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ملخص
تناول هذا البحث مسألة هامة من مسائل اإلمجاع؛ وهي مدى اعتبار خمالفة
الواحد لإلمجاع ،فهذه املسألة اختلف فيها العلماء على عدة آراء ،فكان رأي اجلمهور
هو اعتبار خمالفة الواحد لإلمجاع بضوابط حمددة ،فرأى الباحث أن يُشر إليها مبزيد من
موضحا أهم آداب هذه املخالفة .مث قام الباحث ببيان مثرة اخلالف األصويل يف
البيان،
ً
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وبَّي كيفية تطبيق هذه املسألة فيها .وتنبع
مسألة مشروعية رمي اجلمرات قبل الزوال ،ن
أمهية هذا البحث يف االهتمام آبراء بعض املنفردين الىت اُعتربت شاذة يف عصر ما ،وقد
تصلح لالعتبار يف عصور وظروف أخري ،كذلك من ضرورة االحرتاز عن إطالق وصف
اإلمجاع على مسائل خمتلف فيها ،وكنتيجة الستثمار اخلالف األصويل يف مسألة رمي
الباحث املنهجَّي
اجلمرات قبل الزوال ملا فيها من مراعاة مقصد حفظ النفس .واتبع
ُ

االستقرائي جبمع املادة العلمية من مصادرها ،مث املنهج التحليلي بتحليلها ،وحماولة
استنتاج نتيجة ،وهي ضوابط اعتبار خمالفة الواحد لإلمجاع ،كذلك حتليل آراء العلماء يف
مسألة رمي اجلمرات قبل الزوال وخترجيها على مسألة اعتبار خالف الواحد لإلمجاع،
الباحث هو اعتبار خالف الواحد
والوصول إىل الرأى الراجح .وأهم ما توصل إليه
ُ

لإلمجاع بضوابط حمدد ة ،وإمكانية اجلمع بَّي القولَّي ،فيكون رمي اجلمرات بعد الزوال
أوىل ابالتباع ،مع جواز الرمي قبل الزوال أخ ًذا برأي األقل ملا فيه من رفع املشقة والتيسري
على احلجاج .وأهم ما يوصي به الباحث هو إعادة النظر يف مسائل كثرية ُحكى فيها
اإلمجاع وهلا خمالف قد يعترب رأيه يف زمان ومكان آخرين ،كذلك عدم اإلنكار على من
اتبع برأى جواز الرمي قبل الزوال.
الكلمات املفتاحية :اإلمجاع ،خمالفة الواحد ،ضوابط ،رمي اجلمرات.
Abstract
This research explained an important issue of Ijma', namely the
extent to which consider the mujtahid disagreement to Ijma'.The
scholars have been disagreeing in this issue into several opinions,the
majority believed in considering one disagreement to Ijma' with specific
regulations which the researcher tried to explain, also to explain manners
of this disagreement, then he explained the conclusion of Usuli
difference in the extent to which it is permissible to throw stones before
the meridian, and indicate how this issue is applied there. The
importance of this research stems from interest in opinions of some
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individuals that were considered abnormal in one era, and may be
considered in other times and circumstances, as well as from the need to
guard against general description of Ijma' on disputed issues.The
researcher followed the inductive approach by collecting the scientific
material from its sources, then the analytical method by analyzing it, and
trying to conclude a result, which is the regulations of considering the
disagreement of the one for Ijma' ,as well as analyzing the opinions of
scholars on the issues of throwing stones at the meridian and applying it
on the issue of considering the disagreement of one to Ijma'.The most
important thing thaT the researcher reached is considering the
disagreement of one to Ijma' with specific regulations, as well as
Possibility of merge between the two opinions: the prohibition of
throwing stones before the meridian has the priority to follow, while
throwing stones before the meridian is permissible with persons have
excuses following minority opinion because of its misery alleviation
and for hajjis comfort. The most important thing that the researcher
recommends is reconsidering of many issues in which Ijma' has been
told with the presence of disagreer that may consider his opinion at
another time and place, Likewise, there is no blaming for those who
followed the opinion of permissibility of throwing before the meridian.

Key Words: Ijma', disagreement of the one, Regulations, Throwing
stones.

املقدمة
 منها شرط انعقاده جبميع،لإلمجاع األصويل عدة شرائط لصحة انعقاده
 وهذا ما تناوله األصوليون بعبارة حجية إمجاع األكثر أو،جمتهدي العصر أو أبكثرهم
 واجلمهور على اعتبار. وللعلماء يف هذه املسألة أقوال عدة،اعتبار خمالفة الواحد لإلمجاع
قول الواحد املخالف بش رط توفر ضوابط حمددة هلذه املخالفة منها ماهو متعلق بصفة
 ومنها ما يتعلق مبحل اخلالف وهي أن،املخالف وهي أن يكون من أهل االجتهاد
، فرأى الباحث أن يتناول هذه املسألة مبزيد من الشرح،قابال لالجتهاد
ً حمال
ً يكون
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وضوحا العتبار انفرادات اجملتهدين التىي خالفت بعض
وحماولة لوضع ضوابط أكثر
ً
اإلمجاعات احملكية ،مث تنزيل هذه الضوابط على بعض املسائل الفقهية ،واختار الباحث
لذلك مسألة جواز رمي اجلمرات قبل الزوال يف أايم التشريق لبيان مدى جواز اتباع رأي
املنفردين يف هذه املسألة.
املبحث األول :بيان ضوابط اعتبار خمالفة الواحد لإلمجاع وآداب هذه املخالفة.
أوًل :ضوابط اعتبار خمالفة الواحد لإلمجاع:
ً

اختلف األصوليون يف مدى اعتبار خمالفة الواحد لإلمجاع على آر ٍاء عدة ،بينما

ذهب مجهور األصوليَّي إىل اعتبار خالف الواحد لإلمجاع وعدم انعقاد اإلمجاع.
(Albagy,2005, Al-ghazaly1413, Al-Amedy, 1990, Al)Esnawy, 1990
واستدلوا ابلكتاب ،والسنة ،واجتهادات الصحابة ،وبعدد من األدلة العقلية:
أوًل :أدلتهم من الكتاب:
ً

