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باإلجماع العلم إمكان  

 المقدمة
احلمد هلل على نعمائو، والشكر لو على آالئو، والصالة والسالالم علالى متالان أنئهائالو، 

 .الذين أمجعوا على اتئاع أثره واقثفائو سهدنا زلمد وعلى آلو وأصحابو
   وبعد،،،

، ومن اطلع علالى تثالأ أصالول الفقالو، و أى أدلة الفقو ادلهمة جداً فإن اإلمجاع أحد 
ادلسالالالالاحة الالالالال  يشالالالالللها   تلالالالال  الكثالالالالأ، وادلئاحالالالالا الالالالال  عقالالالالدىا ا صالالالالولهون   بالالالالا  
اإلمجاع، وتذل  تثالأ الفقالو الال  تعالامل بادلسالائق الفقههالة الال  ادعالف اإلمجالاع فههالا، فإنالو 

   يد ك قهمة اإلمجاع وأعلهثو.
بعالال  اع يقالالع   إلالالكاالا وتسالالاؤالا حالالول   مفهالالوم اإلمجالال ولكالالن الئاحالالا ادلالالدق 

مسائلو؛ من إمكان وقوعو عالادة، وإمكالان العلاله بالو واالطالالع علهالو، وىالذا مالا غلعالق   
   تهفهة إثئاتو وحصولو   الواقع. و يئاً  النفس لكاً 

ومن حاول إثئاا تالون اإلمجالاع ح،الة، افثقالر إه تفهالهه لفالع اإلمجالاع " يقول اللزايل:
، وبهالالان الالالدلهق علالالى تونالالو ، وبهالالان إمكالالان االطالالالع علهالالو ثال الالاً أوال، وبهالالان تصالالو ه ثانهالالاً 

، ويقالالول الع الالد اإلغلالالف: "غلالالأ علالالى القائالالق ا،هالالة اإلمجالالاع: الن الالر   (1)"ح،الالة  ابعالالاً 
 .(2)ثئوتو، و  العله بو، و  نقلو، و  ح،هثو"

اع   مقدمالالة وأ بعالالة لالالذل  تلالالو رالالة د اسالالة ىالالذا ادلومالالوع وىالالو: إمكالالان العلالاله باإلمجالال
   مئاحا ومتارة.

 ادلقدمة -
 ادلئحا ا ول: تعريف اإلمجاع وأنواعو. -
 ادلئحا ال اين: إمكان وقوع اإلمجاع. -
 ادلئحا ال الا: إمكان العله باإلمجاع واالطالع علهو. -

                                                           

(1)
 (.1/325ادلسثصفى لللزايل) 
(2)
 (.108لرح الع د على سلثصر منثهى السؤل وا مق)ص/ 
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 ادلئحا الرابع: إمكان نقق اإلمجاع وح،هثو. -
 اخلارة. -

فالالإن يكالالن صالالوابا فمالالن اهلل، وإن يكالالن  إلمتراجالالو هالالذه الصالالو ة، نافهالالو وسالالع ناوقالالد بالالذل
متالصالالا لوجهالالو الكالالر ،  ناهسالال ل اهلل أن غلعالالق مالالا قالالدمنو ، ومالالن الشالاله ان اغالالًن كلالال  فمنملالال

  تالالالق  نالالالا، وأن غلعالالالق توفهقالالالو حلهفنالالالا  مجهالالالع أحوال نالالالاوأن غلعالالالق  مالالالاه دائمالالالا مرافقالالالا ل
 .ناوأفعال ناأقوال

 آلو وصحئو وسلهوصلى اهلل على سهدنا زلمد وعلى 
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 تعريف اإلجماع وأنواعه: األولالمبحث 
 أوال: تعريف اإلجماع

 ي ل  لفع اإلمجاع   الللة على معنهٌن: اإلجماع لغة:
قولالو  العزم على الشفء، يقالال: أمجالع فالالن علالى السالفر إكا عالزم علهالو، ومنالواألول: 

ژ ٹ ٹ  ٿ ژتعالالاه: 
ژ  ڀپ  پ پ پ ٻ ٻ ژ، وقولالالو تعالالاه: (1)

، وقولالالو: (2)
ژ جئ ی ی ی ی ىئ ژ

، وىالالالالذه تلهالالالالا تالالالالدل علالالالالى العالالالالزم علالالالالى الشالالالالفء والثصالالالالمهه (3)
علهالالو، يقالالول اخل الالامج: "اإلمجالالاع: إحكالالام النهالالة والعزؽلالالة، يقالالال: أمجعالالة الالالرأي وأ معالالة 

   .(4)مبعىن واحد"
صالاللى -االتفالالا ، يقالالال: أمجالع القالالوم علالالى تالذا، أي اتفقالالوا علهالالو، ومنالو قولالالو  الثاان::

، ومسالالالالف يالالالالوم اكمعالالالالة بالالالالذل  (5): "إن أمالالالال  ال  ثمالالالالع علالالالالى مالالالالاللة"-اهلل علهالالالالو وسالالالالله
   .(6)الجثماع الناس فهو

وتالالال ادلعنهالالٌن مالال متوك مالالن اكمالالع، فالالإن العالالالزم فهالالو مجالالع اخلالالواطر، واالتفالالا  فهالالو مجالالالع 
 .(7)الشفء" : "اكهه وادلهه والعٌن أصق واحد، يدل على ت اممل اآل اء، يقول ابن فا س

امتثلالالالف ا صالالالولهون   تعريالالالف اإلمجالالالاع اصالالال الحا امتثالفالالالاً  اإلجمااااع اصااا الحا:
   بهملناً؛ المتثالفهه   مسائق منو تثعل  بشروطو وأ تانو وبع  أحكامو.

                                                           

(1)
 .71سو ة يونس اآلية  
(2)
 .15سو ة يوسف اآلية  
(3)
 .64سو ة طو اآلية  
(4)
 (.2/114السنن، للخ امج) معامل  
(5)
ابالالالن ل قالالالا (.3950حالالالديا  قالالاله:  651 واه ابالالالن ماجالالالو   سالالالننو، تثالالالا  الفالالالأل، بالالالا  السالالالواد ا ع الالاله،)ص/ 

 .(3/295احلئالًن )الثلخاله  "وأمثو معصومة ال  ثمع على ال اللة، ال ؼللو واحد منهالا مالن مقالال".  :ح،ر
ادلرفالوع وغالالًنه".   "وباكملالة فهالو حالديا مشالهو  ادلالأل، كو أسالانهد ت الًنة، ولالواىد مثعالددة السالخاوي: وقالال 

 (.1/717احلسنة )ادلقاصد 
(6)
 (.1/134(،وادلع،ه الوسهط )200ان ر: الصحاح، لل،وىري)ص/ 
(7)
 (.1/479مع،ه مقايهس الللة، البن فا س ) 
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علالى أمالر ومن ىذه الثعا يف: ما عرملفو أبو احلسٌن الئصري: "ىالو اتفالا  مالن مجاعالة 
 .(1)من ا مو  إما فعق أو ترك"

 من هالالالالالوعرملفو إمام احلرمٌن اكويين: "ىو اتفا  ا مة أو اتفا  علمائها على حك
 .(2)أحكام الشريعة"  

متاصالالة علالالى أمالالر  -صالاللى اهلل علهالالو وسالالله-وعرملفالالو اللالالزايل بقولالالو: "اتفالالا  أمالالة زلمالالد 
 .(3)من ا مو  الدينهة"

 عالالالالالن اتفالالالالالا  أىالالالالالق احلالالالالالقمل والعقالالالالالد مالالالالالن أمالالالالالة زلمالالالالالد وقالالالالالال الالالالالالرا ي   تعريفالالالالالو: "عئالالالالالا ة 
 .(4)على أمر من ا مو " -صلى اهلل علهو وسله-

 .(5)اتفا  اجملثهدين من ىذه ا مة   عصر على أمر""وعرملفو ابن احلاجأ ب نو 
صاللى اهلل -وعرملفو تاج الدين السئكف بقولو: "اتفا  رلثهدي ا مالة بعالد وفالاة زلمالد 

 .(6)أمر تان"  عصر على أي  -علهو وسله
وغًنىالالا مالالن تعريفالالالاا ا صالالولهٌن الالالال  ال مثلالالف عالالن مجلالالالة مالالا كترنالالالاه، ولكالالن ىالالالذه 

 الثعريفاا السابقة رلملها ال ؼللو من مآمتذ واعرتاماا.
فن،د أن تعريف أمج احلسٌن الئصري واللزايل مل ؼلصال  االتفالا  باجملثهالدين فقالط، 

