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 اإلجماع في مقدمة
 : تعريف اإلجماع لغة  

 .مجاعا، فهو جممع وجممع  عليه، يقال: أمجع جيمع إمصدر الفعل الرباعي أمجع :اإلمجاع لغة
 وله يف اللغة معنيان:

   فأمجعوا أمركم: يم على الشيء  ومنه قوله تعاىل: العزم والتصماألول
 ومنه قول الشاعر:

  يا ليت شعري  واملىن ال تنفع          هل أغدون  يوما  وأمري جممع
 : االتفاق ومنه قوهلم أمجع القوم على كذا إذا اتفقوا عليه. الثاين

 
 تعريف اإلجماع اصطالحا:

عطر من  د  صلى اهلل عليه وسلم بعد وفاته، يفويعرف يف االصطالح بأنه اتفاق مجيع جمتهدي أمة حمم
 ، على أمر ديين.العصور

 
 :نة اإلجماع بين األدلة الشرعيةمكا

 من خالل ما يلي: تظهر مكانة اإلمجاع
 أنه أحد األدلة الشرعية املتفق على االحتجاج هبا يف اجلملة.

أن اإلمجاع دليل على وجود دليل شرعي يعتمد عليه وإن خفي علينا، ألن اإلمجاع ال بد له من مستند 
و هان من قياس وحنوه ف، وإن كمن كتاب أو سنة فهو جائز باتفاق عند اجلمهور، وهذا املستند إذا كان

 عند كثري من العلماء.جائز أيضا 
 أن اإلمجاع حجة قاطعة ال يدخله النسخ.

 أن اإلمجاع يشرتك مع الكتاب والسنة يف تكفري منكر القطعي منها. 
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 مسائل اإلمجاع ومقدماته
 :تنبيه
اليت كلمني ، وهي من افرتاضات املتهلابعض مسائل اإلمجاع مسائل افرتاضية ينبغي عدم حبثها واإلشارة  
 ، وبعضها مصادم للنصوص الشرعية صراحة.ائد منها مثل مسألة ارتداد األمةالف

 : اإلمجاع حجة شرعية، ومل خيالف فيه غري من اليعتد  الفه من اإلمامية وحنوهم.مسألة
 : ثبوت اإلمجاع ثبت بالنص الشرعي.مسألة
 لة واحدة.: أمجعوا على أنه ال جيوز أن جتتمع األمة على اخلطأ يف مسأمسألة
: "اليعترب" لصّحة انعقاد اإلمجاع "انقراض العصر، فمىت انعقد اإلمجاع من أهل العصر فهو إمجاع مسألة

صحيح معترب. وهو قول األئّمة الّثالثة وأكثر الفقهاء واملتكّلمني خالفا ملن شرط ذلك. قال ابن قدامة عن 
ول اجلمهور واختاره أبو اخلطاب، فيمتنع رجوع اإلمام أمحد: "وقد أومأ إىل أن ذلك ليس بشرط ... وهو ق

 أحدهم أو رجوعهم عنه". 
: الثهاثوقال ابن بدران عن اإلمام أمحد: "قلت: ومعتمد مذهبه عدم االشرتاط".واملسألة فيها مخسة أقوال.

 أنّه يعترب انقراض العصر يف إمجاع الّصحابة دون إمجاع غريهم.
 ّد بقوله، بل يكون اإلمجاع حّجة عليه.وبناء على هذا لو نشأ خمالٌف مل يعت

وبناء عليه فليس  ،ح لكنه ليس بإمجاع فيما زاد عليهمسألة :األخذ بأقل ما قيل يف املسألة حمل إمجاع صحي
 حجة على ما فوقه.كدية الكتايّب الثّلث" وقد حصل خالف يف الزّائد.فنفي الزيادة ليس بإمجاع.

اع : فيقال األخذ بأكثر ما قيل يف املسألة حمل إمجقيل يف املسألة ة األخذ بأكثر ما: وعكسها مسألمسألة
 صحيح لكنه ليس بإمجاع فيما نقص عنه، وبناء عليه فليس حجة على ما دونه.

م الزيادة على عد: إذا اختلف الناس يف حد السكر، فقيل: مثانون، وقيل: أربعون، فهو إمجاع على مثاله
 ما دونه.، لكنه الينفي اخلالف فيالثمانني
: اإلمجاع على بعض صور املسألة إمجاع صحيح فيما أمجع عليه ، واليستصحب يف الصور األخرى مسألة

إال إذا أمجع عليها أيضا ، ألن كل صورة عبارة عن مسألة مستقلة بذاهتا.ومل أر من ذكر هذه املسألة .واهلل 
 أعلم.
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م منه استصحاب حصل االتفاق على صورة معينة فاليلز مثاله: التأجري املنتهي بالتمليك: له صور كثرية فإذا 
 اإلمجاع يف بقية الصور.

 الجيوز أن يضاد إمجاع إمجاعاً آخر عند اجلمهور، فإن حصل ما ظاهره كذلك فأحدمها غري صحيح.
اإلمجاع البد أن يكون ملستند عند األئّمة األربعة وغريهم ، واملستند قد يكون نصا شرعيا من كتاب أو 

 وقد يكون من أدلة أخرى معتربة من قياس أو قواعد شرعية أو غريها. سنة ،
وجواز اعتماده على االجتهاد والقياس قول األئمة األربعة وهو واقع عندهم .وخالف ابن حزم، والظّاهريّة 

 يف اجلواز.
 ومنعه قوٌم يف القياس اخلفّي، ومنعه قوٌم يف الوقوع.

