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 :تمهيد

أحب يف ُمستَـَهل هذا البحث أن أَنـَبِّه على  أن املسائل اجملمع عليها واليت َوَجدُت طريَقها إىل مؤلفات 
ذلك  وأتباع التابعني.. إىل هناية القرن الثاين اهلجري. مث بعدالعلماء: هي إمجاعات الصحابة والتابعني، 

 استقر أُمُر الدرس الفقهي والفتوى والقضاء على مذهب واحد يُقتدى ويـُتََّبع.
ملذاهب ابل نادى العلماء بعد استقرار املذاهب األربعة ِبَسدِّ باب االجتهاد املطلق، على اعتبار أن  

اإلجابة  يف النصوص، وأن التخريج عليها كاف يف واستوعبت جمال الرأي املشتهرة قد استغنت بأصوهلا،
 عمَّا ينزل بالناس. 

وِمن أوائل َمن بدأ التخريج يف املذهب املالكي اإلمام عبد الرمحن بن القاسم املصري صاحب مالك،   
نة جعل خترجيات عي املدو وَسجَّل تلك التخرجيات تلميُذه اإلمام سحنون يف املدونة. مث عند ما َهذَّب الرباذ

 ابن القاسم أقواال يف املذهب، حبيث يسوقها مساقا واحدا مع أقوال مالك.
 ويف املذهب احلنفي هناك ثالثة أنواع من املسائل:

 النوع األول: مسائل ظاهر الرواية، وهو أعلى األنواع وأوثقها. والنوع الثاين: مسائل النوادر.
 حنيفة وأصحابه. وهذان النوعان صادران عن أيب  

الفتاوى أو الواقعات: وهي مسائل استنبطها اجملتهدون املتأخرون من األحناف َلمَّا سئلوا  والنوع الثالث:
عن ذلك ومل جيدوا فيها رواية عن أئمة املذهب املتقدمني. وهؤالء املتأخرون هم أصحاب أيب يوسف 

.َفِمن أصحاب أيب يوسف وحممد: عصام وحممد بن احلسن الشيباين وأصحاب أصحاهبما، وهلم جرا...
هـ( وموسى 233هـ( وحممد بن مساعة التميمي )ت211هـ( وإبراهيم بن رستم )ت210بن يوسف )ت

هـ(، ونصري 242بن سليمان اجلوزجاين، ومن بعدهم، مثل حممد بن سلمة، وحممد بن مقاتل الرازي )ت
 . (1) ...هـ(، وأيب النصر قاسم بن سالم، وغريهم كثري268بن حيىي )ت

 مث تقرر املذهب احلنفي على هذه األنواع الثالثة.

                                                           

 (. 1/47( وحاشية ابن عابدين )1/16(. ورسائل ابن عابدين )1/44ينظر: الطبقات السنية يف تراجم السادة احلنفية ) -( 1)
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أما املذهب الشافعي فقد بقي فيه بعض االجتهاد املطلق، بسبب قول الشافعي: "إذا صح احلديث فهو 
مذهيب". ومع أن العلماء الشافعية )كاإلمام البيهقي( نـَبَّهوا على خطورة االسرتسال يف تطبيق هذه القاعدة 

نَـقَِّحنُي األوَلنُي: الرافعي والنووي، يف وقت 
َ
مبكر فإن أمر االلتزام التام باملذهب مل يستقر إال مع ظهور امل

 َفَضُعَف معهما االهتمام بتلك القاعدة.
وبناء على هذا التنبيه فإن كثريا من مباحث اإلمجاع مل يكن هلا حَمَلٌّ يف تاريخ التشريع عند املسلمني. ألن 

موجودا، لِعدم االعرتاف بوجود االجتهاد املطلق. واألصوليون إمنا حتدثوا عنها حَتَسذباً ملا قد اإلمجاع مل يعد 
 يقع.

ولذلك فإنين أمَُثِّن النظر الدقيق للقائمني على املؤمتر القرتاحهم أَهمَّ مبحثني من مباحث اإلمجاع، ومها 
حقيقته، وحكم االلتزام به؛ إذ مها املبحثان اللذان بَِقَيا حيتفظان أكثر من غريمها بالفائدة العملية لإلمجاع. 

الية اإلسالمية، ملسائل اجملمع عليها يف الصدر األول، واملتعلقة باملوإين حِبَُوِل اهلل ُمبَـنيٌِّ هلما، وذاِكٌر بعض ا
 مع بيان طريقة التعامل معها. فأقول وباهلل التوفيق. 

   
 :أوال: حقيقة اإلجماع

َأوَّل َمن َعِلُمناه تناول أصل اإلمجاع بطريقة نظرية عاملُ قريش حممد بن إدريس الشافعي، وذلك يف كتابه 
 "، ويف كتاب "مجاع العلم"، وغريمها من كتبه، وملَُ يـَُعرِّفه باحلد على عادة املتقدمني يف عدماخلالد "الرسالة

 جمتمع اهذ" العلم أهل من حدوال أ أقول لستُ االعتناء باحلدود. وَجاء يف الرسالة على لسان مناظره: "
 وما ،اخلمر ميوكتحر  "،أربعٌ  الظهرُ "ك ،قبله من عن وحكاه لك قاله إال أبداً  عاملا ىلقَ تَ  ِلما ال إال" عليه
 .1"هذا أشبه

ويف كتاب اختالف مالك والشافعي من "األم" يرى الشافعي أن اإلمجاع ضد اخلالف، وأنه.. "ال يُقال 
 وصفنا ما لُ عَ واجُ إمجاع إال ِلما ال خالف فيه باملدينة"، وغريِها من بالد اإلسالم.. إىل أن قال الشافعي: "

                                                           
 . وجاء هذا الكالم يف سياق َردِّ الشافعي إمجاَع أهل املدينة.1559الرسالة، الفقرة )ف(:  -1
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  وإن ،هلُ قُ فَـ  واخيتلف مل كانوا  فإن :الناس أمجع تقول أن أردتَ  إذا :سواه ما على ال لك كافيا  الباب هذا على
 . 1"غريه يف الصدق فإن ،هلُ قُ تَـ  فال اختلفوا كانوا

 إنفويف كتاب اختالف مالك والشافعي أيضا يقول الشافعي  خماطبًا تلميَذه الربيع )وهو يريد مالكا(: "
 حكيتَ  وإذا ،اإلمجاع ادعيتَ  فكيف وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أصحاب عن اختالفا هذا يف رويتَ 
  .2"االختالف حتكى ما فأكثرُ 

 ،خمالف يكون ال أن من وصفت ما على إال اإلمجاع جيوز والويف نفس الكتاب يقول الشافعي كذلك: "
 .3.."إمجاعا يقول أن ينبغي فليس .األقل خالفهم وإن ،األكثر)أي مالك(  عنده اإلمجاع فلعل

على مسألة من مسائل الفقه. وهو املعىن  4وهبذا يتبني أن اإلمجاع عند الشافعي هو اتفاق مجيع أهل العلم
الذي َردَّده األصوليون بعد ذلك يف تعاريفهم مع اختالف العبارة. وَعِلُمنا أن بعضهم مل يتعرض لتعريف 

ارة زي اجلصاص يف "الفصول يف األصول". وأختار هنا عباإلمجاع، كاجلويين يف "الربهان"، وأيب بكر الرا
( )صلى اهلل عليه وسلم حممد أمة من والعقد احلل أهل مجلة اتفاق عن عبارة اإلمجاع"..  اآلمدي، قال:

   .5.."الوقائع من واقعة حكم على األعصار من عصر يف
ذهب عامة الشافعية، وهو الظاهر من موَشُرُط اتفاق مجيع اجملتهدين هو الذي سار عليه معظم األصوليني 

 . 6املالكية، منهم أبو الوليد الباجي يف إحكام الفصول

                                                           
،  باب سجود التالوة والشكر. )طبعة دار الفكر(. واملخاَطب يف كالم الشافعي هو الربيع الذي كان ميثل دور 1/163ينظر األم  - 1

 الفقيه املقلِّد ملالك. 
 )طبعة دار املعرفة(. باب التمليك، 7/255لشافعي يف األم ينظر كتاب اختالف مالك وا - 2
 باب حكاية قول من رد خرب اخلاصة. .7/281السابق  - 3
(، قول الشافعي يف سياق حديثه عن عدم جواز الوصية للوارث: "وكذلك وجدنا أهل العلم عليه 399جاء يف الرسالة )ف:  - 4

أن أهل اإلمجاع هم اجملتهدون الساملون من وصمة اجلرح بالدرجة األوىل، ويوجد بعض جُمُِمعني". مث اتفق األصوليون بعد ذلك على 
اخلالف فيمن مل يتصف هباتني الصفتني: رتبة االجتهاد، والعدالة. وأكثر األصوليني على أهنم غري داخلني يف أهل اإلمجاع. ينظر 

هد الشافعي وقبله فال حديث إال عن الصحابة . )طبعة دار الوفاء،(. وأما يف ع632-631، ف: 440-1/439الربهان  
 والتابعني وفقهاء األمصار. 

