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هللا رب العاملني, والصالة والـسالم عـىل أرشف األنبيـاء واملرسـلني,  احلمد
 وعىل آله وأصحابه

 .وعىل من تبعهم بإحسان إىل يوم الدينأمجعني, 
 ياالجتهاد اجلامع

 اصـطالح يف اللغة بذل اجلهد لتحصيل أمر من األمور, وصـار يفاالجتهاد 
 :, وعرفه األصوليون بقوهلمي ببذل اجلهد ملعرفة حكم رشعًصوصااألصوليني خم

 وعرفـه الغـزايل .)١())يالفقيه الوسع لتحصيل ظـن بحكـم رشعـهو استفراغ ((
 يف وإنـام عـدل  .)٢()) طلب العلم بأحكام الرشيعةيفبذل املجتهد وسعه  ((:ولهبق

التعريف األول عن لفظ العلم إىل لفظ الظن ألن االجتهاد اليفيد القطع واليقـني 
 .   يوجب العمل بهً ظنياًاجلازم, وإنام يفيد علام

ب ملحدثون عن أصـحاأخرجه ا وأصل االجتهاد ملعرفة األحكام الرشعية ما
أراد أن  أن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم ملـا((:  اهللا تعاىل عنهمعاذ بن جبل ريض

 بكتاب أقيض: عرض لك قضاء? قال  إذاكيف تقيض: يبعث معاذا إىل اليمن, قال
. فبسنة رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم:  كتاب اهللا? قاليففإن مل جتد : قال. اهللا
: ب اهللا? قـال كتـايف صىل اهللا عليـه وسـلم وال  سنة رسول اهللايففإن مل جتد : قال

 احلمـد: فرضب رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم صدره فقال. وآل  واليأجتهد رأي
 .)٣()) وفق رسول رسول اهللا ملا يرىض رسول اهللايهللا الذ

احلديث وإن أعله بعض املحدثني بجهالة احلارث بـن عمـرو وجهالـة  وهذا
 اهللا عنه, ولكن تلقاه علـامء كـل بن جبل ريض ذمن رو عنهم من أصحاب معا

 :عرص ومرص بالقبول, ويقول احلافظ ابن القيم رمحه اهللا تعاىل
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َّفهذا حديث, وإن كان عن غري مسمني فهم أصحاب معاذ فال يرضه ذلك ((
 حدث به احلارث بن عمرو عن مجاعة من يألنه يدل عىل شهرة احلديث, وأن الذ

. يسـم  الشهرة عن واحد مـنهم لـويفأبلغ  هم, وهذاواحد من أصحاب معاذ, ال
  اليكيف وشهرة أصحاب معاذ بالعلم والدين والفضل والـصدق باملحـل الـذ

ّ أصـحابه مـتهم وال كـذاب وال جمـروح, بـل أصـحابه مـن يف? وال يعرف ىفخي
 ذلـك, كيـف وشـعبة يفأفاضل املسلمني وخيارهم, ال يشك أهل العلم بالنقـل 

 إسـناد يفرأيت شـعبة  إذا: ديث? وقد قال بعض أئمة احلديثاحل حامل لواء هذا
ّوقد قيل إن عبـادة بـن نـيس رواه : بكر اخلطيب قال أبو. حديث فاشدد يديك به ُ

إسناد متصل, ورجاله معروفون بالثقـة,  الرمحن بن غنم عن معاذ, وهذا عن عبد
 .)١())همبه, فوقفنا بذلك عىل صحته عند عىل أن أهل العلم قد نقلوه واحتجوا

بـن  احلديث مؤيد بحديث صحيح أخرجه الـشيخان عـن عمـرو ثم إن هذا
 : اهللا تعاىل عنه أنـه سـمع رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم يقـولالعاص ريض

حكم فاجتهد ثم أخطأ فلـه  إذاحكم احلاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران, وإذا((
 .)٢())أجر

.  من عدة صحابة العمـل بـه اهللا عنه ثابت حديث معاذ ريضيفجاء  وإن ما
 اهللا عنـه كتـب بن اخلطـاب ريض  سننه عن رشيح أن عمريف يفقد أخرج الدارم