م ملالالرد، فإنالالو لالالو متالالال عصالالر عالالن بالالق جعالالاله مالالن ا مالالة تلهالالا، وىالالذا غلعالالق تعريفهمالالا غالالًن 
اجملثهالالالدين، واتفالالال  أىالالالق العصالالالر علالالالى أمالالالر ديالالالين فالالالإن اتفالالالاقهه ال يكالالالون إمجاعالالالا لالالالرعها 

 باالتفا ، مع ان ئا  ىذين الثعريفٌن علهو.
تالالالذل  يؤمتالالالذ علالالالى تعريالالالف إمالالالام احلالالالرمٌن وتعريالالالف الالالالرا ي أن تعريفهمالالالا غالالالًن جالالالامع 

صاللى -ٌن، فهالدمتق فهالو عصالر النال  وغًن مانع؛ وكل   هنما مل يقهملدا اإلمجاع بزمن معال

                                                           

 .2/457 مج احلسٌن الئصري  ،ادلعثمد (1)
 (.3/5لل،ويين)الثلخه ،  (2)
 (.1/325ادلسثصفى، لللزايل) (3)
 (.4/20احملصول، للرا ي ) (4)
 (.1/426سلثصر منثهى السؤل وا مق، البن احلاجأ) (5)
 (.76مجع اكوامع، لثاج الدين لسئكف) ص/ (6)
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 عالالالدم اعثئالالالا  اإلمجالالالاع   عصالالالره ، وإن تالالالان العلمالالالاء قالالالد اتفقالالالوا علالالالى -اهلل علهالالالو وسالالالله
 .-صلى اهلل علهو وسله-

الالاله فهالالالو ا مالالالو  الالالال  يعثالالال  فههالالالا اإلمجالالالاع،  وأمالالالا تعريالالالف تالالالاج الالالالدين السالالالئكف فقالالالد عممل
 أن ىذه ا مو   ومن ادلعلوم ف دمتق ا مو  الللوية والعقلهة والعرفهة مع ا مو  الشرعهة،

 عند ا صولهٌن. غًن الشرعهة ال يعث  اإلمجاع فهها إمجاعاً 
 وما انثقد   تعريف تاج الدين السئكف يقال أي ا   تعريف الرا ي.

وؽلكننالالا بعالالد مالالا سالالئ  أن طلثالالا  الثعريالالف اآل  وىالالو: اتفالالا  رلثهالالدي ا مالالة   عصالالر 
 على حكه من ا حكام الشرعهة. -علهو وسلهصلى اهلل -من العصو  بعد وفاة الن  

 شرح التعريف:
اتفالالالا : ادلقصالالالود بالالالو االلالالالرتاك   الالالالرأي أو االعثقالالالاد أو علالالالا معالالالاً، أو ب حالالالدعلا مالالالن 

 الئع  مع سكوا وإقرا  الئاقٌن، وىو جنس يشمق تق اتفا .
 رلثهدي ا مة: ىذان قهدان؛ ؼلرج با ول اتفا  غًن اجملثهالدين، وبال الاين اتفالا  مالن

صالاللى اهلل علهالالو وسالالله. فادلقصالالود: علمالالاء أمالالة اإلسالالالم -ىالاله مالالن غالالًن أمالالة سالالهدنا زلمالالد 
الالذين بللالوا   العلاله د جالة ركالنهه مالن الن الر   ا دلالة واسالثخراج أحكامهالا وغالالوام  

 أسرا ىا ومقاصدىا.
  عصالالر مالالن العصالالو : قهالالد لئهالالان أن اجملثهالالدين ادلعثالالدمل هالاله   اإلمجالالاع ىالاله مالالن تالالانوا 

مالالالن العصالالالو ؛  نالالالو لالالالو تالالالان م لقالالالا فلالالالن يكالالالون ىنالالالاك إمجالالالاع؛  ن أمالالالة    عصالالالر واحالالالد
 مسثمرة إه يوم القهامة. -صلى اهلل علهو وسله-الن  

: قهالد سلالرج التفالا  اجملثهالدين مالن الصالحابة -صاللى اهلل علهالو وسالله-بعد وفاة النال  
مجالاع إظلالا ، فإنو ال ع ة بو، تما قال الالرا ي: "اإل-صلى اهلل علهو وسله-  حهاة الن  

 ؛  نالالالالالالالالالالو مالالالالالالالالالالا دام -صالالالالالالالالالاللى اهلل علهالالالالالالالالالالو وسالالالالالالالالالالله-ينعقالالالالالالالالالالد دلالالالالالالالالالالهال بعالالالالالالالالالالد وفالالالالالالالالالالاة الرسالالالالالالالالالالول 
صالالالاللى اهلل علهالالالالو -حهًّالالالالا مل ينعقالالالالد اإلمجالالالالاع مالالالالن دونالالالالو،  نالالالالو  -علهالالالالو الصالالالالالة والسالالالالالم-
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فالالالالال عالالالال ة بقالالالالول  -علهالالالالو الصالالالالالة والسالالالالالم-سالالالالهد ادلالالالالؤمنٌن، ومالالالال  وجالالالالد قولالالالالو  -وسالالالالله
 .(1)غًنه"

مجالالاع علالالى مالالا لالالهس حكمالالا لالالرعها، تا حكالالام علالالى حكالاله لالالرعف: قهالالد إلمتالالراج اإل
 العقلهة والعادية والللوية.

 ثانيا: أنواع اإلجماع: 
إن الالالذي يعنهنالالا   ىالالذا ادلئحالالا بهالالان أنالالواع اإلمجالالاع مالالن حهالالا كاتالالو، بلالال  الن الالر 

 و أو صفة نقلو أو قوتو.عثئا  آمتر من  من انعقاده أو أىلعن أي ا
فالالالا  وصالالالو تو فإنالالالو ينقسالالاله إه قسالالالمٌن، وباعثئالالالا  كاا اإلمجالالالاع الالالال  ىالالالف نفالالالس االت

 علا: اإلمجاع الصريح، واإلمجاع السكو .
   القسم األول: اإلجماع الصريح:

وىالالو عئالالا ة عالالن اتفالالا  مجهالالع اجملثهالالدين ادلعثالال  قالالوذله   اإلمجالالاع علالالى حكالاله واحالالد 
 .(2)بالقول الصريح   حادثة لرعهة ما   عصر واحد

بالالالالالقول، ويعمالالالالق الئقهالالالالة علالالالالى وفالالالال  كلالالالال  القالالالالول، وم لالالالالو: أن يئالالالالٌنمل الالالالالئع  احلكالالالاله 
وم لهمالالا تالالذل  أن يفعالالق العلمالالاء لالالهدا واحالالدا يالالدل علالالى حكالاله فعلهالاله، فهالالذا إن وجالالد 

ح،الالة، فالالإن العصالالمة ثابثالالة  -صالاللى اهلل علهالالو وسالالله-فهالالو ح،الالة م لمالالا أن أفعالالال النالال  
كالذل  ، ودلا تالان فعلالو ح،الة، ف-صلى اهلل علهو وسله-إلمجاع اجملثهدين ت ئوهتا للن  
 تان اتفاقهه   الفعق ح،ة.

وىالالالالذا النالالالالوع مالالالالن اإلمجالالالالاع ىالالالالو مقصالالالالودنا   الئحالالالالا، وتالمنالالالالا   ادلئاحالالالالا اآلتهالالالالة 
 منصأمل على ىذا النوع من اإلمجاع، وسنرجئ الكالم على ح،هثو إه ادلئحا الرابع.

 القسم الثان:: اإلجماع السكوت::
ة اجثهالالالاد قئالالالق اسالالالالثقرا  وصالالالو تو: أن ير هالالالر اجملثهالالالد قالالالوال أو يعمالالالق عمالالالال   ق الالاله 

ادلذاىأ فهها، فهنثشر قولو أو عملو حال  ال ؼلفالى علالى أحالد مالن العلمالاء، ه ال ي هالر 
                                                           

 (.3/354احملصول، للرا ي ) (1)
(، 2/89أصالول ا حكالام، لفالاتح  قالالم)  (، وادلالوجز  1/526ان ر: أصول الفقو اإلسالمف، لوىئالة الزحهلالف) (2)

 (.117والوسهط   أصول الفقو، لعمر مولود)ص/
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منهه أو من أحدىه بعالد م الف مالدة ن الر سلالفالة وال إنكالا  وال عالمالة سالخط وال تقهملالة 
 .(1)وال تصريح مبوافقة بالقول أو بالفعق

 اإلمجاع على أقوال: وقد امتثلفة أقوال العلماء   ح،هة ىذا النوع من
ال يعثالالال  كلالالال  إمجاعالالالا وال ح،الالالة. ونقلالالالو عالالالن الشالالالافعف إمالالالام احلالالالرمٌن واللالالالزايل  -1

 .(3)، وبو قال الئه اوي(2)والرا ي، وامتثا وه
يعثالال  كلالال  إمجاعالالا وح،الالة. ونسالالئو الئالالاجف إه أت الالر ادلالكهالالة وأت الالر أصالالحا   -2

