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مطبعة دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة



كلمة العدد

بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل نحمده ونس�تعينه ونس�تغفره ونعوذ به من رشور أنفس�نا ومن سيئات أعاملنا، من هيده اهلل فال 
مضل له ومن يضلل فال هادي له، ونصيل ونسلم عىل سيدنا وموالنا حممد وعىل آله وصحبه ومن تبعه 

وسار عىل هنجه إىل يوم الدين.
أما بعد،

ف�إن دار اإلفت�اء املرصي�ة دار عريقة أنش�ئت س�نة 1895م، وتعاقب عليه�ا مفتون عظام أث�روا احلياة 
العلمي�ة واإلفتائية ب�راث ضخم، يظهر منه منهج اإلفتاء الرصني الذي أف�اد منه العلامء ليس يف مرص 

وحدها بل يف كل العامل.
ومن منطلق َدور دار اإلفتاء املرصية الرائد فقد عقدت مؤمترها العاملي األول يف أغسطس سنة  2015م 
حت�ت عنوان: الفتوى إش�كاليات الواقع وآفاق املس�تقبل، وقد خرج املؤمت�ر بتوصيات كان من أمهها: 
إنش�اء أمانة عامة لُدور وهيئات اإلفتاء يف العامل، بغرض التنس�يق والتواصل بني ُدور وهيئات اإلفتاء 
لة، وذل�ك من أجل الوص�ول إىل خطاب إفتائي رص�ني مرتبط باألصل  واملجام�ع الفقهي�ة ذات الصِّ

ومرتبط بالعرص.
وق�د عملت دار اإلفتاء فور انتهاء أعامل املؤمتر عىل وض�ع التوصيات موضع التنفيذ، وتم العمل عىل 
إنش�اء األمانة العامة، ويف منتصف ديس�مرب وبحضور أكثر من عرشين مفتيا وعاملا تم إنشاؤها وإقرار 

الئحتها الداخلية التي تعمل من خالهلا.
ويف لقاء التدشني وضع السادة املفتون والعلامء املؤسسون لألمانة خطة عملها يف املرحلة القادمة، وتم 
االتف�اق عىل عقد مؤمتر عاملي س�نوي يبحث قضايا اإلفتاء وبرامج التأهي�ل للباحثني يف َدور الفتوى، 
وكذل�ك العم�ل ع�ىل أن تصدر جمل�ة علمية تك�ون معربة عن ص�وت العل�امء املعنيني بش�أن الفتوى 

واالجتهاد والقضايا العامة، سواء كانوا من داخل األمانة أو من خارجها.
 وق�د عمل�ت اللجنة العلمي�ة للمجلة عىل اختيار املوضوع�ات التي تبحثها املجل�ة، وتم االتفاق عىل 



االجتهاد اجلامعي وأثره يف حتقيق االستقرار املجتمعي، باعتبار أن هذا املوضوع يمثل ركيزة أساسية يف 
ضبط العملية اإلفتائية يف القضايا العامة وغريها بام يعود عىل األمة بالنفع والصالح.

ومن ثم كان العدد األول من جملة األمانة العامة لدور وهيئات اإلفتاء يف العامل يف هذا املوضوع املهم، 
لريس�خ فض�ل االجتهاد اجلامعي الذي تق�وم به ُدور وهيئ�ات اإلفتاء واملجامع الفقهي�ة، وَدوره املهم 
يف عملي�ة االس�تنباط للحكم الرشع�ي وتنزيله عىل الوقائ�ع التي تعرض للن�اس يف حياهتم، وكذلك 
القضاي�ا العام�ة التي هتم جمم�وع األمة، ويربز دور االجته�اد اجلامعي بصفة خاص�ة يف هذه األخرية، 
أعني القضايا العامة واملس�ائل املتش�ابكة واملتش�عبة التي قد ال يكفي فيها النظر الفردي، بل ال بد من 
النظ�ر اجلامعي الذي يناقش املس�ألة من كاف�ة نواحيها حتى خيرج احلكم الرشع�ي أقرب إىل الصواب 

ومراد الشارع منظورا فيه إىل املآالت.
ويش�هد هل�ذا ما جاء يف رواية ابن مس�عود ريض اهلل عنه م�ن قوله ملسو هيلع هللا ىلص: ))ال جتتمع أمت�ي عىل ضاللة((، 
وقول�ه ملسو هيلع هللا ىلص: ))م�ا رآه املس�لمون حس�نا فهو عند اهلل حس�ن((، وغري ذل�ك من الرواي�ات التي تدل عىل 
ه�ذا املعن�ى، حتى إن العلامء قالوا بأن ه�ذا احلديث من األحاديث التي توات�رت يف املعنى، ومن مجلة 
رواي�ات احلديث نلحظ أهنا تش�هد بق�وة االجتهاد اجلامعي يف قربه من حتقيق مراد الش�ارع، فاحلديث 
يثب�ت العصم�ة لألمة فيام اتفقت عليه من حكم رشعي حتى ول�و كان يف حمل االجتهاد، فيكون اتفاق 
األكثر مظنة الصواب، فإذا انضاف إليه اجللوس واملناقشة واملحاورة العلمية التي ُتشَحذ فيها األذهان 

وُتستخَرج دررها، كان ذلك كله مؤديا إىل الوصول إىل الكامل أو مقاربته.
وبحوث املجلة يف عددها هذا تأيت يف بيان حقيقة االجتهاد اجلامعي ووس�ائله ونطاقه واملجاالت التي 
يدخ�ل فيها واآلثار املرتب�ة عليه، وكان كل ذلك بأقالم أعالم من عل�امء األمة، بذلوا عصارة فكرهم 

وخربهتم يف هذا الصدد.
واهلل تعاىل نس�أل أن ينفع ببحوث هذا العدد وأن تكون هذه املجلة لس�ان صدق يعرب عن قضايا األمة، 

بام حيقق رقيها وريادهتا بني األمم.

واهلل املوفق واملعني ىلع لك أمر، ومن استعان بغريه ال يعان

م أ.د/ شوقي إبراهيم علاَّ
مفتي الديار المصرية 

 رئيس المجلس األعلى لألمانة العامة 
لُدور وهيئات اإلفتاء في العالم



ضوابط التقدم بالبحوث إلى المجلة:

1- جدة املوضوع واإلبداع فيـه. 

2- التزام املنهج العلمي املتبع في كتابة البحوث.

3- العناية بتعميق املادة العلمية وتوثيقها في ذيل الصحيفة.

4- تنوع وتعدد املراجع واملصادر األصيلة واحلديثة، مع العناية بترتيب بيانات النشر كالتالي: 

اسم الكتاب، الصفحة، اسم املؤلف، دار النشر، مكان النشر، زمان النشر.

5- ال يقل عدد صفحات البحث عن 25 صفحة، وال يزيد على 50 صفحة.

التحكيم،  قبل   CD اآللي مع نسخة  باحلاسب  البحث مطبوًعا من ثالث نسخ  يُقدم   -6

ونسخة مطبوعة مع CD بعد التعديل من احملكمني إن كان.

7- أن يكون الباحث عضو هيئة تدريس بإحدى اجلامعات املصرية أو العربية أو األجنبية في 

التخصصات الفقهية واألصولية، ويجوز تلقي بحوث املميزين في التخصصات الفقهية 

واألصولية من غير أعضاء هيئة التدريس .

8- أن يكون البحث جديدا ويقر صاحبه بعدم سبق نشره وال استالله من رسالة املاجستير 

شبكة  في  تدوينه  سبق  أو  صحف  أو  مجالت  أو  كتب  أو  دراسية  مذكرات  أو  والدكتوراه 

االنترنت.

9- أن يكون موضوع البحث مهما في تخصصه، وملتصقا بالواقع املعيش، وقد اتبع فيه 

يكون  وأن  اللغة  وسالمة  والتوثيق  التبويب  حيث  من  السليم  العلمي  املنهج  الباحث 

اإلجنليزية  باللغة  ومترجمة  العربية  باللغة  صحيفة  عن  يزيد  ال  ملخص  على  مشتمال 

وقائمة املراجع وفهرس للموضوعات.
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مقدمة

1- محد وثناء وتقسيم البحث
احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، سيدنا حممد وعىل آله وصحبه، 

وبعد:
فم�ن الثواب�ت اليقيني�ة لدى املس�لم أن رشيعة اإلس�الم رشيع�ٌة كاملٌة ال نقص�ان فيها، 
ففيه�ا حك�م كل فعل يصدر عن املكلف، س�واء كان املكلف يترصف لنفس�ه، أو لغريه، 
وس�واء كان الغري فرًدا أو هيئة معنوية يقوم املكلف بالترصف حلساهبا نيابة عن مالكيها، 
وسواء كان املالكون منحرصين كام يف الرشكات وأمثاهلا، أو كانوا غري منحرصين كام يف 

الشخصية املعنوية للدولة وما ينبثق عنها من هيئات ومؤسسات)1(.
)1( وه�ذا مس�تفاد م�ن تعري�ف احلكم الرشعي بأنه: »خط�اب اهلل تعاىل املتعل�ق بأفعال املكلفني عىل جه�ة االقتضاء أو 
التخيري«. قال اإلسنوي: »وزاد ابن احلاجب )ت: 646ه�(: »أو الوضع« ليدخل جعل اليشء سبًبا، أو رشًطا، أو مانًعا، 
كجعل اهلل تعاىل زوال الش�مس موجًبا للظهر، وجعله الطهارة رشًطا لصحة الصالة، والنجاس�ة مانعًة من صحتها، فإن 
اجلعل املذكور حكم رشعي، ألنا إنام اس�تفدناه من الش�ارع وليس فيه طلب وال ختيري، ألنه ليس من أفعالنا حتى ُيطلب 

منا أو ُنخريرَّ فيه«. فوفًقا هلذا التعريف ال يتصور خروج فعل املكلف عن حكم رشعي. 
انظر: التمهيد، لإلسنوي، ط: مؤسسة الرسالة، حتقيق: د. حممد حسن هيتو 1/ 48. 
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االجتهاد الجماعي وأثره في استقرار المجتمعات

فعىل الرغم من تناهي النصوص وعدم تناهي احلوادث، إال أن النصوص -مع تناهيها- 
ق�ادرٌة ع�ىل إعط�اء حكم رشعي ل�كل حادثة، فاحلوادث تت�واىل عىل مرِّ األي�اِم وتعاُقب 
العصوِر ويف خمتلف األماكن، ومنها ما يكون قدياًم جديًدا متكرَر الوقوِع، ومنها ما يكون 
غرَي مس�بوٍق يف عهد الناس ومل يألفوه بش�كل من األش�كال، بل لو ُع�رض عليهم قدياًم 
لظنوه رضًبا من اخليال الذي ال يكاد أن يكون يف مستقبل األيام، وحتى مع النظر العقيل 
االف�رايض التقدي�ري مل يكن خيطر عىل ب�ال أحد من الفقه�اء أو غريهم حدوث حادث 

منها.
ومل يق�رص النظ�ر الفقهي املع�ارص ومل يأُل جهًدا يف البحث عن حك�م الرشع الرشيف يف 
كل ما جد حصوله يف واقع الناس، وذلك وفق القواعد العامة املوضوعة لكيفية استنباط 

احلكم الرشعي من النص الرشيف أو ما شهد له النص الرشيف باالعتبار من األدلة.
وم�ا يصدر من اجته�ادات رشعية عن اهليئات واملؤسس�ات اإلفتائي�ة واملجامع الفقهية 
واملؤمت�رات والن�دوات العلمي�ة ُيَعدُّ رصي�ًدا علميًّا يمث�ل االجتهاد اجلامعي املؤس�ي، 
خاص�ة يف القضاي�ا ذات اجلوانب املتعددة، والت�ي تتجاذهبا األمور الطبي�ة واالقتصادية 

والقانونية وغريها، فضال عن كوهنا مسائَل مستجدًة حادثة.
مع التسليم بأنه ليس بوسع هذه املؤسسات واهليئات أو العلامء املعارصين الذين يعملون 
يف املجال الرشعي أن يستوعبوا ذلك بمفردهم، وإنام ينبغي أن يعمل إىل جانبهم خمتصون 
آخ�رون يقوم�ون بوصف تل�ك القضاي�ا املعروض�ة للبحث ابتغ�اء التعري�ف بطبيعتها 

ومكوناهتا ليسهل تصويرها ثم تكييفها والبحث عن أحكام مالئمة لواقعها.
وذل�ك كله حتى حتق�ق الفتوى االس�تقرار اآلم�ن للمجتمعات واألوط�ان، وتأخذ بيد 
ال  الناس نحو التحيل بالقيم واألخالق اإلس�المية الفاضلة، بام يس�هم بشكل إجيايب وفعرَّ

يف مسرية األمة نحو التقدم واحلضارة. 
غ�ري أن االجته�اد الفقهي ينبغي أن خيضع لكثري م�ن الضوابط املهمة التي يلزم أن تكون 
معاجلة املس�ائل حم�ل البحث والنظر يف ضوئها، وينبغي أن يس�ري وف�ق منهجية منضبطة 
وحمددة، وإال صار الناتج عن هذا االجتهاد بعيًدا عن الفهم الصحيح للرشيعة اإلسالمية 

ومقاصدها، ومن َثمرَّ الوقوع يف الفوىض والتخبط.
وه�ذا كل�ه راس�خ يف االجته�اد الفقهي املؤس�ي الذي تقدم�ه دار اإلفت�اء املرصية ويف 
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فتاواها، بام هلا من مرجعية علمية ومنهجية وسطية مشهودة هلا يف فهم األحكام الرشعية 
املستمدة من الفقه املوروث عىل نحو من التوافق بني الرؤية الرشعية ومقتضيات العرص 
وحال املكلف، مما يؤكد أن دار اإلفتاء املرصية هلا دور أصيل يف اس�تقرار املجتمع املحيل 

واإلقليمي والدويل.
ويف ه�ذه الورقة البحثية نجيلِّ أثر ذلك من خالل قراءة فاحصة ملنهج دار اإلفتاء املرصية 
يف االجته�اد واعت�امد الفتوى، وذلك م�ن خالل ثالث مق�االت، األوىل يف بيان املفاهيم 
التي نتناوهلا يف البحث، والثانية يف الكش�ف عن سامت ومالمح االجتهاد اجلامعي الذي 
تعتم�د علي�ه دار اإلفت�اء املرصية، والثالثة يف تن�اول نامذج من الفتاوى التي أس�همت يف 

استقرار املجتمع بجوانبه الثقافية واالجتامعية واالقتصادية والفكرية.
 ويف اخلت�ام، آُم�ُل من املوىل س�بحانه وتع�اىل أن يكتب هلذه املجلة ولألمان�ة العامة اخلري 
والنج�اح يف خدم�ة اإلس�الم واملس�لمني، حتى تؤيت ه�ذه اجله�وُد ثامَرها ك�ام جنينا من 

سوابقها.



13

االجتهاد الجماعي وأثره في استقرار المجتمعات

 املقالة األوىل 
مقدمات متهيدية

2-تقس�يم: نبني يف هذه املقالة مقدمات متهيدية نراها الزمة للدخول يف البحث، فنعطي 
نبذة موجزة عن مفهوم االجتهاد ومعنى االجتهاد اجلامعي، وذلك يف البندين اآلتيني.

3- مفهوم االجتهاد:
االجتهاد يف اللغة: افتعال من اجلهد –بفتح اجليم أو ضمها- وهو بالضم يدل عىل الوسع 
والطاق�ة، وبالفتح يدل عىل املش�قة، وقي�ل يدل عىل املبالغة والغاي�ة، وقيل: مها لغتان يف 

الوسع والطاقة)1(، ومن َثمرَّ ال يستعمل إال فيام فيه كلفة ومشقة)2(.
ول�ه يف االصط�الح تعاري�ُف ش�تى، وهي ت�دور -عند مجه�رة األصوليني- ع�ىل حيثية 
املص�در؛ أي كونه داالًّ عىل احلدث الذي ه�و فعل املجتهد، وال نطول بذكرها، فليس يف 

تعدادها كبري فائدة.
ب�ل نكتف�ي بإي�راد أجودها ك�ام أفاد الت�اج الس�بكي))(، وهو: »اس�تفراغ اجله�د يف َدَرك 
األح�كام الرشعية«)4(، ويظهر من التعريف أنه يش�مل أن�واع االجتهاد وصوره املختلفة 

كام سيأيت يف البند التايل.
4-مفهوم االجتهاد اجلامعي:

د أنواع االجته�اد نظًرا لتع�دد االعتبارات واحليثيات، فمن حيثية اس�تفراغ وس�ع  تتع�درَّ
املجتهد وبذل املجهود ينقسم إىل اجتهاد تام واجتهاد ناقص، ومن حيثية مستند االجتهاد 
ينقس�م إىل اجته�اد عقيل واجتهاد رشعي، وم�ن حيثية موضوعه ينقس�م إىل اجتهاد عام 
واجته�اد خاص، ومن حيثية حكمه التكليفي فتعريه األحكام اخلمس�ة التكليفية، ومن 
حيثي�ة مؤه�الت املجتهد وحتقق�ه برشوط وضواب�ط االجتهاد ينقس�م إىل اجتهاد مطلق 

واجتهاد جزئي، ومن حيثية من يصدر عنه ينقسم إىل اجتهاد فردي واجتهاد مجاعي.
)1( ت�اج الع�روس للمرتىض الزبيدي، ط. دار اهلداي�ة، مادة:  جهد، 7/ 9)5، النهاي�ة يف غريب احلديث واألثر، البن 

األثري، ط. املكتبة العلمية، مادة: جهد، 1/ 19).
)2( املستصفى حلجة اإلسالم أيب حامد الغزايل، ط. دار الكتب العلمية، ص 42)، هناية السول جلامل الدين اإلسنوي، 

ط. مطبعة التوفيق األدبية )/ 169.
))( اإلهباج يف رشح املنهاج، للتقي السبكي وولده التاج، ط. دار الكتب العلمية، )/ 6)2.

)4( منهاج الوصول لإلمام البيضاوي، ط. املكتبة املحمودية، ص 72، وقد سبقه األرموي يف احلاصل من املحصول.
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وال ريب أن ما هيمنا يف هذا البحث ويف هذا السياق تناول تقسيم االجتهاد من حيثية من 
يصدر عنه، وهو إما أن يصدر عن شخص أو فرد توافرت فيه أهلية ومقومات االجتهاد 
دون أن يشرك معه فيه غريه، فهذا يطلق عليه اجتهاد فردي، ويقوم عىل هذا النوع رصح 

الفقه اإلسالمي يف أغلب مسائله.
وإما أن يصدر عن مجع ممن توفرت فيهم رشوط وضوابط االجتهاد بعد اتفاقهم، ويطلق 

عىل هذا النوع اجتهاد مجاعي.
واملتأم�ل يف تعري�ف االجته�اد الذي ذكرن�اه آنًفا جيد أن�ه يصدق عىل القس�مني الفردي 
واجلامع�ي، فاملجته�د س�واء كان واح�ًدا أو مجاع�ة يبذل غاي�ة جمهوده يف اس�تثامر األدلة 
الرشعيرَّة الستخراج احلكم الرشعي للمسألة موضوع البحث والنظر، لكن ذلك ال يغني 

عن تعريف لالجتهاد اجلامعي يميزه عن قسيمه.
إن مصطل�ح »االجته�اد اجلامع�ي« مرك�ب إض�ايف، مك�ون م�ن كلمت�ني: األوىل ه�ي 
»االجتهاد«، وقد س�بق بياهنا، والثانية هي »اجلامعي«، وهي اس�م منس�وب إىل اجلامعة، 

واجلامعة تطلق عىل العدد من الناس)1(.
أم�ا عن تعريفه االصطالح�ي، فقد تباين�ت التعاريف يف بيان ماهيت�ه وكيفيته وعنارصه 
ورشوط�ه وأنواعه، ونرى أن هذه التعريفات املختلفة تدور حول معنى واحد، وال فرق 

بينها غالًبا إال من حيث الصياغة والتعبري عن املعنى.
لذا نقترص عىل إيراد تعريف ندوة االجتهاد اجلامعي يف العامل اإلسالمي التي عقدهتا كلية 
الرشيع�ة التابع�ة جلامعة العني بدولة اإلم�ارات العربيرَّة املتحدة يف ع�ام 1996م، ونصه 
كالت�ايل: »االجته�اد اجلامعي هو: اتفاق أغلبية املجتهدين يف نطاق جممع فقهي أو هيئة أو 
مؤسسة رشعية، ينظمها ويل األمر يف دولة إسالمية عىل حكم رشعي عميل، مل يرد به نص 

قطعي الثبوت والداللة، بعد بذل غاية اجلهد فيام بينهم يف البحث والتشاور«)2(.
والناظر يف هذا التعريف جيد أنه لوحظ فيه توصيف املامرس�ة العمليرَّة لفقهاء املسلمني يف 
العرص احلارض التي نتج عنها تكوين هيئات ومؤسسات علمية تضم عدًدا من العلامء ممن 
تتوفر فيهم امللكة واخلربة والنتاج العلمي املتميز؛ للنظر يف مس�تجدات ونوازل وأحوال 

)1( املخصص البن سيده 1/ )1).
)2( جملة االقتصاد اإلسالمي، صادرة عن بنك ديب اإلسالمي، عدد 190، لسنة 1997م، ص 647.
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املس�لمني بغي�ة ربطه�م بدينهم والعم�ل عىل إحياء مس�رية التجديد يف الفقه اإلس�المي 
بتنميت�ه وتطوي�ره من الداخل وفق املناهج واألدوات التي س�ار عليها املس�لمون س�لًفا 

وخلًفا.
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 املقالة الثانية 
االجتهاد اجلماعي يف دار اإلفتاء املصرية

5-متهيد وتقسيم:
ُتَع�دُّ دار اإلفتاء املرصية رصًحا كبرًيا من رصوح العلم والفقه التي ختتص بدراس�ة أمور 
املسلمني الفقهية، والنظر يف واقعات حياهتم وسؤاالهتم حتى يتسنى هلا إصداُر األحكام 
الرشعيرَّ�ة وف�ق االجته�اد اجلامعي أو املؤس�ي القائم عىل منهجية راس�خة منذ إنش�ائها 
بواقعها احلايل يف حدود مجادى اآلخرة سنة )1)1ه� املوافق نوفمرب سنة 1895م، ونرى 
أن�ه لتوضيح االجته�اد اجلامعي وَدور دار اإلفت�اء املرصية يف حتقيقه، كضامنة الس�تقرار 
املجتمع، أن نبني طريقة العمل إلنتاج الفتاوى ثم التأصيل الفقهي، وأخرًيا آلية االجتهاد 

وضبط الفتوى، وذلك يف ثالثة فروع عىل النحو التايل:

ول: 
ل�أ ع ا ر

ل�ف  ا

�ي
�ف ل�ف لعمل ا ا

6-متهيد:
أمجَل�ِت اختصاص�اِت دار اإلفتاء املرصية مع بي�ان ماهيتها وهويتها امل�ادُة ]1[ يف الباب 
األول م�ن الئحتها الداخلية، ونصها كاآليت: »دار اإلفت�اء املرصية هيئة عامة ذات طابع 
دين�ي، هل�ا ميزانية مس�تقلة خاصة هبا، تقوم بخدمة األمة اإلس�المية وتقوده�ا إىل ما فيه 
خريها ورفعتها يف دينها ودنياها، وهي تعمل عىل تأسيس الفتوى الرشعية تأسيًسا سلياًم 
يتف�ق مع صحيح الدين وحتقيق املقاصد الرشعية العليا من حفظ النفس والعقل والدين 
وكرامة اإلنسان وملكه، كام تقوم بتقديم هذه الفتاوى إىل طالبيها بطرق ميرسة، تتناسب 

مع لغة العرص.
كام تعمل عىل ترس�يخ مبدأ املرجعية الدينية يف نفوس الناس أمام االستفس�ارات الكثرية 

واملتتالية يف املشكالت التي تواجه العامل والتفاعل معها عىل املستوى الداخيل.
ويف س�بيل أداء رس�التها الس�امية تقوم دار اإلفتاء املرصية بتطوير املراكز البحثية هبا وفًقا 
ألحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا العرص، كام تقوم بتدريب املبعوثني من خمتلف البالد 
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اإلسالمية وغري اإلسالمية عىل أعامل اإلفتاء واستخدام النظم التكنولوجية احلديثة« )1(.
ومنذ إنش�اء دار اإلفتاء وحتى يومنا هذا وهي ُتصِدر فتاوى رشعيًة وإرش�اداٍت دينيًة يف 
كل ما جيد عىل الس�احة املحلية واإلقليمية والدولية، مش�تملة عىل فقه وتطبيق الواقعات 
اجلديدة، وهي يف ذات الوقت منهل حافل، ينهل منه الدارسون لعلوم االجتامع والتاريخ 
والسياسة واالقتصاد؛ إذ حتمل االستفتاءاُت الرسميُة والشعبيُة صورًة لواقع حياة الناس 

يف مرص، بل وربام يف العامل اإلسالمي)2(.
ويناهز عدد الفتاوى املكتوبة املؤرشفة الصادرة عن دار اإلفتاء املرصية عىل مدار تارخيها 
حتى اآلن حوايل 105 آالف فتوى، فضال عن الفتاوى الشفوية واهلاتفية واإللكرونية.
ه�ذا املجم�وع الكبري من الفتاوى نتاج جهد كبري ومش�كور يقوم به أعضاء العمل الفني 
ب�دار اإلفت�اء، وهم أمناء فت�وى وباحثون رشعي�ون متخرجون يف الكلي�ات املتخصصة 
لدراس�ة الرشيعة اإلس�المية بفروعها املتنوعة، وهم ُمكلرَّفون بوظائ�ف دار اإلفتاء التي 

هتدف إىل القيام بإصدار الفتاوى الرشعية التي ترد إليها من خمتلف اجلهات واألفراد.
وينتظ�م العم�ل الفني بالدار حت�ت إدارات رشعية متع�ددة، تعت�رب كل إدارة منها وحدة 
قائم�ة بذاهت�ا، ويبلغ عددها ثالث عرشة إدارة مع فرعي الدار باإلس�كندرية وأس�يوط، 
وف�وق ه�ذه اإلدارات والفروع وحدتان، مه�ا جلنة أمانة الفتوى، واإلرشاف والتنس�يق 

العلمي.
7-جلنة أمانة الفتوى:

ُتَع�دُّ جلن�ة أمانة الفتوى وحدة من أهم وحدات دار اإلفتاء، وهي تضم اهليئة العليا لكبار 
عل�امء دار اإلفت�اء املرصية، وأعضاؤها رشعيون يتمتع كلُّ واحد منهم بالصفة الرس�مية 
حت�ت اس�م )أمني فتوى(، ولق�د هدفت دار اإلفتاء من إنش�اء هذه اللجن�ة عدة غايات، 
منه�ا: تطبي�ق النظ�ام امَلْجَمِع�ي يف العم�ل اإلفتائي، وحتس�ني ج�ودة الفت�اوى من جهة 

املحتوى والصياغة.

)1( الالئح�ة الداخلي�ة واهليكل التنظيمي والوظيفي للعاملني بدار اإلفتاء املرصية، منش�ورة بالعدد 109)تابع(، لس�نة 
181ه� من الوقائع املرصية الصادر )1 مايو سنة 2008م، ص 4، بترصف.

)2( الفت�اوى اإلس�المية م�ن دار اإلفتاء املرصي�ة، طبع املجلس األعىل للش�ؤون اإلس�المية، املجل�د األول يف التقويم 
والتصنيف، ص5.
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8-اإلرشاف والتنسيق العلمي:
وترأس هذه الوحدة العمل الفني بدار اإلفتاء املرصية، وتقوم بعدة مهام، منها:

• مس�اعدة اإلدارة العلي�ا ل�دار اإلفتاء املتمثلة يف ش�خص فضيلة املفت�ي يف عملية اختاذ 
القرارات اخلاصة بتحديد األهداف والتخطيط وحتديد األولويات، وكذلك املساعدة يف 
إجياد اخلطط والربامج التنفيذية عىل كافة مس�تويات اإلدارة ومؤرشات األداء يف الناحية 

الرشعية.
• التنس�يق مع اجلهات املختلفة: من مراكز اقتصادية واجتامعية.. إلخ، والتي تتش�ابك 

العملية اإلفتائية مع جمال عملها.
• القي�ام بإع�داد »مق�ررات الدار«، من خالل مراجعة الفت�اوى الصادرة عن الدار ثم 
حتديثه�ا بام يصدر حديًثا من فتاوى؛ الس�تخراج عق�ل دار اإلفتاء املرصية منها، وكذلك 

لتذليل كافة العقبات التي حتول دون عملية توحيد املفتى به يف العملية اإلفتائية.
• بحث املوضوعات واملسائل اجلديدة التي ُترفع من أمناء الفتوى باإلدارات املختلفة 

للبت فيها بعد التشاور وأخذ رأي فضيلة املفتي، أو حتويلها إىل جلنة أمناء الفتوى.

 : �ي
�ف ل�ثا ع ا ر

ل�ف  ا

ه�ي
�ي ل�ف ه�يل ا

أ
ل�يا ا

9-متهيد:
نعتق�د أن أهلي�ة الفقي�ه هل�ا دور كب�ري يف حتقيق االجته�اد الف�ردي أو اجلامع�ي، بل تعد 
األساس الذي يركن إليه الباحث يف تناول القضايا واملسائل حمل البحث والنظر، وبقدر 
ُمْكنَة الباحث وذكائه الوقاد وس�عة أفقه وغزارة علمه وحسه الفقهي يصل إىل االجتهاد 

واملعاجلة الدقيقة للقضية حمل البحث)1(.
وال ش�كرَّ أن أهليرَّة الفقيه تنعكس عىل اجتهاده وفهمه للوقائع، وبقدر عمق هذه األهلية 
تك�ون إحاطُت�ه بالعملي�ة االجتهادية برمته�ا، والعكس صحي�ح، فإذا ما فقدن�ا األهلية 
العلمية يف الشخص، فإن معاجلته للمسائل املعروضة عليه تأيت عىل نحو مبتور، وهذا ما 

)1( انظ�ر يف ه�ذا املعنى: البحر املحيط، ج� 6، من: ص199 إىل ص204، دراس�ة تطبيقية من خالل فتاوى دار اإلفتاء 
املرصية، شوقي إبراهيم عالم، نحو منهج ملعاجلة القضايا املعارصة يف ضوء الفقه اإلسالمي، بحث غري منشور، ص 16.
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دعا أحد أشياخنا وهو يتكلم عن العقود إىل أن يصف من وجلوا هذا امليدان دون االلتزام 
باألصول املرعية يف االجتهاد بأهنم: »مل يتبعوا طرق االجتهاد املعتربة يف الفقه اإلسالمي، 
ب�ل أطلقوا خلياهل�م العن�ان يف اعتبار املصالح واملفاس�د اعتب�اًرا منقطًعا ع�ن النصوص 
بألفاظه�ا ومعانيها، ومل يك�ن معهم إمام معصوم يدعون الرجوع إلي�ه، بل أمهلوا املنهج 

اإلسالمي يف ترتيب املسببات عىل األسباب وأمهلوا الواقع يف تنفيذ العقد«)1(.
10-معاجلة قضية األهلية يف الرتاث الفقهي واإلفتائي:

ولق�د اهتم فقهاء املس�لمني بأهلية الع�امل الفقهية اهتامًما بالًغا، حت�ى إن الرشوط املتطلبة 
لوص�ف صاحبه�ا بالعامل الفقيه الذي له القدرة عىل االس�تنباط، ول�و يف داخل املذهب، 
دع�ت البعض إىل إنكار وجود فقيه جمته�د يف الوقت املعارص)2(، وهو قول وإن كان حمل 
بحث ونظر من ناحية الواقع، إال أنه يفصح عن حجم التدقيق الكبري من الفقهاء يف أهلية 

الفقيه ولزومها يف الوصول إىل احلكم الرشعي للواقعة حمل البحث عىل نحو صحيح.
وت�أيت معاجل�ة هذا املوضوع ضم�ن أبحاث علم أص�ول الفقه، من حي�ث إنه -أي علم 
أص�ول الفق�ه- يبح�ث يف األدلة وكيفية االس�تفادة منها وح�ال املس�تفيد، وال ريب أن 
اجلزء األخري -وهو حال املس�تفيد- هو املتعلق بموضوع هذا البحث حيث وجود مبدأ 

االجتهاد))(.
لذا حترص دار اإلفتاء املرصية حرًصا ش�ديًدا عىل حتقق علامئها وأمناء الفتوى والباحثني 
الرشعي�ني هبا بس�امت ورشوط أهلية الفق�ه واالجتهاد اجلزئي، من خ�الل عقد دورات 
تدريبي�ة تأهيلية ملهارات اإلفتاء تش�مل العل�وم الرشعية واملواد املس�اعدة هلا، وفق تبني 

منظومة من املفاهيم التدريبية احلديثة املستقاة من أفضل مناهج التدريب املعارصة.
ك�ام توف�ر دار اإلفت�اء لعلامئها وباحثيه�ا دورات تعرف ب�� »التدريب الراق�ي« الذي يتم 

)1( الكليات التي يرجع إليها حكم العقد يف الفقه اإلسالمي، ألستاذنا الدكتور حممد سيد أمحد عامر رمحه اهلل تعاىل، ط: 
مكتبة الوفاء القانونية، اإلسكندرية، الطبعة األوىل )2012م( ص 2، ).

)2( االجتهاد الفقهي بني االجتهاد والتحديث، ألستاذنا الدكتور زين العبد حممد النور، بحث قدم إىل ندوة تطور العلوم 
الفقهية يف عامن خالل القرن اخلامس اهلجري )التأليف املوسوعي والفقه املقارن يف عامن( والتي أقامتها وزارة األوقاف 
والش�ؤون الدينية بس�لطنة عامن يف الفرة من 25- 27 من حمرم 1426ه�/ 6- 8 من مارس 2005م ، منش�ور ضمن 

كتاب أعامل الندوة، الطبعة الثانية 1429ه�/ 2008م ص 20) وما بعدها.
))( راج�ع يف ه�ذا اخلص�وص: االجته�اد يف الترشي�ع اإلس�المي، للدكتور حممد س�الم مدك�ور، عند عرضه ألقس�ام 

االجتهاد، وخلوصه إىل أن االجتهاد القيايس واالستصالحي ينبغي أن يتم عن طريق مجاعي، ص 45، 46.
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في�ه التعريف بالواقع من مجي�ع جهاته، إلدراكه واإلحاطة التامة ب�ه؛ ذلك ألن كثرًيا من 
املس�تجدات والقضايا املعارصة تتس�م بالتعقيد واش�راك أكثر من عنرص يف تكوينها، بل 
منها ما هو نتاج تطور تكنولوجي أو طبي، مما يلزم له من إحاطة تامة بكل عنارص الواقعة 
ومكوناهتا، ومفهوم ذلك أن عدم اإلحاطة بالواقعة ال يتصور معه استنباط حكم رشعي 

صحيح هلا.
ولإلحاطة بالواقع الذي تتوقف معرفة احلكم الرشعي عليه جيب التفرقة بني أمرين:

األول: حصول التصور للواقع يف نفسه.
الثاين: العلم بحصوله ووقوعه دون تصور له يف ذاته.

وال ري�ب أن األم�ر األول هو املراد؛ إذ هو املفيد يف بن�اء احلكم عليه، وأما العلم بوقوعه 
دون تصوره فال يفيد شيًئا يف إثبات احلكم سوى إثبات احلصول فقط)1(.

وتصور الواقع قد حيصل للعامل واملجتهد من خالل معرفته هو عن الواقع دون حاجة إىل 
سؤال أحد، وهذا يتم يف حال إحاطة املجتهد بتفاصيل هذا الواقع بحيث يكون متصوًرا 
يف ذهن�ه تص�وًرا دقيًقا كاماًل، كأن يس�أل مثاًل ع�ن وجود رشكات التمويل كوس�يط يف 
بعض املعامالت املالية، فيكون عامًلا بحقيقة رشكات التمويل وكيف يتم دخوهلا كوسيط 

يف املعاملة، وكيفية وحقيقة الوساطة، وغري ذلك مما يلزم لتصور حقيقة اليشء.
وق�د حيصل تصور الواقع عن طريق الس�ائل نفس�ه، بأن يفرس للمجته�د صورة الواقعة 
الت�ي حدثت له ويفصلها بكل وس�يلة تزيل اإلهبام عنها، واملس�تفتي أمني عىل ما خيرب به 

املجتهد، ومن ثم يكون اجلواب عىل حسب بيان املستفتي للواقعة احلادثة له.
وق�د حيصل تصور الواقع من خالل س�ؤال أه�ل االختصاص، وهذا يكون يف املس�ائل 
الدقيق�ة الت�ي ال يمك�ن ألي إنس�ان غ�ري متخص�ص اإلحاط�ة هب�ا وتصوره�ا التصور 
الصحي�ح، وبطبيعة احل�ال ال يلزم أن يكون املجتهد حميًطا بكاف�ة صور الواقع، بل هناك 
م�ن املس�ائل ما يتغيب عنه، ويكفي يف هذا الصدد ق�ول الغري ليحصل تصور الواقع عند 
املجتهد، والغري هنا يلزم أن يكون من أهل االختصاص املحيطني هبذا الواقع، وهو أمني 
ع�ىل م�ا خيرب به؛ ألن احلكم الرشعي ينبني عليه، ومن ثم فعليه أن يدرك عظم املس�ؤولية 

)1( اإلهباج يف رشح املنهاج، ج�1، ص29.
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يف اخلرب)1(.
وبذلك تنطلق دار اإلفتاء املرصية من امُلَس�لرَّمة التي تثبت أن أهلية الفقيه هي جزء أصيل 
وضامنة مهمة يف س�بيل معاجلة الوقائع واملس�ائل بغية تقديم حل�ول وأحكام رشعية هلا، 
فك�ام ينبغي الركيز عىل الضوابط التي يس�ري عليها م�ن يتصدى إلعطاء حكم رشعي يف 
الوقائ�ع واملس�ائل، كذلك ينبغي االهت�امم بأهلية العامل والباحث حت�ى تتوفر فيه رشوط 

االجتهاد ويتدرج يف درجاته ويتحقق بسامت منازله السامية.

 : ل�ث ل�ثا ع ا ر
ل�ف  ا

وى
�ي ل�ف �فط ا

د و�ف ها
�ي ل��ف ل�ي�ي ا

آ
ا

11- متهيد وتقسيم:
آلي�ة االجتهاد وضب�ط الفتوى تركز يف مهنية املفتني وعملي�ة الصناعة الدقيقة للمراحل 
الت�ي مت�ر هبا الفت�وى، وتأيت خربة دار اإلفت�اء املرصية يف إجياد منه�ج دقيق رصني تعتمد 
عليه الفتوى يف هذه املؤسسة العريقة، يظهر من خالله الراكم املعريف لعملية اإلفتاء عرب 

مراحل زمنية متعاقبة.
ونبني هذين األمرين فيام يأيت:

12-أوال: صناعة الفتوى:
مت�رُّ صناعُة الفتوى يف دار اإلفت�اء املرصية وبصورة مجاعية عرب مراحَل يراعى فيها تطبيق 
قواع�د اإلفت�اء الرشعية، وفق ترتي�ب منطقي يف ذهن املفتي، حيول�ه إىل مراحل إجرائية، 
ُتْع�َرف بمراح�ِل الفت�وى األرب�ع، وهي: مرحل�ة التصوي�ر، والتكييف، وبي�ان احلكم، 

والتنزيل )اإلفتاء(، وتفصيلها كام ييل:
13-املرحلة األوىل: التصوير:

وفيها يتم وصف املس�ألة املس�تفَتى عنها وصًفا صحيًحا مطابًق�ا للواقع؛ لتصدر الفتوى 
صحيحًة مرمجة عن الواقع املسؤول عنه، ويف سبيل ذلك يراعي املفتي ما يأيت:

ا بالس�ائل، فيقع ع�بء تصويره ووصف�ه عليه، وقد  )1( ق�د يكون واقع الس�ؤال خاصًّ

)1( ش�وقي إبراهي�م عالم، نح�و منهج ملعاجلة القضاي�ا الفقهية املعارصة، دراس�ة تطبيقية من خالل فت�اوى دار اإلفتاء 
املرصية، بحث غري منشور.
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�ا فُيعَرف بالبحث واالطالع، وقد يكون بس�يًطا فال حيت�اج يف إدراكه إىل كثري  يك�ون عامًّ
ًدا أو مركًبا حيت�اج إىل مراجعة املختصني إلدراك�ه بعوامله املختلفة  عن�اء، وق�د يكون معقرَّ

)عامل األشياء، وعامل األشخاص، وعامل األحداث، وعامل األفكار(.
)2( يراع�ي املفتون يف املس�ائل العلمية التخصصية أمهية االطالع ع�ىل الواقع الصحيح 
م�ن خالل املتخصصني، فيحتاج إىل خماطبة املؤسس�ات واألكاديمي�ات العلمية املختلفة 

من خالل بروتوكوالت التعاون التي تعقدها دار اإلفتاء املرصية يف هذا الشأن.
))( حي�رص املفت�ون يف مرحل�ة التصوي�ر عىل البح�ث يف موضوع الفت�وى عن اجلهات 
األرب�ع التي ختتلف األحكام باختالفها، ويراعون ما قد حيصل من خلط أو اختالط من 

قبل السائل بشأهنا، وهي الزمان واملكان واألشخاص واألحوال.
)4( جيب عىل املفتني يف هذه املرحلة أن يتأكدوا من تعلق السؤال باألفراد أو باألمة؛ ألن 

الفتوى ختتلف باختالف هذين األمرين.
14-املرحلة الثانية: التكييف:

وفيها يتم إحلاق الصورة املس�ؤول عنها بام يناسبها من أشباهها ونظائرها يف أبواب الفقه 
ومسائله، فإذا كان السؤال عن معاملة مالية مثال، فإنه ينظر يف إحلاقها بالعقود املسامة، أو 

أهنا عقد جديد فتدخل يف العقود غري املسامة.
والتكييف حيتاج إىل نظر دقيق، وقد خيتلف العلامء فيه، فيتم الرجيح حينئذ حس�ب قوة 
الدليل، والعمق يف فهم الواقع، وحتقيق املقاصد واملصالح ورفع احلرج، وهي األهداف 

العليا للرشيعة اإلسالمية السمحة.
15-املرحلة الثالثة: مرحلة بيان احلكم:

واحلك�م الرشعي هو خطاب اهلل تع�اىل املتعلق بأفعال املكلف�ني باالقتضاء أو التخيري أو 
الوضع، ويؤخذ هذا من الكتاب والس�نة واإلمجاع، ويتم إظهاره أيًضا بواس�طة القياس 

واالستدالل.
وجيب عىل املفتني أن يكونوا مدركني للكتاب والسنة، ومواطن اإلمجاع، وكيفية القياس، 
ودالالت األلف�اظ العربي�ة، وترتيب األدلة، وط�رق االس�تنباط، وإدراك الواقع إدراًكا 
صحيًح�ا، ويتأت�ى ه�ذا بتحصيلهم لعلوم الوس�ائل واملقاصد كاألص�ول والفقه واللغة 
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واحلدي�ث ونحوه�ا، وبتدريبهم عىل اإلفتاء الذي ينش�ئ لدهيم ملكة راس�خة يف النفس 
يكون�ون قادرين هب�ا عىل ذلك، وكذلك حتليه�م بالتقوى والورع، والعم�ل عىل ما ينفع 
الن�اس ويرفع احلرج عنهم، وحيمل أفعاهلم وأقواهل�م وترصفاهتم وعقودهم وأنكحتهم 

عىل الصحة مهام أمكن ذلك.
16-املرحلة الرابعة: اإلفتاء أو التنزيل:

أي إن�زال ه�ذا احلكم الذي توصلوا إليه عىل الواقع، وحينئذ فال بد هلم من التأكد من أن 
ا مقطوًعا به  هذا الذي س�يفتون به ال َيِكرُّ عىل املقاصد الرشعية بالبطالن، وال خيالف نصًّ
وال إمجاًعا متفًقا عليه وال قاعدًة فقهيًة مستقرًة، فإذا وجدوا شيًئا من هذا فعليهم مراجعة 

فتواهم حتى تتوفر فيها تلك الرشوط.
17-ثانًيا: منهج اعتامد الفتوى:

يرج�ع ال�دور الريادي الذي تقوم به دار اإلفتاء املرصية إىل مرجعيتها العلمية ومنهجيتها 
الوس�طية يف فهم األحكام الرشعية املستمدة من الفقه املوروث عىل نحو من التوافق بني 
الرؤي�ة الرشعية وحاجة املجتمع؛ وذلك جلعل العملية اإلفتائية يف القضايا املعارصة وما 
يعرض عليها من سؤاالت الناس منضبطة ال يشوهبا الفوىض أو التخبط، ويتجىل منهج 

دار اإلفتاء املرصية من خالل علامئها يف اعتامد الفتوى يف عدة نقاط موجزة، هي:
)1( اعت�امد املذاه�ب الس�نية األربع�ة املعروفة املش�هورة )احلنفي�ة واملالكية والش�افعية 
واحلنابل�ة( م�ع االع�راف باملذاهب األخرى، واالس�تئناس هب�ا، بل وترجيحه�ا أحياًنا 

حلاجة الناس، أو لتحقيق مقاصد الرشع.
)2( تتس�ع دائ�رة احلجي�ة يف خترياهتا الرشعيرَّة كثرًيا لتش�مل مذاه�ب املجتهدين العظام: 
كاألوزاع�ي، والطربي، والليث بن س�عد، وغريهم يف أكثر م�ن ثامنني جمتهًدا يف التاريخ 
اإلس�المي، فتس�تأنس بآرائه�م، وقد ترجحه�ا لقوة الدليل، أو لش�دة احلاج�ة إليها، أو 

ملصلحة الناس، أو لتحقيق مقاصد الرشع الرشيف.
))( تلت�زم دار اإلفت�اء بمق�ررات املجام�ع اإلس�المية، وعىل رأس�ها هيئة كب�ار العلامء 
باألزهر الرشيف، وجممع البحوث اإلس�المية )1(، وجممع الفقه اإلس�المي الدويل التابع 

)1( ويف هذا السياق قرر جممع البحوث اإلسالمية يف قراره رقم 71 املنبثق عن جلسته العارشة يف دورته الثالثة والثالثني 
الت�ي عق�دت بتاري�خ 21 صف�ر 1418ه�� املوافق 26 م�ن يونيه 1997م بش�أن موض�وع التأمني عىل احلياة: »س�حب 
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ملنظم�ة التعاون اإلس�المي بجدة، خاص�ة يف القضايا العامة من األمور املس�تحدثة التي 
تشتدُّ حاجة الناس للفصل فيها بشكل مجاعي.

)4( تلج�أ إىل اس�تنباط األحكام من النص�وص الرشعية بالكتاب والس�نة مبارشة، فإن 
نص�وَص ال�رشِع أوس�ُع من كل ذل�ك، فهي أوس�ُع من املذاه�ب الثامنية، وم�ن الثامنني 
جمتهًدا، وكذلك هي أوسُع من مقررات املجامع الفقهية، ولذا تلجأ دار اإلفتاء الستنباط 
احلكم الرشعي مبارشًة من دليله يف الكتاب والس�نة، خاصة فيام مل يوجد يف كل ذلك، أو 
كان موج�وًدا ولكنه ال يتناس�ب مع احلال، ورشط ذل�ك أن تكون النصوص حتتمل هذا 

االستنباط باملعايري التي وضعها األصوليون يف هذا الشأن.
)5( يتم الركيز يف املس�ائل اخلالفية عىل األقوال التي تكون أرفَق بأحوال الناس وأوفَق 
ألعرافه�م وعاداهت�م، فلي�س من ش�أن أم�ني الفت�وى أن يتقص�د خمالفة أع�راف الناس 
وعاداهت�م في�ام اختلف في�ه الفقهاء، اس�تناًدا إىل مقرراهتم عند وق�وع االختالف املعترب، 

وهي:
1- ال ينكر املختلف فيه. 
2- إنام ينكر املتفق عليه.

)- من ابتيل بيشء من املختلف فيه، فله أن يقلد من أجاز.
4- اخلروج من اخلالف مستحب.

)6( كام أن دار اإلفتاء ملتزمٌة بام صدر عنها كمؤسسة عرب العصور، وال تعارض ما صدر 
عنها إال لتغري اجلهات األربع التي تستلزم التغري يف الفتوى، وذلك يف األحكام املبنية عىل 
األعراف والعادات، أو األحكام االجتهادية املختلف فيها بني العلامء، بخالف األحكام 

املجمع عليها؛ فإهنا ال تتغري.
)7( عند نظر املسائل ذات الطابع العلمي التخصيص: كالقضايا الطبية، أو االقتصادية، أو 

املوضوع؛ ألن دار اإلفتاء قد قالت حكمها فيه، واتفق األعضاء عىل قاعدة تتبع يف مثل هذه احلالة، وهي: 
إذا قالت دار اإلفتاء كلمتها يف موضوع معني فال يعرض هذا املوضوع عىل جممع البحوث اإلس�المية، وإذا قال املجمع 
كلمت�ه يف موض�وع معني فيعت�رب موافقة أيًضا من دار اإلفت�اء باعتبار أن املفتي عضو يف املجل�س، ويبلغ كلٌّ من الطرفني 

اآلخر« اه�.
انظ�ر: جمم�ع البح�وث اإلس�الميرَّة قرارات�ه وتوصياته يف ماضي�ه وحارضه، الس�نة التاس�عة والثالثون، الكت�اب الثاين، 

1429ه�/ 2008م، ج1، ص 140- 141.
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البيئية، أو الكيميائية، أو البيولوجية، يتم حتضري النصوص العلمية التي تساعد يف تصوير 
املس�ألة، ويراعى النقل عن الكت�ب املتخصصة املعتمدة، أو يتم إع�داد توصية بمراجعة 
املتخصصني، بدًءا باملؤسس�ات التي قامت دار اإلفتاء املرصية بعقد بروتوكوالت تعاون 

معها، وانتهاًء باملتخصصني الذين ُيعَرفون بالطرق الفردية)1(.
وهب�ذا البي�ان يظه�ر أن االجته�اد اجلامع�ي الذي تق�وم ب�ه دار اإلفتاء خيض�ع لكثري من 
الضواب�ط الدقيقة، ويس�ري وف�ق منهجية منضبطة حم�ددة، مع مالحظة ديموم�ة التأهيل 
الرشع�ي والعلم�ي ألعض�اء العمل الفني هب�ا، بام يؤكد ق�درة االجته�اد اجلامعي الذي 
تقدم�ه دار اإلفت�اء املرصية عىل اس�تيعاب احل�وادث الطارئة ومواجه�ة القضايا اجلديدة 
وإعطائها حكاًم رشعيًّا يتفق والقواعد العامة املوضوعة للوصول إليه، ومن َثمرَّ ال يشوب 
هذه االجتهادات وتلك الفتاوى التخبط أو الفوىض، بام يسهم مسامهًة جيدًة يف استقرار 
املجتمع والنهوض به نحو التقدم واحلضارة، وهو ما سنثبته ونجيل آثاره يف املقالة التالية.