قوله تعاىلُ ﴿ :كْن تم خري أُنم ٍة أُخ ِرج ِ
ناس َتْمرو َن ِابلْمعر ِ
وف َوتَ ْن َه ْو َن َع ِن
ْ َ ْ
ُ ْ َ َْ
َ ُْ
ت لل ن ِ ُ ُ
ِ
ِ
ك َج َعلْنَا ُك ْم
الْ ُمْن َك ِر َوتُ ْؤِمنُو َن ِاب نّلل﴾ [آل عمران ،]110 :وكذلك قوله تعاىلَ ﴿ :وَك َذل َ
ِِ
َّي﴾[النساء:
﴿ويَتنبِ ْع غَ ْ َري َسبِ ِيل الْ ُم ْؤمن َ
أُنمةً َو َسطًا ﴾ [البقرة ،]143 :وقوله تعاىلَ :
 ،]115وغريها من النصوص اليت استدل هبا
اجلمهور يف اثبات حجية اإلمجاع.
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ووجه االستدالل هو :أن العصمة ثبتت لألمة كلها ألن لفظ األمة ،وكذلك لفظ
املؤمنَّي عام ،وال تثبت العصمة ألكثر األمة ،وال ألكثر املؤمنَّي؛ لذلك فاألكثر ال يعترب
إمجاعا.
ً

(Albagy,2005, Al-ghazaly1413, Al-Amedy, 1990,
)Albukhari1997
اثنيًا :أدلتهم من السنة:

قوله :إن من أشراط الساعة أن يظهر اجلهل ويقل العلم».

( )Albukhari1997
اعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض
وقوله « :إن هللا ال يقبض العلم انتز ً
جهاال فسئلوا فأفتوا بغري علم فضلوا
رؤوسا ً
العلماء حىت إذا مل يبق عاملم اختذ الناس ً
وأضلوا»(Albukhari1997 ) .

ووجه االستدالل من هذه النصوص أهنا تنص على قلة أهل احلق ،واحتمال
كوهنم على صواب؛ مما يدل على جواز تصويب القلة وختطئة الكثرة؛ فال ميُنع القليل من
اعتبار قوله لعلة قلته ،أو انفراده؛ فبطل االستدالل ابإلمجاع لوجود اخلالف ،ووجب أن
يُطلب احلكم من الدليل

(Alrazi, 1980, Al-ghazaly1413, Alsamaani, 1999,
)Alsarakhsy, n.d
اثلثًا :أدلتهم من اجتهاد الصحابة:
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استدل اجلمهور بعمل الصحابة على جتويز اخلالف لآلحاد بغري نكري مثل
خالف ابن عباس يف العول ،وخالف أيب بكر يف قتال مانعى الزكاة بغري نكري منهم؛ بل
رجع وا لقوله بعد مناظرته ،وخالف ابن عباس وابن مسعود لكل الصحابة -رضي هللا
عنهم أمجعَّي -يف الفرائض(Alrazi, 1980) .
ابعا :أدلتهم العقلية:
رً

لو انعقد اإلمجاع مع خمالفة الواحد لَلزم اجملتهد أن يرجع عن اجتهاده إىل

مقلدا مع أن التقليد يف حقه ممتنع ،كذلك فإن من البديهي أن
اجملمعَّي ،وبذلك يصري ً
اإلمجاع ال ينعقد مع املخالفَّي ال ُكثر؛ كذلك ال ينعقد إذا قل عدد املخالفَّي؛ ألن
اإلصابة قد تكون مع العدد القليل(Al-Amedy, 1990, Alsamaani, .
)1999
الباحث أن من أهم أدلة اجلمهور املعتربة
وبعد عرض رأي اجلمهور وأدلته فريى
ُ
هو االستدالل بعمل الصحابة يف تسويغ اخلالف لآلحاد منهم بال نكري من أحد منهم،
بينما االستدالل ابلنصوص هو استدالل عام ليس به بيان عن اعتبار قول املخالف
لألكثر بل أقصاه هو بيان أن األكثر قد خيطيء وأن احلق قد يكون مع القليل ،وكذلك
استدالهلم ابملعقول هو ذاته نفس حمصلة استدالهلم من النصوص الىت أوردوها أبن احلق
قد يكون مع العدد القليل.
وسيعرض الباحث أهم ضوابط اعتبار خمالفة الواحد لإلمجاع يف اآليت:
أوًل :الضوابط الىت تتعلق بنوع املخالفة:
ً
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يري الباحث أن الضابط األساسي الذي أشار إليه األصوليون هو أن خيالف
فيما يسوغ فيه اخلالف ،وعرب األصوليون عن ذلك بتسويغ األكثر اخلالف للواحد،
وذكر ذلك السرخسي ،ونسبه اآلمدي ،والزركشي ،وصاحب كشف األسرار أليب عبدهللا
اجلرجاي من احلنفية وألىب بكر الرازي
Albukhari1997, Al-Amedy, 1990, Alzarqashy, 1994,
))Alsarakhsy, n.d
ومن أهم ضوابط اخلالف السائغ ما يلى:
 -1أن تكون املسألة مما ال تتدافع مع نص أبال ختالف قطعيًا(Al- .
Shatibi
)1997
ومثاله املسائل املعلومة من الدين ابلضرورة ،أو من املسائل الىت أمجع عليها
العامة (كما أمساها الشافعي) ،وهي مسائل استقر فيها الرأى ،وحصل اإلمجاع؛ فال
خالف فيها مثل وجوب الصلوات اخلمس ،والزكاة ،والصوم ،واحلج ،وحترمي الزان.
البعض مبنيًا على عرف تغري يف زمان أو
-2أن يكون اإلمجاعُ الذي حكاه
ُ
إمجاعا نقليًا مبنيًا على عرف تغري
مكان آخر غري الذى انعقد اإلمجاع فيه ،أو يكون ً

