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سالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف..
أما بعد:
ففذا تػريغ( )1لدرس «حجية اإلمجاع وكشف بعض الشبىات» ،الذي ألؼقتُف

لقؾة الرابع والعشريـ مـ شفر جؿادى أخرة لعام ثؿان وثالثقـ وأربعؿائة وألػ
مـ هجرة الـبل -صؾك اهلل طؾقف وطؾك آلف وصحبف وسؾؿ.-
قديؿا وحدي ًثا يف رد دلقؾ اإلجؿاع
وتظفر أهؿقة هذا الدرس يف حرص أهؾ البدع ً
أو إضعافف ،ويف الؿؼابؾ إهؿال كثقر مـ صالب العؾؿ لفذا الدلقؾ الؿفؿ طؿؾ ًّقا.
الؿػرغة وتـؼقحفا :لتخرج يف هذه الرسالة الؿؽقكة
قؿت بؿراجعة الؿادة
لذا ُ
َّ
ٍ
وتؿفقد ،وفصؾقـ ،وخاتؿة ،وسؿقتفا «اإلكناع يف حجية اإلمجاع» ،وهي
مـ مؼدمة،
طؾى الـحو التالي:

 اإلاقدمت :وهل التل بقـ يديؽ. الخمهيد :أهؿقة اإلجؿاع ،وبعض أشقاء. الفصل ألاول :مسائل مخعلقت باإلجماع ،وبه زالر عشسة مسألت: الؿسللة إولى :تعريػ اإلجؿاع.( )1قام بتػريغف بعض اإلخقة إفاضؾ ،ووثؼقه ،وكسؼقا إصؾ وزادوا فقف وغقروا يف إسؾقب بؿا
فؼؿت بؿراجعتف فللػقتُف صق ًبا،
ففرسا كشا ًفا،
يؼربف لؽتاب مم َّلػ بدل كقكف مػرغًا ،ووضعقا لف
ُ
ً
خقرا وبارك فقفؿ.
فجزاهؿ اهلل ً
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 الؿسللة الثاكقة :أدلة اإلجؿاع. الؿسللة الثالث :مققػ أهؾ البدع مـ اإلجؿاع. الؿسللة الرابعة :قسؿا اإلجؿاع. الؿسللة الخامسة :اإلجؿاع السؽقيت. الؿسللة السادسة :حتؿقة استـاد اإلجؿاع طؾك كص. الؿسللة السابعة :حجقة اإلجؿاع قبؾ الخالف وبعده. الؿسللة الثامـة :ضابط الؼقل الشاذ. الؿسللة التاسعة :حجقة إجؿاع أهؾ كؾ فـ يف فـِّفؿ. الؿسللة العاشرة :شرصقة اكؼراض العصر يف اإلجؿاع. الؿسللة الحادية العشرة ٓ :يجقز يف الشريعة إحداث ققل جديد. الؿسللة الثاكقة طشرة :صريؼة معرفة اإلجؿاع. الؿسللة الثالثة طشرة :اإلجؿاع دلقؾ كاشػ. الفصل الثاوي :إشكاالث على دليل ؤلاجماع ،وبه أزبع وعشسون شبهت وجىجيهها: الشبفة إولى :رد اإلجؿاع بزطؿ أن رسقل اهلل ﷺ سؾػف. الشبفة الثاكقة :رد اإلجؿاع بزطؿ أن الصحابل راوي الحديث سؾػف. الشبفة الثالثة :رد اإلجؿاع بزاطؿ أكَّف لقس مـ الؿجؿعقـ. الشبفة الرابعة :رد اإلجؿاع بحجة ثبقت خرم إجؿاطات مدطاة. الشبفة الخامسة :رد اإلجؿاع لؿخالػة بعض العؾؿاء إجؿاطات الصحابة. الشبفة السادسة :رد اإلجؿاع بحجة وجقد كثقر مـ الػؼفاء الؿتلخريـ ٓ يعتدباإلجؿاع السؽقيت.
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 الشبفة السابعة :رد اإلجؿاع لؿا كسب لؾشافعل« :ما لقس فقف خالف فؾقسإجؿا ًطا».
 الشبفة الثامـة :رد اإلجؿاع بحجة أن السـة حجة يف ذاهتا وٓ تحتاج إلك طؿؾ. الشبفة التاسعة :رد اإلجؿاع :بحجة أن اإلجؿاع الذي يحتج بف اإلمام أحؿدوشقخ اإلسالم ابـ تقؿقة ،هق إجؿاع الصحابة.
 الشبفة العاشرة :اإلجؿاع الذي هق حجة هق الؿعؾقم مـ الديـ بالضرورةدون غقره.
 الشبفة الحادية طشرة :طدم العؾؿ بالؿخالػ ٓ يدل طؾك اإلجؿاع. الشبفة الثاكقة طشرة ٓ :يصح آستدٓل باإلجؿاع يف مخالػة الدلقؾ :لئالكقافؼ أهؾ البدع.
 الشبفة الثالثة طشرة :رد اإلجؿاع :بحجة اإلجؿاع الذي ٓ يؼطع بف هق مـالظـ.
 الشبفة الرابعة طشرة :إذا صح الحديث وجب العؿؾ بف ولق لؿ يعؾؿ مـطؿؾ بفٕ :كف حجة بال خالف.
 الشبفة الخامسة طشرة :ترك الحديث لعدم العؾؿ بالؿخالػ ،طؾقف الؿتلخروندون الؿتؼدمقـ.
 الشبفة السادسة طشرة :إذا وجد كص لؿ ُيعؿؾ بف فالبد وأن هـاك مـ طؿؾبف ،وٓ يؾزم أن يـؼؾ ققل مـ طؿؾ بف.
 الشبفة السابعة طشرة :مخالػة مـ ققلف لقس حجة مؿا حؽل طؾقف اإلجؿاع،أطذر مـ مخالػة مـ ققلف حجة وهق الؽتاب والسـة ،فؽقػ ترتك الحجة وهق
الؽتاب والسـة إلك مـ ققلف لقس حجة؟
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ً
أققآ لؿ يسبؼقا إلقفا،
 الشبفة الثامـة طشرة :أن صائػة مـ أهؾ العؾؿ قالقافدل هذا طؾك جقاز إحداث ققل جديد.
 الشبفة التاسعة طشرة :رد اإلجؿاع :بحجة ققل إسحاق بـ راهقيف يف مسللة:ما ضــت أن أحدً ا يقافؼـل.
 الشبفة العشرون :درج العؾؿاء طؾك تؼديؿ الؽتاب والسـة طؾك اإلجؿاع،وطؾقف إذا تعارض الـص واإلجؿاع ُقدِّ م الـص.
 الشبفة الحادية والعشرون ٓ :إجؿاع يف طؾقم ألة ٕكف ٓ كصقص فقفاوٓ إجؿاع إٓ وهق مستـد طؾك كص.
 الشبفة الثاكقة والعشرون :حؼقؼة مخالػة التابعل لؾصحابل إحداث ققلجديد.
 الشبفة الثالثة والعشرون :تؼديؿ الؽتاب والسـة طؾك اإلجؿاع الظـل دونالؼطعل.
 الشبفة الرابعة والعشرون :رد اإلجؿاع بحجة :أن الـقوي قال :إن الـص يعؿؾبف ولق لؿ يعؿؾ بف أحد.
 الخاجمت.واهلل أسلل أن يتؼبؾ هذه الرسالة ،وأن يجعؾفا كافع ًة لخؾؼف ،مؼبقل ًة طـده سبحاكف.
والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف.

د .عبد العزيز بن ريس الريس
املرشف ىلع ميكع اإلشالم العتيق
8441/4/81و
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تمهيد
ب هذا البحث يـبغل أن كعؾؿ أن دلقؾ اإلجؿاع مـ أهؿ إدلة
قبؾ القلقج يف ُل ِّ
السـة« ،وطؾقه َمدَ ُار ُمعظ ِم إحؽَا ِم يف ال َػر ِق وال َج ْؿ ِع ،وإلقه استـا ُد
طـد طؾؿاء أهؾ ُّ
اط يف ُصر ِق ِ
اطتضاد آستِـب ِ
ِ ِ
الػ َؽ ِر»(.)1
الؿ
َ
ؼايقس والع َب ِر ،وبه َ ُ
ُ
وتتجؾك تؾؽ إهؿقة لإلجؿاع طـد الـظر إلك كثقر مـ أدلة الؽتاب والسـة ،التل
إذا أوردت يف كثقر مـ الؿسائؾ يعرتض طؾقفا كثقر مـ الؿخالػقـ ،بلهنا لقست قطقعة
يف دٓلتفا بؾ تحتؿؾ كذا وكذا ،...ويلخذون يف تـقيع الؿشارب وتعديد الؿذاهب:
لذا كان مـ أكػع ما يحػظ طؼقدة ومـفج أهؾ السـة :هق ففؿ السؾػ يف اإلففام
والتػفقؿ ،وإخذ والرد ،والـػل واإلثبات ،والتلصقؾ والتؼعقد ...وما إلك ذلؽ.
وففم السؾف :صقرة مـ صقر اإلجؿاع :لذا ضبط اإلجؿاع مفؿ لؾغاية وكذا
آطتـاء بف :حتك ُيحػظ معتؼد أهؾ السـة و ُيصان طـ تؾؽ الفالة الؿسؿاة« :قطعي
ِ
ٍ
لبطـ،
وضفرا
رأسا طؾك طؼب
ً
وضـي الدٓلة» ،تؾؽ الفالة التل َق َؾ َبت اإلسال َم ً
كثقرا مـ إدلة الظاهرة القاضحة بزطؿفؿ أهنا لقست
حقث ير ُّد أولئؽ الؿتؽؾؿقن ً
قطعق ًة يف دٓلتفا أو أكَّفا ضـ َّق ٌة يف ثبقت َّقتِفا.
ولقس معـك هذا أكـا كـؽر ما اص ُطؾح طؾقف بـ«قطعي الدٓلة وضـي الدٓلة» ،وإكؿا
هق إيراد يف مؼام الرد طؾك الؿتؽؾؿقـ الذيـ ردوا إدلة :بحجة أهنا ضـقة يف دٓلتفا
ؿثال -يرد الؿتؽؾؿقن خرب أحاد بحجة أكف لقس قطع ًّقا يف ثبقتف،
أو ضـقة يف ثبقهتا- ،ف ً
أثار
فنذا َ
أتقت لفؿ بالؼطعل يف ثبقتف كالخرب الؿتقاتر مـ السـة الـبقية أو مـ الؼرآنَ ،
أولئؽ الؼقم زوبعتَفؿ لقشؽؽقا يف دٓلتف ،ومـ َث َّؿ يرفضقن آحتجاج بف ...وهؽذا
هق دأهبؿ.
( )1اكظر« :غقاث إمؿ» ٕبل الؿعالل الجقيـل (ص.)45:
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فتؼسقؿ إدلة إلك قطعل وضـل مـ حقث هق تؼسقؿ ٓ إشؽال فقف :إذ هق واقع
ً
استعؿآ
التؼسقؿ
مالف مـ دافع ،وٓ يصح أن يرد وإكؿا القاجب أن ٓ يستعؿؾ هذا
ُ
إبؾقس ًّقا يف رد إدلة ورفضفا.
فؾتعؾم :أن مـ أهؿ ما يضبط هذا إمر هق اإلجؿاعٕ :ن مزية
إذا تبقن هذا
ْ
قاصع يف دٓلتف ،كؿا كص طؾك هذا الغزالل يف «الؿستصػك»(،)1
دلقؾ اإلجؿاع أكف
ٌ
وابـ قدامة يف «روضة الـاضر»( ،)2وكؼؾف الزركشل يف «البحر الؿحقط»( )3والشقكاين
يف «إرشاد الػحقل»( )4طـ الصقريف وابـ برهان وإصػفاين ،بؾ صرح إصػفاين
أكف الؿشفقر.
ومعنى أهه قاطع في داللخه أمسان:
إمر إول :أن دٓلتف ٓ تحتؿؾ أكثر مـ وجف.
إمر الثاين :أكف ٓ يصح أن يـسخٕ :ن اإلجؿاع لؿ يؽـ إٓ بعد وفاة الـبل
ﷺ ،فنذن ٓ يؿؽـ أن يـسخ ،بؾ العؽس صحقح طؾك الصحقحَّ ،
فنن اإلجؿاع يدل
طؾك كسخ إدلةٕ :كف مستـد طؾك كص ولقس هق الـاسخ يف كػسف(.)5

( )1اكظر« :الؿستصػك» لؾغزالل (ص )142وما بعدها.
( )2اكظر« :روضة الـاضر» ٓبـ قدامف ( )378/1وما بعدها.
( )3اكظر« :البحر الؿحقط» لؾزركشل (.)388/6
( )4اكظر« :إرشاد الػحقل» لؾشقكاين (.)209/1
( )5اكظر يف هذا« :الؿستصػك» لؾغزالل ( ،)101/1و«الؿحصقل» لؾرازي ( ،)354/3و«اإلحؽام
يف أصقل إحؽام» لممدي ( ،)162-160/3و«البحر الؿحقط» لؾزركشل (،)289-284/5
و«شرح مختصر الروضة» لؾطقيف ( )332-330/2وغقرها.
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الفصل األول

مصائل متعللة باإلمجاع

املسألة األوىل
تعريف اإلمجاع
ٓ يـبغل الؿبالغة يف التعاريػ كؿا هق مسؾؽ الؿتؽؾؿقـ الذيـ بالغقا يف
التعاريػ والحدود ،بحقث إكف ٓ يليت أحدهؿ بحد إٓ ويعرتض طؾقف أخر:
بحجة أكف لقس جام ًعا ،أو لقس ماك ًعا ،أو أن ألػاضف مرتادفة إلك غقر ذلؽ(.)1
وإكؿا الؿؼصقد مـ التعريػ تؼريب الؿعرف ،والؿؼصقد مـ الحد تؼريب
الؿحدود ،أما الحد الحؼقؼل ففذا ٓ وجقد لف ،كؿا بقـف شقخ اإلسالم

يف

«مجؿقع الػتاوى»( ،)2فالؿؼصقد إذن مـ التعريػ هق معرفة الؿحدود.
وما كان السؾػ إولقن مـ فؼفاء أهؾ الحديث ،كؿالؽ والشافعل وأحؿد
وغقرهؿ ،يعتـقن هبذه التعاريػ ،لذا ٓ تجدها يف كتبفؿ ،وٓ تجدهؿ يعتـقن هبا
فضال طـ أن يبالغقا فقفا ،كؿا بقـف شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة
ً

يف رده طؾك الؿـاصؼة

يف «مجؿقع الػتاوى»(.)3
فؿعـك اإلجؿاع مـ حقث الجؿؾة« :أكف اتػاق مجتفدي إمة طؾك مسللة شرطقة
بعد وفاة الـبل ﷺ».
وذلؽ أن البحث جار يف الؿسائؾ الشرطقة وجار يف الؿجتفديـ ،واإلجؿاع
إكؿا يؽقن حجة بعد وفاة الـبل ﷺ.
( )1كؿا يف« :اإلحؽام يف أصقل إحؽام» لممدي ( ،)196-195/1و«البحر الؿحقط» لؾزركشل
( )382-379/6وغقرهؿا.
( )2اكظر« :مجؿقع الػتاوى» لشقخ اإلسالم ابـ تقؿقة (.)86-85/9
( )3اكظر الؿصدر السابؼ.
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وما وقع في حياجه ﷺ فإهه حجت لسببين:
إول :إما أكف اصؾع طؾقف ،ففق إقرار مـف ﷺ.
الثاين :أو أن اهلل لؿ يـؽره ،ففذا إقرار مـ اهلل ،ففق حجة طؾك الصحقح.
بؾ طزا ابـ حجر حجقتف إلك جؿاهقر أهؾ العؾؿ يف كتابف «الـؽت طؾك مؼدمة
ابـ الصالح»(.)1
ومن إدلة طؾى ذلك :ما أخرج مسؾؿ مـ حديث جابر َق َالُ « :كـَّا َك ْع ِز ُل(،)2
َوا ْل ُؼ ْر ُ
آن َيـ ِْز ُل»(.)3
استدل طؾك جقاز العزل بلن اهلل لؿ يـؽره ،قال سػقان ابـ طققـة :لق كان مـف ًّقا
طـف لـفك طـف الؼرآن(.)4
إذن اإلجؿاع« :اتػاق مجتفدي إمة طؾك مسللة شرطقة بعد وفاة رسقل اهلل ﷺ».
وقال بعض الؿتؽؾؿقـ كلبل بؽر الباقالين( ،)5وأمدي( )6يف «أصقل إحؽام»:
أن ققل العقام يعتد بف يف اإلجؿاع وفا ًقا وخال ًفا ،بؿعـك إذا خالػ العامة لؿ يصح
اإلجؿاع.
وهذا فقف كظر كبقر بؾ هق خطل :وذلؽ أن العقام يف مسائؾ الشريعة تبع ٕهؾ
العؾؿ ،فنذا أجؿع أهؾ العؾؿ فالعقام تبع لفؿ ،وٓ يصح لؾعامل أن يخالػ .ذكره
( )1اكظر« :الـؽت طؾك مؼدمة ابـ الصالح» ٓبـ حجر ( )515/2وما بعدها.
( )2العزْ ُل :هق طَزْ ُل الرج ِؾ الؿاء طـ جاريتِف إذا جامعفا لِئ ََّال َت ِ
حؿؾ .اكظر« :لسان العرب» ٓبـ مـظقر
َ َََ
َّ ُ
َ
َ
(.)441/11
( )3أخرجف البخاري ( ،)5208ومسؾؿ (.)1440
( )4أخرجف مسؾؿ ( )1065/2رقؿ (.)1440
( )5اكظر« :الؿحصقل» لؾرازي ( ،)196/4و«شرح مختصر الروضة» لؾطقيف (.)31/3
( )6اكظر« :اإلحؽام يف أصقل إحؽام» لممدي (.)228/1
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أبق الخطاب الحـبؾل يف«التؿفقد»(.)1

املسألة الجانًة:
أدلة اإلمجاع
َّ
جىىعذ ألادلت وجضافسث على حجيت ؤلاجماع ،وإليك بعضها:
الدلقل إول:
ققلف تعالك﴿ :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﴾ [الـساء.]115 :
استدل هبذه أية جؿع مـ إصقلققـ كأمدي يف كتابف «أصقل اإلحؽام»(،)2
وابـ قدامة يف «الروضة»( ،)3وشقخ اإلسالم ابـ تقؿقة كؿا يف «مجؿقع الػتاوى»(،)4
تب يف إصقل إذا أورد مسللة اإلجؿاع أتك هبذه
الػتاوى»( ،)4بؾ أكثر مـ َك َ
أية( ،)5وقد كسب هذا آستدٓل لؾشافعل بعضفؿ(.)6
وكازع آخرون يف هذا آستدٓل(.)7
( )1اكظر« :التؿفقد يف أصقل الػؼف» ٕبل الخطاب (.)251/3
( )2اكظر« :اإلحؽام يف أصقل إحؽام» لممدي (.)228/1
( )3اكظر« :روضة الـاضر» ٓبـ قدامة (.)381-380/1
( )4اكظر« :مجؿقع الػتاوى» ٓبـ تقؿقة ( ،)178/19و(.)192/19
( )5اكظر« :الؿعتؿد» ٕبل الحسقـ ( ،)7/2و«التؿفقد يف أصقل الػؼف» ٕبل الخطاب (،)251/3
و«الؿحصقل» لؾرازي ( ،)36-35/4و«التحبقر شرح التحرير» لؾؿرداوي (،)1532-1531/4
و«الؽقكب الؿـقر» ٓبـ الـجار ( )215/2وغقرهؿ.
( )6اكظر« :أحؽام الؼرآن» لؾشافعل ( ،)39/1واكظر قصة استدٓلف يف «سقر أطالم الـبالء» لؾذهبل
( .)84-83/10ومؿـ كسبف لف :أمدي يف «اإلحؽام يف أصقل إحؽام» ( ،)200/1والغزالل
يف «الؿستصػك» ( ،)138/1وابـ تقؿقة يف «مجؿقع الػتاوى» ( )178/19وغقرهؿ.
( )7اكظر« :الؿستصػك» لؾغزالل (.)138/1

14

ؤلاقىاع في حجيت ؤلاجماع

وجه الدٓلة من هذه أية :أن اهلل رتب العؼقبة طؾك ترك سبقؾ الؿممـقـ ،فدل
هذا طؾك أن اتباع سبقؾ الؿممـقـ واجب ،فنذن إذا كان الؿممـقن مـ أهؾ العؾؿ
مـ الؿجتفديـ طؾك ققل يف هذه الؿسللة ،فنن ققلفؿ حجة ،وهذا هق الؿؼصقد.
الدلقل الثاين :ققلف سبحاكف ﴿:ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ

ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ﴾ [الـساء.]59 :
استدل هبذه أية أبق الحسقـ( ،)1وأمدي( ،)2وشقخ اإلسالم ابـ تقؿقة كؿا
يف «مجؿقع الػتاوى»( )3وغقرهؿ.
ووجه الدٓلة :أكف يعؿؾ مباشرة بؿا لؿ يحصؾ فقف كزاع ،بخالف ما حصؾ فقف
كزاع فنكف يرد لؾؽتاب والسـة.
الدلقل الثالث :ققلف تعالك ﴿ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

ﭦ ﭧ ﴾ [آل طؿران.]110 :
استدل هبذه أية أبق الحسقـ( ،)4وأمدي( ،)5والطقيف( ،)6وشقخ اإلسالم
اإلسالم ابـ تقؿقة( )7وغقرهؿ.
ووجه الدٓلة :أن إمة إذا أجؿعت طؾك ققل ،فنن هذا الؼقل خقرٕ :هنا
خقرا لقجد يف إمة مـ يـؽر ذلؽ ،وٓ يؿؽـ أن ُيـؼؾ لـا
أمرت بف ،ولق لؿ يؽـ ً
الؼقل الؿرجقح والخطل دون الؼقل الراجح.
( )1اكظر« :الؿعتؿد» ٕبل الحسقـ (.)15/2
( )2اكظر« :اإلحؽام يف أصقل إحؽام» لممدي (.)218/1
( )3اكظر« :مجؿقع الػتاوى» ٓبـ تقؿقة ( ،)9/1و( ،)67/19و(.)91/19
( )4اكظر« :الؿعتؿد» ٕبل الحسقـ (.)6/2
( )5اكظر« :اإلحؽام يف أصقل إحؽام» لممدي (.)214/1
( )6اكظر« :شرح مختصر الروضة» لؾطقيف (.)17/3
( )7اكظر« :مجؿقع الػتاوى» ٓبـ تقؿقة (.)176/19
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الدلقل الرابع :ققلف تعالك﴿ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ﴾ [البؼرة.]143 :
والؿراد بالقسط أي العدل والخقار ،فنذا أجؿع العؾؿاء طؾك ققل ففذا هق
الؼقل الحؼ وهق الخقار الذي يحبف اهلل ،وقد استدل هبذه أية أبق الحسقـ(،)1
وأمدي( ،)2والطقيف( ،)3وشقخ اإلسالم ابـ تقؿقة( )4وغقرهؿ.
قال:

الدلقل الخامس :أخرج الشقخان مـ حديث معاوية بـ أبل سػقان
قل اهلل ﷺ يؼ ُ
سؿع ُت ر ُس َ
قلَ َٓ « :تز َُال َصائِ َػ ٌة ِم ْن ُأ َّمتِي َق ِائ َؿ ًة بِ َل ْمرِ اهللَِ َٓ ،ي ُضر ُه ْم َم ْن
َخ َذ َلفم َأو َخا َل َػفم ،حتَّى ي ْلتِي َأمر اهلل ِ وهم َض ِ
ون َط َؾى الـ ِ
َّاس»(.)5
اه ُر َ
ُ ْ ْ
َ ُ ْ
ُ ْ َ َ َ ُْ
وأخرجف الشقخان مـ حديث الؿغقرة بـ شعبة( ،)6ومسؾؿ مـ حديث جابر(،)7
وثقبان( ،)8وسعد بـ أبل وقاص( ،)9وغقرهؿ مـ صحابة( )10رسقل اهلل ﷺ.
وجه الدٓلة من هذا الحديث :أن إمة إذا أجؿعت طؾك ٍ
فحتؿا وٓ بد
ققل
ً
أن يؽقن مـ بقـفا تؾؽ الطائػة الؿـصقرة التل ٓ تؽقن إٓ طؾك الحؼ ،فبفذا يتبقـ
حؼ ،وهذا هق الؿراد :إذ يدل طؾك حجقة اإلجؿاع.
أن هذا الؼقل ٌ
( )1اكظر« :الؿعتؿد» ٕبل الحسقـ (.)4/2
( )2اكظر« :اإلحؽام يف أصقل إحؽام» لممدي (.)211/1
( )3اكظر« :شرح مختصر الروضة» لؾطقيف (.)15/3
( )4اكظر« :مجؿقع الػتاوى» ٓبـ تقؿقة (.)177/19
( )5أخرجف البخاري ( ،)3641ومسؾؿ (- )174/1037والؾػظ لف.-
( )6أخرجف البخاري ( ،)7311ومسؾؿ (.)1921
( )7أخرجف ومسؾؿ ( ،)156و(.)1923
( )8أخرجف ومسؾؿ (.)1920
( )9أخرجف ومسؾؿ (.)1925
( )10مثؾ طؼبة بـ طامر كؿا طـد مسؾؿ ( ،)1924وأبق هريرة كؿا طـد ابـ ماجف ( ،)7وقرة ابـ
إياس كؿا طـد الرتمذي ( ،)2192وابـ ماجف (.)6
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ولـػرض أن إمة يف وقت أجؿعت طؾك ققل معقـ ،فؼط ًعا هذا الؼقل هق
الراجح ،وهق الذي يحبف اهللٕ :ن مـ بقـ الؿجؿعقـ تؾؽ الطائػة الؿـصقرة.
أكف قالَ ...« :ف َؿا
الدلقل السادس :ثبت طـد أحؿد وغقره طـ ابـ مسعقد
ون َح َسـًاَ ،ف ُف َو ِطـْدَ اهلل ِ َح َس ٌنَ ،و َما َر َأ ْوا َس ِّقئًا َف ُف َو ِطـْدَ اهلل ِ َس ِّق ٌئ»(.)1
َر َأى ا ْل ُؿ ْس ِؾ ُؿ َ
هذا دلقؾ طؾك حجقة اإلجؿاع كؿا أفاده ابـ حزم( ،)2وابـ الؼقؿ يف «الػروسقة»(،)3
«الػروسقة»( ،)3والشاصبل يف «آطتصام»( ،)4وغقرهؿ مـ أهؾ العؾؿ.
ورواه الخطقب البغدادي( )5مرفق ًطا طـ أكس

 ،لؽـف ٓ يصح مـ حديث

أكس ،كؿا بقـف ابـ حزم( ،)6وابـ الؼقؿ يف كتابف «الػروسقة»( ،)7وابـ طبد الفادي
فقؿا كؼؾف طـف العجؾقين( ،)8والعالمة إلباين(.)9
الدلقل السابع :ثبت طـد ابـ أبل طاصؿ ،طـ أبل مسعقد البدري أكف قال« :طؾقؽؿ
بالجؿاطة ،فنن اهلل ٓ يجؿع أمة محؿد ﷺ طؾك ضاللة»(.)10
( )1أخرجف أحؿد ( ،)3600والبزار ( ،)1816وابـ إطرابل يف «الؿعجؿ» ( ،)861والطرباين يف
«الؿعجؿ الؽبقر» ( ،)112/9والحاكؿ ( )4465وصححف ،وغقرهؿ.
( )2اكظر« :اإلحؽام يف أصقل إحؽام» ٓبـ حزم (.)19-18/6
( )3اكظر« :الػروسقة» ٓبـ الؼقؿ (ص.)299:
( )4اكظر« :آطتصام» لؾشاصبل (.)325 ،46/3
( )5أخرجف الخطقب البغدادي يف «تاريخ بغداد» (.)270/5
( )6اكظر« :اإلحؽام يف أصقل إحؽام» ٓبـ حزم (.)18/6
( )7اكظر« :الػروسقة» ٓبـ الؼقؿ (ص.)298:
( )8اكظر« :كشػ الخػاء» لؾعجؾقين (.)221/2
( )9اكظر« :السؾسؾة الضعقػة» لأللباين (.)532
( )10أخرجف ابـ أبل طاصؿ يف «السـة» ( ،)85وابـ أبل شقبة ( ،)37615والاللؽائل يف «شرح
أصقل آطتؼاد» ( ،)122/1والحاكؿ ( )8545وصححف.
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هذا كص يف حجقة اإلجؿاع ،وقد جاء مرفق ًطا( ،)1وإصح -واهلل أطؾؿ -أكف
ٓ يصح مرفق ًطا ،وإكؿا يصح مـ كالم أبل مسعقد البدري

 ...،إلك غقر ذلؽ

مـ إدلة.
تنبيه :استدل بعض إصقلققـ بلدلة ٓ دٓلة فقفا طؾك حجقة اإلجؿاع ،ومـ ذلؽ:
 -1أهنؿ استدلقا بإدلة التل تدل طؾك أن لزوم الجؿاطة واجب ،وأن مـ
خرج طـ الجؿاطة ومات ،مات مقتة جاهؾقة.