)1( ش�وقي إبراهي�م عالم، نح�و منهج ملعاجلة القضاي�ا الفقهية املعارصة، دراس�ة تطبيقية من خالل فت�اوى دار اإلفتاء 
املرصية، بحث غري منشور، ص17، 18.
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 املقالة الثالثة: 
فتاوى دار اإلفتاء املصرية واستقرار اجملتمع

18-متهيد وتقسيم:
من املقرر الثابت أن حتقيق االس�تقرار أصٌل يقوم عليه صالُح أمور الدنيا واس�تقامة دين 
الناس وأحواهلم، بل نالحظ يف القرآن الكريم والس�نة النبوية املطهرة وعمل األمة سًلفا 
وخلًفا كثرًيا من اإلجراءات والترشيعات واألحكام التي تؤيد االستقرار وتثبت دعائمه 
وأركانه، وحتث عليه، وتعمل عىل قطع أي سبب يؤدي إىل الفساد أو الفوىض أو التخبط 

أو االضطراب. 
وتفص�ح الفت�اوى واالجته�ادات الصادرة ع�ن دار اإلفت�اء املرصية عن ركائَز وس�امٍت 
يعتمد عليها املجتمع يف حتقيق االستقرار والتقدم، غري أنه يالحظ أن ما سنذكر منها يعد 
ا هل�ا، وإال فإهنا من الكثرة بحيث يكون من  نموذًجا ومثااًل، وليس حرًصا واس�تقراًء تامًّ
العس�ري اإلحاط�ُة هبا يف مثل هذا البحث، لذا نقترص عىل إي�راِد عدِة نامذَج من فتاوى دار 
اإلفتاء أس�همت يف استقرار املجتمع والنهوض بدعائمه عرب جماالته املختلفة، وذلك فيام 

يأيت.
19-حقوق اإلنسان: 

أصبحت مس�ألة حقوق اإلنس�ان اليوم من املوضوعات التي تتص�در اهتاممات املجتمع 
الدويل وتتعدد فيها وجهاُت النظر وتتباين املواقُف، مما يش�وش األذهاَن ويفس�ح املجاَل 
للمزاي�دات واملغالط�ات، ك�ام أن مس�ألة حقوق اإلنس�ان ق�د صارت الي�وم عند بعض 
الباحثني فيها مدخاًل إىل تش�ويه صورة العامل اإلسالمي، وإىل اإلرضار بسمعة املسلمني، 

بل وإىل النرَّْيل من اإلسالم والطعن يف رشيعته.
وق�د تناول�ت دار اإلفتاء املرصي�ة هذه القضي�ة بالبحث ابتغ�اَء توضيِح مع�امل ومفاهيم 
حقوق اإلنسان يف اإلسالم مع نقد االجتاهات املخالفة)1(، وإبراز أوجه التميز بني حقوق 
اإلنس�ان يف اإلس�الم وبني ما ورد بش�أن ذلك يف اإلعالنات والعهود واملواثيق الدولية، 

وهي:

)1( فتوى رقم 194 لسنة 2011م.
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أواًل: م�ن حيث األس�بقية واإللزامية حيث مررَّ عليها أكثُر م�ن أربعة عرش قرًنا، والوثائق 
الدولي�ة ولي�دة العرص احلدي�ث، كام أن حق�وق اإلنس�ان يف املواثيق الدولي�ة عبارة عن 
توصيات أو أحكام أدبية، أما يف اإلس�الم فهي فريضة تتمتع بضامنات جزائية؛ حيث إن 

للسلطة العامة حقرَّ اإلجبار عىل تنفيذ هذه الفريضة.
ثانًيا: من حيث العمق والشمول ألن مصدرها هو كتاب اهلل وسنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص، أما مصدر 
احلق�وق يف القوان�ني واملواثي�ق فهو الفك�ر البرشي، والب�رش خيطئون أكثر مم�ا يصيبون، 
ويتأث�رون بطبيعته�م البرشية بام فيها م�ن ضعف وقصور وعجز ع�ن إدراك األمور، بل 

وحتيز يف كثري من األحيان، كام أهنا يف اإلسالم تشمل مجيع احلقوق.
ثالًثا: من حيث احلامية والضامنات حيث إهنا يف اإلسالم جزٌء من الدين جاءت يف أحكام 
إهلي�ة تكليفي�ة هلا قدس�ية حتد م�ن العبث هبا، وجتعله�ا أمانة يف عن�ق كل املؤمنني، فكون 

حقوق اإلنسان متثل عقيدة وسلوًكا طبيعيًّا لإلنسان هو الضامن الوحيد الحرامها.
ب�ل إن لإلس�الم مزي�ًة فوق ه�ذا أنه ال يرف�ض أي يشء في�ه مصلحة للب�رش وحيقق هلم 
الس�عادة دنيا وأخرى، بل إنه يس�ارع إىل االش�راك فيها، لذا ملا سعى املجتمع الدويل إىل 
حتري�ر العبيد وإلغاء الرق، كان املس�لمون أول املوقعني ع�ىل اتفاقات حتريم الرق؛ ألهنم 
فهموا عن رس�ول اهلل -صىل اهلل عليه وآله وس�لم- وهو يتحدث عن حلف الفضول يف 
دار اب�ن جدع�ان حي�ث اجتمعت قريش وتعاه�دت عىل نرصة املظلوم حي�ث قال: ))لو 

أدعى به يف اإلسالم ألجبت(()1(.
لذا قبل املس�لمون مجيع العهود واملواثيق الدولية التي حتض عىل احرام حقوق اإلنس�ان 

إال بعض التحفظات عىل بعض اجلزئيات الفرعية والتي ال تتفق مع رشيعة اإلسالم.
وال ري�ب أن ه�ذه احلقوق إذا م�ا أخذت بعني االعتبار يف التنظ�ري والتطبيق حتقق العدل 
وتثب�ت احلق، فتنمحي كل أثارة من ظلم وإجح�اف، فال متييز بني فرد وآخر ألي اعتبار 
ا زائًدا عىل  س�وى التقوى والعم�ل الصالح، وحتى ه�ذا االعتبار ال يعطي لصاحب�ه حقًّ
غ�ريه، ولكن�ه فقط يفرض التقدير واالحرام له من املجتمع دون حماباة أو نيل ما ليس له 

بحق.

)1( الس�نن الك�ربى للبيهق�ي، كتاب قس�م الف�يء والغنيمة، باب إعط�اء الفيء عىل الدي�وان ومن يقع ب�ه البداية، رقم 
 .1(080
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20-قضايا املرأة املسلمة:
ال شك أن املرأة دعامة أصيلة للمجتمع اإلنساين، رفع اهلل مكانَتها إىل منزلة سامية، لَيِكَل 
إليه�ا أرشف املنازل حيث الربية والتنش�ئة والتعليم والتوجيه، م�ع احتامل تكربُّ الرجل 
وقس�وته، ومشقة احلمل، ووصب الوضع، وس�هر الليايل بجوار وليدها، وما تعانيه من 

رعاية أرسهتا والقيام عىل شؤوهنا بقلب عطوف ونفس راضية.
وق�د ثب�ت واقًع�ا أن امل�رأة أضحت عائال أساًس�ا تش�ارك الرجل مهوم حيات�ه، بل تقوم 
بمفردها عىل ش�ؤون األرسة يف أحوال كثرية، وال جرم فاإلس�الم قد أباح هلا ما للرجل 
م�ن موارد الكس�ب، وجعل هل�ا ذمًة ماليًة مس�تقلًة، واعت�رب ترصفاهتا ناف�ذًة يف حقوقها 
املرشوع�ة، ومنحه�ا احلقرَّ يف مبارشة مجيع احلق�وق املدنية ما دامت تتناس�ب مع طبيعتها 
الت�ي خلقه�ا اهلل تعاىل عليه�ا، ومع ذلك مل يوجب عليهن من الواجب�ات املالية نصف ما 

وضعه عىل الرجال إال أن تتفضل بالتربع بذلك فتكون هلا املنة.
وهذا ال يعني أن املرأة قد تصبح يوًما يف غنًى عن العيش اهلادئ يف كنف الرجل، ال تبايل 
أي حياة حتيا؛ إذ مصري ذلك هو تفسخ الروابط االجتامعية، ثم الفوىض املطلقة، ومن َثمرَّ 

الرجوع باإلنسانية تارخًيا بعيًدا إىل الوراء !
وبذلك احتلت قضايا املرأة املسلمة مساحًة كبريًة من البحث والدرس يف الوقت املعارص 
يف حماولة لبيان احلكم الرشعي فيام يستجد للمرأة من قضايا، سواء من الناحية السياسية 

أو االجتامعية.
وق�د أس�همت دار اإلفت�اء املرصية م�ن خالل علامء أمان�ة الفتوى مع ش�خص املفتي يف 
القضاي�ا املعارصة للمرأة املس�لمة مس�امهًة جادًة، وكان مس�لكها فيها مبنيًّا عىل أس�اس 
النظ�ر الصحيح ل�دالالت النصوص دون اعتبار للمصالح املزعومة من قبل باحثي هذه 

القضايا.
ومم�ا يؤي�د هذا أن قضايا امل�رأة أخذت حيًزا كبرًيا من فت�اوى دار اإلفتاء املرصية)1(، وقد 
وردت فيه�ا أح�كاٌم رشعيٌة رائق�ة تنبُض بروح اإلس�الم، وحتمل يف طيرَّاهتا ع�زًة ورفعًة 
ملكانة املرأة يف اإلسالم، بام يربهن عىل أن املرأة يف اإلسالم مل تكن عرب تارخيه التليد قضيًة 

)1( مجعت يف كتاب »فتاوى وأحكام املرأة يف اإلسالم«، صدر عن دار اإلفتاء سنة )5)14ه�/ 2014م(.



29

االجتهاد الجماعي وأثره في استقرار المجتمعات

يرمي فيها كلُّ صاحِب رأي بسهم، كام مل تكن ساحًة للنقاش واجلدال العام ختتلف حوله 
اآلراء، وتتنوع فيه النظريات.

21-قضايا األرسة:
األرسة هي األساس الذي بقدر ما يكون راسًخا متينًا يكون رصح املجتمع وبناؤه شاخمًا 
منيًع�ا، وم�ن ثمرَّ كانت عناية اإلس�الم ب�األرسة عنايًة بالغ�ًة، فاألرسُة ليس�ت جمرد إطار 
عادي يترصف فيه كل فرٍد بمحض حريته وإرادته، وإنام هي إطار حتكمه ضوابُط وحتيطه 
أح�كام الرشع الرشيف التي ُترتِّب عىل الزوجني وظائَف ومهامرَّ مقدس�ًة جتاه بعضهام أو 

جتاه أبنائهام، بل كل َمن حوهلام.
وحتى تؤدي األرسة وظائفها املنوطة هبا كام ينبغي، ال بد أن تقوم عىل دعائَم قويٍة وأسٍس 
ثابت�ٍة، بحيث إذا غابت تلك الدعائم ص�ارت كياًنا ضعيًفا قاباًل للكرس أو النقض يف أي 

وقت.
ه�ذه الدعائ�م واألس�س تتمثل يف أح�كام الرشع الرشي�ف التي ش�ملت األرسة يف كل 

مراحلها وأحواهلا.
وع�ىل الرغم من هذا الس�ياج املتني، فقد أصيبت العالقة القائم�ة بني األزواج بالرشوخ 
والتصدع�ات خاص�ة يف اآلونة األخرية، والت�ي ألقت بظالهلا القامتة ع�ىل عالقة األبناء 

باآلباء، مما هيدد أمن األرسة وسالمتها مما يرض بالتبعية أمن املجتمع وسالمته.
ن من باحث�ني رشعيني واجتامعيني  م�ن أجل ذلك ش�كلت دار اإلفتاء فريًق�ا علميًّا يتكورَّ
لكتابة دليل لألرسة؛ لرصد أبرز املشكالت األرسية ومناقشتها، واقراح احللول الرشعية 
والنفس�ية واالجتامعية هلا، مثل: دراس�ة مش�كلة أطفال الش�وارع، وكيفي�ة كفالة الطفل 
جمهول النس�ب، واألرسة البديلة، ودراس�ة الظواهر الس�لبية كظاهرة التحرش اجلني، 
وكذل�ك تقدي�م اإلجابة عن األس�ئلة التي يثريها املتش�ككون يف اإلس�الم، ثم التعريف 

باإلسالم للراغبني يف فهم أحكام الرشع الرشيف، خاصة أحكام األحوال الشخصية.
وق�د اس�تهدفت دار اإلفتاء من وضع ه�ذا الدليل أن يكوَن حتت نظر كل مهتم بش�ؤون 
األرسة خاصة السادة القضاة بمحاكم األرسة، واإلخصائيني االجتامعيني الذين يعملون 
يف ه�ذه املحاكم أو يف مؤسس�ات ح�ل النزاعات األرسي�ة، أو يف املنظامت غري احلكومية 
املهتمة بش�ؤون األرسة، واملدرسني يف املؤسس�ات التعليمية وأساتذة اجلامعات ومراكز 
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البحث العلمي املهتمة باألرسة، واآلباء واألمهات، كل ذلك هبدف توفري بعض املعارف 
العلمي�ة لتكون يف متناوهلم عن كل ما خيص ش�أن األرسة وأمورها ومش�اكلها واحللول 

الرشعية هلا)1(.
22-مسائل العادات والتقاليد:

تع�رف العادة بأهنا ما اس�تمر عليه الناس وعادوا إليه مرة بع�د أخرى، وهي مجع »عادة« 
ْربة والتامدي يف اليشء حتى يصري له  مأخ�وذة من )ع و د(، والَعْود الرجوع، والع�ادة الدُّ

سجية)2( .
وعليه فاملعنى اللغوي للعادة مالحظ فيه الترَّكرار، وهو منشأ التسمية.

أم�ا تعري�ف »العادة« يف االصطالح، فهن�اك اختالٌف بني العلامء يف التعريف ناش�ٌئ عن 
فها بأهنا: »ما استمر  اعتبار العالقة بني العادة والعرف، فمن رأى أهنام لفظان مرادفان عررَّ

الناس عليه عىل حكم العقول، وعادوا إليه مرة أخرى«))(.
ومن العلامء من جعل بني العادة والعرف العموم واخلصوص املطلق، لكنهم اختلفوا يف 
التوصيف عىل رأيني: األول: جعل العرف أعم، والعادة قساًم من العرف، فالعادة ختتص 
بالفع�ل. يق�ول ابن اهلامم: »العادة: وهي األمر املتكرر ولو م�ن غري عالقة عقلية، واملراد 

هنا: العرف العميل«)4(.
وللفتوى تأثري قوي عىل عادات املجتمع وتقاليده، س�واء من جهة ترشيدها أو تسديدها 
واملحافظة عليها ضد التش�ويه الذي يس�تهدف انس�الخ املجتمع من هويته ومكتس�باته، 
ت، كام يظهر مدى تش�تت  ب�ام يس�اعد املجتمع عىل اس�تقراره، وتقويم عادات�ه إذا اعوجرَّ

املجتمع وتشوهه لو وكل األمر إىل غري أهله.
ومن النامذج التطبيقية يف هذه القضية:

)1( دليل األرسة يف اإلسالم، دار اإلفتاء املرصية، اجلزء األول، سنة 4)14ه�/ )201م.
)2( معج�م مقايي�س اللغ�ة 4/ 181، ط. دار الفك�ر، لس�ان العرب )/ 15)، م�ادة )عود( بت�رصف، ط. دار صادر، 

املصباح املنري، ص6)4، مادة )عود(، ط. دار الفكر.
))( التعريفات، ص188، وغمز عيون البصائر 1/ 295، ط. دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل، س�نة 1405ه�، نرش 

العرف، ضمن جمموعة رسائل ابن عابدين 2/ 114.
)4( تيسري التحرير 1/ 86)، ط. دار الفكر.
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23- االحتفال باملولد النبوي:
املول�د النب�وي الرشيف إطاللة للرمحة اإلهلية بالنس�بة للتاريخ الب�رشي مجيعه؛ فلقد َعربرَّ 
الق�رآن الكري�م عن وجود النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص بأنه »رمحة للعاملني«، وه�ذه الرمحة مل تكن حمدودة، 
فهي تش�مل تربيَة البرش وتزكيتهم وتعليمهم وهدايتهم نحو الرصاط املستقيم وتقدمهم 
ع�ىل صعي�د حياهتم املادية واملعنوية، كام أهنا ال تقترص عىل أهل ذلك الزمان، بل متتد عىل 

امتداد التاريخ بأرسه.
وق�د بين�ت الفت�وى االحتف�ال باملعنى املقص�ود يف هذا املق�ام، فهو ال خيتل�ف كثرًيا عن 
معن�اه يف اللغ�ة؛ إذ املراد من االحتفال بذكرى املول�د النبوي هو جتمع الناس عىل الذكر، 
واإلنشاد يف مدحه والثناء عليه ملسو هيلع هللا ىلص، وإطعام الطعام صدقة هلل، إعالًنا ملحبة سيدنا رسول 

اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وإعالًنا لفرحنا بيوم جميئه الكريم ملسو هيلع هللا ىلص.
ويدخ�ل يف ذلك ما اعتاده الناس م�ن رشاء احللوى والتهادي هبا يف املولد الرشيف؛ فإن 
الته�ادي أم�ٌر مطل�وٌب يف ذاته، مل يقم دليل ع�ىل املنع منه أو إباحت�ه يف وقت دون وقت، 
ف�إذا انضمت إىل ذلك املقاصد الصاحلة األخرى كإدخال الرسور عىل أهل البيت وصلة 
األرحام، فإنه يصبح مستحبًّا مندوًبا إليه، فإذا كان ذلك تعبرًيا عن الفرح بمولد املصطفى 
ملسو هيلع هللا ىلص كان أشد مرشوعيًة وندًبا واستحباًبا؛ ألن للوسائل أحكاَم املقاصد، والقول بتحريمه 

أو املنع منه حينئذ رضب من التنطع املذموم.
م�ع التنبي�ه ع�ىل أنه ال يق�دح يف ه�ذه املرشوعية م�ا قد حيدث يف ه�ذه املواس�م الرشيفة 
املبارك�ة من أم�ور حمرمة؛ بل ُتقام هذه املناس�بات مع إنكار ما ق�د يكتنفها من منكرات، 
وُينبرَّ�ُه أصحاهب�ا إىل خمالفة هذه املنكرات للمقصد األس�اس ال�ذي أقيمت ِمن أجِله هذه 

املناسبات الرشيفة)1(.
24- حتية الَعَلم والوقوف للسالم الوطني:

حتية الَعَلم والوقوف للس�الم الوطني من املامرس�ات واألفعال التي ارتبطت عند الناس 
بح�ب األوط�ان، وتواضعوا عىل داللتها عىل ذلك، فصارت بذلك وس�يلة عامة للتعبري 
ر يف قواعد الرشيعة أن الوسائل  عن حب األوطان وإظهار االنتامء وتأكيد الوالء، وقد تقررَّ
ر يف أدلة  هل�ا أحكاُم املقاصد، ف�إذا كان حب الوطن ِمن املطلوبات الرشعية ك�ام هو متقررَّ

)1( فتوى رقم 4) لسنة )201م.
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الرشيعة، فإن وس�يلَته اجلائزَة يف أصلها تك�ون كذلك مرشوعًة مطلوبًة، ويتأكد ذلك إذا 
كان ع�دُم القيام أمارًة عند الناس عىل عدم االحرام، وتركه مش�عًرا برك االحرام، فإن 
د، فيتعنيرَّ فعُله حينئٍذ؛ دفًعا ألس�باب النفرة والش�قاق، واس�تعامال حلس�ن  الوق�وف يتأكرَّ

األدب ومكارم األخالق)1(.
25-الدفن يف الفساقي:

اعت�اد املرصيون الدفن يف غرف مبنية حت�ت األرض أحياًنا وفوق األرض أحياًنا أخرى؛ 
نظًرا لطبيعة األرض املبني عليها، مع تنفيذ عينني )عني للرجال وعني للحريم(، مع بناء 

مظلة )اسراحة(.
فقد أجازت دار اإلفتاء الدفن يف الفس�اقي حمكمة اإلغالق، وأن الدفن فيها دفٌن رشعيٌّ 
ُقون ِمن العلامء، مع مراعاة عدم فتح القرب  ُه امُلَحقِّ صحي�ٌح جرى عليه عمل الناس، وَأَق�ررَّ

عىل امليت إلدخال ميٍت آخر قبل باَِله، إالرَّ إذا مل يكن للميت اآلخر مدفٌن آخر غريه.
وأما بناء مظلٍة واس�راحٍة عىل القرب فهو أمٌر ُمْسَتْحَس�ن؛ ألن في�ه إعانًة عىل زيارة املوتى 
والسالم عليهم والدعاء هلم وقراءة القرآن الكريم وِهَبة ثوابه إليهم، وكلها أموٌر مرشوعٌة 
جاءت هبا األحاديث النبوية واآلثار عن الس�لف الصالح وجرى عليها عمل املس�لمني 
عرب القرون، لكن يراعى فيها أالرَّ تكون فوق القرب مبارشًة؛ للنهي عن اجللوس فوقه، بل 

تكون يف فنائه وِجَواره)2(.
26-املجال الطبي:

ل�دار اإلفت�اء املرصي�ة َدور رائد يف بحث املش�كالت الطبية التي حت�دث يف الواقع، فعىل 
سبيل املثال:

27-تأجري األرحام أو إعارهتا: 
وهي مس�ألة مش�كلة واقعة يف بعض بالد الغرب يف الوقت احلارض، بل وجدت فتاوى 
يف بع�ض بلدان املس�لمني تبيح تأجريها، بدعوى وج�ود ضوابط هلذا احلكم أو اإلباحة، 
والواق�ع أن الق�ول بالضواب�ط ال يكف�ي لإلباح�ة يف ه�ذه احلال�ة، ذل�ك أن�ه فضاًل عن 
اضط�راب الضواب�ط فيه�ا، إال أن القول باإلباحة يؤدي إىل مفاس�َد كب�ريٍة، فاحلقُّ مع ما 

)1( فتوى رقم 295 لسنة 2012م.

)2( فتوى رقم 247 لسنة )201م.
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ذهب إليه املانعون)1(.
ويف خصوص موقف دار اإلفتاء نجده مل يقف هبا عند حد املنع فقط، بل أعطى األساس 

الذي ينبني عليه وهو توصيف الفعل عىل أنه زًنا وإن مل يرتب عليه احلد الرشعي)2(.
وال ري�ب أن ذلك لو أبيح فس�يتبعه اضطراب يف حياة الطف�ل؛ حيث إن هناك طرًفا ثالًثا 
غري الزوج صاحب النطفة والزوجة صاحبة البويضة، وال يمكن اجلزم مع وجود الطرف 
الثال�ث بتحديد األم احلقيقية هلذا الطفل: فهل األحق به صاحبة البويضة التي خَتَلرََّق منها 
الطفل ومحل كل خصائصها الوراثية، أو األحق به األم احلاضنة صاحبة الرحم الذي تم 

فيه نموه وتطوره وتبدله حتى صار جنينًا مكتماًل؟!!
28-التلقيح الصناعي بعد وفاة الزوج:

ويف قضي�ة أخ�رى، هي من نت�اج التطور االجتامع�ي واحلضاري ال�ذي أمل باملجتمعات 
املع�ارصة، وهي قضي�ة التلقيح الصناعي بعد وف�اة الزوج؛ إذ يتم أخ�ذ حيوانات منوية 
للزوج املتوىف حمفوظة يف مركز املني، ويتم إدخاهلا إىل رحم زوجته، وهذه القضية شغلت 
االجته�اد الفقه�ي، وق�د أدلت دار اإلفت�اء املرصية بدلوه�ا، حيث أفت�ت بحرمة وضع 
زوج�ة املتوىف عنها زوجها للبييضة املخصبة من زوجها املتوىف يف رمحها النقضاء العالقة 
الزوجية بالوفاة، وهو ما ذهب إليه جممع البحوث اإلس�المية يف قراره رقم ))12- 2( 
املنبثق عن جلس�ته العارشة من جلسات الدورة السابعة والثالثني التي عقدت بتاريخ 4 
حمرم لس�نة 1422ه� املوافق 29 مارس لس�نة 2001م، وفيه: »ه�ذا الفعل حمرم رشًعا؛ 
ألن�ه وض�ع حيوانات منوية م�ن رجل يف امرأة ص�ارت أجنبية عنه، وق�د قطع املوت ما 

بينهام«.
وق�د عللت دار اإلفتاء الذه�اب إىل احلرمة يف هذه القضية بأنه ما دامت انقطعت باملوت 
العالق�ة الزوجي�ة من الناحية اجلنس�ية بني الزوج وزوجته، فتخصي�ب بييضات الزوجة 
باحليوانات املنوية املأخوذة من الزوج حال حياته وقبل الوفاة، ونقل هذه األجنة املخصبة 
إىل الزوج�ة أصب�ح نقاًل ليشء غريب منفصل عنها؛ إذا املرأة ق�د صارت أجنبيًة عن هذا 

)1( انظ�ر: فت�وى دار اإلفتاء رقم 875 لس�نة 1999م، كام صدر قرار مؤيد للفتوى باملنع من جممع البحوث اإلس�الميرَّة 
رقم )1( املنبثق عن جلسته املنعقدة يف 29/ )/ 2001م.

)2( انظر: فتوى دار اإلفتاء رقم 85 لسنة 1987م.
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الزوج بوفاته، ولذلك حيل هلا أن تت�زوج من غريه بعد االنتهاء من العدة.
وعلي�ه فل�و تم تلقيح بييض�ة املرأة حال موت زوجها من منيه ال�ذي ُأخذ منه قبل وفاته، 
ووضعت هذه البييضة املخصبة يف رمحها، ومحلت ثم ولدت، ال تصح نس�بة ذلك الولد 
إلي�ه رشًعا، ويعامل معاملة ولد الزنا، فينس�ب إليها ال إىل الزوج املتوىف؛ إذ الزوج وقت 

التلقيح ليس حمالًّ صاحلًا لإلحبال.
واشراط حتقق حياة كلٍّ من الزوجني وقت أخذ املني من الرجل، وكذا أخذ البييضة من 
امل�رأة، مع اس�تصحاب وجوب حياهتام حال التخصي�ب -رشُط صحٍة، ال جيوز اإلقدام 
عىل فعل يشء من هذا القبيل إال بعد حتقق وجوده، وهو قياس عىل ما نصرَّ عليه الفقهاء 
يف لزوم أن يكون اإلنزال واالس�تدخال مًعا يف حال قيام الس�يدية ب�ني الويل وَأَمتِه، وإال 

فام الفرق؟))(.
وهذا اجتاه جدير بالتأييد؛ ذلك أنه فضاًل عن انحالل عقدة النكاح باملوت، وهي األساس 
الذي يستند إليه يف ترتيب العالقات املتبادلة بني الرجل واملرأة ووضع احلدود التي تسري 
يف نطاقه�ا، وبغ�ري هذه العق�دة ال يمكن احلديث عن عالقات أو حق�وق من هذا القبيل 
بينه�ام، فإن احلاجة ليس�ت داعية إىل الق�ول بإباحة مثل هذا الت�رصف؛ إذ إهنا مندفعة بام 
كان عليه الزوجان حال احلياة، ثم ما احلاجة الدافعة أصاًل إىل حفظ املني ملا بعد الوفاة؟

ال ريب أن هذا ترف علمي ال خيدم البرشية يف يشء، بل يؤدي إىل االنتكاسة اخللقية التي 
ينبغي أن ينأى العلم الرشيد عنها.

29-املجال االقتصادي:
وهيت�م ه�ذا املج�ال بنش�اط اإلنس�ان يف حماولت�ه ح�ل املش�كلة االقتصادية، واملش�كلة 
االقتصادي�ة تدور حول حاجات اإلنس�ان ورغباته من جهة ووس�ائل قضائها من س�لع 
وخدم�ات من جهة أخرى)4(، وال ش�ك أن كل ما يؤثر يف وس�ائل قض�اء هذه الرغبات 
واحلاج�ات تلقائيًّ�ا يؤث�ر يف اقتصاديات املجتمع، ويظه�ر هذا التأثري يف جم�ال اإلفتاء يف 
قضاي�ا املعامالت املالية والوقف والزكاة والصدقات ونحوها، ومن أمثلة ذلك مما أفتت 

فيه دار اإلفتاء برأي مجاعي:
))( فتوى دار اإلفتاء رقم 87 لسنة 2010م.

)4( االقتصاد املعارص، للدكتور عبد العزيز مرعي، والدكتور منيس أسعد عبد امللك، ص9، مطبعة أمحد خميمر، الطبعة 
األوىل 1961م.
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:)FOREX( 30-جتارة بورصة العمالت األجنبية
»الفورك�س FOREX« منتج اقتصادي مايل ابتكره س�امرسة العمالت األجنبية جلذب 
األف�راد الراغبني يف اس�تثامر أمواهلم وحتقيق أرباح عالية إىل ممارس�ة االجتار يف العمالت 
النقدية الدولية؛ حيث تتم املضاربة عن طريق رشاء وبيع العمالت األساس�ية التي حتوز 
 Foreign« ع�ىل احلصة األساس�ية م�ن العمليات يف س�وق رصف العمالت األجنبي�ة
)العمل�ة   )USD( األمريك�ي  ال�دوالر  Exchange Market«، وه�ي عم�الت: 
األساس�ية(، والي�ورو )EUR(، واجلنيه اإلس�رليني )GBP(، والفرنك الس�ويرسي 

.)JPY( والني الياباين ،)CHF(
وُتس�َتخَدُم يف ه�ذه املعامل�ة نظ�م إلكروني�ة رقمي�ة حديث�ة ُتوظرَّ�ف م�ن خالل ش�بكة 

االتصاالت واملعلومات العاملية )اإلنرنت(، يف سوق مفتوح طوال ساعات اليوم.
وتت�م عمليات رصف العمالت األجنبية يف هذه الس�وق من خالل م�ا يعرف ب�»أزواج 
العم�الت«، وذل�ك يف مقاب�ل ال�دوالر األمريك�ي أو أي عمل�ة مقابل عمل�ة أخرى يف 
ُد س�عُر حتويل العملة املعينة بالنس�بة لعملة أخرى من خ�الل آلية العرض  القيم�ة، وحُيدرَّ
والطلب للتحويل الذي ال بدرَّ فيه من موافقة الطرفني عىل السعر وإمتام عملية التحويل.
وسوق رصف العمالت األجنبية هو سوق افرايض؛ حيث تتم الصفقات فيه عن طريق 
االتص�ال اهلاتفي واإلنرن�ت يف وقت واحد بني مئات البنوك حول العامل بمئات املاليني 

من الدوالرات ُتباع وُتشَرَى كلرَّ بضع ثوان.
وجيم�ع س�وق الفورك�س أرب�ع أس�واق إقليمي�ة: األس�رالية، واآلس�يوية، واألوربية، 
واألمريكي�ة. وتس�تمر عملي�ات املتاجرة فيه كل أي�ام العمل، ويعمل الس�وق عىل مدار 
الس�اعة )أي 24 س�اعة يف الي�وم(، وُيالَح�ظ هدوء نس�بي من الس�اعة 20.00 الثامنة 
مس�اء وحتى 01.00 الواحدة صباًحا بتوقيت جرينتش، وُيعزى ذلك إلغالق بورصة 
نيويورك يف الثامنة مساء وبدء بورصة طوكيو العمَل يف الواحدة صباًحا، واحلجم اليومي 

لتداول العمالت يف سوق الفوركس يصل إىل ) ترليون دوالر.
ويتن�وع املتعامل�ون يف س�وق رصف العم�الت الدولية بني البن�وك املركزي�ة، والبنوك، 

وسامرسة النقد األجنبي، واألفراد، والرشكات.
ومن خالل هذا البيان حلقيقة معاملة »الفوركس« FOREX يتضح أهنا ليست املعاملة 
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 Foreign Exchange« الوحي�دة الت�ي جت�ري يف س�وق رصف العم�الت األجنبي�ة
Market«، بل هذه السوق جماٌل ملامرسة هذه املعاملة ومعامالت أخرى غريها.

وم�ن أه�م املعام�الت ذات الصل�ة بمعاملة »الفورك�س« FOREX والت�ي متارس يف 
س�وق النقد األجنب�ي: املعامالت يف البنكنوت، ويف التحوي�الت، واملعامالت احلارضة 
)Spot(، واملعام�الت اآلجل�ة )Forward(، واملس�تقبليات )Futures(، ومقايض�ة 

.)Options( واالختيارات ،)Swaps( العمالت
ومعاملة الفوركس من املعامالت ذات التفاصيل الفنية الدقيقة، وهناك عدد من املامرسني 
هلذه املعاملة يف سوق تبادل العمالت، وقد قابلت أمانة الفتوى بدار اإلفتاء املرصية عدًدا 
م�ن اخلرباء الذين يمثلون أهم نوعني من هؤالء املامرس�ني هل�ذه املعاملة؛ فقابلت خرباء 

يمثلون البنوك، وخرباء يمثلون رشكات السمرسة.
وكان من أهم ما نبرَّه عليه خرباء البنوك يف هذا السياق:

- أن التعامل بنظام الفوركس مع البنوك يضيف عنرًصا من احلامية للمس�تثمر يتمثل فيام 
يتعل�ق باألعراف والتقالي�د البنكية التي جتعل البنوك عند اخلالف مع املس�تثمر حريصة 

عىل حل هذا النزاع بصورة حتافظ عىل سمعتها البنكية.
 )Demo, Software( يدرب�ون املس�تثمر ع�ىل ن�امذج )وأن الوس�طاء )الس�امرسة -
عن�د بداية التعامل، وه�ذه النامذج ال تعرب عن احلركة احلقيقية للتعامل يف أس�واق تبادل 

العمالت؛ فإن الثرَّانيَة تؤثر فيها.
ا يف عامل الوس�اطة يف هذه املعاملة، وخاصة يف جانب تقليل  - وأن اخلربة عامل مهم جدًّ

احتامالت اخلسائر، ولكن تبقى هذه االحتامالت هي األعىل يف األسواق املالية.
وكان من أهم ما نبرَّه إليه خرباء الرشكات العاملة يف نشاط الفوركس:

- أن كثرًيا من الرشكات التي تقوم بجمع األموال من املس�تثمرين الراغبني يف العمل يف 
ه�ذه املعاملة وتقوم بدور السمس�ار، قد تكون يف احلقيقة جمرد سمس�ار لرشكة أكرب هي 

التي تنفذ عمليات التبادل يف سوق تبادل العمالت.
- وأن هناك رشكات كربى تعمل يف هذا النش�اط ذات قوانني صارمة حتاول من خالهلا 
الوصول لثقة املس�تثمر، ولكن يبقى األس�اس يف تعامل املس�تثمر مع هذه الرشكات هو 

الثقة هبا.



37

االجتهاد الجماعي وأثره في استقرار المجتمعات

كام مل َيُفْت أمانَة الفتوى بدار اإلفتاء املرصية االستعانُة باخلرباء من علامء االقتصاد؛ حيث 
قابلتهم األمانة، وكانت أهم نتائج النقاش معهم:

- أن معامل�ة الفوركس حتتاج إىل دراس�ة عميقة لتش�عبها وفنياهتا الدقيقة؛ كش�أن صور 
التعام�ل يف س�وق ال�رصف، إضاف�ة إىل احلاج�ة الش�ديدة لضب�ط رشوط ه�ذه املعاملة 

والتكييف الصحيح هلا.
- أن�ه جي�ب االنتباه إىل أن هناك حس�ابني: أحدمها يف البنك بالرصي�د األصيل، واآلخر: 
حس�اٌب وسيٌط للمتاجرة، وهذا احلساب الوس�يط -كام هو معلوم يف املحاسبة- مؤقت 
ل معام�الت حقيقية للدائنية واملديونية، وحتاًم ال ب�د أن يكون رصيُده يف هناية  وال يس�جِّ
املعامل�ة صفًرا، وبن�اء عىل ذلك فإنه يصعب تص�ور الرشاء والبي�ع الفعليني يف مثل هذا 

النمط من املعامالت.
- أن�ه جي�ب التأكي�د كذل�ك عىل مراع�اة مس�ألة البيع عىل املكش�وف لكمية م�ن العملة 

واهلامش املرشوط.
- أنه مل ُتَتْح حتى اآلن رشوٌط واضحة للعالقة بني املتعامل والسمس�ار الوس�يط، فليس 

هناك إال أوراق دعائية للنشاط فحسب.
وهناك أمور مهمة تتعلق بواقع ممارسة معاملة الفوركس هي من متام تصويرها، وهي:

أواًل: من أهم سامت سوق رصف العمالت األجنبية التي متيزها عن غريها من األسواق 
املالي�ة أهن�ا أكث�ر هذه األس�واق خماط�رة عىل اإلط�الق؛ حي�ث ترتفع نس�بة املخاطرة يف 
املعام�الت التي جتري فيها ارتفاًعا يصعب معه -إن مل يكن مس�تحيال- التنبؤ باألس�عار 
ألي عمل�ة؛ نظ�را للعديد من العوام�ل التي تؤثر يف س�عر العملة ارتفاًع�ا وهبوًطا، من 
مستوى التضخم، ومعدل الفائدة، ومستوى الدخل، والتوقعات، والقدرات اإلنتاجية، 

وأذواق املستهلكني، والعوامل السياسية، وغريها.
وهذه التقلبات غري املتوقعة يف أس�عار العمالت األجنبية جتعل هناك سمة لسوق رصف 
العمالت األجنبية هي قرينة الس�مة الس�ابقة، فعىل الرغم من كون هذه السوق هي أكرب 
األس�واق املالي�ة خماطرة، فه�ي أيًضا أعالها يف مع�دالت الربح، وهذه الس�مة هي التي 

يستعملها السامرسة ووكالؤهم يف جذب املستثمرين لالجتار يف العمالت األجنبية.
ثانًي�ا: األص�ل يف معامل�ة الفوركس املضارب�ة بمعناها االقتص�ادي املرتب�ط باملخاطرة؛ 
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حيث إن حمور االجتار يف العمالت ينبني عىل ارتفاع أس�عار العمالت املش�راة يف مقابلة 
العمالت األخرى، فتتكون بذلك ُفَرُص الربح يف البيع والرشاء.

ثالًثا: من خالل تتبع اإلعالنات اخلاصة بمعاملة الفوركس عىل شبكة املعلومات الدولية 
)اإلنرن�ت( ُوِج�َد أن أغل�ب امُلعِلنني الذين يقوم�ون بجمع األموال من املس�تثمرين يف 

معاملة الفوركس هم من وكالء السامرسة وليسوا سامرسة مبارشين.
رابًعا: أن خسائر معاملة الفوركس يتعدى تأثريها االقتصادي حيز التأثري عىل مدخرات 
األفراد املستثمرين يف هذه املعاملة إىل اقتصاديات الدول؛ حيث تقف الدول عاجزة أمام 
األرضار التي تقع عىل عمالهتا من جراء هذه اخلسائر، ومن أشهر هذه التجارب يف هذا 

السياق، ما وقع يف الثامنينيات يف رشق آسيا.
خامًس�ا: أن أغلب الرشكات التي متارس نش�اط مجع األموال من املس�تثمرين لالجتار يف 
العمالت األجنبية يف سوق رصفها تعمل حتت غطاء أنشطة أخرى؛ ألن هذه املعاملة غري 
مس�موح هبا يف كثري من الدول، وقد تكون حاملة لرخيص من دول أخرى -كقربص- 
غ�ري ال�دول الت�ي متارس فيها ه�ذه املعاملة، وهل�ذا أثر س�لبي كبري عىل احلامي�ة القانونية 

للمستثمرين من جتاوز السامرسة أو تعدهيم أو تقصريهم.
سادًس�ا: م�ا اطلعت علي�ه أمانة الفت�وى من العق�ود التي ُت�رَبُم بني املس�تثمر ورشكات 
السمرسة العاملة يف نشاط الفوركس تشتمل عىل رشوط من شأهنا حتميُل املستثمر نتائَج 

القرار االستثامري كاملة.
ذة لدى الكثري من املس�تثمرين يف معاملة  س�ابًعا: غياب القدرة عىل متابعة العمليات املنفرَّ
الفوركس؛ لكون هذه املعاملة حتتاج إىل املتابعة عرب شاش�ات عالية األجرة بام ال يس�مح 
للكثري باالطالع عىل س�ري املعامالت أواًل بأول، ويعتمد عىل شاشات املحاكاة أو الناقلة 

للنتائج عرب اإلنرنت.
وق�د كيف�ت دار اإلفتاء هذه املعاملة أهنا مركبة من أربع�ة عقود، وهي: عقدان جديدان: 
أحدمه�ا من عقود الس�مرسة، وثانيه�ام من عقود التموي�ل، وعقدان قدي�امن من العقود 
املسامة يف الفقه املوروث مها: رهن وبيع، وهذا العقد هبذا الركيب من العقود املستحدثة 

التي مل يرد ذكرها يف الفقه املوروث.
ث�م رأت دار اإلفت�اء حرمة هذه املعاملة؛ ملا اش�تملت عليه من خمالف�ات رشعية وخماطر 

اقتصادية ترض باملجتمع وهتدد استقراره، وهي تتلخص يف التايل:
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1- جهال�ة العمالء املامرس�ني هل�ذه املعاملة للقواع�د املهنية التي جي�ب اتباعها لتخفيف 
احتامالت اخلسائر.

2- ممارسة هذه املعاملة تشهد بعدم قدرة العمالء عىل متابعة العمليات املنفذة بام جيعلهم 
ال يس�تطيعون القيام باملراقبة التي تسمح هلم بالتأكد من تنفيذ البنك أو السمسار لعملية 

املضاربة يف األوقات التي تم فيها إصدار األمر هلم بالرشاء.
وه�ذا يرجع الرتف�اع مقابل تأجري الشاش�ات التي تس�مح للعمالء بذل�ك، بجانب أن 
كثرًيا من الشاش�ات التي تتوفر للعمالء تكون جمرد شاش�ات حماكاة للشاشات األصلية؛ 
بام يعني وجود فارق زمني بني هذه الشاش�ات والشاش�ات األصلية، وهذه املعاملة يعدُّ 
عنرُص الوقت من أهم العنارص فيها؛ مما يقتيض أن اخللل فيه سيؤثر بال شك عىل ممارستها 

عىل الوجه الصحيح.
)- أن العميل ليس لديه س�بيل يستطيع االعتامد عليه يف معرفة مهنية السامرسة العاملني 
يف ه�ذه املعامل�ة إال بالتعامل معه�م؛ بحيث يكون التعاقد معه�م مبنيًّا بدرجة كبرية عىل 

الثقة فيهم دون وجود قواعد مهنية يمكن التحاكم إليها.
4-هتدد هذه املعاملة اقتصاديات الدول بصورة واضحة كام سبق أن ذكرنا؛ فمن املمكن 
أن يؤث�ر ي�وُم عمٍل يف س�وق العمالت عىل عملة دول�ة، وما وق�ع يف الثامنينيات يف دول 

رشق آسيا شاهد عىل ذلك.
5- ع�دم توف�ر احلامية القانونية يف كثري من الدول للمتعاملني هبذه املعاملة؛ حيث حيصل 
الس�امرسة عىل تراخيص مس�تخرجة م�ن دول أجنبية، كام هو احلال يف معظم الس�امرسة 
يف م�رص الذين حيصلون عىل تراخيص رشكاهتم م�ن قربص؛ بام يعني عدم قدرة العميل 
عىل مقاضاة السمس�ار إذا خالف أوامر العميل أو ارتكب خطأ مهنيًّا جس�ياًم ترتب عليه 

خسارُة العميل.
6-واق�ع املعاملة يكش�ف عن نوع خف�ي من التغرير بالعمالء؛ وهو أن السمس�ار الذي 
جيم�ع األم�وال من العمالء يظهر وكأنه هو املضارب بنفس�ه، مع أنه ليس إالرَّ جمرد وكيل 
لسمس�ار آخر، فإذا وقع أي خلل كان العميل غرَي قادٍر عىل الوصول بأي س�بيل حلقه يف 

الضامن)1(.
)1( فتوى رقم 14 لسنة 2014م.
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31-الزكاة يف األوراق املالية:
مم�ا ال ريب فيه أن الزكاة واجبة يف الذهب والفض�ة إذا بلغا النصاب املعترب رشًعا وحال 
علي�ه احل�ول، باعتبارمها قيم األش�ياء وأثامًنا هل�ا، وظل التعامل هبام عىل ه�ذا النحو فرة 
طويل�ة من عمر البرشية إىل أن اس�تعيض عنه�ام بالعمالت املعارصة الورقي�ة واملعدنية، 
وبحث الفقه اإلس�المي مدى انطباق األحكام املتعلق�ة بالذهب والفضة عىل هذا النوع 

من العمالت، وكان خالفهم عىل قولني أساسيني:
منه�م م�ن ذهب إىل اخت�الف طبيعة كل منهام، ومن ثم مل جير ع�ىل العمالت املعارصة ما 
جي�ري ع�ىل الذهب والفضة من األحكام، وعليه مل يوجب أصحاب هذا القول الزكاة يف 

العمالت املعارصة)1(.
ومنه�م م�ن ذهب إىل جريان كل أحكام الذهب والفض�ة عىل هذه العمالت، ومن ذلك 
وج�وب ال�زكاة، وهذا ال�ذي اعتمدته دار اإلفت�اء املرصية يف مقرراهتا، وكان األس�اس 
الذي استندت إليه مراعاة مقصود الشارع يف املال عموًما، وأن العلة يف ذلك هي املالية؛ 
حيث إهنا أصبحت وسيلًة أصيلًة يف تبادل املنافع، وقضاء احلاجات، وأداء احلقوق، ورد 

املظامل، واستحالل الفروج، وغري ذلك من معامالت الناس املتنوعة.
32-مرشوعية استثامر أموال الزكاة:

املقصود باس�تثامر أم�وال الزكاة بقاؤها يف يد األمناء مدًة من الزم�ن طلًبا لزيادهتا ونامئها 
بوس�ائل تنمية املال من العمل واالجتار فيها وغري ذلك، ثم تعطى بعد ذلك هي ونامؤها 

)1( وم�ن ه�ذا القول ما ذهب إليه الش�يخ حمم�د عليش من املالكية ونس�به إليهم يف كثري من املصادر، ق�ال ما نصه: »ما 
قولكم يف الكاغد الذي فيه ختم الس�لطان، ويتعامل به كالدراهم، والدنانري هل يزكى زكاة العني أو العرض أو ال زكاة 
فيه؟ فأجبت بام نصه: ال زكاة فيه؛ النحصارها يف النعم وأصناف خمصوصة من احلبوب والثامر والذهب والفضة، ومنها 
قيم�ة ع�رض املدي�ر، وثمن عرض املحتكر، واملذكور لي�س داخاًل يف يشء منها، ويقرب لك ذل�ك أن الفلوس النحاس 
املختوم�ة بختم الس�لطان املتعامل هب�ا ال زكاة يف عينها خلروجها عن ذلك. قال يف املدون�ة: ومن حال احلول عىل فلوس 
عن�ده قيمته�ا مائتا درهم فال زكاة علي�ه فيها إال أن يكون مديًرا فيقومها كالعروض. انته�ى. ويف الطراز بعد أن ذكر عن 
أيب حنيفة والش�افعي وجوب الزكاة يف عينها، واتفاقهام عىل تعلقها بقيمتها، وعن الش�افعي قولني يف إخراج عينها، قال: 
واملذهب أهنا ال جتب يف عينها؛ إذ ال خالف أنه ال يعترب وزهنا وال عددها، وإنام املعترب قيمتها، فلو وجبت يف عينها العترب 
النص�اب م�ن عينها، ومبلغها ال من قيمتها كام يف عني الورق والذه�ب واحلبوب والثامر، فلام انقطع تعلقها بعينها جرت 

عىل حكم جنسها من النحاس واحلديد وشبهه«.
فتح العيل املالك يف الفتوى عىل مذهب مالك، للعالمة: حممد عليش، ط: احللبي، القاهرة، وهبامشه تبرصة احلكام، البن 

فرحون، ج�1، ص154.
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للمستحقني، فاستثامرها يقيض عدم رصفها مبارشة للمستحقني.
ويتن�ازع فرضي�ة الزكاة حقان: ح�ق اهلل تعاىل، وهو ح�ق رباين، وحق العب�اد، وهو حق 
إنس�اين، وتتفاوت أنظار الفقهاء يف األصل الذي يبنون عليه اجتهادهم يف فروع مس�ائل 

الزكاة اجلزئية من هذين األصلني.
ر هذا، فإن مراعاة املقص�ود الثاين -وهو النظر إىل اجلانب اإلنس�اين يف الزكاة-  ف�إذا تق�ررَّ
يق�يض بالق�ول بمرشوعية تثمري أموال ال�زكاة بالضوابط املرعية يف ضب�ط املصلحة التي 
هي األساس هنا يف احلكم؛ ذلك أن من مصلحة املستحقني للزكاة أن تسد خلتهم يف كل 
حال ووقت، وهذا يستلزم وفرة يف املال يف كل حني، فإن وجد أن املال يف بعض األوقات 
قد فاض عن حاجة املستحقني وقد سدت خلتهم، ولو تركت هذه األموال الستهلكت، 
فاملصلحة تقيض باس�تثامر ه�ذا الفائض حتى يمكن مواجهة العج�ز، لو تصور يف بعض 

األوقات، وهي مصلحة عظيمة لو ضبطت بضوابطها الرشعية.
وق�د روعيت املقاصد الرشعية يف املقص�ود الثاين؛ حيث إن األصل يف أموال الزكاة التي 
إذا أخرجها املزكي أو وصلت إىل يد اإلمام، أو من ينوب عنه من الس�عاة أو املؤسس�ات 
الزكوية تعجيل تقسيمها بني املستحقني للزكاة، وال جيوز تأخريها، وقد نص الفقهاء عىل 

أن اإلمام أو الساعي الذي يرسله يف حتصيل الزكاة إنام هو نائب املستحقني.
لكن إذا دعت الرضورة أو احلاجة أو مصلحة املس�تحقني إىل تأخري تقس�يمها فال بأس، 
ومن َثمرَّ جواز تأخريها لالس�تثامر إذا دعت ال�رضورة أو احلاجة إىل ذلك: كتأمني موارد 
مالية ثابتة للمستحقني، وتوفري فرص عمل للعاطلني عن العمل من املستحقني، فيجوز 

استثامرها يف مشاريع إنتاجية.
وهذا اجتاه منهج دار اإلفتاء منذ عقود، لكن إباحة ذلك مرتبطة بتحقق ثالثة رشوط:

أوهلا: أن يتحقق من اس�تثامر أموال الزكاة مصلحة حقيقية راجحة للمس�تحقني: كتأمني 
مورد دائم حيقق احلياة الكريمة هلم.