 الّشريج تقع فيه الفأرة فتموت: يراق قياسا على الّسمن.  مثال وقوع اإلجماع بالقياس:
 :حترمي شحم اخلنزير قياسا على حلمه املنصوص عليه.مثال آخر

: منكر اجملمع عليه الّضرورّي واملشهور واملنصوص عليه كافٌر قطعا.أما غري الضروري وغري القطعي مسألة
 فهل يكفر ؟يظهر عدم تكفريه إن كان اإلمجاع ظنيا.

: إذا كان جمتهدو العصر قد اختلفوا يف مسألة على قولني فيحرم إحداث قول ثالث مطلقا عند ألةمس
اإلمام أمحد رضي الّله عنه وأصحابه وعاّمة الفقهاء وهو قول اجلمهور. قال الكيا اهلراسي: إنه الصحيح، 

، ومل حيكيا خالفه لصرييفوبه الفتوى. وجزم به القفال الشاشي، والقاضي أبو الطيب الطربي والروياين وا
 إال عن بعض املتكلمني.وقيل بالتفصيل :فإن رفع قوال جممعا عليه امتنع وإال فال.

قد أحدثه املتكلمون ليأتوا بأقوال جديدة توافق أهواءهم مما -أي جوزا إحداث قول ثالث –وهذا القول 
 م.خيالف قول السلف ،ولذا قالوا قول السلف أسلم وقول اخللف أعلم وأحك

مسألة : قال بعض العلماء الحيرم إحداث تفصيل يف املسألة املختلف فيها على قولني وحكاه يف املسودة 
 عن أكثر العلماء. وحكى أبو اخلطاب عن أمحد ما يدل عليه.وقيل مينع.

 : إذا اختلف أهل العصر على قولني مستقرين مل يرفع إمجاع َمُن بعدهم خالفهم ألن األقوال المتوتمسألة
 مبوت قائليها.واليكون إمجاعا صحيحا. ونسب لألكثر.
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وتقييده باالستقرار خيرج ما مل يسقر فإن مل يستقر مل يؤثر وجاز اإلمجاع وذلك كخالف الّصحابة أليب 
بكر رضي الّله عنهم يف قتال مانعي الزّكاة وإمجاعهم بعد ذلك على قتاهلم، وكخالفهم يف دفنه صّلى الّله 

 مل يكن استقّر. ؛ إذ اخلالففنه يف بيت عائشة رضي الّله عنهاّي مكان، مثّ أمجعوا على دعليه وسّلم يف أ
 : إذا اختلفوا اجملتهدون على قولني مستقرين مث أمجعوا على أحدمها فهو إمجاٌع وحّجٌة عند األكثر.مسألة

 أما إن مل يستقر القوالن فهو حجة بال إشكال.
رعيات من العقليات والدنيويات وحنوها ، كاإلمجاع على قضايا احلروب مسألة : الينعقد إمجاع يف غري الش

 وحنوها .
 مسألة : الجيوز اتفاق األمة على جهل شيء "مل نكّلف به" يف األصّح.

، وبه قال د هبا وهو أصح الروايتني عن أمحدمسألة: اختلف العلماء يف خمالفة الواحد واإلثنني فقيل يعت
 اجلماعة .
 : اليعتد هبا وبه قال ابن جرير.نيةوالرواية الثا

وقال اجلرجاين إن سوغت اجلماعة للواحد يف ذلك االجتهاد كخالف ابن عباس يف العول اعتد به وإن 
 انكرت اجلماعة على الواحد مل يعتد  الفه كما أنكرت عليه يف الصرف واملتعة.

 وهو قول وجيه وعليه عمل الصحابة رضي اهلل عنهم فيما يظهر لنا.
 : ال يعتد يف اإلمجاع بقول العامة وبه قالت الشافعية واجلمهور.مسألة

مسألة: وال يعتد  الف الفاسق وبه قال اجلرجاين والرازي وأكثر الشافعية ألن من شروط االجتهاد العدالة 
 وألنه التقبل شهادته فاجتهاده كذلك.

 .فهو من أنواع اإلمجاع العملي : إذا اتفق أهل اإلمجاع على عمل ومل يصدر منهم فيه قولمسألة
 مسألة: إمجاع اجملتهدين يف تكليف أو حكم شرعي على الرتك دليل على عدم الوجوب.

 : إذا قال بعض الصحابة قوال وانتشر ىف الباقني وسكتوا ومل يظهر خالفه فهو إمجاعمسألة
 جيب العمل به على األصح.

اد عن صحايب خالفه وهو مما جيرى مبثله القياس واالجته: مسألة: إذا قال الصحايب قوال ومل ينقل مسألة
 فهو حجة نص عليه أمحد يف مواضع.
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: إذا قال الصحايب قوال ال يهتدى إليه قياس فإنه جيب العمل به وجيعل يف حكم التوقيف املرفوع مسألة
 حبيث يعمل به؛ ألنه اليقال من قبيل الرأي .

، هذا إن مل خيالف فيه صحايب آخر ، حجة وإن مل يكن إمجاعامسألة: إمجاع اخللفاء األربعة على حكم 
 : ليس حبجة.يب فقيل حجة أيضا عليهم وقيلفإن خالف فيه صحا

مسألة: الشيء اجملمع عليه إذا تغريت حاله جاز تركه، ألن التغري مسألة جديدة ونازلة، واملراد التغري املؤثر 
 .وهذه يكثر صورها يف النوازل املعاصرة.يف احلكم حبيث يصبح مسألة جديدة خيتلف مناطها

: استصحاب حال اإلمجاع ليس حبجة ، واملراد به أن يكون هناك مسألة جممع عليه مث ينقل حكمها مسألة
 يها.؛ ألهنا ليست عينها بل مقيسة علثبت حكمها بالقياس وليس باإلمجاعلنازلة بالقياس فهذه ي

ن ال ابن عقيل وهو قول أكثر الفقهاء.وتكون داللته ظنية إال إمسألة: جيوز اثبات اإلمجاع  رب الواحد.ق
 احتفت به قرائن ترفعه للقطعية.

