
 ـ أهل اإلجماع : يشترط في أهل اإلجماع ما يأتي:
الشــرط ال : : أي ينواــوا مــم الالمــاد الموتكــ فم   كناــي فــي جلــ؛ ا جتكــا  الو  ــي  
لي اشــتراط ا جتكــا  المفلــه فــي أهــل اإلجمــاع تــ  فــم ع للــ  تاــ   اإلجمــاع ل ــوي 

 الموتك  المفله اا   الوجو .
  الماتبر في كل مسألة مم له فيكا أثر مم أهل الالم الموتك فم.

أي الماتبــر فــي كــل مســألةل أهــله الالــم فيكــا    ي  يــرهم  فلــي    بكــ ا العاةــ ب فتبــيم
لإلجمـــاع فا اـــة ممنـــو ب مـــم أهـــل الالـــم. فـــل يئتلـــن جلـــ؛  ـــا ت   المســـا ل  فـــ ي 
كااــا المســألة فــي ةلــم المــ فد كــاي الممــ ثوي هــم أهــل اإلجمــاع    ي كااــا المســألة 

 فعكية كاي الاعكاد هم أهل اإلجماع   هن ا ...
 ف  ف  ل  اتااق .  أما الاامي 

الشـــرط اليـــااي: اتاعـــوا ةلـــ  اشـــتراط اإليـــ م  فـــ  ياتبـــر فـــي اإلجمـــاع تـــو: الموتكـــ  
 ال افر الصلي  المرت           أما المنار  ا ت اب ف ةة ف  ياتبر ةن  منارا .

ك ت ب ـــ     جلــ؛ لي ال ـــافر   فــ  ل تمـــا لاـــو االمــممنيما  االمـــةا فـــي تولــه تاـــال :     
ــــ ي  ن يم  ء  النســــاد:    م  ــــم  ــــب يل  ال مه لي أمتــــي   توتمــــ  ةلــــ  » -ملسو هيلع هللا ىلص  -[   تولــــه 111ر  ي 

 « .ض لة
أما الاايه ف اه  ا ل تما ه ا الاموم   لجل جل؛ ا تلن الالمـاد فـي الا الـة : هـل 

 تشترط في أهل اإلجماع أ     تشترط ؟
 ا ل في أهل اإلجماع ل واه  ا ً  فـي ف هب الباض لل  ة م ا شتراط  أي الاايه 

ةمــوم لالمــممنيمم  ةمــوم لالمــةم.  جهــب ا ــر ي للــ  اشــتراط الا الــة  أي الاايــه   
 ف  ل في أهل اإلجماع.

  تيل: لي جكر الاايهه مستنً ا صالًما اةته   عوله في اإلجماع     ف  .
الموتكــ فم     ياتــ  الشــرط اليالــد: يشــترط فــي صــمة اإلجمــاع أي ينــوي تــو: جميــ  

 عـــو: الكيـــر  فـــ جا  ـــالن  امـــ  أ  اثنـــاي مـــم الموتكـــ فم فـــ ي تـــو: البـــاتيم   ياتبـــر 
 لجماًةا .

 الــ ليل ةلــ  جلــ؛ أي لاــو االمــممنيما  لاــو االمــةا ةامــاي فــي الوميــ     بنــاًد ةلــ  
 جل؛ ف ي لجماع أهل الم فنة  م هم   ينوي موة لاكم  اض المة   كلكا .



ف ي تو: الئلااد الراش فم  اتااتكم  م هم   ينوي لجماًةا لاكم  اض المـة    ك ل؛
  اإلجماع لاما هو تو: جمي  المة  لما تع م مم ةموم لاو االمممنيما  االمةا .