ثانيه�ا: أن خي�رج صاحب مال الزكاة التي وجبت علي�ه عن ملكية هذا املال، ويتم متليك 
املرشوع للفقراء)1( كأن ُيعمل مثال يف صورة رشكة مس�امهة متلك أس�همها للفقراء، وال 

َدَقُٰت لِۡلُفَقَرآءِ َوٱلَۡمَسِٰكنِي َوٱۡلَعِٰملنَِي َعلَۡيَها  )1( يدل عىل اش�راط متلك الفقراء للزكاة ظاهر اآلية الكريمة: ﴿إِنََّما ٱلصَّ
ُ َعلِيٌم َحِكيٞم﴾ ]التوبة: 60[.  ِۗ َوٱهللَّ بِيِلۖ فَرِيَضٗة ّمَِن ٱهللَّ ِ َوٱبِۡن ٱلسَّ َوٱلُۡمَؤلََّفةِ قُلُوُبُهۡم َوِف ٱلّرِقَاِب َوٱۡلَغٰرِِمنَي َوِف َسبِيِل ٱهللَّ
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تك�ون ملكيته�ا لصاح�ب املال الذي أخرج ال�زكاة، بل ال بد أن خترج أم�وال الزكاة من 
ملكيته لتربأ ذمته ويتحقق إيتاء الزكاة وإخراجها، وإال صارت وقًفا ال زكاة.

ثالثه�ا: أن تتخ�ذ كاف�ة اإلج�راءات الت�ي تضم�ن نج�اح تل�ك املش�اريع بع�د أن متلك 
ا، وال يرصف ريعها إال هلم)1(. للمستحقني ملًكا تامًّ

وق�د انبنى اختيار دار اإلفتاء يف هذه املس�ألة عىل ما نص عليه فقهاء الش�افعية واحلنابلة؛ 
حيث نصوا عىل جواز استثامر أموال الزكاة من ِقَبل املستحقني بعد قبضها؛ ألن الزكاة إذا 
ا هلم، وبالتايل جيوز هلم الترصف فيها كترصف  وصل�ت أيدهيم أصبحت مملوكة ملًكا تامًّ
امل�الك يف أمالكهم، فلهم إنش�اء املرشوع�ات االس�تثامرية، ورشاء أدوات احلرفة، وغري 

ذلك.
33-األمن الفكري:

مصطلح األمن الفكري من املصطلحات املس�تحدثة التي ارتبط ظهورها بالتطور اهلائل 
الذي شهده العامل يف جمال اإلعالم واالتصال، وسهولة انتقال الثقافات وما يعرف بالغزو 
الفك�ري، وُيعن�ى بحامية املنظومة العقدية والثقافية واألخالقي�ة واألمنية يف مواجهة كل 

فكر أو معتقد منحرف أو متطرف وما يتبعه من سلوك.
ومن نامذج الفتوى التي حافظت عىل فكر الوسطية يف املجتمع من التطرف واالنحراف، 

ومحت فيه املنظومة العقدية والثقافية واألخالقية يف املجتمع املرصي املعارص، ما ييل:

وال�الم تقتيض امللك، ق�ال اخلطيب الرشبيني يف »مغني املحتاج« )4/ )17 ط. دار الكتب العلمية(: »أضاف األصناف 
األربع�ة األوىل بالم امللك واألربعة األخرية بفي الظرفية؛ لإلش�عار بإط�الق امللك يف األربعة األوىل، وتقييده يف األربعة 

األخرية، حتى إذا مل يصل الرصف يف مصارفها اسرجع بخالفه يف األوىل«. 
ومعل�وم أن مص�ارف ال�زكاة مقصورة عىل ه�ذه األصناف، قال اإلمام النس�في يف »تفس�ريه« )1/ 688(: »قرص جنس 
الصدق�ات ع�ىل األصناف املع�دودة، أي هي خمتصة هبم ال تتج�اوز إىل غريهم كأنه قيل: إنام هي هل�م ال لغريهم«. وقال 

العالمة أبو السعود يف تفسريه أيضا )4/ 76(: »خمصوصٌة هبؤالء األصناِف الثامنيِة اآلتية ال تتجاوزهم إىل غريهم«.
وقال ش�مس األئمة الرسخي يف املبس�وط )2/ 202(: »واألصل فيه أن الواجب فيه فعل اإليتاء يف جزء من املال، وال 
حيصل اإليتاء إال بالتمليك، فكل قربة خلت عن التمليك ال جتزي عن الزكاة«. ويف الدر املختار وحاش�يته البن عابدين 
)2/ 44) ط. دار الفكر باختصار وترصف(: »ويشرط أن يكون الرصف )متليًكا( ال إباحة، فال يكفي فيها اإلطعام إال 

بطريق التمليك ولو أطعمه عنده ناوًيا الزكاة ال تكفي، وكذلك كل ما ال متليك فيه«.
)1( فتوى دار اإلفتاء املرصية رقم 94 لسنة 2011م.
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34-فتوى)1( الرد عىل كتاب الفريضة الغائبة)2(:
وَعنَ�ى صاحُب�ه بالفريضِة الغائبِة »اجلهاد« داعًيا إىل إقامة الدولة اإلس�المية، وإىل احلكم 
ب�ام أن�زل اهلل مدعًي�ا أن حكام املس�لمني اليوم يف ردة، وأهنم أش�به بالتتار، حي�رم التعامل 
معه�م، أو معاونته�م، وجيب الفرار من اخلدمة يف اجليش، ألن الدولة كافرة، وال س�بيل 
للخ�الص منه�ا إال باجلهاد وبالقت�ال، وبناء عىل الفت�وى تم تصحيح ع�دد من املفاهيم 
اخلاطئ�ة لدى كثري من اجلامع�ات اجلهادية، وبالتايل محت املجتمع كث�رًيا من آفات الفكر 

املنحرف وويالته؛ بل نقول: ساعدت يف تقليل ذلك))(.
35- فت�وى بحرمة اهلجوم عىل عقي�دة األزهر الرشيف ومناهجه وعلامئه بالتضليل 
وع�دم ج�واز اهتام�ه باالنحراف عن أهل الس�نة واجلامع�ة)4(؛ ألن األزه�ر الرشيف هو 
مرجعية عريقة لإلس�الم واملس�لمني منذ أمد غ�ري قريب، ويف ذلك محاي�ة للمجتمع من 
انتشار أفكار هدامة تؤثر عىل مرجعيته التي يلوذ هبا عند نزول حادثة دينية له، واحلق أن 
هذه الفتوى ال تؤثر عىل احلفاظ عىل األمن الفكري للمجتمع املرصي فحس�ب؛ بل إهنا 

تؤثر عىل احلفاظ عىل األمن الفكري للمسلمني يف أقطار األرض.
ة مقولة: »يقتل الثلث من أجل استصالح الثلثني«)5(. 36-فتوى بطالن صحَّ

إن املقولة املذكورة ال تصح نس�بتها إىل اإلمام مالك، وال إىل غريه من أصحاب املذاهب 

)1( صدرت عن الشيخ جاد احلق عيل جاد احلق بتاريخ ) يناير 1982 م. 
)2( كتاب الفريضة الغائبة يعد األس�اس الفكري األول لتنظيم اجلهاد، وهو من تأليف املهندس حممد عبد الس�الم فرج 

الذي ُأعدم يف سنة 1982م يف قضية اغتيال الشهيد الراحل حممد أنور السادات رمحه اهلل تعاىل.
ا  �ا وفقهيًّا وعقائديًّ  وت�أيت أمهي�ة ه�ذا الكتاب من أن تنظيم اجلهاد يف مرص منذ نش�أته عام 1966م مل يكتب تأصياًل فكريًّ

مفصاًل لإلسراتيجية التي تبناها هذا التيار، حتى صدور هذا الكتاب يف عام 1980م.
))( ن�رشت دار اإلفت�اء املرصية كتاب »اجلهاد يف اإلس�الم، حقائق وأباطيل« يف عام 2014م، مجع�ت فيه الفتاوى التي 
ُتوضح حقيقة اجلهاد يف اإلسالم وغاياته النبيلة، ووسائله املرشوعة واملمنوعة، وتؤسس للحرية والتعددية واالختالف 
وقبول اآلخر واحرام حقوقه املرشوعة، وتقوم بتفنيد ما صنعته األفكار اهلدامة واألهواء املقيتة من تفريق ومتزيق لوحدة 
اًما وحمكومني جهال  املس�لمني حتت مس�مى »الدعوة إىل اإلسالم«، وإشاعة التكفري وإطالقه بال مسوغ ليشمل األمة حكرَّ

وغروًرا وهًوى.
كام أصدرت دار اإلفتاء كتاب »فقه اجلندية« يف عام 2014م، ليكون مرجًعا وافًيا جييب عن سؤاالت اجلنود التي تعرض 
هل�م يف حياهت�م اليومية، فضال عن أن ُيش�بعوا ظمأهم للقراءة النافعة التي جتلب إليهم التعرف باإلس�الم علاًم وعماًل يف 

خمتلف املجاالت بصورة وسطية معتدلة، ال تذهب به مذهب الشدة أو تأخذ هبم إىل مزالق أهل االنحالل والتفريط.
)4( فتوى رقم 2908 لسنة 2005م. 

)5( فتوى رقم 294 لسنة 2014م. 



44

العدد األول

اإلس�المية املعتربة، كام أهنا من ناحية املعنى فاس�دة ومصادمة للقواعد الرشعية املرعية، 
وال يمك�ن قبوهل�ا عىل إطالقها هذا إال برضب م�ن رضوب التأويل يف فرض ومهي غري 

واقع، ال يذكر إال عىل سبيل جمرد االحتامل العقيل.
37-فتوى يف بيان منزلة اإلمام البخاري والدفاع عنه)1(:

ضد بعض وس�ائل اإلعالم الت�ي تناقلت هجوم بعض املتصدرين ع�ىل اإلمام البخاري 
-رمح�ه اهلل تع�اىل- واهتامه باجله�ل يف احلديث، وقلة التمييز ب�ني الصحيح والباطل، بل 

رصح بعضهم بأنه هدم علم احلديث!
وق�د أثبت�ت الفتوى أن اإلمام حممد بن إس�امعيل البخاري -رمح�ه اهلل تعاىل- إمام جمتهد 
من أكابر أئمة املسلمني يف احلديث والفقه، الذابِّني للكذب عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وقد أمجع 

علامء األمة عىل إمامته وتبحره يف السنة النبوية الرشيفة وعلوم احلديث.
 وال خيفى أن الطعن يف علم هذا اإلمام اجلليل وإمامته عىل النحو الذي أشيع -من اهتامه 
باجلهل يف احلديث وقلة التمييز بني الصحيح والباطل، بل وأنه هَدَم علَم احلديث- نوٌع 
من الفسق املسقط لعدالة صاحبه وشهادته؛ ألن فيه خمالفًة ملا عليه إمجاُع املسلمني يف قديم 
الدهر وحديثه، بل فيه اهتام لألمة كلها باجلهل والضاللة، وتس�فيه لعلامء املس�لمني عرب 
الق�رون حيث اتفقت كلمتهم عىل إمامته وتفوقه، وال يعدو هذا الكالم الس�يئ والطعن 
األثي�م يف اإلمام البخاري أن يكون جهاًل وس�فاهًة وقلة حي�اء وضعف دين، فضاًل عن 
كون�ه خمالًفا للمنهج العلمي الذي اتفق عليه عقالء البرش؛ ِمن إرجاع الكالم يف كل علم 

إىل أهله، واعتامد قول أهل التخصص فيه دون غريهم.
وهب�ذا البيان تظهر اآلثار اإلجيابية لالجتهاد اجلامعي واملؤس�ي ال�ذي تقدمه دار اإلفتاء 
املرصية يف احلفاظ عىل املجتمع واملس�امهة يف حتقيق استقراره، مع املشاركة يف تقدم األمة 
وترشيد مسريهتا نحو التقدم والرقي بني األمم، من خالل رسم معامل هادية حتقق هنضتها 

وبعثها من الركود والسلبية.

)1( فتوى رقم )14 لسنة 2015م. 
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اخلامتة

وبع�د ه�ذه الرحلة املباركة م�ع هذا البحث ال�ذي طوف بنا حول االجته�اد اجلامعي يف 
دار اإلفتاء املرصية وآثار الفتاوى واألحكام الرشعيرَّة يف حتقيق اس�تقرار املجتمع بجوانبه 

املختلفة، يمكن أن نربز أهم النتائج التي توصلنا إليها يف ثناياه:
أواًل: االجتهاد هو استفراغ اجلهد يف درك األحكام الرشعيرَّة، وهو أجود التعاريف.

ثانًي�ا: االجته�اد اجلامع�ي ه�و اتفاق أغلبي�ة املجتهدين يف نط�اق جممع فقه�ي أو هيئة أو 
مؤسس�ة رشعي�ة، ينظمها ويل األمر يف دولة إس�المية عىل حكم رشعي عم�يل، مل يرد به 

نص قطعي الثبوت والداللة، بعد بذل غاية اجلهد فيام بينهم يف البحث والتشاور.
ثالًث�ا: توج�د ع�دة عوام�ل وقواعد تس�ري عليه�ا مؤسس�ة دار اإلفتاء املرصي�ة يف حتقيق 
االجته�اد اجلامعي، وهي ليس�ت مس�طرة يف اجلانب النظري فقط، بل ه�ي خطة واقعية 

شاملة ملنهج صناعة االجتهاد وضبط صناعة الفتوى وأهلية أمناء الفتوى والباحثني. 
رابًعا: أهلية الباحث يف الفقه وعلمه وورعه وتقواه ودقة نظره وسعة أفقه ملا جيري ويقع 

بني الناس، من العوامل املهمة واألساسية يف بلوغه رتبة االجتهاد.
خامًس�ا: اإلحاط�ة بالواقع وتص�وره وفهمه والوق�وف عليه، من العن�ارص اجلوهرية يف 

أهلية املجتهد.
سادًس�ا: مل هتم�ل دار اإلفتاء االجته�اد والتحقق بضوابطه وس�امته، فاعتربت حقائقه يف 
الفت�اوى والقضاي�ا التي عرضت عليها، كام اس�تعانت بذلك يف تبليغ رس�التها الس�امية 

للعاملني رشًقا وغرًبا ما أمكن.
س�ابعا: س�يطرت آلية االجتهاد اجلامع�ي يف منهج دار اإلفتاء املرصي�ة يف اعتامد وصناعة 

الفتوى.
ثامنًا: املؤسس�ات الدينية التي متثل املرجعية العلمية واملنهجية الوس�طية لإلس�الم تسهم 
بش�كل حقيقي يف اس�تقرار املجتمع بجوانبه املتعددة، ومن َثمرَّ يس�ري مسريته نحو التقدم 

واالزدهار دون املعوقات واملوانع التي تفرزها الفوىض والتخبط يف األحكام الرشعيرَّة.

وآخر دعوانا أن احلمد هلل ربِّ العاملني
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احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد،
ف�إن االجته�اد مس�لك انتظم ب�ه حراك الفقه�اء يف النظر م�ن عهد الصحاب�ة إىل الوقت 
احلارض، فكان وما زال عميًقا يف رتبه وتراتيبه؛ ولذلك س�عت أقالم األصوليني لضبطه 

يف مسائل وقواعد َرَسَخ هبا القائمون به وفق رشوطه ومتطلباته.
وثمة نازلة يف هذا الباب قام موِجُبها، وقضت احلاجة إىل حتقيقها، وهي املسامة ب�)االجتهاد 
اجلامعي(، فهي كحال أي نازلة من حيث تعدد اآلراء حوهلا واعتبارها يف مس�الك النظر 
وهيئات االجتهاد، وقد استقر قول مجهور املعارصين عىل اعتبارها، فاشتغلوا يف تأصيلها 

وتنظيمها، واعتبار نتائجها وخمرجاهتا.
وم�ن املج�االت البحثية حوهلا م�ا يتعلق بضوابط االجتهاد اجلامع�ي يف النوازل، والذي 

سيتناوهلا البحث يف نطاق املباحث اآلتية:
املبحث األول: تعريف االجتهاد اجلامعي.

املبحث الثاين: رشوط املجتهد يف االجتهاد اجلامعي.
املبحث الثالث: الضوابط العامة يف النظر باالجتهاد اجلامعي يف النوازل.
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املبح�ث الراب�ع: املص�ادر الت�ي تع�د قواع�د أساس�ية ينبن�ي عليه�ا النظ�ر يف الن�وازل 
واملستجدات.

 املوىل أن ينفع بها الاكتب والقارئ، إنه سميع جميب
اً

سائل

املبحث األول: تعريف االجتهاد اجلماعي

أواًل: تعريف االجتهاد:
االجتهاد يف اللغة)1(: 

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

ِيَن َل َيُِدوَن إِلَّ ُجۡهَدُهۡم{)2(. تعاىل: }َوٱلَّ
واالجتهاد: فعله اجتهد، وأصله: جهد من باب نفع إذا طلب حتى بلغ غايته يف الطلب، 
وجهده املرض واألمر إذا بلغ منه املشقة، والتاء يف لسان العرب يف )اجتهد( لفرط املعاناة، 
وهي أبًدا تدل عىل تعاطي اليشء بعالج وإقبال ش�ديد نحو اقتلع واقرع واكتس�ب وما 

شابه ذلك.
قالوا: واكتس�ب أبلُغ من كس�ب ألجل التاء، وقد يكون يف قوله تعاىل: }لََها َما َكَسَبۡت 
وََعلَۡيَه��ا َما ٱۡكتََس��َبۡت{))( ما يش�ري إىل هذا ملا فيه األج�ر من اهلل، فهو إعانة وتيس�ري 
ويرس، أو أنه بتوفيق ال بمجرد فعل العبد، وما كان من العبد فهو مشقة وثقل، يؤيد ذلك 

ۡعَرَض َعن ذِۡكرِي فَإِنَّ َلُۥ َمعِيَشٗة َضنك{)4(.
َ
قوله سبحانه: }َوَمۡن أ

واالجته�اد: اس�تفراغ م�ا يف الوس�ع والطاقة من ق�ول أو فعل، ويف كتب أص�ول الفقه: 
االجتهاد يف اللغة: استفراغ الوسع لتحصيل أمر شاق.

)1(  انظر: لسان العرب )/ ))1- 5)1، والصحاح 1/ 457، 458، والقاموس املحيط 1/ 296، والكليات/ 44، 
واحلدود األنيقة 1/ 82، وأنيس الفقهاء/ 181، والتعريفات/ )2، مادة »جهد«.

)2(  سورة التوبة، آية: 79.
))(  سورة البقرة، آية: 286.

)4(  سورة طه، آية: 124.
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ثانًيا: االجتهاد يف االصطالح:
عرفه الفقهاء واألصوليون)1( بتعريفات متقاربة، ُأوِرُد بعًضا منها مما حيتاج إليه يف تعريف 

االجتهاد اجلامعي عىل ما سوف يأيت: 
- استفراغ الفقيه وسعه لدرك حكم رشعي.

- اس�تفراغ الوس�ع يف طلب الظن بيشء من األحكام الرشعية عىل وجه حيس من النفس 
بالعجز عن املزيد عليه.

- بذل الطاقة من الفقيه يف حتصيل احلكم الرشعي عقليًّا كان أو نقليًّا قطعيًّا أو ظنيًّا.
- بذل اجلهد يف تعرف احلكم الرشعي.

- استفراغ الوسع يف النظر فيام يلحق فيه لوم رشعي.
وهذه بعض التعليقات فيام يفيد مما نحن بصدده إن شاء اهلل.

- م�ا ذك�ره الكامل بن اهلامم يف »تيس�ري التحرير« م�ن ذكر العقيل والقطع�ي فهو تعريف 
لالجتهاد عند األصوليني:

قال يف »تيس�ري التحرير«: »إن ما يقع من بذل الوس�ع يف العقليات من األحكام الرشعية 
االعتقادية اجتهاد عند األصوليني، ثم قال: واألحس�ن فيها تعميم التعريف بحيث يعم 

العمليات واالعتقاديات ظنية كانت أو قطعية«)2(.
وقد صحح ش�يخ اإلس�الم ابن تيمي�ة -رمحه اهلل- وق�وع االجتهاد يف مس�ائل األصول 
والف�روع، ق�ال رمحه اهلل: »ومل يفرق أحد من الس�لف وال األئمة ب�ني أصول وفروع، بل 
َجْعُل الدين قس�مني، أصواًل وفروًعا مل يكن معروًفا يف الصحابة والتابعني، ومل يقل أحد 
م�ن الس�لف والصحابة والتابعني: إن املجتهد الذي اس�تفرغ وس�عه يف طلب احلق يأثم 
ال يف األص�ول وال يف الف�روع... قال: وحكوا عن عبيد اهلل العن�ربي أنه قال: كل جمتهد 

)1(  انظ�ر: املس�تصفى 2/ 50). اإلح�كام لآلم�دي 1/ 164، 4/ 62. مج�ع اجلوام�ع 2/ 289. املحص�ول 2/ )/ 
7، 9). احل�دود للباج�ي ص: 64. التعريف�ات ص: 8. رشح تنقيح الفصول ص: 429. جمم�وع الفتاوى 20/ 202. 
الروضة ص: 52). فتح الغفار )/ 4). خمترص البعيل ص: )16. خمترص الطويف ص: )17. كش�ف األرسار 4/ 14. 
هناية السول )/ ))2. التلويح عىل التوضيح )/ 62. فواتح الرمحوت 2/ 62). خمترص ابن احلاجب 2/ 289. إرشاد 
الفحول ص: 250. تيسري التحرير 4/ 179. اإلحكام البن حزم 1/ 41، 2/ 1155. أصول مذهب أمحد ص: 625. 

املدخل إىل مذهب أمحد ص: 179.
)2(  تيسري التحرير، 4/ 179.
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يصيب، ومراده أنه ال يأثم. وهذا قول عامة األئمة كأيب حنيفة والشافعي وغريمها«)1(.
تقس�يم الط�ويف االجته�اد إىل نوعني ت�ام وناقص، فالتام: م�ا انتهى إىل ح�ال العجز عن 
مزي�د طلب، والناقص: هو النظر املطلق يف تعرف احلكم، قال: وختتلف مراتبه بحس�ب 

األحوال)2(.
ومعل�وم من كالمه أن الناقص هو اجتهاد مقبول، ولكن املراد من التقس�يم اإلش�ارة إىل 

تفاوت املجتهدين يف اهلمم وطول البحث واجللد والصرب.
وهل�ذا قال أهل العلم: ال يل�زم إحاطة املجتهد بجميع األحكام ومداركها بالفعل، كام ال 
يكلف املجتهد بنيل احلق وإصابته بالفعل، فليس ذلك يف وس�عه وال طاقة ل�ه بتحصيله 

لغموضه وخفاء دليله.
واإلمج�اع منعق�د عىل أن املجته�د قد خيطئ، واملجته�د مصيب يف الطل�ب وإن أخطأ يف 
ا من حس�ن الفهم، وحدة الذكاء، ونحوها مما  املطلوب، كام أن لالجتهاد اس�تعداًدا فطريًّ

يتفاوت فيه املجتهدون.
وق�ول الق�رايف: »النظر فيام يلحق فيه لوم رشعي«))(، هذا أوس�ع م�ن النظر يف األحكام 

الفقهية فيام يظهر، بل لعله يشري إىل أمرين: 
أحدمها: ما ذكره شيخ اإلسالم من أن االجتهاد ال خيص مسائل الفروع.

والثاين: ما ذكره أهل العلم من أنواع االجتهاد الثالثة وهي: 
األول: القياس الرشعي؛ ألن العلة ملرَّا مل تكن موجبة للحكم جلواز وجودها خالية عنه مل 

يوجب ذلك العلم باملطلوب، فذلك طريقه االجتهاد.
الثاين: ما يغلب يف الظن من غري علة كاالجتهاد يف الوقت والقبلة وتقويم املتلفات واملياه 

وجزاء الصيد ومهر املثل والنفقة.
الثالث: االس�تدالل باألصول من الكتاب والس�نة والقياس واملصلحة واللغة واملقاصد 

وغريها.

)1(  جمموع الفتاوى، )1/ 125.
)2(  رشح خمترص الروضة، )/ 576.

))(  رشح تنقيح الفصول، ص: 429.
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ثالًثا: لفظة »اجلامعي« يف اللغة)1(: 
فعله: مجع، وبابه: قطع، ومصدره: مَجْع، واجلمع أيًضا: اجلامعة تس�ميًة باملصدر، فتقول: 
ج�اء مج�ع من الن�اس، واجلم�ع تأليف املف�رق وضم ال�يشء بتقريب بعض�ه إىل بعض. 
واجلامع�ة من كل يشء يطلق عىل القليل والكثري. واجلامعة من الناس طائفة بينها ائتالف 

وانسجام أو جيمعها جامع من علم أو مال أو غري ذلك.
واملجم�ع بفتح امليم وكرسها مثل املطلع يطلق عىل اجلمع وعىل موضع االجتامع واجلمع 

املجامع.
واجلامع ما مجع الناس، وسمي املسجد الذي ُتصىل فيه اجلمعة اجلامع؛ ألنه جيمع الناس، 
ِذنُوهُ{)2(. ٰ يَۡسَت ٔۡ َّۡم يَۡذَهُبواْ َحتَّ ۡمرٖ َجاِمٖع ل

َ
ٰٓ أ ويف التنزيل العزيز: }ِإَوَذا َكنُواْ َمَعُهۥ َعَ

وهي آية عظيمة يف أدب االجتامع مع رسول اهلل -عليه الصالة والسالم- ثم يف اجتامعات 
األمة من بعده، وسوف يأيت هلا مزيد تفصيل إن شاء اهلل.

واجلامعي نسبة إىل اجلامعة، فاالجتهاد اجلامعي هو اجتهاد اجلامعة.
رابًعا: االجتهاد اجلامعي اصطالًحا: 

ه�ذا م�ن املصطلحات املع�ارصة، مل يرد ل�ه ذكر عن�د املتقدمني وإن كان ق�د ُوِجَد عماًل 
وممارسة عىل ما سوف يأيت يف تاريخ نشأته إن شاء اهلل.

وعليه فإين أورد مجلة من تعريفات املعارصين، ثم أتبعها بالتعليق عليها.
1- ما يتشاور فيه أهل العلم يف القضايا املطروحة وخصوًصا فيام يكون له طابع العموم 

وهيم مجهور الناس))(.
2- استفراغ أغلب الفقهاء اجلهد لتحصيل ظن بحكم رشعي بطريق االستنباط واتفاقهم 

مجيًعا أو أغلبهم عىل احلكم بعد التشاور)4(.
)- اتف�اق أغلبي�ة املجتهدين يف نطاق جممع أو هيئة أو مؤسس�ة رشعية ينظمها ويل األمر 
يف دولة إس�المية عىل حكم رشعي عميل مل يرد به نص قطعي الثبوت والداللة بعد بذل 

غاية اجلهد فيام بينهم يف البحث والتشاور)5(.

)1(  انظر: لسان العرب البن منظور، والصحاح للجوهري، واملصباح املنري للفيومي، مادة »مجع«.
)2(  سورة النور، آية: 62.

))(  االجتهاد اجلامعي ودور املجامع الفقهية يف تطبيقه، د. شعبان إسامعيل، ص: 21.
)4(  االجتهاد اجلامعي يف الترشيع اإلسالمي، أ.د. عبد املجيد الرشيف، ص: 46.

)5(  أبحاث ندوة االجتهاد اجلامعي، 2/ 1079، نقاًل عن االجتهاد اجلامعي املنشود، أ.د. قطب سانو، ص: 8).
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4- الَعَملي�ة الِعْلمي�ة املنهجية املنضبطة الت�ي يقوم هبا جمموع األف�راد احلائزين عىل رتبة 
االجته�اد يف ع�رص من العصور م�ن أجل الوصول إىل م�راد اهلل يف قضية ذات طابع عام 
مت�س حي�اة أهل قطر أو إقليم أو عموم األمة، أو من أجل التوصل إىل حس�ن تنزيل ملراد 

اهلل يف تلك القضية ذات الطابع العام عىل واقع املجتمعات واألقاليم واألمة)1(.
التعليق:

بالنظ�ر يف ه�ذه التعريفات وما يامثلها م�ن تعريفات أخرى مل أوردها مش�اهبة هلا، يمكن 
إيراد عدة مالحظات:

األوىل: الصياغة: 
بع�ض هذه التعريفات مل تول الصياغة العناية الت�ي جرى عليها أهل الصنعة من الفقهاء 
واألصوليني، فجاءت فيها عبارات غري حمكمة يف سعتها وترادفها مثل )العلمية املنهجية 
املنضبط�ة(، )يف نط�اق جمم�ع أو هيئ�ة أو مؤسس�ة(، )يف القضايا املطروح�ة(، )جمموعة 

األفراد احلائزين عىل رتبة االجتهاد(.
فالعب�ارة األوىل ال حيت�اج إليها املجتهد ما دام حصل صفة االجتهاد، فعنده اآللية الكافية 

لالجتهاد وال حتتاج إىل الترصيح )بعلمية منهجية منضبطة(.
والعبارة الثانية فيها متعاطفات ال داعي هلا، وهي غري حارصة.

والعب�ارة الثالثة: عبارة عامة، وهي ترصي�ح ال حاجة إليه، فاملجتهدون بحثهم يف احلكم 
الرشعي.

والعب�ارة الرابع�ة: فيه�ا أوص�اف مرادف�ة ال حاجة إليه�ا فيكف�ي الق�ول )باملجتهد أو 
املجتهدين(.

الثانية: القيود واألوصاف:
وردت يف هذه التعريفات قيود وأوصاف حمل نظر منها: 

1- عب�ارة: )طاب�ع العم�وم( و)ذات طاب�ع عام( و)هيم مجه�ور الناس( فه�ذه قيود غري 
الزم�ة، فل�و أن االجته�اد اجلامعي جرى يف مس�ألة خاصة أو ذات طاب�ع خاص لصدق 

عليها أهنا اجتهاد مجاعي.
2- عبارة: )االتفاق( أو )اتفاقهم( هذه نتيجة االجتهاد، وهي ليست رشًطا يف التعريف، 

)1(  االجتهاد اجلامعي املنشود، أ.د. قطب سانو، ص: )5.
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فل�و أهنم اجتمعوا وبحثوا ومل يتوصلوا إىل يشء أو حصل منهم التوقف لصدق عىل هذا 
أنه اجتهاد مجاعي.

)- )أغلب الفقهاء(، )أغلب املجتهدين( هذا ليس رشًطا يف التعريف من عدة أمور: 
أ - احلكم بأن املجتمعني هم أغلب الفقهاء متعذر. 

ب - اجتهاد مجع من الفقهاء ممن ال يمثلون األغلبية اجتهاد مجاعي صحيح.
ج- األقلية املخالفة يصدق عليها أن اجتهادها اجتهاد مجاعي.

4- )يف نط�اق جمم�ع أو هيئة .. إل�خ( هذا ليس رشًطا يف االجته�اد اجلامعي، فلو اجتمع 
مجع من الفقهاء غري منتسبني ملجمع أو هيئة لصدق عىل اجتامعهم واجتهادهم أنه اجتهاد 

مجاعي.
5- )ينظمها ويل األمر يف دولة إس�المية(: اش�راط تنظي�م ويل األمر حمل نظر من حيث 
املاصدق، أما من حيث اإللزام فهذا شأن آخر. وكذا اشراط أن يكون يف دولة إسالمية، 
فل�و اجتمع فقه�اء يف دولة غري إس�المية يف جمتمع األقليات املس�لمة لصح وصدق عىل 

ذلك أنه اجتهاد مجاعي.
6- عب�ارة الش�يخ قط�ب س�انو: )حتصيل م�راد اهلل( حمل نظ�ر، فام يتوصل إلي�ه املجتهد 
أو املجته�دون ه�و رأهيم، وهو وإن كان معت�رًبا ويلزم األخذ به عىل حد قوله س�بحانه: 
{، لكنه ال يقطع بأن ما توصل إليه هو مراد اهلل، وقد قال أبو بكر  ۡهَل ٱّلِۡكرِ

َ
لُٓواْ أ }فَۡس َٔ

-ريض اهلل عن�ه- يف الكالل�ة: »أقول فيها برأيي ف�إن كان صواًبا فمن اهلل، وإن كان خطأ 
فمن نفي والشيطان، وأستغفر اهلل«.

ومعاذ بن جبل -ريض اهلل عنه- قال: »أجتهد رأيي وال آلو«.
7- عب�ارة: )مل ي�رد به نص قطع�ي الثبوت والدالل�ة( حمل نظر، فهو خي�رج االجتهاد يف 

حتقيق املناط.
8- عبارة: )لتحصيل ظن( إن كان يف حق املجتهد فقد حيصل عىل ظن، وقد حيصل عىل 
قط�ع، وإن كان يف حق غريه فليس ذا ب�ال، فلو قيل: )لتحصيل حكم رشعي( لكان أقل 

تكلًفا.
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التعريف املختار: »التقاء عدد من الفقهاء وبذهلم وسعهم لتحصيل حكم رشعي«.
ويفيد هذا التعريف عدة أمور: 

1- حيصل االجتهاد اجلامعي بأي عدد يصدق عليه أنه مجع أو مجاعة.
2- أن يكونوا جمتمعني حني االجتهاد، وهو ما عرب عنه بعضهم ب�)التشاور(، وعرب عنه يف 
ه�ذا التعريف ب�)التقاء(، ونظًرا لطبيعة هذا العرص وآلياته فرياد بااللتقاء ما كان اجتامًعا 
حقيق�ًة يف مكان واحد، أو ما كان حكاًم كاالتصال ع�رب اهلاتف أو الدوائر التلفزيونية أو 

شبكة املعلومات أو غريها من وسائل االتصال والتواصل.
)- حتصي�ل احلك�م الرشعي س�واء كان متعلًقا بقضي�ة عامة أو خاصة، وال يش�رط أن 
يكون من هيئة أو جممع، وال أن يكون رسميًّا، وهذه األوصاف إذا وجدت يف املجتمعني 

فتفيد أموًرا حسنة، لكنها ليست رشًطا يف االجتهاد اجلامعي من حيث املصدر.
4- واق�ع االجته�اد اجلامع�ي املع�ارص م�ن املجام�ع الفقهية وغريه�ا أهنا ق�د ال تقترص 
يف اجتهاده�ا ع�ىل األح�كام الفقهي�ة، ب�ل تتعدى ذل�ك إىل بع�ض القضاي�ا والواقعات 
غ�ري الفقهية كمس�ائل العقائ�د وأصول الدين مث�ل احلكم عىل بعض الف�رق كالقاديانية 
والبهائية، أو مسائل مما يدخل يف املبتدعات وغريها، بل ما يتعلق بأصول الدين الكربى 
من قبل غري املس�لمني كتش�كيكهم يف القرآن الكريم أو االس�تهزاء باهلل أو رس�وله عليه 
الصالة والس�الم، وكذل�ك احلديث عن التقري�ب بني املذاهب وح�وار األديان، وليس 
املراد هنا ما تصدره هذه املجامع واهليئات من بيانات، بل ما تصدره من مواقف وأحكام 

يف هذه القضايا وأمثاهلا.
وال ش�ك أن مثل هذه األحكام حمتاج إليها من هذه املراجع العلمية س�واء عىل مس�توى 

العامة أو عىل مستوى احلكام ووالة أمور املسلمني أو خماطبة غري املسلمني.
كام أنه ال ينبغي أن يقال: إن هذا خارج عن اختصاصها أو خارج عن التعريف، وبخاصة 
إذا اس�رجعنا ما قرره ش�يخ اإلس�الم ابن تيمي�ة وغريه من أن التفرقة ب�ني أصول الدين 

وفروعه ليست معهودة عند السلف.
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 املبحث الثاني: 
شروط اجملتهد يف االجتهاد اجلماعي

وبناء عىل ما ذكر يف املبحث الس�ابق، وما تقرر فيه من أن االجتهاد اجلامعي هو بذل مجلة 
من املجتهدين وس�عهم لتحصيل حكم رشعي، فال يتحقق االجتهاد اجلامعي إال بالتقاء 

عدد من املجتهدين الذين استكملوا رشوط االجتهاد، وهي عىل النحو اآليت:
 ورشوط املجتهد قد قررها علامء األصول يف مدوناهتم، وعقدوا يف ذلك مسائل ومباحث 

تتلخص يف اآليت:
ي�كاد يتفق علامء األص�ول عىل أن الرشوط التي جيب توفره�ا يف املجتهد حتى يبلغ هذه 

الرتبة مخسة، وهي)1(:
الرشط األول: أن يك�ون املجتهد ذا إحاطة باألدلة املعتربة رشًعا.

الرشط الثاين: أن يكون ملامًّ باللغة العربية مما يمكنه من معرفة مبانيها ومعانيها، فهي لغة 
الوحيني، وهي من أصول فهمه.

الرشط الثالث: أن يكون املجتهد مستوعًبا لألصول والقواعد املحركة لالجتهاد، قواعد 
أصول الفقه، فهي الوسيلة التي يتوصل هبا ملعرفة األحكام.

الرشط الرابع: أن يدرك املجتهد ِحكم الترشيع وأرساره ومقاصده، ف�� »من فهم حكمة 
ا«. الشارع كان هو الفقيه حقًّ

ال�رشط اخلام�س: أن يك�ون املجته�د ذا فق�ه ح�ي وملكة يس�تطيع من خالهل�ا توظيف 
املهارات الفقهية من حتليل واستدالل واستنباط أثناء نظره يف النصوص وتنزيل الدالئل 

عىل املسائل.
وثم�ة رشوط ذكرها عل�امء األصول منها: العدال�ة، والعلم بكيفية النظ�ر، ومعرفة علم 
ال�كالم، ومعرفة تفاريع الفقه، وعموم النظر، واإلحاطة بكاف�ة العلوم والفنون، وبلوغ 

)1(  انظ�ر: الرس�الة 21- )). واملعتم�د 2/ 96). واملس�تصفى 2/ 50)- 54). واإلهب�اج )/ )19. واملوافق�ات 
4/ 156. وانظ�ر: أص�ول اجلصاص 2/ 67). واملعتمد 2/ 57). والفقي�ه واملتفقه 2/ 0)). والتلخيص )/ 457. 
وإحكام الفصول 722. واملس�تصفى 2/ 50). واإلحكام لآلمدي 4/ )16. وكش�ف األرسار 4/ 25- 0). ورشح 
تنقي�ح الفص�ول 7)4. وروض�ة الناظ�ر )/ 960- 962. وتقريب الوصول 428. ورشح خمت�رص الروضة )/ 575. 

وخمترص املنتهى 2/ 290. وفواتح الرمحوت 2/ )6). وإرشاد الفحول 250- 251.
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هذه الرتبة يف مجيع األبواب)1(.
وهن�ا ال ب�د من بي�ان أن هذه ال�رشوط التي نص عليها أه�ل العلم قد يتفاوت مس�توى 
املجتهدي�ن من حي�ث التمكن منها، بل ي�رى بعض األصوليني توفر ه�ذه الرشوط عىل 
جه�ة الك�امل يف املجتهد يف هذا العرص؛ ولذلك بينوا الق�در الذي جيب توفره يف املجتهد 

من كل رشط)2(، وعليه درج يف اصطالحهم ما يسمى بتجزؤ االجتهاد))(.
ويف املجتهدي�ن يف االجته�اد اجلامع�ي يمكن الق�ول: إن بعضهم يعد مكم�اًل لبعض يف 
فق�دان بعض ال�رشوط يف هذا الباب، فق�د يوجد منهم الضليع يف اللغ�ة العربية، ولكن 
يفق�د القدر املش�رط يف علم احلديث، ويكون متضلًعا يف عل�م األصول، ولكنه ليس يف 
املس�توى امل�رشوط يف معرف�ة اللغ�ة، فيكمل بعضه�م البعض، وال يظه�ر يف ذلك حرج 

باعتبارين:
االعتب�ار األول: أن املقص�د من االجتهاد يتحقق يف حال اجتامعهم، فيمكن بمجموعهم 

أن يكون شخصية ملجتهد يف أثناء النظر.
االعتبار الثاين: أن االجتامع يف أثناء املدارسة يدفع ما يقع من مفاسد ختل بعملية االجتهاد 
والنظ�ر، وذل�ك من خالل تصويب بعضه�م لبعض ومراجعة بعضهم لبعض. س�يام أن 
األصولي�ني قد الحظوا ذلك فس�لكوا مس�لك التخفي�ف، قال الغ�زايل -رمحه اهلل- بعد 
بيان�ه للرشوط املتفق عليها وقدر التخفيف يف كل رشط: »دقيقة يف التخفيف يغفل عنها 
األكث�رون: اجتامع ه�ذه العلوم الثامنية إنام يشرط يف ح�ق املجتهد املطلق الذي يفتي يف 
مجي�ع ال�رشع، وليس االجتهاد عن�دي منصًبا ال يتجزأ، بل جي�وز أن يقال للعامل بمنصب 
االجتهاد يف بعض األحكام دون بعض، فمن عرف طريق النظ�ر القيايس فله أن يفتي يف 
)1(  انظ�ر: أص�ول اجلص�اص 2/ 67). واملعتم�د 2/ 57). والفقي�ه واملتفق�ه 2/ 0)). وإح�كام الفص�ول 722. 
واملس�تصفى 2/ 50)- )5). واملوافق�ات 4/ 105- 106. والربه�ان 1/ 91. واإلهب�اج )/ 272- 274. والبحر 

املحيط 4/ 489- 499. ورشح تنقيح الفصول 7)4.
)2(  انظ�ر: الع�دة 5/ 1594. وإح�كام الفص�ول 722. واإلهب�اج )/ 272. واملس�تصفى 2/ 50)- )5). وروضة 
الناظ�ر )/ 960-961. واملحص�ول 5/ 5). ورشح تنقي�ح الفص�ول 8)4. واإلح�كام لآلم�دي 4/ 162- 164. 

وفواتح الرمحوت 2/ )6)- 64). 
))(  انظ�ر: التمهي�د أليب اخلط�اب 4/ )9). واإلح�كام لآلم�دي 4/ 164. واملحص�ول 5/ 7). وروضة الناظر )/ 
)96. ورشح تنقي�ح الفصول 8)4. وكش�ف األرسار 4/ 17. وخمترص اب�ن احلاجب 2/ 290. وفواتح الرمحوت 2/ 
64). وجمم�وع الفت�اوى 20/ 212. وإعالم املوقع�ني 4/ 166. واملوافق�ات 4/ 108- 114. وقرارات جممع الفقه 

اإلسالمي 168.
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مسألة قياسية، وإن مل يكن ماهًرا يف علم احلديث، فمن ينظر يف املسألة املشركة يكفيه أن 
يك�ون فقيه النفس عارًفا بأصول الفرائض ومعانيها، وإن مل يكن قد حصل األخبار التي 

وردت يف مسألة حتريم املسكر، أو يف مسألة النكاح بال ويل«)1(.

)1(  املستصفى 2/ )5).
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 املبحث الثالث: 
الضوابط العامة يف النظر باالجتهاد اجلماعي يف النوازل

 حين�ام يكون احلديث عن االجتهاد ومرشوعيته يف اإلس�الم واختالف أنظار املجتهدين 
وتوصله�م إىل آراء خمتلفة، بل قد يتغري رأي املجتهد يف قضية واحدة يف وقت بعد وقت، 

فذلك كله حيتاج إىل تأمل وتدبر:
1- إن كل ذل�ك ال جي�وز أن يفهم منه أن النصوص غري ثابتة أو أهنا ال تضع ترشيًعا دائاًم 

ا شاماًل يف الزمان واملكان، بل إن األصل يف النصوص هو الثبات والدوام. ثابًتا مستقرًّ
وم�ن أج�ل هذا جيب ل�زوم احلذر الت�ام من التس�اهل أمام نص�وص ال�رشع، أو حماولة 
التحلل منها، فذلك مزلق خطري، ومركب عسري تزل فيه األقدام، وتضل األفهام وتنهار 

األحكام.
إن مم�ا جي�ب أن يعل�م يف ه�ذا الب�اب أن رشيع�ة اإلس�الم قد حكم�ت يف دي�ار متباعدة 
األقطار، مرامية األطراف حكمت قروًنا متوالية وأزمنة متتالية، والقت خمتلف العادات 
والتقالي�د، وعاش�ت عصور الرخاء والش�دة، والقوة والضع�ف، واجهت األحداث يف 

مجيع األطوار فام قرصت عن حاجة، وما عجزت عن واقعة، وال قعدت عن مطلب.
واألمر الذي جيب التنبه إليه وهو منطلق مهم من منطلقات هذا املوضوع، هو أن يف سنن 
اهلل ويف رشع�ه عنرصين؛ أحدمها ثاب�ت، واآلخر متغري. فاالستمس�اك بأحدمها وإمهال 

اآلخر يرتب عليه فساد عريض.
الثابت جيب أن يبقى ثابًتا، بل ال يمكن زحزحته فضاًل عن أن ُيسَعى يف زحزحته.

واملتغ�ري طبيعت�ه التغري، وجعله ثابًتا وااللتزام به دائ�اًم أبًدا يوقع يف عرس وحرج ال يطيقه 
املكلف.

وم�ن أج�ل مزيد إيض�اح فلُيعل�م أن دع�اة التحرر يف ه�ذه العص�ور املتأخ�رة املتأثرين 
بالتي�ارات الوافدة م�ن الغرب أو الرشق استمس�كوا باملتغري، وجعل�وه ركن تفكريهم، 
وأصل حضارهتم، وظنوا أن احلياة تستقيم هبذا املفهوم للحرية، وهي التغري يف كل يشء 

أصواًل وفروًعا.
وهبذا -وكام هو مش�اهد- حني مل يكن هلم ثوابت مس�تقرة، وحماور راسية يستندون إليها 

فقد ضاعوا، فلم تنضبط هلم موازين، وفقدوا معنى الثبات.
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أم�ا معرفة الثوابت واالستمس�اك هب�ا، ومتييز املتغ�ريات، وضبط حركته�ا حول املحور 
الثاب�ت حتى ال خترج عن املس�ار الصحيح، فب�ه يكون الدوام واالس�تقرار والتميش مع 
املتغ�ريات يف األزمن�ة واألمكن�ة والن�اس، مع بق�اء األص�ول الثواب�ت، واملحافظة عىل 

اجلوهر، وهذا هو رس بقاء الرشيعة وحيويتها. هذا منطلق.
2- ومنطل�ق آخ�ر: وهو منطل�ق َعَقدي رصف، م�ن ال يؤمن بالرشع ف�ال خطاب معه، 
وذل�ك ه�و ما جييب عىل هذا التس�اؤل: كيف يتأتى للرشيعة الت�ي نزلت قبل أربعة عرش 

قرًنا أن تواكب ما جد يف حياة الناس من تغريات؟
اجل�واب -كام أس�لفت- َعَق�دي إيامين نابع من اإلي�امن باهلل احلق العلي�م اخلبري احلكيم، 
ف�كأن هذا املتس�ائل أو املتش�كك يظ�ن أن اهلل مل يكن يعل�م -تعاىل اهلل- ح�ني أنزل هذه 
الرشيعة أن أموًرا ستجد يف حياة الناس ختتلف عن األوضاع التي كانوا عليها يوم نزلت 

هذه الرشيعة.
وحكمته س�بحانه -لو كانوا يعلمون- تقتيض أال ينزل رشيعة غري ممكنة التطبيق يف حيز 
م�ن الزم�ن، ث�م يلزم الناس هب�ا إىل يوم القيامة، أال س�اء م�ا يظنون. ولكي ي�زداد األمر 
وضوًحا يف هذا األمر اإليامين لو نظرت إىل بعض الضعاف يف هذا املضامر ممن استهوهتم 
احلضارة املعارصة، وس�ولت هلم أنفسهم ما س�ولت وحيبون -أمام الناس- أن يبقى هلم 
االنتس�اب إىل اإلس�الم، مع اتباعهم أهواءهم، فهم يريدون إس�الًما عىل ما يشتهون، أو 

عىل ما يشتهي إخواهنم يف الغّي من املسترشقني واملستغربني.
فتب�دأ مقولتهم بأهنم ال يأخذون بأق�وال الفقهاء، واملفرسين، والرشاح، واملحدثني، فهم 
برش ورجال، وال َتَعبُّد بآراء الرجال، وال يأخذون إال من الكتاب والسنة، ثم يتدرج هبم 
األمر بأن يأخذوا القرآن، واملتواتر من الس�نة، وما كان قطعيًّا يف ثبوته ودالالته، فالس�نة 
فيها الضعيف واملردود واملوضوع، بل حتى أخبار اآلحاد فيها عندهم نظر، ثم يتدرجون 
ليطعنوا يف بعض الدالالت ليقولوا: إن القرآن الكريم إنام كان يعالج أوضاًعا وبيئات قد 
اندرست، وهيتم بشؤون جمتمعات بدائية وبدوية، وقد يرقى هبم احلال ليقولوا: إن القرآن 
إذا قال: إن اخلنزير رجس، قالوا: إنام كان ذلك يف خنازير سيئة التغذية، أما خنازير اليوم 
 )1(}ۗ نثََينۡيِ

ُ
َكرِ ِمۡثُل َحّظِ ٱۡل فتلقى عناية خاصة، وحينام ينظرون يف املرياث وفيه: }فَلذِلَّ

)1(  سورة النساء، آية: 176.
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يقول�ون: إنام كان ذلك قبل أن خترج املرأة إىل ميادين العمل، وتثبت وجودها يف جوانب 
احلي�اة املختلف�ة، واخلم�ر حرم يف بيئة حارة، ول�و نزل القرآن يف بيئة باردة لكان له ش�أن 
آخر. وهكذا نالحظ التحلل من األحكام، حتى ترّقى األمر إىل نسبة اهلل -جل وعز- إىل 

ا كبرًيا. اجلهل بشؤون خلقه فيام يرضهم وما ينفعهم، تعاىل اهلل عام يقولون علوًّ
)- ومنطل�ق ثالث: ذلك�م أن احلديث عن التغري والتطور، وجماراة العادات واألعراف، 
س السند الرشعي له والتعسف وسوء  ال يعني أن َهمرَّ املجتهد والفقيه تربير الواقع، وتلمُّ

التأويل بدعوى أن ذلك هو مفهوم املرونة والتطور.
فاإلس�الم مل ي�أت ليخضع أله�واء الناس، وجمري�ات حياهتم، ولكنه ج�اء لريفع الناس 
إىل مي�زان احل�ق، والع�دل، واملصلح�ة احلقيقي�ة، ويك�ف عنه�م اإلثم والظل�م، ويرفع 
اآلصار واألغالل. إن هذا الترشيع مل يضعه املجتمع حتى خيضع له ويس�تجيب لظروفه 
وأوضاع�ه، إنه ترشيع إهلي وضع لريق�ى باملجتمع، وختضع أوضاعه هلدايته، فكلمة هذا 

الترشيع هي العليا.
غ الترصفات،  ر األوضاع ويسوِّ م الَعَوج، ال أن يربِّ ب اخلطأ ويقوِّ إن مهمة الترشيع أن يصوِّ

إنه يستعيص عىل الذوبان والتميع.
ويف جان�ب آخر فإن لالجتهاد من أهله جمااًل كب�رًيا، اجتهاد يف فهم النصوص، واجتهاد 

-أحياًنا- يف ثبوت بعضها »أي يف مدى تصحيح بعض األحاديث ودرجة قبوهلا«.
ث�م االجته�اد فيام ن�ص في�ه بخصوصه مضب�وط بط�رق القي�اس، واملصلحة املرس�لة، 
واالستحس�ان، والنظ�ر يف العوائد، واالس�تصحاب، والرباءة األصلي�ة وأحكام الرضر 
وال�رضورات، وأمثاهل�ا من جماالت النظ�ر التي ختتل�ف يف تقديرها آراء أه�ل االجتهاد 
باخت�الف مداركه�م وفهومه�م كام س�بق إيضاح�ه. واألص�ول الثوابت التي ال مس�اغ 
لالجته�اد فيه�ا هي القطعيات وم�ا علم من الدين بال�رضورة، وما تلقت�ه األمة بالقبول 
م�ن الفرائض املحك�امت، والنصوص القطعيات، كفرائض الص�الة والزكاة، والصيام، 
واحلج، واملواريث، واحل�دود، واحلجاب، واملحرمات من الربا، والزنا، واخلمر وامليرس 

والطالق والوفاة، وأمثال ذلك.
فه�ذه دوائ�ر ال تقب�ل االجتهاد واجلدل، كأن يق�ول بعض الناس بتعطي�ل فريضة الزكاة 
اكتفاء بالرضائب -فضاًل عام يف الرضائب من نقاش- أو تعطيل فريضة الصيام تشجيًعا 
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لإلنت�اج، أو إلغ�اء فريضة احلج توفرًيا للعملة الصعبة، أو إباح�ة الزنا واخلمر وما يتبعها 
ترغيًبا يف السياحة، واستحالل الربا دعاًم ملرشوعات التنمية واإلنتاج.