أيضا .وقال بذلك القرضاوي فذهب إىل جواز خالف اإلمجاع بعد انعقاده ،واستحداث
ً

رأى جديد مستنبطًا ذلك من رأى البعض الذى جوز نسخ اإلمجاع مبثله؛ ومنهم
أبوعبدهللا البصري ووافقه البزدوي ،والصفي اهلندي ،ويوافق هذا رأى املاوردي ونُسب
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للشافعي وأكثر الفقهاء جواز االختالف بعد إمجاع انعقد يف عصر سابق بشرط تغري
صفة اجملمع عليه ابلزايدة ،أو النقصان.
ومثاله اعتبار نصاب الزكاة على عهد النبوة ،وفيما بعدها ابلذهب ،والفضة
على سواء .وكان االتفاق على ذلك بينما مبرور العصر تغري احلال ،وقلنت قيمة الفضة
كثريا؛ فأصبح النصاب يقدر فقط ابلذهب.
عن الذهب ً
1997,

,1996,Albokhari,

Alqaradawy

)Almawardy,1999
إعماال بقول أىب حنيفة؛ فقد نسب القاضي
ومثاله إخراجه زكاة الفطر ابلقيمة ً
عياض القول بعدم إجزاء إخراجها ابلقيمة لعامة العلماء خالفًا ألىب حنيفة ،وحكاه ابن
امللقن أن أاب حنيفة انفرد به(Alqadi Eyad ,1998 Ibn Almollaqin .
)2008
وعُرف الناس تغري فأصبح النفع ابملال أكثر فائدة من أصناف الغذاء املنصوص

عليها يف احلديث يف أغلب بلدان املسلمَّي فصار رأى املنفرد معموًال به لتغري العرف،
صاعا من متر
واحلال .فعن ابن عمر رضي هللا عنهما :أن رسول هللا  فرض زكاة الفطر ً

صاعا من شعري على كل حر أو عبد ذكر وأنثى من املسلمَّي ،ويف رواية أاب سعيد
أو ً
صاعا من زبيب»(Albukhari1997) .
صاعا من أقط أو ً
اخلدري رضي هللا أو ً

-3أن يكون رأي املخالف املنفرد مراعيًا ملقصد شرعي ظاهر ،وقد يتعارض اإلمجاع
املنقول عن البعض مع هذا املقصد؛ فيجوز األخذ برأي املنفرد إن خالف فيما يسوغ فيه
اخلالف لتحقيق هذا املقصد ،وأشار الغزايل والرازي وابن تيمية وغريهم أنه البد من
مراعاة املقاصد عند الرتجيح بَّي األدلة وبعضها ،وبَّي األقيسة وبعضها فيُنظر ألكثرها
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حتقي ًقا للمصلحةً ودرءأ للمفسدة ( Alrazi, 1980, Al-ghazaly 1413,
Ibn
Taymiyyah 2005
)
ومثاله مقصد رفع احلرج والتيسري يف جواز رمي اجلمرات قبل الزوال يف أايم
استنادا لقول عكرمة -رضي هللا عنه ،-مث لقويل عطاء
التشريق-املسألة حمل البحث ً -
وطاووس منفردين عن إمجاع حكاه البعض.
اثنيًا :الضوابط الىت تتعلق بصفة املخالف:

هذه الضوابط متفرعة عن مسألة يف اإلمجاع وهي شروط اجملمعَّي ،وقد تناوهلا

األصوليون ابلبيان ،وما نراه بدون مزيد من الشرح لعدم التكرار الغري مفيد ألهنا ليست
من أصول مسائل الدراسة.
أنه يشرتط أن يكون املخالف من أهل االجتهاد ،ويرى أغلب األصوليَّي أن اجملمعَّي
هم اجملتهدون ،والذي يعترب وفاقه وخالفه هو اجملتهد.

)(Algweni 1997

وللمجتهد الذي يعترب وفاقه ،وخالفه شروط أفاض فيها العلماء اتفقوا على بعضها،
واختلفوا يف البعض اآلخر ،ومن أمهها :أن يكون عاملا ابإلمجاع ومواضعه ،وكذلك
ً
)(Al-Shafie 1940
االختالف .وهذا ما نص عليه الشافعي يف الرسالة.
ويشري الباحث إىل عدة نقاط تتعلق هبذا الضابط:
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ضرورى ليوفر على نفسه عناء
-1معرفة اجملتهد مبواضع اإلمجاع ،واالجتهاد أمر
م

االجتهاد يف مسألة إمجاعية ،وحيكم فيها ابخلالف ،أو أن حيكم ابإلمجاع يف مسألة
خالفية)Alqaradawy, 1996 ( .
اجملتهد معرفة كل مواضع اإلمجاع واخلالف ،بل عليه أن يضبط
-2ال يلزم
َ
املسألة حمل الفتوى وكوهنا إمجاعية أم خالفية ،وأشار لذلك الغزايل ،والدهلوي.
)(Alghazaly1413, Aldahlawy,1385
-3معرفة مواضع اإلمجاع واخلالف قد متكن اجملتهد من مالحظة مقاصد
الشريعة يف اجتهاده .فاجلهل مبواضع اإلمجاع قد جيعل اجملتهد يقول ابخلالف يف مسألة
إمجاعية مما يضيع مقاصد مطلوبة يف املسائل اإلمجاعية كاحلفاظ على هوية األمة ،ووحدة
التشريع ،والتصدي ألهل الزيغ والضالل وغريها من املقاصد اليت حيققها اإلمجاع
األصويل.
وكذلك اجلهل مبواضع اخلالف قد جيعله حيكي اإلمجاع يف املسائل اخلالفية مما
يُؤدي إىل إسقاط مقاصد السعة ،واملرونة يف الشريعة اإلسالمية وغريها من املقاصد اليت

