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نبينا واملرسلني األنبياء أرشف عىل والسالم  والصالة العاملني رب هللا احلمد 
أما بعد: وسلم، وصحبه آله حممد وعىل

به اشتغل ما  أحسن  هلو من معها والوقوف وسريهم العلامء احلديث عن إن
عىل التعرف خالل  من احلق ومعرفة امللكة تتكون فبه وقاصدوه، العلم طالب
التحليل العلمي جهة، وكذلك واألحداث من الوقائع مع التعامل يف مسالكهم

املناط. وحتقيق االستنباط يف جمال لتقريراهتم العلمية

بذلوا فقد والعمل، العلم  يف معلوم  واجتهاد صدق  قدم البالد هذه ولعلامء
لألمة. ونصحاً هللا طاعة ذلك سبيل يف وأنفسهم وأمواهلم أوقاهتم

املعارصين علامئنا عىل نظرة ألقى ومن ذلك، عرف العلامء سري استقرأ ومن
ذلك. يف معىل سبق وقدح قصب هلم وجد

الشيخ/ العبقري والفقيه العالمة فضيلة النبالء واألئمة الفضالء هؤالء ومن
يف نفع األمة وجهود العلمية سريته عرف يف فقد بن صالح العثيمني ~، حممد
الناس مجهور والعامة من اخلصوص، جهة وطالبه عىل كثري للعلم خري به حتقق ما

والدويل. املحيل الواقع يف

يف جمال االجتهاد ومشاركته الشيخ عناية من بجزء املتعلقة الورقة هذه يف ولعيل
واقع عىل الطارئة النوازل يف يف مشاركته مع إخوانه من العلامء املتمثل اجلامعي الفقهي
املحاور اآلتية: وفق ذلك أتناول وسوف كنازلة أصولية. وموقفه منه اإلسالمية، األمة
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اجلامعي. مفهوم االجتهاد األول: املحور *

اجلامعي. االجتهاد مرشوعية الثاين: املحور *

احلارض. العرص يف اجلامعي االجتهاد الثالث: أسباب ظهور املحور *

االجتهاد اجلامعي. حول مثارة شبهات الرابع: املحور *

اجلامعي.  االجتهاد من عثيمني بن حممد الشيخ موقف اخلامس: املحور *

إنه سميع والعمل يف القول والسداد املسلمني اإلعانة وجلميع يل املوىل سائال
الدعاء. جميب
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اللغة: يف االجتهاد *

عند وبالفتح لغة احلجاز وفتحها بالضم اجليم بضم اجلهد من افتعال االجتهاد
باللغتني وقرئت املشقة الطاقة واملفتوح املضموم وقيل والطاقة الوسع غريهم وهو

.(٧٩ نثÄ   Ã Â Á Àمث (التوبة: تعاىل: قوله يف
يف غايته بلغ حتى إذا طلب نفع باب من جهد اجتهد وأصله فعله واالجتهاد
(اجتهد) يف العرب لسان يف والتاء املشقة، منه بلغ إذا واألمر املرض وجهده الطلب
اقتلع نحو شديد وإقبال بعالج اليشء  تعاطي عىل تدل أبداً وهي املعاناة لفرط

ذلك. شابه واكتسب وما واقرتع
° ¯ نث قوله تعاىل: يكون يف التاء وقد ألجل كسب من أبلغُ واكتسب قالوا:
فهو  اهللا من األجر فيه فام هذا إىل ما يشري ± ² ³́  مث (البقرة: ٢٨٦)،
فهو مشقة العبد من كان وما العبد فعل بمجرد بتوفيق ال أنه ويرس أو وتيسري إعانة
Ìمث  Ë  Ê É È Ç  Æ Å نث سبحانه: ذلك قوله يؤيد وثقل

.(١٢٤ (طه:

أصول  كتب ويف فعل أو قول من والطاقة الوسع ما يف استفراغ واالجتهاد:
شاق. أمر الوسع لتحصيل استفراغ اللغة: يف الفقه: االجتهاد

االصطالح: يف واالجتهاد *
يف إليه مما حيتاج منها بعضاً أورد متقاربة بتعريفات واألصوليون عرفه الفقهاء
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يأيت:  سوف ما عىل اجلامعي تعريف االجتهاد

املنري). الكوكب ورشح التحرير (خمترص رشعي حكم لدرك الفقيه وسعه استفراغ ـ
من حيس وجه عىل الرشعية من األحكام بيشء الظن يف طلب استفراغ الوسع ـ 

(اآلمدي). عليه املزيد بالعجز عن النفس
الروضة). خمترص (الطويف يف الرشعي تعرف احلكم يف اجلهد بذل ـ

رشعي (القرايف). لوم فيه يلحق فيام النظر الوسع يف استفراغ ـ

طلب. مزيد عن العجز حال إىل ينتهي والتام منه ما قال الطويف:

اهللا. شاء بصدده إن مما نحن يفيد فيام التعليقات بعض * وهذه

عند لالجتهاد  تعريف فهو والقطعي العقيل ذكر من  اهلامم بن  الكامل ذكره ما ـ
األصوليني:

األحكام من العقليات يف الوسع  بذل  من  يقع  ما  إن التحرير:  تيسري يف قال
التعريف تعميم فيها واألحسن قال ثم األصوليني عند اجتهاد االعتقادية الرشعية

قطعية(١). كانت أو ظنية العمليات واالعتقاديات بحيث يعم
مسائل األصول يف االجتهاد وقوع ،~ تيمية، ابن اإلسالم شيخ صحح لقد بل
علُ بل جَ أصول وفروع بني األئمة وال السلف من أحد «ومل يفرق :~ قال والفروع

من أحد ومل يقل والتابعني الصحابة يكن معروفاً يف مل وفروعاً أصوالً الدين قسمني
يف ال يأثم احلق طلب يف استفرغ وسعه الذي املجتهد إن السلف والصحابة والتابعني
يصيب قال كل جمتهد أنه العنربي عبيداهللا عن وحكوا قال: الفروع.. يف وال األصول

وغريمها(٢). والشافعي األئمة كأيب حنيفة عامة قول وهذا يأثم. ال ومراده

.١٧٩ التحرير، ج٤، تيسري (١)
عثيمني البن احلموية الربية بتلخيص رب فتح رشح العثيمينية وانظر الدرة .١٢٥/١٣ ،الفتاو جمموع (٢)

.٣ ٣٢ـ ص
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العجز حال إىل انتهى ما فالتام تام وناقص نوعني إىل االجتهاد تقسيم الطويف
مراتبه وختتلف  قال احلكم تعرف  يف املطلق النظر  هو والناقص طلب مزيد عن

األحوال(١). بحسب

التقسيم من املراد ولكن مقبول اجتهاد  هو  الناقص أن كالمه من  ومعلوم 
والصرب. واجللد البحث وطول اهلمم املجتهدين يف تفاوت إىل اإلشارة

بالفعل ومداركها بجميع األحكام املجتهد يلزم إحاطة ال أهل العلم: قال وهلذا
طاقة له وسعه وال يف ذلك فليس بالفعل وإصابته احلق بنيل املجتهد يكلف كام ال

دليله. وخفاء لغموضه بتحصيله

وإن الطلب يف مصيب واملجتهد املجتهد قد خيطئ أن عىل واإلمجاع منعقد
وحدة الذكاء الفهم حسن من لالجتهاد استعداداً فطرياً أن املطلوب، كام يف أخطأ

ونحوها.
األحكام  يف النظر من أوسع هذا رشعي) لوم فيه (النظر فيام يلحق القرايف: وقول

إىل أمرين: يشري لعله بل يظهر فيام الفقهية

الفروع. مسائل خيص ال أن االجتهاد من ذكره شيخ اإلسالم ما أحدمها:
وهي:  االجتهاد الثالثة أنواع من العلم أهل ما ذكره وثانيهام:

وجودها  جلواز  للحكم موجبة  تكن  مل  ملا العلة ألن الرشعي القياس األول:
االجتهاد. طريقه فذلك العلم باملطلوب ذلك يوجب مل عنه خالية

وتقويم  والقبلة الوقت يف كاالجتهاد  علة غري من الظن يف يغلب ما  الثاين:
املثل والنفقة. ومهر الصيد وجزاء واملياه املتلفات

واللغة  واملصلحة والقياس والسنة الكتاب من باألصول االستدالل الثالث:

 

ص٥٧٦. الروضة، ص٣ خمترص رشح (١)
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وغريها(١). واملقاصد



باملصدر تسميةً اجلامعة أيضاً: واجلمع ع، ْ مجَ ومصدره: قطع، مجع، وبابه: فعله:
إىل بعضه بتقريب اليشء وضم واجلمع تأليف املفرتق من الناس جاء مجع فتقول:
طائفة الناس من واجلامعة والكثري. القليل عىل يطلق كل يشء من واجلامعة بعض.

ذلك. غري أو مال أو علم من جامع وانسجام أو جيمعها بينها ائتالف

موضع وعىل اجلمع عىل يطلق املطلع واملجمع مثل وكرسها امليم بفتح واملجمع
املجامع. واجلمع االجتامع

ألنه اجلامع اجلمعة  فيه تصىل  الذي املسجد وسمي الناس مجع  ما واجلامع
/  .  -  , + *  )  (  ' نث العزيز: التنزيل ويف الناس، جيمع

.(٦٢ 0مث (النور:
األمة من  اجتامعات يف رسول اهللاS ثم مع االجتامع أدب يف عظيمة آية وهي

اهللا. شاء إن تفصيل مزيد هلا يأيت وسوف بعده

اجلامعة. إىل نسبة واجلامعي

اجلامعة. اجتهاد هو اجلامعي فاالجتهاد

اصطالحاً: اجلامعي االجتهاد *

وجد قد كان وإن املتقدمني عند مل يرد لـه ذكر إذ املعارصة املصطلحات من هذا
اهللا. شاء إن املرشوعية الكالم يف من يتبني سوف ما عىل وممارسة عمالً

عليها. أتبعها بالتعليق ثم املعارصين مجلة من تعريفات أورد فإين وعليه

،٢٧٨/٤ التحرير تيسري ،٤٥٨/٤ الكوكب رشح ،٣٧٨٨/٩ احلصول رشح املحصول نقاش راجع: (١)
.٤٤ الكليات
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له يكون فيام وخصوصاً املطروحة القضايا  يف  العلم أهل فيه يتشاور ما ١ـ
إسامعيل). (شعبان مجهور الناس، وهيم العموم طابع

بطريق االستنباط رشعي بحكم ظن لتحصيل اجلهد الفقهاء أغلب استفراغ ٢ـ
الرشيف). (عبداملجيد التشاور بعد احلكم عىل أغلبهم أو مجيعاً واتفاقهم

رشعية ينظمها مؤسسة أو هيئة أو جممع نطاق املجتهدين يف أغلبية اتفاق ٣ـ
الثبوت نص قطعي به يرد مل عميل رشعي حكم عىل دولة إسالمية األمر يف ويل
االجتهاد (ندوة  والتشاور البحث يف بينهم فيام اجلهد  غاية بذل بعد والداللة

اجلامعي).

احلائزين األفراد جمموع هبا يقوم التي املنضبطة املنهجية العلمية  العملية ٤ـ
قضية يف اهللا مراد إىل الوصول أجل من العصور من عرص يف االجتهاد رتبة عىل
التوصل أجل من أو األمة عموم أو إقليم أو قطر أهل عام متس حياة طابع ذات
املجتمعات واقع عىل العام الطابع ذات القضية تلك يف اهللا تنزيل ملراد حسن إىل

سانو). (قطب واألمة واألقاليم

حكم  العصور عىل عرص من Sيف حممد أمة من املجتهدين اتفاق أغلب ٥ـ
يف مسألة (الدكتور/ العبد اخلليل). رشعي



أوردها والتي مل األخر التعريفات من يامثلها وما هذه التعريفات بالنظر يف
مالحظات: عدة إيراد يمكن مشاهبة هلا وهي

الصياغة: األوىل:

الصنعة أهل  عليها  جر التي العناية الصياغة تول مل التعريفات هذه بعض
مثل وترادفها سعتها حمكمة يف غري عبارات فيها فجاءت واألصوليني الفقهاء من
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القضايا (يف  مؤسسة) أو هيئة أو جممع نطاق (يف املنضبطة)، املنهجية (العلمية
االجتهاد). رتبة عىل احلائزين األفراد املطروحة)، (جمموعة

فعنده االجتهاد صفة حصل دام ما  املجتهد إليها حيتاج ال  األوىل فالعبارة ـ
منضبطة). منهجية الترصيح (بعلمية حتتاج إىل وال لالجتهاد الكافية اآللية

حارصة. غري وهي هلا داعي ال متعاطفات فيها والعبارة الثانية ـ
بحثهم فاملجتهدون إليه حاجة ال ترصيح وهي عامة الثالثة: عبارة والعبارة ـ

الرشعي. احلكم يف
(باملجتهد القول فيكفي إليها حاجة ال أوصاف مرتادفة الرابعة: فيها والعبارة ـ

املجتهدين) أو

الثانية: القيود واألوصاف:

نظر منها:  حمل وأوصاف قيود التعريفات هذه يف وردت
فهذه الناس) مجهور (هيم و عام) طابع (ذات و العموم) (طابع عبارة: ١ـ
طابع ذات أو خاصة مسألة يف جر اجلامعي االجتهاد أن فلو الزمة غري قيود

مجاعي. اجتهاد أهنا عليها لصدق خاص
يف رشطاً ليست وهي االجتهاد نتيجة هذه (اتفاقهم) أو (االتفاق) عبارة: ٢ـ
منهم التوقف أو حصل يشء إىل يتوصلوا ومل أهنم اجتمعوا وبحثوا فلو التعريف

مجاعي. هذا أنه اجتهاد لصدق عىل
أمور:  عدة من التعريف يف ليس رشطاً هذا املجتهدين) (أغلب (أغلب الفقهاء)، ٣ـ

أغلب الفقهاء متعذر.  هم املجتمعني بأن احلكم أ ـ
مجاعي صحيح. األغلبية اجتهاد ال يمثلون ممن الفقهاء من ـ اجتهاد مجع ب

اجتهاد مجاعي. اجتهادها أن عليها يصدق املخالفة األقلية ـ ج
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اجتمع فلو اجلامعي االجتهاد يف رشطاً ليس هذا الخ) أو هيئة.. جممع نطاق (يف ٤ـ
أنه اجتامعهم واجتهادهم عىل لصدق أو هيئة ملجمع منتسبني غري الفقهاء من مجع

مجاعي. اجتهاد
نظر حمل األمر ويل تنظيم إسالمية): اشرتاط دولة يف األمر ويل (ينظمها ٥ـ
يكون يف أن اشرتاط آخر. وكذا شأن فهذا حيث اإللزام من أما املاصدق حيث من
املسلمة األقليات جمتمع إسالمية يف غري دولة يف فقهاء ولو اجتمع إسالمية دولة

مجاعي. عىل ذلك أنه اجتهاد وصدق لصح
إليه يتوصل فام نظر، حمل اهللا) مراد (حتصيل سانو: قطب الشيخ عبارة ٦ـ
قوله حد عىل به األخذ ويلزم معترباً كان وإن وهو هو رأهيم املجتهد أو املجتهدون
وقد  اهللا مراد هو إليه توصل ما بأن يقطع ولكنه ال ,مث   +  * نث سبحانه
كان  وإن اهللا فمن كان صواباً فإن فيها برأيي أقول الكاللة: > يف أبوبكر قال

وأستغفر اهللا. والشيطان نفيس فمن خطأ
آلوا.. وال رأيي قال: أجتهد  ومعاذ >

نظر فهو خيرج االجتهاد حمل والداللة) الثبوت نص قطعي به يرد (مل عبارة: ٧ـ
املناط. حتقيق يف

وقد ظن عىل حيصل فقد املجتهد حق كان يف إن (لتحصيل ظن) عبارة: ٨ـ
حكم (لتحصيل  قيل:  فلو بال ذا فليس غريه حق يف كان وإن قطع عىل حيصل

تكلفاً. أقل لكان رشعي)

 

رشعي. حكم لتحصيل جمتمعني وسعهم الفقهاء من عدد بذل

أمور: عدة التعريف هذا ويفيد
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مجاعة. أو مجع عليه أنه يصدق عدد بأي اجلامعي االجتهاد حيصل ١ـ
(التشاور) بـ عرب عنه بعضهم ما وهو االجتهاد حني جمتمعني يكونوا أن ٢ـ
أو واحد يف مكان حقيقة كان ما باالجتامع فرياد وآلياته هذا العرص لطبيعة ونظراً
أو شبكة املعلومات أو الدوائر التلفزيونية اهلاتف أو عرب كاالتصال حكامً كان ما

والتواصل. االتصال من وسائل غريها
يشرتط وال أو خاصة عامة بقضية متعلقاً كان سواء الرشعي احلكم حتصيل ـ  ٣
إذا وجدت يف أن يكون رسمياً وهذه األوصاف وال جممع أو هيئة من يكون أن
حيث من اجلامعي االجتهاد يف رشطاً لكنها ليست أموراً حسنة فتفيد املجتمعني

املاصدق.
تقترص ال قد أهنا وغريها الفقهية املجامع من املعارص اجلامعي االجتهاد واقع ٤ـ
غري  والواقعات القضايا بعض إىل ذلك بل تتعد الفقهية عىل األحكام اجتهادها يف
كالقاديانية الفرق عىل بعض احلكم الدين مثل وأصول العقائد كمسائل الفقهية
الدين بأصول يتعلق  ما  بل وغريها املبتدعات  يف يدخل مما مسائل أو والبهائية
أو باهللا االستهزاء أو القرآن الكريم كتشكيكهم يف املسلمني غري قبل من الكرب
وليس املراد  األديان املذاهب وحوار بني عن التقريب احلديث Sوكذلك رسوله
وأحكام مواقف تصدره من ما بل بيانات من املجامع واهليئات هذه تصدره ما هنا

وأمثاهلا. القضايا هذه يف
سواء عىل العلمية املراجع هذه من إليها حمتاج األحكام مثل هذه أن شك وال
املسلمني. غري خماطبة املسلمني أو أمور ووالة احلكام مستو عىل أو العامة مستو
التعريف عن اختصاصها أو خارج هذا خارج عن إن ينبغي أن يقال أنه ال كام
بني التفرقة أن من تيمية وغريه ابن اإلسالم شيخ قرره ما إذا اسرتجعنا وبخاصة

السلف. الدين وفروعه ليست معهودة عند أصول
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القرآن الكريم: : من أوالً *

خطاب عموم األمة: ١ـ

خطاب عىل هبا  يستدل األمة عموم ختاطب التي الكريمة اآليات  كانت  إذا
يف عموم األمة خطاب عىل هبا يستدل أوىل أن فمن باب املنفرد عملهم األفراد يف

ومن ذلك: ذلك ممكن دام أن اجلامعي ما عملهم
ÑÐ Ï Î Í Ì Ë Ê É È Çعز وجل: نث اهللا أ ـ قول

.(٥٩ ß ÞÝÜ     ÛÚÙØ    × ÖÕÔ Ó Ò مث (النساء:

6 5  4 3 2 1  0 / . نث تعاىل: قوله ـ ب
عمران: ١١٠). مث (آل 9 8  7

 o  n   m l  k  j i  h  g  f نث  تعاىل: قوله ـ جـ
عمران: ١٠٤). مث (آل p

hgfedcbaتعاىل: نث قوله ـ د
kji/مث (التوبة: ٧١).