4- لي�س ألح�د احلق يف أن يق�ول يف دين اهلل ما ال يعلم، فب�اب االجتهاد والفتوى جيب 
أن يكون مقصوًرا عىل أهله، ومع األس�ف فإن فشو القراءة والكتابة يف الناس، واملفهوم 
اخلاطئ حلرية البحث العلمي جعلت أناًسا يتجرؤون عىل أحكام اهلل ويتجاوزون حدود 
اهلل يف اقتحام أبواب احلالل واحلرام، ومل يعرف هلم زاد من العلم س�وى ما يس�مى بثقافة 
إسالمية عامة، فجعلوا ساحة احلالل واحلرام مباحة لكل من هب ودب، فظهرت أقوال 

ة، ونزعت الثقة يف أويل العلم واألئمة. من غري ُخُطم وال َأِزمرَّ
ومس�ؤولية احلراس�ة يف ذل�ك جي�ب أن يتوالها العل�امء الرباني�ون املخلص�ون، واملراكز 
واهليئ�ات اإلس�المية العريق�ة املعروف�ة إذا أخلص�ت هلل، وبن�ت منهجه�ا وطريقها عىل 
خالص رشع اهلل، فتستعيد مكاهنا وموضعها، وحتمي محى الدين وساحة األحكام كدور 

اإلفتاء، والقضاء الرشعي، وهيئات كبار العلامء.
5- يعيش املسلمون يف هذه األزمنة حاالت من الضعف يف كثري من أمورهم وشؤوهنم، 
ومنها أوضاعهم االقتصادية وبخاصة املس�تجد من النوازل فيها، وعليه فمن العس�ري أن 
تس�ري معامالت املس�لمني عىل العزائم دون الرخص، وعىل املجم�ع عليه دون املختلف 
فيه، وعىل احلالل اخلالص دون املش�وب، »مما يقتيض النظر يف هذه الواقعات والنازالت 
م�ن أجل تلمس احلل�ول النافعة، واملخارج لألمة ولو قامت ع�ىل رأي فقيه واحد معترب 
ا،  خالفه مجع كبري من أهل العلم ما دام هذا رأًيا حيقق مصلحة للمسلمني وال يصادم نصًّ
ب�ل قد ال يكون من املتعني أن يكون يف املس�ألة رأي س�ابق إلمام م�ن األئمة، أو عامل من 
العل�امء م�ا دام أنه يف دائ�رة الضواب�ط الرشعية، واألص�ول العامة، والقواع�د الكلية يف 

الرشيعة«)1(.
يقول األستاذ مصطفى الزرقا رمحه اهلل: »إن اآلراء والنظريات الفقهية يف املذاهب املعتربة، 
سواء منها الراجح واملرجوح كلها ثروة ترشيعية قيمة، وقد يظهر تطور املصالح الزمنية، 
وإع�ادة النظ�ر أن ما كان م�ن اآلراء الفقهية مرجوًحا هو الذي جي�ب أن يكون الراجح، 
وما كان ُيَظنُّ ضعيف املبنى هو يف احلقيقة أقوى وَأَسّد، ولكن مرمى نظر صاحبه قد كان 
)1(  األس�هم املالية يف نظر الرشيعة، صفوت الش�واديف، ص: 8). بحث االس�تثامر يف األس�هم د. عيل حميي الدين القرة 

داغي، ص: 2).
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أم�ام قافلته بمس�افات ال تدركها أبصارهم، فيبقى غري معتم�د عليه حتى تصل العصور 
باألجيال إىل مرمى ذلك النظر، فإذا هو البرص احلديد، والفهم الرشيد.

ويف كل مذهب أنظار فقهية شتى من هذا القبيل يمتاز فيها املذهب بام مل يدركه سواه من 
املذاهب«)1(.

»لي�س كل م�ا ق�ال فقيه أو عامل بحرمت�ه كان حراًم�ا يف نفس األمر، وإنام احل�رام ما ثبت 
حتريمه بالكتاب أو السنة أو اإلمجاع أو قياس مرجح لذلك أو ما تنازع فيه العلامء رد إىل 

هذه األصول«)2(.
االجتهاد اجلامعي:

مما مضت به سنة اخللفاء الراشدين -رضوان اهلل عليهم- أهنم كانوا إذا نزلت هبم نازلة، 
أو اس�تفتاهم مستفت يف مس�ألة أن جيمعوا هلا أعيان الصحابة وكبارهم ليبدي كل واحد 
منه�م رأي�ه بدًءا بام حيفظ م�ن النص الرشعي كتاًبا وس�نة، فإذا مل يوج�د نص صاروا إىل 
الرأي، فيجري التش�اور بينهم واملداولة حتى يصلوا إىل رأي يتفقون عليه باإلمجاع أو بام 

يشبه اإلمجاع، وذلك يف كل ما يعرض هلم.
ا وسياس�يًّا،  �ا يف احلفاظ ع�ىل وحدة األم�ة ومتاس�كها فكريًّ ولق�د كان ذل�ك عام�اًل قويًّ

واجتامعيًّا.
وقد أخرج الدارمي يف مسنده عن املسيب بن رافع قال: )كانوا -يعني صحابة رسول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص- إذا نزل�ت هبم قضية ليس فيها من رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أم�ر اجتمعوا هلا وأمجعوا، فاحلق 

فيام رأوا())(.
وتتأكد أمهية املسلك اجلامعي يف االجتهاد مع متغريات العرص، وسعة االتصال والتواصل 
ب�ني الن�اس، وال س�يام م�ع مالحظة ما جي�ري من خ�الل القن�وات الفضائية وش�بكات 
املعلومات، وكثرة اخلوض فيها من قبل أناس ال صلة هلم بالعلوم الرشعية املتخصصة.

وم�ن املؤك�د أن جانًبا من هيبة األمة ومهابتها يف قروهنا األوىل املفضلة وحفظها حلقوقها 
يع�ود إىل املنهج اجلامعي الذي يقي -بإذن اهلل- من الزالت واهلفوات واألخطاء القاتلة، 

وحيفظ من الشقاق والفرقة.

)1(  املدخل، الزرقا 1/ 568. 
)2(  األس�هم املالية يف نظر الرشيعة، صفوت الش�واديف، ص: 8)، نقاًل عن ش�يخ اإلس�الم ابن تيمية، جمموع الفتاوى، 

.22( -211 /29
))(  مسند الدارمي، 1 / 46 وما بعدها.
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ويف الغال�ب ف�إن االجتهاد اجلامع�ي جيمع عل�امء قادرين متخصص�ني مدركني ألصول 
االستدالل، ومن َثمرَّ تكون هلم هيبتهم ووزهنم يف األمة.

واملجام�ع الفقهية املوجودة خطوة طيبة يف هذا املضامر، وينبغي أن تتس�ع دائرة التجمع، 
كام ينبغي أن ينظر يف طريقة االختيار أو الرشيح لألعضاء يبعده عن بعض املؤثرات التي 

ال عالقة هلا بالتخصص العلمي، ومتطلبات االجتهاد، ورشوط اإلفتاء.
ومم�ا يع�ني عىل إعط�اء االجتهاد اجلامعي أثره يف اس�تصدار األحكام الفقهي�ة يف مكانتها 
الالئقة هبا كمنتدى لكبار فقهاء األمة بعيًدا عن املؤثرات اخلارجية والتوجهات السياسية 
وغري السياس�ية، ذلك أنه قد كث�ر األدعياء، وانترش املغررون، واملته�ورون، واملتهتكون 
الذي�ن لو فت�ح هلم الباب الجرؤوا عىل ح�دود اهلل، وغريوا معامل ال�رشع إرضاء لنزوة، 

وسعًيا لشهرة، أو اتباعا هلوى، فيصبح الدين والناس فوىض فيضلوا ويضلوا.
وم�ن أج�ل أن يعطي االجتهاد اجلامعي أثره عىل مس�توى اإلنتاج والقبول والثقة حيس�ن 

مراعاة ما ييل:
أواًل: ينبغ�ي أن يكون هناك تنس�يق كامل بني املؤسس�ات العلمية الرشعي�ة وبني املراكز 
األخ�رى م�ن طبي�ة، واقتصادية وسياس�ية، واجتامعي�ة وغريها؛ وذل�ك لتحقيق هدفني 

رئيسني:
أحدمها: اتصال املؤسس�ات الرشعية بالواقع ومستجدات الناس، فيكون االجتهاد مبنيًّا 

عىل تصور صحيح.
ثانيهام: معرفة كل جديد يف وقته، وبيان حكمه الرشعي.

ثانًيا: التنس�يق بني دور اإلفتاء واملجامع الفقهية واجلهات البحثية الرشعية يف اجلامعات 
وغريها إلمدادها باملوضوعات املستجدة، والنوازل، والواقعات وما حتتاج إليه األمة من 
بح�وث، ب�داًل من التكرار أو البحث يف قضايا ومس�ائل ال تطبيق هل�ا، أو أهنا ذات أمهية 

حمدودة.
 ثالث�ا: إع�ادة النظ�ر يف طريقة تدريس الفقه وال س�يام يف املس�تويات العلي�ا من الكليات 

الرشعية، ومرحلة ما فوق اجلامعة، ويكون هذا النظر من جهتني:
أوهل�ام: أس�لوب البح�ث والتألي�ف والتدري�س بطري�ق القواع�د الفقهي�ة واألصولي�ة 

والنظريات الفقهية.
وه�و أم�ر لي�س بمس�تغرب إذا نظ�رت يف بعض طرائ�ق املتقدم�ني كالش�اطبي يف كتابه 
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»املوافق�ات« وتوجه�ه نحو إع�ادة النظر يف ط�رق الكتابة والتأليف يف أص�ول الفقه، ثم 
توجهه إىل العناية بمقاصد الرشيعة، وكذلك أسلوب ابن رجب يف كتابة القواعد الفقهية.
ثانيه�ام: العناي�ة التفصيلية باملس�ائل املس�تجدة، فلو قارن�ت يف كتابة املتقدم�ني يف الزكاة 
واألموال الزكوية -وال س�يام زكاة السائمة من هبيمة األنعام وطرق تفصيلها- لوجدت 
أهنا متمش�ية مع مصطلحات وقتهم وما هو س�ائد فيهم من ألفاظ وأس�لوب حياة، بينام 
ج�د يف الوق�ت احلارض أنواع من األموال نحتاج إىل تبس�يطها وتقريبها لطالب العلم يف 

مراحل الطلب، كاألسهم يف معرفة أنواعها ورشكاهتا وكيفية إخراج الزكاة فيها.
ويف ختام هذ املبحث حيسن إيضاح معنى التجديد يف الفقه مما يؤكد كل املعاين السابقة.

التجديد يف الفقه:
التجديد: من اجلدة والقوة، والتجديد: إعادة اجلدة.

ويف احلديث: ))إن اهلل يبعث هلذه األمة عىل رأس كل مائة سنة من جيدد هلا أمر دينها(()1(.
وامل�راد بتجدي�د الدين هنا -واهلل أعلم- ما يعيد ل�ه القوة ويرجعه إىل أصل صفائه الذي 

ل الوحي، وليس التجديد هو التغيري والتبديل. كان عليه حني البعثة وتنزُّ
إن التجديد هو العودة إىل أصل اليشء عند بدايته وظهوره ألول مرة، وإصالح ما أصابه 
ا كام كان حني بدأ، وذلك بإبراز حقائقه الناصعة،  م�ن خلل أو نال�ه من ضعف ليعود قويًّ

وجتلية خصائصه املميزة.
فيكون جتديد الدين وجتديد الفقه بتقوية التمسك به، وإحسان تطبيقه وتنفيذه.

وبن�اًء ع�ىل ذلك فتجديد الدين ال يك�ون إال بالدين وللدين، ال بالدني�ا، وال للدنيا، وال 
يك�ون إال م�ن داخل الدين، وبمفاهيم الدين، ال من خارج الدين، وبمفاهيم مس�توردة 

وأفكار دخيلة.

)1(  سنن أيب داود، 2/ 512.
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 املبحث الرابع: 
املصادر اليت تعد قواعد أساسية ينبين عليها النظر يف النوازل واملستجدات

سوف يقترص الكالم عىل املصادر التالية:
املصلحة املرسلة- االستحسان- سد الذرائع واالحتياط- عموم البلوى- العرف. 

لمرسل�ي: لمصلح�ي ا �: ا
ً
ول

أ
ا

ه�ي املصلح�ة الت�ي ش�هد ال�رشع جلنس�ها، بمعنى أهن�ا تدخل حت�ت أصل ش�هدت له 
النصوص يف اجلملة، وليس�ت هي املصلحة الغريبة التي مل يشهد النصوص لنوعها حتى 
تكون قياًس�ا، وال جلنسها حتى تكون اس�تدالاًل مرساًل، فهذه األخرية ليست حجة عند 
أحد من األئمة، والغزايل الش�افعي، والش�اطبي املالكي حيكيان إمجاع أهل العلم عىل رد 
املصالح الغريبة، وُيدخالهنا يف باب االستحس�ان الذي رده الشافعي -رمحه اهلل- وشدد 
النكري عىل القائلني به، وهو غري االستحس�ان ال�ذي روي عن مالك وأيب حنيفة -ريض 
اهلل عنه�ام- واألخذ به. فهذا األخري اس�تدالل بنص، أو إمج�اع، أو عرف، أو مصلحة يف 

مقابلة عموم أو قياس. وهو الذي ستأيت اإلشارة إليه.
غري أن األخذ باملصلحة املرسلة ال بد فيه من أمور:

األول: أن تكون معقولة بحيث جتري عىل األوصاف املناس�بة التي إذا عرضت عىل أهل 
العقول تلقتها بالقبول.

الث�اين: أن يك�ون األخذ هبا راجًع�ا إىل حفظ أمر رضوري أو رفع ح�رج الزم يف الدين؛ 
بحيث لو مل يأخذ باملصلحة املعقولة يف موضعها لكان الناس يف حرج شديد.

الثال�ث: املالءم�ة بني املصلحة التي تعد أصاًل قائاًم بذاته وبني مقاصد الش�ارع، فال تنايف 
أص�اًل م�ن أصول�ه، وال تعارض دلياًل م�ن أدلته، بل تكون منس�جمة م�ع املصالح التي 

يقصد الشارع إىل حتصيلها، بأن تكون من جنسها ليست غريبة عنها.
واملصلح�ة أو االس�تصالح باب واس�ع ومدخل عري�ض، قد يدخل منه م�ن ال يفقه يف 
الرشيعة وال يدرك مراميها، ومن أجل هذا منع منه من منع من املجتهدين خشية من هذا 

الباب.
وم�ن املقرر واملعل�وم أن الرشيعة تراعي مصال�ح العباد، وباب االجته�اد مفتوح فيام ال 
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نص فيه، ولكن لالجتهاد رشوطه وللمصلحة ضوابطها وحدودها.
فليس مرد املصلحة إىل تقرير الناس فيام يكون به الصالح والفس�اد، فإذا حس�ب الناس 
أن التعامل بالربا -مثاًل- قد بات مصلحة نحتاج إليها، وال يقوم أمر الناس إال هبا، فهو 
بمقت�ىض هذا الرض مصلحة حقيقية، وعىل الرشيعة ب�ام التزمته من حتقيق مصالح الناس 
ورف�ع احل�رج عنهم أن تتس�ع لقبول هذا احلك�م؛ ألنه قد رأى ذلك عل�امء يف االقتصاد، 

وخرباء يف التجارة من أجل تنشيط احلركة التجارية والنهوض هبا.
وق�د يرى بل ق�د يتفق علامء الربية وعل�امء النفس عىل أن اجلمع بني اجلنس�ني يف مرافق 
املجتم�ع هي�ذب األخالق، وخيفف من ش�دة امليل اجلن�ي، ويمكن من اس�تخدام كافة 
الق�وى البرشية املتاحة من أج�ل التنمية، فال يبقى نصف املجتم�ع معطاًل، فهو مصلحة 

ينبغي حتقيقها والرشيعة تراعي حتقيق املصالح.
وقد يقول األطباء: إن حلم اخلنزير ليس بمس�تخبث، وإن أكله ال يعقب أي آثار س�يئة يف 

اخللق واجلسم.
إن تقدي�ر م�ا به يك�ون الصالح والفس�اد عائد إىل الرشيعة نفس�ها، وق�د وضع ذلك يف 
مقاص�د الرشيعة اخلمس�ة وهي: حف�ظ الدين، وحف�ظ النفس، وحف�ظ العقل، وحفظ 

النسل، وحفظ املال.
وبناء عليه فإن كل ما تومهه الناس مصلحة مما خيالف تلك األس�س العامة يف جوهرها، 
أو الرتي�ب في�ام بينها، أو خيالف دلياًل من األدلة الرشعية من كتاب، أو س�نة أو إمجاع أو 

قياس صحيح ليس من املصلحة يف يشء، وإن تومهه من تومهه.
أم�ا نتائ�ج خربات الن�اس وجتارهبم فيج�ب عرضها ع�ىل نصوص الرشيع�ة وأحكامها 
الثابت�ة، فام وافقها أخ�ذ به، واحلكم يف ذلك للنصوص الرشعي�ة ومقاصد الرشيعة، وما 

خالف ذلك فيجب طرحه وإمهاله واعتباره مصلحة ملغاة.
وجيب أن يفهم أن الشارع مل يلغ مصلحة دلت عليها جتارب الناس وعلومهم، بل الواقع 
أن تقدي�ر ه�ؤالء املجربني واخلرباء للمصلحة كان خط�أ، صاحبه خلل نابع من هوى يف 
نف�س املج�رب، أو خطأ يف وس�ائل التجربة، أو نقص يف االس�تقراء، فنح�ن نتهم تقدير 

هؤالء، وال نتهم نصوص الرشيعة.
نخل�ص من ذلك إىل أن اخلربات العادية، واملوازين العقلية، والتجريبية املحضة ال جيوز 

أن تستقل وحدها بفهم مصالح العباد وتنسيقها.
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إن م�دار املصلح�ة الت�ي ينبني عليها احلك�م الرشعي هي املصلح�ة الرشعية، واملصلحة 
الرشعية ليس هلا طريق غري الوحي.

أما املصلحة الدنيوية فال اعتبار هلا يف نظر املسلم عند خمالفتها للنص الرشعي.

: �ف ل�س�يحسا �يا: ا
�ف �ثا

عرف�ه ابن رش�د املالكي فقال: »إن�ه طرح لقياس ي�ؤدي إىل غلو يف احلك�م ومبالغة فيه، 
فيعدل عنه يف بعض املواضع ملعنى يؤثر يف احلكم خيتص به ذلك املوضع«)1(.

وعرفه أبو احلسن الكرخي احلنفي حيث قال: »هو العدول عن احلكم يف مسألة بمثل ما 
حكم به يف نظائرها إىل خالفه بوجه أقوى يقتيض العدول عن األول«)2(.

فاالستحس�ان نوع من الرجيح بني األدلة، وحقيقته كام يالحظ، وكام يرصح به كثري من 
األصوليني أنه أخذ بأقوى الدليلني.

أنواع االستحسان:
ينقسم االستحسان من حيث ابتناؤه عىل األدلة الرشعية إىل أربعة أقسام:

أ. االستحسان بالنص:
وذلك جيري يف كل أنواع العقود التي قالوا: إهنا عىل خالف القياس كالسلم، واإلجارة، 
والق�رض ونحوها. وهي استحس�ان بالن�ص؛ ألهنا قد ثبتت بنص�وص رشعية عىل غري 
وف�ق القاع�دة العامة م�ن عدم صحة بي�ع املعدوم، وعق�ود الربا، ونحو ذل�ك. وأغلب 
إطالقات االستحسان يف كتب الفروع تنرصف إىل هذا النوع، وعىل اخلصوص يف فروع 

احلنفية، فيقولون: هذا جائز استحساًنا، ويسمونه االستحسان بالنص.
ب. االستحسان باإلمجاع:

أي أن االستحسان هو اإلمجاع كام يف مسألة االستصناع.
ج- استحسان الرضورة:

ك�ام يف مس�ألة احلي�اض واآلبار؛ ووجه االستحس�ان يف هذه املس�ألة أن امل�اء إذا خالطته 
نجاس�ة ول�و كان كثرًيا فإنه ينجس م�ا دام ليس جارًيا، ولكن ُعِفَي عن ذلك استحس�اًنا 

)1(  انظر: االعتصام، للشاطبي 2/ 9)1.
)2(  التلويح، 1/ 18. واملستصفى، 2/ )28.
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لل�رضورة، وبي�ان ذل�ك: أن القياس يأبى طهارهت�ا؛ ألن الدلو ينجس بمالق�اة املاء، فال 
ي�زال يع�ود وهو نجس، وألن ن�زع بعض املاء ال يؤثر يف طه�ارة الباقي، وكذلك خروج 
بعضه عن احلوض، وكذا املاء ينجس بمالقاة اآلنية النجس�ة، والنجس ال يفيد الطهارة، 
فاستحس�نوا ت�رك العمل بموجب القي�اس للرضورة، ف�إن احلرج مرف�وع بالنص. ويف 

موضع الرضورة يتحقق معنى احلرج لو أخذ بالقياس.
د- االستحسان بمعنى القياس اخلفي:

وقد سمي قياًسا خفيًّا يف مقابلة القياس اجليل، وهو القياس املصطلح عليه، واالستحسان 
هبذا املعنى يقصدون به ما قوي أثره. ومن أمثلته طهارة سؤر سباع الطري، فالقياس اجليل 
أن س�ؤره نجس؛ ألنه من الس�باع. ودليل النجاس�ة حرمة أكل حلمه كسائر السباع. ويف 
االستحس�ان ه�و طاهر؛ ألن الس�بع لي�س بنجس العني بدلي�ل جواز االنتف�اع به رشًعا 
كالصيد، وكذلك االنتفاع بجلده وعظمه، ولو كان نجس العني ملا جاز كاخلنزير، وسؤر 
س�باع البهائم إنام كان نجًس�ا باعتبار حرمة األكل؛ ألهنا ترشب بلس�اهنا وهو رطب من 
لعاهبا، ولعاهبا متولد من حلمها، وهذا ال يوجد يف سباع الطري؛ ألهنا تأخذ املاء بمنقارها، 
ومنقاره�ا عظ�م، وعظم امليتة طاهر، فعظم احلي أوىل. فصار هذا االستحس�ان وإن كان 
باطنً�ا أق�وى من القياس وإن كان ظاه�ًرا، وهذا النوع من االستحس�ان هو الذي يغلب 

إطالقه عند األصوليني.

ط: �يا
ل���ي ع وا

�أ را
ف
ل� ل�ًثا: س� ا �ثا

س�د الذرائع يعني أن ما كان ذريعة أو وس�يلة إىل يشء يأخذ حكمه، فام كان وس�يلة إىل 
احل�رام حي�رم، وإن كان يف أصل�ه حالاًل، ومعنى هذا األمر اجلائ�ز يف األصل يمنع منه يف 
احل�االت الت�ي يؤدي فيها إىل ما ال جيوز. فعقد البيع حالل مرشوع يف أصله لقوله تعاىل: 
ُ ٱۡلَۡيَع{، ولكن قاعدة س�د الذرائع تقتيض بطالن ه�ذا البيع إذا قصد به  َح��لَّ ٱهللَّ

َ
}َوأ

املح�رم، أو كان الباع�ث الدافع إليه غري مرشوع، كام يف بيع الس�الح ملن يقتل مس�لاًم، أو 
ألهل احلرب، وبيع العنب ملن يتخذه مخًرا.

أما االحتياط: »فهو احراز املكلف عن الوقوع فيام يشك فيه من حرام أو مكروه«.
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جمال األخذ باالحتياط: 
واملكلف يأخذ باالحتياط يف جمالني:

األول: حتقق الشبهة.
الثاين: حصول الشك يف احلكم الرشعي.

املجال األول: حتقق الشبهة:
الشبهة التي تعرض للمكلف يف األحكام الرشعية قسامن:

القسم األول: الشبهة احلكمية:
وهي التي تقع يف احلكم الرشعي، بمعنى أن حكم الشارع غري ظاهر من الدليل عىل وجه 
العل�م أو الظ�ن، وهي متوجهة إىل احلكم الرشعي نفس�ه من ح�ل أو حرمة وغريمها من 
أقس�ام احلكم الرشعي؛ لذا س�ميت بالش�بهة احلكمية، وهذا حيصل غالًبا حني تتعارض 

األدلة لدى املجتهد.
القسم الثاين: الشبهة املحلية:

وهي التي ترد عىل املحكوم فيه الذي هو حمل احلكم من حيث دخوله حتت حكم الشارع 
من حل أو حرمة أو غري ذلك، كاشتباه ميتة بمذكاة وحمرمة بأجنبيات وهو أنواع:

النوع األول: اش�تباه بعدد حمصور: كام لو اختلطت امليتة بمذكاة أو مذكيات حمصورات، 
أو رضيعة بعرش نسوة، فهذه شبهة جيب اجتناهبا باالتفاق.

النوع الثاين: حرام حمصور بحالل غري حمصور: كام لو اختلطت الرضيعة بنساء البلد، فال 
جيب اجتناب نكاح نساء أهل البالد.

الن�وع الثال�ث: ح�رام ال حي�رص بحالل ال حي�رص: كاخت�الط احلالل باحلرام يف أس�واق 
الن�اس، واألس�واق فيها املغصوب، وامل�رسوق، والربوي، مما يقل ويكثر، حس�ب ورع 
أه�ل الزم�ان، وال يقال باملنع م�ن التعامل مع أهل الزمان، أو البلد م�ا مل يقرن باألعيان 
عالم�ات ت�دل عىل أنه من احل�رام، فإن مل يك�ن يف العني عالمة تدل عىل أن�ه من احلرام، 

فركه ورع، وأخذه حالل، ال يفسق به آكله.
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املجال الثاين: الشك يف احلكم الرشعي الطارئ بسبب الشك يف الواقع: 
فيطرأ الش�ك يف احلرمة والوجوب أو اإلباحة فيحتاط املكلف لنفس�ه، فإنه ال خيرج من 
عه�دة الواج�ب -مثاًل- إال بيقني أو ظن غالب، كالش�ك يف عدد الركع�ات، والنظر يف 

ذلك يف أربعة أقسام:
القس�م األول: التحريم معلوم ثم يطرأ الش�ك يف احلل، فهذه شبهة جيب اجتناهبا، وحيرم 
اإلق�دام عليها، كام لو رمى صيًدا فوقع يف املاء فيخرج ميًتا، وال يدري هل مات بالغرق، 

أو بسبب جرح الرماية.
القس�م الث�اين: احلل معل�وم ثم يطرأ الش�ك يف التحري�م، حكمه احلل، ف�ال ينجس املاء 

بمجرد ظن النجاسة.
القسم الثالث: األصل التحريم، ثم يطرأ ظن غالب عىل احلل، كمن يرمي صيًدا فيغيب 
عن ناظره ثم يدركه ميًتا وليس عليه أثر سوى أثر رميه، فهو حالل، وإن احتمل أنه مات 

بسبب شدة السقوط.
القس�م الراب�ع: األصل احلل، ثم يط�رأ ما يفيد غلبة الظ�ن التحريم، كام ل�و رأى حيواًنا 
يب�ول بامء كثري، ث�م وجد املاء متغرًيا واحتمل أن يكون املاء قد تغري بطول املكث فيحكم 

بنجاسة املاء.
ع�ىل أن االحتياط يف مجلته مطلوب فيام علم أمره وحتقق فيه يقني اختالط احلالل باحلرام 
أو ظن غالب، وذلك بقرائن وعالمات توصل إىل ذلك، كام لو كان يف بالد غري املسلمني 
أو م�ع فس�اق ال يتورعون عن اق�راف املنهيات، أما إذا كان يف ديار املس�لمني، ومل يظهر 
ما يدعو إىل االش�تباه فال ينبغي التدقيق واإلحلاح يف األس�ئلة مع أعيان املسلمني، بل قد 

يصل األمر إىل حتريم السؤال إذا كان فيه إيذاء للمسلم املستقيم.

ل�فلوى: �فًعا: عموم ا را
يظهر عموم البلوى يف موضعني:

األول: م�ا متس احلاج�ة إليه يف عموم األحوال، بحيث يعرس االس�تغناء عنه إال بمش�قة 
زائدة.

الثاين: ش�يوع الوقوع والتلبس، بحيث يعرس ع�ىل املكلف االحراز عنه أو االنفكاك منه 
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إال بمشقة زائدة.
ففي املوضع األول ابتالء بمسيس احلاجة، ويف الثاين ابتالء بمشقة الدفع.

الضابط يف عموم البلوى:
يرجع النظر يف عموم البلوى إىل ضابطني رئيسني:

أي أن مشقة االحراز من اليشء وعموم االبتالء به قد يكون نابًعا من قلته ونزارته، ومن 
أجل هذا عفي عن يس�ري النجاس�ات، وعن أثر االستجامر يف حمله عام ال يدركه الطرف، 
وما ال نفس له سائلة وونيم الذباب )ما خيرج من فضالته(، وما ترشش من الشوارع مما 

ال يمكن االحراز عنه، وما ينقله الذباب من العذرة وأنواع النجاسات.
الضابط الثاين: كثرة اليشء وشيوعه وانتشاره:

كام أن عموم االبتالء ومش�قة التحرز قد تكون نابعة من تفاهة اليشء ونزارته، كذلك قد 
يكون األمر لكثرته وشيوعه فيشق االحراز عنه ويعم البالء به.

وق�د نبه الغزايل إىل أن الغلبة التي تصلح ع�ذًرا يف األحكام ليس املراد هبا الغلبة املطلقة، 
وإنام يكفي أن يكون االحراز أو االس�تغناء عنه فيه مش�قة وصعوبة نظًرا الشتباهه بغريه 
م�ن احل�الل واملباح واختالطه ب�ه وامتزاجه معه بحي�ث يصعب االنف�كاك عنه، كام هو 

ظاهر يف بعض صور النجاسات واملستقذرات واختالط األموال.

:
ف

لعر� مسا: ا ا �ف

ويراد به: ما استقر يف النفوس من جهة العقول، وتلقته الطباع السليمة بالقبول.
فهو ش�امل ملا عرفته النفوس وألفته، س�واء كان قواًل أو فعاًل ومل ينكره أصحاب الذوق 
الس�ليم. وحيصل االس�تقرار يف النفوس والقبول للطباع باالستعامل املتكرر الصادر عن 
امليل والرغبة. وخيرج من ذلك العرف الفاسد، وهو ما استقر ال من جهة العقول كتعاطي 
املسكرات، وأنواع الفجور التي تستقر من جهة األهواء والشهوات، كام خيرج ما مل تتلقه 
الطباع السليمة بالقبول كالكشف عن العورات، وعدم االحتشام، واأللفاظ املستقبحة. 
وحيسن الوقوف هنا وقفة -ونحن بصدد احلديث عن العرف- حول مسألة تغري العادات 
واألع�راف، وبخاص�ة أن ذلك مزلق خطري، وقد يكون مركًبا أث�رًيا لبعض املتعجلني أو 

املغرضني. والوقفة ذات شقني:
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أحدمها: تأكيد العلامء لقضية اعتبار األعراف والعوائد.
وثانيه�ام: التفس�ري العلمي الفقه�ي للمقصود باعتبار األعراف والعوائد. عىل أنه حيس�ن 
التنبيه عىل مسألة مهمة تتعلق بتغري احلكم لتغري العادة أو العرف؛ وذلك أنه ال ينبغي أن 
يفه�م من اختالف األحكام باختالف الع�ادات أنه اختالف يف أصل خطاب الرشع، بل 
معن�ى هذا االختالف أن العادات إذا اختلفت اقتضت كل عادة حكاًم يالئمها، فالواقعة 
إذا صحبته�ا ع�ادة اقتض�ت حك�اًم غ�ري احلكم ال�ذي تقتضيه عندم�ا تق�رن بغريها من 
العادات. فإذا جرت عادة قوم باستقباح كشف الرأس كان التعزير بكشف الرأس جمزًئا، 
وإذا مل يكن كشف الرأس يف عادة قوم مستقبًحا امتنع أن يكون طريًقا كافًيا للتعزير، وال 
ب�د للقايض من اختاذ طري�ق آخر يكون له وقع األمل يف نفس املس�تحق للتعزير. فخطاب 
الرشع الذي تعلق بالواقعة املقتضية للتعزير حال صحبتها عادة اس�تقباح كش�ف الرأس 

غري اخلطاب الذي يتعلق بواقعة مثلها تصاحب عادة عدم استقباح ذلك.
تغري األحكام بتغري العادات واألعراف:

يق�ول اإلمام الق�رايف: »إن األحكام املرتبة عىل العوائد تدور معه�ا كيفام دارت، وتبطل 
معه�ا إذا أبطل�ت، وعىل ه�ذا القانون تراع�ى الفتاوى ع�ىل طول األي�ام، فمهام جتدد يف 
العرف اعتربه ومهام س�قط أس�قطه، وال جتمد عىل املس�طور يف الكتب طول عمرك، بل 
ِرِه عىل عرف بلدك، واس�أله عن عرف  إذا ج�اءك رج�ل من غري إقليمك يس�تفتيك ال جُتْ
بل�ده َوَأْج�ِرِه عليه َوأْفتِ�ِه به دون عرف بلدك، واملقرر يف كتب�ك، فهذا هو احلق الواضح. 
واجلمود عىل املنقوالت أبًدا ضالل يف الدين، وجهل بمقاصد علامء املس�لمني والس�لف 
املاض�ني«)1(، ويقرر الس�يوطي يف أش�باهه »أن العادة والعرف مرج�وع إليهام يف الفقه يف 
مس�ائل كثرية«)2(، ويزيد ابن عابدين املوضوع جالء إذ يقول: »كثري من األحكام خيتلف 
باخت�الف الزم�ان لتغري عرف أهله، أو حلدوث رضورة، أو لفس�اد أه�ل الزمان بحيث 
ل�و يبق�ى احلكم عىل ما كان عليه أواًل، لزم عنه املش�قة والرضر بالن�اس، وخمالفة قوانني 
الرشيعة املبنية عىل التخفيف والتيسري ودفع الرضر«، ثم قال: »وهلذا نرى مشايخ املذهب 
-يعن�ي احلنفية- خالفوا ما نص عليه املجته�د يف مواضع كثرية بناها عىل ما كان يف زمنه 

)1(  الفروق، 2/ 229.
)2(  األشباه والنظائر، ص: 45).
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لعلمهم بأنه لو كان يف زمنهم لقال بام قالوا من قواعد املذهب«)1(.
ويق�ول احلاف�ظ ابن القي�م: »ومن أفت�ى الناس بمج�رد املنقول يف الكت�ب عىل اختالف 
عرفه�م وعوائدهم وأزمنتهم وأمكنتهم وأحواهل�م فقد ضل وأضل، وكانت جنايته عىل 
الدين أعظم من جناية من طبب الناس كلهم عىل اختالف بالدهم وعوائدهم وأزمنتهم 
وطبائعه�م بام يف كتاب من كتب الطب عىل أبداهنم، بل هذا الطبيب اجلاهل وهذا املفتي 

اجلاهل أرض عىل أديان الناس وأبداهنم، واهلل املستعان!«)2(.
يوضح ذلك: أن هناك أوصاًفا ربط الشارع احلكم هبا، وبنى عليها أمور الناس، فالعدالة 
ۡش��ِهُدواْ َذَوۡي َعۡدٖل ّمِنُكم{، 

َ
-مث�اًل- رشط يف قبول الش�هادة بنص كت�اب اهلل: }َوأ

وحين�ام نراج�ع كالم أه�ل العل�م وتعريفاهتم للعدال�ة وأوصاف أصحاهب�ا نالحظ أهنم 
يربطوهن�ا بمألوف الناس، ودالئل التعقل وامل�روءة، وهذا حق ال مرية فيه. ومن املعلوم 
أن هذا يشء متغري، فام يكون مألوًفا يف بلد أو داللة مروءة فيه قد ال يكون يف البلد اآلخر، 
وكذلك عند اختالف الزمن. ولكي يزداد األمر وضوًحا، فإن السري مكشوف الرأس أو 
األكل يف األسواق كان يف يوم من األيام، أو بلد من البلدان مظهًرا من مظاهر قلة املروءة، 
واستمع يف ذلك إىل القرايف يف كتابه حني يقول: »ما الصحيح يف هذه األحكام الواقعة يف 
مذهب الشافعي ومالك وغريمها املرتبة عىل العوائد والعرف اللذين كانا حاصلني حالة 
ج�زم العلامء هب�ذه األحكام؟ فهل إذا تغ�ريت تلك العوائد، وص�ارت العوائد تدل عىل 
ض�د ما كانت تدل عليه أواًل فهل تبطل هذه الفتاوى املس�طورة يف كتب الفقهاء، وُيفتى 
ب�ام تقتضي�ه العوائد املتجددة؟ أو يقال: نحن مقلدون، وما لنا إحداث رشع لعدم أهليتنا 

لالجتهاد، فنفتي بام يف الكتب املنقولة عن املجتهدين«.
ويأيت اجلواب منه -رمحه اهلل تعاىل- ليقول: »إن اس�تمرار األحكام التي مدركها العوائد 
م�ع تغري تل�ك العوائد خالف اإلمجاع، وجهالة يف الدين. ب�ل كل ما هو يف الرشيعة يتبع 
العوائ�د يتغ�ري احلك�م فيه عند تغريه إىل م�ا تقتضيه الع�ادة املتجددة، وليس ه�ذا جتديًدا 
لالجتهاد من املقلدين حتى يشرط فيه أهلية االجتهاد، بل هذه قاعدة اجتهد فيها العلامء 

وأمجعوا عليها، فنحن نتبعهم فيها من غري استئناف اجتهاد«.

)1(  جمموعة رسائل ابن عابدين، 2/ 12.
)2(  إعالم املوقعني، 2/ 94.
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ومن كل ما تقدم يتبني بال ريب أن للظروف املالبسة لألشخاص أو للوقائع واألحداث 
أث�ًرا يف إدراك العل�ل وتوجيه االس�تدالل بمدرك�ه ودليله، وتبني مس�الك تطبيقه ضامًنا 

ملرشوعية نتائجه، إذ العربة بالنتائج العلمية الواقعة أو املتوقعة.
وبيان ذلك أن الظروف املتجددة الواقعة أو املتوقعة والتي تالبس األشخاص أو الوقائع 
ينش�أ عنها دالئل تكليفية جديدة تقتيض أحكاًما جديدة تناسبها، وبام أن الظروف تتغاير 

وتتاميز باطراد، فاقتىض هذا وجوب اعتبارها رشًعا. 

هذا ما تيرس تدوينه واهلل اغلب ىلع أمره، وكىف بربنا هادياًا ونصرياًا

د. صالح بن عبد اهلل بن محيد

إمام وخطيب املسجد احلرام

عضو هيئة كبار العلماء يف اململكة العربية السعودية

رئيس جممع الفقه ادلويل
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الديباجة

وتُواْ ٱۡلِكَتَٰب َلُبَّيِنُنَّ��ُهۥ لِلنَّاِس َوَل تَۡكُتُمونَُهۥ َفَنَبُذوهُ 
ُ
ِيَن أ ُ ِميَثَٰق ٱلَّ َخ��َذ ٱهللَّ

َ
}ِإَوۡذ أ

وَن{ ]سورة آل عمران، اآلية: 187[ ۡواْ بِهِۦ َثَمٗنا قَلِيٗلۖ فَبِۡئَس َما يَۡشَتُ َوَرآَء ُظُهورِهِۡم َوٱۡشَتَ
إن البيان ميثاق مأخوذ عىل أهل العلم، وهذه اآلية وإن كانت نزلت يف أهل الكتاب وما 
أخذ عليهم من ميثاق وعهد بأن يبينوا ما جاء يف كتبهم من نبوة النبي ملسو هيلع هللا ىلص وصدقه وصفاته، 
ف�إن عم�وم العهد وامليثاق ألهل العلم بالبيان مش�هود عليه بأكثر م�ن آية وحديث، قال 
ُٰه لِلنَّاِس ِف  نَزۡلَا ِمَن ٱۡلَّيَِنِٰت َوٱلُۡهَدٰى ِمۢن َبۡعِد َما َبيَّنَّ

َ
ِيَن يَۡكُتُموَن َمآ أ تعاىل: }إِنَّ ٱلَّ

ٰعُِنوَن{ ]سورة البقرة، اآلية: 159[. ُ َوَيۡلَعُنُهُم ٱللَّ ْوَلٰٓئَِك يَۡلَعُنُهُم ٱهللَّ
ُ
ٱۡلِكَتِٰب أ

قال ابن عاشور: »وهذه اآلية وإن كانت يف أهل الكتاب إال أن حكمها يشمل من يرتكب 
مثل صنيعهم من املسلمني الحتاد جنس احلكم والعلة فيه«)1(. 

وامليثاق العهد املؤكد وقد أخذ عىل أمرين مها: البيان وعدم الكتامن. والبيان يقتيض العلم 
باملبني وإيضاحه وعدم إمجال معانيه أو حتريف تأويله. ووظيفة البيان الواضح هي وظيفة 

العلامء وهي منافية للجهل واهلوى. والكتامن هو إخفاء أي يشء منه وجحده.
وملا أخذ امليثاق عىل أهل العلم بالبيان أمر اجلاهل باالستفسار والسؤال فقال جل وعال: 
ۡهَل ٱّلِۡكرِ إِن ُكنُتۡم َل َتۡعلَُموَن{ ]س�ورة النحل، اآلية: )4[، ومن هنا نش�أت 

َ
لُ��ٓواْ أ }فَۡس َٔ

الفتوى.
خطر الفتوى:

والفت�وى هلا ش�أن عظيم يف اإلس�الم، فه�ي خالفة للنب�ي ملسو هيلع هللا ىلص يف وظيفة م�ن وظائفه يف 
البيان عن اهلل تعاىل، فبقدر رشفها وأجرها يكون خطرها ووزرها ملن يتوالها بغري علم، 
وق�د ورد يف ه�ذا الوعيُد الش�ديُد، ففي حديث الدارمي عن عبيد اهلل بن جعفر مرس�ال: 
))أجرؤكم عىل الفتيا أجرؤكم عىل النار(()2(. وأخرج الدارمي واحلاكم عن أيب هريرة عن 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: ))من أفتي بفتيا من غري تثب�ت فإنام إثمه عىل من أفتاه(())(. 
 وأخ�رج البيهقي عن مس�لم بن يس�ار قال: س�معت أبا هريرة ريض اهلل عن�ه يقول: قال 

)1(  التحرير والتنوير، 4/)19.
)2(  سنن الدارمي، 69/1.

))(  سنن الدارمي، 259/1، ومستدرك احلاكم، 1/)18.
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رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: ))من قال عيل ما مل أقل فليتبوأ بيتا يف جهنم، ومن أفتي بغري علم كان إثمه 
عىل من أفتاه، ومن أشار عىل أخيه بأمر يعلم أن الرشد يف غريه فقد خانه(()1(.

 وأخرج الش�يخان عن ابن عمر: س�معت رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: ))إن اهلل ال يقبض العلم 
انتزاع�ا ينتزع�ه م�ن العباد، ولك�ن يقبض العلم بقب�ض العلامء، حت�ى إذا مل يبق عامل اختذ 

الناس رؤوسا جهاال فسئلوا فأفتوا بغري علم َفَضلُّوا وأَضلُّوا(()2(. 
 وأخ�رج س�عيد بن منصور يف س�ننه والدارمي والبيهقي يف املدخ�ل عن ابن عباس قال: 
))م�ن أفت�ى بفتيا وهو يعمي فيها كان إثمها عليه(())(. وأخ�رج الطرباين يف الكبري عن ابن 

مس�عود قال: قال رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: ))أش�د الناس عذابا يوم القيامة رجل قتل نبيا أو قتله 
نبي، أو رجل يضل الناس بغري علم، أو مصور يصور التامثيل(()4(. 

 ويف أث�ر مرف�وع ذك�ره أبو الفرج وغريه ))م�ن أفتى الناس بغري علم لعنته مالئكة الس�امء 
ومالئكة األرض(()5(. وأخرج س�عيد بن منصور يف س�ننه والبيهقي عن ابن مس�عود أنه 
ق�ال: من أفتى الناس يف كل ما يس�تفتونه فهو جمنون)6(. وأخ�رج البيهقي عن ابن عباس 

قال: من أفتى الناس يف كل ما يسألونه فهو جمنون)7(.
 وكان املفتون الصاحلون خيافون الفتوى فيستخريون ويدعون قبل أن يفتوا.

وروي ع�ن عبد اهلل بن أيب ليىل قال: أدركت يف هذا املس�جد مائة وعرشين من أصحاب 
رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص م�ا منهم من أحد يس�أل عن حديث أو فتي�ا إال ود أن أخاه كفاه ذلك)8(. 
ويف لفظ آخر كانت املسألة تعرض عىل أحدهم فريدها إىل آخر حتى ترجع إىل الذي سأل 
عنه�ا أوال)9(. ق�ال: روي أن الصحاب�ة والتابع�ني ريض اهلل عنهم كان�وا يتدافعون أربعة 

أشياء: اإلمامة والوديعة والوصية والفتيا)10(. 
)1(  سنن البيهقي الكربى، 192/10.

)2(  أخرج�ه البخ�اري يف صحيحه، كتاب العلم، باب كيف يقبض العلم، ح)100(، )1/1)(، ومس�لم يف صحيحه، 
كتاب العلم، باب رفع العلم وقبضه وظهور اجلهل والفتن يف آخر الزم�ان، ح))267(، )2058/4(.

))(  سنن الدارمي، ح)162(، )261/1(، واملدخل إىل السنن الكربى، ح)186(، )ص179(.
)4(  املعجم الكبري 10- 211.

)5(  إعالم املوقعني )217/4(. 
)6(  رواه البيهقي يف املدخل إىل السنن الكربى )ص2)4(. 
)7(  رواه البيهقي يف املدخل إىل السنن الكربى )ص))4(.

)8(  أخرجه الدارمي يف سننه ح)7)1(، )248/1(.
)9(  أخرجه البيهقي يف املدخل إىل السنن الكربى )ص))4(، وهو إحدى روايات أثر عبد الرمحن بن أيب ليىل املتقدم.