 .(6)مجاعة من الشافعهة، وعزاه الشوتاين إه (5)، وا ت اه ابن برىان(4)الشافعف
، (7)يعث  إمجاعا وح،ة بعد موهته ال   حهاهته. ونرسالأ إه أمج علالف اكئالائف -3

 .(9)، ونقلو ال و  عن اإلمام أمحد(8)ونسئو الشًنا ي إه بع  الشافعهة
، وقالالال تالالاج (10)يعثالال  ح،الالة وال يكالالون إمجاعالالا. ونرسالالأ إه أمج ىالالاله اكئالالائف -4

 .(12)، وامتثا ه اآلمدي(11)ادلشهو  عند أصحابنا"الدين السئكف: "وىو 
إن تالالالان القالالالول علالالالى سالالالئهق الفثالالالوى وسالالالكة الئالالالاقون عالالالن إنكالالالا ه تالالالان كلالالالال   -5

إمجاعالالالا وح،الالالة، وإن تالالالان حكالالاله حالالالاته وسالالالكة الئالالالاقون مل يكالالالن إمجاعالالالا وال ح،الالالة. 
 .(1)ونرسأ إه ابن أمج ىريرة من الشافعهة

                                                           

(، والئالالالد  ال الالالالع 2/203(، و فالالالع احلاجالالالأ، لثالالالاج الالالالدين السالالالئكف) 2/263ان الالالر:  فالالالة ادلسالالالؤول، للرىالالالوين) (1)
 (.2/147للمحلف )

 (.4/153ول، للرا ي)(، واحملص1/358(، وادلسثصفى، لللزايل)1/270ان ر: ال ىان، لل،ويين ) (2)
 (.182ان ر: منهاج الوصول، للئه اوي)ص/(3)
 (.2/693ان ر: إحكام الفصول، للئاجف)(4)
 (.2/126ان ر: الوصول، البن برىان)(5)
 (.1/224ان ر: إ لاد الفحول، للشوتاين)(6)
 (.3/543(، والئحر احملهط، للز تشف)2/538ان ر: ادلعثمد،  مج احلسٌن الئصري) (7)
 (.219ان ر: الثئصرة، للشًنا ي)ص/(8)
 (.3/79ان ر: لرح سلثصر الرومة، لل و )(9)
 (.1/224(، وإ لاد الفحول، للشوتاين)182ان ر: منهاج الوصول، للئه اوي)ص/ (10)
 (.2/1360اإلهاج، للسئكف) (11)
 (.1/334ان ر: اإلحكام، لآلمدي )(12)
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 إمكان وقوع اإلجماع: الثان:المبحث 
بالالالٌن العلمالالالاء   إمكالالالان اإلمجالالالاع عقالالالال؛  ن اتفالالالا  اجملثهالالالدين   عصالالالر ال متالالالال  

 على حكه لرعف غًن شلثنع عقال، وإظلا الكالم   إمكان وقوعو اسأ العادة.
وتذل  ال متال  بهنهه   إمكالان وقوعالو عالادة فهمالا علاله مالن الالدين بال الرو ة، إك 

ثلفوا   تصالو  اتفالا  أىالق اخلال  واقع فهما عدا ما ثئة بال رو ة، قال اآلمدي: "امت
   .(2)احلق والعقد على حكه واحد غًن معلوم بال رو ة"

إكاً اخلالالالالالال    إمكالالالالالان  قالالالالال  اإلمجالالالالالاع ووقوعالالالالالو عالالالالالادة فهمالالالالالا مل يعلالالالالاله مالالالالالن الالالالالالدين 
 بال رو ة، فإكا عله كل  فالعلماء امتثلفوا فهو على  أيٌن:

ادة، وال : كىالالالالالأ مجهالالالالالو  ا صالالالالالولهٌن إه إمكانهالالالالالة وقالالالالالوع اإلمجالالالالالاع عالالالالالالااااارأي األول
 . وشلا اسثدلوا بو ما ي  :(3)اسثحالة   كل 

علالى  دلهق إمكانالو وقوعالو؛  نالو لالو مل يكالن شلكنالا دلالا وقالع، لكنالو وقالع، وال أدلمل  -1
 اإلمكان من الوقوع.

و علالالالى بالالالاطلهه مالالالع وجالالالود ا دلالالالة القاطعالالالة علالالالى ئ  أنالالالو إكا جالالالا  اتفالالالا  أىالالالق الش الالال -2
صالاللى اهلل علهالالو -إنكالالا  بع الالة سالالهدنا زلمالالد مناق الالثها، تاتفالالا  الههالالود والنصالالا ى علالالى 

واتفالالا  الفالسالالفة علالالى قالالدم العالالامل، فلالاله  ال غلالالو  اتفالالا  اجملثهالالدين علالالى حكالاله  -وسالالله
 لرعف؟!.

أنالالالو دلالالالا تالالالان اإلمجالالالاع   ا متئالالالا  ادلسثفه الالالة شلكنالالالا، وجالالالأ أن يكالالالون اإلمجالالالاع  -3
ا متئالالالا  ؛  نالالالو تمالالالا يوجالالالد سالالالئأ يالالالدعوىه إه إمجالالالاعهه علالالالى باعثقالالالاد ا حكالالالام شلكنالالالاً 

                                                                                                                                        

(، واإلهالالالالاج، 1/470سالالالالؤل وا مالالالالق، البالالالالن احلاجالالالالأ)(،وسلثصالالالالر منثهالالالالى ال1/331ان الالالالر: اإلحكالالالالام لآلمالالالالدي )(1)
 (.2/1361للسئكف)

(2)
 (.1/263اإلحكام، لآلمدي) 
(3)
(، واإلمجالالالالالالالاع، لهعقالالالالالالالو  الئاحسالالالالالالالٌن 2/1309(، واإلهالالالالالالالاج، للسالالالالالالالئكف)1/325ان الالالالالالالر: ادلسثصالالالالالالالفى، لللالالالالالالالزايل) 

 (.202)ص/
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سالالالالالالئأ يالالالالالالدعوىه إه إمجالالالالالالاعهه علالالالالالالى اعثقالالالالالالاد ا حكالالالالالالام  -أي الالالالالالا-ادلسثفه الالالالالالة يوجالالالالالالد 
 .(1)الشرعهة

: يالرى الن ملالام وبعال  أتئاعالو، وبعال  الشالهعة اإلمامهالة، وبعال  اخلالوا ج الرأي الثاان:
 .(2)أن اإلمجاع مسثحهق عادة، فهو غًن شلكن

 واسثدلوا مبا ي  :
 ض وملا هالالا، وىالالذا االنثشالالا  ؽلنالالع نقالالق أن أىالالق اإلمجالالاع انثشالالروا   مشالالا   ا  -1

 احلكه إلههه عادة، وإكا امثنع نقق احلكه إلههه عادة امثنع اتفاقهه علهو.
أن احلكه إمالا أن يكالون عالن دلهالق ق عالف أو عالن دلهالق مهالين، وتالعلالا باطالق؛ أمالا  -2

الق عف فألن العالادة  هالق عالدم نقلالو، فلالو تالان لنقالق، فلمالا مل ينقالق عرلاله أنالو مل يوجالد،  
تهالالالف ولالالالو نقالالالق  غالالالىن عالالالن اإلمجالالالاع؟!. وأمالالالا ال الالالين فألنالالالو ؽلثنالالالع االتفالالالا  علهالالالو عالالالادة؛ 

 .(3)المتثال  ا فهام وتئاين ا ن ا 
وىالالذا مالالا كىالالأ إلهالالو عئالالدالوىا  متالالال ، حهالالا  أى أن اإلمجالالاع مبعنالالاه ا صالالويل، 
الالالالذي ىالالالو اتفالالالا  تالالالق اجملثهالالالدين   عصالالالر مالالالن العصالالالو ، ال ؽلكالالالن انعقالالالاده عالالالادة، وإظلالالالا 

وقع، وينقق إلهنا على أنو إمجاع ىو   احلقهقة اتفا  ا ت ر   عصالر الصالحابة، الذي 
يقالالول   كلالال : "ىالالق انعقالالد اإلمجالالاع فعالالال هالالذا ادلعالالىن   عصالالر مالالن العصالالو  بعالالد وفالالاة 

؟، اكوا : ال، ومن  جالع إه الوقالائع الال  حكاله فههالا -صلى اهلل علهو وسله-الرسول 
اع، يثئالالٌن أنالو مالالا وقالع إمجالاع هالالذا ادلعالىن، وأن مالالا الصالحابة، واعثال  حكمهالاله فههالا باإلمجال

وقالالالالع إظلالالالالا تالالالالان اتفاقالالالالا مالالالالن احلامالالالالرين مالالالالن أويل العلالالالاله والالالالالرأي علالالالالى حكالالالاله   احلادثالالالالة 
 .(4)ادلعرومة، فهو   احلقهقة حكه صاد  عن لو ى اكماعة، ال عن  أي الفرد"

                                                           

سلثصالر الالالالالالالالالالالالالرومة، لل الو  (، ولالرح 2/440(،  ومالة النالامهر، البالن قدامالة)2/712ان ر: القواطع، للسالمعاين) (1)
(3/8.) 

