المحاضرة السادسة :التعارض والترجيح – اإلجماع -قول الصحابي

المبحث األول :التعارض والترجيح
قاؿ اؼبصنف (:فصل يف التعارض والًتجيح ،إذا تعارض نطقاف فال خيلو إما أف يكونا عامُت،
أو خاصُت ،أو أحدمها عاما واآلخر خاصا ،أو كل واحد منهما عاما من وجو وخاصا من وجو.
فإف كانا عامُت فإف أمكن اعبمع بينهما صبع ،وإف مل ديكن اعبمع بينهما يتوقف فيهما إف مل
يعلم التاريخ ،فإف علم التاريخ فينسخ اؼبتقدـ باؼبتأخر ،وكذلك إف كانا خاصُت ،وإف كاف أحدمها
عاما واآلخر خاصا فيخص العاـ باػباص ،وإف كاف كل واحد منهما عاما من وجو وخاص من وجو
فيخص عموـ كل واحد منهما خبصوص اآلخر).
ش :ؼبا ذكر اؼبصنف رضبو اهلل أدلة الكتاب والسنة وطرؽ داللتها على األحكاـ ،وكانت ىذه
األدلة ردبا يظهر وجود تعارض بُت بعضها البعض عقد ىذا الباب ليبُت كيفية العمل حُت ظهور
ذلك التعارض.
والكالـ يف ىذا اؼببحث يف ثالث مسائل:
المسألة األولى :التعريفات
التعارض يف اللغة تفاعل من اؼبعارضة ،وىي اؼبقابلة 1،ويفهم من ىذا أهنا ال تكوف إال بُت
اثنُت كما ىو األصل يف مثل ىذه الصيغة:
لصادر من امرأين فاعال وؽبما أو ثالث تفاعال

 1اللساف (عرض)

ويطلق التعارض أيضا ويراد بو التمانع ،يقاؿ :سرت فعرض يل يف الطريق عارض من جبل
وحنوه أي مانع دينع من اؼبضي ،واعًتض يل دبعناه ،ومنو اعًتاضات الفقهاء ألهنا سبنع من التمسك
بالدليل ،وتعارض البينات ألف كل واحدة تعًتض األخرى وسبنع نفوذىا.
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ومنو قيل للسحاب عارض؛ ألنو دينع نور الشمس.
ويف االصطالح :تقابل الدليلُت على سبيل اؼبمانعة ،3حبيث خيالف أحدمها مقتضى اآلخر،
فيكوف أحدمها مانعا من حكم اآلخر.
وأما الًتجيح فهو يف اللغة من رجح الشيء يرجح بفتحتُت ،ورجح رجوحا من باب قعد،
واالسم الرجحاف ،إذا زاد وزنو.
ويف االصطالح :ىو تقوية أحد الشقُت أو الدليلُت على اآلخر ،قاؿ يف اؼبراقي:
تقوية الشق ىي الًتجيح وأوجب األخذ بو الصحيح.
المسألة الثانية :ال تعارض بين نصوص الكتاب والسنة
وبعد أف تصورت معٌت التعارض والًتجيح فاعلم أف التحقيق أف الكتاب والسنة ليس فيهما
تعارض يف نفس األمر ،وإمنا التعارض حبسب ما يظهر للناظر.
قاؿ الشاطيب" :كل من ربقق بأصوؿ الشريعة فأدلتها عنده ال تكاد تتعارض ،كما أف كل من
حقق مناط اؼبسائل فال يكاد يقف يف متشابو ،ألف الشريعة ال تعارض فيها البتة ،فاؼبتحقق هبا
متحقق دبا يف نفس األمر ،فيلزـ أف ال يكوف عنده تعارض ،ولذلك ال ذبد البتة دليلُت أصبع

 2اؼبصباح اؼبنَت (عرض)
 3البحر احمليط

اؼبسلموف على تعارضهما حبيث وجب عليهم الوقوؼ ،لكن ؼبا كاف أفراد اجملتهدين غَت معصومُت من
اػبطأ أمكن التعارض بُت األدلة عندىم".
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وسبقو إىل تقرير ىذا اؼبعٌت اإلماـ الشافعي يف الرسالة ،وكاف أبو بكر بن خزدية يقوؿ" :ال
أعرؼ أنو روي عن النيب صلى اهلل عليو وسلم حديثاف بإسنادين صحيحُت متضاداف ،فمن كاف عنده
فليأت بو حىت أؤلف بينهما".
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قلت :وقضية التوفيق بُت األدلة اليت ظاىرىا التعارض كاف ؿبل عناية علماء األمة ،وصنفوا يف
ذلك مصنفات ،كاف أوؽبم اإلماـ الشافعي يف ـبتلف اغبديث ،وابن قتيبة أيضا بنفس العنواف ،واإلماـ
الطحاوي يف كتابو مث شرح مشكل اآلثار ،6وخاسبتهم العالمة ؿبمد األمُت الشنقيطي حيث صنف
كتاب :دفع إيهاـ االضطراب عن آي الكتاب.
المسألة الثالثة :طريقة رفع التعارض الظاهري
أما طريقة التعامل مع األدلة اليت ظاىرىا التعارض فهو ما ذكره اؼبصنف يف ىذا الفصل،
وذلك بتتبع مراتب أربع :اعبمع ،مث النسخ ،مث الًتجيح ،مث الوقف.
المرتبة األولى:
اعبمع أوال ما أمكن ،حىت قاؿ الشوكاين" :ومن شروط الًتجيح اليت البد من اعتبارىا أف ال
تعُت اؼبصَت إليو ،ومل زجز اؼبصَت إىل
ديكن اعبمع بُت اؼبتعارضُت بوجو مقبوؿ ،فإف أمكن ذلك ّ
الًتجيح.

