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 المقجمة :

 .ىجاه  َتِبع وَمغ وصحبو آلو وعمى هللا، رسػؿ عمى والدالـ والرالة ، الحسج 
 التي والزػابط القػاعج وضع خالؿ مغ وازدىارىا، نسػىا في الحياة حخكة اإلسالمية

 تسيدت التي الخرائز أىع مغ كاف ولحلظ .واآلجل العاجل في العباد مرالح تحقق
 و الحجة عمى قائسة السختمفة وتذخيعيا أحكاميا أف اإلسالمية الذخيعة ىحه ابي

 وما والدشة القخآف في الستسثل اإلليي الػحي إلى فييا الستشازع األمػر وورود الجليل
 صجر في العخب السدمسػف  وكاف السؤىميغ العمساء مغ االجتياد شخيق عغ ابي يمحق

 كانػا و ، سشة أو قخآنا الذخيعة نرػص يفيسػف  -تابعيغ أو صحابة– اإلسالـ
 هللا صمى الشبي ىػ و الذخع لسرجر تمسحىع بحكع أىجافو و الذخع مقاصج يجركػف 

 لسا و االجتياد، لزبط شخوط و قػاعج و نطع لػضع بحاجة يكػنػا فمع وسمع، عميو
 السمحة الحاجة بجت التذخيعي الحوؽ  إدراؾ عغ الشاس نقصعاو  العخبية الدمفية فدجت

 اإلسالمية الذخيعة في االجتياد أف لحلظ .االستشباط و لالجتياد ضػابط وضع إلى
 ومختبتو االجتياد لسشرب أىال صاحبيا يكػف  حتى تحققيا مغ البج معيشة شخوط

 اكثيخ واالجساع ىػ احج الصخؽ التي اعتسجىا العمساء لبمػغ الحكع الذخعي لحا نخػ اف 
 اإلسالمي، والتذخيع الفقو تججيج في أىسيتو وأدركػا باإلجساع اىتسػا الباحثيغ مغ

 االجتساع شؤوف  لتجبيخ الالزمة بالتذخيعات السجتسعات تدويج في وفعاليتو وقيستو
 انتقادىع بعج وذلظ ،”اإلجساع“ عمى التذخيع إعساؿ في مشيع كثيخ عػؿ فقج البذخؼ،
  األصػلي، اإلجساع لسفيػـ وتقييسيع

 وتصػرىا الذخيعة مخونة تحقيق في وقيستو، اإلجساع أىسية عمى لقج نبو العمساء
 إذ والستغيخات، السدتججات كل مػاكبة عمى وقجرتيا ومكاف، زماف لكل وصالحيتيا

 .السجتسع لتشطيع الالزمة والقػانيغ بالتذخيعات الجولة تدويج وتفعيمو إعسالو شأف مغ
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 في وسمصتيا األمة سيادة لسبجأ تحكيقو حيث مغ اإلجساع أىسية عمى ػانبي كسا
 أشخوحة يجعل ما وىػ الشيابي، الحكع وبشطاـ بالذػرػ  ارتباشو حيث ومغ التذخيع،

 الفكخ بيغ الػثيق االرتباط عغ تكذف ألنيا والججة، األىسية غاية في الدشيػرؼ 
 في يدتجعي الحؼ األمخ. ”اإلجساع“ مرصمح خالؿ مغ الدياسي والفكخ األصػلي

 بسبجأ وعالقتو اإلسالمي، الحكع نطاـ في اإلجساع دور عغ البحث ضخورة نطخه
 .الشيابي والحكع الذػرػ 

لحا شخعت بالكتابة في ىحا السػضػع االصػلي السختمف فيو وفق لمسشيج البحثي 
 الحؼ وضعو لي استاذؼ السذخؼ والحؼ تمخز في االتي : 

 : ويقع في مصمبيغ ىسا  ومذخوعيتو واصصالحا لغة االجساع مفيـػ:  االوؿ السبحث

بيشت فيو مفيػ االجساع في البمغة وما  واصصالحا لغة االجساع:  االوؿ السصمب
 ذىب اىل االختراص في بياف معشاه االصصالحي . 

بيشت فيو االسذ التي مسكغ اف تعتسج  :  االجساع مذخوعية الثاني السصمب
كسذخوعية لالجساع مغ خالؿ الشز القخاني والدشة الشبػية وعخض لسجسػعة مغ 

 اقػاؿ السحاىب االسالمية في االجساع .

 : وجعمتو في مصمبيغ ىسا  وانػاعو االجساع شخوط:  الثاني سبحثال

: بيشت فيو الذخوط التي يجب اف تتػافخ ليتحقق  االجساع شخوط:  االوؿ السصمب
 االجساع الرحيح .

السصمب الثاني : انػاع االجساع : لالجساع انػاع وتقديسات وفق اعتبارات معيشة 
 بيشتيا في ىحا السصمب .

 ت اىع ما تػصمت اليو مغ نتائج . والحسج  رب العالسيغ ..الخاتسة ذكخ 
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 المبحث االول

 مفههم االجماع لغة واصطالحا ومذروعيته

لكي يتزح لشا مفيػـ االجساع البج لشا :  المطلب االول : االجماع لغة واصطالحا
 مغ بياف معشاه المغػؼ واالصصالحي : 

 : معاف لثالث يخد اوال : االجماع لغة :

 ومشو ، وغيخىسا والفخاء الكدائي ذكخه عميو والترسيع الذيء عمى العـد:  أحجىا
 أؼ:   أمخكع فأجسعػا:  تعالى قػلو ومشو عميو عـد إذا كحا عمى فالف أجسع:  قػليع

 أخخجو" )  الميل مغ الرياـ يجسع لع لسغ صياـ ال: "  الدالـ عميو وبقػلو اعدمػا
_  عشيع هللا رضي_  حفرة عغ عسخ ابغ عغ سالع عغ الدىخؼ  شخيق مغ الخسدة
 والتخمحؼ داود وأبػ حاتع وأبػ البخارؼ  ورجح ورفعو وقفو في واختمف مخفػعا  

 وقاؿ ، رفعو والخصابي والبييقي والحاكع حباف وابغ خديسة ابغ ورجح وقفو، والشدائي
 يعـد أؼ ويجسع (  اإلسشاد ذاؾ عشجؼ مالو:  أحسج وقاؿ ، اضصخاب فيو:  البخارؼ 

ي ، مّكة: وَجْسع. َجْخيا   الَفخس   اسَتْجَسعَ  وتقػؿ . (ٔ)سششو في التخمحؼ بػب وبيحا  سسِّ
 . (ٕ)وأجسعتو إجساعا   األمخ عمى وأجسعت. الجسعة يـػ وكحلظ بو الشَّاسِ  الجتساع

 ضػضاء ليع أصبحت أصبحػا .... فمسا بميل   أمخىع أجسعػا : الذاعخ وقاؿ

   الجسع ليـػ يجسعكع يػـ:   تعالى قػلو ومشو الستفخؽ  تجسيع:  الثاني

                                                           
مكـخ بغ عمى، أبػ الفزل، جساؿ الجيغ ابغ مشطػر األنرارؼ الخويفعى اإلفخيقى لداف العخب : دمحم بغ ( (ٔ

 ٚ٘/  ٛىػ :  ٗٔٗٔ -بيخوت ، الصبعة: الثالثة  –ىػ( الشاشخ: دار صادر ٔٔٚ)الستػفى: 
وف ، الشا( (ٕ الـ دمحم َىار  شخ : معجع مقاييذ المغة : أبي الحديغ أحسج بغ فاِرس بغ زَكِخّيا ،  السحقق : عبج الدَّ

 ٕٚٗ/  ٔـ. : ٕٕٓٓىػ =  ٖٕٗٔاتحاد الكتاب العخب  ، الصبعة : 
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 ، وغيخىع والدبيجؼ السفخدات في والخاغب الفارسي عمي أبػ ذكخه االتفاؽ:  الثالث
 أؼ عميو مجسع أمخ ىحا:  ويقاؿ ، عميو اتفقػا إذا كحا عمى القـػ أجسع:  قػليع ومشو
 . (ٔ)عميو متفق

: تقػؿ التاـ، العـد بسعشى يكػف  بشفدو الستعجػ أجسع مغ مأخػذااالجساع  كاف فإذا
 وفي ،  (ٕ)﴾َأْمَخك عْ  َفَأْجِسع ػا ﴿:تعالى قػلو ومشو عميو، عدمت: واألمخ الديخ، أجسعت
 عميو يعـد لع مغ:  أؼ (ٖ)«لو صياـ فال الفجخ قبل الّرياـ يجسع لع مغ: »الحجيث
 كسا .وحجه فخد كل مغ مسكغ ىػ بل الشاس، مغ عجد إلى يحتاج ال وىحا فيشػيو،
 عمى أبػ حكاه كسا عميو، اتفقػا أػ: كحا عمى القـػ أجسع: تقػؿ بعمى، يتعجػ

 .(ٗ)متعجد مغ إالّ  يتحقق ال السعشى بيحا وىػ «اإليزاح» في الفارسي

 اتفاؽ ىػ الذيء عمى فالعـد االتفاؽ معشى إلى تعػد كميا السعاني الحكيقة وفي
 إلى يؤوؿ الستفخؽ  وتجسيع الذخز عميو عـد ما ىػ واحج   أمخ   عمى والشػايا الخػاشخ

 باب مغ ىػ ىل واالتفاؽ العـد عمى اإلجساع داللة في اختمف وقج . االتفاؽ
 العـد في حكيقة أو ؟ العـد في مجاز االتفاؽ في حكيقة أنو أو ؟ المفطي االشتخاؾ

 . أقػاؿ ثالثة ؟ االتفاؽ في مجاز

عميو الرالة -السجتيجيغ في أمة دمحم اتفاؽ ىػ  ثانيا : االجماع اصطالحا :
 الحل أىل جساعة مغ أمخ عمى التاـ العـداو  في عرخ عمى أمخ ديشي -والدالـ

                                                           

( السصمع عمى ألفاظ السقشع : دمحم بغ أبي الفتح بغ أبي الفزل البعمي، أبػ عبج هللا، شسذ الجيغ )الستػفى: (ٔ
لصبعة: ىػ( ، السحقق: محسػد األرناؤوط وياسيغ محسػد الخصيب ،  الشاشخ: مكتبة الدػادؼ لمتػزيع  ، آٜٚ

 ٚٛٗ/  ٔـ :  ٖٕٓٓ -ىػ ٖٕٗٔالصبعة األولى 
 ٔٚ( سػرة يػنذ، اآلية : (ٕ
 ٖٓٚ، والتخمحؼ ٕٗ٘ٗ( أخخجو أبػ داود (ٖ
( معجع السرصمحات واأللفاظ الفقيية : د محسػد عبج الخحسغ عبج السشعع، مجرس أصػؿ الفقو بكمية الذخيعة (ٗ

 جامعة األزىخ ، الشاشخ: دار الفزيمة -والقانػف 
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 خالؼ اَل و  َوَأْكَثخىع معطسيع اتَِّفاؽ: واالتفاؽ اْلعمَساء، َجِسيع اتَِّفاؽوقيل ىػ ) (ٔ)والعقج
ْخَمة، اْلحل مغ َواِحج َقػؿ عمى اْجَتسع ػا َوَلػ ااِلْجِتَياد أىل َجِسيع َأف ِفي  اْلَجَػاز َأو َواْلح 

ا فعال بأجسعيع َيْفَعم ػا َأف َنْحػ َواِحج عمى َأو َواْلفداد،  اْلكل مغ الخضى َووجج َواِحج 
ا َذِلظ يكػف  الّجيغ أ م ػر مغ حكع عمى التَّْشِريز بصِخيق  َنز ِإذا ِفيَسا َواْختمف ػا ِإْجَساع 
 اْلَخَبخ وانتذار الَقْػؿ اشتيار بعج وضخورة خػؼ َعغ اَل  اْلَباق ػفَ  َوسكت اْلَبْعس
ة ومزي ا، َذِلظ يكػف  الّدشة أىل َعامَّة َفَقاؿَ  التََّأمُّل م جَّ ة، َويكػف  ِإْجَساع   َما َفِإف حجَّ

ة ى ػَ   اْلكتاب، َفي ػَ  َنقمو َتَػاتخ َوقج اأْلميغ، ِبالخوحِ  ي ػحى هللا مغ َكافَ  ِإف َحقشا ِفي حجَّ
ػؿ مغ َكافَ  َفِإف َوِإالَّ   َجِسيع آراء َكافَ  َفِإف َغيخه، مغ َكافَ  َوِإف الّدشة؛ َفي ػَ  الخَّس 

ْجَساع، َفي ػَ  اْلس ْجَتيجيغ  َسَػاء اْلس ْجَتيج غيخ َرْأؼ َوأما اْلكَياس َفي ػَ  َبعزيع َرْأؼ َأو اإْلِ
ْخِعّي، الحكع بيسا يثبت َفاَل  التَّْقِميج، َوى ػَ  َغيخه َرْأؼ َأو اإللياـ، َوى ػَ  اْلَحاِكع َكافَ   الذَّ
ة َكػنيَسا لعجـ ْسي ػر حجَّ ْجَساع يجػز اَل  َأنو عمى َواْلج   َأو َدِليل مغ َسَشج َعغ ِإالَّ  اإْلِ