 . طبعة دار الكتب العلمية.1/168اإلحكام يف أصول األحكام  - 5
 . )طبعة دار الغرب اإلسالمي(. 484، ف 1/467ينظر إحكام الفصول يف أحكام األصول للباجي   -6
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فذهبوا إىل أنه ال عربة باختالف الواحد واالثنني. ووافقهم ابن ُخَويز  2وحممد بن جرير الطربي 1وأما احلنفية
 .3منداد من املالكية

َُصنِّف
 اإلمجاع ني يف مسائل اإلمجاع واخلالف العايل، كابن املنذر يفوالرأي الثاين هو الذي عليه العمل عند امل

وابن عبد الرب يف االستذكار، حيث ترى مثال ابن املنذر يقول: "وأمجعوا على" كذا، "وانفرد" فالن. ومرة 
 عليهم وزجي ال الذين اجلمهور" قال: "وشذ". وكذلك ابن عبد الرب: كثريا ما ينكر على من خيالف قول

 ،5.."التواطؤ وال .. الغلط عليهم جيوز ال الذين الكثري والعدد الغفري اجلم" ، وقول4"حتريفه وال التأويل جهل
 ال" الذين "ماءالعل مجاعةوقول " "، الكتاب وال السنة حتريف عليهم جيوز ال الذين واخللف السلفوقول "
 .6"تأويله وجهل الكتاب حتريف على واالجتماع اإلطباق عليهم جيوز
 

 والذي يتتبع ما كتبه الشافعي يف كتبه األصولية ويف الفروع يتضح له أن اإلمجاع عنده قسمان كبريان:
أحدمها: إمجاع يشرتك فيه العلماء وغريهم، كوجوب الصالة، وعددها، وعدد ركعات كل منها، وكوجوب 

م من فهذا القس السرقة..صوم رمضان، والزكاة، واحلج على من استطاع، وحرمة الزنا، واخلمر، والكذب، و 
 جيوز وال ،التأويلُ  وال ،اخلرب من الغلطُ  فيه ميكن ال الذي العام العلماإلمجاع َحقٌّ يف الظاهر والباطن، وهو "

. وهو الذي مساه العلماء بـَُعُد: املعلوم من الدين ضرورة، ُيَكفَّر جاحده، وال يعذر أحد 7.."التنازع فيه
  جبهله.

إمجاع خاص بالعلماء، كوجوب النية يف الصالة، وكتحرمي اجلمع بني العمة وبنت األخ، والقسم الثاين: 
 وكتحرمي بيع الدين بالدين،

 وجواز املضاربة.. 
                                                           

 .3/317، و 3/298ينظر الفصول يف األصول للجصاص  - 1
 .669، ف 1/460ينظر الربهان  - 2
 .484، ف 1/467ينظر إحكام الفصول للباجي  - 3
 .1/129االستذكار  - 4
 .1/216االستذكار  - 5
 .6/77االستذكار  - 6
 .965 -961الرسالة ف:  - 7



 املؤمتر اخلامس عشر للهيئات الشرعية للمؤسسات املالية اإلسالمية

  "اإلمجاع" وأثره يف فقه املعامالت املالية املعاصرة
 

516 

، وهو 1وهذا التقسيم الثنائي نص عليه أبو بكر الرازي اجلصاص احلنفي أيضا يف كتابه الفصول يف األصول
. وأملح 2حناف. ونص عليه كذلك الباجي يف إحكام الفصولمن أوائل من مجع كتابا وافيا عن أصول األ

 . 3إليه اجلويين يف التلخيص
 إال أن هذا القسم الثاين )أعين إمجاع العلماء( هو عند الشافعي على نوعني:

النوع األول: إمجاع العلماء على نص من كتاب أو سنة ثابتة. وهو وإن كانت احلجة فيه للقرآن أو السنة 
 .4ي القطع بذلك احلكم، وأن الذي يرى العمل  الف مقتضاه يستتابفإن فائدته ه

النوع الثاين: إمجاع العلماء على ُحكٍم غري منصوص عليه، حبيُث اُحَتَمل أن يكون قالوه حكايًة عن رسول 
 ،مسموعاً  إال 5يَ كِ حيَُ  نأ جيوز ال نهأل ؛حكايةً  له هدَّ عُ نَـ  أن جيوز والاهلل صلى اهلل عليه وسلم "واُحتمل غريَه، 

 كانت  إذا أهنم نعلم، و باعاً اتِّ  به قالوا مبا نقول انَّ كُ فَ  .قال ما غريُ  فيه ميكن ،مهذ وَ تَـ بِ  شيئاً  يَ كِ حيَُ  أن جيوز وال
 خالفٍ  على تمعجت ال عامتهم أن مُ لَ عُ ونَـ  ،بعضهم عن تعزب وقد ،عامتهم عن بُ عزُ تَ  الَ  اهلل رسول نُ نَ سُ 
 .6"اهلل شاء إن أطَ خَ  على وال ،اهلل رسول ةنَّ سُ لِ 

 وهذا القسم هو الذي يعنيه الشافعي يف أغلب إطالقاته. وهو الذي يعنيه األصوليون يف نقاشهم أيضا.
أن الشافعي حيصر اإلمجاع  7أما ما ذكره الشافعي يف مجاع العلم والذي َفِهم منه بعض العلماء املعاصرين

وص الواضحة يف ، وأغمض عينيه عن النصالنزع يف وأغرق يف املعلوم من الدين بالضرورة فقد أَبـَُعَد النذُجعة
 الرسالة، وعن املسائل الكثرية يف "األم" اليت استند فيها الشافعي إىل جمرد اتفاق العلماء، واحتج بذلك. 

يُهه أن الشافعي إمنا قاله يف سياق اجلدل واملناظرة إللزام اخلصم ما ألزم به أما ما جاء يف مجاع العلم فَتوج
نفسه، وتضييق منافذ العناد وسبل املكابرة. واملعلوم عند العلماء أن ما يقوله العامل يف سياق اجلدل ال 

 يعترب بالضرورة رأيا له.
                                                           

 .3/285ينظر الفصول يف األصول  - 1
 .482، ف 1/465الفصول  ينظر إحكام - 2
 ، )طبعة دار الكتب العلمية(.381ينظر التلخيص ص - 3
 .1310. وينظر كذلك الفقرة: 1259ينظر الرسالة ف:  - 4
 كذا يف األصل املنقول منه  - 5
 1312و 1307. وينظر كذلك الفقرتني: 1312-1310الرسالة ف:  - 6
 الشيخ أمحد شاكر رمحه اهلل.مثل الشيخ أيب زهرة رمحه اهلل.  وحنا حنوه  - 7



 املؤمتر اخلامس عشر للهيئات الشرعية للمؤسسات املالية اإلسالمية

  "اإلمجاع" وأثره يف فقه املعامالت املالية املعاصرة
 

517 

 واملزيُد من التوضيخ يف املبحث املوايل:
 

 باإلجماع:ثانيا: حكم االلتزام 
اإلمجاع الذي مستنده نصوص ثابتة من قرآن أو سنة ليس من كالمنا؛ ومل يعنت به األصوليون كثريا؛ ألن 
احلجة يف النصوص، واإلمجاُع نفى عنها احتمال الغلط يف التأويل والنقل. لكن الذي يعنينا والذي َسوَّد 

تند يُعَرف مستنده، أو ُعرف مستنده، ولكنه مسألجله الشافعي واألصوليون أوراقـَُهم هو اإلمجاع الذي ال 
 ضعيف، كاحلديث الذي ال يثبته احملدثون، أو كان املستند قياسا، أو ما يشبه القياس..

 : 1ولنبدأ هبذا النوع من اإلمجاع عند الشافعي -1
لكتاب وال االدليل على أن الشافعي يعين يف أغلب إطالقاته اإلمجاَع الذي ال يُعَرف له مستند قائم من  

 بعد دٍ حَ أل اهلل علجي وملمن السنة هو أنه جعل اإلمجاع يف مرتبة ثالثة بعد الكتاب والسنة، كما يف قوله: "
 ،واآلثار ،مجاعإلوا ،والسنة ،الكتاب :دُ عُ بَـ  العلم وجهة ؛هلَ بُـ قَـ  ىضَ مَ  علمٍ  جهة من إال يقول أن اهلل رسول
 ،مجاعُ إلا أو ،السنةِ  أو ،الكتابِ  يف اخلربُ  :العلم وجهة" . وكما يف قوله:2"عليها القياس من وصفت وما
 :هلذا فنقول ،فيها اختالف ال 4الذي ،عليها اجملتمع والسنة بالكتاب مكَ حيُ . وَكَما يف قوله: "3"القياسُ  أو

 ،ليهاع الناسُ  جيتمع ال ،االنفراد طريق من تُ يَ وِ رُ  قد بالسنة مكَ وحيُ . 5والباطن الظاهر يف باحلق حكمنا
 ،لقياسا مث ،مجاعإلبا وحنكم .احلديث ىوَ رَ  فيمن الغلط ميكن قد نهأل ،6الظاهر يف باحلق حكمنا :فنقول
 طهارةً  التيمم يكون كما  ،موجود واخلرب القياس حيل ال نهأل ؛ضرورة منزلة ولكنها، هذا من أضعف وهو
 يكون كوكذل. عوازإلا يف طهارة يكون إمنا ،املاء وجد إذا طهارة يكون وال ،املاء من عوازإلا عند السفر يف
 .7"هذا قبل وغريه القياس يف احلجة وصفتُ  وقد. السنة من زوَ عُ أَ  إذا حجة السنة بعد ما

                                                           
  -2مث نثين باألصوليني فيما بعد، ينظر الفقرة:  - 1
 . 1468الرسالة ف:  - 2
 .120الرسالة ف:  - 3
 كذا يف األصل املنقول منه.  - 4
 وهو الذي مساه األصوليون بعد ذلك: "القطع". - 5
 .وهو الذي مساه األصوليون بعد ذلك: "الظن الغالب"، أو "الظن" - 6
 .1819 -1815الرسالة ف:  - 7
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وهذا النوع الثالث يعتربه الشافعي حجة، ومل ينص على قطعيته كما فعل يف نص الكتاب ونص السنة 
)أي ظن غالب(، كما فعل يف خرب اآلحاد، ولكنه َحرَّم اجملمع عليها، وكذلك مل ينص على أنه علم ظاهر 

خمالفته. وظاهر كالمه أنه جيعله َكَنصِّ الكتاب وَنصِّ السنة اجملمع عليها.. قال يف كتابه "إبطال 
 هبُ سِ حُ أَ  وال .اخلالف له حيل فال قائمة سنة أو التأويل حيتمل ال كتاب  صَّ نَ  خالف نُ مَ فَ االستحسان": "

