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Abstract: 

The problem of research lies in knowing the issues that Muslims have unanimously agreed upon, so that 

the circle of disagreements that makes the conflict between the two different is narrowed, And its 

importance lies in the fact that consensus in religion has a great position, as it is one of the principles to 

which it is referred and relied upon, and a source of the glorious Sharia, after the Qur’an and Sunnah, 

derived from them, confirming what is in them, and interrupting the conflict between people in what they 

differed from them, So God gathered with him mercy and favored the hearts of the nation, as the imams 

’consensus on the general faculties of religion and its origins, and many of its branches were a reason for 

the unity of Muslims, narrowing the circle of disagreement, and the chasm of conflict between the different, 

and therefore it was inevitable for those who wanted infallibility from misstep, and to escape from error 

that He knows what the Muslims have agreed upon regarding matters of religion, so that he can adhere to 

them and act accordingly.This research aims to independently highlight the topic of consensus in 

interpretation, and to know the status of consensus and its impact on collecting the word ummah, and to 
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escape from the mistakes that a Muslim might fall into in his religion, In my research, I followed the 

inductive analytical approach. The research included an introduction in which I talked about the importance 

of the topic and the reasons for choosing it. The research included an introduction in which I spoke about 

the definition of consensus in language and idiom, the order and authority of consensus, the conditions for 

consensus, and the sections of consensus, Then I divided the research into two topics, and in each topic 

several demands, I spoke in the first section about the objections received on consensus in interpretation, 

the benefits of mentioning consensus, and the reasons for stating consensus.Then, in the second topic, I 

talked about the words of the story of consensus, the approaches of commentators on consensus, and 

examples from the consensus of commentators, Then I concluded my research with sources, references and 

indexes. I have reached the following conclusions: that consensus has a great effect in ending the 

disagreement, and that consensus cuts off the argument against those who disagree, and that knowledge of 

consensus shows the size of the matters in which the ummah has agreed so that it closes the way to the 

people of immorality, delusion and corruptors of the religion of Muslims, and that knowledge of consensus 

gives complete confidence in this Religion forms the hearts of Muslims. Peace, mercy and blessings of God 

be upon you.  

Keywords: consensus, interpretation. 

 

 ملخص البحث

تكمن مشكلة البحث يف معرفة املسائل اليت أمجع عليها املسلمون، حبيث تضيق دائرة اخلالفات اليت جتعل النزاع 

يها، مكانة عظيمة، إذ هو أصل من األصول اليت يرجع الله ن اإلمجاع يف الدين وأمهته تكمن أ مستمر بني املختلفني.

عليها، ومصدر من مصادر الشريعة الغراء، بعد الكتاب والسنة مستمد منهما، ومؤكد ملا فيهما، وقاطع للنزاع ويعتمد 

 احلاصل بني الناس فيما اختلفوا فيه منهما

جمع هللا به رمحة منه وفضال قلوب األمة، حيث كان إمجاع االئمة على عامة كليات الدين وأصوله، وكثري من فروعه ف

لعصمة من اسببا يف وحدة املسلمني، وتضييق دائرة اخلالف، وهوة النزاع بني املختلفني، ولذا كان حتما على من أراد 

 أمجع املسلمون عليه من مسائل الدين، ليعتصم هبا، ويعمل مبوجبها. الزلل، والنجاة من اخلطل أن يعرف ما
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احتوى البحث على مقدمة حتدثت فيها عن أمهية املوضوع وأسباب اختياره، واشتمل البحث على التمهيد وفيه 

مث قسمت  .أقسام االمجاع، و شروط اإلمجاع، و حجيتهمرتبة اإلمجاع و ، و تعريف اإلمجاع لغة واصطالحا عنتكلمت 

ى االمجاع االعرتاضات الواردة علالبحث إىل مبحثني، ويف كل مبحث عدة مطالب، فتحدثت يف املبحث األول عن 

مناهج ، و ألفاظ حكاية اإلمجاع مث حتدثت يف املبحث الثاين عن .دواعي ذكر اإلمجاع، و فوائد ذكر اإلمجاع، و يف التفسري

مث ختمت حبثي ابملصادر واملراجع والفهارس، والسالم عليكم ورمحة  .مجاعات املفسرينإمثلة من ، وأاملفسرين يف اإلمجاع

 هللا وبركاته.

 اإلمجاع، التفسريالكلمات املفتاحية: 

 مقدمة

إن احلمد هلل، حنمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده هللا فال 

 مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله 

  ا بعد: وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين. أم

ذ هو أصل من األصول اليت يرجع اليها، ويعتمد عليها، ومصدر من إفغين عن البيان مكانة اإلمجاع يف الدين، 

مصادر الشريعة الغراء، بعد الكتاب والسنة مستمد منهما، ومؤكد ملا فيهما، وقاطع للنزاع احلاصل بني الناس فيما 

قلوب األمة، حيث كان إمجاع االئمة على عامة كليات الدين  -ضالرمحة منه وف–مجع هللا به  اختلفوا فيه منهما.

وأصوله، وكثري من فروعه سببا يف وحدة املسلمني، وتضييق دائرة اخلالف، وهوة النزاع بني املختلفني، ولذا كان حتما 

م هبا، ن، ليعتصأمجع املسلمون عليه من مسائل الدي على من أراد العصمة من الزلل، والنجاة من اخلطل أن يعرف ما

وقد استعنت ابهلل، وخطر يل البحث يف هذا املوضوع للتعرف على اإلمجاع ومكانته يف التفسري، وأنه  ويعمل مبوجبها.

