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الحمد � رب العالمین، الرحمن، علم الق�رآن، خل�ق اإلنس�ان، علم�ھ 

ربوبیت���ھ  البی���ان، أدخ���ل أول���ي العل���م ف���ي أھ���ل الش���ھادة ل���ھ بالتوحی���د ف���ي
 ،وألوھیت�ھ، ورف�ع ش�أنھم وأعل�ى مك��انھم وجعلھ�م أھ�ل الخش�یة ل�ھ س��بحانھ

  .)١( چۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې    چ فقال جّل وعال :

وص��لى هللا وس��لم وب��ارك عل��ى س��یدنا وقائ��دنا وق��دوتنا المص��طفى 

إم��ام المتق��ین وقائ��د الغ��ّر المحجل��ین، ب��ّین الكت��اب  الحبی��ب رس��ول هللا 

ة على الصراط المستقیم، وتركھم على المحجة البیضاء المبین، وأقام األمّ 

لیلھ���ا كنھارھ���ا ال یزی���غ عنھ���ا إالّ ھال���ك، ورض���ي هللا ع���ن آل���ھ األطھ���ار 

  وأصحابھ األخیار الذین شادوا الدین، ومن اتبعھم بإحسان إلى یوم الدین.

  أّما بعد :

فھ��ذا البح��ث قُ��ّدم أص��لھ ورق��ة علمی��ة ف��ي الم��ؤتمر العلم��ي الع��المي 

لمجمع الفقھ اإلسالمي بالسودان الذي انعقد في الخرطوم ف�ي ش�وال  األول

م، وكان قد قُصد بھا التوطئ�ة للبح�وث واألوراق ٢٠٠٣ھـ دیسمبر ١٤٢٤

العلمی��ة لم��ؤتمر الج��امع الق��ائم عل��ى االجتھ��اد الجم��اعي، والمؤس��س عل��ى 

                           
 .٢٨سورة فاطر ،  )١(
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مناھج األئمة وطرائق علماء األمة في تحصیل األحكام، والمنضبط بھدي 

ى وأص��حابھ الك��رام والعلم��اء األع��الم ف��ي أّم��ة الخی��ر م��ن س��لفھا المص��طف

  وخلفھا رضوان هللا علیھم.

  لذلك استدعى أن تتضمن الورقة المباحث السّتة اآلتیة:
 . المبحث األول: في تعریف االجتھاد واالجتھاد الجماعي  
  والمبح��ث الث��اني: ف��ي ت��اریخ االجتھ��اد الجم��اعي للوق��وف عل��ى

  مئنان على ممارستھ وسلوكھ في القرون الخیرة.مشروعیتھ باالط
  والمبح���ث الثال���ث: ف���ي التفری���ق ب���ین االجتھ���اد الجم���اعي وب���ین

  اإلجماع والشورى لتحدید مفھومھ.
  والمبح��ث الراب��ع: الحاج��ة إل��ى االجتھ��اد الجم��اعي ف��ي العص��ر

  الحاضر.
 .والمبحث الخامس: في أسس االجتھاد الجماعي  
  ضوابط االجتھاد الجماعي.والمبحث السادس: في  

وق��د رأي بع��ض اإلخ��وان ض��رورة نش��ره تعمیم��اً للفائ��دة، وإتاح��ة 

فرصة أكبر للتداول حول موضوعھ، إثراًء للفكر، ونشراً للفقھ؛ وبحثاً لما 

��ن المس��لمین م��ن الوق��وف عل��ى األحك��ام الفقھی��ة ب��أداة تناس��ب العص��ر  یمكِّ

ن التخصص�ات العلمی�ة ومستجداتھ وتعقده وتش�ّعب قض�ایاه، واالس�تفادة م�

  المختلفة واستصحابھا في النظر واالستنباط والتْنزیل.

ونس��ألھ تب��ارك وتع��الى أن یتقّب��ل ھ��ذه الورق��ات بقب��ول حس��ن وأْن 

ُیرضي بھا المؤمنین، وكل عم�ل ال یرض�اه هللا وال رس�ولھ وال المؤمن�ون 

ې  ې ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې چ  :إلى خسارة، وقد ق�ال تع�الى ف�ي محك�م تْنزیل�ھ
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أدع��و هللا تب��ارك وتع��الى وال یف��وتني ف��ي ھ��ذا الموض��ع المب��ارك أن 

لك��ل م��ن أع��انني عل��ى إخ��راج ھ��ذه الرس��الة، ول��م یبخ��ل عل��ّي بنص��یحة أو 

وأن یج�زل تصویب أو رأي؛ أْن یبارك لھ�م جمیع�اً ف�ي أق�واتھم وأوق�اتھم، 

س�تاذ لھم المثوبة بكرمھ ومّنھ، وأخّص بشكري العالمة األدیب األری�ب األ

، ال�ذي فّت�ق محجوب محم�د آدماألستاذ الدكتور أخي األلمعي الموسوعي، 

، بمجالس��تھومّت��ع اآلذان وف��ّتح األذھ��ان بمخالفت��ھ، بمذاكرت��ھ، أبك��ار الفك��ر 

��نان بمالحظت��ھ،  وأوق��د س��نا الحقیق��ة بمراجعت��ھ ومناقش��تھ، وأس��ال دْم��ع السِّ

  جزاء.خیر ال جزاه هللا عني وعن العلمرأیھ، ب هللا  فنفعني

عب�������د هللا الزبی�������ر عب�������د 
  الرحمن

الخرط��������وم ف��������ي ذي الحج��������ة 

  ـ ه١٤٣٠

          

                           
  .١٠٥) سورة التوبة ، ١(
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  بحث األولالم

  واالجتھاد الجماعي االجتھاد تعریف

االجتھاد في أصل اللغة افتع�ال م�ن الجھ�د وھ�و الطاق�ة، وف�ي لس�ان 
. واجتھ��د ف��ي )١( الع��رب: " االجتھ��اد والتجاھ��د: ب��ذل الوس��ع والمجھ��ود"

س��عھ وطاقت��ھ ف��ي طلب��ھ لیبل��غ مجھ��وده، ویص��ل إل��ى نھایت��ھ، األم��ر: ب��ذل و
 ؛المعنوی�ة مكالمش�ي والعم�ل، أ ؛سواٌء أكان ھذا األمر من األم�ور الحس�یة

  .)٢(األحكام" م وتْنزیل الِحكَ كاستخراج 

  ن باالجتھاد:مراد الفقھاء واألصولیی

ل��م یخ��رج مفھ��وم االجتھ��اد عن��د األص��ولیین والفقھ��اء ع��ن مدلول��ھ 
ذل الوس��ع والجھ��د والطاق��ة" غی��ر أنھ��م ف��ي تع��ریفھم لالجتھ��اد اللغ��وي" ب��

مص�طلح  كمصطلح لعمل معّین، أو فّن معّین، ضبطوه ببعض القیود كك�لّ 
ُیضبط بالقیود عن إطالقات المعاني اللغوی�ة. وك�أمر طبیع�ي یبع�د االتف�اق 
حول تعریف موّحد لالجتھ�اد طالم�ا ك�ان مص�طلحاً س�یجري علی�ھ الفقھ�اء 

در أن تتح��د تل��ك القی��ود ف��ي المص��طلح، ولھ��ذا س��لك الفقھ��اء القی��ود، فین��
  واألصولیون في تحدیدھم لمفھوم مصطلح االجتھاد أربعة اتجاھات .

  االتجاه األول: اعتبار أن االجتھاد من فعل المجتھد: 

ألنھم یعتبرون االجتھاد فعالً من أفعال المجتھد، صّدر أصحاب ھذا 
] وم�نھم: اإلم�ام  اس�تفراغ ] و[ ب�ذل مثل [ االتجاه تعریفھم لالجتھاد بألفاظ

أبو حامد الغزالي، وابن قدامة المقدس�ي، والب�زدوي، والكم�ال ب�ن الھم�ام، 
  وسیف الدین اآلمدي، والبیضاوي، وابن الحاجب، والفتوحي، وغیرھم .

                           
 .٤٨، ومختار الصحاح ، ص ١٣٥ص  ٣) لسان العرب ج١(
ص  ١لعروس، مادة جھد. والنھایة في غریب الحدیث البن األثیر، ج) تاج ا٢(

٣١٩.  
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ـ یعّبر الغزالي والكمال بن الھم�ام رحمھم�ا هللا ع�ن االجتھ�اد بالب�ذل 
"ب����ذل المجتھ����د وس����عھ ف����ي طل����ب العل����م بأحك����ام فیعّرف����ھ الغزال����ي بأّنھ:

  . )١(الشریعة"

ـ�� ویعرف��ھ الكم��ال بأن��ھ:" ی��ذل الطاق��ة م��ن الفقی��ھ ف��ي تحص��یل حك��م 
  . )٢(شرعي ظني " 

ـ ویقول الجرجاني في تعریفاتھ :" بذل المجھود في طلب المقص�ود 
  .)٣( من جھة االستدالل "

تفراغ فیق��ول ـ�� ویعّب��ر عن��ھ اآلم��دي والبیض��اوي رحمھم��ا هللا باالس��
اآلمدي في تعریفھ لالجتھاد :" اس�تفراغ الوس�ع ف�ي طل�ب الظ�ن بش�ئ م�ن 

  .)٤( األحكام الشرعیة على وجھ یحس من النفس العجز من المزید فیھ "

:" اس���تفراغ الجھ���د ف���ي درك األحك���ام ـ��� ویعرف���ھ البیض���اوي بأن���ھ
  .)٥( الشرعیة"

عتب��اره تنظ��ر إل��ى االجتھ��اد با -كم��ا نالح��ظ–وك��ل ھ��ذه التعریف��ات 
وطاقت�ھ  عمالً وفعالً یقوم ب�ھ المجتھ�د فیب�ذل ل�ھ وس�عھ ویس�تفرغ ل�ھ جھ�ده

  .بغرض تحصیل الحكم الشرعي

وعلیھ: فھذا االتجاه یحّدد مص�طلح االجتھ�اد عل�ى أس�اس عنص�رین 

                           
) المستصفى من علم األصول، ألبي حامد الغزالي، تصحیح نجوى ضو، دار إحیاء ١(

ھـ ١٤١٨التراث العربي ومؤسسة التاریخ العربي بیروت الطبعة األولى 
   .١٧٠ص  ٢م، ج١٩٩٧

  .١٧٩ص ٤تیسیر ألمیر بادشاه، ج) التحریر للكمال بن الھمام مع شرح ال٢(
) التعریفات لعلي بن محمد بن علي الجرجاني، دار الكتاب العربي بیروت، تحقیق ٣(

  .٢٣ھـ، ص ١٤٠٥ ١إبراھیم اإلبیاري، ط
، دار ١٦٩ص  ٤) اإلحكام في أصول األحكام لسیبف الدین اآلمدي ، ج٤(

  ـ.ھ١٤٠٤ ،١ حقیق د. سید الجمیلي، طالكتاب العربي بیروت، ت
) منھاج األصول للبیضاوي بشرح نھایة السول لألسنوي، وبحاشیة سلم ٥(

الوصول لشرح نھایة السول للشیخ محمد بخیت المطیعي ، عالم الكتب 
 .٥٢٤ص  ٤بیروت بدون ، ج
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  ھما: 

  فعل المجتھد.  -  أ
  الغایة من فعلھ الذي ھو تحصیل الحكم الشرعي.  - ب

لعنص��رین المك��ّونین لحقیقت��ھ فاالجتھ��اد ال یك��ون اجتھ��اداً إالّ بھ��ذین ا
  ومفھومھ.

  االتجاه الثاني: اعتبار االجتھاد صفة للمجتھد ال فعالً:

لش��یعة حی��ث عّرف���وا وھ��و االتج��اه ال��ذي س��لكھ كثی���ٌر م��ن علم��اء ا
:" ملكة ُیقتدر بھا على استنباط األحكام الش�رعیة العملی�ة م�ن االجتھاد بأّنھ

ك��ة یقت��در بھ��ا عل��ى اس��تنباط وعن��د بعض��ھم: " مل .)١(أدلتھ��ا التفص��یلیة " 
  . )٢( الحكم الشرعي الفرعي من األصل فعالً أو قوة قریبة"

فجعلوا االجتھاد صفًة قائمة بالمجتھد ال أمراً یفعل�ھ، ولعلھ�م قص�دوا 
بھ أن تكون درجة االجتھاد ھبة من هللا ال ُتدرك بالسعي وال تكسب ب�العلم 

  أو الممارسة.

تعری��ف بم��ا یص��ححھ، وھ��و أّن م��ع أّن م��ن الممك��ن توجی��ھ ھ��ذا ال
االجتھاد ف�ي الحقیق�ة یعتم�د أول م�ا یعتم�د عل�ى الملك�ة الذھنی�ة والتقدیری�ة 
التي یھبھا هللا تعالى لمن بلّغھ ھذه الرتبة العلّی�ة فیص�قلھا ویرّبیھ�ا ویقّویھ�ا 
بالممارسة. وھ�ذه الملك�ة لیس�ت درج�ة واح�دة، ول�ذلك یتف�اوت المجتھ�دون 

مع توفیق هللا تعالى لجمیعھم، ث�ّم ھ�ي ـ أي الملك�ة  في قدراتھم االجتھادیة،

                           
، وموقع  .www.yahosein.org) راجع: موقع منتدیات یا حسین،١(

بحث   .www.taghrib.orgالمجمع العالمي للتقریب بین المذاھب 
االجتھاد وأثره في الشریعة اإلسالمیة، سامي الغریري. وراجع: األصول 

باإلحالة على مصباح  ٥٦٣العامة للفقھ المقارن للسید محمد تقي الحكیم ص 
، عن االجتھاد فیما ال نّص فیھ، د. الطیب خضري ٤٣٤األصول ص 

  .١٢-١١ص  ١السید، ج
 .٤٦٣) كفایة األصول ، لألخوند الخراساني، ص ٢(
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  ـ قد تكون بقدر ما فیمن أّھلھ هللا لالجتھاد.

كم����ا أن����ھ یمك����ن اكتس����اب الملك����ة بالمتابع����ة والممارس����ة والدرب����ة 
المستمرة، ومبتغي االجتھاد في حاجة إلى اكتساب ھذه الملك�ة الت�ي تمكن�ھ 

  لشرع.من االقتدار على استنباط األحكام من أدلة ا

وقد نّبھ السبكي رحمھ هللا إلى ذلك حین قال: " واعلم أن كمال رتبة 
االجتھاد تتوقف على ثالثة أشیاء: أحدھا: الت�ألیف ف�ي العل�وم الت�ي یتھ�ّذب 
بھا الذھن، كالعربیة وأصول الفقھ، وما یحتاج إلی�ھ م�ن العل�وم العقلی�ة ف�ي 

الشخص، فإذ ذاك صیانة الذھن عن الخطأ، بحیث تصیر ھذه العلوم ملكة 
یثق بفھمھ لدالالت األلفاظ من حیث ھي ھي، وتحریره تصحیح األدلة من 

 .)١(فاسدھا..." اھـ المراد نقلھ 

وبذلك كلھ یتوّج�ھ ك�ون االجتھ�اد ملك�ة ف�ي المجتھ�د یقت�در بھ�ا عل�ى 
اس��تنباط األحك��ام، عل��ى أنھ��ا الملك��ة المكتس��بة ب��المران والممارس��ة للنظ��ر 

ب��ین المص��الح والمفاس��د وغی��ر ذل��ك م��ن مطلوب��ات والتق��دیر والموازن��ة 
  االجتھاد عموماً. 

  االتجاه الثالث: االعتبار بمجاالت االجتھاد:

وھ��ذا فری��ق م��ن الفقھ��اء واألص��ولیین یجعل��ون االجتھ��اد ش��امالً لك��ل 
األحك���ام الش���رعیة: العملی���ة والعلمی���ة، االعتقادی���ة واالخالقی���ة، التعبدی���ة، 

  منھم خاصاً باألحكام الظنیة، وھكذا.والعادیة، بینما یجعلھ فریق 

ـ فالغزالي رحمھ هللا یحّدد المجال الذي یبذل فی�ھ المجتھ�د وس�عھ أن 
یكون في طلب العلم باألحك�ام الش�رعیة، فق�ال ف�ي تعریف�ھ:" ب�ذل المجتھ�د 

والعلم قد یقص�د ب�ھ الفقی�ھ مرتب�ة  )٢(وسعھ في طلب العلم بأحكام الشریعة"
غلب�ة الظ�ن. ومحص�ول االجتھ�اد ف�ي الغال�ب ال الیقین منھ، وقد یقص�د ب�ھ 

  یكون علماً بقدر ما یكون ظناً غالباً .

                           
 .٨ص  ١) راجعھ في اإلبھاج شرح المنھاج، ج١(
  ) المستصفى ، الموضع السابق.٢(
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وإذا ك��ان الغزال��ي جع��ل محص��ول االجتھ��اد العل��م ف��ابن الحاج��ب   ـ��
رحمھ هللا یجعل مجال االجتھاد ومحصولھ طل�ب الظ�ن فیق�ول ف�ي تعریف�ھ 

  .)١(:" استفراغ الفقیھ الوسع لتحصیل ظن بحكم شرعي "

س��واء  –ق��د اش��ترطا أن یك��ون المحّص��ل للحك��م الش��رعي  وإذا كان��ا
ھو المجتھد أو الفقیھ؛ فإن البیضاوي ال یشترط ذلك بل  -أكان علماً أم ظناً 

یجع��ل القص��د ھ��و الش��رط والغای��ة ھ��و المطل��ب والعب��رة عن��ده بالمحص��ول 
المجتَھد ألجلھ ولذلك لم یشترط في تعریفھ لالجتھاد مرتبة االجتھ�اد لب�اذل 

لوس��ع فج��اء تعریف��ھ لالجتھ��اد بأن��ھ:" اس��تفراغ الجھ��د ف��ي درك الجھ��د وا
  .)٢(األحكام الشرعیة"

  االتجاه الرابع: اعتبار موضوع االجتھاد:

وھذا االتجاه ینظر إلى االجتھاد بموضوعھ ال�ذي یب�ذل فی�ھ المجتھ�د 
وسعھ وجھده، فمنھم من یرى أن االجتھاد قاصر على االستنباط لتحصیل 

ھم تج��اوز ذل��ك إل��ى اس��تیعاب التطبی��ق والتنزی��ل الحك��م الش��رعي، وبعض��
  للحكم مع التحصیل لھ.

  أوالً: حصر االجتھاد في االستنباط:

وھذا ھو الغالب في نظر األصولیین م�ن االجتھ�اد حی�ث جعل�وه ف�ي 
موضع واحد ومجال واحد وھ�و ب�ذل الجھ�د والوس�ع للوص�ول إل�ى الحك�م 

ل�ھ بتعری�ف الغزال�ي  الشرعي، وھذا م�ا نج�ده عن�د جم�اھیرھم، وق�د نمث�ل
مثالً حیث یرى االجتھاد أنھ: " بذل المجتھد الوسع في طلب العل�م بأحك�ام 

وقد س�بق نقل�ھ . وھ�و م�ا یؤك�ده الش�وكاني رحم�ھ هللا فیع�رف ) ٣(الشریعة"
االجتھ���اد بأن���ھ : " ب���ذل الوس���ع ف���ي نی���ل حك���م ش���رعي عمل���ي بطری���ق 

                           
، البن الحاجب ، دار ) منتھى الوصول واألمل، في علمي األصول والجدل١(

 .٢٠٩م، ص١٩٨٥ھـ ١٤٠٥ ،١الكتب العلمیة ط
  ھ.) منھاج األصول بنھایة السول نفس٢(
  .١٧٠ص ٢) المستصفى ، للغزالي ، ج٣(
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  .)١( االستنباط"

  :اط والتنزیل: االتساع باالجتھاد لالستنبثانیاً 

وھذا ما اتجھ إلیھ قلة من أھل األصول، ظھر ل�دى اإلم�ام الش�اطبي 
رحم���ھ هللا ال���ذي اھ���تم م���ن أن���واع االجتھ���اد؛ باالجتھ���اد المتعل���ق بتحقی���ق 

ویقص��د ب��ھ إن��زال الحك��م ف��ي محل��ھ، وھ��و ال ش��ك م��ن عم��ل  ) ٢(المن��اط
خ دراز المجتھدین "ال یوفق إلیھ كثیر من غیرھم"، وقد اتبعھ في ذلك الشی

رحم��ھ هللا ف��ي تحقیق��ھ للموافق��ات، فع��ّرف االجتھ��اد مس��توعباً التنزی��ل م��ع 
التحصیل، فقال : " االجتھاد ھو استفراغ الجھد وبذل غایة الوسع إم�ا ف�ي 
درك األحك��ام الش��رعیة وإم��ا ف��ي تطبیقھ��ا " ث��م حك��م عل��ى ھ��ذا الن��وع م��ن 

ھ وال یخ�ص االجتھاد بأنھ ال ینقطع أبداً وال یخلو عص�ر م�ن العص�ور من�
  .) ٣(طائفة من األمة دون طائفة

وكل ھذه التعریفات المقصود بھا في الغال�ب ن�وع االجتھ�اد الف�ردي 
الذي یقوم بھ فرد من أفراد األّمة إذا بلغ رتب�ة االجتھ�اد وأھلی�ة النظ�ر ف�ي 

  النصوص الشرعیة بالتفسیر والتوجیھ.

س�تفاد یُ االجتھ�اد؛ یمك�ن أن ومن ھذا وذاك م�ن اتجاھ�ات وتعریف�ات 
  تعریف االجتھاد الجماعي فیما یلي بتوفیق هللا تعالى.

  تعریف االجتھاد الجماعي

وبع��د ع��رض م��ذاھب الفقھ��اء واتجاھ��ات األص��ولیین ف��ي تعری��ف 
  :عّرف االجتھاد الجماعي باعتباریناالجتھاد األصولي، فیمكننا أن ن

  االعتبار األول :

س�تفراغ الجھ�د م�ن تعریفھ بما یمارس ویفعل فیھ من بذل الوس�ع و ا

                           
  .٤١٨) إرشاد الفحول ، ص١(
  . بتحقیق دراز.٦٤ص ٤) الموافقات، ج٢(
  حاشیة. ٦٤ص٤) راجع تحقیق دراز الموافقات، ج٣(
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ب��ذل فری��ق م��ن  " ف��ُیمكن تعری��ف االجتھ��اد الجم��اعي بأن��ھ: ِقب��ل العلم��اء.
العلماء وسعھم وجھدھم بالنظر والمدارسة ألم�ر م�ن األم�ور لتحص�یل م�ا 

  یناسبھ من حكم شرعي یصدر عن مجموعھم ".

  وھذا ھو المطلوب في االجتھاد الجماعي:

والوس���ع ب���النظر عملی���ة االجتھ���اد أوالً، وذل���ك بب���ذل الجھ���د   -  أ
  والمدارسة.

  حال الباذل وھو مجموعة من العلماء .  - ب

المبذول ألجلھ الجھد والوسع وھو الحكم الذي ینطبق على نازلة  -ج
  حدیثة لم یرد فیھا حكم شرعي. كتأجیر األرحام مثالً.

  طریقة صدور الحكم، أن یكون جماعیاً فیصدر عن مجموعھم. -د

  ماعي فیصّح بھا تعریفھ.بھذه األمور یتحقق االجتھاد الج

  و االعتبار الثاني: 

تعری��ف االجتھ��اد الجم��اعي بم��ا ی��تّم بع��د المداول��ة والمدارس��ة م��ن 
كون المراد باالجتھ�اد االتفاق الصوري بأغلبیتھم أو الحقیقي بإجماعھم، فی

اتف��اق مجموع��ة م��ن العلم��اء عل��ى أم��ر م��ن األم��ور بع��د ب��ذل " :الجم��اعي
 بتشاور بینھم على وجھٍ  ،وصول إلى الحكموسعھم واستفراغ جھدھم في ال

  تواضعوا على االتفاق بھ ". 

  وعلى ھذا:

فاالجتھاد الجماعي ال یشترط فیھ أن یكون من یمارسھ قد بل�غ   -  أ
  .المعروف مرتبة االجتھاد األصولي

األص���ولي المع���روف ل���دى كم���ا أّن���ھ یفت���رق ع���ن اإلجم���اع   - ب
عض العلماء، بینما یك�ون اتفاق بـ أي االجتھاد الجماعي ـ بأّنھ األصولیین 

، وإْن ك�ان بع�ض اإلجماع باتفاق جمیع المجتھدین في عصر من العصور
ول�م یف�ّرق بینھم�ا  الباحثین قد جعل االجتھاد الجماعي ھ�و اإلجم�اع نفس�ھ،
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  .)١(بفارق

االجتھاد الجماعي یقوم على الشورى ف�ي حقیقت�ھ، والتش�اور  نّ إ -ج
  عنصر مھم من عناصر تحقیقھ.

ل التعری��ف ش��رط تحقی��ق االجتھ��اد الجم��اعي أن یك��ون ل��م یجع�� -د
العلماء ش�رعیین أو فقھ�اء فق�ط، ب�ل یس�مح ھ�ذا التعری�ف أن یش�ارك غی�ر 
الفقھاء من أھل العلم أو االختصاص أو الخب�رة ف�ي العل�وم غی�ر الش�رعیة 

ألن م��ن ك��ان ق��ادراً عل��ى  دون حص��ر ح��ق النظ��ر والتق��دیر ف��ي الفقھ��اء،
ك سیس��ھم ف��ي تحقی��ق االجتھ��اد الجم��اعي تحص��یل رأي ف��ي مجال��ھ، ال ش��

  .، أو بتصویر سلیمبرأي حكیم أو خبیر

غیر أن الكثیرین من الفقھاء الشرعیین یرون ضرورة حصر حق  -
النظر والتق�دیر ف�ي الفقھ�اء الش�رعیین دون س�واھم، باعتب�ار أن المقص�ود 
ھ��و تحص��یل الحك��م الش��رعي، والحك��م الش��رعي أم��ر فقھ��ي، فالمناس��ب أن 

  محّصل لھذا الحكم فقیھاً.یكون ال

وحج���ة الموّس���عین أّن ك���ّل م���ن اس���ُتؤِنس فی���ھ الق���درة عل���ى النظ���ر 
والتق�دیر، وك��ان ھمیم�اً ب��أمر الملّ�ة واألّم��ة؛ اس�تحق أن ُیستش��ار ف�ي أم��ور 
األّمة وأحك�ام المكلف�ین، خاص�ة وأن دینن�ا ل�یس فی�ھ رج�ال دی�ن یتحّكم�ون 

  ویستحكمون وحدھم.

ال��ذي یك��ون أھ��الً ألْن ُیستش��ار؛ ال  وھ��ذا ال��رأي غی��ر مرض��ّي، ألنّ 
یلزم أن یكون أھالً لالجتھاد والنظر والتقدیر في الشرع، ول�یس م�ن ش�أن 

                           
، ٨٣) د. الطیب خضري السید، في كتابھ االجتھاد فیما ال نّص فیھ، ص ١(

اتفاق جمیع المجتھدین والفارق بینھما أن اإلجماع یعرفھ األصولیون بأنھ: 
في عصر من العصور على حكم شرعي بعد وفاة النبي  من أمة محمد 

 أّما االجتھاد الجماعي فال یتحقق فیھ أبداً اتفاق المجتھدین كلھم، وإنما .
یتفق على الحكم جماعة من العلماء أو مجموعة منھم، ولھذا الفارق كان 

، واالجتھاد الجماعي ال یكون حجة اإلجماع ـ إذا وقع وتحّقق ـ حّجة قطعیة 
 قطعیة. وهللا أعلم.
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المستشار ـ في أّي موضع ـ أن یجتھد، بل شأنھ أن ینقل خبرًة، أو حقیق�ة، 
أو معرفة، أو مھارة، وألّن للنظر في الشرع أھلیة خاصة ال تت�وافر لغی�ر 

العل��وم الت��ي تمك��نھم م��ن النظ��ر ف��ي النص��وص  الش��رعیین ال��ذین أخ��ذوا
  الشرعیة واالجتھاد فیھا باستخراج الحكم واستنباطھ.

كما أنھ لیس من ش�رط المستش�ار أن یك�ون عالم�اً بالش�ریعة وأدلتھ�ا 
ومسالك استنباط األحكام منھا، ولكن یستفاد من خبرت�ھ ف�ي مجال�ھ وعلم�ھ 

ل��ى الش��يء ف��رع ع��ن حاج��ًة إل��ى إحس��ان التص��ّور وتص��حیحھ، إذ الحك��م ع
تص�وره، كاستش��ارة طبی��ب ـ م��ثالً ـ فل��یس مطلوب�اً من��ھ أن یجتھ��د الحك��م 

  الشرعي فیما استشیر فیھ من أمور الطب.