عىل املعلقة األحكام ..»  :~ القيم ابن يقول العام اخلطاب هذا مثل ويف
; نث: تعاىل: األفراد كقوله دون املجموع يتناول باسم هبا يؤتى املجموع
G0 1 2...مث وقوله: نث / . > =مث البقرة: ١٤٣، وقوله: نث

# " ! نث سبحانه: وقوله ،(١١٥ (النساء:  مث  J  I  H
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أتباعهم تعم فاآلية قال: )مث (التوبة: ١٠٠)، ' & % $
فيام آحادهم واتبع اجتمعوا إذا اتبع مجاعتهم فمن ممكن كل يف ومنفردين جمتمعني
كالمه الخ السابقني... اتبع أنه صدق فقد منهم غريه فيه خيالفه مل مما عنهم وجد

مقام االستدالل. يناسب مما منه املقصود نقلت وقد وترصف باختصار (١)~
ذلك: ومن االجتهاد: مرشوعية الدالة عىل اآليات ٢ـ

.(٢ نث³²´...مث (احلرش: تعاىل: قوله ـ أ
مرشوعية االجتهاد اآلية عىل هذه الداللة من بيان وجه يف األصوليون أفاض وقد

القياس. مرشوعية عىل انصب استدالهلم جل أن كام نازع من فيها نازع وقد

 f e d cb a ` _  ^ ] \ [ Zنث تعاىل: قوله ـ ب
مث (النساء: ٨٣). o n m l k j  i h g

عموم يف ذلك سواء املطلوب عىل داللة اآليات أرصح اآلية من هذه أن يف ظني
اآلية هذه عىل الكالم بسط وممن اخلصوص عىل  اجلامعي االجتهاد أو االجتهاد
يف القياس حجة عىل أن اآلية هذه دلت الرابعة: قاله: املسألة تفسريه ومما يف الرازي
أوجب  وقد األمر، ألويل صفة مث o n m نث ألن قوله: وذلك الرشع،
إليهم، يف معرفته يرجعوا أن األمن أو اخلوف من أمر الذين جييئهم عىل تعاىل اهللا
ال أو فيها، النص حصول مع الوقائع هذه معرفة يف إليهم أن يرجعوا إما وال خيلو
ألن يبقى االستنباط ال التقدير عىل هذا ألن واألول باطل، فيها، النص حصول مع
برد املكلف اهللا أمر فثبت أن احلكم، استنبط إنه يقال: ال واقعة يف النص رو من
بذلك، املكلف أمر ملا حجة االستنباط أن ولوال فيها، احلكم يستنبط من الواقعة إىل
يكون أن فوجب فيه، داخل أو إما استنباط والقياس حجة، فثبت أن االستنباط

.٨٤٨ املوقعني ص إعالم (١)
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ما احلوادث أحكام يف أمور: أحدها: أن دالة عىل اآلية فنقول: ثبت هذا إذا حجة.
العامي أن حجة: وثالثها: االستنباط أن وثانيها: باالستنباط. بل بالنص يعرف ال
مكلفاً  كان  S النبي أن ورابعها: احلوادث. أحكام يف العلامء تقليد عليه جيب 

األمر. أويل وإىل الرسول إىل بالرد أمر تعاىل ألنه األحكام باستنباط

أويل األمر بذلك دون  خيصص oمث ومل n m l قال تعاىل: نث ثم
باالستنباط. مكلفون كلهم األمر الرسول وأويل أن يوجب وذلك الرسول

فهي االجتهاد اجلامعي اآلية إفادة هو الرازي. كالم بعد إضافته يمكن والذي
دخوالً وهم جمتمعون استنباطهم مجع فيدخل لفظ وهذا املستنبطني األمر إىل ردت
اآلية هذه يف األمر أويل من العلامء إن قيل إذا األمر أويل يف الشأن وكذلك أولياً

من املجتهدين. والة األمور هم الذين األمر أولو إذا كان وكذلك

رصفه  رد اليشء مث k j i h g  f e d املنار: نث تفسري ويف
 Ø   × Ö Õ Ô  Ó Ò نث قوله السابق الرد هنا ويف ويف  وإعادته وإرجاعه
فيه  خاضوا الذي العام األمر  ذلك أرجعوا ولو أي التفويض.  معنى مث Ù
بمثله واملعرفة الرأي أهل أي منهم األمر أويل وإىل إىل الرسول به وفوضوه وأذاعوا
تثق الذين منهم والعقد احلل أهل الفصل فيها وهم عىل والقدرة العامة األمور من
ذلك  لعلم oمث أي n m l نث أمورها وإدارة سياستها يف األمة هبم
مسترتاً ما كان استخراج االستنباط منهم. خمبأه ويظهرون يستخرجونه األمر الذين
وأصله استخراج جرير) ابن قال (كام معارف القلوب عن أو العيون إبصار عن

أول ما خيرج. املاء وهو البئر من النبط

أن  لو فاملعنى األمر وبعض أويل الرسول أهنم أحدمها وجهان املستنبطني ويف
حاصالً علمه لكان األمر أويل الرسول وإىل إىل األمر ذلك ردوا املذيعني أولئك
بدقة خفاياه ويستخرجون مثله يستنبطون الذين وهم األمر أويل بعض وعند عنده
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وإنام األمر، أفراد أويل من فرد كل رسها يكتم ال التي من األمور إذاً فهو نظرهم،
املسائل ببعض لإلحاطة استعداداً منهم طائفة لكل ألن بعضهم؛ غوره يدرك
املالية، املسائل  يف  رأيه يرجح فهذا بعض، دون وإداراهتا األمة  بسياسة  املتعلقة
بينهم. فإذا كان شور تكون املسائل وكل املسائل القضائية، يف رأيه يرجح وهذا
رشعاً جيعل أن يصح فكيف بعض دون األمر أويل بعض يستنبطه إال ال هذا مثل

بني العامة يذيعون به؟

أويل  وإىل الرسول إىل األمر يردون الذين هم بعض املستنبطني إن الثاين والوجه
من لعلمه ناحيتهم من به العلم وطلبوا إليهم األمر ذلك لو ردوا أي منهم األمر
وأويل الرسول فإن منهم، األمر أويل ومن الرسول من  العلم به يستفيد  أن يقدر
ما معرفتهم من أن يستنبط يقدر فيه إليهم يرجع من كل به، وما العارفون هم األمر

بعض. دون الناس بعض مما يقدر عليه ذلك بل يعرف، جيب أن

أويل الرسول وإىل إىل ذلك اجلميع تفويض عىل األول فالواجب الوجه واملختار
توكل  العامة املصالح مجيع بعده؛ ألن غريهم من دون Sوإليهم يف زمنه األمر
وال عنده، فليقف  منهم  يستنبطه شيئاً  التفويض هبذا  يعلم أن أمكنه ومن إليهم
طاعتهم، فيه وجبت ولذلك تبع هلم، فيه حقهم، والناس من هذا مثل فإن يتعلمه
وال واستقالله حلريته خدشاً وال املسلمني، أفراد من فرد عىل هذا يف غضاضة ال
أحداً يقلد أن يكلف مل نفسه، خويصة يف مستقل حر أنه فحسبه عزة نفسه، من نيالً
احلكمة وليس من به، اخلاصة شؤونه وال غري ذلك من عباداته، يف عقيدته وال يف
وأن األمة ومصاحلها شؤون بالترصف يف له يسمح أن املصلحة وال العدل من وال
جمموعها يف تكون األمة أن يف والعدل احلكمة العامة، وإنام أمورها يف عليها يفتات
الشئون هذه يترصف يف فال خاصة أنفسهم، يف كاألفراد شؤوهنا يف مستقلة حرة
بأويل األمر، اهللا كتاب عنهم يف املعرب والعقد، احلل أهل من تثق هبم من إال العامة
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يمكن أن ما منتهى وذلك هو عني ترصفها، األمة هبم وثقت وقد ألن ترصفهم
نفسها. من سلطتها به تكون

رضا: رشيد حممد األستاذ قال ثم

قال األصويل القياس  حجية عىل  دليالً اآلية هذه يف أن وغريه الرازي زعم
من وهي (يستنبطونه)  بكلمة هذا يف االصوليون تعلق وإنام اإلمام: األستاذ
وقد أقول مردود.  فقوهلم  املعنى هبذا القرآن يف تستعمل ومل الفنية مصطلحاهتم

فروع: أربعة هذه املسألة عىل فرع الرازي

بالنص. يعرف ما ال احلوادث أحكام يف إن ١ـ
االستنباط حجة. إن ٢ـ

األحكام. يف العلامء تقليد عليه جيب إن العامي ٣ـ

اآلية هبذه الستدالله الرازي الرد عىل يف رضا رشيد حممد الشيخ شدد وقد
هذه منها أخذ التي املسألة كانت وملا ...) قال: حتى األصويل القياس حجية عىل
ال معناها تدخل يف وال اآلية معنى عن خارجة املجادلة عليها هذه وبني الفروع
أورده لغواً ما مجيع كان الكناية باب من وال املجاز من باب وال احلقيقة باب من

الخ)(١). وعبثاً..

يف داللتها تتسع  الكريمة واآلية شديد ~ الشيخ رشيد رضا كالم من وهذا
سيأيت ومن ومن سبقهم عبده حممد رضا وشيخه رشيد قاله وملا الرازي قاله ملا 
االستدالل وفهم عىل أصول مبنياً صحيحاً االستدالل فيه كان ما كل من بعدهم
ومعجزته الباقية اهللا حجة فالكتاب النصوص هذه مما حتتمله والنصوص لآليات
ما يف استدالالته آخر عىل عامل حيجر أن فيه ينبغي مما ال قيام الساعة املحفوظة إىل

 

تفسري املنار، ج٥، ص٣٠١. (١)
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مستقيمة. استدالالته أصول دامت
اهللا. عند والعلم االستنباط جىل الصحة ظاهر وقرره الرازي اإلمام ذكره ما إن بل

حيسن مجيالً منحاً آخر اآلية تفسري يف نحا قد رضا رشيد حممد األستاذ إن ثم
حني فقال: بحثه بصدد  نحن ملا ظاهرة عالقة وفيه الفائدة  من  فيه ملا إيراده 
_  ^  ] \  [ Zنث سبحانه: قوله من املراد يف املفرسين أقوال  ذكر
شمول اآلية من املانع عدم رجح املؤمنني أو ضعاف املنافقون هم `مث، وهل
يف ملا استشفاء ما يرونه يذيعون واملؤمنون فاملنافقون يقصدون اإلرضار للفريقني
والسلم احلرب السياسة وأمور العامة يف وخوض  قال: ثم احلكة من صدورهم
رضره ويكون عملهم عن به شغلوا إذا جداً ضار وهو معتاد أمر واخلوف واألمن
يعلمون وال كتامن ما ال يستطيعون وهم به وأذاعوا ذلك أرسار عىل وقفوا إذا أشد
يكون وما أمتهم بأرسار العدو علم جواسيس وأرضه يقولون ما رضر يعرفون كنه
التي العامة والشؤون أمور السياسة سائر واخلوف األمن ومثل أمر قال: ذلك وراء

العامة. دون باخلاصة ختتص
يف  تشيع ينبغي أن وما كان قوله: ~ عبده حممد شيخه الشيخ عن ينقل ثم
يشغلها ذلك فإن السياسة يف العامة ختوض وال أن وأرسارها احلرب العامة أخبار
والدولة األمة اخلاصة ويرض عن شؤون بام يشغلهم أنفسهم يرضهم وال يرض بام

العامة(١). أمر املصلحة عليا من يفسد بام
يسمى أول ما هو وعرصمها يتكلامن رضا رشيد وحممد عبده حممد والشيخان
واإلذاعة وتسلط من الصحف االتصال وسائل انتشار بدء احلديث من بالعرص
السداد ظاهر وكالمه العثامنية الدولة سقوط  وفرتة املسلمني ديار  عىل الغرب
يف وبخاصة والتواصل االتصال وسائل ازدياد مع ازداد وضوحه وقد والصواب

تفسري املنار، ج٥، ص٢٩٨ ـ ٢٩٩. (١)
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اخلاصة االشتغال غري لغري حني هيأت املعلومات وشبكة الفضائية القنوات زمن
واخلاصة عىل العامة هو ضار بل نفعه من رضره أكرب بالشؤون العامة مما كان املفيد

املستعان. فاهللا O الشيخان ذكر ما نحو عىل

 Å Ä Ã  Â Á À ¿ ¾½ ¼ »º ¹ نث تعاىل: قوله ـ جـ
.(١٢٢ Ï Î مث (التوبة:  Í Ì Ë Ê É  È Ç Æ

ذلك يف ومنزلته والتفقه بام االجتهاد يف عجيبة ذات دالالت الكريمة اآلية هذه
ذلك: وبيان اجلامعي االجتهاد

وفضله إليه  والنفري اجلهاد  عن موضوعها لُّ جُ التوبة سورة السورة هذه أن
يف اجلهاد منزلة يؤكد مما الفاضحة. هي إهنا هلم بل واخلالفني القاعدين وتبكيت
والفقه واالجتهاد العلم عن احلديث يأيت ذلك جانب إىل ولكن األمة ويف الدين
علومه بث اإلسالم من مقاصد تؤكد أن اآلية الكريمة هذه ذلك أن واالستنباط
كي الدين وتثقيف أذهان املسلمني بعلم قائمة مجاعات وتكوين األمة بني وآدابه
عىل التحريض بَ عقَّ ذلك أجل منها من قصده الدين ما األمة عىل سياسة تصلح
وجنداً غزاة يكونوا كلهم ألن املسلمني ضُ متحُّ املصلحة ليس من أن يبني بام اجلهاد
املسارين فكال اهللا سبيل يف الغازي حظ دون التعليم بواجب القائم حظ ليس وأن
بتثبيت ذلك والعاملِ يؤيده أتباعه، بتكثري سلطانه يؤيد فباجلهاد وينرصه الدين يؤيد
الستيفاء يكفي الفتوح ال فاتساع وطول دوامه أمره ينتظم بام وإعداده السلطان

والرأي. األمر والساسة وأويل العلامء من بد ال بل األمة سلطان

العلم أسلوب التحريض عىل أن اآلية هذه واالستنباطات يف املعاين دقائق ومن
 M  L  Kنث اجلهاد: يف فقال اجلهاد عىل التحريض يف  األسلوب بذات جاء
  ¼ »º ¹ نث يف العلم قال اآلية مث (التوبة: ١٢٠)،  ...P O N
يف اجلهاد: أيضاً فقال بالنفري التفقه وحض عىل بالنفري اجلهاد عىل ½مث وحض
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I H G F E D نث وقال: ،(٤١ ! " #مث (التوبة: نث
 À ¿ نث  التفقه يف وقال هنا P O N M L K J مث (التوبة: ٣٨)،

Ã Â Á...مث.