 األصل الثالث بعد الكتاب والسنة، مستعينا ابهلل ومفوضا أمري اىل هللا سبحانه وتعاىل.
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 التمهيد

 المطلب االول: تعريف اإلجماع:

 : اإلمجاع يف اللغة واالصطالح: اإلمجاع يف اللغة

 "أصل واحد، يدل على اإلمجاع يف اللغة مأخوذة من مادة اجليم، وامليم، والعني وهذه املادة كما قال بن فارس: 

 ( Ibn fares-  2011-                                                                                              (1:246 تضام الشيء".

 اللغة:ويطلق على معنيني يف 

ِ ۚ َوأَْوَحْيَنا  : العزم على فعل الشيء كقوله تعاىل:ألولا ا ذََهبُوا بِِه َوأَْجَمعُوا أَْن يَْجعَلُوهُ فِي َغيَابَِت اْلُجب  فَلَمَّ

ذَا َوُهْم ََل يَْشعُُروَن ﴿  ﴾15إِلَْيِه لَتُنَب ِئَنَُّهْم بِأَْمِرِهْم َهَٰ
                                                                                  al-quran-youssef-12-15)) 

ال جتتمع أميت " االتفاق، يقال: أمجع القوم على كذا: أي اتفقوا عليه، ومنه قول النيب صلى هللا عليه وسلم الثاين:

 (al-tirmidhi-1417-5-167)                                                                       ". على ضاللة

"واالمجاع، أي امجاع األمة: االتفاق، يقال: هذا أمر جممع عليه: أي متفق عليه. وقال : قال الزبيدي رمحه هللا تعاىل

  (al-zubaidi-20-436)                                                          الراغب: أي اجتمعت آراؤهم عليه".

  "االمجاع: العزم على األمر واالحكام عليه. تقول: أمجعت اخلروج، وأمجعت عليه".: وقال الفراء رمحه هللا تعاىل

 واملعىن الذي له عالقة ابملعىن االصطالحي هو معىن االتفاق.

 راء. وكال املعنيني مأخوذ من اجلمع، فأن العزم فيه مجع اخلواطر واالتفاق فيه مجع اآل

(abdul-ali-al-laknawi-2002-2-269)     

 وكلها ترجع إىل األصل الذي ذكره ابن فارس رمحه هللا تعاىل. 
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طالق كلمة اإلمجاع بدون تقييد يتبادر إىل الذهن التعريف املشهور عند األصوليون: "اتفاق إ اإلمجاع اصطالحاً:

 .وسلم يف عصر من العصور على أي أمر كان"جمتهدي هذه األمة بعد وفاة الرسول صلى هللا عليه 

(alsuyuti-2005) 

 تربين""اتفاق أهل التفسري على معىن لآلية ال خيالفهم فيه أحد من أئمة التفسري املع: وتعريف االمجاع عند املفسرين

 واملختار هو تعريفه عند املفسرين.

 (al-roumi-1419-50)                                                                          

 المطلب الثاني: مرتبة اإلجماع وحجيته:

 . أييت االمجاع يف مرتبة تلي الكتاب والسنة مباشرة وقد نص العلماء على حجيته 

(al-roumi-1419-50) 
 وهو مذهب السلف كما (alkhdyry-1416-32)ورجح شيخ اإلسالم بن تيمية ان مرتبته تلي الكتاب والسنة 

                                                 .قال مجاهري العلماء على ان االمجاع حجة، ودليل شرعي معترب، وخالف يف ذلك النظام، واالمامية، وبعض اخلوارج

(al-zarkashi-1994-3-490) 
حيح متواتر، ص "عدم تصور وقوعه، ولو تصور مل يتصور نقله الينا بطريقـما النظام وبعض اخلوارج، فقالوا بذلك لأف

 (al-silmiu-2005-91)                                    .                                   واآلحاد ال يعترب عنده"

استدل اجلمهور على حجية و (ibn al-najjar-1997-2-214) واألدلة على ثبوت اإلمجاع هو دليل الشرع ال العقل  

 االمجاع أبدلة كثرية منها: 

ُسوُل َعَلْيُكْم َشِهيدًاۗ  قوله تعاىل: -1 ةً َوَسًطا ل ِتَُكونُوا ُشَهدَاَء َعلَى النَّاِس َويَُكوَن الرَّ ِلَك َجعَْلنَاُكْم أُمَّ
َوَكذََٰ

ن يَنقَِلُب َعلَىَٰ َعِقَبْيِه ۚ َوإِن َكانَْت  َوَما َجعَْلنَا اْلِقْبلَةَ الَّتِي ُكنَت َعلَْيَها إَِلَّ ِلنَْعلَمَ  ُسوَل ِممَّ َمن يَتَّبُِع الرَّ

َ بِالنَّاِس لَرَ  ُ ِليُِضيَع إِيَمانَُكْم ۚ إِنَّ َّللاَّ ُ ۗ َوَما َكاَن َّللاَّ ِحيٌم )لََكبِيَرةً إَِلَّ َعلَى الَِّذيَن َهدَى َّللاَّ ( 143ُءوٌف رَّ

(al-quran-al-baqara-2-143)  أخرب تعاىل أبن هذه األمة وسط، والوسط من كل شيء خياره وأعدله فيكون هللا
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تعاىل قد عدل هذه األمة وأخرب عن خريهتا فلو أقدموا على شيء من احملظورات ال ننفي عنهم هذا الوصف فيجب 

عال نيه، فلو كان فيهم لعصمتهم عن اخلطأ كبريه وصغريه يف قول وفعل، ألن تعديلهم من هللا تعاىل وهو عليم ابلسر وا

 عاص ملا عدهلم، خبالف تعديلهم، فانه مبين على ظننا وما أدى اليه نظران مع احتمال خالفه يف نفس األمر.