وأئمة الفقھ من الصحابة وَمْن َبْعَدھم كانوا یستعینون  ثّم إّن النبي 
بغیر أھل الفقھ في االستشارات واالس�تخبارات واالستفس�ارات، وم�ع ذل�ك 

ھم فقھ����اء أو مجتھ����دین ف����ي الش����رع یفت����ون ف����ي أحكام����ھ أو م����ا جعل����و
  یستنبطونھا.

قریش وع�ددھم وعت�ادھم ف�ي  استعان في معرفة جیش فإّن النبي 
، وذل�ك للنظ�ر وال االجتھ�اد وال التق�دیر  غزوة بدر بغالمین لم یكونا أھ�الً 

في نفر إل�ى رضي هللا عنھم بعث علیاً والزبیر وسعد بن أبي وقاص حین 
تمسون الخبر، فأصابوا راویة لقریش، فیھا أسلم غ�الم بن�ي الحج�اج بدر یل

وأبو یسار عریض غالم بني سعید ب�ن الع�اص ب�ن أمی�ة. ف�أتوا  ،السھمیین
ق�ائم یص�لي، فس�ألوھما: م�ن أنتم�ا ؟ فق�اال: نح�ن س�قاة  بھما ورسول هللا 

وك�انوا یرج�ون أن یكون�ا  ،ھذا الخب�ر أصحاب رسول هللا  هَ رِ كَ قریش. فَ 
ش��وكة ق��ریش  وألنّ  ،ن العی��ر لم��ا ف��ي العی��ر م��ن الغنیم��ة وقل��ة المئون��ةم��

شدیدة. فجعلوا یضربونھما. فإذا آلمھما الض�رب ق�اال: نح�ن م�ن عی�ر أب�ي 
 ،إذا صدقاكم ض�ربتموھما( من صالتھ، وقال:   سفیان. فسلم رسول هللا

أخبران���ي أی���ن (: م���ا رس���ول هللا ھ. ث���م ق���ال ل)وإذا ك���ذباكم تركتموھم���ا
ك�م ینح�رون ك�ل ی�وم م�ن (قال: ھ�م وراء ھ�ذا الكثی�ب. فس�ألھما:  )؟قریش
( : ق��اال: عش��راً م��ن اإلب��ل یوم��اً وتس��عاً یوم��اً، فق��ال رس��ول هللا  )اإلب��ل؟
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  .)١() القوم ما بین التسعمائة إلى األلف

منھم������ا واس������تطاع أن یس������تخرج بس������ؤالھما  فاس������تفاد النب������ي 
ذا نوع استشارة، ومع ذل�ك واستفسارھما ما یمّكنھ من تحصیل المراد، وھ

ال نس��تطیع أن نق��ول: إّن ھ��ذین الغالم��ین م��ؤّھالن لالس��تنباط والنظ��ر ف��ي 
  أمور الشریعة ثم االجتھاد، ألنھما: 

ـ أوالً: لیسا مسلَمْیِن، وال یجوز أن یتولّى غیر المسلم وظیفة الفتوى 
  أو االجتھاد في الدین.

الً، لقص��ر عقلھم��ا ـ�� ثانی��اً: غالم��ان، ل��م یكون��ا م��ؤھلین للنظ��ر أص��
  ونقصان أھلیتھما الفكریة والتقدیریة.

فی��ھ دالل��ة عل��ى ج��واز استش��ارة غی��ر  وإْن ك��ان ف��ي فع��ل النب��ي 
  المسلم فیما فیھ علم لھم. 

یم�ارس استش�ارة  ـ وكذلك نجد الخلیفة الثاني عم�ر ب�ن الخط�اب 
ح���ین  )٢( چ ڌ  ڌ   ڎ  چالمختص���ین وس���ؤال الخب���راء عم���الً بقول���ھ تع���الى 

تفس�ر بع��ض النس��اء بحث�اً ع��ن تق��دیر ص��بر الرج�ال ع��ن النس��اء وص��بر اس
النساء عن الرجال، ولیس فیھ ما یعني جعل كل من یمكن استش�ارتھ أھ�الً 

  لالجتھاد والنظر في قضایا الشرع مما یتطلب حكماً شرعیاً.

وكثیٌر منھم یرى أن ال یمنع غیر الفقھاء الشرعیین مم�ن یس�تأنس  -
ل�ى خی�ر األم�ة والغی�رة عل�ى ال�دین ف�ال یمن�ع أمث�ال فیھ العلم والح�رص ع

مداولة باعتب�ارھم خب�راء مختص�ین ف�ي ھؤالء من المشاركة في النظر وال
ونطق��ھ؛ ، ولك��ن! عن��د تحدی��د الحك��م المناس��ب موض��وع المداول��ة والنظ��ر

، ألنھ�م أھ�ل النظ�ر ینحصر الحق في ذل�ك للفقھ�اء الش�رعیین دون غی�رھم
  .ئل ضمن أحكام الشریعةالمختصون في استیعاب المسا

                           
) الدرر في اختصار المغازي والسیر، البن عبد البر ، تحقیق شوقي ضیف، ١(

 .٢٤ص 
 . ٥٩) سورة الفرقان، ٢(
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ب�النظر  ؤالءمح لھ�سُ  محتجین بأنھ قد، لم ُیرِض بعضھموھذا الرأي 
، النظ��ر والتق��دیرفھ��و م��ن أھ��ل  مداول��ة، وم��ن اس��تحق النظ��ر والوالمداول��ة

  وبالتالي استحق المشاركة في تحدید الحكم المناسب.

ل إال أّنھ األصوب، ألّن مجرد المشاركة في النظر والمداولة ال یؤھّ 
غی��ر الفقھ��اء الش��رعیین لالس��تنباط والحك��م، ألنھ��م إنم��ا ی��داولون ف��ي تل��ك 
المسائل بخبرتھم الفنیة ال بأھلیتھم الشرعیة، اللھ�م إال أن یك�ون أح�دھم ق�د 
تأّھل في علوم الشریعة حتى صار عالماً بالشرع وامتلك أدوات االستنباط 

زیلھ عل�ى الواق�ع وبالتالي أصبح قادراً على استخراج الحكم من النص وتنْ 
  ومن َثمَّ استیعاب القضایا والمسائل المعروضة في أحكام الشریعة.

ولم یكن من الحجج المقبولة إصرار بعضھم باالحتجاج بأن اإلسالم 
لیس فیھ رجال دین، إذ ذاك یصّح ، ولكن ال یعني أن یحكم بالش�رع عل�ى 

تق��دیر، ألن أفع��ال الن��اس وأح��والھم م��ن ل��یس أھ��الً للحك��م واالجتھ��اد وال
األھلیة إنما یكون بالعلم الشرعي، وھذا لم یكن عالماً بالشرع علم�اً یؤّھل�ھ 
الس��تنباط األحك��ام وتوجی��ھ األدل��ة ودف��ع التع��ارض بینھم��ا، فل��م یك��ن أھ��الً 

  للنطق بالحكم ال أصالة من نفسھ وال موافقة ألھلھ. 

أن االجتھ��اد الجم��اعي یج��ب أن ال إل��ى  ب��احثینبع��ض الی��ذھب و -
بأّن��ھ :" اتف��اق أكث��ر م��ن  )١(، فیعّرف��ھ أح��دھموح��دھم ن إالّ بالمجتھ��دینیك��و

مجتھد بع�د التش�اور بی�نھم عل�ى حك�م ش�رعي م�ع ب�ذلھم غای�ة وس�عھم ف�ي 
  استنباطھ من أدلتھ".

بأنھ :" اس�تفراغ أغل�ب الفقھ�اء الجھ�د لتحص�یل ظ�ن  )٢(ویعّرفھ آخر

                           
) وھو الدكتور عبد الناصر توفیق العطار ، في بحث "التعریف باالجتھاد ١(

ي العالم اإلسالمي بجامعة الجماعي" المقدم لندوة االجتھاد الجماعي ف
 ١اإلمارات ، انظر : أبحاث االجتھاد الجماعي في العالم اإلسالمي ج

  .٣١ص
: االجتھاد الجماعي في المجید السوسوة الشرفي في كتابھ ) وھو الدكتور عبد٢(

  .٤٦، ص٦٢التشریع اإلسالمي ، سلسلة كتاب األمة ، العدد 
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ھم على الحكم بعد لبیتبحكم شرعي بطریق االستنباط واتفاقھم جمیعاً أو أغ
  .التشاور"

وھذا الرأي یحصر االجتھاد الجماعي ف�ي المجتھ�دین دون غی�رھم، 
ال یك��ون  )١(عل�ى معن�ى: أن أي رأي جم�اعي یص�در م�ن غی�ر المجتھ�دین

ول���و ك���انوا ق���ادرین عل���ى النظ���ر واالجتھ���اد، ب���أھلیتھم اجتھ���اداً جماعی���اً، 
أن یك��ون م��ن  ـ عن��دھم ـ  ألّن م��ن ش��رط االجتھ��اد الجم��اعيالعلمی��ة، 

  المجتھدین دون غیرھم.

م��ع أّن��ھ یمك��ن تحص��یل اجتھ��اد ص��ائب وحك��م مناس��ب م��ن تش��اور 
وإْن ل��م الق��ادرین عل��ى االجتھ��اد مجموع��ة خّی��رة م��ن أھ��ل العل��م وت��داول 

یكونوا ب�أفرادھم ق�د بلغ�وا رتب�ة االجتھ�اد، مم�ا یجع�ل ھ�ذا االش�تراط غی�ر 
  أصوب األحكام. ضروريٍّ بحال، فإّن تألَُّب األفھام یوصل إلى

وھذا مما یختلف ب�ھ االجتھ�اد الجم�اعي ع�ن االجتھ�اد الف�ردي، ف�إّن 
االجتھ��اد الف��ردي ال ب��ّد فی��ھ م��ن تحق��ق ش��رط المجتھ��د ال��ذي ت��وافرت فی��ھ 
شروط االجتھاد التي وضعھا أھل األصول، ألّنھ إنما یفّكر وحده، وینظ�ر 

ث�ة لوح�ده، وحده، وسیقدر وحده، وسیصدر الحكم الشرعي المناس�ب للحاد
وال ش��ّك أّن ھ��ذا العم��ل بمجموع��ة ال یتأھ��ل ل��ھ إال م��ن ت��وافرت ش��روط 
المجتھد القادر على االس�تنباط واالس�تثناء وتوجی�ھ األدل�ة ودف�ع التع�ارض 
الذي یظھر بین النصوص وما یحقق مقصود الشارع ما لألشباه والنظ�ائر 

  للحادثة والواقعة وغیر ذلك حتى یحّصل الحكم الشرعي.
  

                           
بد الناصر العطار، ولكن حتى ) وھذا الشرط واضح في تعریف الدكتور ع١(

الدكتور السوسوة اشترط ذلك وذكر في شرحھ لتعریفھ أن ھذه الجماعة 
 .٤٦تكون أغلب العلماء المجتھدین أو أكثرھم " یراجع المرجع نفسھ ص
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  مبحث الثانيال
  بین االجتھاد الجماعي والشورى واإلجماع

ھنال��ك عالق��ة كبی��رة ب��ین عملی��ات االجتھ��اد الجم��اعي ف��ي التش��ریع 
وبین وقائع الشورى، إال أّن الناس دائماً یجعلون الشورى في مجال مع�ّین 
غیر مجاالت االجتھاد، ظناً منھم، وھو ظن بان خط�ؤه، وال عب�رة ب�الظن 

  ما قد یلتقیان، وربما كانا أقرب إلى بعضھما مما نظن.البّین خطؤه. فإنھ

جماع عالقة أصولیة ما، نس�عى كذلك ما بین االجتھاد الجماعي واإل
لتوض�یح ھ��ذه العالق��ة ب��ین االجتھ��اد والش��ورى وب��ین االجتھ��اد واإلجم��اع، 
لی��زداد تص��ّورنا لالجتھ��اد واالجتھ��اد الجم��اعي وس��عتھ ووس��ائلھ وطرق��ھ 

  وأدواتھ.

  االجتھاد الجماعي والشورى: أوالً: بین

إّن أكثر ما یعتمد علیھ االجتھاد ھ�و التق�دیر لألم�ر أو التص�رف أن�ھ 
مصلحة أو موافٌق للمص�لحة، وھ�ذا م�ا تق�وم علی�ھ الش�ورى، ول�ذلك یلتق�ي 
االجتھاد الجماعي مع الشورى في كونھما تقدیراً من أھل النظ�ر والتق�دیر 

و موافق للمصلحة بعد االطمئن�ان أّن ھذا األمر أو ھذا التصّرف مصلحة أ
  على أنھ موافق للشرع، معتضد بنّصھ أو روحھ.

وھذا ما كان علیھ األم�ر عن�د س�لفنا الص�الح، ب�ل ھ�و م�ا أرش�د إلی�ھ 
 عنھم ومن اتبعوھم بإحسان إلى هللاأصحابھ الكرام رضي  نبّي الرحمة 

 ی��وم ال��دین: أن یعتم��دوا ف��ي الوص��ول إل��ى األحك��ام وتحص��یل م��ا یواف��ق
الشرع من المنافع واألحوال، وما قد یستجّد من األمور التي لم  ی�أت فیھ�ا 

  نّص من كتاب أو سّنة؛ أن یكون الحكم فیھا باستشارة أھل الفقھ والذكر.

ق�ال: قل�ت ی�ا رس�ول هللا! أرأی�ت إن ع�رض لن�ا  فعن اب�ن عب�اس 
 : ( تجعلونھ ش�ورىأمر لم یْنزل فیھ قرآن ولم تمض فیھ سنة منك! قال 
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  .)١(بین العابدین من المؤمنین وال تقضونھ برأي خاصة) 

قال: قلت یا رسول هللا! إْن نزل بنا أمر لیس فیھ بیان  وعن علي 
 )٢(: ( ش�اوروا فی�ھ الفقھ�اء والعاب�دین أمر وال نھ�ي فم�ا ت�أمرني؟  ق�ال 

  . وھذا ھو االجتھاد الجماعي بعینھ.)٣(وال تمضوا فیھ رأي خاصة)

ب بن رافع رحمھ هللا تعالى وھ�و ینق�ل لن�ا ح�ال لمسیّ وھو ما یؤكده ا
إذا ع�رض عل�یھم أم�ٌر جدی�د ل�م یك�ن فی�ھ كت�اب أو  أصحاب رسول هللا 

أث�ٌر،  سنة فقال :" كانوا إذا نزلت بھ�م قض�یة ل�یس فیھ�ا م�ن رس�ول هللا 
وھ�ل ك�ان  )٤(جمع�وا، ف�الحق فیم�ا رأوا، ف�الحق فیم�ا رأوا"أاجتمعوا لھ�ا و

  ي إالّ ھذا !!.االجتھاد الجماع

عالق��ة  الش��ورى واالجتھ��اد الجم��اعي أن ب��ینوم��ن ھن��ا یتض��ح جلی��اً 
، ب��ل یتأك��د أن الش��ورى طری��ق ب��ّین م��ن ط��رق االجتھ��اد الجم��اعي قوی��ة

ف��ي األم��ور والقض��ایا ووس��یلة م��ن وس��ائلھ، یحس��ن اس��تخدامھا، ال س��یما 
بط��ة بالمص��لحة، ألّن تق��دیر المص��لحة وترجیحھ��ا عل��ى م��ا تروالمس��ائل الم

عترضھا من المفاسد یحتاج في الغالب إلى التقاء األنظار وتالقح األفك�ار ی

                           
): وفیھ ١٧٨ص١) أخرجھ الطبراني في الكبیر وقال في مجمع الزوائد (ج١(

 لحدیث.عبد هللا ابن كیسان، قال البخاري: منكر ا
) وفي ھذا إشارة إلى وجوب الحرص على انتقاء الصالحین وأھل الورع في ٢(

الدین ومن ُعرف باالستقامة بل بكونھ عابداً ذاكراً حریصاً على أمر دینھ 
قویاً في الحق محباً ألھل الخیر، وال ینبغي أن ُیحرص على الخبرات ولو 

ء الخلق وقلة الدین كانوا بعیدین عن االستقامة أو كانوا معروفین بسو
والتساھل في العبادة، فھؤالء ال خیر فیھم وإن كانوا في تخصصھم 

 عالمین!!..
) أخرجھ الطبراني في األوسط. والدارمي في السنن باب التورع عن الجواب ٣(

عن أبي سلمة بلفظ:  ٥٢ص ١ج ١١٧فیما لیس فیھ كتاب وال سنة ، برقم 
) ١٧٨ص١ل في مجمع الزوائد (ج(ینظر فیھ العابدون من المؤمنین) وقا

 اھـ. عن روایة الطبراني: "رجالھ موثقون من أھل الصحیح"
ع عن الجواب فیما لیس فیھ ) أخرجھ الدارمي في سننھ في المقدمة باب التورّ ٤(

 .٥٢ص ١، ج١١٥كتاب وال سنة ، برقم 
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  .وتعاضدھا لینتھي إلى رأي جماعي مبارك

  بین االجتھاد الجماعي واإلجماع:ثانیاً: 

إل��ى أّن االجتھ��اد الجم��اعي ھ��و اإلجم��اع  )١(ذھ��ب بع��ض الب��احثین
عي فھو ما المعروف في كثب أصول الفقھ وقد قال: " وأما االجتھاد الجما

یع��رف ف��ي كت��ب أص��ول الفق��ھ باإلجم��اع، وھ��و اتف��اق المجتھ��دین م��ن أم��ة 
محمد ص في عصر من العصور على حكم شرعي غی�ر عص�ر الرس�ول 

  ص ".

إال أن���ھ ج���اء بم���ا یھ���دم م���ا ق���رره م���ن ت���رادف االجتھ���اد الجم���اعي 
واإلجم�اع األص�ولي، ح�ین ق�ال: " وم��ا یعق�د اآلن م�ن ن�دوات وم��ؤتمرات 

الجتھاد الجماعي، والذي یمّثلھ في مجتمعنا الحاضر مجمع إنما ھو سعي ل
البح��وث اإلس��المیة حی��ث یعق��د العلم��اء ف��ي ك��ل ع��ام م��ؤتمراً إس��المیاً ف��ي 
رح�اب األزھ��ر الش�ریف یستعرض��ون فیھ��ا م�ا یج��د م�ن الوق��ائع والقض��ایا 

  .)٢( التي تستحدث لیعطوھا الحكم المناسب لھا من أحكام الشریعة"

ُیعقد الیوم من الندوات والم�ؤتمرات ال تنتھ�ي إل�ى  إذ یقال لھ: إّن ما
حكم متف�ق علی�ھ، وإنم�ا الغال�ب الظ�اھر أن العلم�اء ف�ي ك�ل ن�دوة م�ن ھ�ذه 
الن�دوات وف�ي ك�ل م��ؤتمر م�ن ھ�ذه الم��ؤتمرات ی�دیرون خالف�اً كبی��راً ـ ال 
اتفاق���اً ـ ف���ي الوق���ائع والمس���تجدات وغیرھ���ا مم���ا یع���رض عل���یھم فیھ���ا، 

عھم، بینم�ا االجتھ�اد الجم�اعي مج�رد إدارة لعملی�ات واإلجماع اتفاقھم جم�ی
االجتھاد والنظر والت�داول جماع�ة ال أف�راداً، ھ�ذا ھ�و االجتھ�اد الجم�اعي، 
ثم قد ینتھي االجتھاد الجماعي إل�ى اتف�اق غالبی�ة األعض�اء، أو إل�ى اتف�اق 
جمی��ع األعض��اء، ف��إذا اتف��ق غالبی��ة األعض��اء؛ ف��ال یك��ون إجماع��اً، ألّن 

فاق جمیع المجتھدین، وإن انتھى االجتھ�اد الجم�اعي إل�ى اتف�اق اإلجماع ات
جمیع األعض�اء، ك�ذلك ال یك�ون إجماع�اً، ألن أعض�اء المجم�ع الفقھ�ي أو 

                           
 ١) ھو الدكتور الطیب خضري السید، في كتابھ: االجتھاد فیما ال نّص فیھ، ج١(

 .٨٣ص 
 ) المرجع السابق ، نفسھ.٢(
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المجلس الشرعي أو مجمع البحوث أو أعضاء أیة مؤسس�ة م�ن مؤسس�ات 
االجتھاد الجم�اعي ال یمثل�ون جمی�ع المجتھ�دین م�ن علم�اء األم�ة ف�ي ذل�ك 

ك��ان األعض��اء كلھ��م مجتھ��دین ب��أفرادھم، ألن اإلجم��اع  العص��ر، ھ��ذا إنْ 
اتفاق المجتھ�دین، ون�ادراً م�ا یتحق�ق ھ�ذا األم�ر، أن یك�ون ك�ل عض�و م�ن 
أعضاء مؤسسات االجتھاد الجماعي مجتھداً بل�غ رتب�ة االجتھ�اد وت�وافرت 

  فیھ شروط المجتھد التي شرطھا األصولیون. 

م���ن ط���رق االجتھ���اد  اإلجم���اع ال یمتن���ع أن ُیعتب���ر طریق���اً  إال أنّ 
وذلك إلمكان أن یكون اإلجم�اع طریق�اً ومصدراً من مصادره، الجماعي، 

المواق�ف، وإلمك�ان والعتبار المصالح المترتبة على األفعال والتص�رفات 
الوص��ول إل��ى رأي ج��امع ف��ي أن ھ��ذا األم��ر ص��الٌح وأّن ھ��ذا األم��ر غی��ر 

  صالح، إذ األمة ال تجتمع على ضاللة.

اإلجم��اع ف��ي الحقیق��ة عل��ى ث��الث  ف��إنّ  كم��ا تق��ّرر؛إْن ك��ان األم��ر و
  مراتب:

  المرتبة األولى: اإلجماع الضروري:

وھو اإلجماع الذي انعقد على مستند شرعي مقطوع ب�ھ م�ن الكت�اب 
أو السنة، وھذا النوع م�ن اإلجم�اع ھ�و ال�ذي یكفّ�ر منك�ره، وُیح�ّد جاح�ده، 

ر الشرعیة المعلوم�ة وال یجوز القول أو العمل على خالفھ، ومسائلھ األمو
م��ن ال��دین بالض��رورة، فألنھ��ا معلوم��ة م��ن ال��دین بالض��رورة؛ فاإلجم��اع 
علیھا ضروري، وألنھا معلومة علماً ضروریاً ال یج�وز الق�ول بخالف�ھ أو 
العمل  على خالفھ، ولذلك یكفّر منك�ره ویعاق�ب جاح�ده.كوجوب الص�الة، 

لزن�ا والخم�ر ووجوب الصیام، ووجوب الزكاة، ووجوب الح�ج، وتح�ریم ا
  وقتل النفس بغیر حق، وأكل أموال الناس بالباطل. 

وھذا النوع من اإلجم�اع ال یمك�ن أن یلتق�ي م�ع االجتھ�اد الجم�اعي، 
ألنھ أمر محسوم، قد قطع فیھ الشرع بحكم ال یحتمل تخصیص�اً وال نس�خاً 
وال ت��أویالً وال یقب��ل االجتھ��اد، وبالت��الي ال ی��دخل فی��ھ أي ن��وع م��ن أن��واع 

تھاد، مھما كان قویاً، ومھما تعاضدت فی�ھ العق�ول واألذھ�ان م�ن أھ�ل االج
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  الفكر والنظر والتقدیر. 

  المرتبة الثانیة: اإلجماع األصولي:

وھو اإلجم�اع ال�ذي یعرف�ھ األص�ولیون بتعریف�ات تلتق�ي عن�د الق�ول 
عل�ى أم�ر م�ن األم�ور بع�د وف�اة  بأنھ :" اتفاق المجتھدین من أمة محمد 

  ".النبي 

ا النوع من اإلجماع ف�ي واق�ع األم�ر ال ُیع�رف أن�ھ وق�ع، أو أّن�ھ وھذ
 –ل�م یق�ع فع�الً واإلجماع یج�وز عق�الً من ُبنَي علیھ حكم، ولذلك فھو نوع 

  . -لمفیما عُ 

ولذلك فیستبعد أن یلتقي مع االجتھاد الجماعي في شيء، مع أنھ من 
االتف�اق ظاھر تعریف األصولیین لھ ھو نوع اجتھ�اد جم�اعي ب�ل حقیقت�ھ: 

  على أمر من األمور بطریق اجتھاد أھل النظر والتقدیر.

  وسبب استبعاده أمران:

أولھما: أّن ھذا اإلجماع ال بّد فیھ من اتفاق جمیع المجتھدین من أمة 
، بینما االجتھاد الجماعي ال یشترط فیھ اتف�اق جم�یعھم، ب�ل ص�ّح محمد 

  وقام باتفاق بعضھم.

تفق��ین ف��ي حال��ة اإلجم��اع غی��ر ش��روط األم��ر الث��اني: أّن ش��روط الم
المتفقین ف�ي ح�االت االجتھ�اد الجم�اعي، ف�المتفقون ف�ي اإلجم�اع ال ب�ّد أن 
یكون كّل واحد منھم مجتھداً بذاتھ من غیر معاضدة أو مساعدة م�ن آخ�ر، 
أم�ا ف��ي االجتھ��اد الجم�اعي فال��ذین یتفق��ون ال یش�ترط أن یكون��وا مجتھ��دین 

ف��ي كت��بھم، ب��ل بش��يء م��ن التخفی��ف  ب��المعنى ال��ذي ش��رطھ أھ��ل األص��ول
  وتقلیل الشرائط في األھلیة والقدرة االجتھادیة.

  المرتبة الثالثة: اإلجماع الُشوِرّي:

وھ��و ال��ذي یق��وم عل��ى تش��اور أھ��ل الح��ّل والعق��د م��ن أھ��ل الخب��رة 
فیتفقون ـ بناًء عل�ى الش�ورى ـ عل�ى أم�ر أن�ھ  واالختصاص والعلم والفقھ،
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ف�ق للمص�لحة المعتب�رة ش�رعاً، أو أن�ھ ال ح�رج مصلحة لألم�ة، أو أن�ھ موا
فی��ھ، أو أن��ھ واج��ب أو أن��ھ مح��رم، وذل��ك اس��تناداً إل��ى القواع��د الش��رعیة، 
والمب��ادئ التش��ریعیة، والقواع��د الفقھی��ة، م��ن بع��د النظ��ر ف��ي النص��وص 

  الشرعیة واستعمال القواعد األصولیة االستنباطیة فیھا.

جتھاد جماعي ال یشكل كونھ ھو في الحقیقة ا يّ فھذا اإلجماع الشورِ 
  كذلك على أحد لوضوحھ.

: فقال ، ومن أجل ذلك جعل هللا تعالى أمر األمة شورى بینھم
ألّنھم ما إْن تدارسوا  )١( چڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹچ

وتشاوروا في أمر من أمورھم؛ إال ُھدوا إلى الرشاد، كما ُرِوَي في 
الصالة  والسالم: ( ما تشاور قوٌم قط  الحدیث النبوي على صاحبھ أفضل

  . وھو مقصود االجتھاد الجماعي بال ریب.)٢(إالّ ُھدوا إلى أرشد أمرھم )
ب�ل إنن��ا یمك��ن أن ن��ّدعي أن أكث��ر م��ا قی��ل إن��ھ إجم��اع؛ ھ��و م��ن قبی��ل 
اإلجماع الش�وري ال�ذي یق�ع االتف�اق ب�ھ عل�ى أم�ر م�ن األم�ور مم�ا ذكرن�ا 

  وقائعھ في المبحث السابق. 
أنن��ا ننّب��ھ إل��ى أّن االجتھ��اد الجم��اعي ق��د یك��ون س��بیالً ووس��یلة  إالّ 

النعقاد اإلجماع بطریقھ، وھو قلی�ل الوق�وع والحص�ول، كم�ا س�یأتي ـ ف�ي 
المبحث القادم ـ في أمر خالفة أبي بكر الصدیق رضي هللا عنھ بعد لحوق 

  الرسول الكریم بالرفیق األعلى علیھ الصالة والسالم.
  