 وبناء عليه فال يشرتط التواتر يف نقل اإلمجاع.
 : املبتدع بدعة مكفرة غري معترب يف اخلالف والوفاق.مسألة
 النساء.:قرر العلماء االعتداد يف اإلمجاع مبن بلغ مبلغ رتبة االجتهاد من مسألة
 : اجملتهد إذا كان يف مهلة النظر والنقاش ينتظر به حىت يستقر رأيه ليكون حجة معتربا.مسألة
: األوجه احملكية يف املذاهب الفقهية اليت مل يقل هبا أحد وإمنا هي جمرد ختريج قد يقال به اليعتد هبا مسألة

 يف اإلمجاع.
 حبجية اإلمجاع . : إمجاع الصحابة حجة بال خالف بني القائلنيمسألة
: اإلمجاع السكويت: وذلك بأن يكون من بعضهم كالم مع سكوت الباقني بعد انتشاره من غري أن مسألة

يظهر معهم اعرتاف أو رضا به، وهذا هو اإلمجاع السكويت، وفيه ثالثة عشر مذهبا وأقرهبا أنه حجة وهو 
 قول األكثر .

 وفيه نظر. األكثر.، وترك قول فقيل هو قول الواحد لف العلماء يف الشذوذ ويف حقيقته:: اختمسألة
: أن هو أن يرجع الواحد عن قوله، فمىت رجع عنه مسي شاذا، كما يقال: شذ البعري عن اإلبل بعد وقيل

 أن كان فيها، يسمي شاذا.
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اخلالف الشاذ املبين على املدرك الضعيف فإنه ال يرفع  :التعريفات ما ذكره القرايف بقولهولعل أقرب هذه 
اخلالف بل ينقض يف نفسه" فالشاذ يف احلقيقة هو خمالفة أهل االجتهاد بغري مستند شرعي أو مبدرك 

قواعد  ةضعيف جدا إما بسبب حمض هوى كمن يبيح الربا أو تتبعا لرخص بغري ضابط معترب مع خمالف
 .الشريعة العامة ومقاصدها

اإلمجاع [ قد يكون اخلالف حجة كقد يكون الخالف حجة: قال يف البحر احمليط يف أصول الفقه :]لةمسأ
يف مواضع. منها: منع اخلروج منه إذا احنصر على قولني أو ثالثة. ومنها: تسويغ الذهاب إىل كل واحد 

 هـ. ذلك.أ.من األقوال املختلف فيها. ومنها: كون اجلميع صوابا إن قلنا كل جمتهد مصيب، وغري
 

 األلفاظ املستخدمة يف حكاية اإلمجاع 
 ألفاظ اإلجماع 
الة من الصحابة والتابعني يعربون عن اإلمجاع على السليقة باأللفاظ الد -رمحهم اهلل تعاىل  -كان السلف 

على العموم، وذلك قبل أن يستقر اصطالح العلماء على اعتبار ألفاظ معينة يف حكاية اإلمجاع ، وعدم 
 عتداد بغريها.اال

حيث  - رضي اهلل عنه -وأقدم من نقل عنه حكاية اإلمجاع بألفاظ صرحية يف اإلمجاع عمر بن اخلطاب 
، فإن مل هلل ، فإن مل جتد فبما يف سنة رسول القضاء:  اقض مبا يف كتاب اهللقال يف كتابه املشهور يف ا

 جتد فبما به قضى الصاحلون قبلك  ويف رواية: فبما أمجع عليه الناس. 
سنة  ، ففياهلل اهلل فإن مل جتدوه يف كتاب وورد عن ابن مسعود أنه قال لبعض التابعني: فانظروا يف كتاب

 . أخرجه الدارمي.ل اهلل فما أمجع عليه املسلمون. . ، فإن مل جتدوه يف سنة رسو رسول اهلل 
 

 وقد تلقى التابعون رضي اهلل عنهم هذه العبارات عن الصحابة ، وأضافوا هلا ماشاهبها.
 وقد ذهب بعضهم إىل أنه ال يصح عن أحد من التابعني أنه نقل اإلمجاع.

، ائلاية اإلمجاع يف مسألة من املسقال ويل الدين أبو زرعة العراقي: وال حيفظ عن أحد من التابعني حك
 يقول ذلك ا هـ -رمحه اهلل  -مسعت والدي 
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، وممن اإلمجاع صرحية يف، بل وبعضهم حكاه بعبارات د ثبت عن مجاعة منهم نقل اإلمجاعوالصحيح أنه ق
 :بلفظ صريح  نقل عنه حكاية اإلمجاع
حممد بن سريين   و ،(110احلسن البصري )  ، و(96إبراهيم النخعي ),هـ( 83عبد الرمحن ابن أيب ليلى )

 ( 124حممد بن شهاب الزهري )  ، (117نافع موىل ابن عمر ) ، و(117يمون بن مهران )م  و ،(110)
 

لى ، وألفاظ متباينة، بعضها من ألفاظ اإلمجاع الصرحية وبعضها تدل عوغري هؤالء كثري بعبارات خمتلفة
 .  .   معىن اإلمجاع
 ، وزادوا عليها.بعوا التابعني هذه العبارات عنهموقد تلقى تا

زال العلماء يتناقلون تلك العبارات حىت ظهر التأليف يف علم أصول الفقه، واستفاد العلماء منه يف مث ما 
، يقةواستبعدوا العبارات غري الدق ،ة تدل على اإلمجاع على وجه الدقةالتواضع على اصطالحات معين