َشج عجـ أِلَف َأماَرة،  َويْسَتشع خصأ، َدِليل ِباَل  الّجيغ ِفي الحكع ِإذْ  اْلَخَصأ، يْدَتْمـد الدَّ
 (ٕ) ( اْلَخَصأ عمى اأْلمة ِإْجَساع

 دمحم أمة مغ السجتيجيغ اتفاؽ وىػ خاص، اتفاؽومغ اوضح ما جاء في بياف معشاه )
 في االشتخاؾ باالتفاؽ والسخاد. شخعي حكع عمى عرخ في وسمع وآلو عميو هللا صمى

 البعس أشبق إذا ما فيو ويجخل. والتقخيخ الدكػت أو األفعاؿ أو األقػاؿ أو االعتقاد
 واحتخز. االعتقاد ذلظ عمى يجؿّ  بحيث ذكخ مسا غيخه عمى والبعس االعتقاد عمى

                                                           

ىػ( ، السحقق: ضبصو وصححو ٙٔٛ( التعخيفات : عمي بغ دمحم بغ عمي الديغ الذخيف الجخجاني )الستػفى: (ٔ
-ىػ ٖٓٗٔلبشاف ، الصبعة: األولى –جساعة مغ العمساء بإشخاؼ الشاشخ ، الشاشخ: دار الكتب العمسية بيخوت 

 ٓٔ:  ـٖٜٛٔ
بغ مػسى الحديشي القخيسي الكفػؼ، أبػ البقاء ( الكميات معجع في السرصمحات والفخوؽ المغػية : أيػب (ٕ

بيخوت :  –دمحم السرخؼ ، الشاشخ: مؤسدة الخسالة  -ىػ( ، السحقق: عجناف دروير ٜٗٓٔالحشفي )الستػفى: 
ٕٗ -ٖٗ 
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 العػاـ مغ غيخىع اتفاؽ وعغ بعزيع اتفاؽ عغ االستغخاؽ بالـ السجتيجيغ بمفع
 اتفاؽ عغ لالحتخاز دمحم أمة مغ وقيج. بيا يعبأ ال ومخالفتيع مػافقتيع فإفّ  والسقّمجيغ،

  (ٔ) (.الدالفة الذخائع مجتيجؼ

 : مذروعية االجماع  : المطلب الثاني

وما جاء مغ اقػاؿ السحاىب في   والدشة بالكتاب اإلجساع لحجية األكثخ استجؿ وقج
ذلظ والتي يسكغ اف نحكخ قدسا مشيا اذ ال مجاؿ لعخض جسيع االدلة عمى االجساع 

 في ىحا السقاـ :

  مذخوعية االجساع في القخاف الكخيع : اوال : 

َيَجاءَ  ِلَتك ػن ػا َوَسص ا أ مَّة   َجَعْمَشاك عْ  َوَكَحِلظَ  ﴿:  تعالى قػلو ػؿ   َوَيك ػفَ  الشَّاسِ  َعَمى ش   الخَّس 
ا َعَمْيك عْ   : وجييغ مغ اإلجساع حجية عمى اآلية ىحه دلت (ٕ)﴾ َشِييج 

 وسط ، بأنيع وصفيع حيث  وسصا   أمة   جعمشاكع وكحلظ:   قػلو مغ:  األوؿ الػجو
 عمى يتفقػف  ال الخيار والعجوؿ ، ليع تدكية ىحا وفي الخيار العجوؿ المغة في والػسط

 . (ٖ)باشل

                                                           

( مػسػعة كذاؼ اصصالحات الفشػف والعمـػ : دمحم بغ عمي ابغ القاضي دمحم حامج بغ محّسج صابخ الفاروقي (ٔ
بيخوت ،  –ىػ( تحقيق: د. عمي دحخوج ، الشاشخ: مكتبة لبشاف ناشخوف ٛ٘ٔٔػؼ )الستػفى: بعج الحشفي التيان

 ٖٓٔـ: ٜٜٙٔ -الصبعة: األولى 
  ٖٗٔ( سػرة البقخة ، اآلية : (ٕ
( جامع البياف في تأويل القخآف: دمحم بغ جخيخ بغ يديج بغ كثيخ بغ غالب اآلممي، أبػ جعفخ الصبخؼ )الستػفى: (ٖ

/  ٖـ :  ٕٓٓٓ -ىػ  ٕٓٗٔالسحقق: أحسج دمحم شاكخ ، الشاشخ: مؤسدة الخسالة ، الصبعة: األولى، ىػ( ، ٖٓٔ
ٖٔٗ 
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  شييجا   عميكع الخسػؿ ويكػف  الشاس عمى شيجاء لتكػنػا:   قػلو مغ:  الثاني الػجو
 في الشاس عمى حجة وجعميع غيخىع عمى شيادتيع وقبل شيػدا   هللا نربيع حيث
 . (ٔ)عميشا قػلو قبػؿ في عميشا حجة الخسػؿ جعل كسا أقػاليع قبػؿ

ا ّللاَِّ  ِبَحْبلِ  َواْعَتِرس ػا ﴿:  تعالى ؿوقا ق ػا َواَل  َجِسيع    (ٕ)﴾ َتَفخَّ

 مشييا   فكاف تفخؽ  اإلجساع ومخالفة ، التفخؽ  عغ نيى تعالى أنو:  االستجالؿ ووجو
 . (ٖ)مخالفتو عغ الشيي سػػ  حجة   اإلجساع لكػف  معشى وال ، عشو

وفَ  ِلمشَّاسِ  أ ْخِخَجْت  أ مَّة   َخْيخَ  ك ْشت عْ  ﴿:  تعالى قػلوو  وؼِ  َتْأم خ   اْلس ْشَكخِ  َعغِ  َوَتْشَيْػفَ  ِباْلَسْعخ 
﴾(ٗ)  

 عغ ويشيػف  بالسعخوؼ يأمخوف  األمة ىحه أف أخبخ تعالى أنو:  االستجالؿ وجو
 بكل يأمخوف  أنيع أؼ االستغخاؽ تقتزي والسشكخ السعخوؼ في(  أؿ)  و السشكخ

 نيػا وإذا معخوفا   يكػف  أف بج فال بذيء أمخوا فإذا مشكخ كل عغ ويشيػف  معخوؼ
 قػليع قبػؿ يجب فإنو الػصف بيحا كانػا وإذا ، مشكخا   يكػف  أف بج فال شيء عغ

  . (٘)اإلجساع حجية معشى ىػ وىحا

                                                           

ىػ( ، ٕٚٗ( الكذف والبياف عغ تفديخ القخآف : أحسج بغ دمحم بغ إبخاليع الثعمبي، أبػ إسحاؽ )الستػفى: (ٔ
لبشاف ، الصبعة: األولى  –بيخوت  تحقيق: اإلماـ أبي دمحم بغ عاشػر ، الشاشخ: دار إحياء التخاث العخبي،

 ٕٚٚ/  ٔ:  ٕٕٓٓ -، ىػ ٕٕٗٔ
  ٖٓٔ( سػرة اؿ عسخاف ، اآلية : (ٕ
( القصعية مغ األدلة األربعة : دمحم دمبي دكػرؼ ، الشاشخ: عسادة البحث العمسي بالجامعة اإلسالمية، السجيشة (ٖ

 ٜٖٛ ىػ :ٕٓٗٔالسشػرة، السسمكة العخبية الدعػدية ، الصبعة: األولى، 
  ٓٔٔ( سػرة اؿ عسخاف ، اآلية : (ٗ
ىػ( ، الشاشخ: وزارة ٖٓٚ( الفرػؿ في األصػؿ : أحسج بغ عمي أبػ بكخ الخازؼ الجراص الحشفي )الستػفى: (٘

 ٖٕٙ/  ٖـ : ٜٜٗٔ -ىػ ٗٔٗٔاألوقاؼ الكػيتية ، الصبعة: الثانية، 



9 
 

 ي َذاِققِ  َوَمغْ  ﴿: تعالى قػلو ومسا استجؿ بو عمى مذخوعية االجساع مغ القخاف ،
ػؿَ   َون ْرِموِ  َتَػلَّى َما ن َػلِّوِ  اْلس ْؤِمِشيغَ  َسِبيلِ  َغْيخَ  َوَيتَِّبعْ  اْلي َجػ َلو   َتَبيَّغَ  َما َبْعجِ  ِمغْ  الخَّس 

 سبيل غيخ متابعة عمى تػعج تعالى أنو:  االستجالؿ وجو  (ٔ)﴾ َمِريخ ا َوَساَءْت  َجَيشَّعَ 
 ذلظ يكغ لع ولػ ،  الخسػؿ بسذاقة ذلظ وقخف  الذجيج بالػعيج إجساعيع وىػ السؤمشيغ

 في  الخسػؿ مذاقة مغ السحـخ وبيغ بيشو الجسع حدغ ولسا عميو تػعج لسا محخما  
 حجية إثبات في_  هللا رحسو_  الذافعي اإلماـ بيا استجؿ اآلية وىحه،   (ٕ)التػعج

 َوالَِّحؼقاؿ ابغ كثيخ في تفديخه ىحه االية : ) .(ٖ) بيا استجؿَّ  مغ أوؿ وىػ اإلجساع
ؿَ  اِفِعيُّ  َعَمْيوِ  َعػَّ ْجَساعِ  َكْػفِ  َعَمى ااِلْحِتَجاجِ  ِفي ، ّللاَّ   َرِحَسو   ، الذَّ ة   اإْلِ  َتْحخ ـ ح جَّ

 َأْحَدغِ  ِمغْ  َوى ػَ  ، الصَِّػيلِ  َواْلِفْكخِ  التََّخوِّؼ  َبْعجَ  ، اْلَكِخيَسة   اآْلَية   َىِحهِ  م َخاَلَفت و  
 (ٗ) (َوَأْقَػاَىا ااِلْسِتْشَباَشاتِ 

ػؿَ  َوَأِشيع ػا ّللاََّ  َأِشيع ػا آَمش ػا الَِّحيغَ  َأيَُّيا َيا ﴿: وقاؿ تعالى  َفِإفْ  ِمْشك عْ  اأْلَْمخِ  َوأ وِلي الخَّس 
وه   َشْيء   ِفي َتَشاَزْعت عْ  ػؿِ  ّللاَِّ  ِإَلى َفخ دُّ    (٘)﴾ َوالخَّس 

                                                           

  ٘ٔٔ( سػرة الشداء، اآلية : (ٔ
ىػ( ٛ٘ٗضي أبػ يعمى ، دمحم بغ الحديغ بغ دمحم بغ خمف ابغ الفخاء )الستػفى : ( العجة في أصػؿ الفقو : القا(ٕ

حققو وعمق عميو وخخج نرو : د أحسج بغ عمي بغ سيخ السباركي، األستاذ السذارؾ في كمية الذخيعة بالخياض 
/  ٗـ :  ٜٜٓٔ -ىػ  ٓٔٗٔجامعة السمظ دمحم بغ سعػد اإلسالمية  ، الشاشخ : بجوف ناشخ الصبعة : الثانية  -

ٔٓٙٗ 
( الخسالة : الذافعي أبػ عبج هللا دمحم بغ إدريذ بغ العباس بغ عثساف بغ شافع بغ عبج السصمب بغ عبج (ٖ

ىػ( السحقق: أحسج شاكخ الشاشخ: مكتبو الحمبي، مرخ الصبعة: األولى، ٕٗٓالسصمبي القخشي السكي )الستػفى: 
 ٖٗٔـ : ٜٓٗٔىػ/ٖٛ٘ٔ

عطيع )ابغ كثيخ( السؤلف: أبػ الفجاء إسساعيل بغ عسخ بغ كثيخ القخشي البرخؼ ثع الجمذقي ( تفديخ القخآف ال(ٗ
 -ىػ( السحقق: دمحم حديغ شسذ الجيغ الشاشخ: دار الكتب العمسية، مشذػرات دمحم عمي بيزػف ٗٚٚ)الستػفى: 

 ٖٔٗ/  ٕىػ :  ٜٔٗٔ -بيخوت الصبعة: األولى 
  ٜ٘( سػرة الشداء، اآلية : (٘
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 مشو فيفيع التشازع حاؿ في والدشة الكتاب إلى بالخد أمخ تعالى أنو:  االستجالؿ وجو
 اإلجساع حجية عمى دلت فاآلية ، كاؼ   الحكع عمى فاالتفاؽ التشازع يػجج لع إذا أنو

 . (ٔ)بالسفيـػ

ْكس و   َشْيء   ِمغْ  ِفيوِ  اْخَتَمْفت عْ  َوَما ﴿: تعالى وقاؿ  أنو:  االستجالؿ وجو  (ٕ)﴾ ّللاَِّ  ِإَلى َفح 
 خالؼ يػجج لع إذا أنو مشو فيفيع االختالؼ عشج حكسو إلى بالخجػع أمخ تعالى

 كاآلية أيزا   بالسفيػـ اإلجساع حجية عمى دلت فاآلية ، كاؼ   الحكع عمى فاالتفاؽ
  (ٖ)الدابقة