فــ  فــ  لجي مــم   ــو: جميــ  الموتكــ فم  يــواد كــاي هــ ا الموتكــ  مشــكوً ا أ   ــامً   
  كـاي مـم أهـل الانـر الـ ع فلـيكم ل نـه لمـه  يواد كاي مم أهل ةنر المومايم أ

فكــــم  صــــا  مــــم أهــــل ا جتكــــا  يــــاةة اااعــــا  اإلجمــــاع .  جلــــ؛ كالتــــا اي لجا أ    
 النما ة  تا الما ثة الموم  ةليكا  هو مم أهل ا جتكا  .

الشــرط الرا ــ : يشــترط فــي أهــل اإلجمــاع أي ينواــوا أميــاد موجــو فم  أمــا المــوا  فــ  
ــ  ا  لــم فبلاــوا   جــة ا جتكــا  مــا: ياتبــر تــولكم    كــ ل؛ الــ فم لــم فوجــ  ا  اــ   أ   جه

 اااعا  اإلجماع.
 فالعاة ب: أي الماضي   ياتبر   المستعبل   فنتظر.

فــالماتبر فــي كــل لجمــاع أهــل ةنــرا مــم الموتكــ فم الميــاد الموجــو فم   كــ  ل فــي 
فــــي ةنــــر مــــم  جلــــ؛ الماضــــر مــــنكم  الاا ــــب. لي اإلجمــــاع تــــو: موتكــــ ع المــــة

الانو   أما اةتبا  جمي  موتك ع المـة فـي جميـ  الانـو  فايـر ممنـم  لي جلـ؛ 
 فم ع لل  ة م ا اتااع  اإلجماع أفً ا .

 ـ مستن  اإلجماع :
  ال  م ةل  ه ا المسألة في اعاط ث ث:

اتاــه جمكــو  المــة ةلــ  أي هــ ا المــة   توتمــ  ل  فــ ليل شــرةي     يمنــم أي  -أ
لجماةكــا ةــم هــوق  أ  تــوً  ةلــ  ،  ايــر ةلــم  أ    ي  ليــل. جلــ؛ لي المــة ينــوي 

 مانومة ةم الئفأ  لج العو: ةل  ، ف  ي  ليل  فأ .
الكير ةل  جواز أي يستن  الموماوي في لجماةكم لل  ال تاب  السـنة   فـل لي  -ب

لة فتاه اإلجمـاع ه ا هو النواب  كما تر  جل؛  اض الالماد  عولكم: ا   فوج  مسأ
ةليكــا ل   فيكــا اــالا   فــ  يوــوز ةنــ هم أي فوجــ  لجمــاع   يســتن  للــ  اــال .  تــ  

 فنوا ه ا المنم ةل  مع ما  ةامة  تواة  كلية :
 فيكا فياي. -ملسو هيلع هللا ىلص  -أ  ها: أي الريو: ت  فيم أتم البياي فما مم مسألة ل   للريو: 

 ةمـوم   لتكـا ةلـ  المسـا ل  الوتـا    ف اـه مـا مـم  ثاايكا: شـمو: الننـوا الشـرةية
 مسألة ل   كمنم ا يت  : ةليكا فنال  اي أ  جلي.



ثاليكـا: أي  اــض الالمـاد تــ  يئاــي ةليـه الــنال فيســت :  ا جتكـا   العيــا    با ــكم 
 يالم النال فيست :  ه.

  ا اكا: ثبا  ايتعراد موا   اإلجماع أي جمي  اإلجماةا  مننوصة.
ا جمــاع المســتن  الــ  ال تــاب : تمــركم الوــ ب أ ــ ا مــم تولــه تاــال  : لل مرمــا فمــم 

ةلــينم أمكــات م مم   فالــ ع يافيــه مـــ لو: الــنال : أي المــرا   ــالم الصــل    الوـــ ب 
 أصل كالم    ت  منل ا جماع ةل  التمركم   ف اي منما تفايا .