(2)
(، 3/225(، وتهسالالالًن الثحريالالالر،  مالالالًن بادلالالالاه)1/430ان الالالر: سلثصالالالر منثهالالالى السالالالؤل وا مالالالق، البالالالن احلاجالالالأ) 

 (.1/194وإ لاد الفحول، للشوتاين)
 .1/194، إ لاد الفحول للشوتاين 2/1309، اإلهاج للسئكف 1/263ان ر: اإلحكام لآلمدي  (3)
(4)
 .83الفقو لعئد الوىا  متال  ص أصول 
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وقالالالوع  شلالالالا سالالالئ  يثئالالالٌن لنالالالا أن الالالالراجح مالالالا كىالالالأ إلهالالالو مجهالالالو  ا صالالالولهٌن مالالالن إمكالالالان
 اإلمجاع عادة، وال اسثحالة   تصو  وقوعو عادة.

 إمكان العلم باإلجماع واالطالع عليه: الثالثالمبحث 
امتثلالالالف ا صالالالولهون   إمكالالالان العلالالاله باإلمجالالالاع، سالالالواء الالالالذين قالالالالوا بإمكالالالان وقوعالالالو 

علالالالالى  –علالالالالى فالالالالرض الثسالالالاللهه بإمكالالالالان وقوعالالالالو  –عالالالالادة، أو الالالالالذين منعالالالالوا مالالالالن وقوعالالالالو 
 مذاىأ:

 كن العله بو واالطالع علهو م لقا   مجهع العصو ، وىو ا ول: أنو ؽلادلذىأ 
 .(1)مذىأ اكمهو  من ا صولهٌن

ادلالالالالذىأ ال الالالالاين: أن العلالالالاله باإلمجالالالالاع شلكالالالالن   عصالالالالر الصالالالالحابة فقالالالالط، فقالالالالد تالالالالانوا 
رلثمعالالالٌن   مكالالالان واحالالالد، وؽلكالالالن معرفالالالة آ ائهالالاله، وىالالالذا مالالالذىأ ال اىريالالالة، وىالالالو قالالالول 

، وقالالالالال عنالالالالو ابالالالالن بالالالالد ان: "وىالالالالذا ىالالالالو احلالالالال  (2)تالالالالالم القالالالالرا الالالالالرا ي وال الالالالو ، ومهالالالالاىر  
" الئٌنمل
، يقول الالرا ي: "واإلنصالا  أنالو ال طريال  لنالا إه معرفالة حصالول اإلمجالاع إال   (3)
 .(4)، ؽلكن معرفثهه ب سرىه على الثفصهق"الصحابة، حها تان ادلؤمنون قلهلٌن  مان

ي: أن احل،الالة تلهالا تانالالة وعنالدالالرأي زلمالد أبالالو  ىالرة، حهالالا قالال: "وشلالن أيالد ىالالذا 
، ومل يكونالالالالالوا قالالالالالد تفرقالالالالالوا   ا قالالالالالالهه، فكالالالالالان -اهلل عالالالالالنهه ف مالالالالال-  إمجالالالالالاع الصالالالالالحابة 

اإلمجالالالاع شلكنالالالا، أمالالالا   عصالالالر الثالالالابعٌن وقالالالد تفرقالالالوا   ا قالالالالهه، فالالالإن اإلمجالالالاع حهندالالالذ مل 
يكن مهسو ا، إن مل يكن مثعالذ ا، ...، ولالذل  ال يئثعالد عالن احلقهقالة مالن يقالول: إنالو مل 

 .(5)"ثف  على وقوعو غًن إمجاع الصحابةإمجاع م يعر 

                                                           

(1)
لهعقالالالالو  الئاحسالالالالٌن  ،(، واإلمجالالالالاع2/218للرىالالالالوين) ،(، و فالالالالة ادلسالالالالؤول1/264لآلمالالالالدي) ،ان الالالالر: اإلحكالالالالام 

 .(209/ص)
(2)
، (3/12(، ولالالرح سلثصالالر الرومالالة، لل الالو )4/34(، واحملصالالول، للالالرا ي)4/553ان الالر: اإلحكالالام، البالالن حالالزم) 

 (.6/2552للقرا ) ،نفائس ا صولو 
(3)
 (.1/276نزىة اخلاطر، البن بد ان) 
(4)
 (.4/34احملصول للرا ي) 
(5)
 (.185أصول الفقو، حملمد أبو  ىرة )ص/ 
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 وقالالالالد متالالالال  زلمالالالالد اخل الالالالري بإمكالالالالان االطالالالالالع علالالالالى اإلمجالالالالاع   عصالالالالر الشالالالالهخٌن: 
بادلدينة، ولكنو مل يعله أنو وقالع   ىالذين العصالرين  - مف اهلل عنهما-أمج بكر وعمر 

إمجالالالالاع بالالالالادلعىن ا صالالالالويل، وغايالالالالة مالالالالا ؽلكالالالالن احلكالالالاله بالالالالو   مسالالالال لة معهنالالالالة مل ينقالالالالق إلهنالالالالا 
امتثالفهه فهها: ب نو ال يعله فهها متال  بٌن الصالحابة   ىالذا العصالر، وىالذا أت الر مالا 

، ومل يكالالالالن ىنالالالالاك أمجعالالالالوا علالالالالى  أي واحالالالالد هؽلكالالالالن احلكالالالاله بالالالالو، أمالالالالا دعالالالالوى العلالالالاله بالالالال هن
 .(1)سلالف، فهف دعوى  ثاج إه برىان يؤيدىا

 اع   القرون ال الثة ا وه فقط، الالالالالالالالالادلذىأ ال الا: أنو ؽلكن االطالع على اإلمج
أما القرون ال  بعدىا فال ؽلكن العله بو واالطالالع علهالو، وىالو امتثهالا  ابالن ن الام الالدين 

ادلقالالالام أن   القالالالرون ال الثالالالة ال سالالالهملما القالالالرن اذلنالالالدي، حهالالالا يقالالالول   كلالالال : "و قهالالال  
ا ول قالالالرن الصالالالحابة تالالالان اجملثهالالالدون معلالالالومٌن ب مسالالالائهه وأعهالالالاهنه وأمكنالالالثهه متصوصالالالاً 

 مانا قلهال، وؽلكن معرفة أقواذله وأحالواذله  -صلى اهلل علهو وسله-بعد وفاة  سول اهلل 
 .(3)، ووافقو على كل  زلمد خبهة ادل هعف(2)لل،ادمل   ال لأ"

ادلالذىأ الرابالع: عالدم إمكالان العلالاله باإلمجالاع م لقالا، سالواء   عصالر الصالالحابة أم   
غالالًنه، وىالالو قالالول بعالال  الن امهالالة، وبعالال  الشالالهعة اإلمامهالالة، وبعالال  اخلالالوا ج وىالالو امتثهالالا  

 .(4)الشوتاين
أن اإلمجالالالالاع ؽلكالالالالن وقوعالالالالو عالالالالادة، ومتصوصالالالالا    – حسالالالالأ وجهالالالالة ن رنالالالالا –رى نالالالالو 

مكالالان العلالاله بالالو واالطالالالع والوقالالو  علهالالو فالالال الصالالد  ا ول مالالن عصالالر الصالالحابة، أمالالا إ
عثال ه مالن ادلسالثحهالا، ال   عصالر الصالحابة وال   غالًنه مالن العصالو ؛ ونؽلكن كلال ، 

 ن العلمالالاء اجملثهالالدين انثشالالروا   ا  ض، ويصالالعأ بالالق يسالالثحهق نقالالق احلكالاله عالالن تالالق 
 واحد منهه بعهنو   متصوص مس لة معهنة.