للنفي اجلحود تأكيد الم بصيغة واإلتيان العلم: فقد قال أهل آخر ومن جانب
يقتيض جازماً كونه هنياً أي تأكيد النهي فتأكيده يفيد يف النهي مستعمل خرب وهو
األمة مصلحة إضاعة تركه ألن يف واجباً للغزو النفر كام كان أنه وذلك التحريم
للغزو مجيع املسلمني متحض يف ألن واجباً املسلمني من طائفة من تركه كان كذلك
الكفاية واجب عىل النفر أن جمموع الكالمني... فأفاد أيضاً األمة مصلحة إضاعة
عىل طائفة كافية متعني وأن تركه منه املقصد الرشعي طائفة كافية لتحصيل عىل أي
اشتغال وقت يف العلم من به باالشتغال أمروا  مما الرشعي املقصد لتحصيل منه

األخر بالغزو. الطائفة
من عظيمة طائفة  عىل العلم طلب وجوب  يف  أصالً اآلية هذه كانت ولذا

الكفاية(١). عىل وجوباً املسلمني
تفسريه(٢). يف ~ ابن جرير أوردها أخر تأويالت وانظر

يف يفقهه خرياً به اهللا يرد (من مسلم: صحيح يف الذي تقدم باحلديث قارن ما
إىل ناوأهم من عىل احلق ظاهرين عىل يقاتلون املسلمني من عصابة تزال وال الدين

القيامة). يوم
فرق إىل هنا قسمهم ولكنه أمة واحدة أهنم مع املؤمنني اآلية أن هذه فقه من يتبني كام

واالجتهاد. الفقه أهل طائفة ومنهم ومواهبهم وأعامهلم مهامهتم حسب وطوائف

منها  تنفر فرقة فكل Åمث   Ä  Ã  Â  Á  À نث¿  سبحانه: قال لقد بل
واختصار. بترصف والتنوير، ج١٠،ص٢٢٧ ـ ٢٢٢٩ التحرير راجع:  (١)

الطربي، ج٨، ص٢٩٣ ـ ٢٩٧. تفسري ج١٢، ص٧٥ ـ ٨٥،   (٢)
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وما وأعامهلم بالنظر إىل مدهنم فرق فهم طائفة تنفر املؤمنني كل يقل من ومل طائفة
اخلصائص واملواهب وغريها(١). تباين يف من عليه فطرهم

هبذه النية هلذا التفقه إن املتخصصني تفسريه: يف رضا حممد رشيد الشيخ قال بل
كلمة اهللا والدفاع إلعالء والنفس باملال املجاهدين عن اهللا عند الدرجة يف يقلون ال
عينياً فرضاً الدفاع فيها يكون التي احلال غري يف منهم أفضل هم بل واألمة عن امللة

كثرية(٢). عىل هذا والدالئل

 - , + *  ) ( ' & % $ # " نث !  تعاىل: اهللا قول ـ د
= < ; :9 8 7  6 5 4 3 2 10 / .

.(٦٢ J I H Gمث (النور: FE D  C B A  @ ? >

لألمة  ما به املراد فقيل ما هو، األمر اجلامع واختلف يف :~ القرطبي قال
لرتهيب عدد أو الدين يف سنة إقامة من مصلحة إلذاعة فيه الناس مجع إىل حاجة
ذلك يف للتشاور مجعهم ورضه نفعه يشملهم أمر كان فإذا للحروب باجتامعهم

وأعىل(٣). وأحسن وأرفع أوىل بالعموم والقول

أن السنة من ألن األمة مصالح يف ونظامها يف تنظيم اجلامعة اآلية أصل وهذه
مجاعة جتتمع أال السنة ومن االجتامع ذلك أمر يدير ورئيس إمام اجتامع لكل يكون
أمر ويل مقام قائم هو اجلمع يرتأس فالذي أمرياً عليهم أمروا إال املسلمني من

أن يستأذنه. بعد عن اجتامعه إال أحد فال ينرصف املسلمني

التعلم. أو للتشاور ألجله الناس جيتمع أن شأنه ما من هو كل اجلامع واألمر

املشاركة (مع) معنى إلفادة جامع..) أمر عىل (معه يف قوله: (عىل) و و(مع)

 

.١٩ العمري وميض د. والتقليد، االجتهاد يف الفريد املنهج (١)
تفسري املنار، ج١١، ص٧٨. (٢)

.٣٢١/٦ تفسري القرطبي (٣)
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تعليم  <مث  =  < نث; وقوله: منه. التمكن  معنى (عىل)  وإفادة 
لشأن الذهاب إال يف يستأذنوا أن هلم ليس أي املوجبة لالستئذان األعذار للمؤمنني

شؤوهنم. من مهم

ينبغي  ما  خالف االنرصاف ذلك بأن إشعار  نث FE  D  C مث قوله: ويف
وشؤوهنا(١). حاجة األمة يف الرأي وإبداء اإلعانة عىل حاجته لرتجيح ألنه

تفيد كام هيمهم لبحث ما املؤمنني اجتامع مرشوعية البينة اآلية دالالت ومن
واالنضباط االجتامع آداب فيه ملتزمني هيئة مجاعية بحثه عىل ينبغي هيمهم ما أن
هيم ما أهم من واألحكام  العلم مسائل لبحث  االجتامع أن  شك وال وااللتزام 

اهللا. عند والعلم ظاهرة إفادة اجلامعي االجتهاد مرشوعية فأفادت اآلية املسلمني

األمر عىل الدالة النصوص اجلامعي  االجتهاد مرشوعية عىل األدلة  ومن
وتقريراً). وفعالً (قوالً بالشور كتاباً وسنَّة

.(١٩ عمران: نث = < ? مث (آل وجل: عز قول اهللا ومن ذلك

أكمل  أنه  مع نصاً جلياً  S نبيه هبا  اهللا أمر إذا :~ النووي اإلمام يقول
بغريه(٢). فام الظن اخللق

يف شؤون املشاورة هي املأمور هبا هنا املشاورة أن فتعني عاشور: ابن ويقول
n نث تعاىل: قوله يف يف ذكر النص هبا هنا ومدحها اهللا األمة ومصاحلها وقد أمر
Æ Å Ä نث فقال: العائلة أمر يف واشرتطها ،(٣٨ :الشور) مث p o

اآليات  هبذه فرشع  ،(٢٣٣ (البقرة:  مث   Í  Ì  Ë   Ê  É  È  Ç
والبلد القبيلة ومصالح العائلة مصالح  وهي كلها  املصالح مراتب يف املشاورة

والتنوير، ج١٨، ص٢٤٥ـ٢٤٧. التحرير راجع  (١)
.٢٩٤/١ األزرق عبداهللا أبو امللك. طبائع السلك يف بدائع  (٢)
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األمة(١). ومصالح

قوله  فقال: باب صحيحه من كتاب االعتصام يف باباً ~ البخاري بوب وقد
وشاور قاله:  ومما  ،(٣٨  :الشور) مث   s  r  q  p  o  n نث  تعاىل:
اإلفك  أهل به رمى فيام وأسامة اً عليّ وشاور واخلروج، املقام يف النبيSأصحابه
يف  العلم أهل من األمناء S يستشريون النبي بعد  األئمة وكان .> عائشة
أو كهوالً عمر مشورة أصحاب القراء وكان بأسهلها. ليأخذوا املباحة األمور

.(٢) شباباً
االجتهاد فيه بطريق حيكم فيام تكون إنام واملشاورة :الشور آية يف اآلمدي وقال

الوحي(٣). بطريق به حيكم فيام ال
اآلراء  عىل ومحله فيه  هلا فائدة  ال  إذ فيه نص ما غري يف وهو  األرموي:  قال

األصل(٤). خالف تقييد الدنيوية واحلروب واألمور
عليه  ينزل إذا مل باالجتهاد مأموراً عىل أنه Sكان اآلية دلت الرازي: ويقول

باملشاورة(٥). مأموراً كان فلهذا واملباحثة باملناظرة يتقو الوحي واالجتهاد
تودداً وغريه احلرب أمر أي القاسمي: نث = < ? مث الدين مجال ويقول

.(٦) يف اآلية املشاورة لسنة ومتهيداً بآرائهم واستظهاراً إليهم وتطييباً لنفوسهم

j i نث سبحانه:  قوله يف  تفسريه يف ~ السعدي  الشيخ ويقول
الدينية املسائل يف وكالبحث ،(٣٨ :مث (الشور...p o n  m l  k

 

.١٤٨/٣ والتنوير التحرير (١)
.١٦٢/٤ وتفسري القرطبي ،١٤٠٤ البخاري صحيح (٢)

.٢٠١/٢ األحكام يف أصول اإلحكام (٣)
.٩/٥ لألرموي الفائق (٤)

١٦٦/٢ـ١٦٧. تفسري القاسمي (٥)
السابق. املرجع (٦)
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داخل وهو حيبه اهللا مما الصواب لبيان فيها والبحث املشرتكة األمور عموماً فإهنا من
اآلية(١). هذه يف

مما  العلم مسائل املشاورة يف أن العلم فيها أهل وكالم الشور آيات  فدلت
عىل اآلراء واحلوار والنقاش يكون بتبادل يف العلم واملشاورة اآليات هذه يف يدخل

اجلامعي. االجتهاد هو وهذا هيئة جمتمعة

  

ال  األحزاب رجع من ملا اهللا S لنا رسول قال قال: } عمر بن عن عبداهللا
بعضهم فقال الطريق يف العرص بعضهم فأدرك قريظة بني يف إال العرص أحد يصلني

S فلم  للنبي ذلك فذكر منا مل يرد بعضهم بل نصيل وقال نأتيها حتى نصيل ال
يعنف واحداً منهم(٢).

االجتهاد مرشوعية مطلق عىل تدل ظاهرة فكام عىل املطلوب احلديث وداللة
عليهم رضوان اهللا الصحابة من الواقع إن حيث اجلامعي االجتهاد عىل فإهنا تدل

مجاعة. طائفة طائفتني وكل من مجاعي اجتهاد

كان  الشور ولذلك النبي Sيف دي هَ ~ مبيناً كثري ابن احلافظ ويقول
فيام  ليكونوا لقلوهبم، تطييباً حدث، إذا األمر يف أصحابه Sيشاور اهللا رسول
رسول يا فقالوا: العري،  إىل الذهاب يف بدر يوم  شاورهم كام  هلم أنشط يفعلونه
الغامد برك إىل بنا معك، ولو رست لقطعناه لو استعرضت بنا عرض البحر اهللا،
إنا وربك فقاتال اذهب أنت موسى ملوسى: قال قوم لك كام نقول وال معك، لرسنا
وعن يمينك وبني يديك وعن معك فنحن اذهب، نقول: ولكن قاعدون، هنا ها

.١٥٩٨/٤ الرمحن الكريم تيسري (١)
.٣٢١/١ أخرجه البخاري (٢)
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عمرو، بن املنذر أشار حتى املنزل؟ يكون أين أيضاً: مقاتلون. وشاورهم شاملك
إىل العدو، خيرج أو املدينة يف يف أن يقعد أحد يف وشاورهم القوم. أمام إىل بالتقدم
مصاحلة يف اخلندق يوم وشاورهم إليهم فخرج إليهم، فأشار مجهورهم باخلروج
وسعد معاذ، بن سعد السعدان: فأيب عليه ذلك عامئذ املدينة ثامر بثلث األحزاب
فقال املرشكني، عىل أي يميل أن احلديبية يف يوم وشاورهم ذلك. فرتك عبادة، ابن
وقال، قال. فأجابه إىل ما معتمرين، جئنا وإنام أحد لقتال نجئ مل إنا الصديق: له
أهيل أبنوا قوم يف  املسلمني معرش يا عيل (أشريوا اإلفك: قصة يف السالم،  عليه 
عليه علمت اهللا ما بمن وأبنوهم سوء، من أهيل علمت عىل اهللا ما ورموهم، وأيّم

عائشة، <(١). فراق يف وأسامة اً عليّ واستشار خرياً) إال

مسائل  أهنا نجد النبيSفيها أصحابه شاور التي املسائل هذه يف وعند النظر
أنه  عىل ذلك فدل املشاورة، حني فيها الوحي Sلعدم نزول اجتهاده إىل راجعة
االجتهادية املسائل يف النظر عند املجتهدين  من غريه يشاور أن للمجتهد يرشع

اهللا جل وعال. حكم فيها له يتضح التي مل

أما ما  املشاورة عىل مرشوعية يدل أصحابه مشاورته Sيف النبي عن نقل فام
 S النبي قول برصيح إما الزمة سنة فهو املشاورة Sبعد النبي عهد يتقرر يف

فعله. أو بتقريره وإما

 

خالفته  يف < بكر الصديق أيب إىل كتب بن الوليد خالد «أن البيهقي: رواه ما
 < بكر أبو نكح املرأة، فجمع كام تُ يُنكح العرب نواحي بعض يف رجالً وجد أنه
يومئذ أشدهم من فكان ذلك، عن فسأهلم ،S اهللا من أصحاب رسول الناس

 

.١٦٥/٢ العظيم القرآن تفسري (١)
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أمة  إال من األمم به أمة مل تعص ذنب هذا قال: إن < أيب طالب بن عيل قوالً
أصحاب رأي فاجتمع بالنار، أن نحرقه علمتم، نر قد ما هبا اهللا صنع واحدة

يأمره  الوليد بن خالد إىل أبو بكر > أن حيرقه بالنار، فكتب اهللاSعىل رسول
بالنار(١). حيرقه أن

أمجعوا فإهنم ،{ الصحابة إمجاع «وألنه هذا األثر: ذكر بعد قدامة ابن قال
صفته»(٢). يف وإنام اختلفوا عىل قتله،

رشعي وهو بحكم وخرجوا مجاعياً اجتهاداً اجتهدوا عىل أهنم فهذا األثر يدل
اجتهادهم جمرد من احلكم ال عىل هذا إمجاعهم ونقل لوط قوم عمل عمل من قتل
خمالفة عن الصحابة من حيرض مل من بسكوت الرشعي وإنام باحلكم وخروجهم

احلكم. هذا

تِحَ  افتُ حني السواد يف استشار الناس اخلطاب > بن عمر أن الزهري: وعن
رأي عمر ذلك وكان يف أشدهم من رباح بن وكان بالل يقسمه أن هم عامتُّ فرأ
ذلك  يف ومكثوا وأصحابه  بالالً اكفني اللهم فقال: يقسمه  وال يرتكه أن <
قال اهللا تعاىل حجة قد وجدت إين :< عمر ثم قال ذلك، دون أو ثالثة أو يومني
 K  J  I  H G F E D C B A @  ?  >  = نث  كتابه: يف
بني شأن من فرغ حتى (احلرش: ٦)، V U مث T S R QP O N M L
 ` _ ^ ] \ [ Z Y X نث قال: ثم كلها، القر يف عامة فهذه النضري
p  on m  l  k  j  i    h  g f  e  d  c b  a
(احلرش: ےمث  ~  }   | {z y xw v u  t  s  r  q
« ª ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤ £ ¢ نث قال: ثم ٧ـ)،

مرسل. هذا وقال: الكرب (٨ / ٢٣٢) برقم (١٦٨٠٥) سننه رواه البيهقي يف (١)
املغنى (٩ / ٥٨). (٢)
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حتى يرض  مل ثم ،(٨ (احلرش: µمث   ´  ³  ²±  °  ¯ ® ¬
Á  À  ¿  ¾  ½ ¼  »  º  ¹ نث¸  فقال:  غريهم هبم خلط
 ÐÏ  Î  Í  Ì Ë Ê É È Ç  Æ  Å Ä  Ã  Â
حتى خلط يرض مل ثم ٩ـ)، ×مث  (احلرش: Ö Õ Ô Ó Ò Ñ
)  (  ' & %  $ #  " نث! فقال:  غريهم هبم
مث    7  6  5 4 3 2  1  0 / . -  ,  +  *
هؤالء بني  الفيء هذا  صار  فقد  بعدهم جاء  ملن  عامة هذه فكانت   ،(١٠ (احلرش:
ومجع تركه عىل م فأمجع سْ قَ بغري بعدهم من ختلف وندع هلؤالء نقسمه فكيف مجيعاً
من ومخسة األوس من مخسة األنصار من عرشة فاستشار اختلفوا ملا وإهنم خراجه

به(١). فعمل الرأي فوافقوه اخلزرج

هو وهذا رشعي  حكم  يف واجتهاد  وتشاور اجتامع أنه األثر هذا من يتبني
اجلامعي. االجتهاد

يف  النظر استفتحوا عنهم املصطفى Sوريض أصحاب إن اجلويني: ويقول
متعلقاً فيها جيدوا مل فإن اهللا عىل كتاب يعرضوهنا واألقضية فكانوا والفتاو الوقائع

وعىل ذلك  واجتهدوا اشتوروا شفاء فيها مل جيدوا املصطفىSفإن سنن راجعوا
بسنتهم(٢). بعدهم من ثم استن عرصهم انقراض إىل دهرهم متادي يف درجوا