 : ثانيا : مذخوعية االجساع في الدشة : 

ػؿَ  َأفَّ  ، عشيسا هللا رضي ع َسخَ  اْبغِ  َعغْ   رواه  ما :  َقاؿَ  َوَسمَّعَ  َعَمْيوِ  ّللاَّ   َصمَّى ّللاَِّ  َرس 
 َوَيج   َضاَلَلة ، َعَمى َوَسمََّع، َعَمْيوِ  ّللاَّ   َصمَّى م َحسَّج   أ مَّةَ : َقاؿَ  َأوْ  أ مَِّتي، َيْجَسع   الَ  ّللاََّ  ِإفَّ )

  (ٗ) (.الشَّارِ  ِإَلى َشحَّ  َشحَّ  َوَمغْ  الَجَساَعِة، َمعَ  هللاِ 

 ، السدمسيغ جساعة بسالزمة حجيث مغ أكثخ في وسمع عميو هللا صمى الخسػؿ وأمخ
 َأَحج   َلْيَذ : )  وسمع عميو هللا صمى قػلو في كسا ، ومفارقتيع مخالفتيع عغ ونيى

                                                           

ىػ( السحقق: ٖٙٗسعتسج في أصػؿ الفقو : دمحم بغ عمي الصيب أبػ الحديغ الَبْرخؼ السعتدلي )الستػفى: ( ال(ٔ
 ٘ٔ/  ٕ:  ٖٓٗٔبيخوت الصبعة: األولى،  -خميل السيذ الشاشخ: دار الكتب العمسية 

  ٓٔ( سػرة الذػرػ، اآلية : (ٕ
ىػ( تحقيق: دمحم عبج الدالـ عبج الذافي ٘ٓ٘ى: ( السدترفى: أبػ حامج دمحم بغ دمحم الغدالي الصػسي )الستػف(ٖ

 ٖٙٗ/  ٔـ : ٖٜٜٔ -ىػ ٖٔٗٔالشاشخ: دار الكتب العمسية الصبعة: األولى، 
ىػ(  ٜٕٚ( سشغ التخمحؼ : دمحم بغ عيدى بغ َسْػرة بغ مػسى بغ الزحاؾ، التخمحؼ، أبػ عيدى )الستػفى: (ٗ

،  الشاشخ: شخكة مكتبة ومصبعة مرصفى البابي  ،تحقيق : إبخاليع عصػة عػض السجرس في األزىخ الذخيف
( باب : َما َجاَء ِفي ٕٚٙٔ، رقع الحجيث ) ٖٙ/  ٗـ :  ٜ٘ٚٔ -ىػ  ٜٖ٘ٔمرخ الصبعة: الثانية،  -الحمبي 

وـِ الَجَساَعةِ   ل د 



11 
 

 عميو هللا صمى وقػلو ،،(ٔ) ( َجاِىِميَّة   ِميَتة   َماتَ  ِإالَّ  ، َفَيس ػت   ِشْبخ ا الَجَساَعةَ  ي َفاِرؽ  
ْساَلـِ  ِرْبَقةَ  َخَمعَ  َفَقجْ  ِشْبخ ا اْلَجَساَعةَ  َفاَرؽَ  َمغْ : )  وسمع   (ٕ) ( ع ش ِقوِ  ِمغْ  اإْلِ

 عغ بعرستيا واإلخبار شأنيا، وتعطيع الجساعة، لدـو عمى الجالة األحاديث جسمة
 :ومشيا الخصأ

 حتى الحق عمى ضاىخيغ أمتي مغ شائفة تداؿ ال: وسمع عميو هللا صمى قػلو -ٔ
 . ٖٜٕ/ٖٔ البخارؼ  رواه . ضاىخوف  وىع هللا أمخ يأتي

 مغ اإلسالـ ربقة خمع فقج شبخ قيج الجساعة فارؽ  مغ: وسمع عميو هللا صمى قػلو -ٕ
 . أحسج رواه . عشقو

 .عميو متفق. جاىمية ميتة مات الجساعة فارؽ  مغ: وسمع عميو هللا صمى وقػلو -ٖ

 كلّ  يتػاتخ لع وإف ونحػىا، األحاديث ىحه أف: وغيخىا األحاديث بيحه االستجالؿ ووجو
 فييا؛ متػاتخ -األمة عرسة وىػ- بيشيا السذتخؾ القجر أف إال لفطا   مشيا واحج  

 حجية عمى دليال   ذلظ كاف تػاتخا   األمة عرسة ثبتت وإذا مشيا، كل في لػجػده
 .اإلجساع

 

 

                                                           

اشخ: ( صحيح البخارؼ: دمحم بغ إسساعيل أبػ عبجهللا البخارؼ الجعفي السحقق: دمحم زىيخ بغ ناصخ الشاصخ الش(ٔ
 ٜىػ : ٕٕٗٔدار شػؽ الشجاة )مرػرة عغ الدمصانية بإضافة تخقيع تخقيع دمحم فؤاد عبج الباقي( الصبعة: األولى، 

ـِ َما َلْع َتك ْغ َمْعِرَية  ٖٗٔٚ، رقع الحجيث ) ٛٚ/  ْسِع َوالصَّاَعِة ِلإِلَما  ( باب الدَّ
اؽ بغ بذيخ بغ شجاد بغ عسخو األزدؼ ( سشغ أبي داود السؤلف: أبػ داود سميساف بغ األشعث بغ إسح(ٕ

ِجْدتاني )الستػفى:  بيخوت  –ىػ( السحقق: دمحم محيي الجيغ عبج الحسيج الشاشخ: السكتبة العرخية، صيجا ٕ٘ٚالدِّ
 ( َباب  ِفي َقْتِل اْلَخَػاِرجِ ٛ٘ٚٗ، رقع الحجيث ) ٕٔٗ/  ٗ: 



12 
 

 ثالثا : مذخوعية االجساع في اقػاؿ العمساء : 

 الخػارج إال ذلظ في يخالف ولع الذخعي اإلجساع حجية تخػ  اإلسالمية السحاىب أكثخ
،   هللا شاء إف سيأتي كسا السعتدلي والشطاـ السخجئة مغ وشائفة الذيعة مغ واإلمامية

 مغ نساذج وىحه األربعة السحاىب أتباع مغ األصػليػف  اإلجساع حجية قخر وقج
  : أقػاليع

 :  الحشفي السحىب

 األوؿ الرجر إجساع صحة عمى الفقياء اتفق( : )  الجراص)  الخازؼ  بكخ أبػ قاؿ
  (ٔ) ( الستكمسيغ جلِّ  محىب وىػ ، خالفو بعجىع يجيء مغ يدع ال هللا حجة وأنو

 عمى ليع كخامة   قصعا   لمعمع مػجب األمة ىحه إجساع أف اعمع: )  الدخخدي وقاؿ
(ٕ) ( الجيغ

 (ٖ)( الجيغ عمى ليع كخامة   شخعا   حجة   األمة ىحه اجتساع: )  وقاؿ  

 جدؼ  ابغ وقاؿ،  (ٗ)( الكافة عشج حجة وىػ: )  القخافي قاؿ : السالكي السحىب
 (٘) ( الجسيػر عشج حجة واإلجساع: )  الػصػؿ تقخيب في الغخناشي

                                                           

 ٕٚ٘/  ٖ: ( الفرػؿ في األصػؿ: أحسج بغ عمي أبػ بكخ الخازؼ (ٔ
ىػ( الشاشخ: ٖٛٗ( أصػؿ الدخخدي السؤلف: دمحم بغ أحسج بغ أبي سيل شسذ األئسة الدخخدي )الستػفى: (ٕ

 ٜٕ٘/  ٔبيخوت :  -دار السعخفة 
 ٜٕٙ/  ٔ( السرجر نفدو : (ٖ
( شخح تشكيح الفرػؿ : أبػ العباس شياب الجيغ أحسج بغ إدريذ بغ عبج الخحسغ السالكي الذييخ بالقخافي (ٗ

 ٖٜٖٔىػ( السحقق: شو عبج الخؤوؼ سعج الشاشخ: شخكة الصباعة الفشية الستحجة الصبعة: األولى، ٗٛٙ )الستػفى:
 ٕٖٗـ :  ٖٜٚٔ -ىػ 
( تقخيب الػصػؿ إلي عمع األصػؿ )مصبػع مع: اإلشارة في أصػؿ الفقو( : أبػ القاسع، دمحم بغ أحسج بغ دمحم (٘

ىػ( ، السحقق: دمحم حدغ دمحم حدغ إسساعيل ، الشاشخ:  ٔٗٚ بغ عبج هللا، ابغ جدؼ الكمبي الغخناشي )الستػفى:
 ٙٛ/  ٔـ :  ٖٕٓٓ -ىػ  ٕٗٗٔلبشاف الصبعة: األولى،  –دار الكتب العمسية، بيخوت 
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 جساعة بمدـو هللا رسػؿ وأْمخ  "  : هللا رحسو الذافعي اإلماـ قاؿ : الذافعي السحىب
 (ٔ)" الزـ   - هللا شاء إف - السدمسيغ إجساع أف في بو ي حتج مسا السدمسيغ

 الفخؽ  إليو ذىب ما: )  البخىاف في الجػيشي السعالي أبػ الحخميغ إماـ قاؿو  
:  الذيخازؼ  وقاؿ، (ٕ) ( حجة الدسعيات في اإلجساع أف السحاىب أىل مغ السعتبخوف 

 ، وجاء (ٖ)( مغيبو عمى مقصػع   األحكاـ أدلة مغ ودليل   الذخع حجج مغ حجة   وىػ) 
 والذيعة لمشطاـ خالفا   حجة  دمحم أمو إجساع: ) الػصػؿ مشياج شخح الدػؿ نياية في

 العسل يجب شخعية حجة اإلجساع أف عمى السدمسيغ أكثخ اتفق)  و (ٗ) ( والخػارج
  (٘) ( والشطاـ والخػارج الذيعة ذلظ في وخالف مدمع كل عمى بو

 ، إلييا السريخ يجب ، عمييا مقصػع   حجة   اإلجساع: )  قيل اف  : الحشبمي السحىب
 قاشعة حجة واإلجساع: )  الشاضخ روضة في قجامة ابغ وقاؿ (ٙ) ( مخالفتو وتحـخ

  (ٔ) ( الجسيػر عشج

                                                           

 ٖٓٗ/  ٔ( الخسالة : الذافعي : (ٔ
جيغ، ( البخىاف في أصػؿ الفقو : عبج السمظ بغ عبج هللا بغ يػسف بغ دمحم الجػيشي، أبػ السعالي، ركغ ال(ٕ

ىػ( السحقق: صالح بغ دمحم بغ عػيزة ، الشاشخ: دار الكتب العمسية ٛٚٗالسمقب بإماـ الحخميغ )الستػفى: 
 ٕٔٙ/  ٔـ :  ٜٜٚٔ -ىػ  ٛٔٗٔلبشاف ، الصبعة: الصبعة األولى  –بيخوت 

اشخ: دار ىػ( ، الشٙٚٗ( المسع في أصػؿ الفقو : أبػ اسحاؽ إبخاليع بغ عمي بغ يػسف الذيخازؼ )الستػفى: (ٖ
 ٚٛ:  ٕٗٗٔ –ـ  ٖٕٓٓالكتب العمسية الصبعة: الصبعة الثانية 

( نياية الدػؿ شخح مشياج الػصػؿ : عبج الخحيع بغ الحدغ بغ عمي اإلسشػؼ الذافعّي، أبػ دمحم، جساؿ الجيغ (ٗ
 ـٜٜٜٔ -ىػٕٓٗٔلبشاف ، الصبعة: األولى -بيخوت-ىػ( ، الشاشخ: دار الكتب العمسية ٕٚٚ)الستػفى: 

( اإلبياج في شخح السشياج : تقي الجيغ أبػ الحدغ عمي بغ عبج الكافي بغ عمي بغ تساـ بغ حامج بغ يحيي (٘
 -ىػ ٙٔٗٔبيخوت، عاـ الشذخ: –الدبكي وولجه تاج الجيغ أبػ نرخ عبج الػىاب ، الشاشخ: دار الكتب العمسية 

 ٖٖ٘/  ٕـ :  ٜٜ٘ٔ
 ٛ٘ٓٔ/  ٗدمحم بغ الحديغ بغ دمحم بغ خمف ابغ الفخاء: ( العجة في أصػؿ الفقو : القاضي أبػ يعمى ، (ٙ
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 الرحابة في مذيػرة ضاىخة تدؿ لع األخبار وىحه"  : هللا رحسو قجامة ابغ وقاؿ
 لشا حرل آحادىا، تتػاتخ لع وإف وىي. والخمف الدمف مغ أحج يجفعيا لع ، والتابعيغ

 ، األمة ىحه شأف عطع وسمع عميو هللا صمى الشبي أف: الزخورؼ  العمع بسجسػعيا
 (ٕ)" الخصأ عغ عرستيا وبيغ

د الذيعة اإلماميَّة اإلجساَع بأنو كلُّ اتِّفاؽ  مجلػؿ اإلجساع عشج اإلماميَّة: ي حجِّ
؛  سػاء  كاف اتِّفاؽ الجسيع، أو البعس، فمػ خال السائة يدتكذف مشو قػؿ السعرـػ