  .1.."سنة أو كتاب  قوهلم يف يكن مل وإن الناس مجاعة خالف له حيل
 ومن الدليل على ذلك أيضا أنه استدل حلجيته حبديٍثني ظاهُرمها أهنما آحاد؛ فقد جاء يف الرسالة ما نصه: 

 عن لبِ قَ  نمَ  وأن ،رسوله أحكام مث ،اهلل أحكام يف مذهبك فهمتُ  قد :قائل يل فقال :الشافعي قال"  
 كتاباً   مَ لِ عَ  ملسلم حيل ال بأن قلتَ  مبا احلجةُ  متِ اوق ،رسوله طاعة افرتض اهلل نأب ،قبل اهلل فعنِ  اهلل رسول
 اجتمع ام تتبع أن يف كحجتُ  امَ فَ  .اهلل فرضُ  هذا أن وعلمتُ  ،منهما واحد  الف يقول نأ سنة وال

 يكون ال إمجاعهم أن 2غريك يقول ما أتزعم ؟النيب عن حيكوه ومل ،هلل حكمٍ  نصذ  فيه ليس مما عليه الناسُ 
 عن حكاية أنه فذكروا عليه اجتمعواما  أما: فقلت له: 3قال !؟وهاحيكُ  مل وإن ثابتة سنة على إال أبدا

 واحتمل اهلل لرسو  عن حكايةً  قالوا يكون أن فاحتمل وهحيكُ  مل ما وأما .اهلل شاء إن َفَكَما قالوا، اهلل رسول
 وهمبِتَ  شيئا كيحيَ  أن جيوز وال ،مسموعا إال يَ كِ حيَُ  أن جيوز ال نهأل ؛حكاية له هدَّ عُ نَـ  أن جيوز وال ،هغريَ 

 بزُ عُ تَـ  ال اهلل رسول نُ نَ سُ  كانت  إذا أهنم ونعلم ،4هلم اتباعاً  به قالوا مبا نقول انَّ كُ فَ  .قال ما غريُ  فيه ميكن
 ىعل وال هللا رسول لسنة خالفٍ  على جتتمع ال عامتهم أن ونعلم، عضهمب عن بزُ عُ تَـ  وقد ،عامتهم عن
 امللك عبد نع سفيان أخربنا :قيل ؟به هدذ شُ وتَ  ذلك على يدل يءش نمِ  فهل :قال فإن. اهلل شاء إن خطأ
 أخربنا .5" بداع اهلل رضن" :قال اهلل رسول أن أبيه عن مسعود بن اهلل عبد بن الرمحن عبد عن رُي مَ عُ  بن

 الناس خطب اخلطاب بن عمر أن أبيه عن يسار بن سليمان بنا عن يدبِ لَ  أيب بن اهلل عبد عن سفيان

                                                           
 )طبعة دار الفكر(. 7/318األم  - 1
 هذا يدل على أنه كان هناك نقاش أصويل حول مستند اإلمجاع.  - 2
  أي الشافعي. - 3
 يعين: نستدل باإلمجاع اجملرد، ألنه دليل بذاته. - 4
الشافعي يقصد عبارة مروية يف احلديث مل يذكرها: وهي: "ولزوم مجاعتهم". وقد ذكر هذا احلديث بتمامه قبل ذلك. ينظر ف  - 5
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 الذين مث ،هنميلو  الذين مث ،أصحايب مواكرِ أَ " :فقال فيكم قاميمَ كَ   فينا قام اهلل رسول إن :فقال 1ةباجلابيَ 
 حةبَ حبَُ  هرَّ سَ  نُ مَ فَ  اَل أَ  ،دستشهَ يُ  وال ويشهد ،فستحلَ يُ  وال فلِ حُ يَ لَ  الرجل إن حىت ،الكذب يظهر مث ،يلوهنم
 الشيطان فإن ،بامرأة رجل خيلون وال .أبعد االثنني من وهو ،الفذ مع الشيطان فإن ،اجلماعة فليلزم اجلنة
 .2..""مؤمن فهو سيئته وساءته حسنته تهرَّ سَ  ومن .ثالثهم

 مع الشيطان فإن ،ماعةاجل فليلزم اجلنة حةبَ حبَُ  سره نُ مَ فَ  اَل أَ حَمَلذ الشاهد هو قوله صلى اهلل عليه وسلم: "
". وَفسَّر الشافعي "لزوم مجاعتهم" يف احلديث األول: بِالقول مبا قالوا. قال: أبعد االثنني من وهو ،الفذ
 فقد ملسلمنيا مجاعة به تقول ما خالف ومن ،هممجاعتَ  مزِ لَ  فقد املسلمني مجاعة به تقول مبا قال نومَ "

 عن غفلةٌ  كافةً   يهاف ميكن فال اجلماعة فأما ،الفرقة يف الغفلة تكون وإمنا .بلزومها رمِ أُ  اليت مجاعتهم خالف
 .3"اهلل شاء إن ،قياس وال ،سنةٍ  وال ،كتابٍ   معىن

 املسلمني إمجاع أن يف به جذ تَ حيُ  مما املسلمني مجاعة بلزوم اهلل رسول رُ وأمُ ويف مكان آخر يقول الشافعي: "
 .4"الزم -اهلل شاء إن-

املزين والربيع صاحيب الشافعي أهنما كانا عند الشافعي يوما؛ إذ جاء  شيخ  وقد روى البيهقي بسنده عن
 رسول سنة :قال ؟وماذا :قال .اهلل كتاب  :الشافعي فقال ؟اهلل دين يف احلجة إيش فسأل الشافعي قال:

 رمحه الشافعي ربَّ دَ تَ فَـ  ؟اهلل كتاب  من األمة اتفاق قلت أين نومِ  :قال .األمة اتفاق :قال ؟وماذا :قال .اهلل
 من فخرج ..أياما خيرج مفل ذهب إنه مث .الشافعي نُ وُ لَ  ريَّ غَ تَـ فَـ  .أيام ثالثة لتكأجَّ  :الشيخ فقال .ساعة اهلل

 أعوذ نعم :اهلل محهر  الشافعي فقال .حاجيت :فقال ،فجلس ،فسلم الشيخ ..فجاء الثالث اليوم يف البيت
 تبني ما بعد نم الرسول يشاقق ومن" :وجل عز اهلل قال .الرحيم الرمحن اهلل بسم الرجيم الشيطان من باهلل

                                                           
 اجلابية كانت آنذاك قرية من أعمال دمشق. - 1
 .1320إىل الفقرة  1309ينظر النص  بكامله يف الرسالة من الفقرة  - 2
 .1320الرسالة ف  - 3
 .1105الرسالة ف - 4
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 على جهنم يصليه ال ؛1"مصريا وساءت جهنم ونصله توىل ما نوله املؤمنني سبيل غري ويتبع اهلدى له
  .2..وقام .صدقت )الشيخ(: فقال.. فرض وهو إال املؤمننيخالف سبيل 

هذه أيها اإلخوة نصوص واضحة يف أن الشافعي يعين يف غالب إطالقاته اإلمجاع الذي ال يعرف له مستند 
ثابت من القرآن أو السنة، مث هو يستدل له حبديٍث ظاهرُه أنه آحاد، ويستدل بآية ليست نصا يف حمل 

 النزاع؛ ألن االحتمال يدخلها من أكثر من وجه. 
ر َقطع الشك باليقني، حيث استدل يف بعض الفروع مبجرد اإلمجاع، ومل يذكأما يف الفروع فإن الشافعي 

فيها نصا من القرآن وال َرَوى فيها سنة. من ذلك أنه احتج باإلمجاع على وجوب إدخال املرفقني يف الغسل 
 يف الفاخم أمسع ومل، والقرآن ال يدل داللة قطعية على وجوب اإلدخال. وقال يف الكعبني: " 3عند الوضوء

 وأن ،والقدم اقالس مفصل جممع ومها ،الناتئان الكعبان :الوضوء يف وجل عز اهلل ذكر اللذين الكعبني أن
كما استدل باإلمجاع على جواز الصالة على اجلنازة بعد صاليت الظهر والعصر، ومل يرو   .4"الغسل عليهما

ى اجلنائز إمجاع الناس يف الصالة عل يف ذلك حديثا، واستعمل يف هذا الفرع مصطلح "اإلمجاع" قال: "..مث
. واستدل على سقوط اجلمعة على املسافر باإلمجاع، وليس يروي فيه حديثا. واستدل  5بعد الصبح والعصر"

كذلك بأن العدد اليت جتب فيه اجلمعة أربعون، ونـَبَّه على أن فيه حديثا ال يثبته أهل الشأن، فاكتفى 
 ..6باإلمجاع

 الفروج من جخر  ما كان  وملاجيعل اإلمجاع أصال ويقيس عليه. من ذلك مثال قوله: "بل إننا جند الشافعي 
 يأيت والنفس املخاطو  الفم من خيرج البصاق يف الناس خيتلف ومل ،احلدث حكم يف ريح غري أو رحيا ثاً دَ حَ 
 قيء يف وضوء ال أن على ذلك لَّ دَ  :الوضوء يوجب ال الفم من يأيت املتغري وغري املتغري واجلشاء األنف من
وقال الشافعي يف الديون اليت على امليت إىل أجل:  .7.."اجلسد من خرج شيء وال حجامة وال رعاف وال

                                                           
 .115سورة النساء اآلية:  - 1
 . 40-1/39أحكام القرآن للشافعي جبمع البيهقي  - 2
 . باب غسل اليدين. )طبعة دار الفكر(.1/40ينظر األم  - 3
 . باب غسل الرجلني.1/42األم  - 4
 . باب الساعات اليت تكره فيها الصالة.1/174األم  - 5
 ذين إذا كانوا يف قرية وجبت عليهم اجلمعة.. العدد ال1/219ينظر األم   6
 ، )الوضوء من الغائط والبول والريح(. 1/32األم  - 7
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 يتحاص ةحالَّ  أهناب يتلقِ  نممَّ  عنه ظتُ فِ حَ  خمالفا علمأَ  مُ لَ فَـ  :أجل إىل امليت على الديون كانت  وُ ولَ ".. 
 وصايا. 1"له كانت  إن ه[ووصايا] املرياث ألهل كان  لٌ ضُ فَ  لَ ضِ فَ  فإن ،الغرماء فيها
هذا هو نظر الشافعي يف اإلمجاع، وهو أنه حجة بذاته، مثله مثل نص القرآن ونص السنة. وعلى هذا  -2

سار األصوليون عن بكرة أبيهم، وأضافوا إىل احلديثني الذين استدل هبما الشافعي يف الرسالة والقاضيني 
التواتر املعنوي؛ إذ جاءت أحاديث عن مجع من الصحابة يف مواضيع خمتلفة،  بلزوم مجاعة املسلمني ِصَفَة 

كلذها تتفق يف معىن لزوم مجاعة املسلمني الذين ال حيتمعون على اخلطإ. وِمن الذين توسعوا يف ذلك الباجي 
 يف إحكام الفصول، والغزايل يف املستصفى..

