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Abstract: Actually in quoting of ijma’ (consensus), it is in desperate need to study and 
research its validity. The consensus often solves many disagreed reasons. Because it’s appoint 
reasoning is stronger and more accurate than Al Quran and Al Hadith but unfortunately, 
ijma’ has little attention in the study and test. The Ummah need to know the truth of quoting 
ijma and it is not wise to leave the matter floating in uncertainty. This is the role of the 
scholars and researchers, wherein they can restore the understanding of kholaf generation to 
the understanding of the salaf generation as well as move the attention of the people towards 
the scholars dispute to their agreement. This study uses the deductive method, that discusses 
the problem from its roots, rules and their application in the book Naylul Author, and the 
inductive method which concludes many opinions in various matters. Including the 
important result of this study is that Imam Syawkany insists consensus in the book of  
Thaharah and Salah as many as forty three problems, thirty seven of them are proven valid 
but six of them are proven invalid. 

 
Keywords : ijma; thaharah; salaf. 
 
Abstrak: Sesungguhnya penukilan ijma (konsensus ulama) sangat membutuhkan studi dan 
penelitian akan validitasnya. Sebab Ijma seringkali menyelesaikan banyak ikhtilaf. Dan 
karena dilalah (penunjukannya) yang lebih kuat dan jelas dibandingkan Al Quran dan Al 
Hadits, namun disayangkan sedikit sekali perhatian dalam mempelajari dan menelitinya. 
Umat sangat membutuhkan untuk mengetahui keabsahan penukilan ijma dan tidak 
sepatutnya masalah ini dibiarkan menggantung tanpa kejelasan. Di sinilah peran para ulama 
dan peneliti, di mana mereka dapat mengembalikan pemahaman generasi kholaf kepada 
pemahaman generasi salaf sekaligus memindahkan perhatian umat dari perselisihan ulama 
menuju kesepakatan mereka. Studi ini menggunakan metode deduktif Kaify Ta’shily 
Istiqra’iy, yang membahas permasalahan ijma  dari akarnya, kaidah serta aplikasinya dalam 
kitab Naylul Author, serta menggunakan metode induktif yang menyimpulkan banyak 
pendapat fuqoha dalam berbagai masalah tersebut. Termasuk hal penting yang berhasil 
didapatkan dari penelitian ini adalah bahwa Imam Syaukany menghikayatkan ijma dalam 
kitab Thaharah dan Sholat sebanyak empat puluh tiga masalah. Tigapuluh tujuh diantaranya 
terbukti valid, namun enam masalah terbukti tidak valid. 

 
Kata kunci: ijma; thaharah; salaf. 

  خلفية البحث
. فإن الدين كامل،  وأحكامه الفقهية بنيت على الكتاب والسنة واإلمجاع والقياس  

واإلمجاع روايات حتتاج إىل دراسة يف صحتها وشرحها حىت تسري خلف األمة على درب 
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. وكتاب نيل األوطار ربطت بني احلديث واألحكام مكثرا ذكر حكايات اإلمجاع. سلفها
 .أو عدمه ماسةفاحلاجة إىل وضوح صحة اإلمجاع 

الدراسة تريد حلول املشاكل اليت تتعلق بعدد حكايات اإلمجاع يف نيل األوطار خاصة يف      
 .كتاب الطهارة والصالة، مث معرفة صحة تلك احلكايات وأثرها يف اخلالف

يهدف البحث إىل معرفة كمية وكيفة روايات اإلمجاع يف كتاب الطهارة والصالة      
والقول الراجح يف تلك املسائل الفقهية وتأثري صحة اإلمجاع وعدمه على من نيل األوطار 
يرجى من هذا البحث املتواضع أن تفيد األمة يف القضاء على بعض املسائل . اخلالف

املختلف فيها ونشر روح التسامح يف ما ال إمجاع فيه وتقوية الروح املوضوعية واألخوة 
وحىت يفهم طالب العلم أن الدين كامل، فيه  .ة عامةاإلميانية بني طلبة العلم خاصة واألم

أو  1مسائل قطعيات وظنيات، فليست املسائل الدينية قطعيات كلها كما يظنه املتشددون
.ظنيات كلها كما يظنه اللرباليون  

 
  الدراسات السابقة

  :مع املوضوع ومها  ةققرأ الباحث رسالتني هلما عال
اإلمجاع عند اإلمام الشوكاين دراسة نظرية تطبيقية للباحث عارف قاسم حبيح،  رسالة   - ١

 .م ٢٠١١/ هــــ ١٤٣٢ماجستري يف جامعة أم القرى سنة 

ختريج الفروع على األصول من كتاب نيل األوطار للشوكاين دراسة مقارنة بكتابه  -  ٢
  .بن سعود للباحثة نورة اجلربين إرشاد الفحول رسالة ماملاجستري يف جامعة اإلمام حممد

ومكانة هذا البحث مغايرة عنهما حيث أا تتكلم عن املسائل يف نيل األوطار، ال عن 
  .موقفه عن اإلمجاع وال عن تطبيقاته رمحه اهللا لقواعده األصولية

                                                 
/ ١٥/٨من اجلدير بالذكر، أن الباحث حقق هذا القول باحلوار مع املسجونني اإلرهابيني يف نوساكنباجنان شالشاف جاوى الوسطى يف .  ١

، فجار احلوار بني الباحث مع شيخهم األستاذ أمان عبدالرمحن هداه اهللا، وكان الباحث يالزمه يف بداية طلب   BNPT، بطلب من  ٢٠١٣
قد علمنا مقصد : العلم وبداية احنراف األستاذ أمان، فافتتح الباحث احلوار بالكالم عن األهل واألوالد لكن األستاذ أمان قطع الكالم قائال 

فأجاب أنه ال ميكن السفر البعيد ألحل الكالم ! يا أستاذ، كيف عرفت ما يف قليب والقصد حمله القلب ؟) : الباحث ( فقلت !! جميئك إىل هنا 
يا أستاذ، : مث طلب مين أن أدخل يف املوضوع مباشرة، فقلت. فقلت إذن، هذا ظن، والظن مهما كان قوياً ال جيوز القطع به. عن األهل فقط