ّيلفتنك عنه الرجال, فإن جـاء ك   كتاب اهللا فاقض به, واليف ءإن جاء ك يش: إليه
  كتاب اهللا, ومل يكن فيه سنة من رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم فانظر مايفليس  ما

 كتاب اهللا ومل يكن فيه سـنة مـن يفلناس فخذ به, فإن جاءك ما ليس اجتمع عليه ا
 األمـرين يرسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم ومل يـتكلم فيـه أحـد قبلـك, فـاخرت أ

شئت, إن شئت أن جتتهد برأيك ثم تتقدم, فتقدم, وإن شـئت أن تتـأخر فتـأخر, 
 .)) لكًخريا أر التأخري إال وال
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فـإذا  ((: اهللا عنـه قـالاهللا بـن مـسعود ريض د عن عبً أيضايوأخرج الدارم
 سـنة رسـول في كتاب اهللا فيف كتاب اهللا, فإن مل جتدوه يف فانظروا ءسئلتم عن يش

  سنة رسول اهللا صىل اهللا عليه وسـلم فـاميفاهللا صىل اهللا عليه وسلم, فإن مل جتدوه 
 .)) رأيكاجتمع عليه املسلمون, فاجتهد أمجع عليه املسلمون, فإن مل يكن فيام

 اهللا تعـاىل كـان ابـن عبـاس ريض((: اهللا بن يزيد قال وأخرج أيضا عن عبد
 القـرآن وكـان عـن يف القرآن أخرب به, وإن مل يكن يفعنهام إذا سئل عن أمر فكان 

رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم أخرب به, فإن مل يكن فعن أبى بكر وعمر رىض اهللا 
 .             )١())عنهام, فإن مل يكن قال فيه برأيه

 لد أنه قام عىل زيد بـن ثابـت ريضـلمة بن خمـن مســ عيــرج البيهقــوأخ
اقـض بكتـاب ((: اء, فقال زيـدـىل القضـا عـرهنـأك! ابن عم اـي: الـه فقـاهللا عن
 صىل اهللا عليه وسلم, فـإن مل ي سنة النبفي كتاب اهللا فيفوجل, فإن مل يكن  اهللا عز

 ثم اجتهد واخرت لنفسك يىل اهللا عليه وسلم, فادع أهل الرأ صي سنة النبيفيكن 
 .))وال حرج

أخرج إلينا سعيد بن أبى ((:  قالي عن إدريس األوديوكذلك أخرج البيهق
– اهللا عنـه  اهللا عنـه إىل أبـى موسـى ريضهذا كتاب عمر ريض: , فقالًبردة كتابا

 القـرآن والـسنة يفبلغـك  صدرك مما مل ييفَالفهم فيام خيتلج  –احلديث وفيه  فذكر
عنـد ذلـك واعمـد إىل أحبهـا إىل اهللا  فتعرف األمثال واألشباه ثـم قـس األمـور

٢())وأشبهها فيام تر(   . 
 يف ذكـر ي اهللا عـنهم كلهـم مـشوا عـىل األصـل الـذفهؤالء الصحابة ريض

 اهللا عنه مما يقو ذلك احلديث و يدل عىل صحة قول ابن القيم حديث معاذ ريض
 . تعاىل أن حديث معاذ عمل به السلف الصاحلونرمحه اهللا
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ً ذلك احلديث وإن كان فرديايفثم االجتهاد املذكور   يامرسه من ابتىل بمسألة ّ
 أن يستشري ي, ولكن هناك نصوص كثرية تدل عىل أن املجتهد ينبغًمل جيد فيها نصا

 .يد اجلامعوهذا هو املقصود باالجتها. ّأصحاب العلم قبل أن يبت فيام جيتهد فيه
  يف السنةيأصل االجتهاد اجلامع