االتفاق عن من عرب ب تقد، كما فعل العيين حني انم هذه العبارات يف حكاية اإلمجاعوانتقدوا من استخد
 .اإلمجاع

 وسنعرض هنا ألقسام األلفاظ اليت تستخدم يف حكاية اإلمجاع مع شرح ملا احتاج إىل شرح وبيان:
 ميكن تقسم هذه األلفاظ إىل أقسام عدة مرتبة حسب القوة يف الداللة على اإلمجاع:

 :األول القسم
 رباعي}أمجع{وما تصرف منه مثل:العبارت الصرحية يف حكاية اإلمجاع، وهي مادة الفعل ال

 جممعون عليه. -جممع عليه  - إمجاعهم -اإلمجاع  -إمجاع  -أمجعوا  -أمجع العلماء  
، أو يراد ورد هبا قول اجلمهوكل هذه العبارات تدل على اإلمجاع صراحة ما مل توجد قرينة تدل على أنه يرا

 ، أو بلد معني.إمجاع  حمصور  مبذهب هبا
القرائن أن يعرب عن اإلمجاع يف موضع آخر بقول يدل على أنه قول اجلمهور أو يذكر خالفا  يف ومن هذه 

 املسألة مع حكاية اإلمجاع مما يدل أنه ال يعتد  الف األقل، وحنوها من القرائن.
 مث ألفاظ هذا القسم مراتب حبسب القوة:

أو  ،ها ، أو قاطبة، أو كافة عن كافة أو طراً ة من أوهلا إىل آخر أمجعت األمأمجع املسلمون كلهم  :وأقواها
 .ا مما أكد بصيغ التأكيد املعروفةأمجع أهل القبلة كلهم ، وحنوه
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وإمنا كانت أقوى العبارات ألهنا تدل إمجاع األمة كلها مبا فيهم الصحابة والتابعون ومن بعدهم إىل عصر 
 ناقل اإلمجاع.

صم:  إمجاع السلف وإمجاع األمة فقال يف سياق مناقشته للخوقد أشار ابن تيمية رمحه اهلل إىل الفرق بني
 ، بل وإمجاع األمة ا هـ القول خطأ خالف نص الكتاب والسنة، وإمجاع السلففهذا 

مجاع ، ألن إأقوى العبارات ، وبناء عليه فيكون منإمجاع األمة يتضمن إمجاع الصحابةفهذا يدل أن 
 الصحابة من أقوى أنواع اإلمجاع.

 تليها عبارة: أمجع املسلمون أو األمة، إذا مل تؤكد. مث  -2
.   ، أو قاطبة   .يؤكد كقوهلم  أمجع الصحابة كلهم ، وما أكد منها أقوى مما ملمث  أمجع الصحابة -3
 . إخل
 مث  أمجع العلماء أو أهل العلم. -4

إمكان  ، أووميكن العلم بهاع الصحابة حمصور إمجاع الصحابة  أقوى من هذه العبارة ألن إمجوإمنا كان 
، الظن الغالب كثرية إىل القطع أو  ، وقد يصل العلم به يف أحيانه أقرب من العلم بإمجاع من بعدهمالعلم ب

  الف إمجاع من بعدهم.
مع ; الحتمال أن تكون املسألة اجمللزم منها أن تتضمن إمجاع الصحابةمث إن عبارة ] أمجع العلماء [  ال ي

م ، أو أن حاكي اإلمجاع قصد به علماء عصره ملعاصرته هلازل اليت مل تكن يف عهد الصحابةو عليها من الن
 واطالعه على أقواهلم  الف من قبلهم فلم يدر عنهم.

 ، وحنوها.ااإلمجاع، أمجعو  -بإمجاع  -ليه جممعون ع -مث يلي ذلك عبارات متقاربة مثل: جممع عليه -5 
 ، وإمنا كانت أقل مما قبلها ألن العبارة توحي بأن-فيما أعلم  -إمجاع ، أو ب-فيما أعلم  -مث أمجعوا -6

 العامل مل جيزم باإلمجاع كما يف العبارات قبلها.
 القسم الثاني:

 التعبري باالتفاق وما تصرف منه مثل:
 وباتفاقهم ، وحنوها. -متفق عليه  -باالتفاق  -باتفاق  -اتفقوا  -اتفق العلماء 
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داللة على ة خترجها عن الاجلملة أضعف من القسم األول ألهنا ترد عليها احتماالت كثري وهذ العبارة يف 
أو غري  ،فاق أهل مذهبه، أو أهل بلده، أو اتكي االتفاق اتفاق األئمة األربعة، كأن يكون مراد حا اإلمجاع
 ذلك.

ماء يعرب باالتفاق ض العل، فمن الناحية التطبيقية هناك بعني االتفاق واإلمجاع فهو حمل حبثأما الفرق ب
، تانذا بأن العبارتني عنده مرتادف، وقد يفسر ه: مرة باالتفاق، ومرة باإلمجاعواإلمجاع عن مسألة واحدة

اَ[، وابن شيخ اإلسالم ابن تيمية] أحيان، و ،  والقرايف-رمحه اهلل  -عند ابن عبد الرب  وقد وجدت مثل هذا
 .نه منهج لهلنووي لكن ال يلزم أ، واحزم، وابن رشد

 
ومن هؤالء  -إن شاء اهلل بعد قليل  –وهناك كثري من العلماء يفرقون بني االتفاق واإلمجاع بفروق ستأيت 

بعد أن حكى االتفاق عن بعض العلماء ، مث ذكر أن بعض العلماء انتقد  -رمحه اهلل  -العيين حيث قال 
ل مل يعرف ، فهذا القائباالتفاق دون اإلمجاعهنم قالوا حكايتهم لإلمجاع قال العيين: قلت: فيه نظر أل