قدره وِخسَّة  وهو الّنظَّام املعتزيل "مع سقوط-من أنكر اإلمجاع واألصوليون إمنا َطوَّلوا النفس يف الرَّدِّ على  
ألهنم أرادوا بذلك أن يزيلوا كل احتمال قد يُلحقه املعرتض على حجية اإلمجاع. وهذا مسلكهم  -2رتبته"

 يف غالب األصول والقواعد.
ني معهم. كالم لألصولي  أما الشيعة اإلمامية فإن إنكارهم لإلمجاع متسق مع أصلهم يف وجود املعصوم، فال

وكذلك مل يهتم األصوليون باخلوارج ألهنم ليسوا من أهل النظر ِعُنَدُهُم. وكثري من األصوليني مل يسموهم 
 يف إلمجاعا أن املذاهب أهل من وناملعتربَ  رقالفِ  إليه ذهب ماأصال، مثل اجلويين يف الربهان، قال: "

 اإلمجاع كون  همبعض يطلق وقد .الروافض من طوائف تابعه مث .امظَّ النَّ  بردة باح من وأول .حجة السمعيات
 غمار يف منغمس وهو ،الزمان صاحب القائم اإلمام قول يف عنده احلجة فإن ؛سبِ لُ مُ  ذلك يف وهو ،حجة
 . 3"التمسك هوبِ  ،احلجة فهو ،األقوال مجلة من قوله كان  اإلمجاع رقاست فإذا ،الناس

 :النظام الوق .وحجة صواب األمة من عصر كل  أهل إمجاع أن اعلماملعتمد: "وقال أبو احلسني البصري يف 
 .4"فقط احلجة وهو ،فيهم داخل اإلمام ألن ؛صواب ذلك :اإلمامية وقالت .حجة ذلك ليس

 أماو وجيدر بنا أن ننبه على أن النَّظَّام مل يُنكر اإلمجاع بعبارة صرحية؛ قال اآلمدي حاكيا تعاريف اإلمجاع: "
 ذلكب((. وَقَصَد الواحد قول حىت ،حجته قامت قول كل)) :النظام قال فقد األصوليني اصطالح يف

                                                           
 باب حلول دين امليت والدين عليه، 212/ 3األم  - 1
 . طبعة دار الفكر.1/177االقتباس من املستصفى للغزايل  - 2
 .623، ف 1/434الربهان  - 3
 ، طبعة دار الكتب العلمية.2/4املعتمد  - 4
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 خمالفة حترمي من العلماء بني اشتهر ملا موافقته وبني حجةً  والعقد احلل أهل إمجاع كونَ   إنكاره بني اجلمعَ 
 .1"اإلمجاع

م اإلمجاَع الذي َكوهِنِم يقصدون يف غالب إطالقاهتأما الدليل على أن األصوليني هم أيضا تـََبٌع للشافعي يف  
ال يعرف له مستند من نص قرآن أو سنة ثابتة: فإن ذلك يُعَرف من َجُعِلهم اإلمجاَع يف الرتبة الثالثة يف 

 ترتيب األدلة ويف التأليف، ويُعَرف ِمن تَتبذع عباراهتم يف نقاشهم واستدالهلم على قضايا اإلمجاع:
اليت اعتادوا إيراَدها ضمن مباحث اإلمجاع، وهي مسألة مستند اإلمجاع، حيث تراهم خيتلفون  وأبدأ باملسألة

يف تصور املستند: هل املستند ال جيوز أن يكون إال عن توقيف مل نطلع عليه، أو جيوز أن يكون عن توفيق 
بالتوقيف اختلفوا: هل  لنيأيضا، حبيث يوفق اهلل تعاىل اجملتهدين مجيعا لقول واحد دون مستند. مث إن القائ
 جيوز أن يكون املستند قياسا أو ال جيوز. ولنكتف يف هذا املقام ببعض النقول:

  األمة أن على الكل اتفق :عشرة السابعة املسألةيقول اآلمدي: "
 جبواز واقال فإهنم :شاذة لطائفة خالفا ،اجتماعها يوجب ومستند مأخذ عن إال احلكم على جتتمع ال 

. وقد قال 2.."ستندم غري من الصواب الختيار تعاىل اهلل يوفقهم بأن ،توقيف ال توفيق عن اإلمجاع انعقاد
 األخذ جوازُ  :حجة اإلمجاع كون  فائدةاآلمدي يف هذه املسألة يف سياق إيراد دليل املخالف والرد عليه: "

ويف نفس السياق جاءت يف  .3"االتفاق قبل اجلائزة املخالفة وحرمة ،الدليل ذلك عن البحث وإسقاط ،به
 اإلمجاع انعقد قد :قالوا أهنم وهو ،بالواقع 4استدالهلم ين:الثا املسلكإحكام اآلمدي العبارات التالية: "

 اخلراج وأخذ ،احلالق وأجرة ،الطريق على 5اببَ احلِ  بِ وناصِ  ،احلمام أجرة على كإمجاعهم  ،دليل غري من
 [6اكتفاء] ينقل مل أنه غايته .دليل عن إال اإلمجاعات من شيء وقوعَ  نسلم ال :يقول أن ولقائل .وحنوه

 أن فالواجب ،اجلانبني من املأخذ ضعف عرف وإذا: "7". مث قال اآلمدي فاصال بني الفريقنيعنه باإلمجاع
                                                           

  .167اآلمدي ص - 1
 .221اإلحكام يف أصول األحكام ص - 2
 .223اإلحجام ص - 3
 يقصد القائلني بالتوفيق. - 4
 اجلباب مجع حب: اجلرة الضخمة. - 5
 . ولعل ما أثبته هو الصواب.يف األصل النقول منه: "االكتفاء" -6
 فقط، والقائلني بالتوقيف والتوفيق.القائلني بالتوقيف  - 7
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 أن وأما .عليهم اخلطإ استحالة ضرورة ،حقا إال إمجاعهم يكون فال دليل غري عن أمجعوا إن إهنم :يقال
 .1"اجلانبني نم فيه املأخذ ضعف ظهر قد مما فذلك ،يتصور أو دليل عن إال إمجاعهم يتصور ال إنه :يقال

ولقد تتبعت يف غري هذه املسألة عباراٍت لآلمدي َتُدل داللة واضحة على املطلوب، وهي كثرية جدا، منها 
 انقراض طشرتَ يُ  مل لو نهأ :الرابع الوجهقوله على لسان من يشرتط انقراض العصر يف ثبوت اإلمجاع وتـََقرذره: "

 خالف لىع اهلل رسول عن حديثا مجلتهم أو منهم مجاعة أو منهم واحد يتذكر أن فبتقدير وإال ،العصر
 حلكما على استمرارهم كان  الرجوع جيز مل وإن ،خطأ األول اإلمجاع كان  إليه رجوعهم جاز فإن ،إمجاعهم

 . 2"..العصر انقراض باشرتاط إال منه خملص وال .خطأ أيضا وهو ،يناقضه دليل ظهور مع
أعتقد أن ما قدمته كاٍف للتدليل على أن الشافعي وباقي األصوليني يعتربون اإلمجاع دليال يف نفسه. وأما 

 اإلمجاع املبين على النص فال إشكال فيه حىت مع النَّظَّام. 
ر كالم اإلمجاع، وقد َمرَّ معنا أن ظاهبقي علي أن أنقل عبارات بعض األصوليني يف حجية هذا النوع من 

 الشافعي أنه جيعله كنص الكتاب ونص السنة اجملمع عليها.
 صواب مةاأل من عصر كل  أهل إمجاع أن اعلموسبق أن نقلنا لكم قول أيب احلسني البصري املعتزيل: "

وقال  ..".قاطعة حجة اإلمجاع. وقال اجلويين: "..3". وقال الباجي: "إمجاع األمة حجة شرعية.."وحجة
 وحكمه.. وقال الغزايل يف حكم اإلمجاع: "4الشريازي: "إمجاع العلماء على حكم احلادثة حجة مقطوع هبا"

 شرعية حجة اعإلمجا أن على املسلمني أكثر اتفق. وقال اآلمدي: "5.."املخالفة وحترمي االتباع وجوب
  .6"والنظام واخلوارج لشيعةل خالفا ،مسلم كل  على به العمل جيب