                                                           

 (.284ان ر: أصول الفقو، حملمد اخل ري)ص/ (1)
(2)
 .(2/269)فواتح الرمحوا البن ن ام الدين اذلندي 
(3)
 .(3/246)للم هعف مع هناية السول ان ر: سله الوصول،  
(4)
 .(1/195)للشوتاين ،إ لاد الفحولو ، (109/ص)ان ر: لرح الع د على سلثصر منثهى السؤل وا مق  
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وقفالة علالى معرفالة اجملثهالدين ب عهالاهنه، ومعرفالة مالا إن معرفة اإلمجاع واالطالع علهو مث
غلأ على مهنهه، ومعرفة اجثماعهه علهالو   وقالة واحالد، والوقالو  علالى ىالذه ا مالو  

 ال الثة مثعذ .
، ومالالن ربالالا تمالالا أسالاللفناأمالالا تعالالذ  ا ول، فالالألن العلمالالاء منثشالالرون   ا  ض لالالرقا وغ

وحال    عصالر الصالحابة مالع ادلثعذ  عادة مئط أقاويلهه على ت الرهته وتئاعالد ديالا ىه، 
عالالدم انثشالالا ىه ت الالًنا، إال أنالالو يئقالالى احثمالالال ولالالو مالالعهف علالالى متالالروج بع الالهه، وعالالدم 
مساع  أيو   ادلس لة ادلعرومة للفصق فهها. على أنو غلو  متفاء بع الهه، تمالا غلالو  أن 
 يكون بع هه متامق الذتر، ال يعر  أنو من اجملثهدين، فال يعر  قولو   ادلس لة.

 من  اً الالالالالالالالالالالالالاده، متوفالالالالالالالالالالالالالالالال اين، فالحثمال أن بع هه قد يف  خبال  اعثق وأما تعذ 
 سل ان جائر م ال.

  وأما تعذ  ال الا، فالحثمال  جوع أحدىه لثلًن اجثهاده قئق فثوى اآلمتر.
يقالالالول الشالالالوتاين: "وم الالالن كلالالال  الالالالذي يعالالالر  مجهالالالع اجملثهالالالدين مالالالن ا مالالالة   الشالالالر  

الالالئالد اإلسالالالمهة، فالالإن العمالالر يفالالىن دون رلالالرد الئلالالون إه تالالق مكالالان مالالن واللالالر  وسالالائر 
ا مكنة ال  يسكنها أىق العلاله، ف الال عالن امتثئالا  أحالواذله، ومعرفالة مالن ىالو مالن أىالق 
اإلمجاع منهه، ومن مل يكن من أىلو، ومعرفة تونو قالال بالذل  أو مل يقالق بالو. والئحالا 

علالى الناقالق فالرد مالن أفالرادىه، ...  عمن ىو متامق مالن أىالق االجثهالاد، اهالا ال ؼلفالى
وأي ا قد ػلمق بع  من يعث    اإلمجاع على ادلوافقالة وعالدم ال هالو  بالاخلال  الثقهملالة 
واخلالالو  علالالى نفسالالو،... وعلالالى تقالالدير إمكالالان معرفالالة مالالا عنالالد تالالق واحالالد مالالن أىالالق بلالالد، 
وإمجالالاعهه علالالالى أمالالر، فالالالهمكن أن يرجعالالوا عنالالالو، أو يرجالالع بع الالالهه، قئالالق أن غلمالالالع علهالالالو 

 .(1) بلدة أمترى ..."أىق 
 ومع وجود ىذه االحثماالا يثعذ  معرفة اإلمجاع واالطالع علهو.

إكا و د علهالو اخلصالوم ومل غلالد   تثالا  اهلل،  - مف اهلل عنالو-وما  وي أن أبا بكر 
مالالا يق الالف بهالالنهه، مجالالع  ؤوس النالالاس  -صالاللى اهلل علهالالو وسالالله-وال   سالالنة  سالالول اهلل 

                                                           

 .(1/195)للشوتاين  ،إ لاد الفحول (1)
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 ا علالالالالالى  أي أم الالالالالاه، وتالالالالالذل  تالالالالالان يفعالالالالالق عمالالالالالر ومتهالالالالالا ىه، فاسثشالالالالالا ىه، فالالالالالإن أمجعالالالالالو 
، فالالإن ىالالذا ال يسالالمى إمجاعالالا بالالادلعىن ا صالالويل، إك شلالالا ال  يالالأ فهالالو أن - مالالف اهلل عنالالو-

مالا تالانوا  - مف اهلل عنهما- ؤوس الناس ومتها ىه الذين تان غلمعهه أبو بكر وعمر 
  مكالالة  مجهالالع علمالالاء ادلسالاللمٌن ورلثهالالديهه آنالالذاك؛  نالالو تالالان مالالنهه عالالدد ت الالًن مثفالالرقٌن

 والشام والهمن، و  مهادين اكهاد.
ىالالذا   عصالالر الصالالحابة، بالالق   العصالالر ا ول منالالو، فكهالالف بالعصالالو  ا متالالرى الالال  
بعالالد، وقالالد اتسالالعة  قعالالة الدولالالة اإلسالالالمهة، و اد انثشالالا  العلمالالاء واجملثهالالدين   مشالالا   

 وملا ها.
   إظلا وما نقق إلهنا وذلذا نرى أنو ال ؽلكن االطالع على اإلمجاع اال من ا حوال،

ىو اتفا  ا ت ر وا غلأ، وىذا لهس بإمجاع، وأقصالى مالا ؽلكالن أن يقالال: ال يعلاله   
مالالا يالالدعف فهالالو الرجالالق اإلمجالالاع فهالالو  متالالال ، لالالذا يقالالول أمحالالد بالالن حنئالالق: " ىالالذه الواقعالالة

و؟ تالالذ ، مالالن ادعالالى اإلمجالالاع فهالالو تالالاك ، لعالالق النالالاس امتثلفالالوا، مالالا يد يالالو، ومل ينثالالو إلهالال
 .(1)"له الناس امتثلفوافلهقق: ال نع

وضلالالى الشالالافعف ىالالذا النحالالو بالال ن مالالا ال يعلالاله فهالالو متالالال  ال يقالالال لالالو إمجالالاع، فقالالال: 
"لسة أقول، وال أحد من أىق العله: ىذا رلثمع علهو، إال دلا تلقى عادلالا أبالدا إال قالالو 

، حالال  إن (2)لالال ، وحكالالاه عمالالن قئلالالو، تالالال هر أ بعالالا، وتثحالالر  اخلمالالر، ومالالا ألالالئو ىالالذا"
 لو: ىالالق مالالن إمجالالاع؟، فقالالال: "نعالاله، امالالد اهلل ت الالًن   مجلالالة الفالالرائ  الالال  ال سالالائال سالال

يسالالع جهلهالالا، فالالذل  اإلمجالالاع ىالالو الالالذي لالالو قلالالة: أمجالالع النالالاس، مل  الالد حولالال  أحالالدا 
يعالالر  لالالالهدا يقالالالول لالالال : لالالالهس ىالالالذا بإمجالالالاع، فهالالالذه ال ريالالال  الالالال  يصالالالد   هالالالا مالالالن ادعالالالى 

، ودون ا صالالول غًنىالالا، ف مالالا مالالا اإلمجالالاع فههالالا و  ألالالهاء مالالن أصالالول العلالاله دون فروعالالو
ادعهالالة مالالن اإلمجالالاع حهالالا قالالد أد تالالة الثفالالر    دىالالرك، وػلكالالى عالالن أىالالق تالالق قالالرن، 

 .(3)" ره: أغلو  أن يكون ىذا إمجاعا؟!فان
                                                           

(1)
 .(2/54)البن القهه ،إعالم ادلوقعٌن 
(2)
 .(534/ص)للشافعف، الرسالة 
 .(50، 49/ 15)موسوعة اإلمام الشافعف منمجاع العله للشافعف  (3)
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وهالالالالذا ي هالالالالر أن الشالالالالافعف ػلصالالالالر اإلمجالالالالاع   دائالالالالرة مالالالالهقة، وىالالالالف: مجلالالالالة الفالالالالرائ  
إك اخلالالالال    االطالالالالع وأصالالالول العلالالاله والالالالدين دون غًنىالالالا، وىالالالذا شلالالالا ال متالالالال  فهالالالو، 

على اإلمجاع على ا مو  ال نهة االجثهاديالة، فه هالر مالن عئالا ة الشالافعف أن عالدم العلاله 
 بادلخالف ال يعد إمجاعا، وال يعث  علما بعدم ادلخالف.

وقال عئدالوىا  متال : "وأقصى ما يسالث هع الفقهالو أن يقولالو: ال يعلاله   حكاله 
 .(1)"عة متال ىذه الواق

وحجيته إمكان نقل اإلجماع الرابعالمبحث   
 أوال: إمكان نقل اإلجماع:

  امتثلف ا صولهون   إمكان نقق اإلمجاع إه من ػلثا بو على قولٌن:
القالالالول ا ول: ؽلكالالالن نقالالالق اإلمجالالالاع إه مالالالن ػلالالالثا بالالالو، وىالالالو مالالالذىأ مجهالالالو  العلمالالالاء، 

 .(2)ػلثا بو ودلهلهه على صحة قوذله: الوقوع، فقد وقع اإلمجاع، وأمكن نقلو إه من
القالالالول ال الالالاين: لالالالو سالالاللةه وقوعالالالو عالالالادة وإمكالالالان العلالالاله بالالالو، تالالالان نقلالالالو إه مالالالن ػلالالالثا بالالالو 

 مسثحهال؛  ن طري  نقق اإلمجاع: إما الثواتر أو اآلحاد.
والعالالادة  هالالق م الالق ىالالذا النقالالق تالالواترا؛ لثعالالذ  أن يشالالاىد أىالالق الثالالواتر مجهالالع اجملثهالالدين 

عالالنهه ىكالالذا طئقالالة عالالن طئقالالة نقالالال مثالالواترا، حالال  لالالرقا وغربالالا، ويسالالمعوا مالالنهه، وينقلالالوا 
 يصق إه من ػلثا بو.

