
 الدليل الثالث : االجماع

 ـ تعريف اإلجماع :
ــرر         تيعلــا  م ع  ا لرع  ــُرج  اإلجمــاع ة ــي :  علــا علــ، اةعــقو ه تعاــ: } ةــ: تعــاة،: َ ْر

 } ةه : لجمع اةق و عل، كذا؛ لي : اتفق ا علي:  عل، االتفاق ه تعا: 
الــل، ع عليــ:  -لعــا االــع: ا : اتفــاق ععصهــمي علــرر عــأ اةعلــ   عــأ لعــي   

 بعم تْات: عل، لعر دياي   -تسل  
 ت}م اشصمل هذا اةصعريف عل، خمسي }ي د:

األتل: لن  لــــم  االتفـــــاق عــــأ كـــــل اةعلمـــــاا اةمعصهــــميأه ْـــــ:  لــــ  اتفـــــاق بعـــــ  
هـــــميأه تكـــــذةر اتفـــــاق ايـــــر اةمعصهـــــميأ كاةعاعـــــي تعـــــأ ةـــــ  ت صمـــــل ْيـــــ: شـــــرت  اةمعص

 االجصهاده كما سيُتي 
ا عـاه  دتن عـأ عـال لت ةـ  ي ةـم بعـمه تهـذا  اةثاني: اةمراد باةمعصهميأ عأ كـان ع جـ د 
هــ  اةمقلــ د بقيـــم  علــر عـــأ اةعلــ    كمـــا ســيُتي اة ـــ:و علــ،  ةـــر تعلــ، شـــر  

ا    انقراض اةعلر ل ض 
ال بم لن  ك ن اةمعمع ن عأ اةمسلميأه تال عبرة بإجمـاع األعـ  األخـري ايـر اةثاةث: 

 اةمسلمي  
ات:   ه تال  قع ْي  يات:   -ملسو هيلع هللا ىلص  -اةرابع: اإلجماع إنما  ك ن  عي بعم ْت

اةخــاع: : لن ت ــ ن اةمســُةي اةمعمــع عليهــا عــأ األعــ   اةميايــيه تيخــر  بــذةر األعــ   
 رها تاياةمني يي تاةعقليي 

 ياقس  اإلجماع إة، عمة تقسيمال باعصبا ال عخصلفي :ـ ل}ساو اإلجماع : 
   ْباعصبا   ات: ياقس  اإلجماع إة، إجماع } ةيه تإة، إجماع سك تي 1

لن يصفـا }ـ ل اةعميـع علـ، اةبكـ  بـُن  ق ةـ ا كلهـ : » ْاإلجماع اةق ةي ته  اةلري : 
اةعميع اةشياه ْهذا إن تجـم  عـي }اةعـي بـ: ه تعثل: لن  فعل «هذا  :له لت:  راو

 نقاع  
تاإلجماع اةسك تي لت اإل}ـرا ي هـ :   لن  شـصهر اةقـ ل لت اةفعـل عـأ اةـبع  ْيسـك  

 اةبا} ن عأ إن ا ه   



تعثل: اإلجماع االسصقرائي ته :   لن ت سصقرل ل}ـ ال اةعلمـاا ْـي عسـُةي ْـ:   علـ  خـ:  
 ْيها   

ــــء اةعلمــــاا ْــــي  عيــــي اإلجمــــاع اةســــك تيه ْبعضــــه  اعصبــــره  عــــي  ت}ــــم اخصل
 }اةعيه تبعضه  ة   عصبره  عي لال: ه تبعضه  جعل:  عي ظايي 

تســبا اةخــ:  هــ : لن اةســك ل عبصمــل ةلر ـــا تعمعــ:   ْمــأ  جــ  جانــا اةر ـــا 
تجــقو بــ: }ــال: إنــ:  عــي }اةعــي   تعــأ  جــ  جانــا اةمخاةفــي تجــقو بــ: }ــال: إنــ: ال 

  ا تة   عقو ب: }ال: إن:  عي ظايي  ك ن  عي   تعأ  ج  جانا اةر 
ةــذةر ْــإن اإلجمــاع اةســك تي ال  مكــأ إةــ:ق اةبكــ  عليــ:ه بــل ال بــم عــأ اةا ــر ْــي 