 4اؼبوافقات ()341/5
 5أخرجو اػبطيب يف الكفاية ()465
 6شرح مشكل اآلثار حيتوي على أكثر من ستة آالؼ حديث وأثر ،لكنو مل يرتبو ،وقاؿ بًتتيبو على األبواب الفقهية األستاذ خالد الرباط
يف ربفة األخيار بًتتيب شرح مشكل اآلثار.

ونقل عن الرازي قولو :العمل بكل منهما من وجو أوىل من العمل بالراجح من كل وجو وترؾ
اآلخر.
مث قاؿ :وبو قاؿ الفقهاء صبيعا.
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وسبقو إىل نقل اإلصباع السمرقندي يف ميزاف األصوؿ ص ( )687والقرطيب يف تفسَته
( )165/3وبدر الدين بن صباعة يف إيضاح الدليل ( )75وابن حجر يف الفتح ()348/13
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واغبق أف ال إصباع يف اؼبسألة كما سيأيت.
ووجوه اعبمع كثَتة ،منها أف حيمل أحد الدليلُت على حالة ،وحيمل اآلخر على حالة أخرى،
أو ضبل العاـ على اػباص ،أو ضبل اؼبطلق على اؼبقيد.
قاؿ الباقالين :وجب مىت علم أف قولُت ظاىرمها التعارض ونفي أحدمها ؼبوجب اآلخر ،أف
حيمل النفي واإلثبات على أهنما يف زمانُت أو فريقُت ،أو على شخصُت ،أو على صفتُت ـبتلفتُت،
ىذا البد منو مع العلم بإحالة مناقضتو صلى اهلل عليو وسلم يف شيء من تقرير الشرع والبالغ.
وىذا مثل أف يعلم أنو قاؿ :الصالة واجبة على أميت ،وقاؿ أيضا :ليست واجبة ،أو اغبج
واجب على زيد ىذا ،وىو غَت واجب عليو ،وقد هنيت عن الفعل ،ومل أنو عنو ،وىو مطيع هلل فيو،
وىو عاص بو ،وأمثاؿ ذلك.
فيجب أف يكوف اؼبراد هبذا أو حنوه أنو آمر لألمة بالصالة يف وقت وغَت آمر ؽبا هبا يف غَته،
وآمر ؽبا هبا إذا كانت متطهرة وهنيها إذا كانت ؿبدثة ،وآمر لزيد باغبج إذا قدر ،وغَت آمر إذا مل
يقدر.

 7إرشاد الفحوؿ ()785
 8انظر كتاب إصباعات األصوليُت ()417-416

فال بد من ضبل ما علم أنو تكلم بو من التعارض على بعض ىذه الوجوه ،وليس يقع
التعارض بُت قوليو إال بأف يقدر كونو آمرا بالشيء وناىيا عنو ؼبن أمره بو على وجو ما أمره بو ،وذلك
إحالة يف وصفو.
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ومن األمثلة اؼبشهورة عند األصوليُت يف ىذا الباب تعارض حديث" :أال أخربكم خبَت
الشهداء ،الذي يأيت بالشهادة قبل أف يسأؽبا" ،10مع حديث" :خَت الناس قرين مث الذين يلوهنم مث
الذين يلوهنم ،مث يكوف بعدىم قوـ يشهدوف وال يستشهدوف ،وخيونوف وال يؤسبنوف ،وينذروف وال
يوفوف ،ويظهر فيهم السمن".
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فاغبديث األوؿ فيو مدح ؼبن يأيت بالشهادة قبل أف تطلب منو ،واغبديث الثاين يف ذـ ؼبن
يفعل ذلك.
فقد صبع بينهما العلماء بأف الثاين ؿبموؿ على ما إذا شهد قبل أف يستشهد من غَت مسيس
حاجة إليو ،وحيمل األوؿ على ما إذا شهد عند مسيس اغباجة إليو.
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وقيل :الثاين يف شهادة الزور ،واألوؿ فيمن شهد حبق.
وقيل :حيتمل أف تكوف ىذه الشهادة قبل سؤاؽبا اؼبذمومة يف اغبدود ،ورفع الشاىد ذلك من
قبل نفسو إىل اإلماـ؛ إذ ليس فيو حق ؼبسلم ،وإمنا فيو حق هلل تعاىل ،وقد أمر بسًت اؼبسلم عورة
أخيو ،وأال ينتهك حرمتو.
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 9نقلو عنو اػبطيب يف الكفاية ()465
 10أخرجو مسلم ()1719
 11أخرجو البخاري ( )6428ومسلم ()2535
 12االعتبار للحازمي ص ()8
 13انظر إكماؿ اؼبعلم ()572/7

