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Abstract:  

 The importance of the research lies in determining the objective 

vision of the orientalists towards the building of consensus among 

the fundamentalists, and because it constitutes one of the evidence 

for legislation among Islamic jurists, and the concept of consensus is 

one of the important theoretically important principles, the problem 

in practice, which is effectively disrupted in the future. As a result of 
the difficulty of realizing the basic definition limitations, the 

orientalists ’behavior, especially the behavior of the Orientalists, 

tended to be prejudiced against the consensus building whose 

opinions were not received“ from an apparent confusion, like the rest 

of the issues and other principles that were discussed. Consensus is 
a brake on freedom of opinion, and another makes it a copy of the 

concept of Roman jurisprudence, and as for the issue of considering 

consensus as a mere effect of the concept of Roman jurisprudence, 

his document is based on his professor “Goldziher” who assumed 

that the consensus of jurists corresponds to the free opinion 

expressed in Roman law, and mentions the American orientalist 
(Duncan Black MacDonald (That what was in the beginning a heresy 

became an acceptable matter thanks to consensus, for example, 

pleading with the saints became a practical part of the Sunnah, and 

it was astonishing for this that the belief in the Prophet's infallibility 

made (consensus) deviate from clear texts in the Qur’an, while 
(Snook Horgrneh) believes that) Fiqh) has been frozen, and therefore 

there is no hope for consensus. 
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ن من ال  قي  ن وصولعند ال  مجمع موقف المستشر  يي 

 
 2نصيف محسن وصعيصع 

 
 الملخص

ن  أهميةتكمن  قي  ي تحديد الرؤية الموضوعية من عدمها للمستشر
ن
مبنن  إتجاهالبحث ف

ن وصوللدى ال  مجما ال  ي    ع لدى فقهاء ال  أحد أدلة ولكونه يشكل ،يي  ويعد  ،لسامالتشر
المهمة نظرًيا، المشكلة تطبيقًيا، المعطلة عملًيا مستقبلًيا؛  وصو من ال  مجما مفهوم ال 

ن وال لسيما  إتجهنتيجة وصعوبة تحقيق قيود التعريف اللسالسية، وقد  قي  مسلك المستشر
ي  مجما مسلك شاخت بالتحامل عىل مبنن ال 

 
، كباف ن الذي لم تسلم آراءه " من اضطراب بي ّ

ي بحثها، ومنشأ  خرىال  وصو القضايا، وال 
ي روصد الن 

ن
هذا االضطراب هو اندفا  رغبته ف

  أخرىكابًحا لحرية الرأي، و   مجما تناقضات عند الشافعي فتارة يجعل من ال 
ً
يجعله نسخة

ي 
،  مجما وأما مسألة اعتبار ال  ،من فهوم الفقه الرومانن ي

مجرد أثر لفهوم الفقه الرومانن
الفقهاء يتوافق مع الرأي الحر  إمجما غولدزي  هر الذي توهم أن “فمستنده فيها ألستاذه 

ي 
ي القانون الرومانن

ن
ق المريكي ) دونكان باك ماكدونالد( أن ما   ،المعبر عنه ف

ويذكر المستشر
ي أو  المر بدعة أوصبح بفضل ال 

ن
  مجما كان ف

ً
 مقبول

ً
 وصار الولفالتولسل ب ،أمرا

ً
ياء مثال

 من السنة، وأعجب من هذا أن االعتقاد بعصمة ال
ً
 مجزءا

ً
ي قد مجعل )ال عمليا ( مجما ننر

ي القرآن، بينما يرى) لسنوك هورمجرنيه ( أن )الفقه( قد 
ن
 ينحرف عن نصوص واضحة ف

ي ال 
ن
 .مجما مجمد، ولذلك ال رمجاء ف

ن : الكلمعت المفتعحية قي  ن وصولال ، المستشر  .مجما ال ، يي 
 

 : المقدمة
قون مبكًرا ل ي فهم المجتمعات ال أوصولالفقه و  هميةانتبه المستشر

ن
ن العنرصين ولكن لسامه ف ية ليس من باب التطابق بي 

ي البحث قادهم 
ن
، وإن كانت بعض امجتهاداتهم ودأبهم عىل التولسع ف ي ألسالسيات التفكب 

ن
ي ف نتائج تبدو  إىلللتحكم المنهجر

ي مجاالت أخرمجت القضية عن  إماممنطقية بفعل االنتقاء الذكي وارتخاء العقل المسلم من قبيل عجز الفقه 
ن
العرف ف

أن العرف المستمد من الديانات السابقة من لسماوية ووثنية ألسعفت الفقيه لسد ثغور والسعة  إىللتصل بها  لسياقها 
 .فرضها اليقا  الشي    ع لتحوالت الحياة

ق، وظاهرة خاوصة يراد خالها تروي    ج تصورات معينة عن ال   اق مظهر من مظاهر وصلة الغرب بالشر ، لسامويعد االلستشر
اضاتكإذا  برصف النظر عما   .انت هذه التصورات قائمة عىل حقائق، أو مرتكزة عىل أوهام وافب 

ي حديثه عن هذا ال  
ن
اق ف ورة ويذكر عىل أن المة أمجمعت  مجما ولعل االلستشر ن ما هو معلوم بالدين بالرصن ال يفرق بي 

ن ال  ّ بمفهومه ال  مجما عليه وبي   مجما . اعتبار العوام من أهل ال  إىلكما أن منهم من يذهب   ،وصوىلي

ن  أهميةتكمن  أهمية البحث:  قي  ي تحديد الرؤية الموضوعية من عدمها للمستشر
ن
لدى  مجما مبنن ال  إتجاهالبحث ف

ن وصولال  ي    ع لدى فقهاء ال  أحد أدلة ولكونه يشكل ،يي   .لسامالتشر
 منهج البحث: 

ي التحليىلي الذي يعتمد عىل عملية 
ي إعداد هذه الدرالسة المنهج الووصفن

ن
ي لمعرفة لسلك الباحث ف

ي الماضن
ن
داد ما كان ف السب 

ي وصياغة ال 
ن
ه ف ي التحليل تجاهحقيقته ومابساته وتأثب 

ن
ي االمجتهاد، وذلك وفق المنهج العلمي الموضوعي ف

ن
ات المعارصة ف
 والنقد والتقويم وبحسب ما تقتضيه موضوعات الدرالسة. 

 :الدراسعت السعبقة
ن لمكانة ال  - قي  ية درالسة نقدية للباحث هنادي بنت رشيد لسامدائرة المعارف ال  وحقيقته من خا  مجما رؤية المستشر

ي دائرة المعارف ال  .مجامعة الملك عبد العزيز إىلالصاعدي بحث مقدم 
ن
ية عن مكانة لسامركز فيه الباحث عىل ما ورد ف

 .حرصا مجما ال 
اق :الو المبحث  :اقتضت طبيعة البحث تقسيمه عىل ثاثة مباحث هي  خطة البحث:   بينما تناو   .حقيقة االلستشر
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 : ي
ن
ن من ال  .وانواعه وحجيته مجما حقيقة ال  المبحث الثعن قي  . وصوىلي ال  مجما وركز المبحث الثالث عىل موقف المستشر

 وانتىه البحث بخاتمة وثبت بالمصادر والمرامجع 
 

اق :الولالمبحث   :حقيقة االلستشر
ي اللغة واالوصطالح.  الولالمطلب 

ن
اق ف  االستشر

اق لغة:  -وال أ  االستشر
ن والراء والقاف أوصٌل واحد يدُ  عىل إضاءة وفتح، ومن ذلك  ( فالشي 

ر
ق ر

ر  من الفعل )شر
ً
اق لغة مجاءت لفظة االلستشر

ت الشمس( ؛ 
ر
ق ر
ر ت( إذا )شر

ر
ق ر
ر شر
َ
وق طلوعهاإذا طلعت، و ) أ  .أضاءت، والشر

ق. يقا : شتان  ،(Ahmed bin Faris bin Zakaria, d. T, 3/364) م(1984)ابو الحسن ،  ي ناحية المشر
ن
يق: الخذ ف والتشر

قوا: ذهبوا  ق ومغرب. وشر ن مشر ق إىلبي  ق فقد شر ق. وكل ما طلع من المشر ق أو أتوا الشر  .الشر
وا( :ونقو  ،(Ibn Manzur, Dr. T 10/174 )ابن منظور، د.ت(

ُ
ق َّ
ر ق إىلذهبوا إذا  :) قد شر -Al) م(2003)العبيدي ،  .الشر

Obeidi, Dr. Rashid, 2003 AD, 10.) 
ي المعامجم الغربية لها تعريف آخر أويلحظ 

ن
اق ف ق إن مفردة االلستشر اق" ال ترتبط فقط بالمشر ذ أن كلمة " الستشر

ي و 
ن
ق الشمسإنما الجغراف ق هو مشر ي أن الشر

وق والضياء والنور والهداية بعكس  ،تعنن ولهذا داللة معنوية بمعنن الشر
ن وهو السيد محمد الشاهد أحد  الفو  واالنتهاء. وقد رمجعالغروب بمعنن  ن المسلمي  المعامجم اللغوية  إىلالباحثي 

ق  ي كلمة شر
ن
ية( ليبحث ف ن ق المقصودة  إىلفومجد أنه يشار  ORIENTالوروبية ) اللمانية والفرنسية والنجلب  منطقة الشر
ن بطابع معنوي وهو قية بكلمة " تتمب  ي باد الصباح Morgenland بالدرالسات الشر

ق فيه  ،وتعنن ومعروف أن الصباح تشر
ي الفلكي 

ن
ن عىل معنن الصباح الذي يتضمن معنن النور  إىلالشمس، وتد  هذه الكلمة عىل تحو  من المدلو  الجغراف كب 

الب 
ي اللغة كلمة

ن
ي مقابل ذلك نستخدم ف

ن
ي باد المساء لتد  عىل الظام والراحةAbendland  واليقظة، وف

شاهد ، )ال .وتعنن
 (Al-Shahid, Muhammad, 1994 AD, pp. 191-211) م(1994

اق(، ولكنها ذكرت مجذر هذه الكلمة، وخا     أن المعامجم اللغوية المختلفة لم تذكر كلمة )االلستشر
ُ
ومما تقدم نجد

اق( مصدر للفعِل  إىلااللستناد  ر
ْ اق( ف  )االلْسِتشر قواعد الرصف وعلم االشتقاق، يتضح المفهوم اللغوي )لالستشر

مر  هر
ْ
ف
ر
ق، كما يقا  ؛ الْست (، وهو طلب الشر

ر
ق ر

ْ شر
ر
ر إذا  :)الْست رصر

ْ
ن
ر
طلب النرص، والسم الفاعل من إذا  :طلب الفهم، والْست

ق  ؛ وهو الذي يطلب الشر
ر
ِق

ْ شر
ر
( ُمْست

ر
ق ر

ْ شر
ر
 .)الْست

 (Al-Zubaidi, Muhammad Murtada, Dr. T, 5/501) لزبيدي م.()ا
ي االوصطالح.  -ثعنيع

ن
اق ف   االستشر

 ، ي
ي والمكانن

ن
، أو البعد الجغراف ي

ي والزمانن
ي مراحل مختلفة لسواء عىل المستوى التاريجن

ن
اق، ف  ظهور مختلف أنوا  االلستشر

ّ
إن

ن  ى بكّل واحد من المؤلفي 
ّ
اق ينطبق عىل مشاهداته ومعلوماته الخاوصة، المر  إىلقد أد وضع تعريف خاص لالستشر

اق إىلالذي أفضن  ي شؤون االلستشر
ن
ن ف  )لسالم، د.ت( .ظهور الكثب  من التعريفات المختلفة، حن  ذهب بعض المختصي 

(Salem, Dr. Sassi, D.T, p. 292 )اق إىل  .الستحالة تدوين تعريف دقيق مجامع ومانع لالستشر
 :مع هذا ال يمنع ان نذكر بعض التعريفات و منهاو  

ي المعارص "1
ق االلمانن يش )  . يرى المستشر ت ديب  قون، د.ت(البر ي ، المستشر

  )العقيف 
(Al-Aqiqi, Najeeb, Dr. T, 2/797ق ق وتفهمه :( " ان المستشر ولن يتأن  له  ،هو ذلك الباحث الذي يحاو  درالسة الشر

ق " إىلالووصو    .نتائج لسليمة ما لم يتقن لغات الشر

ت ،  )  (Albert Dietrich, 1962 AD, 7) م(1962)البر
ق الكبب  2  « ماكسيم رودنسون» . تعريف المستشر