نِجيَل )وقوله تعاىل: -2 قًا ل َِما بَْيَن يَدَْيِه َوأَنَزَل التَّْوَراةَ َواإْلِ ِ ُمَصد ِ َل َعَلْيَك اْلِكتَاَب بِاْلَحق   ( 3َنزَّ

(al-quran-al-eimran-3-110)                                                                                                           

ري ، والشك أن األمة الضالني ال يكونون خواخلريية توجب احلقية فيما اجتمعوا، ألنه لو مل يكن حقا كان ضالال

ٍة أُْخِرَجْت ِللنَّاِس تَأُْمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوتَْنَهْوَن َعِن  بقوله تعاىلاألمم على أنه قد وصفهم  ُكنتُْم َخْيَر أُمَّ

ْنُهُم اْلُمْؤِمنُوَن َوأَْكثَ  ِ ۗ َوَلْو آَمَن أَْهُل اْلِكتَاِب لََكاَن َخْيًرا لَُّهم ۚ م ِ ُرُهُم اْلفَاِسقُوَن اْلُمنَكِر َوتُْؤِمنُوَن بِاَّللَّ

(110 )(al-quran-al-eimran-3-110)  فاذا اجتمعوا على األمر بشيء يكون ذلك الشيء معروفا، واذا هنوا عن

 الشيء يكون ذلك الشيء منكرا، فيكون امجاعهم حجة.

ُسوَل ِمن َبْعِد َما تََبيََّن لَهُ اْلُهدَىَٰ َوَيتَّبِْع َغْيَر َسبِيِل اْلُمْؤِمنِي قوله تعاىل -3  نَُول ِِه َما نَ َوَمن يَُشاقِِق الرَّ

 (quran-al-nisa-3-115(115تََولَّىَٰ َونُْصِلِه َجَهنََّم ۖ َوَساَءْت َمِصيًرا )
ومعىن مشاقة الرسول صلى هللا عليه وسلم منازعته وخمالفته فيما جاء عن ربه، ومعىن سبيل املؤمنني ما اختاروه 

 ألنفسهم من قول أو فعل أو اعتقاد.

 :لزوم اجلماعة، وتعظيم شأهنا واألخبار بعصمتها عن اخلطأ كقوله صلى هللا عليه وسلم ومجلة من األحاديث تدل على

 "ال تزال طائفة من أميت ظاهرين على احلق حىت أييت أمر هللا وهو ظاهرون"

(Al-bukhari-3116-4-85)  

  (al-tirmidhi-1417-5-167)                   .       "ال جتمع أميت على ضاللة": وقوله صلى هللا عليه وسلم
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واألحاديث يف هذا الباب كثرية وإن مل يتواتر يف كل واحد منها لفظًا إال أن القدر املشرتك بينها هو عصمة األمة 

    متواتر فيها لوجوده يف كل منها، وإذا ثبتت عصمة األمة تواتراً كان دلياًل على حجية اإلمجاع.

(alkhdyry-1416-47)                                                                                                                         
وز أن "اإلمجاع حجة مقطوع عليها، جيب املصري إليها وحترم خمالفته، وال جي: قال القاضي أبو يعلى احلنبلي رمحه هللا

 (al-roumi-1419-50)                                                                          .                 جتتمع األمة على خطا"

"يكفر من خالفه إذا قامت عليه احلجة أنه إمجاع". واملقصود أبنه حيتج به ويكون حجه : وقال بن حزم رمحه هللا

 –احلمد  وهلل –"أما إمجاع األمة فهو حق، ال جتتمع األمة : قاطعه إذا كان إمجاعاً قطعياً صرحياً. وقال شيخ اإلسالم

                                                                            (alkhdyry-1416-47)على ضاللة". 

 المطلب الثالث: شروط االجماع:

ر هي  الف، وسيكون بياهنا يف عدة عناصمجاع شروط عند العلماء، بعضها حمل اتفاق بينهم، وبعضها حمل خلإل

  :كما يلي

 .أن يثبت بطريق صحيح، أبن يكون اما مشهورا بني العلماء، أو انقله ثقة واسع االطالع .1

                                             .أن يكون انعقاده بعد وفاة النيب صلى هللا عليه وسلم .2

 .ال يعارض دليال من الكتاب والسنة أن .3

 والسنة. أن يكون له مستند صحيح من أدله الكتاب .4

ون ثبات األحكام، وامنا يثبتوهنا نظرا اىل أدلتها ومأخذها فوجب أن يكألن أهل االمجاع ليست هلم رتبة االستقالل إب

وحكي عن قوم: أنه  عن مستند، ألنه لو انعقد من غري مستند القتضى اثبات الشرع بعد النيب صلى هللا عليه وسلم.