ال يكمن لنا أن نأخذ هذا الطريق بكل خطراته : ؟ أو فيه إمكانية اخلطأ ؟ فأجاب %  ١٠٠بقه طالبك صحيح هل مجيع ما ذهبت إليه وما ط
فحار األستاذ ألنه ال يدرك أن يف كالمه !!! إذن، ليس لك إمكانية اخلطأ ؟ إذن، أنت أهللا : فقلت ! إال وحنن على يقني تام مبا قلنا وطبقنا 

وصرخ وهو ) رأئيس درماوان، املقضي عليه باإلعدام يف قضية تفجري مكتب سفارة أستراليا ( ضب زميله ترتيل الظنيات يف القطعيات، فغ
فحار هؤالء !! هل أنت تعلم الغيب حىت تقطع أنك لن تتغري ): األستاذ عبدالرمحن أيوب ( فقال زميل الباحث !!! لن نتغري : يضرب املكتب 

أيضاً  –الزيارة الثانية حار احلوار بني الباحث مع األستاذ أبو بكر باعشري هداه اهللا، ووجد الباحث عنه ويف . اإلرهابيون ملا تبني لوازم كالمهم
  عدم اإلدراك والتفريق بني القطعيات والظنيات يف قضية هل إندونيسيا دولة إسالمية أم دولة كافرة ؟ –
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  اإلطار الفكري
إهتمام الباحثني يف التحقيق عن صحة اإلمجاع مهم ألن ال يدعي كل باإلمجاع وهو عن      

واإلمجاع   .صحته بعيد أو يتكلم كل مبا خيرب ما بناه العلماء الربانيون من الثوابت املعلومة
  .دليل كاشف حلكم اهللا تعاىل والثابت منه أقوى داللة من الكتاب والسنة

  منهجية البحث
ستخدمت الدراسة املنهج الكيفي التأصيلي االستقرائي الذي يقوم على تأصيل مسائل ا     

اإلمجاع وقواعده وتطبيقاته يف نيل األوطار مث استقراء أقوال الفقهاء يف تلك املسائل، وبعد ذلك 
والتحليل يف تأثري ذلك على . إحصاء ما صح وما مل يصح من حكايات الشوكاين لإلمجاع

  .ث عبارة عن دراسة مكتبية كمية وكيفيةوالبح. اخلالف
  منهج كتابة البحث

الدراسة تتكلم عن خلفية، مشكلة، إطار الفكر، اهداف وأمهية البحث، مث تتعمق يف       
وبعد ذلك حتصي حكايات . قضايا اإلمجاع مث يف شخصية اإلمام الشوكاين وكتابه نيل األوطار

الشوكاين لإلمجاع يف كتاب الطهرة والصالة بوضع املسألة احملكي فيها اإلمجاع كالعنوان مث 
الشوكاين يف حكابة اإلمجاع ومستنده مث تذكر أقوال الفقهاء قبله رمحه اهللا يف نقل  نص كالم

اإلمجاع، وإن كان يف املسألة خالف أسبق منه، يقطع الباحث أن اإلمجاع يف املسألة غري 
وإن كان على عكس ذلك فاإلمجاع صحيح وقاض . صحيح وحياول أن جيد القول الراجح فيها

  .على اخلالف
 

  التعريف باإلمجاع: ثاينالالباب 
  : اإلمجاع لغة له معنيان 

 .اإلعتداد والعزمية على األمر: ااألول  -
 .االتفاق على أمر من األمور: الثاين  -

والفرق بينهما أن املعىن األول قد يكون من واحد خبالف املعىن الثاين، واملعىن الثاين ال      
  .واملعىن األول باللغة أشبه، والثاين بالشرع أشبه). على ( يتعدى إال باحلرف اجلار 

وأما اصطالحاً، فقد اختلف عبارات العلماء لكن املختار أن اإلمجاع هو اتفاق جمتهدي      
  .على أمر ديين  ر من هذه األمة بعد وفاة نبينا حممد عص
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استحالتها، : ويف إمكانية وقوع اإلمجاع خالف بني العلماء، اختلفوا فيه إىل ثالثة أقوال      
والقول الثالث أنه . والتفصيل بني احلكم القطعي الذي يتعلق بقواعد الدين وبني احلكم الظين

  .ذهب مجهور العلماء، وهو الراجحممكن الوقوع وال استحالة وهو م
  . الصريح والسكويت: اإلمجاع ينقسم إىل قسمني   
اإلمجاع الصريح ينكر حجيته من أنكر وقوع اإلمجاع وأوهلم . والصريح إما قويل أو فعلي     
واجلمهور على أن اإلمجاع الصريح حجة شرعية بأدلة من . وهلم أدلة من النقل والعقل. النظّام

  .لسنة واملعقولالكتاب وا
ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبني له اهلدى ويتبع غري سبيل  ﴿فأما الكتاب فقوله تعاىل      

سبيل املؤمنني ].  ١١٥: سورة النساء [  ﴾املؤمنني نوله ما توىل ونصله جهنم وساءت مصريا 
ناس ويكون وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على ال ﴿وقوله تعاىل . هو اإلمجاع

وهذا . والشهداء عدول وجب قبول قوهلم].  ١٤۳: سورة البقرة [  ﴾الرسول عليكم شهيدا 
كنتم خري أمة أخرجت للناس تأمرون  ﴿وقوله تعاىل . وصف جلميع األمة يف الدنيا واآلخرة

يدل على أن أمر األمة ويها ]  ١١۰: سورة آل عمران [ ﴾باملعروف وتنهون عن املنكر 
  .وغريها من اآليات. حقمعروف و

. دليل على أن األمة معصومة))  ٢ال جتتمع أميت على ضاللة ((   وأما السنة فقوله      
ما رآه املسلمون حسناً، فهو عند اهللا حسن، وما رآه املسلمون قبيحاً فهو عند اهللا (( وقوله 
فهي نازلة مرتلة . حديثاًوغريها من األحاديث، والذي يذكره الباحث اثنا عشر . ٣))قبيح 
  .التواتر
، وأما املعقول، أن األمم السابقة ملا اتفقوا على باطل بعث اهللا نبياً، وال نيب بعده      