ً
اق؛ إذ يقو :  إىلناظرا  هذا النو  من االلستشر

اق » ق ال  إتجاهااللستشر  . وحضارتهلسايي علمي لدرالسة الشر
ي ، د.ت(

 (Al-Sarhani, Dr. Muhammad bin Saeed, Dr. T, p. 15) )الشحانن
ن غرب قادر عىل معرفة :.عرفه إدوارد لسعيد3 ي بي 

ن
ن الومجودي والمعرف ي التفكب  قوامه التميب 

ن
اق هو ألسلوب ف " االلستشر

ق عامجز عن معرفة ذاته، وقابل لمعرفة الغرب لها".   نفسه، وشر

 (Edward Said, 1981 AD, pp. 39-40) م(1981)ادورد لسعيد، 
، بغض النظر عن ومجهة المشتغل الجغرافية وانتماءاته الدينية  :وقيل هو .4 ن ن بعلوم المسلمي  " هو اشتغا  غب  المسلمي 

ن "  .والثقافية والفكرية، ولو لم يكونوا غربيي 

ويلحظ ان وقو  الخاف يعزو  ،(The Ant, Dr. Ali Bin Ibrahim Al-Hamad, 1998 A.D., p. 24) م(1998)النملة،  )
ي بداياتها تقترص عىل مجّرد معلومات مجغرافية وتاريخية وأمور تتعلق بلغات المم  إىل

ن
اق ربما كانت ف ان حركة االلستشر

ن والتقاليد والفنون  قية، بيد أنها تحولت تدريجيا لتشمل مجميع القضايا الثقافية العم من الديان والمعتقدات والسين الشر
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ض ان  واآلداب ق" هو الذي يفب   " المستشر
ّ
قية، ومن هنا فإن ي تتحسس منها الشعوب الشر

والحضارات والمسائل الن 
 .يستحرصن مجميع تلك المعلومات أو بعضها

اق ق من قبل  وبناء عىل ما تقدم فان التعريف الذي يراه الباحث هو ان االلستشر ي الشر
ن
" درالسة او نشاط علمي يقوم ف

ن لسواء ما يتعل قالغربيي  ي عىل دوافع مختلفة ".  ،وعلومه ،وفنونه ،وآدابه ،ولغاته ،ق بتاري    خ الشر
 وتقاليده وعاداته مبتنن

 
: حقيقة المجمع  وانواعه وحجيته.  ي

ن
 المبحث الثعن

ة؛ إذ القرآن الكريم هو الوصل  وصو ال مجما  أحد ُيعد ال  عيَّ ي الستخاص الحكام الشر
ن
يعة  الو ف والمصدر اللساسي للشر

ي لسامال 
نة هي المصدر الثانن ة، والسُّ  .يَّ

 : حقيقة المجمع  وانواعه وحجيته. الولالمطلب 
ي اللغة واالوصطالح. أ

ن
 وال: المجمع  ف

ن العزم والتصميم. ومنه قوله تع1 ك بي  ْم ﴾ إىل.المجمع  لغة: لفظ مشتر
ُ
عَءك
َ
ك َ
ُ ْم َوشر

ُ
ْمَرك

َ
ِمُعوا أ

ْ
مج
َ
أ
َ
 : ﴿ ف

كائكم عىل أمركم ،(71) يونس:   .أي اعزموا مع شر
  )الزبيدي، د.ت( . )ابن منظور، د.ت( )
(Ibn Manzur, D.T, 8/57 Al-Zubaidi: 1985 AD, 11/76) 
ي االوصطالح:  -2

ن
 المجمع  ف

ي أوالها علماُء ال  
ا تنضبط من الناحية  وصو لعل ضبط المفاهيم من المور الن 

ً
ا؛ بيد ان هذه المفاهيم أحيان

ً
اهتماًما بالغ

ي إال  النظرية،
ن
عطل لفقدان القيود التعريفية الضابطة للمفهوم ف

ُ
 الناحية التفعيلية التشغيلية تبف  معطلة، أو أنها لست

َّ
أن

ي المفاهيم العلمية التكوينية؛ لعادة تحري
ن
 كها والستجابتها للواقع. الواقع، مما يحتم علينا إعادة النظر ف

ه، ومن أوصولكان المر يتعلق بقضية تألسيسية إذا  وال لسيما    حسالسية وخطورة من غب 
ية منهجية؛ فسيكون المر أكبر

ه.  أهميةمجانب آخر يشكل   من غب 
 بالغة أكبر

ي تعريفه-1
ن
ق بالِحلِّ والُحرمة بعد وفاة  :قا  الشافعي ف

َّ
هوا إليه من ُحكٍم يتعل

ر
ن فيما انت " أنه لزوم مجماعة المسلمي 

 .وصىل هللا عليه ولسلم " -الرلسو  
 (Al-Shafei, Muhammad bin Idris, Dr. T, p. 475) )الشافعي م.، د.ت() 
ة محمد إنما "  :وعرفه الغزاىلي بقوله-2 مَّ

ُ
فاق أ

ِّ
ي به ات

عنن
ر
ة" - عليه ولسلم وصىل هللا -ن )  .عىل أمٍر من المور الدينيَّ

 ، ، المستصفن  (Al-Ghazali, 1996 AD, 1/173) م(1996)الغزاىلي
 التعريف ُيشعر بعدم انعقاد ال  -3

َّ
: أحدهما: أن ن اضي 

ب اآلمدي تعريف الغزاىلي باعب 
َّ
  إىل مجما وتعق

َّ
يوم القيامة؛ لن

بعه 
َّ
مة محمد هم من ات

ُ
ي بعض العصار، يوم القيا إىلأ

ن
ن ُومِجد ف ها. إنما مة، ومر

ُّ
مة، ال كل

ُ
 هو بعض ال

لزم من تقييد الغزاىلي لل 
: أنه ير ي

، مجما والثانن ي
فاق عىل أمٍر دينن

ِّ
ٍة  إمجما يكون إال  باالت رفيَّ

ُ
ة أو ع ة عقليَّ مة عىل قضيَّ

ُ
ال

ة، وليس المر كذلك عيَّ  شر
ً
ة  .ُحجَّ

 وصوىلي ال  مجما ولعل التعريف السائد لل (. Al-Amdi, Ali bin Muhammad, 1982 AD, 1/281) م(1982)االمدي ، ) 
المهمة نظرًيا، المشكلة تطبيقًيا، المعطلة عملًيا مستقبلًيا؛ نتيجة وصعوبة تحقيق قيود التعريف  وصو وهو من ال 

ي حادثة -له ولسلم أوصىل هللا عليه و  -" اتفاق مجتهدي أمة محمد  :اللسالسية، هو
ن
ي  بعد وفاته، ف

ن
عىل أمر من المور، ف

ي ،  .عرص من العصار"
  م(2000)الزركشر

(Al-Zarkashi, Badr Al-Din Muhammad bin Abdullah, 2000 AD, 6/379 ) 
ا لل 

ً
"  مجما : ، وهذا التعريف هو ما عليه مجمهور السنة، ويقو  الشيخ عبد هللا بن يولسف الجديع بعد أن أورد تعريف

 .(، وهي وصورة خيالية ال ومجود لها "مجما يون )ال وصولهكذا يعرف ال 
ي ، )  ن يف مام ال أوصوىلي واما  ،(Al-Enezi, Abdullah bin Yusuf, 1997 AD, 160) م(1997)العبن ية فقد ذهب الشر

ي وقو  العلم مجرى التواتر والمشافهة,  " :بقوله مجما تعريف ال  إىله( 436المرتضن )ت 
ن
وهاهنا طريق آخر يجري ف

ن ال وهو ان يعلم  ن عي  ي مجملة  إمجما وانفراد شخصه,  مامعند عدم تميب 
ن
مجماعة عىل بعض االقوا  يوثق بأن قوله داخل ف

ي الفرقة المحقة هو  مجما وقا  أيضا: " وبعد فال  .أقوالهم "
ن
الخاوصة دون العامة, والعلماء دون  إمجما الموثوق به ف

 (Al-Murtada, 1985 AD, 1 / 14-15) م(1984)المرتضن  .، )  .الجها  "
" عبارة عن اتفاق اهل الحل والعقد من امة محمد )ص( عىل امر من المور وهو  :ه( هو726ولدى العامة الحىلي )ت 

)الحىلي ، تهذيب الووصو  اىل  .فيهم " مامفرض اتفاقهم دخل ال إذا . ؛ الن المعصوم ) ( لسيد امة محمد )ص( ف.حجة
 (Al-Hilli, 2001 AD, 203) م(2001علم الوصو ، 

 يون من أهل السنةوصول( بما له من هذا المعنن قد مجعله ال مجما ويقو  الشيخ المظفر: " وعىل كل حا  فان هذا) ال 
ي مقابل الكتاب والسنة".  دلةال أحد 

ن
عي ف

 االربعة أو الثاثة عىل الحكم الشر
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ي تسجل عىل أوصل  .( Al-Muzaffar, Muhammad Ridha, 2005 AD, 3/102) م(1984)المظفر م.، ) 
ومن المآخذ الن 

ي كثب  من الحيان كألسلوٍب لحماية المقوالت المذهبية، وولسمها بأنها مجمع عليها. والواقع غب  مجما ال 
ن
ه قد ُوظف ف

َّ
، أن

 ال 
َّ
ل كأوصل )ال وصوىلي ال  مجما ذلك؛ لن عَّ

ر
ه لم ُيف

َّ
ي القر مجما  أوصبح حامًيا لما أمجمع عليه الفقهاء والمجتهدون؛ لن

ن
ون ( ف

ي قيل فيها ) إمجما المتأخرة، وقلَّ النقل عن ومجود 
ي إمجما عنهم، وذكر ابن حزم بعض المسائل الن 

ن
( وعند أئمة كبار، وف

.  إمجما ، لكنه وصوىلي ا بالمعنن ال إمجماعالحقيقة هي ليست   بالمعنن الفقىهي العمىلي
 ( Andalusian, Ibn Hazm, 1984 AD, 4/178) م(1984)االندلشي ، ) 

ي المسائل االمجتهادية الذي وب  هذا 
ن
ي بوقو  الخاف ف

ه إقراٌر ضمنن
َّ
(؛ لن ر واقعيٍة بوضع قيد )اتفاق الكبر يكون التعريُف أكبر

ورة واقعية.   يعد رصن
ي أن يكون المجتهدون 

ي تعريف االمجتهاد والمجتهد ال يقتضن
ن
يقو  المفش محمد رشيد رضا: " ثّم إن ما ذكروه ف

ي اتفاقهم عىل الم
ن
ن ف ون إمجماعر الذي يسّم معصومي  ن ن  إمجما ا، وال لسّيما قو  الجمهور الذين يجب  العدد القليل كاالثني 

ي وصو والثاثة؛ واال بعض أهل ال   عصمتهم كعصمة الننر
ّ
 Muhammad Rashid) م(1990)محمد رشيد، )  .، فقالوا إن

bin Ali Reda, 1990 AD, 5/205.)  ي المفكر ال
السنّية هو  مجما مرتكزا مجوهرّيا لنظرّية ال  رشيد رضا لسايي وهكذا ينفن

ي نظرّية ال مجما عصمة المجتهدين وعصمة ال 
ن
ة ف ب عىل هذا النقد، إبطا  قواعد كثب 

ّ
ت عىل غرار مخالفة  مجما . ويب 

ي حكمت عىل الحياة الفقهية  مجما الحق ل  إمجما العصور المنقضية وحظر نسخ  إمجما 
لسابق، وهي بعض القواعد الن 

ي نهاية المطاف القديمة ب
ن
د. ويخلص رضا ف

ّ
 ،ّيونوصولبالشكل الذي عّرفه به ال  مجما الستحالة ال  إىلالجمود وعدم التجد

هدمه،  إىل( ومع ذلك، فهو ال يدعو Muhammad Rashid bin Ali Reda, 1990 AD, 5/205) م(1990)محمد رشيد، )  
ح تطعيمه بمحتوى حديث مستلهم من النظام إنما و  ي يقب   .السياسي التمثيىلي الغرنر
 معنن ال  إىلم( 1916ويذهب عبد الحميد الّزهراوي )ت  

ّ
ن من غب  العلماء  مجما أن ّ عىل أفهام كثب  من المسلمي  عضي

ن مطالبون أن يفهموا معنن ذلك ال  ي بطون الودية وظهور مجما وغب  العرب. يقو : "وأّي المسلمي 
ن
اربون ف