 .بالعنق أحاط ما القالدة من يبسُ حَ والالئحة طويلة. و 

                                                           
 .224-223اإلحكام ص - 1
 .220ينظر اإلحكام ص - 2
 .452، ف 1/441إحكام الفصول  - 3
 ، طبعة دار الكتب العلمية.202التبصرة ص  - 4
 .1/198املستصفى  - 5
 .1/170اإلحكام  - 6
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غري أنين سأُنبه إىل تفصيل يف مراتب هذه احلجية عند األحناف، تبعا لتوسعهم يف معىن اإلمجاع: فإذا قال 
ُعدَّ ذلك عندهم إمجاعا، وخالُف الواحد واالثنني ال يقدح يف اإلمجاع  1العامل قوال وَسَكَت الباقون

عندهم.. واإلمجاع بعد تقرر االختالف معترب كذلك عندهم.. ولذلك عند ما أورد املعرتض سؤاال على 
أيب بكر الرازي اجلصاص يتعلق باختيار أليب حنيفة يظهر منه أنه خمالف لإلمجاع اضطُرَّ اجلصاص إىل أن 

 يف تهاداالج ويسوغ بعض، من آكد بعضها يكون النصوص، كمنازل  خمتلفة اإلمجاعات نازلل أن "مينق
 النص مبنزلة حجته وملز  يف ليس معناه على املتفق النص أن ترى أال .بعض ترك يف جيوز وال بعضها، ترك

 هذا على تنعمي فليس ؛اإلمجاعات حكم كذلك  ثابتة، عندنا مجيعا حجتهما كان  وإن معناه، يف املختلف
 قضاء فسخ ابب يف خالف يسبقه مل الذي اإلمجاع وبني اختالف، تقدمه قد الذي اإلمجاع بني يفرق أن

 يكونو  خمالفته، جيوز ال حجة منهما واحد كل  كان  وإن اآلخر، يف ذلك ومنعه أحدمها  الف القاضي،
 بني هورمش خالف وهو بإمجاع، ليس أو إمجاع، أنه فيه خمتلف أنه: أحدمها :وجهني من بينهما الفرق
 .الفقهاء
 االختالف، يهف وأباحوا فيه االجتهاد املتقدم العصر أهل سوغ وقد اختالف، سبقه قد إمجاع أنه: والثاين
 قضاء به يفسخ ال خالفه يف االجتهاد يسوغ الذي واإلمجاع بعدهم، اإلمجاع انعقاد منع يف االجتهاد غفسا 

  الفه، ىقض إذا القاضي قضاء فيفسخ خالف، يتقدمه مل عصر أهل إمجاع مبنزلة يكون وال القاضي،
 - قوم يهف خالف وإمنا فيه، خيالف الفقهاء من أحدا نعلم وال رده، يف االجتهاد يسوغ ال إمجاع هذا ألن
 .2.."خالفا نعدهم ال - عندنا شذوذ هم

فيه بني األصوليني. وعلى هذا احلاصل أن اإلمجاع الذي هو حجة قاطعة هو اإلمجاع الذي ال خالف 
فمن اعتقد إمجاعا يف مسألة، أو مل جيد خمالفا فيها بني العلماء فال جيوز له أن خيالف اإلمجاع فيها، َعرف 

 مستند اإلمجاع أو مل يعرفه؛ ألن اإلمجاع حجة بنفسه.
لصحابة اع الصدر األول: اغري أننا نُذَكِّر مبا مهدنا به هذا البحث، وهو أن اإلمجاع الذي ُحِفظ لنا هو إمج

والتابعني وأتباعهم. وعلى هذا فال عربة ِبقول خمالف جاء بعدهم. َفُكلذ خمالف ممن مل يكن من الصحابة 
 والتابعني أو أتباعهم فال اعتبار بقوله؛ ألن اإلمجاع انعقد قبله، بل هو خارق لإلمجاع. واهلل أعلم وأحكم.  

                                                           
 وهو املعرب عنه باإلمجاع السكويت. - 1
 .3/340الفصول  - 2
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 المتعلقة بالمالية اإلسالمية وطريقة التعامل معها: ثالثا: أهم الفروع المجمع عليها

 أهم الفروع المجمع عليها المتعلقة بالمالية اإلسالمية: -1
 كتاب البيوع:

 .1جيوز ال بالدَّين الدَّين بيع أن على العلماء أمجع -
كما ال   يد،بمن جنس واحد ال جيوز تفاضال ولو كان ذلك يدا  الّسّتة األُصَناف بيع أن على وأمجعوا -

  .2ولو كانا من صنفني خمتلفني نسيئةجيوز 
 .3فاسد الصرف أن يتقابضا أن قبل تفرقا إذا املتصارفني أنعلى  وأمجعوا -
  إذا جائز، رُ يُـ غَ  ال يُُدَرى َكُم كيل هذه، وال كيف هذه: الطعام من بالصربة الصربة بيع أنعلى  وأمجعوا -

 .4واحد صنف من كان
 .5صنفني من كان  إذا إجازته على وأمجعوا -
 

 كتاب السلم: 
 بكيل ،مضمون وصوف، ممعلوم طعام يف صاحبه الرجل يسلم أن :اجلائز السَلم أن على العلماء أمجع -

 من تفرقاي أن قبل فيه أسلم ما مثن يدفع معلومة ودراهم ودنانري معلوم، أجل إىل معلوم وزن أو معلوم
  األمر، ائزيج وكانا ذلك فعال فإذا الطعام، فيه يقبض الذي املكان ويسميان فيه، تبايعا الذي مقامهما

  .6صحيحاً  كان
 .7النف بذراع ثوب يف وال عياره، يعرف ال بقفيز جيوز ال الطعام يف السلم أنعلى  وأمجعوا -

                                                           
 .485اإلمجاع ال بن املنذر ف - 1
 490اإلمجاع ف - 2
 .491اإلمجاع ف - 3
 .494اإلمجاع ف - 4
 .495اإلمجاع ف - 5
 . أما إذا تأخر قبض الثمن ولو يوما فليس يف جوازه إمجاع. 494اإلمجاع ف - 6
 . وذلك ألن العيار لو تلف أو مات فالن بطل السلم. كذا يف املغين.500اإلمجاع ف  - 7
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  .1ربا الزيادة أخذه أن ذلك، على فأسلفه زيادة، أو هدية..  شرط إذا املسلف أن على وأمجعوا -
 
 
 

 :2كتاب املضاربة
 .جائز والدراهم بالدنانري القراض أن على أمجع العلماء -
 أن بعد ه،علي جيتمعان ما أو نصفه أو الربح ثلث املال رب على يشرتط أن للعامل أن على وأمجعوا -

 .أجزاء من جزءاً  :معلوماً  ذلك يكون
 .معلومة دراهم لنفسه كالمها  أو أحدمها يشرتط الذي القراض إبطال على وأمجعوا -
 .بينة املال لرب يكن مل إذا يف قدر رأس املال، ميينه مع العامل قولُ  القول أن على وأمجعوا -
 .ماله رأس املال رب أخذ إذا جائز، الربح قسم أن على وأمجعوا -
 .ضامن أنه بنسيئة فباع بنسيئة يبيع أن العامل هنى إذا املال رب أن على وأمجعوا -
 .جائز ذلك أن شرط، غري عن املال رب وأعانه معاملة، ماال لرجل دفع إذا الرجل أن على وأمجعوا -
 

 :والكفالة احلوالة كتاب
 .3أجلها إىل وهي مبوته، حتل ال أجل إىل لناسعلى ا امليت ديون أن على العلماء أمجع -
 يأخذ أن وله له، الزم الضمان أن: بأمره معلوماً  ماالً  لرجل الرجل عن ضمن إذا الرجل أن على وأمجعوا -
  .4عنه ضمن ممن

                                                           
 . ومعىن هذا أن الزيادة غري املشروطة غري مشمولة باإلمجاع.511اإلمجاع ف - 1
 .536إىل الفقرة  530ينظر اإلمجاع ال بن املنذر من الفقرة  - 2
 . وهذا اإلمجاع حكاه الشافعي يف األم بعبارة: " فلم أعلم خمالفا حفظت عنه ممن لقيت".537اإلمجاع البن املنذر ف  - 3
 .538املنذر ف  اإلمجاع البن - 4
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 .1وال جيوز ل،حي ال احلميل، يأخذه جبعل مالةاحل أن على واأمجعو  -
 

 كتاب اإلجارة:
 .2أمجع العلماء على أن اإلجارة جائزة -
 

 كتاب الوديعة:
 .3أرباهبا إىل مردودة األمانات أن على أمجع العلماء -
 .4الوديعة إحراز املودَع على أن على وأمجعوا -
 .5عليه ضمان أاّل  تفتلف بيته، أو حانوته أو صندوقه يف بنفسهالوديعة  أحرز إذا املودَع أن على وأمجعوا -
 .6ميينه مع قوله القول أن ضاعت، أهنا ذكر مث الوديعة أحرز إذا املودَع أن على وأمجعوا -
 استعماهلا احةإب على أمجعوالكنهم  .إتالفها من خوفاً  الوديعة استعمال من ممنوع املودَع أن على وأمجعوا -

 .7مالكها بإذن
 

 طريقة التعامل مع الفروع المجمع عليها: -2
 هذه فروع خمتارة من بعض الكتب اليت اعتنت جبمع الفروع اجملمع عليها.