وأمالالا اآلحالالاد فالالال يصالاللح االعثمالالاد علهالالو   نقالالق اإلمجالالاع، إك ال يفهالالد اآلحالالاد الق الالع 
 والهقٌن، وح،هة اإلمجاع ق عهة، فال بد أن يكون طريقو تذل .

، (3) جوىذا القول ىالو مالذىأ بعال  الن امهالة وبعال  الشالهعة اإلمامهالة وبعال  اخلالوا
يقالالول ابالالن ن الالام الالالدين اذلنالالدي حاتهالالا قالالوذله: "ولالالو سالاللةه أنالالو غالالًن مسالالثحهق، فالالالعله بالالو 

 .(4)زلال، ولو سلةه إمكان العله بو فنقلو إلهنا زلال"
                                                           

 .(84/ص)لعئد الوىا  متال  ،أصول الفقو (1)
(2)
 .(2/219) للرىوين، ان ر:  فة ادلسؤول 
(3)
 .(212/ص)لئاحسٌنل ، اإلمجاع(1/548)لوىئة الزحهلف ،أصول الفقوو ، (1/197)ان ر: إ لاد الفحول 
(4)
 .(2/269)البن ن ام الدين اذلندي ،فواتح الرمحوا 
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 ثانيا: حجية اإلجماع:
 امتثلف العلماء   ح،هة اإلمجاع على ثالثة أقوال:

 قالالالالال الشالالالالًنا ي:  القالالالالول ا ول: اإلمجالالالالاع ح،الالالالة م لقالالالالا   أي عصالالالالر مالالالالن العصالالالالو ،
، وقالالال اآلمالدي: "اتفالال  أت الالر (1)"إمجالاع العلمالالاء علالالى حكاله احلادثالالة ح،الالة مق الوع هالالا"

 ، وىو (2)اع ح،ة لرعهة غلأ العمق بو على تق مسله"الالالالالالالالالالالالالالالالالالادلسلمٌن على أن اإلمج
 .(3)مذىأ مجهو  ا صولهٌن

فقالالط، وأمالالا إمجالالاع  -عالالنهه مالالف اهلل -القالالول ال الالاين: أن احل،الالة   إمجالالاع الصالالحابة 
 .(4)من بعدىه فلهس ا،ة، وىو قول ال اىرية

القالالول ال الالالا: أن اإلمجالالاع لالالهس ا،الالة م لقالالا، وىالالو مالالذىأ بعالال  الشالالهعة، وبعالال  
اخلالالوا ج، وبعالال  الن امهالالالة، وامتثالالا ه ابالالالن حالالزم، بعالالد الثسالالاللهه بإمكالالان وقوعالالالو والعلالاله بالالالو 

 .(6)القالاين من ادلعثزلة، ونسئو عئدالعزيز الئخا ي إه (5)ونقلو دلن ػلثا بو
واحلقهقالالة أنالالالو علالالى فالالالرض الثسالاللهه بإمكالالالان العلالاله باإلمجالالالاع واالطالالالع علهالالالو فإنالالالو إكا 
وقالالالع مبعنالالالاه ا صالالالويل مالالالن اتفالالالا  مجهالالالع اجملثهالالالدين   عصالالالر مالالالن العصالالالو  يكالالالون ح،الالالة 
لرعهة قاطعة، وال مراء وال لال    كلال ، وم الق ىالذا يقولالو ألالد النالاس زلا بالة لالدعوى 

مجهع أقوال علماء مجهالع أىالق اإلسالالم،  اإلمجاع، حها قال ابن حزم: "لو أمكن مئط
حالال  ال يشالالذ منهالالا لالالفء، لكالالان ىالالذا حكمالالا صالالحهحا، ولكالالن ال سالالئهق ل الالئط كلالال  

، يقالالول صالالفف الالالدين اذلنالالدي: "مالالذىأ مجالالاىًن السالاللف واخللالالف أن إمجالالاع أمالالة (7)ألئثالالة"

                                                           

(1)
 .(202/ص،)للشًنا ي ،الثئصرة 
(2)
 .(1/266)لآلمدي ،اإلحكام 
(3)
لصالفف الالدين ،، هنايالة الوصالول (254/ص)للقالرا  ،لالرح تنقالهح الفصالولو ، (1/295)ان ر: أصالول السرمتسالف 

 .(2/214)البن الن،ا ، لرح الكوتأ ادلنًنو ، (6/2435)اذلندي
(4)
 .(4/553)ان ر: اإلحكام البن حزم 
(5)
 )للرىالالالالالالوين ، فالالالالالالة ادلسالالالالالؤولو ، (2/585)لألصالالالالالفهاين ،لالالالالالرح ادلنهالالالالالالاجو ، (2/1312)ان الالالالالر: اإلهالالالالالاج للسالالالالالالئكف 

 .(4/546)البن حزم واإلحكام، ، (2/220
 .(3/373)لعئدالعزيز الئخا ي ،ان ر: تشف ا سرا  (6)
 .(4/626)البن حزماإلحكام،  (7)
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ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ژ، يقالالول اهلل تعالالاه: (1)ح،الة" -صالاللى اهلل علهالو وسالالله-زلمالد 

ژ ڇ ڍ ڇچ ڇ ڇ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ
. ف،مالالع (2)

بالالٌن مشالالاقة الرسالالول واتئالالاع غالالًن سالالئهق ادلالالؤمنٌن   الوعهالالد، فلالالو تالالان  -سالالئحانو وتعالالاه-
اتئاع غًن سئهق ادلؤمنٌن مئاحا، لالم ا مجع بهنو وبٌن احمل الو    الوعهالد، ف ئالة أن مثابعالة 

أو فثالوى  غًن سئهق ادلؤمنٌن زل الو ة، ومثابعالة غالًن سالئهق ادلالؤمنٌن عئالا ة عالن مثابعالة قالول
ؼلالالالالالف قالالالالالوذله أو فثالالالالالواىه، وإكا تانالالالالة تلالالالالال  زل الالالالالو ة وجالالالالأ أن تكالالالالالون مثابعالالالالالة قالالالالالوذله 

 .(3)وفثواىه واجئة، فدلمل كل  على تون اإلمجاع ح،ة
. فعمالوم (4): "إن أمال  ال  ثمالع علالى مالاللة"-صاللى اهلل علهالو وسالله-ويقول الن  

غلالو  اإلمجالاع علهالو، احلديا ينفف وجالود ال الاللة عالن ىالذه ا مالة، واخل ال  مالاللة، فالال 
 .(5)فهكون ما أمجعوا علهو حقا

 الخاتمة
 بعد اسثعراض ادلوموع ود اسثو توصلنا إه النثائا اآلتهة:

اإلمجاع عند ا صولهٌن ىو اتفا  رلثهدي ا مة   عصر من العصالو  بعالد  -1
 على حكه من ا حكام الشرعهة. -صلى اهلل علهو وسله-وفاة الن  
سالالالاله باعثئالالالالا  كاتالالالالو إه قسالالالالمٌن: صالالالالريح وسالالالالكو ، والقسالالالاله أن اإلمجالالالالاع ينق -2

 ا ول ىو مقصودنا   ىذا الئحا.
إلمجالاع عقالال، وإظلالا اخلالال  بهالنهه اال متال  بٌن العلماء   إمكان وقوع  -3

   إمكان وقوعو عادة فهما مل يعله من الدين بال رو ة.
 قول تق  الع علهو؛ فاسثقصاءالالالالالالالالاع واالطالالالالالاليعسر بق يسثحهق العله باإلمج -4

                                                           

(1)
 .(6/2435)لصفف الدين اذلندي ،هناية الوصول 
(2)
 .115اآلية  سو ة النساء  
 ،إ لالالالالالالالالالالالالاد الفحالالالالالالالالالالالالولو ، (2/743)لإلسالالالالالالالالالالالالنوي ،هنايالالالالالالالالالالالالة السالالالالالالالالالالالالولو ، (1/267)لآلمالالالالالالالالالالالالدي ،ان الالالالالالالالالالالالر: اإلحكالالالالالالالالالالالالام (3)

 .(1/198)للشوتاين
(4)
 .(191ص) قدم مرغلوت 
 .(1/206)للشوتاين ،إ لاد الفحولو ، (1/329)لللزايل، ان ر: ادلسثصفى (5)
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اجملثهالالدين   عصالالر مالالن العصالالو  مالالع انثشالالا ىه وتئاعالالدىه ومتفالالاء بع الالهه مثعالالذ . وقالالد 
 يرجع بع هه عن قولو وفثواه قئق موافقة اجملثهدين اآلمترين على قولو ا ول.

