباجي، والشريازي، والسمعاين، واجلويين، وأبو يعلى، والغزايل، وابن قدامة، وغريهم

إذا قال بعض الصحابة : كويتـاإلمجاع الس: " فقال يعلىو القاضي أبَّوقد عرفه
  .)٤("إلنكار عليه حىت انقراض العصروسكتوا عن خمالفته وا، ، وظهر للباقنيًقوال

 قول فهو: اخلاص اإلمجاع وأما": ويسميه أبو اخلطاب باإلمجاع اخلاص فيقول
  .)٥("منهم واحد عليه ينكر ومل ذلك، على وأقروه الصحابة بني انتشر إذا الصحايب

                                                           

  .)٤/١٥٢٢( ح التحريرالتحبري شر) ١(

 .)٨٩/ ٣ (اللغة مقاييس: انظر) ٢(

، و التلخيص ٣/٢٧١ األدلة ، وقواطع٣٩١ ص ، والتبصرة٢/٤٠٧ الفصول إحكام: انظر) ٣(

  .٢/٤٩٢ الناظر ، وروضة٢/٣٦٥ واملستصفى ،)٣/٩٨(للجويين 

  . ٤/١١٧٠ّالعدة يف أصول الفقه :  انظر)٤(

  .)١٧/ ١ (الفقه أصول يف التمهيد) ٥(



        
 

 

 
 
 

 
  

 

٧٨٨

   املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 ةدراسة مقارن  الصحابيقول واالختالف بين اإلجماع السكوتي وتشابهأوجه ال 

ِ ال خيصص هذا املصطلح بالصحابة الكرام، بل يدخل فيه من :االتجاه الثاني
ُ

 والصفي اهلندي، ، واآلمدي،م من العلماء ا�تهدين، كما صنع السرخسيجاء بعده
  )١(.غريهمو وزكريا األنصاري، ،وابن تيمية، والزركشي، وابن أمري احلاج

من بعضهم وسكوت  - أي القول  - وقد يكون  (:وقد عرفه الزركشي بقوله
  .)٢()ٌالباقني بعد انتشاره من غري أن يظهر معهم اعرتاف أو رضا به

 اإلمجاع ، وهو أحد ركينإمجاع الرخصة كما يسميه احلنفية: ومن أسمائه
  .)٤(واإلمجاع اإلقراري كما مساه ابن تيمية، )٣( عندهم

  .السكوتي اإلجماع حجية :الثاني المطلب
اختلف األصوليون يف حكم االحتجاج باإلمجاع السكويت على أقوال كثرية 

ً عشر قوالاثينلها إىل أوصالبحر احمليط،  يف ذكرها الزركشي 
، وقبل عرض هذه )٥(

 كثرة األقوال يف هذه املسألة، ظاهرة دراسة حيسن - االختصارعلى وجه - األقوال 
  :عود إىل عدة أسباب، من أبرزهات كثرة األقوال أن -أعلم واهللا-يلوالذي يظهر 

َاختالف األصوليني يف العصر الذي حيتج بإمجاعه السكويت .١ بعض أهل العلم ف: ُ
َيف طبقة الصحابة فقط، فال حيتجحصره  عنهم الصادر سكويت ال باإلمجاعإال  ُ

كذلكبالصحابة الكرام، وا ًلكل عصر بدءا ًصاحل ً، وبعضهم جيعله دليال 
 . العلم يف كل عصرُأهل - بعدهمن ِم- 

 .اختالفهم يف ضابط انتشار القول واشتهاره بني الناس .٢
ّيـعد الذي اختالفهم يف ضابط السكوت .٣ َ موافقة من الساكت على هذا  ُ

، م بكون سكو�م عن موافقةَزُجي يشرتط انقراض العصر حىت فبعضهم، القول
َحكم فيـفهم من سكو�م عن عن فتوى أو ا ً إىل كونه صادروبعضهم نظر ُ

مما ال ميكن ؛ فإن كان إىل اآلثار املرتتبة على القولاملوافقة عليه، وبعضهم نظر 

                                                           

 / ٣(والتحبري  ، والتقرير٤٧٢، واملسودة ص )٣/٢٨١(، والفائق )٢/٧٧٣(اإلحكام : انظر) ١(

  .)١/١٠٤( الوصول ، وغاية)١٠٤

 .)٦/٤٥٦(البحر احمليط للزركشي : انظر) ٢(

 .)١/٣٠٣(انظر أصول السرخسي ) ٣(

 .)١٩/٢٦٧(جمموع الفتاوي : انظر) ٤(

 .هاوما بعد) ٤٩٤/ ٦(البحر احمليط : انظر) ٥(



        
 

 

 
 
 

 
  

 

٧٨٩

   املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 ةدراسة مقارن  الصحابيقول واالختالف بين اإلجماع السكوتي وتشابهأوجه ال 

 استباحة الفروج، فيكون السكوت دليل موافقة، وإن تداركه كإراقة الدماء أو
 .به البلوىّوتعم ا ًأو مما يتكرر كثري. كان األمر فيه سعة فال

السكويت،  اإلمجاع  يف حجيةاختالفهم يف حترير رأي اإلمام الشافعي  .٤
 السبب يف ذلك لوجود نقوالت عن اإلمام الشافعي ظاهرها التعارض، ويعود

ُيفهم  األخرى، واً وال يسميه إمجاعبهن الشافعي ال حيتج فهم منها أُفبعضها ي
أن جيعل للشافعي يف إىل ، مما حدا بعض األصوليني اًنها أنه يسميه إمجاعم

وبعضهم  ،)١(ال يراه حجة: آلخرً حجة، واأنه ىير: قول؛ قولنيهذه املسألة 
،اًينسب إليه عدم االحتجاج به مطلق

أى  ورني املسلكين وبعضهم أىب هذ)٢(
لكن ليس ا ً ويسميه إمجاع بهحيتج - عنهنقول من خالل امل- أن الشافعي 

 )٣(.الراجحوهو ا ًقطعي
السكويت ليس على مرتبة  اإلمجاع ومما يفسر كثرة األقوال يف هذه املسألة أن .٥

َفال خيفى عليك إذا تأملت ما : "قال ابن السبكي كما واحدة، بل هو مراتب
كثرة ان مراتب، ولذا كان هلا أثر واضح يف ، وذكر له مث"سطرناه أنه مراتب

 )٤(.اخلالف فيه
   :)٥( على وجه االختصارالسكويت اإلمجاع ملذاهب العلماء يف حجية ٌعرضوفيما يلي 

 إىل مجاعة وعزاه وابنه، داود عن وحكي حجة، وال بإمجاع ليس أنه .١
  .)٦(الشافعي

                                                           

 .٤١٥، والغزايل يف املنخول ص)١/٤٤٧(كاجلويين يف الربهان) ١(

 .)١/٢٥٢( كاآلمدي يف اإلحكام) ٢(

 .)٤/٤٩٧( ، والزركشي)٢/٢٠٦(رفع احلاجب البن السبكيانظر كالشريازي، وابن السبكي ) ٣(

 .٣١، إمجال اإلصابة للعالئي ص)٢/٢١٢( انظر رفع احلاجب) ٤(

 يف وكذلك السكويت اإلمجاع حجية يف وأدلتها األقوال استقصاء اسةالدر هذه هدف ليس ألنه) ٥(

 بينهما االتفاق وجه ببيان الدليلني هذين بني املقارنة عقد: هدفها وإمنا الصحايب، قول حجية

 وما )٤٥٦/ ٦ (للزركشي احمليط البحر: االفرتاق، ولالستزادة يف أدلة املذاهب ينظر ووجه

 .بعدها

السكويت، ولعل الراجح ما  اإلمجاع صوليني يف حترير مذهب الشافعي يفاضطربت أفهام األ) ٦(

  = وموقف اإلمجاع قرره الزركشي أنه إمجاع حيتج به، وملن أراد االستزادة فلينظر كتاب حجية



        
 

 

 
 
 

 
  

 

٧٩٠

   املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 ةدراسة مقارن  الصحابيقول واالختالف بين اإلجماع السكوتي وتشابهأوجه ال 

  . وحجة إمجاع أنه .٢
  . أنه حجة، وليس بإمجاع .٣
رط انقراض العصر؛ ألنه ال يبعد مع ذلك أن يكون السكوت ال أنه إمجاع بش .٤

  . عن رضا
  .اًال حكمُفتيا أنه إمجاع إن كان  .٥
  .ُفتياال ا ًإنه إمجاع إن كان حكم .٦
، اًإمجاعإن وقع يف شيء يفوت استدراكه من إراقة دم، أو استباحة فرج، كان  .٧

 . وجهانا ًوإال فهو حجة، ويف كونه إمجاع
 .، وإال فالاًأقل كان إمجاعإن كان الساكتون  .٨
: قال املاوردي يف احلاوي، وإال فال، اًإن كان يف عصر الصحابة كان إمجاع .٩

إن كان يف غري عصر الصحابة، فال يكون انتشار قول الواحد منهم مع "
وال حجة، وإن كان يف عصر الصحابة، فإذا قال الواحد ا ًإمجاعإمساك غريه 

أن يكون مما : أحدمها. باقون، فهذا ضربانأو حكم به فأمسك ال ًقوالمنهم 
؛ أل�م لو اعتقدوا اًإمجاعيفوت استدراكه كإراقة دم، أو استباحة فرج، فيكون 

خالفه ألنكروه، إذ ال يصح منهم أن يتفقوا على ترك إنكار منكر، وإن كان 
 .)١("مما ال يفوت استدراكه كان حجة؛ ألن احلق ال خيرج عن غريهم

 مما يدوم ويتكرر وقوعه واخلوض فيه فإنه يكون السكوت أنه وإن كان ذلك .١٠
  .اًإمجاع

أنه إمجاع قطعي أو حجة ظنية فيحتج به على كل من التقديرين، وحنن  .١١
 .مرتددون يف أيهما أرجح

 أي يوجد من قرائن األحوال ما ،أنه إمجاع بشرط إفادة القرائن العلم بالرضا .١٢
  )٢(.يدل على رضى الساكتني بذلك القول

                                                                                                                                           

 العلماء منه حملمد حممود فرغلي، واإلمجاع عند الشافعي بني التقعيد األصويل والتطبيق =

