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 معناه وأشكاله: االجتهاد اجلامعي
, رص اإلسالمي األولالع منذ ًدهياب وً معلوما))االجتهاد((  إذا كان مصطلح

  يف هـذا آخـذة يف الـشيوع والتـداولً ومعناها, هـي أيـضا))اجلامعي ((فإن صفة
  وبغض النظر عن االختالف يف الصبغ التعريفية املفضلة عند كل واحـد,.العرص

 ويـصدر  مـضمونه هو الذي ينبثـق:))االجتهاد اجلامعي((فال أحد خيالف يف أن 
 فـدخول. شاور والتحاور يف املـسألة املجتهـد فيهـا , بعد التعن مجاعة من العلامء

 يف اجلهد االجتهادي , ويف املوافقة عـىل نتيجتـه, )), والتحاوراجلامعة ((عنرصي
 فلـو اتفـق عـدد مـن العلـامء عـىل .)) اجلامعي((هو الذي يعطي االجتهاد صفة 

 ًتهادا , فال يكون اجتهادهم واتفاقهم اج حتاور بينهمالاجتهاد معني, دون تالق و
وكذلك إذا تالقوا وحتاوروا يف املسألة, لكنهم اختلفوا وعرب كل منهم عن . ًمجاعيا

 − أو الفتـو −, وصـدر االجتهـاد ًنعم إذا مل يتفقوا مجيعا. اجتهاده ووجهة نظره
 .ام إذا كان املتفقون هم األكثرية, السيً مجاعياًباسم فريق منهم, فإنه يكون اجتهادا

 :ولويته وأ مرشوعيته:اجلامعياالجتهاد 
, مل تكن موضـع اخـتالف  يف يـوم مـن ولويتهمرشوعية االجتهاد اجلامعي وأ

 مل يعـاجلوا هـذه −  أصوليني وفقهـاء وغـريهم−وبالرغم من أن املتقدمني . األيام
املسألة بشكل مستقل وباصطالح خاص, كام نفعـل نحـن اليـوم, فـإن مؤلفـاهتم 

 .ي , وخاصة يف العرص األول األمثلاد اجلامعزاخرة بأشكال ونامذج فعلية لالجته
عـدة بمنذ العرص النبوي وعرص الصحابة , بدأ العمل باالجتهاد اجلامعـي, ف

 ولعـل العنـوان اجلـامع ألشـكال االجتهـاد .ويف عدة جماالت اجتهاديـة أشكال 
 :املجاالت الثالث, وخاصة يف ))الشور((:   يف هذه احلقبة هواجلامعي وجماالته

 .العامةالقضايا السياسية وغريها من املشاكل والقضايا  لشور يف تدبري ا −١
 . األحكام الرشعية التي ال نص فيها استنباط الشور يف−٢
  . األحكام القضائية الشور يف−٣
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,  الثالثـة املجاالتهذهوكل املشاورات التي كانت تتم يف الصدر األول , يف 
 عـن األحكـام ًفكلها كانـت بحثـا.  مجاعيةكانت يف احلقيقة عبارة عن اجتهادات

 عن دليل الرشع, وعن مقتىض ًوكلها كانت بحثا. الرشعية, وعن احللول الرشعية
 هبيئة تشاركية وبالنظر إىل وقوع هذه االجتهادات. وهذا هو عني االجتهاد. الرشع

 .))االجتهاد اجلامعي(( عني ً أيضاتشاورية,  فهي
 لكوهنـا تتعلـق  وأمثلته مـشهورة ومعروفـة,وملا كانت قضايا الصنف األول

 . الصنفني الثاين والثالث منمثلةأ عىل ذكر أقترص  فإينبأحداث عامة وتارخيية,
−   ففي جمال االجتهاد الفقهي الرصف, نجد االجتهاد اجلامعي, أو الـشور

ة رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم, كـم نـر يف  به منذ حياً معموالًالفقهية, مسلكا
 .ذه الوقائع ه

قلـت يـا ((: إىل عيل بـن أيب طالـب ريض اهللا عنـه قـال )١(رو ابن عبد الرب بسنده
امجعوا له العاملني : األمر ينزل بنا مل ينزل فيه قرآن ومل متض منك فيه سنة? قال: رسول اهللا

 )٢()) .ـ أو قال العابدينـ  من املؤمنني, اجعلوه شور بينكم وال تقضوا فيه برأي واحد

, وكـذلك نص فيه  فيام الوهذا التوجيه النبوي نحو اعتامد االجتهاد اجلامعي
السؤال الوارد يف املوضوع, ليسا خاصني بام بعد رسول اهللا صىل اهللا عليه وسـلم, 

رشك ُبـل إن النبـي الكـريم كـان يـ.  كـام يف اجلـواببل الصيغة عامة يف الـسؤال
 .قهية, ويأخذ بآرائهم فيهاأصحابه معه ويف حرضته, يف بعض املشاورات الف