كتاب  يف نظر حكم عليه إذا ورد < الصديق بكر القيم: (كان أبو ابن وقال
فإذا  فاستشارهم الناس رؤساء Sمجع اهللا رسول سنها جيد سنة مل فإن تعاىل اهللا
ذلك  جيد أن أعياه فإذا ذلك يفعل < عمر وكان به يشء قىض عىل اجتمع رأهيم
قضاء أليب بكر بقضاء فإن كان فيه قىض بكر أبو كان هل سأل والسنة يف الكتاب

 

٢٦ـ٢٧. يوسف اليب كتاب اخلراج  (١)
غياث األمم، ص٤٣١. (٢)
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به(١). قىض يشء رأهيم عىل اجتمع الناس واستشارهم فإذا مجع علامء وإال قىض به

من  فيها ليست قضية هبم نزلت إذا كانوا قال: < رافع  بن املسيب وعن 
فيام رأوا(٢). فاحلق وأمجعوا هلا اجتمعوا اهللاS أمر رسول

من قضاء  لك استبان عمر: اقض بام قال يل قال، رشيح ~ القايض ورو
من قضاء  لك استبان بام اهللا Sفاقض رسول قضاء تعلم مل اهللاSفإن رسول

والصالح. العلم أهل مل تعلم فاجتهد رأيك واسترش فإن املجتهدين األئمة

فربام  وكهوالً شباباً القراء عن مغتصاً عمر جملس كان قال: الزهري وعن
عىل ليس العلم برأيه فإن يشري أن سنه حداثةُ كم يمنع أحدَ ال يقول: استشارهم

يشاء(٣). حيث يضعه تعاىل اهللا ولكن مِه حداثة السن وقِدَ

وكان زيداً يل وادعوا اَ  عليّ يل (ادعوا قال: قضية له رفعت إذا  عمر وكان
عليه(٤). بام اتفقوا يفصل ثم يستشريهم

هناوند  ملعركة التجهيز يف يف تارخيه ~ كثري اإلمام بن أورده ما ومن ذلك
فاجتمع  للصالة جامعة فنودي أمر «ثم قال: حيث < بن اخلطاب عهد عمر يف
عمر فتفاءل ،< وقاص أيب لذلك سعد بن املسجد دخل من أول وكان الناس،

ما  يوم له هذا فقال: إن الناس، اجتمع حتى عمر املنرب بسعد، فصعد أيضاً <
تنازعوا وال فاسمعوا وأجيبوا وأوجزوا بأمر مهمت قد وإين أال من األيام، بعده

رحيكم». وتذهب فتفشلوا

املرصين هذين  بني  وسطاً  منزالً أنزل حتى قبيل بمن أسري أن رأيت  قد إين

سننة ١١٤/١٠. البيهقي يف واألثر أخرجه ٦٢ إعالم املوقعني ج١، (١)
٤٨/١ـ٤٩. السنة اتباع املقدمة.. باب سننه يف يف الدارمي أخرجه (٢)

.٢٩٣٥٤ األفعال قسم العلم من كنز العامل، كتاب (٣)
.٦٢/١ املوقعني إعالم (٤)
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عليهم. اهللا يفتح حتى ردءاً هلم أكون الناس ثم فأستنفر

من  رجال  يف  < عوف بن  وعبدالرمحن والزبري وطلحة وعيل عثامن فقام
يسري ال عىل أن رأهيم وأجاد واتفق فأحسن منهم بانفراده كل فتكلم الرأي أهل

ودعائه. برأيه وحيرصهم البعوث يبعث ولكن املدينة من

نرصه  مل يكن األمر هذا إن املؤمنني أمري يا أن قال: عيل> كالم من وكان
باملالئكة وأمده وجنده الذي أعزه أظهر الذي دينه وال قلة، هو بكثرة والخذالنه
جنده، ونارص وعده، منجز واهللا اهللا، من  موعود  عىل  فنحن بلغ، ما بلغ حتى
انحل فإذا ويمسكه جيمعه اخلرز من النظام مكان أمري املؤمنني يا منهم ومكانك
قليالً فهم وإن كانوا اليوم والعرب أبداً، بحذافريه جيتمع مل ثم وذهب ما فيه تفرق
العرب أعالم فهم الكوفة أهل إىل واكتب مكانك، فأقم باإلسالم عزيز كثري،
يمدوهنم البرصة أهل واكتب عىل الثلث ويقيم منهم الثلثان فليذهب ورؤساؤهم

أيضاً.

والشام اليمن أهل  من جيوش يمدهم يف أن كالمه  يف أشار قد عثامن  وكان
موافقته يف عثامن عىل عيل فردَّ والكوفة البرصة بني إىل ما عىل الذهاب عمر ووافق
به من أشار فيام عثامن رأي تقدم ورد والكوفة كام البرصة ما بني الذهاب إىل عىل
ومن أهل اليمن، الروم، من جيوشها بالدهم إذا قل عىل خوفاً الشام، أهل استمداد

احلبشة. بالدهم من عىل خوفاً
أمراً يربم ال  أحداً استشار إذا عمر وكان به، َّ ورسُ عيلٍّ قولُ عمرَ فأعجب 

عىل  عرضه  املقام هذا  يف < الصحابة كالم أعجبه فلام العباس،  يشاور حتى
لنقمة الفرس هؤالء اجتمع فإنام عليك، ضْ فَّ خَ املؤمنني أمري يا فقال: العباس،

عليهم. تنزل
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احلرب، وليكن عراقياً. أوليه أمر بمن عيلَّ أشريوا :< عمر قال ثم
يا أمري املؤمنني. بجندك أبرص أنت فقالوا:

لقيها غداً. األسنة إذا أول يكون رجالً ألولني فقال: أما واهللا
املؤمنني؟ أمري يا قالوا: من

قرن. مُ بن النعامن قال:
هلا(١). هو فقالوا:

لتداول  شوري اجتامع يف { > الصحابة  مجع عمر التي الواقعة  فهذه
اجلوانب التالية: يف برزت وعسكرية أمور سياسية اآلراء يف

إىل  املدينة  من معه ومن بنفسه يسري أن < عمر املؤمنني أمري رأي كان ١ـ
ومراقبة املعركة وتوجيه يف إدارة املساعدة من هذا يف ملا املعركة، موقع من قريبة منطقة
وعتاد رجال من بام حيتاجه اإلسالم وإمداده قوة وتعزيز كثب، عن األحداث تطور

األمر. لزم إذا إليها املجاهدون ينحاز قريبة فئة الرسعة، وليكون وجه ومؤونة عىل

املؤمنني بنفسه أمري ذهاب بعدم اإلشارة عىل اتفقوا عثامن الصحابة عدا أن إال
يكتنف ملا وذلك ودعائه، ويمدهم برأيه البعوث، ويشاركهم يبعث ولكن املدينة من
ذلك ي فيقوِّ األرس أو لالستشهاد اخلليفة تعرض خيشى حيث اخلطورة مسريه من
ويتفرق عقد املسلمني ينفرط وقد اإلسالم، أهل دِ ضُ يف عَ تُّ األعداء، ويَفُ ة شوكَ

الكلمة. ومجع النظام عىل املدينة حمافظة بقائه يف ففي أبداً جيتمعون شملهم فال
اليمن أهل من املحاربَ بجيوش اجليشَ عمرُ دَّ مِ يُ أن أشار قد عثامن كان ٢ـ
بالدهم عىل خوفاً اليمن، وأهل الشام أهل باستمداد عثامن رأيَ عيلُّ فردَّ والشام،

احلبشة. وأهل ومها الروم املجاورين عدوهيام من قلت جيوشها إذا
.١٠٧/٧ كثري البن والنهاية البداية (١)
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الثلث  ويقيم ثلثاهم يذهب بأن الكوفة ألهل بالكتابة < ولكن أشار عيلُّ
أيضاً. يمدوهم البرصة بأن ألهل ويكتب

به. َّ ورسُ عيل� قولُ عمرَ فأعجب
 < الصحابة  فرد املعركة، قيادة يوليه  فيمن < عمر استشارهم  ثم  ٣ـ
عرف بشجاعته  قد رجالً يويل أن < وقادته، فرأ بجنوده أخرب لكونه إليه، األمر
هذا الصحابة عن فسأله تدبريه، وحسن رأيه وجودة وخربته العسكرية وإقدامه

اختياره. عىل عمرَ الصحابة وأقروا به فأشاد بن مقرن، النعامن الرجل، فقال:
فاستشارهم  الصحابة من أربعة حرض جلس إذا كان أنه < عثامن عن ونقل

أمضاه(١). رأوا ما رآه فإذا
دعا الظهر  صىل فلام مروان  دار نزل املدينة أمر ويل ملا  عبدالعزيز بن وعمر
يزيد وأبو عيينة بن بن عبداهللا وعبداهللا الزبري بن وهم عروة فقهاء املدينة عرشة من
عبداهللا وسامل بن حممد بن والقاسم يسار بن وسليامن سليامن وأبوبكر عبدالرمحن
سادة ذاك إذ زيد وهم ابن عامر بن وعبداهللا عبداهللا بن عمر وعبداهللا بن ابن عمر
ألمر دعوتكم إنام عليه وقال إين وأثنى محد اهللا ثم أجلسهم عليه دخلوا فلام الفقهاء
أو برأيكم إال أقطع أمراً أن أريد احلق ما عىل أعواناً فيه عليه وتكونون تؤجرون

من حرض منكم(٢). برأي
للشور جملساً أنشأ فقد قضاهتا قايض الليثي حييى بن حييى أيام األندلس ويف

الفقهية(٣). املسائل للنظر يف
النوازل أعظم وهي اخلالفة جعل قد اخلطاب بن  وعمر القرطبي:  ويقول 

 

بعدها. وما املالكي، ص١٤٥ رضوان يف السياسة النافعة ابن الالمعة الشهب (١)
.١١٨/٥ النبالء سري إعالم (٢)

وخالَّف، ص٥٠. الفقه، أصول علم (٣)
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.(١)شور

يسلكون مهديون علامء  أئمة بعدهم ومن الراشدين اخللفاء عن اآلثار فهذه 
من منها كان وما والنازلة املسألة يف الرأي تداول وهو والتشاور الشور مسلك

اجلامعي. االجتهاد فهو مسائل األحكام

.١٦٢/٤ تفسري القرطبي (١)
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ذكر العرص احلارض اجلامعي يف أسباب االجتهاد بيان يف الرشوع قبل وحيسن
ذلك بنقل بعض مجلة وأعقب اجلامعي من االجتهاد الدعوة أئمة موقف حول ملحة
فأقول املعارصين. العلامء بعض قبل من اجلامعي الدعوات املنادية باالجتهاد من

التوفيق: وباهللا

ا يف واجتهادً ا وجهادً ا جهدً أحياءهم وسدد أمواهتم، اهللا رحم الدعوة ألئمة إن
وصربوا به، وتواصوا باحلق صدعوا ونرشه، إليه، والقيام بالدعوة اهللا، دين خدمة
تراثاً ورسائلهم ومؤلفاهتم، وخلفوا وكتبهم ولقاءاهتم مواجهاهتم يف املخالف عىل

أصول الدين وفروعه. يف ثرية علمية وثروة عظيامً،

اإلمام مذهب  إىل ينتسبون أهنم ومع بالدليل اعتنوا فقد  خاصة الفقه يف أما 
حيث سار تدريساً  النص وسري مع للتعصب، ونبذ اجتهاد هلم كان فقد ~ أمحد
(ابن اإلسالم شيخ اإلمام الشيخني  بكتب عناية هلم كانت وقد وقضاء  وإفتاء

.Oالقيم ابن واحلافظ تيمية)

اجلامعي والنظر خيص االجتهاد مما وفتاو ورسائل كتب من خلفوا فيام وبالنظر
فيقره أحدهم اجلواب يتوىل وقد  بالدليل، والعناية التشاور  منهجهم يف يالحظ

منهم. باسم مجع اجلواب وقد يصدر ماقال كتابة، يصدقون أو الباقون،

نفوس يف االستقرار وبث ،الفتو توحيد عىل منهم حرصاً هذا يكون وقد
فالن. وعند عندنا تقرر الذي هذا مثالً فيقول العامة،
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أرض، يف رشكة أخوين بينهام حممد: عن الشيخ بن عبداهللا الشيخ سئل مثال: *
الشهود ولكن أخيه اشرتاها من وبناء وادعى أنه بزرع األرض يف أحدمها ترصف

ماتوا.

بينة  جيد  فإن مل بينة، الرشاء مدعي يلزم األصل. هذا أن الذي نفهم فأجاب:
نصيبه من حلف فهو عىل اآلن، فإذا إىل ملكه عليه، وأهنا يف يبعها مل أنه رُ املنكِ حلف
ما هذا فمثل ثامن سنني، قدر من فيها ويترصف يد أحدمها، يف كوهنا األرض؛ وأما
واآلخر اشرتاها، يدعى أنه لكونه الصورة، هذه مثل يف باليد والحيكم بينة، يصري
لكنه فيها، أخيه بملك مقر هو بل  فيها، لآلخر الحق ملكه،  أهنا يدع ومل  منكر

هـ. أ. نارص. بن األخ محد وعند عندنا تقرر الذي بالرشاء وهذا يدعي
(٥٧٦/٧ السنية (الدرر

اجلامعية، عىل الروح مجاعياً، لكن يدل اجتهاداً يكن مل وإن آخر، ملحظ وثمت
وقد الواحدة، املسألة يف فتاواهم مضمون تطابق وهو ،الفتو بتوحيد والعناية
أو نفسها بالصيغة منهم عدد عليه جييب السؤال  فنجد متعارصين، اليكونون

متقاربة. بصيغة

الذي الوقف عن :O ،حممد الشيخ بن عبداهللا الشيخ سئل ذلك: مثال *
الخ؟ الزكاة.. فيه جتب

عىل  الوقف وأما عىل معني، الوقف هو الزكاة، فيه فأجاب: الوقف الذي جتب
ونحو والرساج املؤذن والصوام مثل ذلك، ونحو املساجد عىل معني، كالوقف غري
التي عامرته يف زكاة  فال  املسجد، عىل وقفاً النخل كان  فإذا فيه. زكاة فال ذلك،

املسجد. ألهل تؤخذ
صلبه، من الذي يسبل عىل الفقري حممد: بن حسني بن حسن وأجاب الشيخ
بعينه، أن ينص رجالً واملعني غري معني، احلقيقة ألنه يف زكاة، ليس فيه هذا فمثل
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عىل وقف يف إال الزكاة بطني: الجتب أبا عبداهللا الشيخ وأجاب أكثر. أو أو رجلني
الوقف من غلة حصل إذا ونحوه، زيد عىل أو أوالده، اإلنسان عىل كوقف معني،

هـ. أ. فيه. فال زكاة اخلري جهات الوقف عىل وأما نصاب،
(١٧٠/٥ السنية (الدر

أرضه آخر  إىل  إنسان دفع إذا :~ حممد الشيخ بن عبداهللا الشيخ سئل
الخ؟ سنني.. مدة ورشطا بينهام يغرسها،

مساقاة،  سمي سواء اليصح، مثل هذا العلامء، أن كثري من الذي عليه فأجاب:
ذلك، جواز :~ تيمية الدين بن تقي الشيخ اختاره والذي ال؟ أم مزارعة أو
الثلث أو عىل النصف واملزارعة، املساقاة يف والقواعد األصول تقتضيه الذي وهو

خيرب. قصة يف بذلك السنة ثبتت أو الربع، كام

منهجهم ماييل: وتقوية الدعوة، أئمة إىل القول أمثلة نسبة ومن *

عيل املكرم إىل  إبراهيم  بن  حممد من :~ إبراهيم بن حممد  الشيخ قال ١ـ
اهللا: سلمه الغامدي إسامعيل

مسألتني:  عن وفيه تسأل منك، إلينا املوجه استفتائك االطالع عىل فقد جر

يف إذا كان املغرب مع والعشاء مع الظهر العرص مجع جواز عن سؤالك أحدمها
الربد والظالم. شديد يوم

باردة،  شديدة ريح الليلة يف كان إذا املغرب مع بجمع العشاء البأس واجلواب:
عدم العمل اهللا، وعليه رمحهم عليه أئمة الدعوة، فالذي الظهر العرص مع مجع أما

أ.هـ الليل. يف بكثري من املشقة أخف النهار يف املشقة حيث إن اجلمع.