: قلـت:  اهللا تعاىل عنه قـال طالب ريض بن أيب عيلي ذلك مارويفواألصل 
:  قـال))إن نزل بنا أمر ليس فيـه بيـان أمـر وال هنـى فـام تأمرنـا?! يارسول اهللا((
وأخرجـه اخلطيـب . )١())ّ خاصةَيُمتضوا فيه رأ شاوروا الفقهاء والعابدين, وال((
عن مالك بن أنس , عن حييى بن سعيد , عن سعيد بن املسيب , عن نده ولفظه بس

األمر ينزل بنا بعدك مل ينزل فيه قرآن : يا رسول اهللا: قلت: عيل بن أيب طالب, قال 
 من أمتي , واجعلوه شـور العابدينامجعوا له ((: ومل يسمع منك فيه يشء? قال
  .)٢())بينكم وال تقضوه برأي واحد

  صىل اهللا عليه وسلم سئل عن األمـري سلمة أن النب عن أيبي الدارموأخرج
 .)٣()ينظر فيه العابدون من املؤمنني ((: كتاب وال سنة فقاليفحيدث ليس 

  يف عهد الصحابة والسلف الصاحلنيياالجتهاد اجلامع
 اهللا تعاىل عنهم, فـإهنم كـانوا األصل عمل به اخللفاء الراشدون ريض  وهذا
 سننه عـن يف يفقد أخرج البيهق. أهل العلم فيام مل يرد فيه قرآن أو سنةيتشاورون 

ورد  اهللا عنـه إذا بكر ريض كان أبو ((:بن برقان, عن ميمون بن مهران قال جعفر
 يف بـه قـىض بـه, فـإن مل جيـد يقيض  كتاب اهللا, فإن وجد فيه مايف عليه خصم نظر

لم فيه سنة, فـإن علمهـا قـىض  صىل اهللا عليه وسيهل كانت من النب الكتاب نظر
 كتـاب اهللا يف كذا وكذا, فنظرت أتاين: هبا, وإن مل يعلم خرج فسأل املسلمني فقال
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 ذلك شيئا, فهـل تعلمـون أن يف سنة رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم فلم أجد يفو
:  ذلك بقضاء? فربام قام إليـه الـرهط فقـالوايف اهللا صىل اهللا عليه وسلم قىض ينب

قـال . ))وكذا, فيأخذ بقضاء رسول اهللا صىل اهللا عليه وسـلم  فيه بكذاقىض! نعم
 احلمد:ذلك  اهللا عنه كان يقول عندريض بكر  غري ميمون أن أبايوحدثن((: جعفر
وإن أعيـاه ذلـك دعـا .  جعل فينا من حيفظ عن نبينا صىل اهللا عليه وسلميهللا الذ
. ))رأهيم عىل أمر قـىض بـهاجتمع  س املسلمني وعلامءهم, فاستشارهم, فإذاورؤ

.  اهللا عنه كان يفعل ذلكبن اخلطاب ريض  ميمون أن عمريوحدثن((: قال جعفر
 اهللا عنه فيه قضاء? ن والسنة نظر هل كان ألبى بكر ريض القرآيففإن أعياه أن جيد 

س وه بقضاء قىض به, وإال دعا رؤـى فيـه قضـ اهللا عنيـر رضـبك اـد أبـإن وجـف
 .)١())قىض بينهم اجتمعوا عىل األمر ءهم فاستشارهم, فإذااملسلمني وعلام
 اهللا تعاىل عنه أنه مجع الفقهاء مـن عن سيدنا عمر بن اخلطاب ريضوقد ثبت 

: ًفمـثال.  بعد اتفاقهم عىل ذلكً رشعياً كثري من املسائل وأصدر حكاميفالصحابة 
ع هلـا أعيـان  قضية قسم أراىض العراق و فرض اخلراج عليها, ومجـيفاستشارهم 

 جملس أدىل كل فيـه دلـوه, ثـم اتفـق اجلميـع عـىل فـرض يفاملهاجرين واألنصار 
وكـذلك . )٢(يوسف مبسوطة اخلراج عليها, وقصة هذه الشور رواها اإلمام أبو