كـان املـسلمون ((:  األذان, وفيـهِّنَأخرج األئمة حديث ابن عمر يف سـ فقد
حني قدموا املدينة جيتمعون فيتحينون الصلوات, وليس ينادي هبا أحد, فتلكمـوا 

وقال بعضهم, .  مثل ناقوس النصارًاختذوا ناقوسا: , فقال بعضهم  يف ذلكًيوما
 )٣()).يا بالل, قم فناد بالصالة:   اهللا عليه وسلمفقال رسول اهللا صىل

                                                 
F١Eאאא،אאK 
F٢Eא٢L٧K 
F٣Eא،אא،אאאK 
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ويف هذا احلديث دليل عىل أصل عظيم من ((: قال القايض أبو بكر بن العريب
أال تر إىل مشاورة النبي . أصول الفقه, وهو القول يف الدين بالقياس واالجتهاد

 وال ً وحيـاصىل اهللا عليه وسلم مع أصحابه يف األذان, ومل ينتظر يف ذلـك مـن اهللا
, وإنام أراد أن يأخذ فيه ما عنـد أصـحابه مـن رأي يـستنبطونه مـن ًطلب منه بيانا

 )١(.))...أصول الرشيعة وينتزعونه من أغراضها

ومن زعم أنـه ـ أي النبـي صـىل اهللا ((نقل احلافظ ابن حجر قول الداودي و
اق عـىل لالتف...  كان يشاورهم يف األحكام, فقد غفل غفلة عظيمة−عليه وسلم 

ويف هـذا (( : ثـم رد عليـه بقولـه.)) أنه مل يكـن يـشاروهم يف فـرائض األحكـام
اإلطالق نظر, فقد أخرج الرتمذي وحسنه, وصححه ابن حبان, من حديث عيل 

َيا أهيا الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسـول﴿ملا نزلت  ((: قال ُ َّ ُ ْ َ َُ َُ ََ َ ِ َ ِ َّ َ ُّ  اآليـة, قـال يل النبـي ﴾َ
فنزلـت . إنـك زهيـد: قـال. شـعرية: ما تر? دينار? قلت: لمصىل اهللا عليه وس

 ففـي : قـال احلـافظ ))ي خفـف اهللا عـن هـذه األمـةـِبـَف: قال. اآلية) أأشفقتم(
 )٢(.))احلديث املشاورة يف بعض األحكام

من حـديث أيب هريـرة أن النبـي صـىل اهللا ) الطبقات(ورو ابن سعد يف ((
فقال له : َّإن القيام قد شق عيل:  جذع, فقالعليه وسلم كان خيطب وهو مستند إىل

ًأال أعمل لك منربا كام رأيت يصنع بالشام? فشاور النبـي صـىل اهللا : متيم الداري
 )٣(.))...عليه وسلم املسلمني يف ذلك, فرأوا أن يتخذوه

وإذا كانت املشاروات النبوية للصحابة يف استنباط األحكام قليلة أو نـادرة, 
ينزل عليه الوحي هبا, وهـو أصـله ومرجعـه كان  − عليه وسلم  صىل اهللا−فألنه 

فاالحتيـاج احلقيقـي .  ملـن بعـده وملـا بعـدهَّنُسَفيها, وإنام كان يستشري يف ذلك لي
 إنام هـو بعـد غيـاب رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم  ,للشور يف هذا املجال

                                                 
F١E١אL١٩٤–١٩٥K 
F٢Eא١٥L٢٨٤K 
F٣Eא٣L٦٠K 



 − ٦ −

 −ئثار اهللا بـه علينـا  بعد اسـت−فأما الصحابة ((: قال ابن العريب. وانقطاع الوحي
 )١( ))فكانوا يتشاورون يف األحكام, ويستنبطوهنا من الكتاب والسنة

 أن الـشور وممن ناقشوا هذه املسألة كذلك أبو بكر اجلصاص الـذي يـر
 مـن يـرون أن  رأيفقـد ذكـر. ً كان أو دينيـاًتكون يف كل ما ليس فيه نص, دنيويا

 عليـه وسـلم إنـام هـي يف أمـور الـدنيا مر هبا رسول اهللا صـىل اهللاُالشور التي أ
  بمـشاورهتم يف أمـور الـدين ً كـان مـأمورا :وقـال آخـرون((: خاصة, ثـم قـال

, ممـا طريقـه ًواحلوادث التي ال  توقيف فيها عن اهللا تعاىل, ويف أمور الـدنيا أيـضا
 . الرأي وغالب الظن