                                                           
. طبعة أوقاف قطر، واإلشراف على مسائل اخلالف 3/1601اإلقناع يف مسائل اإلمجاع ، أليب احلسن علي بن القطان الفاسي  - 1

 ، مكتبة مكة الثقافية، اإلمارات العربية املتحدة )طبعة إلكرتونية(.6/230البن املنذر 

 .546اإلمجاع ف  - 2
 .558اإلمجاع البن املنذر ف  - 3
 .559اإلمجاع البن املنذر ف  - 4
 .561اإلمجاع ف  - 5
 .563اإلمجاع ف  - 6
 .566-565اإلمجاع ف  - 7
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فـَبَـُعُض هذه الفروع: مستنُد اإلمجاع منصوص عليه بأحاديث صحيحة أو آٍي من القرآن صرحية، كاإلمجاع  
بيع األصناف الستة، ففيه أحاديث بألفاظ خمتلفة، منها حديث عبادة بن الصامت مرفوعا يف صحيح  على

 بامللح وامللح التمرب والتمر بالشعري والشعري بالرب والرب بالفضة والفضة بالذهب الذهبمسلم، ونصه: "
. وكاإلمجاع 1"بيد يدا كان  إذا شئتم كيف  فبيعوا األصناف هذه اختلفت فإذا ،بيد يدا بسواء سواء مبثل مثال

على حترمي اشرتاط املسلف زيادة على سلفه، فإن أصله يف القرآن من سورة البقرة، من قوله تعاىل: "الذين 
 لكم رؤوس أموالكم ال تظلمون وال تظلمون".يأكلون الربا" إىل قوله تعاىل: "ف

ومنها ما جاءت فيه أحاديث يف سندها مقال، كبيع الكالإ بالكالإ. وهذا بالنسبة للمالكية واحلنفية  -
ليس فيه مشكلة، ألن احلديث إذا عضده العمل فهو يف غاية الصحة. وقد احتج باحلديث أبو بكر الرازي 

 يدةبَ عُ  بن وسىم روى وقد .بالدين الدين الربا أبواب ومنالقرآن، قال: "اجلصاص احلنفي يف كتابه أحكام 
 بعض ويف .الكالإب الكالإ عن هنى أنه لى اهلل عليه وسلمص النيب عن عمر ابن عن دينار بن اهلل عبد عن

 .2"سواء ومها .بالدين الدين عن :األلفاظ
الم بالكالإ على موسى بن ُعبيدة املذكور يف كوذكر بعض علماء احلديث أن مدار النهي عن بيع الكالإ 

اجلصاص السابق، وهو موسى بن ُعبَـُيدة بن َنشيط الرَّبذي أبو عبد العزيز املدين. توسع يف احلديث عنه 
احلافظ املزي يف هتذيب الكمال، وتَِبعه احلافظ ابن حجر يف هتذيبه، وذكرا تضعيف العلماء له، لكنهم مل 

 وقال ".حبجة ليسو  ،احلديث كثري  ثقة كاناهتموه يف الضبط. بل قال ابن سعد: " يتهموه بالكذب، وإمنا
 وكثرة ضعفهو  لوهائه حديثه يكتب ال من الناس ومن ،جدا احلديث ضعيف ،صدوق" :شيبة بن يعقوب
 .3"الصدق أهل من وكان .اختالطه

                                                           
 .1587صحيح مسلم احلديث رقم  - 1
 .1/466أحكام القرآن للجصاص  - 2
 . مؤسسة الرسالة.4/182ينظر هتذيب التهذيب  - 3
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 عبيدة بن وسىم" منكرة. قال ابن معني:وِمن النقاد  َمن َضعََّفه ألنه روى عن عبد اهلل بن دينار أحاديث 
 . 1"مناكري أحاديث دينار بن اهلل عبد عن روى ولكنه ،ذوببالكَ  ليس

 .باحلافظ سولي ،مفيد رجل بيدةعُ  بن موسى :ارزَّ البَـ  بكر أبو وقالوزاد ابن حجر على املزي ما نصه: "
 .عندهم قويبال ليس :احلاكم أمحد أبو وقال .بالعبادة هلُ غُ شُ  احلديث حفظ عن به رصَّ قَ  إمنا وأحسب

 وكيع عنه حدث وقد .عنه حيدث ال 2القطان وكان .صاحلا رجال وكان ،احلديث منكر :الساجي وقال
 :معني بن ىيليح وقيل :قال .عليها يتابع مل أحاديث دينار بن اهلل عبد عن حدث وقد ،ثقة كان  :وقال

 ومل ريرةه أيب عن حازم أيب عن حيدث إنه :قيل .مناولة إهنا :قال ؟أحاديث الزهري عن حيدث موسى نإ
 يف الباغ الضعف كان  من باب يف الربقي وذكره .إليه صار كتاب  نمِ  هي ؟ قال:حازم أيب من يسمع
  .3"ضعيف :حبان ابن وقال .ضعف فيه :قانع ابن وقال .العلم أهل بعض تركه وقد ،حديثه

فهذا بعض ما جاء عن هذا الراوي، فهو ليس بكذاب وضاع حىت جيب على الناس أن يتجنبوا حديثه  
كيفما كان. والعلماء يصححون أحاديث الثقات ألن الغالب عليهم الصدق والتثبت، وال يروون عن 
 نالضعاف ألن الغالب على حديثهم عدم الصحة، وقد خيطإ الثقة ويصيب الضعيف، والعلماء ذكروا أ

الغالب يف أحاديث موسى أهنا ضعيفة، ومعىن هذا أن هناك من أحاديثه ما هو غري ضعيف. وحديث 
الكالإ بالكالإ مما رواه موسى بن عبيدة عن عبد اهلل بن دينار، وليس من املناكري بالقطع؛ ألن اإلمجاع 

 منعقد عليه، وتؤيده أصول البيوع.
 ذي يسري على أصوهلم أن احلديث صحيح. ولذلك عند ما روىهذا ما يتعلق بنظر احلنفية واملالكية: فال

 بن ىموس رواية من احلديث هذا احلديث أهل واحتملأبو جعفر الطحاوي احلنفي هذا احلديث قال: "

                                                           
. والنص باحلرف يف هتذيب الكمال أيضا، كما هي غالب عادة ابن حجر يف احملافظة ما أمكن 4/182ينظر هتذيب التهذيب  - 1

وقال فيه ابن معني أيضا: "ضعيف، إال أنه يكتب من حديثه الرِّقاق". يعىن ال يكتب من أحاديثه ما يتعلق على نص املزي. 
 باألحكام. 

 قطان.يعين: حيىي بن سعيد ال - 2
 .4/183هتذيب التهذيب  - 3
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. ورواه كذلك يف شرح معاين اآلثار يف 1"الفقه من أيضا جليل باب وهذا .فيها ما فيها كان  وإن عبيدة
 به.باب بيع املصراة، واحتج 

حتجاج .."، أورد هذه العبارة يف سياق االبالكالإ الكالإ عن ىهنُِ وأورده مالك يف املوطأ بصيغة: ".. وقد 
كاَتب من كتاب املكاَتب 2هبا

ُ
 الرجل يف عمسُ  ما أحسن إن": قال. وأعاد مالك هذه العبارة يف باب بيع امل

 ؛يؤخره وال عجلهي العروض من بعرض الإ ،دراهم أو بدنانري كاتبه  إذا يبيعه ال أنه :الرجل بمكاتَ  يشرتي
  .3"بالكالإ الكالإ عن هني وقد بدين، دينا كان  أخره إذا ألنه

واحتج به ابن العريب  املالكي أيضا يف كتاب "القبس يف شرح موطأ ابن أنس"، حيث قال يف سياق الرد 
 عن وسلم عليه اهلل صلى  النِب هني من هذا وأينعلى َمن أجاز من املالكية تأخري رأس مال السلم: ".. 

 وهو ؛مصلحة فيه وال حاجة ذلك إىل تدعو ال ألنه ؛حلظة تأخريه جيوز ال أنه والصحيح .بالكالإ الكالإ
 .4.."إمجاًعا عنه املنهي بالكالإ الكالإ يف داخل

 ،ألسلميامث إن ملوسى بن عبيدة متابعا آخر عند عبد الرزاق يف مصنفه، ونصه: "عبد الرزاق قال: أخربنا 
 إ،الكال بيع عن وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول هنى :قال عمر بنا عن دينار بن اهلل عبد حدثنا :قال
 . 5.." بالدين الدين بيع وهو

. َوهذا الراوي أَُمرُه َعَجب. إذ هو شيخ غري 6 إبراهيم بن أيب حيىيواألسلمي الذي روى عنه عبد الرزاق هو 
، ، لكن مرواياته يف املصنف بالعشرات. وهو شيخ الشافعي-كما سيأيت قريبا-مرضي عند عبد الرزاق، 

                                                           
 ، مؤسسة الرسالة. )نسخة إلكرتونية(.2/265شرح مشكل اآلثار  - 1
 ينظر املوطأ، برواية حيىي الليثي، كتاب البيوع، باب جامع بيع الثََّمر. - 2
 املوطأ، كتاب املكاتب، باب بيع املكاتب. - 3
 . )طبعة دار الكتب العلمية(.3/274القبس   - 4
، باهلامش. طبعة وزارة األوقاف 1802/ 4(، )نسخة إلكرتونية(، وينظر اإلقناع 14440عبد الرزاق يف املصنف ) رقم  مصنف - 5

 القطرية.
قال ذلك الدكتور قاروق محادة، يف أحد هوامش  كتاب  اإلقناع يف مسائل اإلمجاع، ومل يبني مصدره يف ذلك. ينظر اإلقناع  - 6

. وتأكدت من ذلك بنفسي مبراجعة روايات األسلمي يف مصنف عبد الرزاق، فوجدت مقصوده 3498، اهلامش رقم 4/1802
 باألسلمي هو ابن أيب حيىي.
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ردي و وَأُكَثر ِمن الرواية عنه واالحتجاِج حبديثه. وأَبـَُعد عنه هتمةَ الكذب، وَفضَّله من حيث احلفظ على الدرا
 )قرين مالك(، كما سيأيت قريبا.

لكن عامة النقاد على أنه مطعون يف عدالته، فهو مبتدع طاِعٌن يف السلف، ومنهم من اهتمه بالوضع يف  
 احلديث. 

 
 

 وإليكم بعض التفصيل: 
. روى عن الزهري، 1هذا الراوي هو إبراهيم بن حممد بن أيب حيىي األسلمي موالهم، أبو إسحاق املدين

وَكىنَّ عن امسه،  -وهو أكرب منه–ىي بن سعيد األنصاري وحممد بن املنكدر وغريهم. وروى عنه الثوري "وحي
 .2وابن ُجَريج، وكىن جده أبا عطاء، والشافعي.."