ومثالو أيضا أف اهلل تعاىل قاؿ" :حرمت عليكم اؼبيتة والدـ وغبم اػبنزير" ،14مث قاؿ" :فمن
اضطر يف ـبمصة غَت متجانف إلمث فإف اهلل غفور رحيم" ،15فعُت ما حرـ يف حالة االختيار أف مثلو
حيل يف حالة االضطرار ،وال تناقض الختالؼ اغبالُت.
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وأما اؼبصنف فإنو تكلم عن تعارض األقواؿ دوف تعارض األفعاؿ أو األقواؿ مع األفعاؿ،
وتعارض األقواؿ عنده ال خيرج عن أربعة احتماالت :تعارض عامُت ،أو خاصُت ،أو عاـ وخاص
مطلقا ،أو عاـ وخاص من وجو.
فالعاماف فإما أف ديكن اعبمع بينهما ،وإال فيلجأ إىل النسخ إف علم التاريخ ،وإال فالًتجيح،
وإال فالتوقف.
ومثالو :ما تقدـ يف مسألة الشهادة.
وأما إف كانا خاصُت فيسلك معو نفس اؼبراحل السابقة ،ومثالو تعارض ما ورد عن النيب صلى
اهلل عليو وسلم يف صفة وضوئو أنو غسل رجليو ،17وورد عند أيب داود 18أنو رش اؼباء على قدميو ومها
يف النعلُت ،فجمع بينهما بأف الرش يف حالة ذبديد الوضوء من غَت حدث ،أو ؿبموؿ على الوضوء
اللغوي ،والغسل يف حالة الوضوء من ناقض.
وأما إف كاف أحدمها عاما واآلخر خاصا فيحمل العاـ على اػباص.
ومثالو قولو صلى اهلل عليو وسلم" :فيما سقت السماء العشر" ،19مع قولو" :ليس فيما دوف
طبسة أوسق صدقة".20
 14سورة اؼبائدة ،اآلية ()3
 15سورة اؼبائدة ،اآلية ()3
 16ميزاف األصوؿ للسمرقندي ()690
 17رواه البخاري ( )186ومسلم ()235
 18أخرجو أبو داود ( ،)137لكن مسح القدـ شاذ.
 19تقدـ زبرزجو

واعبمع بينهما أف يقاؿ :زجب إخراج العشر فيما سقت السماء فبا ىو طبسة أوسق فما فوؽ.
وأما إف كاف كل واحد منهما عاما من وجو خاصا من وجو آخر فيحمل عموـ كل واحد
منهما على خصوص اآلخر.
ومثالو تعارض قولو صلى اهلل عليو وسلم" :إذا بلغ اؼباء قلتُت مل حيمل اػببث" ،21فإنو خاص
بالقلتُت عاـ يف اؼبتغَت وغَته.
مع قولو" :اؼباء طهور ال ينجسو شيء ،إال ما غَت لونو أو طعمو أو رحيو" ،22فإنو خاص
باؼبتغَت عاـ يف القلتُت وما دوهنما.
فيخص عموـ األوؿ "التغيَت وغَته" خبصوص الثاين "التغيَت" ،فنقوؿ :إذا بلغ اؼباء قلتُت مل
حيمل اػببث إذا مل يتغَت.
وخيص عموـ الثاين "القلتُت وما دوهنما" خبصوص األوؿ "القلتُت" ،فنقوؿ :اؼباء طهور ال
ينجسو شيء إال ما كاف دوف القلتُت فينجس وإف مل يتغَت.
المرتبة الثانية :النسخ.
وقد تقدـ الكالـ فيو مع شروطو.
المرتبة الثالثة :الترجيح.
ومل يذكرىا اؼبصنف ،لكن كأنو اكتفى دبا ذكره فيما بعد من ترتيب األدلة.
والًتجيح تقدـ معناه ،ووجو تقدمي النسخ عليو أف النسخ أحد أوجو اعبمع ألننا حنمل فيو كال
من النصُت على زمن غَت زمن اآلخر ،ومن جهة أخرى فالًتجيح ترؾ للعمل بأحد النصُت ،والنسخ
 20أخرجو البخاري ( )1405ومسلم ()979
 21تقدـ زبرزجو
 22تقدـ زبرزجو

يبُت أف كال من النصُت قد عمل بو مع اختالؼ الزمن ،إضافة إىل أف الًتجيح قد يكوف بتضعيف
أحد اػبربين ،والنسخ ال تضعيف فيو.
ووجوه الًتجيح كثَتة ذكر منها اغبازمي يف االعتبار طبسُت مرجحا ،وزاد عليها العراقي ستُت
وجها يف التقييد واإليضاح.
وىاىنا مثاؿ اجتمع فيو تطبيق اؼبراتب الثالثة اؼبتقدمة ،وىو تعارض حديث طلق بن علي ؼبا
سأؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم عن الوضوء من مس الذكر فقاؿ لو النيب صلى اهلل عليو وسلم :ىل
ىو إال بضعة منك.23
مع حديث بسرة بنت صفواف أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ" :من مس ذكره
فليتوضأ".24
فاغبديث األوؿ فيو نفي إزجاب الوضوء من مس الذكر وبياف أنو كمس باقي أعضاء اإلنساف،
واغبديث الثاين فيو إزجاب الوضوء من مس الذكر ،فتعارضا.
فسلك بعض العلماء بينهما مسلك اعبمع فحمل حديث طلق على ما إذا مسو بغَت شهوة
وحديث بسرة على من مسو بشهوة ،وقيل :اغبديث األوؿ ؿبموؿ على ما إذا مسو حبائل ،والثاين
ؿبموؿ على ما إذا مسو بغَت حائل.
وسلك آخروف القوؿ بالنسخ فقالوا :إف حديث بسرة رواه أبو ىريرة أيضا وىو متأخر
اإلسالـ ،وحديث طلق كاف بعد اؽبجرة بقليل بدليل أف طلقا قاؿ :قدمت اؼبدينة وىم يبنوف اؼبسجد،
وبناء اؼبسجد يف بداية اؽبجرة ،فدؿ ىذا على أف حديث بسرة متأخر عن حديث طلق فيكوف
حديث طلق منسوخا.
 23أخرجو أبو داود ()182
 24أخرجو أبو داود ( )181والًتمذي ( )83وصححو ابن خزدية ( ،)33بل عده السيوطي من اؼبتواتر وتبعو الكتاين يف نظم اؼبتناثر ص
()76