 الفرق بني االتفاق واإلمجاع ا هـ 
واإلمجاع  ،تفاقا( األوىل وبغريها إمجاعا، ألن االتفاق اتفاق املذهبقوله وبغريها ا: )وقال العدوي يف حاشيته

 إمجاع األمة ا هـ 
نا مل ، وبني قولبني قولنا مل جيمعوا لكالمنا أن حزم ألنه قال: وليعلم القاريء وحيتمل أنه مذهب البن
 يتفقوا فرقا  عظيما  ا  .هـ

هبيا خالصا ة إذا كان الكتاب كتابا  مذ، خاصق اتفاق املذهبومراد كثري من املصنفني يف مذاهبهم باالتفا
 ، وال يذكر خالف غري املذهب.يعىن باملذهب

لماء بعضهم : االتفاق وهو موافقة العفاق قالكر مراد احلنابلة باالتقال يف مقدمة شرح الزركشي يف سياق ذ 
ة ة معينة، ولو مع خالف غريهم، أو مع روايلبعض ، وهو يف االصطالح اتفاق األئمة األربعة على مسأل

 .هـ  مث ذكر مرادهم باإلمجاع.شاذة عن بعضهم ا
  -علماء ا  .هـإمجاع ال، وباإلمجاع ملراد باالتفاق اتفاق أهل املذهب: واال احلطاب يف شرح قاعدة املؤلفوق

االتفاق ملراد ب. والروايات أقوال مالك . . وقال اخلرشي: ومن الفوائد أن قاعدة املؤلف وغريه أن يريد با
   -، وإذا قالوا اجلمهور عنوا به األئمة ا  .هـاتفاق أهل املذهب، باإلمجاع إمجاع العلماء



 املؤمتر اخلامس عشر للهيئات الشرعية للمؤسسات املالية اإلسالمية

  "اإلمجاع" وأثره يف فقه املعامالت املالية املعاصرة
 

501 

، مما نهارشد اجلد على اتفاقاته وحذر مانتقد ابن ولكن ليس األمر على إطالقه بدليل أن بعض املالكية 
أن  يريدوا  ، إالتفاقاته ألهنا خمروقة بوجود خالفيدل أن االتفاق قد يفهم منه اإلمجاع ولذا انتقدوا ا

 التحذير من اتفاقاته على اتفاق أهل املذهب لوجود خالف مذهيب.
 

حتمال أن يكون املراد اتفاق املذهب ،ألن ظاهرها أما عبارة ] اتفق العلماء [ فالظاهر أنه ال يرد عليه ا
 ، وعليه فتكون مرادفة لإلمجاع.أو بلد معنييدل أهنا غري حمصورة مبذهب 

 
 :الفرق بين االتفاق واإلجماع

 هناك عدة فروق حمتملة:
 ، وقيل إنه مصطلح ابن هبرية.د باالتفاق اتفاق األئمة األربعةفمن الفروق: أن يكون املرا 
 اتفاق املذهب كما هو مصطلح بعض املصنفني يف الكتب املذهبية اليتقد يكون املراد باالتفاق أحيانا و  

 عنيت بتحرير املذهب.
يف مسألة من  ، قال ابن حزم رمحه اهللجيزم العامل باإلمجاع، فذا يعرب باالتفاق الوقد يكون االتفاق ظنيا  

أمجعوا فيما  :املأمومة إذا كانت يف الرأس.. إخل ا  .هـ، ومل أره يقولأن يف  -فيما أظن  -املسائل: واتفقوا 
 ، ألن العامل جيزم باإلمجاع.أظن، مما يدل أن اإلمجاع أقوى عنده

 وعبارة االتفاق مراتب بعضها أقوى من بعض ، وهي على الرتتيب كما يلي:
كد مثل غ التأكيد أقوى مما مل يؤ ا بصي، وما أكد منهالعبارة أقوى ألفاظ مادة االتفاقوهذه اتفق العلماء 

 اتفق العلماء كلهم أو قاطبة أو مجيعهم  ومثلها عبارة  اتفق أهل العلم أو املسلمون.
 وما أكد من هذه العبارة أقوى مما مل يؤكد.أو اتفق املسلمون أو أهل القبلة اتفقت األمة   
 .، وما أكد منها أقوى مما مل يؤكداتفق الصحابة أو السلف  
 اتفق العلماء أو أهل العلم  وحنوها.  
، ضعف مما قبلهاكلها متقاربة وهي أ، وهذه العبارات  ، باتفاق، باالتفاق، باتفاقهم، اتفقوامتفق عليه  

لة أيضا ، وحمتم-ذا كانت العبارة يف كتاب مذهيب وخاصة إ -ألهنا حمتملة إلرادة اتفاق أئمة املذهب 
 كما أهنا حمتملة إلرادة اتفاق العلماء كلهم.  ،إلرادة اتفاق األئمة األربعة
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ريا  ما ، وكثن املراد به اتفاق علماء املذهبفهي أضعف عبارات االتفاق كلها ،أل أما قوهلم  وفاقا 
ليت  تكون من العبارات ا، وعليه فال الكتب اليت تعين بتحرير املذهبيستعملها جمتهدو املذاهب الفقهية يف

 .كلهم  تدل على إمجاع العلماء
 القسم الثالث:

 ، وهذه العبارة تأيت يف املرتبة الثالثة بعد عبارة اإلمجاع واالتفاق.التعبري بنفي اخلالف
 مع العلم أن أكثر من حيكي اإلمجاع إمنا يعين به ما مل يعلم فيه خالفا.