ة، ولػ حَرل مغ اثشيغ، كاف قػليسا  ، ما كاف ح جَّ مغ الفقياء مغ قػؿ السعرـػ
ة ح جَّ

ويقػلػف: "إفَّ قػؿ السعرػـ كاشف عغ الحكيقة، والحجة لمسشكذف ال  .(ٖ)
شة، وال يكػف دليال   في مقابميا  مدتقالِّ لمكذاؼ"، ويخوف أف اإلجساع يجخل في الدُّ

ر بعزيع أنو إنَّسا ي عج مغ بيغ األدلة تكثيخ ا ليا  . (ٗ)ومقابل الكتاب؛ ولحلظ ي قخِّ

يختمف الديجية عغ اإلمامية في تعخيف اإلجساع؛ إذ يخوف  اإلجساع عشج الديجية:اما 
 أف اتِّفاؽ السجتيجيغ عمى أحج وجييغ:

في عرخ   -صمى هللا عميو وسمع  - الػجو األوؿ: اتفاؽ السجتيجيغ مغ أ مة دمحم
،  عمى أمخ 

شيَّة.  وىحا شامل لمِعتخة وغيخىع، ويكاد يتَّفق مع رأؼ الغالب مغ أىل السحاىب الدُّ
                                                                                                                                                                      

( روضة الشاضخ وجشة السشاضخ في أصػؿ الفقو عمى محىب اإلماـ أحسج بغ حشبل: أبػ دمحم مػفق الجيغ عبج (ٔ
هللا بغ أحسج بغ دمحم بغ قجامة الجساعيمي السقجسي ثع الجمذقي الحشبمي، الذييخ بابغ قجامة السقجسي )الستػفى: 

 ٖٛٚ/ ٔ:  ـٕٕٓٓ-ىػٖٕٗٔػ( الشاشخ: مؤسدة الخّياف لمصباعة والشذخ والتػزيع الصبعة: الصبعة الثانية ىٕٓٙ
 ٖٚٛ/  ٔ(السرجر نفدو : (ٕ
ا صػؿ الفقو :  الذيخ محّسج رضا السطّفخ  ، السحقق: الذيخ عّباس عمي الدارعي الدبدوارؼ ،  مخكد الشذخ  ((ٖ

 ٖٕٗ:   الصبعة االولىالتابع لسكتب االعالـ االسالمي ، 
االنرارؼ ، تحقيق : الذيخ دمحم كاضع الخخاساني ، الصبعة االولى ، مؤسدة  فخائج األصػؿ : الذيخ مختزى ((ٗ

 ٖ٘الشذخ االسالمي : 
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بعجه في  -صمى هللا عميو وسمع  -الػجو الثاني: اتِّفاؽ السجتيجيغ مغ ِعتخة الخسػؿ 
، والسخاد بعتخة الخسػؿ: عمي وفاشسة، والحدش اف في عرخىع، ومغ عرخ عمى أْمخ 

كاف مشتدب ا إلى الحدشيغ في كلِّ عرخ  مغ ِقَبل اآلباء، فمػ قاـ إجساع الِعتخة عمى 
ا لإلجساع، وتحجيجىع مغ )ِقَبل اآلباء(  ، وخاَلفيع غيخىع، فال ي عتبخ خالفيع ناقز  أمخ 

جت يخخج بو َمغ كاف مغ ِقَبل اإلناث؛ كأوالد سكيشة بشت الحديغ بغ عمي، فإنيا تدوَّ 
 (ٔ)بسرعب بغ الدبيخ، فسغ كاف مغ جيتيا، فال يجخل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

( ىجاية العقػؿ إلى غاية الدؤؿ في عمع األصػؿ  : الحديغ بغ السشرػر باهلل القاسع بغ دمحم اليسشي ، (ٔ
 ٜٓٗ/  ٔسالمية : الشاشخ: السكتبة اال
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 المبحث الثاني

 شروط االجماع وانهاعه

لكي يكػف االجساع متحققا ويكػف دليال شخعيا  المطلب االول : شروط االجماع :
ممـد االخح بو يجب اف تتػافخ مجسػعة مغ الذخوط يعج مغ دونيا االجساع غيخ 
قادر اف يقف بسحاذاة االدلة االخخػ في بياف الحكع الذخعي ويسكغ اجساؿ ىحه 

 الذخوط مع بياف بديط لكل مشيا في االتي : 

 : أهل اإلجماع:اوال

السجتيجيغ، وأىل  ( عمى ما ذىب اليو اىل االصػؿ ىع  أىل اإلجساع )اف السخاد بػ 
الحل والعقج، وىع الحيغ مَمكػا أدوات االجتياد مغ البالغيغ، فالربي إف افتخَض أنو 

خ عميو َدْرؾ   األحكاـ، فال ثقة بشطخه وشمبو، فالبالغ ىػ الحؼ  بَمغ ر تبة االجتياد، وتيدَّ
 (ٔ).ي عتسج قػلو

: االستقالؿ بالمغة العخبية، ومعخفة بآيات األحكاـ يتػافخ فيو صفات ستّّ ويشبغي أف 
وىػ كسا  - وأحاديث األحكاـ، واإلحاشة بص خؽ الكياس ومخاتب األدلة، وفقو الشفذ

 وإف كشا ن زيف إلى،  (ٕ)يقػؿ الجػيشي: التجرُّب في مآخح الطشػف في مجاؿ األحكاـ
حقق العجَؿ ومرمحة ي  قع وإنداؿ األدلة عميو، بسا أف فقو الشفذ يتصمَّب َفْيع الػا ذلظ

 السدمسيغ في استخالص األحكاـ الذخعيَّة.

وعمى ىحا األساس، فإفَّ العػاـ وَمغ شجا شخف ا قخيب ا مغ العمع، َلع َيِرخ بدبب ما 
ليدػا مغ أىل اإلجساع؛ فال ي عتبخ خالفيع،  - تحمَّى بو مغ السترخِّفيغ في الذخيعة

 ِوفاقيع.خ وال يؤثِّ 
                                                           

 ٕٖٓٔ/  ٕ( البخىاف في أصػؿ الفقو : الجػيشي : (ٔ
 ٕٖٖٔ -ٕٖٓٔ/  ٕ( السرجر نفدو : (ٕ
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ؿ  -وكبار العمساء في الصب والريجلة واليشجسة، والخياضة والفشػف األخخػ  قج ي عػَّ
راتيع، مسا قج يختبط بالتذخيع اإلسالمي؛ بَ  ْيَج أنَّيع ال ي َعجُّوف مغ عمييع في تخرُّ

 (ٔ)أرباب الشطخ واالستجالؿ في مجسػع التذخيع اإلسالمي

لَػرع م عتبخ في أىل اإلجساع، والفَدقة وإف كانػا وقج ذَىب معطع األصػلييغ إلى أفَّ ا
غيغ في العمع مبمَغ السجتيجيغ؛ بيج أنو ال ي عتج بخالفيع وِوفاقيع؛ فإنيع بِفْدقيع بالِ 

وإف كاف ، (ٕ)خارجػف عغ الفتػػ، والفاسق غيخ م رجَّؽ فيسا يقػؿ؛ واَفق، أو خاَلف
 (ٖ)الغدالي يخػ أفَّ خالؼ السجتيج الفاسق م عتبخ

: "وإْف حػػ مغ عمـػ الذخيعة أركاف -يقػؿ اإلماـ الجػيشي  -ا كافخ اما اف كاف 
االجتياد، فال م عتبخ بقػلو أصال ؛ واَفق، أو خاَلف، فإنو ليذ مغ أىل اإلسالـ، 

 (ٗ)والحجة في إجساع السدمسيغ"

خ ىػ التكفيخ مغ عجمو، فإف كفَّخناه، َلع َنعتبفالزابصة فيو السجتيج الس بتجع اما 
خالفو وِوفاقو، وإف َلع ن كفخه، فيػ مغ الس عتبخيغ إذا استجَسع شخائط السجتيجيغ، وقج 

 (٘)َقِبل الذافعي شيادة أىل األىػاء، وَلع ي شدليع مشدلة الَفَدقة

ي قَرج بانِقخاض العْرخ: انِقخاض الس جِسعيغ في عْرخ  :  و  انِقخاض العْرخثانيا :  
 ما.

                                                           

 ٖٔ٘- ٖٓ٘/  ٔ(روضة الشاضخ وجشة السشاضخ في أصػؿ الفقو ابغ قجامة السقجسي : (ٔ
خارؼ الحشفي كذف األسخار شخح أصػؿ البددوؼ السؤلف: عبج العديد بغ أحسج بغ دمحم، عالء الجيغ الب ((ٕ

  ٖٕٚ/  ٖىػ( الشاشخ: دار الكتاب اإلسالمي الصبعة: بجوف شبعة وبجوف تاريخ عجد األجداء: ٖٓٚ)الستػفى: 
 ٖٛٔ/  ٔ(السدترفى : الغدالي : (ٖ
 ٜٛٙ/  ٔ( البخىاف في أصػؿ الفقو : الجػيشي : (ٗ
 ٜٓٙ/  ٔ( السرجر نفدو : (٘
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كع  -يخحسو هللا  -الذافعيُّ ذَىب اإلماـ      إلى أفَّ انِقخاَض العْرخ شْخط  لث بػت ح 
اإلجساع؛ ألنَّو قبل انِقخاض العْرخ إذا بجا لبْعِزيع رأؼ  ِخالؼ رأؼ الَجساعة، فإفَّ 
ا لع َيشعِقْج  ما ضَيخ لو ِمغ االنتياء بسشدلة السػجػد في االبِتجاء، ولػ كاف مػجػد 

إذا اعتَخض لو ذلظ، وال يقع ىحا إال بانِقخاض العْرخ  إجساعيع بجوف قػلو، فكحلظ
 .(ٔ)عمى ذلظ اإلجساع

ػا عمى قػِليع بأفَّ أبا بْكخ      كاف ي دػِّؼ بيغ الشاس في  -رضي هللا عشو  -واحتجُّ
ل ع سخ  في العصايا،  -رضي هللا عشو  -العصايا، وكانػا ال ي خاِلفػنو في ذلظ، ثعَّ فزَّ

فة الجساعة، فمػ كاف اإلجساع قج انعَقج، لسا جاز لع سخ م خاَلفتو، وال ي طغُّ بو م خالَ 
كع اإلجساع. ىع/ كػَف انِقخاض العْرخ شخش ا لث بػت ح   فاقَتزى ذلظ عجَّ

وذىب فخيق آَخخ إلى أفَّ انِقخاض العْرخ ليذ شْخش ا، بل إذا اتَّفقْت األمَّة ولػ     
رْت  يقػؿ ، (ٕ)ِعرست يع مغ الخصأ ووَجب اتِّباعيعفي لْحَطة ، انعَقج اإلجساع، وتقخَّ

ا انعَقج لث بػت  : "وأمَّا عشجنا، انِقخاض العْرخ ليذ بذْخط؛ ألفَّ اإلجساع لسَّ الدخخديُّ
اللة، ضاىى ما أجسعػا عميو السدسػَع  ِعرَسة جسيع األمَّة ِمغ االجتساع عمى الزَّ

ا، وكسا أفَّ الثَّاِبت وذلظ م ػِجب ل -صمَّى هللا عميو وسمَّع  -مغ الخسػؿ  معمع قْصع 
بالشّزِ ال يختزُّ بػْقت دوف وْقت، فكحلظ الثاِبت باإلجساع، ولػ شَخْششا انِقخاض 
حابة كاف  ا؛ ألفَّ بعس التاِبعيغ في عْرخ الرَّ العْرخ، لع َيثب ت اإلجساع أبج 

                                                           

 ٕٜٙ/  ٔ( البخىاف في أصػؿ الفقو : الجػيشي : (ٔ
( اإلحكاـ في أصػؿ األحكاـ السؤلف: أبػ الحدغ سيج الجيغ عمي بغ أبي عمي بغ دمحم بغ سالع الثعمبي (ٕ

 ٔلبشاف :  -دمذق -ىػ( السحقق: عبج الخزاؽ عفيفي الشاشخ: السكتب اإلسالمي، بيخوتٖٔٙاآلمجؼ )الستػفى: 
 /ٖٙٙ 
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حابة، وىكحا ي داِحسيع في الفْتػػ، فَيتػىَّع أف َيبجو لو رأؼ  بعج أف لع َيبَق أحج   ِمغ الرَّ
كع اإلجساع" ؼ إلى سجِّ باب ح   .(ٔ)في القخف الثاني والثالث، فيؤدِّ

وقاؿ األستاذ أبػ إسحاؽ اإلْسفخاييشي وشائفة ِمغ األصػليِّيغ: إف كاف اإلجساع    
مساء عمى قػؿ  كػت جساىيخ الع  قػليِّا لع ي ذتَخط فيو االنِقخاض، وإْف كاف ح رػلو بد 

كع واحج مشيع مِ  غ غيخ إبجاء َنكيخ عميو، فيحا الشَّػع ي ذتَخط في انِعقاده، ووجػب الح 
 .(ٕ)بو اِنقخاض  العْرخ خالي ا عغ إضيار اإلنكار