اخلليفة عليه سار الذي وهو  ثالثاً، يقع طالقه أن ~:ونفيدكم وقال ٢ـ
عليه ذلك، وسار عىل الصحابة وأقره خالفته، آخر يف اخلطاب بن الراشد عمر
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األربعة،وهو واألئمة التابعني ومجهور الصحابة مجهور وعليه وعيل، عثامن بعده
الشائع  ~ وهو الدعوة إمام يفتي كان أئمة الدعوة، وبه الفتو بني عليه الذي
حيفظكم.أ..هـ، واهللا ثالثاً، طالقه يميض فعليه  بقاعهم، شتى يف املسلمني بني
عن مجهور الصحابة والتابعني نقل أئمة الدعوة مع كالم بنقل اعتناؤه هنا ويظهر

األربعة. واألئمة

لنا: فكتب وفالن لفالن كتبنا يقول: وقد

كل  نخله، تأبري عىل استئجار الرجل عن بطني: أبا عبداهللا الشيخ (سئل مثاله:
بعذق؟). نخلة

فأر فيه  النخل، أبر قد وإن كان الرجل غرراً، فيه ألن اليصح هذا فأجاب:
املثل. أجرة

بن عبداهللا لنا فكتب الشيخ، ألوالد كتبنا نارص: بن مجعان الشيخ وأجاب 
قال أهل العلم، كالماً لبعض الشيخ بن عبداهللا لنا وذكر نارص، الشيخ، ومحد بن
ربحها له وله نصف ليبيعها خياط، ليفصله قمصاناً إىل ثوبه دفع وإن املغني: يف
ثوباً، رجل ينسجه إىل غزالً دفع وإن حرب، رواية يف عليه نص جاز، عمله بحق
احلاجة ألجل العمل املعروف عليه يقاس وهذا عليه، نص ربعه جاز بثلث ثمنه أو
فلم والشافعي، حنيفة وأيب مالك مذهب وأما إجارة ال مشاركة وهذه  الداعية

املغني. كتاب بن نارص من محد لنا جيوز ذلك، نقله
املشاركة، باب من وجعلوه ذلك جوزوا أصحابه: من وكثري أمحد  واإلمام 
تعرضهم ألجل تركنا ولكن اإلجارة فهو يمنع ذلك كله، باب من جعله من وأما
من مشاع جزء إال للعامل  جيعل أن ال برشط لكن ذلك،  إىل  والرضورة احلاجة 
فاسد ذلك فإن عذق، وال نخلة ذلك ال عىل له زيادة وال جيعل يقل، أو يكثر الثمرة
تعطوه رشطه وال له والجتعلوا فأدبوه، إجارته هذا يف جعل ومن العمل، يفسد
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عمل، التي قد املدة أجرة ويعطى قدر يتفاسخون وصفنا، بل كام كان إذا املرشوط،
أو جزء، أو بعض جزء أو مشاع بجزء صحيح، بعمل جديدة يستأجره بأجرة وإال

انتهى). الثمرة. يف رشك بال مسمى وكيل أو رشك، بال معدودة دراهم
(٣٤٢/٦ السنية (الدرر

     

اهللا: رمحهم حممد الشيخ وعيل: أبناء وعبداهللا حسن وإبراهيم الشيخ قال  ١ـ
باعه السلم  دين إذا حل البلدان. بعض ما جيري يف الربوية املعامالت أي ومنها
يقبضه؟ وهذا وهو مل فيه، فيبيعه ويربح قبل قبضه ذمته هو يف الذي عىل صاحبه
وال فرق  قبضه: قبل الطعام بيع عن هنى Sأنه النبي عن ثبت قد ألنه جيوز ال
مل  ما ربح عن Sأنه هنى ويف احلديث اآلخر عن النبي وغريه عليه هو من بني
طعام يف ربح له قبضه وحصل قبل باعه فقد بائعه عىل طعاماً باع إنسان فإذا يضمن
القبض  قبل البيع S من النبي هنى عنه خمالفا ملا هذا فصار يف ضامنه يف يدخل مل

يضمن. مل ما وأخذ ربح
(١٧٧/٦ السنية (الدرر

بثمن نخالً  اشرت عمن حممد: الشيخ أبناء وعبداهللا حسني  الشيخ  سئل  ٢ـ
ادعى وإذا إليه نخله أرجع أن البائع درامهي دفع  أنه إن عىل هللا نذراً ونذر معني

أخذه..الخ. له هل النخل يف البائع
حيلة وهي الربا حيل له ال والنذر العقد وحتيله هبذا نفعاً فهو ربا جرَّ هذا فأجابا:
بائعه إىل ويعود النخل الثمن رد املشرتي عىل وجيب يف الدين ال جتوز واحليل باطلة

بذلك. أ.هـ يطالب غلة النخل فإنه ال حال كفره وجهله من يف أكل ما وأما
(٢١٢/٦ السنية (الدرر

نخالً بثمن اشرت عمن حممد: الشيخ أبناء وعبداهللا حسني سئل الشيخ: ٣ـ
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نخله وإذا ادعى أرجع إليه درامهي أن البائع دفع متى عىل أنه نذراً هللا ونذر معني،
الخ؟ أخذه.. له هل النخل يف البائع

من  وهو الربا، عىل حيلة وهو عقد باطل، السؤال يف املذكور فأجابا: هذا العقد
وهي الحيل له الربا، والنذر العقد هبذا ربا) وحتيله فهو نفعاً جر (كل قرض باب
النخل ويعود الثمن، رد عىل املشرتي الدين، وجيب الجتوز يف حيلة باطلة، واحليل
بذلك. يطالب ال فإنه النخل، غلة من وجهله كفره حال يف ما أكل بائعه، وأما إىل

هـ. أ.

   

اتسمت وما أعرافها، تنوع الشعوب عىل واقع عىل واملتغريات النوازل إن توارد
وتوافق واحد هم ذات صريها االتصال والتواصل وحدة احلارضة من العصور به
جعل ما وهذا وغريها، االجتامعية الطبائع أو املالية السوق يف سواء  البيئات يف 
املجتمعات العلمي مع اجلهد والتواصل يبذلون واالختصاص العلم أهل من عدداً

اجلامعي. االجتهاد حتمية حيال كتابتهم من خالل النخبوية العلمية
اجلامعي لالجتهاد اهلجري عرش الرابع القرن من أوائل الدعوات حيث ظهرت

العلامء: من مجع به وناد إليه ملسيس احلاجة
عهد يف عاش ممن وهو النوريس (١٣٧٩/١٢٩٣هـ) الزمان بديع يقول ١ـ
شخص اجتهاد إىل أودعت قد املشيخة العثامين (نجد أن الثاين عبداحلميد السلطان
عن األمور، فضالً أدق يف حتى وتشابكت العالقات فيه تعقدت وقت يف واحد،
وتدين األخالق األفكار، عىل تشتت وعالوة االجتهادية، اآلراء الرهيبة يف الفوىض
والتسليم بسيطة األمور كانت وبينام الزائفة فينا، املدنية ترسب من النايشء املريع
غري بصورة ولو شور جملس مودعة إىل كانت املشيخة جارياً، وتقليدهم، للعلامء
تعد ومل األمور تعقدت  وقد اآلن  أما مرموقة،  شخصيات من ويرتكب منتظمة
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بمقدور يكون  تر يا كيف أقول:  واتباعهم العلامء تقليد عنان وارختى بسيطة 
احلاكم كان حيث الغابر، الزمان يف لسنا األعباء؟  بكل القيام واحد  شخص
اآلن يصحح رأيه ويصوبه فالزمان أيضاً، واحد ربام شخص ومفتيه واحداً شخصاً
الشور فمجالس اجلامعة، روح من ينبثق معنوي شخص واحلاكم، اجلامعة، زمان
معه، متجانساً يكون أن ملثل هذا احلكم ينبغي يفتي الشخصية، فالذي تلك متلك

عال).(١) شور جملس من نابعاً معنوياً شخصاً يكون أن ينبغي أي

قوله: الفجر جريدة نرشت عاشور بن الطاهر العالمة حممد الشيخ ويقول ٢ـ
املشكالت وتدارسوها هذه حلول عند عىل االجتامع اصطلحوا العلم أهل أن (لو
عند الناس أوقفوا ثم واحدة، وكلمتهم سواء فيها قوهلم حتى يصري وتفامهوا فيها،
عن وأغنوهم الناس هم الرتداد لكفوا بحار الرشيعة من أفهامهم سفائن مرسى

يف كل واد). هييم من متابعة

 À  ¿  ¾  ½  ¼   »  º نث  تعاىل: لقوله تفسريه  عند  ٣ـ
قروناً املسلمون قىض (لقد ابن عاشور: الشيخ يقول ،(١٣٠ عمران: Áمث (آل

عن ثروهتم قارصة تكن ومل بالربا التعامل إىل فيها حمتاجني أنفسهم يروا مل طويلة
مستقلني كانوا أزمان أو بيدهم، العامل سيادة كانت أزمان العامل، يف بقية األمم ثروة
املسلمون وارتبط إسالمية، غري أمم بيد  العامل سيادة صارت فلام شؤوهنم، بإدارة
القوانني قواعد عىل العاملية  الثروة سوق وانتظمت  واملعاملة، التجارة يف بغريهم
املسلمني، دهش مواساة تعرف أساليب وال املعامالت، يف ال تتحاشى املراباة التي
اهللا حرمه ملا وليس رصيح، اآلية يف الربا وحتريم يتساءلون، اليوم وهم املسلمون،
عىل مالية تبنى اإلسالمية قوانني الدولة أن جتعل إال املضيق هذا من خملص وال مبيح
األموال املركبة من رؤوس املعامالت وعقود والبيوع، املصارف، يف الرشيعة أصول

 

.٢٢١ ص األربعة األئمة (١)



٨٢

علامء بإعامل أنظار يقىض وبيعها وهذا الديون ومقاصتها وحواالت العامل وعمل
تعاىل. اهللا أمر كام فرقة كل من طائفة حيي جممع يف بينهم والتدارس الرشيعة

أقطارها حاجة بمقدار عىل األمة كفاية فاالجتهاد فرض :~ قاله ومما ٤ـ
واآلالت، األسباب ومكنة االستطاعة بالتفريط فيه مع األمة وقد أثمت وأحواهلا
هو العلمي الغرض هذا من به يبتدئوا أن العرص هذا يف عىل العلامء جيب ما أقل إن
اختالف عىل إسالمي قطر كل علامء أكرب من حيرضه علمي جممع مجع يسعوا إىل أن
عن فيها ويصدروا األمة حاجات بينهم ويبسطوا األقطار. يف املسلمني مذاهب
أحسب فال بمقرراهتم اإلسالم أقطار ويعلموا عليه األمة عمل يتعني فيام وفاق
بلغوا قد جيدوهنم الذين العلامء أسامء يومئذ ويعينوا اتباعهم عن ينرصف أحداً

قاربوا. أو االجتهاد مرتبة

الرشيعة فهم يف نظراً وأصدقهم علامً أوسعهم بينهم من يقيموا وعىل العلامء أن
العلم إىل مجعوا قد يكونوا أن ويتعني الرشيعة يف لالجتهاد بالتأهل هلم فيشهدوا
يف الريبة إليهم تتطرق وال مستوفاة فيهم العلم أمانة لتكون الرشيعة العدالة واتباع

لألمة(١). النصح

الفردي غري منتج االجتهاد إن «ثم :~ أمحد شاكر الشيخ العالمة ويقول
الصحيح والعمل أفراد، فرد أو به يقوم أن يكون حماال بل يكاد القوانني، وضع يف
وجه ظهر اآلراء، وتداولت األفكار، تبودلت فإذا اجلامعي، االجتهاد هو املنتج

اهللا(٢). الصواب إن شاء

إىل أدعوكم اإلسالمي، الترشيع إىل أدعوكم حني تظنوا (ال  :~ ويقول
يف الفقهاء تقليد  إىل وال مثالً نجيم» «ابن أو عابدين» «ابن عليه نص  بام التقيد 

للندوة. أبو األجفان املقدم الدكتور حممد بحث من النقوالت هذ (١)
الرشع واللغة (٩٥). (٢)
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أن أر فيام فاخلطة العملية إليه،... أدعو وال كله التقليد أرفض فروعهم،.. فأنا
الترشيع قواعد الرشيعة، لتضع وعلامء القانون أساطني رجال جلنة قوية من ختتار

الكتاب والسنة..)(١). نصوص ملذهب إال مقلدة أو برأي، مقيدة غري

ليكون األوان آن أنه االعتقاد كل ونعتقد (هذا يوسف موسى: حممد د. ويقول
النحو عىل الفقه دراسة فإن جممع اللغة العربية، بجانب اإلسالمي للفقه جممع لنا
إال يتحقق أن يمكن ال أمر الدراسات، هذه من الغاية حتقيق نريد الذي الواجب

جاهدين)(٢). إليه املجمع الذي ندعو بإنشاء هذا

الرشيعة لفقه احليوية إعادة  أريد (إذا الزرقاء: مصطفى  األستاذ ويقول 
املشكالت ملواجهة الوحيد السبيل هو والذي رشعاً، استمراره الواجب باالجتهاد
عن بعيدة الدليل، متينة البحث، عميقة حكيمة، رشعية بحلول الكثرية الزمنية 
السواء، عىل واجلاحدة اجلامدة العقول آراء وهتزم واملطاعن، والريب الشبهات 
الفردي، االجتهاد  عن  بديالً اجلامعي لالجتهاد اللجوء هي: الوحيدة فالوسيلة

اإلسالمي)(٣). العامل فقهاء أشهر يضم للفقه، جممع تأسيس ذلك: وطريقة

االجتهاد قيام عىل احلارض العرص يف العلامء حرص أسباب  إمجال يمكن  و 
ييل: فيام إليه والدعوة اجلامعي

مكاهنا الوضعية القوانني احلكم، وإحالل عن اإلسالمية الرشيعة إقصاء ١ـ
قوة ومكانة. الفقه يعطي اجلامعي واالجتهاد اإلسالمي، بلدان العامل من كثري يف

مع شديداً تعقداً وتعقدها وكثرة املستجدات العرص هذا يف طبيعة النوازل ٢ـ
معرفة إىل املفتي معه حيتاج مما األخر والتخصصات العلوم بعض مع تداخلها

 

.٩٥ له: واللغة الرشع (١)
.١٨ تاريخ الفقه اإلسالمي: (٢)

.١٥٦ املشكالت: يف حل الفقه ودور االجتهاد (٣)
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العلامء من األفراد عىل ويصعب دقيقاً، تصوراً املسائل تصور أجل من علوم أخر
األمر. يف هذا االستقالل

اإلسالمي العامل غرب يف العامل  به يفتي ما أصبح إذ اإلعالمي االنفتاح ـ  ٣
والبحث املشرتك النظر إىل يدعو وهذا نفسها،  اللحظة يف  الرشق أهل يعرفه
قدر واألحكام الفتاو إصدار ثم اجلامعية واهليئات اجلامعي االجتهاد بطريق
الكرب األمة وقضايا العام الشأن متس التي واألحكام الفتاو وبخاصة املستطاع

والعامة.

األمر  العلم، من فروع فرع العامل يف يتخصص بحيث التخصص املنفرد، نشوء ٤ـ
واملعارف(١). من العلوم حييطون بكثري ال هذا العرص يف العلامء أكثر جيعل الذي

والتي سببها وكثرهتا، الفردية االجتهادات يف العلامء بني اخلالفات ظهور ٥ـ
النازلة(٢). أو للواقعة الصحيح التصور عدم الغالب يف

.٩٤ إسامعيل: لشعبان احلديث العرص يف إليه احلاجة اجلامعي ومد (١) االجتهاد
.٣ خالف: لعبدالوهاب ال نص فيه فيام الترشيع مصادر (٢)
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 ~        

االجتهاد  من ختوفه ~ األلباين الدين الشام نارص حمدث أبد الشيخ اإلمام
.٤٨٥٤ رقم: احلديث عىل تعليقه يف سلسلة األحاديث الضعيفة كتابه اجلامعي يف
تقضوا وال بينكم شور اجعلوه املؤمنني العابدين من قال أو العاملني إليه (امجعوا
دأبه كام هو الناقد العارف كالم عليه وتكلم ضعف احلديث وقد واحد). برأي فيه

.~
اجلامعي» «االجتهاد كتابه: يف به استدل قد الرشيف عبد املجيد األستاذ ألن ونظراً
يف  عليه علق حديثياً ~ األلباين نقده وبعد أن اهليثمي احلافظ كالم عىل واعتمد

حيث قال(١): به استدالله الرشيف راداً عىل طويل كالم

لـه: عنون  الذي الفقه  يف أخطائه بعض عن الكشف إىل جيرين هذا وخطؤه
بالنقل فيه استعان وقد تقدم، كام  اإلسالمي) الترشيع يف اجلامعي  (االجتهاد
حول بالدندنة سبقوه الذين املعارصين والدكاترة والكتاب العلامء بعض عن
القرضاوي، يوسف والدكتور خالف، عبدالوهاب الشيخ مثل املوضوع، هذا
املجال، هذا يف املقاالت بعض لبعضهم قرأت قديامً والزحييل، وأمثاهلم، وقد كنت

التالية: األمور الرتمجة بمناسبة حديث اآلن هيمني والذي

(ص٤٦): بقوله الكتاب يف اجلامعي االجتهاد الرشيف الدكتور  عرف : أوالً
االستنباط بطريق رشعي بحكم ظن لتحصيل  اجلهد  الفقهاء أغلب  (استفراغ

 

بنصه كامالً نقلته وقد ١٠ ص ٤٣٦ـ٤٤٦.، ج الضعيفة األحاديث (١) سلسلة
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التشاور). بعد عىل احلكم أغلبهم أو مجيعاً واتفاقهم