 ،أن الـبل ﷺ قالَ « :م ْـ َخ َر َج مِ َـ
كالذي أخرجف مسؾؿ ،طـ أبل هريرة
ات مِقتَ ًة ج ِ
اهؾِ َّق ًة»(.)2
اتَ ،م َ
ال َّطا َط ِةَ ،و َف َار َق ا ْل َج َؿا َط َة َف َؿ َ
َ

وأخرج أحؿد وأبق داود مـ حديث أبل ذر
َف َار َق ا ْل َج َؿا َط َة ِش ْب ًرا َف َؼدْ َخ َؾ َع ِر ْب َؼ َة ا ْ ِ
إل ْس ََل ِم ِم ْن ُطـ ُِؼ ِه»(.)3

 ،أن الـبل ﷺ قالَ « :م ْن

وإضفر -واهلل أطؾؿ -أن آستدٓل بؿثؾ هذا ٓ يصحٕ ،ن الؿراد بالجؿاطة
يف هذا الحديث ،جؿاطة إبدان ،وهق السؿع والطاطة لؾحاكؿ يف غقر معصقة اهلل،
ولقس الؿراد بف اجتؿاع إمة ،وإكؿا الؿراد بف جؿاطة إبدان.
فؼد ذكر الخطابل

يف كتابف «العزلة» :أن الػرقة كقطان :فرقة أبدان ،وفرقة

أديان ،ويف الؿؼابؾ آجتؿاع يؽقن كقطقـ :اجتؿاع طؾك إبدان ،واجتؿاع طؾك
إديان(.)4
( )1كؿا طـد أبل داود ( )4253مـ حديث أبل مالؽ إشعري ،وابـ ماجف ( )3950مـ حديث
أكس وغقرهؿ.
( )2أخرجف مسؾؿ ( )53/1848مـ حديث أبل هريرة.
وصححف إلباين.
( )3أخرجف أحؿد ( ،)21560وأبق داود (،)4758
َّ
وأخرجف مـ حديث أبل مالؽ إشعري أحؿدُ ( ،)22910والرتمذي ( )2863وقال :حسـ
وصححف إلباين.
صحقح.
َّ
( )4اكظر« :العزلة» لؾخطابل (ص.)8:
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فالؿراد بالجؿاطة يف هذا الحديث جؿاطة إبدان ،أي آجتؿاع طؾك الحاكؿ يف
السؿع الطاطة يف غقر معصقة اهلل ،فػرق بقـ هذا و بقـ إجؿاع إمة طؾك مسللة شريعة.

املسألة الجالجة
مىقف أهل البدع من اإلمجاع
أهل البدع -مً حيث الجملت -مع ؤلاجماع طائفخان:
الطائػة إولى :أكؽرت اإلجؿاع ،وقالت :إن اإلجؿاع لقس حج ًة .وأول مـ
أكؽر اإلجؿاع واشتفر بذلؽ هق الـ َّظام الؿعتزلل ،كؿا طزاه إلقف ابـ قدامة يف «روضة
الـاضر»( ،)1وكسبف إلقف جؿاطة( ،)2وذكر شقخ اإلسالم ابـ

تقؿقة()3

أن الؿعتزلة

والشقعة خالػقا يف حجقة اإلجؿاع.
فنذن كؾ مـ أكؽر حجقة اإلجؿاع فسؾػف هق الـ َّظام الؿعتزلل ،فنكف أول مـ
خالػ يف حجقة اإلجؿاع(.)4
والطائػة الثاكقة :ص َّعبت وجقد اإلجؿاع ولؿ تصرح بنكؽاره ،فؾسان مؼالفا
يؼقل :كؼر باإلجؿاع .ولسان حالفا يؼقل ٓ :يقجد إجؿاع.
ومثال ذلك:
 -1صائػة قالقا ٓ :يؽقن اإلجؿاع إجؿا ًطا حتك يجتؿع العامة مع أهؾ العؾؿ.
( )1اكظر« :روضة الـاضر» ٓبـ قدامة (.)379/1
( )2كـ :أبل الحسقـ يف «الؿعتؿد» ( ،)4/2والغزالل يف «الؿستصػك» ( ،)137/1وأمدي يف
«اإلحؽام» ( ،)200/1والزركشل يف «البحر الؿحقط» ( )384/6وغقرهؿ.
( )3اكظر« :مجؿقع الػتاوى» ٓبـ تقؿقة (.)341/11
( )4قال أبق الؿعالل الجقيـل يف «الربهان يف أصقل الػؼف» ( :)261/1أول مـ باح بِ َر ِّده الـ َّظام ،ثؿ
تابعف صقائػ مـ الروافض.
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وقد تؼدم كسبة هذا الؼقل إلك الباقالين وأمدي ،وحؼقؼة هذا الؼقل أكف ٓ يقجد
إجؿاع :لصعقبة تحؼؼ ذلؽ.
فؼد قال ابن قدامة« :وهذا الؼقل يرجع إلك إبطال اإلجؿاع :إذ ٓ يتصقر ققل
إمة كؾفؿ يف حادثة واحدة.
تصور :فؿـ الذي يـؼؾ ققل جؿقعفؿ ،مع كثرهتؿ وتػرقفؿ يف البقادي
وإن ّ
وإمصار والؼرى؟!»(.)1
 -2وصائػة قالوا :إن اإلجؿاع السؽقيت لقس حج ًة ،وسقليت -إن شاء اهلل-
بحث اإلجؿاع السؽقيت.
ومعـاه :أن يتؽؾؿ صائػة مـ أهؾ العؾؿ ،ويشتفر هذا الؼقل ،وٓ يـؽره آخرون.
فؼالت هذه الطائػة :إن هذا اإلجؿاع لقس حج ًة.
ؼت فقف ،وجد َتف رجع إلك ققل الؿتؽؾؿقـ ،كؿا سقليت بقاكف
وهذا الؼقل إذا د َّق َ
إن شاء اهلل :-إذ ٓزم الؼقل بلن اإلجؿاع السؽقيت لقس حجة ،أن ٓ يقجدإجؿاع يحتج بف.
قال أبق بؽر الجصاص يف كتابف «الػصقل يف إصقل» ما مؾخصف :وٓزم
إكؽار آحتجاج باإلجؿاع السؽقيت أن ٓ يقجد إجؿاع( .)2وصدق

.

( )1اكظر« :روضة الـاضر» ٓبـ قدامة (.)391/1
( )2اكظر« :الػصقل يف إصقل» لؾجصاص (.)290/3
حقث قال...« :فقجب هبذا أن يؽقن سؽقهتؿ بعد ضفقر الؼقل واكتشاره :دٓلة طؾك الؿقافؼة.
ولق لؿ يصح اإلجؿاع مـ هذا القجف ،لؿا صح إجؿاع أبدا ،إذ غقر مؿؽـ أن يضاف شلء مـ
إشقاء بؼقل إلك جؿقع إمة :طؾك أهنا قد قالتف ولػظت بف ،وإكؿا يعتؿدون فقف طؾك ضفقر
الؼقل فقفؿ ،مـ غقر مخالػ لفؿ».
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وذكر كحق هذا ابـ قدامة يف «روضة الـاضر»( ،)1بؾ وقال يف «الؿغـل» -لؿا
ذكر مسللة وكؼؾ فقفا ققل بعض الصحابة دون مخالػ ٓ :-سبقؾ إلك كؼؾ ققل
جؿقع الصحابة يف مسللة ،وٓ إلك كؼؾ ققل العشرة ،وٓ يقجد اإلجؿاع إٓ الؼقل
الؿـتشر(.)2
فقـبغل ٕهؾ السـة أن ٓ يغرتوا بلققال أهؾ البدع ،وأن يؽقكقا متبصريـ.
كثقرا :الظاهرية ،وسقليت الؽالم
ومؿـ خالػ يف حجقة اإلجؿاع أو ضقؼ ً
-إن شاء اهلل تعالك -طؾك الظاهرية ومذهبفؿ يف ذلؽ.

إيرادٌ وردُّه
فنن ققل :ماذا يؼال يف ققل اإلمام أحؿد« :مـ ادطك اإلجؿاع ففق كاذب»؟
فيقال :الجىاب مً وجهين:
الوجه إول :أن اإلمام أحؿد -قط ًعا -لؿ ير ْد إكؽار اإلجؿاع ،بدلقؾ أن اإلمام
أحؿد كػسف استدل باإلجؿاع يف مسائؾ كثقرة ،مـفا:
 -1ققل اإلمام أحؿد« :أجؿعقا طؾك أن التؽبقر -أي الؿؼقد ،-يبتدئ مـ
غداة يقم طرفة»(.)3
 -2وققلف« :أجؿعقا طؾك أن أوٓد الؿسؾؿقـ يف الجـة»(.)4
( )1اكظر« :روضة الـاضر» ٓبـ قدامة ( ،)437/1حقث قال...« :أكف لق لؿ يؽـ هذا إجؿاطًا :لتعذر
مصرحا بف».
وجقد اإلجؿاع :إذ لؿ يـؼؾ إلقـا يف مسللة ققل كؾ طؾؿاء العصر
ً
( )2اكظر« :الؿغـل» ٓبـ قدامة ( )310/2بؿعـاه.
( )3اكظر« :العدة يف أصقل الػؼف» ( ،)1061/4و«الؿغـل» ٓبـ قدامة ( ،)292/2و«فتح الباري»
ٓبـ رجب (.)22،24/9
( )4اكظر« :أحؽام أهؾ الؿؾؾ» لؾخالل ( )11/1بؾػظ« :لقس فقف خالف» ،و«الؿغـل» ٓبـ قدامة
( )37/4بؾػظ« :لقس فقف اختالف».
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 -3وققلف« :أجؿع أهؾ العؾؿ طؾك أن بقع الدَّ يـ بالدَّ يـ ٓ يجقز»(.)1
 -4وققلف« :إجؿاع العؾؿاء وإئؿة الؿتؼدمقـ طؾك أن الؼرآن كالم اهلل غقر
مخؾقق ،هذا الديـ الذي أدركت طؾقف الشققخ ،وأدرك الشققخ مـ كان قبؾفؿ
طؾك هذا»(.)2
 -5وققلف« :أجؿعقا طؾك أن مـ تذكر صالة حضر يف سػر فنكف يصؾل صالة
حضر»(.)3
 -6وققلف يف ققلف تعالك ﴿ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ﴾

[إطراف« :]204:أجؿع الـاس أن ِ
هذه أية يف الصالة »(.)4
 -7وققلف« :أجؿعقا طؾك أن الدم كجس»(.)5

 -8وققلف« :لؿ يختؾػ الـاس أن الرجؾ إذا أسؾؿ أكف طؾك كؽاحف»(.)6
وغقر ذلؽ مـ الؿسائؾ التل كؼؾ فقفا اإلمام أحؿد اإلجؿاع وطدم الخالف،
فالؿؼصقد أن اإلجؿاطات طـ اإلمام أحؿد لقست قؾقؾة ،فؽقػ يـؽر اإلجؿاع وهق
كػسف استدل باإلجؿاع؟!
الوجه الثاين :أن أصحاب اإلمام أحؿد لؿ يػفؿقا إكؽار اإلمام أحؿد لإلجؿاع:
لذا اكؼسؿقا صقائػ يف تقجقف كالمف كالتالل:
( )1اكظر« :الؿغـل» ٓبـ قدامة (.)51/4
( )2اكظر« :صبؼات الحـابؾة» ٓبـ أبل يعؾك (.)172/1
( )3اكظر« :الؿغـل» ٓبـ قدامة ( ،)208/2بؾػظ« :أما الؿؼقؿ إذا ذكرها يف السػر ،فذاك باإلجؿاع
يصؾل أربعا».
( )4اكظر« :مسائؾ أبل داود» (.)48
( )5اكظر« :شرح العؿدة» ٓبـ تقؿقة ( ،)105/1و«إغاثة الؾفػان» ٓبـ الؼقؿ (.)151/1
( )6اكظر« :أحؽام أهؾ الؿؾؾ» لؾخالل ( ،)509و(.)507

ؤلاقىاع في حجيت ؤلاجماع

22

 -1فؿـفؿ مـ حؿؾف طؾك القرع ،كلبل يعؾك يف «العدة»(.)1
 -2ومـفؿ مـ حؿؾف طؾك اإلجؿاع الذي يحؽقف أهؾ البدع ولقسقا أهال
لحؽاية اإلجؿاع ،هذا الؼقل أخر الذي ذكره أبق يعؾك يف «العدة»(.)2
يف «بقان الدلقؾ يف بطالن

وقريب مـف ما ذكر شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة

التحؾقؾ»( ،)2وقريب مـف ما ذكره ابـ الؼقؿ يف «إطالم الؿققعقـ»(.)3
وأيضا ٓبـ تقؿقة تقجقف ثالث كؿا يف «الؿسقدة» ،قال :إن كالم اإلمام
ً -3
أحؿد محؿقل طؾك اإلجؿاع بعد الؼرون الؿػضؾة(.)4
أهال
هق يف حؼ مـ لقس ً

وأضفر هذه التقجقفات أن كالم اإلمام أحؿد

لحؽاية اإلجؿاع :كلهؾ البدع ،وكلهؾ الرأي الذيـ يردون الـصقص باإلجؿاطات،
أهال لحؽاية اإلجؿاع :لذا قال اإلمام أحؿد :يف تتؿة الؽالم :هذه دطقى
وهؿ لقسقا ً
بشر وإصؿ ...إلخ .أي دطقى أهؾ البدع.
وقد بقـ ابـ تقؿقة

كثقرا ما يحؽقن إجؿاطات
يف «التسعقـقة» ،أن أهؾ البدع ً

يف مسائؾ طؼدية وهؿ مخطئقن يف ذلؽ ،فؼال

...« :وهذا اإلجؿاع كظقر غقره

مـ اإلجؿاطات الباصؾة الؿدطاة يف الؽالم وغقره -وما أكثرها ،-فؿـ تدبر وجد
طامة الؿؼآت الػاسدة يبـقهنا طؾك مؼدمات ٓ تثبت ّإٓ بنجؿاع مدطك أو ققاس،
باصال»(.)5
وكالهؿا طـد التحؼقؼ يؽقن ً

( )1اكظر« :العدة يف أصقل الػؼف» ٕبل يعؾك (.)1060/4
( )2اكظر« :بقان الدلقؾ يف بطالن التحؾقؾ» ٓبـ تقؿقة (.)327/1
( )3اكظر« :إطالم الؿققعقـ» ٓبـ الؼقؿ ( ،)54-53/2و(.)559-558/3
( )4اكظر« :الؿسقدة» ٓبـ تقؿقة (ص.)316:
( )5اكظر« :التسعقـقة» ٓبـ تقؿقة (.)492/2
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املسألة الرابعة
قسنا اإلمجاع
يىقسم ؤلاجماع قسمين:
الؼسم إول :اإلجؿاع الؼطعل.
والؼسم الثاين :اإلجؿاع الظـل.
ويـؼسؿ اإلجؿاع إلك قطعل وضـل يف ثبقتف ٓ يف دٓلتفٕ :ن اإلجؿاع يف
دٓلتف ٓ يخرج طـ كقكف قاص ًعا وقطع ًّقا -كؿا تؼدم ،-وإكؿا البحث يف ثبقتف.
فاإلجؿاع يف ثبقتف يـؼسؿ قطع ًّقا وضـ ًّقا ،ذكر هذا ابـ قدامة يف «روضة الـاضر»(،)1
وابـ تقؿقة كؿا يف «مجؿقع الػتاوى»( ،)2والزركشل يف «البحر الؿحقط»(،)3
وغقرهؿ مـ أهؾ العؾؿ.
وضابط اإلجؿاع الؼطعل- :واهلل أطؾؿ :-هق ما كان مبـ ًّقا طؾك كص ٍ
ضاهر ،وتقارد
ِ
وكحق ذلؽ ،فنذا وجد كص ضاهر تقارد
العؾؿاء طؾقف ،كنيجاب الصالة والزكاة
العؾؿاء طؾقف فؿثؾ هذا يؼال إكف إجؿاع قطعل ،وهذا مستػاد مـ كالم شقخ اإلسالم
( ،)4والزركشل

( ،)5وقد صرح بف شقخـا العالمة ابـ طثقؿقـ

(.)6

أما اإلجؿاع الظـل:ففق خالف ذلؽ مؿا رجع إلك استؼراء أهؾ العؾؿ(.)7
( )1اكظر« :روضة الـاضر» ٓبـ قدامة (.)441-440/1
( )2اكظر« :مجؿقع الػتاوى» ٓبـ تقؿقة (.)268-267/19
( )3اكظر« :البحر الؿحقط» لؾزركشل (.)415-414/6
( )4اكظر« :مجؿقع الػتاوى» ٓبـ تقؿقة (.)268-267/19
( )5اكظر« :البحر الؿحقط» لؾزركشل (.)499/6
( )6اكظر« :إصقل مـ طؾؿ إصقل» ٓبـ طثقؿقـ (ص.)66-65:
( )7اكظر« :مجؿقع الػتاوى» ٓبـ تقؿقة ( ،)267/19و«إصقل مـ طؾؿ إصقل» ٓبـ طثقؿقـ
(ص.)66-65:
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سؤال وجىاب
هل ُيحكم بكفس مىكس ؤلاجماع؟
وللجىاب طـ هذا السمال ٓبد مـ التػرقة بقـ مـ أكؽر اإلجؿاع الؼطعل،
وبقـ مـ أكؽر اإلجؿاع الظـل.
فإولُ :يحؽؿ بؽػرهٕ :كف يـؽر الـصقص الظاهرة ،كنيجاب الزكاة والصالة.
والثاين ٓ :يؽػر مثؾف.
ذكر هذا شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة كؿا يف «مجؿقع الػتاوى»( ،)1الزركشل يف
«البحر الؿحقط»(.)2
تنبيه :ومؿا يـبغل أن يعؾؿ :أن اإلجؿاع الظـل طؾك مراتب فؾقس طؾك مرتبة

واحدة ،فقؿا كؼؾف الزركشل(.)3
وصدق

 :فؾقس اإلجؿاع الذي يتقارد العؾؿاء طؾك حؽايتف كاإلجؿاع

الذي ٓ يحؽقف إٓ طالؿ واحد ،ففق يتػاوت يف ققتف.

املسألة اخلامسة
اإلمجاع السكىتٌ
وهذه الؿسللة مـ الؿسائؾ الؿفؿة التل يـبغل ضبطفا ضب ًطا طؾؿ ًّقا :لؽثرة
الشبفات واإلشؽآت التل َت ِر ُد طؾقفا ،وسقليت بحث ذلؽ -إن شاء اهلل.-
فالؿراد باإلجؿاع السؽوتي :أن يـطؼ صائػة مـ أهؾ العؾؿ ويسؽت الباققن.
وبعضفم يؼول :تتؽؾؿ صائػة مـ أهؾ العؾؿ ويشتفر ققلفؿ وٓ يخالػفؿ
( )1اكظر« :مجؿقع الػتاوى» ٓبـ تقؿقة (.)270/19
( )2اكظر« :البحر الؿحقط» لؾزركشل ( )496/6وما بعدها.
( )3اكظر« :البحر الؿحقط» لؾزركشل (.)389/6
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آخرون(.)1
والعلماء مع ؤلاجماع السكىحي على قىلين:
خاصا بالصحابة.
 -1مـفؿ مـ يجعؾ اإلجؿاع السؽقيت ًّ
 -2ومـفؿ مـ يعؿؿف لؾصحابة ومـ بعدهؿ.
قد ذكر الؼقلقـ العالئل يف «إجؿال اإلصابة يف حجقة ققل الصحابة»(.)2
والؼقل بحجقة اإلجؿاع السؽقيت هق الصحقح ٓ محالة(.)3
بؾ إن الؼقل بعدم حجقتف هق كالؼقل بلن اإلجؿاع لقس حجةٕ :كف ٓ يقجد
إجؿاع إٓ اإلجؿاع السؽقيت ،فال يقجد إجؿاع مـطقق كؿا تؼدم يف كالم الجصاص()4

( )1اكظر تعريػات اإلجؿاع السؽقيت يف« :اإلحؽام» لممدي ( ،)252/1و«إجؿال اإلصابة يف أققال
الصحابة» لؾعالئل (ص ،)20:و«البحر الؿحقط» لؾزركشل ( ،)456/6و«شرح مختصر
الروضة» لؾطقيف ( )78/3وغقرهؿ.
( )2اكظر« :إجؿال اإلصابة يف أققال الصحابة» لؾعالئل (ص )20:وما بعدها ،واكظر «البحر
الؿحقط» لؾزركشل (.)467-465/6
( )3وبف قال :أحؿد بـ حـبؾ ،وجؿفقر الحـػقة ،والؿالؽقة ،والشافعقة .وقال ابـ برهان :وإلقف ذهب
كافة العؾؿاء« .إجؿال اإلصابة يف أققال الصحابة» لؾعالئل (ص ،)20:و«البحر الؿحقط» لؾزركشل
()457/6
أيضا كؿا يف «الػصقل يف إصقل» لؾجصاص (« :)286-285/3ثؿ ٓ يخؾق
( )4وقال الجصاص ً
مـ يـعؼد بف اإلجؿاع :مـ أن يؽقن وجقد إجؿاطف معتربا ،بلن كعرف ققل كؾ واحد مـفؿ بعقـف،
أو أن يظفر الؼقل مـ بعضفؿ ،ويـتشر يف كافتفؿ مـ غقر إضفار خالف مـ الباققـ طؾقفؿ ،وٓ
كؽقر طؾك الؼائؾقـ بف ،وغقر جائز أن تؽقن صحة اإلجؿاع مقققفة طؾك وجقد الؼقل يف الؿسللة
مـ كؾ واحد مـفؿ ،بقفاق أخريـٕ :ن ذلؽ لق كان شرط اإلجؿاع لؿا صح إجؿاع أبدا ،إذ ٓ
يؿؽـ ٕحد مـ الـاس أن يحؽل يف شلء مـ إشقاء ققل كؾ أحد مـ أهؾ طصر اكعؼد إجؿاطفؿ
طؾك شلء ،إن شئت مـ الصدر إول ،وإن شئت مؿـ بعدهؿ.
فؾؿا ثبت طـدكا صحة إجؿاع إمة بؿا قدمـا مـ الدٓئؾ وامتـع وجقد اإلجؿاع بنثبات ققل كؾ
أحد مـ الصحابة والتابعقـ يف مسللة ،طؾؿـا :أن هذا لقس بشرط».
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وابـ قدامة(.)1

إيراد ورده
فنن قال قائل :اشتفر طـد بعض أهؾ العؾؿ :أن الشافعل خالػ يف حجقة اإلجؿاع
السؽقيت ،حقث قال ٓ« :يـسب إلك ساكت ققل»( .)2فدل هذا طؾك أن الشافعل
ٓ يرى اإلجؿاع السؽقيت حجة.
يؼال :قد خالػ يف كسبة هذا إلك الشافعل جؿع مـ أهؾ العؾؿ ،ومؿـ خالػ
يف ذلؽ محؼؼ الؿذهب الشافعل وإمامف أبق حامد اإلسػرايقـل ،وأبق حامد الشقرازي،
والـقوي  ،فؼد كصقا طؾك أن الشافعل يرى اإلجؿاع السؽقيت حجة يف الؼديؿ
ويف الجديد ،وذكروا أمثؾة لؾشافعل

تدل طؾك أن اإلجؿاع السؽقيت حجة(.)3

بل ذكر ابن برهان :أن الؼقل بحجقة اإلجؿاع السؽقيت هق الذي طؾقف إئؿة(.)4
وصدق

 :فنن أول مـ خالػ يف حجقتف هؿ الؿتؽؾؿقن.