جسيػر أىل السحاىب عمى أفَّ اإلجساع ال بجَّ لو ِمغ م دَتشج؛ :  م دَتشج اإلجساعثالثا : 
فػَجب أف َيكػف عغ م دتشج،  ألفَّ أىل اإلجساع ليذ لجييع االستقالؿ بإثبات األحكاـ؛

 -وألنَّو لػ انعَقج ِمغ غيخ م دَتشج القتزى إثبات نػع؛ أْؼ: إحجاث دليل بعج الشبي 
 .(ٖ)وىػ باِشل -صمَّى هللا عميو وسمَّع 

وي صِمق األحشاؼ عمى م دَتشج اإلجساع لْفع سَبب اإلجساع 
خخدي: "إفَّ ، (ٗ) يقػؿ الدَّ

ا  شَّةسبب اإلجساع قج َيكػف تػقيف  أمَّا الكتاب، فشحػ اإلجساع عمى ،  ِمغ الِكتاب والدُّ
َمْت َعَمْيك ْع أ مََّيات ك ْع َوَبَشات ك عْ  ﴿ح خمة األمَّيات والبشات، سببو قػلو تعالى:  خِّ   (٘)﴾ ح 

َية، وفي إحجاىسا نْرف  شَّة، فشحػ اإلجساع عمى أفَّ في اليَجيغ الجِّ وأمَّا ِمغ حيث  الدُّ
َية، واإل جساع عمى أنَّو ال يجػز بيع الصعاـ الس ذتَخػ قبل الكْبس، وما أشَبو ذلظ، الجِّ

                                                           

 ٖٚٔ/  ٔ( أصػؿ الدخخدي : (ٔ
 ٖٜٙ/  ٔالجػيشي : ( البخىاف في أصػؿ الفقو : (ٕ
( إرشاد الفحػؿ إلي تحقيق الحق مغ عمع األصػؿ: دمحم بغ عمي بغ دمحم بغ عبج هللا الذػكاني اليسشي (ٖ

كفخ بصشا قجـ لو: الذيخ خميل السيذ والجكتػر  -ىػ( السحقق: الذيخ أحسج عدو عشاية، دمذق ٕٓ٘ٔ)الستػفى: 
 ٜٚـ : ٜٜٜٔ -ىػ ٜٔٗٔي الصبعة: الصبعة األولى ولي الجيغ صالح فخفػر الشاشخ: دار الكتاب العخب

 ٖٔٓ/  ٔ( أصػؿ الدخخدي: الدخخدي : (ٗ
 ٖٖ( سػرة الشداء ، اآلية : (٘
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وِمغ ذلظ ما يكػف م دَتشبص ا باالجتياد عمى ما ،  فإفَّ سببو الدشَّة السخويَّة في الباب
شَّة، وذلظ نحػ إجساعيع عمى تػضيف الَخخاج  ىػ السشرػص عميو مغ الكتاب أو الدُّ

حيغ أراد ذلظ خاَلفو بالؿ مع  -رضي هللا عشو  -سخ عمى أىل الدػاد، فإفَّ ع  
  (ٔ)﴾ َوالَِّحيَغ َجاؤ وا ِمْغ َبْعِجِىعْ  ﴿جساعة مغ أصحابو، حتَّى تال عمييع قػلو تعالى: 

قاؿ: أرػ لَسغ بعجكع في ىحا الَفيء نريب ا، فمػ قدستيا بيشكع، لع َيبَق لَسغ بعجكع 
 .(ٕ)إجساعيع ىحا االسِتشباطفييا نريب، فأجَسعػا عمى قػلو، وسبب 

وحكى عبجالجبَّار عغ قـػ أنَّو يجػز أف يكػف اإلجساع عغ غيخ م دَتشج؛ وذلظ بأْف 
ر العمساء ضْعفو، واعتَبخه  ػاب ِمغ دوف م دتَشج، وىحا الخَّأؼ قخَّ ي ػفِّقيع هللا الختيار الرَّ

حوذ ا  .(ٖ)اآلِمجؼ ش 

ة اإلجساع وثبػت والقائمػف بأنَّو ال َيشعِقج اإلجساع إال  عغ م دتَشج، قج اتَّفقػا عمى صحَّ
يَّتو  جِّ وؼ عغ بعس العمساء ِمغ أنَّو إذا كاف  -وإذا كاف الس دتَشج دليال   -ح  إال ما ر 

ا لمسعشى الس جَسع عميو، فإفَّ الح كع يكػف ثابت ا بو، وال َيحتاج إلى  الجليل م تػاِتخ ا م فيج 
 .(ٗ)إثباتو باإلجساع

شَّة عجـرابعا :  إذا عارض اإلجساَع َنزّّ :   م خاَلفة اإلجساع لَشّز  في الِكتاب والدُّ
مساء األصػؿ َيختِمفػف: شَّة، فع   ِمغ الِكتاب والدُّ

                                                           

 ٓٔ( سػرة الحذخ ، اآلية : (ٔ
 ٖٗٓ/  ٔ( أصػؿ الدخخدي: الدخخدي : (ٕ
 ٜٚ( ارشاد الفحػؿ: الذػكاني : (ٖ
 ٕٚ( السرجر نفدو  : (ٗ
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فسشيع َمغ َيقػؿ: إف ِمغ شْخط اإلجساع أال يكػف عمى ِخالؼ نّز  في الكتاب أو في 
ا ب وىؤالء  -لػ ف خض أنَّو وَقع  -و الدشَّة، وِمغ ثع ال َيعتبخوف مثل ىحا اإلجساع م عتجِّ

 ىع اإلباضيَّة والطاِىخيَّة.

شَّة  سذ: الذْخط الثاني: أال َيكػف ىشاؾ نزّّ ِمغ كتاب أو س  يقػؿ صاِحب شْمعة الذَّ
شَّة َضالؿ، وال  ي خالف ما أجسعػا عميو؛ فإفَّ اإلجساع عمى ِخالؼ َنّزِ الكتاب أو الدُّ

وكالـ "ابغ حْدـ الطاِىخؼ" واِضح في إفادة ىحا السعشى، ،  (ٔ)ت جسع األمَّة عمى ضالؿ
إما أْف  ويقػؿ: إف اإلجساع ال َيخمػ ِمغ أحج ثالثة أوجو ال رابع ليا بَزخورة العقل:

وإما أف يكػف إجساع الشاس عمى ،  ي جِسع الشاس عمى ما ال نزَّ فيو، وىػ  باشل.
 -َردا قبل مػت رسػؿ هللا ِخالؼ الشّزِ الػاِرد ِمغ غيخ نْدخ أو تخريز لو و 

فخ م جخَّد -صمَّى هللا عميو وسمَّع  أو يكػف إجساع الشاس عمى شيء ،  فيحا ك 
مشرػص، فيحا ىػ َقػلشا، وىحه ِقدسة َضخورية ال َنحيج عشيا أصال ؛ فاتِّباع الشّزِ 
فْخض، سػاء أجسع الشاس عميو أو اختمفػا فيو، ال َيديج الشزَّ مختبة  في وجػب 

باع أْف ي جسع الشاس عميو، وال يػىغ وجػَب اتِّباعو م خاَلفة  الشاس فيو، بل الحقُّ االتِّ 
ة الشّزِ عغ  حقّّ وإِف اخت مف فيو، والباشل باشل وإْف َكث َخ القائمػف بو، ولػال صحَّ

بأفَّ أمَّتو ال يداؿ مشيع َمغ يقػـ بالحق ويقػؿ بو،  -صمَّى هللا عميو وسمَّع  -الشبي 
لقمشا: والباشل باشل وإف أجسع عميو؛ لكغ ال سبيل  حلظ أف ي جِسعػا عمى باِشلفَبص ل ب

، ىػ قْجر   .(ٕ)إلى اإلجساع عمى باشل وكػف اإلجساع ال يقع عمى ِخالؼ الشّزِ
م دمَّع بو عشج جسيػر األصػليِّيغ ال عشج اإلباضيَّة والطاىخيَّة فقط؛ نعع، إنو وَرد في 

                                                           

الجيغ الدالسي ، الشاشخ ، مكتبة اإلسكشجرية، دار الكتاب السرخؼ، دار الكتاب ( شمعة الذسذ  : اإلماـ نػر (ٔ
 ٘ٛـ :  ٕٕٔٓالمبشاني ، 

( اإلحكاـ في أصػؿ األحكاـ السؤلف: أبػ دمحم عمي بغ أحسج بغ سعيج بغ حـد األنجلدي القخشبي الطاىخؼ (ٕ
لجكتػر إحداف عباس الشاشخ: دار اآلفاؽ ىػ( السحقق: الذيخ أحسج دمحم شاكخ قجـ لو: األستاذ اٙ٘ٗ)الستػفى: 

 ٔٗٔ/ ٗالججيجة، بيخوت : 
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اإلجساع قج ي عاِرض الشزَّ فَيقزي اإلجساع عمى الشّزِ ك تبيع ما قج ي فيع مشو أف 
شَّة كقػليع:   .(ٔ)إفَّ اإلجساع دليل قاِشع ي حَكع بو عمى الِكتاب والدُّ

شَّة وىػ رأؼ بعس أنرار  كع  الِكتاب والدُّ وِمغ الشاس َمغ يخػ أفَّ اإلجساع َيخفع ح 
ّـِ باألَخػيغ السحىب الحَشفي وبعس السعتدلة، وَيدتجلُّػف عمى ىحا بسد ألة حْجب األ

} ج س  ِو الدُّ قالػا: إف ابغ عباس راَجع فييا ،  (ٕ)ِمغ قػلو تعالى: }َفِإْف َكاَف َلو  ِإْخَػة  َفِِل مِّ
بيا بأخَػيغ، وتال اآلية، واألَخػاف ليدا إخػة ؟ فقاؿ  ع ثساف، فقاؿ لو: كيف َتحج 

كع السشرػص عميو فجؿَّ ذلظ عمى جػاز  ع ثساف: حَجبيا قػم ظ يا غ الـ. نْدخ الح 
باإلجساع، واستجلُّػا كحلظ بأفَّ السؤلَّفة قمػبيع سَقط نريبيع ِمغ الرجقات باإلجساع 

ة  ِمغ ح َجج الذْخع  -رضي هللا عشو  -الس شعِقج في زَمغ ع سخ  وبأفَّ اإلجساع ح جَّ
شَّة، فَيجػز أف َيثب ت الشْدخ بو كالشرػص وا مػِجبة لمِعمع كالِكتاب والدُّ ـ ما ردُّ ، وقج تقجَّ

جس إذا كاف مَعيا أَخػاف، أما األدلَّة األخخػ التي  بو في مدألة تػريث األـ الدُّ
 (ٖ)استجلُّػا بيا، فقج فشَّجىا "عبجالعديد البخارؼ" في حاِشَيتو

شة، فالجسع واِجب  ، فإذا عاَرضو نزّّ ضشِّي ِمغ الِكتاب أو الدُّ وأمَّا اإلجساع الطشِّيُّ
ؿ بيغ الج ليَميغ إْف أمَكغ؛ وذلظ بالتأويل حيث كاف أحجىسا قاِبال  لو بػجو ما، في ؤوَّ

، أو بالتَّخريز حيث كاف أحجىسا قابال  لو، ثع إف  القابل لو ِمغ اإلجساع أو الشّزِ
  لع ي سكغ الجْسع بأحج األمَخيغ، وَجب التَّخجيح وفق ا لقػاِعج التَّخجيح.