صدر عـن رأ عبـد الـرمحن بـن عـوف  تعيني حد رشب اخلمر, حتى يفمجعهم 
 عـن ي وأخـرج الطحـاو.)٣(غـريهداود و رواه مسلم وأبو  اهللا تعاىل عنه, كامريض

قـبض رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم  ((: رمحه اهللا تعاىل, قاليإبراهيم النخع
 يقـول سـمعت ًتشاء أن تـسمع رجـال  التكبري عىل اجلنائز, اليفوالناس خمتلفون 

سمعت رسول اهللا صـىل : , وآخر يقولًرسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم يكرب سبعا
, وآخر يقول سمعت رسول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم ًكرب مخسااهللا عليه وسلم ي
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بكـر   ذلك, فكانوا عىل ذلك حتـى قـبض أبـويف فاختلفوا.  إال سمعتهًيكرب أربعا
 ذلك, شق ذلك يف اهللا عنه رأ اختالف الناس ريض فلام وىل عمر.  اهللا عنهريض

:  وسلم, فقـال, فأرسل إىل رجال من أصحاب رسول اهللا صىل اهللا عليهًعليه جدا
إنكم معارش أصحاب رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم متى ختتلفـون عـىل النـاس 

 ًأمـرا خيتلفون من بعدكم ومتى جتتمعون عىل أمـر جيتمـع النـاس عليـه, فـانظروا
. رأيت يا أمري املؤمنني, فأرش علينـا نعم ما: أيقظهم, فقالوا فكأنام. جتتمعون عليه

األمـر بيـنهم,  فرتاجعـوا. مـثلكم أنـا بـرش , فإنامّيلأنتم ع بل أشريوا: فقال عمر
 األضحى والفطر يفالتكبري عىل اجلنائز مثل التكبري  أمرهم عىل أن جيعلوا فأمجعوا

 عن أبى وائل ً خمترصايوأخرجه البيهق. )١())أربع تكبريات فأمجع أمرهم عىل ذلك
 ً وسـتاً ومخساًسبعارسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم  كانوا يكربون عىل عهد((: قال
 اهللا عنه أصحاب رسول اهللا صـىل اهللا بن اخلطاب ريض , فجمع عمرًقال أربعا أو

 اهللا عنـه عـىل أربـع  كل رجل بـام رأ, فجمعهـم عمـر ريضعليه وسلم, فأخرب
 .)٢())تكبريات كأطول الصالة

 اهللا عنهم يتـشاورون فـيام بيـنهم ملعرفـة احلكـم وهكذا كان الصحابة ريض
هـذا هـو  املسائل املختلف فيها, ويف مسألة جديدة, أو لتقليل اخلالف يف يالرشع

 .ياملقصود باالجتهاد اجلامع
 اهللا  عهـد الـصحابة ريضيفاألصـل   كان هـويأن االجتهاد اجلامع والظاهر

 وقع اإلنكار من بعض التابعني عىل من يستبد باإلفتاء وينفرد تعاىل عنهم, فإنه قد
إن  ((: حصني قال عن أيبيفقد أخرج البيهق.  من العلامءبه دون أن يستشري غريه

  اهللا عنه جلمع هلابن اخلطاب ريض وردت عىل عمر  املسألة, ولويف يأحدهم ليفت
 .)٣())أهل بدر
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بيـنهم,  وكذلك األئمة املجتهدون بعد عهد الصحابة كانوا يتـشاورون فـيام
ًوقد كون بعضهم من أجل ذلك جملسا . رون املسائل الفقهيـة جيتمعون فيه ويتذاكّ

 جعـل يحنيفـة رمحـه اهللا تعـاىل الـذ اإلمـام أبـو املنهج هو  هذايف اشتهر يوالذ
 : رمحه اهللا تعاىليويقول املوفق املك. االجتهاد شور بني أصحابه

 ًفوضع إمام األنام مذهبه شور بينهم, ومل يستبد فيه بنفسه دوهنم اجتهادا((
. حة هللا ولرسوله صىل اهللا عليه وسلم وللمسلمني النصييف الدين, ومبالغة يفمنه 