ّ
؟ أأعرابهم الض

فة من أبناء الّروم والفرس والقبط وقليل من أبناء الحبار؟ "الجبا ، أم أمصا
ّ
)الزهراوي ، االعما  الكاملة، )  .رهم المؤل

إنما فحسب، و  مجما وال تقترص هذه النخبوّية عىل فهم ال  ،(Al-Zahrawi Abdul-Hamid, Dr. T., 2/464) م(1995
 حصو  العلم بخبر كّل مجتهد مستحيل تشمل مفهومه أيضا، فهو يختّص بالمجتهدين، لذلك ينقده ال

ّ
ّزهراوي مبّينا أن

 اكتفاء ال 
ّ
ن بعدد قليل من المجتهدين ال يتنالسب مع ضخامة شأن ال وصولومضيفا أن ن قالوا نحن، مجما ّيي  . يقو : "ولي 

ا بكّل مجتهد؟ ووقفتم عىل مذاهب الجميع؟ وهل  إمجما نخّصصه بإنما  المجتهدين، فنحن لسائلوهم: من  أحطتم خبر
عوى العظيمة؟ 

ّ
ي إثبات تلك الد

ن
فاق ثاثة أو أربعة أو خمسة يقوم حّجة ف

ّ
 اكتفاؤكم بات

  (.Al-Zahrawi Abdel-Hamid, Dr. T., 2/279) م(1995)الزهراوي ، االعما  الكاملة، ) 
ها من المور العقدية بلحاظ  – مجما ال  -ضح ان مصطلح مما تقدم يت ي السيالسة وغب 

ن
هو مصطلح يشبه العصا الغليظة ف

ن فضا أ ن له والمقنني  اض عىل واحدة من تألسيسات المؤلسسي  نه يوحي لبناء كل مذهب بالخروج من المذهب لدى االعب 
ي بظاله لحماية عن ذلك ان المصطلح يشعر بانه مصطلح مهلهل ال حدود له وال ضواب

ن احدهما يلف  ط وهو يعمل عملي 
فهو بناء عىل ذلك يكبر ويصغر  ،الذين هم بظله لحمايتهم والعمل االخر يهدد الذين يخرمجون عن ربقة المذهب او الملة

 .ويسخر حسب الطلب والظروف

ي هذا المبحث ال  
ن
ا، يبف  أن أشد ما ف ؛ عىل مجما فر من يجحد ال  غرابة، أن هناك من الفقهاء من قا  بكوصوىلي وأخب 

ي مسألة ال 
ن
ء ف ي

ر النسان مجما الرغم من كل هذا الخاف الكبب  حو  كل سر
ّ
لم يعتقد بقضية لم يتفق إذا . كيف ُيكف

داتها، فضا عن تفاوصيلها أو هوامش التفاوصيلأوصولالقائلون ب
ّ
 .يتها عىل أهم ُمحد
: أنوا  المجمع :  ي

ن
 المطلب الثعن

ة أنوا  أهمها:  إىلبحسب طرق تحصيله أو نقله  مجما يتنو  ال 
ّ
 عد

ل:  مجما ال -1 ي مسألة من المسائل،  مجما " وهو ال  المحصَّ
ن
 وينشأ من تتبع الفقيه آلراء العلماء ف

ً
الذي يحرز ومجدانا

 والوقوف بعد ذلك عىل اتفاقهم عليها وهو حجة. 
  م(2001)الحىلي ، نهاية الووصو  اىل علم االوصو ، ) 
(Allama Al-Hilli, D. T 3: 185. Muhammad Sanqour, 2005 AD, 1: 57) 
، وهذا النقل قد يكون متواترا وقد ال مجما الذي يتم إحرازه بوالسطة نقل المحصلِّ لل  مجما المنقو : " وهو ال  مجما ال -2

ي هو المعبرّ عنه بال 
 .المنقو  بخبر الواحد " مجما يكون كذلك والثانن

، )وصنقور، المعجم الوصو )  (Muhammad Sanqour, 2005 AD, 1/58( )م(2005ىلي
، وهناك أنوا  وصولوهذا التقسيم ذكره اغلب ال  ن  أهمها:  أخرىيي 

أي ان   ،بابداء كل منهم رأيه رصاحة بفتوى أو قضاء  ،الرصي    ح: وهو " ان يتفق مجتهدي العرص عىل حكم واقعة مجما ال -أ
 .رأيه "كل مجتهد يصدر منه قو  او فعل يعبر رصاحة عن 
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 (Khallaf, Abdel-Wahab Khallaf, Dr. T., 58( ))خاف ، د.ت() 

ن الناس وبلوغه للمجتهدين، ولم يصدر  مجما ال  -ب  واشتهار هذا الرأي بي 
ً
: " هو ما يحصل بإبداء مجتهٍد رأيا ي

السكون 
،  )وصنقور،؛  108: 2 ،م2009 ،أحمد كاظم ،) البهادىلي  .عنهم ما يد  عىل رفضه أو قبوله " -Al) م(2005المعجم الوصوىلي

Bahadli, Ahmad Kazim, 2009 CE, 2: 108; Muhammad Sanqour, 2005 CE, 1:52) 
عدم حجيته؛ لن لسكوت بقية العلماء أعم من الرضا والقبو  وعدمهما، وقياس العلماء عىل  إىلية ماموذهب ال  

ي ومجوب البيان قياس مع الفارق ) 
ن
ن ف )وصنقور، ، 155 م(2001نهاية الووصو  اىل علم االوصو ، )الحىلي ا.، المعصومي 

 ،  مجما وهناك أنوا  لل  ،(Al-Hilli, D.T, 3: 155, Muhammad Sanqour, 2005 AD, 58) م(2005المعجم الوصوىلي
ي أغلب الكتب ال 

ن
ي ) وصولنلحظها ف

، ية والفقهية، وقد مجمعها محمد وصنقور والسبحانن . (2005)وصنقور، المعجم االوصوىلي
 ، ي

(، واغلبها يعود Muhammad Sanqour, 2005 AD, 1: 49-60. Al-Mishkini, Ali, 1993, 23-27) م(1983)المشكينن
ل مجما ال  إىل  .المحصَّ

ن لرأي المعصوم؛  مجما ومن طرق تحصل ال  قاعدة اللطف وهي قاعدة عقلية يستكشف بوالسطتها مطابقة رأي المجمعي 
يعة من باب اللطف بالعباد  أومجب عىل نفسه إىللن هللا تع ) ( لغرض مامأن ينصب لهم ال  إىلومن ألطافه تع ،بيان الشر

 هداية العباد وبيان الحجة لهم. 
، إزاحة الشبهة وبيان الحكم، ولو بإلقاء الخاف بينهم ماموعند حصو  الشبهة، ومجب عىل ال  ي

) ( بالومجوب اللطفن
 .مجما لنقض ال 

ط ا ، بل يستكشف من ذلك بوالسطة  ماملعلم بحضور شخص ال وعىل طبق هذه القاعدة ال يشب 
ً
ن حّسا ي المجمعي 

ن
ف

 هم ال يخلو من أمرين: إمجماعالعقل، اذ إن إتفاق العلماء و 
، وهو حجة.  -أ

َ
 له، فهو رأي المعصوم) ( قطعا

ً
 للواقع وكاشفا

ً
 أن يكون مطابقا

 له، وهنا يجب عىل  -ب
ً
بيان الحكم  –من باب اللطف  -المعصوم) ( أن يكون غب  مطابق للواقع، بل مخالفا

، لكي ينتفض ال 
ن ن المجمعي   .مجما الواقعي للناس، ولو بإلقاء الخاف بي 

ي مقام الرد عىل السيد  مجما وأو  من رّصح بهذه القاعدة وبنن عليها حجية ال 
ن
، بل ورّصح ف هو الشيخ الطوسي

معرفة موافقة  إىلقاعدة اللطف لم يمكن التووصل  من باب ومجوب اللطف، بأنه لوال  مجما المرتضن اذ أنكر ال 
ن  مامال  ي اوصو  الفقه،  )المرتضن  .، د.ت()  .للمجمعي 

ن
 ,Al-Murtada, 1985 AD( )م(1997)الطوسي ، العدة ف

2: 630, Al-Tusi, 1997 AD, 2: 636) 
ي الشارة 

ن
معصوم؛  إمامية عىل أنه حجة بأن زمان التكليف ال يخلو عن مامقاعدة اللطف: " واحتجت ال  إىلوقا  الحىلي ف

 ( Al-Hilli, D.T, 3: 132) )م(2001)الحىلي ، نهاية الووصو  اىل علم االوصو ،  .حجة" مجما لنه لطف، فيكون ال 

والسيد العلم الكاشف عن رأي المعصوم لذا حرصها بقاعدة اللطف،  إىلو يبدو أن الشيخ الطوسي أعيته السبل للووصو  
، أما حرصها بقاعدة اللطف، فهو غب  وصحيح ؛لن من الفقهاء من يحصل لديه علم بدخو   المرتضن بالعلم الحشي
ي زمن الغيبة الصغرى، اذ أن المعصوم كان 

ن
ي زمن الحضور أو ف

ن
، اللسّيما ف

ً
، وهذا متعارف ومجدانا ن ي المجمعي 

ن
المعصوم ف

، ب ن ي المجمعي 
ن
ي الّمة، يمكن دخوله ف

ن ظهرانن ى؛ لنه لم يغب عن الومجود بل غاب عن بي  ي زمن الغيبة الكبر
ن
ل وحن  ف

، بعد ووصو  البيان فىهي  ن ف أو المكلفي 
ّ
النظار، وأنه مع المة، ويرقب ما يصدر منها، فإن كان حصو  المخالفة من المكل

ي ف
ن
 للطف، وأما إن كان حصو  المخالفة ف

ً
يعة مع عدم مخالفة شخصية وصادرة مع لسبق الرصار، فىهي ليس محال هم الشر

يعة ولو بإلقاء الخاف.   ومجود البيان بسبب عدم الصدور أو عدم الووصو ، فعند ذلك يجب عىل المعصوم بيان الشر

-Al-Amili, Al) )العامىلي ، معالم الدين وماذ المجتهدين، د.ت(كحسن العامىلي )   ،وما ذهب إليه المرتضن ومن تبعه

Hassan bin Zain Al-Din, Dr. T., 332 ؛ لن الحضور الحشي لل
ً
ي المحافل  مام( من حرصه بالحس فهو غب  تام أيضا

ن
ف

ي مجميع المسائل مخالف للغيبة، وعليه يمكن أن يقا  أن ال 
ن
أمجمعت عىل إذا يرقب المة وناظر لها، ف مامودخوله ف

المة عىل الخطأ وخاف أمجمعت إذا ها مووصل للواقع، فعند ذلك يسكت ولسكوته كالتقرير، أما إمجماعالصواب وكان 
يعة، عند ذلك يتدخل ال  ن المة حن  يسقط ال  مامالشر عن الحجية. وال يرصن  مجما أما بإظهار الواقع أو إلقاء الخاف بي 

يعة وهو حاميها.   الستتاره بسببنا، لن الشكا  يخص الشر
مة من احتجاج ال  

ّ
ي زمن التكلماموأما ما ذهب إليه العّل

ن
إذا حجة؛ لنه  مجما يف، فيكون ال ية بومجود المعصوم ف

 عن ومجود المعصوم؛ لنه لسيد الّمة ولسيد أهل الحل والعقد، فا 
ً
أمجمعت الّمة أو أهل الحل والعقد منها يكون كاشفا

  ،يةمام، كما حصل هذا لبعض علماء ال مجما ممن حك ال  ماميعقل إمجتماعهم بدون لسيدهم، أو يحصل العلم بومجود ال 
هم كالمحقق الحىلي  مة الحىلي وغب 

ّ
 .والعّل
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   المطلب الثعلث: هل المجمع  دليل مستقل؟ . 
إذا  ال قيمة علمية له لديهم ما لم يكشف عن قو  المعصوم، ف إمجما بما هو  مجما ية بأن ال ماميرى البعض من ال  

ي السنة، وال يكون  ،كشف عىل نحو القطع عن قوله
ن
ي الحقيقة هو المنكشف ال الكاشف، فيدخل حينئذ ف

ن
فالحجة ف

ي مقابلها
ن
 ف
ً
 مستقال

ً
  (2005)المظفر م.، اوصو  الفقه، ) .دليال

(Al-Muzaffar, Muhammad Reda, 2005, 3/88 ) 
ي التعامل  مجما الذي يكشف عنه ال  مامان قو  ال  إىلوالبد هنا من التنبيه 