وسلك آخروف مسلك الًتجيح فقالوا :حديث بسرة أرجح ألنو رواه أربعة عشر صحابيا ما
بُت رجل وامرأة فيقدـ على حديث طلق ألنو فرد.
قاؿ التتائي" :رجح مالك حديث بسرة إما لكونو أصح سندا أو رواتو أكثر أو ألنو متأخر
فيكوف ناسخا".25
المرتبة الرابعة :التوقف
ومعناىا أف يتوقف يف أخذ اغبكم من الدليلُت اؼبتعارضُت ويتطلب اغبكم من أدلة أخرى.
فوائد:
األوىل :التعارض عندىم نوعاف :تعارض كلي ،وتعارض جزئي ،فالكلي إف كاف التعارض بُت
الدليلُت من كل وجو حبيث ال ديكن اعبمع بينهما ،وىو التناقض ،حبيث تأيت قضية موجبة وأخرى
سالبة يف ؿبل واحد ووقت واحد ،وىذا ال وجود لو يف النصوص الشرعية ،وذلك مثل أف تقوؿ :زيد
قائم اآلف وىو غَت قائم اآلف ،فإف ىذا تناقض ال وجود لو يف الشريعة.
وأما اعبزئي فهو الذي عقد لو ىذا الباب ،وىو تعارض من جهة دوف أخرى.
الثانية :إذا تعارض خرباف فإما أف يكوف أحدمها صحيحا واآلخر غَت صحيح ،أو أحدمها
منسوخا واآلخر ناسخا.
الثالثة :إذا تعارض خرب وقياس فإما اػبرب باطل وإما القياس فاسد.
الرابعة :التعارض ال يقع بُت قطعيُت سواء كانا ظبعيُت أو عقليُت أو ـبتلفُت ،وىذا متفق
عليو؛ ألنو يلزـ منو اجتماع النقيضُت ،وىو غَت فبكن؛ ألف العقل السليم يكذبو.

 25تنوير اؼبقالة ()405/1

الرابعة :ال تعارض بُت قطعي وظٍت؛ ألف القطعي يقُت فال يرفع بالظن ،وقيل :يتعارضاف لكن
يرجح القطعي ،وعليو فالنتيجة واحدة واػبالؼ لفظي.
اػبامسة :احنصر التعارض إذف بُت الظنيات إما يف الثبوت أو الداللة.
السادسة :التعارض ال يكوف يف األخبار والغيبيات؛ ألنو سيكوف أحدمها باطال.
السابعة :من العلماء من يسمي ىذا الباب بالتعارض والًتجيح ،كما ىنا ،والًتجيح ال يكوف
إال عند وجود التعارض كما تقدـ.
ومنهم من يسميو بالًتجيح فقط اكتفاء بالشق األخَت كما فعل الغزايل وتبعو القرايف يف
التنقيح ،وىو صنيع اآلمدي يف اإلحكاـ ،وتبعو ابن اغباجب.
ومنهم من يسميو التعادؿ والًتجيح كما فعل ابن السبكي يف اعبمع ،والتعادؿ التكافؤ
والتساوي ،وإذا تكافأت األدلة فقد تعارضت ،فيحتاج حينئذ إىل الًتجيح ،قاؿ يف القاموس :والعداؿ
تروى يف ذلك.
ككتاب أف يعرض أمراف فال تدري أليهما تصَت ،فأنت ّ
الثامنة :من العلماء من زجعل ىذا الباب عقب باب االجتهاد كما فعل اآلمدي والغزايل يف
اؼبستصفى وابن اغباجب يف اؼبنتهى وـبتصره ،وابن قدامة يف الروضة ،وابن النجار يف شرح الكوكب
اؼبنَت ،وىو مسلك صبهور األصوليُت اؼبتكلمُت ،ومأخذىم يف ذلك أف الذي يرجح بُت األدلة ىو من
توفرت فيو شروط االجتهاد ،فينبغي معرفة تلك الشروط أوال.
بينما زجعل آخروف ىذا الباب عقب األدلة ،وىو عمل صبهور اغبنفية ،وعليو مشى السبكي
يف اعبمع ،وذلك لشدة الصلة بُت ىذا الباب وباب األدلة؛ ألف التعارض يكوف بينها ،فليكن ىذا
الباب بعدىا مباشرة.