 .سطي، فقد أجادا يف ذلكالفقهي للباحث هيثم بن حسن أ

 .)١٦/١١١(انظر احلاوي للماوردي ) ١(

وما بعدها، قواطع األدلة ) ٤/٤٩٤(البحر احمليط : يراجع تفصيل األقوال ونسبتها إىل قائليها) ٢(

وما بعدها، ورفع احلاجب البن ) ٤/١١٧٠( وما بعدها، والعدة أليب يعلى) ٣/٢٧١(

=  كيفية ويف: "وقال) ١/٤٣٠( السنية للربماويوما بعدها، والفوائد ) ٢/٢٠٤( السبكي



        
 

 

 
 
 

 
  

 

٧٩١

   املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 ةدراسة مقارن  الصحابيقول واالختالف بين اإلجماع السكوتي وتشابهأوجه ال 

وتصور النزاع ّمحل لتحرير وذلك  إمعان النظر في األقوال السابقة، دوعن
  :نجد أن لهذه المسألة ثالث حاالتالخالف فيه، 

  
  .اًواحد ًقوال ٌإمجاع فهو بذلك ٍراض أنه الساكت حال قرينة من يعلم أن .١
  .اًواحد ًقوال ٍبإمجاع فليس ٍراض غري ٌساخط أنه قرينته من يعلم أن .٢
  .سخط وال رضا منه ُيعلم أال .٣

  
  األقوالاختصاريمكن و  هي التي وقع فيها الخالف،هذه الحالة الثالثةف

  :أقوال  ثالثة بجعلهاالسابقة
 .أنه إمجاع .١
 .ًةوال حجا ًأنه ليس إمجاع .٢
حيتج  ً، وهذا القول يتفق مع القول األول يف كونه دليالاًأنه حجة وليس إمجاع .٣

 نوع عن خيلو ال اإلمجاع هذا نإ: "به، وخيتلف معه يف التسمية، قال البخاري
 من القواطع دون ويكون ،عليه ًمستدالا ًإمجاع فيكون اخلصوم ذكره ملا شبهة
 فرق يبق مل هذا فعلى :قلت. القياس على مقدم هذا مع لكنه ،اإلمجاع وجوه
 وكان إمجاع إنه: قال من قول وبني بإمجاع وليس حجة إنه: قال من قول بني

 عندهم القياس على يقدم ال أنه األول الفريق عن يثبت أن إالا ًلفظي النزاع
  )١(".الفرق فيظهر

ُأنه إمجاع سكويت ظين حيتج به: هو القول األولوالذي رجحه اجلمهور  ٌ ٌ ٌ.)٢(  

 

                                                                                                                                           

ُيطول القطع ّوحمل ّحمله بيان يف كثرية ُطرق اخلالف=  والتحبري ."فيه فائدة وال ،ِذكرها َ

  .وما بعدها) ٤/١٦٠٤( للمرداوي

  .)٢٣٢/ ٣ (للبخاري األسرار كشف: انظر) ١(

وروضة ) ١/٦٤٩(ة ، واملسود)٣/٢٧١(، وقواطع األدلة )١/٣٠٣(أصول السرخسي : انظر) ٢(

، ومذكرة أصول الفقه )٢/٢٠٦(، ورفع احلاجب )٤/٤٩٥( ، والبحر احمليط)١/٢٨٣( الناظر

 .٢٤٣للشنقيطي ص 



        
 

 

 
 
 

 
  

 

٧٩٢

   املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 ةدراسة مقارن  الصحابيقول واالختالف بين اإلجماع السكوتي وتشابهأوجه ال 

  

  

  

  

   املبحث الثاين

   الصحايبقول
  

  : وفيه مطلبان

  .تعريفه، وأمساؤه: املطلب األول

  .يف حجيته: املطلب الثاين
  



        
 

 

 
 
 

 
  

 

٧٩٣

   املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 ةدراسة مقارن  الصحابيقول واالختالف بين اإلجماع السكوتي وتشابهأوجه ال 

  

  .، وأسماؤه"قول الصحابي"تعريف : ولاأل المطلب
  

  : تعريف الصحابي لغة
:  صحابة، منسوب إىل الصحابة، وأصلها مادة:مجعهٌمفرد الصحايب 

َصحب(
ِ
 شيء مقارنة على يدل واحد أصل والباء واحلاء الصاد": ، قال ابن فارس)َ

ْالصحب: واجلمع الصاحب، ذلك من. ومقاربته ْ َْراكب وركب: يقال كما ،َ  نوم. َ
  .)١("انقاد إذا فالن، أصحب: الباب

 صحب واجلمع صاحب فأنا صحبة أصحبه صحبته" :املنري املصباحجاء يف و

 ذلك ووراء ،وجمالسة رؤية له حصل ملن اإلطالق هذا يف واألصل وصحابة، وأصحاب
 فيقال ؛األئمة مذاهب من مبذهب متذهب من علىا ًجماز ويطلق ،لألصوليني شروط

  )٢(."استصحبه فقدا ًشيئ الزم شيء وكل ،حنيفة أيب أصحابو الشافعي أصحاب

  :اًوأما تعريف الصحابي شرع
  وانقسموا يف ذلك إىل،اًتباينت آراء العلماء يف تعريف الصحايب شرعفقد 

  : مهان قوال أشهرها،ٍأقوال

ولو  ه النيب آكل مسلم ر: "ذهب إىل أن الصحايب :القول األول  .١
ًسواء كان ذلك قليال، اًحلظة، وعقل عنه شيئ  نيدث احملعامةذهب ، وهو م)٣("ًاأو كثري ً

 )٤(.ن علماء األصول مٌومجع

 فهو رآه أو ًساعة أوا ًيوم أوا ًشهر أو ًسنة صحبه من كل": أمحد اإلمام قال
 ،منه ومسع ،معه سابقته وكانت ،صحبه ما قدر على الصحبة من له ،أصحابه من

  .)٥("إليه ونظر

                                                           

 .)١/٥١٩ (العرب ولسان ،)١/١٠٤( ، والقاموس احمليط)٣٣٥/ ٣ (اللغة مقاييس: انظر) ١(

  .)٣٣٣/ ١( املصباح املنري للفيومي: انظر) ٢(

  .٣٣ن ثبت له شريف الصحبة للعالئي صحتقيق منيف الرتبة مل) ٣(

 .)٢/٤٩١(الباعث احلثيث البن كثري : انظر) ٤(

 هانئ ابن برواية - ومسائل اإلمام أمحد )٥١: ص (البغدادي للخطيب الكفاية: انظر) ٥(

  .٢٠٧٧ رقم ٢/١٩٩



        
 

 

 
 
 

 
  

 

٧٩٤

   املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 ةدراسة مقارن  الصحابيقول واالختالف بين اإلجماع السكوتي وتشابهأوجه ال 

 من فهو املسلمني، من رآه أو ، النيب صحب ومن« :خاريالب اإلمام قالو

  .)١(»أصحابه
فاملعروف من طريقة أهل احلديث أن كل مسلم رأى : "وقال ابن الصالح

  .")٢( فهو من الصحابةرسول اهللا 

ابن فورك، وابن حزم، أبو يعلى، : وممن قال �ذا القول من علماء األصول
  )٣(.، واملرداوي وغريهمواإلسنوي وأبو اخلطاب، وابن عقيل،

 أخذ أو من طالت صحبته للنيب :  يرى أن الصحايب:القول الثاني  .٢

مجع من  اختصاص املصحوب بالصحاب، وهذا مذهب عنه العلم، واختص به
 عدد من األصوليني ونسبه .والغزايل ،واجلويين ، احلسني البصريوأب: منهم األصوليني

 .)٤(بخاري وال،سمعاينمهورهم، كالجل أو ألصولينيل

ّيضيق وهذا القول  معىن الصحايب مبن توفرت فيه طول الصحبة، واملالزمة للنيب ُ
،ع مفهوم الصحايب إىل كل من رآه النيبَّ خبالف القول األول الذي وس  ولو 

  .حلظة

 ويالحظ على تعريف احملدثني أ�م كانوا يعتنون جبانب الرواية عن النيب 
فكل من رآه صدق عليه اسم الصحايب،  ، عنها ًنه راويوصف كومبن يصدق عليه و

  .يف باب الروايةا ًمرضي ًوكان بذلك عدال

خبالف التعريف الثاين فقد كانت عناية أصحابه مبدى اتصاف الصحايب 
ا ًصحيح ًومتكنه من معرفة األحكام الشرعية ونقلها نقال بالفقه واملعرفة بأحوال النيب 

 .طول الصحبة واملالزمة للنيب  أصحاب هذا القول اشرتط ولذا ،عن النيب 

                                                           

  .)٢/ ٥ (البخاري انظر صحيح) ١(

  .٢٩٣علوم احلديث ال بن الصالح ص : انظر) ٢(

 ، العدة أليب يعلى)٥/٨٩(، واإلحكام البن حزم ١٥١ص دود البن فورك احل: انظر) ٣(

، و�اية )٥/٥٩( ، الواضح البن عقيل)٣/١٧٢( ، والتمهيد أليب اخلطاب)٩٨٨-٣/٩٨٧(

 .)٤/١٩٩٦( ، التحبري للمرداوي)٢/٧٠٩( السول لإلسنوي

اطع األدلة ، وقو١/٣٠٩، واملستصفى ٢/٤١٤، والتلخيص ٦٦٧ -  ٢/٦٦٦املعتمد : انظر )٤(

 .٢/٣٨٤، وكشف األسرار ٤٨٩ - ٢/٤٨٦



        
 

 

 
 
 

 
  

 

٧٩٥

   املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 ةدراسة مقارن  الصحابيقول واالختالف بين اإلجماع السكوتي وتشابهأوجه ال 

ٌنسبة هذا إىل القول إىل األصوليني أو أكثرهم فيه نظر، وعند التحقيق فإن 
  .ألن مجاعة من األصوليني يرجحون املعىن األول كما سبق

والذي يظهر يل أن القول األول هو الراجح يف تعريف الصحايب، وذلك 

أوىل بتحديد املراد من مصطلحاته من هم  و، هذا الفنهم أهل- أي احملدثني- لكو�م

الصحبة يف َّإن  إىل أن املعىن اللغوي للصحايب موافق إلطالقهم، حيث ًغريهم، إضافة
َطلق على مطلق الصحبة، ومل حتصر يف معهود لسان العرب علىتمعناها اللغوي   طول ُْ