 )٢(.))وقد شاورهم يوم بدر يف األسار, وكان كذلك من أمور الدين

 اهللا تعاىل أمر الدين من أمور الدنيا َّصُوملا مل خي((:  ثم انترص هلذا الرأي فقال
 )٣(.))...ًيف أمره صىل اهللا عليه وسلم باملشاورة, وجب أن يكون ذلك فيهام مجيعا

ويف خالفة عمر ريض اهللا عنه, ثار االختالف والنقاش بني الـصحابة حـول 
جب الغسل منها, هل هو الذي حيصل فيه نزول اجلامع الذي تتحقق به اجلنابة ويو

ِجـد مـن ُل? وقـد وااملني, أو هو كل مجاع التقى فيه الفرجان, ولو مل ينتـه إىل إنـز
الصحابة من يقول هبذا ومن يقول هبذا, ولكل سنده وفهمـه مـن الـسنة النبويـة, 

  والنظر فيام عند كل طرف, ألجـل الوصـول إىل والبحثفكان ال بد من التشاور
 . الصواب يف املسألةجهو

وقد أورد ابن القيم خالصة النقاشات واملشاورات التي دارت بني الصحابة يف 
دثنا ح((: , وما استقر عليه األمر فيها, نقال عن أيب بكر بن أيب شيبة, قال هذه املسألة

عبد األعىل عن حممد بن إسحاق, عن يزيد ابن حبيب عن معمر بن أيب حبيبـة مـوىل 
بينام أنا عند عمـر بـن : عن عبيد بن رفاعة عن أبيه رفاعة بن رافع قال,  بنت صفوان

                                                 
F١Eא٤L٩٢K 
F٢Eא٢L٤١K 
F٣Eא١٥L٥٠K 
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يا أمري املؤمنني هذا زيـد بـن ثابـت : اخلطاب ريض اهللا عنه إذ دخل عليه رجل فقال
َّعيل به, فجاء زيد, فلام : يفتي الناس يف املسجد برأيه يف الغسل من اجلنابة, فقال عمر

يـا أمـري : قد بلغت أن تفتي الناس برأيك? فقـالأي عدو نفسه : رآه عمر فقال عمر
مـن أيب : , واهللا ما فعلت, وكنت سمعت مـن أعاممـي حـديثا فحـدثت بـه املؤمنني

َّعـيل برفاعـة بـن رافـع, : ّأيوب, ومن أيب بن كعب, ومن رفاعة بن رافع, فقال عمر
قـد :  أن يغتسل? قال)١(قد كنتم تفعلون ذلك, إذا أصاب أحدكم املرأة فأكسل: فقال

كنا نفعل ذلك عىل عهد رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم مل يأتنا فيه عن اهللا حتريم, ومل 
ورسول اهللا صـىل اهللا : يكن فيه عن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم يشء, فقال عمر

مـا أدري, فـأمر عمـر بجمـع املهـاجرين واألنـصار, : عليه وسلم يعلم ذلك? قال
ِفجمعوا, فشاورهم فشار الن : ُغسل, إال ما كان من معاذ وعيل فـإهنام قـاالاس أن ال ُ

هـذا وأنـتم أصـحاب بـدر قـد : إذا جاوز اخلتان اخلتان وجب الغسل, فقـال عمـر
يا أمري املؤمنني إنه لـيس أحـد أعلـم : ًاختلفتم, فمن بعدكم أشد اختالفا, فقال عيل

: ىل حفصة فقالتَفأرسل إ. هبذا من شأن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم من أزواجه
َإذا جاوز اخلتان اخلتـان فقـد وجـب الغـسل, : ال علم يل, فأرسل إىل عائشة فقالت ُ

 .)٢(ًال أسمع برجل فعل ذلك إال أوجعته رضبا: فقال
وأما يف املجال القضائي , فإن التـشاور والتـداول اجلامعـي قبـل البـت يف  −
  . , هي سنة اخللفاء الراشدين ً وحكامً , تكييفاالنوازل

يه خصم نظر يف كتـاب اهللا, فـإن وجـد لكان أبو بكر ريض اهللا عنه إذا ورد ع
 نظر أكانت من النبـي سـنة? فـإن ه قىض به, فإن مل جيد يف كتاب اهللافيه ما يقيض ب

وإن أعيـاه ذلـك دعـا رؤوس ... علمها قىض هبا, فإن مل جيد خرج فـسأل النـاس
روي  و)٣())م عىل األمر قىض بـهاملسلمني وعلامءهم فاستشارهم, فإذا اجتمع رأهي

                                                 
F١EWK 
F٢Eא١L٥٦K 
F٣EK٥٥K 



 − ٨ −

 فليأخـذ بقـضاء عمـر,  ,من رسه أن يأخذ بالوثيقة من القضاء:  عن الشعبي  قال
 )١(.))فإنه كان يستشري