)10(  ذكره الغزايل يف إحياء علوم الدين )70/1(.
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وذكر ابن بشكوال يف كتابه الصلة يف تاريخ أئمة األندلس أن عبد اهلل بن عتاب كان هياب 
الفتوى وخياف عاقبتها يف اآلخرة ويقول: من حيسدين فيها جعله اهلل مفتيا، وإذا رغب يف 
ثواهبا وغبط باألجر عليها يقول: وددت أين أنجو منها كفافا ال عيلرَّ وال يل ويتمثل بقول 

الشاعر:
وليتن�ي اجلزي�ل  األج�ر  لي�ا)1(متن�وين  وال  ع�يلرَّ  ال  كفاف�ا  نج�وت 

ق�ال أب�و الفرج بن اجلوزي -رمح�ه اهلل- عن املفتني اجلهلة: ويل�زم ويل األمر منعهم، كام 
فع�ل بنو أمية، وه�ؤالء بمنزلة من يدل الركب وليس له عل�م بالطريق وبمنزلة األعمى 
ال�ذي يرش�د الناس إىل القبلة وبمنزلة من ال معرفة له بالط�ب وهو يطب الناس، بل هو 
أس�وأ حاال من هؤالء كلهم لذا تعني عىل ويل األمر منع من مل حيس�ن التطبب من مداواة 

املرىض فكيف بمن مل يعرف الكتاب والسنة ومل يتفقه يف الدين؟ 
ق�ال اب�ن القيم: »الفائدة الثالثة والثالثون: من أفتى الن�اس وليس بأهل للفتوى فهو آثم 
عاٍص ومن أقره من والة األمور عىل ذلك فهو آثم أيضا. وكان شيخنا ريض اهلل عنه شديد 
اإلن�كار عىل هؤالء فس�معته يقول: ق�ال يل بعض هؤالء: أجعلت حمتس�با عىل الفتوى؟ 

فقلت له: يكون عىل اخلبازين والطباخني حمتسب وال يكون عىل الفتوى حمتسب؟«)2(. 
تضمني املفتني:

َن العلامُء غرَي املجتهد إن انتصب للفتوى، أي جعلوه ضامنًا ملا أتلفه من نفس  وهل�ذا َضمرَّ
ومال. قال الزرقاين يف رشحه خلليل: »ال يشء عىل جمتهد أتلف شيئا بفتواه ويضمن غريه 
إن انتصب وإال فقوالن وأغلظ احلاكم عىل غري املجتهد وإن أدبه فأهل إال أن يكون تقدم 

له اشتغال فيسقط عنه األدب وينهى عن الفتوى إذا مل يكن أهال«))(.
قال ابن القيم: »الفائدة احلادية واألربعون: إذا عمل املس�تفتي بفتيا مفٍت يف إتالف نفس 
أو مال ثم بان خطؤه قال أبو إس�حاق اإلس�فراييني من الش�افعية: يضمن املفتي إن كان 
أه�ال للفت�وى وخالف القاط�ع، وإن مل يك�ن أهال فال ض�امن عليه؛ ألن املس�تفتي قرص 
يف اس�تفتائه وتقلي�ده. ووافق�ه ع�ىل ذلك أبو عبد اهلل ب�ن محدان يف كت�اب: »آداب املفتي 

)1(  ابن بشكوال يف الصلة )515� 516(. 
)2(  إعالم املوقعني 166/4.

))(  رشح عىل خمترص خليل 8/6)1.
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واملس�تفتي« له ومل أعرف هذا ألحد قبله م�ن األصحاب ثم حكى وجها آخر يف تضمني 
من ليس بأهل قال: ألنه تصدى ملا ليس له بأهل وغر من استفتاه بتصديه لذلك)1(.

ل�ذا فع�ىل اجلهات املختصة أن تردع ومتن�ع غري األهل من الفت�وى، وأن ضامن املفتي قد 
يكون وجيها، إذا أرص عىل الفتوى، وأحلق األذى بالناس، وكان ال يرجع إىل نص رصيح 
بفه�م صحيح، أو إمج�اع، أو قياس عار عن املعارضة، أو دليل راجح وليس مرجوحا يف 

حالة التعارض، كام أشار إليه األصوليون.
ق�ال القرايف -بعد أن ذكر بع�ض رشوط الفتوى-: »والعتبار هذا الرشط حيرم عىل أكثر 
الناس الفتوى، فتأمل ذلك فهو أمر الزم، وكذلك كان الس�لف ريض اهلل عنهم متوقفني 
يف الفتيا توقفا شديدا، وقال مالك: »ال ينبغي للعامل أن يفتي حتى يراه الناس أهال لذلك 
ويرى هو نفسه أهال لذلك«، يريد تثبت أهليته عند العلامء، ويكون هو بيقني مطلعا عىل 
م�ا قال�ه العل�امء يف حقه من األهلية؛ ألنه قد يظهر من اإلنس�ان أمر عىل ضد ما هو عليه، 
فإذا كان مطلعا عىل ما وصفه به الناس حصل اليقني يف ذلك، وما أفتى مالك حتى أجازه 
أربعون حمنكا؛ ألن التحنك -وهو اللثام بالعامئم حتت احلنك- ش�عار العلامء. وهذا هو 
ش�أن الفتيا يف الزمن القديم، وأما اليوم فقد انخرق هذا الس�ياج، وسهل عىل الناس أمر 
دينه�م، فتحدثوا فيه بام يصلح وبام ال يصلح، وعرس عليهم اعرافهم بجهلهم وأن يقول 

أحدهم: ال يدري، فال جرم آل احلال للناس إىل هذه الغاية باالقتداء باجلهال«)2(. 
إذا كان ذل�ك يف زماهن�م فكيف تكون احل�ال يف زماننا الذي عمت في�ه األهواء فأعمت 
البصائ�ر ودارت ع�ىل العلم وأهله الدوائ�ر. فام أحوجنا يف ه�ذا األوان لضبط الفتاوى، 
التي تراوحت بني ش�دة يف غري موضعها، وس�هولة يف غري حملها، فاس�تحالت الس�هولة 
إىل تس�اهل، والش�دة إىل غلو وتنطع. وذلك ناش�ئ عن عدم اإلملام بأصول الفتوى عند 
األوائ�ل من جمتهدين ومقلدين، فانتحل صف�ة املجتهد من نزل عن درجة املقلد البصري، 
واس�تنرس البغاث واس�تبحر الغدي�ر، وانترشت فت�اوى التكفري التي مهدت الس�تباحة 
الدماء واألموال بوس�ائل التفجري والتدم�ري، باإلضافة إىل أن لكل زمان نوازله وفتاويه، 
تنوع�ت بت�نوع احل�وادث والوق�ائع، وتع�ددت بتعدد اجته�ادات املجتهدين واختالف 

أهل الصنائع. 
)1(  إعالم املوقعني 4/)17.

)2(  الفروق، 107/2 طبعة عامل الكتب.
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حكم الفتوى:
حكم الفتوى الوجوب كفائيًّا فهي فرض كفاية إذا قام به بعض الناس سقط عن البعض 
اآلخ�ر، كس�ائر فروض الكفاية، ولكنها جتب عينً�ا إذا كان الفقيه مؤهال ومل يوجد مفٍت 
غ�ريه. قال الس�يوطي يف كت�اب آداب الفتيا: »ب�اب وجوب الفتيا عىل م�ن يتأهل لذلك 

وحتريم أخذ العوض عنه«)1( .
وأخ�رج الش�يخان عن أيب هريرة ق�ال: إن الناس يقولون أكثَر أبو هري�رة وإنه لوال آيتان 
نَزۡلَا ِمَن ٱۡلَّيَِنٰ��ِت َوٱلُۡهَدٰى ِمۢن 

َ
ِيَن يَۡكُتُموَن َم��آ أ يف كت�اب اهلل م�ا حدث�ت: }إِنَّ ٱلَّ

ِيَن  ٰعُِنوَن ١٥٩ إِلَّ ٱلَّ ُ َوَيۡلَعُنُهُم ٱللَّ ْوَلٰٓئَِك يَۡلَعُنُهُم ٱهللَّ
ُ
ُٰه لِلنَّ��اِس ِف ٱۡلِكَتِٰب أ َبۡع��ِد َما َبيَّنَّ

اُب ٱلرَِّحيُم{. ]س�ورة البقرة  نَا ٱلَّ��وَّ
َ
تُ��وُب َعلَۡيِهۡم َوأ

َ
ْوَلٰٓئَِك أ

ُ
ۡصلَُحواْ َوَبيَُّن��واْ فَأ

َ
تَابُ��واْ َوأ

اآلية: 159- 160[.
وذك�ر أكث�ر املؤلف�ني الفتوى يف ف�روض الكفاي�ة كقول خلي�ل املالكي يف ب�اب اجلهاد: 
)كالقي�ام بعلوم ال�رشع والفتوى »ودف�ع« الرضر والقض�اء والش�هادة واإلمامة واألمر 

باملعروف()2(.
واألصل أن الس�لطة مدعوة إىل القيام هبذه الفروض بالتعاون مع املجتمع؛ وهلذا ورد يف 
األثر: ال يفتي الناس إال ثالثة: أمري أو مأمور أو متكلف«. قال املدين عىل كنون: »فاألمري 
هو اإلمام واملأمور نائبه واملتكلف غريمها وهو الذي يتقلد تلك العهدة من غري حاجة«. 

)1(  أدب الفتي�ا، ص: 68. حتقي�ق األس�تاذ الدكت�ور حمي�ي الدين هالل الرسح�ان، دار اآلفاق العربي�ة، الطبعة األوىل، 
1428ه� / 2007م.

)2(  خمترص خليل، ص: 88.
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الفصل األول: تعريف الفتوى

الفت�وى: اس�م مص�در من أفت�اه يف األمر، إذا أبانه ل�ه، وهي: اإلجابة عىل م�ا يش�ك فيه 
حس�ب عب�ارة الراغ�ب، كم�ا يف الت�اج، يقال: اس�تفتى الفقي�ه، فأفتاه، واالس�م: الفتيا 

والفتوى، وجيمع عىل فتاٍو، وقد يفتح ختفيفا، كم�ا نص عليه مرتىض)1(.
واس�تعمل البخ�اري رمحه اهلل تعاىل كلمة »الفتيا«: )باب الفتي�ا وهو واقف عىل الدابة أو 
غريه�ا(، وذكر حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص: »أن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وقف يف حجة 

الوداع بمنى للناس يسألونه....« إىل آخر احلديث)2(. 
ق�ال احلافظ: قول�ه: )باب الفتيا(: ه�و بضم الف�اء، وإن قلت الفت�وى فتحتها واملصادر 

اآلتية بوزن فتيا قليلة مثل: ُتْقَيا، ورجعى))(. 
وأصله�ا يائية وقلبت يف املفتوح�ة إىل الواو مع جواز الضم يف الواوية، كم�ا يفيده صنيع 

الفريوزآبادي، ورصح به ابن سيده قائال: إن الفتح ألهل املدينة وغريهم يضم الفاء.
قلت: ومنها )بقيا( يف عدة مصادر، قال الشاعر � وهو اللعني املنقري �:

فم�ا ُبْق��َيا َعيَلرَّ َتَرْكُتَم���ايِن َوَلِكْن ِخْفُتَم�ا َص��َرَد النِّ����َباِل
وكذلك قال البخاري: )باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس()4(. 

والفتيا اصطالحا: )تبيني احلكم الرشعي عن دليل ملن سأل عنه()5(. 
قال القرايف: إهنا إخبار عن اهلل تعاىل، فاملفتي كاملرجم.

قال الزقاق)6( يف املنهج بعد تعريف احلكم معرفا الفتوى:
عرف�ا................................. ق�د  م�ن  إخب�ار   ورس�مها: 
ش���رعا  بحك�م  أه��ل   واحلك�م وه�ي يف س�واه اجتمع�ا)7( بأن�ه 

)1(  تاج العروس )9)/211(، م�ادة: »فتي«. 
)2(  صحيح البخاري، كتاب العلم، باب الفتيا وهو واقف عىل الدابة وغريها، ح)18(، )28/1(.

))(  ابن حجر يف فتح الباري )217/1(. 
)4(  ابن حجر يف فتح الباري )218/1(.

)5(  املوسوعة الفقهية الكويتية )2)/20(، ورشح املنتهى))/456(.
)6(  هو عيل بن القاس�م التجيبي امل�الكي املتوىف )912ه( وكتابه: »املنهج املنتخب« نظم اخترص به قواعد املقري، التي 

ترجع يف أصوهلا إىل املدرسة القرافية.
)7( املنجور يف رشح املنهج )ص614(.
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قال يف: »التكميل«:
يرج������م كم�ن  الفت�وى  واحلك�م إل��زام كن��ائب اع��لم���واإخب�ار 

وعن ابن القيم: املفتي بمنزلة الوزير املوقع عن امللك.
 ُ وق�د أس�ند جل وعال الفتوى لنفس�ه فق�ال تعاىل: }َويَۡس��َتۡفُتونََك ِف ٱلّنَِس��آءِۖ قُِل ٱهللَّ
ِٰت َل تُۡؤتُوَنُهنَّ َما  ُيۡفتِيُك��ۡم فِيِهنَّ َوَما ُيۡتَلٰ َعلَۡيُكۡم ِف ٱۡلِكَتِٰب ِف يََتَٰم ٱلّنَِس��آءِ ٱلَّ
ن َتُقوُمواْ لِۡلَيَتَٰمٰ 

َ
ن تَنِكُحوُهنَّ َوٱلُۡمۡس��َتۡضَعفِنَي ِمَن ٱلۡوِۡل��َدِٰن َوأ

َ
ُكتِ��َب لَُهنَّ َوتَرَۡغُبوَن أ

َ َكَن بِهِۦ َعلِيٗما{ ]س�ورة النس�اء اآلي�ة : 127[  بِٱۡلقِۡس��ِطۚ َوَم��ا َتۡفَعلُ��واْ ِمۡن َخۡيٖ فَ��إِنَّ ٱهللَّ
ۡخٞت 

ُ
ۥٓ أ ُ ُيۡفتِيُكۡم ِف ٱۡلَكَلٰلَةِۚ إِِن ٱۡم��ُرٌؤاْ َهلََك لَۡيَس َلُۥ َوَلٞ َوَلُ }يَۡس��َتۡفُتونََك قُِل ٱهللَّ

ا  ۚ فَإِن َكَنَتا ٱثۡنََتنۡيِ فَلَُهَما ٱثلُّلَُثاِن ِممَّ ََّها َوَلٞ َّۡم يَُكن ل فَلََها نِۡصُف َما تََرَكۚ َوُهَو يَرُِثَهآ إِن ل
 ْۗ ن تَِضلُّوا

َ
ُ لَُكۡم أ ُ ٱهللَّ ۗ يُبنَّيِ نثََينۡيِ

ُ
َكرِ ِمۡثُل َحّظِ ٱۡل تََرَكۚ ِإَون َكنُٓواْ إِۡخَوٗة رَِّجاٗل َونَِساٗٓء فَلذِلَّ

ٍء َعلِيُمۢ{ ]سورة النساء اآلية: 176[.  ُ بُِكّلِ َشۡ َوٱهللَّ
وكان ملسو هيلع هللا ىلص ه�و املفت�ي األول هل�ذه األمة الذي من مش�كاة نوره يس�تيضء امُلفُتون، وبعده 
تعاق�ب عىل الفتوى أصحابه الكرام ويف مقدمتهم اخللفاء الراش�دون، وحفظت الفتوى 
ع�ن م�ائة وثالثني وَنيٍِّف من الصحابة، كم��ا ذكر اإلم�ام ابن القيم يف إعالم املوقعني)1( 

وأصله أليب حممد بن حزم. 
وكم�ا كان سبعة من الصحابة من املكثرين من الرواية، فإن سبعة منهم كانوا من املكثرين 
يف الفتي�ا، وه�م: عمر، وعيل، وابن مس�عود، وزيد بن ثابت، وعائش�ة أم املؤمنني، وابن 

عمر، وابن عباس ريض اهلل عنهم.
وق�د أرشع�ت فتاوى الصحابة أبوابا عظيمة للتابعني ومن تبعهم بإحس�ان، بينت املنهج 
السديد، والطريق الالحب لكيفية تطبيق النصوص عىل الوقائع املتجددة، فسلك سبيلهم 

أئمة أعالم ساروا عىل درهبم، وانسابوا يف رسهبم.
وَم�ررَّ الزم��ان، واتس�عت احلادثات، وتكاث�رت الفت�اوى، وتنوعت ال�ردود، وتعددت 
املذاهب، َفِمْن ُمْقَتٍف خِلَُطى الرعيل األول ِش�رًبا بش�رب وذراعا بذراع، وقد س�ميت هذه 

املدرسة بمدرسة أهل احلديث أو أهل األثر. 

)1(  ابن القيم يف إعالم املوقعني )10/1(. 
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�َع يف الفهم والتأويل، وافرع أبكار املسائل، وولد النوازل، فأعمل رأيه،  ومنهم َمْن َتَوسرَّ
وركب مطية االس�تنباط، ووس�ع جيوبه، وجر ذيوله، وهذه املدرس�ة تس�مى بمدرس�ة 

الرأي.
الفتوى والنازلة: 

تطل�ق النازل�ة عىل الفتوى الفقهي�ة، ويبدو يل أهنا إنم�ا تطلق عليه�ا إذا كانت جوابا عىل 
قضية واقعة، وليس عىل قضية مفرضة يطرحها الطلبة عىل الفقيه القتناص الفائدة. 

وكثر استعم�ال فقهاء الغرب اإلسالمي للفظ النوازل إىل جانب الفتاوى واألجوبة بنسبة 
أقل، واس�تعملت النوازل يف املرشق؛ مثل نوازل أيب الليث الس�مرقندي، كم�ا استعمل 
األحن�اف كلمة »الواقعات«، وهو مصطلح خيصهم يس�تعمل مع النوازل كرديف مؤكد 

كنوازل وواقعات الناطفي. 
فالن�وازل من الن�زول أي احللول؛ ألن مس�ألة جيهل حكمها حتل بالف�رد أو املجتمع، أو 
للمح معنى الش�دة؛ مل�ا يعانيه الفقيه يف اس�تخراج حكم النازلة حيث كان السلف لشدة 

ورعهم يتحرجون من الفتوى ويسألون هل نزلت؟
واس�تعمل البخاري رمحه اهلل تع�اىل مصطلح النازلة وصفا للمس�ألة، وهذا م�ا يؤكد أن 
َل منزلة املوصوف عندم�ا اقترص الفقهاء عىل لفظ النازلة دون ذكر املس�ألة،  الوصف َتنَزرَّ
فقد قال مرمج�ا حلديث عقبة بن احلارث: )باب الرحلة يف املسألة النازلة وتعليم أهله()1(.
فالنوازل إذن هي وقائع حقيقية تنزل بالناس فيتجهون إىل الفقهاء بحًثا عن الفتوى، فهي 

ت�مثل جانبا من الفقه متفاعال مع احلياة املحلية ملختلف املجتمعات. 
ويف دي�ار الغ�رب ويف فرنس�ا بال�ذات أكب بع�ض املس�ترشقني املهتمني بتاري�خ منطقة 
املغ�رب الع�ريب االجتم�اع�ي واالقتص�ادي عىل دراس�ة الن�وازل الفقهي�ة، ومن هؤالء 

ربريبرينسفيك؛ حيث ق��ام بتحليل معمق لنوازل الربزيل، أبرز فيه قيمتها الوثائقية.
وكذلك املسترشق جاك بريك الذي اهتم بالنوازل باعتبارها كم�ا يقول: )املؤطر القانوين 

للنشاط االجتم�اعي واالقتصادي(. 
وي�رى روج�ي إدري�س يف تقديمه ألطروح�ة دكتوراه ح�ول الن�وازل: أن النازلة هي يف 
الواقع مش�كلة عقائدية أو أخالقية يصطدم هبا املس�لم يف حياته اليومية، فيحاول أن جيد 

)1(  صحيح البخاري، كتاب العلم )29/1(.
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هلا حال يتالءم وقيم املجتمع بناء عىل قواعد رشعية. 
واقتفى أثرهم جمموعة من الدارسني املغاربيني من املغرب وتونس ومن موريتانيا، حيث 

قدم األستاذ حممد املختار بن السعد رسالة حول تاريخ النوازل)1(. 
ولك�ن كل تلك الدراس�ات كان�ت ذات منحى اجتم�اعي واقتص�ادي تارخيي، ومل تكن 

ُتعنى باملنهجية الفقهية.
الفتوى واحلكم: 

الفت�وى أع�م م�ن احلكم، إذ إن األحكام قس�امن منها م�ا يقبل حكم احلاك�م مع الفتوى 
فيجتمع احلكامن، ومنها ما ال يقبل إال الفتيا)2(.

أما القسم الثاين فهو العبادات، وقد بني ذلك القرايفُّ خري بيان يف الفرق بني قاعدة الفتوى 
وبني قاعدة احلكم. 

فالفت�وى تدخل يف األحكام االعتقادية وتدخ�ل يف األحكام العملية مجيعها من عبادات 
ومعام�الت وعقوبات وأنكح�ة، وتدخل يف األحكام التكليفية م�ن واجبات وحمرمات 
ومندوب�ات ومكروهات ومباحات، وتدخل يف األحكام الوضعية من أس�باب ورشوط 

وموانع وصحة وفساد))(. 
وباجلمل�ة: أوال: 1- ف�إن الفت�وى بعموم املتعلق تفرق عن القض�اء؛ فهي تدخل يف كل 

أبواب الرشيعة. 
2- كام تفرق عنه بأهنا ال تس�تعمل األدوات التي تس�تعمل يف القضاء من تداٍع وجلب 
للخصوم وإقامة بينات وتوجيه أيامن وإصدار أحكام. فاملفتي يكتفي بالتحقق من صيغة 

السؤال ليكون جوابه مطابًقا له.
)- كام أن الفتوى من باب اإلعالم وليس�ت م�ن باب اإللزام وإن كانت ملزمة ديانة ملن 

اعتقد أهنا حق.
4- أهنا تتعدى مسألة السائل إىل ما يامثلها بخالف حكم القايض فهو مشخص. 

فه�ذه أربع�ة فروق وه�ي تدل عىل خطورة ش�أن الفت�وى وأمهيتها يف حي�اة الناس، فإذا 

)1(  ولد السعد حممد املختار يف الفتاوى والتاريخ )ص11 (. 
)2(  املنجور رشح املنهج، ص616.

))(  القرايف الفروق 48/4 وما بعدها دار إحياء الكتب العربية، القاهرة.
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رش�دت وس�ددت كانت نورا وهداية، وإذا فس�دت وتبددت كان�ت ظلمة وعامية، ألن 
عمومها يف كل جمال وبخاصة يف جمال العقيدة مدعاة حلاجة كل مس�لم إليها وارتباطه بام 
يصدر من املفتي، وألهنا ال تستعمل أدوات التحقيق والتحقق فقد تبنى عىل إشاعة وعىل 

افراض.
أم�ا عدم اإلل�زام فيعوض منه م�ا تلقيه يف روع املؤم�ن امللتزم اليقظ الضم�ري من ارتياح 

لتنفيذها ومن شعور بالذنب والتأنيب يف حالة خمالفتها.
ا أو نفًعا وهو تع�دي الفتوى إىل  أم�ا اخلصيص�ة الرابعة فهي أش�دها وقًعا وأعظمه�ا رضًّ

الغري لكوهنا ليست شخصية، بل هي حكم عىل الواقعة نفسها.
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الفصل الثاني: مؤهالت املفيت

لقد شغلت صفات املفتي حيزا كبريا من عناية العلامء وفصلوا القول يف العلوم املشرطة 
فيه وغريها من الصفات الشخصية تفصيال، نجمل ثمرته يف ما ييل:

. 1- عنرص العلم: فمن ال َيعلم ال ُيْعِلم ومن مل َيتبنيرَّ ال ُيبنيِّ

2- معرفة الواقع بجميع تفاصيله لتكون الفتوى مطابقة له.
)- القدرة عىل تقدير تأثري الفتوى عىل املستفتي وغريه يف احلارض واملستقبل بحيث يقدر 

املصالح واملفاسد التي قد تنشأ عن الفتوى والنتائج واملأالت تقديًرا سلياًم.
4- االتصاف بالصفات الش�خصية العاصمة من االنح�راف كالديانة الوازعة والعدالة 

املتمكنة والرزانة واحلصافة.
ويفصل ذلك يف التايل:

العلوم املشرتطة يف املفتي:
مم�ا ال خ�الف فيه أن املفتي إذا كان برتبة املجتهد املطل�ق فإن رشوطه أكثر صعوبة وأعىل 
رتب�ة من الرشوط املطلوب�ة يف مفتي الرضورة وهو املقلد، وتبًعا هل�ذا املبدأ ختتلف نوعية 

العلوم املفرضة يف األول عن تلك املفرضة يف الثاين.
ف�األول يش�رط فيه ما ملخص�ه باختصار عن اجلويني: قال: وع�ربوا عن مجلة ذلك بأن 
ا" يشري إىل معرفة  ا، واستنباًطا، فقوهلم: "نصًّ املفتي من يستقل بمعرفة أحكام الرشيعة نصًّ
اللغة، والتفس�ري، واحلديث، وقوهلم: "اس�تنباًطا" يش�ري إىل معرفة األصول، واألقيس�ة، 

وطرقها وفقه النفس. 
واملختار عندنا أن املفتي، من يسهل عليه درك أحكام الرشيعة. وهذا ال بد فيه من معرفة 

اللغة، والتفسري. 
وأم�ا احلدي�ث فيكتفي في�ه بالتقليد، وتيرس الوص�ول إىل دركه بمراجع�ة الكتب املرتبة، 

املهذبة، ومعرفة األصول ألئمته، وفقه النفس هو الدستور. 
والفقه ال بد منه فهو املستند، ولكن ال يشرط أن تكون مجيع األحكام عىل ذهنه يف حالة 

واحدة، ولكن إذا متكن من دركه فهو كاٍف)1(.

)1(  نفس املصدر.
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هذه مرجعية الفتوى للمجتهد املطلق وهو وحده الذي يستطيع أن يتعامل مع هذه األدلة 
الكربى بدون االعتامد عىل اجتهاد سابق من أحد من أهل العلم املعتربين.

أم�ا املقل�د فيش�رط فيه أن يك�ون قادًرا عىل اس�تنباط األح�كام من مذه�ب معني أو أن 
يكون حس�ب عبارة السبكي: "ممن مل يبلغ رتبة أصحاب الوجوه لكنه فقيه النفس حافظ 
للمذهب قائم بتقريره، غري أنه مل َيْرَتْض يف التخريج واالس�تنباط كارتياض أولئك، وقد 

كانوا يفتون وخيرجون". 
وما زال العلامء يتدرجون حتى قال املازري يف كتاب األقضية: الذي يفتي يف هذا الزمان 
أقل مراتبه يف نقل املذهب أن يكون قد استبحر يف االطالع عىل روايات املذهب وتأويل 
الش�يوخ هلا وتوجيهه�م ملا وقع فيها من اختالف ظواهر واختالف مذاهب، وتش�بيههم 
مس�ائل بمس�ائل قد يس�بق إىل النفس تباعدها وتفريقهم بني مسائل ومس�ائل قد يقع يف 
النفس تقارهبا وتش�اهبها إىل غري ذلك مما بسطه املتأخرون يف كتبهم وأشار إليه املتقدمون 
من أصحاب مالك يف كثري من رواياهتم فهذا لعدم النظار يقترص عىل نقله عن املذهب.

ولكنه�م نزل�وا درج�ات أخرى لعم�وم اجلهل فاكتف�وا بمعرفة تقييد مطلق�ات روايات 
املذهب بأن تكون املسألة موجودة يف التوضيح أو يف ابن عبد السالم، كام يقول احلطاب 

بالنسبة للمذهب املالكي وقس عليه الكتب املعتمدة يف كل مذهب.
ولكن الفرق بني املجتهد وبني املقلد يف ماهية العلم املش�رط يف الفتوى، فالعلم بالنس�بة 
للمجتهد هو علم بالكتاب والس�نة كام قدمنا، وبالنس�بة للمقلد علم بنصوص إمامه ويف 

كلتا احلالتني عليه أن يكون ورعا غري متساهل يف الفتوى.
وامل�راد من هذا أن الفتاوى التي تصدر عن فقه�اء هذا الزمن عىل أصحاهبا أن يصنفوها 
يف إحدى الطبقات حتى يلتزموا بالضوابط الرشعية لكل طبقة، فعندما يقيس املفتي عليه 
أن يلتزم برشوط القياس، وعندما يقلد قوال عليه أن يقلد القول الصحيح، وعندما يقلد 

الضعيف عليه أن يبني سبب ذلك.
إن فت�اوى أه�ل زمانن�ا بحاج�ة إىل التأصيل ع�ىل ضوء أصول فت�اوى األول�ني انطالًقا 
م�ن جمم�وع الضوابط والرشوط التي وضعها العلامء س�واء يف العص�ور األوىل الزدهار 
االجته�اد، أو تل�ك الت�ي وصل�وا إليها لل�رضورة واحلاجة عندم�ا أجازوا قض�اء املقلد 
وفت�واه، ب�رشط أن حيكم بالراجح واملش�هور أو ما عليه العمل ب�رشوط أو ما به الفتوى 
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الذي يوازي عند غري املالكية العمل. 
ك�ام تس�وغ الفتوى بالضعي�ف للرضورة التي ليس�ت رضورة باملعنى الفقه�ي، التي هي 
األم�ر الذي إذا مل يرتكبه املضطر هل�ك أو قارب اهلالك، فهذه تبيح املحرم وال حيتاج إىل 

قول لتستند عليه. لكنها الرضورة التي تعني احلاجة العامة.
وهك�ذا نجد أن الفتاوى تغ�ريت مرجعيتها من حيث صفة القائ�م عليها يف كونه جمتهًدا 
مطلًقا يف الصدر األول إىل مقلد تتفاوت رتبته بحسب الزمان، وكذلك من حيث الدليل 
املعتمد الذي كان كتاًبا أو سنًة أو قياًسا إىل أن أصبح الدليل أقوال اإلمام املقلد وقواعده 

أو التخريج عىل أقواله ورواياته.
الصفات املطلوبة يف املفتي:

1- الوسطية:
قال الش�اطبي: املفتي البالغ ذروة الدرجة هو الذي حيمل الناس عىل املعهود الوس�ط فيام 
يليق باجلمهور، فال يذهب هبم مذهب الشدة، وال يميل هبم إىل طرف االنحالل. وأيضا: 
ف�إن اخل�روج إىل األطراف خارج ع�ن العدل، وال تقوم به مصلح�ة اخللق. أما يف طرف 
التش�ديد فإنه مهلكة، وأما يف طرف االنحالل فكذلك أيضا، ألن املس�تفتي إذا ذهب به 
مذه�ب العنت واحلرج بغض إليه الدين، وأدى إىل االنقطاع عن س�لوك طريق اآلخرة، 
وهو مش�اهد. وأما إذا ذهب به مذهب االنحالل كان مظنة للميش مع اهلوى والش�هوة، 

والرشع إنام جاء بالنهي عن اهلوى، واتباع اهلوى مهلكة. واألدلة كثرية)1(. 
2- عدم التساهل:

ق�ال اب�ن فرح�ون: "ال ينبغي للمفتي أن يتس�اهل يف الفت�وى من عرف بذل�ك مل جيز أن 
يس�تفتى، وكذل�ك احلاك�م")2(. وقال اب�ن الصالح: "ه�و أن ال يتثب�ت "الفقيه" ويرسع 
بالفتوى قبل اس�تيفاء حقه�ا من النظر والفكر، وربام حيمله ع�ىل ذلك تومهه أن اإلرساع 
براعة واإلبطاء عجز ومنطقة وذلك جهل. وألن يبطئ وال خيطئ أكمل به من أن يعجل 
فيضل ويضل، وقد يكون تساهله وانحالله بأن حتمله األغراض الفاسدة عىل تتبع احليل 
املحظورة أو املكروهة والتمس�ك بالش�به طلبا للرخيص عىل من ي�روم نفعه أو التغليظ 

)1(  املوافقات 277/5.
)2(  تبرصة احلكام، 74/1.
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عىل من يريد رضه ومن فعل ذلك فقد هان عليه دينه")1(. 
وهبذا علم الفرق بني التس�اهل وبني التسهيل وهو التيسري الناشئ عن الدليل الرامي إىل 

حتصيل مصلحة معتربة. 
3- العدالة:

ويش�رط أن يكون املفتي عدال؛ ألن الفاس�ق وإن أدرك فال يصل�ح قوله لالعتامد كقول 
الصبي)2(. 

4- قوة االستنباط وصفات أخرى:
أمجله�ا احلافظ اخلطي�ب البغدادي رمحه اهلل بقول�ه: "وينبغي أن يكون قوي االس�تنباط، 
جي�د املالحظة، رص�ني الفكر، صحي�ح االعتبار، صاحب أن�اة وتؤدة، وأخا اس�تثبات 
وترك عجلة، بصريا بام فيه املصلحة، مس�توقفا باملش�اورة، حافظا لدينه، مشفقا عىل أهل 
ملت�ه، مواظبا ع�ىل مروءته حريصا عىل اس�تطابة مأكله، فإن ذلك أول أس�باب التوفيق. 
متورع�ا ع�ن الش�بهات، صادفا عن فاس�د التأويالت، صليب�ا يف احلق، دائم االش�تغال 
بمع�ادن الفت�وى وطرق االجته�اد. وال يكون ممن غلب�ت عليه الغفل�ة، أو اعتوره دوام 
السهر، وال موصوفا بقلة الضبط منعوتا بنقص الفهم معروفا باالختالل جييب عام يسنح 

له ويفتي بام خفي عليه"))(.
وتلخيصا ملا تقدم فإن رشوط املفتي سواء كانت أساسية ) رشوط صحة( أو رشوط كامل 

وقد عربنا عنها بصفات املفتي يمكن إمجاهلا يف التايل: 
1- العلم بأحكام الرشيعة من أدلتها التفصيلية يف ضوء األدلة اإلمجالية األصولية.

2- عل�م الوقائع العامة املتمثلة يف أعراف املجتمع�ات ومصالح الناس والواقع اخلاص 
ه الشاطبي حتقيق املناط يف األنواع واألشخاص. لكل مستفٍت، وَسامرَّ

)- أن يكون عارًفا بحقيقة نفسه غري مغرور بثناء الناس عليه، فمن اجلهل أن ترك يقني 
ما عندك لظن ما عند الناس، كام يقول ابن عطاء اهلل أو كام يقول الشاعر:

جه�ال وجه�ُل اجله�ِل داء معض�لمل�ا َجِهْل�َت َجِهْل�َت أن�ك جاه�ل

)1(  أدب الفتوى ورشوط املفتي، ص65.
)2(  الربهان 2/ 0))1.

))(  الفقيه واملتفقه 158/2.



89

ميثاق اإلفتاء

وأكث�ر ما يقع ذلك فيمن حصل ُصبابة من َعِل�َم األثر ما علم تأويلها ومل يتعامل مع آراء 
العلامء الراسخني يف حمتواها. 

4- أن يكون ذا ديانة وورع حيجزه عن التساهل وامليل مع اهلوى.
5- أن يكون ذا نية واحتساب يف فتواه.

6- أن يكون ذا حلم ووقار غرَي طائش وال نزق.
7- أن يك�ون ذا أن�اة وت�ؤدة غ�ري مس�تعجل يف الفتوى قب�ل االطالع ع�ىل كل جوانبها 

الرشعية والواقعية.
8- أن يكون قوي النفس َجْلًدا عىل معاجلة املسائل.

9- أن تكون له كفاية من العيش بحيث يكون صاحب حرفة أو جتارة أو غريها.
10- أن يك�ون مقب�وال عن�د العلامء، وهذا معنى ق�ول املقري: "حتى ي�راك الناس أهال 

لذلك وهم العلامء". 
11- أن يك�ون وس�طيا يف فتواه ليس ممن يؤثر التش�دد ويلزم العام�ة بالورع واالحتياط 
فيفسد عليهم معاشهم يف أمر هلم فيه مندوحة. وال متحلال حيل كل يشء حتى يكاد يلغي 

التكاليف الرشعية ويتطاول عىل الرضوري من الدين.
12- وهذه الوس�طية تنش�أ عن تعمق يف الفقه واس�تيعاب للعالقة ب�ني كليات الرشيعة 
وجزئياهتا وبني األصول والفروع، وحسن تطبيق ذلك عىل رضورات الناس ومصاحلهم، 
م�دركا الف�رق بني معت�ربات املصالح ومهدراهت�ا، ولن يكون كذل�ك إال إذا كان رصني 

الفكر أخا استثبات واستشارة، مشفقا عىل أهل ملته، كام يقول احلافظ البغدادي. 
)1- أن يك�ون ذكي�ا بطبعه مس�تجمعا لفك�ره ال يرهقه العمل والس�هر ومل تغلبه الغفلة 

والكسل.
14- أن يك�ون ناظ�را يف امل�آالت متطلع�ا إىل املتوقع�ات؛ فرب مصلح�ة يدركها ببادئ 
ال�رأي يف فت�وى تنقلب إىل مفس�دة يف عاقبته�ا. وهلذا يقول الش�اطبي: "النظر يف مآالت 

األفعال معترب مقصود رشعا".
15- أن يك�ون عارف�ا بتوازن�ات املصال�ح واملفاس�د وتوازن�ات األدل�ة مرتكبا، أخف 
الرضرين وأهون الرشين، مراعيا أصلح املصلحتني وخري اخلريين. قال ابن القيم: "ومن 
أصول الرشيعة إذا تعارضت املصلحة واملفس�دة قدم أرجحهام")1(. "وعند التساوي فإن 

)1(  إعالم املوقعني، 6/2.
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عناية الرشع بدرء املفاسد أش�د من عنايته بجلب املصالح".)املقري(. "واملصالح العامة 
مقدم�ة عىل املصال�ح اخلاصة بدليل النهي عن تلقي الس�لع وعن بيع احل�ارض للبادي". 

)الشاطبي( 
وهذه التوازنات ُتراَعى يف التعارض بني الكيل واجلزئي، فيقدم األول غالبا ويف تعارض 

األدلة وهو املسمى بالتعادل والراجيح يف أصول الفقه.
والوسطية ميزان ُيوجد توازًنا يف التعامل مع مجلة من القواعد: 

أ- قاع�دة الع�رف حيك�م يف ألفاظ الن�اس ومعامالهتم لكن تأث�ريه يف نصوص الرشع ال 
يتجاوز ختصيص عموم استحسانا أو مراجعة نص ُبني عليه، أما قطعيات النصوص فال 

سبيل له عليها، إال من خالل تنزيل نص ُوِكل إمجاله إىل بيان الواقع العريف.
ب- قاع�دة تنزي�ل احلاجة منزل�ة الرضورة تتعام�ل مع حمرمات الوس�ائل دون حمرمات 

املقاصد .
ج- مدى تأثري تغري األحكام بتغري الزمان يف املتغريات دون الثوابت؛ فال تؤثر يف الصالة 

وال يف الصوم وال يف حتريم اخلمر وال يف أحكام فرائض املرياث... إىل آخره.
لكنها تؤثر يف قضايا األنظمة واخلراج والعالقات االجتامعية.

إن ه�ذه النس�بية يف التعام�ل مع هذه القواع�د ومجلة من القواعد األخرى هي الوس�طية 
العلمية التي ال حيسنها كثري من الناس. 

16- أن يك�ون بص�ريا بأقوال العلامء واختالفهم، مطلعا عىل مذاهبهم ومش�ارهبم قوي 
احلجة واضح العبارة.

17- أن يكون مستشريا غري مستبد برأيه.
18- ميرسا غري معرس، مشفقا عىل أهل ملته، كام يقول اخلطيب البغدادي. 

إن اإلش�فاق عىل أهل امللة من أسس التيس�ري وقد حيتاج إىل تفسري. وإليضاح ذلك نجد 
مث�اال ل�ه عند عمر بن عبد العزيز عندما يق�ول البنه إنه ال يريد أن حيمل الناس عىل احلق 
مجل�ة حت�ى ال يردوه مجلة. ويف إيقاف عمر حد الرسقة عام الرمادة حتى ال يعنت الناس. 
ويف إيقافه لنفي الزاين البكر حتى ال حيمل املحدود عىل االلتحاق بدار الكفر فيكفر- إن 

ثبت أنه أوقف النفي.
إن�ه معن�ى بالغ األمهية يغفل عنه كثري من املفتني فيص�در فتاوى ترهق األمة وحتملها من 

البالء ما ال تطيق.
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خامتة حول الفتوى اجلمـاعية

إنه من حسنات هذه األمة املحمدية املحروسة املرحومة املعصومة أهنا كم�ا وصفها نبينا 
يتجدد فيها األمل ويتحقق الفضل، يف بعض األحاديث: »مثل أمتي مثل املطر، ال يدرى 

أوله خري أم آخره«)1(. 
وهك�ذا بدأ العرص األول بالفتوى اجلم�اعي�ة، وأرشنا إليها يف حديثنا عن دليل اإلمج�اع 
يف عهد أيب بكر رضوان اهلل عليه، حيث كان جيمع رؤوس الناس وخيارهم ويستشريهم 

فإذا اجتمع رأهيم عىل أمر قىض به، كم�ا يف حديث الدارمي)2(. 
وكذلك عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه- كم�ا ذكر ابن القيم))(.

وكان الصحابة يتذاكرون يف القضايا املشكلة، فيقول أبو عمر ابن عبد الرب يف »التمهيد«: 
)وروى يزيد بن أيب حبيب، عن معاذ بن أيب حبيبة، عن معاذ بن أيب رفاعة قال: شهدت 
نفرا من أصحاب رسول اهلل يذكرون املوؤودة فيهم عيل وعمر وعثم�ان والزبري وطلحة 
وس�عد فاختلف�وا، فقال عم�ر: إنكم أصحاب رس�ول اهلل ختتلفون يف ه�ذا! فكيف بمن 

بعدكم؟ 
فقال عيل: إهنا ال تكون موؤودة حتى يأيت عليها احلاالت الس�بع، فقال له عمر: صدقت 
أط�ال اهلل بق�اءك. قال اب�ن هليعة: إهنا ال تكون م�وؤودة حتى تكون نطف�ة، ثم علقة، ثم 

مضغة، ثم عظم�ا، ثم حلم�ا، ثم تظهر، ثم تستهل، فحينئذ إذا دفنت فقد وئدت()4(. 
وكذلك كان عمر بن عبد العزيز -ريض اهلل عنه- يستشري عرشة من فقهاء املدينة، 

وق�د أحي�ا العامل اإلس�المي يف هناية الق�رن الرابع ع�رش ومطلع اخلام�س عرش اهلجري 
الفتوى اجلم�اعية بإنش�اء املجامع الفقهية العاملية، سواء كانت رسمية أو شعبية مستقلة، 

ومن أهم هذه املجامع جممع الفقه الدويل املنبثق عن منظمة التعاون اإلسالمي، 
ولق�د ركزت املجامع عىل كثري من القضاي�ا اخلاصة التي هتم األفراد والرشكات اخلاصة 
سواء كانت عبادية أو اجتامعية أو اقتصادية وهو جهد حممود، إال أن جهدها كان أضعف 
)1(  رواه الرمذي يف سننه، أبواب األمثال، بعد باب مثل الصلوات اخلمس، ح )2869(، )152/5(، وأمحد يف مسنده 

)84/19)، 445( من حديث أنس، وسنده صحيح. 
)2(  تقدم.

))(  ابن القيم يف إعالم املوقعني )62/1(.
)4(  ابن عبد الرب يف التمهيد ))/148(.
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يف القضايا العامة التي من ش�أهنا أن يكون هلا أثر عىل األمة، س�واء كانت قضايا سياس�ية 
كقضايا النظم: الشورى، والديمقراطية، ومشاركة املرأة، أو قضايا اقتصادية كاالشراك 
يف الرشكات العمالقة عابرة القارات مع م�ا يشوب معامالهتا من أوجه الفساد الرشعية، 
واالنخراط يف املنظم�ات الدولية والقضايا الفكرية التي أثرت وال تزال تؤثر يف س�كينة 

املجتمعات.
فكان ينبغي للفتوى املجمعية أو اجلم�اعية يف القضايا الكربى أن تس�عف األمة يف وقت 
اتس�عت في�ه دائرة الن�وازل والواقعات بس�بب التط�ور البرشي اهلائل يف جم�ال العمران 
واملخرع�ات ويف ميدان العالقات اإلنس�انية؛ نظرا لث�ورة االتصال واملواصالت وواقع 

االعتم�اد املتبادل يف السلع واخلدم�ات.
وق�د انكمش�ت باملقابل امللكة االجتهادية يف الفقه حني أصبحت الدراس�ة س�لقا رسيعا 
يلتهم�ه الطالب كالوجبات الرسيعة، وهم يف ص�دود وصدوف، وقد اكتفوا عن اللؤلؤ 
باألصداف، فخلنا املجامع الفقهية البلس�م الشايف والرياق الصايف لالجتهاد يف القضايا 
الك�ربى التي أرهقت األمة من أمرها ع�رسا، إال أن بعض اخلرباء أجلبوا عليها برجلهم 
فارجتلوا حلوال وأصدروا أحكام�ا ال رأس هلا وال ذنب وال أم هلا وال أب، خرجت عن 
معايري القياس واالس�تصالح، فاس�تنوق البعري واس�تبحر الغدير ح�ني خلت من أهلها 

األطالل.
وهلذا فمن الرضوري أن تصنف فتاوى املجامع طبقا للمعايري األصولية املعتمدة. 