 ومن الناحية التطبيقية فقد اختلف العلم يف داللتها على اإلمجاع على أقوال:
 ول:القول األ

 .اع ، وأنه مرادفة لعبارة اإلمجاعقول من يرى أهنا تدل على اإلمج
 القول الثاين:

 أنه ال يعد إمجاعا 
 القول الثالث:

وبه قال  ،الف منه إمجاعا صحيحًا وإال فالأن العامل إذا كان حميطا  باإلمجاع واخلالف فيكون نفي اخل
 بعض األصوليني.

 ، وإال فال.لعامل فيه بنفي اخلالف فهو إمجاعوابن حزم كأنه يرى أن ما يقطع ا
وبناء عليه فاألقرب أن قول القائل ال أعلم فيه خالفا إمجاع إن كان ممن عرف بسعة االطالع على اخلالف 

، خالف أو ال املسألة هل وقع فيها ، ولذا حيتاج لبحث وتقص يفلكن داللته ظنية على اإلمجاع والوفاق.
منها  يف زكاة البقر: ال أعلم خالفا يف أنه ليس يف أقل من ثالثني -اهلل تعاىل رمحه  -وقد قال الشافعي 

رمحه اهلل  -تبيع، واخلالف يف ذلك مشهور، فإن قوما يرون الزكاة على اخلمس كزكاة اإلبل. وقال مالك 
من  ديف موطئه " ": وقد ذكر احلكم برد اليمني، وهذا مما ال خالف فيه بني أحد من الناس، وال بل -

 البلدان، واخلالف فيه شهري.
 الفرق بين اإلجماع ونفي الخالف:

 يتلخص مما سبق أن الفروق احملتملة بني العبارتني هي كما يلي:
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أن اإلمجاع ما جيزم فيه العامل باإلمجاع ، ونفي اخلالف ما أصاب العامل فيه تردد جعله ال جيرؤ على نقل 
 اإلمجاع الصريح.

ائلها، أو مذهب معني، حبسب اصطالح ق ،اد هبا نفي خالف حمصور ببلد معنيير عبارة نفي اخلالف قد 
 ، فالغالب أن املراد هبا إمجاع العلماء كلهم. الف عبارة اإلمجاع إذا أطلقت

 مراتب عبارة نفي الخالف:
منها  د، وما أكبني أهل الصالة ، أو أهل القبلةبني املسلمني أو بني األمة ،أو ال أعلم خالفا  وأعاله:

 أقوى ما مل يؤكد.
 وما أكد منها أقوى مما مل يؤكد. ، أو بني الصحابة،ال خالف بني السلف 

 ، وحنوها.علماء، أو ال نزاع بني العلماءبني الال أعلم خالفا 
 م.، وعدم اجلز ن اليت قبلها ملا فيها من الرتدد، وهذه دو -فيما علمت  -خالف بني العلماء ال   
، د يراد هبا نفي اخلالف يف املذهب، وهذه أضعف العبارات ألهنا قخالف وحنوها ، بغريبال خالف  

 بهم.، ويريدون هبا نفي اخلالف يف مذهاملصنفون يف كتب املذاهب الفقهيةوهذه عادة ما يستخدمها 
 القسم الرابع:

 ، وهي أضعف العبارات.ليت تدل على قول البعض أو األكثرالعبارات ا
 ، أو حجية بعض أنواع اإلمجاع احملصورة بأهل بلد معني.رى حجية قول اجلمهورتج هبا من يوإمنا حي

 ومن هذه العبارات:
 ، أو اتفق اجلمهور،أو ال خالف بني اجلمهور وحنوها.أمجع اجلمهور

 أمجعوا إال من شذ. 
ا العامل يقوهل،ع من أصحاب القولني املختلفنيأمجعوا معنا، أو لسنا خنتلف، وهذه العبارة تدل على إمجا 

 من كل العلماء.، واليلزم منها أن تكون إمجاعا خلصومه يبني مواضع االتفاق بني املذهبني
من  وجود خالف قدمي للسلف يف املسألة، وبناء فيكون إمجاعا، وهذه العبارة تفيد الفقهاء اليوم جممعون 

 على أحد اإلمجاع يف العصر الثاين، إال على قول من جييز انعقاد وت مبوت قائليها، إذ األقوال ال متاألكثر
 القولني يف العصر األول فيكون إمجاعا صحيحا.

 جل أهل الفتوى.  
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 عامة العلماء إال من شذ.  
 ، فهذا قول األكثر ألنه مل يشمل األنصار.أمجع املهاجرون  
 ، أو عليه عمل أهل املدينة.أمجع أهل املدينة  
 أمجع أهل احلرمني. 
 أمجع أهل الكوفة. 
 هم معتربون يف اإلمجاع.، و ابع التابعني اجملتهدين يف عصرهم، فهذا قول األكثر ألنه خيرج تأمجع التابعون  

 وحنو ذلك من العبارات.
 .العلماء على خالف القول املذكور، وهي تدل على أن العلماء سائر  
 عامة العلماء إال من شذ. 
 ، دون من خالف يف أصلها.إمجاع من القائلني بأصل املسألة ، فهذاأمجع القائلون بكذا  

 القسم الخامس:
 :ى اإلمجاععبارات حمتملة لقول اجلمهور،وحمتملة لقول الكل،أو ليست صرحية يف الداللة عل

الفقهاء علي ذلك ، عامة العلماء، عوام أهل  ، أو: العلماء على ذلكاأللفاظ الدالة على العموم مثل
أو  ،أهل الفقه، أمر املسلمني على ذلك، أو املسلمون على ذلك ،على هذا، فقهاء األمصار العلم، الناس

 األمة على هذا.
ماء مجاع، وقد يراد هبا قول األكثر، أو عل، وما يف معناها عبارات عامة قد يراد هبا اإلوهذه العبارات كلها

أمر بزكاة الفطر صاعا من متر، أو   : أن النيب -رضي اهلل عنهما  -، ولذا ملا ذكر ابن عمر عصر معني
بالناس:  بأن مراده ، فجعل الناس عدله مدين من حنطة  فسره العلماء كالزرقاين وغريهصاعا  من شعري
 ، ال مجيع الصحابة.معاوية ومن تبعه

خصيص ظنية وليس قطعية كاللفظ اخلاص، ولذا يدخله الت وعلى كل فاللفظ العام داللته على عموم أفراده
 بأنواع كثرية من املخصصات.