عندهم الفقيه أن  السبكي: عن ونقل املتأخرين، جلمع من األصوليني  وعزاه
االجتهاد (ص٤٥). هو والفقه املجتهد، هو

أحدمها  جاء بقيدين ممكناً حتقيقه، أما وقد كان لو ومهم مجيل يشء هذا فأقول:
معرفتهم اليوم يمكن كيف الفقهاء) (أغلب قوله: فإن من اآلخر، اإلمكان عن أبعد
واحد مكان مجعهم يف يمكن كيف اإلسالمية الشاسعة؟ ثم البالد يف تفرقهم مع

احلكم؟ يف يتشاوروا حتى

خاصة قبله، الذي من التحقيق مجيعاً) فهذا أبعد عن (واتفاقهم قوله: أن عىل
االجتهاد، رشوط توفر مع فردياً اجتهاداً املجتهدون فيه الذي قل  الزمن  هذا يف
بقوله لذلك اتبعه ولعله (ص٦٣ـ٧٠) الرشيف الدكتور عنها كالماً جيداً تكلم التي
باالجتهاد الفردي يكون ما أشبه اجلامعي االجتهاد فهذا أغلبهم) عليه: (أو معطوفاً

حتقيقاً. وأصعب علامء األصول، تعريف يف عليه املجمع

سابقاً  فيه البحث زعمي يف  لكان االجتهاد هذا مثل حتقيق أمكن  لو ثانياً:
مع وهذا اتفقوا، إذا بحكمهم يأخذ للمسلمني خليفة وجود لعدم ألوانه، وذلك

هذا. زمننا مفقود يف رشط الشديد األسف

البالغ  اجلامعي) واالهتامم (االجتهاد لتحقيق ببذل اجلهود االهتامم ملاذا ثالثاً:
الرشيعة يف  األصالن ألهنام والسنة، الكتاب عىل يبنى فرع أنه مع اليه، بالدعوة
دخل قد والسنّة السنّة، تفرسه الكريم القرآن أن املعلوم ومن اتفاقاً؟ االسالمية
أيضاً عند العلامء معلوم هو مما والواهية، األحاديث املنكرة من منها ليس فيها ما
االجتهاد: صحة رشوط من الثالث  الرشط حتت نفسه  الدكتور نقل وقد كافة

قال: أنه عن الشوكاين (ص٦٥) ٍة) السنَّ (معرفة
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اشتملت بام عاملاً أن يكون بد ال املجتهد أن فيه وال شبهة شك ال الذي (واحلق
متييز له وأن يكون الصحة. مصنفوها التي التزم والكتب واملستخرجات، املسانيد عليه
وكتب والتعديل اجلرح كتب يف بالبحث ولو واحلسن والضعيف، منها الصحيح بني

هبا). يلحق وما كاألمهات الستة، الفن، أهل صنفها التي السنة وجماميع العلل،

فيه  جيتمع مؤمتر إقامة إىل بالدعوة والكتاب العلامء هؤالء ال هيتم فلامذا قلت:
الرشيف، وقدرهتم احلديث علم يف بتخصصهم املعروفني املحدثني من أمكن ما
األحاديث، كام بعض اختلفوا يف وإن ألن هؤالء ضعيفه، من متييز صحيحه عىل
االحاديث أكثر  عىل سيتفقون أهنم شك فال اجلامعي)  (االجتهاد يف  الشأن هو
يؤخذ أن هذه واحلالة فيمكن لالجتهاد، أسايس رشط وهذا تضعيفاً أو تصحيحاً
أن بحثه من موضع ما غري يف الدكتور نفسه كام قال شك، بال ألنه األكثر، برأي

منه. أقو أو الواحد رأي من االثنني خري رأي

إشارة يشري أدنى الباحثني والكاتبني هؤالء من أحداً أر أال أستغرب جداً وأنا
األصل عن بالفرع وانشغاهلم املسلمني، عليه بني املجمع األصل هذا إىل األقل عىل
العرص مجاهري الكتاب يف إمهال عىل يدل فإنام اليوم كام يقولون عىل يشء دل إن وهذا
بام بالسنة يف استدالهلم  االهتامم وحديثها قديمها الرشعية املسائل حول احلارض
بأن وخيرجه احلديث يذكر الذي هو حاالً فأحسنهم ضعف، ما دون منها صح
أهنم وهو واضح والسبب مرتبته من الصحة يبني أن دون وفالن، يقول: رواه فالن
االختصاص بأهل يستعينوا بامكاهنم أن ألن عذراً ليس هذا ولكن يعلمون)، (ال
سواء وضعيفه، والعارفني بصحيحه احلديث، علم يف بتخصصهم املعروفني من
احلفاظ من أو ونحوهم، ومسلم والبخاري أمحد السابقني كاإلمام كانوا من األئمة

والعسقالين وأمثاهلم. والعراقي والذهبي الزيلعي كاحلافظ الالحقني

(االجتهاد مؤمتر يف حضورهم يقرتح  الذين يف الباحث، الدكتور ذكر كام
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:(٧٤ (ص ذكر فقد اجلامعي)،

االقتصادي بالرشع، فيكون منهم عاملاً يكون أن منهم فرد كل يف يشرتط ال (بأنه
بعضهم، مع يتشاورون املجموعة فهذه ونحوه. واالجتامعي والسيايس والعسكري

حكامً يعتمدونه). يصدرون ثم وجماله، اختصاصه حدود يف كل

هو  ما يلتزموا  أن احلارض العرص يف والباحثني الكتاب هبؤالء فأوىل قلت:
استحضارهم وهو أال املنشود، املؤمتر حضور االقتصادي والسيايس يف أهم من
وتضعيفهم، تصحيحهم يف عليهم واالعتامد احلديث،  يف االختصاص  ألهل 
خترجيهم من بام أرشت اليه آنفاً باالكتفاء احلديث علم ثمرة عن وليس اإلعراض
هذا من يشء إىل (ص٦٥) عبداملجيد الدكتور أشار وقد املرتبة دون بيان للحديث
أن وال جيب ورجاله، احلديث بمصطلح علم يكون عىل أن املجتهد بقوله: (ويلزم
انتهى ما يعتمد عىل يكفيه أن وإنام أنفسهم احلديث فن أهل الفن درجة يف يكون

الفن). هذا أهل إليه
االقتصاديني من ذكرهم من مع حضورهم ذكر عن أعرض أنه تر فأنت
من كل قبل العمدة هم أهنم  مع احلضور، رشطية يف دوهنم فجعلهم وغريهم،
بعض علل عن يكشف ما حضورهم فإن يف ذكرهم معهم، ممن وغريه أرشنا إليهم،

احلديث. إال املختصون يف هلا ينتبه األقل: ال عىل أو يعرفها ال التي األحاديث
الرشيف الدكتور استدل لقد أيدهيم، بني هو املثال فهذا بالقراء بعيداً، أذهب وال
إنه يقال: قد تقدم واهيان كام ومها األعظم) (السواد وحديث: بحديث الرتمجة،

يف خترجيه. اهليثمي اعتمد عىل

صحيح، عىل احلديثني كالً من أن يعني  ال ذلك أن  الدكتور عىل خفي لكن
بياهنا. وللدكتور سبق وقعت له أخطاء
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كام كذلك، احلديث، وليس التخريج تصحيح مثل هذا من يتوهم ممن كثري ومثله
من الرتغيب والرتهيب) (صحيح مقدمة مثالً فانظر كتبي، من موضع ما غري يف بينته
كثرية إضافات مع جمدداً، حتت الطبع مرتني، وهو طبع أن سبق وقد األول، املجلد

اهللا. شاء إن قريباً، القراء بني ذلك وسيكون املجلدات، بقية مع غزيرة وفوائد

واحد)، برأي فيه تقضوا (وال احلديث: قوله يف داللة غفل عن الدكتور عىل أن
االفتاء من والقضاة العلامء عليه  سار الذي العميل لإلمجاع ملخالفته منكر أنه
ذلك يف واآلثار باخلريية هلا املشهود األوىل القرون يف العامل الواحد برأي والقضاء
عمر لكتاب رشحه قيم اجلوزية يف ابن اإلمام منها الطيب الكثري ذكر شهرية، كثرية

العاملني). رب عن املوقعني (إعالم العظيم كتابه يف رشيح القايض إىل

وال الدكتور ال يدري حيث من اجلامعي االجتهاد يبطل احلديث هذا إن بل
الذين اجلامعي) (االجتهاد ما موضع أن يكون أعضاء يف غري اشرتط أنه مع يشعر،
،١٠٧ (ص١٠٦، انظر األقل عىل جزئياً اجتهاداً ولو الرتجيح جمتهدين، هلم حق

.(١٢٧
معرفة يستلزم لالجتهاد أساسياً رشطاً مع كونه هذا الرشط أن أر عىل أنني
هؤالء أكثر ولكن فيها، والتفقه قدمنا، كام ضعيفها من صحيحها  ومتييز السنة،

هذا. من بيشء عندهم عناية األسف ال مع والكتاب الدكاترة
االجتهاد حيسنون ال وهم اجلامعي لالجتهاد هؤالء حتمس إن أقول: لذلك

خريه. من أكثر رشه وسيكون ألوانه، سابق الفردي
يدعون ملا متهيداً الفردي، االجتهاد عىل يتمرسوا بأن هؤالء أنصح فإين ولذلك
فإهنم سيجدون بكثري اآلخر أسهل من بأن األول علامً اجلامعي، االجتهاد من إليه
فاهنم اجلامعي، االجتهاد بخالف فيها، قول لكل استدل وما املسألة، يف قيل ما فيه
وذلك السابقون، العلامء فيها يتكلم مل التي املسائل من حدث ما جماله بأن يرصحون
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من يستيضء به نرباس فإهنا السلف، وأقوال وصفنا ما عىل والسنة الكتاب بدراسة
احلسن حممد بن اإلمام وهلذا قال الصحيح. الوجه عىل والسنة الكتاب أراد فهم
وبام ،S اهللا رسول أصحاب وبقول والسنة، بالكتاب عاملاً كان (من :~
يف ويمضيه ويقيض به به، ابتيل رأيه فيام جيتهد أن وسعه استحسن فقهاء املسلمني؛
عىل وقاس ونظر اجتهد عنه، فإذا وهني به أمر ما ومجيع وحجه، وصيامه صالته
كام يف به)؛ يقول أن ينبغي الذي أخطأ وإن بذلك، العمل وسعه يأل، ومل أشبه ما

.(٧٥/١) املوقعني» «إعالم
الشافعي: اإلمام قول ونحوه

وأقاويل مىض قبلُ من السنني بام عاملاً يكون حتى يقيس ألحد أن يكون «وال
الشافعي  عن (ص٧٢) عبداملجيد نقله الدكتور واختالفهم». الناس وإمجاع السلف،

«الرسالة». يف
(ص٧٣)؛ اجلامعي) االجتهاد عضو حتت عنوان (رشوط الدكتور ح رصّ وقد
أعضاء يف االجتهاد رشوط اشرتاط عدم إىل القائل به الرأي الذي ذهب واستنكر

فقال: اجلامعي؛ االجتهاد
ليس جمتهداً؟!» قال: من األحكام ويستنبط األدلة يف وينظر جيتهد كيف «إذاً

بالرأي يسوغ االجتهاد وال فقال: إىل هذا؛ خالف عبدالوهاب الشيخ أشار «وقد
ومؤهالته». االجتهاد رشائط أفرادها من فرد كل إذا توفرت يف إال جلامعة؛

ليس هبا من يقوم التي االجتهادات الفردية، من كرروا الشكو أقول: وختاماً
كام قريباً، يف ذلك األمثلة بعض قدمت وقد ذلك، يف عىل حق وهم لالجتهاد، أهالً
خوفه بعضهم أبد لقد بل اجلامعي، االجتهاد يف أن يقع ذلك مثل ختوفهم أبدوا أهنم
أعضائه، وتعيني «املجمع» عىل كرب سلطات أو اإلسالمية، الدول بعض من تسلط

ثالثة: اليوم وهي املجامع الفقهية، بعض ذلك وقع يف شيئاً من أن ذكر بل
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بالقاهرة. اإلسالمية؛ البحوث جممع .١
املكرمة. اإلسالمي؛ بمكة الفقه جممع .٢

بجدة. اإلسالمي؛ الفقه جممع .٣
(ص١٤٠). املجامع هذه أحد يف عبداملجيد الدكتور فقال

عىل احلال قرائن تدل ال املجمع: هذا أن ير مصطفى الزرقا الشيخ أن «إال
املنشودة». الصحيحة الصورة عىل الفكرة يف تنفيذ جديته

يف األعضاء الدول «أن املجمع:  هذا  عىل  الشاوي توفيق الدكتور  ويعيب
أعضائه، وتعيني املجمع عىل كرب بسلطات هلا احتفظت اإلسالمي املؤمتر منظمة
عدد عن ربع يزيد فيام ال إال من أعضائه خيتار أو يعني ال يف أن حق املجمع وحرصت
أن الدول األعضاء يعتقدون وهذا جعل املراقبني دوهلم، الذين يمثلون األعضاء
من سياساهتا، لصالح  قراراته وتوجيه املجمع، عىل سيطرهتا فرض عىل حترص
وكان الدول.. تلك عليهم متىل ما يصدرون قبلها من املعينني جعل األعضاء خالل
وال الدول، كل يمثلون من العلامء جلنة حتضريية عرب األعضاء اختيار يتم أن ينبغي

سيايس»!! نظام خيضعون ألي
الرضر من فيه سيقع يريدون كام املجامع هذه توحدت خافوه إذا الذي وهذا
تصبح ال االجتهادات هذه ألن ذلك؛ الفردية، من بعض االجتهادات وقع مما أكثر
جيعلوه أن اجلامعي االجتهاد دعاة يريد كام املسلمني، لكافة بالنسبة عاماً قانوناً

.!! عاماً قانوناً
االجتهاد مؤمتر إقامة  إىل الدعوة عىل  هؤالء يشجع الذي ما شعري؛  وليت 
عطلت قد أكثرها أن يعلمون وهم اإلسالمية، احلكومات عىل وفرضه اجلامعي
بإقامة احلدود تعنى التي النصوص هذه النزاع؟ّ مواطن من ليست كثرية نصوصاً
¥ ¤ نث

 



٩٢

سيكون مؤمترهم أن فهل يظنون ©مث (البقرة: ١٧٩)، ¨ § ¦
الكريم؟! وصدق القرآن من نصوص أكثر املعطلني هؤالء نفوس يف الواقع من له
١١)؛ ¥ ¦ مث (الرعد: ¤ ~ ے ¡ ¢  £ } نث |  يقول: إذا العظيم اهللا

حمكومني!! كانوا حكاماً أو سواء

واإلباضية الرافضة بعض مؤمترهم حيرض ال أن الدعاة هؤالء يملك هل ثم
متوائمة وجعلها الرشعية، األحكام تغيري إىل حثيثاً ممن يسعى واخلوارج، وغريهم
إال قوة وال حول  وال املستعان، واهللا قلوهبم؟! غزت التي  الغربية احلضارة مع

باهللا!.
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العظيم  كتابه يف  اجلامعي االجتهاد  حول ~ الشيخ كالم  نص هو هذا
عبارات بعض مع وقفات املناقشة تقتيض عدة وهذه الضعيفة» األحاديث «سلسلة

.~ الشيخ

حمل الرشيف األستاذ ذكره ما بعض أن أنبه إىل أن أحب الوقفات هذه بيان وقبل
الوقفات. هذه يف موضعه يف أيضاً مما يستدعي التنبيه بحث

حتقيقه..) ممكناً كان لو ومهم مجيل يشء اجلامعي االجتهاد أي (هذا قوله: ١ـ
تعريفه يف قيدين الرشيف من األستاذ بام أورده التحقيق إمكان يف عدم نظره أيد ثم
وحمل مجيعاً) (واتفاقهم وعبارة الفقهاء) (أغلب عبارة: ومها: لالجتهاد اجلامعي

جانبني: هنا من النقاش

وهللا  واقع اآلن هو ممكن جداً بل والذي يبدو أن هذا التحقيق، إمكانية األول:
العلمية اهليئات  ويف القائمة الفقهية  املجامع يف بقوة اآلن حارض هو بل احلمد
رشكات أو ملؤسسات أو للدولة وينتسب رسمي طابع ذا منها كان ما كذلك سواء
ومن اهللا شاء إن البحث هذا خالل يتبني من مما سوف أو غريها. إسالمية مالية

اإلنصاف. بعني املعارص للواقع الناظر

تعريف  الكالم يف يف مر وكام بحث ونظر املذكوران، مها حمل القيدان الثاين:
نحتاج فعند التحقيق ال نظر وتأمل حمل القيدين هذين أن من اجلامعي االجتهاد
رأي األقلية إن بل مجع بأي يصدق ألن االجتهاد اجلامعي الفقهاء) (أغلب قيد إىل