قصدها الشارع من وجود اخلالف يف الفروع .فالعلم مبواضع اإلمجاع ،واخلالف يضع
اجملتهد يف نطاق مقاصدي متوازن ومعتدل للبحث يف املسألة دون إفراط أو تفريط.
وكذلك أن يكون عاملًا ابلواقع احمليط به ،وحبياة الناس ،وثقافة عصره،

ابن القيم هذا الشرط لإلمام أمحد .وفائدته أال يلتبس احلق
ومستجدات احلياة وقد عزي ُ
ابلباطل عند املفيت ،وأال يتصور الصواب خطًأ ،واخلطأ صو ًااب ،واملصحلة مفسدةً،
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واملفسدة مصلحةً .فيجب على املفتىي أن يكون على دراية أبعراف الناس وعوائدهم ألن
الفتوى تتغري بغري الزمان واملكان والعادات.
ضررا على الناس
واملفيت اجلاهل أبعراف الناس ،وعوائدهم ،وأحواهلم أشد ً
من الطبيب اجلاهل الذى يضر الناس يف أبداهنم ،واألول يضرهم يف دينهم.
)(Ibn Al-qayyim, 1973
وذكر القرضاوي أن هذا الشرط مل يذكره أغلب العلماء يف شروط اجملتهدين
مع أنه من األمهية مبكان .ويضيف ضرورة معرفة اجملتهد ببعض العلوم احلياتية مثل معرفته
بشيء من الطب ،أو الصيدلة ،أو السياسة ،أو االقتصاد حيت يتمكن من الفتوى يف
هذه املسائل)Alqaradawy 1996( .
وهذا الضابط من األمهية مبكان ملا به من تثري يف حتقيق مناط احلكم الثابت
ابإلمجاع أو مدى اعتبار املخالف .ويرى الباحث أنه ليس ضرورًاي أن يكون اجملتهد على

علم هبذه العلوم بنفسه؛ بل يكفيه استشارة أهل االختصاص من هذه العلوم ،وعدم
إبداء رأيه إال بعد فهمه من مجيع جوانبه من أهل االختصاص
وإن كان يستحب أن يكون واسع االطالع يف كل األمور سواء كانت سياسية ،أو
اقتصادية ،أو طبية ،أو اجتماعية حىت ال يكون مبعزل عن التطور اهلائل احلاصل يف
جميدا الستعمال أجهزة احلاسوب ،واهلواتف
عصران احلايل .كذلك يفضل أن يكون ً
احلديثة ،ووسائل التواصل االجتماعية احلديثة؛ حىت يسهل عليه التواصل مع الناس،
كذلك حيت يكون لديه نبض جمتمعه اإلسالمي ،ويلمس قضااي اجملتمع من خالل هذا

معربا عن شرحية معينة فقط من اجملتمعات لكنها ليست
العامل االلكرتوين وإن كان ً
ابلقليلة.
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وقد رأينا أمثلة واقعية لبعض الفتاوى ملعاصرين هبا شذوذ ،وخمالفة لعامة العلماء
ألهنم مل يكن لديهم دراية ابلواقع احمليط ابملسألة فأفتوا بعلمهم النظرى فقط ،وأاثرت هذه
فضال عن أهل العلم.
الفتوى فتنًا وسط عوام الناس ً
ومنها فتوى الشيخ القرضاوي إبابحة مشاركة اجلندى األمركىي املسلم يف حرب
العراق ،واعترب القرضاوي ذاته أن رأيه هذا كان شاذًا خمال ًفا لإلمجاع على حرمة قتال
املسلم ألخيه املسلم ،وذلك عندما راجع واقع اجلنود األمريكان املسلمَّي فوجد أنه
إبمكاهنم عدم املشاركة يف هذه احلرب)Alqaradawy , 2010( .
اثنيًا :آداب خالف الواحد لإلمجاع ،ودور األكثر:

نوعا من اخلالف ،وهذا هو
عند وجود خالف من الواحد لألكثر يعترب هذا ً
مثرة قول اجلمهور ابعتبار خالف الواحد لإلمجاع إن خالف فيما يسوغ فيه اخلالف؛

وإن مل يعترب خالفًا فال معين لقوهلم ابعتباره.
آداب جيب على الواحد املخالف مراعاهتا ،وكذلك دور لألكثر يف
وهنا تربز م
التعامل مع هذا اخلالف .وأبرز ما تكلم فيه العلماء يف هذا الباب هو عدم اإلنكار على
املخالف يف املسائل الىت يسوغ فيها اخلالف(Ibn Taymiyyah 2005, .
)

1996

Al-Ansary,

1999,

Moflih,

Ibn

وهي نفسها اآلداب الىت جيب أن تراعي يف مسألتنا-خالف الواحد لإلمجاع أو
األقل لألكثر-ولكن الباحث رأَى إضافة بعد اآلداب األخرى الىت جيب على املنفرد
مراعاهتا ،وكذلك آداب على األكثر مراعاهتا جتاه األقل املخالف .
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أوًل :آداب خالف الواحد لإلمجاع أو خالف األقل لألكثر:
ً
 -1عدم تعمد اخلالف جملرد اخلالف؛ بل يكون اخلالف بضوابطه ،ومقاصده
كما سبق وبيناه.
-2البد من مراعاة اجلانب النفسي لألكثر عند عرض الرأى املخالف ألهنم
األغلب؛ فيكون
العرض أبسلوب فيه مرونة واستعداد لتقبل النقد ،والتخطئة مع إعطاء األكثر مكانته.
-3يف اهليئات واملؤسسات القائمة على الشورى ،وأخذ رأى أغلبية اآلراء البد
امتثاال لقواعد الشورى.
أن حيرتم املخالف رأى األغلبية حىت وإن مل يراه صو ًااب ً
)(Alzoheli. n.d, Hawa, 1424
-4عدم حماولة فرض رأيه ،والتحديث به ،والرتويج له يف جمتمعات وجتمعات
قد استقرت على رأى األكثر بداعى أن هذا رأى معترب ،وأن رأى األكثر ليس إبمجاع
ألن هذا يعد من خرق االجتماع-وليس اإلمجاع -وهو ما أمساه ابن تيمية تليف القلوب
مقدم على الرأي الشخصي( .
وهو م