ن
ال يعد رواية, واال كان حسابه حساب الرواية ف

 .معه من حيث االلستدال 
ي )وهو غب   مجما وليضاح هذا أكبر علينا أن نوضح انقسام ال 

, وذلك الن القسم الثانن : المدركي وغب  المدركي
ن عىل قسمي 

( هو الذي ينبثق منه اعتبار ال   .مجما المدركي
:  مجما ال -1 ي فتواهم، مثل  مجما " وهو ال  المدركي

ن
ن عىل  إمجما الذي نعرف المستند الذي الستند إليه الفقهاء ف المتقدمي 

)االنصاري م.، المستند عندهم " )  لبطان انفعا  ماء البب  الذي كان مستندهم فيه روايات معينة فخالفهم المتأخرون
  م(1995

(Al-Ansari, Muhammad Ali, 1995 AD, 1/516) 
ي مجا  االلستدال , و مامالمعلوم المدرك والمعروف المستند ال اعتبار له لدى ال  مجما ن مثل ال إ

ن
االعتبار للمدرك إنما ية ف

هما.  أو المستند، ي االلستدال  به معاملة أمثاله من المدارك والمستندات، لسواء كانت آيات أو روايات أو غب 
ن
 ويعامل ف

ي ضمن  السام عليه  هو " يكشف بطريق الن عن دخو  المعصومالكاشف(: و  مجما غب  المدركي ) ال  مجما ال  -2
ن
ف

ن أو يكون كاشفا عن ومجود دليل معتبر   1 ،م2005وذلك بوالسطة الحدس أو قاعدة اللطف " ) محمد وصنقور،  ،المجمعي 
 /57 ( )Muhammad Sanqour, 2005 AD, 1/57) 
 

 مجما . حجية ال  :المطلب الرابع
ي حجية ال 

ن
 حجيته إىليون والفقهاء عىل اختاف مذاهبهم وصول، فذهب ال مجما وقع االختاف ف

ي اوصو  الفقه، ؛  (1994)المفيد، ) 
ن
)الرازي ، المحصو ،  ،(2005)المظفر م.، اوصو  الفقه، ؛ م(1997)الطوسي ، العدة ف

 ,Al-Mufid, 1994 AD, 45; Al-Tusi, Dr. T., 601; Al-Muzaffar (1992)الشخشي ، ؛  م(1983)البرصي ا.، ؛  ،م(1992

2005 AD, 3: 97; Al-Razi, 1992 AD, 2: 3; Al-Basri, Abu Al-Hussein, 1983 AD, 2/15; 2:295) 
لة ن  ه( القو  بعدم حجيته )236ه( ومجعفر بن حرب )234كالنظام ومجعفر بن مبشر )  ،وحكي عن بعض أئمة المعب 

  م(1992محصو ، )الرازي ، ال (م1983البرصي ا. ب., )
(Al-Basri, Abu Al-Hussein, D.T, 2:15; Al-Razi, 1992 AD, 2: 3 ) 
واختلف القائلون بحجيته عىل أقوا ، فمنهم من قا : أنه حجة، بدليل العقل وهم قليل، ومنهم من قا : أنه حجة  

، واختلفوا من مجهة  هم،  إمجما أن  إىل، فالبعض ذهب أخرىبدليل السمع وهم الكبر الصحابة هو الحجة، دون غب 
 (617: 4د. ت،  ،وذهب إليه بعض أهل الظاهر ومنهم بن حزم ) ابن حزم

(Ibn Hazm, D.T, 4: 617)،  هم كما نسب  إمجما حجية  إىلوبعض آخر ذهب ي كل عرص دون غب 
ن
 إىلأهل المدينة ف

 .مالك
 م(1992)الرازي ، المحصو ، . م(1983)البرصي م.، ) 
(Al-Basri, Abu Al-Hussein, D.T, 2:16. Al-Razi, 1992 AD, 2: 605) 
ي كل عرص ومرص، من دون اختصاص ب مجما حجية ال  إىلوذهب آخرون  

ن
ها، أو  إمجما ف الصحابة أو أهل المدينة وغب 

ن أو مجماعة أو طائفة خاوصة  .أهل مذهب معي 

ه ؛ لن ال  مجما حجية ال  إىلية ماموذهب ال   إما إتفاق المة أو العلماء أو  مجما الكاشف عن رأي المعصوم) ( دون غب 
، والمعصوم) ( ن : " إن ال  المؤمني 

ً
مة الحىلي قائال

ّ
ي ضمن هؤالء ال محا ، كما رّصح بذلك العّل

ن
ي به  مجما يدخل ف

نعنن
ن أو العلماء فيما يدع   أن يكون قو  ال هم، وعىل كل القسام إمجماعاتفاق المة أو المؤمني 

ّ
  مامفابد

ً
المعصوم داخال

ي قوله موافق لها حجة لمجل قوله ) ( ) إنما فيه.. ولو انفرد لكان قوله الحجة، و 
، نقو  بأن قو  الجماعة الن  )الحىلي

  م(2001تهذيب الووصو  اىل علم االوصو ، 
(Al-Hilli, D.T, 3: 131) 
ي ال  مجما ية عىل حجية ال مامالستد  ال  

ن
ط دخو  المعصوم ف ، وشر ن ي المجمعي 

ن
هو الدليل  مجما بدخو  المعصوم) ( ف

 .عن دليل قطعي إال  عىل حجيته؛ لنه ال يقو 
 م(2001)الحىلي ، نهاية الووصو  اىل علم االوصو ، 

 (Al-Hilli, D.T, 3: 252-254) م(2001)الحىلي ا.، ) 
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ه، وذلك لمكان مجما حجية ال  ية عىلمامعند ال  دلةويبدو أن هذا أهم وأقوى ال   ، بل ياحظ اتفاقهم عليه دون غب 
ي اتفاق اليهود والنصارى عىل الباطل؛ ولن 

ن
اتفاق المة، أو علمائها عىل الباطل، إذ لم يكن المعصوم معهم، كما حصل ف

ن الذي عية ال يمكن أن تدرك من قبل آحاد المة أو مجموعها، بل تدرك من المعصومي  ذن لهم، فيكون الحكام الشر
ُ
ن أ

ي حجية قو  المعصوم) (، ف
ن
وافق إتفاق الّمة أو علمائها رأي المعصوم إذا قولهم مطابق للواقع وهو حجة كما تقدم ف

 فا. 
ّ
 فهو حجة، وإّل

ن  المحصل هو دخو  رأي المعصوم  مجما ومنشأ الحجية لل  ي إطار المجمعي 
ن
 .ف

 (Muhammad Sanqour, 2005 AD, 2/136) (2005)محمد، 
ة عىل حجية ال  

ّ
ة والعقل مجما الستد  مجمهور الُسن

ّ
 .بالكتاب والسن

ة آيعت منهع:  النصوص القرآنية:  -1
ّ
 استدلوا بعد

ا إىلقوله تع -أ ِه مر
ِّ
ل ور
ُ
نر ن ِمِني 

ْ
ُمؤ
ْ
ِبيِل ال ر لسر ب ْ

ر
ِبْع غ

َّ
ت ير ى ور

ر
ُهد
ْ
 ال
ُ
ه
َ
نر ل ي َّ بر

ر
ا ت ْعِد مر لُسو ر ِمن بر اِقِق الرَّ

ر
ن ُيش مر مر  : ) ور

َّ
ن هر ْصِلِه مجر

ُ
ن  ور

َّ
ىل ور

ر
ت

ا ( ) النساء /  ً ِصب   مر
ْ
اءت لسر  ( 115ور

: بتقريب:  مجما وأو  من الستد  بهذه اآلية عىل حجية ال   ، هو الشافعي ن أن مشاقة الرلسو  واتبا  لسبيل غب  المؤمني 
د عليها هللا تع

ّ
د، ويستفاد من مفهوم اآلية ومجوب  إىلتوع

ّ
ي التوع

ن
ن المحلل والمحرم ف ي التحريم لقبح الجمع بي 

ن
كان ف فيشب 

ن  ن هو ال  ،اتبا  لسبيل المؤمني  ، )ال، فيحرم مخالفته كما تحرم مشاقة الرلسو  ويجب اتباعه ) مجما ولسبيل المؤمني  شافعي
 (.Al-Shafi`i, D.T, 90; Al-Razi, 1992 AD, 2: 70) م(1992)الرازي ، المحصو ، ؛  م(1982

اط التحريم بمشاقة الرلسو ..."  ، بل مجاز اشب 
ً
ن مطلقا : " ال نسلم تحريم متابعة غب  لسبيل المؤمني   .المناقشة: قا  الحىلي

، نهاية الووصو  اىل علم االوصو ، )   (Al-Hilli, D.T, 3: 145الحىلي ) (2001)الحىلي
ه مة وغب 

ّ
ي اوصو  الفقه،  ) وعدم إطاعته. ويظهر من كام العّل

ن
)العامىلي ، معالم الدين   ؛ م(1997)الطوسي ، العدة ف

ي ، ؛  137 م(1999)االنصاري م.،  ؛ وماذ المجتهدين، د.ت(
 ,Al-Tusi, 1997 AD, 2: 633; Al-Amili) م(1989)الخرلسانن

Hassan, D.T, 333; Al-Ansari, Mortada, 1999 AD, 1: 137; Al-Khorasani, Muhammad Kazim, 1989 AD, 

ن هو اتبا  الكفار،  :(335 ن هو إطاعة الرلسو  ومنارصته، وأما اتبا  لسبيل غب  المؤمني  أن المراد من اتبا  لسبيل المؤمني 
ن   هم. إمجماعوال ب ومعاداة الرلسو )ص(، فا وصلة لآلية بحجية اتفاق المؤمني 

ي ومعاداته وإتبا  لسبيل الكفار؛ لن لسبيل    هو شقاق الننر
ن ويبدو أن المراد من المنع عن اتبا  لسبيل غب  المؤمني 
، وحجية السبيل  ي ي هو لسبيل الننر ي عرص الننر

ن
ن ف ؛ لنه لسبيل  الو المؤمني  ي

لومجود المعصوم معهم، وحجية السبيل الثانن
ن من غب  المعصوم فا دليل عىل حجيته.   المعصوم، أما لسبيل المؤمني 

 إىلقوله تع -ب
ً
طا لسر  ور

ً
ة مَّ
ُ
ْم ا

ُ
اك
ر
ن
ْ
ل عر  مجر

ر
ِلك

ر
ذ
َ
ك ي اآلية داللة عىل وصحة  : ) ور

ن
ن  إمجما ( ف  :المة من ومجهي 

ي تصديقها والحكم بصحة قولها وناف ل  ،ر ووصفه إياها بالعدالة وأنها خيا :أحدهما
 .ها عىل الضا مجماعوذلك يقتضن

لرلسو  لما كان حجة عليهم ووصفه بأنه كما أن ا  ،بمعنن الحجة عليهم لتكونوا شهداء عىل الناس :والومجه اآلخر قوله
هم فقد حكم لهم بالعدالة وقبو  القو  ؛ لن شهداء هللا تع إىلولما مجعلهم هللا تع ،شهيد عليهم ال  إىلشهداء عىل غب 

ي كل عرص بأعمالهم دون من مات  ،يكونون كفارا وال ضاال
ن
ي اآلخرة عىل من شاهدوا ف

ن
فاقتضت اآلية أن يكونوا شهداء ف

ي عرصه  ،نهمقبل زم
ن
ي وصىل هللا عليه ولسلم شهيدا عىل من كان ف ي إذا هذا  ،كما مجعل الننر

ن
أريد بالشهادة عليهم بأعمالهم ف

ي وعىل من مجاء بعدهم إذا فأما  ،اآلخرة
يوم  إىلأريد بالشهادة الحجة فذلك حجة عىل من شاهدوهم من أهل العرص الثانن

ي وصىل هللا عليه ولسلم حجة عىل مجميع المة أولها وآخرها ولن حجة هللا   ،القيامة ي وقت فىهي إذا كما كان الننر
ن
ثبتت ف

 ( Al-Jassas, 1995 AD, 1/107) )الجصاص ()  .ثابتة أبدا "
صاف كل واحد بها، وهو  

ّ
ي ات

وكة الظاهر؛ لن ووصف الّمة بالعدالة يقتضن ة ومجوه أهما: " إن اآلية مب 
ّ
ض الحىلي بعد

واعب 
 م(2001)الحىلي ا.، نهاية الووصو  اىل علم االوصو ،  معلوم البطان فيحمل عىل البعض وهو المعصوم"