  .لنظر، واهللا أعلمأسعد بالدليل وا- التأملعند-فهم، الصحاب للمصحوبمالزمة 

، أو )٣(، أو فتوى الصحايب)٢(، أو اجتهاد الصحايب)١(مذهب الصحايب: ومن أسمائه
  .)٤(عمل الصحايب

والذي يظهر يل أ�ما متغايران، " )٥(تقليد الصحايب"وبعضهم يطلق عليه 

ًملن جعلهما ملعىن واحد لوضوح الفرق بينهما؛ فالبحث يف قول الصحايب هو ا ًخالف
ِلزم ا�تهد األخذ به إن سلم عن ُ حجة يحجية هذا الدليل، فكون قولهث يف حب

َ
نظر ال آلة ميلكال  ممن املعارض األقوى، خبالف جواز تقليده فهذه تكون لعوام الناس

 خبالف العامل ا�تهد فال يسوغ له تقليد أحد إال بشروط كضيق الوقت، أو واالجتهاد،
، وقد ذكر العالئي ما يشري إىل هذا غ له التقليدٍعدم ترجيح أي قول من األقوال فيسو

يف جواز تقليد ا�تهد الصحايب إذا مل يكن قوله حجة، وقد :  املقام الثاين: "فقال

وبالفعل ذكرها  .)٦("أفردها اإلمام الغزايل بالذكر بعد الكالم يف أن قول الصحايب حجة
  )٧("تقليدهم؟ جيوز فهل همتقليد جيب مل إن: قائل قال إن: مسألة : "الغزايل فقال

 وكون قوهلم حجة هو اتباع الصحابة: إن كان مرادهم بالتقليد: إال أن يقال

 وفعله قوله يف اتباعه وهو) الصحايب وتقليد(: "كما جاء يف خالصة األفكار ،ملزمة
                                                           

 .)١/٤٠٠(، واملستصفى ٢/٨٣٤ الربهان: انظر) ١(

  .٣/٣٦٢ الفصول للجصاص: انظر) ٢(

 .)٢/١٠٩(، وأصول السرخسي ٣٢٥التبصرة للشريازي ص : انظر) ٣(

 .)٦/٢٨٧(، والبحر احمليط )٢/٥٩١(انظر العدة أليب يعلي ) ٤(

 .)٣/٤٤٩(، والتلخيص للجويين )٣/٣٦١(انظر الفصول للجصاص ) ٥(

  .٤٢أمجال اإلصابة للعالئي ص : انظر) ٦(

  .)٦/٧١(، والبحر احمليط )١٧٠: ص (انظر املستصفى) ٧(



        
 

 

 
 
 

 
  

 

٧٩٦

   املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 ةدراسة مقارن  الصحابيقول واالختالف بين اإلجماع السكوتي وتشابهأوجه ال 

مرادهم  وليس )١(")القياس به رتكُي واجب (الدليل يف تأمل غري من للحقيقةا ًمعتقد

  عند األصوليني فال مشاحة يف االصطالح بعد فهم املعىن، املتعارف عليه التقليد ب
  . واهللا أعلم

  
 .في حجية قول الصحابي: المطلب الثاني

اختلف علماء األصول يف حجية قول الصحايب، وقبل سرد أقواهلم يتعني على 

  :النزاع، وذلك على النحو التايلّحمل الباحث حترير 

  :النزاعّمحل تحرير : ًأوال
 ، يأخذ حكم احلديث النبويجةفهو ح الرفع حكم له كان إذا الصحايب قول .١

، "كذا يفعلون كانوا" أو "بكذا أمرنا"أو  ،"كذا السنة من" الصحايب كقول

  .ُأو كان مما ال مسرح لالجتهاد فيه، ومل يعرف عنه األخذ عن أهل الكتاب
 منياملتقد أصحابنا بني خالف وال: "السرخسي يقول الصدد و�ذا

 يف للقياس مدخل ال فيما حجة الصحابة من الواحد قول أن ،واملتأخرين

ا ًأحد ألن وهذا ...بالرأي تعرف ال اليت املقادير حنو وذلك .فيه احلكم معرفة
 على الشرع حكم يف قوهلم حيمل أن جيوز وال ،القول يف ا�ازفة �م يظن ال

 قوهلم محل ويف بروايتهم يناإل انتقل إمنا النصوص من الدين طريق فإن ؛الكذب

 الرأي إال يبق فلم روايتهم يبطل وذلك ،بفسقهم ٌقول والباطل ،الكذب على
 فتعني ،الباب هذا يف للرأي مدخل وال ،الوحي عليه ينزل ممن السماع أو

 ذكر لو أنه شك وال ، اهللا رسول عن كروايتها ًمطلق فتواه وصار السماع

 به أفىت إذا فكذلك به احلكم إلثبات حجة ذلك لكان اهللا رسول من مساعه
  .النزاعّحمل ، وهذا خارج عن )٢("السماع إال لفتواه طريق وال

   . على رأيه، فهذا إمجاعووافقه الصحابة انتشر إذا الصحايب قول .٢

 إمجاع فهو ،خمالف له يوجد وملبني الصحابة  انتشر إذا الصحايب قول .٣
  .سكويت

                                                           

 .)١٥٩: ص(لقطلوبغا  املنار خمتصر شرح األفكار خالصة: انظر) ١(

  .بتصرف) ٢/١١٠(انظر أصول السرخسي ) ٢(



        
 

 

 
 
 

 
  

 

٧٩٧

   املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 ةدراسة مقارن  الصحابيقول واالختالف بين اإلجماع السكوتي وتشابهأوجه ال 

 ابن قال .ليس حجة باتفاقفإنه الصحابة، خالفه غريه من  إذا الصحايب قول .٤

 آخر صحايب على حجة ليس الصحايب قول أن على العلم أهل اتفق السبكي
  .النزاعّحمل ، فهذا خارج )١("جمتهد

، أو حيكم ًكأن يقول الصحايب قوال: خيالفه غريه ومليشتهر  مل إذا الصحايب قول .٥

، فهذه احلالة هي صحابة خمالفتهٍحبكم، ومل يثبت اشتهاره، ومل ينقل عن غريه من ال
  .النزاع يف هذه املسألةّحمل 

 الصحايب الذي وقع إن قول :بأن يقال :النزاع بعبارة أخرىّحمل وميكن حترير 

 مما أقره، أو فعله أو قاله سواء الصحايب به أخذ الذي الفقهي الرأي: فيه اخلالف هو
  .الصحابة من أحد خيالفه ومل ،هالصحابة وأقرو بني ينتشر ومل الرفع، حكم له يكن مل

 العقائد مسائل من فيه للرأي جمال ال ما به خيرج) الفقهي الرأي: (فقولنا

 السنة من: الصحايب قول حنو به خيرج) الرفع حكم له يكن مل مما: (وقولنا. وحنوها
 لو ما به خيرج) وأقروه الصحابة بني ينتشر ومل: (وقولنا. كذا يفعلون كانوا أو كذا،

 خيرج) الصحابة من أحد خيالفه ومل: (وقولنا. ا ًإمجاع يصبح ألنه الصحابة، فأقره تشران

  .الباقني على حجة أحدهم قول فليس الصحابة، من أحد خالفه لو ما به
  

  .حكاية األقوال في المسألة: اًثاني

  :قول الصحايب على أقوالب  االحتجاجوقد اختلف العلماء يف
احلنفية، وقال به مالك، والشافعي يف مذهبه ، وهو مذهب اً مطلقحجةأنه  .١

اًالقدمي، واجلديد أيض
 )٣(.، ومجهور أهل احلديث، وأظهر الروايتني عن أمحد)٢(

سب هذا القول للشافعي يف اجلديد، ورواية عن أمحد، وهو ُ، ونليس حبجة .٢
 )٤(.زايل واآلمدي، وقالت به املعتزلةاختيار الغ

                                                           

 .)٢/٦٦٨( ، والردود والنقود للبابريت)١٩٢ /٣ (املنهاج شرح يف اإل�اج: انظر) ١(

 .)٨/٥٨(، والبحر احمليط ٣٧-٣٦إمجال اإلصابة ص : انظر) ٢(

، وشرح تنقيح الفصول )٤/١١٧٨( ، والعدة أليب يعلى)٢/١٠٥(أصول السرخسي : انظر) ٣(

  .٣٦، وإمجال اإلصابة للعالئي ص )١/٤٦٧( ، وروضة الناظر البن قدامة٤٤٥للقرايف ص 

  .٣٦، وإمجال اإلصابة ص)٤/١٤٩(، واإلحكام لآلمدي )١/١٦٨(املستصفى للغزايل : ظران) ٤(



        
 

 

 
 
 

 
  

 

٧٩٨

   املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 ةدراسة مقارن  الصحابيقول واالختالف بين اإلجماع السكوتي وتشابهأوجه ال 

حجة إذا خالف القياس، ومنهم من يراه فبعضهم يرى أنه : يف ذلكالتفصيل  .٣

 بعضهم احلجة يف القياس ال يف :حجة إذا وافق القياس، وهؤالء اختلفوا فقال
احلجة قول اخللفاء : طائفةوقال .  احلجة يف قوله:البعض اآلخر قالوقوله، 

احلجة يف قول أيب بكر الصديق وعمر بن : الراشدين فقط، وقال طائفة

 )١(.مها فقط دون غرياخلطاب 
، وذلك لقوة أدلتهم فقد استدلوا بأدلة والذي يظهر للباحث رجحان القول األول

  :منها

 َّ يل ىل مل يك ىك  مك لك اك يق ُّ : قوله تعاىل  - أ 

 يل ىل مل خل ُّ : ، وقوله تعاىل]١٨: الفتح[

: التوبة[ َّ خن حن جن يم ىم مم خم  حم جم

١٠٠[.  
َعنه كيف ال يقتدى به ويـتبع يف ا ًمن كان مرضي: وجه الداللة  )٢(.قولهَُّ

 مما وهذا: "، قال العالئي")٣(أصحايب كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتدمي: "حديث  - ب 