                    

                           
  .٣٨) سورة الشورى ، ١(
 ٥) أخرجھ ابن أبي شیبة في المصنف ، باب المشورة من أمر بھا ، ج٢(

 .٢٩٨ص
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  المبحث الثالث
  تاریخ االجتھاد الجماعي

ل��م یك��ن االجتھ��اد الجم��اعي م��ن ص��نیع المعاص��رین وإنش��ائھم، ول��م 
تظھر الحاجة إل�ى االجتھ�اد الجم�اعي م�ن خ�الل مجموع�ة أو جماع�ة م�ن 
أھل النظر والتقدیر ف�ي الق�رون المت�أخرة م�ن ت�اریخ الفق�ھ والتش�ریع، ب�ل 

ذ أن ب�دأ التش�ریع وم�ورس الفق�ھ عل�ى  كان االجتھ�اد الجم�اعي ممارس�اً من�
منھاج النبوة وفي عصر التشریع األول ومنذ القرون األول�ى الخی�رة لھ�ذه 

  األمة األمّیة الشاھدة على األمم، وتأكید ذلك فیما یلي.

  أوالً: االجتھاد الجماعي في عصر النبوة     

��نِّّي وعل��ى العھ��د النب��وي ك��ان م��ن منھ��اج النب��و ة فف��ي العص��ر السُّ
استصدار األحكام والمواقف الشرعیة بطریق االجتھاد الجم�اعي، ویكفین�ا 

  أن نمّثل لذلك بوقائع تقرر المطلوب، ومن ذلك:

  ـ الحكم في أسرى بدر: ١

زْل ف��ي أم��ر أس��ارى ب��در ش��يء م��ن الق��رآن یحك��م ف��ي ش��أنھم، ل��م یْن��
الحكم فیھم بطریق االجتھاد، ولكن�ھ علی�ھ الص�الة والس�الم  فجعل النبي 

ل�م یحك�م ف�یھم باجتھ��اده وح�ده، وإنم�ا جع�ل االجتھ��اد جماعی�اً، حی�ث جم��ع 
رؤوس أص��حابھ مم��ن ُیع��رف ف��یھم ال��رأي والنظ��ر والتق��دیر، ف��ألقى إل��یھم 
بالمس��ألة، یق��ول لھ��م: ( م��ا ت��رون ف��ي ھ��ؤالء األس��ارى؟)، فب��ادر ك��لٌّ بم��ا 
 یرى، فقال أب�و بك�ر الص�دیق رض�ي هللا عن�ھ: " ی�ا نب�ي هللا! ھ�م بن�و الع�مّ 

ن تأخذ منھم فدیة، فتكون لنا قوة على الكف�ار، فعس�ى هللا أوالعشیرة، أرى 
:( ما ترى یا اب�ن الخط�اب؟) فق�ال  أن یھدیھم لإلسالم" فقال رسول هللا 

عمر رضي هللا عنھ :" ال وهللا یا رسول هللا! ما أرى الذي رأى أب�و بك�ر، 
م��ن عقی��ل فیض��رب ولكّن��ي أرى أن تمكّن��ا فنض��رب أعن��اقھم، ف��تمّكن علّی��اً 
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عنقھ، وتمّكني م�ن ف�الن ـ نس�یباً لعم�ر ـ فأض�رب عنق�ھ، ف�إن ھ�ؤالء أئم�ة 
  الكفر وصنادیدھا".

، وفي )١( ما قال أبو بكر ولم یھَو ما قال عمر" فھِوَي رسول هللا 
  ې    ېۈ  ۈ    ٷ   ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېچ  ذلك نزل قول هللا تعالى:

                                         
  . )٢( چ        

فھذه صورة جلیة من ص�ور االجتھ�اد الجم�اعي ال�ذي انتھج�ھ النب�ي 
 وبیان ذلك:على عھده في تقریر األمور وإقرار األحكام ،  

ـ أّن المسألة مسألة حادثة وواقعة مس�تجدة ل�یس فیھ�ا حك�م ش�رعي  أ
  ظر فیھ المسلمون.قد سبق فیھ وحي أو نزل فیھ شرع أو ن

بحث فیھا مع أھل النظر والتقدیر من أصحابھ مثل  ب ـ أّن النبي 
أبي بكر وعمر وابن رواح�ة وغی�رھم رض�ي هللا ع�نھم، بح�ث فیھ�ا معھ�م 

  الحكم الشرعي المناسب الذي یجب أن یحكموا بھ على أسارى بدر.

ج ـ أّن كّل واحد من ھؤالء نظ�ر ف�ي المس�ألة وق�ال بم�ا ی�راه أق�رب 
  إلى الحكم الشرعي المناسب للحادثة.

وافق ما رآه بعض اآلراء التي قیلت ألمر ظھر ل�ھ،  د ـ أّن النبي 
ولعّل األصوب أن یقال: وافقھ الرأُي ال�ذي قی�ل فج�اء حاكی�اً لم�ا رآه علی�ھ 

  السالم، فقّدمھ.

ھـ ـ أّن الظاھر موافقة اآلخرین ممن خالفوا في ال�رأي لرأی�ھ تق�دیماً 

                           
أخرجھ مسلم في كتاب الجھاد، باب اإلمداد بالمالئكة في غزوة بدر، برقم  )١(

بشرح النووي، وأبو داود كتاب الجھاد  ٣٠٨-٣٠٥ص ١٢، ج ٤٥٦٣-٥٨
، والترمذي في تفسیر القرآن باب ٢٦٩٠في فداء األسیر بالمال، برقم  باب

  .٣١٨١ومن سورة األنفال برقم 
. وراجع: تفسیر القرطبي ( الجامع ألحكام ٦٨ – ٦٧) سورة األنفال، ٢(

 .٤٠٤ – ٤٠٢ص ٧ج ٤القرآن) م
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  لیھ السالم، فاتفقوا بظاھرھم أو بأكثرھم لما انتھوا إلیھ.الجتھاده ع

وھ��ذا ص��ورة االجتھ��اد الجم��اعي ال��ذي ی��دار ف��ي ك��ل مؤسس��ة م��ن 
  مؤسساتھ. 

  

  ـ أْمر الخروج إلى أُحد:٢

، وواقع��ة أخ��رى م��ن وق��ائع االجتھ��اد الجم��اعي عل��ى عھ��د النب��ي 
للح�رب  بقدوم ق�ریش وھي أمر الخروج إلى أحد، وذلك لَّما سمع النبي 

فجمع من رؤوس الصحابة رضوان هللا علیھم ومعھم عبد هللا ب�ن أب�ي ب�ن 
سلول، فعرض رأیھ في عدم الخروج إلیھم والمكوث ف�ي المدین�ة حت�ى إذا 
ما جاءوا ودخلوا المدینة قاتلھم المسلمون على أف�واه األزق�ة، والنس�اء م�ن 

م:( فإن رأی�تم فوق البیوت، فقال لھم مستوضحاً رأیھم علیھ الصالة والسال
أن تقیموا بالمدینة وتدعوھم فإن أقاموا؛ أقاموا بشّر مقام، وإن دخلوا علینا 
قاتلن��اھم فیھ��ا) فوافق��ھ بعض��ھم، ورأى فری��ق آخ��ر الخ��روج إل��یھم خاص��ة 
جماعة من فضالء الصحابة ممن فاتھ الخروج في یوم بدر، وألّح�وا علی�ھ 

عل��یھم یق��ول لم��ن  بیت��ھ فل��بس ألمت��ھ وخ��رج ف��ي الخ��روج، ف��دخل النب��ي 
( م�ا  عل�ى الخ�روج: انثنى عزمھ وتحّرج أن یكون قد أك�ره رس�ول هللا 

، )١(ینبغي لنبيٍّ إذا لبس ألمتھ أن یضعھا حتى یحك�م هللا بین�ھ وب�ین ع�دّوه)
فی�ھ  وقد قرر الخروج، برأي جماعي، مبن�ّي عل�ى االجتھ�اد حی�ث ال ن�صّ 

م�ن ص�ور االجتھ�اد ذل�ك فك�ان  َي علیھ م�ن قب�ل، ول�م ی�ؤمر فی�ھ بش�يء.لِ تُ 

                           
 – ١٢٩ص ٢، والدارمي في السنن ج٣٥ص ٣) أخرجھ أحمد في المسند ج١(

الكامل في التاریخ البن األثیر، دار صادر بیروت بدون ، ، وانظر : ١٣٠
وما بعدھا، زاد المعاد في ھدى خیر العباد البن القیم، تحقیق  ١٤٨ص ٢ج

ص ٢م، ج١٩٩٩ھـ ١٤٢٠ ١محمد عبد القادر عطا ، دار التقوى مصر، ط
وما  ١٧٦، تھذیب سیرة ابن ھشام ، عبد السالم ھارون ، ص١٤٢ -١٤١

 بعدھا .
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بع��د اتخ��اذه  ، م��ع أّن ق�راره الجم�اعي عل��ى عھ��د المص�طفى الحبی��ب 
یصبح أمراً ملزم�اً للكاف�ة، ألن فعل�ھ وق�راره علی�ھ الص�الة والس�الم كقول�ھ 

  .دوال تردّ  وأمره وإرشاده كلھ دلیل شرعي في مقام الّنّص بال ریب

 ثانیاً: االجتھاد الجماعي في العصر الراشدي   

َ لمنھ�اج النب�وة وعض�اً  لم یغب عن سنن الخلفاء الراشدین ـ� اتباع�اً
علی��ھ بالنواج��ذ ـ الحك��م عل��ى األفع��ال والتص��رفات واستص��دار الق��رارات 
واستنباط األحكام بطریق االجتھاد الجماعي، وقد وقعت لھم وقائع ونزلت 
في عھدھم نوازل بحثوا عن أحكامھا باجتھاد جم�اعي ت�تالقح فی�ھ األفك�ار 

 ھمولي أم�روتلتقي عنده األذھان لیجتمعوا على رأي جامع یعزم أمیرھم و
على التزامھ وإقامة األمر عل�ى مقتض�اه، ونح�ن نج�د ممارس�ات الص�حابة 
رضي هللا عنھم لالجتھاد الجماعي على عھد الخلف�اء الراش�دین المھ�دیین، 

  مما یؤّكد أنھ طریق عدل معّبد لتقریر األحكام واستنباطھا.

  :الجتھاد الجماعي في عھد الصدیق أوالً: ا

قضایا ومسائل كثیرة عامة أو خاص�ة بطری�ق  لقد حسم الصدیق 
  االجتھاد الجماعي، ومثال ذلك وقائع منھا:

  

  ـ أمر الخالفة: ١

فق��د حس��م الص��حابة أم��ر الخالف��ة بطری��ق االجتھ��اد الجم��اعي حی��ث 
شوا في أمر اجتمع الصحابة رضوان هللا علیھم في سقیفة بني ساعدة وتناق

الخالف��ة وم��ن أح��ّق بھ��ا م��نھم، وھ��ل یك��ون الخلیف��ة م��ن المھ��اجرین أم م��ن 
األنصار؟ وبع�د نق�اش وأخ�ذ ورّد منق�ول ف�ي كت�ب الس�یرة والت�اریخ ُحس�م 
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  .)١(خلیفة لرسول هللا أمر الخالفة بتنصیب أبي بكر الصدیق 

في صحیح ابن حبان رحمھ هللا أن أبا بكر وعمر وأبا عبیدة رضي ف
ألب�ي  ال عم�رق�حی�ث األنصار في سقیفة بني س�اعدة   عنھم ساروا إلىهللا

ف�إذا  ،اوفخرج� !انطلق بنا إلى إخواننا من األنصار ننظر م�ا ص�نعوا :بكر
فلم�ا جلس�نا ق�ام " ، یق�ول عم�ر:مجتمعون في س�قیفة بن�ي س�اعدة األنصار 

یب�ة ف�نحن أنص�ار هللا وكت ،ا بع�دأّم� :خطیبھم فحمد هللا وأثن�ى علی�ھ ث�م ق�ال
وإذا ھ�م ق�د أرادوا أن  ،اإلسالم وقد دفت إلینا یا معشر المسلمین منكم دافة

فلم�ا س�كت أردت أن " :ق�ال عم�ر ".یختصوا باألمر ویخرجونا م�ن أص�لنا
مقال�ة ق�د أعجبتن�ي أری�د أن ـ أي نّمقت وأع�ددت ـ وقد كنت زورت  ،أتكلم

 ،الح�د وكن�ت أداري من�ھ بع�ضرض�ي هللا عن�ھ، أقولھا بین یدي أبي بك�ر 
 ،فكرھ��ت أن أغض��بھ ،أجل��س "فأخ��ذ بی��دي وق��ال ،وك��ان أحل��م من��ي وأوق��ر

ف��وهللا م��ا ت��رك مم��ا زورت��ھ ف��ي مق��التي إال ق��ال مثل��ھ ف��ي بدیھت��ھ أو  ،ف��تكلم
فم�ا ذك�رتم م�ن خی�ر ف�أنتم  ،أم�ا بع�د :فحمد هللا وأثنى علی�ھ ث�م ق�ال، أفضل

م أوس�ط ھ� ،لھ�ذا الح�ي م�ن ق�ریش ولن یعرف العرب ھذا األم�ر إالّ  ،أھلھ
فب��ایعوا أیھم��ا  ،وق��د رض��یت لك��م أح��د ھ��ذین ال��رجلین ،ونس��باً  الع��رب داراً 

فل�م أك�ره  ،وأخذ بیدي وید أبي عبی�دة ب�ن الج�راح وھ�و ج�الس بینن�ا ،شئتم
ك��ان وهللا ألن أق��دم فتض��رب عنق��ي ف��ي أم��ر ال  ،م��ن مقالت��ھ غیرھ��ا ش��یئاً 

رض�ي  بك�ر من أن أؤمر على قوم ف�یھم أب�و یقربني ذلك إلى إثم أحب إليَّ 
من�ا  ؛أن�ا ج�ذیلھا المحك�ك وع�ذیقھا المرج�ب :فق�ال فت�ى األنص�ار هللا عنھ،

 :فقل�ت ،فكثر اللغ�ط وخش�یت االخ�تالف ،أمیر ومنكم أمیر یا معشر قریش
  .)٢(فبایعتھ وبایعھ المھاجرون واألنصار ،فبسطھا !ابسط یدك یا أبا بكر

م�ن فمن الواض�ح أّن م�ا م�ورس ف�ي س�قیفة بن�ي س�اعدة ھ�و طریق�ة 
طرق االجتھاد الجماعي ال�ذي فی�ھ یت�داول أھل�ھ أم�َر قض�یٍة أو مس�ألٍة م�ن 
المس��ائل بحث��اً ع��ن الحك��م ال��ذي یناس��بھ، فك��انوا ف��ي ھ��ذه الس��قیفة ق��د ب��ذلوا 

                           
  وما بعدھا. ٣٢٥ص ٢الكامل في التاریخ ، البن األثیر ، ج ) راجع :١(
ص  ٦، وأصلھ في البخاري ج٤١٣برقم  ١٤٨ص  ٢) صحیح ابن حبان، ٢(

 .٦٤٤٢برقم  ٢٥٠٥ص  ٢، وج٦٧٩٣برقم  ٢٦٣٩
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وسعھم یعرضون آراءھم حول أشكل القضایا التي واجھت األّم�ة ف�ي تل�ك 
ل��یھم المرحل��ة الت��ي انتقل��ت فیھ��ا م��ن مرحل��ة االطمئن��ان ف��ي ك��ل م��ا ی��رد ع

بینھم، ولُنزول الوحي بالتْنزیل عل�ى  للوجود المبارك لصاحب التشریع 
قل��ب الحبی��ب المص��طفى خی��ر الوج��ود. فتناقش��وا مس��ألة الخالف��ة، وأیھ��م 

، وكل فریق یقّدم رأیھ ویسوق حجتھ، ألنصار؟أصلح لھا؛ المھاجرون أم ا
  حتى ترّجحت حجة أبي بكر ومن معھ رضي هللا عنھم أجمعین. 

وكتیب��ة ورس��ولھ، أنص��ار هللا  : أّنھ��ماس��تدل ب��ھ األنص��ار ومم��ا 
 أن یخ�تصّ  ف�ال ُیقب�ل ،المسلمین داف�ة من ھموقد دفت إلی وظھوره، اإلسالم

ھم، فط�البوا أن یك�ون م�نھم أمی�ر م�ن أص�ل ھمباألمر ویخرج�و المھاجرون
  ومن المھاجرین أمیر.

  استدلوا بحجج قویة، منھا: ومن معھ  ولكن أبا بكر 

: رضا وقبول جماھیر األمة وأصحاب الشوكة في الدولة، وھ�م أوالً 
 ،لھذا الحي م�ن ق�ریش العرب ھذا األمر إالّ قریش، فقال لھم: " لن یعرف 

  ".  ونسباً  ھم أوسط العرب داراً 

ثانی��اً: ال��نّص الّنب��وّي ال��ّدال عل��ى الجھ��ة الص��الحة لخالف��ة النب��وة ف��ي 
 )١(: ( األئم�ة م�ن ق�ریش )حراسة الدین وسیاس�ة ال�دنیا ب�ھ، وذل�ك قول�ھ 

. وفي مصنف ابن أب�ي ش�یبة : ( إّن )٢(وفي روایة: ( األمراء من قریش )
  .)٣(ھذا األمر في قریش )

عل�ى أحقّی�ة  ثالثاً: استدل عمر وأبو عبیدة ومجموع�ة المھ�اجرین 
  بأنھ:  أبي بكر بخالفة رسول هللا 

  ـ صاحبھ األول.

                           
، والبیھقي في ٦٩٦٢، برقم ٨٥ص  ٤) أخرجھ الحاكم في المستدرك ج١(

 .١٦٣١٧،١٦٣١٨، برقم ١٤٣ص  ٨السنن الكبرى ج
 .١٦٣٢٢، برقم ١٤٤ص  ٨أخرجھ البیھقي في السنن الكبرى ج )٢(
 .٣٢٣٨٩، برقم ٤٠٢ص  ٦) مصنف ابن أبي شیبة ج٣(
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  ـ ثاني اثنین إذ ھما في الغار.

إلمامة الصالة، وھي اإلمام الدینیة، ومن  ن رضیھ رسول هللا ـ م
كان أولى باإلمامة الدینیة فھو أحّق باإلمامة الزمنی�ة الت�ي ھ�ي والی�ة أم�ر 

  المسلمین.

وغیر ذلك مما استدلوا بھ فقبلھ األنصار وسلّموا لھم حتى انتھ�ى إل�ى 
 ة رسول هللا إجماع األّمة بأحقّیة أبي بكر الصدیق رضي هللا عنھ لخالف

  .بعد رسول هللا على أمر المسلمین 

وھذه الصورة من الصور النادرة التي ینتھي فیھا االجتھ�اد الجم�اعي 
االجتھ��اد الجم��اعي وس��یلة م��ن وس��ائل تحقی��ق  اإل��ى إجم��اع، فك��ان ھھن��

اإلجماع، إال أنھا لن تتك�رر ف�ي أي زم�ان غی�ر زم�ان الص�حابة رض�وان 
ن ممكن��اً متاح��اً ف��ي عص��رھم النحص��ارھم، هللا عل��یھم، ألن اإلجم��اع ك��ا

ومعرفتھم بأشخاصھم، وانحصار زمانھم وق�رنھم، وغی�ر ذل�ك مم�ا یجع�ل 
  اإلجماع منھم ممكناً وواقعاً، أّما بعد زمانھم؛ فال یكون األمر كذلك .

  قتال مانعي الزكاة: -٣

قض���یة م���انعي الزك���اة عل���ى رؤوس    ع��رض أب���و بك���ر الص���دیق
   .االجتھاد، وأبدى لھم رأیھ في وجوب قتالھم.والصحابة من أھل النظر 

:( أم��رت أن   فق��ال عم��ر: كی��ف تقات��ل الن��اس وق��د ق��ال رس��ول هللا
أقاتل الناس حتى یقولوا ال إلھ إال هللا ، فمن قال : ال إلھ إال هللا عصم منى 

    )١(مالھ ونفسھ إال بحقھ، وحسابھ على هللا ).

ق�االً ك�ان یؤّدون�ھ إل�ى رس�ول : ( وهللا ل�و منع�وني ع فقال أبو بك�ر
  لرأیھ بأمور منھا :  لقاتلتھم على منعھ) . وقد احتج   هللا

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹٹ   ۀ      ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ  ڱ  چ أّن قول���ھ تع���الى  -١

                           
، ومسلم في  ١٣٩٩) أخرجھ البخاري في كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة برقم ١(

 – ٣٢حتى یقولوا ال إلھ إال هللا ، برقم  –كتاب اإلیمان باب األمر بقتال الناس 
  .١٥٠- ١٤٩ص  ١، ج  ١٢٤
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 چ   ھ 
واألئمة من بعده، والمعن�ى: خ�ذ ی�ا رس�ول  عام یشمل الرسول )١(

ئمة في حراسة ال�دین وسیاس�ة ال�دنیا من األ هللا ویا من خلف رسول هللا 
  بھ من أموالھم صدقة .. الخ.

ف��ي الح��دیث اآلخ��ر ال��ذي ف��ي ص��حیح البخ��اري ق��ال:  أن النب��ي  -٢

(أمرت أن أقاتل الن�اس حت�ى یقول�وا ال إل�ھ إال هللا وأن محم�داً رس�ول هللا، 
ویقیم��وا الص��الة ویؤت��وا الزك��اة، ف��إذا فعل��وا ذل��ك ؛ عص��موا من��ي دم��اءھم 

لھم إال بحق اإلسالم )وأموا
)٢(

. وھم لم یؤتوا الزكاة فاستحقوا المقاتلة، وقد 

قال أبو بكر: الزكاة حق اإلسالم 
)٣(

 .  

ورّد عل��ى اس��تدالل عم��ر ب��ن الخط��اب وم��ن وافق��ھ م��ن الص��حابة  -٣
: ( أم�رت أن رضي هللا عنھم : كی�ف تقات�ل الن�اس وق�د ق�ال رس�ول هللا 

: " إّن الزكاة حق المال فقال أبو بكر أقاتل الناس ....) الحدیث السابق،
". قال النووي رحمھ هللا: " یرید أن القضیة قد تض�منت عص�مة دٍم وم�اٍل 
معلق���ة بإیف���اء ش���رائطھا، والحك���م المعل���ق بش���رطین ال یحص���ل بأح���دھما 

واآلخر معدوم "
)٤(

.  

ث��م ق��اس الزك��اة عل��ى الص��الة ق��ائالً : وهللا ألق��اتلن م��ن ف��ّرق ب��ین  -٤
ك��اة، ف��إّن الممتن��ع ع��ن أداء الص��الة یقاَت��ل بإجم��اع الص��حابة الص��الة والز

والمسلمین، فیجب أن یكون األمر كذلك مع الممتن�ع ع�ن أداء الزك�اة، رداً 
، وھ��و اس��تدالل مرض��ي عن��د الفقھ��اء )٥(للمختل��ف فی��ھ عل��ى المتف��ق علی��ھ

  واألصولیین. 

                           
 .١٠٣) سورة التوبة ،  ١(
 ١، ج  ٢٥) صحیح البخاري كتب اإلیمان باب ( فإن تابوا وأقاموا الصالة ..) برقم ٢(

 بفتح الباري . ٩٦-٩٤ص 
 .٩٦ص  ١) فتح الباري للحافظ ابن حجر ، ج  ٣(
 . ١٥٢ص  ١) شرح النووي لصحیح مسلم ، ج  ٤(
 ) راجع: شرح النووي نفسھ. ٥(
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وجم��اھیر الص��حابة ، فق��ّرروا قت��ال م��انعي الزك��اة  فوافق��ھ عم��ر 
، لم��ا س��اقھ م��ن الحج��ة  الً إل��ى رأي أب��ي بك��ر الص��دیق الص��دیق  ن��زو

القویة واالستدالل المقنع
)١(

  .  

وھنا لطیفة مھمة، وھي: أّن عم�ر ب�ن الخط�اب وم�ن مع�ھ رض�ي هللا 
عنھم مما حملھم على موافق�ة الص�ّدیق رض�ي هللا عن�ھ: إص�رار أب�ي بك�ر 

ت�ھ عل�ى عب�اد هللا، على قتال مانعي الزكاة، إذ إن أبا بك�ر المع�روف برحم
ف��ي خلق��ھ ، وقرب��ھ م��ن المص��طفى ف��ي إیمان��ھ، ال  وش��بھھ برس��ول هللا 

فوهللا ما  (( یكون حال أمثالھ اإلصرار على باطل أو شّر، وھو قول عمر :
ھو إال أن رأیت هللا عز وجل قد شرح ص�در أب�ي بك�ر للقت�ال فعرف�ت أن�ھ 

 رضوان هللا تعالى علیھم أجمعین.     ))الحق 

  تقسیم عطایا المسلمین:ـ  ٤

مس��ألة أخ��رى عل��ى الص��حابة  وك��ذلك ع��رض خلیف��ة رس��ول هللا 
لیجمعوا على رأي واحد فیھ�ا، وھ�ي: أم�ر تقس�یم العطای�ا عل�ى المس�لمین، 
حیث اختلفوا ھل یسّوى بین من أسلم قبل الفتح وبین من أس�لم بع�د الف�تح؟ 

  الفتح في العطایا؟. أم یفّضل الذین أسلموا قبل الفتح على الذین أسلموا بعد

أن ال یس��ّوى بی��نھم ف��ي العطی��ة، واح��تّج لرأی��ھ  فك��ان رأي عم��ر 
كم�ن دخ�ل  بقولھ: "ال نجعل من ترك دیاره وأموالھ مھ�اجراً إل�ى النب�ي 

  ". في اإلسالم كرھاً 

أن یسّوى ب�ین م�ن أس�لم قب�ل الف�تح  وكان رأي أبي بكر الصدیق 
:"إنم�ا أس�لموا �، وأج�ورھم عل�ى ومن أس�لم بع�د الف�تح واح�تج لرأی�ھ قائالً 

  هللا، وإنما الدنیا بالغ ".

إنم�ا  العطای�اأّن واخت�اروه، باعتب�ار  فرأى الن�اس رأي أب�ي بك�ر 
ال ارتباط لھا ب�درجات اإلیم�ان والتق�وى و للوفاء بالحاجات والضرورات،

                           
 .١٦٠ – ١٤٩ص  ١شرح النووي لصحیح مسلم ، ج  )  انظر: ١(
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واإلسالم، وإالّ لوجب التفریق بین من یقوم اللیل وبین م�ن ال یق�وم، وب�ین 
ثر في الصالة وبین المقّل، وبین من ینفق وبین من لیس كذلك، ونح�و  المك

 فیفض�ي األخ�ذ بالس�ابقة، ذلك، لو اعتبرنا استحقاق العطیة بدرجات التدین
  .إلى تراكٍم في األسبقیة ال ینتھي

مع أن رأي عمر قد یسوق بعضنا ما یوافقھ في الظاھر من القرآن، 
إلسالم وامتدحھم، كما في قولھ تعالى فإن هللا تعالى قّدم أھل السبق في ا

ٱ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  چوكقولھ تعالى )١(چۈ  ٷ  ۋ ۆ  ۆ  ۈ ڭ  ۇ  ۇچ
  .)٢( چٹ  ٹ  ڤ     ٹڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ

ولكن ال یصلح ذلك في تقدیمھم في األعطیات، ألّن الق�رآن ق�د ن�ّص 
  إلسالم الجنة.على أّن جزاء السبق في اإلیمان وا

  :االجتھاد الجماعي في عھد عمر  ثانیاً:

عل��ى أئم��ة الص��حابة ورؤوس��ھم م��ن أعالمھ��م  ك��ان اعتم��اد عم��ر 
وعلمائھم كابن مسعود وعلّي رض�ي هللا عنھم�ا وغیرھم�ا كبی�راً، ب�ل ك�ان 
الق�راء ھ�م أص��حاب مج�الس عم��ر ومش�اورتھ كھ�والً ك��انوا أو ش�باناً، كم��ا 

ـ كم�ا روي عن�ھ ـ یتع�وذ ب�ا�  ، بل كان )٣(أخرج البخاري في صحیحھ
 . )٤(من معضلة لیس لھا أبو حسن ـ كما قال سعید بن المسیب ـ

فكان رض�ي هللا عن�ھ یجم�ع علم�اء الص�حابة یش�اورھم ف�ي المس�ائل 
  فیھا، ومن ذلك مثالً:  التي ال نّص فیھا وال سّنة أو قضاء ألبي بكر 

  ـ حد الخمر :  ١

شاور الناس في حد الخمر وقال :" إن   ذلك أن عمر بن الخطاب

                           
 .١٢ـ١٠) سورة الواقعة، ١(
 .١٠٠) سورة التوبة، ٢(
 .٤٢٧٦) صحیح البخاري ، كتاب تفسیر القرآن حدیث رقم ٣(
  .. وأبو حسن ، ھو علّي بن أبي طالب ١٦ص ١) اعالم الموقعین ، ج٤(
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  الناس قد شربوھا واجترءوا علیھا".

وسببھ: أن خالد بن الولید كتب إلیھ: " إن الناس انبسطوا في الخم�ر 
  وتحاقروا العقوبة" .