 كل يفعنده ويناظرهم  فكان يطرح مسألة ثم مسألة ثم يسأل ما عندهم, ويقول ما
 .)١())أو أكثر ًمسألة شهرا

  يف مسائل معارصةياالجتهاد اجلامع
املـنهج القـويم   يمهـد لنـايفيام سبق بالنسبة لالجتهـاد اجلامعـ ذكر وكل ما
 يففقـد حـدثت . احلـديث  مواجهة مشاكل العرصيفكام الرشعية حالستنباط األ

 كـالم يف الكتـاب والـسنة, وال يفيوجد هلا ذكـر رصيـح  عرصنا مسائل كثرية ال
إىل  ً كالم الفقهاء, ولكنه حيتاج إىل تأمل نظرايف الفقهاء السابقني, أو يوجد هلا ذكر

 األزمنـة يفاحلكم  أدير عليها يالعلة الت  حتتمل أن تفقد فيهايالظروف احلادثة الت
 حديث يف الكريم صىل اهللا عليه وسلم يالنب  عني هذه احلالة أرشدنايفو. السابقة

 ي اهللا عنه املذكور فـيام سـبق إىل الطريـق  الـصحيح الـذ بن أبى طالب ريضعيل
شـاوروا الفقهـاء والعابـدين,  ((: كـل زمـان ومكـانيف أن يسلكه العلـامء يينبغ

 العـرص يف ياملقـصود باالجتهـاد اجلامعـ وهذا هو. )٢())ّ خاصةَيُوالمتضوا فيه رأ
االجتهاد البد من التنبيه عىل بعـض   منهجية هذايفولكن قبل أن نتكلم . احلارض

 :املوضوع  هذايف نرشها بعض الناس فيام بني عامة املسلمني ياألفكار اخلاطئة الت
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 ياجلامع فكار اخلاطئة بالنسبة لالجتهادبعض األ
تـدعو إىل االجتهـاد  − الغربية وأكثرهم من املولعني باألفكار −فهناك طائفة 

 استنباط األحكام الرشعية من جديد, وتبتدئ عملية االجتهاد يفبمعنى أن ترشع 
 كل ما قاله الفقهاء األقـدمون غـري مباليـة بإمجـاعهم يفمن األلف والباء, وتشك 

تفاقهم عىل مبادئ الرشيعة املسلمة طوال القـرون, كـأنام نـزل القـرآن الكـريم وا
أحد طوال أربعة عـرش   تفسريمهايفاليوم, وجاءت السنة املطهرة اآلن, ومل يتفكر 

وإن هذه النزعـة مـن االجتهـاد املطلـق . الفقهاء بعقلية خاطئة , أو تفكر فيهاًقرنا
القرآن والـسنة وتتجاهـل   تفسرييفهود بذل الفقهاء من ج ما  من قدر تغيضيالت

للـورع  ً حازه الفقهاء األقدمون ومعيارايعن مستو العلم والتحقيق الرفيع الذ
ِوالتقو الذي رزقوه بتوفيق اهللا سبحانه, التنت ج إال خلع ربقة الـرشيعة بأرسهـا ُ

 يفاجلديـد يتخـبط   وتـدع جيلنـاء كـل يشيف إىل الفوضـوية والتـشكيك يتؤدو
القريب,   ماضينايفاالجتهاد املطلق  ألنه بالرغم من كثرة املدعني ملثل هذاعمياء, 

مل يوجد أحد حتى اليوم من يقوم بذلك فيستنبط األحكـام الـرشعية مـن جديـد 
 .  كتاب جامعيفويدوهنا من الطهارة إىل الفرائض 

 لنـصبغ اإلسـالم ورشعـه صـبغة يندعو إىل االجتهاد اجلامعـ واحلق أننا ال
الغربية, وإنام نحتاج إليه من أجل أن احليـاة اإلنـسانية  توافق مع األفكارجديدة ت