 من وإما ،به لالحتجاج إما ؛ذكره على األصول وأئمة الفقهاء عليه أطبق
 وال صح احلديث وكأن ،داللته وجه على يعرتض مث ،بذلك يقول من جهة

 .)٤("الكبار املسانيد يف وال الستة الكتب يف خيرج مل فإنه كذلك بد، وليس

 ،كان منهم واحد ٍبأي لالهتداءا ًالزم االقتداء جعل  النيب أن: وجه الداللة
 االقتداء فإن املصيب وغري املصيب بني لفرق وإال ،حجة أنه على يدل وذلك

  )٥(.اهتداء ليس املصيب بغري

                                                           

  .)٨/٥٥(، والبحر احمليط ٣٦إمجال اإلصابة ص : انظر) ١(

 .٥٧إمجال اإلصابة ص : انظر) ٢(

، وإعالم )٢/٩٢٣( الرب جامع بيان العلم البن عبد: ضعفه مجاعة من أهل العلم، انظر) ٣(

، والتلخيص احلبري البن )٩/٥٨٤( ، والبدر املنري البن امللقن)٢/١٧١(م املوقعني وابن القي

 .)٤/٤٦٢( حجر

 .)٤/١١٨٥(، والعدة ٥٨إمجال اإلصابة ص : انظر) ٤(

 .)٢/١٧١(، وإعالم املوقعني البن القيم ٦٠إمجال اإلصابة ص : انظر) ٥(



        
 

 

 
 
 

 
  

 

٧٩٩

   املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 ةدراسة مقارن  الصحابيقول واالختالف بين اإلجماع السكوتي وتشابهأوجه ال 

 به الفتياو بقوهلم واألخذ عنهم ورد فيما الصحابة اتباع على أمجعوا التابعني أن  - ج 

أيضا، قال العالئي وهذا  االجتهاد أهل من وكانوا منهم أحد من نكري غري من
 )١(.املعتمد

 على واطلعوا ، اهللا الرسول كالم وفهموا ،التنزيل حضروا  الصحابة أن  -د 

 إال تدرك ال اليت واحملامل األسباب من الكالم عليه خرج وما ،القضايا قرائن
 ملا التصرف وحسن القرائح وحدة الثاقب بالفهم تعاىل اهللا وخصهم ،باحلضور

 ؛اجلليلة املناقب من ذلك غري إىل والورع والزهد اخلشية من فيهم اهللا جعل

 أقواهلم مصادفة الظن على فيغلب باملقاصد وأعلم بالتأويل أعرف فهم
  )٢(.اخلطأ عن والبعد منه القرب أو الصواب وأفعاهلم

 فهي زما�م يف تنكر ومل انتشرت فان حابةالص أقوال وأما(: قال ابن تيمية

  .)٣()العلماء مجاهري عند حجة

 

 

                                                           

 .٦٦إمجال اإلصابة ص : انظر) ١(

 . ابن القيم يف االستدالل حلجيته يف كتابه إعالم املوقعني، وقد أطالاملصدر السابق: انظر) ٢(

  .)٢٠/١٤(انظر جمموع الفتاوى ) ٣(



        
 

 

 
 
 

 
  

 

٨٠٠

   املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 ةدراسة مقارن  الصحابيقول واالختالف بين اإلجماع السكوتي وتشابهأوجه ال 

  

  

  

   املبحث الثالث

  السكويت  اإلمجاع املقارنة بني

  وقول الصحايب
  

  : وفيه مطلبان

  .أوجه التشابه: املطلب األول

  . أوجه االختالف: املطلب الثاين
  



        
 

 

 
 
 

 
  

 

٨٠١

   املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 ةدراسة مقارن  الصحابيقول واالختالف بين اإلجماع السكوتي وتشابهأوجه ال 

 

 :توطئة

السكويت،  اإلمجاع  تعريفصويل يفسبق يف املبحثني السابقني بيان اخلالف األ

ظهر للناظر تشعب اخلالف قد  و وكذلك يف حكم االحتجاج �ما،وقول الصحايب،
 بينهما؛ ألن بعض وجوه الفرقاجلمع و، وهذا سيظهر أثره عند بيان وجه ذلكيف 

، وإال حجيتهتعريفه أو يف ًالتشابه بينهما ستكون بناء على أحد األقوال الواردة يف 

  .اًوجه اختالف بينهما كما سيأيت بيانه الحقسيكون 
يضاف لذلك أنه من الضروري مراعاة نسبة تلك الفروق إىل أصحا�ا، حبيث 

يقال ال  إىل عامة األصوليني، ف الفروقلكتينسب كل قول إىل صاحبه، وال يعمم 

قول عامة : ، هوالصحابة فقطعصر السكويت منحصر يف  اإلمجاع نإ: ًمثال
، بل قال به بعضهم كما سيأين  قول عامتهم:ألن هذا القول ليس هواألصوليني؛ 

ذكره، وإمنا الغرض هنا التنبيه إىل أن أوجه التشابه واالختالف ستبىن وفق ما رجحه 

  . وشروطه فيهالعامل يف معىن املصطلح األصويل، ويف مدى االحتجاج به
 .صحابيالسكوتي وقول ال اإلجماع بينأوجه التشابه : لمطلب األولا

  :)سمما يقع عليه اال(األصوليين أنهما اسمان لدليل واحد عند بعض  .١

قول الصحايب إذا انتشر ومل يوجد له أن  ذهب طائفة من األصوليني إىل
ً وبناء ال يتصور إمجاع سكويت إال من الصحابة فقط،مجاع سكويت، وإ فهو ،خمالف

 :الثانية والطريق: " ال العالئيقن كال الدليلني امسان ملسمى واحد، إعلى رأيهم هذا ف

ّخص  من قول  من ذلك قال. بعدهم من دون  الصحابة بعصر املسألة صورةَ
 كتابه يف الصباغ بن نصر بوأو الفقه، أصول كتابه يف القطان احلسني بوأ أصحابنا

 وابن واملنخول، املستصفى يف والغزايل احلجة، كتابه يف السمعاين بن املظفر العدة، وأبو

 متأخريهم من القرطيب واختاره املالكية، من الوهاب عبد القاضي وقاله وغريهم، هان،بر
، )١("التكليفية باملسائل وخصه الروضة يف احلنبلي الدين موفق والشيخ ،سيأيت كما

 مما هذه وكل: "ومال العالئي إىل ترجيح هذه الطريقة واستدل هلا، وختم كالمه بقوله

 باحلق، الصدع من عليه اهللا جعلهم ملا ؛  الصحابةبعصر املسألة اختصاص يقوي

                                                           

  .)٢١: ص (للعالئي اإلصابة إمجال: انظر) ١(



        
 

 

 
 
 

 
  

 

٨٠٢

   املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 ةدراسة مقارن  الصحابيقول واالختالف بين اإلجماع السكوتي وتشابهأوجه ال 

 ال األمة هذه قرون خري وأ�م الئم، لومة اهللا يف تأخذهم ال وأ�م الدين، يف والقوة

 لو مث. العصر وانقراض الزمن طول ومع به، البلوى تعم أو وقوعه، يتكرر فيما سيما
، وبذلك )١("حجة فيكون ٌظين ٌإمجاع أنه ريب فالا ًقطعيا ًإمجاع يكون ال ذلك أن سلم

يظهر أن هؤالء العلماء يسمون قول الصحايب الذي انتشر ومل يوجد له خمالف باإلمجاع 

  )٢(.السكويت، وقد سبق أنه هذه الصورة إحدى صور قول الصحايب
يف عصر الصحابة، وأنه ا ًالسكويت ليس منحصر اإلمجاع أما الذين يرون أن

 يف كل عصر، فال يرون هذا وجه تشابه بينهما بل السكويت اإلمجاع جيوز انعقاد

األول ال ينحصر  فالسكويت وقول الصحايب؛ اإلمجاع بالعكس يرون أنه من الفروق بني
  )٣(.يف عصر الصحابة خبالف الثاين فهو خاص �م

 :من حيث منشأ الدليل .٢

فإمجاع الصحابة السكويت وقول الصحايب الذي مل يعرف له خمالف، اشرتكا 
د من يرامها حجة صدرا عن الصحابة، ، فكال الدليلني عن، ومصدرهشأ الدليليف من

  .وهذا ظاهر

 :من حيث االحتجاج به .٣
وقد بينا ذلك اشرتك هذان الدليالن يف وقوع االختالف يف االحتجاج �ما، 

  ، )٤(فيما سبق

 به تعم مل إذا وأما موافق، أنه الحتمال يتعني فال املخالف أما: "قال القرايف
 نقلته الذي وهذا ال؟ أم وحجة إمجاع هو هل السكويت، اإلمجاع على فيتخرج لبلوىا

 ليس أنه السكويت اإلمجاع يف مذهبه كان وملا احملصول، يف الدين فخر اإلمام قول هو

  .)٥("املتقدم اخلالف على يتخرج وهو كذلك، هنا قال حجة، والا ًإمجاع

                                                           

  .٣٠-٢٩ص  للعالئي اإلصابة إمجال: انظر) ١(

 .انظر ص ) ٢(

 .)٧/٣٧٩٩( انظر التحبري شرح التحرير) ٣(

 …، وص…ص: انظر) ٤(

  .)٣٣٢: ص (فصولال تنقيح شرح) ٥(



        
 

 

 
 
 

 
  

 

٨٠٣

   املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 ةدراسة مقارن  الصحابيقول واالختالف بين اإلجماع السكوتي وتشابهأوجه ال 

ى األحكام الشرعية، وهو ح االستدالل �ما علوالصحيح أ�ما حجة يص

.اًمذهب اجلمهور، كما مر سابق
)١(  

 :ّنوع المستدل عليه .٤

الشرعية األحكام دليالن يستدل �ما على فاإلمجاع السكويت، وقول الصحايب 

 اإلمجاع  يفقال ابن النجارفيصح أن يكونا دليلني على حكم تكليفي، االجتهادية، 
 تكليف ال ما ليخرج" تكليفية اجتهادية" مسألة" يف "واحد" جمتهد وقول": السكويت

 ينظر مدة ومضت " قوله"انتشر إن "حذيفة من أفضل عمار: ًمثال القائل كقول. فيه

 قبل "ذلك وكان" ينكر ومل وسخط، رضى قرينة عن "قوله" وجترد "القول ذلك" فيها
 أمحد إلماما عند" ظين إمجاع "لغريها ًتقليد قاله أنه احتمل ما ليخرج" املذاهب استقرار