مجاعياً. اجتهاداً يعد

االتفاق هو ألن التعريف يف حمتاج إليه غري أيضاً فهو مجيعاً) (اتفاقهم قيد أما
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غري وخرجوا واجتهدوا اجتمعوا لو ثم أصالً يف التعريف يدخل فال واألثر النتيجة
عليه ذلك يصدق فكل متوقفني خرجوا أو وأقلية بأغلبية إما خرجوا بأن متفقني

مجاعي. اجتهاد أنه

خليفة  وجود لعدم وذلك االجتهاد... هذا مثل حتقيق أمكن : لو (ثانياً قوله:
الخ). بحكمهم.. يأخذ للمسلمني

أمجل من هذا لكان واحد إمام واجتامعها عىل لو أمكن احتاد األمة أنه معلوم
السنني مئات منذ املسلمني وهو واقع مل حيصل ذلك إذا ولكن واملبتغيات الغايات
ووالٍ عىل إمام وجود أن اهللا، قرر الفقهاء، رمحهم وقد األمة تتعطل أن يمكن فال
تستقيم وال اإلسالم أحكام إقامة وعليه طاعته وجتب صحيحة واليته فإن كل إقليم
وحتقيقه حلصوله يلزم االجتهاد اجلامعي ال فإن عليه وبناء هبذا إال الناس أحوال

املسلمني. جلميع واحد خليفة وجود

أن ذلك دام ما طاعته جتب فإهنا واليته احلاكم يف أو ويل أمر املسلمني ألزم وإذا
مجاعي. اجتهاد أو فردي باجتهاد ذلك أكان وسواء باملعروف

الكتاب والسنة  عىل يبنى أنه فرع مع اجلامعي باالجتهاد االهتامم وقوله: (ملاذا
من أمكن ما فيه مؤمتر جيتمع إقامة إىل بالدعوة والكتاب العلامء هؤالء ال هيتم فلامذا

الرشيف..الخ). احلديث علم يف املعروفني بتخصصهم املحدثني

مالحظتان: هذا يف يقال

علامء  أن جيتمع إىل تعارض الدعوة اجلامعي ال االجتهاد إىل الدعوة أن األوىل:
خري اخلري من والزيادة نافعة مؤمترات والسنة يف الكتاب وعلامء احلديث الرشيف
خيرج مل ما وهذا أمر حسن باختصاصهم هيتمون اختصاص كل أهل أن العادة ويف

غريهم. بفن فن أهل كل يقدح أن أو املذموم دائرة التعصب إىل
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أو  مؤمتر يف أهل احلديث جيتمع أن بإمكانية قال الشيخ ~ أن دام الثانية: ما
يمنع كان الشيخ االجتامعات والتي إمكانية حتقق مثل هذه يعني فهذا هيئة أي عىل

كالمه. أول يف منها

أهم  ما هو يلتزموا احلارض أن يف العرص والباحثني الكتاب هبؤالء (فأوىل قوله:
املنشود..) املؤمتر يف االقتصادي والسيايس حضور من

إليه حيتاج من كل يدعى بل حارصة ليست والسيايس دعوة االقتصادي إن يقال:
املبحوثة. املوضوعات وغريهم حسب واملهندسني واألطباء املحدثني واملفرسين من

اجلامعي  االجتهاد أن من أبد ختوفه من مع يتفق ~ الشيخ  وأخرياً، فإن
السياسة وتوجهها احلكام عليها يسيطر العلمية واهليئات الفقهية املجامع خالل من

النفع..). من أكثر الرضر منه حيصل قد مما

والوقائع  األحوال والظروف بعض يف حيصل التخوف قد هذا إن ذلك: يف ويقال
ألمرين: هذه املجامع إنشاء من مانعاً يكون أن يسوغ وال جيوز ولكن ال

كذلك  فهو اجلامعي املجامع واالجتهاد يف حيتمل كام التخوف هذا أن أحدمها:
الرسمية. املواقع أصحاب من وأمثاهلم املفتني ومع الفردي االجتهاد يقع يف أن ممكن

وفعال  بدور كبري تقوم أهنا وممارستها املجامع احلارضة الواقع من الثاين: أن
وقد مشاهد وهذا أمر عليها أثر السياسية والتوجهات احلاكمة للجهات ومل يكن
وكانت املسلمني أفادت العرص يف نوازل وفتاو وأحكام قرارات عنها صدرت

والنوازل. وعلامئه للمستجدات اإلسالم ملواكبة طمأنينة مصدر

املالية واملؤسسات املصارف تتبع التي الرشعية واللجان اهليئات من آخر نوعاً إن ثم
املعامالت يف اإلسالم وانتشار التعامل احلالل نفع كبري يف هلا أثر يف القطاع اخلاص

خرياً. اهللا جزاهم الغيورين بعض يبدهيا التي التخوف دائرة يضيق مما وغريها، املالية
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أو هيئة تكوين أو الرسمية اجلهة قبل من قاضياً أو مفتياً العامل تعيني الثالث:
وخضوعه للضغوط نزهته وعدم املعني هذا يلزم منه اهتام الرسمية ال اجلهة من جممع
كان هذا ومع األمر ويل فيها التعيني يتوىل هذه املناصب أن التاريخ عرب املعلوم فمن
عهد منذ اإلسالمية الدولة تاريخ باحلق ففي والصدع والقوة النزاهة حمل العلامء
التعيني  يتم والعلمية الدينية املناصب وهذه الراشدين } S وخلفائه النبى
القايض أبو اإلمام رأس هؤالء عىل ويأيت بعدهم فيمن كذلك ثم اإلمام قبل من فيها

وأشخاص  أفراد يف فهو وجد وإن تشكيك أو اهتام حمل هذه ومل تكن ~ يوسف
كبار هيئة وأعضاء األزهر فعلامء احلارض وقتنا إىل احلال وكذلك هبا للتعيني عالقة ال
واألمانة واالستقاللية الثقة كانوا حمل أخبارهم نقلت لنا أو عارصناهم العلامء ممن
الكبار علامؤنا لدينا السعودية البالد ويف  رسميون، معينون باحلق وهم والصدع
والشيخ محيد، بن عبداهللا والشيخ إبراهيم، بن حممد الشيخ منهم عارصناهم الذين
مناصب تسلموا رسميون علامء عثيمني، وهم بن حممد باز، والشيخ بن عبدالعزيز
ونزاهتهم وثقة الناس استقالليتهم يف مؤثراً يكن ذلك ومل نشأهتم منذ عليا إدارية
املؤكد ومن بالذكر األموات بعض خصصت وقد األمور هلم والة وتقدير فيهم
اخلصال هبذه يتمتعون من حفظهم اهللا األحياء ومن أذكر مل من من األموات أن
وحينام املسلمة األقليات وديار اإلسالمي وديار اإلسالم العامل يف ومثلهم واملزيا
وليس شخصياهتا إىل الغالب يف يعود فهذا مهزوزة أو شخصيات ضعيفة يوجد
فإن املقابل  يف يعني، أن أجل  من بعضهم يتزلف قد بل معني  غري أو معني ألنه
إىل ترجع هبا الناس ثقة أن وتشعر الدولة هبم املعينني تتمسك الثقات العلامء هؤالء

الكبار. العلامء هبؤالء متسكهم

يف  املتكلمني من فكثري االستقاللية عن احلديث املقام هذا يف  حيسن الرابع:
والضغوط من التبعية والسالمة القرار يف االستقاللية يثريون مسألة اجلامعي االجتهاد
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حني السيام فيها القول حترير  حيسن  مهمة مسألة وهذه وغريها الرسمية سواء
وثقة وسالمة من نزاهة يتصفوا به وما ينبغي أن الرشع ورجال عن العلامء احلديث

والناس. املجتمع أوساط يف

اإلداري املايل واالستقالل عدة منها االستقالل اعتبارات واالستقاللية ذات
والقرار. الرأي يف واالستقالل

واالستقالل والتكوين اإلنشاء يف االستقالل منها أخر اعتبارات ثمة أن كام
آخر نوع وهناك واملوضوعات، البحوث اختيار يف واالستقالل اختيار األعضاء يف
من االستقالل هو وذلك له  تطرق من عليه  اطلعت  فيام أجد مل االستقالل  من
وهذا وضغط اإلعالم بل الشارع بضغط العرص يف لغة أو ما يسمى اجلمهور ضغط

فيه.  وحترير القول عنه احلديث جيب مما

يف  اجلامعي االجتهاد حتامله عىل يف املرصي، رفيق أولئك الدكتور قابل ثانياً:
فيه الغلبة العتبار دكتاتورية، أو ديمقراطية لوثة عده حيث املعارصة، صورته
حيث فيه، واحلياد واالستقاللية احلرية توافر ولعدم الربهان، البقوة العدد، بأكثرية
املجمع ألن املجامع وذلك يف تتوافر قلام (وهذه الرشوط للرشوط: إيراده بعد قال
املجمع فهذا واجتاهاته،  وتأثرياته لضغوطه وخيضع معني، بلدٍ يف مقر له يكون
إن رئيس ثم ،دولة أخر واآلخر يتبع دولة يتبع األول ألن املجمع، ذاك يناهض
إذا واملجمع املقر، دولة الختيار أيضاً اإلداري خيضع العام وفريقه وأمينه املجمع
وقد مسيساً، اختيارهم مايكون وغالباً دوهلم، من كل أعضاؤه خيتار رسمياً، كان
الفنادق، يف واإلقامة السفر تذاكر من استفادهتم سو ، فاعالً تأثريهم اليكون
بحوثاً، أعدوا إذا املكافآت وبعض االجتامعات يف والشخري والرشاب، والطعام

تافهة). ولو

(١٩ـ٢٢). رفيق املرصي: اإلسالمي، للدكتو االقتصاد يف ينظر: املجموع
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بعض عىل  واملآخذ للمشاكل العالج إرادة تناقض االنتقاد،  يف حدة وهذه
مسلكاً نقدياً هذا وليس ونتاجهم، ألعضائها والتنقص باالهتام العلمية، املجامع

منصفاً).

ملفهوم حتديده سانو يف مصطفى قطب الدكتور األستاذ آراء عىل تعليق ثالثاً: 
اجلامعي: االجتهاد

أهل  بعض تصد لئن بأنه القول إىل نبادر بدء (باديء ذي (ص٧): يقول يف
االجتهاد، ملصطلح عديدة ومفاهيم تعريفات  بإعطائها  قديامً باألصول العلم
أو حتديد أو تعريف أي عىل يعثر املرء أن املستحيل من مل يكن إن املتعذر من فإنه
أو تعرض هلم يكن وإن مدوناهتم، يف اجلامعي االجتهاد مفهوم عن واضح تصور
أن يكاد بأنه القول يمكن فإنه وكتبهم، مؤلفاهتم يف االجتهاد اجلامعي ملسألة تطرق
تتوفر الذين املجتهدون بأهنم يعرفون الذين اإلمجاع أهل عن حديثهم عند ينحرص
أن يعني هذا إن العصور من عرص ويتمكنون من أدواته يف فيهم رشوط االجتهاد
عن فضالً القديمة يف مدوناهتم، األصوليون يتناوله اجلامعي مل االجتهاد مصطلح
اليعني هذا ولكن املدونات،  تلك يف املصطلح هذا استخدام عن استغنوا  أهنم
أهل عن صادراً فكرياً عمالً بوصفه اجلامعي االجتهاد أن األحوال من حالٍ بأي
يمكننا بل عندهم، والمعروفاً مستحرضاً يكن مل العصور، من عرص يف االجتهاد
هذا من عندهم، ويمكن التحقق مستحرضاً كان ومفهومه معناه إن القول تقرير
األصوليني عند اإلمجاع كفكرة ذلك، عىل الدالة القرائن من يف مجلةٍ من خالل النظر
 S الرسول وفاة بعد العصور من عرصٍ املجتهدين يف مجيع (اتفاق يعني: الذي

رشعي). مستندٌ اجتهادي له حكم عىل

الذي والتشاور التحاور نتائج أحد بوصفه اإلمجاع فكرة يف احلصيف النظر إن
حول من العصور عرصٍ يف االجتهاد رشوط فيهم تتوافر الذين العلم بني أهل يتم
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أهل لد االجتهاد اجلامعي كان مستحرضاً مفهوم بأن القول هيدينه إىل ما، قضيةٍ
مجاعي، اجتهاد دون من التعذر انعقاد كل املتعذر من ألنه وذلك باألصول، العمل
هو املجمعني غالبية بموافقة حيظى الذي اجلامعي االجتهاد الناتج عن أن من انطالقاً
بدون إمجاع ينعقد أن اليمكن أنه هذا ويعني األمر، حقيقة يف باإلمجاع يعرف الذي
له وجود وال اإلمجاع، رضورية لفكرة مقدمة اجلامعي فاالجتهاد، مجاعي، اجتهاد
اجتهاد وجود يستلزم إمجاع بأن كل القول إىل اخللوص وبالتايل يمكن مطلقاً، بدونه
من املجمعني إن إذ اإلمجاع، وجود يستلزم مجاعي اجتهاد كل ليس ولكن مجاعي،
(وذلك خيتلفوا أو األصيل) اإلمجاع هو (وذلك يتفقوا أن إما الخيلو االجتهاد أهل

جتاوزاً). األكثرية إمجاع األكثرية أو األغلبية (اتفاق رضوب اإلمجاع) من رضب

له ليس اجلامعي القول بأن مصطلح االجتهاد إىل  ننتهي فإننا هذا، عىل وبناءً
تلك يف  مبارش غري معنوياً وجوداً له ولكن األصلية، املدونات  يف  لفظي وجود

اجلامعي. االجتهاد عن ضمنياً حديثاً عن اإلمجاع، يعترب حديث فكل املدونات،

التالية: النقاط يف النص ويمكن مناقشة هذا *

متكنه سانو وبحوثه قطب د. األستاذ لكتابات املطالع والناقد عىل الخيفى ١ـ
ألحداث العرص ومتابعة املعارص للواقع فهم مع طرحه نظره وقوة وأصالة وعمقه
واالستمساك والرتكيز العقلية النظرة إىل جنوح ظاهر مع والفقهية الفكرية ونوازله
إىل مقصود أو غري مبارشٍ واملقاصد التي قد تؤدي بطريق واألصول بالعموميات
نظر حمل يقدم ما مما جيعل واخلاصة املبارشة دالالهتا يف النصوص بعض إغفال

هذه الثغرات. مثل خالل من وتعقب

قولهيفالنصالسابق:(من املتعذر كلالتعذر انعقادإمجاع مندوناجتهادمجاعي) ٢ـ
يف عهد اخلليفتني أيب وبخاصة الصحابة عهد عن احلديث إن كان نظر. حمل العبارة هذه
حممل  هلا العبارة فهذه واملرشوعية النشأة عن احلديث يف معنا مر وكام } وعمر بكر
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وإن املطروحة والقضايا يف بعض املسائل الصحابة بني التشاور بوجود للجزم الصحة يف
ينقل مل أن من القول يمكن مجيعهم لكن من حصل قد التشاور بأن اجلزم النملك كنا

أو معارضة. ومل ينقل له خمالفة فسكت بلغه قد أن حضوره أو قوله

فنقل بعدهم ومن عهود التابعني يف والسيام ذلك بعد تنقل التي اإلمجاعات أما
جمتمعني غري قوهلم منفردين نقل وإنام واملتعرس املتعذر هو وتشاورهم اجتامعهم

وغريه. الفقه الفن يف كتب مطالعة من واملدرك الواقع هذا هو

مقدمة اجلامعي فاالجتهاد بدون اجتهاد مجاعي، إمجاع ينعقد أن (اليمكن قوله: ٣ـ
فالواقع السابقة، كالعبارة هذه بدونه مطلقاً) له وجود وال اإلمجاع لفكرة رضورية
النحو عىل مجاعي اجتهاد عنهم ينقل مل بعدهم ومن عهد التابعني املتقدمني من أن
وتقرير الصحابة عهد موجوداً يف كان كالذي أو العرص يف هذا عنه الذي نتحدث

وحكايتها. اإلمجاعات نقل يتتبع من يف لد الناظر جمازفة الختفى فيه غري ذلك

اجتهاد كل  ليس مجاعي ولكن اجتهاد وجود  يستلزم إمجاع (..كل قوله: ٤ـ
اإلمجاع). يستلزم وجود مجاعي

من تبني ما حسب صحيحة غري األستاذ سانو توصل إليها النتيجة التي وهذه
والناظر الصحابة يف غري عهد اجتامع إمجاع بني عىل يوجد ال بل السابقة التعليقات

. وال تنبيهاً إشارة وال نصاً يفيد ذلك ال جيد حرفاً ال لإلمجاع الناقلة الكتب يف
ضمنياً حديثاً يعترب اإلمجاع عن حديث فكل ..) (ص٧): يف قال وأخرياً ٥ـ
حني وبخاصة إيضاحه. سبق كام دقيقة  غري  هناية وهذه اجلامعي) االجتهاد عن
أثر فاإلمجاع اجلامعي. واالجتهاد اإلمجاع بني للعالقة بيان من سبق فيام النظر
غري يف اإلمجاع حكوا والذين  وطريقة. وآلية وسيلة اجلامعي واالجتهاد ونتيجة

