
 أصول الفقه
 متا�عة السلف في المسائل التي أجمعوا علیها

 
إذا وجدنا السلف المتقدمین أجمعوا على حكم مسألة هل نقف عن البحث عنها ونكتفي  :السؤال

 �اجتهادهم أو أنه �ختلف االجتهاد �اختالف الزمان؟

واإلجماع  ،مخالفتهاإذا أجمع السلف على حكم مسألة فاإلجماع حجة قطعیة ال تجوز  :الجواب
وهو الدلیل الثالث �عد  ،وهو حجة عند أهل العلم ،قول جمیع المجتهدین في عصر من العصور

فیجب  ؟!فكیف �إجماع السلف الذین ال �جمعون على ضاللة ،ال �جوز مخالفتهو  ،الكتاب والسنة
واإلجماع �ما هو معلوم ال �كون إال عن  ،وتجب موافقتهم ومتا�عتهم الكف عن البحث عنها

د على الدلیل الذي اعتمده أهل اإلجماع في هذه عتمِ فالحجة في المسألة اإلجماع المُ  ،دلیل
 والمقصود ،عن البحث في هذه المسألة فُّ كُ قل اإلجماع فإنا نَ فإذا نُ  ،ع علیهلِ المسألة ولو لم نطَّ 

یذ�ره �عض أهل العلم �النووي وابن المنذر وابن اإلجماع الحقیقي ال اإلجماع المنخرم الذي 
یذ�رون إجماعات مع أن الخالف في هذه المسائل التي حیث  ،قدامة وغیرهم من أهل العلم

هذه اإلجماعات ال ف ،نفسه الذي نقل اإلجماع وقد یذ�ره العاِلمُ  ،عي علیها اإلجماع معروفادُّ 
خالف ساغ له أن و�ذا ُوجد المُ  ،ب مخالفة هذا الكالمیهاف ،عند طالب العلم وجد هیبةً و�نما تُ  ،تؤثر

ن �ثرة دعاوى اإلجماع التي یدعیها �عضهم إ( :ما قال الشو�انيمثل، وال نقول �خالف �الدلیل
فإذا تحقق أنه �الفعل إجماع وال شك، اإلجماع له هیبة بل  ،)تجعل طالب العلم ال یهاب اإلجماع

ظر في المسألة على جد المخالف نُ و�ن وُ  ،وال تجوز مخالفتهجب اتباعه �هذا فد مخالف وجَ ولم یُ 
 أنها مسألة خالفیة.

قول جمیع  هو إذا لم یوجد مخالف و�ان إجماًعا حقیقی�ا؛ ألن اإلجماع المعتبر اإلجماعف
قول األكثر ف-ابن جر�ر الطبري  :یرى أن اإلجماع قول األكثر مثلن مَ  أما، و مجتهدي العصر

وجرى  ،في �تب األصول هذا قل عنهنُ قد و  ،هذا خالف ما علیه عامة أهل العلمف ،-ا�عده إجماعً 
وفالن  نو�ه قال فال : �ذا و�ذا،القول في تأو�ل قوله تعالى �ذا :فكثیًرا ما �قول ،علیه في تفسیره

والصحیح من األقوال عندنا في  ،وقال �ه فالن: �ذا و�ذا، وقیل :ثم �قول ،و�ذ�رها �أسانیدها
والصحیح في ذلك عندنا  :قال و�ن �ان قراءةً �رنا، إلجماع من ذ ؛-�عني قول األكثر- ذلك �ذا

وغیره یرون اإلجماع  ،عد إجماًعا عند ابن جر�ر الطبري فقول األكثر �ُ  ،ة علیهاإلجماع القَرأَ  ؛كذا
والغالب في مثل  ،ن خالفقد یذ�ر اإلجماع ثم یذ�ر مَ  -رحمه هللا تعالى-والنووي  ،قول الكل

لكن الغالب فیمن �خرم اإلجماع  ،ذ�ر غیرهموقد یَ  ،هم أهل الظاهر خالفهذه اإلجماعات أن المُ 
ألنه ال یرى القیاس  ؛وال �عتد �خالف داود( :و�قولهم، عتد �قولألنه ال �َ  الظاهر�ة؛عند النووي 



كر اإلجماع فمثال ذَ  ،وقد یوَجد خالف ما �قوله مما لم یذ�ره هو ،)الذي هو أحد أر�ان االجتهاد
�اب وجوب عیادة ( :مع أن اإلمام البخاري ترجم في صحیحه ،على أن عیادة المر�ض سنة

 :مع أن أ�ا َعوانة في صحیحه ترجم ،قل اإلجماع على أن صالة الكسوف سنةونَ  )،المر�ض
سواء من النووي أو  ،فُیَتأكَّد منه ،فمثل هذا ال شك أنه نوع تساهل )،وجوب صالة الكسوف نایب(

، لكن على طالب العلم إذا ُذكر اإلجماع أن غیرهممن ابن عبد البر أو  من من ابن قدامة أو
 یها�ه، فال شك أنه ُیوِجد هیبًة حتى ُیوَجد الخالف.
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