 وذلك.أصحابه وأكثر الشافعي عن وحكي. واملالكية احلنفية وأكثر وأصحابه  :

 يف والتابعي الصحايب قول يف يأيت ولذلك. عادة سكو�م لبعد املوافقة الظاهر ألن
 به، يصرح مل أحد كل أن ومعلوم وحنوه،" يرون أو يقولون كانوا: "احلجة معرض

 فعل على.  سكوته من مستمد وهو ذلك، ألنكر وإال باملوافقة، يشعر وسكو�م

  )٢("داع؟ بال أحد
 يف املوفق وقال: "وكذلك اتفقا يف كو�ما ال يشمالن األمور الدنيوية

 واللغوي الدنيوي، األمر يشمل فال ديين، أمر على": خمتصرها "يف والطويف ،"الروضة"

  .)٣("لغزايلا قال وكذا ،ًمفصال اإلمجاع آخر يأيت ما على وحنومها
 : بهَّلنوع المستد .٥

فاإلمجاع السكويت يصح أن يكون على قول أو فعل أو تقرير، وكذلك مذهب 

  . الصحايب يصح أن يبىن على قوله أو فعله أو تقريره

                                                           

  …، وص…ص: انظر) ١(

 ، وشرح خمتصر الروضة للطويف)٢٥٥-٢/٢٥٣(انظر شرح الكوكب املنري البن النجار) ٢(

  .)٤/١٦١١(، والتحبري )٣/٧٩(

 .)١٥٢٥/ ٤ (التحرير شرح انظر التحبري) ٣(



        
 

 

 
 
 

 
  

 

٨٠٤

   املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 ةدراسة مقارن  الصحابيقول واالختالف بين اإلجماع السكوتي وتشابهأوجه ال 

 واألفعال األقوال، ّفيعم االعتقاد، احتاد: باالتفاق واملراد: "قال املرداوي

 أو الصحايب قول أن على بناء يتجه قد هذا: "، وقال الطويف)١("والتقرير والسكوت
  )٢(."اًسكوتيا ًإمجاع يكون عنه، الباقني سكوت مع فعله

ًفهما متشا�ان فيما يـبـنيان عليه، فكالمها يصح أن يستدل به بناء على قول  َ ُْ
  . أو فعل أو تقرير

 

 : في عصرهعدم وجود المخالف .٦

ما من هذا ِلَإن س فالصحابة،فكالمها حيتج �ما بشرط عدم وجود خمالف من 
 قال إذاآخر فال حيتج بقوله، وكذا ا ًحجة، وإن خالف الصحايب صحابييكونا املانع 

 اتفق: "قال ابن السبكي .اًسكوتيا ًوأنكر عليه البعض ال يكون إمجاع ًبعضهم قوال

قال ، و)٣("جمتهد آخر صحايب على حجة ليس الصحايب قول أن على العلم أهل
 .بأقواهلم ينعقد كما بأفعاهلم، ينعقد اإلمجاع أن: فيه ما غاية: "املارديين الشافعي

 ومل قول إىل ذهبوا إذا العصر علماء بعض أن إىل يشري" البعض وفعل البعض، بقول"و

 غري من الباقون وسكت الفعل أو القول ذلك وانتشر فعل، إىل أو اآلخرون، خيالفوهم
  )٤(".باالنتشار هقيد وهلذا به، راضون كأ�ما ًإمجاع كان: إنكار

 : في كتب األصولمظان وجودها .٧

يلحظ الناظر يف كتب األصول أن مظان هذين الدليلني مها باب اإلمجاع، 
مجاع الصحابة إ مسائل بعض أن املؤلف يعزو، بل جيد الباحث ومسألة قول الصحايب

وقد : لة قول الصحايبأالسكويت إىل مسألة قول الصحايب، والعكس كأن يقول يف مس

. بق بيا�ا يف باب اإلمجاع، مما يدل على تشابه هذه الدليلني وتداخل مباحثهماس

                                                           

  .٣٤، إمجال اإلصابة ص )١٥٢٢/ ٤ (املصدر السابق: انظر) ١(

 احمليط ، والبحر٤٢٣ص الفصول تنقيح ، وشرح)٧٤٢/ ٣ (ةالروض خمتصر شرح: انظر) ٢(

)٤٧٦-٦/٤٧٥ (. 

  .)١٩٢/ ٣ (املنهاج شرح يف اإل�اج: انظر) ٣(

، ورسالة يف أصول )٢٠٧: ص (الورقات للمارديين ألفاظ ّحل على الزاهرات األجنم: انظر) ٤(

 .١٩٨، ومذكرة يف أصول الفقه للشنقيطي ص ٨٣الفقه للعكربي ص



        
 

 

 
 
 

 
  

 

٨٠٥

   املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 ةدراسة مقارن  الصحابيقول واالختالف بين اإلجماع السكوتي وتشابهأوجه ال 

وحىت تتمكن من مجع املادة العلمية ألي منهما البد من مراجعة هذين البابني حىت 

  )١(. كل مسائلهماتستوعب
 قبيل يف دخل َخيالف، ومل انتشر إذا لكن: " فعلى سبيل املثال، يقول الربماوي

 جمرد يف ال فيه، فاحلجية ،"اإلمجاع كتاب "يف فيه اخلالف سبق وقد كويت،الساإلمجاع 

  )٢(".كذلك كان الصحابة، عصر غري يف كان لو وهلذا الصحايب؛ قول
  يف.}فسبق ينكر ومل انتشر فإن{: قوله: "يقول املرداوي عن قول الصحايبو

  .)٣("ًاحمرر السكويتاإلمجاع 

  
 :ثر الفقهيمن حيث األ .٨

 شاهدة الفقهني استعمال يف استنباط األحكام الفقهية، وكتب فكال الدليل

يف ا ًكبريا ً بل جيد الناظر أن هلما أثر.ةم فقهياحكأباستدالل العلماء �ما يف إثبات 
ٍيف استعمال ذلك بني مقل ، مع تفاوت بني املذاهب الفقهية استنباط األحكام

  )٤(.ومستكثر

 :يقدمان على القياس .٩
، فاإلمجاع السكويت، وقول الصحايب بينهماه ه التشابمن أوجا ًأيضوهذا 

 مقدم حجة انفرد إذا الصحايب قول أن ثبت قد: "قال أبو يعلىيقدمان على القياس، 

 وبعض حنيفة أيب أصحاب وقول أصحابنا قول من الصحيح يف القياس على
  .)٥("الشافعية

                                                           

، وشرح ١٤٨، واملستصفى للغزايل ص )٢/١٢٩(التلخيص للجويين : لى سبيل املثالانظر ع) ١(

 .٢٠٧االجنم الزاهرات ص ) ٤/٤٢٢( ، وشرح الكوكب املنري)٩/٧٨(خمتصر الروضة

 .)١٧٣/ ٥ (للربماوي السنية الفوائد) ٢(

  .)٣٧٩٩/ ٨ (التحرير شرح انظر التحبري) ٣(

 مذهب: حكام الشرعية لكمال بوزيدي، وحبثحبث قول الصحايب وأثره يف األ: ينظر) ٤(

 .العبادات لنزار معروف بننت فقه يفًتطبيقا  ربعةاأل األئمة مذاهب يف وأثره الصحايب

، وإمجال )١/٤٦٦(، وروضة الناظر )٢/١٠٥(، وأصول السرخسي )١١٦١/ ٤ (العدة: انظر) ٥(

  .)٨/٦٤( ، والبحر احمليط٣٥اإلصابة ص



        
 

 

 
 
 

 
  

 

٨٠٦

   املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 ةدراسة مقارن  الصحابيقول واالختالف بين اإلجماع السكوتي وتشابهأوجه ال 

 اخلصوم رهذك ملا شبهة نوع عن خيلو ال اإلمجاع هذا نإ: "وقال البخاري

 هذا مع لكنه اإلمجاع وجوه من القواطع دون ويكون ،عليه ًمستدالا ًإمجاع فيكون
  .)١("القياس على مقدم

  
  .  بينهماأوجه االختالف: المطلب الثاني

 :االنتشار وعدمه .١

فقد اشرتط مجع من األصوليني يف قول الصحايب الذي وقع اخلالف يف 

الذي من شرطه عن إمجاع الصحابة السكويت أن يكون غري منتشر، حىت مييزه : حجيته
فينتشر، فيسمون هذا  ًقوالوصورته أن يقول أحد الصحابة بينهم، ا ًأن يكون منتشر

، وقد عقد الشريازي يف كتابه التبصرة مسألتني ال قول صحايبا ًسكوتيا ًالنوع إمجاع

لذي وقع فيه للتفريق بني ما كان من قبيل اإلمجاع، وما كان من قبيل قول الصحايب ا
 وانتشر الصحابة علماء يف ذلك وظهر ًقوال الصحايب قال إذا: مسألة: "اخلالف، فقال

: مسألة: "يف املسألة الثانيةوقال )٢("به مقطوعاا ًإمجاع ذلك كان خمالف له يعرف ومل

 قوله يف عليه القياس ويقدم حجة ذلك يكن مل ينتشر ومل ًقوال الصحايب قال إذا
 مالك قول وهو به العموم وخيص القياس على يقدم حجة هو القدمي يف اجلديد، وقال

  .)٣("وأمحد

 ومل حبكم حيكم أو ًقوال الصحايب يقول أن: "وكذا صنع العالئي حيث قال
 هي الصورة ذلك، وهذه يف خمالفة الصحابة من غري عن يؤثر وال اشتهار فيه يثبت

 .)٤("متعددة أقوال فيها عنهم، وللعلماء يوجد ما أكثر

 : العصراشتراط .٢

                                                           

  .)١٥٠٨/ ٥ (، العدة)٢٣٢/ ٣ (لبخاريل األسرار كشف: انظر) ١(

، ومذكرة يف أصول ٣٣٥، واملسودة ص )٤/١١٧٠(، والعدة )٣٩١: ص (التبصرة: انظر) ٢(

  .١٩٨الفقه للشنقيطي ص

، ورسالة يف أصول ٣٣٦، واملسودة ص )٤/١١٧٨(، والعدة )٣٩٥: ص (التبصرة: انظر) ٣(

 .١٤١-١٣٩الفقه للعكربي ص

  .)٣٥: ص (اإلصابة إمجال: انظر) ٤(



        
 