المبحث الثاني :اإلجماع
قاؿ اؼبصنف( :وأما اإلصباع فهو اتفاؽ علماء أىل العصر على حكم اغبادثة ،ونعٍت بالعلماء
الفقهاء ،ونعٍت باغبادثة اغبادثة الشرعية).
ش :بعد أف أهنى اؼبصنف الكالـ على دليل الكتاب ودليل السنة ،انتقل إىل الكالـ على
دليل اإلصباع ،والكالـ يف اإلصباع يف شباين مسائل :يف تعريفو ،وأركانو ،وحجيتو ،وشروطو ،وأقسامو،
و ،مستنده ،وحكم منكره ،واألحكاـ اؼبًتتبة عليو.
المسألة األولى :في تعريفه
اإلصباع يف اللغة معناه العزـ والتصميم ،ومنو قولو تعاىل" :فأصبعوا أمركم" ،26وقولو صلى اهلل
عليو وسلم" :ال صياـ ؼبن مل زجمع الصياـ من الليل".27
ويطلق أيضا على االتفاؽ ،ومنو قولو صلى اهلل عليو وسلم" :ال ذبتمع أميت على ضاللة".28
واإلطالؽ الثاين أنسب ىنا ألف العزـ قد يكوف من الواحد فقط.
وأما تعريفو االصطالحي فهو ما عرفو بو اؼبصنف.
وعّرؼ بتعاريف أخرى ،واػبالؼ يف تعريفو ليس اختالفا جوىريا يف الغالب ،وديكن تعريفو
بقولنا :االتفاؽ من صبيع اجملتهدين من اؼبسلمُت يف عصر من العصور بعد وفاة النيب صلى اهلل عليو
وسلم على حكم شرعي يف واقعة.
فقولنا" :صبيع" خيرج بو اتفاؽ األكثر
 26سورة يونس ،اآلية ()71
 27أخرجو أبو داود بنحوه ()2454
 28أخرجو الًتمذي ( )4167عن ابن عمر وقاؿ :غريب من ىذا الوجو .وأخرجو ابن ماجو من حديث أنس ( )3950وإسناده ضعيف
أيضا ،ولو طرؽ وشواىد يرتقي هبا إىل درجة الصحة ،قاؿ ابن حجر يف التلخيص" :)141/3( :ىذا حديث مشهور لو طرؽ كثَتة ال خيلو
واحد منها من مقاؿ".

وقولنا" :اجملتهدين" خيرج بو العواـ ،وىم من عدا الفقهاء ،وخيرج بقوؿ اؼبصنف( :ونعٍت
بالعلماء الفقهاء) باقي التخصصات ولو كانت شرعية كاغبديث والتفسَت واألصوؿ ،وخيرج أيضا
اؼبقلد فال عربة بقولو ،وقد نقل ابن عبد الرب اإلصباع على أف اؼبقلد ال يػعد يف أىل العلم.
وقولنا" :من اؼبسلمُت" خيرج بو غَت اؼبسلمُت ،فيخرج قوؿ الكافر األصلي واؼبرتد ،واختلفوا يف
الفاسق ،والصواب دخولو ألنو من اؼبسلمُت ،وقد يقاؿ بعدـ دخولو لقولو تعاىل" :إف جاءكم فاسق
بنبأ فتبينوا" ،29وكذا قولو" :أمة وسطا" ،أي عدوال خيارا.
وأما من كفر ببدعة فال يعترب قولو عند مكفره.
وقولنا" :يف عصر من العصور" أي من كاف موجودا منهم دوف من مات أو مل يولد بعد،
فاؼباضي ال يعترب ،واؼبستقبل ال ينتظر.
واؼبراد الطبقة من العلماء يف وقت نزوؿ النازلة.
وقولنا" :بعد وفاة النيب صلى اهلل عليو وسلم" ،ألف العربة يف حياتو صلى اهلل عليو وسلم دبا
شرعو ،ولو حصل يف عصره إصباع ال يسمى إصباعا باؼبعٌت األصويل.
وقولنا" :على حكم شرعي" ،خيرج بو األحكاـ العقلية واللغوية وغَتىا.
ويؤخذ من التعريف أنو ال يعترب التواتر ،بل حيصل باثنُت فأكثر ،وال حيصل بواحد ألنو ال
يسمى إصباعا ،وقيل :ىو إصباع ،وىو قوؿ غريب.
المسألة الثانية :أركان اإلجماع
وتؤخذ من تعريفو ،وىي ثالثة:
األوؿ :أف يوجد يف وقت وقوع اغبادثة عدد من اجملتهدين
 29سورة اغبجرات ،اآلية ()6

الثاين :أف يتفق على اغبكم فيها صبيع اجملتهدين
الثالث :أف يكوف اتفاقهم بإبداء كل واحد منهم رأيو صرحيا بقوؿ أو فعل
المسألة الثالثة :حجية اإلجماع
وإليها أشار اؼبصنف بقولو( :وإصباع ىذه األمة حجة دوف غَتىا لقولو صلى اهلل عليو وسلم:
"ال ذبتمع أميت على ضاللة" ،30والشرع ورد بعصمة ىذه األمة ،واإلصباع حجة على العصر الثاين
ويف أي عصر كاف).
ش :ومن األدلة أيضا على حجية اإلصباع قولو تعاىل" :ومن يشاقق الرسوؿ من بعد ما تبُت
لو اؽبدى ويتبع غَت سبيل اؼبومنُت نولّو ما توىل ونصلو جهنم وساءت مصَتا" ،31فإنو توعد من اتبع
غَت سبيل اؼبومنُت بالعذاب.
وأيضا قولو تعاىل" :كنتم خَت أمة أخرجت للناس ،تامروف باؼبعروؼ وتنهوف عن اؼبنكر"،32
فلو كاف إصباعهم خطأ مل تأمر األمة باؼبعروؼ ومل تنو عن اؼبنكر ،ولو اتفقوا على باطل لكاف منكرا
زجب تغيَته ،والفرض أهنم ينهوف عنو.
وأيضا قولو تعاىل" :وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس" ،33ولو كانوا
يشهدوف بباطل أو خطأ مل يكونوا شهداء هلل يف األرض ،وؼبا أقاـ شهادهتم مقاـ شهادة الرسوؿ
صلى اهلل عليو وسلم.
وأيضا قولو صلى اهلل عليو وسلم" :فمن أراد حببوحة 34اعبنة فليلزـ اعبماعة" ،35واعبماعة ال
تغفل صبيعها عن اغبقيقة ،واؼبراد صباعتهم يف التحليل والتحرمي ال صباعة األبداف.
 30تقدـ زبرزجو
 31سورة النساء ،اآلية ()115
 32سورة آؿ عمراف ،اآلية ()110
 33سورة البقرة ،اآلية ()143