 مادة الفعل الثالثي )مجع (، وما تصرف منها سواء  كان مزيدة أو غري مزيدة مثل:
 ، أو مجاعتهم.مجاعة العلماء، أو الفقهاء، أواملسلمني -أ 

 ، وحنوها.عند اجلميع، أو مجيعهم -ب 
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 ، وحنوها.ه الفقهاء، أو العلماء، اجتمعوا، جمتمع عليهاجتمعت علي - -ج
يت ،  الف مادة الفعل الرباعي  أمجع  اللى معىن اجلمع واالجتماع والكثرةوهذه العبارات كلها تدل ع

 تدل على العزم والتصميم واإلحاطة بكل العلماء.
 كما أهنم حني ذكرهم لتعريف  ولذا يعرب العلماء عن اإلمجاع بكلمة  اإلمجاع، وليس بكلمة االجتماع،

ضون عن مادة ، ويعر عليهااإلمجاع لغة إمنا يذكرون مادة الفعل الرباعي أمجع ويعرفوهنا، ويذكرون الشواهد 
 الفعل الثالثي وشواهدها.

يستخدمون  ، يف الوقت الذيقد يعرب هبا عن اإلمجاع -إلمجاع قبل استقرار ألفاظ ا -وبعض املتقدمني  
 مة مثل كلهم يقولون أو الناس على ذلك وحنو ذلك.فيه ألفاظا  عا

لماء ، أو حتصره بعبعلماء األمصار دون علماء القرىأمجع علماء األمصار، وهذه العبارة حتصر اإلمجاع 
األمصار املشهورة بالعلم دون غريها مما قد يوجد فيها أفراد قالئل من أهل العلم ومصطلح فقهاء األمصار 

أو  ،بعة أو باألمصار املشهورة بالعلم، أو خاص باألمصار دون القرىاهب األر املذ إما خاص بأصحاب
 . علماء العصر وإن وجد خالف قدمي يف املسألة

 . كانوا يفعلون كذا، وحنوه
اب يقوهلا تابعي حيكي إمجاع الصحابة، مثل قال أحد أصحوهذه العبارة حيتمل أن يراد هبا اإلمجاع مثل أن 

 . فعلون  فإنه يعين هبا أصحاب ابن مسعود:  كانوا يابن مسعود
 القسم السادس:

 عبارات ال تدل على اإلمجاع أو حمتملة لإلمجاع وغريه.
 ومن هذه العبارات:

 ، فهذه العبارة حمتملة ألمرين:: هذا غري واجب باإلمجاع، أو ال يصح باإلمجاع وحنوهاإذا قال
 األول: اإلمجاع على نفي الوجوب أو الصحة.

 ، أو الصحة.نفي اإلمجاع على الوجوب :الثاين
ويت ، فإن ن: إما على التمييز، وإما على احلالأن موضع  اإلمجاع  يف موضع نصب ومثاره من جهة العربية

نفي و ، وإن نويت احلال فه: ال يصح إمجاعا، وتقديرهو إمجاع على نفي الوجوب أو الصحةالتمييز فه
 .: هذا ال يصح جممعا عليه، وتقديرهلإلمجاع على الوجوب أو الصحة
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وأو هذا قول شاذ، أو ال أعلم أحدا  قال هبذا وحنوها من  لماء بقول فالن،إذا قال: مل يتعلق أحد من الع
املسألة على  يف، إذ قد خيتلف العلماء يلزم أن يكون اإلمجاع على خالفها، فهذه العبارات ال العبارات

سباب بالنكارة والشذوذ أ -كم وللح -اء بالشذوذ لنكارته ، سادسها حيكم عليه العلمأقوال مخسة مثال
 ، أو عدم قول أحد من العلماء به أن يكون اإلمجاع على خالفه.، ولذا فال يلزم من شذوذ القول-
 

 إذا قال:  السنة اجملمع عليها  وحنو ذلك فهذه العبارة حمتملة ألمرين:
 ماء على صحته وثبوته.: أن يكون املعىن أن احلديث صحيح أمجع العلاألول 
 : أن يكون املراد أن العلماء أمجعوا على القول به.الثاين 

اإلمجاع على  ، وال يلزم أن يكونلعبارة تنفي اإلمجاع على املسألة، أو مل يتفقوا  فهذه اإذا قال:مل جيمعوا 
 خالف هذه املسألة املنفي عنها اإلمجاع.

 
 اإلمجاعمنوذج تطبيقي يف االستدالل مبسلك 

 اإلجماع مسلك
 : اإلجماع بمسلك والمراد

وهو أن يثبت اتفاق علماء األمة يف بعض العصور على كون وصف معني هو علة حكم األصل، فإن 
 ذلك يكون دليال قاطعا على أن ذلك الوصف هو علة احلكم قطعا.

