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 أصول الفقه
 لإلجماع مع وجود المخالف وغیره حكا�ة ابن المنذر

 
َذكر ابن القیم أن ابن المنذر �ان إذا رأى أكثر أهل العلم اتفقوا في مسألة حكاه إجماًعا،  :السؤال

 فهل هذا الكالم صحیح؟ 
وحتى  ،والنووي  ،والموفق ابن قدامة ،الواقع من ِذْ�ر اإلجماعات التي �حكیها ابن المنذر :الجواب

فكثیًرا ما ُ�حكى اإلجماع في مسألة  ،�تبهم یدل على هذافي وغیرهم  ،وابن القطان ،ابن عبد البر

اإلجماع  ، وقد �كون وهذا �ثیركر اإلجماع، ن ذَ وقد �حكي الخالف مَ  ،والخالف فیها معروف

ا�ات مثل ما قال حكالإن مثل هذه  :وال �قال ،�معنى أنه ال یوجد مخالف في المسألة ا،صحیحً 

اإلجماع بل یبقى  ،)و�ثیر من دعاوى اإلجماع تجعل طالب العلم ال یهاب اإلجماع( :الشو�اني

ابن  :مثل هؤالء المقصود أن .له هیبة حتى ولو �ان قول عامة أهل العلم أو أكثر أهل العلم

جماع �قع في نقلهم وابن القطان الذین ینقلون اإل ،وابن عبد البر ،وابن قدامة ،والنووي  ،المنذر

فكثیر من هذه اإلجماعات  ،من وجود المخالف هاعرف ما �خرقالتي �ُ لإلجماع الحكا�ات  �عُض 

ال �خالفها  ،و�ن �انت توجب عند طالب العلم وقفة وهیبة ،لیست ملِزمة �اعتبار وجود المخالف

 .إال �قول صحیح ثابت له دلیله الراجح

وهو  ،حكى اإلجماع في �ثیر من المسائل ونقل الخالف بنفسه -رحمه هللا تعالى-النووي 

فقد نقل اإلجماع على  ،فیها مشهور الخالفُ  قل اإلجماع في مسائلٍ ونَ  ،متساهل في نقل اإلجماع

) �اب وجوب عیادة المر�ض( :مع قول اإلمام البخاري في صحیحه ،أن عیادة المر�ض سنة

مع قول أبي عوانة في  ،صالة الكسوف سنة ونقل اإلجماع على أن ،]٧/١١٥[البخاري: 

ثم ینقل  ،و�نقل اإلجماع في �ثیر من المواضع ،]٢/٩٢[) �اب وجوب صالة الكسوف( صحیحه:

ال �عتد �قول داود؛ ألنه  ؛لزم بذلكلكنه ال یُ  ،خالف الظاهر�ة عموًماو خالف داود في المسألة 

ستدرك فال �ُ  ،)القیاس الذي هو أحد أر�ان االجتهادال یرى �قول: (وال ُ�عتد �قول داود؛ ألنه  ألنه

وقد استدر�نا علیه �البخاري وأبي عوانة وجمع من أهل  ،ستدرك علیه �غیرهإنما �ُ  ،علیه بداود

فإجماعات ابن  ،المقصود أن هذا األمر ال �ختص �ه ابن المنذر ،العلم في مسائل مضبوطة

، وقل على مخالف فیها في مسائل لم �قف ال إجماعً نقلكن قد یَ  ،المنذر في الغالب أنها منضبطة

قول أي:  ،وهؤالء �لهم یرون أن اإلجماع قول الكل مثل هذا فیمن ذ�رنا من ابن قدامة وغیره،

وهو قول الذي یرى أن اإلجماع قول األكثر،  �خالف اإلمام الطبري  ،جمیع مجتهدي العصر



٢ 
 

فقد یذ�ر الخالف  ،في تفسیرها رى واضحً یُ وهو أ�ًضا  ،مشهور منسوب إلیه في �تب أصول الفقه

ثم  ،ذ�ر فیها القول األول قول األكثرفي مسألة فقهیة أو في قراءة أو في أي �اب من األبواب و�َ 

�یف إجماع  ،ة على ذلكأَ رَ إلجماع القَ  ؛والصواب في ذلك عندنا �ذا :ثم �قول ،یذ�ر القول الثاني

وهو ذ�ر المخالف؟  )إلجماع أهل األثر على ذلك( :ة وقد ذ�ر المخالف؟ �یف �قولأَ رَ القَ 

 ألنه یرى أن قول األكثر هو اإلجماع. ؛ستدرك علیه �شيءالمقصود أن الطبري ال �ُ 

إجماع وهي  كیت على أنهاتعامل طالب العلم مع مثل هذه اإلجماعات التي حُ  وأما �یفیة

العلم أن هذا قول جمهور أهل  مثل هذه الحكا�ات توِجد غلبة ظن عند طالب ، فأوًال:لیست �ذلك

یقف على قول المخالف بیقین ف ،نظر في دلیلهجد المخالف و�َ وتوجد له وقفة وهیبة حتى �َ  ،العلم

ثم  ،ا إلى شيء ملِزمال بد أن �كون معزو� بل  ،عن العزو لمصدره ومظنته امجردً  نقًال  ولیس فقط

ما لم یوجد  ،مل �ه ولو �ان قول األقلفإن �ان راجًحا ع ،�عد ذلك ینظر في دلیل هذا المخاِلف

 فهو دلیل قطعي عند أهل العلم. ،ألن اإلجماع ال تجوز مخالفته ؛اإلجماع الملِزم

 

 ه٠٣/٥/١٤٣٤ �عد المائة  والثالثون  الحاد�ة الدرب، الحلقة على برنامج فتاوى نور المصدر:

 