جيوز أن حيصل ابلبخت واملصادفة أبن يوفقهم هللا الختيار الصواب من غري مستند، وهو ابطل، ألن الصحابة ال يرضى 

بعضهم من بعض بذلك بل يتباحثون حىت خيرج بعضهم القول يف اخلالف اىل املباهلة، وال ميكن اختالفهم فيما وفقوا 
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قال هم اال عن توقيف أو دليل عقله مجيعهم، ال ألن غريه قال به فعليه، ألنه مذموم شرعا فثبت أن االمجاع ال يقع من

 معه.

  .أن ال يرفع امجاعا قبله -5

 .أن ال يسبقه خالف-6

 .أن يكون االمجاع من اجملتهدين من العلماء دون من عاهم ممن مل يبلغ درجة االجتهاد، والعوام-7

ن عدا أهل ذلك الفن هو يف حكم العوام، فمن أن يكون االمجاع من أهل ذلك الفن خاصة دون غريهم، وم-8

 .اعتربهم يف االمجاع اعترب غري أهل الفن ومن ال فال

"واذا كان االمجاع على تصديق اخلرب موجبًا للقطع به، فاالعتبار يف ذك  قال شيخ االسالم ابن تيمية رمحه هللا: 

                             مر والنهي واالابحة".مجاع أهل العلم ابألحكام إبمجاع أهل العلم ابحلديث، كما أن االعتبار يف االمجاع على االإب

(ibn taymia-1995-13-352) 
عداها من االمور اللغوية، واملعرفية، والعقلية، وان كان بعض اهل  أن يكون االمجاع يف االمور الشرعية، دون ما -9

 (ibn amir al-haaj-1983-5-39)    االصول قد قال ابن االمجاع حجة يف كل االمور.

َشاقِِق َوَمن يُ  مجاع أهل االسالم دون من عداهم ممن هو خارج عن دائرة االسالم، ألن قوله تعاىل:أن العربة إب -10

ُسوَل ِمن بَْعِد َما تَبَيََّن َلهُ اْلُهدَىَٰ َوَيتَّبِْع َغْيَر َسبِيِل اْلُمْؤِمِنيَن نَُول ِِه َما تََولَّىَٰ وَ  َساَءْت نُْصِلِه َجَهنََّمۖ  وَ الرَّ

  (al-quran-al-nisa-3-115)( 115َمِصيًرا )

دال على وجوب اتباع املؤمنني، وسائر االدلة دالة على وجوب اتباع االمة، واملفهوم من االمة يف عرف شرعنا الذين 

 (al-zarkashi-1994-4-279)                                               قبلوا دين الرسول صلى هللا عليه وسلم.
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 :المطلب الرابع: اقسام االجماع

 االمجاع ينقسم اىل قسمني: 

 اإلمجاع الصريح.  القسم األول: 

إمجاع كل جمتهدي األمة يف عصر من العصور على حكم شرعي أبن يصرح كل واحد من منهم برأيه،  واملراد به:

 فهذا حجه قاطعة بال نزاع ولكنه قليل جداً بل اندر. 

 اإلمجاع السكويت:  القسم الثاين:

ن بعد علمهم، يوهو أن يعمل بعض اجملتهدين عماًل أو يبدي رأايً يف مسألة اجتهادية شرعية ويسكت بقية اجملتهد 

 وأغلب اإلمجاع من هذا النوع عدا املسائل املعلومة من الدين ابلضرورة 

 وهنا تنبيهان: 

 أن اإلمجاع الصريح الذي يذكره األصوليون بشروطه املعروفة يف كتب األصول اندر الوقوع.  األول:

أن قصر اإلمجاع على اإلمجاع الصريح يفضي إىل عدم االنتفاع أبصله ويفتح الباب لضعاف العقول واإلميان  الثاين:

دعاء أن هذه املسألة خالفية ليس فيها إمجاع بدعوى أن اإلمجاع هو اإلمجاع واملشككني ابلدين يف العصر احلديث اب

 فة املعترب عند علماء األمة.الصريح بزعمهم ويتخذون عدم ثبوت هذا اإلمجاع ذريعة ملخال

                                                                                                 (al-sheikh-160) 
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 :المطلب االول: االعتراضات الواردة على االجماع في التفسير  :المبحث االول

اخلالف يف صحة االستالل هبا، واعرتض عليها ابعرتاضات، واالمجاع االمجاع دليل من االدلة الشرعية اليت حصل 

  :يلي يف تفسري كذلك ترد عليه بعض االعرتاضات أمهها ما

أن االمجاع يف التفسري من عهد التابعني فمن بعدهم، حالة خيالية، ابن االمجاع يف املسائل الفريعة  االعرتاض االول:

ينبغي ألحد أن يدعي  كما قال االمام أمحد رمحه هللا تعاىل: "ال(al-sheikh-160)صعب، فكيف ابملسائل العلمية، 

 (abi yuelaa-1990-4-160)                                         .                 االمجاع، لعل الناس اختلفوا"

  :وجياب عن هذا االعرتاض

قال حصل، وحكى املفسرون أكثر من امجاع يف ذلك، فكيف يأبن االمجاع يف التفسري واملسائل العلمية متأت، وقد 

اق عندهم قوال املفسرين للقرآن فضالُ عن عصر التابعني، لوجد أن مواطن االتفأبنه حالة خيالية، بل لو تتبع متتبع أل