فقال علّي: إن السكران إذا سكر ھذي، وإذا ھذي افترى، فاجعلھ حّد 
  الفریة" .

ح��ّد الفری��ة  فجع��ل عم��ر  وقیاس��ھ، ف��اجتمعوا عل��ى رأي عل��ّي 
  . )١(ثمانین جلدة"

  ـ أرض السواد: ٢

أالّ تقّسم أرض السواد مما فتحھا هللا على   كان رأي عمر 
المسلمین، وقال: كیف بمن یأتي من المسلمین یجد األرض قُسمت 

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  چ  وورثت عن اآلباء، ما ھذا برأي "، واستشھد بقولھ تعالى:
              ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې    ۅۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ۅ ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ۈ 

  ی     یی    ی                                  
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      پ     پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ                 

  .)٢(اآلیات چٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  

  شار المھاجرین األولین...فقالوا لھ: استشر. فاست

ُتقسم وما األرض والعلوج الذین  : فقال عبد الرحمن بن عوفـ 
بھا إالّ مما أفاء هللا على المسلمین، أي أنھا داخلة في مفھوم قولھ 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    چ تعالى:

  .)٣(اآلیة چٹ  ٹ  ٹ  ڤ   

  : توَقف.  ل عثمان وعلّي وطلحة وابن عمر وقاـ   

                           
  .٢١١ص ١) انظر : اعالم الموقعین ، ج١(
  . ١٠، ٩، ٨) سورة الحشر ٢(
  .٤١) سورة األنفال، ٣(
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إل���ى عش���رة م���ن األنص���ار، خمس���ة م���ن األوس،  فأرس���ل عم���ر 
وخمس���ة م���ن الخ���زرج م���ن كب���رائھم وأش���رافھم، وأخب���رھم ب���األمر، وم���ا 

 تمّخض من آراء، فقالوا جمیعاً: الرأي رأیك فنعم ما قلت وما رأیت.

ي أھلھا وضرب فقال: " قد بان لي األمر". وقرر إبقاء األرض بأید
  .)١(الخراج علیھم

 : االجتھاد الجماعي في عھد عثمان  ثالثاً:

متبع�اً لس�یرة الش�یخین أب�ي بك�ر وعم�ر رض�وان هللا  كان عثمان 
كم�ا اش�ترط علی�ھ الن�اس  علیھما في المنھج واالستنان بس�نة رس�ول هللا 

ین حین ولّوه علیھم وقّدموه بھذا الشرط عل�ى عل�ّي رض�ي هللا ع�نھم أجمع�
 أن یسیر على سیرة الشیخین.

كم�ن س�بقھ م�ن الخلف�اء المھ�دیین یبح�ث ف�ي أحك�ام   وعلیھ: كان 
الشریعة فیبدأ أوالً بالنظر عن حكم المسألة أو الحادث�ة ف�ي كت�اب هللا، ف�إْن 

، ف�إْن ل��م یج��د ف��ي س��نة ل�م یج��د ف��ي كت��اب هللا؛نظ�ر ف��ي س��نة رس��ول هللا 
لش��یخین، ف��إْن ل��م یج��د جم��ع ؛ بح��ث ع��ن حكمھ��ا ف��ي قض��اء ارس��ول هللا 

رؤوس الن��اس واستش��ارھم، فم��ا اتفق��وا علی��ھ؛ أخ��ذ ب��ھ، وم��ا اختلف��وا فی��ھ؛ 
رّجح بغال�ب ال�رأي وم�ا ی�راه أق�رب إل�ى الص�واب وأش�بھ ب�نّص الس�نة أو 

  الكتاب.

وقد ظھر ھذا المنھج بجالء في كثیر من المسائل التي عرض�ت ف�ي 
ابة رض�وان هللا ، فكان یبحث ع�ن حكمھ�ا بجم�ع رؤوس الص�حعصره 

علیھم وفقھائھم ممن عرف عنده أّنھ من أھل النظر والتق�دیر، وم�ن أش�ھر 
وقائع االجتھاد الجماعي في عصره: مس�ألة عبی�د هللا ب�ن عم�ر رض�ي هللا 
عنھما وقد قتل ُجفینة والھرمزان وابنة أبي لؤلؤة، ثأراً ألبیھ، وكان یقول: 

  ." وهللا ألقتلن رجاالً ممن شرك في دم أبي"

                           
  .٢٩٤- ٢٩٣ص ٢) راجع الفكر السامي ، للحجوي ، ج١(
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جماعة من الصحابة واألنصار وقال لھم :" أشیروا   فدعا عثمان
  علّي في ھذا الذي فتق في اإلسالم ما فتق".

  : أرى أن تقتلھ. فقال عليّ  -

  : "قُتل عمر باألمس ویقتل ابنھ الیوم"!. وقال بعض المھاجرین -

:" یا أمی�ر الم�ؤمنین! إن هللا ق�د أعف�اك  فقال عمرو بن العاص  -
ك��ون ھ��ذا الح��دث ك��ان ول��ك عل��ى المس��لمین س��لطان، إنم��ا ك��ان ھ��ذا أن ی

  الحدث وال سلطان لك".

: "أن��ا ول��ّیھم، وق��د جعلتھ��ا دّی��ة، واحتملتھ��ا ف��ي  فق��ال عثم��ان  -
  .)١(مالي"

وھكذا نجد أن االجتھاد الجم�اعي إنم�ا ك�ان أص�لھ ف�ي عھ�د الخالف�ة 
وا عن��ھ أخط��أوا باتباع��ھ وس��لوك طریق��ھ، ولّم��ا تخل�� الراش��دة، فرش��د الن��اسُ 

  أكثر مما أصابوا، ألنھم اعتمدوا رأي الواحد بدیالً عن رأي الجماعة.

 الجتھاد الجماعي في عصر التابعینثالثاً: ا   

لم تزل مناھج المسلمین وقیادتھم حتى في عصر التابعین تتبع كثیراً 
سبیل االجتھاد الجماعي في النظر إلى القضایا والوقائع التي تعرض لھ�م. 

م یك��ن الت��ابعون إل��ى الص��حابة بإحس��ان رض��ي هللا ع��نھم ق��د اس��تبدلوا ول��
اجتھاد األفراد باجتھاد الجماعة، لشعورھم أنھ من استبدال الذي ھ�و أدن�ى 

ف��ي اعتم��اد  بال��ذي ھ��و خی��ر، ل��ذلك بق��وا متبع��ین لص��حابة رس��ول هللا 
  االجتھاد الجماعي.

ة ف�ي اعتم�اد ومن أظھر ما یدلنا على انتھاج التابعین لمنھج الصحاب
لّم�ا ولِّ�َي عل�ى  االجتھاد الجماعي ما كان من أمر عمر بن عبد العزیز 

                           
، وانظر : االجتھاد والمنطق الفقھي ، ٢٣٩ص ٤) یراجع : تاریخ الطبري ج١(

  .٦٠د. مھدي فضل هللا ص
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ن�زل دار م�روان، فلم�ا  -على ساكنھا أفضل الصالة وأتّم التسلیم –المدینة 
صلّى الظھر دعا عشرة من فقھاء المدینة، ھ�م: ع�روة ب�ن الزبی�ر، وعبی�د 

ر  ب�ن س�لیمان، وس�لیمان هللا بن عتبة، وأبو بكر بن عبد الرحمن، وأبو بك
بن یسار، والقاسم بن محمد، وعبد هللا بن عبد هللا ب�ن عم�ر، وعب�د هللا ب�ن 
عامر، وخارجة ین زید، وھم في تلك األیام س�ادة الفق�ھ، فلم�ا دخل�وا علی�ھ 
أجلسھم، ثم حمد هللا وأثنى علیھ، وقال:" إّني إنما دع�وتكم ألم�ٍر ت�ؤجرون 

الح�ق، م�ا أری�د أن أقط�ع أم�راً إالّ ب�رأیكم  علیھ، وتكونون فیھ أعواناً على
  .)١(وبرأي من حضر منكم"

وعن عبد هللا بن المبارك رحمھ هللا تعالى قال : " كان فقھاء المدینة 
س��بعة، وك��انوا إذا ج��اءتھم المس��ألة دخل��وا فیھ��ا جمیع��اً فنظ��روا فیھ��ا، وال 
یقض���ي القاض���ي حت���ى یرف���ع إل���یھم ـ أي المس���ألة ـ فینظ���رون فیھ���ا 

  .)٢(رون"فیصد

 الجتھاد الجماعي في عصر تابعي التابعینرابعاً: ا   

واعتم��اد االجتھ��اد الجم��اعي ھ��و ال��ذي س��ار علی��ھ األم��ر عن��د ت��ابعي 
  التابعین، ونشیر إلى ذلك بأمرین:

  األمر األول:

أن اإلمام أبا حنیفة النعمان رضي هللا عنھ كان یتخذ م�نھج تحص�یل 
جتھ��اد الجم��اعي، بم��ا یمارس��ھ م��ن األحك��ام والوص��ول إلیھ��ا م��ن خ��الل اال

حلقات دروسھ ومجالس علمھ من عرض المسألة عل�ى طالب�ھ وك�لٌّ م�نھم 
یتكلّم في المسألة، ثّم یستخلص الرأي األقرب إلى الص�واب واألرج�ح ف�ي 

ھ�و ش�كل م�ن  ظّنھ، وال شّك أن الذي كان یحدث  ف�ي مج�الس أب�ي حنیف�ة

                           
آفاقھ، د.نادیة شریف  –أحكامھ  -) انظر: االجتھاد في اإلسالم، أصولھ١(

. عن اعالم ٢٦٧م ، ١٩٨٤ھـ ١٤٠٤، ٢لة، طالعمري، مؤسسة الرسا
  ، ولم أقف علیھ في الموضع المذكور.٨٥ – ٨٤ص ١الموقعین، ج

ھـ ١٤٠٤، ١) تھذیب التھذیب البن حجر العسقالني، دار الفكر بیروت ، ط٢(
 في ترجمة سالم بن عبد هللا. ٣٧٨ص ٣م ، ج١٩٨٤
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  أشكال االجتھاد الجماعي.

  األمر الثاني:

حك��اه الت��اریخ ع��ن م��نھج ت��ابعي الت��ابعین باألن��دلس ف��ي بع��ض  م��ا

قاض��ي  ~عص��ور الدول��ة األموی��ة أی��ام اإلم��ام یحی��ى ب��ن یحی��ى اللیث��ي 

قض��اتھا أیام��ھ، فق��د أنش��أ رحم��ھ هللا تع��الى مجلس��اً فقھی��اً للش��ورى بغ��رض 
النظ��ر ف��ي المش��كالت الفقھی��ة الت��ي تع��رض لھ��م، وق��د بل��غ أعض��اء ھ��ذا 

  .)١(یم التمیمي القرطبي ستة عشر عضواً المجلس بانضمام إبراھ

ثم من بعد ذلك تخل�ى ق�ادة األم�ة وجماع�ات العلم�اء عن�د النظ�ر ف�ي 
المسائل النازلة واإلفتاء فیھا عن االجتھاد الجم�اعي لیقیم�وا مكان�ھ اجتھ�اد 
األفراد وآراءھم مما زاد من االختالف وأظھر التحّزب والتشّیع إلى فئات 

وأحزاب.أع�اد هللا إلین�ا مج�د األم�ة وس�یرتھا  وجماعات وطوائف ومذاھب
  األولى بفضلھ وكرمھ ومّنھ فھو الكریم المنان.

  المبحث الرابع
  الحاجة إلى االجتھاد الجماعي في العصر الحاضر

لق���د ك���ان االجتھ���اد ف���ي العص���ور اإلس���المیة األول���ى یأخ���ذ ش���كلي 
رد االجتھ��اد والنظ��ر: ش��كل االجتھ��اد الف���ردي ال��ذي یق��وم عل��ى رأي الف���

وحكم��ھ وفتی��اه، وش��كل االجتھ��اد الجم��اعي الق��ائم عل��ى رأي المجموع��ة أو 
  الجماعة من العلماء.

أما في ھذا العص�ر ف�إن االجتھ�اد ینبغ�ي أن یك�ون اجتھ�اداً جماعی�اً، 
ویحس���ن التقلی���ل م���ن االجتھ���اد الف���ردي إالّ ف���ي ح���دود القض���ایا الفردی���ة 

ة والكب�رى فال�ذي یلی�ق واألحوال الشخصیة الضیقة، أّما في القضایا العاّم�

                           
عن بحث في  ) االجتھاد في اإلسالم، د. نادیة العمري ، الموضع نفسھ١(

 .١٧االجتھاد لزكریا البري مقدم لمؤتمر الفقھ اإلسالمي في الریاض، ص
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باس��تنباط أحكامھ��ا، والنظ��ر فیم��ا یناس��بھا م��ن األحك��ام والمواق��ف ھ��و أن 
یك��ون ذل��ك بطری��ق االجتھ��اد الجم��اعي، وذل��ك ألس��باب ق��د تجع��ل اعتم��اد 

  االجتھاد الجماعي ضروریاً أو حاجیاً.

  من تلك األسباب:

تعقّ���د مش���كالت الحی���اة المعاص���رة بص���ورة تس���تدعي تق���دیم  - ١
قھی��ة المناس��بة لھ��ا، ویقتض��ي ذل��ك النظ��ر الجم��اعي فیھ��ا، ألّن الحل��ول الف

تعقّ��دھا وتش��عبھا یجع��الن النظ��ر الف��ردي قاص��راً ع��ن اإلحاط��ة الممكن��ة 
  للتقدیر السلیم والحكم المناسب.

تكاثر النوازل والوق�ائع واألح�داث بدرج�ة یعج�ز األف�راد م�ن  - ٢
تلزم تض�افر إحاطتھا واإللمام بھا وتحدید ال�رأي الش�رعي حولھ�ا، مم�ا یس�

الجھود وتعاضد البح�وث واجتم�اع النظ�ر لتحص�یل ال�رأي الس�دید الج�امع 
  فیھا.

تعدد وتضارب االجتھادات الفردیة في كثیر من األمور الت�ي  - ٣
استحدثت في ھذا العصر، مما أوقع كثیراً من المسلمین في حیرة من أم�ر 

ض�یة دینھم في قضایا عدی�دة ف�ي مس�ائل الت�أمین وقض�ایا المص�ارف واألق
السیاس��یة وأم��ور المجتم��ع، وباالجتھ��اد الجم��اعي تتحق��ق وح��دة المرجعی��ة 

 وتزول الحیرة.

تجّرؤ من لیس بأھل لالجتھ�اد عل�ى االجتھ�اد، مم�ا أوج�د ف�ي  - ٤
المجتمع أنواع�اً م�ن المجتھ�دین فم�نھم م�ن جم�د عل�ى ظ�واھر النص�وص، 
ومنھم من أطل�ق العن�ان لعقل�ھ القاص�ر، وم�نھم م�ن اعتم�د عل�ى األع�راف 
غیر المعتبرة، ومنھم من أقام رأیھ على دع�اوى المقاص�د بغی�ر ھ�دى م�ن 
هللا، وغیر ذلك مم�ا تطل�ب قی�ام الفئ�ة الوس�ط مم�ن ینف�ون تحری�ف الغ�الین 
وتأوی��ل المبطل��ین عل��ى اجتم��اع وتع��اون لیحفظ��وا للن��اس دی��نھم، ولل��دین 

 خیره.

وم��ن أس��باب االحتی��اج إل��ى االجتھ��اد الجم��اعي ف��ي العص��ر  - ٥
م�ن ت�وفرت ف�یھم أھلی�ة االجتھ�اد ون�درتھم مم�ا یس�بب فراغ�اً  الحاضر قلّة
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شاسعاً ال ُیمأل إالّ بممارسة االجتھاد الجماعي الذي یس�ّد مس�ّد تت�وفّر ف�یھم 
 .)١(أھلیة االجتھاد بتعاضد وتعاون من لیسوا مجتھدین

لك��ل ھ��ذه األس��باب وال��دواعي وغیرھ��ا؛ تن��ادى العلم��اء ف��ي ھ��ذا 
 یق االجتھاد الجماعي.العصر إلى ضرورة اعتماد طر

ی�دعو إل�ى إنش�اء  ~فھذا الشیخ اإلمام محمد الط�اھر ب�ن عاش�ور  -

مجمع علمي یضّم كبار علماء الشریعة في ك�ل قط�ر إس�المي فیق�ول: "إّن 
أقّل ما یجب على العلماء في ھ�ذا العص�ر أن یبت�دئوا ب�ھ م�ن ھ�ذا الغ�رض 

العلم��اء  العلم��ي ھ��و أن یس��عوا إل��ى جم��ع مجم��ع علم��ي یحض��ره م��ن أكب��ر
بالعلوم الشرعیة في كل قطر إسالمي على اختالف م�ذاھب المس�لمین ف�ي 
األقطار ویبسطوا بینھم حاجات األمة ویصدروا فیھا عن وفاق فیما یتع�ّین 
عم��ل األم��ة علی��ھ، ویعلم��وا أقط��ار اإلس��الم بمق��رراتھم، ف��ال أحس��ب أح��داً 

 .)٢(ینصرف عن أتباعھم"اھـ

ی���دعو إل���ى اتخ���اذ االجتھ���اد  ~وھ���ذا ال���دكتور عل���ي حس���ب هللا  -

الجم��اعي س��بیالً إل��ى تحص��یل األحك��ام الش��رعیة واس��تنباطھا م��ن مظانھ��ا 
خاص�ة فیم��ا یتعل��ق بمع��امالت الن��اس بعض��ھم م��ع بع��ض فھ��و ی��رى أن م��ا 
یتعلق بالمعامالت االختالف فیھ " مجاف للنظام ومجانب للعدل، وخاص�ة 

ھنا إنما یفید فائدة عملیة إذا في البیئة الواحدة والبیئات المماثلة، واالجتھاد 
اتجھ وجھة جماعیة، بأن تكون ھناك جماعٌة من المجتھدین ینظ�رون فیم�ا 

ما یالئ�م  -مستعینین بآثار من آراء السابقین-جّد من الحوادث، ویستنبطون
أحوالھم من األحكام، وتكون أحكامھم ھذه نافذة في الناس، یلزمون جمیع�اً 

  .)٣(تضاھاباتباعھا، ویحكم القضاة بمق

                           
  .٣٦ – ٣٤) ینظر المبحث السابق، ص ١(
) مقاصد الشریعة اإلسالمیة، محمد الطاھر بن عاشور، المؤسسة الوطنیة للكتاب الجزائر، ٢(

 .١٤١الشركة التونسیة للتوزیع تونس، بدون، ص
ھـ ١٣٨٣، ٣سالمي، على حسب هللا، دار المعارف مصر ط) أصول التشریع اإل٣(

  .٨م،ص١٩٦٤
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یدعو إلى االجتھاد الجماعي في  ~وھذا الشیخ أحمد محمد شاكر  -

وض��ع الق��وانین وغیرھ��ا، ویق��رر أن " االجتھ��اد الف��ردي غی��ر من��تج ف��ي 
وضع القوانین، بل یكاد یكون حاالً أن یقوم بھ فرٌد أو أف�راد" وی�رى أن " 

لت وِّ دُ ر وُت�الجماعي فإذا تبودلت األفك�االعمل الصحیح المنتج ھو االجتھاد 
  .)١(اآلراء، ظھر وجھ الصواب إن شاء هللا" 

جع�ل  وھذا الدكتور یوسف القرضاوي حفظ�ھ هللا تع�الى ی�دعو إل�ى-
جماعیاً فیق�ول: " وینبغ�ي أن یك�ون االجتھ�اد  االجتھاد في عصرنا اجتھاداً 

في عصرنا اجتھاداً جماعیاً في صورة مجمع علمي یضّم الكفایات الفقھیة 
ص��در أحكام��ھ ف��ي ش��جاعة وحرّی��ة بعی��داً ع��ن ك��ل الم��ؤّثرات العالی��ة، وی

  .)٢(والضغوط االجتماعیة والسیاسیة " 
 :دي واالجتھاد الجماعي رائی�اً أن�ھثم یحدد العالقة بین االجتھاد الفر

"ال غن��ى ع��ن االجتھ��اد الف��ردي، فھ��و ال��ذي ینی��ر الطری��ق أم��ام االجتھ��اد 
أص�یلة مخدوم�ة، ب�ل إّن الجماعي، بما یق�ّدم م�ن دراس�ات عمیق�ة وبح�وث 

  . )٣(عملیة االجتھاد في حّد ذاتھا عملیة فردیة قبل كل شيء " 


  المبحث الخامس
  يـاد الجماعـس االجتھـأس

إّن االجتھاد الذي یعتمد ُجھد الفرد وُوس�عھ ُع�رف بأسس�ھ وش�روطھ 
ول��م تع��د ھن��اك حاج��ة ظ��اھرة إلع��ادة عرض��ھا أو بیانھ��ا. أّم��ا االجتھ��اد 

ھ على أسس راسیة راسخة ترسي ئازال في حاجة إلى بنالجماعي فھو ما 
 ،وترّسخ لھ بحیث یثمر لألّمة نفعاً كبیراً، حالً لمشكالتھا ه،لالجتھاد قواعد

                           
) انظر : االجتھاد ومقتضیات العصر، محمد ھشام األیوبي، دار الفكر ، عمان، بدون، ١(

، نقالً عن: الشرع واللغة ألحمد محمد شاكر ، ملتزم الطبع والنشر دار المعارف ٢٥٢ص
  .٩٥م ، ص١٩٤١مصر 

االنضباط واالنفراط، د. یوسف القرضاوي، دار التوزیع والنشر  ) االجتھاد المعاصر بین٢(
 .١٢م، ص١٩٩٤ھـ ١٤١٤اإلسالمیة، القاھرة، طبعة 

  ) المرجع نفسھ.٣(
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  وتذلیالً لعوائق انطالقھا للشھادة على األمم بإذن هللا تعالى وتوفیقھ.

ولو تص�ّورنا األس�س الت�ي یج�ب أن یق�وم علیھ�ا االجتھ�اد الجم�اعي 
  ا، یمكننا أن نقول: إّن أھّم أسس االجتھاد الجماعي ھي:ویتأسس بھ

  اعتبار المصالح العامة والخاّصة. -

  استیعاب النوازل والحوادث في األحكام الشرعیة. -

تق��دیر تغّی��ر األحك��ام بتغی��ر األزمن��ة واألمكن��ة واألح��وال والعوائ��د  -
  والنّیات.

  شمول حاجات الناس وقضایاھم بأفرادھم وجماعاتھم. -

  اعتماد التیسیر على العباد ما ظھر قصد الشارع إلیھ.-

  وبیان ھذه األسس على ما یلي:

  األساس األول
  ةـة والخاصّ ـح العامّ ـار المصالـاعتب

غالب م�ا یبح�ث فی�ھ االجتھ�اد الجم�اعي قض�ایا األم�ة العام�ة، وھ�ذه 
القضایا والمسائل یغلب علیھا أنھا تقوم عل�ى وف�ق المص�الح المتحقق�ة لھ�م 

متوقعة، ولذلك ال یتأسس اجتھاد جماعي یغفل اعتب�ار المص�الح العام�ة وال
  والخاصة، بل وال یتحقق إالّ بالحرص على تحصیل ھذه المصالح.

ول��یس تحص��یل المص��الح العام��ة والخاص��ة لألم��ة وأفرادھ��ا أم��راً 
مجافی�اً لمقاص�د الش�رع، أو مناقض�اً لمطلوبات�ھ، ب�ل ذل�ك م�ن ص�میم حف�ظ 

َعى مقاصد الشرع إالّ اوال یمكن أن ُتر ،ایة المقاصدالدین، ومن كمال رع

إل�ى  ~، ولق�د نّب�ھ اإلم�ام المحق�ق اب�ن الق�یم بجلب المصالح ودرء المفاسد

عظمة الش�ریعة وأحكامھ�ا القائم�ة عل�ى أس�اس اعتب�ار المص�الح فق�ال ف�ي 
بن�اء الش�ریعة فصل خصصھ لذلك في كتابھ [ أع�الم الم�وقعین ]:" فص�ٌل: 

وق�ع  ،ھذا فصل عظیم النفع ج�داً : اد في المعاش والمعاد على مصالح العب
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أوج�ب م�ن الح�رج والمش�قة  ،بسبب الجھ�ل ب�ھ غل�ط عظ�یم عل�ى الش�ریعة
ما یعلم أن الشریعة الباھرة التي ف�ي أعل�ى رت�ب  ،وتكلیف ما ال سبیل إلیھ

الش�ریعة مبناھ�ا وأساس�ھا عل�ى الحك�م ومص�الح  ف�إنّ  ،المصالح ال تأتي بھ
 ،ومص�الح كلھ�ا ،ورحمة كلھا ،وھي عدل كلھا ،عاش والمعادالعباد في الم
وعن الرحمة إل�ى  ،فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور ،وحكمة كلھا

فلیس�ت م�ن  ،وعن الحكمة إلى العبث ،وعن المصلحة إلى المفسدة ،ضدھا
 ،هللا ب���ین عب���اده فالش���ریعة ع���دلُ  ،دخل���ت فیھ���ا بالتأوی���لأُ  وإنْ  ،الش���ریعة

وعل�ى ص�دق  ،ة علی�ھوحكمت�ھ الدالّ� ،وظلھ في أرض�ھ ،ھورحمتھ بین خلق
  .)١(" أتم داللة وأصدقھا رسولھ 

وقد توصل الفقھاء باستقراء الشریعة إلى أن ھذه الشریعة ما جاءت 

ف��ي  ~إالّ لجل��ب المص��الح ودرء المفاس��د، حت��ى ذھ��ب اإلم��ام الش��اطبي 

وضع الش�رائع  "موافقاتھ" إلى اعتبار ھذه القضیة مسلّمة دینیة على :" أنّ 
ـ ال الشریعة وحدھا ـ إنما ھو لمصالح العباد ف�ي العاج�ل واآلج�ل "ویؤك�د 

یق���رر أنھ���ا ُوض���عت  ،أن اس���تقراء الش���ریعة اس���تقراًء ال ین���ازع فی���ھ أح���د
  .)٢(لمصالح العباد"

ویمكنن��ا أن نكث��ر ُنق��ول العلم��اء ف��ي تأكی��دھم أن اس��تقراء الش��ریعة 
  ءت لجلب المصالح ودرء المفاسد.أثبتت أن ھذه الشریعة السمحة إنما جا

  ٣( هللا تعالى شرع األحكام لمصلحة العباد" : "~قال الرازي(.  

  الش�ریعة كلھ�ا مص�الح، إم�ا ت�درأ ~وقال العز بن عبد السالم " :

                           
 .٣ص  ٣) أعالم الموقعین عن رب العالمین، ابن قیم الجوزیة، ج١(
) انظر : الموافقات في أصول الشریعة للشاطبي، تحقیق عبد هللا دراز، ٢(

م ، ١٩٩٤ھـ ١٤١٥ ١اھیم رمضان ، دار المعرفة بیروت، طوتخریج إبر
 .٣٢٢، ص٢ج

 .١٧٣ص  ٥) المحصول في أصول الفقھ، لفخر الدین الرازي، ج٣(
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  .)١(مفاسد أو تجلب مصالح " 

  االس��تقراء دّل عل��ى أّن هللا تع��الى ش��رع ~وق��ال البیض��اوي " :
   .)٢( تفضالً وإحساناً " أحكامھ لمصالح العباد

  ھذه الشریعة المطھرة السھلة السمحة مبنیة ~وقال الشوكاني " :

، ومن تتبع الوق�ائع الكائن�ة م�ن األنبی�اء، على جلب المصالح ودفع المفاسد
والقصص المحكیة في كتب هللا المنزلة، علم ذلك علم�اً ال یش�وبھ ش�كٌّ وال 

  .)٣("  تخالطھ شبھة..