أما أئؿة اإلسالم ففؿ متقاردون طؾك أن اإلجؿاع السؽقيت حجة :وذلؽ أهنؿ
لؿا قالقا اإلجؿاع حجة ،واحتجقا بف طؿؾ ًّقا يف مسائؾ كثقرة ،ففؿ يرون هبذا أن
اإلجؿاع السؽقيت حجة.
وإضفر -واهلل أطؾؿ -أن اإلجؿاع السؽقيت ٓ يختص بالصحابة ،كؿا هق
صـقع العؾؿاء والؿتقارد مـ صـقعفؿ ،بؾ يف الصحابة ومـ بعدهؿ ،كؿا سقليت بقان
هذا -إن شاء اهلل تعالك.-
( )1اكظر« :روضة الـاضر» ٓبـ قدامة (.)391/1
( )2اكظر كسبة هذا الؼقل لؾشافعل يف« :التبصرة يف أصقل الػؼف» لؾشقرازي (ص ،)517 :و«الربهان
يف أصقل الػؼف» إلمام الحرمقـ ( )271/1وغقرهؿا.
( )3اكظر« :البحر الؿحقط» لؾزركشل (ً )457/6
كؼال طـ «شرح القسقط» لؾـقوي.
( )4اكظر« :البحر الؿحقط» لؾزركشل (.)457/6
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بؾ إن الصحابة قد يختؾػقن طؾك ققلقـ ،فقـعؼد اإلجؿاع بعد ذلؽ ،فقعؿؾ
العؾؿاء هبذا اإلجؿاع.
خاصا بالصحابة.
وهذا مؿا يدل طؾك أن اإلجؿاع السؽقيت لقس ًّ
ومـ أمثؾة ذلؽ:أن الصحابة اختؾػقا يف الذي جامع -أي أولج -بال إكزال؟
هؾ يجب طؾقف الغسؾ أم ٓ ؟
فقف ققٓن لؾصحابة( ،)1لؽـ اكعؼد اإلجؿاع بعد ذلؽ وكص طؾقف ابـ الؿـذر(،)2
وابـ طبد الرب( ،)3وغقرهؿ مـ أهؾ العؾؿ ،وسقليت -إن شاء اهلل -ذكر أمثؾة أخرى.
خاصا بالصحابة ،بؾ هق مطرد يف أهؾ
فالؿؼصقد أن اإلجؿاع السؽقيت لقس ًّ
العؾؿ ،فنذا ذكر طالؿ مسلل ًة واشتفر طـف ،فنكف حجة.
ويظفر لل -واهلل أطؾؿ -أن تؼققد إمر بآشتفار وطدم آشتفار لقس طؿؾ ًّقا،
طالؿ ً
ققٓ وٓ يعرف طـ غقره إكؽار ،ففق حجة :وذلك ٕمرين:
فؿجرد أن يذكر ٌ
مـؽرا فال بد أن يقجد يف إمة مـ يـؽره ،وٓ يؿؽـ أن اهلل
إول :أكف لق كان ً
يـؼؾ لـا الؼقل الؿرجقح دون الراجح ،فؼد ذكر ابـ الؼقؿ يف كتابف «إطالم الؿققعقـ»(:)4
أن الؼقل الؿرجقح خطل مـ وجف ،فال يـؼؾ مرجقح دون الراجح.
( )1اكظرهؿا يف« :إوسط» ٓبـ الؿـذر ( )76/2وما بعدها ،و«التؿفقد» ٓبـ طبد الرب ()100/23
وما بعدها.
( )2اكظر« :إوسط» ( ،)81/2و«اإلجؿاع» ( )24وكالهؿا ٓبـ الؿـذر.
( )3اكظر« :التؿفقد» ٓبـ طبد الرب (.)105/23
لؽـف قال« :طؾك هذا الؼقل جؿفقر أهؾ الػتقى بالحجاز والعراق والشام ومصر وإلقف ذهب
مالؽ والشافعل وأبق حـقػة وأصحاهبؿ والؾقث بـ سعد وإوزاطل والثقري وأحؿد بـ حـبؾ
وإسحاق وأبق ثقر وأبق طبقد والطربي».
( )4اكظر« :إطالم الؿققعقـ» ٓبـ الؼقؿ (.)37/6( )569/5
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الثاين :أكـا ملمقرون باتباع سبقؾ الؿممـقـ ،والذي ُيعرف مـ سبقؾ الؿممـقـ

يف هذه الؿسللة هق ققل هذا الرجؾ سقاء كان صحاب ًّقا أو تابع ًّقا أو مـ بعده ،وٓ
يعرف طـ غقره مخالػتف ،وكحـ ملمقرون باتباع سبقؾ الؿممـقـ ،فنذن يجب اتباع
هذا الؼقلٕ :كف سبقؾ الؿممـقـ يف هذه الؿسللة فقؿا كعؾؿ.
إذن اإلجؿاع السؽقيت حجة طؾك أي صقرة كاكت ،وهذا هق الشائع طؿؾ ًّقا
طـد العؾؿاء ،فؼد تقاردوا طؾك ققل ابـ طباس الذي أخرجف مالؽ يف «الؿقصل»:
«مـ ترك كس ًؽا أو كسقف فؾقفرق د ًما»( ،)1وطؿؾقا بفٕ :ن ابـ طباس قال بف ولؿ
يعارضف أحد مـ أهؾ العؾؿ وفؼفاء اإلسالم الؿشفقريـ ،بؾ احتجقا بف ،وإمثؾة
طؾك ذلؽ كثقرة.

املسألة السادسة
حتنًة استناد اإلمجاع على نص
ٓ بد أن يؽقن اإلجؿاع مستـدً ا طؾك كص ،فال يؿؽـ لإلجؿاع أن يؽقن حجة
إٓ أن يستـد طؾك كص ،وما مـ إجؿاع إٓ وهق مستـد طؾك كص ،فؿتك ما ققؾ
بصحة هذا اإلجؿاع -فؼط ًعا -هق مستـد طؾك كص ،وثؿة أدلة طؾك هذا:
الدلقل إول :ققلف تعالك ﴿ :ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﴾ [الـساء،]59 :
فنذن طـد التـازع كرده إلك اهلل وإلك الرسقل ،وطـد آتػاق كعؿؾ بفٕ :كف مؿا دل
طؾقف كالم اهلل وكالم رسقلف ﷺ ،ذكر هذا ابـ تقؿقة كؿا يف «مجؿقع الػتاوى»(.)2
الدلقل الثاين :ققلف تعالك﴿ :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ

ﭸ ﭹ ﭺ﴾ [الـساء ،]115 :فجعؾ سبقؾ الؿممـقـ مقاف ًؼا لؿا جاء بف الرسقل،
فنذن كؾ إجؿاع ففق مستـد طؾك كص.
( )1اكظر« :الؿقصل  -رواية يحقك الؾقثل» لإلمام مالؽ ( )419/1رقؿ (.)240
( )2اكظر« :مجؿقع الػتاوى» ٓبـ تقؿقة (.)91/19
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الدلقل الثالث :أكف لؿ يخالػ يف ذلؽ إٓ مـ شذ كؿا بقـ ذلؽ أمدي(،)1
فقؽػل أن يعؾؿ أن الؿخالػ يف ذلؽ مؿـ شذوا.
الدلقل الرابع :أن العؾؿاء لؿا قالقا يف مسللة بؼقل ،فنما قالقه بالرأي الؿجرد
أو برأي مستـد إلك دلقؾ ،وقط ًعا أكف الثاين ،فؾؿا كان الثاين فدل هذا طؾك أن ما أجؿعقا
طؾقف ففق مستـد طؾك كص قط ًعا ،لؽـ ٓ يشرتط أن ُيعرف هذا الؿستـد ،وٓ يتققػ
ٍ
مسللة ما.
آستدٓل طؾقف ،بؾ يتؿ آستدٓل مباشرة بؿجرد معرفة اإلجؿاع يف

سؤال وجىاب
هل يجب أن يىجد في ألامت مً يعسف مسدىد ؤلاجماع؟
وقػت طؾقف لقس
لشقخ اإلسالم كال ٌم يدل طؾك هذا ،وإن كان كالمف فقؿا
ُ
طؾؿا أن لف كال ًما
ً
صريحا ،فلصرح ما وقػت طؾقف يف كتابف «الجقاب الصحقح»(ً ،)2
صريحا يف مسللة الـسخ باإلجؿاع ،وأكف ٓ بد أن يعرف مستـد اإلجؿاع الذي
ً
يـسخ الـص(.)3
وقال ابـ تقؿقة :وابـ جرير وصائػة يؼقلقن ٓ :يـعؼد اإلجؿاع إٓ طـ كص
كؼؾقه طـ الرسقل مع ققلفؿ بصحة الؼقاس .وكحـ ٓ كشرتط أن يؽقكقا كؾفؿ
طؾؿقا الـص ،فـؼؾقه بالؿعـك كؿا تـؼؾ إخبار ،لؽـ استؼرأكا مقارد اإلجؿاع
فقجدكاها كؾفا مـصقص ًة ،وكثقر مـ العؾؿاء لؿ يعؾؿ الـص وقد وافؼ الجؿاطة،
كؿا أكف قد يحتج بؼقاس وفقفا إجؿاع لؿ يعؾؿف ،فققافؼ اإلجؿاع(.)4
( )1اكظر« :اإلحؽام» لممدي (.)261/1
( )2اكظر« :الجقاب الصحقح لؿـ بدل ديـ الؿسقح» ٓبـ تقؿقة (.)362-361/1
( )3اكظر« :مجؿقع الػتاوى» ٓبـ تقؿقة (.)112/28
( )4اكظر« :مجؿقع الػتاوى» ٓبـ تقؿقة (.)196/19
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والؿفؿ أكف إذا ققؾ ٓ :بد أن يؽقن يف إمة مـ يعرف مستـد اإلجؿاع .فنكف
يؼال :هذا ٓ يـػعـا طؿؾ ًّقإ :كـا طؿؾ ًّقا متك ما رأيـا اإلجؿاع احتججـا بف ،سقاء
طؾؿـا الؿستـد أو لؿ كعؾؿ ،وسقاء طؾؿـا يف إمة مـ يعرف مستـده أم ٓ :وذلؽ
أن الشريعة بقـت أن اإلجؿاع حجة ولؿ تشرتط معرفة الؿستـد .إذن كؾ دلقؾ يدل
طؾك أن اإلجؿاع حجة ففق دلقؾ طؾك طدم اشرتاط معرفة الؿستـد.

املسألة السابعة
ححًة اإلمجاع قبل اخلالف وبعده
والؿراد مـ هذه الؿسللة :بقان َّ
أن اإلجؿاع حجة سقا ٌء اكعؼد اإلجؿاع بعد
خالف ،أو ح َ
خالف بعد إجؿاع.
دث
ٌ
خَلف :فال شؽ أكف حجة ،والؿخالػقن
فلما اإلجؿاع الذي حدث بعده
ٌ
يجب طؾقفؿ أن يرجعقا إلل اإلجؿاع ،ويدل لذلؽ كؾ دلقؾ يدل طؾك أن اإلجؿاع
حجة ،فؿـ خالػ اإلجؿاع الؼديؿ -فؼط ًعا -أن خالفف خطلٕ :كف خالػ الحؼ
وهق ما أجؿع طؾقف أهؾ العؾؿ.
وهذا لف كظائر وأمثؾة ،حتك قال ابـ الؼقؿ

كؿا يف «مختصر الصقاطؼ»:

لفذا مئتا مثال(.)1
أي :أكف قد حصؾ إجؿاع قديؿ ثؿ حصؾ خالف ،وهذا مـ الػؼف الدققؼ الذي
يـبغل لطالب العؾؿ أن يدقؼ فقف ،فنكف يقجد مسائؾ غقر قؾقؾة يحؽك فقفا خالف،
وإذا دقؼ يف إمر تبقـ أن الخالف بعد إجؿاع سابؼ ،فؾذا يرد الخالف باإلجؿاع
السابؼ.
( )1اكظر« :مختصر الصقاطؼ» ٓبـ الؼقؿ (ص.)276:
بؾػظ...« :وأبؾغ مـ هذه حؽاية اإلجؿاع كثقرا طؾك ما اإلجؿاع الؼديؿ طؾك خالفف ،وهذا كثقر
جدا وإكؿا يعؾؿف أهؾ العؾؿ ،ولق تتبعـاه لزاد طؾك مائتل مقضع».
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وكذلؽ يـعؼد اإلجؿاع بعد خالف ،بؿعـك أن يؽقن يف الؿسللة ققٓن ثؿ
يجؿع العؾؿاء طؾك أحد هذيـ الؼقلقـ ،وهذا اإلجؿاع حجة ،ويدل طؾك أكف حجة
كؾ دلقؾ يدل طؾك أن اإلجؿاع حجة ،فؾؿا أجؿع العؾؿاء طؾك أحد الؼقلقـ فؼد
كشػ لـا إجؿاطفؿ الراجح مـ هذيـ الؼقلقـ ،وبقَّـ لـا أن الؼقل إول هق
الصحقح دون الؼقل الثاين(.)1
ومؿا أكبف إلقف أن أبا يعؾك يف «العدة»( ،)2كسب لإلمام أحؿد رواي ًة أكف ٓ يرى
أن اإلجؿاع بعد الخالف حجة.
لؽـ يف هذه الـسبة ،وفقؿا اطتؿد طؾقف كظر :لذلؽ لؿ يقافؼف أبق الخطاب
الحـبؾل(- )3وهق تؾؿقذ أبل يعؾك -يف أن يجعؾ هذا الؼقل رواي ًة طـ اإلمام أحؿد،
ومثؾف ابـ قدامة يف «روضة الـاضر»(.)4
وصـقع أهؾ السـة العؿؾل :يدل طؾك أكف حجة ،فلهؾ السـة استدلقا بحرمة
خالف بقـ التابعقـ،
الخروج طؾك السؾطان بنجؿاع أهؾ العؾؿ ،مع أكف قد حصؾ
ٌ
لؽـ اكعؼد اإلجؿاع بعد ذلؽ.
وزمت أمثلت لهره اإلاسألت ،منها:
الؿثال إول :مسللة الخروج طؾك السؾطان:
كان يف الؿسللة خالف بقـ التابعقـ ،ثؿ اكعؼد اإلجؿاع بعد ذلؽ ،قال ابـ
تقؿقة يف «مـفاج السـة» :استؼر ققل أهؾ السـة طؾك طدم الخروج طؾك السؾطان(.)5
( )1اكظر يف هذا« :الؿعتؿد» ٕبل الحسقـ ( ،)38/2و«اإلحؽام» لممدي ( ،)275/1و«البحر
الؿحقط» لؾزركشل ( ،)504/6و«شرح مختصر الروضة» لؾطقيف ( )95/3وغقرهؿ.
( )2اكظر« :العدة» ٕبل يعؾك (.)1105/4
( )3اكظر« :التؿفقد يف أصقل الػؼف» ٕبل الخطاب (.)298/3
( )4اكظر« :روضة الـاضر» ٓبـ قدامة (.)429-428/1
( )5اكظر« :مـفاج السـة» ٓبـ تقؿقة (.)529/4
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وحؽك اإلمام أحؿد يف «أصقل السـة»( ،)1وطؾل بـ الؿديـل( ،)2والرازيان
يف «رسالتفؿا يف آطتؼاد»( ،)3وابـ أبل زيد الؼقرواين( )4والؿزين( )5وجؿع كبقر مـ
إجؿاع أهؾ السـة طؾك ذلؽ ،بؾ كصقا طؾك أن مـ خالػ
مـ أئؿة السـة ،حؽقا
َ
ففق مبتدع ،ففذا يدل طؾك أهنؿ يرون أن الؿسللة إجؿاطق ًة ،ولق أكف حصؾ خالف
قبؾ ذلؽ يف طفد التابعقـ.
الؿثال الثاين :أن الصحابة اختؾػقا يف ربا الػضؾ:
ذهب ابـ طباس( )6إلك أكف لقس مـ الربا ،وتبعف بعض أصحابف ،لؽـ اكعؼد
اإلجؿاع بعد ذلؽ(.)7
الؿثال الثالث :لحقم الحؿر إهؾقة :فؼد حصؾ خالف بقـ الصحابة يف حرمتفا(،)8
حرمتفا( ،)8ثؿ اكعؼد اإلجؿاع طؾك حرمتفا(.)9
الؿثال الرابع :وجقب الغسؾ لؿـ جامع بال إكزال :وقد تؼدم أن يف الؿسللة
خال ًفا ثؿ اكعؼد اإلجؿاع.
( )1اكظر« :أصقل السـة» لإلمام أحؿد (ص.)46:
( )2اكظر« :شرح أصقل اطتؼاد أهؾ السـة» لؾاللؽائل ( )189/1رقؿ ( )318يف فصؾ اطتؼاد طؾل
ابـ الؿديـل.
( )3اكظر« :شرح أصقل اطتؼاد أهؾ السـة» لؾاللؽائل ( )199/1رقؿ ( ،)321و( )204/1رقؿ
( )323يف فصؾ اطتؼاد الراز َيقـ.
( )4اكظر« :مؼدمة رسالة الؼقرواين» (ص ،)61:ط دار العاصؿة.
( )5اكظر« :شرح السـة» لؾؿزين (ص.)84:
( )6اكظر« :إوسط» ٓبـ الؿـذر (.)181/10
( )7اكظر اإلجؿاع يف« :إوسط» ٓبـ الؿـذر (.)180/10
( )8اكظر الخالف يف« :التؿفقد» ٓبـ طبد الرب ( ،)123/10وكؼؾف يف «الؿغـل» ( )409/9وأقره.
( )9اكظر إجؿاع يف« :إوسط» ٓبـ الؿـذر ( ،)428/2ويف «التؿفقد» ٓبـ طبد الرب (.)123/10
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وإمثؾة طؾك هذا لقست قؾقؾ ًة ،والدلقؾ طؾك أكف حجة هق كؾ دلقؾ يدل طؾك
أن اإلجؿاع حجة :وذلؽ أن اإلجؿاع يؽشػ الؼقل الراجح مـ الؼقل الؿرجقح.
أما مـ خالػ يف ذلؽ مـ الؿتؽؾؿقـ وبعض إصقلققـ الذيـ تلثروا بالؿتؽؾؿقـ،
لؿا قالقا :إن إققال ٓ تؿقت بؼقل قائؾقفا .فؼقلفؿ مرجقح :لؿا تؼدم ذكره.

املسألة الجامنة
ضابط الكىل الشاذ
كثقرا ما يؼع كاضراك يف كالم أهؾ العؾؿ طؾك ققلفؿ« :إن هذا الؼقل شاذ» ،فؿا
ً
ضابط ذلؽ الؼقل الشاذ؟
فقؼال وباهلل -تعالى -التوفقق :ضابط الؼقل الشاذ -واهلل أطؾؿ -هق :الؼقل
الؿخالػ لإلجؿاع.
فنذا اكعؼد اإلجؿاع طؾك مسللة ثؿ حدث ققل ،فنن هذا الؼقل شاذ .وهذا الذي
ذكرتف مستػاد مـ صـقع ابـ قدامة يف «روضة الـاضر»(.)1
وقد حصؾ تقسع طـد كثقر مـ أهؾ العؾؿ يف وصػ ققل بلكف شاذ ،حتك إذا
اشتفر يف أهؾ البؾد ققل وخالػف أحد ،قالقا :إن ققلف شاذ بحجة أكف خالػ أهؾ
البؾد أو الشائع والؿـتشر.
وهذا خطل ،فؼد يؽقن الؼقل الذي اشتفر طـد أهؾ البؾد لقس طؾقف إٓ الؿذهب
الذي شاع طـد أهؾ البؾد ،كلن يشقع طـدهؿ الؿذهب الحـبؾل فقتبـك هذا الؼقل
أصحاب أهؾ البؾدٕ :هنؿ حـابؾة ،وهذا الؼقل مـ أفراد الؿذهب الحـبؾل ،فنذا
خالػفؿ أحد لدلقؾ يراه ،متب ًعا يف ذلؽ الحـػقة والؿالؽقة والشافعقة ،وصػ ققلف
( )1اكظر« :روضة الـاضر» ٓبـ قدامة ( ،)410/1ولػظف« :والشذوذ يتحؼؼ بالؿخالػة بعد القفاق».
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بلكف شاذ ،وهذا خطل ،وٓ يـبغل أن يتقسع يف استعؿال الشاذ ،بؾ يجب أن يضبط
بضابطف ،وهق كؾ ققل مخالػ لإلجؿاع.

سؤال وجىاب
قد يجري خالف بقـ الصحابة والتابعقـ ثؿ يـعؼد اإلجؿاع طؾك أحد إققال،
ففؾ يؼال بلن ققل الصحابل إول الذي خالػ أو التابعل يعد شا ًّذا؟
وجواب هذا أن يؼال :إكف قبؾ اكعؼاد اإلجؿاع كان الخالف سائ ًغإ :ن اإلجؿاع
لؿ يـعؼد فال يقصػ بلكف شاذ ،أما بعد اكعؼاد اإلجؿاع فنن ققلف يقصػ بالشذوذ:
ٕكف تبـك ً
ققٓ مخال ًػا لإلجؿاع ،وقد استعؿؾ هذا ابـ طبد الرب يف مسائؾ.

املسألة التاسعة
ححًة إمجاع أهل كل فن يف فنِّوه
وهذا مؿا ذكره الرازي يف «الؿحصقل»( ،)1وابـ قدامة يف «روضة الـاضر»(،)2
وشقخ اإلسالم ابـ تقؿقة كؿا يف «مجؿقع الػتاوى»( ،)3والزركشل يف «البحر
الؿحقط»( ،)4وابـ الؼقؿ كؿا يف «مختصر الصقاطؼ»( ،)5وغقرهؿ.
وقال أبو حاتم يف «الؿراسقل» :واتػاق أهؾ الحديث طؾك شلء يؽقن حج ًة(.)6
( )1اكظر« :الؿحصقل» لؾرازي (.)198/4
( )2اكظر« :روضة الـاضر» ٓبـ قدامة (.)393-392/1
( )3اكظر« :مجؿقع الػتاوى» ٓبـ تقؿقة ( ،49/18و)51والؿـفاج (.)419 ،418/8
( )4اكظر« :البحر الؿحقط» لؾزركشل (.)415/6
( )5اكظر« :مختصر الصقاطؼ» ٓبـ الؼقؿ (ص.)563 :
( )6اكظر« :الؿراسقؾ» ٓبـ أبل حاتؿ (ص.)192 :
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فنذا أجؿع أهؾ الحديث طؾك ققل ففق حجة ،وإذا أجؿع أهؾ الػؼف طؾك ققل
ففق حجة ،بؾ إذا أجؿع أهؾ الؾغة طؾك ققل ففق حجة طـد أهؾ الؾغة ،فنذن إجؿاع
أهؾ كؾ فـ حجة.
ومن اإلجؿاطات يف الؾغة :أن إزهري حؽك إجؿاع أهؾ الؾغة طؾك أن اإليؿان
لغ ًة التصديؼ( ،)1والؿراد يف الؾغة ٓ يف الشرع.
وهذا حجةٕ :ن إجؿاع أهؾ كؾ فـ حجة ،ومـ خالػ ففق محجقج هبذا
اإلجؿاع.
ٌ
وأما يف الشرع ففقٌ :
وطؿؾ ،واطتؼا ٌد ،يزيد بالطاطة ويـؼص بالؿعصقة(.)2
ققل،

إيرادٌ ودره
فنن ققل :تؼدم أن اإلجؿاع حجة يف الشرعٕ :ن الشرع محػقظ ،فؽقػ يطرد
هذا يف الؾغة؟
يؼالٕ :ن الؾغة وسقؾة لػفؿ الشرع :لذا ذكر الؿعؾؿل

 :أن الؾغة محػقضة

بحػظ الؼرآن ،قال سبحاكف﴿ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ﴾ [الحجر ،]9 :قال:
ومـ ذلؽ أن لغة العرب محػقضةٕ :ن هبا يػفؿ الؼرآن(.)3
( )1اكظر« :هتذيب الؾغة» لألزهري (.)368/15
بؾػظ« :واتػؼ أهؾ العؾؿ مـ الؾغقيقـ وغقرهؿ أن (اإليؿان) معـاه :التصديؼ».
( )2قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة يف «مجؿقع الػتاوى» (« :)151/3ومـ أصقل أهؾ السـة أن الديـ
واإليؿان ققل وطؿؾ :ققل الؼؾب والؾسان ،وطؿؾ الؼؾب والؾسان والجقارح وأن اإليؿان يزيد
بالطاطة ويـؼص بالؿعصقة ».
وقال ً -
مؼرا لف« :)330/7( -أجؿع أهؾ الػؼف والحديث طؾك أن اإليؿان
كاقال كالم ابـ طبد الرب ً
ققل وطؿؾ وٓ طؿؾ إٓ بـقة واإليؿان طـدهؿ يزيد بالطاطة ويـؼص بالؿعصقة والطاطات كؾفا
طـدهؿ إيؿان.»...
( )3اكظر« :التـؽقؾ» لؾؿعؾؿل القؿاين (.)234/1
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مسألة
ٓ يعتد بؼقل الؿتؽؾؿقـ سقاء يف الػؼف ،أو يف أصقل الػؼف ،ويف العؼقدة مـ
باب أولكٕ :ن الؿتؽؾؿقـ لقسقا أهؾ طؾؿ.
قال ابن طبد البر« :أجؿع أهؾ الػؼف وأثار مـ جؿقع إمصار :أن أهؾ الؽالم
أهؾ بدع وزيغ ،وٓ يعدون طـد الجؿقع يف صبؼات الػؼفاء ،وإكؿا العؾؿاء أهؾ إثر
والتػؼف فقف ،ويتػاضؾقن فقف باإلتؼان والؿقز والػفؿ»(.)1
فنذا خالػ الؿتؽؾؿقن يف مسللة ،فنكف ٓ يحتج بخالففؿ ،وقد بقـ هذا اإلمام
ابـ الؼقؿ

(.)2

فنذن ،إذا حصؾ إجؿاع ٕهؾ السـة يف مسللة طؼدية ،فنكف ٓ يحتج بؿخالػة
الؿتؽؾؿقـ ،أما إذا كان الؿتؽؾؿ فؼقفا فقعتد بؼقلف يف الػؼفٕ :كف فؼقف ٓ ٕكف متؽؾؿ،
لؽـ طؿؾ ًّقا لق أن هذا الرجؾ خالػ يف مسللة واكػرد هبا ،فنن ققلف محدثٕ :ن
محجقجا باإلجؿاع الذي قبؾف.
مذهب الؿتؽؾؿقـ متلخر فقؽقن
ً