ي  ،وقا  الحكيم 
فىهي ال تزيد عىل أكبر من إثبات العدالة لهم ال العصمة، والذي " وهذه الداللة لو تمت لآلية،  :محمد تف 

ي المقام 
ن
، إذ العد  ال يمتنع وصدور غب  الحق إنما ينفع ف هو إثبات العصمة ال العدالة، ليتم حكايتها عن الحكم الواقعي
  (1978)الحكيم ، )  .منه"

(Al-Hakim, Muhammad Taqi, 1979: 247) 

نحن » الباقر) ( أنه قا :  مامكما روي عن ال   ،المناقشة حو  المراد بالولسط هو المعصوم) (ويبدو أن ما ذكر من  
ي أرضه ،الّمة الولسط

ن
ي ، « ) ونحن شهداء هللا عىل خلقه وحجته ف

 (Alklini, 1985, 1: 191) (1985)الكلينن
ي تأويل النصوص الدين  مجما بناء عىل ما تقدم يجب ان نفهم من ال 

ن
مناخ ديمقراطي  إىلية، يجب أن يستند كي يعتد به ف

، بحيث يكون معيار " ال  ي
ي حقيف  ة عن القوى المختلفة، ويكون معيار " مصالح المة "  مجما شعنر " هو الغلبية المعبر

  )ابو زيد ، د.ت(هو معيار مصلحة الغلبية " ) 
 النصوص الروائية:  .2

https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&ID=21&bk_no=212&idfrom=63&idto=63#docu
https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&ID=21&bk_no=212&idfrom=63&idto=63#docu
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ة عىل ذلك، وأهم ما الستدلوا به مجما الستدلوا بطوائف من الروايات عىل حجية ال  
ّ
ها غب  دال

ّ
 ، كل

ي عىل الضالة( ) 
ّمن 
ُ
 )ابن مامجة، د.ت(قوله)ص(: ) ال تجتمع أ

ي عىل خطأ ( ) 
  م(1998)القمي ، وقوله )ص(: ) لم يكن هللا ليجمع امن 

مة الحىلي )ت  
ّ
د  بها عىل حجية ال  ه(726ونقل العّل

ُ
ة رواية الست   مجما أكبر من تسع عشر

  م(2001)الحىلي ا.، نهاية الووصو  اىل علم االوصو ، ) 
ي  (.34/  2 ،1992 ،ومثله وصاحب المحصو  ) الرازي

ن
عي تواتر هذه الروايات عىل معنن واحد وهو عدم وقو  الّمة ف

ّ
واد

 م(1992)مجابر،  ؛ ،البرصي م(1983)البرصي ا.، الضالة ) 
 .مجما ، وعليه فتد  هذه الروايات عىل حجية ال 

ه ولو   إىلوتجدر الشارة  
ّ
 لمنع بلوغ مجموعها حد

ً
ا
ّ
: ) وأّما... ادعاء التواتر فبعيد مجد

ً
 هذا االدعاء قائال

ّ
مة الحىلي رد

ّ
ان العّل

؛ لجواز وصدور الكذب عن الجماعة(
ً
 م(2001)الحىلي ا.، نهاية الووصو  اىل علم االوصو ،  كانت ألفا

 عىل اال 
ّ
ي الرد

ن
ي التهذيب ف

ن
ي عىل الضالة»لستدال  بقوله)ص(: ، وقا  ف

ّمن 
ُ
والخبر من باب اآلحاد والمعنن  ،«ال تجتمع أ

اط التواتر ي اشب 
  (2001)الحىلي ا.، تهذيب الووصو  اىل علم االوصو ،  يقتضن

مة ال يعتقد بداللة هذا الخبر وأمثاله عىل حجية ال 
ّ
 .مجما وعليه فالعّل

ي عىل ا 
ّمن 
ُ
وهو امكانية حصو   مجما لضالة( يكون مناقشته من باب وصغرى مبنن ال ولعل مناقشة حديث ) ال تجتمع أ

ى فيه اضطراب وغموض مجما ،ال  ي من هم؟ هل مجميع االمة  ،فبن
ي  ،قيام الساعة إىلفا يعلم المراد من امن 

ن
او من كان ف

ي )ص( او يشمل مجميع  ،يةماماو علماء ال  ،او علماء السنة فقط ،او يخص العلماء او العوام او الصحابة ،فقط عرص الننر
ة شعوب  ها لسامنظرا لسعة الباد ال  مجما وكيف يمكن تحصيل مثل هذا ال  ،الفرق والمذاهب والنحل وقد يكون  ،ية وكبر

ي مسألة معينة او لم يصلنا رايه المخالف لل 
ن
ي او كتبه  مجما هناك عالم لم يظهر رايه ف

ي الماضن
ن
نظرا لصعوبة التواوصل ف

 .لينا كتابه؟ولم يصل ا
ي وصحة الحديث الذي يؤلسس لل  

ن
ق مجولدزتسهب  يشكك ف ي عىل خطأ{،  مجما ونجد ان المستشر

وهو: } ال تجتمع أمن 
ا فحسب 

ً
 حسن

ُّ
 وصحيًحا؛ بل يعد

ّ
ي وصحيح مسلم، وذلك لنه لم يكن يعد

ن
ي وصحيح البخاري وال ف

ن
بكونه لم يذكر ف

(Marie)  (Marie Bernand: l’Accord unanime, p. 118) 
،  بالحديث مجما وقد توقفت الباحثة )ماري برناند( عند مسألة تأوصيل ال   ، المستصفن  ,Al-Ghazali))(1996)الغزاىلي

1996, pp. 139-140) 

ة  ي عىل خطأ{، مشب 
ي الحديث المشهور: }ال تجتمع أمن 

ن
، ف

ً
ام عليه، إىلفنظرت، أوّل

ّ
اض النظ  من قبيل إال  اعب 

ُّ
د
ُ
أنه ع

أبرزت أنه لم تقع مقاربة  ،( Marie Bernand: L’Accord unanime, p. 118 ) (Marie)د القاعدة الشذوذ الذي يؤك
ي إال  مسألة وصحة هذا الحديث،

ن
ها ف

ّ
 ابن حزم يعتبر أن هذا الحديث وصحيح من  إتجاهمن أمجل حل

ّ
، من ذلك؛ أن ي إيجانر

 (Ibn Hazm, D.T, 4/131) د.ت()ابن حزم،  .ناحية معناه، مع أن وصحة لسنده وألفاظه غب  متفق عليه
ي  دليل العقل:  -3

الواحد يستحيل أن يكون ال لداللة وال  الحكم عىل العظيم الخلق امجتما  ":والذي عو  عليه الجوينن
وهو باطل ؛ وإن كان لمارة والتابعون قطعوا  ،عن ومجودها فخافه خاف الداللة مجما أمارة ؛ فإن كان لداللة كشف ال 

اعهم مجما ،بالمنع من مخالفة هذا ال 
ّ
 اللستحا   مجما ،داللة قاطعة مانعة من مخالفة مثل هذا ال  عىل فلو ال اط

ّ
وإّل

فاقهم
ّ
، المنع من المخالفة "  عىل ات ي

 (Al-Juwayni, 1997 AD, 1/261) (1997)الجوينن
ق والغرب  ،وا ال لداللة وال لمارة والمبطلون اتفقوا عىل الحكم الباطل" ولعلهم اتفق :ويرد عليه ي الشر

ن
ون ف وهم منتشر

 (Al-Hilli, D.T, 3/188" ) م(2001)الحىلي ا.، نهاية الووصو  اىل علم االوصو ، 
 

ن من المجمع  ال  قي   . وصوىلي المبحث الثعلث: موقف المستشر
ي حديثه عن هذا ال  

ن
اق ف ورة ويذكر عىل أن المة أمجمعت عليه  مجما لعل االلستشر ن ما هو معلوم بالدين بالرصن ال يفرق بي 

ن ال  ّ بمفهومه ال  مجما وبي  ، ويرى بعضهم أن نظرية مجما اعتبار العوام من أهل ال  إىلكما أن منهم من يذهب   ،وصوىلي
ت الرأي القائل بغلق   مجما ال 

ّ
ي االمجتهاد الفقىهي ؛ لنها أكد

ن
باب االمجتهاد، وهذه النظرية ليس كانت من عوامل الجمود ف

ي 
ن
، ومن ثم كانت ف ّ يعي التقليدّي، فىهي نظرية انتحلها الفكر الفقىهي

، وقد قّررها النظر التشر لها مستند من الوحي اللىهي
ية أو إنسانية، ولذلك كانت نظرية دخيلة مستوردة ال يعرفها الفقه ال   )كولسون، د.ت( لسايي أوصل نشأتها نظرية بشر

(English orientalist Coulson, D.T, No. 248, p. 21 ) 
ق مجولدتسهب  ان مبدأ ال  ي ال  مجما ذكر المستشر

ن
ي مجرى تطوره، فيد  عىل ذلك أن النسان لم  لسامظهر ف

ن
فقط ف

ف بأوصل ال  ماميستطع بسهولة أن يستد  عليه ويثبته بالقرآن، وقد حك أن ال  ، الذي اعب    مجما الشافعي
ً
قو   إىلالستنادا

 حينما لسئل عما يستند إليه هذا المبدأ من القرآن، 
ً
ي عىل أن مومجب لصواب المور الفقهية، لزم داره ثاثة أيام مفكرا الننر

ي 
ن
، من مجراء إمجهاده لنفسه ف ن ي حالة من الضعف والمجهاد، بومجه منتفخ ويدين متورمتي 

ن
وبعد انقضاء هذا الوقت خرج ف
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ي يمكن أن يعتم
ر : »إىلد عليها، وهي قوله تعالبحث عن اآلية الن  ب 

ر
بْع غ

ّ
ت ير نر له الهدى ور ي َّ بر

ر
ا ت عِد مر ْن ُيشاِقِق الّرلسو ر ِمْن بر ومر

 
ً
ا صب   مر

ْ
ْصِلِه مجهنمر ولساءت

ُ
ن  ور

َ
ا توىل ه مر

َّ
ل ور
ُ
نر ن بيِل المؤمني 

ة )  ،(115النساء / « ) لسر )بن حمبل، وهذا عدا الحاديث الكثب 
، ؛  د.ت( ي الهندي ، . (1988)الهيثمي

 ,Ahmad bin Hanbal, Dr. T, 6/396; Al-Haythami, 1988 AD) (1989)المتف 

1/177. Al-Muttaqi al-Hindi, Alaa, 1989 AD, 1/206ي يعتمد عليها هذا المبدأ )مجولدتسهب  د. امجناس، د
 62 ،ت .( الن 

( )Goldzheir, D. Agnas, D.T, 62) 
ي  مجما ان دائرة ال  إىلويشب   

ن
ي المحدد، وقد حاولوا  إىلالحساس الجمعي منها  إىلمبدأ المر أقرب  كانت ف

المعنن الدينن
 تحديده بالزمان والمكان، وبيان أنه هو 

ً
الصحابة أو أهل المدينة القداي، وهو تحديد ال يمكن الووصو  إليه  إمجما عبثا

ة ولكن من مجهة  ، بالنسبة لألنظمة ال أخرىبإزاء التطورات الخب  ك ال ال يكفن ، أن يب 
ً
  مجما دينية أيضا

ً
وكا  مب 

ً
حرا

ن أن ال  ،للحساس الغريزي للجماعة  ومجدت قاعدة تبي 
ً
ا عبارة عن التعاليم والفكار المجمع عليها من أهل  مجما وأخب 

ي بيان الفقه والعلم والستنتاج ذلك، وهم يحكمون بصحة الستعمالها 
ن
، فهم الذين لهم الحق ف ن ي زمن معي 

ن
 ،الحل والعقد ف

ية الحرة، والتطورات المستطاعة؛ فهو لساميحتوي عىل بذور التحرر للحركات ال  لسامواكد بان هذا المبدأ بالنسبة لل 
ي كعامل مهم مطابقة 

ي الماضن
ن
يقدم، ضد ديكتاتورية الجمود وقتل الشخصية، قوة للتعاد ، وقد حقق عىل القل ف

ي الحق إن هذا المبدأ المتبع ملحوظ عند عش يمكن أن يكون بالستإذا للعرص وقتئذ، فم لسامال 
ن
ي المستقبل؟ وف

ن
عماله ف

ي عرصنا، فهو الباب الذي يجب بوالسطته أن تنفذ  لساممجددي ال 
ن
، عوامل القوى الشابة  لسامبناية ال  إىلف )مجولدتسهب 