وأيضا قولو صلى اهلل عليو وسلم" :ال تزاؿ طائفة من أميت على اغبق ظاىرين".36
وىذه األدلة عامة يف حجية إصباع الصحابة فمن بعدىم ،وإف كاف إصباع من بعدىم متعذرا
غالبا لتفرؽ اجملتهدين فذلك ال يعٍت عدـ حجيتو إف وقع ،ففرؽ بُت حصوؿ اإلصباع وإمكاف وقوعو
وبُت حجيتو يف كل عصر.
وقوؿ اؼبصنف (وىو حجة على العصر الثاين ويف أي عصر كاف) ،يشَت بو إىل أف حجيتو
ليست قاصرة على العصر الذي وقع فيو اإلصباع ،بل مىت وقع اإلصباع صار حجة ملزمة لذلك العصر
ولكل من يأيت بعده ،قاؿ ابن تيمية :وإذا ثبت إصباع األمة على حكم من األحكاـ مل يكن ألحدىم
أف خيرج من إصباعهم.
المسألة الرابعة :شروط اإلجماع
قاؿ اؼبصنف( :وال يشًتط انقراض العصر على الصحيح ،فإف قلنا :انقراض العصر شرط
فيعترب قوؿ من ولد يف حياهتم وتفقو وصار من أىل االجتهاد ،وؽبم أف يرجعوا عن ذلك اغبكم)
ش :ذكر اؼبصنف ىنا بعض ما اختلف يف كونو شرطا يف صحة اإلصباع ،وىو انقراض
العصر ،ومعناه موت العلماء اجملمعُت ىل يشًتط لصحة اإلصباع أو ال ،يقاؿ انقرض الرجل مات،
وانقرض القوـ اندرجوا حىت مل يبق منهم واحد.
وما ذكره يف ىذه اؼبسألة ىو قوؿ اعبمهور ،فإف التابعُت احتجوا بإصباع الصحابة قبل انقراض
صبيعهم ،وأيضا اشًتاطو يؤدي إىل عدـ وجود إصباع.

 34حببوحة اعبنة وسطها ،يقاؿ :تبحبح إذا سبكن وتوسط اؼبنزؿ واؼبقاـ .انظر النهاية البن األثَت ص()63
 35أخرجو أضبد ( )26/1وصححو اغباكم ووافقو الذىيب ،وانظر اإلرواء ()215/6
 36أخرجو البخاري ( )7311ومسلم ()1920

وخالف يف ىذا بعض الشافعية وىو رواية عن أضبد ذىبوا إىل اشًتاط انقراض العصر عبواز أف
تبُت الصواب واجب
يطرأ على بعضهم ما خيالف اجتهاده ،فَتجع عنو ،ألف الرجوع عن اػبطأ بعد ّ

باإلصباع.

وأجيب من قبل اعبمهور بأنو ال زجوز لو الرجوع عنو إلصباعهم عليو ،وألنو تبُت بعد اإلصباع
أف ما ظنو من الصواب فيما بعد ليس بصواب.
مث بُت اؼبصنف شبرة اػبالؼ يف اعتبار ىذا الشرط يف أمرين :أحدمها :أنو إف قيل باشًتاط
االنقراض يعترب قوؿ من ولد يف حياة اجملمعُت وصار من أىل االجتهاد فإف قولو البد من مراعاتو،
فإف وافقهم فذاؾ ،وإف خالفهم مل يكن إصباع.
وثانيهما :أنو ديكنهم الرجوع عن ذلك الرأي ألف اإلصباع عند ىؤالء مل ينعقد بعد ،وال خيفاؾ
أنو لن يوجد إصباع يف الدنيا مع اعتبار ىذا الشرط.
ىذا وذىب ابن جرير الطربي إىل أف اؼبعترب انقراض عصر الصحابة دوف غَتىم.
المسألة الخامسة :أقسام اإلجماع.
قاؿ اؼبصنف( :واإلصباع يصح بقوؽبم وبفعلهم ،وبقوؿ البعض وبفعل البعض ،وانتشار ذلك
وسكوت الباقُت عنو).
ش :ينقسم اإلصباع باعتبار ذاتو إىل إصباع قويل ،وإصباع فعلي ،وإصباع سكويت.
فاألوؿ أف يتفق قوؿ اعبميع على اغبكم ،والثاين أف يتفق فعلهم على حكم أيضا.
وىذاف قطعياف ،ويسمى أيضا باإلصباع الصريح ،ومثالو اإلصباع على خالفة أيب بكر ،وربرمي
شحم اػبنزير ،وتوريث اعبدات السدس ،وحجب ابن االبن من اإلرث باالبن.