والسلف متفقون يف ختطئة . فالعصمة حينئذ لألمة، ألن قيام حجة اهللا مستمر إىل قيام الساعة
  .على باطل، وهذا حمالاألقوال احملدثة اليت تقتضي أن األمة قبلهم اتفقوا 

  :واألئمة األربعة اعتربوا اإلمجاع حجة شرعية 

                                                 
أخرجه ابن ماجه يف " . ضاللة فإذا رأيتم اختالفاً فعليكم بالسواد األعظم إن أميت ال جتتمع على : " احلديث عن أنس بن مالك، ولفظه .  ٢

هذا إسناد ضعيف  –بعدما أورد بإسناده  – ٥١۰، قال البوصري يف زوائد ابن ماجه ص ) ١۳۰۳/  ٢( كتاب الفنت باب السواد األعظم 
" أو قال " ال جتتمع أميت : إن اهللا تعاىل قال " ن عمر بلفظ لضعف خلف األعمى وامسه حازم بن عطاء، ورواه الترمذي يف جامعه من طريق اب

 –، وقال حسن، وروي من حديث أيب ذر وأيب مالك األشعري وأيب بصرة وقدامه بن عبد اهللا الكالعي ويف كلها نظر )احلديث " أمة حممد 
  ..انتهى كالم البوصريي . قاله شيخنا العراقي 

املقاصد . ، وحسنه السخاوي من قول ابن مسعود رضي اهللا عنه موقوفاً) ٣٧٩/  ١( يف مسنده  احلديث عن ابن مسعود أخرجه أمحد. ٣
  . ٣٦٨احلسنة للسخاوي ص 
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إذا اجتمعت الصحابة على شيء سلمناه هلم، وإذا : "قال اإلمام أبو حنيفة رمحه اهللا -
 .٤"اجتمع التابعون زامحناهم

،  أي أن مذهب ٥)والصحيح التعميم : ( اإلمام مالك رمحه اهللا، قال عنه ابن احلاجب -
سواء كان على املنقوالت املستمرة أو غريها  –أن إمجاع أهل املدينة  –اهللا مالك رمحه 

 ٦.٧حجة –
مما حيتج .........وأمر رسول اهللا بلزوم مجاعة املسلمني: ( قال اإلمام الشافعي رمحه اهللا -

 . ٨) الزم  –إن شاء اهللا  –به يف أن إمجاع املسلمني 
يف الصحابة إذا اختلفوا مل : ( هللا وأيب احلارثقال اإلمام أمحد رمحه اهللا يف رواية عبد ا -

خيرج من أقاويلهم، أرأيت إن أمجعوا، له أن خيرج من أقاويلهم ؟ هذا قول خبيث، قول 
  . ٩)أهل البدع، ال بنبغي أن خيرج من أقاويل الصحابة إذا اختلفوا 

نتشر قوله، ومضت واإلمجاع السكويت هو قول جمتهد واحد يف مسألة اجتهادية تكليفية إن ا     
وكان ذلك قبل  مدة ينظر فيها ذلك القول، وجترد قوله عن قرينة رضى وسخط، ومل ينكر،

واختلف العلماء يف حجيته إىل تسعة أقوال، وذلك ألن أكثر اإلمجاع . ١٠استقرار املذهب
 وهذا قول الشافعي. والراجح أنه حجة لكنه على سبيل الظن. ١١سكويت وأما النطقي فعزيز جداً

  .رمحه اهللا
عدم سبق اإلمجاع خبالف مستقر، عدم رجوع أهل  ولإلمجاع شروط وهي وجود املستند،     

اإلمجاع عنه، واتفاق مجيع اتهدين ألن اتفاق األكثر ليس إمجاعاً ومل يشترط انقراض العصر 
 فيه إال وعدد أهل اإلمجاع بالغاً عدد التواتر وال يقتصر اإلمجاع على الصحابة فقط وال يعترب

. وأما الفسق، فإن كان عن تأويل يف غري اإلعتقاد فيعترب يف اإلمجاع وإال فال. أهل اإلجتهاد

                                                 
  ) ٢٧۳/  ۳( الفصول للجصاص . ٤
  ) . ٥۳۰/  ١( ، شرح األصفهاين ملختصر ابن احلاجب ) ۳٥/  ٢( خمتصر ابن احلاجب . ٥
  ). ٥۳۰/  ١( شرح األصفهاين ملختصر ابن احلاجب . ٦
،  وفيه ذكر رمحه اهللا أن اإلمام مالك رمحه ) ٢٩٣/  ١( ،  إرشاد الفحول للشوكاين ) ٢٤٥/  ۳( تيسري التحرير لألمري باد شاه : انظر . ٧

لكربى لإلمام انظر املدونة ا –أن البيع بشرط الرباءة ال جيوز وال يربئ من العيب أصال علمه أو جهله : اهللا قد خالف أهل املدينة يف مسألة وهي 
. ويقصد بذلك اإلمام مالك رمحه اهللا ) فلو كان يرى إمجاعهم حجة مل تسع خمالفتهم : ( ،  قال الشوكاين رمحه اهللا ) ٣٣٥/  ٣( مالك 

مجاعهم الحتمال بأن اإلمام احتج بعمل أهل املدينة يف أكثر من موضع كما يف املوطأ وخمالفته إل: واحلقيقة أنه يرد على قول الشوكاين رمحه اهللا 
  ) ٢٩٣/  ١( إرشاد الفحول للشوكاين : انظر .عدم صحة النقل عنهم 