 اةقرائأ تل  ال اةسا صيأه تع:بسال اةمقاو 
ْـإن الــا علـ، اة ــأ اتفـاق اة ــل ت  ـا اةعميــع ْهـ   عــي ظايـيه تإن  لــل 

اةمخاةفـي تعـمو اةر ـا ْـ:  عصـم بـ: اةقعع باتفاق اة ل ْه   عـي }ععيـيه تإن ترجبـ  
  
   تياقس  اإلجماع باعصبا  لهل: إة، إجماع عاعي تخاالي  2

لــ  عــأ هــذا اةــميأ باةضــرت ةه  ْإجمــاع اةعاعــي هــ  إجمــاع عاعــي اةمســلميأ علــ، عــا ع 
  اإلجماع عل، تج ب اةل:ة تاةل و تاةبجه تهذا }ععي ال  ع ز ْي: اةصاازع 

  عــا   عمــع عليــ: اةعلمــاا ه كإجمــاعه  علــ، لن اةــ  ا تإجمــاع اةخاالــي دتن اةعاعــي هــ
عفسم ةلل وه تهذا اةا ع عأ اإلجماع }م  ك ن }ععي اه ت}م  ك ن اير }ععـيه ْـ: بـم 

 عأ اة }   عل، الفص: ةلبك  علي: 
  تياقســ  اإلجمــاع باعصبــا  علــره إةــ، إجمــاع اةلــبابي   ــي ع عــاه ه تإجمــاع 3

 ايره   
صـــ: تاةقعـــع ب } عـــ:ه تال نـــقاع ْـــي  عيصـــ: عاـــم اةقـــائليأ ْإجمـــاع اةلـــبابي  مكـــأ عع ْر

 ببعيي اإلجماع 
تلعــا إجمــاع ايــر اةلــبابي عمــأ بعــمه  ْــإن لهــل اةعلــ  اخصلفــ ا ْيــ: عــأ  يــث إعكــان 
صــ: تاةعلــ  بــ:ه لعــا اةقــ ل ببعيصــ: ْهــ  عــذها جمهــ   األعــي كمــا  ت} عــ:ه تإعكــان ععْر

 سيُتي 



إةــ، إجمــاع ياقلــ: لهــل اةصــ اتره تإجمــاع ياقلــ:   تباعصبــا  نقلــ: إةياــا ياقســ  اإلجمــاع 4
 اآل اده تك: اةقسميأ  بصا  إة، ن ر عأ جهصيأ:

 عأ جهي البي اةاقل تثب ت:ه تعأ جهي ن ع اإلجماع تعرتبص: 
 تياقس  اإلجماع باعصبا  } ت: إة، إجماع }ععيه تإجماع ظاي   -5

ه تاإلجمــاع علــ، عــا ْاإلجمــاع اةقععــي عثــل إجمــاع اةلــبابي اةماقــ ل بــاةص اتر خاالــي
ل  عأ اةميأ باةضرت ة   ع 

 تاإلجماع اة اي كاإلجماع اةسك تي اةذي الا عل، اة أ ْي: اتفاق اة ل 
 ـ  عيي اإلجماع :

 اتفا لهل اةعل  عل، لن اإلجماع  عي شرعيي  عا اتباعها تاةملير إةيها  
 تاةمةيل عل، ثب ل اإلجماع إنما ه  دةيل اةشرع ال اةعقل  

 ةي عل، ك ن اإلجماع  عي :ْمأ األد
 لتال : عأ اة صاب:

يرصَّب ع  اري رر  -ل ا تربريَّأر ةر:  اة ه مري تر م  عر ا} ا  اةرَّس  لر ع أ  برع  عرأ    شر  } ة: تعاة،: َ تر
ير ا   ]اةاساا:  اارل  عرل  سر اَّ ر تر هر ل :  جر ن ل  ةَّ، تر ا تر ر ة  :  عر ا يأر ن  ر ع  ب يل  اة م ؤ   [ 115سر