  الیق�ین لنا حصل ومن عموم األدلة : " ~ابن عاشور وقال الشیخ

المقص�د لبة لجلب المصالح ودرء المفاسد، فانتظم لن�ا أّن بأّن الشریعة متط
  .)٤(من الشریعة ھو جلب الصالح ودرء الفساد"  األعظم

  غای��ة الش��ریعة ھ��ي مص��لحة ~وق��ال األس��تاذ ع��الّل الفاس��ي " :
  .)٥( اإلنسان "

 المقصد العام للش�ارع م�ن ~وھاب خالف وقال األستاذ عبد ال " :

تش�ریعھ ھ�و تحقی��ق مص�الح الن��اس بكفال�ة ض��روریاتھم وت�وفیر حاجی��اتھم 
  .)٦(وتحسینیاتھم " 

                           
 .١١ص  ١) قواعد األنام في مصالح األنام، للعز بن عبد السالم ، ج١(
 . ٦٢ص  ٣) منھاج الوصول للبیضاوي بشرح اإلبھاج، ج٢(
تحقیق عبد ٢٢٩، لمحمد علي الشوكاني، ص  ) أدب الطلب ومنتھى األرب٣(

 هللا یحیى السریحي مكتبة اإلرشاد صنعاء.
 بتصرف یسیر. ٦٤) مقاصد الشریعة اإلسالمیة، البن عاشور ، ص ٤(
 . ٧) مقاصد الشریعة ومكارمھا، األستاذ عالّل الفاسي ، ص ٥(
 .١٢٠) علم أصول الفقھ ، عبد الوھاب خالف، ص ٦(
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  ١(ناظماً ذلك  ~وقال الشیخ السعدي(:  

یُن مبنيٌّ على المصالح     ْرِء للقبائحِ    الدِّ   في جلبھا والدَّ

  ّراً ذلك ومؤكداً:وقلت مقر  

  مصلحـة الدارین لألنـــام    الشارع العالّمفإّن قصد  
  فالحمد دائماً لذي اإلكرام    الً وإحساناً بال إلزامفض   
  أمراً ونھیاً خذ بال استفھام    فھذه قاعــــدة األحكام   

وذل��ك م��ا جع��ل الفقھ��اء یتن��ازعون ف��ي تع��داد القواع��د الت��ي یج��ب أن 
لطان العلم�اء الع�ز ب�ن ُتبنى علیھا األحكام الشرعیة، حتى انتھى األمر بس�

المص�الح  جل�بواح�دة ھ�ي إلى رّد جمیع الفق�ھ إل�ى قاع�دة  ~عبد السالم 

علی��ھ ق��ائالً: "ب��ل ق��د یرج��ع الك��ل إل��ى  ~ودرء المفاس��د، فیزی��د الس��یوطي 

  .)٢(اعتبار المصالح، فإن درء المفاسد من جملتھا" اھـ

ى اعتبار وبھذا یتأّكد أّن من أھّم أسس االجتھاد الجماعي أْن یقوم عل
  المصالح عامة كانت أو خاّصة.

  األساس الثاني
  استیعاب النوازل والحوادث ضمن أحكام الشرع

إْن لم یتأسس االجتھ�اد الجم�اعي عل�ى اس�تیعاب األقض�یة المس�تجدة 
والن��وازل المس��تحدثة والح��وادث الناش��ئة الت��ي تع��رض للن��اس وتق��ع لھ��م ، 

یحاً. إذ المس�ائل الماض�یة، یكون جدواه ضئیالً، ونفعھ قلیالً، وعط�اؤه ش�ح
والقضایا السالفة ُنظرْت وُبحثت من قب�ل، فیغل�ب عل�ى االجتھ�اد الجم�اعي 

                           
 .١٥عد الفقھیة، الشیخ عبد الرحمن السعدي، ص) رسالة في القوا١(
 -٧) األشباه والنظائر، جالل الدین السیوطي، دار الكتب العلمیة بیروت،ص٢(

٨.  
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عندئ��ذ الت��ذكیر باألحك��ام وتردی��د األق��وال ونق��ل اآلراء، ول��ن یتأس��س عل��ى 
  تصویب النظر واالجتھاد على مستحدثات األمور واألقضیة .

ستحدثة والمسائل وال یعني ھذا االنصراف التام عن غیر الوقائع الم
المستجدة ، وإنما یكون أساس مھمة االجتھاد الجماعي النظر ف�ي القض�ایا 

، ارتباط��اً ظ��ر ف��ي غیرھ��ا مم��ا س��بق وُبح��ث وُنظ��رالمس��تجدة وبجانبھ��ا ین
   .ئع الناس وربطاً لھ بواجب الدینبوقا

ح��ین ح��ّدد إمك��ان تحقی��ق االجتھ��اد  ~ورح��م هللاَّ العالم��ة اب��ن الق��یم 

، أح�دھما : فحّدد تحقیق ذلك بنوعین من الفھ�محكم بالحّق ،للوصول إلى ال
یطب�ق أح�دھما  لثاني :فھم الواج�ب ف�ي الواق�ع ،ث�مّ فھم الواقع والفقھ فیھ، وا

وال ی��تمكن المفت��ي وال الح��اكم م��ن الفت��وى والحك��م ق��ال :" ف عل��ى اآلخ��ر
م واستنباط عل� ،فھم الواقع والفقھ فیھ :أحدھما ،بالحق إال بنوعین من الفھم

والن�وع  ،حقیقة ما وقع بالقرائن واألمارات والعالمات حتى یحیط بھ علماً 
 ،وھو فھم حكم هللا الذي حكم ب�ھ ف�ي كتاب�ھ، فھم الواجب في الواقع :الثاني

فمن  ،ثم یطبق أحدھما على اآلخر ،في ھذا الواقع  أو على لسان رسولھ
فالع�الم م�ن  ،ع�دم أج�رین أو أج�راً ل�م یُ  ؛بذل جھده واستفرغ وسعھ في ذلك

كم�ا ، یتوصل بمعرف�ة الواق�ع والتفق�ھ فی�ھ إل�ى معرف�ة حك�م هللا ورس�ولھ 
بش���ق القم���یص م��ن دب���ر إل��ى معرف���ة براءت���ھ   توص��ل ش���اھد یوس��ف

ائتوني بالسكین حت�ى أش�ق الول�د  :بقولھ وكما توصل سلیمان  ،وصدقھ
 بقول�ھ وكما توصل أمی�ر الم�ؤمنین عل�ي  ،إلى معرفة عین األم ،بینكما

لتخ�رجن الكت�اب أو لنجردن�ك  :للمرأة التي حملت كتاب حاطب لما أنكرتھ
بتعذیب أحد  بن العوام اوكما توصل الزبیر  ،إلى استخراج الكتاب منھا

حتى دلھم على كنز جبي لما ظھ�ر ل�ھ  ابني أبي الحقیق بأمر رسول هللا 
 ،ذل�ك المال كثی�ر والعھ�د أق�رب م�ن :كذبھ في دعوى ذھابھ باإلنفاق بقولھ

بض�رب المتھم�ین بالس�رقة إل�ى ظھ�ور  وكما توصل النعمان بن بش�یر 
 ،ف�إن ظھ�ر وإال ض�رب م�ن اتھمھ�م كم�ا ض�ربھم ،المال المسروق عندھم

 ؛ل الش�ریعة وقض�ایا الص�حابةوم�ن تأّم�، وأخبر أن ھذا حكم رسول هللا 
 ،أض��اع عل��ى الن��اس حق��وقھم ؛وم��ن س��لك غی��ر ھ��ذا ،وج��دھا طافح��ة بھ��ذا
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  .)١(اھـ " الشریعة التي بعث هللا بھا رسولھ إلى  ھونسب

فاالرتب��اط ب��الواقع أس��اس ك��ل اجتھ��اد، وم��ن ب��اب أول��ى االجتھ��اد 
الجماعي م�ن غی�ر إغف�ال لم�ا یس�تحق إع�ادة النظ�ر والتق�دیر م�ن المس�ائل 

  الماضیة خاصة لو احتیج إلیھا واستجدت في الواقع. 

االنتق���اء وھ���ذا یعن���ي أن االجتھ���اد الجم���اعي یق���وم عل���ى طریق���ي 
واإلنشاء، فینشئون حكم ما وقع واستحدث، وینتقون ـ إن رأوا ـ من أقوال 
م��ن س��لف وآراء م��ن مض��ى م��ن العلم��اء واألئم��ة م��ا یناس��ب أح��وال أھ��ل 

  . )٢(العصر بظروفھ وظاللھ
  

  األساس الثالث

  تقدیر تّغیر األحكام بتّغیر األزمنة واألمكنة واألحوال

یر األزمنة واألمكنة واألحوال والعوائد وتّغیر األحكام أو الفتوى بتغّ 
والنّیات غی�ر منك�ور عن�د أھ�ل الفق�ھ واألص�ول ، ب�ل ھ�و مق�ّرر م�ن غی�ر 
خالف معلوم ، وال نزاع معروف ، فیكون أساساً متیناً لالجتھاد الجماعي 
أن یقوم على تقدیر إمكان تغّیر األحكام بتغّیر األزمنة واألمكنة واألح�وال 

یحق لھم أن یعیدوا النظر في كل المسائل المفتى فیھ�ا  والعوائد، وھم بذلك
من قبل،كم�ا یمك�نھم إع�ادة البح�ث والتق�دیر بحس�ب ح�ال الزم�ان والمك�ان 
وم����ا یواف����ق الع����ادات القائم����ة المس����تقرة، وبحس����ب الظ����روف القائم����ة 

:" ذل��ك بم��ا والمتغ��ایرة، عل��ى قاع��دة أمی��ر الم��ؤمنین عم��ر ب��ن الخط��اب
  ذلك:قضینا وھذا بما نقضي"، ول

صدقة الفطر إنم�ا تك�ون بحس�ب ق�وت المخ�رجین وغال�ب أق�وات  -أ
أھل كل بلد، وھذا مما یتعلق بتغّیر المكان والزم�ان والح�ال، ألن الواج�ب 

                           
 .٨٨-  ٨٧ص ١) راجع : اعالم الموقعین البن القیم ، ج١(
) راجع المراد باالنتقاء واإلنشاء بتوسع: االجتھاد المعاصر، د.یوسف ٢(

 .  ٣٨ - ١٩القرضاوي، ص 
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  إخراجھ یختلف باختالف البلدان، إذ المعتبر غالب قوت كل بلد .

إسقاط الحد عند الضرورات الملجئة والحاجات المحرجة، وھذا  -ب
مر أو من ینوب عنھ م�ن القض�اة والحك�ام، كم�ا فع�ل ولّي األ بالطبع یقدره

:" ال تقطع الید في عذق النخل�ة  وال ع�ام وقد قال  عمر بن الخطاب 

وقال :" إذ حملتھ الحاجة على  ~. وقد أخذ بذلك أحمد بن حنبل )١(سنة " 

  . )٢(ذلك، والناس في مجاعة وشّدة " 

الح��ال، ألن��ھ ف��ي الحال��ة  وھ��ذا م��ن األحك��ام الت��ي روع��ي فیھ��ا تغّی��ر
العادیة التي ال شدة فیھا على الناس وال مجاعة ق�د ض�ربت ال�بالد بھ�ا؛ ال 

  یسقط الحّد وال یعفى المعتدي. 

ح�ین " نھ�ى أن ُتقط�ع  منع إقامة الحدود ،كما سّن ذل�ك النب�ي  -ج
وق��ال ب��ھ أحم��د وإس��حاق ب��ن راھوی��ھ واألوزاع��ي  )٣( األی��دي ف��ي الغ��زو "
. وھ��ذا م��ن )٤( ق��ام الح��دود ف��ي أرض الع��دو"لوا:" ال توغی��رھم حی��ث ق��ا

  األحكام التي روعي فیھا تغّیر المكان.

تقدیر حّد الخمر حیث كان في األمر في شاربي الخمر على عھد  -د
غیر ما صار في عھد عمر بن  وعھد خلیفتھ أبي بكر الصدیق  النبي

الفس�اق، مم�ا  الخمر العقوب�ة، فتك�اثر وذلك حین تحاقر شاربو  الخطاب
دعا فقھاء األمة من رؤوس الصحابة مع عمر رضي هللا عنھم ینظ�ر إل�ى 

  .)٥(جلدةما یردع ھؤالء ویزجرھم، فزید في الحد إلى ثمانین 

، مع أنھ ل�م ھـ جمع القرآن الكریم في المصحف في عھد أبي بكر

                           
  .١١- ١٠ص ٣) اعالم الموقعین ، ج١(
  ) نفسھ.٢(
یقول:  ) أخرج اإلمام الترمذي في سننھ من حدیث بسر بن أرطأة أنھ سمع النبي ٣(

باب ما جاء أن ال تقطع األیدي في  ١٤٥٠( ال تقطع األیدي في الغزو) برقم 
 .٥٣ص  ٤الغزو، ج

 .٦-٥) نفسھ ، ص ٤(
  .٢١١ص ١) انظر : اعالم الموقعین ، ج٥(
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، فأمر الصدیق رض�ي هللا عن�ھ بجمع�ھ یكن كذلك في عھد النبي الكریم 
  ة أن یضیع، بسبب استشھاد كثیر من حملتھ وحفاظھ.مخاف

وغی���ر ذل���ك م���ن وق���ائع تغیی���ر الفت���وى بتغی���ر األزمن���ة واألمكن���ة 

م��ذھٌب ف��ي  ~واألح��وال والعوائ��د والنی��ات، ولھ��ذا: ك��ان لإلم��ام الش��افعي 

فدّل أن�ھ أس�اس مھ�مٌّ ج�داً لیق�وم عل�ى أعمدت�ھ  العراق ثم مذھٌب في مصر،
  االجتھاد الجماعي.

  

  الرابعاألساس 

  شمول حاجات الناس وقضایاھم بأفرادھم وجماعاتھم

وم��ن األس��س المھّم��ة الت��ي تق��ّوي عض��د االجتھ��اد الجم��اعي وتبقی��ھ 
مفیداً سدیداً في الحّق؛ شمول مجاالت النظر فیھ، فإّن عم�ل م�ن یجتمع�ون 
لالجتھ��اد یج��ب أالّ یقتص��ر عل��ى جان��ب دون جان��ب، أو عل��ى مج��ال دون 

یسع اجتھادھم سائر أقضیة المس�لمین بمجم�وعھم  مجال، وإنما الواجب أن
وأف�����رادھم، أن یتن�����اول س�����ائر األقض�����یة والمس�����ائل:عبادات المكلف�����ین، 
ومع����امالت التج����ار والمش����ترین، وتع����امالت المؤسس����ات والمص����ارف 
والشركات، وسیاسات الحكام والمسؤولین، وأقضیة األس�ر، وأح�وال غی�ر 

  أو استصدار حكم لھ. المسلمین، وسائر ما یحتاج إلى بیان حكمھ

وإالّ ؛ فلو اقتصرت أعمال االجتھاد الجماعي على جانب أو مجال؛ 
فإنھ سیقوم على شّق ولھذا:ال یحّق لحاكم ُینشىء مجمعاً أو مجلساً أو ھیئة 
لالجتھاد الجماعي أن یحّدد لھم مجال البحث والنظر والحكم والفت�وى، إالّ 

بغرض التنس�یق ب�ین المؤسس�ات بمقدار ما یحقق الوفاق ویزیل التضارب 
  المشابھة والجھات المشاكلة.
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  األساس الخامس

  داعتماد التیسیر على العبا

إّن الفقیھ الذي یعّسر على عباد هللا أمر دینھم ودنی�اھم ل�یس بموفّ�ق، 
وإّن المفتي الذي یشّدد على الناس في أفعالھم وتصرفاتھم مش�ّدد م�ن غی�ر 

الفقھ في التیسیر ما وج�د إلی�ھ س�بیالً یواف�ق  فقھ، ولیس الفقھ في التشدد بل
ب��ھ قص��د الش��ارع، بم��ا یظھ��ر ل��ھ م��ن إرادة التیس��یر ف��ي عب��ادة أو ع��ادة أو 
نظائر ذلك وأشباھھا، وف�ي ذل�ك المقول�ة المش�ھورة للفقی�ھ المح�ّدث س�فیان 

لیس الفقھ في التشدید، وإنما العلم عن�دنا ال�رخص ع�ن الثق�ة، :"~الثوري 

  .)١(إنسان یحسنھ" فأّما التشدید فكل

حظ أن�ھ مقص�د حت�ى ل�و وذلك أّن الشرع بكلیاتھ یدعو إلى التیسیر، 
من المقاصد الشرعیة العامة یعّم العبادات ویتوافق مع مسلك التش�ریع ف�ي 
العادی��ات. وال یخف��ى م��راد هللا تع��الى بالتیس��یر عل��ى عب��اده ف��ي ص��ومھم 

قاتھم وكل أحك�ام وصالتھم وحّجھم وزكاتھم، وطھارتھم ومعامالتھم وعال
. )٢( چۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٷ   ۋ  چ  ش�����رعھم،والقاعدة القرآنی�����ة ف�����ي ذل�����ك:

ّیة كم���ا ف���ي ـن���والقاع���دة السُّ ، )٣( چٿ  ٹ  ٹ    ٿٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿچ  وك���ذلك:
  .)٤(الصحیح: ( یّسروا وال تعّسروا)

                           
  .٣٦٧ص  ٦) حلیة األولیاء ، ترجمة سفیان الثوري رحمھ هللا، ج١(
 .١٨٥سورة البقرة، )٢(
 .٢٨سورة النساء، )٣(
یتخولھم بالموعظة  أخرجھ البخاري في صحیحھ باب ما كان النبي  )٤(

) ، ومسلم في باب في األمر بالتیسیر وترك ٦٧والعلم كي ال ینفروا ،برقم (
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والرسول الك�ریم ص�لوات هللا وس�المھ علی�ھ یوص�ي أئم�ة الص�حابة 
 إلفتاء والحكم بین الناس بذلك أن ییسروا وال یعس�روا فیق�ولالذین بعثھم ل

 كم���ا ف���ي ح���دیث أب���ي ھری���رة  إنم���ا بعث���تم میّس���رین ول���م تبعث���وا):
وف�ي ح�دیث محج�ن ب�ن األدرع مرفوع�اً:( إن هللا إنم�ا أراد  . )١(معسرین)

  .)٢(بھذه األمة الیسر ولم یرد بھم العسر)

ناّص��ة عل��ى اعتم��اد التیس��یر والقاع�دة الفقھی��ة تواف��ق الكت��اب والس�ّنة 
عم�ا  يعف� " وتقول األخرى:، المشقة تجلب التیسیر" " على العباد فتقول:

إذا ضاق األمر اتسع "، وغیرھا من قواع�د الفق�ھ  " وتقول الثالثة:، عسر"
  المعبرة عن إرادة التیسیر.

ولك��ن ل��یس ف��ي ك��ل أم��ر أو حك��م یطل��ق إرادة التیس��یر، وإنم��ا یك��ون 
  ظھرھا:التیسیر بشروط أ

ظھور قصد الشارع إلى التیسیر، أما إذا ظھر قصد الشارع إلى  -١
التعسیر، بمعنى: أن یكون ف�ي األم�ر قص�ٌد إل�ى الزج�ر وال�ردع م�ثالً ف�إن 
التیسیر معھ یؤّدي إلى عدم الزجر ویضعف الردع، ومن ذلك ما حك�م ب�ھ 

 ~عل��ى أمی��ر األن��دلس عب��د ال��رحمن ال��داخل  ~یحی��ى ب��ن یحی��ى اللیث��ي 
لى بأشق الكفارات حین واقع جاریتھ منتھكاً حرمة نھ�ار رمض�ان، فل�م تعا

یخّی��ره ب��ین الكف��ارات ال��ثالث" اإلطع��ام والعت��ق والص��یام "وإنم��ا ألزم��ھ 
بالصیام ال غیر، م�ع أن مذھب�ھ ال�ذي یلت�زم ب�ھ، وفقھ�ھ ال�ذي یفت�ي ب�ھ ف�ي 
س�ائر األح��وال ھ�و فق��ھ أھ�ل المدین��ة وم�ذھب ع��الم المدین�ة مال��ك ب�ن أن��س 

ي هللا عن��ھ، فقی��ل ل��ھ :لق��د ض��یقت عل��ى األمی��ر، ل��و خّیرت��ھ؟ وق��ال ل��ھ رض��
فقھ��اء المالكی��ة: " مالَ��َك ل��م تفت��ھ بم��ذھبنا ع��ن مالِ��ك فإن��ھ یخّی��ر ب��ین العت��ق 

                                                              
 . )٣٢٦٤التنفیر ، برقم (

یسروا وال تعسروا وكان  أخرجھ البخاري في صحیحھ باب قول النبي )١(
 ) ٥٦٦٣یحب التخفیف و الیسر على الناس برقم (

 إلى ابن مردویھ. ٧٧نسبھ السیوطي رحمھ هللا في األشباه والنظائر ص  )٢(
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:"ل�و خّیرت�ھ لج�امع ف�ي ك�ل ی�وم وأعت�ق، ل�و  ~والصوم واإلطعام" فق�ال 

ل�ى فتحنا لھ ھذا الباب لسھل علیھ أن یط�أ ك�ل ی�وم ویعت�ق رقب�ة فحملت�ھ ع
  .  )١(أصعب األمور لئال یعود " 

وذل��ك أن الكف��ارات مقص��ودھا الزج��ر، والزج��ر ف��ي ح��ق األمی��ر ال 
یتحقق بالتیسیر علیھ بالتخّیر ب�ین الكف�ارات، وإنم�ا یتحق�ق بالتعس�یر علی�ھ 
بالصوم، إذ بھ وحده یقع الزجر ف�ي حق�ھ، وإال لتس�اھل ف�ي ھت�ك حرم�ات 

  میعاً.ھذا الشھر الفضیل وغیره، رحمھم هللا ج
م�ا وجود المشقة المعتبرة في التخفی�ف والتیس�یر، ألن التیس�یر إن -٢

تجلب�ھ المش��قة، إذا المش��قة تجل�ب التیس��یر،بمنطوق القاع��دة الفقھیة،ولیس��ت 
ك��ل مش��قة تس��تحق التیس��یر ألجل��ھ، فالمش��قات العادی��ة الت��ي ال تنف��ك عنھ��ا 
العب��ادة أو الع��ادة ال تجل��ب التیس��یر، والمش��قة الت��ي تنف��ك عنھ��ا العب��ادة أو 

لعب��ادات الع��ادة ولك��ن ھ��ي أخ��ف أو مث��ل المش��قات الت��ي ال تنف��ك عنھ��ا ا
والعادات فاألولى فیھا أال تجلب التیسیر. أما ما ك�ان م�ن المش�اق م�ا یزی�د 
على ما ال تنفك عنھا العبادة أو العادة فال شك أنھا جالب�ة للتیس�یر.. وعل�ى 

  .)٢(ھذا فقس

أن یكون األمر من المباحات،فاألص�ل ف�ي المباح�ات التخیی�ر بم�ا -٣
خّی���ر ب���ین أم���رین إالّ اخت���ار م���ا   یواف���ق الھ���وى والش���ھوة، ف���إّن النب���ي

  أیسرھما ما لم یكن إثماً.

  

              

                           
انظر: شرح العالمة زروق على الرسالة، ألحمد بن محمد البرنسي  )١(

، وسیر ٣٠٥ص١م ، ج١٩٨٢ھـ ١٤٠٢بیروت، ط بزروق، دار الفكر
ترجمة اإلمام یحیى بن یحیى اللیثي  ٥٢١ص  ١٠أعالم النبالء للذھبي ج

 رحمھ هللا تعالى .
) ١٤ویراجع في ھذا: الفروق للقرافي، عالم الكتب بیروت بدون، الفرق( )٢(

 ، والموافقات للشاطبي، الجزء الثاني مباحث المشاق.١٢١-١١٨ص ١ج
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  المبحث السادس
  ضوابط االجتھاد الجماعي

ال شك أن أح�داً مم�ن یح�رص عل�ى أم�ر األّم�ة والملّ�ة وس�الم ال�دین 
واألحكام لن یقبل أن یتدّخل كّل من ھّب ودّب ف�ي أم�ر األحك�ام  الش�رعیة 

المس��لمون أن یحك��م لھ��م أو یفت��یھم ف��ي أم��ور  ول��ن یرض��ى لقض�ایا الن��اس،
دینھم كل مّدٍع حتى یطمئنوا إل�ى أھلیت�ھ ل�ذلك، وال یكف�ي لرض�اھم أن ی�تّم 
الحكم أو الفُتیا على الشيء من مجموعة أو طائفة حت�ى یطمئن�وا أیض�اً أن 

  تكون ھذه المجموعة أو الطائفة ممن ھم أھٌل لذلك.

ی���ا أو حك���م ال یص���در بطری���ق كم���ا أّن أھ���ل العل���م ل���ن یقبل���وا أي فُت
االستنباط الصحیح واالستدالل السلیم ول�م یس�تخرج بمس�لكھ المس�لوك م�ن 
أھل االستنباط واالستدالل موافقة لم�نھج المجتھ�دین المرض�یین م�ن س�لف 

  األمة رضوان هللا علیھم.

ال بّد لالجتھاد الجماعي أن ُیض�بط ب�أمور تجعل�ھ مقب�والً  :لھذا وذاك
ام��ة م��ن فئ��ات المس��لمین، وتجع��ل نتائج��ھ س��لیمة تص��ل ل��دى الخاّص��ة والع

  الصواب أو تقترب إلیھ.

ھذه األمور التي تضبط ممارس�ة االجتھ�اد الجم�اعي مجملھ�ا ثالث�ة: 
الضوابط التأھیلیة، والضوابط اإلجرائیة، والضوابط التقریریة. وذل�ك أّن�ھ 

أن�ھ الّب�د  طالما كان نوع اجتھاد الّبد أن یكون من یمارسھا أھالً لذلك. كما
أن ترّتب اإلجراءات والتراتیب التي تنظم عملیات االجتھاد الجماعي.كم�ا 
یجب أن یضبط األمر عند تقریر األحكام والفت�اوى بم�ا یجعلھ�ا ص�ائبة أو 

  قریبة من الصواب.

  وبیان ھذه الضوابط في الفقرات اآلتیة:

  الفقرة األولى
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  الضوابط التأھیلیة

االجتھ��اد الجم��اعي أھ��الً لممارس��ة ال ب��ّد أن یك��ون م��ن یش��ارك ف��ي 
وعّرض أقضیة الن�اس وش�ؤون  وإالّ وقع في خطر شدید، االجتھاد أصالً،

ألّن من ل�م یك�ن أھ�الً للمش�اركة فیم�ا یحت�اج إل�ى  األمة للھوى والتخّرص.
ثم یقول في أي أمر من أمور الناس أو شأن من شؤونھم:  النظر والتقدیر،

فھ��و الش��ك قائ��ل  یج��وز وھ��ذا ال یج��وز؛أو ھ��ذا  ھ��ذا ح��الٌل وھ��ذا ح��راٌم؛
فال ُیرتاب أّن أقض�یة المس�لمین معرض�ة ب�ذلك  بالھوى وحاكم بالتخّرص،

  للخطر العظیم.

لذلك یجب أن ُیضبط االجتھ�اد الجم�اعي أول م�ا ُیض�بط بأھلی�ة أول 
ویتكلم���ون أو یبحث���ون ف���ي أفع���ال الن���اس  م���ن یش���اركون ف���ي عملیات���ھ،

  ھا.وتصرفاتھم ومعامالتھم عن أحكام

ولك��ن ھ��ل تعن��ي األھلی��ة ھن��ا أھلی��ة االجتھ��اد ل��دى األص��ولیین ال��ذین 
یعنون بھا توفّر الش�روط األساس�یة والتكمیلی�ة ف�ي م�دّعي االجتھ�اد، وھ�ي 
ش��روط المجتھ��د الق��ائم باالجتھ��اد بمفرده"االجتھ��اد الف��ردي"؟. أم أّن أھلی��ة 

  االجتھاد الجماعي أقّل أو أشّد من أھلیة االجتھاد الفردي ؟.

 ،ي أیسر من أھلی�ة االجتھ�اد الف�رديالحقُّ أن أھلیة االجتھاد الجماع
لى فرد م�ن األم�ة وواح�د وذلك أن االجتھاد الفردي یعتمد اعتماداً كامالً ع

وم�ن  ،ن عل�ى درج�ة م�ن العل�م بنص�وص الش�رعفالبّد أن یكو ،من األئمة
الفھ���م لقض���ایاه، وعل���ى درج���ة م���ن اإللم���ام بمس���الك التش���ریع وطرائ���ق 

ستنباط، وكذلك على درجة من القدرة والمكنة من التحقق الموصل إل�ى اال
أصوب حكم وأقرب مدلول للنص الشرعي، وإالّ وقع ف�ي الخط�أ المض�ّر، 

  ومخالفة الحّق والصواب.