  مم ا جماع المستن  ال  السنة : 
الو ب   المستن  الـ  مـا  اا المايـرب فـم شـابة ةـم  يـو: ا جماع ةل  تو كد 

   مم لةفا كا الس   .  -ملسو هيلع هللا ىلص  -، 
 ا جماع ةل  تمركم الوم  فيم المرأب  ةمتكا أ   التكا   المستن  ال  مـ فد 

  تـن   المـرأب ةلـ  ةمتكـا      ةلـ   التكـا ...  :  - ضـي ، ةنـه  –أفي هركرب 
    . 

 ا جمــاع ةلــ  منــ  فيــ  المفاــوم تبــل تب ــه مــم البــا     المســتن  الــ  تــو: 
 . مم افتاع فااما   ف  فباه مت  يعب ه  :  -ملسو هيلع هللا ىلص  –النبي 

ا تلــــن الالمــــاد فــــي جــــواز ايــــتنا  اإلجمــــاع للــــ  ا جتكــــا  أ  العيــــا   فمناــــه  -ج 
 الباض  أجازا الباض .

 جماع : ـ المنام المترتبة ةل  اإل
 لجا ثبا اإلجماع ف ي هنا  أمناًما تترتب ةليه:

أ ً :  جوب اتباةه  مرمة مئالاتـه.  هـ ا مانـ  كواـه موـة.  كترتـب ةلـ  هـ ا المنـم 
 ما يأتي:

   يووز لهل اإلجماع أااسكم مئالاة ما أجماوا ةليه . -أ
    تووز المئالاة لمم يأتي  ا هم . -ب

  صواب     ينوي  فأ . ثااًيا: أي ه ا اإلجماع مه
  كترتب ةل  ه ا المنم ما يأتي:

   يمنم أي يع  لجماع ةل      اال أفً ا . -أ



   يمنم أيً ا أي يع  لجماع ةل      لجماع يافه  فمم ا ة  جل؛ فـ  فـ   -ب
 أي ينوي أم  اإلجماةيم  افً    يتل ام جل؛ تاا ض  ليليم تفاييم    هو ممتن  .

كافة  لي الـر ب أةظـم الئفـأ   تـ  ثبـا  ال لـة  -ملسو هيلع هللا ىلص  -يووز ا ت ا  أمة دمحم     -جـ
 السماية العافاة امتناع لجماع ه ا المة ةل  الئفأ  ال  لة .

   يمنم لألمة أيً ا ت يي  اال تمتاج لليه  فل المة مانومة ةم جلـ؛  ل ـم  - 
 يل أي يوكل جل؛ كل المة .ت  يوكل  اض المة  اض الننوا   كستم

ثالًيا: منـم مهن   ـر المنـم المومـ  ةليـه : لي اإلجمـاع المالـوم يناـر مئالاـه  كمـا يناـر 
 مئالن النال فتركه    أما  ير المالوم فيمتن  ت ايرا .

ـــا: مرمـــة ا جتكـــا    لج يوـــب اتبـــاع اإلجمـــاع  فـــ ي اإلجمـــاع   ينـــوي ل  ةلـــ    ا ًا
 مسعط ل جتكا  . -مالوم  كما هو -اال    جو  النال 

 امًسا: يعوط اعـل  ليـل اإلجمـاع    ا يـتاناد فنعـل اإلجمـاع ةـم اعـل  ليلـه   كسـعط 
 أيً ا البمد ةم ال ليل اكتااًد  اإلجماع .

يا ًيــا: أي فــي اإلجمــاع ت ييــًرا لأل لــة   اصــة  أي المنــم المومــ  ةليــه تــ   : ةليــه 
 النال أيً ا .

ــا  اــ  أي كــاي فــي الصــل يــا ًاا : أي اإلجمــاع تــ  يو اــل الــ ليل المومــ  ةليــه تفاًي
ــا  كمــ فد ا مــا  الــ ع أجماــا المــة ةلــ  تبولــه  الامــل  ــه .  اإلجمــاع يــبب  ظنًي
للترجي    فيع م النال الموم  ةليه ةل   يرا   لجـل جلـ؛ تـ م الصـوليوي اإلجمـاع 

 ةل  ال تاب  السنة .
 