أن (( :)أخبار القضاة( خالف عن صاحب حممد عبد الوهاب ونقل الدكتور
مـن  الراشد الثالث, كان إذا جلس للقضاء, أحرض أربعة َعثامن بن عفان, اخلليفة

 , وطلحة بن عيل: الصحابة ريض اهللا عنهم واستشارهم, فام أفتوه به أمضاه, وهم
 )٢())هؤالء قضوا, لست أنا: نيَن, وقال للمتحاكمعبيد اهللا, والزبري, وعبد الرمح
.  لفكرة القضاء اجلامعيً أصيالً يف القضاء, يمثل أصالوهذا النهج الراشدي

يقـول . شارين املحلفني املعمول به يف الغربكام أنه سابق ومتفوق عىل نظام املست
ويمتاز النظام القضائي اإلسالمي يف األندلس واملغرب ((: األستاذ عالل الفايس

ملـساعدته عـىل تلمـس وجـه ) أي القايض(َباملشاورين, أو املفتني الذين يدعوهم 
 َّوهو أفضل من نظـام املحلفـني الـذي ازدهـر يف. احلق يف املسائل املعروضة عليه

 )٣(.))القضاء اإلنجليزي, ثم اقتبسته األنظمة األوروبية

 صيغ االجتهاد اجلامعي اليوم
 ,  االجتهاد اجلامعي الذي يقع اليوم , يتخـذ عـدة أشـكال وعـدة مـستويات

  . يظهر عن أي اجتهاد مجاعي نتحدثحتىنحتاج أن نستحرضها 
 :وهذه أهم األشكال املعمول هبا اليوم 

تضم علامء جمتهـدين حمـددين, مـن عمـوم األقطـار واملـذاهب وجود هيئة قارة,  −١
اإلسالمية, جتتمع وتتدارس القضايا املعروضة عىل أنظارها , وتـصدر فيهـا عـن 

: مثـل(واملثال هنا هو املجامع الفقهية العاملية غري املذهبيـة . رأي اتفاقي أو أغلبي
جممع البحـوث  −  جممع الفقه اإلسالمي بجدة−املجمع الفقهي اإلسالمي بمكة 

                                                 
F١Eא١٥L٥K 
F٢Eאא،٣٢١K 
F٣Eאאאאא،١٤٨K 
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 املجلـس األورويب  −  املجمـع الفقهـي ألمريكـا الـشاملية−اإلسـالمية بـاألزهر 
 .)لإلفتاء والبحوث

. لـامء مـن قطـر واحـد, أو مـذهب واحـدوجود هيئة مماثلة, لكنها تقترص عىل ع −٢
وقـد .  القطريـة, أو املذهبيـةاملجامع الفقهيـة وهيئـات اإلفتـاءواألمثلة  هنا هي 

 . اإلسالميةالدول معظم لد  هباً ومعموال موجودةاهليئات هذه أصبحت
وكل من هاتني الصيغتني, قد تكون بمبـادرة وإرشاف, أو بـدعم ومـساندة, مـن       

 ., وقد تكون مبادرة يتناد هلا بعض العلامء من تلقاء أنفسهمول واحلكوماتدال
أو  نتظمة, من قطر واحد, بصفة غري م) ًعرشات مثال(اجتامع عدد كثري من العلامء  −٣

ومثـل . عي فيهـاام رأهيم اجلِهم بتدارس قضية ما , وإصدارُمن عدة أقطار, وقيام
 ما تتوالهـا ًوهذه الصيغة غالبا .هذا حيصل يف بعض الندوات واملؤمترات العلمية

 .وتعمل هبا املؤسسات العلمية واجلامعية
, أو اجتهاد علمي ما, ثم عرضـه  بإعداد فتو − منهم ٌ أو عدد−قيام أحد العلامء  −٤

 بدراسته وتقديم آرائهم يف شـأنه, ثـم همُ وقيام يكثر أو يقل,عىل عدد من العلامء,
, ًومثل هذا حيصل اليـوم مـرارا.  يقبلونه ويوقعون عليه باملوافقةٍه عىل نحوُصياغت

طلب فيهـا املوقـف الـرشعي ُخاصة يف بعض األحداث والنوازل الطارئة, التي ي
 .ء بصورة مستعجلة للعلام

 لـبعض وإذا كانت بعض هذه األشكال اجلامعية لالجتهاد , قد تكـون حمـال
, فـإن ))االجتهـاد اجلامعـي((نقاش , يف مد اسـتحقاقها لوصـف ال تحفظ أوال

غبـار عليهـا لالجتهـاد اجلامعـي  الشكل األول منها عىل األقل, يمثـل صـورة ال
يف وتبقـى األشـكال األخـر داخلـة .  يف هـذا العـرص واملعول عليـهاملعمول به