  . ٤۰۳الرسالة للشافعي ص .  ٨
  . ۳١٦،  املسودة آلل تيمية ص ) ١۰٥٩/  ٤( العدة لللقاضي أبو يعلى . ٩
  ). ٢٥٤ – ٢٥۳/  ٢( شرح الكوكب املنري البن النجار . ١٠
  ) . ٨٣ / ٣( شرح خمتصر الروضة للطويف .  ١١
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وصاحب البدع العقدية الغري خمرجة من امللة فيعترب يف اإلمجاع إن كان غري داعياً إىل بدعته 
  .بقوهلم البتةوكان القول يف غري بدعته، وأما أصحاب اإلعتقاد املؤدية إىل الكفر فال يعتد 

والقول بعدم معرفة اخلالف ليس إمجاعاً، واإلمجاع منعقد يف مجيع األحكام الشرعية،      
  .واختلف يف األحكام اللغوية واألحكام العقلية والراجح أن اإلمجاع يف األحكام الدينية فقط

منكره، والراجح  ومنكر اإلمجاع الظين ال يكفّر، وأما القطعي فقد اختلف العلماء يف تكفري     
  .التفصيل بني املعلوم من الدين بالضرورة وغريه، إن كان عن تأويل

إمجاع الصحابة، إمجاع كل عصر من اتهدين نصاً، اإلمجاع : ومراتب اإلمجاع مخسة هي      
الذي ثبت بقول بعض الصحابة رضوان اهللا عليهم وسكت الباقون عنه، إمجاع أهل كل عصر 

بعد الصحابة على حكم مل يظهر فيه خالف من سبقهم، إمجاع من بعد  من اتهدين من
وربتة اإلمجاع أي الظين يف جمال االستدالل بعد نصوص . الصحابة على قول سبقهم فيه خمالف

، مث يأيت بعده القياس يف املرتبة الرابعة، وهذا هو الكتاب الكرمي، مث أحاديث الرسول الكرمي 
  .تعاىلمنهج السلف رمحهم اهللا 

  التعريف باإلمام الشوكاين وكتابه نيل األوطار : الباب الثالث 
اإلمام الشوكاين هو هو الشيخ اإلمام حممد بن علي بن حممد بن عبد اهللا الشوكاين مث      

، )هــــ  ١١٧٣( الصنعاين، ولد يوم االثنني، الثامن والعشرون من شهر ذي القعدة سنة 
نشأ بصنعاء وحفظ القرآن وجوده، وحفظ عدداً . ثالث وسبعني ومئة وألف جرة شوكان 

كبرياً من املتون قبل أن يبدأ عهد الطلب، ومل تتعد سنة العاشرة من عمره، مث اتصل باملشايخ 
داً،  كان زيدياً، مث أصبح جمته.عقيدة الشوكاين رمحه اهللا عقيدة أهل السنة واجلماعة. الكبار

وأما مذهبه يف الفروع فيتبني أنه رمحه اهللا نشأ يف بيئة زيدية مث يترك التقليد . سلفي العقيدة
. وجيتهد برأيه اجتهاداً مطلقاً غري مقيد وهو قبل الثالثني أي أنه ختلى عن التقليد والتمذهب

عشر شيخاً،  ومشاخيه أكثر من سبع. وكان ذا مهة عالية، ويرفض التقليد جداً، شجاعاً باحلق
وذلك ألن أسرة الشوكاين أسرة علم وقضاء وقد احتلت مكانة سياسية . وطالبه كثريون جداً

والثناء عليه رمحه اهللا كثرية،  بل يقال . ملناصرا هلم ضد األتراك مرموقة يف عهد األئمة الزيدية،
ف الدينية املختلفة وهو عصر املذاهب والفرق والطوائ. إنه إمام أهل السنة اتهدين يف عصره

  .من أهل السنة والباطنية والزيدية واملعتزلة واألشاعرة والصوفية
مؤلفاته كثرية ألنه رمحه اهللا مل يترك التصنيف والتأليف يوماً واحداً، من أشهرها نيل      

وتويف رمحه اهللا حاكماً بصنعاء يف مجادى . األوطار وسيل اجلرار، فتح القدير والدرر املضية
وقربه مبقربة خزمية  م، عن ست وسبعني سنة وسبعة أشهر، ١٨۳٤/هــ ١٢٥۰خرة سنة اآل

  .املشهورة بصنعاء
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وأما كتابه نيل األطار فهو شرح لكتاب منتقى األخبار البن تيمية اجلد، وله مزايا كثرية من   
غريبه يبني حال احلديث وتفسري  .جوانب متعددة، بل أعترب موسوعة يف شرح االحاديث النبوية

واالستفادة منه بكل الدالالت كما أنه ضبط األمساء ومع ذلك يراعي رمحه اهللا لإلتصار مراعة 
  .والكتاب من أهم املراجع عند العلماء والباحثني. شديدة
واإلمام الشوكاين ممن يرى أن اإلمجاع ميكن وقوعه ونقله والعلم به يف عصر الصحابة      
يف نيل األوطار وغريه إمنا هو من باب إلزام املخالف مبا يعتقد وأما احتجاجه باإلمجاع . ١٢فقط

،  كما أنه يستأنس باإلمجاع ويتقوى به يف مواطن اخلالف ويف املواضع اليت ال يتعني ١٣حجيته
  .١٥،  أو يكون النص فيها ضعيفاً خاصة إمجاع الصحابة رضي اهللا عنهم١٤فيها النص

 الشوكاين يف نيل األوطار من أول كتاب الطهارة حىت اية  إمجاعاتتوثيق : رابعالباب ال
  كتاب الصالة

  توثيق إمجاعات الشوكاين يف كتاب الطهارة من نيل األوطار : الفصل األول
  .املاء املتغري بالنجاسة: املسألة األوىل  - ١

يعين اإلمجاع فتعني االحتجاج باإلمجاع كما قال الشافعي والبيهقي وغريمها،  : قول الشوكاين 
  .١٦على أن املاء املتغري بالنجاسة رحياً ولوناً وطعماً جنس

  .وال جيوز اخلالف فيه. ثبوت اإلمجاع وصحته: اخلالصة 
  .املاء الكثري إذا وقعت فيه جناسة فلم تغريه فهو طهور: املسألة الثانية  - ٢