 

 
 
 

 
  

 

٨٠٧

   املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 ةدراسة مقارن  الصحابيقول واالختالف بين اإلجماع السكوتي وتشابهأوجه ال 

السكويت يتصور وقوعه يف عصر  اإلمجاع الذي عليه مجهور األصوليني أن

هذا، فالفرق بينه وبني قول  وكذلك يف العصور الالحقة، فبناء على رأيهمالصحابة 
 قول الصحايب السكويت يكون يف كل عصر خبالف اإلمجاع نإحيث الصحايب ظاهر 

  )١(.فيختص بالصحابة فقط

 :حتجاج بهوقت اال .٣
 ،ه وال يشرتط انقراض العصرانعقادحني من فاإلمجاع السكويت يكون حجة 

من يشرتط انقراض يصبح حجة على أهل ذلك العصر والعصور الالحقة، إال عند بذلك و

  . فيهفالبد من ذلكالعصر 
خبالف قول الصحايب فإنه ليس حجة على صحايب آخر، وإمنا يكتسب كونه 

عليه، وهو بذلك يكون حجة على من بعد اإلنكار  وعدم بسكوت الباقني ًدليال

   .الصحابة ال على الصحابة أنفسهم
وقد سبق ذكر تعريف القاضي أيب يعلى لإلمجاع السكويت، وذكر من قيود 

 مل ممن ثريفك السكويت اإلمجاع جوزنا وإذا: "يقول القرايف، و)٢(انقراض العصر: التعريف

 قد القويل اإلمجاع أن الفرق  سبب.السكويت يف اعتربه القويل يف العصر انقراض يعترب
 يكون أن احتمال يف السكويت ويف لالنتظار، معىن فال نفسه يف مبا واحد ّكل صرح

  .)٣("رضاه علمنا مات فإذا العصر، ينقرض حىت فينتظر النظر، مهلة يف الساكت

 نشرتطه أن فال يف ا�معني العصر انقراض اشرتطنا إذاّفإنا : "وقال ابن تيمية
 االحتجاج كان وإذا، ًاوفاق حجة يكون ال عنه رجوعه بعد قوله فإن أوىل الواحد يف

 حيا�م يف اجلماعة بقول حيتج فألن اتباعه؛ يبطل رجوعه أن مع يف حياته الواحد �ذا

  .)٤("أوىل

                                                           

  .٢٠ص  اإلصابة إمجال: انظر) ١(

  .٧٨٧انظر ص ) ٢(

، وأصول الفقه ال بن مفلح ٣٢١- ٣٢٠، واملسودة ص )٣٣٢ (الفصول تنقيح انظر شرح) ٣(

  .٢٠، وإمجال اإلصابة ص)٢/٤٢٨(

  .)٣٢٢: ص (املسودة: انظر) ٤(



        
 

 

 
 
 

 
  

 

٨٠٨

   املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 ةدراسة مقارن  الصحابيقول واالختالف بين اإلجماع السكوتي وتشابهأوجه ال 

 غريه يلزم وال الرجوع حيتمل الصحايب قول إن: قوهلم وأما: "ويقول البخاري

 رجوعه يظهر ومل الصحايب من وجد إذا فيما وقع كالمنا ولكن فكذلك ابةالصح من
  .)١("القول ذلك يف إياه غريه خالف وال ذلك عن

  :مخالفتهحكم  .٤

 مبجرد  خمالفتهحترم - العصر من ال يشرتط انقراض عند-  السكويتاإلمجاع 
.  بعدهموملن جاء من ا�معني أنفسهم ، ألنه بذلك أصبح حجة يلزم اتباعهاانعقاده

، بل خبالف قول الصحايب فإنه جيوز للصحايب اآلخر خمالفته إذا ظهر له ضعف قوله

  .أن يرجع عن قوله إذا ظهر له عدم صحتههو جيوز له 
 على الراجح من كونّيصح وهذا الفرق : " الدكتور يوسف الشراحيقول

 اإلمجاع ، لكن لو شرطنا انقراض العصر يفاًوحجة مطلقا ًالسكويت إمجاعاإلمجاع 

وفاق بينه وبني قول الصحايب، جلواز ّحمل السكويت، فال يتجه هذا الفرق، بل يصبح 
  .)٢("قبل انقراض العصر عن قوهلم، وجواز رجوع الصحايب عن قوله اإلمجاع رجوع أهل

هذا الوجه من الفرق خارج ":  بقوهلاهذا الفرق نوف العتييب ت الدكتورةَفَّوضع

يب الذي يصدر ويراد هنا هو قول صحايب ال خيالفه نطاق البحث، فقول الصحا
  .)٣("صحايب آخر، وكذلك ال يثبت رجوع هذا الصحايب عن قوله

ض عصر ا�معني والذي يظهر أن هذا الفرق وجيه؛ ألن من ال يشرتط انقرا

حجة عليهم، خبالف قول أصبح لزم اجلميع به، ويرى أنه بذلك ُسي اإلمجاع يف صحة
 وهذا ال يتأتى إال بعد ،يم كونه حجة إال إذا مل يوجد له خمالفالصحايب فال يستق

 اإلمجاع  غريه من الصحابة، وبذلك افرتقهوقت طويل، وله أن يرجع عن قوله أو خيالف

  .السكويت عنه �ذا االعتبار

                                                           

  .)٢٢٣/ ٣ (األسرار كشف: انظر) ١(

 عن كتاب الفروق ً، نقال١٠٥ ص  ليوسف الشراحل األصوليني بإمجاع الصحابةاستدال:  انظر)٢(

  .١٨٩: األصولية يف األدلة املختلف فيها لنوف العتييب ص

  .١٨٩انظر الفروق األصولية يف األدلة املختلف فيها لنوف العتييب ص ) ٣(



        
 

 

 
 
 

 
  

 

٨٠٩

   املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 ةدراسة مقارن  الصحابيقول واالختالف بين اإلجماع السكوتي وتشابهأوجه ال 

 

  اخلامتة
  

  : رب العاملني، والصالة والسالم على سيد املرسلني، أما بعداحلمد هللا

ِو يـلملم أوراقه يف ختام هذا البحث أن يسجل أهم فيحسن بالباحث وه
ْ َُ

  :  وكذلك أهم التوصياتالدراسة،النتائج اليت توصلت إليها 

  

  :أهم النتائج

ًالسكويت، اجتاه جيعله خاص اإلمجاع ظهور اجتاهني لألصوليني يف تعريف .١ ا ٌ

 .يف كل عصرا ًوممكنا ًمتصورُ، واآلخر يأىب هذا احلصر، وجيعله بالصحابة 

إلمجاع السكويت دليل معترب وهو الصحيح من أقوال أهل العلم، وعليه تدل نصوص األئمة ا .٢

 .األربعة 

اختلف العلماء يف بيان من هو الصحايب الذي يصدق عليه هذا اللقب الشريف  .٣

به ومات على ا ً مؤمنأوهلما يرى أن كل من لقي النيب : على أقوال، أشهرها قولني

 عامة احملدثني وكثري من األصوليني، والثاين يرى أنه ذلك فهو صحايب، وهو قول

 .خيتص مبن طالت صحبته بالنيب 

 وقول الصحايب إذا انتشر ومل يوجد له خمالف حجة يصح االستدالل �ا، وه .٤

 .قول مجهور أهل العلم

دليل قول الصحايب  والسكويت اإلمجاع  دليليظهر للباحث وجود تشابه بني .٥

الدليل، ومن حيث  منشأ حيث عليه االسم، منما يقع : يف أمور منها

َّاالحتجاج به، ومن حيث نوع املستدل به، ومن حيث املستدل عليه، وعدم  َّ

وجود املخالف يف عصر، ومظان وجودمها يف كتب األصول، ومن حيث األثر 

 وهل يقدمان على القياس؟الفقهي، 



        
 

 

 
 
 

 
  

 

٨١٠

   املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 ةدراسة مقارن  الصحابيقول واالختالف بين اإلجماع السكوتي وتشابهأوجه ال 

 االنتشار :اوكذلك ظهر للباحث وجود فروق واختالف بينهما يف أمور منه .٦

 .وعدمه، واشرتاط العصر، ووقت االحتجاج به، وحكم خمالفته

  

  :أهم التوصيات

العناية بالدراسات اليت �تم ببيان الفروق بني املصطلحات أو املسائل  .١

 .ذلك يف مقررات املاجستري والدكتوراه لطالب الفقه وأصولهجعل األصولية، و

 تقومي هذه الفروق وتوجيهها، االهتمام بعلم الفروق يف أصول الفقه وكذلك .٢

زال حيتاج ملزيد من األحباث يوأزعم أن هذا ا�ال الوتوجيه الباحثني إليه، 

 .والدراسات واملشاريع

  

 أن يتقبل منا هذا العمل، ويرزقنا الصواب واإلخالص، وجينبنا ويف اخلتام أسأل اهللا 

نبينا حممد وآله وصحبه اخلطأ واخلطل يف القول والعمل، وصلى اهللا وسلم وبارك على 

  .وسلم، وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني



        
 

 

 
 
 

 
  

 

٨١١

   املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 ةدراسة مقارن  الصحابيقول واالختالف بين اإلجماع السكوتي وتشابهأوجه ال 

 

  ثبت املصادر واملراجع
 السبكي الكايف عبد بن علي اإلسالم شيخ: املؤلف املنهاج شرح يف اإل�اج   

، )ه٧٧١: ت (السبكي علي بن الوهاب عبد الدين تاج وولده) ه٧٥٦: ت(

: صغريي، الناشر اجلبار عبد الدين نور الدكتور- الزمزمي مجال أمحد الدكتور: ت

 - ه ١٤٢٤ األوىل،: الرتاث، الطبعة وإحياء اإلسالمية للدراسات البحوث دار
  .م٢٠٠٤

  رسالة دكتوراه يف كلية ًالسكويت دراسة وتطبيقا حملمد إقبال الندوي، اإلمجاع

  .م، السعودية١٩٩١- ه١٤١١الشريعة جبامعة أم القرى، 
  بن حسن التقعيد االصويل والتطبيق الفقهي هليثمعند الشافعي بنياإلمجاع  