, لكنها قد تكون بحاجـة إىل التقييـد بـبعض  ويف تعريفهوصف االجتهاد اجلامعي
 ...حلدود لدائرة لزومها أو صالحيتهاالرشوط أو بعض ا
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 املنشود والدور املحدود األثر :اجلامعي االجتهاد
فـرد ُفقـد أ.يـد حظي االجتهاد اجلامعي يف العقود األخرية باهتامم كبري ومتزا

فصول ومباحث يف عدد  أطروحات جامعية, وصصت لهوخبعدد من املؤلفات , 
تـاريخ الفقـه اإلسـالمي وحـارضه بو أ, االجتهاد والفتوب  املتعلقةمن املؤلفات

 يف الصحف واملجـالت , فـأكثر  التي تناولت املوضوعوأما املقاالت... وجتديده
ُمن أن أن تتابع أو حت َ  يف عدد من النـدوات العلميـة  تم تناولهاملوضوعأن كام . رصُ
ندوةاالجتهاد (وخصصت له ندوة كاملة ملدة ثالثة أيام, وهي . املتصلة باملوضوع
التــي نظمتهــا كليــة الــرشيعة والقــانون بجامعــة ) مل اإلســالميااجلامعــي يف العــ

, وقـد صـدرت ) ١٩٩٦ديـسمرب  (١٤١٧اإلمارات العربية املتحـدة يف شـعبان 
 .ا ومناقشاهتا يف جزأينأبحاثه

 ًملحوظـا ًاالهتامم العلمي الدرايس, عرفت هذه احلقبة قدرابموازاة مع هذا 
 مـن االجتهـاد ًللمؤسـسات الفقهيـة التـي متـارس أشـكاال من النمو واالنتشار

 .جلامعيا
 فهل كان هلذا كله من إضافة نوعية لوظيفة االجتهاد واإلفتاء?

 ...ً وأثراًحاصلة, لكنها حمدودة مقداراأعتقد أن هذه اإلضافة النوعية 
َّفأما أن اإلضافة النوعية حاصلة, فيظهر ذلك يف جمرد قيـام هـذا العـدد مـن 
املؤسسات الفقهية اجلامعية, وخاصة تلك التي جتمع العلـامء مـن شـتى األقطـار 

كام يظهر يف الثروة الكبرية والنفيسة من الفتاو . واملذاهب, بل من شتى القارات
كام يظهر ذلك . عن هذه املؤسسات−اعية  بصفة مج−  التي صدرتجتهاداتواال

بل إن الفقهاء .  اجلامعيةُيف درجة الرشد والتوازن التي تتميز هبا عادة االجتهادات
 مـن االرتقـاء والتعمـق ًاملشاركني يف هـذه املجـامع أنفـسهم, يـستفيدون مزيـدا

 . وتبادل األبحاثقاش بينهم من  االحتكاك والن ما جيريالعلمي, بفضل
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 اآلثـار التـي ُضـح أيـضا حمدوديـةا, فمـن الوً وواضحاًإذا كان هذا حاصال
ني, ويف واقـع االجتهـاد مأحدثتها مؤسسات االجتهـاد اجلامعـي يف واقـع املـسل

 هذه الـشكاو − إن كان بحاجة إىل تأكيد  −ومما يؤكد ذلك . واإلفتاء للمسلمني
.  تضارب الفتـاو, ومـن التطفـل عـىل اإلفتـاءاملتزايدة من فوىض اإلفتاء, ومن

 حتـاول اليـوم الـتحكم يف الفتـو  الـدولعددا منولقد وصل األمر إىل حد أن 
سطة سلطة القانون والقضاء والعقوبات الزاجرة, رغم أن هلا مؤسسات فقهية بوا

 !!لالجتهاد واإلفتاء
  وكيـف يمكـنفيفهـا?ختفأين تكمن املـشكلة? وكيـف يمكـن جتاوزهـا أو

ٍلالجتهاد اجلامعي ومؤسساته تقديم احلل أو جزء من احلل? ُ 
يف   مشكلتان جامعتـان ألسـباب الـضعف والقـصور−  فيام يبدو يل−هناك 

 ومن .الدور الذي تضطلع به املجامع الفقهية وهيئات اإلفتاء اجلامعي بصفة عامة
ه خالل معاجلتهام, يمكن الوصـول إىل حالـة أفـضل لإلفتـاء الـرشعي ولرسـالت

 . املنشودة الالئقة
 .مشكلة املصداقية: األوىل املشكلة

 .مشكلة الفعالية : املشكلة الثانية 
 اقيةداملص: ًأوال 

مقدرة وحمرتمـة,  َوأعني هبا أن تكون مؤسسة االجتهاد والفتو ذات مكانة
مجهور املسلمني عامة, ويف األوساط العلمية بصفة خاصة, وأن تكـون حمـل  لد