)Ibn Taymiyyah , 2005

اثنيًا :دور األكثر يف التعامل مع خالف الواحد أو األقل:

يكون على األكثر مراعاة هذه اآلداب سواء كانوا أعضاءًا يف هيئة تصدر فتواها
ابلشورى مثل اجملامع الفقهية أو كوهنم هم األكثر عددا وقد اعتقدوا رأاي خمال ًفا ٍ
ملنفرد.
ً
ً
-1منح الفرصة للواحد -أو األقل -إلبداء رأيه املخالف ،وحماولة فهم حيثيات
هذا الرأى ،وعدم االكتفاء ابلتصويت على رأيهم .ويف حال وجود رأى خمالف لعدد
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قليل ،أو حىت للواحد يقرتح إعادة تقليب اآلراء مرة أخرى بعد مساع حيثيات رأيه وطرق
استدالله إذا كان لرأيه وجاهة.
قياسا على قبول األكثر لرأي أىب بكر الصديق –رضي هللا عنه -عندما ثبت على
وهذا ً

رأيه يف قتال مانعى الزكاة ،وكانت حيثياته هو عدم التفريق بَّي من فرط يف الزكاة،

والصالة ،فقد روى أبوهريرة أن أاب بكر قال" :وهللا ألقاتلن من فرق بَّي الصالة والزكاة
فإن الزكاة حق املال وهللا لو منعوين عناقا كانوا يؤدوهنا إىل رسول هللا لقاتلتهم على
منعها" )(Al-Bukhari, 1424
األكثر رأى أىب بكر رغم انفراده .وأشار الزركشي لذلك أبن الصحابة
فقبل
ُ
كانوا يف مهلة النظر ،ومل يستقروا على رأى مثل خالف أىب بكر يف قتال مانعي الزكاة.
)(Alzarakshi,1993
؛ مما ن
دل على إاتحة الفرصة من األكثر لألقل ابالختالف والتعبري عن الرأى
حبرية
فإذا استقر اخلالف كخالف ابن عباس -رضي هللا عنهما -يف العول أصبح
دور األكثر هو تسويغ اخلالف كما سيأتى يف النقطة الثالثة.
-2عدم اإلنكار أو التوبيخ جملرد اإلنفراد ابلقول بداعي شق الصف ،وخرق
اإلمجاع وإاثرة الفتنة ،فليس كل انفراد شذوذًا خارقًا إلمجاع ،ولكنه قد يكون سببًا يف
التوسعة لعموم األفراد .كذلك عدم االحتجاج على املنفرد ابلكثرة؛ فرأى األكثر ليس
ابلضرورة أن يكون صو ًااب .فال معيار الختيار العدد الذى يوصف ابلشذوذ هل واحد،
أم اثنَّي ،أم أ كثر.كذلك إذا اضطر صاحب هذا الرأى لتحديد العدد الذى يوصف
ابلشذذ ،وما فوقه ال يوصف كذلك فعلى أى دليل استند!
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وكثرة العدد ال تلزم الوصول للحق ،كما أن قلة العدد ال يلزم معها اخلطأ فقال
ِ
ِ
ِ ِِ
ي﴾[سبأ،]20 :
يس ظَنَّهُ فَاتَّبَ عُوهُ إًَِّل فَ ِري ًقا م َن ال ُْم ْؤمنِ َ
تعاىل﴿ َولََق ْد َ
ص َّد َق َعلَْيه ْم إبْل ُ
وإذا قلنا ابنعقاد اإلمجاع يف وجود خالف الواحد للزم اإلنكار على هذا املخالف
ملخالفته اإلمجاع ،وهذا مل حيدث من عموم

الصحابة مع آحاد املخالفَّي.

()Ibn Hazm,n.d, Alsamaani, 1999
 -3تسويغ اخلالف لألقل وهذا ما اشرتطه بعض العلماء لقبول خالف الواحد.
واملعىن هنا هو عدم اإلنكار وعدم احلجر على الرأى املخالف إذا خالف من له حق
االختالف يف مسألة اجتهادية؛ ومثال تسويغ الصحابة االختالف البن عباس يف مسألة
العول وألىب بكر -رضي هللا عنهم أمجعَّي -يف قتال مانعي الزكاة.
 -4حال إتيان الواحد املخالف برأى يرونه شاذًا ال دليل له ،فال جيب تبديعه
أو تفسيقه أو الطعن فيه ويف نيته أو علمه حىت لو كانت املسألة قطعية ،ومت التأكد من
صحة أحد القولَّي ،وشذوذ اآلخر مثل القول بنكاح املتعة وراب الفضل؛ ألننا نعلم أنه
سلم عاملم من ذلك(Ibn Moflih, .
إذا مت تبديع أى خمالف اجتهد يف مسألة ملا َ
)1999 Alzahabi, 1985
وعدم التضييق على الفرد املخطيء يتيح له الفرصة إلعادة التفكري ،واالجتهاد
سواء كان يف نفس املسألة ،أو فيما يُستجد من مسائل خبالف اإلنكار عليه يقلل من
قدرته على االجتهاد ،ويوقعه يف حرج بدعوى شق الصف وخرق اإلمجاع ،وإاثرة الفتنة.