املسألة العاشرة
شرطًة انكراض العصر يف اإلمجاع
ثؿة صائػة اشرتصقا لصحة اإلجؿاع أن يـؼرض العصر .فؾق أن العؾؿاء يف طصر
الصحابة أجؿعقا طؾك ققل ،فنن هذا اإلجؿاع ٓ يعتد بف حتك يـتفل هذا العصر
ويـؼرض مجتفدوه ،فنذا اكؼرض مجتفدوه ولؿ يرجع أحد مـفؿ طـ ققلف ،فنن
صحقحا ،لؽـ لق اجتؿعقا طؾك ققل ثؿ أحد الصحابة الؿتلخريـ
اإلجؿاع يؽقن
ً
( )1اكظر« :جامع بقان العؾؿ وفضؾف» ٓبـ طبد الرب(.)942/2
( )2كؿا يف« :مختصر الصقاطؼ» ٓبـ الؼقؿ (ص.)563 :
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وفاة كلكس أو جابر رجعقا ،فنن هذا اإلجؿاع ٓ يعتد بف(.)1
وهذا الؼقل مـ جفة الدلقؾ مرجقح وٓ يعقل طؾقفٕ :ن إدلة واضحة يف
حجقة اإلجؿاع ،ولؿ تشرتط اكؼراض العصر ،وتؼدم ذكر إدلة ،فؿتك ما تحؼؼ
اإلجؿاع -ولق لحظة ،-صار حج ًة :لعؿقم إدلة.
ويميد ذلؽ أهنؿ إذا اجتؿعقا -ولق لحظة ،-فنن مـ بقـفؿ الػرقة الـاجقة،
وققل الػرقة الـاجقة حؼ طؾك ما تؼدم تؼريره.
إذن ،اشرتاط اكؼراض العصر ٓ دلقؾ طؾقف ،بؾ إدلة طؾك خالفف ،وما استدل
بف الؼائؾقن باشرتاط اكؼرض العصر فؿردود طؾقفؿ ،وإلقك بقان بعضه:
 -1كسب ذلؽ أبق يعؾك( )2إلك اإلمام أحؿد ،وبـاه طؾك ما رواه البقفؼل
وغقره أن طؾل بـ أبل صالب

رجع طـ ققلف بحرمة بقع أمفات إوٓد .وقال

طبقدة السؾؿاين التابعل الؿعروف« :إن رأيؽ مع رأي طؿر أحب إلل مـ رأيؽ
وحدك»(.)3
فوجه الدٓلة :أكف صح لعؾل أن يخالػ اإلجؿاع ،فنكف لؿا اتػؼ ققلف وققل
طؿر صارت الؿسللة إجؿا ًطا ،فصح لف أن يخالػ ذلؽٕ :ن طؾ ًّقا يرى أن اإلجؿاع
( )1اكظر يف هذا« :الؿعتؿد» ٕبل الحسقـ ( )41/2وما بعدها ،و( ،)70/2و«العدة يف أصقل الػؼف»
ٕبل يعؾك ( )1095/4وما بعدها ،و«التؿفقد يف أصقل الػؼف» ٕبل الخطاب ( )346/3وما بعدها،
و«اإلحؽام» لممدي ( ،)261-256/1و«الؿحصقل» لؾرازي ( ،)147/4و«البحر الؿحقط»
لؾزركشل ( )478/6وغقرها.
( )2اكظر« :العدة يف أصقل الػؼف» ٕبل يعؾك (.)1095/4
( )3أخرجف طبد الرزاق يف «الؿصـػ» ( ،)13224وابـ أبل شقبة يف «الؿصـػ» ( ،)436/6والبقفؼل
يف «الســ الؽربى» ( ،343/10و ،)438وابـ طبد الرب يف «بقان جامع العؾؿ وفضؾف» ()1616
وغقرهؿ ،وصححف إلباين يف «السؾسؾة الصحقحة» (.)416/5
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ٓ يؽقن حجة إٓ بعد اكؼراض العصر والعصر لؿ يـؼرضٕ :ن طؾ ًّقا لؿ يؿت.
وآطتؿاد طؾك مثؾ هذا فقف كظر كبقر ،لذا لؿ يقافؼ أبا يعؾك طؾك هذا أبق الخطاب
يف «التؿفقد»( :)1وذلؽ أن اجتؿاع طؿر وطؾل لقس إجؿا ًطا بؾ هق اجتؿاع اثـقـ.
والؿراد باإلجؿاع :أن يجؿع العؾؿاء بلن يـطؼ جؿاطة وٓ يخالػفؿ أخرون،
أما أن يتػؼ طؾل وطؿر طؾك ققل ثؿ يرجع أحدهؿا فؾقس هذا إجؿا ًطا.
ومن جفة أخرى :ذكر أبق الخطاب( )2وغقره :أن كالم طؿر مع طؾل كان مـ
باب الؿشقرة.
فالؿؼصود :أن ققل طؿر وطؾل لقس إجؿا ًطا ،واإلجؿاع الذي يبحث هق اتػاق
مجتفدي إمة ،أما أن يؼقل اثـان ً
ققٓ ثؿ يرجع أحدهؿا طـ ققلف فنن هذا ٓ يعد
إجؿا ًطا :لذا كسبتف إلك أحؿد فقف كظر.
صريحا ،هق الؼاضل أبق طؾل الجبائل الؿعتزلل
بؾ أول مـ قرر هذا الشرط
ً
كؿا يف «الؿعتؿد»( ،)3وتبـاه كذلؽ أبق الحسقـ البصري الؿعتزلل صاحب «الؿعتؿد»:
ولؿ يـسب العالئل( )4هذا الؼقل إٓ ٕبل طؾل الجبائل الؿعتزلل ،فدل هذا طؾك أهنؿا
ٓ يريان أكف قد قال هبذا الؼقل مثؾ اإلمام أحؿد ،وٓ سقؿا أن الـسبة إلك أحؿد
باستـباط أبل يعؾك فقف كظر كؿا تؼدم تؼريره.
فالؿفؿ أن يعؾؿ أن هذا الؼقل لقس طؾقف إولقن ،وإكؿا تبـاه صائػة مـ
الؿعتزلة ،ثؿ تبـاه بعض الؿتلخريـ مـ إصقلققـ.
( )1اكظر« :التؿفقد يف أصقل الػؼف» ٕبل الخطاب (.)353/3
( )2اكظر« :التؿفقد يف أصقل الػؼف» ٕبل الخطاب ( ،)353/3بؾػظ« :وأما خرب طؾل ،فالصحقح مـف
أكف قال :كان رأيل ورأي أمقر الؿممـقـ طؿر.»...
( )3اكظر« :الؿعتؿد» ٕبل الحسقـ (.)70/2
( )4اكظر« :إجؿال اإلصابة يف أققال الصحابة» لؾعالئل (ص.)20:
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س بـ مال ٍ
 -2استدلقا بؿا أخرجف البخاري ومسؾؿ ،طـ أك ِ
ؽ« :أ َّن ال َّـبِ َّي ﷺ

ِ
ِ
قن» ،ق َال :و َف َع َؾ ُف أ ُبق َبؽ ٍر،
ُأت َي ِب َر ُج ٍل َقد َش ِر َب الخَ ْؿ َرَ ،ف َج َؾدَ ُه ِب َج ِريدَ تَق ِن كَح َو َأر َبع َ
َفؾ َّؿا ك َ
ػ ال ُحدُ ودِ َث َؿاكِق َـَ « ،فل َم َر ب ِه
الر ْح َؿ ِـ :أ َخ َّ
َان ُط َؿ ُر است ََش َار الـ َ
َّاسَ ،ف َؼ َال َطبدُ َّ
ُط َؿ ُر»(.)1
ووجه الدٓلة :أكف لؿا كان جؾد الشارب أربعقـ هق الؿعؿقل بف طؾك طفد أبل
بؽر وشلء مـ خالفة طؿر ،فاطتُبِر هذا إجؿا ًطا ،ثؿ خالػ طؿرِ ،
وطؾة ذلؽ طدم
اكؼراض العصر.
وقد أجاب ابـ الؼقؿ( )2طؾك هذا :أكف مـ باب التعزير الذي يختؾػ بالـظر إلك
الؿصالح باختالف الزمان والؿؽان ،فعؿر رأى أن يشدد يف شرب الخؿر ٓكتشاره،
ففذا مـ باب التعزير وٓ طالقة لف بصحة مخالػة اإلجؿاع إذا لؿ يـؼرض العصر.
إذا تبقـ هذا فؾتعؾؿ َّ
صحقحا :لؿا يؾي:
أن الؼقل باشرتاط اكؼراض العصر لقس
ً
أوٓ :أول مـ ُط ِرف طـفؿ هذا الشرط هؿ الؿتؽؾؿقن.
ً
ثاك ًّقا :مخالػة هذا الشرط لؾدلقؾ.
ثال ًثا :ما اطتؿدوا طؾقف ٓ دٓلة فقف كؿا تؼدم.
وأخقرا :-الؼقل باشرتاط اكؼراض العصر إذا دقؼ فقف فنكف غقر مـضبط،
راب ًعا -
ً
كؿا أشار لفذا الروياين( )3فقؿا كؼؾف طـف الزركشل يف «البحر الؿحقط»( ،)4فؼد ذكر
كال ًما مػاده :أكف لقس مـضب ًطا .ثؿ أراد أن يذكر لف ضاب ًطا وفقف إشؽالٕ :كف إن أرجع
إلك زمـ معقـ فنن الؿجتفديـ قد يبؼقن بعد هذا الزمـ فققجد مجتفدون جدد.
( )1أخرجف البخاري ( ،)6773ومسؾؿ (- )35/1706والؾػظ لف.-
( )2اكظر« :زاد الؿعاد» ٓبـ الؼقؿ (.)44/5
( )3اكظر« :بحر الؿذهب» لؾروياين (.)131-130/11
( )4اكظر« :البحر الؿحقط» لؾزركشل (.)491-490/6
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فػل طصر الصحابة كشل مجتفدون جدد مـ التابعقـ كسعقد بـ الؿسقب ،فنذن
يؾزم طؾك هذا أن يـتظر حتك يـتفل طصر سعقد ،وقد يخرج مجتفدون آخرون
فقـتظرون ،وهؽذا ...إلخ.
وإن ققل :إن الؿراد أن يؿقت جؿقع الؿجتفديـ يف طصر الصحابة؟
صق َر يف طصر الصحابة ،فصعب تصقره فقؿـ بعدهؿ ،مـ
قؾـا :هذا إن ُت ِّ
الـاحقة القاقعقة العؿؾقة ،بؾ مؼتضاه رد كثقر مـ اإلجؿاطاتٕ :كف يصح أن يؼقل
قائؾفؿ :هؾ أثبتؿ اكؼراض العصر حتك ُيحتج هبذا اإلجؿاع؟
ويكفي في ضعف هرا الشسط أمسان:
إول :أكف ٓ دلقؾ طؾقف ،وأن أول مـ قال بف هؿ الؿعتزلة كؿا تؼدم بقاكف.
الثاين :أن الدلقؾ طؾك خالفف.

املسألة احلادية عشرة
ال جيىز يف الشريعة إحداث قىل جديد

()1

إذا اختؾػ العؾؿاء طؾك ققلقـ ،فال يصح ٕحد أن يحدث ً
ققٓ ثال ًثا جديدً ا،
وإذا اختؾػت إمة طؾك أربعة أققال ،فال يصح ٕحد أن يحدث ً
خامسا ،وإذا
ققٓ
ً
لؿ يؽـ لألمة إٓ ققل واحد ،فال يصح ٕحد أن يحدث ً
ققٓ ثاك ًّقا ،ومـ فعؾ ذلؽ
فؼد خالػ اإلجؿاع مـ جفة أن إمة لؿا اختؾػت طؾك ققلقـ أجؿعت أن الحؼ يف
أحد هذيـ الؼقلقـ ،ومـ جفة أخرى فؼد وقع يف اإلحداث ،واإلحداث مـفل طـف
( )1اكظر يف هذا« :الؿعتؿد» ٕبل الحسقـ ( )44/2وما بعدها ،و( ،)70/2و«العدة يف أصقل الػؼف»
ٕبل يعؾك ( ،)1115-1113/4و«التؿفقد يف أصقل الػؼف» ٕبل الخطاب (،)314- 310/3
و«اإلحؽام» لممدي ( ،)272-268/1و«الؿحصقل» لؾرازي ( ،)130-127/4و«البحر
الؿحقط» لؾزركشل ( )516/6وما بعدها وغقرها.
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يف الشرع.
( )1طؾك مـع اإلحداث بعؿقم حديث طائشة
واستدل ابـ تقؿقة
ث فِل َأم ِركَا َه َذا ما َلقس فِ ِ
قالت :قال رس ُ
قل اهلل ﷺَ « :م ْـ َأ ْحدَ َ
قفَ ،ف ُف َق َرد»(.)2
َ ْ َ
ْ

،

ومـ ذلؽ إذا اختؾػ الصحابة طؾك ققلقـ ،فال يجقز أن يحدث ققل ثالث،
فؼد سئؾ اإلمام أحؿد طـ رجؾ يؼقل :إذا اختؾػ الصحابة طؾك ققلقـ فـخرج
طـ ققلقفؿ .قال :هذا ٌ
ٌ
خبقث ،هذا ققل أهؾ البدع( :)3فنذن ٓ يجقز إحداث
ققل
ققل جديد ،وهذا الذي طؾقف العؾؿاء إولقن ،وكسب إلك بعض الحـػقة( )4جقازه،
ويف الـسبة كظر ،وإكؿا الذيـ يرون جقاز إحداث ققل جديد هؿ الظاهرية( ،)5كداود
الظاهري ومـ بعده :لذا صار مذهبف مذه ًبا مبتد ًطا ،وٕجؾف قال شقخ اإلسالم ابـ
تقؿقة يف الؿجؾد الخامس مـ «مـفاج السـة» :وكؾ ققل تػردت بف الظاهرية ففق
خطل( .)6وقد أشار لؾؿعـك ،وهق أهنؿ متلخرون.
ووضح هذا أكثر :ابـ رجب يف «فتح الباري»( ،)7وبقـ أن الظاهرية يرون جقاز
أيضا يف
إحداث ققل جديد ،ففؿ بذلؽ خالػقا السؾػ السابؼقـ ،وأشار لفذا ً
«فضؾ طؾؿ السؾػ طؾك الخؾػ»(.)8
( )1اكظر« :مجؿقع الػتاوى» ٓبـ تقؿقة ( ،)334/1و( ،)613/11و(.)189-188/22
( )2أخرجف البخاري ( ،)2697ومسؾؿ (.)1718
( )3اكظر« :الؿسقدة» (ص  ،)315و«العدة» ٕبل يعؾك ( . ) 1059/ 4
( )4كؿا يف« :اإلحؽام» لممدي ( ،)268/1و«البحر الؿحقط» لؾزركشل ()518-517/6
وغقرهؿا.
( )5كؿا يف« :الؿعتؿد» ٕبل الحسقـ ( ،)44/2و( ،)70/2و«اإلحؽام» لممدي (،)268/1
و«الؿحصقل» لؾرازي ( ،)127/4و«البحر الؿحقط» لؾزركشل ( )518/6وغقرهؿ.
( )6اكظر« :مـفاج السـة» ٓبـ تقؿقة (.)178/5
( )7اكظر« :فتح الباري» ٓبـ رجب (.)242/4
( )8اكظر« :فضؾ طؾؿ السؾػ طؾك الخؾػ» ٓبـ رجب (ص.)67:

42

ؤلاقىاع في حجيت ؤلاجماع

فؿذهب الظاهرية مبتدع يف الػؼف ويف العؼقدةٕ ،ن طـد داود الظاهري أخطاء
طؼدية ،والسؾػ قد شددوا طؾك داود يف مذهبف الػؼفل ومذهبف العؼدي ،كؿا يعرف
هذا بالرجقع إلك ترجؿة داود ٓبـ أبل حاتؿ يف «الجرح والتعديؾ» ،والرتجؿة
ساقطة مـ كتاب «الجرح والتعديؾ» الؿطبقع ،لؽـفا مقجقده يف «لسان الؿقزان»
لؾحافظ ابـ حجر(.)1
والذي يفؿـا فقؿا كحـ بصدده هق مذهبف الػؼفل.
وسبب ضاللف يف الػؼف يرجع إلك أمقر ،ذكر ابـ الؼقؿ أربعة مـفا( ،)2وزاد
خامسا ،وهق جقاز إحداث ققل جديد ،ففؿ يخالػقن ما طؾقف السؾػ
ابـ رجب
ً
إولقن ،ثؿ ذكر ابـ رجب) :(3أكف مـ الخطل أن يؼال :إن مذهب الظاهرية هق
مذهب أهؾ الحديث كؿا شاع واكتشر يف هذه العصقر الؿتلخرة.
ومؿا ذكر الشاصبل يف مقضعقـ مـ «آطتصام» :أن العؾؿاء ٓ زالقا طؾك
تبديع الظاهرية(.)4
أيضا ابـ العربل الؿالؽل( )5وغقرهؿ مـ أهؾ العؾؿ.
ومؿـ بدطفؿ ً
وقد اشتفر طـ الؿالؽقة الؿغاربة الشدة طؾك الظاهريةٕ :ن ابـ حزم كان مـ
أهؾ الؿغرب ،وهق الذي أشفر هذا الؿذهب وأذاطف ،مؿا أدى إلك اشتداد مقاجفة
الؿالؽقة ومعارضتفؿ لف.
( )1اكظر« :لسان الؿقزان» ٓبـ حجر (.)424-422/2
( )2اكظر« :إطالم الؿققعقـ» ٓبـ الؼقؿ (.)107-98/3
( )3اكظر« :فضؾ طؾؿ السؾػ طؾك الخؾػ» ٓبـ رجب (ص )67
( )4اكظر« :آطتصام» لؾشاصبل ( ،)457/2و(.)198/3
( )5اكظر« :سقر أطالم الـبالء» لؾذهبل ( )190-188/18حقث اشتد ابـ العربل طؾك الظاهرية
وابـ حزم ،وتعؼبف الذهبل يف ذلؽ.
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مسألة
التلفًل بني األقىال
ومعـى التؾػقق :أن يختؾػ العؾؿاء طؾك ققلقـ ويؾػؼ ٌ
ققل ثالث ٓ يعارض
الؼقلقـ مـ كؾ وجف بؾ يقافؼ كؾ واحد مـفؿا مـ وجف ،أما إذا طارض الؼقلقـ
مـ كؾ وجف فنكف مردود ،وهق مـ إحداث ققل جديد.
وقد ذهب إلك جقاز التؾػقؼ جؿع مـ أهؾ العؾؿ الؿتلخريـ ،وأكثرهؿ مـ
الؿتؽؾؿقـ كالرازي( ،)1وأمدي( ،)2والطقيف( ،)3وابـ بدران يف «حاشقتف طؾك
روضة الـاضر»( ،)4وكسب الزركشل( )5هذا إلك الشافعل ،لؽـ الـسبة فقفا كظر وٓ
تصح ،وإكؿا اشتفر هبذا الؿتؽؾؿقن وبعض الؿتلخريـ مـ أهؾ الػؼف.
ويشرتط يف التؾػقؼ أن ٓ يصادم إققال السابؼة كؾفا مـ كؾ وجف ،بؾ يلخذ
مـ كؾ ققل شق ًئا ،أما لق صادمفا لؿ يصح.
ومـ أمثؾة الؿصادمة التل ٓ يصؾح فقفا التؾػقؼ :ما ذكره ابـ بدران يف «حاشقتف
طؾك روضة الـاضر» ،وهق أن العؾؿاء اختؾػقا طؾك ققلقـ يف ققد إب يف ولده:
أ -مـفؿ مـ قال -وهؿ الجؿفقر -أن إب ٓ يؼاد بقلده.
ب -وذهب مالؽ إلك أكف يؼاد بف إذا كان متعؿدً ا ،قد تعؿد قتؾف ،فنكف يؼاد فقف
بخالف إذا لؿ يتعؿد(.)6
( )1اكظر« :الؿحصقل» لؾرازي (.)128/4
( )2اكظر« :اإلحؽام» لممدي (.)269/1
( )3اكظر« :شرح مختصر الروضة» لؾطقيف (.)94-93/3
( )4اكظر« :حاشقتف ابـ بدران طؾك روضة الـاضر» (.)312/1
( )5اكظر« :البحر الؿحقط» لؾزركشل (.)519-518/6
( )6اكظر« :حاشقتف ابـ بدران طؾك روضة الـاضر» (.)312/1
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فؾق قال أحد بؼقل ثالث وهق أكف :يؼاد إب مطؾ ًؼا .لؽان ققلف مخال ًػا لؾؼقلقـ
السابؼقـ ،ففق مخالػ لؾجؿفقرٕ :ن الجؿفقر ٓ يرون أكف يؼاد ،ويخالػ ققل مالؽ:
ٕن مالؽ ٓ يرى غقر الؿتعؿد يؼاد ،فؿثؾ هذا ٓ يسؿك تؾػق ًؼا.
ومً أمثلت الخلفيق الصحيح:
الؿثال إول :اختؾػ العؾؿاء يف تحديد وقت الؿسح طؾك الخػقـ طؾك ققلقـ
هؿا:
الؼول إول :ذهب مالؽ يف أحد ققلقف إلك أكف ٓ يحدد بققت سقاء كان بسػر
أو حضر( ،)1وهذا الؼقل ُكسب إلك ربقعة وآخريـ(.)2
والؼول الثاين :ققل الجؿفقر( )3أن الؿسافر يحدد بثالثة أيام ،وأن الؿؼقؿ بققم
ولقؾة طؾك مؼتضك حديث طؾل الذي أخرجف مسؾؿ(.)4
فؾو قال قائل :يحدد لؾؿسافر بثالثة أيام ،ولؾؿؼقؿ بققم ولقؾة إٓ إذا كان يف
سػر مضطر وقد جد بف الؿسقر ،فنكف ٓ يحدد.
فؿثؾ هذا ققل مؾػؼ وافؼ الجؿفقر إٓ يف حال اضطرار ،ووافؼ الؼقل الذيـ
ٓ يؼقلقن بالتحديد يف حال آختقار.
الؿثال الثاين :أن الصحابة -رضل اهلل طـفؿ وأرضاهؿ -اختؾػقا طؾك ققلقـ
يف استؼبال الؼبؾة واستدبارها طـد قضاء الحاجة(:)5
( )1اكظر« :إوسط» ٓبـ الؿـذر ( ،)86/2و«التؿفقد» ٓبـ طبد الرب (.)152-151/11
( )2اكظر« :إوسط» ٓبـ الؿـذر (.)87/2
( )3اكظر« :التؿفقد» ٓبـ طبد الرب ( ،)152/11و«الؿغـل» ٓبـ قدامف (.)209/1
( )4أخرجف مسؾؿ (.)276
( )5اكظر إققال يف« :الؿجؿقع» ( ،)81/2و«شرح مسؾؿ» ( ،)154/3و«شرح أبل داود» (ص:
 )106ثالثتفؿ لؾـقوي ،و«الؿغـل» ( )209/1وغقرها.
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الؼول إول :أن الؼبؾة ٓ تستؼبؾ وٓ تستدبر طـد قضاء الحاجة ٓ ،يف البـقان
وٓ يف الصحراء ،وهذا ققل أبل أيقب إكصاري أخرجف البخاري ومسؾؿ(.)1
الؼول الثاين :أن الؼبؾة تستؼبؾ وتستدبر لؽـ يف البـقان دون الػضاء أو الصحراء،
وهذا ققل ابـ طؿر رواه الدار قطـل( )2وجؿاطة.
فؾو قال قائل :إهنا تستدبر لؽـ ٓ تستؼبؾ .لصار ققلف ً
ققٓ مؾػ ًؼا بالـظر إلك
أققال الصحابة ٓ أققال أهؾ العؾؿٕ :كف حصؾ خالف بقـ أهؾ العؾؿ بعد ذلؽ.
الؿثال الثالث :أن الصحابة اختؾػقا طؾك ققلقـ يف صالة الرواتب يف السػر:
الؼول إول :أن صالة الرواتب يف السػر تصؾك مطؾ ًؼا ،وهذا ققل جؿفقر
الصحابة كجابر

( ،)3وطزاه الحسـ البصري إلك الصحابة(.)4

والؼول الثاين :أهنا ٓ تصؾك ،وهذا ققل ابـ طؿر

 ،ويف رواية ٓبـ طؿر

أهنا تصؾك رواتب الؾقؾ دون رواتب الـفار ،فنهنا ٓ تصؾك أي لؾؿسافر(.)5
ففذان ققٓن معروفان لؾصحابة.
فؾو قال قائل :إن الؿسافر ٓ يصؾل شق ًئا مـ الرواتب إٓ ركعتل الػجر .لؽان
ققلف مؾػ ًؼا ومحد ًثا بالـسبة إلك أققال الصحابة

.