 . فيام تقرره وتفتي به من أحكام واجتهادات ,نتهمثـقتهم وطمأني
  .ًمن خالل أمرين البد منهام معااملصداقية  ويتحقق عنرص
; فبقدر مصداقية كـل  أنفسهم من أعضاء اهليئة − تلقائيا −  يأيتاألمر األول

فحينام ير الناس أن اهليئة قد ضمت أكثـر  .واحد منهم , تتكون مصداقية اهليئة
 فإهنم يضعون فيها ثقتهم وتقديرهم, ويصبحون متطلعني ملا  ونزاهة,العلامء علام
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عـىل و. يصدر عنها , مستعدين لألخـذ بـه وامتثالـه , وتقديمـه عـىل مـا خالفـه
َمـن هـم خـارج وأن حينام يرون أعضاء اهليئة عىل غريالصفة املذكورة, , العكس

تتـشكل عـىل أسـس  يـدركون أن اهليئـة مل وحـنياهليئة أعىل وأوىل ممن هم فيها, 
,  واالنتامئية, وأن االعتبارات السياسية, أو احلزبيةعلمية وموضوعية بريئة ونزهية

ِمـن  َمـن اختـري أو العالقات واملحاباة, قد تـدخلت يف تـشكيل اهليئـة واختيـار
ُ واستبعاد من استبعد منهم,,أعضائها  وينـرصفون  فيهـا,حينئذ يفقـدون الثقـةف َ

 ...عنها إىل غريها
َأن يكون العلامء هم مـن خيتـارون أعـضاء املجـامع واهليئـات ك البد  ولذل

اإلفتائية , أو عىل األقل خيتارون أكثرهم , ويصادقون عىل مـن ختتـارهم جهـات 
 أن تكون املؤهالت :ومن بدهيات االختيار. ملنظامتغري علمية , كاحلكومات وا

ساسـية والـرضورية,  , هـي املعـايري األ اخللقيـة, والـضامناتوالقدرات العلمية
 .املعتمدة فيه

 الذي يعطي املصداقية أو ينزعها, هو مد االستقاللية يف العمل األمر الثاين
و تابعة خاضعة, أوهي بني أهل هي حرة مستقلة? .العلمي للمؤسسة االجتهادية

  ?بني? وهل هي أقرب إىل االستقاللية أم أقرب إىل التبعية
ــ ــي أن اهليئ ــا تعن ــداوالهتا وقراراهتــا, ألي  ختــضع يف ة الاالســتقاللية هن ت

توجيهات أو تعليامت أو ضغوط من خارجهـا, وتعنـي أهنـا ال جتتمـع إلصـدار 
 أن تستمع اهليئة إىل وجهـة  −  بل ينبغي−نعم يمكن . ًفتو أو موقف حمدد سلفا

 ولكنهـا بعـد ذلـك تتـداول ذات الـصلة, نظر احلكومات وكل اجلهات املعنية أو
 .  , وتقرر بكامل االستقالليةبكامل احلرية

ع واهليئـات الفقهيـة, أن تكـون هلـا ـة للمجامــتقالليــور االســن صــوم
َّالصالحية والقدرة عىل أن تـدرج للتـداول والبـت, أي  قـضية تراهـا أو يطالـب ِ
تـاجون إىل حكـم الـرشع بإدراجها عدد من أعضائها, مما هيم الناس يف دينهم وحي
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  أهنا سياسية أو حـساسة هناك قضايا حمظورة عليها, بدعوبمعنى أال تكون. فيه
 ...أو مثرية للجدل

 قـد يـدل ,إن حتايش مثل هذه القضايا واالمتناع عن مناقشتها واإلفتاء فيهـا
, وهـو مـا يـصيبها يف اسـتقالليتها  واحلجرعىل أن اهليئة ختضع لإلمالء والتوجيه

 إىل , اإلفتاء فيهاَّ أمرها ويفوضولسيؤ املرتوكة كام أن هذه القضايا. ومصداقيتها
ستوياهتم ومـشارهبم, وتكـون هلـم فيهـا الكلمـة األوىل األفراد عىل اخـتالف مـ

 ...وهذا عني ما نشكو منه ومن آثاره وتداعياته. واألخرية
, هي ملـصلحة هـذه املؤسـسات وإذا كانت مصداقية املؤسسات االجتهادية

. إهنا أيضا ملصلحة الدول واحلكومـاتوما يصدر عنها, وملصلحة مجهور األمة, ف
 , مع الفعالية اآليت ذكرها, هي ذلك أن مصداقية هذه املؤسسات اجلامعية الراشدة

وممـا يـدعو إىل  .أفضل ضامنة وأقو دعامة للتدين املتزن املتوازن, املعتدل البنـاء
 االستغراب أن نر بعض الدول تبادر إىل تنـصيب اهليئـات العلميـة واإلفتائيـة,