  د.ت(
(Goldzheir, Dr. Agnas, D.T, 63) 
ية الحرة، والتطورات لسامكما يقو  مجولدتسهب  يحتوي عىل بذور التحرر للحركات ال   لسامأن هذا المبدأ بالنسبة لل  

ي كعامل 
ي الماضن

ن
المستطاعة؛ فهو يقدم ضد ديكتاتورية الجمود وقتل الشخصية، قوة للتعاد ، وقد حقق عىل القل ف

ي المستقبل؟إذا للعرص وقتئذ، فم لساممهم مطابقة ال 
ن
ي الحق إن هذا المبدأ المتبع  عش يمكن أن يكون بالستعماله ف

ن
وف

ي عرصنا، فهو الباب الذي يجب بوالسطته أن تنفذ  لسامملحوظ عند مجددي ال 
ن
عوامل القوى الشابة  لسامبناية ال  إىلف

، د.ت(  (Goldzheir, Dr. Agnas, D.T, 63) )مجولدتسهب 
ق ) مجيب ( اذ يقو   تحرريا ؛ بل عىل العكس من ذلك مبدأ  مجما " مبدأ ال  :ويرد عليه من قبل المستشر

َ
ال يعتبر مبدءا

 "  مجما اذ انه ال يمكن مخالفة ما يصدر عن ال  ،يتسم بطابع التحكم
ن يستطيعون ان مجعلوا من  مجما ويشب  مجولدتسهب  ان ال  ي االوصاح ويراد به " ان المسلمي 

ن
يمكن ان يكون له تاثب  كبب  ف

يطة ان يكونوا م لسامال  ن ما شاؤا شر  (A group of orientalists, d. T., 2/241" )م(1973)االلسامية، جمعي 
هم وعمالهم عقائدا ولسننا عىل تقرير امور لم تكن مقررة من  مجما فلم يقترص ال  ،..، ذلك بان " يخلقوا بطريقة تفكب 

ا تاما "   عقائد ثابتة وهامة مجدا تغيب 
ّ
 م(1973)االلسامية، قبل فحسب ؛ بل غب 

لكي يكون حجة يعمل به ال بد  مجما والحا  ان ال  ،يقرر من قبل العوام مجما بان للكام ومجه فيما لوكان ال  :عليه ويرد  
وعيته تؤلسس من قبل النصوص القرآنية والروائية فضا عن ذلك ان ال  ليس  مجما ان يكون من عمل المجتهدين ومشر

ي العقائد و 
ن
ي إنما له مدخلية ف

ن
عية العمليةيقرر ما يكون عمله ف ها بناء عىل ال  ،االحكام الشر  .؟ مجما واي عقائد تم تغيب 

ن وال لسيما مسلك ) شاخت ( خا  اقواله إتجهوقد   قي  ولعلك  وصو بروصد التناقضات لدى علماء ال  مسلك المستشر
ي اقواله

ن
ي روصد تناقضات عند ،تجد اضطراب ف

ن
ة يجعل من فتار  -الشافعي – ومنشأ هذا االضطراب هو اندفا  رغبته ف

ي  أخرىكابًحا لحرية الرأي، و   مجما ال 
 من فهوم الفقه الرومانن

ً
توهم بقوله بلحاظ أن  ذلك فقد إىلاضافة  ،يجعله نسخة

ي حسب قوله: " وتعد فكرة ال  إمجما 
ي القانون الرومانن

ن
العام فكرة  مجما الفقهاء يتوافق مع الرأي الحر المعبر عنه ف

ي غب  واردةطبيعية، بحيث إن مسألة التأثب  ا فهذا  ،الفقهاء" إمجما إن الحالة تختلف عند تناو  مفهوم إال  لخارحر
ة الحية للمذهب، ويوافق 

ّ
 من الفقهاء، ويعبر عن السن

المفهوم عىل غاية من الدقة، ويتضمن ما يؤخذ من مواقف الكبر
ي بالرأي الحر مجما هذا المفهوم لل 

ي القانون الرومانن
ن
 Joseph) (1981)مجوزيف، )  (opinioprudentium) ما يعرف ف

Schacht, 1981, p. 105) 
ق–ويتحدث مجوزيف شاخت   ي كتابه  مجما عن مكانة ال  -ورغم كونه مستشر

ن
الفقه فيقو : " هناك أبواب هامة  أوصو ف

ي    ع ال  ي التشر
ن
، والخذ بالقياس مجما  تقوم عىل ال لسايي ف ن ي ُملزمة للمسلمي  ، …وحده، مثل الخافة، واعتبار لسنة الننر

ي    ع ال  ي هذا الموضو  أن التشر
ن
ه عن الخطأ الذي يضمن وصحة  مجما  كله يستمد لسنده من ال لسايي ومجملة القو  ف

نّ الُمبن
ي    ع واتفاقه مع المعنن الصحيح المقصود من الكتاب والسنة "   ,Joseph Schacht, 1981 AD) (1981)مجوزيف، التشر

p.89) 
ي بالصبغة ال  مجما و يقو  ايضا " وال 

ن
ي العراق لها نفس لساموصبغ القانون العرف

ن
ي ف

ية، كما أن أثر بعض مصنفات الشيبانن
ي المدينة 

ن
 (Joseph Schacht, 1981 AD, p.84) (1981)مجوزيف، الثر المشابه لمصنفات مالك ف
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عي عند  إىلية وذلك بافتقاره من حيث المبدأ وصولحجيته ال  مجما وحاو  " شاخت " ان يسلخ عن ال  
الدليل الشر

ي المؤيد لل  ،الشافعي لسواء كان قرآنيا ام حديثيا 
ي  –الشافعي  –" وهو  :بقوله مجما ويعتقد غياب النص الحدينر

ن
لم ينجح ف

ي عاقة قلقة مع العنرص المهيمن الجديد  مجما توضيح مفهومه ل 
ن
وهو إال  ،االمة عموما بان هذا المفهوم يبف  ف

ي عىل ضالة (  ،االحاديث النبوية
، ولم يكن الشافعي حينئذ عىل علم بالنص المأثور ) ال تجتمع امن  ) (1988)الهيثمي

ي زمن إال  هذا النص بووصفه حديثا نبويا  ولم يظهر  ،(Al-Haythami, 1988 AD, 7/221( ) 221/  7 ،م1988 ،الهيثمي 
ن
ف

ة من اقوا   ،المجاميع الحديثية ي ترد عىل لسان الشافعي "   ،أخرىعلما بان وصياغتها مستقاة مباشر
 كتلك الن 

 (Joseph Schacht, 1981 AD, p. 114( ) 114م، ص1981) مجوزيف شاخت، (1981)مجوزيف، 
ن وصحته أخرىومن مجهة    ،قد يكون مستنده القياس مجما ولعله يريد ان يتووصل ان ال  ،يتناو  شاخت القياس ويبي 

،  ) (Snouck , 1957)ويرى )  ،(Ajeel Jassim, 1984, 133) (1984)عجيل ،  وهذه مسالة خافية ) ي
 م(1983)السامران 

(Al-Samarrai, Qasim 1983 AD, pp. 110-137 قد مجمد )ي ال ( أن )الفقه
ن
  )ماكدونالد، د.ت()  مجما ، ولذلك ال رمجاء ف

ن ان لل وصولان كامه له ومجه من مجهة قو  بعض ال  :ويرد عليه وانه ال يمكن  ،الصحابة إمجما ك  ،عرص محدد  مجما يي 
ي أي عرص بعده ) 

ن
ي ، د.ت(؛  20- 19د. ت،  ،ابن حزم )ابن حزم، د.ت(تطبيقه ف

ن
 ,Ibn Hazm) )لسليمان ، د.ت( ،)الطوف

Dr. T, 19-20; Al-Toufi, Suleiman bin Abdul-Qawi, Dr. T, 3/12) 
ا، عىل  وقد أكد  ً يعية ال  وصو ، بلحاظ أنه أوصل ال مجما ال  أهميةكثب  ي المنظومة التشر

ن
مة اللسالسية لسامف

ّ
ية، وأنه المسل

ي العقيدة والفقه ال 
ن
ن لسامف ا للبحث عن حجج تؤوصل ال  ،يي  ً ن امجتهدوا كثب  ، من القرآن مجما وذكر أن العلماء المسلمي 

ي حلقة مفرغة؛ فالمة المعصومة وحدها يمكن أن تفش القرآن 
ن
ي أنهم كانوا يدورون ف

والسنة، ولكن مع ذلك، ال ينفن
ريق حجج من القرآن أو السنة؛ والسنة بدقة، إذن، فمن غب  المجدي عىل الطاق الزعم بتألسيس عصمة المة، عن ط

  (Snouck Hurgronje ،1957) له، مع ذلك، براهينه المقنعة ) مجما فال 
ي نهاية التحليل؛ هو أن ال  

ن
ي تأويل القرآن والسنة، وفهمهما، وتأوصيلهما، وأن  مجما ولعله يقرر ف

ن
ة ف يمثل السلطة الخب 

ي للفقه ال ؛ هي عصمة المة الذاتية، وعصمة لسامال  أوصو قاعدة 
ي نظره هي اللساس الماوران 

ن
،  Snouck) لسايي المة ف

1957) (Snouck Hurgronje, Œuvres choisies, édité par Bousquet et Schacht,) Leiden, 1957, p. 240 .) 
ق المريكي ) دونكان باك ماكدونالد( )  

قون، د.ت(وذكر المستشر ي ، المستشر
 / Al-Aqiqi, Najeeb, Dr. T, 3) )العقيف 

ي )دائرة المعارف ال 136-137
ن
 ية( مادة لسام( ف

ي أو  المر بدعة أوصبح بفضل ال  (إمجما ) 
ن
 نسخ السنة  مجما ان ما كان ف

ً
 مقبول

ً
 وصار الولفالتولسل ب ،الوىلأمرا

ً
ياء مثال

ي قد مجعل )ال   من السنة، وأعجب من هذا أن االعتقاد بعصمة الننر
ً
 مجزءا

ً
ي ( مجما عمليا

ن
ينحرف عن نصوص واضحة ف

  مجما القرآن، فلم يقترص ال 
ً
ا  تغيب 

ً
هنا عىل تقرير أمور لم تكن مقررة من قبل فحسب، بل غب  عقائد ثابتة وهامة مجدا

ن يستطيعون أن يجعلوا من ال  . وعىل هذا فهم يقولون إن المسلمي 
ً
ن  لسامتاما يطة أن يكونوا مجتمعي  ما شاءوا عىل شر

. عىل أن اآلراء غب     متفقة فيما يمكن أن يكون له شأن كبب 
ي مقابل دليلية  مجما ان ال  :ويرد عليه 

ن
عية فضا عن ذلك عدم كونه دليا ف لم يكن طريقا مستقا اللستنباط االحكام الشر

عي وبناء عىل هذا فان الدليلية هي للسنة إنما و  ،الكتاب والسنة
ي هي دليل عىل الحكم الشر

ة الن 
ّ
هو كاشف عن السن

، الكاشف عن السنة كي يلتمسوا لثباتها له دليا )  مجما وليس لل  مجما ،منكشفة بال ال  ,Al-Bahadli) م(2009)البهادىلي

Ahmad Kazim, 2008 AD, 2/104)،  إىلاضف .وليس من شانه ادخا  احكام ليست من الدين باي حا  من االحوا 
ي وال   القو  بعصمة الننر

ن ي بي 
ا  :إىلعىل عصمته منها قوله تع أخرى أدلةوظفت إنما و  مجما ،ذلك ال يومجد ربط منطف  مر ) ور

ور 
ُ
 ه
ْ
ى * ِإن ور هر

ْ
ِن ال

ر
 ع
ُ
نِطق ٌ ُيوحر ( ) النجم / إال  ير ْحي

ها من ال  (4-3ور  .النقلية والعقلية دلةوغب 
،  كما قا  الغزاىلي " ال ينسخ به إذ ال  مجما يون بان ال وصولوهذه المقولة ايضا تحتمل ما اراده ال  نسخ بعد انقطا  الوحي

ي زمان نزو  الوحي من كتاب أو لسنة " مجما بال  مجما وما نسخ فال 
ن
،  يد  عىل نالسخ قد لسبق ف ، المستصفن )الغزاىلي

1996) (Al-Ghazali, 1996, 101) 
لة وعيش بن أبان. ودليل االمتنا   مجما " أن ال  إىلن مذهب مجمهور السنة ذهب أبل   ن  لبعض المعب 

ً
ال ينسخ به خافا

  مجما محا  لن ال  الو أو قياس:  إمجما أن المنسوخ به إما أن يكون حكم نص أو 
ً
دليل أو ليس  إىلإما أن يكون مستندا