والثالث :أف يقوؿ بعضهم أو يفعل شيئا وينتشر ذلك القوؿ ويسكت الباقوف عن إنكاره.
وىذا ظٍت ألننا ال نقطع بانتفاء اؼبخالف ،ويسمى أيضا باإلصباع غَت الصريح.
ومثالو احتجاج اؼبالكية أف اؼبرأة إذا عقد عليها ولياف لزوجُت ودخل الثاين منهما ومل يعلم
باألوؿ فإهنا للثاين ،وقاؿ ابن عبد اغبكم :السابق بالعقد أوىل لقضاء عمر دبحضر الصحابة ومل
ينكروا عليو.
ومثلو االستقرائي :وىو أف يستقرئ أقواؿ العلماء يف مسألة فال يعلم فيها خالفا ؽبم.
والنوع األوؿ والثاين حجة كما تقدـ ،وأما السكويت فلو ثالث حاالت:
األوىل :أف يعلم من قرينة حاؿ الساكت أنو راض بذلك ،فهو إصباع قوال واحدا.
الثانية :أف يعلم من قرينة حالو أنو ساخط ،فهذا ليس بإصباع قوال واحدا.
الثالثة :أف ال يعلم منو رضا وال سخط ،ففيو ثالثة أقواؿ :إصباع وحجة ،وإليو ذىل أكثر
اؼبالكية والشافعية ورواية عن أضبد ،تنزيال للسكوت منزلة الرضا ،والقوؿ الثاين عكسو ،أي ليس
بإصباع وال حجة.
والثالث :حجة ال إصباع ،وىو الراجح لرجحاف اؼبوافقة بالسكوت على اؼبخالفة.
وينقسم اإلصباع تقسيما آخر باعتبار نقلو إلينا إىل نوعُت :إصباع ينقلو أىل التواتر ،وإصباع
ينقلو اآلحاد.
وينقسم باعتبار الكم إىل إصباع عامة ،كإصباع صبيع اؼبسلمُت على ما علم من الدين
بالضرورة ،كاإلصباع على وجوب الصالة والصوـ ،وإصباع خاصة وىو ما زجمع عليو العلماء كإصباعهم
على أف الوطء مفسد للصوـ.
ويدخل يف إصباع اػباصة أنواع :إصباع أىل اؼبدينة ،إصباع أىل البيت ،إصباع اػبلفاء..

القويل اؼبشاىد أو اؼبنقوؿ بعدد التواتر ،وظٍت كالسكويت
وينقسم باعتبار قوتو إىل قطعي وىو ي
واؼبنقوؿ باآلحاد.
المسألة السادسة :مستند اإلجماع
وىذا من مباحث اإلصباع اليت مل يذكرىا اؼبصنف ،ونعٍت بو ىل البد أف يكوف اإلصباع
مستندا إىل نص شرعي أو ال يشًتط ذلك ،اختلف يف ذلك األصوليوف ،واعبمهور على األوؿ خالفا
ؼبن قاؿ :إهنم قد زجمعوف عن إؽباـ وتوفيق.
والذين قالوا بالقوؿ األوؿ أكثرىم على أف النص من الكتاب والسنة يصح أف يستند إليو
اإلصباع ،واختلفوا يف جواز كوف اؼبستند اجتهادا أو قياسا على ثالثة أقواؿ :أحدىا :ال يتصور،
وثانيها :يتصور وليس حبجة ،وثالثها :جائز وواقع ،وعليو األكثر.
وذىب شيخ اإلسالـ ابن تيمية إىل قوؿ وسط ،وىو أنو زجوز أف يكوف مستند اإلصباع ىو
اجتهاد الرأي ،ولكن ال يكوف ىو اؼبستند عند كل أىل اإلصباع يف اؼبسألة ،وإمنا ال بد أف يكوف مع
بعض اجملمعُت نص مل يطلع عليو غَتىم من اجملمعُت ،قاؿ :لكنا استقرأنا موارد اإلصباع فوجدناىا
كلها منصوصة ،وكثَت من العلماء مل يعلم النص وقد وافق اعبماعة ،كما أنو قد حيتج بقياس وفيها
إصباع مل يعلمو فيوافق اإلصباع.
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ومثاؿ اإلصباع عن اجتهاد :اإلصباع على ربرمي شحم اػبنزير قياسا على غبمو ،واإلصباع على
ربرمي القضاء يف حالة اعبوع والعطش اؼبفرطُت وحنو ذلك كاغبقب واغبقن من مشوشات الفكر قياسا
على الغضب اؼبنصوص عليو.
المسألة السابعة :حكم منكر اإلجماع.

 37ؾبموع الفتاوى ()200-195/19

ال يكفر من أنكر حجية اإلصباع ،ألنو مل يكذب األدلة الشرعية ،بل يدعي أهنا مل يثبت منها
ما يدؿ على حجيتو ،وىو مع ذلك قوؿ مبتدع ،وذىب إليو الشيعة واػبوارج والنظاـ ،وإليو ماؿ
الشوكاين والصنعاين.
"وأما من أنكر اإلصباع اؼبعلوـ 38فإنو يكفر كما يكفر ـبالف النص بًتكو ..وأما غَت اؼبعلوـ
فيمتنع تكفَته" .أفاده ابن تيمية يف اجملموع ()270/19
قاؿ يف اؼبراقي:
وال يك ػ ػ ػ ػ ػفر ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػذي ق ػ ػد اتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػبع

إنكار اإلصبػ ػ ػاع وبي ػ ػس ما ابتدع

والكافر اعباح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػد ما قػ ػ ػد أصبػ ػ ػ ػعا

عل ػ ػ ػيو فبا عل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػمو قد وق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػعا

