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  إن : بل أوجه سؤاال واحدا يسقط االستدالل باآلية فأقول
 والحيد عن سنن الرب تعالى أراد بذلك من أراد الكفر وتكذيب المصطفى 

ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين : وترتيب المعنى . الحق 
لم ظهور ذلك وإال فهو وجه فى التأويل فإن س. المقتدين به نوله ما تولى 

الئح ومسلك فى اإلمكان واضح ، فال يبقى للمتمسك باآلية إال ظاهر معرض 
للتأويل ، وال يسوغ التمسك بالمحتمالت فى مطالب القطع ، وليس على 
المعترض إال أن يظهر وجها فى اإلمكان ، وال يقوم للمحصل عن هذا جواب 

إن أنصف 
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  ويتبع طريقاً غير طريق أهل التصديق ويسلك منهاجاً غير منهاجهم

وذلك هو الكفر باهللا ؛ ألن الكفر باهللا غير سبيل المؤمنين وغير منهاجهم
 

 
   سبيل المؤمنين هو الدين الحنيفى الذى هم عليه ، وهذه

الجملة المعطوفة هى على سبيل التوكيد والتشنيع ، وإال فمن يشاقق الرسول 
هو متبع غير سبيل المؤمنين ضرورة ، ولكنه بدأ باألعظم فى اإلثم وأتبع 

    .بالزمه توكيداً

 على أن اإلجماع حجة ، وقد طول أهل واستدل الشافعى وغيره بهذه اآلية
الفقه فى تقدير الداللة منها وما يرد على ذلك ، وذلك مذكور فى كتب أصول 

هو دليل على أن اإلجماع حجة ال يجوز مخالفتها :  وقال الزمخشرى . الفقه
كما ال يجوز مخالفة الكتاب والسنة ، ألن اهللا تعالى جمع بين اتباع سبيل غير 

فكان . ن مشاقة الرسول فى الشرط وجعل جزاءه الوعيد الشديد المؤمنين وبي
   .)انتهى كالم الزمخشرى(اتباعهم واجبا فى مواالة الرسول 

وما ذكره ليس بظاهر اآلية المرتب على وصفين اثنين ال يلزم منهما أن 
يترتب على كل واحد منهما ، فالوعيد إنما ترتب فى اآلية على من اتصف 

ول واتباع غير سبيل المؤمنين ، فلو أعيد معه اسم الشرط لكان بمشاقة الرس
: يكون         ،) ومن يتبع غير

لكان فيه ظهور ما ادعوا ، وهذا كله على تسليم أن يكون ) سبيل المؤمنين
:قوله    مغايراً لقوله: وقد ،

قلنا إنه ليس بمغاير  بل هو أمر الزم لمشاقة الرسول ، وذلك على سبيل 
واآلية بعد هذا كله هى وعيد للكفار . المبالغة ولتوكيد وتفظيع األمر وتشنيعه 

، فال داللة فيها على جزئيات فروع مسائل الفقه  
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أى غير طريقهم الذى هم عليه من الدين بأن يكفر
 

 

    جةاآلية ، دلت على أن اإلجماع ح ،
المشاقة لكن داللة ظنية لوجود االحتمال ، إذ يحتمل أن المراد مجموع 

: وقيل .  وغير ذلك … ويحتمل اشتراط التمرد بعد تبين الهدى، والمخالفة 
إن فيها دليل كبر خرق اإلجماع لشدة الوعيد 

 
 هذه اآلية ال حجة فيها إذ من الممكن أن يقول المخالف :

سبيل المؤمنين وإنما اقتضى مقالتهم فى إسناد الحكم إلى اإلجماع جاء به 
ومن الممكن أن . فإن إسناد األحكام إلى أدلتها هو سبيل المؤمنين . الدليل 

 المعنى باآلية الكفار الذين خالفوا الرسول وخالفوا المؤمنين فيما كانوا به
لتأويالت ولآلية أنواع من ا. بالمعجزات  مؤمنين من بعدما تبين لهم الهدى