تخصيص أو التقييد، ألن واعلم أنه ال بد من إخراج هذا احلديث عن ظاهره بال: قول الشوكاين 
  .١٧االتفاق واقع على أن املاء املستبحر الكثري جداً ال تؤثر فيه جناسة

  . وال جيوز اخلالف فيه. ثبوت اإلمجاع وصحته: اخلالصة 
  .جناسة املذي: املسألة الثالثة  - ٣

تجني واتفق العلماء على أن املذي جنس، مل خيالف يف ذلك إال بعض اإلمامية حم: قول الشوكاين 
  .١٨بأن النضح ال يزيله

                                                 
ومن البني أنه ال حيصل االطالع عليه إال بالسماع منهم أو بنقل أهل التواتر إلينا، وال سبيل إىل ذلك إال يف عصر الصحابة، : قال رمحه اهللا .  ١٢

  ) . ٣٥٤/  ١إرشاد الفحول ( وأما من بعدهم فال 
 بل اإلمجاع حبجية ندين ال أنا على إمجاع منه مينع مل إن املتعني هو بالوجوب فالقول: مثاله قال رمحه اهللا يف أثناء بيان مشروعية القبض .  ١٣
  ) . )٢٠٢/ ٢( األوطار نيل(  وقوعه بتعذر وجنزم إمكانه مننع
  )١١١/ ١( األوطار نيل( إمجاع وهو اجتنابه ووجوب اإلنسان من البول جناسة على يدل واحلديث: قال رمحه اهللا : مثاله .  ١٤
 يدل إنكار صدور دون من اجلمع هذا مثل يف التارك على اإلمث وبعدم الفرضية بعدم تصرحيه إن: مثل قوله يف بيان قول عمر رضي اهللا عنه .  ١٥
  ) . )١٢٥/ ٣( األوطار نيل( ذلك على الصحابة إمجاع على
  ) ٣٧/  ١( نيل األوطار للشوكاين .  ١٦
  ) . ٤٢/  ١( نيل األوطار .  ١٧
  ) . ٦٤/  ١( األوطار نيل . ١٨
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  . وال جيوز اخلالف فيه. ثبوت اإلمجاع الذي حكاه الشوكاين على أن املذي جنس: اخلالصة 
  .جناسة الدم: املسألة الرابعة  - ٤

  .١٩واعلم أن دم احليض جنس بإمجاع املسلمني: قول الشوكاين 
  . وال جيوز اخلالف فيه. ثبوت اإلمجاع وصحته على جناسة الدم املسفوح: اخلالصة 

  .طهارة العرق من اآلدمي: املسألة اخلامسة  - ٥
وفيه دليل على طهارة العرق ألنه وقع منه صلى اهللا عليه وسلم التقرير ألم : قول الشوكاين 

  .٢٠سليم وهو جممع على طهارته من اآلدمي
اإلمجاع حيث أنه انعقد من عصر الصحابة رضي اهللا عنهم ومل يوجد له ثبوت : اخلالصة 
  . فال جيوز اخلالف فيه. خمالف
  .جواز جز الصوف من احلي وطهارته: املسألة السادسة  - ٦

واستدل للطهارة مبا ذكره ابن املنذر من أم أمجعوا على طهارة ما جيز من : قول الشوكاين 
  .٢١ يقطع من أعضائها وهي حية الشاة وهي حية وعلى جناسة ما

وال جيوز اخلالف . ثبوت اإلمجاع على جواز جز الصوف من احليوان احلي وطهارته: اخلالصة 
  . فيه
  .استعمال آنية الذهب والفضة: املسألة السابعة  - ٧

احلديث يدل على حترمي األكل والشرب يف آنية الذهب والفضة، أما الشرب : قول الشوكاين 
  .٢٢وأما األكل فأجازه داود واحلديث يرد عليه ولعله مل يبلغهفباإلمجاع 
. عدم ثبوت اإلمجاع على حترمي استعمال أواين الذهب والفضة لوجود خالف معترب: اخلالصة 

  .والراجح أنه حرام
  . جناسة البول اآلدمي: املسألة الثامنة  - ٨

  .٢٣ووجوب اجتنابه وهو إمجاعواحلديث يدل على جناسة البول من اإلنسان : قول الشوكاين 
  . وال جيوز اخلالف فيه. ثبوت اإلمجاع وصحته على جناسة البول اآلدمي: اخلالصة 

  .استحباب األخذ بالشارب: املسألة التاسعة  - ٩
  .٢٤قص الشارب  هو سنة باالتفاق: قول الشوكاين 

                                                 
  ) . ٥۰/  ١( نيل األوطار .  ١٩
  ) . ٧۰/  ١( نيل األوطار .  ٢٠
  ) . ٧۰/  ١( نيل األوطار .  ٢١
  ) . ٨۰/  ١( نيل األوطار . ٢٢
  ) . ١١۰/  ١( نيل األوطار .  ٢٣
  ) . ١۳۰/  ١( نيل األوطار .  ٢٤
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  . فيهوال جيوز اخلالف . صحة اإلمجاع على مشروعية األخذ من الشارب: اخلالصة 
  .الواجب يف غسل األعضاء يف الوضوء مرة واحدة:  املسألة العاشرة  -١٠

مرة واحدة وأن الثالث  الواجب غسل األعضاءوقد أمجع العلماء على أن : قول الشوكاين 
  . ٢٥سنة

وال جيوز اخلالف . ثبوت اإلمجاع وصحته على أن الغسلة الواحدة إذا عمت جتزيء: اخلالصة 
  . فيه
  .مسح الرأس كله أفضل: املسألة احلادية عشرة  - ١١

واحلديث يدل على مشروعية مسح مجيع الرأس وهو مستحب باتفاق العلماء : قول الشوكاين 
  .٢٦قاله النووي

  . وال جيوز اخلالف فيه. ثبوت اإلمجاع على استحباب مسح مجيع الرأس: اخلالصة 
  . الوضوءوجوب غسل الرجلني يف : املسألة الثانية عشرة  -١٢

وفيها غسل الرجلني وبإمجاع الصحابة على الغسل فكانت هذه األمور موجبة : قول الشوكاين 
  .٢٧حلمل تلك القراءة على ذلك الوجه النادر