أّما االجتھاد الجماعي فاعتماده على فریق متناص�ر بعض�ھ ب�بعض، 
ا وبآرائھ�ا وجماعة تتعاون على تحصیل الحّق، وطائف�ة منص�ورة بأفرادھ�

المتعاض��دة وأفھامھ��ا المتراص��دة ، إذا أخط��أ ھ��ذا ص��ححھ ذاك، وإْن ج��نح 
  ھذا رّده ذاك ، فھو اجتھاد یقوى بالجماعة.
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، ر للمجتھ�د فی�ھ إالّ قدرت�ھ ومكنت�ھأّما االجتھاد الف�ردي فإّن�ھ ال ناص�
وال معّضد لموقفھ إالّ علمھ وفھمھ، فلو أخط�أ ف�ال مص�ّحح ل�ھ، وإْن ج�اَفى 

  فال منّبھ لھ، وإْن جنح عن الحّق فال راّد لھ.الصواب 
ولذلك یجب أن یكون من یمارس االجتھ�اد الف�ردي أش�ّد أھلی�ة مم�ن 

  یمارس االجتھاد الجماعي.
وعلی��ھ ف��ال یش��ترط أن یك��ون م��ن یش��ارك ف��ي االجتھ��اد الجم��اعي 

  مجتھداً، وإنما یكفیھ أن یكون قادراً على االجتھاد.
بأدنى شروط المجتھ�د. وأھ�م الش�روط  والقدرة على االجتھاد تتحقق

المحقق��ة لتل��ك الق��درة وبالت��الي ألھلی��ة االجتھ��اد الجم��اعي ش��روط تكلیفی��ة، 
  وشروط ضروریة:

  أوالً: الشروط التكلیفیة لعضویة االجتھاد الجماعي:

وأطلقن��ا علیھ��ا بالش��روط التكلیفی��ة ألنھ��ا ف��ي الحقیق��ة ھ��ي ش��روط ال 
أو یطلب منھ االجتھاد ف�ي أم�ر ال�دین،  یكون المرء بدونھا أھالً ألن یكلّف

  وھي ثالثة شروط:

  الشرط األول، اإلسالم:

بل ال یتصّور  )١(ألن االجتھاد عبادة، واإلسالم شرٌط لصحة العبادة،
أبداً أن ُیسمح ألحد ینكر الشریعة وال یؤمن با� وی�تكلم ف�ي أحك�ام الش�رع 

ف�ي اإلس�الم؛ فل�ن بالقیل والقال وس�وء المق�ال، ب�ل ول�و ك�ان حس�ن ال�رأي 
حتى یسلم ویؤمن  –فردیاً كان أو جماعیاً  –یكون أھالً لممارسة االجتھاد 

  با� رباً.

والحقیقة أّن العلماء لم ینّصوا كثیراً عل�ى ھ�ذا الش�رط المھ�م، وم�رّد 
ذلك أنھ شرط بدھي یعلم بالبداھة والض�رورة وجوب�ھ، والمعل�وم ال ُی�ذكر. 

                           
االجتھاد الجماعي في التشریع اإلسالمي، د. عبد المجید السوسوة،  ) انظر:١(

 ).٦٢، سلسلة كتاب األمة العدد (٦١ص 
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ر شرط اإلسالم بوصفھ ال باسمھ فق�ال: ذك ~غیر أن سیف الدین اآلمدي 

"الشرط األول: أن یعل�م وج�ود ال�رب تع�الى، وم�ا یج�ب ل�ھ م�ن الص�فات، 
ویستحقھ من الكماالت ، وأنھ واجب الوج�ود لذات�ھ، ح�يٌّ ع�الٌم ق�ادٌر مری�د 

، وم�ا متكلٌّم ، حتى یتصور من�ھ التكلی�ف، وأن یك�ون مص�دقاً بالرس�ول 
ظھ�ر عل�ى ی�ده م�ن المعج�زات واآلی�ات  جاء بھ م�ن الش�رع المنق�ول، بم�ا

. كم�ا أّن )١(الباھرات، لیكون فیما یسنده إلیھ من األق�وال واألحك�ام محقِّق�اً"

یرى : " أّن القدر الواجب من ھذه الجمل�ة ھ�و االعتق�اد  ~اإلمام الغزالي 

  .)٢(الجازم، إذ بھ یصیر مسلماً، واإلسالم شرط المفتي ال محالة "

تھ��اد ف��ي الش��ریعة م��ن الك��افر إالّ (النّظ��ار) ، ول��م یج��ّوز وق��وع االج
كم�ا ذك�ر  –بحجة أّن االجتھ�اد إنم�ا ینبن�ي عل�ى مق�ّدمات تف�رض ص�حتھا 

  .)٣( – ~اإلمام الشاطبي 

  الشرط الثاني: العقل:

غیر العاقل ال یتصور من�ھ أن یجتھ�د ، وإْن اجتھ�د ف�ال یتص�ور م�ن 
ر ق�ادر عل�ى ض�بط أحد قبول اجتھاده ، ألنھ غیر متحكم عل�ى عقل�ھ، وغی�

 –نفسھ وتصرفاتھ وس�لوكھ، وغی�ر مقت�در عل�ى فھ�م الخط�اب وال معانی�ھ 
ویخ��تلط علی��ھ الح��ق بالباط��ل والخط��أ بالص��واب والص��واب  –ف��ي الغال��ب 

بالخطأ والباطل بالحّق. لذلك یشترط العقل فیمن یشارك في كل اجتھ�اد أو 

                           
 .٣٩٧ص  ٤) اإلحكام في أصول األحكام، لآلمدي، ج١(
، دار ١٧١ص  ٢) المستصفى من علم األصول ، ألبي حامد الغزالي ، ج٢(

ھـ ١٤١٨ ١، طإحیاء التراث العربي ، ومؤسسة التاریخ العربي بیروت
 م.١٩٩٧

، تحقیق دراز دار الكتب العلمیة بیروت، بدون،  ٨٠ص  ٤) في الموافقات ج٣(
وقد قال الشاطبي :" وقد أجاز النظار (بالراء) وقوع االجتھاد في الشریعة 
من الكافر المنكر لوجود الصانع والرسالة والشریعة ، إذ كان االجتھاد إنما 

  كانت كذلك في نفس األمر أو ال" اھـ. ینبني على مقدمات تفرض صحتھا،
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یاً، ألّن غیر العاقل یمارسھ سواء أكان اجتھاداً فردیاً أو كان اجتھاداً جماع
  لیس مالكاً مناط التكلیف والتفكیر والفھم، الذي ھو العقل.

ول��ذلك ف��ال یج��وز انت��داب مجن��ون أو مخت��ل العق��ل، ب��ل حت��ى ص��بيِّ 
لیشارك في عملیات االجتھاد الجماعي، ألّن عقلھ لم یكتمل بع�د، ول�م یك�ن 

ل الحك�م مؤھالً لفھم الخطاب الشرعي كما ینبغ�ي ، فیك�ون م�ؤھالً لتحص�ی
  الشرعي الذي ھو فرع عن الفھم؟.

أنھ ی�رى  ~وقد نقل في المّسودة آلل تیمیة عن أبي المعالي  -

إال أن��ي وج��دت ألب��ي  )١(أّن "الص��بي یتص��ور من��ھ االجتھ��اد ویص��ح من��ھ"
المعالي "الجویني" إْن كان ھو المعِنّي خالف ما نقُ�ل عن�ھ حی�ث ن�ّص ف�ي 

"یشترط أن یكون المفتي بالغاً، فإن البرھان أن شرط المفتي البلوغ فقال : 
الصبي وإْن بلغ رتبة االجتھ�اد وتیّس�ر علی�ھ درك األحك�ام ف�ال ثق�ة بنظ�ره 

  .)٢(وطلبھ ، فالبالغ ھو الذي یعتمد قولھ"اھـ

وذھب المعتزلة أبعد م�ن إمك�ان وق�وع االجتھ�اد م�ن الص�بّي  -
اً علی�ھ بل أوجبوا على الصبي خاصة الممّیز االجتھاد وبالتالي یكون واجب

اإلتیان بالمعارف العقلیة، حت�ى إذا مض�ت م�دة یمك�ن فیھ�ا االس�تدالل ول�م 
 .)٣(یأت بالمعارف مات كافراً 

  الشرط الثالث: العدالة:

والعض��و المنت��دب لیش��ارك العلم��اء ف��ي تحص��یل األحك��ام الش��رعیة 
لقضایا األمة والدولة واألفراد یجب أن یكون عدالً غیر مع�روف بالفس�ق، 

بسوء أو شر ، ظاھر التقوى والصالح، ح�ریص عل�ى منفع�ة وال مشھور 
   .لمین والحفاظ على دینھم وكیانھم المس

                           
 .٤٥٦) المسودة في أصول الفقھ، آلل تیمیة ، ص ١(
، فقرة رقم  ١٣٣٠ص  ٢) البرھان في أصول الفقھ، لإلمام الجویني، ج٢(

١٤٨٣. 
  ) المسودة ، الموضع السابق.٣(
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أن علماء المسلمین ل�م یختلف�وا ف�ي أّن  ~وقد ذكر الخطیب البغدادي 

  . )١(الفاسق غیر مقبول الفتوى في أحكام الدین وإْن كان بصیراً بھا

االجتھ�اد والفُتی�ا عل�ى اش�تراط العدال�ة ف�ي  ~ومن ث�م ن�ّص الغزال�ي 

ادح��ة ف��ي فق��ال : " والش��رط الث��اني: أن یك��ون ع��دالً مجتنب��اً للمعاص��ي الق

ھ�ذا الش�رط ش�رطاً لج�واز االعتم�اد عل�ى الفُتی�ا  ~" .. وق�د جع�ل  العدالة

  .)٢(ولیس شرطاً لصحة االجتھاد ، فمن لیس عدالً فال تقبل فتواه

والمج�الس وھذه الش�روط الثالث�ة مس�توعبة ف�ي ش�روط ك�ل المج�امع 
الفقھیة والبحثیة، وسنرى ذلك قریب�اً ب�إذن هللا تع�الى بع�د اس�تكمال ش�روط 

  أھلیة المشارك في االجتھاد الجماعي.

  الشروط الضروریة لعضویة االجتھاد الجماعي:  :ثانیاً 

الش��روط الت��ي یتأھ��ل بھ��ا للمش��اركة ف��ي  ~حص��ر اإلم��ام الش��اطبي 
ز التكلیف باالجتھاد إالّ بھا في االجتھاد الجماعي بعد الشروط التي ال یجو

  أمرین: 

  فھم مقاصد الشریعة على كمالھا.  . أ

 .)٣(التمكن من االستنباط بناًء على فھمھ فیھا " أي المقاصد"  . ب

 في ثالثة أمور ھي: ~بینما جعلھا اإلمام السبكي  -

الت���ألیف ف���ي العل���وم الت���ي یتھ���ذب بھ���ا ال���ذھن، كالعربی���ة  .١
علوم العقلیة في صیانة وأصول الفقھ، وما یحتاج إلیھ من ال

 الذھن عن الخطأ.

                           
  . ٣٣٠ص  ٢) راجع : الفقیھ والمتفقھ، الخطیب البغدادي، ج١(
  .١٧٠ص  ٢ى ، ج)  انظر : المستصف٢(
  .٦٥ص  ٤) الموافقات ، ج٣(
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اإلحاطة بمعظم قواعد الشرع حتى یعرف أن ال�دلیل ال�ذي  .٢
 ینظر فیھ مخالف لھا أو موافق.

أن یك��ون ل��ھ م��ن الممارس��ة والتتب��ع لمقاص��د الش��ریعة م��ا  .٣
 .)١(یكسبھ قوة یفھم منھا مراد الشرع من ذلك

اح�د فقد حصر ھذه الشروط ف�ي أم�ر و ~أما اإلمام الغزالي  -

بع��د اش��تراط العدال��ة وھ��و: "أن یك��ون محیط��اً بم��دارك الش��رع متمكن��اً م��ن 
اس��تثارة الظ��ن ب��النظر فیھ��ا، وتق��دیم م��ا یج��ب تقدیم��ھ، وت��أخیر م��ا یج��ب 

 .)٢(تأخیره"

وھ��ذه األم��ور اش��ترطھا ھ��ؤالء األئم��ة رحمھ��م هللا تع��الى ف��ي      
ھلیت�ھ أیس�ر المجتھد الفرد، وقد تقرر أن المشارك في االجتھ�اد الجم�اعي أ

من أھلیة الممارس لالجتھاد الفردي، ولھذا : فأدنى ما یجعل المشارك في 
االجتھاد الجماعي مؤھالً ضرورة بحیث یجعلھ قادراً على النظر والتقدیر 

  أموٌر ھي:

أن یك���ون عالم���اً م���ن العلم���اء المش���ھود لھ���م باس���تقامة الفھ���م، ـ���  ١
  واعتدال النظر.

  في االعتبار بواقعھ ال یغفل عنھ. أن یكون عارفاً بعصره آخذاً ـ ٢

أن یكون ذا معرفة جّیدة باللغة العربی�ة بحی�ث یمكن�ھ م�ن معرف�ة ـ ٣
  وجوه العبارة واالستعمال والتعبیر.

أن ُیس��تأنس فی��ھ درج��ة م��ن الق��درة عل��ى التعام��ل م��ع نص��وص ـ�� ٤
 الشرع ونوع ملكة في االستنباط وتوجیھ األدلّة.

في كل عضو مش�ارك ف�ي االجتھ�اد  فھذه األمور األربعة لو اجتمعت
الجم�اعي فإنھ��ا كافی�ة ف��ي إقام�ة مج��الس ومج�امع فقھی��ة تنظ�ر ف��ي أقض��یة 

                           
  .٨ص ١) اإلبھاج شرح المنھاج، للسبكي وابنھ ، ج١(
  .١٧٠ص  ٢) المستصفى ، ج٢(
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  الناس ومشكالتھم وتحكم على أفعال المكلفین اجتھاداً وتقدیراً.

أما ما ذھب إلیھ بعض العلماء المعاصرین من اشتراط ذات الش�روط 
ارس لالجتھ��اد الواجب��ة ف��ي مم��ارس االجتھ��اد الف��ردي ف��ي العض��و المم��

، فھذا مما ال داعي ل�ھ، ألن الجماع�ة أق�وى )١(الجماعي مع إخوانھ العلماء
من الواحد، فمن المنطق�ي أن یش�ترط ف�ي الجماع�ة بمجم�وعھم م�ا یش�ترط 

س�بة ع�دد أف�راد في الواحد، وبالتالي سیكون نص�یب الف�رد ف�ي الجماع�ة بن
اد الجم�اعي ، مما یجعل شروط المش�ارك ف�ي االجتھ�الجماعة من الشروط

  أخّف وأیسر وأقّل من شروط المجتھد الفرد.

  

  ثالثاً: الشروط الحالیة لعضو االجتھاد الجماعي: 

ول��و قرأن��ا ش��روط عض��ویة المج��امع الفقھی��ة والمج��الس البحثی��ة ف��ي 
  عصرنا یتأّكد أمران مھّمان مما قّررناه، وھما:

جتھ�اد األمر األول: أن أھلی�ة االجتھ�اد الجم�اعي أیس�ر م�ن أھلی�ة اال
  الفردي:

وھ��ذا ی��دلّنا عل��ى أن جم��اھیر فقھ��اء ھ��ذا العص��ر ال ی��رون ض��رورة 
اشتراط ذات األمور التي اشترطھا علماؤنا رحمھم هللا ف�ي المجتھ�د الف�رد 
في عضو االجتھاد الجماعي ، باعتبار أن االجتھاد من الجماعة أیسر م�ن 

فیھا من الق�درات ر فاما تو الفرد، وألن الجماعة تتعاضد بكلّ االجتھاد من 
�ل الحك�ُم المناس�ب ب�إذن هللا  ،واإلمكانات على الفھم واالستنباط حتى ُیحصَّ

  تعالى وتوفیقھ.
واألمر الثاني: أّنھ�م اس�توعبوا م�ا ذكرن�ا م�ن ش�روط ف�ي عض�ویتھا 

  بوجھ ما:
  كما ج�اءت ف�ي  –فشروط عضویة مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي بجدة

                           
) وھذا ما ذھب إلیھ الشیخ عبد الوھاب خالف في كتابھ: مصادر التشریع فیما ١(

، والدكتور عبد المجید السوسوة في كتابھ : االجتھاد  ٣٣ال نّص فیھ ، ص
  .٧٣) ، ص٦٢ي في التشریع اإلسالمي ، سلسلة كتاب األمة العدد(الجماع
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بالدین اإلسالمي عقیدة وسلوكاً، وسعة  ھي: "االلتزام –المادة التاسعة 
االطالع، والعمق في العلوم اإلسالمیة عامة وفي علوم الش�ریعة منھ�ا 
بوجھ خاص، فضالً عن معرفتھ بواقع العالم اإلسالمي، وأالّ یكون ق�د 
صدر علیھ حكم مخّل بالشرف أو األمانة ، وأن یكون متمّكناً من اللغة 

 .)١(العربیة"

 الع�الم اإلس�المي قریب�اً م�ن لفقھي اإلس�المي برابط�ة واشترط المجمع ا
فنص��ت الم��ادة الخامس��ة م��ن  ،ال��دوليالفق��ھ اإلس��المي مجم��ع ش��روط 

 نظامھ في عضو المجمع أن تتوفر فیھ الشروط اآلتیة:
 مشھود لھ بالتقي والصالح. .١
االطالع الواسع والعمیق عل�ى العل�وم اإلس�المیة وواق�ع الع�الم  .٢

 اإلسالمي.

 .)٢(للغة العربیة وعلومھا وآدابھاالتمّكن في ا .٣

 :واشترط دستور المجلس األوربي لإلفتاء والبحوث في عضویتھ 

أن یك��ون حاص��الً عل��ى مؤّھ��ل ش��رعي ج��امعي، أو مم��ن لَ��ِزَم  .١
مج���الس العلم���اء وتخ���ّرج عل���ى أی���دیھم ، ول���ھ معرف���ة باللغ���ة 

 العربیة.

أن یك���ون معروف���اً بحس���ن الس���یرة وااللت���زام بأحك���ام اإلس���الم  .٢
 بھ.وآدا

 .)٣(أن یكون جامعاً بین فقھ الشرع ومعرفة الواقع .٣

  وشروط عضویة مجمع الفقھ اإلس�المي ف�ي الس�ودان قریب�ة مم�ا س�بق

                           
) االجتھاد الجماعي في المملكة العربیة السعودیة، د. جمال الدین محمود، ضمن ١(

  .٤١٣بحوث ندوة االجتھاد الجماعي في العالم اإلسالمي، جامعة اإلمارات ، ص 
  .٤٠٣) المرجع نفسھ ص ٢(
لبحوث، فتاوى المجموعة األولى، نشر مكتبة ) المجلس األوربي لإلفتاء وا٣(

  .١٤م، ص١٩٩٩ھـ ١٤٢٠ ١اإلیمان القاھرة، ط
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م��ن ش��روط للمج��امع والمج��الس الفقھی��ة والبحثی��ة حی��ث ن��ّص ق��انون 
] عل����ى أن عض����و مجم����ع الفق����ھ ٩م الم����ادة [١٩٩٨المجم����ع لس����نة 

 اإلسالمي:

ای�ة بعل�وم الش�ریعة والفك�ر یكون من أھل العل�م والخب�رة والدر .١
 اإلسالمي أو من أھل الخبرة والعلوم التجریبیة والتطبیقیة.

 یتحلّى باالستقامة وحسن السیرة والغیرة على أمر الدین. .٢

 ال یكون قد أدین في جریمة تمس الشرف أو األمانة. .٣

  الفقرة الثانیة

  الضوابط اإلجرائیة

ننّب��ھ إل��ى أھّمھ��ا  واألم��ور الت��ي تض��بط إج��راءات االجتھ��اد الجم��اعي
  وھي: 

 :أوالً: االجتھاد بالشرع ال خارج الشرع 

 :ثانیاً: االنقیاد للحق مھما شّق 

 :ثالثاً: جمع الفتاوى واألقوال وتقویمھا 

 :رابعاً: ترتیب األدلة بحسب القوة واالعتبار 

 :خامساً: عند الخالف التغافر ال التشاجر 

  :وبیان ھذه الضوابط بإیجاز ما أمكن فیما یلي

  الضابط األول

  االجتھاد بالشرع ال خارج الشرع

فمن الواجب الذي ال یجوز غیره أن تقوم عملیة االجتھاد كل اجتھاد، 
سواء أكان اجتھاداً فردیاً أم جماعیاً، على ھ�ذا الض�ابط الض�روري، وھ�و 
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  أن یكون االجتھاد بالشرع ال بغیره.

  وتحقیق ھذا الضابط المھّم یكون بجملة أمور، أھمھا:

  األمر األول:

أن یعتم��د الممارس��ون لالجتھ��اد الجم��اعي عل��ى األدل��ة المعتب��رة ف��ي 
الشرع، وھي كل دلیل ُوجد لھ اعتبار من الشرع وشھد لھ الشرع أنھ مم�ا 
ُیستدّل بھ وتبنى علیھ األحك�ام الش�رعیة، م�ع االحتج�اج بك�ل دلی�ل اعتب�ره 

الم����ذاھب فری����ق م����ن العلم����اء المعتب����رین كاألئم����ة األربع����ة ، وعلم����اء 
المشھورین ، وأئمة الفقھ من التابعین وتابعي التابعین، وغی�رھم، ف�وق م�ا 
اتفق علیھ الناس من أدلة الشرع [الكتاب والسّنة] م�ن اإلجم�اع، والقی�اس، 
واالستص���حاب، واالستحس���ان، واالستص���الح، وش���رع م���ن قبلن���ا، وق���ول 

ین���ة الص���حابي، وس���ّد ال���ذرائع، واالس���تقراء، والع���رف، وعم���ل أھ���ل المد
  وغیرھا من األدلة المعروفة لدى جماھیر العلماء.

ونعني بھذا األمر إخراج ما ضُعف اعتباره في الشرع مم�ا اختص�ت 
ب��ھ بع��ض الطوائ��ف ول��م یش��ھد ل��ھ الش��رع وال ثب��ت اعتب��اره م��ن الرس��ول 

، كاالحتج���اج  ، وال عم���ل الس���لف م���ن ص���حابة رس���ول هللا  الك���ریم 
ف��ة، ونحوھم��ا ، ف��ال یك��ون مث��ل ھ��ذا باتف��اق العت��رة، وكإجم��اع أھ��ل الكو

االتفاق واإلجماع حجة یجوز االعتم�اد علی�ھ وبن�اء االجتھ�اد عل�ى مدلول�ھ 
  بأي حال.

 األمر الثاني:

أن یك��ون االس��تدالل بھ��ذه األدل��ة س��لیماً ومقب��والً، فق��د یص��ح س��وق 
ال��دلیل وال یص��ح االس��تدالل ب��ھ. فك��م مم��ن یع��رف ال��دلیل وال یق��در عل��ى 

  یقّر إالّ االستدالل السلیم بتلك األدلة.. االستدالل ، فال

فكثیراً ما یستدّل القایس بالحكمة ظّناً منھ أّنھا العلّة ، والقیاس  .١
 بالحكمة ضعیف وإّنما الصحیح القیاس بالعلّة..

وكثیراً م�ا یعت�رض المخ�الف بع�دم ال�دلیل ف�ي العادی�ات الت�ي  .٢
 فیھا األصل عدم الدلیل ، ألن أصلھا على اإلباحة..
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ثیراً ما یس�تدل الم�ّدعي ف�ي العب�ادات بع�دم ال�دلیل الم�انع ، وك .٣
م��ع أّن ع��دم ال��دلیل ف��ي نفس��ھ م��انع للعب��ادة ألن األص��ل فیھ��ا 

 التوقّف، وھكذا..

 األمر الثالث:

أن ال یكون االجتھاد مع النّص ، ألنھ ال اجتھاد مع النّص، والنّص 
 ش�بھة فیھ�ا ، المقصود ھنا ھو النّص الدال على المطل�وب دالل�ة قطعی�ة ال

فالدالل���ة القطعی���ة ھ���ي الت���ي یطل���ق علیھ���ا جمھ���ور األص���ولیین مص���طلح 
[النّص] غالباً، وھ�ذا ھ�و الم�راد ب�أقوال الفقھ�اء واألص�ولیین : " االجتھ�اد 
مع النص محال" .. و" ال یسوغ االجتھ�اد م�ع ال�نص" .. و"ال اجتھ�اد م�ع 

ل���نّص إبط���ال ال���نّص".. و"الح���ّظ للنظ���ر م���ع األث���ر" .. "االجتھ���اد م���ع ا
  .)١(للدلیل"..

ولكن ال یمنع ذلك أن یقوم االجتھاد في النّص، أو بالنّص، أو على 
 . )٢(النّص 

  الضابط الثاني

 االنقیاد للحّق مھما شقّ 

واالنقیاد للحق ھ�و واج�ب ك�ل مس�لم ع�امي، ناھی�ك أن یك�ون ذل�ك 
دیدن العالم من األمة الحریص على موافقة الحق والباح�ث ع�ن الح�ق ف�ي 

س��تداللھ، وف��ي اجتھ��اده، ویك��ون خائب��اً م��ن یب��ذل جھ��ده وُیف��رغ وس��عھ ا
للوصول إلى الحق؛ حتى إذا سبقھ غی�ره إلی�ھ تنّك�ب الح�ق وأب�ى إالّ غی�ره 

  من بادي الرأي وعلیل الفھم وضعیف المرجع والمستند!!.

خاب وخسر من اجتھد لتبیین الحق للناس؛ فإذا تبّین ل�ھ عن�د غی�ره 

                           
، وحاشیة العطار على جمع ٣٤٥ص  ١) راجع: المستصفى للغزالي ، ج١(

 ، وغیرھما.٢١٢ص  ٢الجوامع، ج
  .٢٣٢-٢٣١ص  ٦) یراجع : البحر المحیط، للزركشي، ج٢(
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  ھ!!.تركھ وادعى لبسھ علی

فالواجب أن ال یكون االنقیاد للحق عسیراً، حت�ى ول�و ك�ان عس�یراً 
  ال یسقط عنھ وجوب اتباعھ واالنقیاد لمقتضاه وإْن شّق علیھ ذلك.

فإذا صار كل الممارسین لالجتھ�اد الجم�اعي ق�ادرین عل�ى االنقی�اد 
للحق إذا تبین لھم ولو كان ش�اقاً یص�بح إج�راء عملی�ات االجتھ�اد مبارك�اً، 

  قیق الحّق موفّقاً.وتح

ولو ثبت للعلماء من أحدھم مجافاة للحّق البّین، واتباٌع لھواه، 
وإصراٌر على المخالفة مع البیان الذي ال یخفى على أمثالھ، وجب 
نصحھ، ثم فضحھ وتسریحھ حفاظاً على خلق العلماء وقطعاً لدابر الھوى، 

ې   چ  تعالى:فإّن اتباع الھوى ال یحق الحّق بل یضل عن الحق وصدق هللا
                                        

 چ ی  ی  ی  ی           
)١( . 

  الضابط الثالث

 جمع الفتاوى واألقوال وتقویمھا

فإّن الوقوف على فتاوى العلماء وأقوال األئمة والفقھ�اء ف�ي المس�ألة 
رأي ع م��ا یوّج��ھ الفك��ر وال��المش��ابھة أو المطابق��ة ی��وفّر الجھ��د العظ��یم، م��

وتْنزی��ل تق��دیره عل��ى الواقع��ة بع��د  هفیس��ّھل عل��ى الن��اظر تص��ویب نظ��ر
، وما سبق م�ن نظ�ر واجتھ�اد ، حت�ى ستجماع لما سبق من آراء وأقوالاال

ال یكون النظر فطیراً ، والرأي بدعاً. وھذا من صمیم أعمال أول�ي النظ�ر 
المسددة للرأي والفكر، فإّن من والتقدیر ، ومن كمال أفعال الفقھاء العقالء 

؛ یك�ون ف�اقر النظ�ر -خاصة م�ا اختلف�وا فی�ھ  –لم یقف على أقوال العلماء 
 مبتور الفقھ. وھذا رأي أئمة العلم من أھل الفقھ.. 

  ال ینبغي لم�ن ال یع�رف االخ�تالف أن  ~قال یحیى بن سالم " :

                           
 .٥٠) سورة القصص ، ١(
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 ّي".یفتي ، وال یجوز لمن ال یعلم األقاویل أن یقول ھذا أحب إل

  من لم یعرف االختالف لم یشّم أنفھ الفقھ".~وقال قتادة" : 

  ال ینبغي ألحٍد أن یفتي الناس حتى یكون عالم�اً ~وقال عطاء" :

باختالف الناس، فإنھ إن لم یكن كذلك رّد من العلم ما ھ�و أوث�ق م�ن ال�ذي 
 في یدیھ".

  م��ن ل��م یع��رف اخ��تالف ~وق��ال ھش��ام ب��ن عبی��د هللا ال��رازي" :

 فلیس بقارئ، ومن لم یعرف اختالف الفقھاء فلیس بفقیھ". القراءة

 ا هللا: "أجس��ر الن��اس م��وق��ال أی��وب الس��ختیاني واب��ن عیین��ة رحمھ
 على الفتیا أقلھم علماً باختالف العلماء".