واإلجماع حجة . كل واحد منها يكفى فى صرف اآلية عن مرتبة النص 
وجود االحتمالمع قطعية فال يثبت إال بدليل قطعى وال قطع هنا  

 
   وقد استدل جماعة من أهل العلم بهذه اآلية على حجية
:اإلجماع لقوله    ، وال حجة فى ذلك عندى ألن

، كما   الخروج من دين اإلسالم إلى غيرهالمراد بغير سبيل المؤمنين هنا هو
يفيد اللفظ ، ويشهد به السبب 
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ا فى الغرض ، بل الظاهر والذى نراه أن اآلية ليست نص

بها أن من يقاتل الرسول ويشاقه ويتبع غير سبيل المؤمنين فى أن المراد 
مشايعته ونصرته ودفع األعداء عنه نوله ما تولى ، فكأنه لم يكتف بترك 
المشاقة حتى تنضم إليه متابعة سبيل المؤمنين فى نصرته والذب عنه 

يكن وهذا هو الظاهر السابق إلى الفهم  فإن لم . واالنقياد له فيما يأمر وينهى 
ا فهو محتملظاهر 

           


 
  

        
 

        
 

 
لَالَةلَى ضِتي عتَِمع ُأملَا تَجلَالٍَةلَى ضع تَِمعِتي لَا تَجُأم ِإن
ِةاعمالْج عاللَِّه م دي َقَةِرب خَلَع ٍر فَقَدِشب ةَ ِقيداعمقَ الْجفَار نم

فَما رَأى الْمسِلمون حسنًا فَهو ِعنْد اللَِّه حسن وما الِْإسلَاِم ِمن عنُِقِه 
ال تزال طائفة من أمتى على الحق رَأوا سيئًا فَهو ِعنْد اللَِّه سيٌئ

ظاهرين ال يضرهم من خالفهم  
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وإذا لم يكن الحديث مقطوعا ؛ فال وجه ا به نقالً ، ولم يكن فى نفسه نص

لالحتجاج به فى مظان القطع 
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  هو أن يجتمع علماء المسلمين على حكم ال نص فيه  ، لكن اإلجماع
برأى منهم أو بقياس منهم عن منصوص 

   من هذا باطل وال يكون إجماع البتة إال على نص 
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قرآن أو سنة 
 
 

 
 ، أهل السنة متفقون على أن إجماع الصحابة حجة

ومتنازعون فى إجماع من بعدهم 
 معظم مسائل اإلجماع جرى من صحب
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 مجتمعون أو متقاربون ، فهذا منتهى الغرض فى تصوير  وهمرسول اهللا 
اإلجماع  
        

           
     بل إجماع كل عصر هو إجماع
معتبر  

 
 وما أدرانا أن ، إن انقراض العصر شرط لقبوله

أحد المجمعين يتراجع عما ذهب إليه ؟ 
  لو اختلف أهل عصر على عدة أقوال فهذا إجماع منهم

على هذا الخالف  فال يصح أن يزيد من بعدهم على ذلك الخالف 

 
 عرف فيه خالف فهو إجماعما ال ي. "   

اليس إجماع" : وقالت أخرى  
 

 
 

 

 
بل هو إجماع أهل الكوفة 
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 عرف له مخالف منهم هو إجماعقول الصحابى الذى لم ي
و خالفه أحد ممن بعدهمول 

لو اشتهر وانتشر  
ا بالمرةليس إجماع 

لم من الدين بالضرورةاإلجماع هو ما ع 
 

إذن فاإلجماع لغو إذ ما الحاجة إليه ؟! 