فائدة :جؿفقر أهؾ العؾؿ مـ أصحاب الؿذاهب إربعة طؾك أن الؿسافر يصؾل

وهنارا ،هذا مذهب الحـػقة والؿالؽقة والشافعقة والحـابؾة ،لؽـ
لقال
الرواتب ً
ً
خالػ بعض الحـػقة والحـابؾة الؿتلخريـ.
( )1أخرجف البخاري ( ،)394ومسؾؿ (.)264
( )2أخرجف الدارقطـل ( )92/1رقؿ ( ،)161وقال طؼبف :هذا صحقح كؾفؿ ثؼات.
( )3اكظر« :إوسط» ٓبـ الؿـذر (.)248/5
( )4اكظر« :إوسط» ٓبـ الؿـذر ( ،)248/5و(.)250/5
( )5اكظر« :إوسط» ٓبـ الؿـذر (.)248-247/5
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لقال
أما الؼقل الؿشفقر طـد الؿذاهب إربعة :أن الؿسافر يصؾل الرواتب ً
وهنارا(.)1
ً
فالؿؼصود :أن مـ استثـك راتبة الػجر ،فنن ققلف ققل مؾػؼ.
وما جاء طـ ابـ طؿر مـ استثـاء راتبة الػجر فنكف ٓ يصح إسـاده(.)2
ولؿ يصح حديث أن الـبل ﷺ كان يداوم يف السػر طؾك ركعتل الػجر والقتر.
والذي طؾقف العؾؿاء والػؼفاء إولقن :أن التؾػقؼ ٓ يصح ،وإكؿا طرف هبذا
الؿتؽؾؿقن والؿتلخرون كؿا تؼدم ذكره ،ويردون طؾى التؾػقق بؿا يؾي:
الرد إول :أكف إكؿا طرف بف الؿتلخرون مـ الؿتؽؾؿقـ وغقرهؿ.
الرد الثاين :أكف لؿا اختؾػ الصحابة أو مـ بعدهؿ طؾك ققلقـ ،فالطائػة الؿـصقرة
طؾك أحد هذيـ الؼقلقـ ،وهل قد تبـت الحؼ كؾف ،فعؾك هذا التؾػقؼ ترك لبعض الحؼ.
الرد الثالث :أن الذي لػؼ خرج بؼقل مرجقح قط ًعإ :كف أخذ مـ هذا جز ًءا

كقن ً
ققٓ مجؿق ًطا
وأخذ مـ هذا جز ًءا ،فالبد أكف أخذ مـ الؼقل الؿرجقح جز ًءا و َّ
مـ ققلقـ مرجقحقـ دون الؼقل الثالث الراجح.
الرد الرابع :أن كؾ دلقؾ يف الـفل طـ اإلحداث هق رد طؾك الؼقل بالتؾػقؼ.
وأخقرا :رأيت بعض أهؾ العؾؿ يـسب إلك بعض العؾؿاء الؼقل بالتؾػقؼ بـا ًء
ً
طؾك أن فعؾف يدل طؾك ذلؽ يف مسائؾ ،كؿا كسبقا هذا الؼقل لشقخ اإلسالم ابـ
تقؿقة ،ولؿ أقػ طؾك شلء يف كتبف يدل طؾك أكف يرى الؼقل الؿؾػؼ ،ولؿ أر شق ًئا
مـ كالم تؾؿقذه ابـ الؼقؿ يدل طؾك أن ابـ الؼقؿ كػسف أو أن شقخف يرى التؾػقؼ بقـ
( )1اكظـر ذلـؽ يف« :بدائـع الصــائع» لؾؽاسـاين ( ،)93/1و«تـبققــ الحؼـائؼ» لؾـزيؾعل (،)211/1
و«الؿجؿقع» لؾـقوي ( ،)401-400/4و«اإلكصاف» لؾؿرداوي (.)322/2
( )2أخرجف ابـ أبل شقبة يف الؿصـػ ( )342/1وإثر ضعقػ لؿخالػة رواية إكثريـ طـف.
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إققال ،ولؿ أر أحدً ا مؿـ تؽؾؿ طـ الؼقل الؿؾػؼ فقؿا مضك يـسب هذا إلك ابـ
كؼال طـ ققلف ،وإكؿا طؿدة مـ يـسب هذا لشقخ اإلسالم مـ بعض الؿعاصريـ
تقؿقة ً
ً
أققآ مؾػؼة.
أن ابـ تقؿقة قرر
فقؼال :إن هـاك فر ًقا بقـ تلصقؾ العالؿ و تـزيؾف هذا التلصقؾ طؾك إمثؾة والققائع.
فؼد يخطئ العالؿ و يحدث ً
ققٓ جديدً ا ،فال يدل هذا طؾك أكف يرى إحداث
ققل جديد.
بؾ قد يحتج بحديث ضعقػ قد بقـ ضعػف يف مقضع آخر ،فذهؾ طـ هذا
فاحتج بف ،ففؾ يؼال :إكف يرى جقاز آستدٓل بإحاديث الضعقػة يف إحؽام؟!
كال ،لذا قال ططاء فقؿا روى ابـ طبد الرب يف «جامع بقان العؾؿ وفضؾف»:
وأضعػ العؾؿ -أيضا -طؾؿ الـظر أن يؼقل الرجؾ :رأيت فال ًكا يػعؾ كذا .ولعؾف
قد فعؾف ساه ًقا(.)1
لذا ٓ يعتؿد طؾك تـزيؾ العالؿ فؼد يخطئ يف التـزيؾ ويف العؿؾ ،وإكؿا العؿدة
طؾك تلصقؾف.

املسألة الجانًة عشرة
طريكة معرفة اإلمجاع
إجؿاطا،
يعرف اإلجؿاع إذا حؽاه طالؿ ذو استؼراء ،فنذا حؽك طالؿ ذو استؼراء
ً
فإصؾ صحة إجؿاطف إٓ إذا تبقـ خرمف ،وإمر سفؾ يف هذا.
لذا حؽك ابـ الؿـذر  -وابـ الؿـذر صاحب مـزلة طالقة يف آستؼراء ومعرفة
إققال  ،-وأولك مـ ابـ الؿـذر محؿد بـ كصر الخزاطل ،وأولك مـف اإلمام أحؿد
( )1اكظر« :جامع بقان العؾؿ وفضؾف» ٓبـ طبد الرب (.)1448
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والشافعل وإسحاق ابـ راهقيف ،إذا حؽك أحد همٓء إئؿة أو غقرهؿ إجؿا ًطا فنن
إصؾ صحة اإلجؿاع إٓ إذا تبقـ أكف مخروم ،فنذا تبقـ أكف مخروم فقسؼط اإلجؿاع،
كؿا أكف إذا احتج أحد همٓء العؾؿاء أو غقرهؿ بحديث مـ سـة الـبل ﷺ فإصؾ
أن الحديث صحقح ،لؽـ لق تبقـ أكف ضعقػ فنكف يرد ،لؽـ إصؾ أكف صحقح،
كؿا إذا صرح أحد همٓء العؾؿاء بصحة حديث -وهذا أولك مـ آحتجاج-
فإصؾ صحتف ،لؽـ لق تبقـ أكف ضعقػ فقـتؼؾ مـ هذا إصؾ لؿا ضفر لؾـاضر
والؿجتفد ،ومثؾ هذا إذا حؽك إجؿا ًطا فإصؾ أن اإلجؿاع صحقح ،لؽـ لق تبقـ
أن اإلجؿاع مخروم فقسؼط اإلجؿاع ويسؼط آستدٓل بف.
إٓ أكف ٓ يـبغل أن يتعجؾ يف زطؿ خرم اإلجؿاع ،فؼد يؽقن اإلجؿاع ساب ًؼا
والخالف حاد ًثا ،فؼد يحؽل الـقوي إجؿا ًطا وهق يريد إجؿاع الصحابة والتابعقـ
وخالػ أكاس يف الؼرن الرابع ،فقـبغل أن يتلمؾ يف مثؾ هذا فؼد يؽقن الذي خالػ
محجقجا باإلجؿاع السابؼ ،فال يصح أن يتعجؾ لؽـ إذا قدر أكف ثبت خرم اإلجؿاع
ً
فقسؼط اإلجؿاع ،وٓبد أن يضع الـاضر أمام طقـقف طـد بحث مثؾ هذا أن ٓ يؽقن
اإلجؿاع ساب ًؼا ثؿ حدث خالف بعد ،ويف الؿؼابؾ أن ٓ يؽقن يف الؿسللة خالف ثؿ
اكعؼد اإلجؿاع بعدُ

كالتؽبقر أربعا طؾك الجـائز ،فؼد حؽك ابـ طبد الرب( )1والـقوي()2

ً

( )1اكظر« :التؿفقد» ٓبـ طبد الرب (.)334/6
حقث قال« :اختؾػ السؾػ يف طدد التؽبقر طؾك الجـازة ثؿ اتػؼقا طؾك أربع تؽبقرات وما خالػ
ذلؽ شذوذ يشبف البدطة والحدث».
( )2اكظر« :الؿجؿقع» لؾـقوي (.)230/5
حقث قال« :التؽبقرات إربع أركان ٓ تصح هذه الصالة إٓ هبـ وهذا مجؿع طؾقف وقد كان
لبعض الصحابة وغقرهؿ خالف يف أن التؽبقر الؿشروع خؿس أم أربع أم غقر ذلؽ ثؿ اكؼرض ذلؽ
الخالف وأجؿعت إمة أن طؾك أكف أربع تؽبقرات بال زيادة وٓ كؼص».
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إجؿا ًطا وذكروا أن أققال أهؾ العؾؿ بعد ذلؽ استؼرت طؾك أكف ٓ يزاد يف الجـازة
طؾك أربع وقد كان بقـ الصحابة خالف يف هذا.
فالؿؼصقد أكف يتلمؾ يف أمثال هذه الؿسائؾ وٓ يتعجؾ ،لؽـ لق تبقـ لؾـاضر أن
اإلجؿاع مخروم فنكف يؼال بخرمف ،ويف الؿؼابؾ ٓ يتعجؾ ،فنن إصؾ فقؿا يحؽقف
طالؿ ذو استؼراء -كؿا تؼدم ذكرهؿ كالـقوي أو ابـ قدامة أو غقرهؿ -صحة اإلجؿاع،
وبرهان هذا البحث والـظر ،فنكف طـد البحث غال ًبا يتضح صحة ققلفؿ.
لؽـ بعضفؿ يخرم اإلجؿاع بؿخالػة ابـ حزم الظاهري أو مخالػة داود
الظاهري ،وهذا خطل كؿا سقليت التؿثقؾ طؾك هذا -إن شاء اهلل تعالك ،-حتك رأيت
أحدهؿ كتب بح ًثا وقال :قد ُذكر يف الؿسللة إجؿا ًطا لػالن وفالن إٓ أن هذا
اإلجؿاع ٓ يصحٕ :ن ابـ حزم خالػف.
وهذا طجقب ،كقػ يعقل طؾك ابـ حزم يف كؼض إجؿاع سابؼ وابـ حزم
محجقج باإلجؿاع؟! ومثؾ هذا يـبغل التـبف إلقف(.)1
ومؿا يحسـ التـبقف إلقف أن ثؿة طؾؿاء يحؽقن إجؿا ًطا ويريدون إكثر وٓ يعتدون
بؿخالػة الؼؾة ،ومـ همٓء:
 -1ابـ جرير الطربي

 :فؼد اشتفر طـد أهؾ العؾؿ أن ابـ جرير الطربي

إذا حؽك إجؿا ًطا فنكف ٓ يعتد بؿخالػة الؼؾة كالقاحد وآثـقـ وغقرهؿ ،فؿثؾ هذا
ٓ يعتد بنجؿاطف إذا لؿ ِ
يحؽ اإلجؿاع إٓ هق(.)2
( )1قال ابـ رجب يف «فتح الباري» (« :)242/4فنن شذ أحد مـ أهؾ الظاهر جر ًيا طؾك طادهتؿ،
ولؿ يبال بخرق إجؿاع الؿسؾؿقـ ،كان محجقبًا باإلجؿاع قبؾف».
وقال يف (« :)105/6خالػ فِ ِقف شذوذ مـ متلخري الظاهرية ٓ ،يعبل بخالففؿ اإلجؿاع الؼديؿ».
( )2اكظر« :اإلحؽام» لممدي ( ،)235/1و«شرح مختصر الروضة» لؾطقيف (.)53/3
وقال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة يف «الرد طؾك السبؽل يف مسللة تعؾقؼ الطالق» ٓبـ تقؿقة (:)597 /1
«وأما ابـ جرير الطربي فاإلجؿاع طـده ققل الجؿفقر :فال يحتج بـؼؾف» باختصار.
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 -2وابـ طبد الرب

 :أحقاكًا يحؽل اإلجؿاع ويريد الجؿفقر( ،)1وأحقاكًا يحؽل

اإلجؿاع ويريد اإلجؿاع الحؼقؼل( ،)2وهذا يعرف بالسابؼ والالحؼ مـ كالمف،
فنكف إذا قال أجؿع العؾؿاء طؾك ذلؽ ومـ خالػ فؼد شذ كعطاء أو غقره ففق يريد
هبذا اإلجؿاع ،وأحقاكًا يريد باإلجؿاع أي إجؿاع إكثر.
فنذنُ ،يـظر يف اإلجؿاع الذي يحؽقف ابـ طبد الرب ،فتارة يحؽل اإلجؿاع بؿعـاه
الؿعروف ،وتارة يحؽقف ويريد بف الجؿفقر.
أما اإلمام ابـ الؿـذر فؼد طقل طؾقف الؿتلخرون يف حؽاية اإلجؿاع والخالف،
كؿا يؼقل شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة يف «مجؿقع الػتاوى»(.)3
فؿن الخطل أن يؼال :إن ابـ الؿـذر إذا حؽك إجؿا ًطا أراد إكثر ،وذلؽ أكف
يؼقل :أجؿع العؾؿاء إٓ فالكًا( ،)4فؾؿا خالػ القاحد ب َّقـف ،ولق كان اإلجؿاع طـده
بؿعـك إكثر لؿا احتاج أن يبقـ مخالػة القاحد أو آثـقـ.

املسألة الجالجة عشرة
اإلمجاع دلًل كاشف
يـبغل أن ُيعؾؿ أن دلقؾ اإلجؿاع دلقؾ كاشػ ،فؾقس اإلجؿاع حجة يف ذاتف
دلقال يدل
بؾ لؾـص الذي استـد طؾقف كؿا تؼدم بقاكف ،ففق إذن كاشػ بلن هـاك ً
طؾك هذه الؿسللة.
دلقال يف كػسف كؽالم اهلل وكالم رسقلف ﷺ ،وهذا مػقد لؾغاية.
فؾقس ً
( )1كؿا يف« :آستذكار» ( ،)314/ 1و(.)15/ 2
( )2كؿا يف« :آستذكار» (.)478/ 7
( )3اكظر« :مجؿقع الػتاوى» ٓبـ تقؿقة (.)559/21
( )4كؿا يف« :إوسط» (.)411/ 1
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ﯻ﴾ [الـساء ،]59 :ولؿ يؼؾ ارجعقا إلك اإلجؿاع.
فقؼال :إن الرجقع لإلجؿاع هق صاطة هلل وصاطة لرسقلف ﷺٕ :كف كاشػ
لؼقل اهلل ولؼقل رسقلف ﷺ.
وقد صرح جؿع مـ إصقلققـ بلن اإلجؿاع كاشػ ،كصػل الديـ الفـدي(،)1
والزركشل( )2وغقرهؿ.
صريحا ،بؾ قد
كصا
ً
فال يؾزم أن يؽقن الؿستـد الذي يستـد طؾقف اإلجؿاع ًّ
يؽقن مػفق ًما بلي كقع مـ الؿػاهقؿ التل هل حجة يف الديـٕ :كف ٓ دلقؾ طؾك أن
صريحا.
كصا
ً
مستـد اإلجؿاع ٓ يؽقن إٓ ًّ
وهبذا يـتفل الؽالم طؾك مسائؾ اإلجؿاع.

( )1اكظر« :الػائؼ يف أصقل الػؼف» لؾصػل الفـدي ( ،52/2و.)111
( )2اكظر« :البحر الؿحقط» لؾزركشل (.)485/6
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الفصل الجانٌ
شبوات وإشكاالت على دلًل اإلمجاع
اإلشؽآت وآطرتاضات طؾك دلقؾ اإلجؿاع طؿؾ ًّقا كثقرة مـ بعض أهؾ
السـة( ،)1وهذه كؾ آشؽآت التل حضرتـل ،وٓ أراطل يف ذكرها ترتق ًبا معقـًا،
بؾ بحسب تقاردها طؾك الذهـ.

الشبوة األوىل
رد اإلجؿاع يف مسللة مع طدم وجقد السؾػ إٓ زطؿف أن رسقل اهلل ﷺ هق
السؾػ ،كاستدٓل بعضفؿ طؾك حرمة إفراد يقم السبت بالصقم بحديث الصؿاء
ِ
ِ
ض ط َؾقؽُم»()2
قؿا ا ْف ُترِ َ َ ْ ْ
الس ْبت إِ َّٓ ف َ
وموا َي ْو َم َّ
بـت بسرة َٓ « :ت َُص ُ
ولؿا ققل له :إن اإلمام ابـ تقؿقة( )3حؽك اإلجؿاع أكف لؿ يؼؾ أحد بحرمة
إفراد يقم السبت بالصقام .أي :بقجقب أن يصام معف يقم آخر.
قال :هذا اإلجؿاع ٓ يسؾؿ بف ...إلخ ،ويؽػل أن سؾػل يف هذه الؿسللة
رسقل اهلل ﷺ.
وكشف هذه الشبفة أن يؼال :هذا خطل قط ًعإ :ن هذا استدٓل بؿقرد الـزاع،
وذلؽ أن الؿخالػ ٓ يسؾؿ أن هذا هق الؿػفقم مـ الحديث ،أي ٓ :يسؾؿ أن هذا
الؿػفقم مـ كالم رسقل اهلل ﷺ ،فالخالف راجع إلك ففؿ كالم رسقل اهلل ﷺ ،فال
( )1فؾقس البحث مع الـظام والؿعتزلة الذيـ يـؽرون دلقؾ اإلجؿاع.
( )2أخرجف أحؿد ( ،)27075والدارمل ( ،)1790وأبق داود ( ،)2421والرتمذي ( )744وغقرهؿ،
وصححف إلباين.

( )3اكظر « :شرح العؿدة ٓبـ تقؿقة كتاب الصقام » (.)653/2
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يصح ٕحد مـ الطرفقـ أن يستدل بؿقرد الـزاع.
فنذا قال :سؾػل هق كالم رسقل اهلل ﷺ .فقؽقن هبذا قد صادر البحث واستدل
بؿقرد الـزاع ،والبحث ٍ
جار يف هذا الػفؿ هؾ هق صحقح أم ٓ؟
واإلمام ابـ تقؿقة يحؽل اإلجؿاع طؾك أن هذا الػفؿ لؿ ُي ْػ َف ْؿ ،وهق يؼقل :أكا
ففؿت هذا الػفؿ .فالخالف راجع إلك الػفؿ ،فال يصح أن يؼال :إن سؾػل رسقل
اهلل ﷺٕ :ن البحث ٍ
جار يف ففؿ كالم رسقل اهلل ﷺ.

الشبوة الجانًة
إجؿاع ،وققل ٓ :سؾػ يف ققل كذا وكذا أو يف هذه الؿسللة.
لؿا ُذكِر لبعضفم
ٌ
قال :بؾك إن هـاك سؾ ًػا وهق الصحابل الذي يروي الحديث ،فالؽالم فقف
كالؽالم يف اإلشؽال السابؼ.
وكشف هذه الشبفة أن يؼال :هذا استدٓل بؿقرد الـزاع فال يسؾؿ أن هذا ففؿ
الصحابل ،والبحث بقــا هؾ هذا هق مراد رسقل اهلل ﷺ وففؿ الصحابل لف أم ٓ؟
ٓ سقؿا وأكف ٓ يؾزم مـ رواية الصحابل لشلء أن يتبـاه أو يؼقل بف.
بؾ قد يدطفٕ :كف مـسقخ ،فإحاديث الؿـسقخة الؽثقرة التل رواها الصحابة
بعد وفاة الـبل ﷺ قد رووها وهؿ يعؾؿقن أهنا مـسقخة ،فػرق بقـ باب الرواية
ٍ
لحديث ما أكف قد تبـاه ،بؾ قد يروي
وباب الدراية ،فال يؾزم مـ رواية الصحابل
حدي ًثا وهق يعؾؿ أكف مـسقخ أو يعؾؿ أكف مخصص ...إلخ.
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الشبوة الجالجة
أن بعضفؿ لؿا ققؾ لف :إن يف الؿسللة إجؿا ًطا.
إجؿاع وأكا أخالػ ،فؿخالػتل
قال :هذا غقر صحقح ،كقػ يؽقن يف الؿسللة
ٌ
كؼض لإلجؿاع؟
ٌ
وكشف هذه الشبفة أن يؼال:
أوٓٓ :زم هذا الؼقل أكف ٓ إجؿاع إٓ إلك قبقؾ ققام الساطة :حتك كتلكدَ أن
ً
أحدً ا مـ أهؾ العؾؿ لؿ يخالػ إلك قبقؾ ققام الساطة ،وهذا ٓزم باصؾ ،وإذا بطؾ
الالزم بطؾ الؿؾزم.
ثاك ًقا :إدلة التل بقـت أن اإلجؿاع حجة لؿ تؼقده بزمـ كؿا تؼدم بحثف يف
اكؼراض العصر ،فؿتك ما اكعؼد اإلجؿاع صار حجة.

الشبوة الرابعة
قال بعضفم :إكف قد ادطل اإلجؿاع يف مسائؾ وتبقـ أكف مخروم ،فؽقػ يعقل
طؾك هذه اإلجؿاطات؟
وكشف هذه الشبفة أن يؼال :هذا حؼ ،ولؽـ إصؾ صحة اإلجؿاع :لألدلة
التل تؼدم ذكرها.
فنذا تبقن خرمه فَل يؼال :إكف إجؿاع .كؿا أكف إذا صحح بعض أهؾ العؾؿ حدي ًثا
يحتج بف ،ثؿ تبقـ بعدُ أكف ضعقػ فنكـا كرتك تصحقحف لفذا الحديث بعقـف ،ولؽـ
دون أن كؼقل :إكف ٓ يعقل طؾك تصحقح هذا العالؿ.
فلكثر العؾؿاء الذيـ صححقا وضعػقا قد يتبقـ لغقرهؿ مـ الؿجتفديـ خالف
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ققلفؿ ،فال يصح لفذا الؿجتفد أن يؼقل :بؿا أكف تبقـ لل أن العالمة إلباين أخطل
يف حديث أو حديثقـ أكَّف ٓ يعقل طؾك تصحقحف .بؾ يؼال إكف إمام يف الحديث
والتصحقح والتضعقػ ،فنذا تبقـ أن ققلف مرجقح يف حديث أو حديثقـ أو طشرة
ففذا ٓ يـؼص مـ مؽاكتف ،ويبؼك إصؾ وهق آحتجاج بتصحقحف وتضعقػف،
وهؽذا الحال يف غقره مـ العؾؿاء.
فنذن ،إصؾ أكف إذا حؽك أحد اإلجؿاع ففق صحقح ،لؽـ إذا تبقـ إكف مخروم
فقؼال :إن هذا اإلجؿاع ٓ يعقل طؾقف .كؿا إذا صحح أحد مـ أهؾ العؾؿ حدي ًثا
صحقحا ،فقؼال :هذا التصحقح ٓ يعقل طؾقف وٓ يصح،
فتبقـ أن تصحقحف لقس
ً
مع بؼاء مـزلتف وقبقل أحؽامف يف التصحقح والتضعقػ مالؿ يتبقـ خالف حؽؿف.

الشبوة اخلامسة
ُحؽقت إجؿاطات لؾصحابة ثؿ حصؾ خالف ،وكثقر مـ أهؾ العؾؿ لؿ يعتد
كثقرا مـ العؾؿاء
هبذه اإلجؿاطات ،ففذا يدل طؾك أن اإلجؿاع غقر مـضبطٕ :ن ً
لؿ يعتد هبذا اإلجؿاع.
ومـ جفة أخرى :يدل طؾك أن مخالػة اإلجؿاع الؼديؿ ٓ يعد شا ًّذا.
وتؼدم بقان أن ضابط الؼقل الشاذ :هق مخالػ اإلجؿاع.
وكشػ هذه الشبفة أن يؼال :إذا ثبت لدى الـاضر والؿجتفد إجؿاع لؾصحابة
ففق دلقؾ تبقـ لف وخػل طؾك غقره ،فقجب طؾقف أن يعؿؾ بف ،كؿا إذا تبقـ لؾؿجتفد
صحة حديث أو وقػ طؾك دلقؾ لؿ يؼػ طؾقف غقره مـ كثقر مـ الؿجتفديـ فنكف
يجب أن يعؿؾ هبذا الدلقؾ ،ولقس لف أن يدع الدلقؾ والحديثٕ :ن جؿ ًعا مـ
الؿجتفديـ لؿ يعؿؾقا هبذا الحديث وهذا الدلقؾ.
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فؾقس مـ شرط الدلقؾ حتك يؽقن حجة يف الشريعة أن ُيعؾؿ و ُيعؿؾ بف ،وأن

يعؾؿ بف جؿقع الؿجتفديـ ،فؽؿا ُيتصقر ْ
أن يخػك طؾك كثقر مـ الؿجتفديـ الؽثقر
مـ إدلة وإحاديث الـبقية طـ رسقل اهلل ﷺ ،فؿثؾ ذلؽ يؼال يف دلقؾ اإلجؿاع
الذي خػل طؾك كثقر مـ الؿجتفديـ إٓ أكف يؼال :إن ضفور اإلجؿاع لقس طؾى
مرتبة واحدة:
 -1فؿـ اإلجؿاع ما هق ضاهر ٕهؾ العؾؿ كؾفؿ كاإلجؿاع الؼطعل الذي
تؼدم ذكره.
ضاهرا لؾعؾؿاء.
 -2ومـ اإلجؿاع الظـل ما يؽقن
ً
ضاهرا ٕكثر أهؾ العؾؿ.
 -3ومـف ما يؽقن
ً
 -4ومـف ما قد يخػك طؾك كثقر مـ أهؾ العؾؿ.
وهؽذا ،لؽـ إذا تبقـ لؾؿجتفد أن يف الؿسللة إجؿا ًطا ففق حجة يتؿسؽ بف،
ً
معقٓ
صحقحا فنكف حجة يتؿسؽ بف ،ويؽقن
كؿا إذا تبقـ لف أن يف الؿسللة حدي ًثا
ً
لف يف ترجقح الؼقل الذي يؼقل بف.
وٓ يؾزم لصحة الدلقؾ أن يعؿؾ بف جؿقع إمة ،ومثؾ هذا ما حصؾ فقف
إجؿاع مـ لدن الصحابة

قد يؽقن أحقاكًا مـ الصحابة والتابعقـ ،فتبقـ لبعض

الؿجتفديـ فنهنؿ يعؿؾقن بف ،وٓ يدل هذا طؾك أن اإلجؿاع لقس حج ًة ،كؿا يؼال
هذا يف السـة الـبقية إذا ضفرت لبعض الؿجتفديـ دون أكثر الؿجتفديـ ،فال يؼال:
إن هذا السـة لقست حج ًة مـ جفة وصػ الؼقل بلكف شاذ ،فنن مثؾ هذا اإلجؿاع
دلقال ،لؽـ ٓ يصح أن يؼال فقؿـ خالػف:
الذي اشتفر مخالػتف طـد العؾؿاء يصح ً
إكف قد وقع يف ققل شاذ :وذلؽ اتبا ًطا لػفؿ أهؾ العؾؿ ،فنن أهؾ العؾؿ لؿ يػفؿقا
ذلؽ يف مثؾ اإلجؿاطات التل قد تخػك ،والتل اشتفر بقـ أهؾ العؾؿ ِذكر الخالف
يف هذه الؿسللة ،بؾ مـ ضفر لف اإلجؿاع يعؿؾ بف.
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ضاهرا،
ويف الؿؼابؾ ٓ يصػ الؼقل بلكف شاذٕ :ن اإلجؿاع خػل ولقس
ً
بخالف اإلجؿاع الظاهر الذي اشتفر طـ أهؾ العؾؿ مقافؼة هذا اإلجؿاع والؼقل
بف أو طدم مخالػتف ،ثؿ وجد مـ خالػف فنكف يؼال إن ققلف شا ًذإ :ن العؾؿاء ٓ
يقردون يف كتب الػؼف والخالف العالل الخالف يف هذه الؿسالة ،فؾقس العؾؿاء يف
أمثال هذه الؿسائؾ كالشافعل ،واإلمام أحؿد ،والؿروزي ،والطحاوي ،وابـ طبد
الرب وغقرهؿ يحؽقن أن يف الؿسللة خال ًفا ،بؾ يؼررون طؾك أن يف الؿسللة إجؿا ًطا.