وأداته. آليته ينقلون وال اإلمجاع ينقلون الصحابة عهد
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يوسف املحمدي: حممد الدكتور عيل رأي رابعاً:

اجلامعي واالجتهاد اإلمجاع  بني  العالقة يف  التوقف تستحق التي اآلراء  ومن
لالجتهاد املامرسني (إعداد بحثه: يف ذكر فقد املحمدي الدكتور عيل األستاذ رأي
االجتهاد وبني  اإلمجاع بني الوثيقة  الصلة إغفال يمكن «وال  نصه:  ما اجلامعي) 
األمور يف الستشارهتم الناس رؤوس مجع وعمر بكر عمل أبى من كان فقد اجلامعي
األمر أوىل من اجتهاد السنة، وهذا الكتاب العزيز أو يف حكامً فيها جيدان ال التي
القضائية واإلدارية األمور يف ذلك حيدث العامة وكان الرشيعة قواعد إىل يستند
أنه ورد بن عبدالعزيز فقد عمر ذلك وفعل من الصحابة حرض من ويستشار فيها

يستشريهم. لكي املدينة فقهاء عرشة من مجع

اإلمجاع يف األصوليون رشط يتحقق فيها ما ال عنها ينتج وما وهذه االستشارة
تعاىل: وقوله نث = < ? مث، تعاىل: قوله قطعاً ويتحقق هبا االصطالحي
عىل واجبة  والشور p...مث، o n  m l  k j iنث

األمر الذين يستعني أويل (اتفاق بأنه هذا اإلمجاع نعرف نستطيع أن وبذلك اإلمام
السنة) أو الكتاب  يف حكمها عىل ينص مل ملسألة حكم  استنباط  عىل اإلمام هبم
بالذات املجتهدين إمجاع عىل ال يقترص الكتاب من احلجة عليه تقوم الذي فاإلمجاع

للمصطلح األصويل. وفقاً العصور عرص من يف

األخري باملعنى اجلامعي االجتهاد فيصبح هذا العرص باالتباع يف أوىل الرأي وهذا
البعض انتقد وقد االصطالحية، حتقق رشوطه إىل دون نظر باإلمجاع املقصود هو
االصطالحية رشوطه من التحقق وجب إذا فائدته وقلة اإلمجاع فكرة تطور عدم
منه جيعل الفائدة العرص مما هذا يف وقوعه واستحالة وقوعه عدم عن فضالً مجيعاً

اإلسالمية»(١). يف املجتمعات هلا أثر وال قليلة

 

٢٣ـ٢٤. ص (١)
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ييل: بام املحمدي الدكتور أورده ما عىل التعليق ويمكن *
يف األصوليون رشط ما فيها يتحقق ال عنها ينتج وما  االستشارة هذه ..) قوله:
بأنه اإلمجاع هذا نعرف أن نستطيع وبذلك  ..) إىل  قوله مع االصطالحي) اإلمجاع
عىل ينص مل ملسألة حكم استنباط عىل اإلمام  هبم يستعني الذين  األمر أويل (اتفاق
االصطالحي الذي اإلمجاع عن خروج شك أن هذا ال أو السنة) الكتاب يف حكمها
عىل  إمجاع هو الباحث قدمه ما أن أي بذلك والباحث9يقول األصوليون عليه
املعنى فهم إذا االصطالح يف مشاحة فال شاء ما يصطلح ولغريه أن وله هو. اصطالحه
واملراد اتفاقه يراد من مجيع اتفاق حقيقته اإلمجاع يف ألن ليس إمجاعاً قدمه ما أن ومعلوم
أكانوا سواء فئة أو جمموعة العصور أما اتفاق عرص من يف املجتهدين مجيع هم هنا اتفاقه

.أخر جهة جهة ومن من هذا إمجاعاً. يسمى فال غريهم من أو األمر أويل من
أما إيضاحه. سبق كام وأثر أنه نتيجة أي حكم ما عىل االتفاق هو اإلمجاع فإن

جوهري. فرق وهذا ووسيلة وأداة عمل فهو االجتهاد اجلامعي
حتقيق هي الفاضل الباحث إليها يصل أن يريد التي الغاية فإن ثالثة جهة ومن
إمجاع عىل يقترص الكتاب ال الذي تقوم عليه احلجة من (فاإلمجاع إذ يقول: احلجية

بالذات..). املجتهدين
ليس ولكنه ثبوته. حتقق إذا بذاته واإللزام احلجية يفيد اإلمجاع أن املعلوم ومن
حجية له الواحد وخرب حجية له فالنص احلجية لتحقيق املحصور الوحيد الطريق

حجية. له املتواتر اخلرب و
مادام حجية فله أو غريهم املستنبطني طريق عن سواء األمر عن ويل صدر وما
جتوز خمالفته فاكتسب وال طاعته فتجب صحيح طريق عن األمر عن ويل صدر أنه
إىل نحتاج ال فنحن وعليه األمر ويل احلجية واللزوم ووجوب العمل لصدوره من
البحث املقصود كان ليس بإمجاع إذا ملا اإلمجاع مصطلح إلجياد هذا التكلف مثل

اهللا. عند والعلم عن احلجية
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إىل حيتاج العلمية القضايا بعض نحو ومواقفهم العلامء منهاج عن احلديث إن
يف املبارشة الشواهد استقراء يف الوسع وبذل املسألة املدروسة مظان يف زيادة تتبع
مايدل داللة مفردات املسألة يف للباحث يظهر مل إذا وخاصة املسألة، تلك تقرير

العامل. مراد واضحة عىل
 ~ عثيمني بن حممد الشيخ فضيلة  معرفة موقف  خالل  عرض يل ما وهذا

اآلتية: املسائل خالل من ~ موقفه بيان يمكن ولكن االمجاعي، االجتهاد حيال

اإلمجاعية: باملسائل الشيخ عناية األوىل: املسألة *

ظاهر وهذا العلم أهل بني االتفاق ومواطن اإلمجاعية باملسائل عناية كبرية له الشيخ كان
مثاله: عليه، املعروضة والفتاو ومتونه يف رشوحه األحكام تقرير يف هلا استصحابه يف
اإلمام ذهب إليه القول وهذا زكاة... فيه ليس العارية أو لالستعامل، (املعد ـ أ
يف لكن املسائل، بعض يف بينهم خالف عىل ومالك، والشافعي رمحهم اهللا أمحد،

العارية)(١). أو لالستعامل املعد احليل يف الزكاة عدم وجوب عىل اتفقوا اجلملة
النبي (فكان مانصه: القرب بإهداء يتعلق سؤال عىل جوابه ضمن جاء فقد ـ ب
عمل اخلتمة أما اإلنسان به يؤمر الذي اهللا عنها هذا فريض سلمة أبى من هلا Sخرياً
إىل األموات القرب إهداء وهي العلم أهل فيها اختلف مسألة عىل ينبني هذا فإن

سواها)(٢). فيام واختلفوا معينة جواز إهداء قرب عىل اتفقوا العلم أهل فإن

 

.١٢٧/٦ الرشح املمتع، (١)
نت). (اإلنرت عىل عثيمني الشيخ بن فضيلة الدرب، موقع فتاو نور عىل (٢)
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السعودية: العربية اململكة يف كبار العلامء هيئة يف الشيخ مشاركة املسألة الثانية: *

الراعي لد حضور له وكان البالد هذه البارزين يف العلامء من الشيخ كان
الفردية  الزيارات خالل من عرصه علامء مع بالتواصل ~ ومتيز والرعية
أهل مع ومراسالته رسائله يف النظر قلب  من  ذلك ويلحظ العلمية واملباحثات
األمر امللكي بموجب العلامء كبار هيئة عضواً يف عني فقد احلضور العلم، وهلذا
البارزين من الشيخ كان وقد ١٤٠٧/٧/١١هـ، والتاريخ (٢٨٥/ (أ الرقم ذي
اجلامعي االجتهاد صور من صورة  تعد اهليئة  أن والشك اهليئة، يف واملشاركني 
من مجيع بالدراسة والبحث يتناوهلا العلمية املسائل من رواقه مجلة يف يتداول الذي
لد عليها واإلحالة إليه االستناد يف مكانة ولقراراهتا للهيئة جعل وهذا اجلوانب،

املثال: سبيل الشيخ فعىل

إخوانه مع اجلهاد يف يرغب بعض الشباب الشيخ ~: فضيلة ١١: سئل س
أو عني فرض اجلهاد هذا وهل جهاداً، يعد فهل العراق عدوان الكويت ضد يف

كفاية؟ فرض

قبل عدة  من يكون أن بد ال  عليه سؤال مهم، واجلواب هذا بقوله: فأجاب
مصريية. هذه املسألة مسألة ألن بالواقع؛ وعاملني بالرشع علامء عاملني

دراسته ألجل العلامء كبار إىل هيئة السؤال هذا يوجه السائل أر أن والذي
ملن وال بالنسبة للكويتني بالنسبة مصريية ال مسألة كهذه مسألة ألن جانب؛ كل من

.أخر بلدان من جاورهم

ذلك. عىل اجلواب ليتسنى ودراستها املسألة بحث هذه فالبد من

والغايات)(١). النهايات إىل ينظر أال ينظر إىل البدايات، بل اإلنسان وجيب عىل

.٣١١/٢٥ فتاو بن عثيمني، (١)
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للمريض  القلب) (إنعاش اإلنعايش العالج ببدء ملزم الطبيب هل :٢٦ س
بإذن املريض حياة يف إطالة فقط العالج ذلك أثر أن علم إذا برؤه يُرجى ال الذي

األجهزة؟ تلك عىل واملوت فقط الصناعية عىل األجهزة اهللا

فائدة من  فال احلال هذا يف حياته طالت لو حتى فيكم اهللا بارك  هو :٢٦ ج
يستفيد، فلن باألركان عمل وال وال قول باللسان يف قلبه نية عنده ليس ألنه حياته
الصحة وزارة عىل وزعت العلامء ولعلها كبار هيئة فتو من يف هذا  وقد صدر

فريجع إليها)(١). وغريها

اخلامسة  سن إيل األطفال بتعليم يقوم من األطفال رياض بعض هناك سؤال:
يقوم املسموح به وكثرياً منها السن هو فام خمتلطني، األوالد مع البنات السادسة أو
سن يسمح أي وإيل هبذا، رأيكم فام واإلناث، للذكور النساء فيها  التعليم بمهنة

تعلم الطفل؟ للمرأة أن

يفتح باب  قد ألن هذا فيه، العلامء للنظر كبار هيئة إىل يرفع هذا أن أر اجلواب:
إيل بعضهم األطفال اجتامع حيث من أما البعيد، املستقبل وعىل املد يف االختالط
منها يقصد خمططات تكون هذه أخشى أن به، لكن ال بأس األصل يف فهذا بعض
يرفع أن جيب وهلذا اهللا. والعلم عند منها فيام يظهر يل، أكرب ألمور سلامً تكون أن
مسئولة تستطيع إيل جهات أو فيها للنظر هيئة كبار العلامء إيل املدارس شأن هذه

الدراسة)(٢). بعد منعها

عرش  احلادي يوم الليل يف  الرمي جواز عىل دليل قوله: (بعدما أمسيت) ويف
فيكون الليل، أول عىل ويُطلق النهار، آخر عىل يُطلق املساء ألن عرش؛ والثاين
سبق، فيام العلامء كبار هيئة من ظهر والبيان الذي ، ليالً الرمي جواز عىل دليل فيه

 

.١٩/١ املسلم، للطبيب إرشادات (١)
.٦٠/١ عثيمني، ابن ورسائل كتب (٢)
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ومل حيدد آخره، فدل هذا  الزوال، بعد وهو الرمي أول النبيSحدد إن يقولون:
يف اإلنسان تعجل إذا وهي مهمة مسألة املسألة، هذه وينبني عىل أنه مطلق، عىل
يرمي، أن قبل الشمس غابت حبسه السري حتى وتأهب، ولكن عرش الثاين اليوم
واستمر، أرم نقول: منى؟ األوىل، يف وبت ارم نقول: أم واستمر، نقول: ارم فهل

الرمي)(١). وقت يف ورميت تعجلت، البقاء؛ ألنك يلزمك وال

تعزيز الرتجيح: يف قول اجلمهور اعتبار الثالثة: املسألة *

ومن املحققني، أكثر عند معترب يف املسائل العلامء مجهور قول مقام خيفى أن ال
املوازنة عند ومراعاته وزنه له  اجلمهور قول كان فقد عثيمني ابن الشيخ هؤالء
عىل  ~ الشديد طالبه حرصه من عدد عنه ونقل العلامء، أقوال بني والرتجيح
يف يعتربه كان وهلذا لرأهيم، باملخالفة ينهض دليل غري من رأهيم عىل اجلرأة عدم

املثال: سبيل عىل ذلك من واعتبارها مقام بيان املسائل
أمر يف  تسارعوا قد الناس أر) قال: عمر  عهد يف الثالث  الطالق  كثر فلام
له حق ثابت من الرجل منع عليهم عليهم) أمضاه أمضيناه فلو أناة هلم فيه كانت
له الثابت احلق هذا من منعه ، أوالً العمرية والسنة البكرية والسنة السنة النبوية يف

ثالث. الطالق عىل الناس يتجرأ ال أن أجل من
وجل عز  اهللا مدح  هللا واحلمد  هلا، ينتبه أن واملفتي للعامل ينبغي مسائل فهذه 
العلامء قال: املنكر. عن  والنهي  باملعروف باألمر األحق هم أهنم  وبني الربانيني
إجياب أن فيام أر فلذلك منهم، وهذا بالعلم. األمة يربون الذين هم الربانيون
القول به يسوغ فإنه مصلحة فيه جيوز، لكن إذا كان ال اهللا ورسوله يوجبه مل يشء

العلامء)(٢). مجهور اجلمهور قول هو كان إذا كان... إذا السيام
(الشاملة) ،٤٦/١ مسلم، صحيح رشح كتاب احلج (١)

(الشاملة) البخاري،٢٦، صحيح من احلج كتاب رشح (٢)
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وأثره نحو االجتهاد اجلامعي لنا موقف الشيخ املسائل يتشكل هذه خالل ومن
مايرد  حيال نظره وجهة إبداء ~ من له مانع ذلك يكن يف طرحه العلمي، ومل
أسعد الدليل أن ير االجتهاد والتي من النوع هذا عن الناجتة املسائل من بعض

من ذلك عىل سبيل املثال: يراه بالرأي

التربع ملريض يف إنسان رغب إذا تعاىل: اهللا الشيخ، رمحه فضيلة سئل :٢٠ س
مثل تأمني األشياء تأمني بعض ذلك مقابل ذوي املريض من وطلب كليتيه بإحد
منه يقبل فهل عليه كان الذي غري يف وضع معينة ليمتلكها بحجة أنه أصبح سيارة

ذلك؟

كبار العلامء بأهنا هيئة من فتو صدر فيها املسألة هذه بقوله: فضيلته فأجاب
نص وقد أمانة اإلنسان عنده أعضاء ألن اجلواز، وذلك أر أنا فال أما جائزة،
به أوىص ولو األعضاء بعضو من التربع جيوز ال أنه اهللا، احلنابلة، رمحهم  فقهاء
أو (%٩٠) فيها النجاح يكون قد  األعضاء بعض كان وإن موته، بعد  امليت من
البدن قد يقوم الكىل، يف حمققة حتى األول من نزعها لكن املفسدة يف ذلك من أكثر
ثنتني؛ ألن عىل ليس كقيامه واحدة عىل أن قيامه ال شك لكن واحدة، كلية عىل
ولو كانت الكلية اإلنسان، فسدت هلك لو الواحدة ثم هذه عبثاً. شيئاً خيلق اهللا مل

هيلك. مل الباقية وفسدت فيه موجودة املنزوعة

وال آخر دم خيلفه الدم ألن نقل الدم، نقل بخالف عدم اجلواز أر أنا فلهذا
عضو. به يفقد وال منه املنقول يترضر به

مسألة املسألة عليه؛ ألن حرج اجلامعة فال بقول أخذَ نْ أن مَ أر فإين ذلك ومع
الذي العلم كتامن يل حيل ألنه ال نظراً لكن فيها، إلزام ال االجتهاد ومسائل اجتهاد،
فمن فتو هبا صدر أقول قد أن يسعني لكان وإال هنا، بينته اهللا من رشيعة أعلمه
ما يواجه يدري ال اإلنسان وأن العلم أمانة، إىل أن نظراً لكن إليها، فلريجع أرادها
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ملا هيدينا وإياكم وأسأل اهللا تعاىل أن عندي، ما أبني أن البد وجل فإنه عز به اهللا
بإذنه)(١). احلق من اختلف فيه

اخلتام: ويف

خري جيزيه وأن واملغفرة صالح العثيمني الرمحة بن حممد لشيخنا اهللا أسأل فإين
جميب. سميع إنه اجلزاء

وسلم. وصحبه آله وعىل حممد عىل نبينا وسلم اهللا وصىل

.٢٦/١٧ عثيمني ابن فتاو (١)