 مجيع هذه يف, وحدثت ي أكثر النواحيفاألوضاع  تغريت اليوم وتغريت من أجلها
أن نلتمس أحكـام هـذه  ويتحتم علينا. األوساط مسائل جديدة وأبحاث مبتكرة

 مهدها ياملسلمة الت القواعد ضوء األصول الثابتة ويفاملسائل من الكتاب والسنة 
 يف جانـب واحلاجـات احلقيقيـة يف الراسـخ يالفقهاء, حمافظني عىل املذاق الـدين

 .جانب آخر
  إىل البارليامنياجلامع تفويض االجتهاد

 أن يفوض االجتهـاد إىل  عدة كتاباتيفوهناك فكرة خاطئة أخر اقرتحت 
 يالشعب وجيمـع ذو  ينتخبهاوذلك ألن البارليامن عندهم أقو جهة. البارليامن
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 يفاليـوم  عليهـا  يعتمـدي خمتلف العلوم والصناعات, وهى اجلهـة التـيفالكفاءة 
فيقول أصحاب هذه الفكرة أن ما يتفـق عليـه البـارليامن . القوانني للدولة إصدار

 .الغرض هو أمثل حل ألية قضية جديدة ألنه ينبع من رجال انتخبهم الشعب هلذا
اد ـى االجتهــن معنـل عـاهـالتج ل أوـة عىل اجلهـنيـة مبرـكـذه الفـوإن ه

للعقـل املجـرد,  ًالرشعية ليس حتكيام  األموريفإن االجتهاد . مقتضياته احلقيقيةو
وذلـك .  عىل أساس القـرآن والـسنةي معرفة احلكم الرشعيفوإنام هو بذل اجلهد 
له, ولـيس ذلـك  من العلم بالتفسري واحلديث والفقه وأصوًيتطلب مستو رفيعا

ّشأن كل من هب ودب, بل اليمكن تعاطيه ممـن ختـصص  ّ  علـوم أخـر, ومل يفَ
وإن أعضاء البارليامن اليوم الينتخبون . األصيلة يدرس علوم الرشيعة من منابعها

ــيهم حتمــيلهم  ــاد إل ــه, فتفــويض االجته ــدين وعلوم عــىل أســاس علمهــم بال
 . أهلهاألمر اخلطري إىل غري مااليطيقون, وتفويض هلذا

ّإن اإلسالم ببالغ حكمته مل يكـون لالجتهـاد إدارة رسـمية مثـل الكهنـوت 
وذلـك ألن الـنظم اإلداريـة .  اهلنـدوسيفالربمهة   النصار, أويفواإلكلريوس 
سيطر عليها رجـال عـىل أسـاس وء الفساد بمرور الزمان, فربام ي طرًيلزمها غالبا

يهـا النزعـات الـسياسية واإلقليميـة  املجتمع دون كفاءهتم هلا, وجتر فيفقوهتم 
 من تكوين ًوإن اإلسالم بدال.  تاريخ بابوية النصار يفمشاهد  والنسبية, كام هو

إدارة رسمية لالجتهاد اشرتط له األوصاف املؤهلة فحسب, فليس ألحد السلطة 
املعيار الوحيد ملعرفة صـحيح االجتهـاد  االجتهادية, وإنام  حل القضايايفالنهائية 

 .يرسم  سقيمه هو كفاءة املجتهد وقبوله العام من األمة بطريق غريمن
 يالطريق السليم لالجتهاد اجلامع

 أرشـد ينفس الطريـق الـذ  اليوم هويالطريق السليم لالجتهاد اجلامع وإنام
  حديث سيدنا عىل بن أبـى طالـب ريضيف الكريم صىل اهللا عليه وسلم يإليه النب

 عمل يوالذ .ّ خاصةَيُفقهاء والعابدين, والمتضوا فيه رأشاوروا ال: اهللا تعاىل عنه
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 الكـريم يوقـد أوضـح النبـ. أسلفنا به اخللفاء الراشدون واألئمة املتبوعون, كام
االجتهـاد   مثـل هـذايفاحلديث أنـه جيـب أن يتـوفر   هذايفصىل اهللا عليه وسلم 