فاملجام�ع بعد تصنيف فتاوهيا طبقا للمعايري األصولي�ة يف فتاوى املجتهدين واملتبرصين 
واملقلدين، عليها أن تواجه القضايا احلساس�ة؛ كقضاي�ا التكفري مقدمة التفجري، وقضايا 

الوالء والرباء، وتأويالت الفتن العمياء التي طف صواعها وامتد ضبعها وذراعها.
كم��ا أن عليه�ا أن تراج�ع فتاوى اللج�ان »الرشعي�ة« للبنوك وال�رشكات التي مل حترم 
ثواب�ت العقود، ومل تفرق بني حمرم�ات املقاصد وبني حمرم�ات الذرائع، فأحلوا وحرموا 

وأنجدوا وأهتموا والتقطوا عبارات وظواهر َعَزهْتا املراجع ومل تسعفها املصادر.
تصنيف القضايا النازلة:

وهل�ذا فلو صنفت القضاي�ا إىل فئات أوىل وثانية وثالثة؛ لتحدي�د مرجع الفتوى، وحترير 
قضية الدعوى.
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فيمكن ترتيب قضايا اإلفتاء يف ثالث درجات هي: أ، ب، ج
فف�ي الدرج�ة "أ" تندرج قضايا ف�روض الكفايات وبخاصة الس�لطانية: كقضايا اجلهاد 
واحل�رب والس�لم وأنظم�ة احلكم، وقضاي�ا اإلخالل باألم�ن والنظام الع�ام. ومن هذا 
القبيل كذلك قضايا التكفري وما يرتب عليه من أحكام وم�آالت، وقضايا هذه الدرجة 
"أ" ال يفتي فيها إال اجلهات الرسمية املكلفة من قبل الدول املعنية بالفتوى ملا قد يرتب 

عىل ذلك من املفاسد وهتديد السلم يف املجتمعات املختلفة.
ويف "ب" القضاي�ا املس�تجدة الت�ي يكون توجه ال�دول فيها منصبا عىل إص�دار القوانني 
املنظمة ملرافق احلياة كتلك املتعلقة باملرأة وس�ائر األحوال الش�خصية وقضايا املعامالت 

املعقدة والرشكات، وهذه تفتي فيها جلان متخصصة. 
ويف "ج" القضاي�ا املعروف�ة التي حيتاجه�ا كل فرد ويعلمها أكثر الن�اس ألهنا مما علم من 
الدي�ن رضورة، وتتعل�ق باألفراد يف عباداهتم وش�عائرهم، ففي ه�ذه القضايا ونظائرها 
يفت�ي املفت�ون من موثوقي الكفاءة ومعتديل املنهج، وجييبون الس�ائل ي�ام يتفق مع مذهبه 

ومعتقده.
الفتوى اجلامعية واالجتهاد: 

وبع�ض الن�اس يس�مي الفت�وى اجلامعي�ة باالجته�اد اجلم�اع�ي، وليس األم�ر كذلك، 
فاالجتهاد يف تعريفه إنم�ا يرجع إىل قناعة ش�خصية؛ ألنه بذل املجتهد وس�عه للوصول 
إىل احلك�م الرشع�ي، فالفتوى اجلامعية اجتهاد مجاعي لغ�ة وليس اصطالحا؛ ألهنا عبارة 
ع�ن تبادل للرأي بني فقه�اء ال يصلون يف الغالب إىل درجة االجته�اد املطلق وال املقيد، 
ينضاف إليهم خرباء يف االقتصاد أو الطب غري خمتصني يف الرشيعة اإلسالمية ملساعدهتم 
يف حتقي�ق املن�اط، وذلك أم�ر ال غبار علي�ه؛ فاملجتهد كامل�ك مثال يقول الش�اطبي عنه: 
"وتراه يف األحكام حييل عىل غريه كأهل التجارب والطب واحليض وغري ذلك، ويبنى 

احلكم عىل ذلك، واحلكم ال يستقل دون ذلك االجتهاد" )1( 
وإذا اعرفن�ا أن الفقه�اء الذي�ن تتكون منه�م املجامع َبْل�َه االقتصاديني ليس�وا جمتهدين 
فكيف يترصفون يف بعض األحيان ترصف املجتهد مطلقا أو مقيدا يف قضايا يتعلق األمر 
فيه�ا باجته�اد عن طريق القي�اس، أو تنقيح املناط عىل الق�ول بخروجه عن باب القياس 

)1(  املوافقات، 46/5.
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كام يراه الش�اطبي أو ختريج املناط، وهو "راجع إىل أن النص الدال عىل احلكم مل يتعرض 
للمن�اط فكأن�ه أخ�رج بالبحث" حس�ب عبارة الش�اطبي، وهذا النوع م�ن االجتهادات 
خيت�ص ب�ه املجتهد املطل�ق بخالف االجته�اد يف األن�واع واالجتهاد يف األش�خاص كام 
س�اممها الش�اطبي ويطلق عليهام حتقيق املن�اط، وهو متاح للمجتهد واملقل�د بل للعامي؛ 

ألن حصول التكليف يف كل زمان ال يصح إال به كام يقول الشاطبي أيضا. 
فلع�ل الصف�ة املجمعية واحلاجة املاس�ة إىل حك�م يف الواقع املتج�دد باإلضافة إىل القول 
بتج�زيء االجته�اد، والذي يعن�ي أن الفقيه املقلد قد حييط بمس�ألة أو بب�اب من أبواب 
الفق�ه فيجته�د في�ه ويترصف ت�رصف املجته�د املطل�ق كل ذلك يس�وغ ه�ذا النوع من 
االجته�اد ولكن ب�رشط احرام املعاي�ري األصولية لالجته�اد التي جيب ضبطه�ا بمعيار 
ثالث�ي األضالع، يق�وم عىل فحص الواق�ع لوزن املش�قة واحلاجة التي تطبع�ه، وتقويم 
العنارص املس�تحدثة، ثم البحث عن حكم من خالل النص اجلزئي الذي ينطبق عليه إذا 
وج�د، م�ع فحص درجته ومرتبة حكم�ه، ثم إبراز املقصد الرشعي كلي�ا أو عاما كقصد 
التيس�ري مث�ال، أو خاصا بالباب الذي يرج�ع إليه الفرع، ومن خالل ه�ذا املعيار الدقيق 

تصدر الفتوى التي هي صناعة مركبة وليست بسيطة.
باإلضاف�ة إىل رشط رابع خ�ارج املعادلة لكنه من لوازمها وه�و أن مهندس هذه العملية 
ال�ذي يق�رر النتيجة جي�ب أن يك�ون مرتاض�ا يف الرشيعة بص�ريا باملصالح املعت�ربة فيها 
متمرس�ا بتوازنات منظومتها، وقد آثرن�ا مصطلح االرتياض عىل مصطلح االجتهاد لئال 
نصطدم برشوط االجتهاد الصعبة التحصيل من جهة، ولتس�هيل اإلفتاء يف هذه القضايا 
إذا ضبطت بمعايريها، وهي كلمة اس�تعملها املالكية يف مس�ألة متيي�ز املصالح واالعتامد 
ع�ىل املقاص�د، أن إمهال أي من هذه العن�ارص قد يؤدي إىل كارث�ة اقتصادية أو اجتامعية 
قِيُم��واْ ٱلَۡوۡزَن 

َ
أو سياس�ية، وذل�ك خمالف ل�روح الرشع وميزان العدل واإلحس�ان }َوأ

بِٱۡلقِۡسِط{]سورة الرمحن، اآلية: 9[.
منهجية الفتوى: 

إن احلك�م يولد بعد خماض ليس باليس�ري ويم�ر بمحطات عدي�دة، نجملها يف مرحلتني 
أساسيتني: 

- املرحلة األوىل: تش�خيص املس�ألة املعروضة من حيث الواقع، ف�إذا كانت عقًدا يكون 
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ذلك بالتعرف عىل مكوناته وعنارصه ورشوطه.
وإذا كان األم�ر يتعل�ق بذات معينة إلص�دار حكم عليها كالنق�ود الورقية، فإن الباحث 
جي�ب أن يتع�رض إىل تاريخ العم�الت، ووظيفتها يف الت�داول والتعام�ل والتبادل، وما 
اعراها عىل مر التاريخ من تطور يتعلق بذات النقد، كمعدن نفيس إىل فلوس، أو يتعلق 
بعالقته بالس�لطة وهي جهة اإلصدار أو بالس�لع واخلدمات، وهذه هي مرحلة التكييف 
والتوصي�ف التي ال تن�أى كثريا عن "حتقيق املن�اط" عند األصوليني؛ ألن�ه تطبيق قاعدة 

متفق عليها عىل واقع معني أو يف جزئية من آحاد صورها.
وه�ذه املرحل�ة ال غنى عنها للفقيه، فإن احلكم عىل اليشء ف�رع عن تصوره، وبدون هذا 
التصور والتصوير يمكن أن يكون احلكم غري صائب؛ ألنه مل يصادف حمال، وتزداد أمهية 
ه�ذه املرحلة عندم�ا ندرك تعقد العقود املع�ارصة وانبنائها عىل عن�ارص مل تكن موجودة 
يف العقود املعروفة لدى الفقهاء من بيع وس�لم وإجارة وكراء وقراض وقرض ومس�اقاة 

ومزارعة وكفالة ووكالة إىل آخرها. 
فهن�ا يتوقف الفقيه فرة من الوقت للتعرف عىل مكونات العقد ورده إىل عنارصه األوىل 
لتقرير طبيعته، وهل هو مش�تمل عىل رشط ينايف س�نن العقود املجم�ع عليها واملختلف 

فيها. 
ومن الواضح أن عملية التشخيص يف معظمها تستدعي من الفقيه رجوًعا إىل بيئات هذه 

العقود وأصول التعامل عند أهلها قبل أن يزهنا بميزان الرشع. 
وأعتقد أن اخلالف بني أعضاء املجامع الفقهية يف مجلة من املس�ائل يرجع إىل تفاوت بني 
الباحث�ني يف قضي�ة التصور والتش�خيص أكثر مم�ا يرجع إىل اخت�الف يف فهم النصوص 
الفقهية، إًذا فاخلالف هو خالف يف عالقة املسألة بتلك النصوص تبعا للزاوية التي ينظر 

إليها الفقيه من خالهلا.
وهلذا فم�ن األمهية بمكان أن يبذل االقتصاديون الوضعيون جهًدا إليصال كل العنارص 

التي يتوفرون عليها إىل زمالئهم الرشعيني، فإذا تم ذلك فإن مرحلة أخرى تبدأ وهي:
- املرحلة الثانية: مرحلة املعاجلة الفقهية إلصدار حكم رشعي:

وهذه املرحلة الثانية فيها صعوبة كبرية تبدأ بالبحث عن نص يف املسألة أو ظاهر يقتضيها 
أو عموم يشملها أو مفهوم موافقة أو خمالفة أو داللة اقتضاء أو إشارة.
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ف�إذا مل ي�رد بخصوصها ن�ص من كتاب أو س�نة بمعنى من املعاين املش�ار إليها، وال قول 
إلمام من أئمة املس�لمني املقتدى هبم -: فإن الباحث يلجأ إىل األش�باه والنظائر إن كانت 
هل�ا أش�باه ونظائ�ر، ملحاولة القي�اس إذا انتفت موانع�ه وتوفرت رشوطه م�ن قيام أصل 
منصوص عليه أو جممع عليه، غري خمصوص بحكم وال معدول به عن القياس، ووجود 
عل�ة جامع�ة بني األصل والف�رع منصوصة أو مس�تنبطة برشوطها م�ن انضباط وظهور 

ساملة من القوادح.
ف�إذا تع�ذرت هذه الضوابط ف�إن القياس ال يصح، ألن قياس العل�ة إنام يكون يف فرع له 
أصل بالنوع أو اجلنس وال يصح إال بعد "ثبوت احلكم يف حمل منصوص باسم خاص"، 

كام يقول عالء الدين شمس النظر السمرقندي.
عند تعذر القياس فإن الباحث قد يلجأ إىل بعض األدلة املختلف فيها كاملصالح املرس�لة 
عند مالك وهي أهم دليل يعتمد عليه يف معركة التحليل والتحريم، حيث يكتفي الفقيه 
باملناسبة التي معناها أن حيصل عىل ترتيب احلكم عىل الوصف مصلحة من نوع املصالح 
التي هيتم الشارع بجلبها، أو درء مفسدة من نوع املفاسد التي هيتم الشارع بدرئها، ولكن 

الباحث عليه أن يلتزم هنا أيضا بجملة من الضوابط، منها:
أن تك�ون ه�ذه املصلح�ة يف خدم�ة مقصد م�ن مقاص�د الرشيع�ة الثالثة وه�ي املقصد 
الرضوري واحلاجي والتحسيني، وال يعترب أكثر األصوليني إال املقصد الرضوري خالًفا 

للشاطبي.
أما الضابط الثاين: فهو أن ال تكون املصلحة ملغاة. 

والضاب�ط الثال�ث: أن تكون عامة قطعية كام يراه الغ�زايل أو ظنية، وقد يلجأ الباحث إىل 
قاعدة سد الذرائع والنظر إىل املآالت.")1(.

إن إمه�ال ه�ذه املنهجية إفراطا أو تفريط�ا أو اإلخالل هبا يؤدي إىل إخ�الل كبرية، توقع 
أحيان�ا يف تضييق ش�ديد وحرج؛ لعدم اقتدار املتعاطي عىل فتح األبواب وولوج الس�بل 
املوصل�ة إىل مقاص�د ال�رشع وامليرسة ع�ىل اخللق، ويف نف�س الوقت املنضبط�ة بضوابط 

االستنباط. 

)1(  ابن بيه عبد اهلل، توضيح أوجه اختالف األقوال يف مسائل من معامالت األموال ص7-6.
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ويف اخلت�ام نذك�ر بم��ا تق�دم: إن الفتوى ال حيس�نها كثري م�ن الناس يف بع�ض القضايا، 
لوج�وب النظر يف وق�ت واحد إىل عنارص متع�ددة إلدم�اج كل واحد منه�ا باآلخر، أو 
اس�تبعاده إذا مل ت�ر رضورة لذلك، أو مراعاته بمقدار، بدًءا بمنش�أ النازل�ة وهي الواقعة 
وم�ا حييطها من ظروف ومالبس�ات؛ إذ إن اختالف جزئية بس�يطة يف مالبسات الواقعة 

قد يؤثر يف مسار الفتوى.
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إن الرشيعة اإلس�المية ش�املة وخالدة، وإن نصوص الكتاب والس�نة معدودة متناهية، 
ووقائ�ع وحوادث اإلنس�انية دائمة ومس�تمرة وغ�ري متناهية؛ فمن الطبيع�ي أن تتضمن 
النصوص أصوال وكليات، وأن يبقى باب االجتهاد واالس�تنباط مفتوًحا لتسرش�د منه 

اإلنسانية إىل أن يرث اهلل األرض ومن عليها.
لقد أمر اهلل سبحانه عباَده قائاًل:

ۡمرِ ِمنُكۡم{ ]النساء: 59[.
َ
ْوِل ٱۡل

ُ
ِطيُعواْ ٱلرَُّسوَل َوأ

َ
َ َوأ ِطيُعواْ ٱهللَّ

َ
}أ

ومنبًها:
ِيَن يَۡس��َتۢنبُِطونَُهۥ ِمۡنُهۡم{  ۡمرِ ِمۡنُه��ۡم لََعلَِمُه ٱلَّ

َ
ْوِل ٱۡل

ُ
وهُ إَِل ٱلرَُّس��وِل ِإَوَلٰٓ أ }َولَ��ۡو َردُّ

]النساء: )8[.
يقول العالمة الشهرستاين: »ومل تنضبط رشيعة من الرشائع إال باقران االجتهاد هبا؛ ألن 

رضورة االنتشار يف العامل حيكم بأن االجتهاد معترب«)1(.
إن النوازل واملستجدات ال هناية هلا، واآلية القرآنية تدعو إىل رد النوازل إىل الرسول ملسو هيلع هللا ىلص 

)1(  امللل والنحل 1/ 206 طبعة دار املعرفة.
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يف حياته ملسو هيلع هللا ىلص وإىل أهل العلم والفقه بعد حلوقه بالرفيق األعىل.
فإذا كانت النصوص موجودة ورصحية فال داعي لالجتهاد.

يق�ول اإلم�ام أبو بك�ر اجلصاص ال�رازي: »فثبت بذل�ك أن من أحكام اهلل تع�اىل ما هو 
منص�وص علي�ه، ومنه ما هو م�ودع يف النص قد كلفن�ا الوصول إىل علمه باالس�تدالل 
ِه إىل نظائره من املنصوص، واملطلوُب من  عليه واالس�تنباط منه والتوصل إىل معرفته بَِردِّ

العوام تقليد العلامء يف أحكام احلوادث«)1(.
إن املص�در األس�اس للرشيعة هو الكتاب والس�نة، أما اإلمجاع والقي�اس فهام مصدران 

تابعان للكتاب والسنة.
لقد نشأ الفقه اإلسالمي يف بيئة صاحلة، وتطور تطورا هائال بجهود األئمة األعالم الذين 

تفرغوا لالستنباط واالجتهاد؛ فنرى اليوم ثروة فقهية هائلة ال متلكها أية أمة يف العامل.
إن االجته�اد يكون مقبوال إذا كان م�ن أهله ويف حمله، وَمْن مل تتوفر فيه رشوط االجتهاد 

فيبقى باُب االجتهاد مغلًقا أمامه.
لق�د ب�ذل الفقه�اء األوائل َبالَِغ ما يف وس�عهم، فركوا لن�ا هذه الث�روة الفقهية الضخمة 
ُعوا دائرة استنباطهم إىل قضايا  ُدوا الطريق ملن يأيت بعدهم، بل وسرَّ ُلوا األصول، وَمهرَّ وأصرَّ
مل حت�دث يف عصوره�م؛ وذلك اس�تعداًدا ملواجه�ة البالء قبل أن ين�زل وقبل أن حيدث، 
وكان�ت نظرهت�م صائبة، فام كان يعترب أمس فقًها افراضيًّ�ا أصبح اآلن أمًرا واقًعا، وَحالًّ 

للكثري من القضايا املستجدة.
والدع�وة إىل االجته�اد اجلامع�ي ال يعني إلغ�اء دور االجته�اد الفردي، ب�ل إن الفتاوى 

الفردية تبقى تسد حاجة الناس يف أعامهلم اليومية وترصفاهتم العادية.
لكنرَّ القضايا السياس�ية واالجتامعية واالقتصادية الش�ائكة التي استجدت بسبب التقدم 
يف كافة جماالت احلياة تتطلب إجياد جمامع فقهية جتمع العلامء الراسخني يف العلم للبحث 

عن حلول تلك النوازل الفقهية، ويمكن أن يطلق عىل أعامهلم »االجتهاد اجلامعي«.
وإن الدع�وة إىل »االجته�اد اجلامعي« ليس�ت وليدة اليوم، ب�ل كان منهًجا متبًعا يف عرص 

الصحابة وعىل رأسهم اخللفاء الراشدون.
)1(  أحكام القرآن للجصاص 2/ 215.
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يقول ميمون بن مهران: »إن أبا بكر ريض اهلل عنه كان إذا ورد عليه اخلصم نظر يف كتاب 
اهلل، ف�إن وج�د فيه ما يق�يض بينهم قىض به، وإن مل يكن يف الكتاب وعلم من رس�ول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص يف ذلك األمر سنة قىض هبا، فإن أعياه خرج فسأل املسلمني، وقال: أتاين كذا وكذا... 
فهل علمتم أن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قىض بذلك قضاء؟ فربام اجتمع إليه النفر كلهم يذكر من 
رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص في�ه قضاء، فيقول أبو بكر: احلمد هلل ال�ذي جعل فينا من حيفظ عىل نبينا، 
فإْن أعياه أن جيد فيه س�نة من رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص مجع رؤوس الناس وخيارهم فاستش�ارهم 

فإذا اجتمع رأهيم عىل أمر قىض به«)1(.
وكذلك عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه إذا مل جيد يف القضية كتاًبا وال س�نة وال قضاء من 
أيب بك�ر دعا رؤوس املس�لمني وعلامءهم فاستش�ارهم، فإذا اجتم�ع رأهيم عىل أمر قىض 

به)2(.
وطب�ق هذا املنه�ج اخلليفة األول يف القتال ضد أهل الردة كام طبرََّقُه يف معرفة مرياث اجلد 

وحد اخلمر وعدده))(.
كذل�ك اإلم�ام حييى الليث�ي كبري قضاة األندلس )املتويف 4)2ه�( كان قد ش�كل جملًس�ا 

فقهيًّا من 16 عضًوا)4(.
يف امللتق�ى الس�ابع ع�رش للفكر اإلس�المي الذي عق�د يف مدين�ة قس�نطينة باجلزائر عام 
)140ه� دعا الفقهاء املش�اركون يف امللتقى إىل »االجته�اد اجلامعي« وإىل جمالس اإلفتاء 
اجلامعية؛ ألن االجتهاد الفردي مل يعد قادًرا عىل تلبية حاجات العرص ومش�كالته؛ ألهنا 

تتطلب تعدد اخلربات وتنوع التخصصات بسبب تعقد املعامالت.
يقول الش�يخ مصطفى الزرقا: »ال بد لنا اليوم من أسلوب جديد لالجتهاد، وهو اجتهاد 
اجلامعة املنظم ليحل حمل االجتهاد الفردي يف القضايا الكربى، وبذلك نرجع باالجتهاد 
إىل س�ريته األوىل وطريق�ة ذل�ك املجامع الفقهية التي تضم من كل ُقْطٍر إس�المي أش�هر 
فقهائ�ه الراس�خني مم�ن مجعوا ب�ني العلم الرشع�ي واالس�تنارة الزمنية وصالح الس�رية 

والتقوى.
)1(  إعالم املوقعني 1/ 162.
)2(  إعالم املوقعني 1/ 162. 

))(  اجلامع ألحكام القرآن 16/ 7)، أحكام القرآن البن العريب 4/ 166.
)4(  االجتهاد يف الرشيعة اإلسالمية لزكريا الربي 256 ضمن أبحاث مؤمتر الرياض.
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وُيَض�مُّ إىل ه�ؤالء عل�امء مس�لمون موثوق�ون يف دينه�م م�ن خمتل�ف االختصاص�ات 
الزمني�ة الالزمة يف ش�ؤون االقتص�اد واالجتامع والقانون والط�ب ونحو ذلك، وهؤالء 
بمثاب�ة اخل�رباء يعتد الفقهاء برأهي�م يف االختصاصات العلمية غ�ري الفقهية؛ وذلك لكي 
تك�ون األح�كام الفقهية التي تصدر عن املجم�ع مبنية عىل فه�م وإدراك لواقع احلال يف 
كل موض�وع ومس�ألة لكيال ُيْرَمى فقه�اء املجمع بأهنم حيكمون باحل�ل واحلرمة يف أمور 

اختصاصية اجتامعية أو اقتصادية ال يعرفون حقيقتها وواقع احلال فيها«)1(.
ويقول الدكتور وهبة الزحييل: »إن احلاجة تش�تد اليوم إىل ما يس�مى باالجتهاد اجلامعي 
عن طريق إبداء املش�ورة العلمية من أكابر العل�امء يف خمتلف البالد ومن خمتلف املذاهب 
اإلسالمية يف صورة جممع علمي أو مؤمتر فقهي للنظر يف قضايا العرص وما حتتاجه األمة، 

فيتفقون عىل ما يرونه حمقًقا للمصلحة.
وطريق التشاور العلمي، واالستنباط من األدلة يعتمد عىل أمرين: أصول الفقه والقواعد 
الفقهي�ة الكلي�ة، والقواع�د مبنية عىل فهم مقاص�د الرشيعة، واملقاصد مبني�ة عىل اعتبار 

املصالح، واملصالح معتربة من حيث وضع الرشع ال بأهواء الناس«)2(.
وإن »االجتهاد اجلامعي« يف تعبري الشيخ عيل حسب اهلل: »هو كل اجتهاد اتفق املجتهدون 

فيه عىل رأي يف املسألة«))(.
ا حسب اصطالح أهل املنطق. وهذا وصف لنتيجته وليس حدًّ

وإن »االجتهاد اجلامعي« قد يظهر باتفاق الرأي وقد يأيت القرار برأي أغلب املشاركني أو 
املوجودي�ن، وتبقى قوة القرار اجلامعي يف كفاءة أعضاء املجموعة وقدراهتم االجتهادية؛ 

فقد حيصل به اإلمجاع ويأخذ طابع حكم قطعي ملزم، وقد ال يصل إىل هذه الدرجة.
ۡمرِ{ ]آل عمران: 159[ فإذا كان غري النبي 

َ
وقد أمر اهلل سبحانه نبيه ملسو هيلع هللا ىلص }وََشاوِرُۡهۡم ِف ٱۡل

يف منصب احلكم أو اإلفتاء فهو أيًضا خُمَاَطٌب هبذا األمر.
وقد كان من دأب النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه يش�اور أصحابه كثرًيا يف قضايا اجلهاد ويف ش�ؤون احلكم 

وإدارة األمور، وكان يويص أصحابه أيًضا أن ال يركوا التشاور يف أموٍر ذات أمهية.

)1(  االجتهاد ودور الفقه ص11.
)2(  االجتهاد يف الرشيعة اإلسالمية ص189- 190.

))(  أصول الترشيع اإلسالمي ص116.
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فقد روي عن عيل ريض اهلل عنه أنه قال: ))يا رس�ول اهلل، إن نزل بنا أمر ليس فيه بيان أمر 
وال هني فام تأمرنا؟ فقال: تشاورون فيه الفقهاء والعابدين وال متضوا فيه رأي خاصة(()1(.
ويف رواي�ة أخ�رى: قال: ))قلت: يا رس�ول اهلل، أرأيت إن عرض لنا أم�ر مل ينزل فيه قرآن 
ومل متض فيه سنة منك؟ قال: جتعلونه شورى بني العابدين من املؤمنني وال تقضونه برأي 

خاصة(()2(.
ويق�ول العالم�ة ابن القي�م واصفا اجتهاد الصحاب�ة: »وقد كانت املس�ألة تنزل بعمر بن 
اخلطاب ريض اهلل عنه فيستش�ري هلا من حرض من الصحابة ريض اهلل عنهم، وربام مجعهم 
وش�اورهم، حتى كان يش�اور ابن عباس ريض اهلل عنهام، وهو إذ ذاك أحدث القوم سنًّا، 
وكان يشاور عليًّا ريض اهلل عنه وعثامن، وطلحة والزبري، وعبد الرمحن بن عوف وغريهم 

ريض اهلل عنهم أمجعني«))(.
وكان اإلم�ام مالك -رمحه اهلل- يقول: »إن كان أصحاب رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص تصعب عليهم 
املس�ائل وال جيي�ب أحدهم يف مس�ألة حتى يأخ�ذ رأي صاحبه مع ما رزقوا من الس�داد 

والتوفيق مع الطهارة، فكيف بنا الذين غطت اخلطايا والذنوب قلوبنا«)4(.
واس�تمر هن�ج االستش�ارة أو االجته�اد اجلامعي يف ع�رص التابعني وتابعيه�م؛ فقد ُرِوي 
عن رشيح القايض )املتوىف س�نة 78ه�( قال: »قال يل عمر: أن اْقِض بام اس�تبان لك من 
قضاء رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فإن مل تعلم كل أقضية رس�ول اهلل فاْقِض بام استبان لك من األئمة 
املهتدين، فإن مل تعلم كل ما قضت به األئمة املهتدون فاجتهد رأيك واس�ترش أهل العلم 

والصالح«)5(.
ي�رى الش�يخ الفقي�ه عيل حس�ب اهلل أن األصولي�ني أغفل�وا االجتهاد اجلامع�ي باعتباره 
املقصود من اإلمجاع والتي جاءت به األدلة مرصحة بالشورى والرد إىل أويل األمر وغري 

ذلك)6(.
)1(  رواه الط�رباين يف املعج�م األوس�ط برق�م 1618، 2/ 172، وق�ال اهليثم�ي يف جمم�ع الزوائ�د 1/ 178: »رجاله 

موثوقون من أهل الصحيح«.
)2(  الطرباين يف املعجم الكبري برقم 12042، 11/ 71) مكتبة العلوم واحلكم.

))(  إعالم املوقعني 4/ )1).
)4(  صفة الفتوى البن محدان ص8- 9.

)5(  إعالم املوقعني 121/1.
)6(  أصول الترشيع اإلسالمي ص126- 129.
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أم�ا م�ا يتعلق بإلزامية االجته�اد اجلامعي فالذي يعت�ربه بمثابة اإلمجاع ف�ال غرو أن يرى 
»االجتهاد اجلامعي« ملزًما.

وإن كان األص�ل أن قض�اء القايض يك�ون ُمْلِزما لكنرَّ اإلفتاء ال يك�ون ملزًما، وهذا هو 
الف�رق اجلوهري بني القضاء واإلفتاء ك�ام يقول اإلمام القرايف -رمحه اهلل- يف بيان الفرق 
ُفه ملسو هيلع هللا ىلص باحلكم فهو مغاير للرس�الة والفتيا؛ ألن  ب�ني منصب الق�ايض واملفتي: »وأما َترَصُّ

ٌف، واحلكم إنشاء وإلزام من ِقَبِلِه ملسو هيلع هللا ىلص«)1(. الفتيا والرسالة تبليغ حمض واتباع رِصْ
ويميل بعض املعارصين إىل أن »االجتهاد اجلامعي« ملزم مثل اإلمجاع فال يستهان به)2(.

لق�د اختلف األصوليون حول حجية اإلمجاع وإمكانية وقوعه قدياًم، واختار املعارصون 
مكان�ه ما يس�مى »باالجتهاد اجلامعي«، ومل يش�رطوا له كل تلك ال�رشوط التي تذكر يف 
حجية اإلمجاع، ويعربون عنه »باالتفاق« بدل »اإلمجاع« بني املجتهدين حول مس�ألة من 
نوازل العرص يف اس�تنباط احلكم الرشعي، وال ش�ك أن الرأي اجلامعي أقوى من الرأي 
الفردي؛ لذلك يمكن أن يفضل االجتهاد اجلامعي عىل االجتهادات الفردية يف اس�تنباط 

األحكام الرشعية لنوازل العرص.
ولك�ْن ه�ل يكون االجتهاد اجلامعي حجة عىل جمموعة أخ�رى جتتهد وتتخذ رأًيا آخر يف 
احلكم الرشعي للقضايا املستجدة؟ سؤال للتنسيق بني املجامع الفقهية حتى ال تتضارب 

القرارات.
لق�د تغريت الظروف وتطورت األوض�اع، واختذت اجلهود صوًرا وأنامًطا عديدًة يمكن 
أن يطل�ق عىل تل�ك اجلهود وما ُيترََّخُذ فيه�ا من توصيات وقرارات أهن�ا نتائج »االجتهاد 

اجلامعي«.
فهناك العديد من جمامع فقهية أنشئت حلل القضايا املستجدة منها:

- جممع البحوث اإلسالمية يف مرص.
- املجمع الفقهي اإلسالمي يف مكة املكرمة التابع لرابطة العامل اإلسالمي.

- جممع الفقه اإلسالمي الدويل التابع ملنظمة التعاون اإلسالمي ومقره يف جدة.

)1(  اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام ص100. 
)2(  راجع بحث الدكتور الذوادي قوميدي ص212- )21.



104

العدد األول

- جممع الفقه اإلسالمي يف اهلند.
- جممع الفقه اإلسالمي يف السودان.

- جممع الفقهاء يف أمريكا الشاملية.
ك�ام أن هن�اك جمالس وهيئات للعلامء لَِت�َداُرِس القضايا الفقهية واخت�اذ القرارات حوهلا؛ 

منها:
- هيئة كبار العلامء يف اململكة العربية السعودية.

- املجلس اإلسالمي األورويب.
- املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية يف الكويت. )املهتمة بعقد الندوات الفقهية الطبية(

إضافة إىل دور اإلفتاء التي تعمل من خالل اللجان العلمية وال ُتْصِدر فتاوى فردية مثل:
- دار اإلفتاء املرصية.

- هيئة الفتوى بدولة الكويت.
- اللجنة الدائمة لإلفتاء باململكة العربية السعودية.

ثم هناك اهليئات الرقابية يف البنوك اإلس�المية، وإن هيئ�ة الرقابة الرشعية تكون قراراهتا 
ملزمة للبنوك التي تعمل فيها، وأنشئت من أجل إلزام إدارات البنوك بااللتزام هبا، فهي 

بالنسبة هلا ملزمة.
إن »االجته�اد اجلامع�ي« وقاي�ة من مزال�ق العرص، وه�ي اآلراء الفردية الش�اذة، واتباع 
اهلوى يف تكوين الرأي الرشعي، أو اخلضوع أمام رغبة الس�لطان أو رهبته؛ ففي الس�ابق 
كان ق�د أعل�ن إغالق ب�اب االجتهاد من أج�ل محاية الرشيعة من ضع�اف النفوس، وال 
ة  يمكن مثل هذا اإلعالن اليوم لكثرة وتنوع املس�ائل املستجدة من ناحية، واحلاجة امُلِلحرَّ
لالجته�اد م�ن فقه�اء العرص، إىل جان�ب ضعف التأهي�ل ونقص الق�درات االجتهادية 
وتنوع التخصصات من ناحية ثانية؛ فالبديل املناس�ب هو إس�ناد مس�ؤولية االجتهاد إىل 

مجاعة العلامء، وتكوين املجامع الفقهية حلل القضايا املستجدة.
يق�ول العالمة الفقيه الدكت�ور مصطفى الزرقا: »االجتهاد اجلامع�ي يقي مصارع التفرد؛ 
ذلك ألن يف الرأي الفردي خماوف وحماذير وخاصة فيام يتعلق باملصالح العامة والقضايا 
املصريي�ة لتعرض�ه لله�وى الش�خيص والقص�ور العلم�ي واملي�ل التعس�في، وإذا كان 
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الس�ابقون فيام بعد استقرار املذاهب الفقهية قد أفَتوا بإغالق باب االجتهاد لتدبري وقائي 
ض�د تل�ك املخاوف، فإن ذلك مل يع�د ممكنًا اليوم؛ وهلذا فإن العالج املناس�ب -كام يرى 
علامء عرصنا- يكون يف نقل االجتهاد من عهدة األفراد إىل عاتق اجلامعة، فيصبح مجاعيًّا 
ا يامرسه كل فقيه  يامرسه فقهاء العرص الثقات بطريق الشورى فيام بينهم، بعد أن كان فرديًّ

بمفرده«)1(.
إن م�ا ن�راه من الفوىض يف اإلفتاء وتناق�ض األحكام واآلراء الش�اذة املناقضة لنصوص 
الرشع ليس إال نتيجة التفرد باآلراء، ودخول كل من َهبرَّ وَدبرَّ يف دنيا اإلفتاء من خالل 
القنوات الفضائية واملواقع اإللكرونية، وإن أدوات التواصل االجتامعي هلا َدور يف نرش 

وترويج تلك الفتاوى الشاذة غري املنضبطة بالقواعد الرشعية.
يق�ول الش�يخ عب�د الوهاب خ�الف: »إن التاريخ أثب�ت أن الفوىض الترشيعي�ة يف الفقه 

اإلسالمي كان أكرب أسباهبا االجتهاد الفردي«)2(.
إن االجتهاد اجلامعي يقطع الطريق أمام أصحاب األهواء واملتطفلني واملتعاملني، وكذلك 

أمام الطاعنني يف الرشيعة واملربصني هبا.
لق�د كان اإلم�ام األعظم أبو حنيف�ة النعامن رمحه اهلل أنش�أ جممًعا فقهيًّا غ�ري معلن حيث 
كان جيتم�ع مع أصحابه ويطرح أمامهم املس�ألة للمناقش�ة، ثم يديل بدلوه بعد االس�تامع 
إىل آرائهم ومناقش�اهتم، وفيهم أمثال اإلمام أيب يوسف القايض واإلمام حممد بن احلسن 
الشيباين واإلمام زفر بن اهلذيل، وعرشات من ذوي االختصاص يف الرواية والنقل، ويف 

اللغة واألصول، كان ذلك مثااًل راقًيا يف التأهيل والتدريب.
ولع�ل اإلم�ام البخ�اري رمحه اهلل يش�ري عىل مثل هذا اجلم�ع حينام يضع ترمج�ة الباب يف 

صحيحه: )باب إلقاء الَعامِلِ املسألَة عىل أصحابه ليخترب ما عندهم من العلم())(.
ويرى اإلمام ابن العريب أن: »الشورى ألفة للجامعة ومسبار للعقول وسبب إىل الصواب، 

وما تشاور قوم إال ُهُدوا«)4(.
)1(  الفقه اإلسالمي ومدارسه ص115- 124.

)2(  مصادر الترشيع اإلسالمي فيام ال نص فيه ص)1.
))(  صحيح اإلمام البخاري كتاب العلم ص18.

)4(  اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي 16/ 7).
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ويؤك�د الدكت�ور مصطفى الزرق�ا بعد خربة طويلة أن�ه إذا أردنا أن نعي�د للرشيعة فقهها 
وروحها وحيويتها باالجتهاد الذي هو واجب كفائي ال بد من استمراره يف األمة رشًعا؛ 
ألنه الس�بيل الوحيد ملواجهة املش�كالت الزمني�ة الكثرية بحلول رشعي�ة جريئة، عميقة 
البحث، متينة الدليل، بعيدة عن الش�بهات والريب واملطاعن، قادرة عىل أن هتزم اآلراء 

والعقول اجلامدة واجلاحدة عىل السواء.
ه�ذه احلل�ول ال ب�د هلا م�ن االجتهاد اجلامع�ي ليحل حمل االجته�اد الف�ردي يف القضايا 

الكبرية)1(.
وقد أثبتت األيام أن املجامع الفقهية -وهي من أهم أدوات االجتهاد اجلامعي املنضبط- 
قد أس�همت يف إثراء »الفقه اإلس�المي« باالجتهادات املعارصة، وفتحت باب االجتهاد 
-ول�و بش�كل جزئي- الذي كان ق�د ُأْعِلَن إغالقه منذ قرون حلامية مؤسس�ة الفتوى من 
أدعي�اء العلم، وبالتايل جتنيب األمة الفتاوى الش�اذة التي تس�تباح هبا األرواح واألموال 

يف هذا العرص.
كذلك أس�همت تل�ك املجامع يف س�د الفجوة بني املذاه�ب الفقهية املختلف�ة، وتقريب 
وجهات النظر بني أتباعها، ومحلهم عىل اس�تفادة بعضهم من بعض، وطورت أس�لوب 
قت أس�اليب احلوار  النق�اش من خالل األبحاث املش�ركة والندوات واملؤمترات، وَعمرَّ
ح�ول القضاي�ا املس�تجدة للوص�ول إىل حكم رشع�ي من خ�الل حتقيق املن�اط وتنزيل 

النصوص عىل الوقائع واألحداث.
فتح�ت باب االس�تفادة من اخلرباء يف الطب واالقتص�اد والتخصصات األخرى يف فهم 

وتصور املسائل قبل احلكم عليها، وكام قيل: احلكم عىل اليشء فرع لتصوره.
أوج�دت مكتبة كبرية حتتوي عىل دراس�ات فقهية رصينة حول أغلب القضايا واملس�ائل 
املس�تجدة، س�واء كانت ذات صلة باملامرس�ات الطبي�ة أو مرتبطة باالقتصاد اإلس�المي 

واألعامل املرصفية أو األنشطة االستثامرية.
نعم هناك ضعف يف التنسيق بني املجامع الفقهية ومراكز البحوث ودور اإلفتاء الرسمية 
وغري الرس�مية؛ ما قد يؤدي إىل التض�ارب يف القرارات والفتاوى الصادرة منها، وحيول 
َمة  دون أن يعتربها الناس إلزامية، واملأمول أن ال يكون الضعف العلمي يف األبحاث امُلَقدرَّ

)1(  بحثه املقدم يف ملتقى اجلزائر ص11.
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إىل دوراهتا، وأن تكون اجلدية يف اختيار املوضوعات.
لذا نرى أن ما نسميه »باالجتهاد اجلامعي« مع كونه ذا أمهية بالغة وأقوى من االجتهادات 
الفردية والفتاوى األحادية، ليس ملزما، وإن كان معظم قرارات املجامع ُتَطابُِق األحكام 

الرشعية املتفق عليها بني مجاهري األمة. 

واهلل ويل اتلوفيق
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كانت هذه الدراسة بمثابة تطبيق املسائل الفقهية املعارصة واملستجدة؛ حيث تكثر الوقائع 
التي حتتاج حلكم رشعي، وبام أن الرشيعة اإلس�المية جاءت كاملة متكاملة تناس�ب كل 
زم�ان وم�كان، بل تصلح لكل زمان ومكان وهلا اس�تمرارية البقاء إىل يوم الدين، فال بد 

من معرفة حكم اهلل عز وجل يف كل واقعة مستجدة.
فل�ام كانت النص�وص الرشعية حمدودة والوقائع غري حمدودة، فال بد من مصادر ترشيعية 
يتوصل من خالهل�ا إىل أحكام تلك الوقائع، فجاءت االجتهادات الفردية واجلامعية، ثم 
يف عرصنا احلارض املجامع الفقهية وما شابه، فام من مسألة إال وقد وجدنا هلا حكاًم رشعيًّا 
وهلل احلمد، وكام ذكرُت النوازل هي عىل سبيل التمثيل وليس عىل سبيل احلرص لكثرهتا، 

ثم حاولُت ِذْكَر أمثلة يف هامش كل مبحث للمسائل، للفائدة.
واس�تقت حجر أساس�ها من الفقه املقارن يف تأصيلها القديم إن كان وإال فمن اختالف 

فقهاء العرص واملجامع وما شابه.
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املقدمة

إن احلمد هلل، نحمده، ونس�تعينه، ونس�تغفره، ونعوذ باهلل من رشور أنفس�نا ومن سيئات 
أعاملنا، من هيده اهلل فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له.

ونشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له، ونشهد أن حممًدا عبده ورسوله صىل اهلل عليه 
وعىل آله وصحبه وسلم.

أما بعد:
فإن دين اإلس�الم هو خاتم الرس�االت، َأَتمرَّ اهللُ بكامله النعمة عىل عباده، وملا كان األمر 
كذل�ك فإنه دون أدنى ش�ك صالح ألن يعمل به يف كل زم�اٍن ومكان، ومما جيعله كذلك 
اتس�ام ترشيعاته باليرس والسهولة، ودرؤه للمفاسد ومراعاة املصالح وتقديم العامة منها 
ع�ىل اخلاصة، وأنه أمرنا أن نتمس�ك بمبادئنا وبقيمنا، وأمرن�ا بتطبيقها عىل أرض الواقع 

بال حرج ومشقة.
ف�إن أمتنا اليوم تعاين مجلة من اإلش�كاليات الفكرية النظرية واحلياتية العملية، باإلضافة 
إىل كثرة ما حدث يف هذا العرص من نوازل ووقائع مستجدة تالمس عموم األمة، ويطال 
تأثريها س�واد املسلمني، وليس هناك من سبيل س�وى اعتامد اجلامعية االجتهادية القائمة 
عىل عمل اخلرباء واستنباط الفقهاء، مع االستئناس بالعلوم واملعارف العرصية، وبذلك 
يك�ون االجتهاد اجلامعي ملبيا الحتياجات األمة، وعصم�ة للفتاوى من الزلل، وصيانة 

للفكر من الزيغ، وتأكيدا للتالزم املتقن بني التخصصات املختلفة.
وه�ذا ه�و موضوع هذه الورق�ة والتي جاءت بعن�وان: »التطبيقات املع�ارصة لالجتهاد 
اجلامع�ي للن�وازل«، وق�د جعلُته�ا يف فصل�ني، وكل فص�ل إىل مباح�ث، واملباح�ث إىل 

مطالب، ثم اخلامتة، واملصادر واملراجع وفهرست املوضوعات.
الفصل األول: قسم التعريفات: وفيه مباحث.

الفصل الثاين: قسم التطبيقات وفيه مباحث.
الفصل األول: قسم التعريفات، وفيه مباحث.

املبحث األول: ماهية االجتهاد اجلامعي. وفيه مطلبان:  
   املطلب األول: تعريف االجتهاد لغة، واصطالًحا.
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املطلب الثاين: تعريف االجتهاد اجلامعي، والتعريف املختار.    
املبحث الثاين: تعريف النوازل وفيه ثالثة مطالب:  

املطلب األول: تعريف النوازل لغة.   
املطلب الثاين: تعريف النوازل اصطالًحا.   

املطلب الثالث: أنواع النوازل.   
الفص�ل الث�اين: قس�م التطبيقات املع�ارصة لالجته�اد اجلامعي للن�وازل وفيه أربعة 

مباحث:
املبحث األول: النوازل يف العبادات.  

املبحث الثاين: النوازل املالية.  
املبحث الثالث: النوازل يف القضاء.  

املبحث الرابع: النوازل الطبية.  
اخل�ات�م��ة والتوصيات.

املراجع واملصادر. 
هذا وباهلل اتلوفيق 
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 الفصل األول: 
قسم التعريفات

وفيه مباحث:
املبحث األول: ماهية االجتهاد اجلامعي، وفيه مطلبان:

املطلب األول: تعريف االجتهاد لغة، واصطالًحا.   
املطلب الثاين: تعريف االجتهاد اجلامعي، والتعريف املختار.   

املبحث الثاين: تعريف النوازل وفيه مطالب:
املطلب األول: تعريف النوازل لغة.  

املطلب الثاين: تعريف النوازل اصطالًحا.  
املطلب الثالث: أنواع النوازل.  

ع�ي ما لحف د ا ها
�ي ل��ف ه�ي�ي ا ول: ما

ل�أ لم�فح�ث ا ا

وفيه مطلبان:
 المطلب األول: 

تعريف االجتهاد لغة
االجتهاد يف اللغة: مأخوذ من اجلَْهد واجلُهد: الطاقة، تقول: اْجَهد َجْهَدك، وقيل اجلَْهد: 
املش�قة، واجلُْهد: الطاقة، وَجَهد دابته َجْهًدا وأْجَهَدها: بلغ َجْهدها ومحل عليها يف السري 

فوق طاقتها)1(.
واالجتهاد والتجاهد: بذل الوسع واملجهود)2(.

تعريف االجتهاد اصطالًحا:
ف بعدة تعريفات))( أكتفي بذكر التعريف املختار واألقرب إىل الصواب واألسلم من  ُعرِّ

َفُه بقوله: االعراض؛ تعريف اإلمام الشوكاين، َعررَّ
)1(  لسان العرب البن منظور 2/ 96).  

)2(  الصحاح للجوهري 2/ 461.
))(  أكتف�ي بالتعري�ف املختار؛ وذل�ك خوًفا من اإلطناب، والذي يرغ�ب التفاصيل فعليه بامَلَراجع التالية: املس�تصفى 
للغ�زايل 2/ 82)، املحص�ول يف عل�م األصول للرازي 6/ 6، هناية الس�ول يف رشح منهاج الوص�ول إىل علم األصول 

لإلسنوي 2/ 1- 25، اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي 2/ 197- 198.
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»َبْذُل الُوْسِع يف َنْيِل حكٍم رشعي عميل بطريق االستنباط«)1(.
رشح التعريف:

قوله: )بذل الوس�ع( أي الطاقة، بأن يأيت الفقيه بتامم طاقته، وحُيس من نفس�ه العجز عن 
مزيد طلب.

وقول�ه: )نيل حكٍم رشعي عم�يل(، هذا القيد خُيرج احلكم العلم�ي االعتقادي، فهذا ال 
جمال لالجتهاد فيه، وكذا قواعد اإلس�الم الكلية ورضورياته اخلمس فهي أمور مسّلمة، 

ال يتطرق إليها خالف، وال حيوم حوهلا اختالف.
وقوله: )بطريق االستنباط( هذا القيد خُيرج َنْيَل األحكام من النصوص ظاهًرا، أو حفظ 
املس�ائل عن طريق املفتي، أو كتب العلم، فإن كل ذلك ال يصدق عليه أنه اجتهاد؛ إذ ال 

بد من االستنباط وبذل اجلهد يف استخراج احلكم الرشعي.
فم�ام س�بق يتبنّي أن جمال االجته�اد هو األحكام العملية التي مل ي�أِت فيها نص قاطع من 

كتاب أو سنة، فيحتاج الفقيه معها إىل االستنباط وبذل جهد للوصول إىل احلكم.
 المطلب الثاني: 

تعريف االجتهاد الجماعي
ا، أو  ه�ذا املصطلح من املصطلحات املع�ارصة فلم ُيفِرد له العلامء الس�ابقون بحًثا خاصًّ
باًبا مس�تقالًّ من أبواب أصول الفقه، وإنام جاء احلديث عنه ضمن مسائل متفرقة يف أكثر 
م�ن موضوع، ولذلك فإن كثرًيا من املعارصين حاول أن ُيوِجَد له تعريًفا حس�ب ما يراه 

مناسًبا، وفيام ييل نعرض لبعضها مع اختيار الراجح منها؛ فمن هذه التعريفات:
التعريف األول:

)اتف�اق أغل�ب املجتهدي�ن من أمة حممد صىل اهلل عليه وس�لم يف عرص م�ن العصور عىل 
حكم رشعي يف مسألة(. 

وبي�ان ذل�ك أن جيتم�ع هؤالء العل�امء األعالم يف جممع فقه�ي، فتعرض عليه�م الوقائع 
واألحداث املستجدة التي تواجه املسلمني اليوم، فيبذل كل واحد منهم جهده يف استنباط 
احلكم الرشعي للمس�ألة املطروحة، وما يتوصل إليه هؤالء املجتهدون بعد تشاور بينهم 
يكون هو احلكم الرشعي الذي جيب العمل به، سواء أمجع هؤالء العلامء عىل هذا احلكم 

)1(  اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي 2/ 197- 198.
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أم قال به أغلبيتهم)1(.
التعريف الثاين:

)ختصي�ص مهم�ة البحث واس�تنباط األح�كام بمجموعة حم�دودة من العل�امء واخلرباء 
واملتخصصني سواء مارسوا ذلك بالشورى املرسلة، أم جملس يتشاورون فيه ويتداولون 
حتى يصلوا إىل رأي يتفقون عليه، أو ترجحه األغلبية، ويصدر قرارهم بالشورى ولكنه 

يكون يف صورة فتوى()2(.
التعريف الثالث:

)استفراغ أغلب الفقهاء اجلهد لتحصيل ظنٍّ بحكم رشعي بطريق االستنباط، واتفاقهم 
مجيًعا أو أغلبهم عىل احلكم بعد التشاور())(.

التعريف الرابع:
)اتف�اق أغلبي�ة املجتهدين يف نطاق جممع أو هيئة أو مؤسس�ة رشعية ينظمها ويل األمر يف 
دول�ة إس�المية عىل حكم رشعي عم�يل، مل يرد به نص قطعي الثب�وت والداللة بعد بذل 

غاية اجلهد فيام بينهم يف البحث والتشاور()4(.
التعريف اخلامس:

)العلمي�ة املنهجي�ة املنضبطة التي يقوم هبا جمموع األفراد احلائزي�ن عىل رتبة االجتهاد يف 
ع�رص م�ن العصور؛ من أج�ل الوصول إىل حكم اهلل يف قضي�ة ذات طابع عام متس حياة 
أهل ُقْطٍر أو إقليم أو عموم األمة، أو من أجل التوصل إىل حس�ن تنزيل ملراد اهلل يف تلك 

القضية ذات الطابع العام عىل واقع املجتمعات واألقاليم واألمة()5(.

)1(  جملة دراس�ات العلوم اإلنس�انية ص 14/ 215 العدد العارش 1987م، بحث للمعيد خليل مدرس يف قس�م الفقه 
بكلية الرشيعة، جامعة األزهر.

)2(  فقه الش�ورى واالستش�ارة لتوفيق الش�اوي ص 242. نقاًل من كتاب: يف االجتهاد اجلامعي املنشود، نقال من موقع 
قطب سانو.

))(  االجتهاد اجلامعي لعبد املجيد السوسوة الرشيف ص 46. نقاًل من موقع:
 cno-htm-62-uma/62/www.islamweb.net/umma

)4(  هذا التعريف عرفه به املشاركون يف ندوة االجتهاد اجلامعي يف العامل اإلسالمي نظمته كلية الرشيعة، جامعة اإلمارات 
العربية املتحدة يف الفرة من 21- )2 ديسمرب 1996م. نقاًل من االجتهاد اجلامعي املنشور ص5، د. قطب سانو.

www.drsano.net/papers/mari.html :5(  يف االجتهاد اجلامعي املنشود نقاًل من موقع(
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التعريف املختار لالجتهاد اجلامعي:
)بذل فئة من املجتهدين وسعهم يف البحث والتشاور لتحصيل حكم رشعي(.

وهذا التعريف يشتمل عىل عدة خصائص وقيود ال بد من مراعاهتا وهي:
1- )فئة( حيصل بأيِّ عدد يصدق عليه أنه مجاعة.

2- أن يك�ون هؤالء املجته�دون جمتمعني، وهو ما يفيده التعبري ب�)البحث والتش�اور(، 
وانسجاًما مع طبيعة هذا العرص وآليرَّاته، فيقصد باالجتامع ما كاَن حقيقة يف مكاٍن واحد، 

وما كاَن حكاًم كاالتصال عرب اهلاتف أو الدوائر التلفزيونية أو شبكة املعلومات.
ة أو خاصة.  )- هيدف االجتامع إىل حتصيل حكٍم رشعي سواٌء كاَن ذلك متعلًقا بقضيٍة عامرَّ
4- ع�دم حتدي�د كيفي�ة الوس�يلة التي يمكن االس�تعانة هب�ا يف تفعيل النظ�ر االجتهادي 
اجلامع�ي؛ وذل�ك انطالًقا من إيامنن�ا بأن حتديد الوس�يلة ينبغي أن يرك لظ�روف الزمان 

واملكان، ولطبيعة املسائل والنوازل والقضايا؛ حفاًظا عىل املرونة والسعة.
5- إنرَّ واق�ع االجته�اد اجلامعي املعارص من خالل املجامع الفقهي�ة وهيئات اإلفتاء وما 
ش�اَبه ذلك يش�هد بأنرَّ هذا االجتهاد ال يقترُص عىل املسائل املستجدة دون سواها؛ لتوسع 
جمال االجتهاد اجلامعي حتى للمسائل القديمة التي وقع فيها اجتهاد ما دامت مما تعم هبا 

البلوى.

ل
ف
ر وا

ل�ف  ا
ف

: �يعر�ي� �ي
�ف ل�ثا لم�فح�ث ا ا

وفيه مطالب:
 المطلب األول: 

تعريف النوازل لغة
الن�وازل مجع »نازلة« وهي من نزل، والنزول احلل�ول، وقد نزهلم ونزل هبم وينزل نزواًل 

ومنَزاًل ومنِزال)1(.
والنازلة هي: الش�ديدة تنزل بالقوم، وهي الش�دة من ش�دائد الدهر أو املصيبة الش�ديدة 

تنزل بالناس)2(.
)1(  ابن منظور، لسان العرب، مادة: نزل.

)2(  ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مادة: نزل. ابن منظور، لسان العرب، مادة: نزل. الفيومي، أمحد بن حممد بن عيل 
املقري الفيومي، املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري للرافعي، كتاب: النون، مادة: نزل، املكتبة العلمية بريوت- لبنان.
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ويقال: نزلت هبم نازلة ونائبة، حادثة، ثم آبدة وداهية وباقعة، ثم بائقة وفاقرة، ثم غاشية 
وواقعة وقارعة)1(.