املبحث الثاين :بيان أهم آراء العلماء يف مشروعية رمي اجلمرات قبل الزوال يف أيم
التشريق.
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أوًل :رأى املانعي لرمي اجلمرات قبل الزوال يف أيم التشريق وميثل قول
ً
األكثر وهم اجلمهور.
اإلمجاع أن الرمي
حكى اجلوهرى ،وابن عبد الرب ،ومن املعاصرين وهبة الزحيلى
َ

ابن
ابن رشد  ،و ُ
ابن بطال ،و ُ
يف غري يوم النحر يكون بعد زوال الشمس .وقد نسبه ُ
امللقن ،والشوكاىن للجمهور ،ومن املعاصرين الشيخ ابن ابز وابن عثيمَّي.
(Algohary, 1997, Ibn Abdelbar, n.d, Ibn Abdelbar
,1387, Ibn Battal,2003, Ibn Roshd, 2004, Ibn
Al-Shawka, 1993, Ibn Baz,n.d,

Almollaqin, 2008,
)Aluthiemen,2006

واستدل اجلمهور بعدة أدلة ومنها:
أوال :من السنة:
ً
-1عن جابر رضى هللا عنه قال" :رمى رسول هللا جلمرة يوم النحر ضحى وأما
بعد فإذا زالت الشمس".

) (Muslim, n.d, Alqadi Eyad,1998

"-2عن وبرة قال " :سألت ابن عمر رضي هللا عنهما مىت أرمي اجلمار ؟ قال
أعدت عليه املسألة قال :كنا نتحَّي فإذا زالت الشمس رمينا"
إذا رمى إمامك فارمه ف ُ
)(Al-Bukhari, 1424

 -3وعن ابن عباس-رضي هللا عنهما -قال" :رمى رسول هللا اجلمار حَّي
زالت الشمس"(Ibn Hanbal, 1999).
وجه االستدالل من هذه اآلاثر:
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استدلوا بفعل الرسول  وفعله حجة لقوله خذوا عين مناسككم ويعد بياانً
جململ الكتاب و السنة ،ولوكان الرمي جائزاً قبل الزوال لبينه الرسول  خاصةً أنه كام
دائما خيتار األيسر ألمته ،لذلك ففعله يعد هو احلجة يف الرمي ،وهو ما يقتضيه القياس
ً
فكما أنه ال جيوز الصالة قبل موعدها فال جيوز الرمي قبل موعده.

(Al-Nawawi ,1392, Al-Shawkani,n.d, Alruki,2010,
)Alqadi Eyad,1998
ويف حديث ابن عمر -رضى هللا عنهما -أبلغه أن يرمي مع األمري خمافة خمالفته
لكنه أرشده مبا كانوا يفعلونه يف عهده  عدما كرر عليه السؤال مما يدل على أن هذا
كان

فعل

النيب



والصحابة

الكرام

رضوان

هللا

عليهم.

)(Almubarkfuri ,1984
اثنيًا :من اإلمجاع:

اإلمجاع غريُ واحد-ومنهم ابن عبد الرب ،واجلوهري ،أن
كما ذكران فقد حكي
َ
علماء األمة اتفقوا على أن الرمي يكون بعد الزوال ،وأنه من رمي قبل الزوال لزمه
اإلعادة.
اجملوزين لرمي اجلمرات قبل الزوال يف أيم التشري وميثل قول األقل.
اثنيًا :رأى ّ

ابن بطال ،والشوكاين القول جبواز الرمي قبل الزوال لعطاء ،وطاووس،
نسب ُ
ابن بطال يف اليوم الثالث فقط ،ونسبه ابن عرب الرب ،والشليب لعكرمة –رضي
واستحسنه ُ

هللا عنه ،-وحكاه اجل وهرى عن الطحاوي  ،وكذلك روى عن أىب حنيفة يف غري املشهور
عنه ،وروي عنه ،وعن إسحاق أهنما أجازا الرمي قبل الزوال يف اليوم الثالث فقط ،وهو
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رأي كثري من املعاصرين مثل عبدهللا ابن زيد آل حممود ،والقرضاوي ،وسلمان العودة،
ودار اإلفتاء املصرية ،ودار اإلفتاء األردنية
Ibn

Al-Shawkani,1993,

Algohary,1997,

2003,

Alzailaai,1413h,

Battal,

(Ibn

Abdelbar1387h,

Alqadi Eyad,1998, Dar Aleftaa Almasria,2015, Ibn
Zaid,2004,
)Alqaradawy,2004, Aloda, n.d
أدلة القائلَّي جبواز الرمي قبل الزوال (الفريق األقل):
-1ما رواه الدار قُطين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده" :أن رسول هللا
أرخص للرعاء أن يرموا ابلليل وأي ساعة من النهار شاءوا".
)(Aldarqotni,1966, Ibn Hajar,2005,Albazzar2005
واحلديث فيه ضعف ولكنه يشري إىل جواز الرمي قبل الزوال مثل الرتخيص
أصحاب األعذار مبا يرفع عنهم املشقة.
ليال ،كذلك يلحق هبم
للرعاء ابلرمي ً
ُ

ابن قدامة كل أصحاب األعذار -من مرض أوخوف على النفس أو
و َ
أحلق ُ
ليال(Ibn Qudamah, 1994, Aloda, .
املال -ابلرعاء يف جواز الرمي ً
))1434h
-2األصل يف أعمال احلج التيسري والتوسعة بدليل ما ُروى عن عبد هللا بن عمرو
بن العاص" :أن رسول هللا  وقف يف حجة الوداع مبىن للناس يسألونه فجاءه رجل
فقال مل أشعر فحلقت قبل أن أذبح أذبح ؟ فقال « :اذبح وال حرج» .فجاء آخر
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فقال مل أشعر فنحرت قبل أن أرمي ؟ قال« :ارم وال حرج» فما سئل النيب عن
شيء قدم وال أخر إال
1424h

قال « :افعل وال حرج »" ( Aloda, nd,
1994,

Al-Bukhari,

Alqaradawy,

)
-3مل ينص النيب  على توقيت حمدد للرمي بل غاية الدليل هو فعله .ومما هو معلوم
أن أفعال النىب  التشريعية ال تفيد الوجوب إلز ًاما؛ بل قد تفيد اإلابحة ،أو الندب ،أو
الوجوب على خالف وتفصيل بَّي العلماء.