 :العلية على اإلجماع أمثلة
 على الصغري.اإلمجاع على كون الصغر علة ثبوت والية املال  -
ألخ وجوُد النسبني يف ا -اإلمجاع على أن علة تقدمي األخ من األبوين يف اإلرث على الذي من أب  -

 الشقيق.
 اإلمجاع على أن علة منع القاضي من القضاء وهو غضبان التشويُش املانع من استيفاء النظر يف القضايا.  -

 اإلجماع مسلك معرفة على المساعدة األداة
 

األول : مسلك اإلجماعالمسلك   
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 تحديد المسألة
 

 بيان نص اإلجماع في المسألة
 

 تحديد من حكى اإلجماع
 

 تحديد مستند اإلجماع
 

 تحديد مكانة من حكى اإلجماع واعتبارها لدى العلماء
 

 طريقة معرفة العلة في هذا المسلك
 

من جهة ذاتهتحديد االعتراضات الواردة على االستدالل بدليل اإلجماع   
االعرتاض بعدم تصور 
اإلمجاع فيجيب 
 املستدل بتوضيحه.

االعرتاض على اإلمجاع بطلب 
االستفسار )شرح لفظة غريبة 
يف الدليل أو جمملة( فيجيب 

 املستدل ببيانه.

االعرتاض بكون األخذ بأقل 
ما قيل ليس إمجاعا فيجيب 

 املستدل حبجيته.

   
الل بدليل اإلجماع من جهة ثبوته:االعتراضات الواردة على االستد  

االعرتاض بعدم حجية 
اإلمجاع يف األصل 

فيجيب املستدل بإثبات 
 حجيته.

االعرتاض بعدم حجية اإلمجاع 
السكويت فيجيب املستدل 

 بإثبات حجيته.

االعرتاض بعدم صحة نوع 
اإلمجاع احملكي كاإلمجاعات 
اخلاصة غري املعتربة فيجيب 
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 ن ملاملستدل بإثبات حجيته إ
 يسلم به.

   
 االعتراضات الواردة على االستدالل بدليل اإلجماع من جهة نقله:

القدح يف سند اإلمجاع فيجيب املستدل 
 عن القوادح يف سنده.

القدح بكون سند اإلمجاع خرب آحاد فيجيب 
 املستدل مبنع ذلك أو غريه.

  
مستنده: االعتراضات الواردة على االستدالل بدليل اإلجماع من جهة  

االعرتاض بكون 
اإلمجاع ال مستند له 
فيجيب املستدل بوجود 

 املستند.

االعرتاض بعدم قطعية املستند 
فيجيب املستدل بإثبات 

قطعيته، أو أن القطعية ليست 
 شرطاً فيه

االعرتاض بكون مستند 
اإلمجاع قياسا فيجيب املستدل 

 جبواز ذلك ووقوعه

   
االستدالل بدليل اإلجماع من جهة صفته:االعتراضات الواردة على   

االعرتاض 
بعدم انتشار 
قول اجملتهد يف 
اإلمجاع 
السكويت، 
فيجيب 
املستدل 
 بإثبات ذلك.

االعرتاض 
باحتمال 

املخالفة لقول 
اجملتهد، فيجيب 
املستدل مبطالبة 
املعرتض بإثبات 

 املخالفة.

االعرتاض بوجود 
املخالف قبل 
انقراض العصر، 

ل دفيجيب املست
بعدم اشرتاط 
انقراض العصر، 
أو أن اخلالف 
وقع بعد انقراض 

 العصر.

االعرتاض 
بوجود خالف 
لبعض العلماء 
فيجيب 

املستدل بكونه 
بعد انعقاد 

اإلمجاع أو عدم 
اعتبار خالفه 
لسبب معترب ) 

االعرتاض بوجود 
املخالفة قبل 
اإلمجاع فيجيب 
املستدل بعدم 
ثبوت املخالفة، 
أو أن املخالف 
غري معترب يف 
 اإلمجاع.
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مثل أن يكون 
املخالف تابعياً 
بعد وقوع 
اإلمجاع من 
الصحابة، أو 
أصوليا غري 
 فقيه، أو عامياً،
 أو فاسقاً(.

     
 االعتراضات الواردة على االستدالل باإلجماع من جهة معارضة األدلة له:

االعرتاض مبعارضة 
الكتاب. فيجيب 
املستدل باجلمع أو 

أو إثبات النسخ 
 الرتجيح.

االعرتاض مبعارضة 
السنة. فيجيب 

املستدل باجلمع أو 
إثبات النسخ أو 

 الرتجيح.

االعرتاض مبعارضة 
إمجاع آخر فيجيب 
املستدل باجلمع أو 
إثبات النسخ أو 

 الرتجيح.

االعرتاض مبعارضة 
القياس فيجيب املستدل 

 مبنع ذلك.

    
االستدالل به:االعتراضات الواردة على اإلجماع من حيث   

االعرتاض 
بكون اإلمجاع 
يدل على 
نقيض ما 

ادعاه املستدل 
فيجيب بعدم 

االعرتاض 
بالقول مبوجب 
اإلمجاع وذلك 
بتسليم مقتضى 
اإلمجاع مع بقاء 
اخلالف بينهما 

االعرتاض بأن 
املستدل ال يقول 

مجاع مبقتضى اإل
فيجيب املستدل 

 مبنع ذلك.

االعرتاض 
بالتأويل 
فيجيب 
املستدل 
 باإلحكام.

االعرتاض على 
مطابقة اإلمجاع 
للمطلوب فيجيب 

املستدل 
 باملطابقة.
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صحة 
 االعرتاض.

فيه. فيجيب 
املستدل 

بشمول اإلمجاع 
 لصورة النزاع.

     
 تقرير صحة اإلجماع على العلة

 
 نتائج وتوصيات البحث : 

 التشجيع على البحوث يف جمال مجع مسائل اإلمجاع .
 دراسة مسائل اإلمجاع.التشجيع على 

 يقرتح إخراج موسوعة يف مسائل اإلمجاع يف املعامالت مع دراستها.
 تطوير األدوات العلمية اخلادمة ملسائل اإلمجاع.

 تطبيق األداة العلمية املقرتحة يف البحث على كل مسائل اإلمجاع يف املعامالت.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