 

 
اإلجماع قطعى ومخالفه بعد إعالمه به يكفر 

 
 بل اإلجماع قطعى ولكن ال يكفر مخالفه ألن أدلة أصل اإلجماع ظنية
ت مفيدة للعلم ، فما تفرع عليها أولى أن ال يفيد العلموليس 
 
وكذلك ما ألزمهم إياه  امن تكفير المخالف غير الزم ، فإن كثير

من العلماء ال يكفرون مخالف اإلجماع  
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 وتصحيح اإلجماع على الوجه الذى يلزم عنده
العمل به ، وتحرم المخالفة ، بحيث ينقطع المنازع عن إبداء أى خادش 

   .فى حيز الممتنع : معتبر أصالً 

ما يجده الفطن من نفسه ، حيث ال تذعن للجزم بوقوع : وأقرب خادش 
من أهله ، وال زال الخالف  الجزم بصحة النقل عن كل فرد بىوتأاإلجماع 

ا فى مسألة اإلجماع قديماً وحديثاً فى وقوعه ، فإمكان نقله عن كل فرد فاشي
  . من أهله ، فصحة ذلك النقل ، فحجيته 

فمن المعتبر فيه ؟ وكون الحجية مقصورة على إجماع الصحابة : وعليها 
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قتضى لفظ كما هو م، ها ضالحجة إال إجماع جميع األمة حتى انقرا فقط  أو
ا منافية لقصد المحتج باإلجماع ، نإذ إرادة الجنس ه" األمة " و " المؤمنين" 

  . وهذا األخير يجعله خصيصة فقط ال دليال 

  حجة قطعية أم ظنية ؟ وكل فصل من هذه ففيه الخالف عوهل اإلجما
ومن أمعن فى هذا الموضع من كتب . حتى بين معتبرى اإلجماع فى الجملة 

إن اإلجماع المتداول فى االحتجاج إنما هو بناء :  ه تيقن وقطعأصول الفق
 ، رومن هذا حاله فغايته كسائر آراء النظا. على اختيار المستدل به فقط 

موقوف على النظر ، واختبار المتشوق : واختياراتهم فى أفراد المسائل 
ونظر هو ،  من جملة أقوال قوٌل: وحاصله . للحقيقة ، وتنقير الباحث 

ن حين تدهمهم داهمة عرضة للثبات والزوال ، ال كما يتوهمه القاصرو
، وتخلف وعودها ، خالوا ذلك   التى طال مروج عهودها دعوى اإلجماع

ا ، ونازلةًجبالً راسيا ال يقبل شفاعة الشافعين ، وحجة تسد  ال تُدفع ، وخطب
: ، أو" الف فيه ال خ" أو " هذا إجماع : " أفواه الممانعين ، متى سمع أحدهم 

 "ظن " ال يقول به قائل : "  أو  "مع عن أحد من العلماء بخالف هذا ما س :
أن كل من عليها قد دان بذلك ، لجهله بأصل الواقعة ومبناها ، وأنها كسائر 

ما ) : من مسائل( فيه الخالف حشرا يالمسائل المختلف فيها ، بل فى بعض م
هو أصح معتمدن كثير مما أدعى فيه اإلجماع ا ما وأوضح مستند .  

. فاألمر أيسر من أن يكون بهذا القدر ، وأخف مما توهموه من هذا الخطر
 من هذا لو عقلتيءفال يكاد يحصل عندك ش 
    هور فال تبتئس أو تعرج على ما حصل عند جم

 على حكايته  حتى كثر توكؤهم عليه وتوركهمالمتأخرين فى مسألة اإلجماع
.  حسبما يهدى إليه البحث والتنقيب بد منهحيث ثقفوها من دون اعتبار ما ال

 فقد وجدنا ما ال يتيسر حصره من إجماع يدعى ، ويتعقب بذكر الخالف
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  ، أى منذ حوالى األلف سنة(ثم حدث بعد القرن الرابع (
طائفة قلت مباالتها بما تطلق به ألسنتها فى دين اهللا تعالى ، ولم تفكر فيما 

، نوال عن جميع المسلميتخبر به عن اهللا عز وجل ، وال عن رسوله
   .ا ا لتقليد من ال يغنى عنهم من اهللا شيئًًصرن

 خالفهم نص فىفصاروا إذا أعوزهم شغب ينصرون به فاحش خطئهم 
 ، وبلحوا وبلدوا ، ونطحت أظفارهم فى القرآن ، ونص حكم رسول اهللا 