  ال تجوز الفتیا إالّ لم�ن عل�م م�ا ~وقال إمام دار الھجرة مالك " :

 اختلف الناس فیھ".

  من لم یسمع االخ�تالف ف�ال تع�ده : ~وقال سعید بن أبي عروبة"

 عالماً".

  یفل���ح م���ن ال یع���رف اخ���تالف : " ال~وق���ال قبیص���ة ب���ن عقب���ة 

 .)١(الناس"

  ینبغ�ي لم�ن أفت�ى أن یك�ون عالم�اً بق�ول ~وقال أحمد بن حنب�ل":

 .)٢(من تقّدم ، وإالّ فال یفتي"

ولق��د كان��ت طریق��ة الس��لف م��ن أئم��ة الفق��ھ م��ن الخلف��اء الراش��دین 
أنھ�م ك�انوا بع�د النظ�ر  ومن عاصرھم من الصحابة یھم رضوان هللا عل

                           
 .١١٧ – ١١٦ص  ٤ال في : الموافقات للشاطبي ، ج) راجع ھذه األقو١(
  .٤٥ص  ١) اعالم الموقعین، البن القیم ، ج٢(
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في الكتاب والسنة یبحثون َعّما سبق من أقوال، فعمر رضي هللا عن�ھ ك�ان 
ینظ��ر فیم��ا س��بق م��ن أق��وال ف��ي عھ��د أب��ي بك��ر رض��ي هللا عن��ھ، وعثم��ان 
رضي هللا عنھ كان ینظر فیما سبق من أقوال ف�ي عھ�د عم�ر رض�وان هللا 

د أّن ھ��ذا الض��ابط س��ّنة ماض��یة ألھ��ل االجتھ��اد علی��ھ، وھك��ذا، مم��ا یؤّك��
  والنظر من أخیار األمة في خیر القرون ومن َبعَدھم. 

لذلك؛ من الواج�ب عل�ى المج�امع الفقھی�ة: االبت�داء ف�ي بحثھ�ا بجم�ع 
األقاویل لینظروا ما اختلف فیھ الناس، حتى یتمكنوا م�ن انتق�اء م�ا یناس�ب 

  فیھ من قبل.الحال، أو إنشاء اجتھاد فیما ال قول 

أن�ھ یت�یح لالجتھ�اد الجم�اعي أن یلفّ�ق  :ومن أھ�ّم فوائ�د ھ�ذا الض�ابط
بحیث ال یؤّدي ھذا التلفیق إل�ى إیج�اد  ،بین المذاھب تلفیقاً ال یمنعھ العلماء

ویس�ّیب األحك�ام ع�ن ض�بطھا  ،قول لم یقل بھ أحد یض�ّیع مقص�ود الش�رع
اط الولي ف�ي النك�اح بموازین الفقھ، مثل أن یقال برأي من یرى عدم اشتر

وبرأي من یرى عدم اشتراط اإلش�ھاد فی�ھ، فیلف�ق ب�الجمع بینھم�ا، فیخ�رج 
  برأي خطیر یؤّدي إلى تصحیح النكاح وإباحتھ من غیر ولي وال شھود، 

ال یقبل���ھ فقی���ھ ح���ریص عل���ى أَُس���ِر المس���لمین ومث���ل ھ���ذا التلفی���ق 
م�ن الفج�ور  ومجتمعھم الذي یجب أن یحافظ علیھ كل عالم أو فقیھ مع�افىً 

  والشرور، محمّیاً من أسباب الفساد، مصوناً من أغراض البغاء.

 الضابط الرابع

 تیب األدلة بحسب القوة واالعتبارتر

وم��ن الض��وابط الواقی��ة لالجتھ��اد الجم��اعي م��ن الجن��وح ع��ن س��واء 
الص�راط ترتی�ب األدل�ة بحس��ب الق�وة واالعتب�ار، وذل�ك أنن��ا ل�و ل�م نض��بط 

م�دلول االجتھ�اد مقب�والً، ألن�ھ من�بٍن عل�ى تق�دیم م�ا  االجتھاد بھذا لن یكون
یجب تأخیره وتأخیر ما یجب تقدیمھ، وھ�ذا یض�عف االجتھ�اد ویبع�ده ع�ن 

  العافیة.

والترتی��ب المرض��ي عن��د الجم��اھیر: أّن الكت��اب مق��دم عل��ى الس��نة، 
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  والسنة مقدمة على القیاس، والقیاس مقدم على غیره.. وھكذا.

 د خلّو المسألة من السّنة والكتاب ..فالقیاس ال یصّح إالّ عن 

  واالستحس���ان ال یك���ون إالّ م���ع القی���اس ، فم���ا ال قی���اس فی���ھ ال
 استحسان فیھ.

  ل م��ع األدل��ة الكلی��ة.. إل��ى غی��ر ذل��ك م��ن واألدل��ة التفص��یلیة ت��ؤوَّ
ترتیب األدلة وقواعد التعامل بھ�ا لالس�تدالل الص�حیح واالس�تنباط الق�ویم، 

لخلف�اء الراش�دین المھ�دیین وغی�رھم رض�ي حیث كان أئمة الص�حابة م�ن ا
هللا ع�نھم یب��دءون البح��ث ع��ن حك��م الش��رع ب��النظر ف��ي كت��اب هللا، ف��إن ل��م 

، ف��إْن ل��م یج��دوا یج��دوا الحك��م فی��ھ؛ نظ��روا ثانی��ة ف��ي س��نة رس��ول هللا 
 .)١(المسألة فیھا، سعوا إلى القیاس وسائر الرأي المقبول

 الضابط الخامس

 لتشاجرعند االختالف التغافر ال ا

وعند إجراء عملیات االجتھ�اد الجم�اعي وف�ي أثن�اء ذل�ك وم�ا یتبع�ھ 
 يءمن نقاش وأخٍذ ورّد، ال شك یقع االخ�تالف كثی�راً ب�ین العلم�اء، وال ش�

یق��یھم ش��ر ھ��ذا الخ��الف، ویبق��ى م��ا بی��نھم م��ن األخ��وة وال��وّد إالّ التغ��افر، 
قط�ع أواص�ر وأن ال ی ،واختالف الرأي یجب أن ال یفسد الوّد ب�ین العلم�اء

  أرحام العلم.ال و ، وال وشائج الدعوة،األخوة

ولقد وقع االختالف كثیراً بین أئمة ھذا الدین وفقھائ�ھ فل�م یك�ن س�بباً 
  لقطیعة أو خصام، بل بقي الوّد بینھم.

وقد ضربوا أروع مثل ف�ي التغ�افر، وق�ّدموا النم�وذج المش�ّرف لك�ل 
  جتھد أو مناظر.مسلم داعیة عالم أو متعلم، فقیھ أو متفقھ، م

  فھذا اإلمام الشافعي رحمھ هللا ن�اظر یوم�اً أب�ا موس�ى ی�ونس ب�ن

                           
  .٦٣ – ٦٢ص  ١) اعالم الموقعین، ج١(
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عبد األعلى الصدفي في مسألة ثم افترق�ا عل�ى ذل�ك، فلم�ا لقی�ھ لعل�ھ الح�ظ 
بعض جفاء منھ فأمسك بیده ثم قال لھ: " یا أبا موسى أال یس�تقیم أن نك�ون 

لفن�ا ف�ي ك�ل المس�ائل ول�م أي: وإْن اخت )١(إخواناً وإن لم نتفق في مسألة؟ "
  نتفق في أیة مسألة منھا وال واحدة.

  ًوجاء عل�ي ب�ن الم�دیني إل�ى أحم�د ب�ن حنب�ل رحمھم�ا هللا راكب�ا
على دابة، فتناظرا في الشھادة، وكان أحمد یرى الشھادة بالجنة لم�ن ش�ھد 
بدراً والحدیبیة أو لمن جاء فی�ھ أث�ر مرف�وع عل�ى م�ا ك�ان م�نھم م�ن س�فك 

بعض��اً، وك��ان اب��ن الم��دیني ی��أبى ذل��ك وال یص��حح ف��ي ذل��ك  دم��اء بعض��ھم
أثراً، فتناظرا في ذلك وارتفعت أصواتھما حتى خیف أن یقع بینھما جفاء، 

  .)٢(فلما أراد ابن المدیني أن ینصرف؛ قام أحمد فأخذ بركابھ 

  وك��ان الش��افعي وأحم��د رحمھم��ا هللا تع��الى یختلف��ان ف��ي مس��ائل
خ�ر، إبق�اًء لل�وّد والح�ّب ف�ي هللا، واش�تھر أّن ویتناظران، ث�م ی�دعو ك�ّل لآل

أحمد كان یقول عن الشافعي: " الشافعي كالھواء للقلب، وكالعافیة للجس�د، 
  فانظر ھل ألحٍد عنھما غناء ؟".. 

 ھ:فقیل لرحمھ هللا یخّص أحمد بالزیارة ویكثر منھا، كان الشافعي و
  أنشد:ف ، وكان أحمد تلمیذه،نك لتزوره وھو المحتاج إلیكإ

  وتزوره  قالوا یزورك أحمدٌ          
  قلت الفضائل ال تفارق منزلھ                                 

   إن زارني فبفضلھ أو زرتھ          
  فلفضلھ فالفضل في الحالین لھ                           

                           
) سیر أعالم النبالء، لشمس الدین أبي عبد هللا محمد بن أحمد الذھبي ، تحقیق ١(

لتاسعة شعییب األرناؤوط ومحمد نعیم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، الطبعة ا
 .١٦ص  ١٠ھـ، ج١٤١٣

فقرة رقم  ٣٣٣ص  ٢) انظر: جامع بیان العلم وفضلھ، البن عبد البر ، ج٢(
-٩٤، وانظر: أدب االختالف ، سعید بن عبد القادر باشنفر، ص ١٦٣٤

٩٥. 



 االجتھاد الجماعي: أسسھ وضوابطھ         

چ ٧٤ چ 

  وكان بین أب�ي نع�یم األص�فھاني "ص�احب حلی�ة األولی�اء" وب�ین
المح��دث وحش��ة تس��ببت فیھ��ا كث��رة الخ��الف بینھم��ا ف��ي الفق��ھ اب��ن من��دة 

  .)١(والروایة، فُذكر ألبي نعیم ابن مندة فقال: " كان جبالً من الجبال"

  بل إّن سلف ھذه األمة من أئمتھا األخیار الذین اتبع�وا الص�حابة
والت��ابعین لھ��م بإحس��ان رض��ي هللا ع��نھم تج��اوزوا مج��ّرد إبق��اء ال��وّد إل��ى 

یع��ذرھم ب��ھ م��ن األدل��ة، ف��إن عب��د هللا ب��ن المب��ارك رحم��ھ هللا البح��ث عم��ا 
تع��الى ك��ان یع��ّد م��ن األحادی��ث م��ا یح��اجج ب��ھ عم��ن یخالف��ھ م��ن إخوان��ھ 

عم�ل أن أني ألسمع الحدیث فاكتبھ وما من رأیي العلماء، قال رحمھ هللا:"إ
ن عم�ل ب�ھ أق�ول إث ب�ھ ولك�ن أتخ�ذه ع�دة ل�بعض أص�حابي بھ وال أن أحدّ 
  . )٢("عمل بالحدیث

بھ���ذه الض���وابط ُتج���َرى عملی���ات االجتھ���اد الجم���اعي ف���ي اللج���ان 
ا بما یبرد وغیرھاالجتھادیة التشریعیة والمجامع الفقھیة والھیئات الرقابیة 

والح��ق ھ��و الموف��ق إل��ى الخی��ر فتع��الى،  ذكر هللاب�� القل��ب م��ن االطمئن��ان
  ، والحمد � رب العالمین.والصواب

           

                           
 .٣٢ص  ١٧) سیر أعالم النبالء، للذھبي، ج١(
العلمیة المدینة ، المكتبة ٤٠٢) الكفایة في علم الروایة للخطیب البغدادي، ص ٢(

 المنورة تحقیق أبي عبد هللا السورقي وإبراھیم المدني، 
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  ةالفقرة الثالث

  الضوابط التقریریة                          

أم�ا ض�وابط االجتھ�اد الجم�اعي عن��د تقری�ر األحك�ام المس�تنبطة م��ن 
أدلتھا، أجمعھا في ثالثة بالنظر إلى م�ا یجع�ل الحك�م ص�ائباً أو أق�رب إل�ى 
الصواب، ولكي یخلو تنزیل�ھ ع�ن ترت�ب المفاس�د ولح�وق الض�رر بمتعل�ق 

  بھ، وھي:

  الضابط األول

  قواعد الفقھیة عند إنزال األحكامتصحاب الاس

  إّن قضایا االجتھاد على نوعین: 

نوع یراد منھ استصدار حكم شرعي ع�ام یص�لح لس�ائر القض�ایا أ ـ 
  والمسائل المشابھة، فیعطي ذلك الحكم لجمیع نظائر المسألة. 

ونوع آخر یراد منھ الحكم على شئ معّین قائم ھ�و ف�ي الحقیق�ة ب ـ 
كم�اً عام�اً ، وھ�ذا الن�وع یختل�ف ع�ن األول ف�ي ك�ون الفت�وى فتیا ول�یس ح

عینی��ة بینم��ا الحك��م ع��ام ، وبالت��الي ھ��ذه العینی��ة تجع��ل المتص��دین للفتی��ا 
  ینظرون في أمرین لتحقیق مقتضاھا:

األمر األول: موافقة الفتوى لوجھ شرعي معتبر مستند إلى دلیل من 
  األدلة الشرعیة.

ھ�ذه الفت�وى وإمك�ان تنزیلھ�ا ف�ي واق�ع واألمر الثاني: إمكان العم�ل ب
  الناس.

أما األول فإنھ یتحقق ب�النظر األص�ولي واالس�تداللي للمس�ألة. بینم�ا 
األمر اآلخر فال یتحقق إالّ باستصحاب القواع�د الفقھی�ة إذ ھ�ي ف�ي غالبھ�ا 
قواعد ضابطة لالستنباط بما یمك�ن الحك�م م�ن اإلن�زال عل�ى الواق�ع ، ف�إّن 

ھا تمنع المكلّف من فعل ك�ّل مح�رم ف�ال یج�وز ل�ھ فع�ل الشریعة بعموم أدلت
المحّرم ،و لكن ھناك من ال سبیل لھ إال ارتكاب المحرم، فُینظر ف�ي ش�أنھ 
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فإّن كان حالھ مما یصل إلى حّد الضرورة؛ فإن القاعدة الفقھی�ة خّصص�ت 
ھ��ذه الحال��ة دون غیرھ��ا فأباح��ت م��ن أجلھ��ا ارتك��اب المحرم��ات، ف��نّص 

  ق بینھم أن " الضرورات تبیح المحظورات".الفقھاء على اتفا

فإننا لو طردنا حك�م التح�ریم ف�ي ك�ل ش�خص وعل�ى ك�ل حال�ة لوق�ع 
الن��اس ف��ي ح��رج ش��دید ال س��یما أص��حاب الض��رورات الش��رعیة، ولكنن��ا 
باستص��حاب القاع��دة الفقھی��ة وج��دنا المخ��رج الش��رعي وتمّكن��ا م��ن إن��زال 

  اإلحكام على الواقع.

باستصحاب القواعد الفقھی�ة یخ�رج الدول�ة ولعل مجمعاً من المجامع 
من الحرج الشدید ما لم یكن في وسعھ بغیر ھذه القواعد، ولعل مجلساً من 

خاص�ة ف�ي بل�دان  –مجالس االجتھاد الجماعي ف�ي أي قط�ر م�ن األقط�ار 
باستص��حاب قاع��دة فقھی��ة یرفع��ون حرج��اً واقع��اً عل��ى  –األقلی��ة المس��لمة 

ق�ع لھ�م العن�ت والمش�قة والح�رج ف�ي ال�دین أفراد األمة الذین بدون ذل�ك لو
ھ  ھ   چ  ح�رج وص�دق هللا العظ�یم القائ�ل: وما جعل هللا علینا في الدین من

  .)١(چ  ھ   ھ  ے   ے  ۓ

: "من جعل یخرج الفروع بالمناسبات  ~وكما قال اإلمام القرافي 

الجزئیة دون القواعد الكلیة؛ تناقضت علیھ الفروع واختلفت، وتزلزلت 
. وصدق )٢(ره فیھا واضطربت، وضاقت نفسھ لذلك وقنطت"خواط

القرافي؛ ألن،ّ تمام الفقھ عدم إغفال القواعد الفقھیة الكلیة، وكمال 
  ، وذلك باالستعانة بالقواعد الفقھیة.االجتھاد تحصیل حكم ممكن اإلنزال

  الضابط الثاني

  اعتماد قواعد االستنباط والترجیح

  ذ إحدى صورتین : إّن عمل االجتھاد الجماعي یتخ

                           
 .٧٨) سورة الحج ، ١(
 .٣ص ١) الفروق للقرافي ، المقدمة ، ج٢(
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  الصورة األولى: 

باط األحك��ام م��ن مظانھ��ا وأدلتھ��ا الش��رعیة، وھ��ذه الص��ورة ف��ي ناس��ت
الغال�ب تك�ون عن�د إنش�اء حك�م ل�م یك�ن م�ن قب�ل ، ول�م توج�د ل�ھ فت�اوى أو 

  أقوال ظاھرة. 

  الصورة الثانیة: 
الت��رجیح ب��ین األق��وال والم��ذاھب واآلراء ، أو الت��رجیح ب��ین األدل��ة 

وھ��ذه الص��ورة تك��ون ف��ي الغال��ب عن��د االنتق��اء لحك��م یناس��ب واألص��ول . 
  الحال العارضة والحدث القائم والنازلة الموجودة. 

: ض��ابط االجتھ��اد فیھم��ا: أن یق��وم عل��ى وف��ق وف��ي كلت��ا الص��ورتین
  باط وقواعد الترجیح. نقواعد االست

  تضبط االستدالل وترشد إلى الحكم الصائب. فقواعد االستنباط 

واألْولى من األحك�ام  تكشف عن األصوب واألسّد  جیحوقواعد التر
  واآلراء واألدلة. 

فبعد الوصول إلى الحكم یطمئن الناظر والمستدل والعالم إلى صحة 
باطھ وموافقتھ لمنھاج األئمة في االستدالل واالستنباط. وھ�ذه القواع�د ناست

  بتفاصیلھا وترتیبھا معروفة مرصودة في كتب األصول والقواعد.
  ابط الثالثالض

  الخالف الفقھي بالترجیح بالكثرة حسم

م��ن أوف��ق م��ا یض��بط االجتھ��اد الجم��اعي ف��ي نتائج��ھ عن��د الخ��الف 
الفقھي بین األعضاء أن یتواض�عوا عل�ى حس�م الخ�الف بی�نھم بتق�دیم رأي 

  األكثرین والترجیح بالكثرة، وتخریج ذلك على النحو اآلتي:

بعض��ھم ك��ابن أّن رأي األكثری��ة حج��ة كحج��ة اإلجم��اع عن��د  .١
ف��ي  (رحمھ��م هللا ) جری��ر الطب��ري وأب��ي بك��ر ال��رازي وأحم��د ب��ن حنب��ل
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 .)١(روایة عنھ

أن قول األكثریة حجة ظنیة على رأي بعضھم فیك�ون اتباع�ھ  .٢
 .)٢(أْولَى من رأي األقلیة

 أّن الجمھور یرّجحون بكثرة األدلة محتجین باعتبار: .٣

داً م�ن جنس�ھ، فیتس�اقطان الدلیل الواحد ال یقاوم إال دل�یالً واح� ـ أنّ  أ
بالتع��ارض، فیبق��ى ال��دلیل اآلخ��ر س��الماً ع��ن المعارض��ة فیص��ّح االحتج��اج 

  .)٣(بھ

ب ـ وأّن الظّن الحاصل بال�دلیلین أق�وى م�ن الظ�ّن الحاص�ل بال�دلیل 
 .)٤(الواحد، فیترّجح الظنان على الظن الواحد

 أّن جمھور األصولیین ذھبوا إلى الترجیح بكثرة الرواة، وقد نسب

جواز الترجیح بكثرة الرواة إلى األكثرین وذكر أنھ  ~إمام الحرمین 

 .)٥(مذھب الفقھاء

  مستدلین بأمور، منھا:

أن الرواة إذا بلغوا في الكثرة حداً حصل العلم بق�ولھم، وكلّم�ا  .١
 كانت المقاربة إلى ذلك الحّد أكثر؛ وجب أن یكون اعتقاد صدقھم أقوى.

م�ن الظ�ن ، ف�إذا اجتمع�وا؛  أن قول كل واح�د م�نھم یفی�د ق�دراً  .٢

                           
ص ٢، مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت،ج١٢٠ض١) اإلحكام لآلمدي ج١(

، المحصول ٤٤٥ص٢، كشف األسرار على أصول البزدوي، ج٢٢٢
، ٢٣٧ص  ٣سیر التحریر البن أمیر بادشاه ج، تی١١٥ص ٢للرازي ج

 .٩٥وانظر: االجتھاد الجماعي للسوسوة، ص
  ) المصادر نفسھا.٢(
  ) كشف األسرار نفسھ.٣(
ص  ٥، والمحصول : ج ٤٧٣ – ٤٧٢ص  ٤) انظر : نھایة السول: ج٤(

  ، وكشف األسرار نفسھ.٤٠٢
  .١١٩٤فقرة  ١١٦٢ص  ٢) انظر : البرھان : ج٥(
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استحال أن ال یحصل إال ذلك القدر الذي ك�ان حاص�الً بق�ول الواح�د، وإال 
فقد اجتمع على األثر الواحد مؤّثران مستقالّن، وھو محال، فإَذْن ال بد من 

 الزیادة.

أن احت��راز الع��دد الكثی��ر ع��ن تعّم��د الك��ذب أكث��ر م��ن احت��راز  .٣
یان عل�ى الع�دد الكثی�ر أبع�د، ولھ�ذا ق�ال الواحد، وكذا احتم�ال الغل�ط والنس�

  .)١( چ ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱچ تعالى: 

 نّبھ في غیر ما موضع إلى إعتبار الكثرة: أن النبي  .٤

  تي ال َتْجَتِمُع فیقول موّصیاً أصحابھ رضي هللا عنھم : ( إنَّ أُمَّ
�واِد األعظ�مِ على ضاللٍة فإِذا رأْیُتُم اْختِ  وھ�ذا ت�رجیح .. )٢()الفاً فعل�یكم بالسَّ

 للكثرة على القلة.
  وم�ن ذل�ك أیض��اً قول�ھ  اُكْم والفرق��ة� : (عل�یكم بالجماع��ة وإیَّ

��ة  ةف��إنَّ الش��یطان م��ع الواح��د وھ��و م��ن االثن��ین أبع��ُد م��ْن أراد ُبْحبوح�� الجنَّ
وفی��ھ اعتب��ار الكث��رة ب��دلیل أن��ھ أوص��ى بالجماع��ة،  )٣(فلیل��زم الجماع��ة..)

ن االثن��ین عل��ى الش��یطان أبع��د م��ن والعل��ة ب��ال ش��ك الكث��رة والس��واد ، وأل
 كثر.أغوایتھ وإضاللھ ، فالثالثة أكثر بعداً واألربعة والخمسة أكثر ف

اجتماع الصحابة على أن الظّن الحاص�ل بق�ول االثن�ین أق�وى  .٥
 من الظّن الحاصل بقول الواحد، ومن وقائع ذلك: 

  أن الصدیق لم یعمل بخب�ر المغی�رة ف�ي مس�ألة الج�دة حت�ى
 .د بن مسلمة شھد لھ محم

  أّن عم�ر  ل��م یقب��ل خب��ر أب��ي موس��ى  حت��ى ش��ھد ل��ھ أب��و
، فل��وال أن لكث��رة ال��رواة أث��راً ف��ي ق��وة الظ��ن ، لم��ا ك��ان س�عید الخ��دري 

                           
 .٢٨٢،  ) سورة البقرة١(
 ) سبق تخریجھ في مسألة أدلة الجمھور في اعتبار الترجیح.٢(
، وأحمد في مسند العشرة ٢٠٩١) أخرجھ الترمذي كتاب الفتن برقم ٣(

، وقال ١٥١٤٠، وفي مسند المكبین برقم ١٧٢، ١٠٩المبشرین بالجنة برقم 
 الترمذي: ھذا حدیث حسن صحیح.
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 .)١( كذلك
  أّن عم��ر  لّم��ا جع��ل األم��ر ش��ورى ف��ي الس��تة األخی��ار م��ن

، فإْن كان اثنان واثن�ان تشاوروا في أمركم بعده قال ألصحاب الشورى: "
وا ص��نف ن��ان؛ ف��ارجعوا ف��ي الش��ورى، وإْن ك��ان أربع��ة واثن��ان؛ فخ��ذواث

، وإْن اجتم��ع رأي ثالث��ة وثالث��ة ف��اتبعوا ص��نف عب��د ال��رحمن ب��ن األكث��ر
ینّص عل�ى األخ�ذ  عمر الفاروق ھو  ھاف.  )٢(عوف واسمعوا وأطیعوا"

 عند االختالف برأي األكثر.
  عالمین.والحمد � رب ال ،وهللا الموفّق إلى الحّق والصواب

                           
،نھایة السول: ٤٠٥–٤٠١ص٥) یراجع كل ھذا في: المحصول للرازي:ج١(

،البرھان ١٥٠ص٦،البحرالمحیط:ج٤٧٤–٤٧٢ص٤ج
، منتھي الوصول ١١٩٤،١١٩٦الفقرة١١٦٣ -١١٦٢ص٢للجویني:ج

، شرح ٣٧٢، التبصرة للشیرازي: ص٢٢٢واألمل البن الحاجب: ص
 - ١٣٨ص  ٢، التعارض والترجیح للبرزنجي: ج٤٣٢الكوكب المنیر: ص

١٤٢. 
الكاندھلوي، دار الكتب العلمیة بیروت، بدون ، ) حیاة الصحابة محمد یوسف ٢(

  ، عن طبقات ابن سعد.٢٣ص ٢ج
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  ةـــاتمـالخ

؛ فإن من أھم ما توّصلنا وقد رأینا أن نكتفي بھذا القدر من البحث
  یمكن تلخیصھ في اآلتي:مما اھتدینا لھ بتوفیق هللا تعالى وتسدیده؛ إلیھ 

تحصیل األحكام الشرعیة إّن االجتھاد ال یعني ـ فقط ـ  الً:أوَّ 
یتعّدى ذلك إلى مھمة  واستنباطھا من النصوص واأللفاظ، وإنما یجب أن

غ الجھد والطاقة فاستفرا، تنزیل تلك األحكام في محالِّھا في واقع الناس
في تحصیل  الوسعُ  دَ وُیستنفَ  الجھدُ  لَ ذَ بْ ، فكما یجب أن یُ في األمرین معاً 
كذلك بذل الجھد واستفراغ الوسع  ؛ یجب على المجتھدینالحكم واستنباطھ

من الواقعة والحال، وعلى ھذا: في البحث عما یناسبھ ذلك الحكم 
، كذلك االجتھاد منھ ما ھ إنشائي وانتقائيفاالجتھاد تأویلي وتنزیلي، كما أنّ 

  .ھو فردّي ومنھ ما ھو جماعيّ 

یكون ببذل فریٍق من العلماء والفقھاء  االجتھاد الجماعيّ  إنَّ  ثانیاً:
بھ وسعھم وجھدھم بالنظر والمدارسة ألمر من األمور لتحصیل ما یناس

من الحكم الشرعي یصدر عن مجموعھم، وینتھي إلى: اتفاق مجموعة 
  من العلماء بتشاور بینھم على وجھ یتواضعون على االتفاق بھ.

إّن شروط التأّھل لممارسة االجتھاد الفردي أقوى وأشّد من  ثالثاً:
ألّن األمر أخّف بالنسبة شروط التأّھل لممارسة االجتھاد الجماعي، 

یتعاضد األعضاء ویتعاونون في تحصیل ماعي، إذ فیھ لالجتھاد الج
الحكم، بینما في حالة االجتھاد الفردي یقوم بكل ھذه المھمة الصعبة فرد 

ھم في حالة االجتھاد الجماعي واحد، فال بّد أن یكون بدرجة أعلى، ألنّ 
فرد الواحد في االجتھاد الفردي، یتطلب أن یكونوا جمیعاً في درجة ال

روط المجتھد الفردي أشّد من شروط العضو في عملیات تكون شلذلك 
  االجتھاد الجماعي.

