
 أصول الفقه
 والفرق بینه بین االتفاق ،اإلجماع طرائق العلماء في نقل

 

�ثیًرا نقل �عضهم لإلجماع وطرائقهم المتعددة  شكل عليَّ في �عض الكتب الفقهیة فیُ  أقرأُ  :السؤال

فهل  ،)أجمع العلماء فیما أعلم(فمثًال �قولون: (�غیر خالف نعلمه) أو  ،في التعبیر عن اإلجماع

البن  )اإلجماع(في مقدمة  هذا إجماًعا؟ وهل هناك فرق بین اإلجماع واالتفاق؛ ألنني قرأتُ  عدُّ �ُ 

 ؟)اعظیمً  افرقً  ،و�ین قولنا: لم یتفقوا ا،منا أن بین قولنا: لم ُ�جمعو حزم قوله: (ولیعلم القارئ لكال

أجمع أهل (أو  )أجمع المسلمون (أو  )أجمعت األمة(ق بین قولهم: فرَّ وهل اإلجماع درجات فیُ 

 ، وهكذا؟ )القبلة

و�ینهم اصطالحات معروفة  ،في تعابیرهم متناهیة ةال شك أن العلماء عندهم دق :الجواب

 ،اوأما �النسبة للتفر�ق بین نفي الخالف وحكا�ة اإلجماع ال شك أن هناك فرقً  ،�عتمدونها

الخالف ال شك أنه �منزلة أقل من  ورفعُ  ،فاإلجماع المفترض فیه أنه قول جمیع مجتهدي العصر

أما  ،فقد �خفى علیه و�علمه غیره ،)�غیر خالف نعلمه( :السیما إذا قال ،التصر�ح بنقل اإلجماع

أما نفي الخالف فال یلزم  ،إذا قرر اإلجماع وحكى اإلجماع فال بد أن �كون قد استقرأ واستقصى

ق بین اإلجماع و�ین فرِّ �عضهم �ُ و  ،علمه منه االستقراء واالستقصاء ال سیما إذا أضاف ذلك إلى

 ،ینقل اإلجماع على أنه قول العلماء ،)اإلفصاح(االتفاق �ما هو اصطالح الوز�ر ابن هبیرة في 

 .واالتفاق على أنه اتفاق األئمة األر�عة

وهو أحد األصول  ،مخالفته فال تجوز ،ومخالفته مشاقة ،نه عظیموال شك أن اإلجماع شأ

على  ابل �عضهم یبالغ فیه و�جعله مقدمً  ،التي �عتمد علیها أهل العلم في تقر�ر المسائل العلمیة

لكن یبقى أن  ،وهذه مبالغة ،النصوص؛ ألنه ال �حتمل النسخ وال التأو�ل �خالف النصوص

هل في نقل ممن ینقل اإلجماع قد یتسا ااإلجماع له هیبة ال تجوز مخالفته، على أن �ثیرً 

وقد �كون معروًفا  ،وقد �كون الخالف معروًفا ،فقد ینقل اإلجماع في مسألة فیها خالف ،اإلجماع

صفحتین أو  �عدا أحیانً -یذ�ر اإلجماع و�نقل  -رحمه هللا-النووي اإلمام � ،ذ�ر المخالفلد�ه و�َ 

ینقل فمثًال  ،خفى علیه المخالفنقل اإلجماع و�َ وأحیانا یَ  ،في موضع آخر الخالف -ثالث

اإلجماع على أن صالة الكسوف ُسنة مع قول أبي عوانة في صحیحه (�اب وجوب صالة 

ر منه أن �غفل عن إذا تُ  ،الكسوف) ر من مثل النووي تصوَّ فإنه ال یُ  ،)مستخرج أبي عوانة(صوِّ



واإلمام  ،حینما نقل اإلجماع على أن عیادة المر�ض ُسنة )صحیح البخاري (أن �غفل عن 

مثل والشك أن �ثیًرا من اإلجماعات التي یذ�رها  ،ي �قول: (�اب وجوب عیادة المر�ض)البخار 

یوجد فیها  ،وابن حزم وغیرهم من األئمة ،وابن عبد البر ،وابن المنذر ،وابن قدامة ،النووي 

المخالف؛ ألن العلماء والمجتهدین تفرقوا في األمصار �عد عصر الصحا�ة َفحْصر أقوالهم 

ولوجود  ،العلماء أنه ال إجماع �عد الصحا�ةقرر �عض ولذا �ُ  ،إلى استقراء تامفیحتاج  ،صعب

ِعیها �عض أهل (قال الشو�اني:  ،مثل هذه الخروم في هذه اإلجماعات ودعاوى اإلجماع التي یدَّ

لكثیر من اإلجماعات التي ذ�رها  جد خروم؛ ألنه وُ )العلم تجعل طالب العلم ال یهاب اإلجماع

في نفس طالب العلم و�قف عنده  د هیبةً وجِ وال شك أن نقل اإلجماع یُ  ،�عض من ینقل اإلجماع

أقل األحوال قول السواد األعظم على فمثل هذه اإلجماعات ال شك أنها  ،حتى �قف على مخالف

من یتبعه، ال سیما إذا �ان من األئمة الیؤثَّم  وقول عامة أهل العلم، و�ن وجد المخالف فإنه حینئذٍ 

 الذین تبرأ الذمة بتقلیدهم، وله دلیل شرعي معتبر.

وهي أنَّ اإلجماع عند جماهیر أهل العلم قول جمیع  ،یبقى التنصیص على مسألة مهمة

فسیره ولذا تجده في ت ،واإلمام الطبري ُعرف عنه أنه یرى أن اإلجماع قول األكثر ،المجتهدین

فیذ�ر قول األكثر ثم یردفه �قول المخالف،  ،مما �ختلف فیه أهل العلم ا، أوشیئً مثًال  �سوق قراءة

ر كَ ، وقد ذَ )والصواب في ذلك عندنا القول األول إلجماع الَقَرأة على ذلك( :ثم �قول �عد ذلك

مما یدل على أن اإلجماع عنده  قول األكثر وهذا منصوص علیه، وتداوله أهل العلم  ،الخالف

 ستدرك �مثل هذا.فال �ُ  ،ي �تب األصولعنه ف
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