أن ما حكاه الشوكاين رمحه اهللا من اإلمجاع على حصول اإلجزاء بغسل الرجلني ال : اخلالصة 
  .والراجح أنه واجب. يف املسألةيثبت لوجود خالف قوي عن الصحابة والتابعني 

  .من أيقن باحلدث وشك يف الطهارة فعليه الوضوء: املسألة الثالثة عشرة  -١٣
  .٢٨أما إذا تيقن احلدث وشك يف الطهارة فإنه يلزمه الوضوء بإمجاع املسلمني: قول الشوكاين 

  . وال جيوز اخلالف فيه. ثبوت اإلمجاع وصحته: اخلالصة 
  .استحباب التيامن يف الوضوء: الرابعة عشرة املسألة  -١٤

  . ٢٩واحلديث يدل على استحباب البداءة بامليامن وال خالف فيه: قول الشوكاين 
فال . ما حكاه الشوكاين رمحه اهللا من االتفاق يف استحباب التيامن إمجاع صحيح: اخلالصة 

  .حيوز اخلالف فيه
  .مما مسته النار عدم وجوب الوضوء: املسألة اخلامسة عشرة  -١٥

  . ٣٠مث أمجع العلماء بعد ذلك أنه ال جيب الوضوء من أكل ما مسته النار: قول الشوكاين 

                                                 
  ) . ١٦٨/  ١( نيل االوطار .  ٢٥
  ) . ١٨٤/  ١( نيل األوطار .  ٢٦
  ) .  ٢۰١/  ١( نيل األوطار .  ٢٧
  ) . ٢٤٤/  ١( نيل األوطار .  ٢٨
  ) . ٢٩٤/  ١( نيل األوطار .  ٢٩
  ) . ٢٥١/  ١( نيل األوطار .  ٣٠
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صحة ما ذكره الشوكاين من اإلمجاع على ترك الوضوء مما مسته النار، إال حلم : اخلالصة 
  . وال جيوز اخلالف فيه. ٣١اجلزور فقد خالف فيه احلنابلة فقالوا بنقض الوضوء

  .حترمي وطء احلائض: ملسألة السادسة عشرة ا -١٦
فبإمجاع املسلمني وبنص القرآن ) أما األول ( حترمي النكاح وجواز ما سواه  :قول الشوكاين 

  .٣٢العزيز والسنة الصرحية ومستحله كافر
صحة اإلمجاع على حترمي وطء احلائض إال يف حالة واحدة وهي وطؤها بعد الطهر : اخلالصة 

  . وال جيوز اخلالف فيه. وقبل الغسل
  .احلائض ال تصلي وال تصوم: املسألة السابعة عشرة  -١٧

واحلديث يدل على عدم وجوب الصوم والصالة على احلائض حال حيضها : قول الشوكاين 
  .٣٣وهو إمجاع

  . وال جيوز اخلالف فيه. ثبوت اإلمجاع وصحته: الصة اخل
  .احلائض تقضي الصوم دون الصالة: املسألة الثامنة عشرة  -١٨

نقل ابن املنذر والنووي وغريمها إمجاع املسلمني على أنه ال جيب على احلائض : قول الشوكاين 
  .٣٤قضاء الصالة وجيب عليها قضاء الصيام

وال جيوز اخلالف . ثبوت اإلمجاع على أن احلائض تقضي الصوم  وال تقضي الصالة: اخلالصة 
  . فيه
  .وجوب الغسل باإلنزال: املسألة التاسعة عشرة  -١٩

واحلديث يدل على وجوب الغسل على الرجل واملرأة إذا وقع اإلنزال وهو : قول الشوكاين 
  .٣٥إمجاع

فال . ثبوت اإلمجاع وصحته على وجوب الغسل باإلنزال حيث مل خيالف فيه أحد: اخلالصة 
  . جيوز اخلالف فيه

  .مشروعية التيمم: املسألة العشرون  -٢٠
واعلم أن التيمم ثابت بالكتاب والسنة واإلمجاع وهي خصيصة خصص اهللا : قول الشوكاين 

  .٣٦تعاىل ا هذه األمة

                                                 
  ) . ٢١۳/  ١( املغين البن قدامة . ٣١
  ) . ۳۳٢/  ١( نيل األوطار .  ٣٢
  ) . ۳۳٦/  ١( نيل األوطار .  ٣٣
  ) .  ۳۳٧/  ١( نيل االوطار .  ٣٤
  ) . ٢٦٧/  ١( الوطار نيل ا.  ٣٥
  ) .  ۳۰٧/  ١( نيل األوطار .  ٣٦
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  . فال جيوز اخلالف فيه. ثبوت اإلمجاع وصحته: اخلالصة 
  توثيق إمجاعات الشوكاين يف كتاب الصالة من نيل األوطار: الفصل الثاين 

  .كفر تارك اإلنكار مع اإلنكار: املسألة األوىل  - ١
وال خالف بني املسلمني يف كفر من ترك الصالة منكرا لوجوا إال أن يكون : قول الشوكاين 

  .٣٧قريب عهد باإلسالم
ت اإلمجاع وصحته على كفر جاحد الصالة وأن دمه حالل، بل هو إمجاع قطعي ثبو: اخلالصة 

  . فال جيوز اخلالف فيه. معلوم من الدين بالضرورة
  .وقت الظهر الزوال: املسألة الثانية  - ٢

  .٣٨وعلى أن ابتداء وقت الظهر الزوال وال خالف يف ذلك يعتد به: قول الشوكاين 
. أن أول وقت الظهر الزوال لوجود اخلالف السابق يف املسألةعدم ثبوت اإلمجاع يف : اخلالصة 

  .والراجح أنه بعد الزوال
  .أول وقت املغرب عند غروب الشمس: املسألة الثالثة  - ٣

واحلديث يدل على أن وقت املغرب يدخل عند غروب الشمس وهو جممع : قول الشوكاين 
  .٣٩عليه