 :رشطان
 الـدين, كـام يفتفقـه أنفـسهم لل ّأن يكون من قبل الفقهاء, وهم الذين فرغوا −١

ُ﴿فلوال نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا  :يقتضيه قول اهللا سبحانه وتعاىل َُّ ٌ ََ َ ََ َْ ْ ْ َِ ِ ِ ٍ ِ َِ ِّ َُ ْ َْ َ َ
ِيف الدين﴾  ِّ  ).١٢٢: التوبة(ِ

 يأن يكون من العابدين املتقني, فإن العبادة والتقو مـن أهـم العنـارص التـ −٢
 أحكـام يفحلق والباطل, ويبعده عن املجازفة  اإلنسان ملكة متيز بني ايفّتكون 

ً﴿إن تتقـوا اهللاََّ جيعـل لكـم فرقانـا﴾ : قال اهللا تعاىل. ياهللا تعاىل بمجرد التشه َُ ُْ ُْ َ ْ َ ْ َ َّ َ ْ ِ
 ).٢٩: األنفال(

 تأثري العبادة والتقو ي العلم حديث أخرجـه الرتمـذيفومما يدل عىل مد 
 صىل اهللا عليـه يكنا مع النب:  عنه قال اهللابن نفري, عن أبى الدرداء ريض عن جبري

أوان خيتلس العلم من الناس حتـى  هذا: وسلم فشخص ببرصه إىل السامء ثم قال
كيـف خيـتلس :  اهللا عنه ريضي فقال زياد بن لبيد األنصارءمنه عىل يش اليقدروا

 ثكلتـك أمـك: ُالقرآن فواهللا لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا? قـال منا, وقد قرأنا
يازياد, إن كنت ألعدك من فقهاء أهل املدينة, هذه التوراة واإلنجيل عند اليهـود 

 اهللا عنـه فلقيت عبادة بن الـصامت ريض:والنصار فامذا تغنى عنهم? قال جبري
الدرداء,   قال أبويالدرداء? فأخربته بالذ يقول أخوك أبو تسمع إىل ما أال: فقلت
ّالدرداء, إن شئت ألحد صدق أبو:قال ُثنك بأول علم يرفع من الناسُ اخلـشوع, : ّ

  .)١())ً خاشعاًتر فيه رجال يوشك أن تدخل املسجد اجلامع فال
 يف يامعة التى تقـوم باالجتهـاد اجلامعـاألساس جيب أن تكون اجل وعىل هذا

ها عـىل أسـاس تفقههـم ؤأيامنا يتوفر فيها هذان الـرشطان, وأن ينتخـب أعـضا
                                                 

F١E،א،א،א٢٦٥٣אא،א
،٢٩٤ 



 − ١٣ −

تتـأثر  قراراهتـا, وال  اختـاذيفّن هـذه اجلامعـة حـرة  أن تكوًوجيب أيضا. وتقواهم
بضغوط سياسية من قبل احلكومة أو األحزاب السياسية وغريها, وأن يشارك كل 

رأ ـل, دون أن يتعصب لـتند إىل دليـل رأ مسـح لكـن متفتـذهـاورة بـ املشيف
 .خمصوص

 ياملجامع وهيئات اإلفتاء يف حتقيق االجتهاد اجلامع دور
 يف ياجلامعـ ّ عهدنا عدة جمامع وهيئات للفتو, أنشئت للنظريفثت وقد حد

 يفمسائل جديدة, بعضها عـىل مـستو دولـة واحـدة, مثـل هيئـة كبـار العلـامء 
 اهلند,  يف ي باكستان, وجممع الفقه اإلسالميف يالسعودية, وجملس الفكر اإلسالم

املنبثق مـن منظمـة   الدويلي, مثل جممع الفقه اإلسالميوأخر عىل مستو عامل
, واملجلـس ي املنبثق من رابطة العامل اإلسـالمي, واملجمع الفقهياملؤمتر اإلسالم