ھناك عالقة قویة بین االجتھاد الجماعي وبین الشورى، ألن  رابعاً:
الجتھاد الجماعي وطریقاً من طرقھ. الشورى قد یكون سبیالً من سبل ا
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ألن كما أن ثمة عالقة كبیرة بین االجتھاد الجماعي وبین اإلجماع، 
جماع من مصادر االجتھاد فردیاً كان أو جماعیاً، وتظھر أكثر جالء اإل

تلك العالقة بین االجتھاد الجماعي واإلجماع حینما تنتھي مداوالت 
االجتھاد الجماعي إلى إجماع األّمة أو إجماع علماء العصر، كما كان في 

على األمة في سقیفة  خلیفة لرسول هللا  تنصیب أبي بكر الّصّدیق 
  .ي ساعدة، وبیعة الكافة في مسجد رسول هللا بن

لم یكن أمر االجتھاد الجماعي محدثاً في ھذا العصر، بل  خامساً:
كان صورة من صور ممارسة األمة لالجتھاد في كل عصر من 
األعصار، وفي كل مرحلة من مراحل تاریخھا المجید الحافل بالفكر 

  والفقھ.

، وقد تمّثل د رسول هللا ـ فقد ُعرف االجتھاد الجماعي على عھ
  ذلك في حكم أسارى بدر، وفي حكم الخروج إلى أُحٍد..

ـ وُعرف االجتھاد الجماعي في عصر الخلفاء الراشدین رضوان 
هللا علیھم، كما وجدناھم یمارسونھ في أمر الخالفة، وفي قتال مانعي 
 الزكاة، وفي تقسیم عطایا المسلمین، وفي إعادة النظر في حّد الخمر،

  وفي مسألة أرض السواد، وغیر ذلك.

ـ وعرف االجتھاد كذلك في عصر التابعین حینما ولّى أمیر المدینة 
وتعھد یومئذ عمر بن عبد العزیز رضي هللا عنھ عشرة من فقھاء المدینة 

  إال برأیھم" . لھم : أْن ال یقطع أمراً 

 وما بعدھم كانت الحاجة إلى ھذا النوع من االجتھاد أشّد وأمسّ 
فقامت مؤسسات االجتھاد الجماعي في نواحي كثیرة وبلدان عدیدة من 

  بالد المسلمین.

إّن االجتھاد الجماعي بما لھ من نتائج خطیرة في أمور  سادساً:
الدین وسیاسة الدنیا بمقتضاه وجوباً؛ ال بّد أن یقوم على أسس راسیة 

أوجدت  راسخة ترسي لالجتھاد قواعده وترّسخ لھ أركانھ قوائمھ، وقد
  الورقة لالجتھاد الجماعي خمسة أسس، ھي:
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  ـ اعتبار المصالح العاّمة والخاّصة..١

  ـ استیعاب النوازل والحوادث في أحكام الشریعة الخمسة.٢

ـ تقدیر تغّیر األحكام بتغّیر األزمنة واألمكنة واألحوال والعوائد ٣
  والنیات..

  م..ـ شمول حاجات الناس وقضایاھم بأفرادھم وجماعاتھ٤

  ـ اعتماد التیسیر على العباد ما ظھر قصد الشارع إلى ذلك..٥

إّن االجتھاد الجماعي یجب أن ال یمارس إال بتوافر أصولھ  سابعاً:
وقواعده التي یقوم علیھا، ومن أھّمھا الضوابط الالزمة لممارستھ 

  والشروط الواجب توافرھا فیمن یمارسھ.

في ثالثة أنواع ھي:  وقد جعل البحث ضوابط االجتھاد الجماعي
الضوابط التأھیلیة المتعلقة بمن یمارس االجتھاد الجماعي وما یجب أن 
یتحقق بھ من العلوم، وھي: شروط تكلیفیة، كاإلسالم والعقل والعدالة، 
وشروط ضروریة، كفھم مقاصد الشریعة والتمّكن من االستنباط على 

ائیة التي یجب أن فھمھ فیھا، وإحاطتھ بمدارك الشرع. والضوابط اإلجر
ُتّتبع في إجراء العلمیة االجتھادیة جماعة، وھي خمسة: االجتھاد بالشرع  

وجمع الفتاوى وما قیل في  ـ واالنقیاد للحق مھما شّق ـ ال خارج الشرع
وترتیب األدلة بحسب القوة واالعتبار ـ  ـ المسألة ودراستھا وتقویمھا

ع الثالث من ضوابط االجتھاد التغافر عند االختالف ال التشاجر. والنوو
الجماعي: الضوابط التقریریة، وھي ثالثة: أولھا: استصحاب القواعد 

وثانیھا: اعتماد قواعد االستنباط والترجیح، الفقھیة عن إنزال الحكم، 
  وثالثھا: حسم الخالف الفقھي بینھم بالترجیح بالكثرة.

وتوسیع  ،تفتیح الموضوعات بھا فالبحث في مجملھ تنبیھات أردنا
لمن یقوم بھذه المھمة العظیمة للباحثین والدارسین وإرشادات األنظار 

ضمن أحكام  الستیعاب نوازل األمة ومستجداتھاوالوظیفة الكریمة 
  الشریعة الحنیفیة الغراء  كلما نزلت بھم نازلة وحدثت لھم حادثة.



 االجتھاد الجماعي: أسسھ وضوابطھ         

چ ٨٤ چ 

اللھم اجعل علمنا كلھ صالحاً واجعلھ لوجھك خالصاً وال تجعل 
  فیھ شیئاً. ألحدٍ 

وصلى هللا وسلم وبارك على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ 
ومن اتبعھم بإحسان إلى یوم الدین، وآخر دعوانا أن الحمد �  ،أجمعین

  رب العالمین.
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  أھم المصادر والمراجع

 .القرآن الكریم 
   ،االجتھاد الجماعي في التشریع اإلسالمي، د. عبد المجید السوسوة

 ).٦٢مة العدد(سلسلة كتاب األ
  االجتھاد الجماعي ودور المجامع الفقھیة في تطبیقھ، د. شعبان محمد

إسماعیل، دار البشائر اإلسالمیة بیروت، دار الصابوني بسوریا، 
 م.١٩٩٨ھـ ١٤١٨الطبعة األولى 

  االجتھاد الجماعي في المملكة العربیة السعودیة، د. جمال الدین
لجماعي في العالم اإلسالمي، محمود، ضمن بحوث ندوة االجتھاد ا

  جامعة اإلمارات.
  ،االجتھاد المعاصر بین االنضباط واالنفراط، د. یوسف القرضاوي

  م.١٩٩٤ھـ ١٤١٤دار التوزیع والنشر اإلسالمیة، القاھرة، طبعة 
 آفاقھ، د.نادیة شریف  –أحكامھ  - االجتھاد في اإلسالم، أصولھ

  .م١٩٨٤ھـ ١٤٠٤، ٢العمري، مؤسسة الرسالة، ط
  االجتھاد والمنطق الفقھي في اإلسالم، د. مھدي فضل هللا، دار الطلیعة

 بیروت، بدون .
  ،االجتھاد ومقتضیات العصر، محمد ھشام األیوبي، دار الفكر ، عمان

  بدون.
  اإلحكام في أصول األحكام لسیف الدین اآلمدي، دار الكتاب العربي

  .ھـ١٤٠٤بیروت، ت د. سید الجمیلي، الطبعة األولى 
  تحقیق ٢٢٩أدب الطلب ومنتھى األرب ، لمحمد علي الشوكاني، ص

  عبد هللا یحیى السریحي مكتبة اإلرشاد صنعاء.
  إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم األصول، محمد علي

 الشوكاني، مؤسسة الكتب الثقافیة بیروت .
  األشباه والنظائر على مذھب أبي حنیفة النعمان، لزین العابدین بن

  م.١٩٨٥ھـ ١٤٠٥راھیم بن نجیم، دار الكتب العلمیةطبعة إب
  األشباه والنظائر في قواعد وفروع فقھ الشافعیة، لجالل الدین  
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عبد الرحمن السیوطي، دار الكتب العلمیة بیروت، الطبعة األولى 
 م.١٩٧٩ھـ ١٣٩٩

  ،على حسب هللا، دار المعارف مصر أصول التشریع اإلسالمي
  م.١٩٦٤ھـ ١٣٨٣، الطبعة الثالثة

 شمس الدین ابن قیم  الجوزیة ، عالم الموقعین عن رب العالمینا ،
 تحقیق طھ عبد الرؤوف سعد، دار الجیل بیروت، بدون.

  البحر المحیط في أصول الفقھ، بدر الدین بن محمد الزركشي، تحریر
عبد القادر العني مراجعة عمر سلیمان األشقر نشر وزارة األوقاف 

 م.١٩٩٢ھـ ١٤١٣انیة الكویت الطبعة الث
 إلمام الحرمین أبي المعالي عبد الملك بن البرھان في أصول الفقھ ،  

عبد هللا بن یوسف، تحقیق د. عبد العظیم الدیب، الطبعة األولى 
  ھـ.١٣٩٩

  ،تاریخ األمم والملوك ألبي جعفر الطبري، دار الكتب العلمیة بیروت
 بدون تاریخ وطبعة.

 حمن بن عبد الرحیم المباركفوري، دار تحفة األحوذي، محمد عبد الر
 الكتب العلمیة بیروت، بدون.

  التعریفات لعلي بن محمد بن علي الجرجاني، دار الكتاب العربي
  ھـ.١٤٠٥بیروت، تحقیق إبراھیم اإلبیاري، الطبعة األولى 

  التعریفات، لعلي بن محمد الجرجاني، تحقیق إبراھیم األبیاري، دار
  م.١٩٩٨ھـ ١٤١٨الطبعة الرابعة  الكتاب العربي، بیروت،

 دار  ،تھذیب التھذیب، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني
 م.١٩٨٤ھـ ١٤٠٤. الفكر بیروت، الطبعة األولى

  ، تھذیب التھذیب، للحافظ ابن حجر العسقالني، دار الفكر بیروت
  م.١٩٨٤ھـ ١٤٠٤الطبعة األولى، 

  بن الحجاج القشیري الجامع الصحیح لإلمام أبي الحسین مسلم
النیسابوري، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي 

 بیروت بدون.
  ،الجامع الصحیح لإلمام أبي عبد هللا محمد بن إسماعیل البخاري
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تحقیق د. مصطفى دیب البغا، دار ابن كثیر الیمامة بیروت، الطبعة 
 م.١٩٨٧ھـ ١٤٠٧الثالثة 

 تعلیق محمد بن عبد البربي عمر یوسف ھ، ألجامع بیان العلم وفضل ،
ھـ ١٤١٥عبد القادر أحمد عطا، مؤسسة الكتب الثقافیة، الطبعة األولى 

  م.١٩٩٥
  الجامع ألحكام القرآن، تألیف: أبو عبد هللا محمد بن أحمد األنصاري

 القاھرة –القرطبي، دار النشر: دار الشعب 
  أحمد بن عبد هللا حلیة األولیاء وطبقات األصفیاء، أبو نعیم

  ھـ.١٤٠٥ الطبعة الرابعةاألصبھاني، دار الكتاب العربي  بیروت 
  ،حیاة الصحابة محمد یوسف الكاندھلوي، دار الكتب العلمیة بیروت

  بدون.
 .رسالة في القواعد الفقھیة، الشیخ عبد الرحمن السعدي  
 الرسالة، لإلمام أبي عبد هللا محمد بن إدریس الشافعي، تحقیق خالد 

ھـ ١٤٢٦العلمي وزھیر شفیق الكبي، دار الكتاب العربي، طبعة 
 م. القاھرة.١٩٣٩ھـ ١٣٥٨م. وتحقیق أحمد محمد شاكر طبعة ٢٠٠٦

  زاد المعاد في ھدى خیر العباد، البن القیم، تحقیق محمد عبد القادر
  م.١٩٩٩ھـ ١٤٢٠عطا، دار التقوى مصر، الطبعة األولى 

  هللا محمد بن یزید القزویني، تحقیق سنن ابن ماجة، لإلمام أبي عبد
 محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر بیروت، بدون 

  سنن أبي داود، لإلمام أبي داود سلیمان بن األشعث السجستاني
 األزدي، تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید دار الفكر بدون.

  سنن الترمذي، ألبي عیسى محمد بن عیسى الترمذي، تحقیق أحمد
 ر وآخرین، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، بدون.محمد شاك

  سنن الدارقطني ألبي الحسن علي بن عمر الدارقطني البغدادي، تحقیق
السید عبد هللا ھاشم المدني، دار المعرفة بیروت طبعة 

 م.١٩٦٦ھـ١٣٨٦
  سنن الدارمي، ألبي محمد عبد هللا بن عبد الرحمن الدارمي، تحقیق

السبع العلمي، دار الكتاب العربي بیروت  فواز أحمد زمرلي وخالد
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 ھـ.١٤٠٧الطبعة األولى 
  ،السنن الكبرى ألبي بكر أحمد بن الحسین بن علي بن موسى البیھقي

مكتبة دار الباز مكة المكرمة، تحقیق محمد عبد القادر عطا، طبعة 
 م.١٩٩٤ھـ ١٤١٤

 .السنن الكبرى ألبي عبد الرحمن أحمد بن شعیب النسائي، تحقیق د 
عبد الغفار سلیمان البنداري وسید كسروي حسن، دار الكتب العلمیة 

 م.١٩٩١ھـ ١٤١١بیروت الطبعة األولى 
  ،سنن سعید بن منصور الخراساني، تحقیق حبیب الرحمن األعظمي

 م.١٩٨٢ھـ ١٤٠٣الدار السلفیة الھند، الطبعة األولى 
 ،بن عثمان محمد بن أحمد أبو عبد هللا شمس الدین  سیر أعالم النبالء

، ھـ١٤١٣ الطبعة التاسعة ،بیروت بن قایماز الذھبي، مؤسسة الرسالة
 .، محمد نعیم العرقسوسيتحقیق شعیب األرناؤوط

 عرض وقائع وتحلیل أحداث د. علي محمد الصالّبي،  :السیرة النبویة
ھـ ١٤٢٢دار التوزیع والنشر اإلسالمیة القاھرة، الطبعة األولى 

 م.٢٠٠١
 عبد الملك بن ھشام بن أیوب الحمیري المعافري، دار ل ،السیرة النبویة

 الطبعة األولى. الجیل بیروت، تحقیق: طھ عبد الرءوف سعد
 ھـ.١٤١١

  شرح اإلمام النووي على صحیح مسلم ( المنھاج) لإلمام أبي زكریا
یحیى بن شرف النووي، دار إحیاء التراث العربي بیروت الطبعة 

 ھـ.١٣٩٢الثانیة  
 ي على موطأ اإلمام مالك، لمحمد بن عبد الباقي بن شرح الزرقان

 ھـ.١٤١١یوسف الزرقاني، دار الكتب العلمیة بیروت، الطبعة األولى 
  ،شرح العالمة زروق على الرسالة، ألحمد بن محمد البرنسي بزروق

  م.١٩٨٢ھـ ١٤٠٢دار الفكر بیروت، طبعة 
 ر المعارف، ملتزم الطبع والنشر دا، ألحمد محمد شاكرالشرع واللغة، 

  م.١٩٤١مصر 
 بترتیب ابن بلبان، محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم  صحیح ابن حبان
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مؤسسة الرسالة  بیروت، ، التمیمي البستي، تحقیق: شعیب األرنؤوط
   م.١٩٩٣ھـ  ١٤١٤ الطبعة الثانیة

  صحیح ابن خزیمة، ألبي بكر محمد بن إسحاق بن خزیمة السلمي
مصطفى األعظمي، المكتب اإلسالمي النیسابوري، تحقیق د. محمد 

 م.١٩٧٠ھـ ١٣٩٠بیروت، طبعة 
 دار الوطن، ضوابط للدراسات الفقھیة، د. سلمان بن فھد العودة ،

  ھـ.١٤١٢الریاض، الطبعة األولى
  الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد بن منیع أبي عبد هللا البصري

 الزھري، نشر دار صادر بیروت، بدون.
 ین محمود بن أحمد العیني، دار إحیاء التراث عمدة القاري، لبدر الد

 العربي، بیروت، بدون.
  ،عوامل السعة والمرونة في الشریعة اإلسالمیة، د. یوسف القرضاوي

  م.١٩٨٥ھـ ١٤٠٦دار الصحوة القاھرة الطبعة األولى 
  ،عون المعبود شرح سنن أبي داود، لمحمد شمس الحق العظیم آبادي

 م.١٩٩٥لثانیة دار الكتب العلمیة الطبعة ا
  فتاوى المجلس األوربي لإلفتاء والبحوث، المجموعة األولى، نشر

  م١٩٩٩ھـ ١٤٢٠ ١مكتبة اإلیمان القاھرة، ط
  فتح الباري شرح صحیح البخاري، للحافظ أبي الفضل أحمد بن علي

بن حجر العسقالني، تحقیق محب الدین الخطیب، دار المعرفة 
 بیروت، بدون.

 لشھاب الدین  البروق في أنواء الفروق)أنوار  ى بـ (مّ الفروق المس
أحمد بن إدریس القرافي، تحقیق أ.د. محمد أحمد سراج، أ.د. علي 

  م.٢٠٠١ھـ ١٤٢١جمعة محمد، دار السالم القاھرة، الطبعة األولى 
 ھـ ١٤٢٥، الطبعة األولى فقھ المقاصد، د. عبد هللا الزبیر عبد الرحمن

  م الخرطوم السودان.٢٠٠٤
 في تاریخ الفقھ اإلسالمي، محمد بن الحسن الحجوي  لساميالفكر ا

الثعالبي الفاسي تحقیق أیمن صالح شعبان دار الكتب العلمیة بیروت 
  م.١٩٩٥ھـ ١٤١٦الطبعة األولى 
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  ،القاموس المحیط للعالمة مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروزابادي
 م.١٩٨٦ھـ ١٤٠٦مؤسسة الرسالة بیروت، الطبعة األولى 

 الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن  يبألمل في التاریخ، الكا
تحقیق: عبد هللا  ،عبد الكریم الشیباني، دار الكتب العلمیة بیروت

 .ھـ١٤١٥الثانیة  الطبعة ،القاضي
  محمد بن إدریس الشافعي أبو عبد هللا، دار المعرفة  اإلمام األم، كتاب

 ھـ.١٣٩٣ بیروت، الطبعة الثانیة
  تونس. بدون.بن المبارك، الدار التونسیةعبد هللا ل ،جھادالكتاب ، 
 ألبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور لسان العرب ،

األفریقي المصري، دار صادر بیروت، ومكتبة الرشد الریاض، 
  م.١٩٩٧ھـ١٤١٧الطبعة السادسة 

 ن مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، علي بن أبي بكر الھیثمي، دار الریا
 ھـ.١٤٠٧ طبعةدار الكتاب العربي القاھرة ، بیروت  ، وللتراث

  لشیخ اإلسالم ابن تیمیة، جمع وترتیب عبد الرحمن مجموع الفتاوى
 م.١٩٩٧ھـ ١٤١٨بن محمد بن قاسم العاصمي، طبعة 

  ،المحصول في أصول الفقھ، لفخر الدین محمد بن عمر بن الحسین
ھـ  ١٤١٢ة، الطبعة الثانیة، تحقیق د. جابر العلواني، مؤسسة الرسال

  م.١٩٩٢
  المستدرك على الصحیحین ألبي عبد هللا محمد بن عبد هللا الحاكم

النیسابوري تحقیق مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة 
 م.١٩٩٠ھـ ١٤١١بیروت الطبعة األولى 

  المستصفى من علم األصول، ألبي حامد الغزالي، تصحیح نجوى
راث العربي ومؤسسة التاریخ العربي بیروت ضو، دار إحیاء الت

 م.١٩٩٧ھـ ١٤١٨الطبعة األولى 
  مسند اإلمام أحمد بن حنبل، لإلمام أبي عبد هللا أحمد بن حنبل

 الشیباني، مؤسسة قرطبة بمصر. ودار صادر بیروت.
  ،مسند اإلمام الشافعي، اإلمام أبي عبد هللا محمد بن إدریس الشافعي

 وت، بدون.دار الكتب العلمیة بیر
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 ،تحقیق  مسند البزار، ألبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار
ومكتبة  ،، مؤسسة علوم القرآن بیروتد. محفوظ الرحمن زین هللا

 ھـ.١٤٠٩العلوم والحكم المدینة المنورة، الطبعة األولى 
  المسّودة في أصول الفقھ، آلل تیمیة، جمعھا شھاب الدین أبو العباس

تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید، دار الكتاب العربي الحنبلي، 
  بیروت، بدون .

  المصباح المنیر، للعالمة أحمد بن محمد الفیومي الحموي دار الغد
 م.٢٠٠٧ھـ ١٤٢٨الجدید، القاھرة الطبعة األولى 

  مصادر التشریع اإلسالمي فیما ال نّص فیھ، عبد الوھاب خالف، دار
 م.١٩٧٨ھـ ١٣٩٨عة القلم الكویت الطبعة الراب

  المصنف، ألبي بكر بن أبي شیبة، تحقیق كمال یوسف الحوت، مكتبة
 ھـ.١٤٠٩الرشد الریاض، الطبعة األولى، 

  المصنف، لعبد الرزاق بن ھمام الصنعاني، تحقیق حبیب الرحمن
 ھـ.١٤٠٣األعظمي، المكتب اإلسالمي بیروت، الطبعة الثانیة 

 ن بن أحمد الطبراني، تحقیق طارق المعجم األوسط، ألبي القاسم سلیما
بن عوض هللا وعبد المحسن بن إبراھیم الحسیني، دار الحرمین 

 ھـ.١٤١٥القاھرة، طبعة 
  المعجم الصغیر ( الروض الداني ) ألبي القاسم سلیمان بن أحمد

الطبراني، تحقیق محمد شكور أمریر، المكتب اإلسالمي دار عمار، 
 م.١٩٨٥ھـ ١٤٠٥بیروت،عمان، الطبعة األولى 

  المعجم الكبیر، ألبي القاسم الطبراني، تحقیق حمدي بن عبد المجید
 م.١٩٨٣ھـ ١٤٠٤السلفي، مكتبة الزھراء، الموصل، الطبعة الثانیة 

  مقاصد الشریعة اإلسالمیة، محمد الطاھر بن عاشور، المؤسسة
  الوطنیة للكتاب الجزائر، الشركة التونسیة للتوزیع تونس، بدون.

 خلدون، عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي، دار  مقدمة ابن
 ھـ.١٩٨٤ الطبعة الخامسةالقلم بیروت 

  ،منتھى الوصول واألمل، في علمي األصول والجدل، البن الحاجب
  م.١٩٨٥ھـ ١٤٠٥دار الكتب العلمیة، الطبعة األولى، 
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  منھاج األصول للبیضاوي بشرح نھایة السول لألسنوي، وبحاشیة سلم
لشرح نھایة السول للشیخ محمد بخیت المطیعي، عالم الكتب الوصول 

  بیروت بدون.
  الموافقات في أصول الشریعة ألبي إسحاق الشاطبي، تحقیق عبد هللا

ھـ ١٤١٥ ١دراز، وتخریج إبراھیم رمضان، دار المعرفة بیروت، ط
  م .١٩٩٤

  موطأ اإلمام مالك، لإلمام أبي عبد هللا مالك بن أنس األصبحي، تحقیق
 محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي القاھرة.بدون.

  ،موقع المجمع العالمي للتقریب بین المذاھبwww.taghrib.org. 
  :موقع منتدیات یا حسینwww.yahosein.com. 
  ،حمد السعادات المبارك بن م يبألالنھایة في غریب الحدیث واألثر

نشر  ،محمود محمد الطناحي -الجزري، تحقیق طاھر أحمد الزاوى 
 م، ١٩٧٩ھـ ١٣٩٩طبعة  ،بیروت ،المكتبة العلمیة

  
  
  
  
  
  

  
  فھرس الموضوعات

  
  ٥....................................................................مقدمة .

المبحث األول:  تعریف االجتھاد واالجتھاد 
  ٩......................الجماعي

  ٩...........................................المطلب األول : تعریف االجتھاد
  ٩........................................مراد الفقھاء واألصولیین باالجتھاد:

االتجاه األول: اعتباران االجتھاد من فعل 
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  ١٠.........................المجتھد.
ثاني : اعتبار االجتھاد صفة للمجتھد ال االتجاه ال

  ١٢....................فعالً 
االتجاه الثالث: االعتبار بمجاالت 

  ١٣...............................االجتھاد.
  عاالتجاه الرابع : اعتبار موضو

   ١٥................................االجتھاد.
أوالً : حصر االجتھاد في 

  ١٥.......................................طاالستنبا
  ١٥............................والتنزیل. طثانیاً : االتساع باالجتھاد لالستنبا

المطلب الثاني:  تعریف االجتھاد 
   ١٦...............................الجماعي.

المبحث الثاني : بین االجتھاد الجماعي والشورى 
  ٢٥...............واإلجماع

أوالً : بین االجتھاد الجماعي والشورى 
..................................٢٥  

ثانیاً : بین االجتھاد الجماعي 
  ٢٧....................................واإلجماع

المرتبة األولى : اإلجماع الضروري 
........................................٢٩  

المرتبة الثانیة : اإلجماع 
  ٣٠...........................................االصولى

المرتبة الثالثة: اإلجماع 
   ٣١............................................الشورى

المبحث الثالث : تاریخ االجتھاد 
   ٣٣................................الجماعي

والً : االجتھاد الجماعي في أ  
  ٣٣................................النبوة:عصر
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  ٣٣......................................................الحكم في أسرى بدر
أمر الخروج إلى 

 ٣٦.......................................................احد
ثانیاً : االجتھاد الجماعي في العصر 

   ٣٧.............................الراشدي
: االجتھاد الجماعي في عھد أوالً 

  ٣٧...............................الصدیق:
  ٣٨. ..............................................................أمر الخالفة

 ٤١. .......................................................قتال مانعي الزكاة
 ٤٤ ....................................................تقسیم عطایا المسلمین

ثانیاً : االجتھاد الجماعي في عھد 
  ٤٩...................................عمر:

  ٤٦................................................................حد الخمر 
 ٤٧.............................................................ارض السواد

ثالثا ً: االجتھاد الجماعي في عھد 
  ٤٨..................................عثمان

ثالثاً :  االجتھاد الجماعي في عصر  
   ٥٠..............................التابعین

رابعاً: االجتھاد الجماعي في عصر تابعي  
  ٥١.........................التابعین

لحاجة إلى االجتھاد الجماعي في العصر المبحث الرابع : ا 
   ٥٣.........الحاضر

المبحث الخامس : أسس االجتھاد 
   ٥٧...............................الجماعي

األساس األول : اعتبار المصالح العامة 
  ٥٨..........................والخاصة

األساس الثاني : استیعاب النوازل والحوادث ضمن أحكام الشرع 

......٦٢  
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األساس الثالث : تقدیر تغیر األحكام بتغیر األزمنة واألمكنة 

  ٦٤..واألحوال

األساس الرابع : شمول حاجات الناس وقضایاھم بإفرادھم  

  ٦٧وجماعاتھم.

األساس الخامس : اعتماد التیسیر على 

   ٦٨.............................العباد

 اعيالمبحث  السادس :  ضوابط االجتھاد الجم

..........................٧٣  

  ٧٤........................................:ةالفقرة األولى : الضوابط التأھیلی

أوالً : الشروط التكلیفیة لعضویة االجتھاد 

   ٧٦......................الجماعي

ثانیاً : الشروط الحالیة  لعضو االجتھاد الجماعي 

.........................٦٨ 

  ٨٥.......................................الفقرة الثانیة : الضوابط اإلجرائیة:

الضابط األول: االجتھاد بالشرع ال خارج  -

  ٨٦......................الشرع

  ٨٨...............................الضابط الثاني : االنقیاد للحَق مھما شقَ  -

األقوال الضابط الثالث : جمع الفتاوى و -

  ٨٩.......................وتقویمھا

الضابط الرابع :  ترتیب األدلة حسب القوة  -

   ٩٢.................واالعتبار
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الضابط الخامس :  عند االختالف التغافر ال  -

  ٩٣..................التشاجر

الفقرة الثالثة : الضوابط 

  ٩٧........................................التقریریة:

  ٩٧.........الضابط األول : استصحاب القواعد الفقھیة عند إنزال األحكام

 الضابط الثاني : اعتماد قواعد االستنباط

  ٩٩..................والترجیح

  ١٠٠...........الضابط الثالث : حسم الخالف الفقھي بالترجیح والكثرة

  ١٠٥..................................................................الخاتمة

أھم المصادر 

  ١١٠..........................................والمراجع

فھرس 

 ١٢١............................................الموضوعات