الشبوة السادسة
يقجد كثقر مـ الػؼفاء الؿتلخريـ مـ ٓ يعتد باإلجؿاع السؽقيت :بحجة أكف
تؽؾؿ صائػة ولؿ يتؽؾؿ الباققن ،وإكؿا غاية ما يف إمر أن الباققـ سؽتقا ،وتؼدم
بقان الؽالم يف هذه الؿسللة ،لؽن أكبه طؾى أمرين:
إمر إول :أن العؾؿاء إذا حؽقا اإلجؿاع السؽقيت وتطاول الزمان طؾك
حؽايتف ولؿ يخالػ أحد ،فنن هذا اإلجؿاع السؽقيت حجة باإلجؿاع ،ذكر هذا
التؾؿساين( ،)1والزركشل( ،)2وجؿاطة مـ أهؾ العؾؿ ،وهذا يستػاد مـف يف كثقر مـ
اإلجؿاطات التل يريد كثقر مـ الؿتلخريـ أو مـ تلثر بالؿتؽؾؿقـ أن يسؼطفا.
ومن أمثؾة ذلك :تحريؿ الغـاء الؿصحقب بآٓت الؾفق.
فائدة :تقارد العؾؿاء مـ قرون طؾك حؽاية اإلجؿاع طؾك حرمة الغـاء الؿصحقب

بآٓت الؾفق ،فعارض بعض الؿتلخريـ ،وقال :إكف لقس يف الؿسللة إجؿاع بحجة
أن غاية ما فقفا اإلجؿاع السؽقيت ،واإلجؿاع السؽقيت لقس حجة.

( )1اكظر« :شرح الؿعالؿ يف أصقل الػؼف» لؾتؾؿساين (.)122/2
( )2اكظر« :البحر الؿحقط» لؾزركشل (.)472/6
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فقؼال :إكف لق سؾؿ بعدم حجقة اإلجؿاع السؽقيت ،فنن مثؾ هذا ٓ يؼال يف
اإلجؿاع السؽقيت طؾك حرمة الغـاء الؿصحقب بالؿعازفٕ :كف مؿا تطاول الزمـ
طؾك ذكر أهؾ العؾؿ لف ،ولؿ يخالػقه فؿثؾف حجة باإلجؿاع.
إمر الثاين :مؿا يعؾؿ يؼقـًا أن الشافعل ٓ يريد بذلؽ رد اإلجؿاع السؽقيت:
أصؾ اإلجؿاع وأكف حجة ،وقال :واإلجؿاع حجة
وذلؽ أن اإلمام الشافعل كػسف َّ
طؾك كؾ شلءٕ :كف ٓ يؿؽـ فقف الخطل( .)1وهذا ٓ يقجد إٓ يف اإلجؿاع السؽقيت.
ويمكد ذلؽ أن الشافعل كػسف احتج باإلجؿاع طؿؾ ًّقا ،فؼد ذهب إلك أن العبد
والصبل إذا حجا فلطتؼ أو بؾغ بعد ذلؽ فنن هذا ٓ يجزئف طـ حجة اإلسالم ،حؽك
طؾك ذلؽ اإلجؿاع يف «إم»( ،)2ومثؾ هذا غاية ما فقف اإلجؿاع السؽقيت ،وإمثؾة
طؾك هذا كثقرة طـ الشافعل وغقره.
إذن ،ققل الشافعل -قط ًعا ٓ -يحؿؾ طؾك إكؽار اإلجؿاع السؽقيتٕ :كف يؼرر
اإلجؿاع.
تنبيه :ذكر العالئل( ،)3ثؿ الزركشل( :)4أن مـ أصحاب الشافعل مـ حؿؾ ققلف:

«ٓ يـسب إلك ساكت ققل» ،طؾك غقر إجؿاع الصحابة ،لؽـ فقف كظرٕ :ن الشافعل
حؽك اإلجؿاع يف مسائؾ كثقرة وأصؾف ولؿ يبقـ أكف خاص بنجؿاع الصحابة.
ومـ الشافعقة مـ حؿؾ هذا طؾك اإلجؿاع السؽقيت الذي لؿ يتطاول الزمـ
طؾك ذكره(ٕ :)5ن ما تطاول الزمـ طؾك ذكره فنكف حجة باإلجؿاع كؿا تؼدم.
( )1اكظر« :العؾؿ» لؾشافعل (ص .)22
( )2اكظر« :إم» لؾشافعل (.)120/2
( )3اكظر« :إجؿال اإلصابة» لؾعالئل (ص.)24:
( )4اكظر« :البحر الؿحقط» لؾزركشل (.)459/6
( )5اكظر« :إجؿال اإلصابة» لؾعالئل (ص ،)24:و«البحر الؿحقط» لؾزركشل (.)459/6
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فقؼال :وإن كان الشافعل -قط ًعا -يحتج هبذا الـقع مـ اإلجؿاع ،لؽـ حصر
ققلف يف مثؾ هذا يحتاج إلل بقـة ودلقؾ ،ولق كان كذلؽ لؼرر هذا يف «الرسالة»،
فنكف تؽؾؿ يف «الرسالة» طؾك حجقة اإلجؿاع ،ولؿ يشرتط تطاول الزمـ طؾك ذكره،
ولق كان هذا شر ًصا طـده لبقـف بقضقح يف «الرسالة» أو غقره مـ كتبفٓ ،سقؿا وهق
مؿا أصؾ فقف حجقة دلقؾ اإلجؿاع( ،)1ومؿا يؼطع بف يؼقـًا أن مثؾ هذا الؽالم مـ
الشافعل ٓ يصح أن يستـد طؾقف لرد كؾ إجؿاع سؽقيت ،وإن كان قد يستـد طؾقف
الشافعل

صحقحا ،وإذا ققؾ لف :إكف قد قال هبذا الؼقل فالن
يف رد إجؿاع ٓ يراه
ً

وفالن ،...فالشافعل يرى بؼرائـ أن غقر همٓء لؿ يتؽؾؿقا يف هذه الؿسللة ،وطدم
كالمفؿ ٓ يدل طؾك إقرار مـ تؽؾؿ لؼرائـ ،أما أن يجعؾ هذا الؽالم مـ الشافعل
أصال يف رد اإلجؿاع السؽقيت فال يصح بحال -واهلل اطؾؿ.-
ً

الشبوة السابعة
قال الشافعل

« :ما لقس فقف خالف فؾقس إجؿا ًطا».

كؼؾ هذه العبارة ابـ حزم

( ،)2وسقليت الؽالم طؾقفا ،لؽـ ضاهر هذه العبارة:

أن الؿسللة التل يؼال ٓ :خالف فقفا .فؾقست إجؿا ًطا ،وهذه طؾك ضاهرها ققية يف
الدٓلة طؾك أن ققل العالؿ ٓ« :أطؾؿ فقف خالفا» ،أو «لقس فقف خالف» ...إلخ أكف
ٓ يػقد اإلجؿاع.
وكشف هره الشبهت مً أوجه:
الوجه إول :أن الذي كؼؾ هذه العبارة هق ابـ حزم يف كتابف «اإلحؽام يف
أصقل إحؽام» ويف غقره ،ولؿ أر أحدً ا سبؼ ابـ حزم إلك كؼؾ هذه العبارة طـ
( )1اكظر« :الرسالة» لؾشافعل (ص.)475-471:
( )2اكظر« :اإلحؽام يف أصقل إحؽام» ٓبـ حزم (.)188/4
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اإلمام الشافعل ،وابـ حزم قد كسبفا إلك كتاب «الرسالة» ،وهل لقست مقجقدة يف
كتاب «الرسالة» الذي بقـ أيديـا ،بؾ إكـل لؿ أر الشافعقة يـؼؾقن هذا الؼقل ويـسبقكف
إلك الشافعل ،وإكؿا رأيت الزركشل يف «البحر الؿحقط»( )1كؼؾ هذا الؼقل وكسبف
إلك ابـ حزم ،ومـ بعد ابـ حزم إذا كؼؾ هذه الؽؾؿة طـ الشافعل إما أكف يذكر
القاسطة وهق ابـ حزم ،أو يليت بـص طبارة ابـ حزم ،فالعؿدة يف كؼؾ هذا الؼقل
هق ابـ حزم ،ومـ البعقد لؾغاية أن يؽقن هذا الـص لإلمام الشافعل

ويغػؾ

طـف أهؾ العؾؿ ،والشافعل لف مـزلتف الؽبقرة طـد العؾؿاء ولف أصحابف الذيـ كصروا
أققالف ومذهبف ،فؾق كاكت الؿؼقلة ثابتة طـ اإلمام الشافعل

لرأيت أصحابف

يتقاردون طؾقفا ،بؾ لرأيت العؾؿاء يذكرون مثؾ هذه الؿؼالةٕ :ن لؾشافعل
مؽاكتف العظقؿة طـد العؾؿاء.
الوجه الثاين :أن اإلمام الشافعل
الخالف ،فؼال

كػسف قد احتج يف مسائؾ غقر قؾقؾة بـػل

يف كتاب «إم»« :وٓ أطؾؿ اختالفا يف أن لقس يف الذهب

ً
ً
مثؼآ فػقفا الزكاة»(.)2
مثؼآ ،فنذا بؾغت طشريـ
صدقة حتك يبؾغ طشريـ
أيضا« :والعاقؾة يف الحر والعبد مآ أطؾؿ فقف خالفا»(.)3
وقال ً
وقال يف كتابه «اختَلف الحديث»ٕ« :ن الؽتاب ثؿ السـة ثؿ مآ أطؾؿ فقف
خال ًفا يدل طؾك أن الؿتؿتع بالعؿرة إلك الحج ...إلخ»(.)4
أيضا يف كتابه «إم»« :قال طـ الحسـ طـ رجؾ مـ أصحاب الـبل ﷺ
وقال ً

إذا أكؽح القلقان فإول أحؼ- ...ثؿ مؿا ذكر الشافعل
( )1اكظر« :البحر الؿحقط» لؾزركشل (.)488/6
( )2اكظر« :إم» لؾشافعل (.)43/2
( )3اكظر« :إم» لؾشافعل (.)262/3
( )4اكظر« :اختالف الحديث» لؾشافعل (.)679/8

أكف قال -فـؽاح إول
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ثابتٕ :كف ولل مقكؾ ومـ كؽحفا بعده فؼد بطؾ كؽاحف ،هذا ققل طقام الػؼفاء
ٓ أطرف بقـفؿ فقف خال ًفا ،وٓ أدري أسؿع الحسـ مـف أم ٓ»(.)1
يعـل هق لؿ يعتؿد طؾك الخرب الؿروي الضعقػ طؾك هذا الرجؾ ،وإكؿا اطتؿد
خالف.
طؾك أكف لقس يف الؿسللة
ٌ
فالشافعل كػسف يحتج بـػل الخالف.
الوجه الثالث :أن ققل العالؿ ٓ« :أطؾؿ خال ًفا أو ٓ خالف بقـ العؾؿاء» إلك
آخر تؾؽ العبارات إكؿا تدل طؾك اإلجؿاعٕ :ن معـك اإلجؿاع يتساوى مع معـك
ققلفؿ أن العؾؿاء لؿ يختؾػقا .أي أهنؿ مجؿعقن ،إٓ أهنا لقست يف درجة جزم
العالؿ إذا قال« :أجؿعقا» ،بخالف إذا قال ٓ« :أطؾؿ فقف خال ًفا أو لقس بقـ العؾؿاء
خالف» ،وققل ٓ« :أطؾؿ» أقؾ درجة مـ ققل« :لقس يف الؿسللة خالف» ،وأقؾ
مـفؿا جؿع ًّقا ققلف« :هذا ققل كؾ مـ أحػظ طـ أهؾ العؾؿ» ...إلخ ،وقد أشار إلك
هذا الؿعـك شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة( ،)2وسقليت الؽالم يف هذه -إن شاء اهلل تعالك.-
الوجه الرابع :أن الؿسللة التل يؼقل فقفا طالؿ مـ العؾؿاء« :لقس فقفا خالف
أو ٓ أطؾؿ فقفا خال ًفا» ...إلخ.
يؼال :سبقؾ الؿممـقـ فقؿا يحؽقف هذا العالؿ باستؼرائف هق كذا وكذا ،وكحـ
ملمقرون باتباع سبقؾ الؿممـقـ ،فنذن ٓ يصح أن كخرج طـ هذا الذي ذكره العالؿ
إٓ إذا ثبت لديـا أن ما حؽاه مخروم وأن سبقؾ الؿممـقـ يف هذه الؿسللة لقس ما ذكره
هذا العالؿ ،وكحـ ملمقرون باتباع سبقؾ الؿممـقـ مـ باب الظـ الغالب ،يعـل ما طؾؿـا
أكف سبقؾ الؿممـقـ فـتبعف مـ باب الظـ الغالب ولق كان أقؾ درجات الظـ الغالب.
( )1اكظر« :إم» لؾشافعل (.)192/5
( )2اكظر« :الرد طؾك السبؽل يف مسللة تعؾقؼ الطالق» ٓبـ تقؿقة ( ،)599-598/1و(.)611/1
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الشبوة الجامنة
أن السـة حجة يف ذاهتا وٓ تحتاج إلك طؿؾ.
وهذه التلصقؾ سقاء بعبارة السـة أو الحديث أو الخرب ...إلخ ،هق يف ضاهره
يدل طؾك أن الدلقؾ حجة يف كػسف وٓ يحتاج أن يعؿؾ بف أحد حتك يحتج بف.
وكشف هره الشبهت مً أوجه:
كحقا مـ هذا الؽالم قد قرره اإلمام الشافعل
الوجه إول :أن ً

 ،فؼد ذكر

يف كتابف «الرسالة» ما يتعؾؼ بحؽؿ الحاكؿ -ولل إمر ،-ثؿ ذكر مسللة تتعؾؼ بؿا
كحـ بصدده ،فؼال

:

«لؿا كان معرو ًفا -واهلل أطؾؿ -طـد طؿر :أن الـبل ﷺ قضك يف القد بخؿسقـ،
وكاكت القد خؿسة أصراف مختؾػة الجؿال والؿـافع ،كزلفا مـازلفا ،فحؽؿ لؽؾ
واحد مـ إصراف بؼدره مـ دية الؽػ ،ففذا ققاس طؾك الخرب.
فؾؿا وجدكا كتاب آل طؿرو بـ حزم فقف :أن رسقل اهلل ﷺ ويف كؾ أصبع مؿا
هـالؽ طشرة مـ اإلبؾ ،صاروا إلقف ولؿ يؼبؾقا كتاب آل طؿرو بـ حزم -واهلل
أطؾؿ -حتك يثبت لفؿ أكف كتاب رسقل اهلل ﷺ ،ويف الحديث دٓلتان :أحدهؿا قبقل
الخرب وهذا ٓ إشؽال فقف ،وأخر أن يؼبؾ الخرب يف الققت الذي يثبت فقف وإن لؿ
يؿض طؿؾ مـ إئؿة بؿثؾ الخرب الذي قبؾقا»(.)1
ففو يريد بإئؿة :الحؽام الذيـ يحؽؿقن يف أمثال هذه الؿسائؾ.
أيضا طؿؾ مـ أحد مـ إئؿة ثؿ وجد خربًا
ثم قال« :ودٓلة طؾك أكف مضك ً
وأيضا هذا شاهد ققي
طـ الـبل ﷺ يخالػ طؿؾف لرتك طؿؾف لخرب رسقل اهلل ﷺً ،
( )1اكظر« :الرسالة» لؾشافعل (ص.)420:
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طؾك هذه الشبفة الؿذكقرة ،ودٓلة طؾك أن حديث رسقل اهلل ﷺ يثبت بـػسف
ٓ بعؿؾ غقره بعده.)1( »...
إذن القجف إول :سقاق كالم الشافعل

يتعؾؼ بالحاكؿ إذا حؽؿ بالؼضايا

فنكف ٓ يتؽؾؿ طـ جؿقع العؾؿاء وإكؿا يتؽؾؿ طـ حؽؿ حاكؿ ،حؽؿ طؿر بحؽؿ
فحؽؿ قبؾف أو مـ بعده مـ الحؽام بحؽؿ ففق ٓ يتؽؾؿ طـ إجؿاع العؾؿاء طؾك
ترك العؿؾ بالخرب ،وإكؿا يتؽؾؿ طـ حؽؿ حاكؿ حؽؿ بخرب قد يؽقن هـاك مـ
حاكؿا قبؾف
حاكؿا قبؾف ،أو ٓ يعؾؿ أن
يقافؼ أو مـ يخالػ ،لؽـف -قط ًعا -يخالػ
ً
ً
حؽؿ هبذا ،وهذا ٓ يعـل أكف ٓ يقجد أحدٌ مـ أهؾ العؾؿ يؼقل هبذا الؼقل.
الوجه الثاين :أن الشافعل

يؼرر أكف يصح كسخ الخرب باإلجؿاع ،فنذا أجؿع

العؾؿاء طؾك أن هذا الخرب مـسقخ ،فنكف يرتك الـص إلك اإلجؿاع.
قال الزركشل يف «البحر الؿحقط»« :إجؿاع الصحابة كـسخ رمضان صقم
أيضا،
يقم طاشقراء ،وكسخ الزكاة سائر الحؼقق يف الؿال ،ذكره ابـ السؿعاين ً
وكذا حديث« :من غل صدقته فنكا آخذوها وشطر ماله»( ،)2واتػؼ الصحابة طؾك
ترك استعؿالفؿ هذا فدل طدولفؿ طـف طؾك كسخف.
أيضا فقؿا كؼؾف البقفؼل يف الؿدخؾ فؼال :وٓ يستدل
وقد كص الشافعل طؾك ذلؽ ً
طؾك الـاسخ والؿـسقخ إٓ بخرب طـ الرسقل ﷺ آخر ممقت يدل طؾك أن أحدهؿا
بعد أخر ،أو بؼقل مـ سؿع الحديث ،أو العامة -يعـل إجؿاع أهؾ العؾؿ.)3(»-
ثؿ استطرد الزركشل يف بقان كالم العؾؿاء.
( )1اكظر« :الرسالة» لؾشافعل (ص.)420:
( )2أخرجف أحؿد ( ،)20041والدارمل ( ،)1719وأبق داود ( ،)1575والـسائل ( ،)15/5وحسـف
إلباين.
( )3اكظر« :البحر الؿحقط» لؾزركشل (.)319/5

ؤلاقىاع في حجيت ؤلاجماع

64

دلقال ٕجؾ
الؿؼصود :أن اإلمام الشافعل اطتؿد طؾك اإلجؿاع يف الـسخ ،فرتك ً
أن العؾؿاء أجؿعقا طؾك تركف ٕكف مـسقخ.
الجقاب الثالث :أن ققل الؼائؾ الحديث أو الخرب أو أية حجة يف كػسفا
ولقست محتاجة إلك غقرها ،ففذا حؼ فؾقست أية محتاجة لالحتجاج هبا إلك
غقرها ،ومثؾ ذلؽ يؼال يف حديث رسقل اهلل ﷺ ففق حجة يف كػسف ،ولؽـ فرق
بقـ هذا وبقـ أن يؼال :قد ثبت أن هذا لؿ يعؿؾ بف أحد .ففذا ماكع مـ العؿؾ،
فإصؾ أن يعؿؾ بالخرب وهق حجة يف كػسف ولقس بحاجة إلك غقره ،لؽـ إن تبقـ
ً
مـسقخا أو يجؿع العؾؿاء طؾك تركف
أن هـاك ماك ًعا يؿـع مـ العؿؾ بف كلن يؽقن
ففذا أمر آخر ،فػرق بقـ أن يؽقن حجة يف كػسف وهق كذلؽ ،وبقـ ترك الحجة
ً
مـسقخا أو قد أجؿع العؾؿاء طؾك
لسبب آخر كلن تؽقن هذه أية أو الحديث
تركف ،فال تالزم بقـفؿا.

الشبوة التاسعة
قرر بعض أهؾ العؾؿ أن اإلجؿاع الذي يحتج بف اإلمام أحؿد وشقخ اإلسالم
ابـ تقؿقة :هق إجؿاع الصحابة.
والجىاب على هرا كالخالي:
الوجه إول :أكف ٓ دلقؾ طؾك حصر اإلجؿاع يف كالم اإلمام أحؿد أو ابـ
تقؿقة طؾك الصحابة ،ومـ ادطك ذلؽ فقؾزمف الـؼؾ.
الوجه الثاين :أن اإلمام ابـ تقؿقة كػسف كص يف الؿجؾد الحادي طشر يف الصػحة
القاحدة وإربعقـ بعد الثالث مئة :أن اإلجؿاع الذي يـضبط ...قال :هق إجؿاع

ؤلاقىاع في حجيت ؤلاجماع

65

الصحابة غال ًبا(.)1
دائؿا شلء آخر ،وٓ شؽ
فعرب بالغالب ،فالتعبقر بالغالب شلء ،واصراد ذلؽ ً
أن اإلجؿاع الذي يـضبط يف الغالب هق إجؿاع الصحابة ،لؽـ هذا شلء وآحتجاج
بغقر إجؿاع الصحابة شلء آخر.
الوجه الثالث :أن اإلمام أحؿد يـص يف مسائؾف :أن الصحابة أجؿعقا طؾك كذا
ولؿ يختؾػ الصحابة طؾك كذا ،فؾؿا أراد أن يخصص إمر بالصحابة كص طؾك ذلؽ،
ويف مقاضع يؼقل :أجؿع الؿسؾؿقن أو أجؿع العؾؿاء أو لؿ يختؾػ العؾؿاء...
إلك غقر ذلؽ ،فدل طؾك أن اإلمام أحؿد ٓ يخص اإلجؿاع بنجؿاع الصحابة.
ومثؾ هذا شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة

 ،فنكف يذكر اإلجؿاع يف مقاضع ويريد

بف إجؿاع الصحابة ،وتارة يـص طؾك إجؿاع الصحابة ،ويف مقاضع يطؾؼ وٓ يخص
إمر بالصحابة ،فدل طؾك أكف ٓ يخصص اإلجؿاع بنجؿاع الصحابة.
الوجه الرابع :أن اإلمام أحؿد قال يف أقؾ الحقض :يقم ولقؾة .ثؿ قال :وأطؾك
ما يف الباب ققل ططاء(.)2
وططاء -قط ًعا -لقس حجة يف كػسف ،وإكؿا ٕكف صقرة مـ صقر اإلجؿاع ففق
سبقؾ الؿممـقـ يف هذه الؿسللة ،وتؼدم الؽالم طؾك أن ققل السؾػ صقرة مـ
صقر اإلجؿاع ،وسبقؾ الؿممـقـ دلقؾ مـ أدلة اإلجؿاع.
وأيضا مؿا ذكر شقخ اإلسالم
ً

 :أن اتػاق أئؿة الؿذاهب إربعة لقس حجة

( )1اكظر« :مجؿقع الػتاوى» ٓبـ تقؿقة (.)341/11
حقث قال« :اإلجؿاع وهق متػؼ طؾقف بقـ طامة الؿسؾؿقـ مـ الػؼفاء والصقفقة وأهؾ الحديث
والؽالم وغقرهؿ يف الجؿؾة وأكؽره بعض أهؾ البدع مـ الؿعتزلة والشقعة لؽـ الؿعؾقم مـف هق
ما كان طؾقف الصحابة وأما ما بعد ذلؽ فتعذر العؾؿ بف غالبا».
( )2اكظر« :مسائؾ أبل داود» ( ،)152و«مسائؾ ابـ هاكئ» (.)148
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باإلجؿاع(.)1
ففق ٓ يريد بذلؽ إجؿاع الصحابةٕ :ن الؿذاهب إربعة جاءت بعد الصحابة.

الشبوة العاشرة
قال بعضفؿ اإلجؿاع الذي هق حجة :هق الؿعؾقم مـ الديـ بالضرورة دون
غقره ،وطؾقف يحؿؾ كالم اإلمام أحؿد لؿا قال :مـ ادطك اإلجؿاع ففق كاذب.
وكشف هره الشبهت مً أوجه:
الوجه إول :أن إدلة جاءت بحجقة اإلجؿاع متك ما تصقر ،ولؿ تخص
ذلؽ بالؿعؾقم مـ الديـ بالضرورة وٓ غقره ،أي لؿ تخص ذلؽ باإلجؿاع الضروري
وٓ الظـل ،بؾ هل شامؾة لجؿقع أكقاع اإلجؿاع ،فؿتك وقع اإلجؿاع ففق حجة.
الوجه الثاين :أن اإلمامقـ الشافعل وأحؿد حؽقا إجؿاطات يف مسائؾ لقست
مـ اإلجؿاع الضروري وٓ مـ الؿعؾقم مـ الديـ بالضرورة ،ومـ أمثؾة ذلؽ:
قال اإلمام الشافعي يف كتابه «إم»« :لؿ يختؾػ الؿسؾؿقن طؾقف فقؿا وصػت
يف الذيـ لؿ يبؾغقا الحؾؿ والؿؿالقؽ لق حجقا ،وأن لقست طؾك واحد مـفؿ فريضة
الحج»(.)2
يعـل يؼرر أن حجفؿ صحقح ،لؽـف ٓ يؽػل طـ الػريضة ،ويحؽل طؾك هذا
اإلجؿاع.