))Aloda, 1434h, Ibn Taymiyyah , n.d, Al-Ansary,1996
ويف مسألة رمي اجلمرات قد يكون فعل النىب  على سبيل اإللزام أو األفضلية.
اإلمجاع -رأى أنه على سبيل اإللزام ،وأن
البعض
واجلمهور كما بيننا-أو كما حكي
َ
ُ
الرمي قبل الزوال غري جمزىء بينما رأي البعض أن الفعل يفيد األفضلية فحسب فيجوز
الرمي قبل الزوال.
املبحث الثالث :حتقيق املسألة يف ضوء مسألة خمالفة الواحد لإلمجاع والرتجيح:
أوًل :حتقيق املسألة يف ضوء مسألة خمالفة الواحد لإلمجاع.
ً
 -1حكاية اإلمجاع وثبوت املخالفة له:
اإلمجاع علي أن وقت الرمي ال يكون إال بعد الزوال ومنهم ابن
البعض
حكي
َ
ُ
ونسب البعض هذا الرأي للجمهور أو
عبد الرب, ،اجلوهري ،والزحيلىي من املعاصرين.
ُ

األكثر أو لعامة السلف كما ببي نا.
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وروي العلماءُ خالفًا لعكرمة ،مث لعطاء ،وطاووس ،مث اتبعهم علي ذلك أبو
أيضا كما ذكر اجلوهري انفراده هبذا
حنيفة خالف املشهور كما ذكر ،مث الطحاوي ً
الرأي.

-2حتليل املسألة:
هذه املسألة من مسائل خمالفة الواحد لإلمجاع (إذا اعتربان عكرمة خالف هذا
اإلمجاع املدنعى) ،أوخالف األقل لألكثر كخالف طاووس ،وعطاء لباقي العلماء يف
عصرهم ،وكذلك خالف أيب حنيفة يف غري املشهور عنه .مث كثرت آراءُ القائلَّي جبواز
الرمي قبل اجلواز مبرور الوقت حىت عصران هذا وجدان الكثري قال هبذا الرأي كما بينا مثل
عبدهللا ابن زيد ،والقرضاوي ،وسلمان العودة ،والفتاوى الصادرة من دار اإلفتاء املصرية،
و األردنية،
وغريهم.
وقد كان لفرتة كبرية من الزمان يُنظر لرأى جواز الرمي قبل الزوال أنه شاذ ،وأنه

غري جمزيء ،ويفىت بذلك الكثريُ خاصة أكثر علماء اململكة العربية السعودية الذين يثق
نظرا ملكانتهم عند عموم املسلمَّي ،وكوهنم من أرض احلرمَّي
فيهم أكثر احلجاج ً
الشريفَّي ،وكذلك كانت الفتوى الصادرة عن اللجنة الدائمة برائسة الشيخ ابن ابز

هوعدم جواز الرمي قبل الزوال ومن رمى يف هذا الوقت فعليه أن يعيد الرمي بعد الزوال
من ذلك اليوم)Alduwaish, n.d( .
وذكر الشيخ القرضاوي أن علماء السعودية رفضوا فتوى الشيخ عبدهللا ابن زيد
قاطعا ودعوه للرتاجع عنها-وقد أفىت جبواز الرمي قبل الزوال يف رسائله
آل حممود ً
رفضا ً
عاما أو أكثر -واعتربوا هذا الرأي شاذًا.
قبل ستَّي ً
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كرها لكن بعد
وذكر القرضاوي ً
أيضا أن الشيخ عبدهللا يبدو أنه أقر هلم ُم ً
ئيسا للمحاكم الشرعية والشؤون الدينية–كتب هلم رسالةً مطولةً
رجوعه لقطر-وكان ر ً

ونظرا لتكرار حوادث التدافع لكثرة عدد احلجاج ،فيكون هذا أوان
متمس ًكا فيها برأيهً .
تطبيق قواعد التيسري إلبراز حماسن الشريعة ،والفتوى تتغري بتغري الزمان ،واملكان ،واحلال؛

لذلك

فيجوز

الرمي

قبل

الزوال

توسعة،

للحجاج،

ورمحةً

هبم.

)( Alqaradawy ,2004
اثنيًا :الرتجيح:

يرى الباحث -وهللا أعلم -أن املسألة ليست إمجاعية بل فيها خالف كما تقدم

ليال وقبل الزوال آراءًا
ذكره ،ووقت األفضلية هو بعد الزوال لفعله  ،ولكن يبقي الرمي ً
جيوز اللجوء إليها خاصة ألصحاب األعذار؛ وقد بىن الباحث ترجيحه على ما يلي:
-1فعل الرسول  يف هذه املسألة يفيد املشروعية ،فقد يفيد اإللزام أو
األفضلية؛ فلذلك تبقى املسألة خالفية ،وليس فيها إمجاع قاطع.
-2اإلمجاع ليس حجة يف هذه املسألة فعلى الرغم من حكاية البعض لإلمجاع
إمجاعا أو
لكن يبقي قول الرمي بعد الزوال هو قول لألكثر ،أو اجلمهور؛ والذى ال يعد ً
حجة ،فال أفضلية لقول األكثر على قول األقل إال بدليل قاطع.