م ماهتنعم قد يسلم أبن حكاية االمجاع عند املفسرين واهتما (ibn taymia-1995-13-333)أكثر من مواطن اخلالف، 

 ينفي حجيته، وال وقوعه. بذلك قليل، ولكن ذلك ال

جر يف ح يتأتى القول به يف ذلك الن التفسري فهم، وال يكون يف التفسري، وال أن االمجاع ال االعرتاض الثاين:

يفة قائاًل: "هل عندما سأله أبو جح :االفهام، الن الفهم يف كتاب هللا يؤتيه هللا من يشاء، كما قال علي رضي هلل عنه

يف   اال ماعندان ليس عند الناس؟ فقال: والذي فلق احلب وبرأ النسمة ما ليس يف القرآن وقال مرًة: ما عندكم شي ما

 ، وأن اليف الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك األسري يف الصحيفة، قلت: وما القرآن، اال فهماً يعطى رجل يف كتابه وما

 (Al-bukhari-111-1-33)                                                                      م بكافر".يقتل املسل
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 :واجلواب عن هذا االعرتاض من عدة أوجه

أن تفسري القران الكرمي ليس كله مرجعه اىل الفهم فقط، بل ان التفسري كم هو معلوم يكون الكتاب  الوجه االول:

والسنة، وأبقوال الصحابة وأقوال التابعني، وابللغة العربية، وابلفهم الصحيح، فهي ستة مصادر للتفسري وليس مصدراً 

 واحداً.

 فهمهم م غري مسَلم، بل قد يتفق املفسرون او غريهم من العلماء يفيكون ابلفه تى والأيت مجاع الالقول أبن اإل اثنياً:

 لنص من النصوص.

تدبره مأمور به ايت، بل ان الفهم يف كتاب هللا و يؤدي اىل حرج يف فهم اآل أن االمجاع يف التفسري ال الوجه الثالث:

 االمجاع. شرعاً، وغاية االمجاع يف التفسري ومثراته هو عدم جواز اخلالف فيما حصل فيه

ان االمجاع يف االحكام البد هلا من مستند، واملستند هو الدليل يف الكتاب والسنة الذي يدل  االعرتاض الثالث:

أو التابعني، أو اللغة،  الصحابة، يكون مستنده تفسري على احلكم الذي وقع عليه االمجاع، واالمجاع يف التفسري كثرياً ما

                                                          ة على االمجاع يف االحكام وحنوه؟.بري تنطبق عليه االحكام املرتتفكيف يقال أبن االمجاع يف التفس

(al-shathriu-2011-218) 
  :وجياب عن هذا االعرتاض بعدة أجوبة

أن اشرتاط املستند يف االمجاع حمل خالف بني االصوليني، فال يعرتض ابملختلف فيه على دليل وارد يف شرعنا  االول:

 (al-shuwkaniu-1999-1-210)                                                                              احلنيف.

 .املسند قياساً أو أمارة؛ كما حكى ذلك الشوكاين وغريه أن مجهور االصوليني قد قالوا جبواز كون الثاين:

 (al-shuwkaniu-1999-1-210)                                                                                                                    
ا يف القرآن، نة، فكثري من اآلايت جاء تفسريهأن االمجاع يف التفسري قد يكون مستنده كذلك الكتاب والس الثالث:

 وكثري منها كذلك جاء يف تفسريها يف السنة.
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 المطلب الثاني: فوائد ذكر اإلجماع:

 ذكر العلماء أهم فوائد اإلمجاع وأبرز ما ذكروه هو: 

لزيغ تفقت فيها األمة حبيث ال يستطيع أهل اااإلمجاع على املعلوم من الدين ابلضرورة يظهر حجم األمور اليت  .1

 والضالل إفساد دين املسلمني. 

 العلم ابلقضااي اجملمع عليها من األمة يعطي الثقة التامة هبذا الدين، ويؤلف قلوب املسلمني.  .2

أنه قد خيفى النص الدال على حكم مسألة بعينها على بعض الناس، ويُعلم اإلمجاع الذي قد تقرر أنه البد له أن  .3

 يستند إىل نص، فيكتفى به يف النقل واالستدالل. 

 طأن السند الذي يقوم عليه االمجاع قد يكون ظنياً، فيكون اإلمجاع عليه سبباً لرفع رتبة النص الظنية واحلكم املستنب .4

 يه. خرب عن النيب صلى هللا عليه وسلم خيالف ما أمجعوا عل منه إىل رتبة القطع، ألنه قد دّل االمجاع على أنه ال

 إن الدليل قد حيتمل التأويل والتخصيص والتقييد والنسخ وغري ذلك وابإلمجاع يرتفع االحتمال. .5

 يف ذلك. أنه قد يقع خالف يف ثبوت الدليل أو صحته، واإلمجاع يرفع النزاع  .6

معرفة  مال أهل العلم إىل أن ثبوت اإلمجاع يقطع احلجة على املخالفني وأصحاب األهواء والبدع، قال ابن حزم" .7

 اإلمجاع ليعظموا خالف من خالفه وليزجروه عن خالفه". 

 المطلب الثالث: دواعي ذكر االجماع عند المفسرين:

مل : حبيث يرد يف اآلية لفظ مشرتك بني معنيني فأكثر، وقد يتسع السياق حل"وجود االشرتاك يف املعىن -1

 املشرتك على مجيع معانيه، لكن يقوم دليل على قصر املشرتك على أحد تلك املعاين، وجيمع العلماء عليه. 