( )1اكظر« :مجؿقع الػتاوى» ٓبـ تقؿقة (.)10/20
حقث قال« :وأما أققال بعض إئؿة كالػؼفاء إربعة وغقرهؿ :فؾقس حجة ٓزمة وٓ إجؿاطا
باتػاق الؿسؾؿقـ».
( )2اكظر« :إم» لؾشافعل (.)120/2

ؤلاقىاع في حجيت ؤلاجماع

67

أيضإ« :ن طؾقف دٓئؾ مـفا ققل رسقل اهلل ﷺ ٓ« :يؼتل مممن بؽافر»،
ويؼول ً
واإلجؿاع أن ٓ يؼتؾ الؿرء بابـف إذا قتؾف»(.)1
ففذا لقس مـ اإلجؿاع الضروري ،وٓ مـ الؿعؾقم مـ الديـ بالضرورة.
أيضا« :اإلجؿاع طؾك أن ٓ يؼتؾ الرجؾ بعبده -وهذا كذلؽ ،-وٓ
وقال ً
بؿستلمـ بدار حرب ،وٓ بامرأة يف دار حرب وٓ صبل»(.)1
هذه الؿسائؾ كؾفا لقست مـ الؿعؾقم مـ الديـ بالضرورة ،وهـاك كؼقٓت
طـ اإلمام أحؿد مثؾفا.
ومـ ذلؽ ما كؼؾف شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة يف «شرح العؿدة»( ،)2وابـ الؼقؿ
يف «إغاثة الؾفػان»( )3طـ اإلمام أحؿد

أكف قال ٓ« :يختؾػ الؿسؾؿقن طؾك أن

الدم كجس» .وهذا لقس مـ الؿعؾقم مـ الديـ بالضرورة.
أيضا ققلف« :أجؿعقا طؾك أن التؽبقر -أي الؿؼقد ،-يبتدئ مـ غداة
ومـ ذلؽ ً
يقم طرفة»(.)4
وكذلؽ ققلف« :أجؿعقا طؾك أن أوٓد الؿسؾؿقـ يف الجـة»(.)5
وققلف« :أجؿع أهؾ العؾؿ طؾك أن بقع الديـ بالديـ ٓ يجقز»(.)6
( )1اكظر« :إم» لؾشافعل (.)26/6
( )2اكظر« :شرح العؿدة» ٓبـ تقؿقة (.)105/1
( )3اكظر« :إغاثة الؾفػان» ٓبـ الؼقؿ (.)273/1
( )4اكظر« :مسائؾ الؽقسج» ( ،)1453و«الؿغـل» ٓبـ قدامة ( ،)292/2و«فتح الباري» ٓبـ
رجب (.)22،24/9
( )5اكظر« :أحؽام أهؾ الؿؾؾ» لؾخالل ( )66/1بؾػظ« :لقس فقف خالف» ،و«الؿغـل» ٓبـ قدامة
( )365/9بؾػظ« :لقس فقف اختالف».
( )6اكظر« :الؿغـل» ٓبـ قدامة (.)37/4
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وققلف يف ققلف تعالك:

﴿ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ﴾

[إطراف« :]204 :أجؿع الـاس أن ِ
هذه أية يف الصالة »( ،)1وهذا لقس مـ الؿعؾقم
مـ الديـ بالضرورة.
إلك غقر ذلؽ مـ الؿسائؾ الؽثقرة التل تؽؾؿ فقفا اإلمام أحؿد

 ،وهل

لقست مـ الؿعؾقم مـ الديـ بالضرورة ومع ذلؽ احتجقا هبا.
فحصر اإلجؿاع طـد اإلمام أحؿد أو الشافعل بلكف مـ الؿعؾقم مـ الديـ
بالضرورة غؾط يخالػف صـقعفؿ ،وقبؾ ذلؽ يخالػف التلصقؾ الشرطل ،فنن الشريعة
جعؾت اإلجؿاع حجة متك ما وجد.

الشبوة احلادية عشرة
قال بعضفم :طدم العؾؿ بالؿخالػ ٓ يدل طؾك اإلجؿاع.
وكشف هره الشبهت مً أوجه:
الوجه إول :أن مػفقم اإلجؿاع أن يـطؼ صائػة وٓ يخالػفؿ أخرون ،هذا
هق حؼقؼة اإلجؿاع كؿا تؼدم بقاكف ،وهذا مقجقد يف طدم العؾؿ بالؿخالػ كؿا
أيضا.
تؼدم بقاكف ً
الوجه الثاين :أن صـقع اإلمامقـ الشافعل وأحؿد وغقرهؿا ،أهنؿ يحتجقن
بعدم العؾؿ بالؿخالػ ،وتؼدم ذكر شلء مـ ذلؽ.
وٓبـ تقؿقة

تلصقؾ بديع يف مثؾ هذا ،فؿؿا قرره :أن الؿسائؾ التل ٓ يعؾؿ

فقفا خالف حج ٌة ،وٓ يصح ٕحد أن يحدث ً
ققٓ جديدً ا إٓ أن يعؾؿ أن لف سؾ ًػا،
حقث قال

يف «مجؿقع الػتاوى»« :وأما الظـل ففق اإلجؿاع اإلقراري وآستؼرائل:

( )1اكظر« :مسائؾ أبل داود» (.)223
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بلن يستؼرئ أققال العؾؿاء فال يجد يف ذلؽ خال ًفا ،أو يشتفر الؼقل يف الؼرآن وٓ
يعؾؿ أحدً ا أكؽره ،ففذا اإلجؿاع وإن جاز آحتجاج بف »...إلك أخر كالمف(.)1
فؼد جعؾ هذا آستؼرائل.
وقال يف رده طؾك السبؽل يف مسللة يف تعؾقؼ الطالق « :فلكقاع اإلجؿاع التل
يؿؽـ آستدٓل هبا ثالثة :إجؿاع إحاصل ،وإجؿاع إقراري ،وإجؿاع استؼرائي:
طؾؿا بلن الصحابة أو التابعقـ كاكقا طؾقف ،مثؾ ما طؾؿـا أكف
فإول :ما يحقط ً
مـ ديـ الرسقل ﷺ الظاهر الؿعروف الذي ٓ يـؽره إٓ مـ هق كافر بف.
والثاين :أن يشتفر الؼقل أو العؿؾ يف السؾػ فال يـؽره مـؽر ،ففذا إجؿاع إقراري:
فنن إمة ٓ تجتؿع طؾك اإلقرار طؾك باصؾ ،بؾ كؿا أن الرسقل ﷺ معصقم يف
ققلف وفعؾف وإقراره ،فؽذلؽ إمة معصقمة يف ققلفا وفعؾفا وإقرارها ،وهذا كجعؾ
طؿر بـ الخطاب

إرض الؿػتقحة طـقة فقؿا بقـ الؿسؾؿقـ ،وغقر ذلؽ.

وإذا ققؾ يف مثؾ ذلؽ :قد يؽقن بعضفؿ أكؽرها.
ققل ٓ :يسؼط الػرض بنكؽار الخطل إٓ إذا ضفر اإلكؽار ،ولق أكؽر ذلؽ مـؽر
لؽان مؿا تتقافر الدواطل طؾك كؼؾف :كؿا كؼؾقا كزاع ابـ طباس
والعؿريتقـ ،وكزاع ابـ الزبقر

يف العقل

يف مقراث الؿبتقتة ،وأمثال ذلؽ.

وأما الثالث :ففق اإلجؿاع آستؼرائل ،وهق أن يتتبع العالؿ ما أمؽـف مـ أققال
العؾؿاء فال يجد أحدً ا خالػ يف ذلؽ»(.)2
فؼد جعؾ اإلجؿاع أقسا ًما ثالثة ،ويجعؾ الجؿقع حجة ،لؽـ لف تعامؾ معفا
كصا.
إذا خالػت ً
( )1اكظر« :مجؿقع الػتاوى» ٓبـ تقؿقة (.)267/19
( )2اكظر« :الرد طؾك السبؽل يف مسللة تعؾقؼ الطالق» ٓبـ تقؿقة (.)611/1
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أيضا ما قالف يف كتابف «رفع الؿالم طـ إئؿة إطالم»ٓ« :
ومـ كالمف الؿػقد ً
يؿؽـ العالؿ أن يبتدئ ً
قائال ،مع طؾؿف بلن الـاس قد قالقا خالفف،
ققٓ لؿ يعؾؿ بف ً
حتك إن مـفؿ مـ يعؾؼ الؼقل فقؼقل« :إن كان يف الؿسللة إجؿاع ففق أحؼ ما يتبع،
وإٓ فالؼقل طـدي كذا وكذا».
وذلك مثل من يؼول ٓ« :أطؾؿ أحدً ا أجاز شفادة العبد» ،وقبقلفا محػقظ
طـ طؾل وأكس وشريح وغقرهؿ .ويؼقل آخر« :أجؿعقا طؾك أن الؿعتؼ بعضف ٓ
يرث» ،)1(»...ثؿ ذكر مـ خالػ يف ذلؽ.
وهذا تلصقؾ طظقؿ.
ومؿا ذكر شقخ اإلسَلم

يف رده طؾى السبؽي« :أن ققل العالؿ ٓ أطؾؿ فقف

خال ًفا يػقد اإلجؿاع ولؽـف أقؾ مـ ققلف أجؿعقا»( .)2وهذا حؼ.
ومؿا يػقد اإلجؿاع لؽـه أقل مؿا قبؾه« :أن أقؾ مـ ذلؽ أن يؼقل :أجؿع كؾ
أيضا يػقد اإلجؿاع ولؽـف أقؾ ،فؽؾفا مراتب تدل طؾك
مـ كحػظ طـف»( .)3وهذا ً
اإلجؿاع ولؽـفا متػاوتة ،ويؽػل أن تػقد إجؿا ًطا مـ باب غؾبة الظـ ،ولق كان أقؾ
درجات غؾبة الظـ.
ومؿا يؼوي غؾبة الظن يف مثل هذا ويجعل الـػس تطؿئن لؾعؿل به أن يؼال:
مثال ،وأراد أحد أن
الؿسللة التل يعرف أن طشرة مـ العؾؿاء قالقا فقفا بالحرمة ً
يخالػفؿ ،وٓ يعؾؿ لف سؾ ًػا يف مخالػتفؿ ،فؼقلف خطلٕ :كف محدث ومخالػ
لسبقؾ الؿممـقـ فقؿا يعؾؿ ،إذن ٓبد مـ الرجقع إلك ققل الذيـ لؿ يعؾؿ أن لفؿ
وأيضا أي مسللة لؿ يحؽ طالؿ ذو استؼراء فقفا اإلجؿاع يحتؿؾ أن تؽقن
مخال ًػاً ،
( )1اكظر« :رفع الؿالم طـ إئؿة إطالم» ٓبـ تقؿقة (ص.)32 :
( )2اكظر« :الرد طؾك السبؽل يف مسللة تعؾقؼ الطالق» ٓبـ تقؿقة (.)599-598/1
( )3اكظر« :الرد طؾك السبؽل يف مسللة تعؾقؼ الطالق» ٓبـ تقؿقة (.)599-598/1
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إجؿاطقة وأن تؽقن خالفقة ،ويغؾب جاكب اإلجؿاطقة بحؽاية هذا العالؿ اإلجؿاع،
فقؽقن إجؿا ًطا مـ باب الظـ الغالب.

الشبوة الجانًة عشرة
ذكر شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة

يف «التسعقـقة»( )1وغقرهاّ :
أن طامة أهؾ

البدع يخالػقن إدلة بحجة اإلجؿاع ويؽقن إجؿاطفؿ مخرو ًما غقر صحقح،
فنذن ٓ يصح آستدٓل باإلجؿاع يف مخالػة الدلقؾ :لئال كقافؼ أهؾ البدع.
وكشف هره الشبهت مً أوجه:
الوجه إول ٓ :شؽ أن هـاك إجؿاطات مخرومة ،بقد َّ
أن ذلؽ لقس مسق ًغا
لرد اإلجؿاطات كؾفا ،بؾ يبؼك اإلجؿاع حجة حتك يثبت أكف مخروم ،كالحديث
الـبقي ،فال شؽ أن ثؿة أحاديث ضعقػة ،لؽـ لقس هذا مسق ًغا لرد إحاديث
الصحقحة ،بؾ يؼال :ما ثبت أكف صحقح فقحتج بف حتك يتبقـ خالف ذلؽ.
الوجه الثاين :إن هـاك مسائؾ حؽل فقفا اإلجؿاع فزطؿ ققم خرمف ،وتبقـ خطل
زطؿف ،ومن أمثؾة ذلك:
أن غقر واحد مـ أهؾ العؾؿ كالطحاوي( ،)2والؼاضل طقاض( ،)3وابـ جرير(:)4
( )1اكظر« :التسعقـقة» ٓبـ تقؿقة (.)492/2
( )2كؼؾف طـف الؼاضل طقاض يف «الشػا» (.)62/2
وقال الطحاوي يف «أحؽام الؼرآن» (« :)181/1الشافعل

ذهب إلك أن الصالة طؾك الـبل ﷺ

مػروضة طؾك الـاس بعؼب التشفد يف أواخر صالهتؿ ،وأن صؾقاهتؿ ٓ تجزيفؿ دون ذلؽ ،وقد
خالػف يف ذلؽ مـ سقاه مـ أهؾ العؾؿ».
( )3اكظر« :الشػا» لؾؼاضل طقاض (.)61/2
( )4كابـ جرير الطربي ،كؼؾف طـف الؼاضل طقاض يف «الشػا» (.)62/2
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حؽقا اإلجؿاع طؾك أن الصالة طؾك الـبل ﷺ لقست واجبة يف التشفد إخقر.
فحاول بعض أهؾ العؾؿ أن يبقـ أن هذا اإلجؿاع مخروم ،فـؼؾ ذلؽ طـ أبل
مسعقد البدري ،وطـ ابـ مسعقد الفذلل ،وطـ أبل جعػر الباقر(.)1
وهؿ( ،)2وإكؿا هق مـ ققل أبل مسعقد البدري،
ثؿ تبقـ أن كؼؾف طـ ابـ مسعقد ٌ
وإسـاد أبل مسعقد البدري ضعقػ كؿا بقـف البقفؼل( )3وغقره.
فؾؿ يبؼ إٓ الـؼؾ طـ أبل جعػر الباقر الذي قال بعضفؿ فقف :إكف محػقظ.
إٓ أن إسـاد أبل جعػر ٓ يصح :فػقف حجاج بـ أرصلة ،وهق معروف بضعػف(.)4
والبقفؼل -مع أكف شافعل -لؿا ساق إسـاد أبل جعػر ،لؿ يسؼف إٓ مـ صريؼ
ابـ أرصاة ،ومعؾقم أن البقفؼل يسعك إلك كصرة الؿذهب الشافعل -وقد ذكر طـف
ابـ تقؿقة يف «الرد طؾك البؽري» أكف يذكر ما لؾشافعقة دون ما طؾقفؿ( ،-)5فؾق كان
طـده مـ صريؼ صحقح لبقـف ،وهق أراد أن يـصر ققل الشافعقة يف هذه الؿسالة،
وأراد أن يـسب هذا الؼقل ٕبل جعػر الباقر ،ولؿ يـسبف إٓ مـ صريؼ ضعقػ.
وكسبف إلك الشعبل( )6بال إسـاد ،ولق كان طـد البقفؼل إسـاد صحقح لؿا تركف،
( )1اكظر تؾؽ الـؼقٓت :يف «الســ الؽربى» لؾبقفؼل ( ،)379/2ويف «جالء إففام» (ص.)333 :
( )2قال البقفؼل يف «الســ الؽربى» ( )379/2طؼب رواية ابـ مسعقد« :كذا قال طبد اهلل بـ مسعقد
 ،واهلل أطؾؿ».
قال ابـ الؼقؿ يف «جالء إففام» (ص« :)57:فنن يحقك بـ السباق وشقخف -وكالهؿا مـ رجال
اإلسـاد -غقر معروفقـ بعدالة وٓ جرح».
( )3اكظر« :الســ الؽربى» لؾبقفؼل ( ،)379/2حقث قال« :تػرد بف جابر الجعػل ،وهق ضعقػ».
وقال يف «معرفة الســ وأثار» (« :)69/3وجابر هذا هق الجعػل وهق ضعقػ».
( )4ومؿـ ضعػف ابـ سعد .اكظر« :الطبؼات الؽربى» ٓبـ سعد (.)359/6
( )5اكظر« :رد ابـ تقؿقة طؾك البؽري» (.)78/1
( )6اكظر« :الســ الؽربى» لؾبقفؼل (.)379/2
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تركف ،ففذا يدل طؾك أكف ٓ يـبغل أن يـدفع مع كؾ مـ أراد أن يخرم إجؿا ًطا ،بؾ
ٓبد أن يتلكد مـ خرمف ،ويتلكد مـ صحة إساكقد إلك مـ يـسب إلقفؿ الؿخالػة.

الشبوة الجالجة عشرة
قال بعضفم :اإلجؿاع الذي ٓ يؼطع بف هق مـ الظـ .وبعبارة أخرى :اإلجؿاع
الذي ٓ يؼطع بعدم الؿخالػ هق مـ الظـ ،فؽقػ يرتك الدلقؾ إلك الظـ؟
وكشف هره الشبهت مً أوجه:
الوجه إول :يـبغل أن يعؾؿ أن اإلجؿاع بـقطقف سقاء كان قطع ًّقا أو ضـ ًّقا ،أن
ققتف يف كقكف قاص ًعا يف دٓلتف كؿا تؼدم بقاكف.
فنذا تعارض يف كظر الؿجتفد اإلجؿاع الظـل يف ثبقتف مع حديث أو آية ،فؼد
قطعل يف دٓلتف -وهق اإلجؿاع -مع كص قد يحتؿؾ أكثر مـ وجف،
تعارض دلقؾ
ٌ
محتؿال فقظـ أكف غقر محتؿؾ ،لؽـ مؿا يؼطع بف أن دٓلة اإلجؿاع
ً
وقد يؽقن

قطعقة ،فنذا تعارض يف الظاهر ،فال بد أن يراجع الـاضر كػسفٕ :ن اإلجؿاع ٓ يؿؽـ
أن ُيؼدح فقف مـ جفة دٓلتف ،وإكؿا يؼدح فقف مـ جفة ثبقتف ،والبحث -أن -يف
الدٓلة ،والـص الؿخالػ لإلجؿاع يف الظاهر قد يؼال إكف محتؿؾ ٕكثر مـ معـك،
فؿـ حقث إصؾ يؼدم اإلجؿاعٕ :ن معـك أن العؾؿاء أجؿعقا طؾك هذا :أي أن
أففام العؾؿاء اجتؿعت طؾك أن هذا الحؽؿ حرام ،أو أن هذا الحؽؿ مستحب ...
إلك آخره ،فال يصح رده إٓ أن يؼال إكف مخروم.
كص مع
أما مـ جفة الدٓلة ففق قاصع كؿا تؼدم ،فعؾك هذا إذا تعارض ٌ
إجؿاع -ولق كان اإلجؿاع ضـ ًّقا يف ثبقتف -فنكف ُيؼدمٕ :ن دٓلتف ٓ تؽقن إٓ قطعقة
بخالف الـص.
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الوجه الثاين :غالب ما يظـ مـ الـصقص أكف معارض لإلجؿاع ،فحؼقؼة الحال
أن اإلجؿاع مخصص أو مؼقد أو مبقـ ،ومـ ذلؽ أن بعض العؾؿاء ضـ أن ققل
الصحابة بلن الصقم الذي يصام طـ القلل هق صقم الـذر دون غقره ،أن هذا مخالػ
ات َو َط َؾق ِه ِص َقا ٌم َصا َم َطـ ُه َولِق ُه».
لؿا روت طائشة طـ رسقل اهلل ﷺ أكف قالَ « :من َم َ
متػؼ طؾقف(.)1
ولق تعامؾ مع ققل الصحابة كعائشة وابـ طباس الذي لؿ يخالػ بلكف إجؿاع،
وأن هذا الـص يحتؿؾ أكثر مـ معـك ،لخصص هذا العام بػتاوى الصحابة ،ولؿ
يحتج أن يجعؾ أققالفؿ متعارضة مع الـص :لذا ذهب بعض الشافعقة كالـقوي()2

وغقرهؿ إلك رد هذه أثار بـا ًء طؾك أكف ضـفا تخالػ الـص ،وإولك أن يعؿؾ
مخصصا لظاهر
بالحجتقـ ٓ أن يرد أحدهؿا ،ويجعؾ ققل الصحابة الذي لؿ يخالػ
ً
الـص ،كؿا هق ققل الؾقث بـ سعد( ،)3وأحؿد يف رواية( ،)4وابـ الؼقؿ( ،)5وإلباين(.)6
وإلباين(.)6

الشبوة الرابعة عشرة
قال بعضفم :إذا صح الحديث وجب العؿؾ بف ولق لؿ يعؾؿ مـ طؿؾ بفٕ :كف
حجة بال خالف.
وكشف هره الشبهت أن يقال:
( )1أخرجف البخاري ( ،)1952ومسؾؿ (.)1147
( )2اكظر« :الؿجؿقع» لؾـقوي ( ،)369/6و«شرح مسؾؿ» لؾـقوي (.)25/8
( )3اكظر« :شرح مسؾؿ» لؾـقوي (.)25/8
( )4اكظر« :شرح مسؾؿ» لؾـقوي ( ،)25/8و«اإلكصاف» لؾؿرداوي (.)507-506/7
( )5اكظر« :هتذيب الســ» ( ،)282 - 278/3و«الروح» (ص .)120
( )6اكظر« :السؾسؾة الصحقحة» لأللباين (.)591/4
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ٓ شؽ إذا صح الحديث ففق حجة يف ذاتف وٓ يحتاج لالحتجاج بف إلك أن
يـظر مـ طؿؾ بف كؿا تؼدم ،لؽـ هذا شلء وترك العؿؾ بف لعارض كلن يؽقن
ً
مثال -شل ٌء آخر ،وبحثـا يف الثاين ٓ يف إول.
مـسقخا ،أو مجؿ ًعا طؾك تركف ً -
وقد ففؿ هذا أهؾ العؾؿ بؾ كسبف بعضفؿ إلك السؾػ ،ومؿـ ففؿ ذلؽ اإلمام
الرتمذي -وهق مـ أئؿة السـة ومـ أئؿة السؾػ ،-فنكف لؿا أهنك جامعف قال« :كؾ
ما يف هذا الجامع قد طؿؾ العؾؿاء بف إٓ أكف حديثقـ أجؿع العؾؿاء طؾك طدم العؿؾ
هبؿا»(.)1
فؼد ارتضك الرتمذي هذا التلصقؾ ،ولقس الرتمذي مـ الؿتلخريـ إكؿا هق
مـ الؿتؼدمقـ ،ومع ذلؽ ارتضاه ،وإن كان كقزع يف ضـف أن العؾؿاء مجؿعقن طؾك
ترك العؿؾ بالحديثقـ ،وبعضفؿ ِ
مصر طؾك أن ققل الرتمذي صحقح ومـ خالػف
فؿخالػتف غقر صحقحة.
والؿؼصقد أن الرتمذي يؼر هذا التلصقؾ بعقدً ا طـ الؿثالقـ الذيـ ذكرهؿا.
ومـ الؽؾؿات العظقؿة يف هذا ،ما قالف ابـ رجب يف كتابف «بقان فضؾ طؾؿ
السؾػ طؾك الخؾػ»« :فلما إئؿة وفؼفاء أهؾ الحديث فنهنؿ يتبعقن الحديث
ً
معؿقٓ بف طـد الصحابة ومـ بعدهؿ ،أو طـد صائػة
الصحقح حقث كان إذا كان
مـفؿ ،فلما ما اتػؼقا طؾك تركف فال يجقز العؿؾ بفٕ :هنؿ ما تركقه إٓ طـ طؾؿ أكف
ٓ يعؿؾ بف ،قال طؿر بـ طبدالعزيز :خذوا مـ الرأي ما يقافؼ ما كان قبؾؽؿ فنهنؿ
كاكقا أطؾؿ مـؽؿ )2( »...إلخ كالمف

.

ففذا صريح مـ ابـ رجب وهق يـؼؾف طـ أهؾ العؾؿ ،أن العؾؿاء اذا تركقا
العؿؾ بالحديث ،فنكف ٓ يعؿؾ هبذا الحديث ،وهق يعزوه إلك السؾػ ،وصـقع
( )1اكظر« :سقر أطالم الـبالء» ( ،)274/13و«تذكرة الحػاظ» (.)154/2
( )2اكظر« :بقان فضؾ طؾؿ السؾػ طؾك الخؾػ» (ص.)51-50:
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الرتمذي شاهد طؾك هذا.

الشبوة اخلامسة عشرة
قال بعضفم :ترك الحديث لعدم العؾؿ بالؿخالػ ،طؾقف الؿتلخرون دون
الشافعل وأحؿد.
وكشف هره الشبهت مً أوجه:
الوجه إول :تؼدم أن اإلمام الشافعل

يؼرر ترك العؿؾ بالحديث إذا كان

ً
مـسقخا.
الوجه الثاين :تؼدم صـقع الرتمذي وما ذكره ابـ رجب طـ أهؾ العؾؿ ،فنهنؿ
تركقا العؿؾ بالحديث إذا لؿ ُيعؿؾ بف ،فال يصح كسبة ذلؽ إلك الؿتلخريـ دون
الؿتؼدمقـٕ :ن الرتمذي متؼدم ،وابـ رجب يعزوه إلك الؿتؼدمقـ.

الشبوة السادسة عشرة
قال بعضفم :إذا وجد كص لؿ ُيعؿؾ بف ،فالبد وأن هـاك مـ طؿؾ بف ،وٓ
يؾزم أن ُيـؼؾ ققل مـ طؿؾ بف(ٕ :)1ن هـاك -قط ًعا -مـ طؿؾ بف ،فال يصح أن
يؼال :أن العؾؿاء إذا أجؿعقا طؾك ترك العؿؾ بالحديثٕ :ن هذا ٓ يتصقر.
وكشف هره الشبهت مً أوجه:
الوجه إول :أكف إذا وجد مـ طؿؾ بف مـ العؾؿاء فال بد أن يـؼؾ لـا مـ طؿؾ
بف :حتك ٓ يظـ أن يف الؿسللة إجؿا ًطا ،واإلجؿاع حجة.
الوجه الثاين :تؼدم كالم الشافعل يف الـسخ وأكف

ترك حدي ًثإ :ن العؾؿاء

( )1أي :بؿجرد وجقد الـص ،ولق لؿ يؼػ أهؾ العؾؿ طؾك مـ طؿؾ بف.
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أجؿعقا طؾك كسخف ،ففق ٓ يؼر هبذا الالزم.
والوجه الثالث :أكف ٓ دلقؾ طؾك هذه الدطقى ،ومـ أراد أن يدطقفا فقؾزمف الدلقؾ.