اإلمجالالالاع ح،الالالة لالالالرعهة قاطعالالالة، ال نالالالزاع   كلالالال  وال إلالالالكال؛ فاتفالالالا  تالالالق  -5
مت الالال  واحالالالد، لكالالالن  ىثمالالالع تلهالالاله علالالالاجملثهالالالدين ينفالالالف اخل الالال  واخل الالالق، فهسالالالثحهق أن غل

 اإللكال والريأ تما بهنملا سابقا إظلا ىو   العله باإلمجاع واالطالع علهو.
 وصلى اهلل على سهدنا زلمد وعلى آلو وصحئو وسله تسلهماً 
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 قائمة المصادر والمراجع
اإلهالاج   لالرح ادلنهالاج، تال لهف: تقالف الالالدين وابنالو تالاج الالدين السالئكف،  قهال : لالالعئان  .1

زلمالالد إمساعهالالق، ادلكثئالالة ادلكهالالة، مكالالة ادلكرمالالة السالالعودية، ودا  ابالالن حالالزم، بالالًنوا لئنالالان، 
 م.2111ىال 1432ال ئعة ال انهة، 

بعال  أحكامالالو، تالال لهف:  -ح،هثالالو  –إمكانالو  –لالالروطو  –أ تانالو  –اإلمجالاع: حقهقثالالو  .2
ه 1429يعقالالالالالالالو  الئاحسالالالالالالالٌن، مكثئالالالالالالالة الرلالالالالالالالد، الريالالالالالالالاض السالالالالالالالعودية، ال ئعالالالالالالالة ا وه، 

 م.2118

كام الفصول   أحكام ا صول، ت لهف: أمج الولهد سلهمان الئاجف،  قه : عمالران إح .3
 م.2115العرمج، منشو اا جامعة ادلرقأ، اخلمس لهئها، ال ئعة ا وه، 

، دا  الكثالالأ العلمهالة، بالالًنوا ا حكالام، تالال لهف: ابالن حالالزم ال الاىرياإلحكالام   أصالالول  .4
 لئنان.

اإلحكالالالالام   أصالالالالول ا حكالالالالام، تالالالال لهف: علالالالالف بالالالالن زلمالالالالد اآلمالالالالدي،  قهالالالال : عئالالالالدالر ا   .5
 م.2113ىال 1424عفهفف، دا  الصمهعف، الرياض السعودية، ال ئعة ا وه، 

إ لاد الفحول إه  قه  احل  من عله ا صول، ت لهف: زلمد الشوتاين،  قهال : أمحالد  .6
 م.2113ىال 1424ة ال ال ة، عناية، دا  الكثا  العرمج، بًنوا لئنان، ال ئع

أصالالالول السرمتسالالالف، تالالال لهف: االالالس ا ئمالالالة السرمتسالالالف،  قهالالال : أمج الوفالالالا ا فلالالالاين، دا   .7
 م.1993ه 1414الكثأ العلمهة، بًنوا لئنان، ال ئعة ا وه، 

أصول الفقو، ت لهف: عئدالوىا  متال ،  قهال : زلمالد أديالأ الصالاك، مكثئالة الرلالد،  .8
 م.2111ىال 1431، الرياض السعودية، ال ئعة ا وه

ىالالالال 1427أصالالالول الفقالالالو، تالالال لهف: زلمالالالد أبالالالو  ىالالالرة، دا  الفكالالالر العالالالرمج، القالالالاىرة مصالالالر،  .9
2116. 

أصول الفقو، ت لهف: زلمد اخل ري، ادلكثئة الث،ا ية الك ى، مصر، ال ئعة السادسة،  .11
 م.1969ه 1389

 أصالالالول القفالالالالو اإلسالالالالالمف، تالالالال لهف: وىئالالالالة الزحهلالالالالف، دا  الفكالالالالر، دمشالالالال  سالالالالو يا، ال ئعالالالالة .11
 م.2119ه 1431السابعة عشر، 

آل ساللمان، مشالهو  إعالم ادلوقعٌن عن    العادلٌن، ت لهف: ابن قالهه اكو يالة ،  قهال :  .12
 ه.1423دا  ابن اكو ي، الدمام السعودية، ال ئعة ا وه، 

الئحالالر احملالالهط   أصالالول الفقالالو، تالال لهف: بالالالد  الالالدين الز تشالالف،  قهالال : زلمالالد تالالالامر، دا   .13
 م.2117ه 1428ا لئنان، ال ئعة ال انهة، الكثأ العلمهة، بًنو 



م2222العدد الثالث فبراير  األسمرية اإلسالمية مجلة كلية الشريعة والقانون/الجامعة                                                 

shl@asmarya.edu.ly                                                             101 

 

الئالالالالد  ال الالالالالع   حالالالالق مجالالالالع اكوامالالالالع، تالالالال لهف: جالالالالالل الالالالالدين احمللالالالالى،  قهالالالال : مرت الالالالى  .14
 م.2112ه 1433الداغسثاين، مؤسسة الرسالة، دمش  سو يا، ال ئعة ا وه، 

ال ىالالالان   أصالالالول الفقالالالو، تالالال لهف: إمالالالام احلالالالرمٌن اكالالالويين،  قهالالال : صالالالالح عوي الالالة، دا   .15
 م.1997ه 1418العلمهة، بًنوا لئنان، ال ئعة ا وه،  الكثأ

الثئصرة   أصول الفقو، ت لهف: أمج إسالحا  الشالًنا ي،  قهال : زلمالد حسالن إمساعهالق،  .16
 م.2113ه 1424دا  الكثأ العلمهة، بًنوا لئنان، ال ئعة ا وه، 

ادي  فالالالة ادلسالالالؤول   لالالالرح سلثصالالالر منثهالالالى السالالالول، تالالال لهف: ػلالالالٍن الرىالالالوين،  قهالالال : اذلالالال .17
القالالالالالالهه، دا  الئحالالالالالالوإل للد اسالالالالالالاا اإلسالالالالالالالمهة وإحهالالالالالالاء الالالالالالالرتاإل، دمج  لالالالالالالئهلف، ويوسالالالالالالف

 م.2112ه 1422اإلما اا، ال ئعة ا وه، 

الثلخه    أصول الفقو، تال لهف: إمالام احلالرمٌن اكالويين،  قهال : عئالد اهلل جالومل، ولالئًن  .18
 م.1996ه 1417العمري، دا  الئشائر اإلسالمهة، بًنوا لئنان، 

ثحريالالالر   أصالالالول الفقالالو، تالالال لهف: أمالالالًن بادلالالالاه ، م ئعالالة مصالالال فى الئالالالامج احللالالال  تهسالالًن ال .19
 ه.1351وأوالده، مصر، 

مجالالع اكوامالالع   أصالالول الفقالالو، تالال لهف: تالالاج الالالدين السالالئكف،  قهالال : عئالالدادلنعه إبالالراىهه،  .21
 م.2113ه 1424دا  الكثأ العلمهة، بًنوا لئنان، ال ئعة ال انهة، 

س الشالالافعف،  قهالال : أمحالالد لالالاتر، مكثئالالة دا  الالالرتاإل، الرسالالالة، تالال لهف: زلمالالد بالالن إد يالال .21
 م.1979ه 1399القاىرة مصر، ال ئعة ال انهة، 

 فالالالع احلاجالالالأ عالالالن سلثصالالالر ابالالالن احلاجالالالأ، تالالال لهف: تالالالاج الالالالدين السالالالئكف،  قهالالال : علالالالف  .22
ه 1419ادلوجالالود، عالالامل الكثالالأ، بالالًنوا لئنالالان، ال ئعالالة ا وه،  معالالوض، وعالالادل عئالالد

 م.1999

بالالن قدامالالة ادلقدسالالف، ا ومالالة النالالامهر وجنالالة ادلنالالامهر   أصالالول الفقالالو، تالال لهف: موفالال  الالالدين  .23
ه 1431 قه : عئدالكر  النملة، مكثئالة الرلالد، الريالاض السالعودية، ال ئعالة الثاسالعة، 

 م.2119

 سله الوصول لشرح هناية السول، ت لهف: زلمد خبهة ادل هعف، عامل الكثأ. .24

و ،  قهالالال : مشالالالهو  آل سالالاللمان، مكثئالالالة ادلعالالالا  ، سالالالنن ابالالالن ماجالالالو، تالالال لهف: ابالالالن ماجالالال .25
 الرياض السعودية، ال ئعة ا وه.