 مثال على ذلك: 

 (15ْفٍس ِبَما تَْسعَىَٰ )إِنَّ السَّاَعةَ آتِيَةٌ أََكادُ أُْخِفيَها ِلتُْجَزىَٰ ُكلُّ نَقوله تعاىل: 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) “195 - 214” 
VOL: 7, NO 2, 2021           

 

208 
 
 

 

(al-quran-taha-20-15) 

فقد أمجع العلماء على أن املراد ابلساعة هنا: القيامة. وعلة ذكرهم لإلمجاع هنا: هو كون اللفظ مشرتكاً بني معان   

-al-quran)( 15إِنَّ السَّاَعةَ آتِيَةٌ أََكادُ أُْخِفيَها ِلتُْجَزىَٰ ُكلُّ نَْفٍس ِبَما تَْسعَىَٰ )عدة ومن ذلك قوله تعاىل 

taha-20-15)  .فالساعة األوىل يف اآلية هي القيامة والثانية: هي الوقت القليل من الزمان 

 : "حترير حمل النزاع -2

( 53َوإِْذ آتَْينَا ُموَسى اْلِكتَاَب َواْلفُْرقَاَن َلعَلَُّكْم تَْهتَدُوَن )فقد أمجع املفسرون على أن املراد يف قوله تعاىل: 

(al-quran-al-baqara-2-53) ف محلهم على ذكره االختال هو التوراة، وهو إمجاع ال شك فيه وال حيتاج لذكره وإمنا

 . "1"يف املراد ابلفرقان بعده حيث اختلف املفسرون فيه على مخسة أقوال

 لى املخالفني: "الرد ع -3

 وذلك لقطع احتجاجهم ابلباطل وبيان خمالفتهم إلمجاع السلف. 

حيث حكي  (al-quran-al-hajar-15-99)( 99َواْعبُْد َربََّك َحتَّىَٰ يَأِْتيََك اْليَِقيُن )مثال ذلك: قوله تعاىل: 

العلماء اإلمجاع على أن املراد ابليقني: املوت، وذلك ردًا على غالة الصوفية الذي زعموا أن اليقني منزلة من بلغها 

 سقطت عنه العبادة. 

 "دفع توهم معىن فاسد:  -4

وا لْ َوَرفََع أََبَوْيِه َعلَى اما ذكره ابن عطية من إمجاع املفسرين على أن السجود الوارد يف قوله تعاىل:  ِِ َوَخرُّ عَْر

ذَا تَأِْويُل ُرْؤيَاَي ِمن قَْبُل قَدْ َجعََلَها َرب ِي َحقًّا ۖ َوقَدْ أَْحَسَن بِي إِ  دًا ۖ َوقَاَل يَا أَبَِت َهَٰ َن ذْ أَْخَرَجنِي مِ لَهُ ُسجَّ

َن اْلبَْدِو ِمن َبْعِد أَن نََّزَغ الشَّْيَطاُن َبْيِني َوَبْينَ  ْجِن َوَجاَء بُِكم م ِ  إِْخَوِتي ۚ إِنَّ َرب ِي َلِطيٌف ل َِما يََشاُء ۚ  الس ِ

 كان سجود حتية ال عبادة ((al-quran-youssef-12-100(100إِنَّهُ ُهَو اْلعَِليُم اْلَحِكيُم )
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 "خمالفة تفسري اآلية للظاهر أو الغالب يف االستعمال:  -5

ِنيَن فِي كتفسري الركوع يف قوله تعاىل:  أبنه السجود  ((al-quran-sad-24-38(38اْْلَْصفَاِد )َوآَخِريَن ُمَقرَّ

 وألن الغالب يف معىن الركوع غري السجود وذكروا اإلمجاع على أن املراد به هنا السجود ال الركوع املعروف.

 "أال يرد يف ألفاظ اآلية ما يدل على املراد به صراحة: 6-   

مَنَا َحَرَم إ   نزير داخل يف عموم حترمي حلمه املذكور يف قوله تعاىل:مثاله ما حكاه املفسرون من اإلمجاع على أن شحم اخل

َتَة َوالَدَم َوحلََْم اخلْ نز ير  َوَما أُه َل ب ه  ل َغرْي  اَّللَ ۖ  َفَمن  اْضطَُر َغرْيَ اَبٍغ َواَل  يم  َعَلْيُكُم اْلَميـْ   َعاٍد َفاَل إ مْثَ َعَلْيه    إ َن اَّلَلَ َغُفور  َرح 

(173)                                                                           (al-quran-al-baqara-2-173) 

 

 المبحث الثاني: المطلب األول: ألفاظ حكاية االجماع
 األلفاظ اليت حيكى هبا االمجاع على قسمني: ألفاظ حكاية اإلمجاع: 

 األلفاظ الصرحية يف حكاية االمجاع-1

 األلفاظ اليت حتتمل حكاية االمجاع-2

 لي: يفهم من ايرادها اال حكاية االمجاع، وهي كما ي فهي االلفاظ اليت الالصرحية يف حكاية االمجاع:  االلفاظ فأما

 يتصرف منها، كاجلميع، وعند أمجعهم، وحنو ذلك. مادة أمجع وما -1

 تصرف منها. مادة أطبق وما -2

 ذلك، بال خالف، وبال نزاع، وحنو ذلك.خالف يف  نفي اخلالف، كقوهلم ال -3

 يشتق منها. مادة اتفق وما -4

 وحنوها. قوهلم: "وهو قول املفسرين كافة، أو قاطبة" -5
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 وحنو ذلك. قوهلم: "قوال واحدا عند املفسرين" -6

 األلفاظ اليت حتتمل حكاية اإلمجاع وحكاية رأي األكثرين: 

 امة قد يطلق ويراد به العموم، وهو الشمول، فيكون املراد بهوحنوها، فان لفظ ع "وهو قول عامة املفسرين" قوهلم:

 حكاية اإلمجاع وقد يطلق ويراد به اجلماعة الكثرية.