الشبوة السابعة عشرة
قال بعضفم :مخالػة مـ ققلف لقس حجة مؿا حؽل طؾقف اإلجؿاع ،أطذر مـ
مخالػة مـ ققلف حجة -وهق الؽتاب والسـة ،-فؽقػ ترتك الحجة -وهق الؽتاب
والسـة -إلك مـ ققلف لقس حجة؟
وكشف هره الشبهت مً أوجه:
الوجه إول :أن اإلجؿاع حجة ،فنذا تبقـ أن العؾؿاء مجؿعقن طؾك ترك
حديث ،فالؿخالػ لإلجؿاع مخالػ لحجة شرطقة يلثؿ بذلؽ ،وفرق بقـ مخالػة
أفراد أهؾ العؾؿ ومخالػة إجؿاطفؿ ،فؽؿا أن الؼرآن والسـة حجة فؽذلؽ اإلجؿاع
حجة ،فؽؿا أكف ٓ يعذر برتكف الؽتاب والسـة بال مربر وٓ مسقغ شرطل ،كذلؽ
ٓ يعذر برتكف اإلجؿاع.
الوجه الثاين :أن مثؾ هذا إكؿا يؼال إذا تعارض كص مـ كتاب أو سـة مع إجؿاع،
والقاقع أكف ٓ تعارض بقـفؿإ :ن اإلجؿاع قاصع ٓبد أن يؼدم إما بتخصقص ،أو
بتؼققد ،أو بتبققـ ،أو أن يؼال بالـسخ ،كؿا صرح بذلؽ اإلمام الشافعل

 ،وصرح

بف غقره مـ أهؾ العؾؿ.

الشبوة الجامنة عشرة
ً
أققآ لؿ يسبؼقا إلقفا ،فدل هذا
قال بعضفم :إن صائػ ًة مـ أهؾ العؾؿ قالقا
طؾك جقاز إحداث ققل جديد.
وكشف هره الشبهت مً أوجه:
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الوجه إول :أن هـاك فر ًقا بقـ تلصقؾ العالؿ وطؿؾف ،فؼد يخطئ ويظـ أن
لف سؾ ًػا ،فال يمخذ مـ طؿؾف تلصقؾ إذا خالػ تلصقؾف ،وإكؿا يؼال :أخطل يف تـزيؾ
هذا إصؾ طؾك الػرع ٓ ،أن يـؼض إصؾ.
فؾو قال طالم :إن إمر يؼتضل القجقب .ولؿ يؼؾ بالقجقب يف مسللة فقفا
أمر ولقس هـاك صارف ،فال يؼال :إن لف ً
ققٓ آخر يف دٓلة إمر طؾك القجقب،
بؾ يؼال أخطل يف تـزيؾ هذا إصؾ طؾك هذا الػرع.
الوجه الثاين :أن مؼتضك هذا الؼقل جقاز إحداث ققل جديد ،وهذه صامة،
والبحث معف مختؾػ طـ البحث مع البؼقةٕ :ن مـ يجقز إحداث ققل جديد
حؼقؼة ققلف أن اإلجؿاع لقس حجةٕ :ن أي إجؿاع يجقز أن يخالػ بنحداث ققل
جديد :لذا كؾ دلقؾ يدل طؾك أن اإلجؿاع حجة رد طؾك هذا.
أيضا :كؾ دلقؾ يدل طؾك أن الؿحدثات مؿـقطات يف الشرع كؼقل الـبل
ويؼال ً
ﷺَ « :من َأحدَ َ
ث فِي َأمرِ َكا َه َذا َما َلق َس فِ ِقهَ ،ف ُف َو َرد»( ،)1رد طؾقف ،وتؼدم بقان هذا.

الشبوة التاسعة عشرة
قال بعضفم :يف «مسائؾ إسحاق بـ مـصقر» :ققؾ إلسحاق بـ راهقيف :إن
أخاك أحؿد بـ حـبؾ أجاب فقفا بؿثؾ جقابؽ فؼال :ما ضــت أن أحدً ا يقافؼـل(.)2
ففذا يدل طؾك أن إسحاق بـ راهقيف يرى إحداث ققل جديدٕ :كف قال يف
مسللة ٓ يظـ أن أحدا يقافؼف طؾقفا.
( )1أخرجف البخاري ( ،)2697ومسؾؿ (.)1718
( )2اكظر« :مسائؾ إسحاق بـ مـصقر» ( ،)2075/5بؾػظ« :ضــت ّ
أن أحد ًا ٓ يتابعـل طؾقف».
والؾػظ أطاله اكظره يف «الؿحؾك» ٓبـ حزم (.)247/5
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وكشف هره الشبهت:
أن هذا غقر صحقح :وذلؽ أكف كان ٓ يظـ أحدً ا مـ معاصريف ،أو مـ العؾؿاء
الؿشفقريـ يف زماكف ٓ ،أكف يرى كػسف أحدث هذا الؼقل.
وبلسؾوب آخر يؼال :كالم إسحاق يحتؿؾ أكف يجقز إحداث ققل جديد ويحتؿؾ
أكف ٓ يظـ أحدً ا مـ العؾؿاء الؿعاصريـ لف يقافؼف يف هذا الؼقل ،وقط ًعا يحؿؾ طؾك
الثاين دون إولٕ :كف لقس إسحاق وٓ غقره مـ أئؿة السـة يرون جقاز إحداث
ققل جديد ،ولق رأوا ذلؽ لـؼؾ طـفؿ ولـسبف أهؾ العؾؿ لفؿ.

الشبوة العشرون
قال بعضفم :درج العؾؿاء طؾك تؼديؿ الؽتاب والسـة طؾك اإلجؿاع ،ويجعؾقن
اإلجؿاع آخر مراتب إدلة ،فقؼقل :دل طؾك هذا الؽتاب والسـة واإلجؿاع ،إذن
إذا تعارض اإلجؿاع والحديث أو اإلجؿاع وأيةُ ،تؼدم أية أو الحديث.
يؼال :أما تؼديؿ الؽتاب والسـة طؾك اإلجؿاع مـ جفة الرتتقب فال شؽ يف
هذا ،ولقس البحث يف مثؾ هذا ،بؾ البحث فقؿـ يظـ مـ الـصقص أكف مخالػ
لإلجؿاع ،هؾ يؼدم هذا الظـ أو يؼدم اإلجؿاع الذي هق قطعل يف دٓلتف.
وبطريؼة أخرى يؼال :إذا ضـ مجتفد أن هذا الـص يدل طؾك كذا ،فؿفؿا طؾت
مؽاكتف فنكف ما بقـ أن يؼطع أو يظـ ،وقطعف وضـف محتؿؾ لؾخطل ،فنذا ضـ أن الـص
مخالػ لإلجؿاع ،فؼط ًعا اإلجؿاع مؼدم طؾك ضـفٕ :ن اإلجؿاع قاصع ،وهذا بخالف
ففؿف ففق يحتؿؾ الخطل ،فقؼدم الؿعصقم الؼاصع طؾك الػفؿ الظـل الؿحتؿؾ.
كثقرا مؿـ يريد رد اإلجؿاع يف
ولق ضبط هذا ٓكؽشػت مسائؾ كثقرةٕ :ن ً
ضاهر الـصقص يػرتض التعارض ،والقاقع ٓ تعارض.
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الشبوة احلادية والعشرون
قال بعضفم ٓ :إجؿاع يف طؾقم ألةٕ :كف ٓ كصقص فقفا ،وٓ إجؿاع إٓ
وهق مستـد طؾك كص.
ولكشف هره الشبهت ييبغي أن يعلم أن علىم آلالت هىعان:
الـوع إول :طؾقم آلة ترجع إلك الؿتؽؾؿقـ وأققالفؿ ،وما كان كذلؽ فالؿؼرتض
أن ٓ يبحث بح ًثا شرط ًّقا ،ويشؿؾ هذا الـزع طؾقم ألة التل ترجع إلك الؾغة ،فالحجة
فقفا إلك كالم أهؾ الؾغة.
الـوع الثاين :طؾقم آلة مستـدة طؾك بحث شرطل ،فال بد أن يرجع فقفا إلك
أدلة شرطقة.
فػل أصقل الػؼف إمر يؼتضل القجقب ،واإلجؿاع حجة ،والـفل يؼتضل
التحريؿ ...إلخ ،هذه مـ طؾقم ألة وهل مجؿع طؾقفا ،أجؿع الصحابة طؾك أن
إمر يؼتضل القجقب( ،)1وأجؿعقا طؾك أن الـفل يؼتضل التحريؿ(.)2
إذن ،هذا الـقع الثاين الؿتعؾؼ بالشرطقات مـ طؾقم ألة ٓ بد أن لف أدلة شرطقة
ما بقـ إجؿاع أو غقره ،ومـ ذلؽ أدلة تـقزع يف دٓلتفا.

الشبوة الجانًة والعشرون
قال بعضفم :حؼقؼة مخالػة التابعل لؾصحابل إحداث ققل جديد ،ففؾ يعـل
هذا أن التابعل يرى إحداث ققل جديد؟
( )1اكظر« :اإلحؽام» لممدي ( ،)148/2و«روضة الـاضر» ٓبـ قدامة (.)556/1
( )2اكظر« :اإلحؽام» لممدي (.)190/2
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وكشػ هذه الشبفة :أن هـاك فر ًقا بقـ تلصقؾ العالؿ وطؿؾف ،فؼد َيظ ُـ التابعل
أن لف سؾ ًػا مـ الصحابة وبـا ًء طؾك هذا أحدث ً
ققٓ جديدً ا ،وقد ٓ يؽقن التابعل
يعؾؿ أن هـاك صحاب ًّقا خالػف فؼال باجتفاده ،فال يؾزم مـ أن التابعل إذا خالػ
الصحابل أن يؽقن مؿـ يرى جقاز إحداث ققل جديد.

الشبوة الجالجة والعشرون
قال بعضفم :يعؿؾ باإلجؿاع وطدم العؾؿ بالؿخالػ وٓ إشؽال يف ذلؽ،
دلقال مـ كتاب وسـة ،فقؼدم
وإكؿا اإلشؽال يف جزئقة واحدة وهل إذا طارض ً
الؽتاب والسـة طؾك هذا اإلجؿاع ،وقط ًعا هذا ٓ يؽقن يف اإلجؿاع الؼطعل وإكؿا
يؽقن يف اإلجؿاع الظـل.
وكشف هره الشبهت مً أوجه:
الوجه إول :أكف إذا أقر بلن اإلجؿاع حجة ،فنذن يـبغل أن يتعامؾ مع الـص
واإلجؿاع بلهنؿا حجتان تعارضا ،فالجؿع بقـفؿا أولك مـ إلغاء أحدهؿا ،واإلجؿاع
قاصع يف دٓلتف ،والـص ٓ يؾزم أن يؽقن كذلؽ حتك لق ضـ ذلؽ الؿجتفد.
أما اإلجؿاع ٕكف قاصع فتؼدّ م دٓلة اإلجؿاع إما بتخصقص طام ،أو تؼققد مطؾؼ،
أو تبقـ مجؿؾ ،أو اإلجؿاع طؾك ترك الـص ٕكف مـسقخ.
الوجه الثاين :إذا أجؿع العؾؿاء طؾك أن هذا الـص مـسقخ ،يـبغل أن يعؾؿ أن
الـاسخ لقس اإلجؿاع يف كػسف وإكؿا ما استـد طؾقف اإلجؿاع وهق الـص أخر،
فحؼقؼة إمر إذا اختؾػ إجؿاع مع كص فالخالف بقـ كصقـ ،إٓ أن دلقؾ اإلجؿاع
فقف مزية زيادة طؾك كقكف مستـدً ا طؾك كص ،أكف قطعل يف دٓلتف.
الوجه الثالث :لق التُزم هذا التلصقؾ ،وهق أن اإلجؿاع حجة إٓ إذا طارض
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قؾقال مع مـ يرى تؼديؿ الـص طؾك اإلجؿاع ،لؽـ
كصا ،لصار الخالف ً
الظـل مـف ًّ
إذا دقؼ يف صـقع أصحاب هذا التلصقؾ ،اتضح أهنؿ يتقسعقن حتك يف الؿسائؾ
إخرى التل لقس فقفا كص وإكؿا طؿقمات وغقر ذلؽ مؿا يػزطقن إلقفا ويردون
اإلجؿاطات بسببفا ،ثؿ لق قبؾ ققلفؿ ً
تـزٓ فنكف ٓ يؽاد يقجد ،ولق وجد فقؼال :رد
اإلجؿاع الظـل ٕكف مخالػ لؾـص ض ٌـ محتؿؾ لؾخطل والصقاب ،أما دٓلة اإلجؿاع
محتؿال يف دٓلتف ،فقؼدم دٓلة الؿؼطقع
ً
قاصعة حتك ولق كان ضـ ًّقا يف ثبقتف ،فنكف لقس
طؾك دٓلة الؿحتؿؾ الؿظـقن ،ويقجف الـص بؿا يـاسبف مـ تؼقد ،أو تخصقص ،أو
تبققـ ،أو كسخ ،أو إجؿاع طؾك ترك العؿؾ بف.

الشبوة الرابعة والعشرون
ذكر بعضفؿ أن الـقوي

ذكر يف «شرحف طؾك مسؾؿ» :أن الـص يعؿؾ بف

ولق لؿ يعؿؾ بف أحد .ذكر هذا طـد كالمف طؾك صقام ستة مـ شقال ،فؼال

:

«ودلقؾ الشافعل -أي الذيـ قالقا بصقام ستة مـ شقال -ومقافؼقف هذا الحديث
الصحقح الصريح ،وإذا ثبتت السـة ٓ ترتك لرتك بعض الـاس أو أكثرهؿ أو كؾفؿ
لفا»( ،)1هذا الشاهد.
وكشف هره الشبهت مً أوجه:
الوجه إول :أن صـقع الـقوي كػسف طؾك خالف ذلؽ ،فالـقوي

وافؼ

الرتمذي( )2طؾك طدم قتؾ شارب الخؿر يف الرابعة واطتؿد اإلجؿاع( ،)3وقرر يف
أكثر مـ مقضع يف «شرح طؾك مسؾؿ» وكتابف «الؿجؿقع» طؾك أن اإلجؿاع يـسخ.
( )1اكظر« :شرح مسؾؿ» لؾـقوي (.)56/8
( )2اكظر« :جامع الرتمذي» ( )48/4طؼب حديث (.)1444
( )3اكظر« :شرح مسؾؿ» لؾـقوي (.)217/11
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بؾ وذكر ما هق أشد مـ ذلؽ وهق« :أكف قد جاء طـ الـبل ﷺ وطـ الصحابة
أكثر مـ أربع تؽبقرات طؾك الجـازة» ،ومع ذلؽ قال« :لؽـ اإلجؿاع اكعؼد طؾك
أكف ٓ يؽرب إٓ أرب ًعا»(.)1
فجعؾ جؿقع التؽبقرات التل ثبتت طـ الـبل ﷺ الزائدة طؾك أربع مـسقخة
باإلجؿاع ،وأن السـة التؽبقر أرب ًعا فحسب.
الوجه الثاين :صـقع الـقوي الؽثقر طؾك خالف ذلؽ ،لذلؽ مـ يتبـك أمثال
هذه الؿسائؾ تراهؿ ٓ يعقلقن طؾك الـقوي ،ويشددون يف الؽالم طؾقف.
الوجه الثالث :أن طبارة الـقوي مشؽؾة فقـبغل أن يتققػ فقفا أو تحؿؾ طؾك
معـك يستؼقؿ مع باقل كالمفٕ :كف يف «شرح مسؾؿ» كػسف ويف كتابف «الؿجؿقع»
ويف غقرهؿا قرر طؾك أن اإلجؿاع كاسخ ،وذكر أكثر مـ كص ترك العؿؾ بفٕ :ن
العؾؿاء قد أجؿعقا طؾك تركف.
الوجه الرابع :لـػرتض ً
جدٓ أن الـقوي

ذهب إلك هذا الؼقل ،فقؼال إكف

أخطل وإن ققل غقره مؼدم طؾك ققلف :لؿا تؼدم ذكره يف إوجف السابؼة.
وأخيرا ..هذه هل أشفر الشبف واإلشؽآت التل تذكر مـ بعض أهؾ السـة يف
رد اإلجؿاع ،أو رد آستدٓل بف يف مقاضع ،أو إضعافف ،أو قبقلف يف حآت دون
أخرى بال برهان مستؼقؿ.

( )1اكظر« :الؿجؿقع» لؾـقوي ( .)230/5وقد تؼدم.

ؤلاقىاع في حجيت ؤلاجماع

84

اخلامتة
أهم الىخائج اإلاسخخلصت مً هره السسالت ما يلي:
 -1أهؿقة دلقؾ اإلجؿاع ،ومزيتف طؾك غقره مـ إدلة.
 -2طدم الؿبالغة يف التعاريػ والحدود ،وأن الؿبالغة فقفا صريؼة الؿتؽؾؿقـ.
 -3إدلة طؾك حجقة اإلجؿاع ،وإدلة التل استدل هبا بعض إصقلققـ طؾك
حجقة اإلجؿاع وٓ دٓلة فقفا.
 -4مققػ أهؾ البدع مـ دلقؾ اإلجؿاع.
ٓ -5زم الؼقل أن اإلجؿاع السؽقيت لقس حجة.
 -6اإلمام أحؿد ٓ يـؽر اإلجؿاع ،وققلف« :مـ ادطك اإلجؿاع» ،يريد بف...
 -7اإلجؿاع كقطان :قطعل وضـل ،وضابطفؿا.
 -8الؽالم طؾك معـك اإلجؿاع السؽقيت وحؽؿ آحتجاج بف.
 -9تقجقف ققل الشافعل ٓ :يـسب إلك ساكت ققل.
 -10يشرتط يف اإلجؿاع أن يستـد طؾك كص ،وٓ يشرتط معرفة هذا الـص.
 -11اإلجؿاع حجة سقاء سبؼ بخالف أو لحؼف خالف ،والجقاب طؾك رواية
أحؿد أكف ٓ يرى اإلجؿاع بعد الخالف.
 -12أمثؾة طؾك اإلجؿاع بعد خالف.
 -13ضابط الؼقل الشاذ ،وآستعؿآت الخطل لف.
 -14إجؿاع أهؾ كؾ فـ حجة.
 ٓ -15يعتد بنجؿاع أهؾ الؽالم باإلجؿاع.
 ٓ -16يشرتط اكؼراض العصر ،ومعـك اشرتاط اكؼراض العصر.
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 ٓ -17يجقز إحداث ققل جديد.
 -18مذهب الظاهرية مذهب مبتدع.
 -19حرمة التؾػقؼ ومعـاه وأمثؾتف.
 -20إصؾ صحة اإلجؿاع الؿحؽل مـ ذي استؼراء ،وصريؼة معرفة اإلجؿاع.
 -21الذيـ حؽقا اإلجؿاع وأرادوا إكثر.
 -22دلقؾ اإلجؿاع كاشػ.
 -23كشػ شبفة :خرق اإلجؿاع بزطؿ أن الرسقل ﷺ سؾػف.
 -24كشػ شبفة ٓ :يحتج باإلجؿاعٕ :ن هـاك إجؿا ًطا مخرو ًما.
 -25لقس اإلجؿاع طؾك درجة واحدة بؾ درجات متػاوتة.
 -26تطاول الزمـ طؾك حؽاية اإلجؿاع السؽقيت يجعؾف حجة باإلجؿاع.
 -27كشػ شبفة :كػل الخالف لقس إجؿا ًطا.
 -28معـك أن السـة حجة يف ذاهتا.
خاصا بنجؿاع الصحابة.
 -29لقس اإلجؿاع الذي احتج بف أحؿد وابـ تقؿقة ًّ
خاصا بالضرورة.
 -30لقس اإلجؿاع ًّ
 -31أكقاع اإلجؿاطات ثالثة.
 -32يصح آستدٓل باإلجؿاع يف مخالػة الدلقؾ.
 -33كشػ شبفة ٓ :يرتك حديث لعدم العؾؿ بؿـ يعؿؾ بف.
ً
أققآ ولقس لفؿ سؾػ.
 -34أن بعض العؾؿاء قالقا
 -35اإلجؿاع يف طؾقم ألة.
دلقال.
 -36كشػ شبفة ٓ :يعؿؾ باإلجؿاع إذا خالػ ً
 -37إجؿاع العؾؿاء طؾك كسخ حديث حجة.
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ثبت املصادر واملراجع
 «اإلحؽام يف أصقل إحؽام» ،أمدي ،الؿؽتب اإلسالمل  -بقروت. «أحؽام الؼرآن» ،الشافعل ،مؽتبة الخاكجل  -الؼاهرة. «اإلجؿاع» ،ابـ الؿـذر ،دار الؿسؾؿ  -السعقدية. «إجؿال اإلصابة» ،العالئل ،جؿعقة إحقاء الرتاث اإلسالمل  -الؽقيت. «أحؽام أهؾ الؿؾؾ» ،الخالل ،دار الؽتب العؾؿقة  -بقروت. «أحؽام الؼرآن» ،الطحاوي ،مركز البحقث اإلسالمقة  -استاكبقل. «اختالف الحديث» ،الشافعل ،دار الؿعرفة  -بقروت. «إرشاد الػحقل» ،الشقكاين ،دار الؽتاب العربل ،الطبعة إولك. «آستذكار» ،ابـ طبد الرب ،دار الؽتب العؾؿقة  -بقروت. «أصقل السـة» ،أحؿد بـ حـبؾ ،دار الؿـار  -السعقدية. «إصقل مـ طؾؿ إصقل» ،ابـ طثقؿقـ ،دار ابـ الجقزي  -السعقدية. «آطتصام» ،الشاصبل ،دار ابـ الجقزي  -السعقدية. «إطالم الؿققعقـ» ،ابـ الؼقؿ ،دار ابـ الجقزي  -السعقدية. «إغاثة الؾفػان» ،ابـ الؼقؿ ،مؽتبة الؿعارف  -السعقدية. «إم» ،الشافعل ،دار الؿعرفة  -بقروت. «اإلكصاف» ،الؿرداوي ،دار إحقاء الرتاث العربل. «إوسط» ،ابـ الؿـذر ،دار صقبة  -السعقدية. «إوسط» ،ابـ الؿـذر ،دار الػالح  -مصر. «اإليجاز يف شرح ســ أبل داود» ،الـقوي ،الدار إثرية  -إردن. «البحر الؿحقط يف أصقل الػؼف» ،الزركشل ،دار الؽتبل. «بحر الؿذهب» ،الروياين ،دار الؽتب العؾؿقة  -بقروت. «بدائع الصـائع» ،الؽاساين ،دار الؽتب العؾؿقة  -بقروت. «الربهان يف أصقل الػؼف» ،أبق الؿعالل الجقيـل ،دار الؽتب العؾؿقة  -بقروت. «بقان الدلقؾ يف بطالن التحؾقؾ» ،ابـ تقؿقة ،الؿؽتب اإلسالمل  -لبـان. «تاريخ بغداد» ،الخطقب البغدادي ،دار الغرب اإلسالمل  -بقروت.« -التبصرة يف أصقل الػؼف» ،الشقرازي ،دار الػؽر  -دمشؼ.
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 «تبققـ الحؼائؼ» ،الزيؾعل ،الؿطبعة الؽربى إمقرية  -الؼاهرة. «التحبقر شرح التحرير» ،طؾل بـ سؾقؿان الؿرداوي ،مؽتبة الرشد  -السعقدية. «تذكرة الحػاظ» ،الذهبل ،دار الؽتب العؾؿقة  -بقروت. «التسعقـقة» ،ابـ تقؿقة ،مؽتبة الؿعارف  -السعقدية. «التؿفقد يف أصقل الػؼف» ،أبق الخطاب الحـبؾل ،جامعة أم الؼرى  -السعقدية. «التؿفقد لؿا يف الؿقصل مـ الؿعاين وإساكقد» ،ابـ طبد الرب -الؿغرب. «التـؽقؾ» ،الؿعؾؿل القؿاين ،الؿؽتب اإلسالمل  -لبـان. «هتذيب الســ» ،ابـ الؼقؿ ،مؽتبة الؿعارف  -السعقدية. «هتذيب الؾغة» ،إزهري ،دار إحقاء الرتاث العربل  -بقروت. «جامع بقان العؾؿ وفضؾف» ،ابـ طبد الرب ،دار ابـ الجقزي  -السعقدية. «جامع الرتمذي» ،مطبعة مصطػك البابل الحؾبل  -مصر. «جالء إففام» ،ابـ الؼقؿ ،دار العروبة  -الؽقيت. «جؿاع العؾؿ» ،الشافعل ،دار إثار ،الطبعة إولك. «الجقاب الصحقح لؿـ بدل ديـ الؿسقح» ،ابـ تقؿقة ،دار العاصؿة -السعقدية. «حاشقتف ابـ بدران طؾك روضة الـاضر» ،دار الحديث  -بقروت. «رد ابـ تقؿقة طؾك البؽري» ،ابـ تقؿقة ،مؽتبة الغرباء إثرية  -الؿديـة الؿـقرة. «الرد طؾك السبؽل يف مسللة تعؾقؼ الطالق» ،ابـ تقؿقة  -السعقدية. «الرسالة» ،الشافعل ،مؽتبف الحؾبل  -مصر. «رفع الؿالم طـ إئؿة إطالم» ،ابـ تقؿقة  -السعقدية. «الروح» ،ابـ الؼقؿ ،دار الؽتب العؾؿقة  -بقروت. «روضة الـاضر» ،ابـ قدامة ،ممسسة الريان  -بقروت. «زاد الؿعاد» ،ابـ الؼقؿ ،ممسسة الرسالة  -بقروت. «السؾسؾة الصحقحة» ،إلباين ،دار الؿعارف ،السعقدية. «السؾسؾة الضعقػة» ،إلباين ،دار الؿعارف ،السعقدية. «ســ ابـ ماجف» ،دار إحقاء الؽتب العربقة. «ســ أبل داود» ،دار الصديؼ  -السعقدية. «ســ الدارقطـل» ،طؾل بـ طؿر الدارقطـل ،ممسسة الرسالة  -بقروت.« -ســ الدارمل» ،طبد اهلل بـ طبد الرحؿـ الدارمل ،دار الؿغـل  -السعقدية.
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ؤلاقىاع في حجيت ؤلاجماع

89
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الصالة طؾك الـبل ﷺ لقست واجبة يف التشفد إخقر باإلجؿاع 73 ........................
ذكر ابـ تقؿقة يف «الرد طؾك البؽري» :أن البقفؼل يذكر ما لؾشافعقة دون ما طؾقفؿ 73 .......
ٓ يـدفع مع كؾ مـ أراد خرم إجؿاع ،بؾ ٓبد أن يتلكد مـ خرمف ،وصحة إساكقد
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