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 أنواع اإلجماع
 أصول الفقه

 
ــول :الســؤال ــین ق ــم( هم:مــا الفــرق ب ــك عامــة أهــل العل ــى ذل ــولهم ،)أجمــع عل وهــذا إجمــاع ( :و�ــین ق
 ؟)إجماع سكوتي( :و�ین قولهم ،)عملي

وهذا الذي  ،بل جماهیر العلماء�إزاء أكثر العلماء،  )مة أهل العلمعا(كثیًرا ما تطلق  :الجواب
و�ن ندَّ  : قال عاّمة أهل العلم، �قصدون بذلك الجماهیر،ن رأیته في تصّرف أهل العلم حین �قولو 

فهم  ،أكثر من الجمهور )عامة أهل العلم(و ،األكثر )الجمهورـ(ف ،من الَنْزر الیسیر عنهم من ندَّ 
 )عامة أهل العلم(و )أجمع(ولذا الجمع بین  ،السواد األعظم من أهل العلم و�ن خالفهم من خالفهم

 ،ألن اإلجماع اتفاق الكل ؛فیه شيء من التنافرفي قولهم: (أجمع على ذلك عامة أهل العلم) 
أو جمیع  ،أجمع أهل العلم :لو(عامة أهل العلم) یند فیه البعض عن الكل، و�ال فاألصل أن �قا

بن خالًفا الجمیع المجتهدین، أّنه قول وهذا المقرر في تعر�ف اإلجماع عند الجماهیر  ،أهل العلم
 ،في �تب األصول هذا القول ُنِسَب إلیهختیاره أن اإلجماع هو قول األكثر، لطبري من اجر�ر ا

یذ�ر قول  ،أو في قراءة ،أو في حكم ،و�ؤ�ده تصّرفه في تفسیره حینما یذ�ر الخالف في معنىً 
 .إلجماع الَقَرأَِة على ذلك ؛ا �ذاوالصواب في ذلك عندن قول:ثم � ،ثم یذ�ر قول المخالف ،األكثر

متسق  )أجمع على ذلك عامة أهل العلم(الكالم الوارد في السؤال و  ،فاإلجماع عنده قول األكثر
 ًئافیه شیال یتسق؛ ألن لكن على قول جماهیر أهل العلم في تعر�ف اإلجماع  ،قول الطبري  مع

من و  �تسق.و فیتفق الكالم  ،جمیع أهل العلم :)عامة أهل العلمـ(من التنافر إال إذا �ان قصده ب
 )اإلجماع(هنا تنافر بین  "أجمع جمهور أئمة األثر" :ذلك قول الحافظ العراقي في ألفیته

 وهذا توسع في التعبیر. )،الجمهور(و

�حتاج إلى استقراء وحصر ألقوالهم في مسألة  )،أجمع عامة أهل العلم( قولهم:فما الفرق أ
 :قولهم، و �حتاج إلى استقراء لحصر عملهم بهذا الحكم )،إجماع عمليم: (، وقولهمن المسائل

ونتیجة  ،استقراء لهذه المسألة� ، فنقوماستقراء لعدم المخالف�حتاج إلى  )،إجماع سكوتي(
�حیث كت وال ُیدرى ما عنده هل وافق أو خالف ولو سَ  ،االستقراء تكون مع عدم ُمَصرٍِّح �الخالف

 .اسكوتیً  اهذا �كون إجماعً فض عارِ یبلغه الحكم ولم �ُ 
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