 
ً
  إىلمستندا

ً
  إىلدليل فإن لم يكن مستندا

ً
 أو  إىلدليل فهو خطأ. وإن كان مستندا

ً
دليل فذلك الدليل إما أن يكون نصا

 فالنالسخ ذلك النص ال ال 
ً
 لما لسنبينه بعد وإن كان نصا

ً
 ال مجائز أن يكون قيالسا

ً
نالسخ  مجما وإن قيل إن ال  مجما قيالسا
 لحكم إال  فليس

ً
ي قبلها. وإن كان إمجما بمعنن أنه يد  عىل النالسخ وإن كان نالسخا

ي المسألة الن 
ن
 لسابق فهو باطل بما ف

 ف
ً
: فإن كان وصحيحا

ً
 أو ال يكون وصحيحا

ً
 لحكم قياس فالقياس إما أن يكون وصحيحا

ً
المة عىل خاف  إمجما نالسخا

 فالرافع لحكم 
ً
: فإن كان نصا

ً
 أو قيالسا

ً
مقتضاه إن كان ال لدليل فهو خطأ وإن كان لدليل فذلك الدليل إما أن يكون نصا

 فإما أن يك
ً
 عىل القياس ذلك القياس هو النص وإن كان قيالسا

ً
 ف الو ون رامجحا

ً
 فإن كان رامجحا

ً
 أو مساويا

ً
 الو أو مرمجوحا
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 وإن كان القياس 
ً
ط ثبوت الحكم رمجحان مقتضيه وكذلك إن كان مساويا  لن شر

ً
  الو ال يكون مقتضاه ثابتا

ً
رامجحا

ي خطأ وهو ممتنع " )  مجما فال 
 (Al-Amdi, 1982 AD, 3/161) (1982)اآلمدي، عىل القياس الثانن

ق المريكي ) دونكان باك ماكدونالد( بان ال  
ن المستشر ي تقوم عليها العقيدة  وصو ال أحد  هو " مجما وبي 

االربعة الن 
او مجمع من المجامع ؛ بل  ،ية وبعد ان ذكر تعريفه ذكر بان هذا االتفاق ال يحدث عن طريق هيئة من الهيئاتلسامال 

ي مسالة من المسائل ال يعرف
ن
ي ورأينا انه قد حدث  إىلنظرنا إذا إال  يحدث بالطبيعة ومن تلقاء نفسه فان ومجوده ف

الماضن
وعىل هذا النحو تقررت رويدا رويدا بعض المسائل  ،ا إمجماعوعند ذلك يسلم بهذا االتفاق ويسم  ،بالفعل اتفاق فيها 
ي كانت موضع مج

ي تقرر عىل هذا النحو مجزءا السالسيا من العقيدة يعد انكاره كفرا "الن 
  .دا  وتصبح المسالة الن 

( 0  ،  (Al-Nashmi, Dr. Ali, 1984, 127) (1984)النشمي

ن   ي    ع أدلةالدين و  أوصو ويظهر ان الكاتب قد خلط بي  ن  دلةال أحد  هو  مجما وال شك ان ال  ،التشر االربعة لكا الفريقي 
 .ومجمهور السنةية مامال 
ي  إىلنظرنا إذا إال  ومجوده ال يعرف مجما وذكر ايضا بان ال  

ي كل عرص من  توفرت  مجما ويرد عليه بان ال  ،الماضن
ن
يتحقق ف

ي وضعها ال 
وطه الن  ة من الزمن ،يونوصولشر ي فب 

ن
ي  ،وليس دليا تاريخيا يمكن الستعماله ف

ي ال ينفن
ي الماضن

ن
واثبات حدوثه ف

ي المستقبل اذ 
ن
ي ما عداهوقوعه ف

ء ال ينفن ي
،  .ان اثبات الشر  (Al-Nashmi, Dr. Ali, 1984, 131) (1984)النشمي

 
 الخعتمة: 

ي أوالها علماُء ال 1
ا تنضبط من  وصو . لعل ضبط المفاهيم من المور الن 

ً
ا؛ بيد ان هذه المفاهيم أحيان

ً
اهتماًما بالغ

ي المفاهيم العلمية التكوينية؛ 
ن
ي تبف  معطلة مما يحتم علينا إعادة النظر ف

الناحية النظرية، بخاف الناحية التفعيلية الن 
وهذا ما ينطبق عىل  ،منهجيةية أوصولكان المر يتعلق بقضية تألسيسية إذا  وال لسيما  ،لعادة تحريكها والستجابتها للواقع

ه من المفاهيم.  مجما مفهوم ال   وغب 
ي تسجل عىل أوصل ال 2

ي كثب  من الحيان كألسلوٍب لحماية المقوالت المذهبية، مجما . من المآخذ الن 
ن
ه قد ُوظف ف

َّ
، أن

 ال 
َّ
الفقهاء والمجتهدون؛  أوصبح حامًيا لما أمجمع عليه وصوىلي ال  مجما وولسمها بأنها مجمع عليها. والواقع غب  ذلك؛ لن

ل كأوصل )ال  عَّ
ر
ه لم ُيف

َّ
ي القرون المتأخرة، وقلَّ النقل عن ومجود مجما لن

ن
 .عنهم إمجما ( ف

ي المفكر ال 3
السنّية هو عصمة المجتهدين وعصمة  مجما  محمد رشيد رضا مرتكزا مجوهرّيا لنظرّية ال لسايي . ينفن

ةمجما ال  ب عىل هذا النقد، إبطا  قواعد كثب 
ّ
ت ي نظرّية ال  . ويب 

ن
العصور المنقضية وحظر  إمجما عىل غرار مخالفة  مجما ف

د.  مجما الحق ل  إمجما نسخ 
ّ
ي حكمت عىل الحياة الفقهية القديمة بالجمود وعدم التجد

 لسابق، وهي بعض القواعد الن 
ها من المور العقدية بلحاظ ا مجما ال  . ان مصطلح4 ي السيالسة وغب 

ن
نه يوحي لبناء  هو مصطلح يشبه العصا الغليظة ف

ن له اض عىل واحدة من تألسيسات المؤلسسي  ن احدهما  ،كل مذهب بالخروج من المذهب لدى االعب  وهو يعمل عملي 
ي بظاله لحماية الذين هم بظله لحمايتهم والعمل االخر يهدد الذين يخرمجون عن ربقة المذهب او الملة

 .يلف 
إذا  ال قيمة علمية له لديهم ما لم يكشف عن قو  المعصوم، ف إمجما بما هو  مجما ية بأن ال مام. يرى البعض من ال 5

ي السنة، وال يكون  ،كشف عىل نحو القطع عن قوله
ن
ي الحقيقة هو المنكشف ال الكاشف، فيدخل حينئذ ف

ن
فالحجة ف

ي مقابلها
ن
 ف
ً
 مستقال

ً
 .دليال

وهم قليل، ومنهم من قا : أنه حجة  . اختلف القائلون بحجيته عىل أقوا ، فمنهم من قا : أنه حجة، بدليل العقل6
 .  بدليل السمع وهم الكبر

ي وصحة الحديث الذي يؤلسس لل 7
ن
ق مجولدزتسهب  يشكك ف ي عىل خطأ{،  مجما . نجد ان المستشر

وهو: } ال تجتمع أمن 
ا فحسب

ً
 حسن

ُّ
 وصحيًحا؛ بل يعد

ّ
ي وصحيح مسلم، وذلك لنه لم يكن يعد

ن
ي وصحيح البخاري وال ف

ن
 .بكونه لم يذكر ف

ن أن نظرية ال  .8 قي  ت الرأي القائل   مجما يرى بعض المستشر
ّ
ي االمجتهاد الفقىهي ؛ لنها أكد

ن
كانت من عوامل الجمود ف

يعي التقليدّي، فىهي نظرية 
، وقد قّررها النظر التشر بغلق باب االمجتهاد، وهذه النظرية ليس لها مستند من الوحي اللىهي

ي أوصل 
ن
، ومن ثم كانت ف ّ ية أو إنسانية، ولذلك كانت نظرية دخيلة مستوردة ال انتحلها الفكر الفقىهي نشأتها نظرية بشر

 .لسايي يعرفها الفقه ال 
ية الحرة، لسامكما يقو  مجولدتسهب  يحتوي عىل بذور التحرر للحركات ال   لسامبالنسبة لل  مجما . أن مبدأ ال 9

ي والتطورات المستطاعة؛ فهو يقدم ضد ديكتاتورية الجمود وقتل الشخصية، قو 
ن
ة للتعاد ، وقد حقق عىل القل ف

ي كعامل مهم مطابقة ال 
 .للعرص وقتئذ لسامالماضن

ق ) مجيب ( مبدأ ال 10  تحرريا ؛ بل عىل العكس من ذلك مبدأ يتسم بطابع التحكم مجما . ال يعد المستشر
َ
اذ انه ال  ،مبدءا

 مجما . يمكن مخالفة ما يصدر عن ال 
قورغم كونه  –. تحدث مجوزيف شاخت 11 ي كتابه  مجما عن مكانة ال  -مستشر

ن
الفقه فيقو : " هناك أبواب  أوصو ف

ي    ع ال  ي التشر
ن
، والخذ بالقياس مجما  تقوم عىل ال لسايي هامة ف ن ي ُملزمة للمسلمي   .وحده، مثل الخافة، واعتبار لسنة الننر
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عي عند  إىلية وذلك بافتقاره من حيث المبدأ وصولحجيته ال  مجما . حاو  " شاخت" ان يسلخ عن ال 12
الدليل الشر

ي المؤيد لل  ،الشافعي لسواء كان قرآنيا ام حديثيا 
 مجما . ويعتقد غياب النص الحدينر

ي ال 13
ن
ق) لسنوك هورمجرنيه ( أن )الفقه( قد مجمد، ولذلك ال رمجاء ف ان كامه له ومجه من  :ويرد عليه مجما ،. يرى المستشر

ن ان لل وصولمجهة قو  بعض ال  ي أي عرص بعده ،الصحابة إمجما ك  ،عرص محدد  مجما يي 
ن
 .وانه ال يمكن تطبيقه ف

ي نهاية التحليل هو أن ال 14
ن
ق) لسنوك هورمجرنيه ( يقرر ف ي تأويل القرآن  مجما . لعل المستشر

ن
ة ف يمثل السلطة الخب 

ي نظره هي اللساسلسامال  أوصو والسنة، وفهمهما، وتأوصيلهما، وأن قاعدة 
ن
 ؛ هي عصمة المة الذاتية، وعصمة المة ف

ي للفقه ال 
 .لسايي الماوران 

ق المريكي ) دونكان باك ماكدونالد( بان ال 15
ن المستشر ي  إىلنظرنا إذا إال  ومجوده ال يعرف مجما . بي 

ويرد عليه  ،الماضن
ي وضعها ال  مجما بان ال 

وطه الن  ي كل عرص من  توفرت شر
ن
ة  ،يونوصوليتحقق ف ي فب 

ن
وليس دليا تاريخيا يمكن الستعماله ف

ي ما عداه ،من الزمن
ء ال ينفن ي

ي المستقبل اذ ان اثبات الشر
ن
ي وقوعه ف

ي ال ينفن
ي الماضن

ن
 .واثبات حدوثه ف

ن لم يراعوا كون ال 16 قي  ي    ع لدى ال  مجما . ان المستشر . وصولمصدرا ثالثا من مصادر التشر ن  يي 
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ي أوصو  الفقه ) (.ابن حزم. )د.ت
ن
وت: دار الكتب العلمية (.Ed ,.م. ا) .(.ed 4النبذ ف  .بب 
ن ابن مامجه ) (.ابن مامجة, ا. ب. )د.ت ي ) .(.ed 2لسين  .العربية دار احياء الكتب (.Ed , ف.  . الحلنر

 .ايران: نشر ادب الحوزة .(Vol. 10) لسان العرب (.ابن منظور. )د.ت
 .لسان العرب. قم: ادب الحوزة (.ابن منظور. )د.ت

 .دار الفكر .(Vol. 3) مقايس اللغة , تحقيق وضبط: عيد السام محمد هارون (.م1984ابو الحسن , ا. ب. )
ي علوم القرآن -مفهوم النص  (.ابو زيد , ن. ح. )د.ت

ن
  .درالسة ف

اق المعرفة السلطة النشاء. )ك. ا (.م1981ادورد لسعيد. )  (.Trans ,.االلستشر
. )م. ث. افندي, م. الشنتناوي, ا. خ., &  . ي (.م1973اللسامية, د. ا. ) ن قي  طهران:  (.Trans ,.مجموعة من المستشر