هم قد يراد به اجلميع الذين امجاع ةوحنوها من األلفاظ فان لفظ احلج احلجة" اإلمجاع "أو" "أمجعت احلجة قوهلم:

 الواحد او االثنني قادحا يف ثبوت اإلمجاع كابن جرير الطربي يعترب خالف حجة، وقد يراد به األكثرين عند من ال

 .مثال

ويتعامل مع االلفاظ بقسميها، أبن الصريح منها يفيد حكاية االمجاع من غري شك أو تردد، وأما عن االلفاظ غري 

ؤلف، ومما ملتكون مفيدة حلكاية االمجاع، ويعرف ذلك من خالل سياق كالم ا الصرحية، فقد تفيد االمجاع، وقد ال

به كون اللفظ الغري الصريح أريد به رأي االكثرين، كون املسألة أو اآلية اليت ورد فيها حكاية االمجاع اخلالف  يعرف

                                     فيها مشهورا، أو املفسر نفسه قد حكى اخلالف يف تفسري اآلية، كما يفعله كثريا ابن جرير الطربي وغريه.

(al-tabriu-2001-8-332) 

 المطلب الثاني: مناهج المفسرين في حكاية االجماع:

ظهر االهتمام حبكاية االمجاع يف التفسري يف وقت مبكر من اتريخ التأليف يف التفسري، فكان أوائل من اهتم بذلك 

ب الكتاب فقال رمحه جه فامام املفسرين يف عصره ابن جرير رمحه هللا تعاىل حيث نص يف مقدمة كتابه حني حكى منه

كل ما ابلناس إليه كتااب مستوعبا ل  -إن شاء هللا ذلك  -"وحنن يف شرح أتويله، وبيان ما فيه من معانيه ـ: منشئون : هللا

احلاجة من علمه جامعا، ومن سائر الكتب غريه يف ذلك كافيا، وخمربون يف كل ذلك مبا انتهى إلينا من اتفاق احلجة 

األمة، واختالفها فيما اختلفت فيه منه، ومبينو علل كل مذهب من مذاهبهم، وموضحو الصحيح  فيما اتفقت عليه
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لدينا من ذلك، أبوجز ما أمكن من اإلجياز يف ذلك، وأخصر ما أمكن من االختصار فيه. وهللا نسأل عونه وتوفيقه ملا 

-al-tabriu) له وسلم تسليما كثريا".يقرب من حمابه، ويبعد من مساخطه. وصلى هللا على صفوته من خلقه وعلى آ

2001-1-311) 
  خالفا.يعترب خالف الواحد واالثنني اال انه يلظ أن البن جرير رمحه هللا تعاىل منهجا واصطالحا خاصا، وهو أنه ال

حيكي  د واليوج هو له اصطالح، أبن األول ال ويفرق بني ماحكاه ابن جرير رمحه هللا تعاىل من االمجاع، وبيم ما

نفسه فيه خالفا، ويؤكد فيه االمجاع أبلفاظ تنفي وجود اخلالف وحتقق االمجاع فيقول أمجه أهل التأويل مجيع ال خالف 

 يل.ية اخلالف، ويرجح أحد القولني مستدال على ذلك أبنه قول مجيع أهل التأو آيرد عنده بعد ك بينهم، والثاين غالبا ما

تأويل مجيعا ال خالف بينهم، على أن معىن قوله: }إمنا حنن مستهزئون{ إمنا فمن األول: قوله رمحه هللا: أمجع أهل ال

  (al-tabriu-2001-1-311)                                                                            حنن ساخرون.

ِمَك فَتَُكوَن ِمْن أَن تَبُوَء بِإِثِْمي َوإِثْ إِن ِي أُِريدُ ومن الثاين: قوله بعد أن حكى اخلالف يف تفسري قول هللا تعاىل: 

ِلَك َجَزاُء الظَّاِلِميَن ) الصواب من القول يف ذلك أن  (al-quran-al-mayida-5-29)( 29أَْصَحاِب النَّاِر ۚ َوذََٰ

بُوَء بِإِثِْمي إِن ِي أُِريدُ أَن تَ يقال: إن أتويله: إين أريد أن تنصرف خبطيئتك يف قتلك إايي، وذلك هو معىن قوله: 

ِلَك َجَزاُء الظَّاِلِميَن ) وأما معىن (al-quran-al-mayida-5-29) ( 29َوإِثِْمَك فَتَُكوَن ِمْن أَْصَحاِب النَّاِر ۚ َوذََٰ

ع أهل }وإمثك{  فهو إمثه بغري قتله، وذلك معصية هللا جل ثناؤه يف أعمال سواه. وإمنا قلنا ذلك هو الصواب إلمجا 

 (al-tabriu-2001-1-311)                                                                              التأويل عليه.