لكي تسد هبا الفراغ, وتقدم بديال ملا يسود جمال الفتـو والتوجيـه الـديني, مـن 
 عـىل نحـو ال  ومع ما يـصدر عنهـا,تطرف وتضارب وعشوائية, ثم تتعامل معها

 !!فاعلية أو وزن , فينتقل ذلك كله إىل غريها  أي مصداقية أويبقي هلا
 الفعالية : ًثانيا

, ة, وملصداقيتها والواسع للمؤسسة الفقهي االستثامر القوي:الفاعليةوأعني ب
فالدور املنوط هبذه املؤسسات, واآلمـال العقـودة عليهـا, ال . وإلنتاجها العلمي
َّ فتاو كل سنة, تدون يف بعـض الكتـب  وجودها وإصدارها بضعيتحققان بمجرد ٍ

 خيتلــف  يكــادفاملجــامع واهليئــات اإلفتائيــة املفتقــرة للفعاليــة, ال... واملجــالت
 . ذي بالء لتعويل عليها يف يشوال يمكن ا. دها عن عدم وجودهاوجو

 .معاوعنرص الفعالية, أراه أيضا يتحقق بأمرين البد منهام 
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ــر ــوازل األول األم ــضايا والن ــع للق ــتيعاب الواس ــل يف رضورة االس  يتمث
بالتـدين  اء تعلـق األمـرووسـ. واإلشكاالت املستجدة واملثارة يف حياة املـسلمني

ــردي , أ ــة,الف ــات االجتامعي ــة, أو باألوضــاع والعالق ــامالت الفردي  أو و باملع
 أو , أو بالقضايا الترشيعية والقانونية للدول اإلسـالمية,العقدية بالقضايا الفكرية

بالسياسات والقـوانني الدوليـة, فـإن فعاليـة  , أوبالقضايا السياسية واالقتصادية
ونوازهلـا  كـل هـذه املجـاالت  واإلفتـاء يفَ النظـرتم عليـهاالجتهاد اجلامعـي حتـ

  . بني املسلمنيً وتأثرياًإعطاء األولوية ألكثرها جدة وشيوعا, مع ومستجداهتا
لء َ ومـ الفتـو وضـبطهاَيمكن أن ننتظر من مؤسـسات اإلفتـاء ترشـيد ال
, وهي ال تستطيع النظر والبت إال  والتضاربطرف من التطفل والتَّ واحلدالفراغ,

سبة ضـئيلة ممـا يـشغل النـاس ويثـري احلـرية والبلبلـة يف يف وقت متـأخر, ويف نـ
ــ.صــفوفهم  االحتياجــات املتعلقــة بعمــوم الــشعوب واجلاليــات شمل وهــذا ي

 . واملحليةاإلسالمية, كام يصدق عىل االحتياجات القطرية والوطنية
 ورسعة صـدورها لتـؤدي إن مقدار الفتاو الصادرة عن اهليئات اجلامعية, 

 مقـدار مـا نـستطيع ًاملناسب قبل فوات األوان, حيددان تلقائياوظيفتها يف الوقت 
 فال ينبغي أن نطلب وننتظر من االجتهاد .التعويل عليه وانتظاره من هذه اهليئات

 باإلشـارة  اآلن أخـر, أكتفـي وهذا يقـود إىل مـسألة.اجلامعي ما ليس يف قدرته
, ...املخصصة هلذه اهليئات املفرغة واإلمكانات البرشية واملالية مسألة , وهيإليها

 . نزرعال يمكن أن نحصد إال عىل قدر ما نحن ف
ود ومن اإلنتاجات التـي  يتعلق بمد االستفادة الفعلية من اجلهاألمر الثاين

فإذا كان اإلنتاج الكمـي هـو  . عرب العامل كلهملنترشة ا الفقهيةنامؤسساتتصدر عن 
, فـإن متكـني هـذا اإلنتـاج مـن , بالقياس إىل ما هو مطلوب ءنفسه ضئيل وبطي
إذا  ُبعد عن احلقيقةَأ  أراينالو .ضآلة وحمدودية وضعفا , هو أكثر التبليغ والتطبيق
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 بعـض األحيـان إن املجامع الفقهية تنتج لنفسها وختاطب أعـضاءها , ويف: قلت
 .ومن الباحثنيبني منها, من املختصني يقريستفيد منها بعض ال

شـأن الفقهـاء واملجـامع الفقهيـة, فهـي ليـست إن هذا ليس من  :قد يقال
 سـو نريـد  الكنـا  إذا, هـذا صـحيحوأقول نعم .مسؤولة عن التبليغ والتنفيذ
 ٍثم االنرصاف إىل الـسنة  املقبلـة إلقـرار فتـاو عها,يإنتاج الفتاو وختمها وتوق