ىسا عمى اآلَخخ، وَجب إىساليسا؛ ألفَّ العسل بيسا غيخ فإذا لع ي سِكغ التَّخجيح ألحج
ح م سِكغ، والعسل بأحجىسا دوف اآلَخخ تخجيح بال م خجِّ

(ٗ) 

                                                           

 ٕ٘ٔ/  ٔ(السدترفى : الغدالي : (ٔ
 ٔٔ( سػرة الشداء ، اآلية : (ٕ
/  ٔ( كذف األسخار شخح أصػؿ البددوؼ : عبج العديد بغ أحسج بغ دمحم، عالء الجيغ البخارؼ الحشفي : (ٖ
 ٜٙ٘ -ٜ٘٘/  ٔعمع األصػؿ  : القاسع بغ دمحم اليسشي ، : ( ىجاية العقػؿ إلى غاية الدؤؿ في (ٗ
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كع  شخعيّ  عَسميّ  خامدا :   أف يكػف اإلجساع في ح 

كسا يخػ االماـ  خزَّ اإلجساع بأف يكػف في أمخ مغ األمػر الجيشية ىحا الذخط اف
كع  ،الغدالي في تعخيفو لالجساع ا قػؿ اإلماـ الج ػيشي أف يكػف اإلجساع عمى ح  وأيز 

كع  حادثة؛ َيعشي بو حادثة شخعيَّة، وغيخىا ِمغ التَّعخيفات وقْرخ االجتساع عمى ح 
، ي خِخج اتِّفاَؽ الس جتِيجيغ في السدائل  .(ٔ)الشحػيَّة والعقميَّة والعخفيَّة شخعيّ 

ي خخج األحكاـ االعتقاديَّة؛  وأف يكػف اإلجساع عمى ح كع شخعيّ  عَسمي،   
كالػحجانية، ورسالة الخُّسل، وتبميغيع رسائل ربيع، والعمع باليـػ اآلخخ، وما يكػف فيو، 

وألفَّ السدائل ، (ٕ)كلُّ ىحا ال يجخل في مزسػف كمسة الفقو بالسعشى االصِصالحي
، وإنسا َيخِجع إلى أدلة ال َيجػز فييا تقميج العامِّي لمعالع -أؼ: التػحيجيَّة  -االعتقاديَّة 

 .(ٖ)َيذتخؾ فييا الكل

 

 

 

 

 المطلب الثاني : انهاع االجماع :

عجة تقديسات حدب االساس الحؼ نعتسجه في التقديع وكسا  اإلجساعيسكغ اف نقدع 
 بيشو في االتي :  سا

                                                           

 ٕٔٛ/  ٔ( اإلحكاـ في أصػؿ األحكاـ: اآلمجؼ : (ٔ
 ٙ.: ٜٛ٘ٔ( اصػؿ الفقو : دمحم ابػ زىخة ، الشذخ: القاىخة ) مرخ (:دار الفكخ العخبي (ٕ
 ٕٖٓ/  ٔ( اإلحكاـ في أصػؿ األحكاـ: اآلمجؼ : (ٖ
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 ىسا :  غالتقديع االوؿ : االجساع يكػف عمى نػعي

 وجػب عمى كاإلجساع بالزخورة األمة مغ وقػعو يعمع ما  : القصعياالجساع  – ٔ
 ويكفخ حجة، كػنو وال ثبػتو يشكخ أحج ال الشػع وىحا الدنى، وتحخيع الخسذ الرمػات

  . يجيمو ال مسغ كاف إذا مخالفو

 بَعَجدِ  السشقػؿ أو السذاىج وىػ)  :  بقػلو القصعي اإلجساع السخاقي صاحب عخؼوقج 
 (ٔ) ( السقػؿ   التػاتخ

 وأف: )….  السخاقي صاحب لقػؿ شخحو في -هللا رحسو – الذشكيصي الذيخ وقاؿ
 وبيشو بيشظ يكػف  ال بأف ، تذاىجه أف: األولى:  صػرتيغ في يكػف  القصعي اإلجساع

 وأنت اجتسعػا األعرار مغ عرخ   في السجتيجيغ جسيع أف فخض لػ كسا ، واسصة
 . أمخ   عمى اتفقػا وشاىجتيع حاضخ  

 التػاتخ بعجد السشقػؿ ، الدكػتي دوف  خاصة الشصقي أؼ السقػؿ اإلجساع ىػ:  الثانية
 (ٕ) ( لمسشقػؿ نعت وىػ الشصقي يعشي السقػؿ فقػلو ، الدشج شبقات جسيع في

 ىػ األصػلييغ عشج قاشعة حجة ىػ الحؼ اإلجساع أف واعمع: )  وقيل فيو ايزا  
 ، التػاتخ بعجد السشقػؿ أو ، السذاىج القػلي ىػ:  والقصعي ، الطشي ال القصعي
 (ٖ) ( باآلحاد والسشقػؿ كالدكػتي والطشي

                                                           

السشطػمة في سمظ جسع الجػامع : حدغ بغ عسخ بغ عبج هللا الديشاوني  ( األصل الجامع إليزاح الجرر(ٔ
 ٕٖٓ/  ٔـ : ٕٜٛٔىػ( ،الشاشخ: مصبعة الشيزة، تػنذ ، الصبعة: األولى، ٖٚٗٔالسالكي )الستػفى: بعج 

 -بابا ( نذخ البشػد عمى مخاقي الدعػد السؤلف: عبج هللا بغ إبخاليع العمػؼ الذشكيصي تقجيع: الجاؼ ولج سيجؼ (ٕ
 ٖٚٗ/  ٕأحسج رمدؼ الشاشخ: مصبعة فزالة بالسغخب الصبعة: )بجوف شبعة( )بجوف تاريخ( : 

( محكخة في أصػؿ الفقو السؤلف: دمحم األميغ بغ دمحم السختار بغ عبج القادر الجكشي الذشكيصي )الستػفى: (ٖ
 ٔ٘ٔـ :  ٕٔٓٓ، ىػ( الشاشخ: مكتبة العمـػ والحكع، السجيشة السشػرة الصبعة: الخامدةٖٜٖٔ
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 ، ومطشػف  مقصػع إلى يشقدع اإلجساع: )  - هللا رحسو– قجامة ابغ اإلماـ قاؿو   
 أىل ونقمو وجػدىا مع فيو يختمف ال التي الذخوط مع االتفاؽ فيو و جج ما فالسقصػع

: )  قػلوب  قجامة ابغ كالـ عمى هللا رحسو– بجراف ابغ العالمة وعمق (ٔ) ( التػاتخ
 ، اإلجساع أقداـ الفرل ىحا في ذكخ ، الخ.. ومطشػف  مقصػع إلى يشقدع اإلجساع

 باآلحاد أو بالتػاتخ مشقػؿ إما واحج   وكل سكػتي أو نصقي إما اإلجساع أف ومحرميا
 جسيعيع األمة مجتيجو عميو اتفق ما فيػ الشصقي فأما ، بيانيا وإليظ أربعة فاألقداـ ،

 ما والدكػتي ، إثباتا أو نفيا   الػاقعة في الحكع برخيح نصق مشيع واحج كل إف بحيث
 تػاتخا   يشقل أف إما ىحيغ مغ واحج وكل ، اآلخخ البعس عشو وسكت البعس بو نصق

 ، اآلخخ دوف  البعس بو نصق أو بو نصقػا الكل أف يشقل بأف ، صفتو عمى آحادا أو
 ثع ، آحادا   السشقػؿ الشصقي ثع ، الستػاتخ الشصقي فأقػاىا درجات األقداـ وىحه

 أحجىا تخجيح يكػف  السخاتب ىحه وباعتبار اآلحادؼ الدكػتي ثع ، الستػاتخ الدكػتي
 الجاللة في قصعيتو حيث مغ اإلجساع أقداـ مبيشاوذىب البعس  (ٕ) ( غيخه عمى

 كػف : ثسانية أقداـ ىشا ويتحخر: )  والدشة الكتاب بشرػص لو ومقارنا والثبػت
 اإلجساع كػف  ، والستغ الدشج ضشيي كػنيسا ، والستغ الدشج قصعي والشز اإلجساع
 اإلجساع كػف  ، قصعييسا والشز ضشييسا اإلجساع كػف  ، ضشييسا والشز قصعييسا

 الستغ قصعي الدشج ضشي اإلجساع كػف  ، كحلظ والشز الستغ ضشي الدشج قصعي

                                                           

 ٖ٘ٔ/  ٔ( روضة الشاضخ: ابغ قجامة : (ٔ
عبج القادر بغ أحسج مرصفى بجراف الجومي  ( ندىة الخاشخ العاشخ شخح روضة الشاضخ وجشة السشاضخ :(ٕ

 .ٖٙٛ/ٔـ  : ٜٜ٘ٔ -ىػ ٘ٔٗٔ، دار ابغ حـد لمشذخ ، اإلمارات، لبشاف ، 
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 كػف  ، بالعكذ والشز الستغ ضشي الدشج قصعي اإلجساع كػف  ، كحلظ والشز
 . (ٔ) ( بالعكذ والشز الستغ قصعي الدشج ضشي اإلجساع

 الترخيح:  وىسا القصعي، شخشي أحج فيو اختلَّ  ماوىػ   : الطشياالجساع  - ٕ
 الرخيح واإلجساع الدكػتي، اإلجساع فيذسل.  تػاتخا   ونقمو السجسعيغ، مغ بالحكع

 الشػع؛ ىحا مغ الفقياء كتب في السحكػرة اإلجساعات وأكثخ.  اآلحاد بصخيق السشقػؿ
وعخؼ ايزا انو  .(ٕ) جمجة ثسانيغ الخسخ شارب جمج عمى اإلجساع مغ حكي ما مثل

 اَل  ِبَحْيث   َعَمْيوِ  اْلسجسع َكافَ  ِإذا اْلَسْتغب الطشي يكػف و   . واالستقخاء بالتتبع إال يعمع ال ما
 َأف َفَيْشَبِغي اليشا َنقمو َشِخيق ِباْعِتَبار ضشية يكػف  َوقج َقْصِعيَّة داَلَلة الحكع عمى يجؿ

 يحكع َواَل  اْلسَػاد ِباْعِتَبار يَتَفاَوت َوَذِلظَ  َوَضعفو الطَّغ ق ػَّة الطشييغ تَعارض ِفي يْعَتبخ
ْجَساع ِبَتْقِجيع ْشاَلؽ عمى الطشي الشَّز عمى الطشي اإْلِ   اإْلِ

 مشدػخ، غيخ صخيح صحيح دليل خالؼ عمى تجسع أف يسكغ ال األمة أف واعمع
 أف فإما فانطخ لحلظ، مخالف ا تطشو إجساع ا رأيت وإذا حق، عمى إال تجسع ال فإنيا
ا، أو صخيح، غيخ أو صحيح، غيخ الجليل يكػف   لع خالؼ السدألة في أو مشدػخ 
 اإلجساع حكع إنكار أف عمى واتفقػا الشز عمى يقجـ ال الطشي اإلجساعو   .(ٖ) تعمسو

 (ٗ) لمتكفيخ مػجب غيخ الطشي

                                                           

الجيغ دمحم بغ دمحم بغ دمحم السعخوؼ بابغ أميخ حاج ويقاؿ لو ( التقخيخ والتحبيخ السؤلف: أبػ عبج هللا، شسذ (ٔ
 ٖٖ/ٖـ : ٖٜٛٔ -ىػ ٖٓٗٔىػ( الشاشخ: دار الكتب العمسية الصبعة: الثانية، ٜٚٛابغ السػقت الحشفي )الستػفى: 

-ٖٗ . 
 ٓٗٗ/  ٔ( روضة الشاضخ: ابغ قجامة : (ٕ
ىػ( ، الشاشخ: ٕٜٚبأميخ بادشاه الحشفي )الستػفى: ( تيديخ التحخيخ : دمحم أميغ بغ محسػد البخارؼ السعخوؼ (ٖ

 ٖٙٔ/  ٖبيخوت :  –دار الفكخ 
( شخح مخترخ التحخيخ لمفتػحي السؤلف: أبػ عبج هللا، أحسج بغ عسخ بغ مداعج الحازمي ، مػقع الذيخ (ٗ

 http://alhazme.netالحازمي 
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 أف عمى األمة إجساع: ومثالو،  الشاس مغ كثيخ يعخفو الوىحا الشػع مغ االجساع 
 يفدق، ال بل يكفخ ال فإنو الطشي اإلجساع أنكخ ومغ .الدجس السيخاث في لو الجج
 قاعجة وىشاؾ الطشي، اإلجساع ثبػت عمى العمع أىل بيغ الخالؼ اآلمجؼ نقل وقج
 ال أنو: فالخاجح .السشاصحة فيو ولكغ فيو، إنكار ال السعتبخ الخالؼ أف: العمساء عشج

 .(ٔ) صعب ثبػتو ألف الطشي؛ اإلجساع يخالف الحؼ يبجع وال يفدق

 التقديع الثاني : االجساع الرخيح واالجساع الدكػتي : 

 كل بإبجاء واقعة حكع عمى العرخ مجتيجو يتفق أف وىػ:  الرخيح اإلجساع: اوال 
 يعبخ فعل   أو قػؿ   مشو يرجر مجتيج كل أف أؼ ، قزاء أو بفتػػ  صخاحة رأيو مشيع

 . رأيو عغ صخاحة

 في صخاحة رأييع العرخ مجتيجؼ بعس يبجؼ أف وىػ:  الدكػتي اإلجساع:  ثانيا
 أو فييا أبجػ ما بسػافقة فييا رأييع إبجاء عغ باقييع ويدكت ، قزاء أو بفتػػ  الػاقعة

 (ٕ) (مخالفتو

 القائميغ جسيع عشج حجة ي عتبخ الرخيح اإلجساع فإف القدسيغ ىحيغ حجية عغ أما
 اإلجساع وأما ، ذكخنا مسغ بسخالفتو ي عتج ال مغ إال يخالف ولع اإلجساع بحجية

 .أصال إجساعا اعتباره وفي بل حجيتو في العمساء بيغ وقع قج الخالؼ فإف الدكػتي

 :  وحجيتو -اإلجساع أؼ – أنػاعو:)  الداىجؼ هللا ثشاء حافع الذيخ قاؿ

                                                           

مػقع الذبكة اإلسالمية  ( تيديخ أصػؿ الفقو لمسبتجئيغ السؤلف: دمحم حدغ عبج الغفار ،(ٔ
http://www.islamweb.net 

شباب األزىخ  -ىػ( الشاشخ : مكتبة الجعػة ٖ٘ٚٔ( عمع أصػؿ الفقو السؤلف : عبج الػىاب خالؼ )الستػفى : (ٕ
 ٔ٘ٔ)عغ الصبعة الثامشة لجار القمع( الصبعة : عغ الصبعة الثامشة لجار القمع : 
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 السجتيجيغ اتفاؽ وىػ" ، الفعمي أو ، الشصقي أو ، القػلي أو ، الرخيح اإلجساع-ٔ
 عشج حجة وىػ" معيشة مدألة حكع عمى العرػر مغ عرخ   في أفعاليع أو بأقػاليع