  . هذا إجماع : الصفا الصلد ، أرسلوها إرساالً فقالوا 

فة اإلجماع إلى من لم يروا عنه فى كيف تقدمون على إضا: فإذا قيل لهم 
كل ما انتشر فى العلماء واشتهر : ذلك كله ؟ أما تتقون اهللا ؟ قال أكابرهم 

ممن قالته طائفة منهم ، ولم يأت على سائرهم خالف له ، فهو إجماع منهم 
ألنهم أهل الفضل والدين ، أمر اهللا بطاعتهم ، فمن المحال أن يسمعوا ما 

نه ، فصح أنهم راضون به ، هذا كل ما موهوا به ، ونه وال ينكرورينك
وهذا تمويه منهم ببراهين ظاهرة الخفاء بها. ومالهم متعلق أصالً بغير هذا 

 
 واعلموا أن إقدام هؤالء القوم ، وجسرهم على معنى

 اإلجماع حيث وجد االختالف ، أو حيث لم يبلغنا ولكنه ممكن أن يوجد أو
نه قول خالفوا فيه اإلجماع حقاً ، وما روى قط عن إمضمون أن يوجد ، ف
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صاحب وال عن تابع القطع بدعوى اإلجماع حتى أتى هؤالء الذين جعلوا 
الكالم فى دين اهللا تعالى مغالبة ومجاذبة وتحققاً بالرياسة على مقلدهم  وكفى 

بهذا فضيحة 
 

 لعل الناس اختلفوا ،  اإلجماع فهو كاذبمن ادعى وجود ،
ال نعلم الناس اختلفوا ، دعوى : وما يدريه لعله حدث ولم ينته إليه ؟ فليقل 

بشر المريسى واألصم 
 

 ره ، وبئس القدوة دصدق أحمد وهللا
اب المريسى وعبد الرحمن بن كيسان األصم ، ولعمرى إنهما لمن بشر بن عت

أول من هجم على هذه الدعوى  
 ورأيت لبعض من ينسب نفسه لإلمامة والكالم فى الدين

ونصب لذلك طوائفه من المسلمين فصوالً ذكر فيها اإلجماع فأتى بكالم لو 
 ، بل الخرس كان أسلم لهسكت عنه لكان أسلم له فى أخراه 

 
 
  استبعاد وجود ) أى بما سقناه عنه(بهذا ) أى اإلمام أحمد(ليس مراده

اإلجماع ، ولكن اإلمام أحمد وأئمة الحديث بلوا بمن كان يرد عليهم السنة 
 فبين الشافعى وأحمد أن هذه الصحيحة بدعوى إجماع الناس على خالفها ،
الدعوى كذب ، وأنه ال يجوز رد السنن بمثلها 

                                            
 
 
 
 

LEADTOOLS eP
rin

t I
V ev

alu
ati

on

Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint IV now.

http://support.leadtools.com/ltordermain.asp?ProdClass=EPRT1


  

 

 
 
 ولقد خرجنا بعد العمل بالمالحظات اآلتية. .   

ئل  القامع أنإن بعض أهل العلم قد أطلق اإلجماع فى مسألة : الثانية 
ا من  أو عدد قليل جدبها هم عوام الناس فقط أو أن القائل بها عالم واحد فقط

العلماء  
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 على أنه أصل من أصول الشريعة ال أكاد أعرف شيًئا اشتهر بين الناس
فى اإلسالم ثم تناولته اآلراء واختلفت فيه المذاهب كهذا األصل الذى يسمونه 

اإلجماع 
 أنه أحب أن أشير هنا إلى أن اإلجماع الذى اشتهر بين الناس

أصل من أصول التشريع في اإلسالم قد اختلفت فيه المذاهب واآلراء اختالفًا 
  . دا بعي

اختلفوا فى حقيقته ، واختلفوا في إمكانه ، وتصور وقوعه ، ثم اختلفوا في 
حجيته الخ ، مما يتبين لنا به أن حجة اإلجماع فى ذاتها غير معلومة بدليل 

. . .قطعى  
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