 -3قول الواحد أو األقل يف هذه املسألة معترب ألنه اعتمد على أدلة ومنها
حديث جد عمرو ابن شعيب–على ضعفه ،-والتأول ألحاديث الرمي بعد الزوال أهنا
لألفضلية وليست للوجوب.
-4قول الرمي قبل الزوال موافق ملقاصد الشريعة؛ وهذا هو أهم سبب العتبار
رأى األقل يف هذه املسألة ،وهو احلفاظ على النفس بعدم تعريضهم ملخاطر التدافع
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نتيجة الزحام الشديد بعد الزوال؛ وقد حدث بسبب التزام احلجاج برأى وجوب الرمي
بعد الزوال حوادث عدة بسبب التزاحم عند اجلمرات ،وما تبعه من تدافع ،وموت الكثري
من احلجاج خاصة قبل توسعة أماكن اجلمرات ،وبناء عدة أدوار للرمي.
فقد مات نتيجة التدافع خالل رمي اجلمرات يف أعوام 1994مائتان وسبعون
حاجا ،ويف عام 1998م مات مائة ومثانون حاج ،ويف عام 2004م مات مائتان
ً
حاجا  ،ويف عام 2006م مات
حاجا ،وأصيب مائتان ،وأربعة وأربعون ً
وواحد ومخسون ً
حاجا(Wikipedia,n.d) .
ثالمثائة ووثالثة وستون ً

مؤخرا للحجاج للرمي
وقد ر ُ
أيت بنفسي ً
تطورا عمليًا يف هذه األمر بفتح الطرق ً

قبل الزوال ،ومن قبل كان أفراد األمن يغلقون الطرق يف هذا الوقت مما يضطر احلجاج
لالنتظار ،والرمي مع اجلميع بعد الزوال ،وحيدث التدافع واحلوادث.
-5كذلك من املقاصد هو رفع املشقة عن احلجاج املتعلقة أبسفارهم خاصة
األعاجم ،والقادمَّي من خارج اململكة العربية السعودية ألن أغلب الرحالت الدولية -
أيت -تنهي مناسك احلج يف اليوم الثاين عشر متعجلَّي ،ويكون هلم موعد سفر
فيما ر ُ
ابلطائرة ألزمتهم به شركات السياحة املنظمة للحج ،ويف فوات موعد الرحلة مشقة هلؤالء

األجانب من فوات الصحبة ،وحتمل تكاليف تغيري موعد السفر ،وقد تكون تشرية
الزايرة تنتهي يوم الثاين عشر ،وغريها من الظروف املتعلقة بسفرهم.1

 1رأيت هذا بنفسي في رحالتي للحج أعوام  1434 ،1432 ،1430من الهجرة.
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-6ميكن استثمار هذا اخلالف ابجلمع بَّي القولَّي :فيُعمل بقول األكثر إن
متسعا قبل
تيسر له الرمي قبل الزوال ً
عمال مبا ورد يف النصوص ،وكذلك إن كان يف وقته ً

مغادرة املشاعر املقدسة إىل بالده خاصةً أن رمي اجلمرات اآلن به توسعةم وبه عدة
طوابق مما جعل االزدحام يقل مقارنةً ابألعوام السابقة.
بينما يُعمل برأى األقل بال حرج عليه التباعه قوًال ذا تويل إن اضطر لذلك
خلوف فوات الصحبة أو موعد مغادرته أو خشية اهلالك نتيجة التدافع.
اخلامتة:
وتشتمل اخلامتة على أهم النتائج الىت وصل إليها الباحث ،وكذلك أهم التوصيات
أوًل :النتائج:
ً
-1يرى اجلمهور اعتبار خمالفة الواحد لإلمجاع ،وأهم ما استدلوا به هو وقوع
اخلالف من آحاد الصحابة بال نكري من الباقي.
-2من أهم ضوابط اعتبار خمالفة الواحد لإلمجاع هو أن يصدر من جمتهد أهل
للخالف ،وأن تكون املسألة مما يسوغ فيها اخلالف.
 -3عدم تعمد اخلالف وفرض الرأي من آداب خالف الواحد لألكثر ،بينما
تسويغ اخلالف من آداب خمالفة األكثر للواحد.
عمال بقول عكرمة –رضي هللا عنه ،-مث
-4جواز رمي اجلمرات قبل الزوال ً
نظرا ملراعاة هذا الرأى مقصد حفظ النفس ،وعدم تعارضه مع نص
برأى طاووس وعطاء ً

صحيح قطعي الداللة.

-5ميكن استثمار اخلالف األصويل يف املسألة ،ومن مث اسثتماره يف اخلالف
الفرعي ابجلمع بَّي
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الرأيَّي ،جبواز رمي اجلمرات قبل الزوال للمضطرين ،ويكون الرمي بعد الزوال أوىل ابالتباع
ملا ورد فيه من نصوص.
اثنيًا :أهم التوصيات:

الباحث املهتمَّي ابلعلم الشرعي ابلتدقيق يف املسائل الىت ُحيكي فيها
-1يوصي
ُ
اإلمجاع .فال يفرط يف وصف اإلمجاع على مسائل خالفية ،وال يفرط يف اإلمجاع واص ًفا
املسائل اإلمجاعية أبهنا خالفية.
الباحث املهتمَّي ابلعلم الشرعي ،وخاصة اجملامع الفقهية ابلبحث
-2يوصي
ُ
عن آراء املنفردين املعتربة خاصةً الىت حتقق مقاصد الشريعة يف واقعنا املعاصر ،وإبرازها،
وتوضيح اخلالف فيها ملا فيه من ثراء لآلراء الفقهية ،وتوسعة على املكلفَّي جبواز األخذ
أبكثر من رأى يف مسألة واحدة.
احث طلبة العلم واملهتمَّي ابلعلم الشرعي بعدم اإلنكار على من
-3يوصي الب ُ
اتبع ر ًأاي ملنفرد من العلماء وفق الضوابط الىت أقرها األصوليون ومنها مسألة رمي اجلمرات
قبل الزوال خاصة ألصحاب األعذار.

الباحث القائمَّي على رحالت احلج ابلتوسعة على احلجاج ،وعدم
-4يوصي
ُ
التضيق عليهم يف وقت رحلة املغادرة من اململكة العربية السعودية؛ ليتمكنوا من رمي
اجلمرات يف اليوم الثاين عشر ،أو الثالث عشر من ذى احلجة.
مصادر البحث:
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