فال جيوز اخلالف . ب غروب الشمس وصحتهثبوت اإلمجاع على أن أول وقت املغر: اخلالصة 
   فيه 
  .ابتداء وقت العشاء مغيب الشمس: املسألة الرابعة  - ٤

  . ٤٠وابتداء وقت العشاء مغيب الشفق إمجاعاً : قول الشوكاين 
  .فال جيوز اخلالف فيه. ثبوت اإلمجاع وصحته: اخلالصة 

  .القبل والدبر عورة: املسألة اخلامسة  - ٥
  . ٤١وقد وقع اإلمجاع على أن القبل والدبر عورة : قول الشوكاين 

ثبوت اإلمجاع على القبل والدبر وصحته وهو إمجاع قطعي معلوم من الدين : اخلالصة 
  . فال جيوز اخلالف فيه. بالضرورة

  .حترمي لبس احلرير واخلز للرجال: املسألة السادسة  - ٦
  .٤٢رجال دون النساءووقع اإلمجاع على أن التحرمي خمتص بال: قول الشوكاين 

                                                 
  ) . ۳٥٢/  ١( نيل األوطار .  ٣٧
  ) .  ۳٦٥/  ١( نيل األوطار .  ٣٨
  ) . ۳٨۳/  ١( نيل األوطار .  ٣٩
   ) . ۳٩١/  ١( نيل األوطار .  ٤٠
  ) .  ٤٩/  ٢( نيل األوطار .  ٤١
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. عدم ثبوت اإلمجاع لورود اخلالف القدمي املعترب الذي ال ينعقد مبثله اإلمجاع: اخلالصة 
  .والراجح أنه حرام على الذكور

  .وجوب استقبال القبلة: املسألة السابعة  - ٧
  . ٤٣وهو يدل على وجوب االستقبال وهو إمجاع املسلمني: قول الشوكاين 

  . فال جيوز اخلالف فيه. اع وصحتهثبوت اإلمج: اخلالصة 
  .وجوب فعل الصالة إذا فاتت بنوم أو نسيان: املسألة الثامنة  - ٨

واحلديثان يدالن على وجوب فعل الصالة إذا فاتت بنوم أو نسيان وهو : قول الشوكاين 
  .٤٤إمجاع

فال جيوز . ثبوت اإلمجاع وصحته على أن من نام مخس صلوات فأقل فإنه يقضي: اخلالصة 
  . اخلالف فيه

  .النائم ليس مبكلف حال نومه: املسألة التاسعة  - ٩
  .٤٥احلديث يدل على أن النائم ليس مبكلف حال نومه وهو إمجاع: قول الشوكاين 

  . ال جيوز اخلالف فيهف. ثبوت اإلمجاع حيث مل يوجد له خمالف: اخلالصة 
  .جيوز أن يقيم الصالة غري من يؤذن: املسألة العاشرة  -١٠

واتفق أهل العلم يف الرجل يؤذن : يف كتابه الناسخ واملنسوخ  ٤٦قال احلازمي( : قول الشوكاين 
  . ٤٧ومل يذكر خالفاً )  ويقيم غريه أن ذلك جائز

  . فال جيوز اخلالف فيه. من أذن صحيحأن اإلمجاع على جواز إقامة الصالة لغري : اخلالصة 
  .صحة الصالة يف السفينة: املسألة احلادية عشرة  -١١

وهو يدل على ما ذهب إليه البعض من صحة صالة الفريضة على الراحلة كما : قول الشوكاين 
  . ٤٨تصح يف السفينة باإلمجاع

  . فال جيوز اخلالف فيه. انعقد اإلمجاع على فعل الصحابة: اخلالصة 
  .جواز التطوع على الراحلة للمسافر: املسألة الثانية عشرة  -١٢

                                                                                                                                                     
  ) . ٦٩/  ٢( نيل األوطار .  ٤٢
  ) . ١٦٤/  ٢( نيل األوطار .  ٤٣
  ) . ٥/  ٢( نيل االوطار .  ٤٤
  ) .  ٥/  ٢( نيل األوطار .  ٤٥
هو اإلمام أبو بكر حممد بن موسى احلازمي، اهلمذاين الشافعي، مجع وصنف وبرع  يف احلديث، حافظ، فقيه، زاهد، ورع، من مصنفاته .  ٤٦

/  ٤( ، الشذرات ) ٢٩٤/  ٤( ، وفيات األعيان ) ١٦٧/  ٢١( : سري أعالم النبالء : انظر . هـ  ٥٨٤الناسخ واملنسوخ، تويف شاباً  سنة 
٢٨٢ . (  
  .و الناقل للشيء موافق له ما مل يذكر له اعتراضاً ) . ۳٩/  ٢( نيل األوطار .  ٤٧
  ) . ١٣٨/  ٢( نيل االوطار .  ٤٨
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واحلديث يدل على جواز التطوع على الراحلة للمسافر قبل جهة مقصده وهو : قول الشوكاين 
  .٤٩ إمجاع

فال جيوز . ثبوت اإلمجاع وصحته على جواز صالة النافلة على الراحلة للمسافر: اخلالصة 
  . اخلالف فيه

  .رفع اليدين عند تكبرية اإلحرام: الثالثة عشرة املسألة  -١٣
يدل على مشروعية رفع اليدين عند تكبرية اإلحرام وقد قال النووي  واحلديث: قول الشوكاين 
  . ٥٠ إا أمجعت األمة على ذلك عند تكبرية اإلحرام: يف شرح مسلم 

فال . صحة اإلمجاع على مشروعية رفع األيدي عند افتتاح الصالة مع تكبرية اإلحرام: اخلالصة 
  . جيوز اخلالف فيه

  .وجوب السجود والطمأنينة فيه: املسألة الرابعة عشرة  -١٤
فيه دليل على وجوب السجود وهو ) مث اسجد حىت تطمئن ساجدا ( قوله : قول الشوكاين 