م، ٢٠٠٣ -ه ١٤٢٤ رسالة ماجستري يف كلية الشريعة جبامعة أم القرى، ُأسطى،

   .السعودية
 كيكلدي بن خليل الدين صالح: الصحابة، املؤلف أقوال يف اإلصابة إمجال 

 إحياء مجعية: األشقر، الناشر سليمان حممد. د: ، احملقق)ه٧٦١ :ت (العالئي

  .ه١٤٠٧ األوىل،: الكويت، الطبعة -  اإلسالمي الرتاث
  ،إحكام الفصول يف أحكام األصول، أليب الوليد سليمان بن خلف الباجي  

دار الغرب اإلسالمي، بريوت، الطبعة األوىل : عبدا�يد تركي، الناشر: ت

 .م١٩٨٦ - ه ١٤٠٧
 الظاهري حزم بن أمحد بن علي حممد أبو: األحكام، املؤلف أصول يف اإلحكام 

 اجلديدة، اآلفاق دار: شاكر، الناشر حممد أمحد الشيخ :، ت)ه٤٥٦ :ت(

  .بريوت
 اآلمدي حممد بن علي أيب بن علي الدين األحكام، لسيف أصول يف اإلحكام 

  .بريوت املكتب اإلسالمي،: عفيفي، الناشر الرزاق عبد: ، احملقق)ه٦٣١: ت(

 القرشي كثري بن عمر بن إمساعيل فداءال أبو: احلديث، املؤلف علوم اختصار 
   .بريوت العلمية، الكتب دار: شاكر، الناشر حممد أمحد: ، احملقق)ه٧٧٤: ت(

 السرخسي األئمة مشس سهل أيب بن أمحد بن حممد: السرخسي، املؤلف أصول 

  .بريوت - املعرفة دار: ، الناشر)ه٤٨٣: ت(



        
 

 

 
 
 

 
  

 

٨١٢

   املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 ةدراسة مقارن  الصحابيقول واالختالف بين اإلجماع السكوتي وتشابهأوجه ال 

 مشس اهللا، عبد أبو رج،مف بن حممد بن مفلح بن حممد: الفقه، املؤلف أصول 

َالسدحان، الناشر حممد بن فهد الدكتور: ، ت)ه٧٦٣: ت (املقدسي الدين َ َّ :
  .م١٩٩٩ -  ه١٤٢٠ األوىل،: العبيكان، الطبعة مكتبة

 ّرب العاملني، املؤلف عن املوقعني إعالم  سعد بن أيوب بن بكر أيب بن حممد: َ

إبراهيم،  السالم عبد مدحم: ، حتقيق)ه٧٥١: ت (اجلوزية قيم ابن الدين مشس
  .م١٩٩١ -  ه١٤١١ األوىل،: بريوت، الطبعة - العلمية الكتب دار: الناشر

 الدين مشس: الفقه، املؤلف أصول يف الورقات ألفاظ حل على الزاهرات األجنم 

 بن الكرمي عبد: ، احملقق)ه٨٧١: ت (الشافعي املارديين علي بن عثمان بن حممد
  .م١٩٩٩ الثالثة،: الرياض، الطبعة -  الرشد مكتبة: رالنملة، الناش بن حممد علي

 اهللا عبد بن حممد الدين بدر اهللا عبد أبو: الفقه، املؤلف أصول يف احمليط البحر 

   .ه١٤١٤ األوىل،: الكتيب، الطبعة دار: ، الناشر)ه٧٩٤: ت (الزركشي �ادر بن
 عمر امللقن بري، البنالك الشرح يف واآلثار الواقعة األحاديث ختريج يف املنري البدر 

 وعبد الغيط أبو مصطفى :، ت)ه٨٠٤: ت (املصري الشافعي أمحد بن علي بنا

الرياض  والتوزيع، للنشر اهلجرة دار: كمال، الناشر بن وياسر سليمان بن اهللا
  .م٢٠٠٤ - ه ١٤٢٥ االوىل،: الطبعة

 دحمم بن يوسف بن اهللا عبد بن امللك عبد: الفقه، املؤلف أصول يف الربهان 

 بن حممد بن صالح: ، احملقق)ه٤٧٨: ت (احلرمني بإمام املعايل، أبو اجلويين،
 -  ه١٤١٨ األوىل لبنان، الطبعة - بريوت العلمية الكتب دار: عويضة، الناشر

  .م١٩٩٧

 ه٤٧٦: ت (الشريازي علي بن إبراهيم اسحاق الفقه، أليب أصول يف التبصرة( ،
 األوىل،: دمشق، الطبعة -  رالفك دار: هيتو، الناشر حسن حممد. د: ت

  .ه١٤٠٣

 عالء الدين علي بن سليمان : املؤلف، التحبري شرح التحرير يف أصول الفقه
  عوض القرين، . عبد الرمحن اجلربين، د. د: احملقق، )ه٨٨٥: ت(املرداوي 

- ه١٤٢١األوىل، : الطبعةالرياض، -مكتبة الرشد : الناشر، أمحد السراح. د

  .م٢٠٠٠



        
 

 

 
 
 

 
  

 

٨١٣

   املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 ةدراسة مقارن  الصحابيقول واالختالف بين اإلجماع السكوتي وتشابهأوجه ال 

 بن خليل الدين صالح: الصحبة، املؤلف شريف له ثبت ملن تبةالر منيف حتقيق 

القشقري،  أمحد حممد الرحيم عبد: ، احملقق)ه٧٦١: ت (العالئي كيكلدي
  .ه١٤١٠ األوىل،: الطبعة الرياض، العاصمة، دار: الناشر

 حاج أمري بابن املعروف حممد بن حممد بن حممد الدين والتحبري، لشمس التقرير 

   .ه١٤٠٣ الثانية،: العلمية، الطبعة الكتب دار: ناشر، ال)ه٨٧٩: ت(
 بن علي بن أمحد: الكبري، املؤلف الرافعي أحاديث ختريج يف احلبري التلخيص 

 بن حسن عاصم أبو: ، حتقيق)ه٨٥٢: ت (العسقالين حجر بن أمحد بن حممد

 - ه ١٤١٦ األوىل،: مصر، الطبعة - قرطبة مؤسسة: قطب، الناشر بن عباس
  .م١٩٩٥

 َالكلوذاين اخلطاب َُأبو أمحد بن الفقه، حملفوظ أصول يف لتمهيدا َ ْ ، )ه ٥١٠ :ت (َ

 البحث مركز: الناشر إبراهيم بن علي بن وحممد عمشة أبو حممد مفيد :ت
 ه ١٤٠٦ األوىل،: القرى، الطبعة أم  جامعة- اإلسالمي الرتاث وإحياء العلمي

  .م١٩٨٥- 

 حممد : احملقق، )ه٣٧٠: ت( األزهري حممد بن أمحد بن: املؤلف، �ذيب اللغة
األوىل، : الطبعة،  بريوت-دار إحياء الرتاث العريب : الناشر، عوض مرعب

  .م٢٠٠١

 وسننه وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أمور من املختصر الصحيح املسند اجلامع 
 البخاري عبداهللا أبو إمساعيل بن حممد: البخاري، املؤلف صحيح = وأيامه

: النجاة، الطبعة طوق دار: الناصر، الناشر ناصر بن زهري حممد: ققاجلعفي، احمل

  .ه١٤٢٢ ،١
 بن حممد بن اهللا عبد بن يوسف عمر أبو: وفضله، املؤلف العلم بيان جامع   

الزهريي،  األشبال أيب: ، حتقيق)ه٤٦٣: ت (القرطيب النمري عاصم بن الرب عبد

  .م١٩٩٤ - ه١٤١٤ وىل،األ: السعودية، الطبعة اجلوزي، ابن دار: الناشر
 ه٣٢١: ت(أبو بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي : املؤلف، مجهرة اللغة( ،

األوىل، : الطبعة،  بريوت- دار العلم للماليني : الناشر، رمزي منري بعلبكي: احملقق

  .م١٩٨٧



        
 

 

 
 
 

 
  

 

٨١٤

   املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 ةدراسة مقارن  الصحابيقول واالختالف بين اإلجماع السكوتي وتشابهأوجه ال 

 البصري حبيب بن حممد بن حممد بن علي احلسن أبو: الكبري، املؤلف احلاوي 

بريوت،  العلمية، الكتب دار: ، الناشر)ه٤٥٠: ت (باملاوردي هريالش البغدادي،
  .م١٩٩٩ - ه ١٤١٩ األوىل،: الطبعة

 رسالة ماجستري ثره يف األحكام الشرعية لكمال بوزيديأحث قول الصحايب و ،

  .م١٩٩١من جامعة اجلزائر 
 بن قاسم الدين زين الفداء أبو: املنار، املؤلف خمتصر شرح األفكار خالصة 

ْقط َلوبـغاُ َ  ابن دار: الزاهدي، الناشر اهللا ثناء حافظ: ، ت)ه٨٧٩: ت (احلنفي ُْ

  .م٢٠٠٣ - ه١٤٢٤ األوىل،: حزم، الطبعة
 احلنفي البابرتى حممود بن حممد: احلاجب، املؤلف ابن خمتصر شرح والنقود الردود 

 ربيعان بن وترحيب العمري عون بن صاحل بن اهللا ضيف: ، احملقق)ه٧٨٦ :ت(

  .م٢٠٠٥ - ه١٤٢٦ األوىل،: ناشرون، الطبعة الرشد مكتبة: ، الناشرالدوسري
 علي بن احلسن بن شهاب بن احلسن علي أبو: الفقه، املؤلف أصول يف رسالة 

   بن اهللا عبد بن موفق. د: ، احملقق)ه٤٢٨: ت (احلنبلي ّالعكربي شهاب بن

 -ه ١٤١٣ وىل،األ: املكرمة، الطبعة  مكة- املكية املكتبة: القادر، الناشر عبد
  .م١٩٩٢

 تاج الدين عبد الوهاب بن تقي : املؤلف، رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب

  علي حممد معوض، عادل أمحد : احملقق، )ه٧٧١: ت(الدين السبكي 
  .ه١٤١٩-م ١٩٩٩األوىل، : الطبعة، بريوت عامل الكتب: الناشر، عبد املوجود