 .دائرة المعارف اللسامية
ي االحكام ) (.م1982االمدي ,  . ب. )

ن
 .المكتب اللسايي  .(.ed 2االحكام ف

ي االحكام )ط (.1982اآلمدي,  . ب. )
ن
 .المكتب اللسايي  .(.ed 2الحكام ف

ي أوصو  الحكام ) (.م1984االندلشي , ا. )
ن
 .القاهرة: دار الحديث .(ed., Vol. 4 1الحكام ف

 .مجمع الفكر اللسايي  .(.ed 1المولسوعة الفقهية الميشة ) (.م1995االنصاري , م. )
 .مجمع الفكر اللسايي  .(.ed 1فرائد الوصو  )ط (.م1999االنصاري , م. )

ت , د. ) ي ووضعها الحاىلي ) (.م1962البر
ي المانيا، تطورها التاريجن

ن
 (..ed 7الدرالسات العربية ف

وت: دار الكتب العلمية (.م1983البرصي , ا. ) ي أوصو  الفقه. بب 
ن
 .المعتمد ف

ي أوصو  الفقه )الوىل (.م1983رصي , ا. ب. )الب
ن
وت: دار الكتب العلمية .(.ed المعتمدف  .بب 

ي أوصو  الفقه )ط (.م1983البرصي , م. ب. )
ن
وت: دار الكتب العلمية .(.ed 2المعتمد ف  .بب 

, أ. ك. ) ي  .(.ed 2مفتاح الووصو  إىل علم الوصو  ) (.م2009البهادىلي وت لبنان: دار المؤرخ العرنر  .بب 
ي الوصو  )ط .(.n.d) .الجصاص , ا. ب

ن
ي ) .(.ed 1الفصو  ف

 (.Ed , د. النمشر
,  . ب. ) ي

ي أوصو  الفقه )ط (.1997الجوينن
ن
هان ف وت لبنان: دار الكتب العلمية (.Ed ,.ص. ب) .(.ed 1البر  .بب 

 .شر مؤلسسة البيت ) ( للطباعة والن .(.ed 2الوصو  العامة للفقه المقارن )ط (.1978الحكيم , م. )
( .  (.عىلي )  ماملندن: مؤلسسة ال  .(.ed 1تهذيب الووصو  إىل علم الوصو  ) (.م2001الحىلي
( .  (.عىلي )  ماملندن: مؤلسسة ال  .(ed., Vol. 3 1نهاية الووصو  إىل علم الوصو  ) (.م2001الحىلي

 .عىلي  ماملندن: مؤلسسة ال  .(.ed 1تهذيب الووصو  إىل علم الوصو  )ط (.2001الحىلي , ا. )
 (.عىلي )  مامنهاية الووصو  إىل علم الوصو . لندن: مؤلسسة ال  (.م2001الحىلي , ا. )

 (.عىلي )  ماملندن: مؤلسسة ال  .(.ed 3نهاية الووصو  إىل علم الوصو  )ط (.م2001الحىلي , ا. ب. )
( .  (.عىلي )  مامنهاية الووصو  إىل علم الوصو . لندن: مؤلسسة ال  (.2001الحىلي
( . )  ماملندن: مؤلسسة ال  (.2تهذيب الووصو  إىل علم الوصو  )الوصدار  (.م2001الحىلي  (.عىلي

, ا. )  (.عىلي )  ماملندن: مؤلسسة ال  .(.ed 3نهاية الووصو  إىل علم الوصو  ) (.م2001الحىلي
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, ا. )  (.عىلي )  ماملندن: مؤلسسة ال  .(.ed 3نهاية الووصو  إىل علم الوصو  )ط (.م2001الحىلي
, ا. ) )  مامنهاية الووصو  إىل علم الوصو . لندن: مؤلسسة ال  (.م2001الحىلي  (.عىلي
, ا. )  (.عىلي )  مامنهاية الووصو  إىل علم الوصو . لندن: مؤلسسة ال  (.م2001الحىلي

ي , م. ك. )
اث  (.م1989الخرلسانن  .كفاية الوصو . مؤلسسة ا  البيت ) ( لحياء الب 

وت: مؤلسسة الرلسالة (.Ed ,د. ط. مجابر) .(.ed 2المحصو  ) (.م1992الرازي , م. )  .بب 
وت: مؤلسسة السالة (.Ed ,د. ط. مجابر) .(.ed 2المحصو  )ط (.م1992الرازي , م. )  .بب 
وت: مؤلسسة الرلسالة (.Ed ,د. ط. مجابر) .(.ed 2المحصو  ) (.م1992الرازي , م. )  .بب 
 (.Vol. 5) .تاج العروس من مجواهر القاموس، تحقيق: مصطفن حجازي .(.n.d) .الزبيدي , م. ا
 .دار الهداية .(.ed 11/76تاج العروس ) (.الزبيدي. )د.ت

ي , ب. ب. )
ي أوصو  الفقه ) (.م2000الزركشر

ن
وت، لبنان: دار الكتب العلمية (.Ed ,.م. ث) .(.ed 6البحر المحيط ف  .بب 

 .دمشق (.Ed , . النبهان) .(.ed 2االعما  الكاملة ) (.م1995الزهراوي ,  . )
 .دمشق (.Ed , . ا. نبهان) .(.ed 2االعما  الكاملة ) (.م1995 . )الزهراوي , 

, ق. ) ي
ن الموضوعية واالفتعا . الرياض: دار الرفاعي  (.م1983السامران  اق بي   .االلستشر

ي , د. ب. )د.ت
ي تفسب  القران (.الشحانن

ن
ن ومن تابعهم ف قي   (.22المجلد Vol. 70) التجاهات الحديثة للمستشر

ي ) .(ed., Vol. 2 1أوصو  الشخشي )ط (.1992الشخشي , ا. )
وت: دار الكتب العلمية (.Ed , أ. االفغانن  .بب 

 .لبنان: المكتبة العلمية (.Ed , الرلسالة. )ا. م. شاكر (.الشافعي , م. )د.ت
( . وت: مؤلسسة رلسالة (.Ed ,.الرلسالة. )ط. ف (.م1982الشافعي  .بب 

اق ومنهجية ال (.م1994الشاهد , م. ) ي االمجتهادااللستشر
ن
ن المعارصين، ف  (.، السنة السادلسةVol. 22) نقد عند المسلمي 

ي أوصو  الفقه ) (.م1997الطوسي , ا. ب. )
ن
 .قم: مطبعة لستارة (.Ed , م. االنصاري) .(.ed 2العدة ف

ي أوصو  الفقه ) (.م1997الطوسي , ا. ب. )
ن
 .قم: مطبعة الستارة (.Ed , م. االنصاري) .(.ed 2العدة ف

ي أوصو  الفقه. )م. ر. االنصاري (.م1997ا. ب. )الطوسي , 
ن
 .قم: مطبعة لسيتارة (.Ed , العدة ف

ي , س. ب. )د.ت
ن
كي  (.الطوف

ح مخترص الروضة. ) . ب. الب   .مؤلسسة الرلسالة (.Ed ,شر
ن بقم (.العامىلي , ا. ب. )د.ت  اللسايي التابعة لجماعة المدرلسي 

 .معالم الدين وماذ المجتهدين. قم: مؤلسسة النشر
ن بقم (.العامىلي , ا. ب. )د.ت  .معالم الدين وماذ المجتهدين. قم: مؤلسسة النشر اللسامس التابعة لجماعة المدرلسي 

اقية _ مراميها وأغراضها، مطبعة أنوار دمجلة (.م2003العبيدي , أ. )  (.Vol. 10) الحركة االلستشر
ي , ن. )د.ت

قون )ط (.العقيف   .دار المعارف .(.ed 3المستشر
ي , ن. )د.ت

قون ) (.العقيف   .دار المعارف .(.ed 3المستشر
ي ,  . ب. ) ن وت،لبنان: مؤلسسة الريان للطباعة والنشر والتوزي    ع .(.ed تيسب  علم أوصو  الفقه )الوىل (.م1997العبن  .بب 

( . وت لبنان: دار الكتب العلمية (.1996الغزاىلي . بب 
 .المستصفن

( . وت ل (.1996الغزاىلي . بب 
 .بنان: دار الكتب العلميةالمستصفن

( . وت،لبنان: دار الكتب العلمية .(.ed 1المستصفن ) (.م1996الغزاىلي  .بب 
ن )ط  (.م1998القمي , م. ا. ) ي ) .(.ed 1كتاب االربيعي 

 .مطبعة امب   (.Ed , م. الرمجان 
ي , ا. ب. )

ي )ط (.1985الكلينن
ن
 .طهران: دار الكتب اللسامية .(.ed 5الكاف

ي الهندي ,
ن العما  )  (.1989 . ) المتف  وت: مؤلسسة الرلسالة .(.ed 1كبن  .بب 

 .ايران: دانشكاه .(.ed 1الذريعة ) (.م1984المرتضن ,  . ب. )
,  . )د.ت  .الذريعة. طهران: مطبعة دانشيكاه (.المرتضن
( .  , ي

 .دفب  الهادي .(.ed 5اوصطاحات الوصو  ) (.م1983المشكينن
 .انتشارات السماعليان .(ed., Vol. 3 13أوصو  الفقه ) (.2005المظفر , م. )
 .انتشارات السماعيليان .(.ed 13أوصو  الفقه ) (.2005المظفر , م. )

 .قم: مطبعة الشهداء، دار القرآن الكريم .(.ed 3رلسائل المرتضن ) (.م1984المظفر , م. ر. )
وت، لبنان:  (.Ed , ا. االنصاري) .(.ed 2أوائل المقاالت ) (.1994المفيد. )  .دار المفيد للطباعة وانشر  بب 

, د. ج. ) ي للثقافة والفنون واالداب (.1984النشمي
ي    ع اللسامية. الكويت: المجلس الوطنن قون ومصادر التشر  .المستشر
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( . وت لب .(.ed 1مجمع الزوائد ) (.1988الهيثمي  .نان: دار الكتب العلميةبب 

 .مؤلسسة الرلسالة .(.ed 6احمد ) ماممسند ال  (.بن حمبل, ا. )د.ت
ي  (.Trans ,أوصو  الفقه المحمدي. )لجنة ترمجمة دائرة المعارف اللسامية (.1981ج. ش. )

وت: دار الكتاب اللبنانن  .بب 



Rimak Journal, Volume 3, Issue 5  304 

 

5 June 2021, Volume 3, Issue  
p. 290-304 

وت: مؤلسسة الرلسالة .(.ed 2المحصو  ) (.م1992) .(.Ed) .مجابر, د. ط  .بب 
, د. )د.ت ي اللسام )ط (.مجولدتسهب 

ن
ي    ع ف مرص: دار الكتب  (.Trans ,.د. ي., د. ح., &  .  ) .(.ed 2العقيدة والتشر

 .الحديث
وت،لبنان: دار الكتب العلمية (.خاف ,  . )د.ت  .علم أوصو  الفقه. بب 

ي أوصو  الفقه. الرياض: مكتبة ال  (.س. ب. )د.ت
ن
 .الشافعي  مامالبلبل ف

ي الدرالسات اللسامية. دار المدار اللسامية (.)د.تلسالم, د. 
ن
اقية وأثرها ف : الظاهرة االلستشر ي

 
اف  .نقد الخطاب االلستشر

 .منشورات نقش .(.ed 1المعجم الوصوىلي ) (.2005وصنقور, م. )
 .منشورات نقش .(.ed 1المعجم الوصوىلي ) (.م2005وصنقور, م. )

ي    ع اللسايي ) (.1984 . ج. )
قون ومصادر التشر  .الكويت (.Ed ,النشمي ) .(.ed 1المستشر

ي    ع اللسايي  (.ك. ا. )د.ت
ي تاري    خ التشر

ن
الكويت: دار العروبة، مجلة  (.Trans ,.ا. س & ,.Ed ,ا. الشافعي ) .(Vol. 248) ف

 .الوعي اللسايي 
 .كتابالهيئة المرصية العامة لل .(.ed 5تفسب  المنار ) (.م1990م. ب. )
 .منشورات نقش .(.ed 2المعجم الوصوىلي ) (.2005م. ص. )

ي دائرة المعارف اللسامية. )ا. الشنتاوي, ا. ز. خورشيد, &  . ي (.ماكدونالد, د. )د.ت
ن
وت: دار  (.Trans ,.)إمجما ( ف بب 
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