 المطلب الثاني: 
تعريف النوازل اصطالًحا

يتبادر لألذهان عند سامع كلمة »نوازل«:
ُع هلا  َ يف املعنى اللغوي، وهي التي ُيرْشَ - الش�ديدة التي تصيب القوم، أو املصيبة كام َتَبنيرَّ

َ الفقهاء، وهو املعنى األكثر شيوًعا بني أهل العلم. قنوُت النوازل كام َبنيرَّ
ق�ال اإلمام الش�افعي: »وال قن�وت يف يشء من الصل�وات إال الصب�ح إال أن تنزل نازلة 

فيقنت يف الصلوات كلها إن شاء اإلمام«)2(.
ا من حادثات ووقائ�ع حدثت يف عرص حدي�ث مل يكن هلا حكم  وأيًض�ا م�ا كان مس�تجدًّ
رشع�ي؛ فأخذت مفه�وم النازلة؛ فهي بمعنى: حادثة فقهي�ة جديدة حتتاج حلكم رشعي 

للَبتِّ فيها وتتطلب بحًثا عميًقا للوصول إليه.
والن�وازل هبذا املعنى تش�مل مجيع احلوادث التي حتتاج لفت�وى أو اجتهاد ليتبني حكمها 
الرشعي، س�واء كانت هذه احلوادث متكررة أو ن�ادرة، قديمة أو جديدة، والنوازل هبذا 

املعنى ُتَراِدف أو تقابل مصطلح »وقائع الفتوى«))(.
قال الشافعي: »كل حكم هلل أو لرسوله وجدت عليه داللة فيه أو يف غريه من أحكام اهلل 
أو رس�وله بأنه حكم ب�ه ملعنى من املعاين، فنزلت نازلة ليس فيه�ا نص حكم: حكم فيها 

حكم النازلة املحكوم فيها إذا كانت يف معناها«)4(.
والش�اهد من كالم اإلمام الش�افعي -رمحه اهلل- أنه أطلق كلمة النازلة عىل كل مسألة أو 
َ عنها باملفهومني: اجلديدة التي حتتاج حلكم رشعي، والقديمة التي س�بق  واقعة؛ ألنه َعربرَّ

أن بت فيها)5(.

)1(  الثعالبي، أبو منصور، فقه اللغة ورس العربية، حتقيق: مصطفى السقا وآخرين ط/ ) دار الفكر للطباعة.
)2(  الشافعي، حممد بن إدريس الشافعي، األم 1/ 50)، املحقق: خريي سعيد، املكتبة التوقيفية، القاهرة مرص.

))(  أب�و البص�ل وجمموعة علامء، عبد النارص أبو البصل، عمر س�ليامن األش�قر، حممد عثامن ش�بري، عارف عيل عارف، 
ن- األردن ط/1، 1421ه�- 2001م. قضايا طبية معارصة 2/ 602، دار النفائس، َعامرَّ

)4(  الشافعي، الرسالة 2/ 500.
)5(  الضوحيي، النوازل األصولية، ص: 8.
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َ لنا كل ما يقع من أحكام الدين  وقال ابن حزم: »لكْن حس�ُبنا أننا نقطع بأن اهلل تعاىل َبنيرَّ
إىل ي�وم القيام�ة، فكي�ف ونحن نأتيكم بنص واح�د فيه كل نازلة وقع�ت أو تقع إىل يوم 

القيامة...«)1(.
والشاهد من كالمه: قوله: »... نازلة وقعت أو تقع...« فدلت هذه العبارة عىل أن النازلة 

تطلق عىل القديمة واجلديدة.
وق�ال اب�ن القي�م: »... وإذا نزلت النازلة باملفتي أو احلاكم فعلي�ه أن ينظر أواًل: هل فيها 
اختالف أم ال؟ فإن مل يكن فيها اختالف؛ مل ينظر يف كتاب وال سنة، بل يفتي ويقيض فيها 
باإلمج�اع، وإن كان فيه�ا اختالف اجتهد إىل أق�رب األقوال إىل الدلي�ل فأفتى به وحكم 

به«)2(.
فمفه�وم كالمه رمح�ه اهلل: أن النازلة التي ه�ي حمور حديثه هي التي وقعت س�ابًقا، وقد 

بحثها الفقهاء وأفتوا فيها واستنبطوا حكمها الرشعي.
وكام أنه خيطر عند إطالق هذا املصطلح »النازلة« انرصافه إىل واقعة أو حادثة مستجدة مل 
تعرف يف الس�ابق بالش�كل الذي وقعت فيه اآلن))(. وهو املعنى املنشود الذي تبحثه هذه 

الدراسة.
وق�ال اب�ن عبد الرب يف صدد ال�كالم عن ذم القول يف أحكام رشائع الدين باالستحس�ان 
والظنون، واالش�تغال بحف�ظ األغلوط�ات: »َوَردُّ الفروع والن�وازل بعضها عىل بعض 

قياًسا دون ردها عىل أصوهلا والنظر يف عللها واعتبارها...«)4(.
فدل كالمه عىل أن النوازل هي من الفروع التي ترد عىل األصول أي يطبق فيها القياس، 

وقوله: »والنظر يف عللها واعتبارها« دل عىل أهنا جديدة أو مستجدة، أي مل تقع سابًقا.
فالن�وازل الفقهية: هي تل�ك احلوادث والوقائ�ع اليومية التي تنزل بالن�اس، فيتوجهون 
للفقهاء للبحث عن احللول الرشعية هلا، والتي هي َمْدَعاٌة إىل اجتهاد الفقهاء الس�تنباط 
األحكام الرشعية املالئمة هلا عن طريق اس�تقراء النصوص الفقهية القديمة واس�تنطاقها 

)1(  ابن حزم، اإلحكام يف أصول األحكام، 8/ 1095.
)2(  ابن القيم، إعالم املوقعني، 2/ 221. 

))(  القحط�اين، مس�فر عيل بن حممد، منهج اس�تنباط أحكام النوازل الفقهية املع�ارصة ص: 88، دار ابن حزم، بريوت 
لبنان، ط/ 1، 1424ه�- )200م.

)4(  ابن عبد الرب، أبو عمر يوسف بن عبد الرب النمري القرطبي، جامع بيان العلم وفضله 1/ 170.
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ومقارنته�ا وتأويله�ا)1(؛ حيث إن احلوادث الفقهية واملس�ائل التي حت�دث اآلن ال بد أن 
ا أو استنباًطا بالقواعد  يكون هلل تعاىل حكم فيها، عرفه من عرفه وجهله من جهله، إما نصًّ
الفقهي�ة واألص�ول املعتمدة، فك�ذا يتعرف املجتهد ع�ىل األحكام الرشعي�ة املخفية من 

خالل بناء الفروع عىل األصول.
فهي إذا: احلادثة أو املسألة اجلديدة التي ال نص فيها وال إمجاع تنزل باألمة، ومل يسبق أن 

أفتى فيها عامل أو َحَكَم فيها حاكم.
 المطلب الثالث: 

أنواع النوازل
يمكن تقسيم النوازل باعتبارات متعددة إىل ما يأيت:

تنقسم النوازل بالنظر إىل موضوعها إىل:
نوازل فقهية: وهي ما كانت من قبيل األحكام الرشعية العملية.

نوازل غري فقهية: مثل النوازل العقدية؛ كظهور بعض الفرق والنحل، والصور املستجدة 
للرشك، ومثل املس�ائل اللغوية املعارصة؛ كتس�مية بعض املخرع�ات اجلديدة، وهنالك 

قضايا تربوية حادثة، واكتشافات علمية مبتكرة.
وهب�ذا ُيعل�م أن مصطلح فقه النوازل يش�مل مجيع الن�وازل؛ فقهية كان�ت أو غري فقهية، 
أم�ا إط�الق مصطلح )فقه الن�وازل( عىل الن�وازل الفقهية خصوًصا وق�رصه عليها دون 
غريها فهو أمر غري دقيق، بالرغم من ش�يوعه، واألَوىل أن ُيس�مى هذا القسم من النوازل 

بالنوازل الفقهية، أو نوازل الفقه.
تقسيم النوازل من حيث خطورهتا وأمهيتها إىل:

ن�وازل ك�رى: وه�ي القضايا املصريي�ة التي نزل�ت بأمة اإلس�الم، وأعن�ي بذلك تلك 
احلوادث والباليا التي تدبر للقضاء عىل املسلمني من قبل أعدائهم، وما يتصل بذلك من 
املكائد واملؤامرات واحلروب املعلنة وغري املعلنة، يف شتى املجاالت العسكرية والفكرية 

واالقتصادية والسياسة واالجتامعية.
ونوازل أخرى دون ذلك.

)1(  حمت�اري والرامي، حس�ني وهش�ام، تقري�ب األمل البعيد يف ن�وازل األس�تاذ أيب الس�عيد، 6)، دار الكتب العلمية 
بريوت – لبنان، 1424ه�- 2004م.
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وال ش�ك أن القضاي�ا املصريي�ة ال ب�د يف مواجهتها وعن�د بيان حكمها من مج�ع الكلمة 
ع�ىل اهلدى، ونبذ اخلالف، والن�أي عن التعصب؛ إذ ال يليق بمثل هذا النوع من النوازل 

االعتامد عىل رأي فرد أو اجتهاد طائفة معينة.
 تنقسم النوازل بالنظر إىل كثرة وقوعها وسعة انتشارها إىل:

• نوازل ال يسلم -يف الغالب- من االبتالء هبا أحد؛ كالتعامل باألوراق النقدية.
البنكية. بالبطاقات  • نوازل يعظم وقوعها؛ كالصالة يف الطائرة، والتعامل 

• نوازل يقل وقوعها؛ كمداواة تلف عضو يف حد أو بسبب جريمة وقعت منه.
• نوازل قد انقطع وقوعها واندثرت، وصارت نسًيا منسيًّا؛ كاستخدام املدافع والربقيات 

يف إثبات دخول شهر رمضان وخروجه.
ا إىل: َ هتهِ دَّ تنقسم النوازل بالنسبة جلهِ

نوازل حمضة: وهي التي مل يسبق وقوعها من قبل، ال قلياًل وال كثرًيا، مثل أطفال األنابيب.
نوازل نس�بية: وهي التي س�بق وقوعها من قبل، لكنها تطورت من جهة أسباهبا والواقع 
املحي�ط هب�ا، وجت�ددت يف بعض هيئاهت�ا وأحواهلا، حتى ص�ارت هبذا النظ�ر كأهنا نازلة 

جديدة، مثل بيوع التقسيط، والعمليات الطبية اجلراحية، والزواج بنية الطالق.
وهذا القسم من النوازل -عىل وجه اخلصوص- يفتقر وال بد إىل حتديث مستمر وجتديد 

ملا يتعلق به من صفات وهيئات. ويف الفصل الثاين سنتطرق إىل بعض هذه النوازل.
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 الفصل الثاني: 
قسم التطبيقات املعاصرة لالجتهاد اجلماعي للنوازل

وفيه مباحث:
املبحث األول: النوازل يف العبادات.

املبحث الثاين: النوازل املالية.
املبحث الثالث: النوازل يف القضاء.

املبحث الرابع: النوازل الطبية.
((( �ي ا د ا لع�ف �ي ا

ف
ل �

ف
ر وا

ل�ف ول: ا
ل�أ لم�فح�ث ا ا

استعامل مياه الرصف الصحي:
ى وُي�َزاُل ما علق هبا من أوس�اخ هل تصبح  التمهي�د: مي�اه الرصف الصحي بع�د أن ُتنَقرَّ

طاهرة باعتبار ما آلت إليه أم أهنا تبقى نجسة باعتبار حاهلا األول؟
هذا يتطلب منا الرجوع إىل أقوال العلامء يف كيفية تطهري املاء.

أقوال العلامء يف تطهري املاء:
1- قال اجلمهور: تطهري املياه إما بصب ماٍء طهور عليها، أو نزح بعضها، أو زوال التغري 
بنفس�ه. إالرَّ أن الش�افعية واحلنابلة يش�رطون فيام ن�زح بعضها أن يبقى بع�د النزح قلتان 

فأكثر، وللاملكية يف النزح قوالن.
2- وقال احلنفية: يطهر املاء النجس بنزح مقدار منه، لكن خيتلف مقدار ما ينزح لتحصل 

به الطهارة للباقي باختالف نوع النجاسة واختالف أحواهلا.
ومما س�بق يتضح لنا أن اجلمهور يرون تغري املاء بنفس�ه إما بالش�مس أو غريها س�بب يف 

طهارته؛ ألنه استحال إىل يشٍء طاهر.

)1(  وم�ن الن�وازل يف العب�ادات أيًضا: معرفة أوق�ات الصلوات يف األماكن التي ال تغيب فيها الش�مس أو ال تطلع ملدٍة 
طويلة كس�تة أش�هر، ومن الن�وازل يف الصيام: بعض امل�واد املختلف يف تفطريها للصائم كبخاخ الرب�و، ومن النوازل يف 
احلج: الطواف والس�عي ورمي اجلامر من الطابق العلوي. ومنها: إذا ضاقت منى عن احلجاج كام حيدث يف هذه األزمان 

لكثرة احلجاج بسبب سهولة السفر. حكم وضع اللولب يف الرحم.
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وقد اختلف العلامء يف االستحالة:
1- فق�ال احلنفية والش�افعية -وهي رواية عن أمحد اختاره�ا ابن تيمية)1(-: يطهر اليشء 

باستحالته عن النجاسة، واستدلوا بام ييل:
1- أن ع�ني النجاس�ة ق�د زالت واس�تحالت فلم يبق هلا أث�ر فينبغ�ي أن ينتفي حكمها؛ 
ّيَِبٰ��ِت َوُيَحّرُِم َعلَۡيِهُم  ألهن�ا صارت من الطيب�ات، واهلل تعاىل يق�ول: }َوُيِحلُّ لَُهُم ٱلطَّ
ئِ��َث{. قال اب�ن حزم: »إذا اس�تحالت صفات عني النجس أو احل�رام فبطل عنه  ٱۡلََبٰٓ
االس�م ال�ذي به ورد ذلك احلكم وانتقل إىل اس�ٍم آخر وارد عىل ح�الٍل طاهر فليس هو 

ذلك النجس وال ذلك احلرام، بل قد صار شيًئا آخر ذا حكم آخر«.
2- القياس عىل ما يطهر باالس�تحالة كاملس�ك فإنه طاهر مع أنه من الدم، ألنه اس�تحال 
، والدم يصبح َمنِيًّا، والعلقة  عن مجيع صفات الدم، واخلمرة تطهر إذا انقلبت بنفسها خالًّ
َلة اخلبيث يصبح طيًبا إذا علف الطيب، وما س�قي بنجس إذا  تصب�ح مضغة، وحلم اجلَالرَّ
سقي باملاء الطاهر، واجللد يصبح طاهًرا بعد الدبغ. قال ابن تيمية رمحه اهلل: »وتنازعوا فيام 
إذا صارت النجاس�ة ملًحا يف املالحة أو صارت رماًدا، أو صارت امليتة والدم والصديد 
تراًبا كراب املقربة فهذا فيه خالف، ثم قال: والصواب أن ذلك كله طاهر إذ مل يبق يشء 
م�ن النجاس�ة ال طعمها وال لوهنا وال رحيها«. وقال اب�ن قدامة -رمحه اهلل-: »يتخرج أن 

تطهر النجاسات كلها باالستحالة«.
اع�راض ودفعه: إن اخلمر إذا انقلبت خالًّ بنفس�ها طه�رت، وإذا خللت مل تطهر فيقاس 
عليها غريها. واجلواب: أن اخلمرة إنام مل تطهر ألنه حيرم ختليلها، وألن اقتناء اخلمر حرام 

فمتى قصد باقتنائها التخليل كان قد فعل حمرًما. واهلل أعلم.
 2- وقي�ل: إن النجاس�ات ال تطه�ر باالس�تحالة، وه�ي وراي�ة ع�ن أمحد وق�ول ملالك 

وللشافعي فيام نجاسته عينية كامليتة، واستدلوا بام ييل:
1- أن النجاسة مل حتصل باالستحالة فلم تطهر هبا كالدم إذا صار قيًحا وصديًدا.

2- واحتياًطا للشك يف النجاسة.
)- وألن األجزاء اجلديدة هي تلك األجزاء السابقة للنجاسة.

ق الشافعية بني ما هو نجس لعينه أو ملعنى فيه، ويف الفتاوى اهلندية َعدرَّ املطهرات فذكر منها االستحالة. )1(  وفررَّ
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َلة فمع أن النجاسة استحالت مل حيكم بطهارهتا. 4- قياًسا عىل اجلَالرَّ
َلة فإهنا تطهر بإطعامها الطاهر. ونوقش بأن النجاسة قد زالت، وأما اجلَالرَّ

الرتجي�ح: الراج�ح ه�و طه�ارة مياه ال�رصف الصح�ي إذا زالت النجاس�ة متاًم�ا لزوال 
أوصافه�ا وهي اللون والطعم والرائحة، فتعود املي�اه إىل أصلها وهو الطهورية وإن كان 
ينبغي للمسلمني اجتناهبا اكتفاًء باملياه األخرى ما وجدوا إىل ذلك سبياًل احتياًطا، وألن 
النفس قد تعاف تلك املياه وتستقذرها، وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 

واإلفتاء)1(.
((( ل�ي�ي لما ل ا

ف
ر وا

ل�ف : ا �ي
�ف ل�ثا لم�فح�ث ا ا

زكاة األسهم والسندات
تعريف األسهم والسندات:

السهم: صك يمثل حصة يف رأس مال رشكة مسامهة.
 أو نقول األس�هم: صكوك متس�اوية القيمة، غري قابلة للتجزئ�ة وقابلة للتداول بالطرق 

التجارية، ومتثل حقوق املسامهني يف الرشكات التي أسهموا يف رأس ماهلا.
نَُد: صك مايل قابل للتداول، يمنح للمكتتب لقاء املبالغ التي  الس�ندات: مجع َسنَد، والسرَّ
أقرضه�ا، وخيوله اس�تعادة مبلغ القرض، ع�الوة عىل الفوائد املس�تحقة، وذلك بحلول 
ْيِن )القرض( حلامل�ه يف تاريخ معني نظري  أجل�ه. أو نق�ول: تعهد مكتوب بمبلغ م�ن الدرَّ

فائدة مقدرة.
الفرق بني السهم والسند:

1- الس�هم يمث�ل جزًءا م�ن رأس مال الرشكة، وأما الس�ند فيمثل ج�زًءا من قرض عىل 
الرشكة أو احلكومة.    

2- السهم تتغري قيمته.

)1(  جملة البحوث اإلس�المية. العدد 5)، الصفحة 5). وُذِكَر هبا عدٌد من املراجع الفقهية وغريها.
)2(  وم�ن الن�وازل املالية ما ييل: التأمني التجاري، )التأمني عىل األش�ياء، التأمني عىل احلياة، التأمني عىل املس�ؤولية عن 
األخطاء التي حتدث ضد الغري. كتأمني صاحب السيارة عن مسؤوليته جتاه ما حتدثه سيارته من أرضار بالغري(. األوراق 
النقدي�ة: زكاهت�ا وجري�ان الرب�ا فيها، تغري قيم�ة العملة وأث�ره يف التعامل والديون، ب�دل اخللو، التقاب�ض يف املعامالت 

املرصفية املعارصة، إجراء العقود بوسائل االتصال احلديثة، بيع االسم التجاري )احلقوق املعنوية(.
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)- حامل الس�ند يعترب مقرًضا، أما حامل الس�هم فيعترب مالًكا جلزء من الرشكة، ولذلك 
فإن السهم يعطي حامله حقرَّ التدخل يف الرشكة.

4- للسند وقت حمدد لسداده، أما السهم فال يسدد إالرَّ بعد تصفية الرشكة.
5- الس�ند عن�د اإلفالس ي�وزع باحلصص، أما الس�هم فيأخ�ذ مالُكُه نصيَبه بعد س�داد 

الديون.
حكم األسهم والسندات:

األسهم هي أجزاء متثل رأس مال لرشكة قد تكون صناعية أو زراعية، فهي جائزة رشًعا 
إذا كان النشاط مباًحا، ومما يدل عىل جوازها القياُس عىل ما ح�دث مع متارض األشجعية 
يف عه�د عثامن بن عفان ريض اهلل عنه بعد استشارة الصحابة حيث أعطيت مقابل سهمها 

من الركة 80 ألف دينار، وكانت الركة أنواًعا من املال النقدي والعيني.
وك�ون األس�هم حتتوي عىل نق�ود فهذا ال يمنع م�ن ِحلَِّها، وال يكون بيَع نق�ٍد بنقٍد؛ ألن 
النق�د تاب�ع لغريه، والقاعدة تقول: يثبت تبًعا ما ال يثبت اس�تقالاًل، ويف احلديث عن ابن 
عمر ريض اهلل عنه أن النبي صىل اهلل عليه وس�لم قال: ))من باع عبًدا وله مال فامُله للبائع 

إالَّ أن يشرتطه املبتاع((. رواه مسلم.
وأما السندات فمحرمة؛ ألهنا مبنية عىل الربا.

زكاة األسهم والسندات:
سنبدأ بالسندات؛ ألن األسهم حتتاج إىل تفصيل.

1- السندات حمرمة ملا سبق، ولكن هل تزكى؟ ما يأخذه من الربا جيب عليه أن يتخلص 
من�ه بإعادت�ه إىل صاحب�ه، وإذا مل يعل�م صاحب�ه فيتص�دق ب�ه مجيع�ه بنية جع�ل الثواب 
لصاحبه. وقال الش�يخ الزحييل: بالرغم من حتريم السندات فإهنا جتب زكاهتا؛ ألهنا متثل 
َدْينً�ا لصاحبه�ا، وتؤدى زكاهتا عن كل عام عماًل برأي مجه�ور الفقهاء غري املالكية؛ ألن 
( جتب زكاته يف كل عام، وش�هادات االستثامر  ْيَن املرجو )وهو ما كان عىل ُمِقرٍّ ُمورِسٍ الدرَّ
ى السندات كزكاة  أو س�ندات االستثامر هي يف احلقيقة س�ندات وجتب فيها الزكاة، وُتَزكرَّ
النقود…؛ وذلك ألن حتريم التعامل بالس�ندات ال يمنع من وجود التملك التام فيجب 
فيه�ا الزكاة، أم�ا املال احلرام غري اململوك كاملغصوب واملرسوق ومال الرش�وة والربا... 
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ونحوه�ا فال زكاة في�ه؛ ألنه غري مملوك حلائزه، وجيب رده لصاحبه احلقيقي منًعا من أكل 
أموال الناس بالباطل، فإن بقي يف حوزة حائزه وحال عليه احلول ومل يرد لصاحبه فيجب 
في�ه زكات�ه رعاية ملصلحة الفقراء. اه�. وذكر اب�ن تيمية -رمحه اهلل- أن املال إن كان أهله 

غري معروفني وال معينني كاألعراب املتناهبني جتب فيه الزكاة.
2- األسهم: تنقسم األسهم إىل ثالثة أنواع:

1- األسهم يف رشكة زراعية، فتخرج زكاهتا كام يف زكاة الزروع والثامر.
2- أسهم يف رشكات جتارية، فتجب زكاة األسهم مجيعها كعروض التجارة، وتقدر فيها 

األسهم بقيمتها يف السوق وقت وجوب الزكاة.
)- أسهم يف الرشكات الصناعية، فهذه اختلف يف زكاهتا:

أ- فقي�ل: جت�ب الزكاة يف ص�ايف الربح ال يف املعدات واملباين ونحوه�ا، اختار هذا القول 
الشيخ عبد الرمحن عيسى يف كتابه »املعامالت احلديثة وأحكامها«.

ب- وقي�ل: ال فرق بني األس�هم يف رشكاٍت صناعية أو جتارية م�ا دامت معدة للتجارة، 
وملَِا يف التفريق بينهام من املشقة، واختار هذا القول الشيُخ يوسف القرضاوي.

ق بعض العلامء بينها بحس�ب النية، فإن كان املس�اهم يقصد االستمرار يف متلك  )- وفررَّ
حص�ٍة ش�ائعة يف الرشكة وأخذ العائد ال�دوري فال يزكي األص�ول، وإن كان متلكه عىل 

سبيل املتاجرة فيزكيها باعتبار قيمتها السوقية، وهذا قول الشيخ عبد اهلل بن منيع.
ونوقش هذا القول بأنه تفريق بني املتامثلني.

وأجي�ب ب�أن الني�ة هل�ا دور يف تغيري ال�زكاة ك�ام يف التملك للقني�ة والس�كنى، والتملك 
للتج�ارة، وألن َم�ْن ال يقص�د املتاج�رة ق�د متيض علي�ه فرة طويل�ة ال يبيع فيه�ا، ثم قد 

تنخفض األسعار بخالف األول فإنه يبيع ويشري دوًما.
الرتجيح:

الراجح -واهلل أعلم- هو القول األول ملا تقرر لدى الفقهاء من أن آالت الصناعة واملباين 
ونحوها ال زكاة فيها إذا مل تكن هي ذاهتا معدة للتجارة)1(.

)1(  يراج�ع: جمل�ة جممع الفقه اإلس�المي. الع�دد )4(، ج )1( ص 707.  بحوث يف االقتصاد اإلس�المي، لعبد اهلل بن 
س�ليامن بن منيع ص )67(. جمموع رس�ائل الشيخ/ عبد اهلل املحمود. زكاة األسهم والسندات للشيخ/ صالح السالن. 

أبحاث فقهية يف قضايا الزكاة املعارصة.
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ء))) ا ل�يصف �ي ا
ف
ل �

ف
ر وا

ل�ف : ا ل�ث ل�ثا لم�فح�ث ا ا

الحكم بالقرائن
التمهيد:

مس�ألة العم�ل بالقرائن ُبِحَثت قدي�اًم فقد بحثها ابن القيم -رمح�ه اهلل- يف كتابيه »الطرق 
احلكمية« و»إعالم املوقعني« وبحثها غريه. والذي استجد فيها هو بعض الصور احلديثة 
هل�ا، والتي قد تكون أقوى حتى من ش�هادة الش�هود كإثبات اجلريمة بواس�طة البصامت 
والص�وت والصورة، وكلام كانت القرينة أكثر وضوحا وأقل احتاماًل للخطأ كانت أقوى 

يف اإلثبات، بل إن احلصول عىل اعراف اجلاين يصبح ميسورا عند مواجهته هبا.
حكم العمل بالقرائن واعتبارها:

النظر إىل القرائن ال بد منه عند احلكم وهو من العلم بمالبسات الواقعة، قال ابن القيم)2(: 
»وال يتمكن املفتي وال احلاكم من الفتوى واحلكم باحلق إال بنوعني من الفهم: أحدمها: 
فه�م الواقع والفقه فيه واس�تنباط علم حقيقة م�ا وقع بالقرائن واألم�ارات والعالمات 
حت�ى حييط ب�ه علام، والنوع الث�اين : فهم الواج�ب يف الواقع، وهو فه�م حكم اهلل الذي 
حكم به يف كتابه أو عىل لس�ان رس�وله يف هذا الواقع، ثم يطبق أحدمها عىل اآلخر، فمن 
بذل جهده واس�تفرغ وس�عه يف ذلك مل يعدم أجرين أو أجًرا، فالعامل من يتوصل بمعرفة 
الواق�ع والتفق�ه فيه إىل معرفة حكم اهلل ورس�وله. وقال: فاحلاك�م إذا مل يكن فقيه النفس 
يف األم�ارات، ودالئل احلال، ومعرفة ش�واهده، ويف القرائن احلالي�ة واملقالية، كفقهه يف 
جزئي�ات وكلي�ات األحكام: أضاع حقوق�ا كثرية عىل أصحاهبا، وحك�م بام يعلم الناس 
وَن فيه، اعتامًدا منه عىل نوع ظاهر مل يلتفت إىل باطنه وقرائن أحواله. َوَمْن  بطالنه ال َيُشكُّ
تأم�ل الرشيع�ة وقضايا الصحاب�ة وجدها طافحة هبذا، َوَمْن س�لك غري ه�ذا أضاع عىل 

الناس حقوقهم، وَنَسَبُه إىل الرشيعة التي َبَعَث اهللُ هبا رسوله«.
فها هنا نوعان من الفقه، ال بد للحاكم منهام: فقه يف أحكام احلوادث الكلية، وفقه يف نفس 
الواق�ع وأحوال الناس ، يمي�ز به بني الصادق والكاذب ، واملحق واملبطل. ثم يطابق بني 

هذا وهذا فيعطي الواقع أحوال حكمه من الواجب، وال جيعل الواجب خمالفا للواقع.
)1(  حكم فسخ نكاح من أصيب بمرض اإليدز.

)2(  إعالم املوقعني: 1/ )10- 287. ومن النوازل: التقنني ، وانظر التقنني واإللزام لبكر أبو زيد.
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واحلكم بالقرينة حكم باألمارات ال بالفراسة وَعَمٌل بَِغَلَبِة الظن.
والقرائ�ن أن�واع فمنها الضعيف�ة والقوية، وما نص عليها يف القرآن والس�نة، أو عمل هبا 
الصحابة أو نص عليها الفقهاء وما ليس كذلك فال يعمل بكل قرينة ولو كانت ضعيفة.

البينة ليست مقصورة عىل الشاهدين:
واملقصود أن الش�ارع مل يوقف احلكم يف حفظ البينة عىل ش�هادة ذكرين، ال يف الدماء وال 
يف األموال وال يف الفروج وال يف احلدود، بل قد َحدرَّ اخللفاء الراشدون والصحابة ريض 
اهلل عنه�م يف الزن�ا باحلََبِل، ويف اخلم�ر بالرائحة والقيء، وكذل�ك إذا ُوِجَد املرسوق عند 
الس�ارق كان أوىل باحلد م�ن ظهور احلََبِل والرائحة يف اخلم�ر، وكل ما يمكن أن يقال يف 
ظه�ور امل�رسوق أمكن أن يقال يف احلََب�ِل والرائحة بل أوىل؛ فإن الش�بهة التي تعرض يف 
احلََبِل من اإلكراه ووطء الش�بهة، ويف الرائحة ال يعرض مثلها يف ظهور العني املرسوق، 
واخللفاء الراش�دون والصحابة ريض اهلل عنهم مل يلتفتوا إىل هذه الش�بهة التي جتيز غلط 
الش�اهد وومه�ه وكذبه أظه�ر منها بكثري، فلو عط�ل احلد هبا لكان تعطيله بالش�بهة التي 
متكن يف ش�هادة الش�اهدين أوىل، فه�ذا حمض الفقه واالعتبار ومصال�ح العباد، وهو من 
أعظ�م األدلة عىل جاللة فقه الصحابة وعظمت�ه ومطابقته ملصالح العباد، وحكمة الرب 

ورشعه، وأن التفاوت الذي بني أقواهلم وأقوال َمْن بعدهم كالتفاوت بني القائلني.
وباجلمل�ة فالبينة اس�ٌم لكل ما يب�ني احلق ويظهره، وَم�ْن خصها بالش�اهدين أو األربعة 
أو الش�اهد مل يوف مس�امها حقه، ومل تأت البينة قط يف القرآن مراًدا هبا الش�اهدان، وإنام 
أت�ت مراًدا هب�ا احلجة والدليل والربهان مف�ردًة وجمموعة، وكذلك ق�ول النبي صىل اهلل 
علي�ه وس�لم: ))البينة عىل املدعي(()1(. املراد به أن عليه بي�ان ما يصحح دعواه ليحكم له، 
والشاهدان من البينة وال ريب أن غريها من أنواع البينة قد يكون أقوى منها لداللة احلال 
عىل صدق املدعي فإهنا أقوى من داللة إخبار الشاهد، والبينة والداللة واحلجة والربهان 
واآلية والتبرصة والعالمة واألمارة متقاربة يف املعنى. وقد حكم رسول اهلل صىل اهلل عليه 
وس�لم بالش�اهد واليمني قال ابن عباس ريض اهلل عنهام: ))قىض رسول اهلل صىل اهلل عليه 
وس�لم بش�اهٍد ويمني(()2(. وقد َقبَِل ش�هادة املرأة يف الرضاع، واألعرايب يف رؤية اهلالل، 

)1(  رواه الرمذي )41)1(. وهو يف الصحيحني بلفظ: ))لكن اليمني عىل املدعى عليه((.
)2(  رواه مسلم 1721.
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وق�ال األصحاب: »ش�هادة الواحد جت�وز عند احلاجة بال يمني. ويقب�ل خرب املرأة فيام ال 
يطلع عليه الرجال غالًبا من الوالدة والرضاع واحليض والعدة والعيوب، وتقبل ش�هادة 

أهل اخلربة والطب يف املوضحة وشبهها«.
بعض األدلة عىل مرشوعية العمل بالقرائن:

1- مما ورد يف رشع من قبلنا والذي مل يرد يف رشعنا ما خيالفه: توصل شاهد يوسف عليه 
الس�الم بش�ق القميص م�ن دبر إىل معرف�ة براءته وصدقه، وكام توصل س�ليامن صىل اهلل 

عليه وسلم بقوله: »ائتوين بالسكني حتى أشق الولد بينكام« إىل معرفة عني األم.
2- ومما ورد من السنة:

م�ا فعل�ه الزبري بن الع�وام ريض اهلل عنه من تعذيب أحد ابني أيب احلقيق بأمر رس�ول اهلل 
ص�ىل اهلل عليه وس�لم حت�ى دهلم عىل كنز حيي ملا ظهر له كذب�ه يف دعوى ذهابه باإلنفاق 

فقال صىل اهلل عليه وسلم: ))املال كثري والعهد أقرب من ذلك((.
وك�ام توص�ل النع�امن بن بش�ري ريض اهلل عنه ب�رضب املتهم�ني بالرسقة إىل ظه�ور املال 
امل�رسوق عنده�م، فإن ظه�ر وإال رضب من اهتمهم ك�ام رضهبم، وأخ�رب أن هذا حكم 

رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم.
 ومنه�ا: إحلاق الولد للفراش، واعتبار س�كوت البكر دلي�اًل عىل رضاها. وملا تداعى ابنا 
عف�راء يف قت�ل أيب جهل نظر يف س�يفيهام ثم ق�ال: ))كالكام قتل�ه(()1(. واحلكم باللوث يف 
القسامة فيحلفون مخسني يمينًا ويستحقون دم القتيل وهو حكم بالقرينة. ومنها القيافة، 
والقض�اء بالنك�ول. ومنها: التق�اط ما ال تتبعه مهة الن�اس، والتقاط امل�ار بثمر الغري من 
الثمر دون أن حيمل؛ ألن ذلك مما جرت العادة باملساحمة فيه، واحلكم يف اللقطة والركاز.

)- عمل الصحابة:
فق�د حك�م عمر ريض اهلل عن�ه بالقرينة فرجم املرأة التي ظهر هب�ا احلََبُل وال زوج هلا وال 
س�يد)2(. وك�ام توصل أم�ري املؤمنني ع�يل ريض اهلل عنه بقول�ه للمرأة الت�ي محلت كتاب 

حاطب ملا أنكرته: لتخرجن الكتاب أو لنجردنك، إىل استخراج الكتاب منها.
ومل ت�زل األئمة واخللفاء حيكمون بالقط�ع إذا وجد املال املرسوق مع املتهم وهذه القرينة 

)1(  رواه البخاري 1)1) ومسلم 1752.
)2(  رواه مسلم من حديث ابن عباس )ريض اهلل عنهام(.
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أق�وى من البينة واإلقرار؛ فإهنام خربان يتطرق إليهام الصدق والكذب، ووجود املال مع 
املتهم نصٌّ رصيح.

أمثلة للقرائن:
 ك�ام يف بي�ع املعاطاة ودف�ع ما يصلح للزوجة عن�د التنازع فهو عمٌل بالقرائ�ن، ولو رأينا 
رجاًل مكش�وف الرأس وليس ذلك من عادته وآخر هارًبا قدامه بيده عاممة وعىل رأس�ه 
عامم�ة حكمن�ا ل�ه بالعاممة التي بي�د اهلارب قطًع�ا. وأكل الضيف مما قدم ل�ه ولو مل يأذن 
صاح�ب ال�دار اكتفاًء بقرينة احل�ال، وقبول قول الصبي يف اهلداي�ا. ومن ذلك قول أهل 
املدين�ة: ال تس�مع دعوى الزوج�ة بعدم اإلنفاق فيام م�ىض من الزم�ان لتكذيب القرائن 
الظاهرة هلا. وقوهلم: ال تقبل دعوى يقيض العرف بتكذيبها؛ كمن يترصف يف داره سنني 
وإنس�اٌن ح�ارٌض يراه ثم يدع�ي أهنا له. ومنها احلك�م بموت املفق�ود إذا طالت املدة عىل 

خالٍف بني العلامء يف حتديدها.
ومما اس�تجد منها: وجود أثر َبَصامت املتهم، أو تس�جيل صوته أو صورته، أو اس�تخدام 

الكالب املدربة عىل معرفة املتهم، ونحو ذلك)1(.
((( �ي�ي لط�ف ل ا

ف
ر وا

ل�ف �فع: ا لرا لم�فح�ث ا ا

حكم بيع أعضاء اإلنسان
التمهي�د: بيع األعضاء إذا قيل بجواز نقلها مبني عىل مس�ألة بدن اإلنس�ان هل هو ملٌك 

له؟ ويندرج حتت هذا نقاط:
1- ب�دن اإلنس�ان هل هو مملوك ل�ه، أو هو ويصٌّ وأمنٌي عليه؟ وهل ه�و حقٌّ هلل أو حقٌّ 

للعبد، أو حقٌّ مشرك؟
)1(  يراج�ع: الطرق احلكمية يف السياس�ة الرشعية، الب�ن القيم. إعالم املوقعني عن رب العامل�ني، البن القيم. الفتاوى 
البن تيمية 28/ 422، 5)/ 86). القواعد والفوائد األصولية البن اللحام ص27. القرائن ودورها يف اإلثبات، ألنور 
حمم�ود. اإلثبات بالقرائن يف الفقه اإلس�المي، إلبراهي�م الفائز. القرائن ودورها يف اإلثبات، د/ صالح الس�دالن، جملة 
الدراس�ات اإلسالمية األردن مج 18/ أ-ع) ص99. البصامت ومرشوعية اعتبارها قرينة لبناء احلكم الرشعي، رسالة 

ماجستري من املعهد العايل للعلوم األمنية، إلبراهيم احلوطي عام 1410ه�.
)2(  م�وت الدم�اغ، رف�ع أجه�زة اإلنع�اش الصناعي، نقل األعضاء من الش�خص املي�ت أو احلي وزرعها يف اإلنس�ان 
احل�ي، حال�ة اللقائح املس�تنبتة خ�ارج الرحم، زراع�ة األعضاء بعد قطعها يف ح�دٍّ أو قصاص، حك�م الترشيح، جراحة 
التجميل، اس�تعامل أدوية منع احليض واحلمل، التلقيح االصطناعي، قياس نقل الدم عىل مس�ألة التداوي باملحرمات يف 

حالة الرضورة عند من يقول بنجاسة الدم. حكم التربع بالدم ملعصوم الدم املسلم أو الكتايب.
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2- إذا قيل باجتامع احلقني فإن تغليب أي منهام خيتلف باختالف األحوال والترصفات.
)- ومعل�وٌم أن ما اجتمع فيه احلقان فإن إس�قاط العبد حلقه مرشوٌط بعدم إس�قاط حق 
اهلل تع�اىل، ف�إن حق اهلل تعاىل هو الغاية من خلق اآلدميني؛ فليس لإلنس�ان حق الترصف 

يف بدنه بام يرض يف الغاية من خلقه.
آراء العلامء يف حكم بيع األعضاء:

1- القول األول اجلواز)1(:
واألدلة عىل اجلواز هي:

1- قياسا عىل لبن اآلدميات. فقد قال الشافعية واحلنابلة: جيوز بيع لبن املرأة يف قدح)2(.
وأجي�ب بأنه قي�اس مع الفارق؛ ألن اللبن من مفرزات اجلس�م وهو يتج�دد، وبقاؤه يف 

ثدي املرأة مؤٍذ هلا بخالف األعضاء التي هي مقومات اجلسد البرشي.
2- قياسا عىل أخذ الدية الواجبة يف األعضاء عند إتالفها.

واجل�واب أن كامل العقول واألجس�ام من ح�ق اهلل تعاىل يف العباد ال م�ن حقوق العباد؛ 
بدلي�ل أن�ه مل جيعل إىل اختياره�م فال يصح للعبد إس�قاطه. وأما أخذ امل�ال مقابل فوت 
جزٍء منها فألنه حصل من غري كسبه وال تسببه فهنالك يتمحض حق العبد؛ إذ ما وقع ال 

ا ُمْسَتْوىًف يف الغري كديٍن من الديون))(. يمكن رفعه فله اخلرية حينئٍذ ألنه صار حقًّ
)- قياًسا عىل بيع الرقيق فإذا جاز بيع الكل جاز بيع البعض.

واجل�واب: أن وج�ود ال�رق حالة اس�تثنائية تقتضيها املصلح�ة التي يقدره�ا ويل األمر، 
ث�م إن اإلس�الم حض عىل إعت�اق الرقيق وجعله كف�ارًة لكثرٍي من األخط�اء كاحلنث يف 
اليم�ني وغ�ريه. وبيع الرقيق ال يعني أنه ال يتمتع بحق احلياة أو إباحة االعتداء عليه؛ فقد 
جعل اإلس�الم كفارة م�ن لطم وجهه عىل عب�ده عتقه)4(. ويف احلدي�ث: ))من كان أخوه 
حتت يده فليطعمه مما يأكل، وليلبس�ه مما يلبس، وال تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم 

)1(  ذكره صاحب كتاب البيوع الش�ائعة احتاماًل ومل ينس�به، بل قال: فهل يصح القول بتصحيح بيع األعضاء  قياًس�ا... 
إلخ. ص256.

)2(  واستدلوا بأنه طاهٌر منتفع به وغذاء لآلدمي فصح بيعه، وقال احلنفية واملالكية: ال جيوز ألنه جْزٌء حمرم من اآلدمي 
ال جيوز ابتذاله بالبيع ألنه إهانة، وألنه عندهم ال يعترب مااًل.

))(  املوافقات 2/ 284.
)4(  ورد ذلك يف حديث ابن عمر الذي رواه أمحد يف مسنده.
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فأعينوهم(()1(.
2- القول الثاين: ال جيوز بيع األعضاء، وهو ما أفتى به املجمع الفقهي:

األدلة عىل التحريم:
أ- أن أعضاء اإلنسان ليست ملًكا له، ومل يؤذن له ببيعها رشًعا فيكون بيعها داخاًل يف بيع 

اإلنسان ما ال يملك.
ٌم ل�ه فخالف مقصود  ب- أن بي�ع اإلنس�ان ألعضائه فيه امتهاٌن ل�ه، واهلل عز وجل ُمَكرِّ
الرشع من هذا الوجه. ولذلك نجد الفقهاء يعلل أكثرهم حرمة البيع بتكريم اهلل لإلنسان؛ 
قال الشيخ عالء الدين احلصكفي -رمحه اهلل- عند بيانه ملا ال جيوز بيعه: »وشعر اإلنسان 
لكرامة اآلدمي ولو كان كافًرا«)2(. وجاء يف حاشية ابن عابدين: »وإن قال له: اقطع يدي 
َوُكْلَها، ال حيل؛ ألن حلم اإلنسان ال يباح يف االضطرار ولكرامته«))(. ويف الفتاوى اخلانية: 
»مضطر ال جيد امليتة وخاف اهلالك فقال له رجل: اقطع يدي وكلها، ال يس�عه األمر«)4(. 
ويف الفت�اوى اهلندي�ة: االنتفاع بأجزاء اآلدمي مل جيز قيل للنجاس�ة، وقي�ل لكرامته وهو 
الصحيح)5(. ويف الفتاوى البزازية: »يكره معاجلة اجلراحة بعظم اإلنس�ان… ألهنا حمرمة 
االنتف�اع«. وفيه�ا أيًض�ا: »خاف اهلالك جوًعا فق�ال له آخر: اقطع ي�دي وكلها، ليس له 

ذلك؛ ألن حلم اإلنسان ال يباح حال االضطرار لكرامته«)6(.
وقال القرايف يف الفروق: »وحرم القتل واجلرح صوًنا ملهجة اإلنس�ان وأعضائه ومنافعها 
عليه، ولو ريض العبد بإس�قاط حقه من ذلك مل يعترب رضاه ومل ينفذ إس�قاطه«)7(. وقال 
الشاطبي يف املوافقات: »إن إحياء النفوس وكامل العقول واألجسام من حق اهلل تعاىل يف 
العب�اد ال م�ن حقوق العباد، فإذا أكمل اهلل تعاىل عىل عبٍد حياته وجس�مه وعقله الذي به 

حيصل ما طلب به من القيام بام كلف به فال يصح للعبد إسقاطه«)8(.

)1(  رواه البخاري يف اإليامن )0)(، ومسلم كذلك )1661(.
)2( )40( الدر املختار للحصكفي 2/ 64.

))(  حاشية ابن عابدين 5/ 215.
)4(  الفتاوى اخلانية )/ 404.
)5(  الفتاوى اهلندية 5/ 54).

)6(  الفتاوى البزازية 6/ 65)- 66).
)7(  القرايف يف الفروق 1/ 141.

)8(  الشاطبي يف املوافقات 2/ 76).
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ويف روض�ة الطالبني: وال جيوز أن يقطع لنفس�ه من معصوم غريه وال للغري أن يقطع من 
نفسه للمضطر)1(. ويف مغني املحتاج: »وحيرم جزًما عىل شخٍص قطعه بعض نفسه لغريه 

من املضطرين«)2(.
ويف كشاف القناع: »وإن مل جيد املضطر إال آدميًّا حمقون الدم مل يبح قتله وال إتالف عضٍو 
من�ه«))(. ويف جملة املجمع ق�ال الدكتور البار: »أمجع الفقهاء عىل عدم جواز بيع األعضاء 

من احلر«)4(.
ه�ل جيوز بي�ع أعضاء م�ن ال يتمتع بحي�اة حمرتمة كاملحك�وم عليه بامل�وت واملرتد 

والزاين املحصن واملحارب؟
1- القول األول: جيوز، وقال به الدكتور: حممد سعيد البوطي.

2- القول الثاين: ال جيوز، وبه صدر قرار املجمع الفقهي.
 أدلة القائلني باجلواز:

أ- بن�اًء ع�ىل قاعدة: يتحمل أخ�ف الرضرين لدرء أش�دمها، ألن حي�اة املعصوم حمرمة 
فتصان بإزالة حياٍة غري حمرمة.

ب- عماًل بقول الش�افعية واحلنابلة بجواز أكل املضطر املحصن من جس�د غري املحصن 
إذا كان يف ذلك إنقاذ حياة هذا املعصوم املحصن.

ج- أن حي�اة املعصوم إح�دى الرضورات اخلمس فتصان، واملحافظ�ة عىل عضِو َمْن ال 
يتمتع بحياة حمرمة من احلاجيات التي أهدرهتا الرضورة.

وبن�اًء ع�ىل القول باجلواز فمن يملك القرار بأخذ العضو هل هو الرجل نفس�ه أم الورثة 
أم ال�وايل؟ أم�ا الرجل صاحب العضو ف�ال يملك حق الترصف بحيات�ه وأعضائه، وأما 
الورثة فليس هلم احلق يف ذلك يف حياته وبعد موته وينحرص حقهم يف تركته. وأما الوايل 
فقي�ل: له احلق يف ذلك، ألنه املخ�ول باألمر بتنفيذ احلكم بالوجه الرشعي الذي ينفذ به، 
وألن له الوالية العظمى عىل مصالح املس�لمني، ولكن هذا مردوٌد بأنه ليس من حقه أن 

يبيع ما ال يملك.
)1(  روضة الطالبني )/ 285.

)2(  مغني املحتاج 4/ 400.
))(  كشاف القناع 6/ 198. 

)4(  د/ البار، جملة املجمع عدد 4 ج�1ص1.



131

التطبيقات المعاصرة لالجتهاد الجماعي للنواتل

أدلة القائلني بالتحريم:
1- ألن ذلك ليس من حق الشخص، ألنه بيٌع ملا ال يملك، فإن جسد اإلنسان ملٌك هلل. 
وال من حق ورثته كام سبق، وال من حق احلاكم ألنه يبيع ما ال يملك وليس ثمة ما خيوله 

ذلك رشًعا.
2- أنه خمالٌف لتكريم اهلل تعاىل جلنس اآلدمي.

وقد أصدر املجمع الفقهي قراًرا، ومما جاء فيه:
س�ابًعا: وينبغ�ي مالحظ�ة أن االتف�اق عىل جواز نق�ل العضو يف احلاالت الت�ي تم بياهنا 
مرشوٌط بأن ال يتم ذلك بوس�اطة بيع العضو؛ إذ ال جيوز إخضاع أعضاء اإلنس�ان للبيع 
بحاٍل ما. أما بذل املال من املستفيد ابتغاء احلصول عىل العضو املطلوب عند الرضورة أو 

مكافأًة وتكرياًم فمحل اجتهاٍد ونظر)1(.

)1(  يراج�ع: البي�وع الش�ائعة وأثر ضوابط املبيع عىل رشعيتها د/ حممد توفيق البوط�ي. أحكام اجلراحة الطبية د/ حممد 
املخت�ار. أبح�اث هيئة كبار العلامء ج1. جملة املجمع عدد )4( ج1. انتفاع اإلنس�ان بأعضاء جس�م إنس�اٍن آخر د/ حممد 

البار.
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اخلـامتة والتوصيات

احلم�د هلل ال�ذي بنعمته تت�م الصاحلات، والصالة والس�الم عىل س�يدنا حمم�د وعىل آله 
وصحبه ومن سار عىل هديه إىل يوم الدين.

فمن خالل كتابة هذه الورقة، تأكد لدي مرة أخرى عىل املرات السابقة أن اهلل َحِفَظ دينه 
وأنه باٍق إىل يوم الدين.

ف�ام ِمْن مس�ألة تتبادر إىل ذهنك إال وجت�د هلا أجوبة عديدة، هنا تب�دأ الصعوبة، بأي رأي 
تعمل؟ وبفتوى َمْن تأخذ؟!