 .3وهو جممع على ضعفه. ولذلك خلََّص احلكَم فيه ابُن حجر يف تقريب التهديب فقال: "مرتوك"
مام مالك، بل اهتمه على أنه غري "ثقة يف دينه"؛ ألنه كما قال أمحد بن وِمن أوائل َمن ضعفه معاصرُه اإل

حنبل: "كان قدريا معتزليا، جهميا، كل بالء فيه". وكان فقهاء املدينة كلهم يقولون فيه "كذاب". وكذبه 
ال وق ."عنه أكتب فلم ؛معتزيل هو فإذا ناظرته. وقال عبد الرزاق: "4نقاد آخرون من غري أهل املدينة

 .ثقات كلهم  ةتوقراب .كثريا  علما مسع قد وكان .الناس حفظأ من وكان. رافضيا معتزليا قدريا كانالعجلي: "
 .5". وقال البزار بعد أن اهتمه بالوضع، وبالقدر: "وهو من أستاذي الشافعي، وَعزَّ علينا"ثقة غري وهو

ه الربيُع املرادي نـََقَل عنه تلميُذه وراويُة كتب لكن الشافعي الذي صاحبه وعرف حاله، له رأي آخر فيه: فـََقدُ 
أنه قال: "كان إبراهيم بن أيب حيىي قدريا"، فقيل للربيع : "فما محل الشافعي على أن روى عنه؟"، قال:  
كان الشافعي يقول: "ألن خير إبراهيم ِمن بُعد أحب إليه من أن يكذب، وكان ثقة يف احلديث". وقال 

                                                           
 .1/83ينظر هتذيب التهذيب  - 1
 السابق. - 2
 . )طبعة دار املنهاج(.241، رقم الرتمجة 132تقريب التهذيب ص - 3
 .1/83السابق  -4
 .1/84السابق  - 5
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 رأيت ام". وقال إسحاق بن راهويه: "الدراوردي من أحفظ حيىي أيب بنث: "ايف كتاب اختالف احلدي
 أيب بن براهيمإب تجحي حدأ الدنيا ويف :للشافعي قلت .الشافعي مثل حيىي أيب بن براهيمإب حيتج حداً أ

 تعلم :هل فقلت -عقدة ابن يعين- سعيد بن حممد بن أمحد سألت :عدي بنا أمحد أبو وقال ". !؟حيىي
 بن محدان عتمس ،ديوُ األَ  حيىي بن أمحد حدثنا ،نعم :فقال ؟الشافعي غري براهيمإ يف القول أحسن أحدا

 :سعيد بن مدحم بن أمحد يل قال مث .نعم :قال ؟حيىي أيب بن براهيمإ حبديث أتدين :قلت ،االصبهاين
 وقد ؛الق كما  قاله الذي وهذا :عدي ابن قال .احلديث مبنكر وليس ،كثريا  براهيمإ حديث يف نظرت
 قبل من املنكر ىوَ ر يُ  وإمنا .لونتمَ حيُ  شيوخ عن إال منكرا فيه أجد فلم الكثري حديثه يف أيضا أنا نظرت
 .1"الكم موطأ" أضعاف "املوطأ" وله .حديثه كتبيُ  نمَ  مجلة يف وهو .شيخه قبل من أو عنه الراوي

ألنه  أحاديثه، وهو أعرف من غريه هبا،إذن فهذا الراوي ليس بالراوي اهلني، والشافعي مل يصرب على 
عاشره، وعاصره. وكذلك روى له عبد الرزاق عند ما احتاج إىل حديثه، مع أنه قال فيه ما قال. هذا إن 
صح عنه ما نقله ابن حجر؛ ألن يف النفس من هذا النقل شيئا، إذ كيف يصرح بأنه مل يكتب عنه، 

"األسلمي"، ومرات يقول: "حممد بن إبراهيم"، ومرات يصرح ومروياته موزعة  يف مصنفه، َفَمرَّات يقول 
ريَّ رأيه فيه، ". وقد يكون عبد الرزاق قال فيه ما قال، مث غَ حيىي أيب بنا إبراهيم" بامسه املشهور به فيقول:
 واهلل أعلم وأحكم.   

سنن  على حاصل ما تقدم أيها السادة أن القول بصحة حديث النهي عن بيع الكالإ بالكالإ  َسارٍ 
 أصول املالكية واحلنفيه تصرحيا وتلوحيا. 

أما بالنسبة لغري املالكية واحلنفية، فاحلجة عندهم يف اإلمجاع. وهذا صريح يف كالم أمحد بن حنبل، حيث 
 ابن القَحَكَم بضعف احلديث، لكنه متسك باإلمجاع. فقد جاء يف املغين ال بن قدامة احلنبلي ما نصه: "

 عبيد أبو روى وقد .اعإمج هو مناإ :أمحد وقال جيوز، ال بالدين الدين بيع أن على العلم أهل أمجع :املنذر
 أن إال .بالدين الدينيع بب وفسره ".بالكالإ الكالإ بيع عن هنى وسلم عليه اهلل صلى النيب أن" الغريب يف

                                                           
. لكن ابن حجر قال: "وجزم ابُن عدي يف ترمجة حممد بن عبد الرمحن أيب جابر البَـَياضي بأن إبراهيم 1/84ينظر هتذيب التهذيب  -1

 هذا ضعيف".  
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قال السبكي: "وناهيك بنقل أمحد  .1.."ال :قال احلديث؟ هذا أيصح :سئلأنه  محدأ عن روى ثرمألا
 .2اإلمجاع"

 . 3"بالدين الدين بيع عن ينهون واملسلمونوقال الشافعي يف األم: "
بل إن شيخ اإلسالم زكريا األنصاري الشافعي أشار إىل صحة احلديث يف كتابه "أسىن املطالب يف شرح 

 ،ساناإلن ذلك على مثله وآلخر إنسان على دين له كان  ولو :األصل يف قالروض الطالب"، ونصه: "
 بيع عن وسلم عليه هللا صلى لنهيه ؛اختلف أو اجلنس اتفق ،يصح مل :لصاحبه مبا عليه ماله مهاأحدُ  اعبَ فَـ 

 يف به لتصريحا ورد كما  ،بالدين الدين ببيع وفسر ،مسلم شرط على احلاكم رواه .انتهى .بالكالإ الكالإ
 .4"البيهقي رواية

 الشافعي أيضا؛ ألن إبراهيم بن أيب حيىي مما احتج الشافعي حبديثه.وهو صحيح على شرط 
 
وهناك فروع جممع عليها، مستنُدها غرُي منصوص عليه، كبعض الفروع اجملمع عليها يف موضوع املضاربة.  -

وهذا النوع من اإلمجاع هو الذي يعنيه الشافعي واألصوليون يف غالب أحباثهم؛ وهو الذي أكثروا من 
الل على حجيته، كما بـَيَّنُت ذلك سابقا؛ ألن اإلمجاع الذي مستنده نص: احلجُة يف النص كافية، االستد

 لكن فائدة ذكر اإلمجاع مع وجود النص هو االرتقاء هبذا النص إىل درجة القطع.
 حَ وهذا النوع من اإلمجاع )أعين اإلمجاع الذي ال يُعَرف له مستند( ال خيتلف العلماء يف أنه حجة. وَصرَّ 

الشافعي تصرحيا ال تصريح فوقه بأنه حجة، قال ذلك نظرًا وتأصيال وطبقه يف فروعه عمال وتنزيال. وقد 
سبق أن أشرنا إىل بعض كالمه، وأوردنا فروعا داعمة لذلك. وهو الغالب على إطالقات األصوليني بعده. 

 ان يف اإلقناع.ب اإلمجاع وابن القطواعتىن بذكره املؤلفون يف الفروع اجملمع عليها، كابن املنذر يف كتا

                                                           
 . طبعة عامل الكتب.54-4/53املغين - 1
 ، والنص يف اجملموع شرح املهذب )طبعة إلكرتونية(.  1802/ 4ينظر هامس اإلقناع  - 2
 ، )اإلجارات(، دار املعرفة )نسخة إلكرتونية(.4/30األم  - 3
،  دار الكتب العلمية. )نسخة إلكرتونية(.  لكن احلاكم َوِهم فرواه عن موسى بن 2/85أسىن املطالب يف شرح روض الطالب  - 4

ى، ينظر السنن الكربى الكرب عقبة، وعليه صححه. ووهم فيه أيضا الدارقطين يف سننه. بـَنيَّ ذلك كله احلافظ البيهقي يف السنن 
 ، طبعة حيدر آباد.5/290ومعه اجلوهر النقي، 
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لكن اخلالف قد يكون يف تصور اإلمجاع يف آحاد الفروع، فيستدل به بعض العلماء، لتحققه يف الصورة  -
حمل النزاع، وقد ال يستدل به آخرون لعدم حتققه يف تلك الصورة عندهم. وقد يكون اخلالف يف الصورة 

 داخل املذهب الواحد.
اء يف كتاب الكايف يف فقه أهل املدينة املالكي البن عبد الرب،  صوص بيع الدين من أمثلة ذلك ما ج

 يف الدين من لَّ حَ  مبا يتحول أن مالك أصحاب أكثر عند بالدين نيُ الدَّ  ومنبالدين، قال ابن عبد الرب: "
 شهبأ منهم طائفة مالك أصحاب ومن .. كثرية  أيام يف جيذها مثرة أو يركبها دابة أو .. يسكنها دار

 اعهمإلمج ،الصحيح والنظر عندي القياس وهو .بالدين الدين باب من هذا يرون ال مسلمة بن وحممد
   .1"مجيعا طرفيه الدين اغرتف ما بالدين الدين أن على فدل ،بالنسيئة السلم وبيع ،السلم بيع جواز على