 . اإلجساع بحجية قاؿ مغ جسيع

 ، يفعل أف أو قػال   السدألة في السجتيجيغ بعس يقػؿ أف وىػ" الدكػتي اإلجساع -ٕ
 حجيتو في واختمفػا" إنكار غيخ مغ القػؿ ىحا عمى اشالعيع بعج الباقػف  ويدكت

 :ىي عجميا مغ الدكػتي اإلجساع حجية حػؿ األقػاؿ وأىع (ٔ)…( محاىب عمى

 .وحجة إجساعا ي عتبخ أنو-أ

 . حجة وال بإجساع ليذ -ب

 . بإجساع وليذ حجة ىػ -جػ

 لمسدألة السعاصخيغ السجتيجيغ كل مػت أؼ) العرخ انقخاض بذخط إجساع -د
 (.عمييا السجسع

 بثالثة مقيج الدكػتي اإلجساع في واالختالؼ: )  - هللا رحسو -الذشكيصي الذيخ قاؿ
 .. شخوط

 غيخ الحكع لحلظ ساخصػف  بعزيع أو الداكتيغ أف عمى دليل يقـػ أألّ  ىػ:  األوؿ
 .اتفاقا   بإجساع فميذ دليل   ذلظ عمى قاـ فإف ، بو راضيغ

 قاـ فإف ، عميو مػافقػف  بحلظ راضػف  ك مَّيع الداكتيغ أف عمى دليل   يقـػ أالّ :  الثاني
 ..اتفاقا   إجساع فيػ ذلظ عمى دليل

                                                           

الكػيت ،  –لداىجؼ ، الشاشخ: مخكد السخصػشات والثخاث والػثائق ( تمخيز األصػؿ : حافع ثشاء هللا ا(ٔ
 ٖٕٔ - ٖٕٓـ :  ٜٜٗٔ -ىػ  ٗٔٗٔالصبعة األولى 
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 في لشطخىع عادة تكفي مجة أؼ ، ميمة الدكاتيغ سساع بعج تسزي أف ىػ:  الثالث
 (ٔ) ( واحجا   قػال   بإجساع فميذ السجة تمظ مزي قبيل أما ، القػؿ ذلظ

 الداكتيغ السجتيجيغ رضا عمى تجؿ قخيشة أو أمارة بالدكػت اقتخف  فإف ىحا وعمى
 السجتيج رأؼ معخفة ذلظ في السعتبخ إذ ، سكػتيا   إجساعا   ىحه والحالة ي عجُّ  فال بالحكع

 فعل أو كتابة أو بقػؿ   واقعة السعخفة تكػف  أف ميسا   وليذ ، فييا ومحلبو السدألة في
 ومثل: )  البشاني قاؿ ، الداكتيغ رأؼ بو ي عَخؼ   أف يسكغ آخخ دليل أؼ أو قخيشة أو

 كسا مػافق أنو عمى فتجؿ الداكت مغ الخضا قخيشة قامت لػ ما ، السحكػر الترخيح
 يكػف  أف تقجـ كسا ضابصو ألف ، الدكػتي اإلجساع ىػ ىحا وليذ ، صخح لػ

  (ٕ) ( والدخط الخضا أمارة عغ مجخدا   الدكػت

 

 

 

 

 الخاتمة ونتائج البحث :

 أبخز استخالص ندتصيع البحث ىحا كتابة بإتساـ وتعالى سبحانو هللا مغ أف بعج 
 :يمي فيسا نتائجو أىع و البحث نقط

                                                           

 .ٜٖٗ-ٖٛٗ/ٕ( نثخ الػرود عمى مخاقي الدعػد :  (ٔ
دار الفكخ لمشذخ والتػزيع   ( حاشية العالمة البشاني عمى شخح السحمي عمى جسع الجػامع  : العالمة البشاني ،(ٕ
 :ٕ/ٜٔٙ 
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خيعة إفَّ  .ٔ  تتغيَّخ، ال عامَّة بسبادغَ  جاءْت  - الجقيق بسعشاىا - اإلسالمية الذَّ
 تفديخ في واالجتياد اإلجساع، ِمغ االستفادة األمة وم جتِيجؼ عمساء وعمى

 .نعيذو الحؼ العْرخ م قتَزيات َوْفق السبادغ ىحه وتصبيق
 ىػ اصصالحا معشاه أما و عميو، الترسيع و العـد و االتفاؽ لغة الجساع إف .ٕ

 وفاتو بعج ديشي أمخ عمى دمحم أمة مغ تيجيغلسجا عرخ عمساء اتفاؽ
 جسيػر واتفق الذخعية، األدلة أصػؿ مغ الثالث األصل ىػ اإلجساع أف .ٖ

 ألييا السريخ و اتباعيا يجب شخعية حجة أنو عمى العمساء
 مغ أمخ بحقيق في الػسع واستفخاغ الجيج بحؿ ىػ لغة اإلجتياد معشى أف .ٗ

 اصصالحا معشاه و. السعشػية األمػر أو الحدية األمػر في كاف سػاء األمػر،
 و. الذخعية األحكاـ الستشباط الذخعية األدلة في الشطخ في الػسع بحؿ ىػ
 مجتيج يدسى شخعي حكع إلدراؾ جيجه بحؿ مغ أما

 والدّشة الكخيع بالقخآف عمييا السشرػصِ  األمػر عمى يقع ال اإلجساع أفّ  .٘
 اإلجساع أفّ  أؼ ؛"األمػر مغ أمخ   عمى" الّتعخيف في بو ق رج ما أّما الّشبػّية،

 في أيزا   يشعقج واإلجساع والّمغػية، والع خفّية، والّذخعية، العقمّية، باألمػر يقع
 و جج إف -الّدالـ و الرالة عميو- الّخسػؿ عرخ غيخ العرػر جسيع

 . الّتابعيغ أو الّرحابة عرخ عميو يقترخ وال السجتيجوف،
ػرػ، نتائج أحج حكيقتو في اإلجساعاف  .ٙ  - الخسػؿ دعائسيا أرسى التي الذُّ

 .الكخيع القخآف بحلظ أَمخه كسا - وسمَّع عميو هللا صمَّى
 أف و اإلجساع، في قػليع يعتبخ ال الفاسق تيجا و السبتجع الفقو و العمـػ أف .ٚ

 عمى إجساع أف يسكغ وال اإلجساع انعقاد في بقػليسا يعتسج واألصػلي الفكيو
 مػافقتيسا بجوف  يشعقج أف شخعي حكع
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 أف يدتحيل والخبخة، العمع أىلِ  مغ واجتساعيا وتػّحجىا، الكثيخة اآلراء تعاضج .ٛ
 عغ صجرت ألّنيا قصعّي؛ فييا األمخ ويكػف  خصأ، عمى اجتسعت قج تكػف 

 . واحج   شخز   عغ وليذ مجسػعة  
 قْصعيُّ  َدليل   فييا َيِخدْ  لع التي األمػر كلِّ  في َيتذاَوروف  األوائل السدمسػف  كاف .ٜ

 مذكالت ِمغ َيججُّ  وما تتَّفق سميسة، حمػؿ إلى لمػصػؿ والجَّاللة؛ الثُّبػت
 غيخىسا أو بالجياد، تتعمَّق أو كانت، سياسية

 ميداف في العسل ىحا يجعل أف جل و عد هللا إلى نتػجو البحث ىحا ختاـ في و
 الحسج و. تقريخ أو سيػ أو خصأ كل لشا يغفخ أف و الحداب يـػ الرالحة أعسالو

 و آلو عمى و دمحم شفيعشا و حبيبشا عمى هللا وصمى الرالحات، تتع بشعستو هللا
 . العالسيغ رب هللا الحسج و كثيخا تدميسا سمع و أجسعيغ أصحابو

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المرادر ومراجع البحث : 
 القخاف الكخيع . 
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اإلبياج في شخح السشياج : تقي الجيغ أبػ الحدغ عمي بغ عبج الكافي بغ عمي بغ تساـ  .ٔ
بغ حامج بغ يحيي الدبكي وولجه تاج الجيغ أبػ نرخ عبج الػىاب ، الشاشخ: دار الكتب 

 ـ  ٜٜ٘ٔ -ىػ ٙٔٗٔبيخوت، عاـ الشذخ: –العمسية 
عمي بغ دمحم بغ سالع اإلحكاـ في أصػؿ األحكاـ: أبػ الحدغ سيج الجيغ عمي بغ أبي  .ٕ

ىػ( السحقق: عبج الخزاؽ عفيفي الشاشخ: السكتب ٖٔٙالثعمبي اآلمجؼ )الستػفى: 
 لبشاف  -دمذق -اإلسالمي، بيخوت

اإلحكاـ في أصػؿ األحكاـ: أبػ دمحم عمي بغ أحسج بغ سعيج بغ حـد األنجلدي القخشبي  .ٖ
ـ لو: األستاذ الجكتػر ىػ( السحقق: الذيخ أحسج دمحم شاكخ قجٙ٘ٗالطاىخؼ )الستػفى: 

 إحداف عباس الشاشخ: دار اآلفاؽ الججيجة، بيخوت 
إرشاد الفحػؿ إلي تحقيق الحق مغ عمع األصػؿ: دمحم بغ عمي بغ دمحم بغ عبج هللا  .ٗ

كفخ  -ىػ( السحقق: الذيخ أحسج عدو عشاية، دمذق ٕٓ٘ٔالذػكاني اليسشي )الستػفى: 
ولي الجيغ صالح فخفػر الشاشخ: دار الكتاب  بصشا قجـ لو: الذيخ خميل السيذ والجكتػر

 ـ ٜٜٜٔ -ىػ ٜٔٗٔالعخبي الصبعة: الصبعة األولى 
األصل الجامع إليزاح الجرر السشطػمة في سمظ جسع الجػامع : حدغ بغ عسخ بغ  .٘

ىػ( ،الشاشخ: مصبعة الشيزة، تػنذ ، ٖٚٗٔعبج هللا الديشاوني السالكي )الستػفى: بعج 
  ـٕٜٛٔالصبعة: األولى، 

أصػؿ الدخخدي السؤلف: دمحم بغ أحسج بغ أبي سيل شسذ األئسة الدخخدي )الستػفى:  .ٙ
 بيخوت  -ىػ( الشاشخ: دار السعخفة ٖٛٗ

ا صػؿ الفقو :  الذيخ محّسج رضا السطّفخ  ، السحقق: الذيخ عّباس عمي الدارعي  .ٚ
   الدبدوارؼ ،  مخكد الشذخ التابع لسكتب االعالـ االسالمي ، الصبعة االولى

 ٜٛ٘ٔاصػؿ الفقو : دمحم ابػ زىخة ، الشذخ: القاىخة ) مرخ (:دار الفكخ العخبي  .ٛ
البخىاف في أصػؿ الفقو : عبج السمظ بغ عبج هللا بغ يػسف بغ دمحم الجػيشي، أبػ  .ٜ

ىػ( السحقق: صالح بغ دمحم ٛٚٗالسعالي، ركغ الجيغ، السمقب بإماـ الحخميغ )الستػفى: 
 ٛٔٗٔلبشاف الصبعة: الصبعة األولى  -العمسية بيخوت  بغ عػيزة الشاشخ: دار الكتب

 ـ ٜٜٚٔ -ىػ 
ىػ( ، ٙٔٛالتعخيفات : عمي بغ دمحم بغ عمي الديغ الذخيف الجخجاني )الستػفى:  .ٓٔ

السحقق: ضبصو وصححو جساعة مغ العمساء بإشخاؼ الشاشخ ، الشاشخ: دار الكتب 
  ـٖٜٛٔ-ىػ ٖٓٗٔلبشاف ، الصبعة: األولى –العمسية بيخوت 

تفديخ القخآف العطيع )ابغ كثيخ( السؤلف: أبػ الفجاء إسساعيل بغ عسخ بغ كثيخ  .ٔٔ
ىػ( السحقق: دمحم حديغ شسذ الجيغ ٗٚٚالقخشي البرخؼ ثع الجمذقي )الستػفى: 
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 -بيخوت الصبعة: األولى  -الشاشخ: دار الكتب العمسية، مشذػرات دمحم عمي بيزػف 
 ىػ  ٜٔٗٔ

)مصبػع مع: اإلشارة في أصػؿ الفقو( : أبػ تقخيب الػصػؿ إلي عمع األصػؿ  .ٕٔ
ىػ(  ٔٗٚالقاسع، دمحم بغ أحسج بغ دمحم بغ عبج هللا، ابغ جدؼ الكمبي الغخناشي )الستػفى: 

لبشاف  –، السحقق: دمحم حدغ دمحم حدغ إسساعيل ، الشاشخ: دار الكتب العمسية، بيخوت 
 ـ  ٖٕٓٓ -ىػ  ٕٗٗٔالصبعة: األولى، 