عن الضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػروري من الديػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػٍت

ومثلػ ػ ػو اؼبشهػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػور يف الق ػ ػ ػ ػوي

إف كاف منصوصا ويف الغَت اختلف

إف قدـ العهد باالسالـ السلف

قلت :ومثاؿ اؼبشهور اإلصباع على جواز البيع ،ومثاؿ غَت اؼبشهور اإلصباع على أف لبنت
االبن السدس مع البنت ،ومثاؿ غَت اؼبنصوص اإلصباع على جواز القراض.
المسألة الثامنة :األحكام المترتبة على اإلجماع.
-1

زجب اتباع األمر اجملمع عليو كما تقدـ

-2

ال زجوز االجتهاد يف األمر اجملمع عليو ،وال زجوز إحداث قوؿ ثالث إذا أصبع اؼبسلموف
على قولُت.

-3

اإلصباع تكثَت لألدلة وتأكيد على اغبكم اجملمع عليو

 38يعٍت بو اؼبقطوع بو

-4

اؼبسألة اليت وقع فيها إصباع قد يكوف دليلها ظنيا ،ولكن لوقوع اإلصباع على وفقها تنقلب
إىل قطعية ،فمثال أخبار اآلحاد تفيد الظن ،وما وجد منها يف الصحيحُت يفيد اليقُت
إلصباع العلماء على صحة ما فيهما باستثناء أحرؼ يسَتة كما قاؿ ابن الصالح.
فائدة:
بعض أىل العلم يقدـ اإلصباع على الكتاب والسنة ألنو ال حيتمل نسخا وال تأويال ،لكن

يقاؿ :ىو إمنا استمد حجيتو وقوتو منهما ،فكيف يقدـ عليهما ،مث ىو البد لو من مستند شرعي
ظاىر أو خفي.
فائدة ثانية:
لفظ اإلصباع مرادؼ لالتفاؽ ،فاؼبراد بو أيضا اتفاؽ صبيع العلماء ،وقد ورد عن ابن ىبَتة يف
كتابو "إصباع األئمة األربعة واختالفهم" أنو يقصد باالتفاؽ اتفاؽ األئمة األربعة فقط ،وورد عن
ابن جرير الطربي أنو يعترب قوؿ األكثر إصباعا وإف خالف الواحد واالثناف ،وال مشاحة يف
االصطالح إذا ّبُت.
فائدة ثالثة:
نفي اػبالؼ والنزاع مثل اإلصباع ،مع التنبيو إىل أنو قد يطلق على نفي خالؼ يف اؼبذىب.
المبحث الثالث :قول الصحابي
قاؿ اؼبصنف( :وقوؿ الواحد من الصحابة ليس حبجة على القوؿ اعبديد ،ويف القدمي حجة).
ش :الصحايب ىو من لقي النيب صلى اهلل عليو وسلم مؤمنا بو ومات على ذلك ولو زبللت
ردة يف األصح ،ىكذا عرفو ابن حجر رضبو اهلل.
وخالصة الكالـ يف درجة قولو أف نقوؿ:

-1

قولو فيما ال ؾباؿ للرأي فيو لو حكم الرفع ،سواء تعلق بالعلميات كأمور الغيب ،أو
العمليات كالعبادات ،ما مل يعرؼ الصحايب باألخذ من اإلسرائيليات.

-2

إذا اختلف الصحابة مل يكن قوؿ بعضهم حجة على البعض اآلخر وال على من بعدىم،
وإمنا ينظر إىل األقوى دليال ،وال زجوز اػبروج عن أقواؽبم وإحداث قوؿ ثالث فيما اختلفوا
فيها على قولُت ،ألنو ال زجوز خلو عصرىم عن القوؿ اغبق.

-3

إذا قاؿ الصحايب قوال ومل يعلم لو ـبالف وانتشر قولو فهو إصباع سكويت ،وقد تقدـ أنو
حجة عند اعبماىَت ،ورجحو ابن تيمية.

-4

قوؿ الصحايب يف غَت ما تقدـ وىو إذا مل خيالفو أحد ومل يشتهر أو مل نعلم اشتهاره من
عدمو وكاف للرأي فيو ؾباؿ فهذا ؿبل اػبالؼ ،وفيو ما ذكره اؼبصنف ،لكن حقق ابن
تيمية أف قوؿ األئمة األربعة وصبهور العلماء أنو حجة خالفا للمتكلمُت ،وأما روي عن
الشافعي فال يصح عنو كما حققو ابن القيم يف إعالـ اؼبوقعُت.
فائدة:
قاؿ اغبجوي الفاسي :وال ينبغي عده من أصوؿ الشريعة العامة ،وال أصال بنفسو زائدا على

األصوؿ السابقة؛ ألف قوؿ الصحايب البد أف يستند إىل نص أو قياس أو غَتمها فبا سبق.
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فائدة ثانية:
قوؿ اؼبصنف (على القوؿ اعبديد) ،أي قوؿ الشافعي دبصر ،والعمل يف اؼبذىب الشافعي
على القوؿ اعبديد إال يف مسائل يسَتة يفىت فيها بالقدمي الذي ىو مذىبو بالعراؽ ،وىي مذكورة يف
مقدمة اجملموع للنووي واألشباه والنظائر للسيوطي.
فائدة ثالثة:
فائدة ذكر ىذا اؼببحث عقب اإلصباع ألف لو عالقة باإلصباع السكويت ،كما تقدـ بيانو
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