وقـد .  املنبثق من هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املاليـة اإلسـالميةيالرشع
املعـارصة,   فـصل كثـري مـن القـضايايف ً هامـاًأدت هذه املجـامع واهليئـات دورا

 .ية ملشاكل حياة املسلمنيوالتامس احللول الرشع
وقد يقرتح أن تعطى هذه املجامع صفة اإللزامية, وأن تعترب قراراهتـا بمثابـة 

, يالعلمـ , وليس ذلك للحط من قدرهايالرأ نؤيد هذا لكننا ال. إمجاع املسلمني
أنـار لألمـة   هذه املجامع واهليئات جهد مـشكور بذلتهيفإننا نعتقد أن اجلهد الذ

 احلياة, ولكن اإلسالم ال يعـرتف بنظـام ي كثري من نواحيفاخلري اإلسالمية سبل 
الزاهر جهة تـستبد باالجتهـاد   تارخينايف, ومل تكن ي االجتهاد اجلامعيفالكهنوت 

السبب رفـض اإلمـام مالـك  وهلذا.  األحكام الرشعية, وتسد أبوابه لآلخرينيف
: رج ابن سعد عنه أنه قـالفقد أخ. رمحه اهللا تعاىل أن يلزم الناس بقبول اجتهاداته

:  فأجبته, فقالي فدخلت عليه فحادثته, وسألناملنصور دعاين جعفر ملا حج أبو((
, ثـم ًفتنسخ نسخا − يعنى املوطأ − وضعتهاي قد عزمت أن آمر بكتبك هذه التإين

 أبعث إىل كل مرص من أمصار املسلمني منها بنسخة, وآمرهم أن يعملوا بام فيها ال
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 :فقلت: قال...العلم املحدث سو ذلك من هذا وا ماـدعـريه, ويـغدوه إىل ـيتع
 تفعل هذا, فإن النـاس قـد سـبقت إلـيهم أقاويـل, وسـمعوا ال! املؤمنني أمرييا 

كل قوم بام سبق إليهم, وعملوا به, ودانوا به من  أحاديث, ورووا روايات, وأخذ
هـم  لنـاس ومـااعتقدوه شـديد, فـدع ا اختالف الناس وغريهم, وإن ردهم عام

 .)١())كل أهل بلد منهم ألنفسهم اختار عليه, وما
يمكـن أن  ال هيئة أن جتمع مجيع فقهاء أهل األرض, كام يمكن ملجمع أو وال

ُيمنع الفقهاء اآلخرون من إبداء آراءهم الفقهية, فكيف يمكن أن تكون قـرارات 
إن قرارات هذه ! عمبمثابة إمجاع املسلمني? ن جممع أو هيئة ملزمة عىل اآلخرين أو

 املـسائل اجلديـدة, وإهنـا يف ملعرفـة االجتـاه الـسائد ًاملجامع واهليئات مفيدة جـدا
نرشت هذه القـرارات ومل  تكتسب صفة املرجعية بقوة دالئلها وكثرة قائليها, فإذا

 .يظهر هلا خمالف, فإهنا متهد السبيل لإلمجاع عىل تلك املسألة بخصوصها
ّيسد باب الفتاو الشاذة   لقرارات املجامع بدليل أنه الُوقد تقرتح اإللزامية  َ ُ

يمكن بفرض فتاو جهة واحـدة  ولكن احلقيقة أن ذلك ال. واملنحرفة إال بذلك
ّ يمج هذه الفتـاو الـشاذة, ي لألمة هو الذيعىل اجلميع, وإنام الضمري االجتامع ُ

 بـسبب ضـعف يلطبيع موهتا اًالتاريخ أن مثل هذه الفتاو ماتت دائام ويثبت لنا
واهللا سبحانه . بطون األوراقيفتوجد اليوم إال  قائليها, حتى أهنا ال دليلها وشذوذ
ة والـسالم عـىل سـيدنا ال أن احلمـد هللا رب العـاملني, والـصدعوانـا أعلم وآخـر

 .       وموالنا حممد وعىل آله وأصحابه أمجعني
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