 جييز ال لقاسما بنا كانعبد الرب: "وهذا اخلالف ذكره ابن عبد الرب يف كتابه االستذكار حيث قال ابن 
 الدين باب نم اهرَ ويَـ  .. دار سكىن وال ،صالحه بدا قد راً مثََ  عليه له دين يف غرميه من يأخذ أن أحد عن

 يشرع مل ما نبالدي الدين وإمنا ،بالدين الدين فسخ نمِ  هذا ليس :ويقول ذلك يزجيُ  أشهب وكان .بالدين
 ياألهبر  وكان .طرفيه الدين[ رتفغا] ما إال بدين دينا يكون أال :2القياس هو وهذا .منه شيء أخذ يف

 له يقبض مما هغرمي إليه يربئه ما الدين يف قبض إذا :الشافعي .. قول وهو .أشهب قاله ما القياس :يقول
 فيأخذ ،معلوم ربسع اللحم يبتاعون الناس كان  :مالك قال  املدونة ويف. الدين يف الدين من خرج فقد مثله
 الناس يتبايعه ام وكل واللحم :قال .بأسا بذلك الناس ير ومل .العطاء إىل والثمن معلوما وزنا يوم كل  املبتاع
 القاسم بنا نع زيد أبو وروى .بالدين الدين من هُ رَ يَـ  ومل .أجل إىل الثمن كان  وإن ،كذلك  فهو األسواق يف
 فال ثلهم كان  وما القمح وأما ،الفاكهة مثل مجيعه أخذ إذا الفساد عليه خيشى فيما إال جيوز ال ذلك أن
  ".جيوز
 ومل وافرتقا بدين ايعاتب إذا املتبايعني ألن ؛العلماء ومجهور الشافعي عند جيوز ال هذا" ابن عبد الرب: قالمث  

 .3 .."بدين دين يقبضه مل فيما فهو ابتاعه ما مجيع املبتاع يقبض

                                                           
 . 1/86الكايف  - 1
  الكالم هنا البن عبد الرب كما يفيده كتابه  "الكايف.." - 2
 ، )طبعة دار الكتب العلمية(.6/343االستذكار  - 3
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 هبذ رجل ذمة يف لرجل كان  إذااملغين البن قدامة ، قال ابن قدامة: "ومن أمثلة ذلك ما جاء يف كتاب 
 الرب عبد ابن ىوحك .والشافعي الليث قال وهبذا : مل يصح.ذمتهما يف مبا اصطرفا، فدراهم عليه ولآلخر

 بدنانري مالدراه يشرتي أن جاز ولذلك .احلاضرة كالعني  احلاضرة الذمة ألن ؛جوازه حنيفة وأيب مالك عن
 . 2"باإلمجاع ذلك جيوز وال ،بدين دين بيع أنه 1ولنا .تعيني غري من

واخلالف يف صور بيع الدين بالدين شديد، خصوصا عند املالكية، فهو باب عندهم متشعب، وفروعه 
خترج عندهم عن احلصر. ولكن العلماء عن بكرة أبيهم ال خيتلفون يف املبدأ: َفَمُن أقر بأن صورًة ما قد 

 بيع الدين بالدين واعرتف بذلك قال بالتحرمي، ألجل اإلمجاع.حتقق فيها 
وقد ُيستثىَن من اإلمجاع بعُض الفروع لِقيام دليل على ذلك، مثل مسألة الضمان باجلعل، فقد استُُثين  -

منها اجلماعةُ الذين يشرتكون يف سلعة على أن يضمن بعُضهم بعضاً فيها. ومستند االستثناء عمل السلف 
 ك.جبواز ذل

وهذا العمل قد َعربَّ عنه عبد الرمحن بن القاسم صاحب اإلمام مالك تعبريا واضحا. جاء يف النوادر 
 سلعةً  ثالثةٍ  من اعب نومَ : حبيب ابن كتاب  يف القاسم ابن قالوالزيادات ال بن أيب زيد القريواين ما نصه: "

 بيوع من اهذ يزل ومل جائز، ذلك: قال غريها، يف شركاء يكونوا مل وأن ببعض، محيل بعضهم أن على
 ". أنكره نُ مَ  علمتُ  وما الناس،

 لُ حتمَّ : يقول أن جيوز ال وإمنا" مث بـَنيَّ ابن القاسم الفرق بني هذه الصور املستثناة وبني الصور احملرمة فقال:
  أن على وااشرت  ولو .شركاء فيه هم ،واحد أمر يف وهؤالء .آخر أمر يف عنك أحتمل أن على شيء يف عين
 لو وأما .صفقة يف كان  إذا سواء فهو البيع من حدةٍ  على السلعة هذه من حصته يأخذ منهم واحد كل

 .3"احلمالة وتبطل باآلخر، أحدمها محالة جتز مل جزءا اآلخر واشرتى منها، جزءا أحدهم اشرتى
 لعمل جوزت لكن جبعل، الضمان يدخلها كان  وإن جائزة، الصورة هذهوقررها خليل يف العبارات التالية: "

 .4"املاضني
                                                           

 منهجه يف هذا الكتاب.الضمري عائد على احلنابلة ومعهم ابن قدامة، كما هو معروف من  - 1
 .4/53املغين  - 2
 .1/1999، طبعة دار الغرب اإلسالمي، ط10/131النوادر والزيادات  - 3
 )أما لو اشرتيا سلعة بينهما على السواء جاز للعمل(.التوضيح عند قول ابن احلاجب:  - 4
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ويف العصر احلاضر حتدث بعض العلماء املعاصرين عن تكييف ضمانات البنوك، فاجملامع الفقهية جعلُتها 
داخلة يف صورة "الضمان جبعل"، ومن العلماء َمُن مل جيعلها كذلك، كالعالمة الدكتور عبد اهلل بن بية 

وبني مسألة الضمان جبعل، أهم هذه الفروق أن الضمان جبعل عقُد الذي أورد فروقا بني ضمانات البنوك، 
"معروٍف"، وضمان البنوك عنده عقد "خدمة"، "وليس فيه تردد بني أن يغرم فـََيُخَسر، أو يـَُغرم املديُن 

 . 1فـَيَـُرَبح.. ألن النتائج حمسومة، والنادر ال ُحُكَم له"
رورة متحققة أو حاجة ماسة، وقد رأينا املالكية فعلوا وكذلك قد خيالف بعُض العلماء اإلمجاَع عند ض -

ذلك فيما ال حيصى من النوازل، لكنهم ينصون على أن هذا ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، لئال يعتقد 
الناس أن ذلك جائز بإطالق. ولذلك كانوا يـُُفردون النوازل بالتأليف، وال خيلطوهنا باملتون املعتمدة يف 

 وكانوا يُوصون بأال يُفيِت منها إال العارُف حبيثياهتا وظروفها. القضاء والفتوى،
 وهذا مسلك كان شائعا عند الفقهاء، ال سيما املالكية كما هو واضح جلي يف كتب النوازل. 
واالجتهاد املعاصر أَُغفل هذا املسلك، فتكلف احلل الشرعي يف مواضع كثرية تكلفاً تأباه مسالك الفقهاء  

واألصوليني. ورجائي أن يلتفت علماؤنا يف املالية اإلسالمية ويف غريها إىل هذا املسلك ِلريخصوا به  يف  
رورة الشرعية يرخص عنها، َفَمُن دفعته الضكثري من العقود اليت عمت هبا البلوى وال غىًن لبعض املتعاملني 

 له يف ذلك، وإال فال. 
ورجائي أيضا أن يستمر َدُيدُن العلماء املعاصرين يف احملافظة على حجية اإلمجاع، وعلى هيبة قول السواد 

لى الواحد ، كما جيوز عحتريفه وال التأويل جهلألن األكثرية ال جيوز عليها  األعظم وإن خالفهم األقل.
 واالثنني.. 

ُتََّبُع ف وأنتم تعلمون أيها السادة أن هناك فرقاً بني السمعيات والعقليات،
يها "األدلة القاطعة، فالعقليات امل

. فال عربة بكثرة القائلني وال ِقلِتهم، ألنه قد خيطإ 2فإذا انتصبت مل يعارضها شقاق، ومل يعضدها وفاق"
ما يف غري العقليات مبا يف ذلك السمعيات: فالوصول إىل احلق فيها يتعلق باألنظار، الكل إال واحدا. أ

                                                           
يب. ولسنا هنا بصدد الرتجيح بني اآلراء وبيان ، طبعة مركز املوطأ للنشر بأبو ظ118مقاصد املعامالت ومراصد الواقعات ص  - 1

 الصواب من اخلطأ فيها، ولكن قصدنا التنبيه على املبادئ واألصول.

 
 .663، ف 1/458االقتباس من الربهان للجويين  - 2
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واألنظار ختتلف فيها ِجهات النظر، َفَمن ينظر إىل جهات متعددة وزوايا خمتلفة كان أجدر بإصابة احلق 
احلياة،  يمن غريه، ولذلك كان العدد فيها معتربا. نرى عاقبة ذلك واضحة يف السياسة، ونراه يف مناح

وتصرفات الناس. وجاء يف احلديث املعضد  بأصول الشريعة وإن كان يف سنده مقال: "ما خاب من 
استخار، وال ندم من استشار". ولذلك قال احملققون من األصوليني: اإلمجاع ال يكون إال يف السمعيات. 

  ع ملَُ حنكم بعصمة اجملمعني.وقالوا أيضا: اخلطأ على األمة من الناحية العقلية جائز، وَلُوالَ السم
 وإذا ثبت هذا فإن احلق يف السمعيات غالبا ما يكون مع اجلماعة، ويكون قطعا مع اإلمجاع.

واهلل أعلم وأحكم. وبه ثقيت. وهو حسيب ونعم الوكيل. وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه  
 وسلم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 أبحاث في تحرير ثبوت أهم اإلجماعات المحكية 

 في فقه المعامالت المالية