اإلغلالف،  قهال : فالادي  الالدينلرح الع د على سلثصر ادلنثهالى ا صالويل، تال لهف: ع الد  .26
ه 1421نصالالالهف، وطالالالا   ػلالالالٍن، دا  الكثالالالأ العلمهالالالة، بالالالًنوا لئنالالالان، ال ئعالالالة ا وه، 

 م.2111
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 أصالالالول الفقالالالو، تالالال لهف: ابالالالن ئثكالالالر لالالالرح ادلخثصالالالر (  لالالالرح الكوتالالالأ ادلنالالالًن ) ادلخثالالال  ادل .27
،  قهالالالال : زلمالالالالد الزحهلالالالالف، ونزيالالالالو محالالالالاد، مكثئالالالالة العئهكالالالالان، الريالالالالاض السالالالالعودية، الن،الالالالا 
 م.1993ه 1413

لالالالرح ادلنهالالالاج   علالالاله ا صالالالول، تالالال لهف: االالالس الالالالدين ا صالالالفهاين،  قهالالال : عئالالالدالكر   .28
 م.1999ه 1421، النملة، مكثئة الرلد، الرياض السعودية، ال ئعة ا وه

لرح تنقهح الفصالول   امتثصالا  احملصالول مالن ا صالول، تال لهف: لالها  الالدين القالرا ،  .29
 م.2114ه 1424دا  الفكر، بًنوا لئنان، 

الرتتالالالالف، مؤسسالالالالة ال الالالالو ،  قهالالالال : عئالالالالداهلل لالالالالرح سلثصالالالالر الرومالالالالة، تالالالال لهف: صلالالالاله الالالالالدين  .31
 م.1987ه 1417الرسالة، بًنوا لئنان، ال ئعة ا وه، 

اج الللالالالة وصالالالحاح العربهالالالة، تالالال لهف: اكالالالوىري،  قهالالال : زلمالالالد تالالالامر، وأنالالالس الصالالالحاح: تالالال .31
 م.2119ه 1431الشامف، و تريا أمحد، دا  احلديا، القاىرة مصر، 

بن ن ام الدين اذلندي، دا  إحهاء الرتاإل افواتح الرمحوا بشرح مسله ال ئوا، ت لهف:  .32
 م.1998ه 1418العرمج، بًنوا لئنان، ال ئعة ا وه، 

ع   أصالالالول الفقالالالو، تالالال لهف: أمج ادل فالالالر السالالالمعاين، دا  الفالالالا و ، عمالالالان ا  دن، القواطالالال .33
 م.2111ه 1432ال ئعة ا وه، 

تشالالالف ا سالالالالرا  عالالالن أصالالالالول فخالالالالر اإلسالالالالم الئالالالالزدوي، تالالالال لهف: عالالالالء الالالالالدين عئالالالالدالعزيز  .34
الئخالالالالا ي،  قهالالالال : عئالالالالداهلل عمالالالالر، دا  الكثالالالالأ العلمهالالالالة، بالالالالًنوا لئنالالالالان، ال ئعالالالالة ا وه، 

 م.1997ه 1418

احملصول   عله أصول الفقو، ت لهف: فخر الدين الرا ي،  قه : طو العلواين، مؤسسالة  .35
 م.1997ه 1418الرسالة، ال ئعة ال ال ة، 

سلثصر منثهى السؤل وا مق   علمف ا صول واكدل، ت لهف: ابن احلاجأ ،  قه :  .36
ًنوا لئنالالالان، ال ئعالالالة نالالالذير محالالالادو، الشالالالرتة اكزائريالالالة اللئنانهالالالة، اكزائالالالر، ودا  ابالالالن حالالالزم، بالالال

 م.2116ه 1427ا وه، 

ا لالقر، الرسالالة اللالزايل،  قهال : زلمالد ادلسثصفى من عله ا صول، تال لهف: أمج حامالد  .37
 م.2112ه 1433العادلهة، دمش  سو يا، ال ئعة ال انهة، 

معالالالامل السالالالنن لالالالرح سالالالنن أمج داود، تالالال لهف: أمج سالالاللهمان اخل الالالامج،  قهالالال : عئدالسالالالالم  .38
 م.1996ه 1416، دا  الكثأ العلمهة، بًنوا لئنان، عئدالشا  زلمد

،  قهالالالال : زلمالالالالد محهالالالالد، ادلعهالالالالد الئصالالالالريادلعثمالالالد   أصالالالالول الفقالالالالو، تالالالال لهف: أمج احلسالالالالٌن  .39
 م.1964ه 1384العلمف الفرنسف، دمش  سو يا، 
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ادلع،الاله الوسالالهط، تالال لهف: إبالالراىهه مصالال فى، وأمحالالد حسالالن الزيالالاا، وحامالالد عئالالدالقاد ،  .41
 ثئة اإلسالمهة، اسثانئول ترتها.وزلمد علف الن،ا ، ادلك

،  قهالالالال : عئدالسالالالالالم ىالالالالا ون، دا  الفكالالالالر، ابالالالالن فالالالالا سمع،الالالاله مقالالالالايهس الللالالالالة، تالالالال لهف:  .41
 م.1979ه 1399

منهالالالالاج الوصالالالالول إه علالالالاله ا صالالالالول، تالالالال لهف: ناصالالالالر الالالالالدين الئه الالالالاوي،  قهالالالال : لالالالالعئان  .42
 م.2118ه 1429إمساعهق، دا  ابن حزم، بًنوا لئنان، ال ئعة ا وه، 

  أصول ا حكام، ت لهف: فالاتح  قالالم، دا  الفسهفسالاء، طالرابلس لهئهالا، ال ئعالة ادلوجز  .43
 م.2118ا وه، 

موسوعة اإلمام الشافعف ) سلسلة مصالنفاا اإلمالام الشالافعف (، مجالع: أمحالد بالد  الالدين  .44
 م.2113ه 1424حسون، دا  قثهئة، دمش  سو يا، 

صول الفقو، تال لهف: عئالدالقاد  أنزىة اخلاطر العاطر لرح  ومة النامهر وجنة ادلنامهر    .45
بالالالالد ان، دا  احلالالالالديا، بالالالالًنوا لئنالالالالان، ومكثئالالالالة اذلالالالالدى،  أس اخلهمالالالالة اإلمالالالالا اا، ال ئعالالالالة 

 م.1991ه 1412ا وه، 

 نفالالائس ا صالالول   لالالرح احملصالالول، تالال لهف: لالالها  الالالدين القالالرا ،  قهالال : عالالادل عئالالد .46
دية، ال ئعالالالة ادلوجالالالود، وعلالالالف معالالالوض، مكثئالالالة نالالالزا  مصالالال فى الئالالالا ، مكالالالة ادلكرمالالالة السالالالعو 

 م.1995ه 1416ا وه، 

هنايالالة السالالول   لالالرح منهالالاج الوصالالول إه علالاله ا صالالول، تالال لهف: مجالالال الالالدين اإلسالالنوي،  .47
 م.1999ه 1421 قه : لعئان إمساعهق، دا  ابن حزم، بًنوا لئنان، ال ئعة ا وه، 

ف، هناية الوصول   د اية ا صول، تال لهف: صالفف الالدين اذلنالدي،  قهال : صالاك الهوسال .48
 وسعد السويح، ادلكثئة الث،ا ية، مكة ادلكرمة السعودية.

الوسالهط   أصالالول الفقالو اإلسالالالمف، تال لهف: عمالالر مولالود عئداحلمهالالد، اكامعالة ادلفثوحالالة،  .49
 م.2112طرابلس لهئها، ال ئعة ال انهة، 

بن برىان الئلدادي،  قه : عئداحلمهد أبو  نهد، مكثئالة االوصول إه ا صول، ت لهف:  .51
 م.1983ه 1413، الرياض السعودية، ادلعا  

احلسنة   بهان ت ًن من ا حاديا ادلشثهرة على ا لسنة، ت لهف: اس الالدين ادلقاصد  .51
ا لئنالالان، ال ئعالالة   العالالرمج، بالالًنو السالالخاوي،  قهالال : زلمالالد ع مالالان اخلشالالة، دا  الكثالالا

 .م1985ه 1415ا وه، 

احلئالالالالًن   مالالالالريا أحاديالالالالا الرافعالالالالف الكئالالالًن، تالالالال لهف: ابالالالالن ح،الالالالر العسالالالالقالين، الثلخالالاله   .52
 .م1995ه 1416 قه : حسن ق أ، مؤسسة قرطئة مصر، ال ئعة ا وه، 