أما إذا كنا نتحدث عن رسالة املفتني واملجتهدين, وعن املسؤولية املنوطة. أخر 
  سـلطةسعى إىل حتـصني املجـال الـرشعي, وحتـصني هبيئات االجتهاد اجلامعي

, وحتصني وظيفة املوقعني عن رب العاملني, فليس هناك من سـبيل اإلفتاء باسمه
مـصري هـذه الفتـو, أي عـن تـسويقها عـن , )١())صـناعة الفتـو((صل فإىل 

وال ,  ))العلمـياجلهـاد  ((عن)) االجتهاد العلمي((يمكننا فصل   ال.وتطبيقها
 .))اجلهاد اإلعالمي((عن 

ومعنى هذا ومقـصوده أن إنتـاج االجتهـادات والفتـاو, جيـب أن يكـون 
إن إنتـاج فتـو مجاعيـة . متبوعا بالعمل عىل تبليغها وبياهنا والدعوة إىل تطبيقهـا

, خري مـن إنتـاج واحدة, مع تروجيها والتعريف هبا لد ماليني املسلمني يف العامل
إن اجلهـود واإلمكانـات املبذولـة إلنتـاج . و ال تغـادر مكـان والدهتـاألف فتـ

 , ولن تـؤيت ثامرهـاحتقق مقصودهااجتهادات مجاعية راشدة وذات مصداقية, لن 
 ألجل التبليغ والـرتويج , أو أكرب منها , هلاإال بتخصيص إمكانات وجهود مماثلة

ًات رسـمية وشـعبية وال شك أن وسائل إعـالم كثـرية, وجهـ. والبيان والتطبيق ٍ
ولكن املبادرة واملتابعـة جيـب أن تكـون . عديدة , مستعدة للتعاون يف هذا االجتاه

وهو ما يقتيض وجود أقسام أو جلان دائمـة للقيـام . من املؤسسات الفقهية نفسها
 .هبذه الوظائف

                                                 
F١Eאאא،אK 



 − ١٦ −

  عىل دمج الفتاو اجلامعيـة خلدمة هذا االجتاه, العمل ومما يمكن السعي إليه
 .ملدارسنا وجامعاتنا بمختلف مراحلها تعليمية يف الربامج ال,رصةاملعا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  



 − ١٧ −

 ثـحـع البـــراجــم
 

 .الكتاب العريب ـ بريوت  ـ دار١٣٣٨أحكام القرآن, أليب بكر اجلصاص ـ * 
 .عالم املوقعني عن رب العاملني, البن قيم اجلوزية ـ د ت ـ دار اجليل بريوتإ* 
م ـ ١٩٩٩٢ ـ ١/١٤١٣ضاء يف األنـدلس, ملحمـد عبـد الوهـاب خـالف ط تـاريخ القـ* 

 .املؤسسة العربية احلديثة ـ القاهرة
ت ـ .جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي يف روايته ومحله, أليب عمر يوسف بن عبد الرب ـ د* 

 .دار الفكر ـ بريوت 
 الـرشيف , سلـسلة كتـاب  ةاالجتهاد اجلامعي يف الترشيع اإلسالمي , لعبد املجيد الـسورس* 

 .١٤١٨ , ذو القعدة ٦٢األمة , العدد 
 ـ ١االجتهــاد اجلامعــي ودور املجــامع الفقهيــة يف تطبيقــه , لــشعبان حممــد اســامعيل , ط* 

 .ـ دار البشائر بريوت ١٤١٨/١٩٩٨
املتحـدة , بيـة ر, نرش جامعـة اإلمـارات الع) ندوة ( االجتهاد اجلامعي يف العامل اإلسالمي * 
 .لية الرشيعة والقانونك

 ا, دار الوفــ١٤١٨/١٩٩٧ ـ ٢عـيل طـه ريـان , ط ضـوابط االجتهـاد والفتـو , ألمحـد* 
 باملنصورة

م ـ دار ١٩٩٢هــ ـ ١٤١٤فتح الباري برشح صحيح البخاري, البـن حجـر العـسقالين ـ * 
 .الفكر ت بريوت

مد عبد اهللا ولد كـريم,  مالك بن أنس, أليب بكر بن العريب ـ حتقيق حمأالقبس يف رشح موط* 
 . دار الغرب اإلسالمي, بريوت١/١٩٩٢ط

  مدخل يف النظرية العامة لدراسة الفقه اإلسالمي ومقارنته بالفقه األجنبي, لعـالل الفـايس* 
 . مؤسسة عالل الفايس ـ الرباطكةرش ـ ١٩٨٥ـ 

 دار  ــ م ١٩٩٤ـ    هـ٢/١٤١٥, ملحمد رواس قلعة جي طموسوعة فقه أيب بكر الصديق* 
 .وت بري  ـ النفائس

 



 − ١٨ −

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أبيض
 
 
 
 
 
 
 
 
 