  .٥١إمجاع
  . فال جيوز اخلالف فيه .وصحته ثبوت اإلمجاع: اخلالصة 

  .استحباب وضع اليدين على الركبتني: املسألة اخلامسة عشرة  -١٥
واحلديث يدل على استحباب وضع اليدين على الركبتني حال اجللوس للتشهد : قول الشوكاين 
  . ٥٢) وهو جممع عليه

  . فال جيوز اخلالف فيه. انعقد اإلمجاع وثبت: اخلالصة 
  .إمامة الفاسق يف الصالة: سادسة عشرة املسألة ال -١٦

العصر األول من هذه الصحابة ومن معهم من التابعني  ثبت إمجاع أهلقد : قول الشوكاين 
إمجاعا فعليا وال يبعد أن يكون قوليا على الصالة خلف اجلائرين ألن األمراء يف تلك األعصار 

  . ٥٣كانوا أئمة الصلوات اخلمس
  .والراجح يف املسألة صحة الصالة وراء اإلمام الفاسق. اإلمجاع يف املسألةمل يثبت : اخلالصة 

  .من لغا يف مجعته فال إعادة عليه: املسألة السابعة عشرة  -١٧
قال العلماء معناه ال مجعة له كاملة لإلمجاع على ) فال مجعة له : ( قوله : قول الشوكاين 

  . ٥٤إسقاط فرض الوقت عنه

                                                 
  ) . ١۳٩/  ٢( نيل األوطار .  ٤٩
  ) . ١٧٧/  ٢( نيل األوطار . ٥٠
  . ) ٢٨١/  ٢( نيل االوطار .  ٥١
  ) . ٣٠٢/  ٢( نيل االوطار .  ٥٢
  ) . ١٩٩/  ۳( نيل األوطار .  ٥٣
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إلمجاع لوجود اخلالف السابق يف املسألة املنسوب إىل الصحابة رضي اهللا عدم صحة ا: اخلالصة 
  .والراجح ال إعادة عليه. عنهم
  . صالة االستسقاء سنة: املسألة الثامنة عشرة  -١٨

  . ٥٥ووقع االتفاق أيضا بني القائلني بصالة االستسقاء على أا سنة غري واجبة: قول الشوكاين 
  . فال جيوز اخلالف فيه. ثبت اإلمجاع ومل يوجد خمالف: اخلالصة 

  .صالة االستسقاء ركعتان: املسألة التاسعة عشرة  -١٩
  . ٥٦وقد وقع اإلمجاع من املثبتني للصالة على أا ركعتان: قول الشوكاين 

  . فال جيوز اخلالف فيه. ثبت اإلمجاع ومل يوجد له خمالف: اخلالصة 
  .استحباب اجلهر بالقراءة يف االستسقاء: العشرون املسألة  -٢٠

  .٥٧كذلك نقل اإلمجاع على استحباب اجلهر ابن بطالو: قول الشوكاين 
  . فال جيوز اخلالف فيه. ثبوت اإلمجاع حيث مل يوجد له خمالف: اخلالصة 

  .تلقني احملتضر ال إله إال اهللا: املسألة الواحدة والعشرون  -٢١
  . ٥٨ع العلماء على هذا التلقني وكرهوا اإلكثار عليه واملواالة وأمج: قول الشوكاين 

  . فال جيوز اخلالف فيه. انعقد اإلمجاع وثبت على النصوص الصحيحة: اخلالصة 
  .املرأة غسل زوجها: املسألة الثانية والعشرون  -٢٢

وبغسل  فيه دليل على أن املرأة يغسلها زوجها إذا ماتت وهي تغسله قياسا: قول الشوكاين 
أمساء أليب بكر كما تقدم وعلي لفاطمة كما أخرجه الشافعي والدارقطين وأبو نعيم والبيهقي 

  .٥٩ بإسناد حسن ومل يقع من سائر الصحابة إنكار على علي وأمساء فكان إمجاعا
  . فال جيوز اخلالف فيه. ثبوت اإلمجاع وصحته على جواز غسل املرأة لزوجها: اخلالصة 

  .استحباب التكفني يف األبيض: الثة والعشرون املسألة الث -٢٣
  . ٦٠مشروعية تكفني املوتى يف الثياب البيض وهو إمجاع: قول الشوكاين 

  .واهللا أعلم .فال جيوز اخلالف فيه. ثبوت اإلمجاع وصحته: اخلالصة 
  
  

                                                                                                                                                     
  ) . ۳۳٤/  ۳( نيل االوطار .  ٥٤
  ) . ٢٩/  ٤(نيل االوطار .  ٥٥
  ) . ٢٩/  ٤( نيل األوطار .  ٥٦
  ) . ٢٩/  ٤( نيل األوطار .  ٥٧
  ) . ٤٦/  ٤( نيل األوطار .  ٥٨
  ) . ٥٤/   ٤( نيل األوطار .  ٥٩
  ) . ٦٧/  ٤( نيل االوطار .  ٦٠
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  خامتة

 .الرسالة ثالثة وأربعني مسألةبلغت إمجاعات الشوكاين رمحه اهللا يف هذه  .١
 :ومدى صحة تلك احلكايات كما يلي .٢

  صح منها سبعة وثالثني مسألة) أ   
  : مل يصح منها ست مسائل ، وهي يف ) ب 
 حترمي استعمال آنية الذهب والفضة، والراجح أنه حرام - ١
 وجوب غسل الرجلني يف الوضوء، والراجح أنه واجب - ٢
 والراجح بعد الزوالابتداء وقت الظهر الزوال،  - ٣
 حترمي لبس احلرير واخلز للرجال، والراجح أنه حرام للذكور - ٤
 صحة إمامة الفاسق يف الصالة، والراجح صحة الصالة وراءه - ٥
  .من لغا يف مجعته فال إعادة عليه، والراجح ال إعادة له - ٦

 عدم ثبوت اإلمجاع يف تلك املسائل جيعل اخلالف فيها سائغاً وال جيوز التثريب على .٣
  .املخالف، وأما اإلمجاعات الثابتة فهي قاضية للخالف أي ال جيوز اخلالف فيها

  .واحلمد هللا رب العاملني. وصلى اهللا وسلم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
   

 
 