 اهللا عبد الدين موفق حممد أبو: ؤلفالفقه، امل أصول يف املناظر وجنة الناظر روضة 

 مؤسسة: ، الناشر)ه٦٢٠: ت (املقدسي اجلماعيلي قدامة بن حممد بن أمحد بن
  .م٢٠٠٢ - ه ١٤٢٣ الثانية والتوزيع، الطبعة والنشر للطباعة ّالريان

 الفتوحي علي بن العزيز عبد بن أمحد بن حممد: املنري، املؤلف الكوكب شرح 

محاد،  ونزيه الزحيلي حممد: ، احملقق)ه٩٧٢: ت (حلنبليا النجار بابن املعروف
  .م١٩٩٧ -  ه١٤١٨ الثانية الطبعة: العبيكان، الطبعة مكتبة: الناشر

 بن إدريس بن أمحد الدين شهاب العباس أبو: الفصول، املؤلف تنقيح شرح   

 الرؤوف عبد طه: ، احملقق)ه٦٨٤: ت (بالقرايف الشهري املالكي الرمحن عبد



        
 

 

 
 
 

 
  

 

٨١٥

   املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 ةدراسة مقارن  الصحابيقول واالختالف بين اإلجماع السكوتي وتشابهأوجه ال 

 -  ه١٣٩٣ األوىل،: املتحدة، الطبعة الفنية الطباعة شركة: رسعد، الناش

  .م١٩٧٣
 الطويف الكرمي بن القوي عبد بن سليمان :الروضة، املؤلف خمتصر شرح 

 احملسن عبد بن اهللا عبد :، احملقق)ه٧١٦ :ت (الدين جنم الربيع، أبو الصرصري،

  .م١٩٨٧/ ه١٤٠٧ األوىل، :الرسالة، الطبعة مؤسسة :الرتكي، الناشر
 أبو نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري : املؤلف، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية

دار العلم : الناشر، أمحد عبد الغفور عطار: حتقيق، )ه٣٩٣: ت(الفارايب 

  .م١٩٨٧ -  ه١٤٠٧ ،الرابعة: الطبعة،  بريوت- للماليني 
 بن حممد نب احلسني بن حممد يعلى، أبو القاضي :الفقه، املؤلف أصول يف العدة 

 جامعة املباركي، سري بن علي بن أمحد د :، ت)ه٤٥٨ :املتوىف (الفراء ابن خلف

  .م١٩٩٠-  ه١٤١٠ الثانية، :اإلسالمية، الطبعة سعود بن اإلمام حممد
 نور الدين : علوم احلديث أليب عمرو عثمان بن عبدالرمحن الشهرزوري، احملقق

 .م١٩٨٦- ه١٤٠٦ دمشق، - دار الفكر: عرت، الناشر

 زكريا بن أمحد بن حممد بن زكريا: ّلب األصول، املؤلف شرح يف الوصول غاية 
  .مصر الكربى، العربية الكتب دار: ، الناشر)ه٩٢٦: ت (األنصاري

 األرموي الرحيم عبد بن حممد الدين صفي: الفقه، املؤلف أصول يف الفائق 

بريوت  ،العلمية الكتب دار: نصار، الناشر حممود :، ت)ه ٧١٥: ت (اهلندي
  .م٢٠٠٥ -  ه١٤٢٦ األوىل،: الطبعة

  ًمجعا وتوثيقا الفروق األصولية يف األدلة املختلف فيها ، لنوف بنت عبداهللا ودراسةً

العتييب، رسالة ماجستري من كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 
 .ه١٤٢٥يف الرياض 

 احلنفي اجلصاص بكر أبو علي بن أمحد: األصول، املؤلف يف الفصول   

-  ه١٤١٤ الثانية،: الكويتية، الطبعة األوقاف وزارة: ، الناشر)ه٣٧٠: ت(
  .م١٩٩٤

 الدائم عبد بن حممد الدين مشس الربماوي: األلفية، املؤلف شرح يف السنية الفوائد 

 اإلسالمية التوعية مكتبة: موسى، الناشر رمضان اهللا عبد: ، احملقق)ه٨٣١(
  .م٢٠١٥ -  ه١٤٣٦ األوىل،: الطبعة مصر، العلمي، والبحث والنشر للتحقيق



        
 

 

 
 
 

 
  

 

٨١٦

   املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 ةدراسة مقارن  الصحابيقول واالختالف بين اإلجماع السكوتي وتشابهأوجه ال 

 ه٤٨٩ :ت( منصور بن حممد السمعاين: املؤلف، قواطع األدلة يف األصول( ،

: الطبعة دار الكتب العلمية، بريوت: الناشر، حممد حسن الشافعي: احملقق
  .م١٩٩٩/ه١٤١٨ األوىل،

 رسالة فاين، قول الصحايب وأثره يف األحكام الشرعية لبابكر حممد الشيخ ال

ماجستري من كلية الشريعة من جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض، 
  .ه١٤٠٠

 اجلويين، اهللا عبد بن امللك عبد: الفقه، املؤلف أصول يف التلخيص كتاب 

 أمحد وبشري النبايل جومل اهللا عبد: ، احملقق)ه٤٧٨: ت (احلرمني بإمام املعايل،أبو
  . بريوت -  اإلسالمية البشائر دار: العمري، الناشر

 حممد : كتاب احلدود يف أصول الفقه، أليب بكر حممد بن احلسن بن فورك، احملقق

 .م١٩٩٩ - دار الغرب اإلسالمي، بريوت : السليماين، الناشر
 حممد، بن أمحد بن العزيز عبد: البزدوي، املؤلف أصول شرح األسرار كشف 

  .اإلسالمي الكتاب دار: ، الناشر)ه٧٣٠: ت (احلنفي البخاري الدين عالء

 اخلطيب ثابت بن علي بن أمحد بكر أبو: الرواية، املؤلف علم يف الكفاية 
املدين،  محدي إبراهيم السورقي، عبد اهللا أبو: ، احملقق)ه٤٦٣: ت (البغدادي

  .املنورة  املدينة- العلمية املكتبة: الناشر

 تيمية بن احلليم عبد بن أمحد العباس أبو الدين تقي: الفتاوى، املؤلف جمموع 
 جممع: قاسم، الناشر بن حممد بن الرمحن عبد: ، احملقق)ه٧٢٨: ت (احلراين

: النشر عام النبوية، املدينة الشريف، املصحف لطباعة فهد امللك

  .م١٩٩٥/ه١٤١٦
 الشنقيطي اجلكين املختار حممد بن األمني حممد: الفقه، املؤلف أصول يف مذكرة 

 اخلامسة،: املنورة، الطبعة املدينة واحلكم، العلوم مكتبة: ناشر، ال)ه١٣٩٣ :ت(

  .م٢٠٠١
 لنزار ،ًربعة تطبيقا يف فقه العباداتئمة األره يف مذاهب األأثمذهب الصحايب و 

  .ه١٤١٤، رسالة ماجستري من كلية الشريعة جبامعة أم القرى معروف بننت

 النيسابوري،  هانئ بن إبراهيم بن إسحاق رواية حنبل بن أمحد اإلمام مسائل
 .ه١٤٠٠ -زهري الشاويش، املكتب اإلسالمي، بريوت : احملقق



        
 

 

 
 
 

 
  

 

٨١٧

   املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 ةدراسة مقارن  الصحابيقول واالختالف بين اإلجماع السكوتي وتشابهأوجه ال 

 ه٥٠٥: ت (الطوسي الغزايل حممد بن حممد حامد أبو: املستصفى، املؤلف( ،

: العلمية، الطبعة الكتب دار: الشايف، الناشر عبد السالم عبد حممد: حتقيق
  .م١٩٩٣- ه١٤١٣ األوىل،

 احلميد، عبد الدين حميي حممد: تيمية، احملقق آل: ملؤلفالفقه، ا أصول يف املسودة

  .العريب الكتاب دار: الناشر
 مث الفيومي علي بن حممد بن أمحد: الكبري، املؤلف الشرح غريب يف املنري املصباح 

  .بريوت -  العلمية املكتبة: ، الناشر)ه٧٧٠ حنو: ت (العباس أبو احلموي،

 ْالبصري احلسني أبو مدحم: الفقه، املؤلف أصول يف املعتمد    املعتزيل َ
بريوت،  -  العلمية الكتب دار: امليس، الناشر خليل: ، احملقق)ه٤٣٦: ت(

  .ه١٤٠٣ األوىل،: الطبعة

 أمحد / إبراهيم مصطفى(، جممع اللغة العربية بالقاهرة: املؤلف، املعجم الوسيط
  .دار الدعوة: الناشر، )حممد النجار/ حامد عبد القادر/ الزيات

 احملقق)ه٣٩٥: ت(أمحد بن فارس القزويين : املؤلف، م مقاييس اللغةمعج ، :

  .م١٩٧٩-  ه١٣٩٩: عام النشر، دار الفكر: الناشر، عبد السالم حممد هارون
 الغزايل حممد بن حممد حامد أبو: األصول، املؤلف تعليقات من املنخول   

-اصراملع الفكر دار: هيتو، الناشر حسن حممد الدكتور :، ت)ه٥٠٥: ت(

  .م١٩٩٨ -  ه١٤١٩ الثالثة،: سورية، الطبعة - دمشق الفكر دار لبنان، بريوت
 علي بن احلسن بن الرحيم عبد: الوصول، املؤلف منهاج شرح السول �اية 

ه ١٤٢٠ األوىل: بريوت، الطبعة- العلمية الكتب ، دار)ه٧٧٢: ت (اإلسنوي

  .م١٩٩٩ - 
 البغدادي عقيل بن ليع الوفاء، أبو: الفقه، املؤلف أصول يف الواضح   

املحسن َعبد بن اهللا َعبد الدكتور :، ت)ه٥١٣: ت(
ُ

 مؤسسة: الرتكي، الناشر 

  .م١٩٩٩- ه١٤٢٠ األوىل،: الرسالة بريوت، الطبعة
 حبث منشور يف جملة احلكمة،  القرين،  بن حممدالسكويت ملزهر اإلمجاع وحجية

  .م٢٠٠٤، ٣٠: العدد