ويعترب ابن جرير رمحه هللا من املهتمني كثريًا حبكاية اإلمجاع يف كتابه يف كل الفنون، ويف التفسري خاصة، وكذلك 

 القرطيب رمحه هللا عليهم مجيعاً. الواحدي واملاوردي وابن عطية و 
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بينما هناك مفسرون مل يولوا حكاية اإلمجاع اهتماماً كبرياً يف كتبهم ومن أولئك العلماء الثعليب وابن كثري وأبو السعود 

م شيء من وتوسط آخرون من املفسرين فكان هلوابن عثيمني رمحهم هللا مجيعاً. واخلطيب الشربيين والشيخ السعدي 

الشنقيطي حيان والطاهر بن عاشور و  االهتمام بني اإلكثار واإلقالل ومنهم مكي بن آيب طالب وابن اجلوزي واخلازن وأبو

 رحم هللا تعاىل اجلميع. 

، وكان نيومن املفسرين من ال يكاد حيكي إمجاعًا يف كتابه ومنهم مقاتل بن سليمان وعلم الدين السخاوي واجلالل

اً  حكايته لإلمجاع فالقرطيب كثرياً ما حيكي اإلمجاع عن املؤلفني يف أحكام القرآن، وابن عادل كثري ملوارد كل مفسر أثر يف

ما حيكي اإلمجاع عن الرازي وال يسميه، والشوكاين كثرياً ما حيكي عن القرطيب رمحهما هللا تعاىل ويسميه، والثعاليب كثرياً 

                                يسميه، وهكذا كان ملوارد كل كتاب أثر ابلغ يف ذلك. ما حيكي عن ابن عطية رمحهما هللا مجيعًا دون أن

(al-jamaeil-2015-53) 

 جماعات المفسرين:إالمطلب الثالث: أمثلة من 

ال ِيَن )يف تفسري قوله تعاىل:  -1 -al-quran)( 7ِصَراطَ الَِّذيَن أَْنَعْمَت َعلَْيِهْم َغْيِر اْلَمْغُضوبِ َعلَْيِهْم َوََل الضَّ

al-fatiha-1-7)  روى ابن أيب حامت عن عدي بن حامت قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

اختالفاً.  م بني املفسرين يف هذا احلرف"املغضوب عليهم اليهود والضالني النصارى". قال ابن أيب حامت: وال أعل

 وقال املاوردي: وهو قول مجيع املفسرين: وذكر اإلمجاع هنا السمرقندي والشوكاين وصديق حسن خان. 

ْلُمتَِّقيَن )يف تفسري قوله تعاىل:  -2 ِلَك اْلِكتَاُب ََل َرْيَب ۛ ِفيِه ۛ ُهدًى ل ِ روى ابن  (al-quran-al-baqara-2-2). (2ذََٰ

 قال أبو حممد: وال أعلم يف  هذا احلرف اختالفاً  مت: عن أيب الدرداء قال: الريب: يعين الشك من الكفر"أيب حا

 بني املفسرين. 
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ِكنَُّكْم َفتَنتُْم أَنفَُسُكْم َوتََربَّْصتُْم َواْرتَبْ ويف تفسري قوله تعاىل:  -3 َعُكْم ۖ قَالُوا بَلَىَٰ َولََٰ تُْم يُنَادُونَُهْم أَلَْم نَُكن مَّ

ِ اْلغَُروُر ) ُكم بِاَّللَّ ِ َوَغرَّ تُْكُم اْْلََمانِيُّ َحتَّىَٰ َجاَء أَْمُر َّللاَّ قال   (al-quran-al-hadeed-57-14)( 14َوَغرَّ

  "3"ومن ذكر اإلمجاع األمام الطربي وأبو حيان "والغرور: الشيطان إبمجاع من املتأولني" :ابن عطية

ِذيَن َكَفُروا اْمَرأََت نُوحٍ َواْمَرأََت لُوٍط ۖ َكاَنتَا تَْحَت َعْبدَْيِن ويف تفسري قوله تعاىل:  -4
لَّ ُ َمثاًَل ل ِ َضَرَب َّللاَّ

ِ َشْيئًا َوقِيَل اْدُخاَل النَّاَر َمَع الدَّاِخِليَن )ِمْن ِعبَاِدنَا َصاِلَحْيِن َفَخانَتَاُهمَ  ( 10ا فَلَْم يُْغنِيَا َعْنُهَما ِمَن َّللاَّ

(al-quran-al-tahreem-66-10)  قال القرطيب: قال عكرمة والضحاك: ابلكفر وعن ابن عباس: ما بغت امرأة نيب

 تهما يف الدين. قط وهذا إمجاع من املفسرين فيما ذكره القشريي إمنا كانت خيان

نَساَن ِمن نُّْطفٍَة أَْمَشاجٍ نَّْبتَِليِه فََجعَْلنَاهُ َسِميعًا بَِصيًرا )تفسري قوله تعاىل:  -5 -al-quran)( 2إِنَّا َخلَْقنَا اإْلِ

al-ensan-76-2) .قال املاوردي: يعين ابإلنسان يف هذا املوضع كل إنسان من بين آدم يف قول مجيع املفسرين 
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