تجــ: االســصمالل بهــذه اآل ــي لن ع ت عــم عــأ اتبــع ايــر ســبيل اةمــؤعايأ ْــمل علــ، لنــ: 
  راو؛ ْيك ن اتباع سبيل اةمؤعايأ تاجب ا ه تاالجماع سبيل اةمؤعايأ   

ـــأ   -ب نر عر ـــ   ترا هر ت   تر ر  تنر ب ـــاة مرع  ُ ع ر  َ  ترـــ ـــ   ة لاَّـــا ر جر ـــير ل خ  ـــرر ل عَّ ي  ـــص    خر ا  } ةـــ: تعـــاة،: َ ك 
ا ـــ نر بــا    ]نل عمـــران: اة م ا   ع  ت ؤ  [ه ْقـــم تالــء ع تعـــاة، هــذه األعـــي بـــُنه  111 رــر  تر

ه ْل  }اة  األعي ْي اةميأ بما هـ   ـ:ل   ُعرتن بكل ععرت ر تياه ن عأ كل عا رر
ة انــ  ةــ  تــُعر بــاةمعرت  ْــي  ةــر تةــ  تاــ: عــأ اةما ــر ْيــ:ه ْثبــ  لن إجمــاع هــذه 

 ةي  األعي  ا تلنها ال تعصمع عل،  :
ـــ نر  -   ير   َ  تر لرـــ، اةاَّـــا اار عر مر ـــهر ـــع ا ة صر   ن ـــ ا ش  سر ـــي  تر ل ارـــا     ل عَّ عر ـــذرة رر جر كر } ةـــ: تعـــاة،: َ تر

ا   ]اةبقـــرة:  يم  ـــه  لرـــي      شر ـــ ل  عر [ه تاة ســـا: اةعـــمل اةخيـــا ه ت}ـــم جعـــل ع هـــذه 143اةرَّس 
 نـ ا شـهماا ع ْـي األعي شهماا عل، اةااَه تة  كان ا  شـهمتن بباةـل لت خعـُ ةـ   ك

   -ملسو هيلع هللا ىلص  -األ ضه تل}او شهادته  عقاو شهادة اةرس ل 
 ثاني ا: عأ اةساي:



 « ْمأ ل اد ببب  ي اةعاي ْليلقو اةعماعي: » -ملسو هيلع هللا ىلص  -} ة:  -ل
تج: اةمالةي عأ اةبـميث : عـأ }ـال بمـا تقـ ل بـ: جماعـي اةمسـلميأ ْقـم ةـقو جمـاعصه ه 

ء عــا تقــ ل بــ: جماعــي اةمســلميأ ْقــم خــاةء جمــاعصه  اةصــي لعــر بلقتعهــا   تعــأ خــاة
تإنما ت  ن اة فلي ْي اةف ر}يه ُْعا اةعماعي ْ:  مكأ ْيها كاْي افلي عأ ععاـ، كصـابر 

 تال ساير تال }ياَ  
 «  إن لعصي ال تعصمع عل،  :ةي: » -ملسو هيلع هللا ىلص  -ت} ة:  -ب

 صقمعي تمل عل، لالليأ ع يميأ:تاةم: ظ لن هذه اةال ص اةم
 األالل األتل: تج ب اتباع اةعماعي تةقتعهاه تتبري  عفا }صها تعخاةفصها 

 تاألالل اةثاني: علمي هذه األعي عأ اةخعُ تاةض:ةي 
ـــاه تكـــذةر ْـــإن  تهـــذان األالـــ:ن عص:زعـــان: ْـــإن }ـــ ل األعـــي ععصمعـــي ال  كـــ ن إال  ق 

 اةعلمي إنما ت  ن ةق ل اة ل دتن اةبع  
تلعا اةمعق ل : ْه  لن لهل كل علر إ ا اتفق ا عل،  ك  }ضيي ه تجقع ا ب: جقعا 
}اةعا ه ْاةعادة تبيل عل، عثله  اةعقو تاةقعع ب: ه دتن لن  ك ن ةه  عسصام }اةع 

 ه ببيث ال ياصب: تا م عاه  اة، اةخعُ ْي اةقعع بما ةي: بقاةع  