بػ عبج هللا، شسذ الجيغ دمحم بغ دمحم بغ دمحم السعخوؼ بابغ التقخيخ والتحبيخ: أ .ٖٔ
ىػ( الشاشخ: دار الكتب العمسية ٜٚٛأميخ حاج ويقاؿ لو ابغ السػقت الحشفي )الستػفى: 

 ـٖٜٛٔ -ىػ ٖٓٗٔالصبعة: الثانية، 
تمخيز األصػؿ : حافع ثشاء هللا الداىجؼ ، الشاشخ: مخكد السخصػشات والثخاث  .ٗٔ

 ـ  ٜٜٗٔ -ىػ  ٗٔٗٔالكػيت ، الصبعة األولى  –والػثائق 
تيديخ أصػؿ الفقو لمسبتجئيغ السؤلف: دمحم حدغ عبج الغفار ، مػقع الذبكة  .٘ٔ

 http://www.islamweb.netاإلسالمية 
حسػد البخارؼ السعخوؼ بأميخ بادشاه الحشفي تيديخ التحخيخ : دمحم أميغ بغ م .ٙٔ

 بيخوت  –ىػ( ، الشاشخ: دار الفكخ ٕٜٚ)الستػفى: 
جامع البياف في تأويل القخآف: دمحم بغ جخيخ بغ يديج بغ كثيخ بغ غالب اآلممي،  .ٚٔ

ىػ( ، السحقق: أحسج دمحم شاكخ ، الشاشخ: مؤسدة ٖٓٔأبػ جعفخ الصبخؼ )الستػفى: 
 ـ  ٕٓٓٓ -ىػ  ٕٓٗٔولى، الخسالة ، الصبعة: األ

حاشية العالمة البشاني عمى شخح السحمي عمى جسع الجػامع  : العالمة البشاني  .ٛٔ
 دار الفكخ لمشذخ والتػزيع   ،

الخسالة : الذافعي أبػ عبج هللا دمحم بغ إدريذ بغ العباس بغ عثساف بغ شافع  .ٜٔ
ىػ( السحقق: ٕٗٓبغ عبج السصمب بغ عبج مشاؼ السصمبي القخشي السكي )الستػفى: 

 ـ ٜٓٗٔىػ/ٖٛ٘ٔأحسج شاكخ الشاشخ: مكتبو الحمبي، مرخ الصبعة: األولى، 
ب اإلماـ أحسج بغ روضة الشاضخ وجشة السشاضخ في أصػؿ الفقو عمى محى .ٕٓ

حشبل: أبػ دمحم مػفق الجيغ عبج هللا بغ أحسج بغ دمحم بغ قجامة الجساعيمي السقجسي ثع 
ىػ( الشاشخ: مؤسدة ٕٓٙالجمذقي الحشبمي، الذييخ بابغ قجامة السقجسي )الستػفى: 

 ـ ٕٕٓٓ-ىػٖٕٗٔالخّياف لمصباعة والشذخ والتػزيع الصبعة: الصبعة الثانية 
سؤلف: أبػ داود سميساف بغ األشعث بغ إسحاؽ بغ بذيخ بغ سشغ أبي داود ال .ٕٔ

ِجْدتاني )الستػفى:  ىػ( السحقق: دمحم محيي الجيغ عبج ٕ٘ٚشجاد بغ عسخو األزدؼ الدِّ
 بيخوت  –الحسيج الشاشخ: السكتبة العرخية، صيجا 
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سشغ التخمحؼ : دمحم بغ عيدى بغ َسْػرة بغ مػسى بغ الزحاؾ، التخمحؼ، أبػ  .ٕٕ
ىػ(  ،تحقيق : إبخاليع عصػة عػض السجرس في األزىخ الذخيف ٜٕٚػفى: عيدى )الست

مرخ الصبعة: الثانية،  -،  الشاشخ: شخكة مكتبة ومصبعة مرصفى البابي الحمبي 
 ـ ٜ٘ٚٔ -ىػ  ٜٖ٘ٔ

شخح تشكيح الفرػؿ : أبػ العباس شياب الجيغ أحسج بغ إدريذ بغ عبج الخحسغ  .ٖٕ
ىػ( السحقق: شو عبج الخؤوؼ سعج الشاشخ: ٗٛٙالسالكي الذييخ بالقخافي )الستػفى: 

 ـ  ٖٜٚٔ -ىػ  ٖٜٖٔشخكة الصباعة الفشية الستحجة الصبعة: األولى، 
شخح مخترخ التحخيخ لمفتػحي السؤلف: أبػ عبج هللا، أحسج بغ عسخ بغ مداعج  .ٕٗ

 http://alhazme.netالحازمي ، مػقع الذيخ الحازمي 
هللا البخارؼ الجعفي السحقق: دمحم صحيح البخارؼ: دمحم بغ إسساعيل أبػ عبج .ٕ٘

زىيخ بغ ناصخ الشاصخ الشاشخ: دار شػؽ الشجاة )مرػرة عغ الدمصانية بإضافة تخقيع 
 ىػ ٕٕٗٔتخقيع دمحم فؤاد عبج الباقي( الصبعة: األولى، 

شمعة الذسذ  : اإلماـ نػر الجيغ الدالسي ، الشاشخ ، مكتبة اإلسكشجرية، دار  .ٕٙ
 ـ  ٕٕٔٓاب المبشاني ، الكتاب السرخؼ، دار الكت

العجة في أصػؿ الفقو : القاضي أبػ يعمى ، دمحم بغ الحديغ بغ دمحم بغ خمف  .ٕٚ
ىػ( ، حققو وعمق عميو وخخج نرو : د أحسج بغ عمي بغ ٛ٘ٗابغ الفخاء )الستػفى : 

جامعة السمظ دمحم بغ  -سيخ السباركي، األستاذ السذارؾ في كمية الذخيعة بالخياض 
 ـ  ٜٜٓٔ -ىػ  ٓٔٗٔ، الصبعة : الثانية  سعػد اإلسالمية

ىػ( الشاشخ : ٖ٘ٚٔعمع أصػؿ الفقو السؤلف : عبج الػىاب خالؼ )الستػفى :  .ٕٛ
شباب األزىخ )عغ الصبعة الثامشة لجار القمع( الصبعة : عغ الصبعة  -مكتبة الجعػة 

 الثامشة لجار القمع 
 كاضع االنرارؼ ، تحقيق : الذيخ دمحم فخائج األصػؿ : الذيخ مختزى .ٜٕ

 الخخاساني ، الصبعة االولى ، مؤسدة الشذخ االسالمي 
الفرػؿ في األصػؿ : أحسج بغ عمي أبػ بكخ الخازؼ الجراص الحشفي  .ٖٓ

 -ىػ ٗٔٗٔىػ( ، الشاشخ: وزارة األوقاؼ الكػيتية ، الصبعة: الثانية، ٖٓٚ)الستػفى: 
 ـ ٜٜٗٔ

: عسادة البحث العمسي القصعية مغ األدلة األربعة : دمحم دمبي دكػرؼ ، الشاشخ .ٖٔ
بالجامعة اإلسالمية، السجيشة السشػرة، السسمكة العخبية الدعػدية ، الصبعة: األولى، 

 ىػ ٕٓٗٔ
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كذف األسخار شخح أصػؿ البددوؼ السؤلف: عبج العديد بغ أحسج بغ دمحم، عالء  .ٕٖ
ف ىػ( الشاشخ: دار الكتاب اإلسالمي الصبعة: بجو ٖٓٚالجيغ البخارؼ الحشفي )الستػفى: 

 شبعة وبجوف تاريخ . 
الكذف والبياف عغ تفديخ القخآف : أحسج بغ دمحم بغ إبخاليع الثعمبي، أبػ إسحاؽ  .ٖٖ

ىػ( ، تحقيق: اإلماـ أبي دمحم بغ عاشػر ، الشاشخ: دار إحياء التخاث ٕٚٗ)الستػفى: 
  ٕٕٓٓ -، ىػ ٕٕٗٔلبشاف ، الصبعة: األولى  –العخبي، بيخوت 

والفخوؽ المغػية : أيػب بغ مػسى الحديشي  الكميات معجع في السرصمحات .ٖٗ
دمحم  -ىػ( ، السحقق: عجناف دروير ٜٗٓٔالقخيسي الكفػؼ، أبػ البقاء الحشفي )الستػفى: 

 بيخوت  –السرخؼ ، الشاشخ: مؤسدة الخسالة 
لداف العخب : دمحم بغ مكـخ بغ عمى، أبػ الفزل، جساؿ الجيغ ابغ مشطػر  .ٖ٘

بيخوت ،  –ىػ( الشاشخ: دار صادر ٔٔٚلستػفى: األنرارؼ الخويفعى اإلفخيقى )ا
 ىػ  ٗٔٗٔ -الصبعة: الثالثة 

المسع في أصػؿ الفقو : أبػ اسحاؽ إبخاليع بغ عمي بغ يػسف الذيخازؼ  .ٖٙ
 –ـ  ٖٕٓٓىػ( ، الشاشخ: دار الكتب العمسية الصبعة: الصبعة الثانية ٙٚٗ)الستػفى: 

ٕٔٗٗ  
بغ دمحم السختار بغ عبج القادر محكخة في أصػؿ الفقو السؤلف: دمحم األميغ  .ٖٚ

ىػ( الشاشخ: مكتبة العمػـ والحكع، السجيشة السشػرة ٖٜٖٔالجكشي الذشكيصي )الستػفى: 
 ـ  ٕٔٓٓالصبعة: الخامدة، 

ىػ( تحقيق: ٘ٓ٘السدترفى: أبػ حامج دمحم بغ دمحم الغدالي الصػسي )الستػفى:  .ٖٛ
 -ىػ ٖٔٗٔة الصبعة: األولى، دمحم عبج الدالـ عبج الذافي الشاشخ: دار الكتب العمسي

 ـ ٖٜٜٔ
السصمع عمى ألفاظ السقشع : دمحم بغ أبي الفتح بغ أبي الفزل البعمي، أبػ عبج  .ٜٖ

ىػ( ، السحقق: محسػد األرناؤوط وياسيغ محسػد ٜٓٚهللا، شسذ الجيغ )الستػفى: 
 -ىػ ٖٕٗٔالخصيب ،  الشاشخ: مكتبة الدػادؼ لمتػزيع  ، الصبعة: الصبعة األولى 

 ـ  ٖٕٓٓ
السعتسج في أصػؿ الفقو : دمحم بغ عمي الصيب أبػ الحديغ الَبْرخؼ السعتدلي  .ٓٗ

بيخوت الصبعة:  -ىػ( السحقق: خميل السيذ الشاشخ: دار الكتب العمسية ٖٙٗ)الستػفى: 
  ٖٓٗٔاألولى، 

معجع السرصمحات واأللفاظ الفقيية : د محسػد عبج الخحسغ عبج السشعع، مجرس  .ٔٗ
 جامعة األزىخ ، الشاشخ: دار الفزيمة -لذخيعة والقانػف أصػؿ الفقو بكمية ا
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معجع مقاييذ المغة : أبي الحديغ أحسج بغ فاِرس بغ زَكِخّيا ،  السحقق : عبج  .ٕٗ
وف ، الشاشخ : اتحاد الكتاب العخب  ، الصبعة :  الـ دمحم َىار   ـ. ٕٕٓٓىػ =  ٖٕٗٔالدَّ

عمي ابغ القاضي دمحم مػسػعة كذاؼ اصصالحات الفشػف والعمػـ : دمحم بغ  .ٖٗ
ىػ( تحقيق: د. ٛ٘ٔٔحامج بغ محّسج صابخ الفاروقي الحشفي التيانػؼ )الستػفى: بعج 

 ـٜٜٙٔ -بيخوت ، الصبعة: األولى  –عمي دحخوج ، الشاشخ: مكتبة لبشاف ناشخوف 
ندىة الخاشخ العاشخ شخح روضة الشاضخ وجشة السشاضخ:عبج القادر بغ أحسج  .ٗٗ

 ـ  ٜٜ٘ٔ -ىػ ٘ٔٗٔدار ابغ حـد لمشذخ ، اإلمارات، لبشاف ، مرصفى بجراف الجومي ، 
نذخ البشػد عمى مخاقي الدعػد السؤلف: عبج هللا بغ إبخاليع العمػؼ الذشكيصي  .٘ٗ

أحسج رمدؼ الشاشخ: مصبعة فزالة بالسغخب الصبعة:  -تقجيع: الجاؼ ولج سيجؼ بابا 
 )بجوف شبعة( )بجوف تاريخ( 

: عبج الخحيع بغ الحدغ بغ عمي اإلسشػؼ  نياية الدػؿ شخح مشياج الػصػؿ .ٙٗ
-ىػ( ، الشاشخ: دار الكتب العمسية ٕٚٚالذافعّي، أبػ دمحم، جساؿ الجيغ )الستػفى: 

 ـٜٜٜٔ -ىػٕٓٗٔلبشاف ، الصبعة: األولى -بيخوت
ىجاية العقػؿ إلى غاية الدؤؿ في عمع األصػؿ  : الحديغ بغ السشرػر باهلل  .ٚٗ

 القاسع بغ دمحم اليسشي ، الشاشخ: السكتبة االسالمية 
 

 

 

  