هنا يبدأ دور املجامع الفقهية يف العامل ومدى مسؤوليتها، ومدى ثقة اإلنسانية هبم، ثم إن 
املجام�ع الفقهية ال تنعقد إال يف دورات متباعدة، ورب�ام حصلت النازلة، ومل يكن انعقاد 
املجل�س املجمع�ي إال بع�د ف�وات األوان، ومعلوم أنه ال جي�وز تأخري البي�ان عن وقت 

احلاجة. 
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املراجع واملصادر
أبحاث هيئة كبار العلامء ج1. جملة املجمع عدد )4( ج1. ●
إبراهي�م احلوطي، البصامت ومرشوعي�ة اعتبارها قرينة لبناء احلكم الرشعي، رس�الة  ●

ماجستري من املعهد العايل للعلوم األمنية، إلبراهيم احلوطي عام 1410ه�.
إبراهي�م بن حممد الفائز، اإلثبات بالقرائن يف الفقه اإلس�المي، املكتب اإلس�المي -  ●

بريوت، مكتبة أسامة الرياض. ط/ الثانية )140ه�- )198م.
ابن القيم، حممد بن أيب بكر بن أيوب بن س�عد، ش�مس الدين ابن قيم اجلوزية، إعالم  ●

املوقعني عن رب العاملني، دار الكتب العلمية- بريوت، ط/1، 1411ه� 1991م.
ابن القيم، حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد، شمس الدين ابن قيم اجلوزية، الطرق  ●

احلكمية يف السياسة الرشعية.
ابن اللحام، عالء الدين ابن اللحام البعيل، القواعد والفوائد األصولية وما يتبعها من  ●

األحكام الفرعية ط/ العرصية – بريوت 1418ه� - 1998م.
ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد اهلل بن أيب القاسم اخلرض النمريي  ●

احلراين، كتاب جمموع فتاوى ابن تيمية. 
ابن حزم، عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم الظاهري، اإلحكام يف أصول األحكام، دار  ●

الكتب العلمية، 2004م.
اب�ن عابدين، حممد أم�ني، رد املحتار عىل ال�در املختار رشح تنوي�ر األبصار، إرشاف  ●

مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر، بريوت- لبنان، 1421ه� -2000م.
اب�ن فارس، أمحد بن فارس بن زكريا أبو احلس�ني، معج�م مقاييس اللغة، حتقيق: عبد  ●

السالم حممد هارون، دار الفكر 99)1ه�- 1979م.
اب�ن منظ�ور، حممد بن مكرم بن عيل، أبو الفضل، مج�ال الدين ابن منظور األنصاري،  ●

لسان العرب، دار صادر- بريوت، ط/)، 1414ه�. 
أمح�د ب�ن حنبل، مس�ند، ط/2 ع�ام 1414ه��- )199م، دار إحياء ال�راث العريب  ●

ومؤسسة التاريخ العريب، بريوت.
اآلم�دي، أبو احلس�ن س�يد الدين عيل بن أيب ع�يل بن حممد بن س�امل الثعلبي اآلمدي،  ●

اإلحكام يف أصول األحكام، املكتب اإلسالمي، بريوت- دمشق- لبنان.
اإلس�نوي، مج�ال الدين عب�د الرحيم بن احلس�ن، هناية الس�ول يف رشح األصول عامل  ●

الكتب.
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البخاري، حممد بن إس�امعيل البخاري اجلعفي، صحيح البخاري تعليق د/ مصطفى  ●
ديب البغا، دار ابن كثري، الياممة، بريوت، ط/)، 1407ه�- 1987م.

البزاز الكردري، حممد بن شهاب البزاز الكردري، الفتاوى البزازية. ●
الرم�ذي، حممد بن عيس�ى أبو عيس�ى الرمذي، س�نن الرمذي، حتقي�ق: أمحد حممد  ●

شاكر وآخرين، دار إحياء الراث العريب، بريوت.
الثعالب�ي، أبو منصور، فقه اللغة ورس العربية، حتقيق: مصطفى الس�قا وآخرين ط/)  ●

دار الفكر للطباعة.
اجلوه�ري، أب�و ن�رص إس�امعيل بن مح�اد اجلوه�ري الف�ارايب، الصح�اح، ت�اج اللغة  ●

وصحاح العربي�ة، حتقيق: أمحد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليني- بريوت، ط/4، 
1407ه�- 1987م.

احلصكف�ي، حمم�د بن عيل ب�ن حممد بن عبد الرمح�ن احلنفي احلصكف�ي، الدر املختار  ●
رشح تنوير األبصار وجامع البحار، دار الكتب العلمية.

الرازي، أبو عبد اهلل حممد بن عمر بن احلس�ن بن احلس�ني التيمي الرازي امللقب بفخر  ●
الدين الرازي، املحصول يف علم األصول، دراسة وحتقيق: د/ طه جابر فياض العلواين، 

مؤسسة الرسالة، ط/)، 1418ه�- 1997م. 
الشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي، املوافقات، ضبط وتعليق  ●

مشوهر آل س�لامن، دار ابن القيم، الرياض اململكة العربية السعودية ط/2، 1427ه�- 
2006م.

الش�افعي، حممد بن إدريس الشافعي، الرس�الة، حتقيق: أمحد شاكر، مكتبة دار الراث  ●
القاهرة ط/)، 1426ه�- 2005م.

الش�افعي، حممد بن إدريس الشافعي، األم، خريي سعيد، املكتبة التوفيقية، القاهرة –  ●
مرص.
الرشبيني، ش�مس الدين ، حممد بن أمحد اخلطيب الرشبين�ي، مغني املحتاج إىل معرفة  ●

ألفاظ املنهاج، دار الكتب العلمية، ط/ األوىل 1415ه�.
الضوحيي، أمحد بن عبد اهلل بن حممد، النوازل األصولية، بحث عىل الشبكة العنكبوتية. ●
الغ�زايل، أب�و حامد حممد ب�ن حممد الغ�زايل الطويس، املس�تصفى، حتقي�ق: حممد عبد  ●

السالم عبد الشايف، دار الكتب العلمية، ط/ األوىل، )141ه�- )199م.
القحطاين، مس�فر عيل بن حممد، منهج اس�تنباط أحكام النوازل الفقهية املعارصة، دار  ●
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ابن حزم، بريوت- لبنان ، ط/1، 1424ه�- )200م.
املصب�اح املن�ري يف غري�ب الرشح الكب�ري للرافعي، كت�اب: النون، مادة: ن�زل، املكتبة  ●

العلمية بريوت- لبنان.
د/ صالح السدالن، القرائن ودورها يف اإلثبات، دار املكتبة العلمية. ●
د/ حممد البار، انتفاع اإلنسان بأعضاء جسم إنساٍن آخر. د/ حممد البار. ●
د/ حممد املختار. أحكام اجلراحة الطبية. د/ حممد املختار. ●
عبد اهلل املحمود، جمموع رسائل الشيخ/ عبد اهلل املحمود. ●
عبد اهلل بن س�ليامن بن منيع، بحوث يف االقتصاد اإلس�المي، لعبد اهلل بن س�ليامن بن  ●

منيع.
عبد املجيد السوسوة االجتهاد اجلامعي. ●
●  www.islamweb.net/umma/62/uma-62-cno-htm :موقع
● www.drsano.net/ قط�ب س�انو االجته�اد اجلامع�ي املنش�ود نق�اًل م�ن موق�ع

papers/mari.html
جملة البحوث اإلس�المية. ●
جملة الدراسات اإلسالمية األردن مج18/ أ-ع) ص99. ●
جملة دراس�ات العلوم اإلنس�انية، العدد العارش 1987م، بحث للمعيد خليل مدرس  ●

يف قسم الفقه بكلية الرشيعة، جامعة األزهر.
جملة جممع الفقه اإلسالمي. العدد )4(، ج )1(. ●
حمتاري والرامي، حس�ني وهش�ام، تقريب األمل البعيد يف نوازل األستاذ أيب السعيد،  ●

درا الكتب العلمية بريوت- لبنان، 1424ه�- 2004م.
حممد توفيق البوطي، البيوع الشائعة وأثر ضوابط املبيع عىل رشعيتها، د/ حممد توفيق  ●

البوطي.
حممد سليامن األشقر، حممد نعيم ياسني، حممد شبي، عمر سليامن األشقر، دار النفائس  ●

للنرش والتوزيع.
حمم�د عثامن ش�بري، عارف عيل عارف، قضايا طبية مع�ارصة 2/ 602، دار النفائس،  ●

ن- األردن ط/1 1421ه�- 2001م. َعامرَّ
مس�لم، مسلم بن احلجاج القش�ريي النيسابوري، صحيح مس�لم، حتقيق: حممد فؤاد  ●

عبد الباقي، دار إحياء الراث العريب، بريوت.
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﷽�

تقديم

ال ش�ك أن م�ا يعانيه عاملنا اليوم من متزق�اٍت واضطرابات عىل مس�توى التفكري تنظرًيا، 
وحروٍب عىل مستوى التطبيق ممارسًة، عامُلنا الغريب باختياراته اإلنسانية والعامل اإلسالمي 
باختياراته املس�تمدة من الوحي، كفيل بضياع اإلنس�انية ودخوهلا يف متاهات ال مردرَّ منها 
إال بالرج�وع ع�ن طري�ق العبثي�ة الذي تتح�رك يف اجتاه�ه، والرجوع يس�توجب العودة 
س�ة للمعرفة اإلنس�انية  الصادق�ة إىل امَلِع�نِي األول، إىل املنابع الصافية، إىل األصول املؤسِّ
للفكر، واملنشئة للعلوم ابتداًء، إىل القراءة املتأنية ملصادر الوحي، قراءًة تستوجب جمموع 
مكونات تش�كل نسًقا، قراءة الكتاب املسطور والكتاب املنظور من طرف إنسان الفطرة 
الذي جترد من كل األيديولوجيات بحًثا عن حقيقة الكون، واملخرج من سياج األزمات 
التي تتواىل عىل اإلنسانية قاطبة، قراءًة تستدعي الفحص، التدبر، النظر، التبرص، التفكر، 
التعق�ل... يف كل آن، وب�ذل اجله�د والوس�ع أو اجتهاد عىل كل ح�ال، أو حالة جتديدية 

مستمرة. 
واقعنا واقع املتغريات، واقع التقلبات الذي يستوجب معه اجتهادا دائام وجتديدا مستمرا، 
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اجته�ادا يمكن م�ن إحداث توازنات يف ع�امل املتغريات، اجتهادا متج�ددا يوازي حجم 
هذه املتغريات أو النوازل، مع األخذ بعني االعتبار كون األزمة مشكلة بتعدد مدخالهتا، 
فوج�ب باملقابل حلول أو اجتهادات بحجم هذا التعدد بإرشاك خمتلف الفاعلني من كل 

األطياف املعرفية، بحيث يشكلون رؤية نسقية يف سبيل حل أزمات اإلنسانية.
أكي�د أن ه�ذا االجتهاد املش�كل م�ن جمموع�ة متداخلني أو م�ا يمك�ن أن يصطلح عليه 
باالجته�اد اجلامع�ي، وحت�ى يف�ي بحل ه�ذه األزمات يس�تدعي أن يكون وف�ق معايري 
وضوابط تضمن له حتقيق اجلدوى والغائية وفق متطلبات العرص، غائية تتجىل يف حتقيق 
توازن اإلنس�انية واس�تقرار املجتمع�ات، فام هو االجته�اد؟ ما االجته�اد اجلامعي؟ وما 

رضورته وجماالته؟ ما ضوابطه التي تؤطره؟ وما أثره عىل اإلنسانية فرادى ومجاعات؟
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املبحث األول: دراسة يف املصطلحات واملفاهيم احملورية

االجتهاد يف اللغة والرشع واالصطالح:
قال ابن فارس: »اجليم واهلاء والدال أصله املشقة، ثم حيمل عليه ما يقاربه، يقال: جهدت 

نفي وأجهدت، واجلهد الطاقة«)1(. 
ويق�ال اجلَْه�ُد واجلُهُد: الطاق�ة، تقول: اْجَه�د َجْهَدك، وقي�ل: اجلَْهد: املش�قة، واجلُْهد: 

الطاقة. وَجَهد دابته َجْهًدا وأْجَهَدها: بلغ َجْهدها ومحل عليها يف السري فوق طاقتها)2(.
ويف املصب�اح املن�ري: اجله�د -بالض�م يف احلجاز، وبالفت�ح يف غريهم- الوس�ع والطاقة، 
وقي�ل: املضم�وم الطاقة واملفتوح املش�قة، واجلَْه�ُد بالفتح ال غري: النهاي�ة والغاية، وهو 
مص�در م�ن َجَه�َد يف األمر َجْهًدا، من ب�اب َنَفَع: إذا طلب حتى بل�غ غايته يف الطلب... 

واْجَتَهَد يف األمر: بذل وسعه وطاقته يف طلبه ليبلغ جمهوده، ويصل إىل هنايته))(.
واالجتهاد والتجاهد: بذل الوسع واملجهود)4(، وهو افتعال من اجلهد)5(. 

وإذا نظرن�ا إىل االس�تعامل القرآين مل�ادة )ج ه� د(، نجد أن أغلبها ق�د ورد بمعنى اجلهاد 
بصيغ خمتلفة )جاهد، جاهداك، جاهدوا، جتاهدون، جياهد، جاهدهم، جهاد...( س�واء 
تعل�ق األم�ر ببذل اجلهد يف القتال، أو باملال، أو بالدع�وة واإلقناع، أو بغري ذلك، عموًما 

فاستعامالت القرآن الكريم ملادة »َجَهَد« ال خترج عن املعنى األصيل ملعاين اللغة.
أم�ا االجتهاد فلم يرد هبذا اللفظ، وإنام ورد بصيغته األصلية كام ذكرنا آنفا، كام مل حيدد له 
القرآن مضموًنا رشعيًّا كام حدد للجهاد أو الصالة أو الزكاة... وغريها، هذا عن اللفظ، 
أم�ا املعن�ى والداللة فنصت عليه آي�ات كثرية، من إعامل النظر والتدب�ر والتفكر والفقه، 

والتعقل يف كتاب اهلل املقروء كام يف كتابه املشهود.
أما يف االس�تعامل احلديثي: فإن اس�تثامر وتوظيف داللة اللف�ظ العامة إنام هي خمصوصة 
وحمددة يف احلكم الرشعي، مس�تمدة من حديث رس�ول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ملعاذ بن 
)1(  معجم مقاييس اللغة، أمحد بن فارس بن زكريا أبو احلسني، اجلزء 1، حتقيق عبد السالم هارون، دار اجليل، ص486.

)2(  لسان العرب، مجال الدين أبو الفضل ابن منظور، دار صادر، بريوت، 1994م، اجلزء )، ص95).
))(  املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري، أمحد بن حممد بن عيل الفيومي، مكتبة لبنان، بريوت، 1987م، ص 101.

)4(  الصح�اح ت�اج اللغ�ة وصح�اح العربية، إس�امعيل بن مح�اد اجلوهري، حتقي�ق أمحد عب�د الغفور عط�ار، دار العلم 
للماليني، الطبعة 4، 1990م، اجلزء 2، ص 461.

)5(  لسان العرب، ج )، ص 5)1.
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جبل ملا أرس�له رسول اهلل صىل اهلل عليه وس�لم قاضًيا إىل اليمن، وسأله: ))كيف تقيض؟ 
فقال: أقيض بام يف كتاب اهلل، قال: فإن مل يكن يف كتاب اهلل؟ قال: فبس�نة رس�ول اهلل، قال: 
فإن مل يكن يف سنة رسول اهلل؟ قال: أجتهد رأيي، قال: احلمد هلل الذي وفق رسول رسول 

اهلل(()1(. دون جتاوز تلك الداللة يف سائر جماالت احلياة من أعامل العادة والعبادة.
وقد تعددت تعريفات األصولي�ني والفقهاء لالجتهاد، وهي وإن كانت متنوعة األلفاظ 

إال أهنا يف اجلملة متقاربة املعاين:
عّرفه الغزايل بأنه: بذل املجتهد وسعه يف طلب العلم بأحكام الرشيعة)2(.

ازي: استفراغ الوسع يف النظر فيام ال يلحقه فيه لوم مع استفراغ الوسع فيه))(. فه الررَّ وعررَّ
فه البيضاوي بقوله: استفراغ اجلهد يف درك األحكام الرشعية)4(.  وعررَّ

فه اآلمدي بقوله: اس�تفراغ الوس�ع يف طلب الظن بيشء م�ن األحكام الرشعية عىل  وعررَّ
وجه حيسن من النفس العجز عن املزيد فيه)5(. 

وعرفه القرايف: استفراغ الوسع يف النظر فيام يلحق فيه لوم رشعي)6(.
فه الشوكاين بقوله: بذل الوسع يف نيل حكٍم رشعي عميل بطريق االستنباط)7(.  وعررَّ

مم�ا س�بق يتب�نّي أن جمال االجتهاد ه�و األحكام العملي�ة التي مل يأِت فيه�ا نص قاطع من 
كتاب أو سنة، فيحتاج الفقيه معها إىل استنباٍط وبذل جهد للوصول إىل احلكم.

أم�ا االجته�اد اجلامعي: فهو من املصطلح�ات املعارصة التي مل ُيفِرد له العلامء الس�ابقون 

)1(  اجلامع الصحيح، أبو عيسى حممد الرمذي، أرشف عىل مراجعة فصوله وتصحيحه عبد الوهاب عبد اللطيف، دار 
الفكر، كتاب األحكام، باب ما جاء يف القايض كيف يقيض، اجلزء 4، ص556.

)2(  املستصفى من علم األصول، أبو حامد الغزايل، حتقيق حممد عبد السالم عبد الشايف، دار الكتب العلمية، )199م، 
اجلزء 2، ص82). 

))(  املحصول يف علم أصول الفقه، فخر الدين الرازي، حتقيق طه جابر فياض العلواين، جامعة اإلمام حممد بن س�عود 
اإلسالمية، الرياض، الطبعة 1، 1400ه، اجلزء 6، ص6. 

)4(  هناية الس�ول يف رشح منهاج الوصول، عبد الرحيم بن احلس�ن اإلسنوي، حتقيق حممد بخيت املطيعي، عامل الكتب، 
اجلزء 2، ص25.

)5(  اإلح�كام يف أص�ول األحكام، أبو احلس�ن اآلمدي، حتقيق إبراهيم العج�وز، دار الكتب العلمية، بريوت، اجلزء 4، 
ص96).

)6(  التحرير يف أصول الفقه اجلامع بني اصطالحات احلنفية والشافعية، ابن مهام الدين اإلسكندري احلنفي، ابن اهلامم، 
مطبعة مصطفى البايب احللبي، مرص، ص)52.

)7(  إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول، حممد بن عيل الشوكاين، حتقيق الشيخ أمحد عزو عناية، دار الكتاب 
العريب، الطبعة 1، 1999م، اجلزء 2، ص205.
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ا، أو باًبا مستقالًّ من أبواب أصول الفقه، وإنام جاء احلديث عنه ضمن مسائل  بحًثا خاصًّ
متفرق�ة يف أكثر من موضوع، ولذل�ك فإن كثرًيا من املعارصين حاول أن يوجد له تعريًفا 

حسب ما يراه مناسًبا، وفيام ييل نعرض لبعضها:
»هو اتفاق أغلب املجتهدين من أمة حممد -صىل اهلل عليه وس�لم- يف عرص من العصور 
ع�ىل حكم رشع�ي يف مس�ألة باجتامع العل�امء األعالم يف جمم�ع فقهي، فتع�رض عليهم 
الوقائع واألحداث املس�تجدة التي تواجه املس�لمني اليوم، فيبذل كل واحد منهم جهده 
يف اس�تنباط احلكم الرشعي للمس�ألة املطروحة، وما يتوصل إليه هؤالء املجتهدون بعد 
تش�اور بينهم يكون ه�و احلكم الرشعي الذي جيب العمل به، س�واء أمجع هؤالء العلامء 

عىل هذا احلكم أم قال به أغلبيتهم«)1(.
ويف تعريف آخر يعرف االجتهاد اجلامعي بأنه: »اس�تفراغ أغلب الفقهاء اجلهد لتحصيل 
ظ�نٍّ بحك�م رشع�ي بطري�ق االس�تنباط، واتفاقه�م مجيًع�ا أو أغلبه�م ع�ىل احلك�م بعد 

التشاور«)2(.
أو ه�و »اتف�اق أغلبي�ة املجتهدين يف نطاق جممع أو هيئة أو مؤسس�ة رشعي�ة ينظمها ويل 
األمر يف دولة إسالمية عىل حكم رشعي عميل، مل يرد به نص قطعي الثبوت والداللة بعد 

بذل غاية اجلهد فيام بينهم يف البحث والتشاور«))(.
إذن م�ن خ�الل التعاريف الس�ابقة ال خيرج مفهوم االجته�اد اجلامعي عن أن�ه »العملية 
العلمي�ة املنهجي�ة املنضبطة التي يقوم هبا جمم�وع األفراد احلائزين ع�ىل رتبة االجتهاد يف 
ع�رص م�ن العصور م�ن أجل الوصول إىل حك�م اهلل يف قضية ذات طاب�ع عام متس حياة 
أهل قطر أو إقليم أو عموم األمة، أو من أجل التوصل إىل حس�ن تنزيل ملراد اهلل يف تلك 

القضية ذات الطابع العام عىل واقع املجتمعات واألقاليم واألمة«)4(.

)1(  جملة دراس�ات العلوم اإلنس�انية ص215/ 14 العدد العارش 1987م، بحث للعيد خليل، مدرس يف قس�م الفقه 
بكلية الرشيعة، جامعة األزهر.

)2(  االجتهاد اجلامعي املنشود، عبد املجيد السوسوة الرشيف، كتاب األمة، العدد 62، السنة الرابعة عرشة، ص46.
))(  ه�ذا التعري�ف عرف�ه به املش�اركون يف ن�دوة االجتهاد اجلامع�ي يف العامل اإلس�المي، نظمته كلي�ة الرشيعة، جامعة 

اإلمارات العربية املتحدة يف الفرة من 21- )2 ديسمرب 1996م. نقاًل عن االجتهاد اجلامعي املنشور ص5.
)4(  االجتهاد اجلامعي املنشود، ص47. 
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مفهوم النوازل ومقتضياهتا:
املقصود بالنوازل: املس�ائل املس�تجدة، التي مل تعرف يف السابق بالشكل الذي حدثت فيه 
اآلن، والت�ي حتت�اج إىل اجتهاد العل�امء يف بيان حكمها الرشعي، فهي مس�ائل مل يتحدث 
عنها الفقهاء السابقون؛ لكوهنا مل حتدث يف عرصهم، وإنام ظهرت يف زماننا هذا ألسباب 
متع�ددة، ولع�ل من أمهه�ا: التقدم العلم�ي، فقد أثر التق�دم العلمي يف ش�تى املجاالت 
التقني�ة والتكنولوجي�ة ع�ىل حياة األف�راد واملجتمعات، وأحدث قضايا ومس�تجدات مل 

تكن معروفة من قبل.
ومل�ا متيز ه�ذا العرص بالتط�ور الرسيع، والتج�دد يف نواح�ي احلياة، وتعق�د املعامالت، 
والتداخ�ل يف ش�تى نواحي احلياة، اس�تلزم معه حرك�ة اجتهادية متطورة ت�وازي حركة 
التط�ور، وقب�ل التع�رف عىل هذه احلرك�ة وضبط معامله�ا ال بأس من اإلش�ارة التارخيية 

حلركة االجتهاد استمداًدا منها بمقومات تسعف يف اإلضاءة أكثر عىل الواقع. 
االجتهاد وحركة التاريخ: االجتهاد اجلامعي والرضورة التارخيية.

االجته�اد بام هو ب�ذل للجهد من العامل يف تعليم غريه، وم�ن املتعلم يف األخذ عن العامل، 
حرك�ة دائبة يف املجتمع خرجت من أجيال القرون الثالثة األوىل املتصفة بالعلم والعمل 
والفق�ه والتق�وى قبل أن يركبها داء اجلم�ود واخلمول، الذي حدث بع�د تدوين العلوم 
واس�تقرارها، بحيث أمس�ى االجتهاد مبحًثا جزئيًّا وضيًقا م�ن مباحث أصول الفقه، ال 
ي�كاد يتعداه�ا، بل وأخ�ذ يف االنفصال ع�ن حركة الواقع املوس�وم بالتغ�ري والتجدد يف 
القضاي�ا والنوازل حت�ى أصبح أو كاد من العل�وم النظرية املجردة، حت�ى َغَدا االجتهاد 

الذي هو أصل فرًعا، والتقليد الذي هو فرع أصال.
حصيلة االجتهاد الفقهي واألصويل التارخيية تثبت أن تلك األدلة قد اس�تعملت وتدّين 
الناس هبا، وأن دائرة العمل االجتهادي كانت تتس�ع كلام اتس�عت رقعة اإلس�الم، وكثر 
معتنقوه، وتواردت عليه املش�كالت والنوازل اجلدي�دة. وكان هذا الوضع حيوج العلامء 
واألئمة إىل التوسع يف أدلة االستنباط ووسائله. وكان هذا واضًحا أيضا يف مناهج الفتوى 
والعم�ل ب�ني الصحابة، ويف نش�وء املدرس�تني املعروفتني؛ »مدرس�ة الرأي« و«مدرس�ة 

األثر«.
لقد تم عمليًّا جتاوز منطق »حرص األدلة« سواء يف املرحلة املتقدمة، عند واضع أسس هذا 
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العلم: اإلمام الشافعي، بالتوقف عند القياس، و»إبطال« ما دونه خاصة االستحسان؛ إذ 
كان أبو حنيفة قبله يأخذ باالستحسان وبالعرف. وكان اإلمام مالك قبله ومعه يأخذ هبام 
وباملصلحة املرسلة وبسد الذرائع، أو يف مرحلة متأخرة عنه نسبيًّا، كام نجد عند الظاهرية 
وخاص�ة اب�ن حزم يف ح�رص األدلة يف ثالث�ة بالتوقف عن�د اإلمجاع »إمج�اع الصحابة«، 
و»إبط�ال« ما دون�ه خاصة القياس والرأي)1(، أو عند طوائف من املتكلمني والش�يعة يف 

قبوهلم هذا الدليل ورفضهم ذاك.
وع�ىل كلٍّ ف��»إن أص�ول الفق�ه وإن كمل�ت يف الزمن النب�وي، ففروعه مل تت�م بعد، وال 
انتهاء هلا أبًدا ما دامت احلوادث. وملا كان استيعاب مجيع الفروع الفقهية وأعيان الوقائع 
اجلزئي�ة، واإلحاطة بجمي�ع أحكامها، وإن�زال رشيعة بذلك، ال يس�عه ديوان وال تطيقه 
حافظ�ة اإلنس�ان مع جواز وقوعه عق�ال، َلَطَف اهلل بنا فأن�زل العموميات لتس�تنبط منها 
املسائل اخلاصة باالندراج، وأن�زل املسائل اخلاصة ليقاس عليها ما يامثلها يف علة احلكم 
أو يش�اهبها. ووكل إىل نبّيه تدريب األمة عىل االجتهاد واالس�تنباط، ليحصل هلم ثواب 
االجته�اد الذي جعل�ه من أفضل العبادات، ودليل كامل النف�س والفكر، وحتصيل ثمرة 
الفهم والعقل الذي أكرم اهلل به اإلنسان«)2(. فام دامت »الوقائع يف الوجود ال تنحرص وال 
يصح دخوهلا حتت األدلة املنحرصة، احتيج إىل فتح باب االجتهاد من القياس وغريه، فال 
ب�د م�ن حدوث وقائع ال يكون منصوًصا عىل حكمه�ا، وال يوجد لألولني فيها اجتهاد. 
وعند ذلك فإما أن يرك الناس فيها مع أهوائهم، أو ينظر فيها بغري اجتهاد رشعي، وهو 
أيضا اتباع للهوى؛ وذلك كله فس�اد، فإذن ال بد من االجتهاد يف كل زمان؛ ألن الوقائع 
املفروض�ة ال ختتص بزمان دون زمان«))(، و»باعتبار خامتية الوحي فإن املجموع النيص، 
قرآن�ا وحديًث�ا، حيمل من كنوز املعاين ما ال يس�تنفذه، فهام جيل واحد من املس�لمني، بل 
يمكن أن يكتش�ف فيه كل جيل ما مل يكتشفه الذي قبله، وذلك وجه من وجوه إعجازه، 
)1(  يق�ول اب�ن حزم يف ذلك: »ال حيل القول بالقي�اس يف الدين وال بالرأي؛ ألن أمر اهلل تعاىل عند التنازع بالرد إىل كتابه 
وإىل رس�وله -صىل اهلل عليه وس�لم- ق�د صح، فمن رد إىل قياس وإىل تعليل يدعي�ه أو إىل رأي فقد خالف أمر اهلل تعاىل 
املعل�ق باإلي�امن، ورد إىل غ�ري م�ا أمر اهلل تعاىل بالرد إلي�ه«. انظر: املحىل، حتقي�ق جلنة إحياء الراث الع�ريب، بريوت، دار 

اآلفاق اجلديدة، مج1، ج1، ص56.
)2(  الفكر الس�امي يف تاريخ الفقه اإلس�المي، حممد بن احلس�ن احلجوي الثعالبي، اعتنى به أيمن صالح ش�عبان، دار 

الكتب العلمية، ط1، 1995م، اجلزء 1، ص)16.
))(  املوافقات، أبو إسحاق الشاطبي، رشح عبد اهلل دراز، دار املعرفة، بريوت، اجلزء 4، ص104.
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كام أن لعملية الفهم عالقة بكس�ب العقل البرشي من العلوم واملعارف التي يكسبها من 
خارج دائرة النص، بل إن هلا عالقة بذات الواقع الزمني يف أحداثه وتفاعالته«)1( )2(.

)1(  فقه التدين فهام وتن�زيال، عبد املجيد النجار، كتاب األمة، العدد 22، 1410ه�، اجلزء 1، ص81.
)2(  االجته�اد والتجدي�د يف الفكر العريب واإلس�المي املعارص، دراس�ة يف األس�س املرجعية واملنهجية، س�عيد ش�بار، 

ص111
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املبحث الثاني: االجتهاد اجلماعي بني الضرورة واحلصيلة

االجتهاد اجلامعي: من الرضورة إىل الضوابط:
ج�اءت الرشيع�ة اإلس�المية عىل درجة كب�رية من الس�عة واملرونة بحي�ث تركت للعقل 
واالجتهاد جماال للفهم واالس�تنباط، ويمكن ملس ذلك يف: »س�عة منطقة العفو املروكة 
قص�دا« الجته�اد املجتهدين، »وهنا تتعدد املس�الك، وتتنوع املآخذ م�ن الفقهاء يف ملء 
ه�ذا الف�راغ، دون أن تضي�ق الرشيع�ة ذرًع�ا بواح�د منها، م�ا دام قد وض�ع يف موضعه 
واستوىف رشوطه«)1(، حيث توظف أدلة الترشيع فيام ال نص فيه، كالقياس واالستحسان 

واالستصالح والعرف وغريه.
ض للجزئيات  سعة منطقة الَعْفو)2( املروكة واهتامم النصوص باألحكام الكلية دون التعرُّ
والتفاصي�ل التي تتغري بتغ�ري الزمان واملكان، وقابلية النصوص لتع�دد األفهام، ورعاية 
ال�رضورات واألع�ذار والظروف االس�تثنائية ومصالح الن�اس املتغرية، وتب�دل النوايا 
وتط�ور الزم�ن وتنظيامته املس�تحدثة، وتغريُّ الفت�وى بتغري األزمن�ة واألمكنة واألحوال 
واألعراف))(. كل هذه الدواعي جمتمعة ش�كلت حاجة ورضورة ملحة الجتهاد مجاعي 
رغبة يف حل املعضالت واملش�كالت املعارصة املعروضة ع�ىل األمة، والتي ال يغني فيها 
النظ�ر باملنه�ج القي�ايس األص�ويل القديم وحتقي�ق توازن�ات األمة، لكل هذه األس�باب 

وغريها ممن ذكرنا آنفا، تلح احلاجة إىل اجتهاد مجاعي: 
ينظ�م االجته�اد بمفهوم�ه العام ويمن�ع توقفه بكون�ه أصال من أص�ول الترشيع  ●

اإلس�المي، وبكون�ه األس�اس حليوية الترشيع ونامئه، واس�تمرار عطائ�ه يف تعريف 
األمة بأحكام اهلل يف كل نازلة.

ينظ�م تل�ك الفوىض واألخط�اء واالخراقات، الت�ي جاءت نتيج�ة األدعياء من  ●
أصحاب االجتهاد الفردي، والذي أدى إىل شيوع التقليد وانتشار التعصب، ومجود 

)1(  مدخل لدراسة الرشيعة اإلسالمية، يوسف القرضاوي، مكتبة وهبة، ص152. 
)2(  وإن�ام س�ميت كذل�ك من لف�ظ حديث: ))ما أحل اهلل يف كتابه فه�و حالل، وما حّرم فهو حرام، وما س�كت عنه فهو 
َعْف�ٌو...((. احلدي�ث رواه احلاك�م يف »املس�تدرك« )2/ 75)( عن أيب ال�درداء، وقال الذهب�ي يف »التلخيص«: صحيح، 

واملقصود: املنطقة التي تربز أدلة الترشيع فيام ال نص فيه. 
))(  اختالف االجتهاد وتغريه وأثر ذلك عىل الفتيا، حممد عبد الرمحن املرعش�يل، املؤسس�ة اجلامعية للدراسات والنرش، 

الطبعة 1، )200م، ص11. 
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االجتهاد، حتى كاد االجتهاد أن خيلو زمنًا طوياًل -باس�تثناء ما كان جيري بني احلني 
واآلخ�ر من ظهور أئمة جمتهدين- حتى صارت الفتوى بإغالق باب االجتهاد خمافة 

الفوىض. 
جيس�د مبدأ الشورى الذي حث عليه اإلس�الم، ودعا إليه يف األمور كلها رغبة يف  ●

متحيص األفكار وتقليبها عىل كل الوجوه، للوصول إىل ترجيح مغلب.
يكون أكثر اس�تيعاًبا وإملاًما باملوضوع املطروح لالجتهاد، وأكثر ش�مواًل يف الفهم  ●

لكل جوانب ومالبس�ات القضية، كام أن عمق النق�اش فيه، ودقة التمحيص لآلراء 
واحلج�ج، جيع�ل اس�تنباط احلكم أكثر دق�ة وأحرى إصاب�ة، ويف هذا الص�دد يقول 
يوسف القرضاوي: »فرأي اجلامعة أقرب إىل الصواب من رأي الفرد، مهام عال كعُبه 
يف العلم، فقد يلمح شخص جانًبا يف املوضوع ال ينتبه له آخر، وقد حيفظ شخص ما 
يغيب عن غريه، وقد ُترِبز املناقش�ة نقاًطا كانت خافية، أو جتيل أموًرا كانت غامضة، 
ر بأش�ياء كانت منس�ية، وهذه من بركات الش�ورى، ومن ثامر العمل اجلامعي  أو تذكِّ

دائاًم: عمل الفريق، أو عمل املؤسسة، بدل عمل األفراد)1(.
االجتهاد اجلامعي واستقرار املجتمعات:

ّتمه حاجة الن�اس إىل األحكام الرشعية  إذا كان االجته�اد يف كل ع�رص رضورة ُمِلّحة حُتَ
لُيلبسوها ما يصدر منهم من أعامل ولُيحلوا هبا ما يستجد عندهم من مشكالت، ولُينزلوها 
ع�ىل م�ا يواجهونه من أح�داث، مل تكن مطروحة م�ن قبل يف حقل العل�وم الفقهية؛ فإن 
عرصن�ا هذا -بام يش�هده من تطور مذهل وما يعايش�ه من تقدم رسي�ع لقاطرة احلياة وما 
يتق�اذف إليه من قضاي�ا وأحداث حمرية لأللباب- هو أحوج ما يكون إىل »مواكبة تطوره 
وتقدم�ه يف املج�االت املادية بحركة علمية أصيلة تس�تمد من أبحر الرشيعة الواس�عة ما 
يضفي عىل كل قضية تس�تجد ومشكلة تعرض نسيًجا متقنًا من أحكامها العادلة حتى ال 

حتتاج إىل لبوس جُيَْلب إليها من خارج حميط رشع اهلل تعاىل«)2(.
االجته�اد اجلامع�ي رضورة رشعي�ة، فهو رضورة قص�وى، ومقصد جلي�ل يف حدِّ ذاته، 
)1(  االجته�اد يف الرشيع�ة اإلس�المية م�ع نظرات حتليلي�ة يف االجتهاد املعارص، يوس�ف القرض�اوي، دار القلم للنرش 

والتوزيع، الطبعة 1، 1998م، ص112. 
)2(  بيان أثر االجتهاد والتجديد يف تنمية املجتمعات اإلسالمية، أمحد اخللييل، وزارة األوقاف والشؤون الدينية، سلطنة 

عامن، ص7- 8.
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ليس لكثرة املشكالت والوقائع اجلزئية التي ليست هلا أحكام فقط، وإنام لوجود الظواهر 
املعّق�دة واألوضاع العامة التي هي فوق جزئيات تلك املش�كالت والوقائع، ولضخامة 
حجم التحديات التي تواجه األمة، والتي تركت آثارها يف بعض أنامط التفكري والسلوك 
لدى شعوب اإلسالم، التي هي يف أشد احلاجة إىل استفراغ منقطع النظري، ومتابعات قد 
ُتفني أعامًرا وأحقاًبا لو تركت ألفراد وأعالم معينني، فليس هناك من سبيل سوى اعتامد 
اجلامعية االجتهادية القائمة عىل عمل اخلرباء واستنباط الفقهاء؛ لتحقيق التوازن يف األمة 

واستقرار املجتمعات، فام هي إذن آثار االجتهاد اجلامعي؟
ال ش�ك أن االجته�اد اجلامع�ي بام حيمله من مقوم�ات، كفيل بتحقي�ق توازنات يف األمة 

وخلق تأثري حقيقي يف استقرار املجتمعات، ومن مجلة هذه التأثريات:
1- اس�تقرار املجتمعات باس�تيعاب اخلالف: إن االجتهاد بصورته املوس�عة، وبالركيز 
عىل عوامل الوحدة والتقريب فيه، س�يكون بمقدوره من غري ش�ك اس�تيعاب أكرب قدر 
ممك�ن م�ن اخل�الف املوجود بني اجتاه�ات الفكر املعارص ومدارس�ه، حتى ال تس�تمر يف 
تك�رار نف�س التجرب�ة التارخيية للخالف بني أتب�اع املذاهب اخلارجة عن ورع وتس�امح 

األئمة األعالم أنفسهم.
2- اس�تقرار املجتمع�ات بتوحي�د الكلم�ة: األم�ة اإلس�المية أح�وج م�ا تك�ون إىل 
اجت�امع كلمته�ا، واحتاد رؤيته�ا فيام حيل مش�اكلها؛ لتبني عىل ذلك توحده�ا يف املواقف 
والتعام�الت، ولن يأيت ذل�ك إال إذا كانت حلوهلا ملش�اكلها وقضاياه�ا العامة نابعة من 
رؤي�ة مجاعية تس�عى إىل مجع الكلمة وتوحيد الصف، بعيًدا عن ال�رؤى الفردية املتنافرة، 
التي تأيت عىل األمة بالتفرق يف األفكار، والتشتت يف الصف والتضارب يف األحكام، مما 
جيع�ل الن�اس يف حرية من أمرهم، وفيام ينبغي أن يعمل�وا به يف القضايا العامة التي حتتاج 
إىل توحي�د يف املوق�ف، واحت�اد يف احلكم، ولعل االجته�اد اجلامعي هو الس�بيل إىل إجياد 
ذلك. يقول الشيخ حممد الطاهر بن عاشور: »فاالجتهاد فرض كفاية عىل األمة، بمقدار 
حاجة أقطارها وأحواهلا، وقد أثمت األمة بالتفريط فيه مع االس�تطاعة وُمْكنَة األسباب 
واآلالت... وإن أق�ل م�ا جيب عىل العل�امء يف هذا العرص أن يبدؤوا ب�ه من هذا الغرض 
العلمي هو أن يس�عوا إىل مجع جممع علمي، حيرضه من أكرب علامء كل قطر إس�المي عىل 
اختالف مذاهب املس�لمني يف األقطار، ويبس�طوا بينهم حاجات األم�ة، ويصدروا فيها 
ع�ن وفاق فيام يتعني عمل األمة عليه، ويعلموا أقطار اإلس�الم بمقرراهتم، فال أحس�ب 
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أحًدا ينرصف عن اتباعهم)1(.
)- حتقيق االس�تقرار بتحقيق القيمة العلمي�ة والعملية: نحن اليوم يف عرص تطورت فيه 
أحوال األمم تطوًرا مذهاًل، نش�أ عن ذلك الكثري من املس�تجدات والقضايا التي مل تكن 
معروف�ة لدى الس�ابقني، كاملعامالت املرصفية احلديثة، والتج�ارة اإللكرونية، والتأمني 
بأنواعه، وبرزت يف الطب مس�ائل جديدة، كالتدخل يف اجلينات، واالستنساخ، واملوت 
الدماغ�ي، ونق�ل األعضاء، والقت�ل الرحيم، وغريه�ا، بل ظهرت ن�وازل معقدة تتعلق 
بالعبادات، كتقدير الوقت للصالة والصوم يف الطائرة، ونحو ذلك التي مل تكن موجودة 
م�ن قب�ل، وليس هلا مثي�ل فيام تضمنته كت�ب الفقه املعه�ودة، وهذا يتطل�ب منا رضورة 
االجته�اد ملعاجلته�ا، وال ب�د أن يكون ه�ذا االجتهاد مجاعيًّ�ا، ملا فيه من دق�ة يف البحث، 
وش�مول يف النظ�ر، ومتحيص لل�رأي، يتبلور ذلك من خالل اش�راك مجع من العلامء يف 
النق�اش وتبادل اآلراء، فيأيت حكمهم أكثر دقة يف االس�تنباط، وأكث�ر قرًبا للصواب من 

االجتهاد الفردي.
4- إضافة لبنة جيدة إىل مباحث االجتهاد: مما ال شك فيه احلديث عام شكلته االجتهادات 
اجلامعية من إس�هامات فقهي�ة قيمة، ويكفي يف ذلك أن نطلع ع�ىل االجتهادات اجلامعية 
عىل مر العصور اإلس�المية والتي ش�كلت جزًءا من الراث الفقهي، وأخذت حيًزا من 
الدراس�ات، وإذا نظرنا إىل الدراس�ات املعارصة نجد أهنا قد ش�كلت تراًثا جيًدا، حيث 
انتهجت هذه املؤسسات هنج النرش العلمي، وأصبحت لكل مؤسسة من هذه املؤسسات 
مؤلف�اٌت دورية، أو دوري�ات علمية تتضمن نتائج البحوث العلمي�ة التي قدمها أعضاء 
تل�ك املؤسس�ات، والتي أصبحت مصدًرا للباحثني اس�تقاًء وبحًثا ودراس�ة، فضاًل عن 
املؤلف�ات الت�ي ألفت ح�ول االجتهاد اجلامعي م�ن الناحية النظرية، والت�ي أضافت لبنة 

جديدة إىل مباحث االجتهاد.
5- حتقيق االس�تقرار باس�تنهاض اهلمم لعل�امء جمتهدين: الرضورة بالغ�ة يف حياة األمة 
إىل وج�ود العل�امء املجتهدين؛ الذين مجع�وا من علم املعقول واملنق�ول ما جييل هلم خفايا 
األم�ور، ويبرصهم بحكم األحكام وعلل الترشي�ع ومقاصد الرشع حتى ينزلوا كل أمر 
منزل�ه، ويعط�ى كل حادث حكمه... »وإذا كان مكان ه�ؤالء يف هذه األمة مكان الروح 
من اجلس�د ومكان امللح م�ن الطعام يف مجيع العصور، فإن عرصن�ا -الذي يتميز برسعة 

)1(  مقاصد الرشيعة اإلسالمية، للعالمة حممد الطاهر بن عاشور، دار النفائس، األردن، ص408.
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التطور وبكثرة املش�كالت وبروز قضايا مل تكن تدور عىل بال أحد يف العصور الس�ابقة- 
ه�و أحوج ما يك�ون إىل هذا الصنف من الناس؛ لتبصري عام�ة الناس بمواطئ أقدامهم، 
حت�ى ال يضعوه�ا حيث اهللكة والب�وار، فتبني هبذا أن االجته�اد مطلب رشعي يف مجيع 

العصور)1(.
كان�ت هذه أه�م الرضورات املس�تجلبة ألمهية االجته�اد اجلامعي، وكان�ت هذه كذلك 
إش�ارة ألهم ما يمكن أن تس�فر عليه هذه االجتهادات اجلامعية، يبقى أن نش�ري إىل جمال 
ه�ذه االجته�ادات، وك�ذا املخولون هب�ذه املهمة الصعبة التي تس�تجلب معها اس�تقرار 

املجتمعات واألمم، فام أهم القضايا التي يتناوهلا االجتهاد اجلامعي؟
قضايا االجتهاد اجلامعي:

إذا كانت جماالت االجتهاد واس�عة ومتعددة، ف�إن االجتهاد اجلامعي ينبغي أن يركز عىل 
جمموع�ة م�ن القضايا التي تتطلب هذا النوع من االجتهاد ليت�واءم يف دقته وقوته مع قوة 
ا يف القضايا  ودقة تلك القضايا، وأمهيتها يف حياة األمة، وال بأس أن يكون االجتهاد فرديًّ
ذات الطاب�ع الف�ردي؛ إذ إن اخلالف فيه�ا ال يؤدي إىل اختالف يف القوان�ني العامة التي 

تنظم أحوال األمة، ويمكن اختصار جمال االجتهاد اجلامعي يف:
 1- النوازل واملستجدات ذات الطابع العام أو املعقدة، مثل املعامالت املالية واملرصفية، 
مة، وأجهزة اإلنعاش، وأطفال األنابيب، وبنوك احلليب، والبنوك  ووسائل العالج املتقدِّ
�ة، وأيًضا الكثري من القضايا االقتصادية والعلمية، واألخالقية، واملدنية، واحلربية،  امَلنَِويرَّ

والسياسية، وكل ما له صلة باحلياة اليومية.
2- املس�ائل اخلالفي�ة بني املذاهب، والت�ي تعددت آراؤهم فيه�ا واختلفت اجتهاداهتم، 
وص�ارت حاجة األمة اليوم إىل انتقاء وترجي�ح أحد تلك األقوال؛ ليكون قاعدة قانونية 

يلتزم اجلميع هبا وتنظم عالقاهتم. 
)- القضاي�ا الت�ي قامت أحكامها عىل أس�اس متغ�ري كالقضايا التي قام�ت عىل الُعرف 
أو املصلح�ة، أو كان لظ�روف الزم�ان واملكان دور يف حكمها، مم�ا جيعلها قد تتغري لتغري 

أساسها. 

)1(  بي�ان أث�ر االجتهاد والتجديد يف تنمية املجتمعات اإلس�المية املعارصة، أمحد بن مح�د اخللييل، ص46- 47 مرجع 
سابق.
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من املخول هبذا النوع من االجتهاد؟
يقول الفاروقي: »إذا أردنا أن نعيد لإلسالم شموله األول، وتأثريه يف مجيع شؤون احلياة، 
جيب علينا أن نعمم االجتهاد ونوس�عه؛ ألنه س�بيلنا إىل االستحضار، أي جعل اإلسالم 
ح�ارًضا يف مناه�ج احلي�اة، والتنش�يط؛ أي جعل�ه مؤث�ًرا يف حياتن�ا)1(. وهذا يس�توجب 
مجاع�ة جمتهدة مفوضة ب�»االجتهاد بال�رأي، وهم اجلامعة الترشيعية الذين َتَوفرَّرت يف كل 
ف�رد واحد منهم املؤه�الت االجتهادية التي قررها علامء الرشع اإلس�المي، فال يس�وغ 
االجتهاد بالرأي لفرٍد مهام أويت من املواهب واستكمل من املؤهالت؛ ألن التاريخ أثبت 

أن الفوىض الترشيعية يف الفقه اإلسالمي كان من أكرب أسباهبا االجتهاد الفردي)2(.
اس�تجابة لدع�وات العلامء والباحث�ني بأمهية االجته�اد اجلامعي، واحتي�اج األمة إليه يف 
قضاياه�ا، فل�م متض مدة وجي�زة حتى آتت تلك النداءات ثامرها عن�د علامء هذا العرص 
وأهله، فخرج إىل الوجود عدد من املجامع واهليئات واللجان الفقهية الرشعية والعملية، 

منها:
- جمامع الفتوى. 

- دار اإلفتاء املرصية. 
- جممع البحوث التابع لألزهر الرشيف.

- هيئة كبار العلامء يف اململكة العربية السعودية.
- اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء باململكة العربية السعودية.

- املجمع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي بمكة املكرمة.
- جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي.

- املجمع العاملي ألهل البيت يف قم.
- جممع الفقه اإلسالمي يف اهلند.

- جممع الفقه اإلسالمي بالسودان.
- رابطة علامء املغرب.

- قطاع اإلفتاء والبحوث الرشعية يف الكويت.
- اهليئة الرشعية العاملية للزكاة.

- املجلس األوريب لإلفتاء والبحوث األوربية.

)1(  االجته�اد واإلمج�اع كط�ريف الديناميكي�ة يف اإلس�الم، إس�امعيل راج�ي الفاروقي، جملة املس�لم املع�ارص، عدد 9، 
1977م، ص9.

)2(  االجتهاد اجلامعي لعبد املجيد السوسوة الرشيف، ص46.
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- جممع فقهاء الرشيعة يف أمريكا.
كان�ت هذه مؤسس�ات اخت�ذت االجته�اد اجلامعي ش�عاًرا هلا م�ن أجل حتقيق اس�تقرار 
جمتمعاهت�ا، تعتم�د منه�ج االجتهاد اجلامع�ي القائم ع�ىل التش�اور والتذاك�ر يف القضايا 
الت�ي تكون مطروحة للنق�اش وإبداء الرأي، ويتبع هذه املؤسس�ات -يف الغالب- جلان 
للبح�وث الرشعي�ة متدها ب�ام حتتاج إليه من الدراس�ات والبح�وث املتخصصة من أجل 

إعطاء التصور الدقيق للواقعة أو للمسألة اجلديدة.
مس�ألة أخ�رية ال بد من الوق�وف عندها، وهي قضية صناعة الفت�وى يف جمتمع األقليات 
املس�لمة والن�وازل احلديثة يف جمتم�ع األقليات، فال خيفى عىل أحد ك�ون التزايد العددي 
للمسلمني يف الديار الغربية قد أفرز واقًعا خمتلًفا يف كثرٍي من أحواله عن باقي ديار اإلسالم، 
وأدى إىل بروز العديد من القضايا الش�ائكة، واملس�ائل الفقهية التي قلرَّ أن يكون هلا نظري 
يف ديار املس�لمني، فانطالًقا مما تش�هده تلك الديار من تط�ور مذهل وتقدم هائل يف كافة 
املجاالت، بل اعتداًدا بام يغش�ى عامل السياس�ة واالجتامع واالقتصاد والربية وسواها يف 
تل�ك الديار من تغ�ريات حثيثة، وتنظيامت متالحقة، وتطورات متعاقبة، والتي مل يقابلها 
يف اجله�ة األخ�رى اجتهادات فقهية معارصة ترتقي إىل حج�م معاناهتم، وتضع اليد عىل 
موض�ع الداء، وتص�ف العالج الناج�ع، والدواء الش�ايف لذلك، ف�إن احلاجة أصبحت 
ماس�ة إىل توجيه مس�ائل األقليات وتس�ديدها بتعالي�م الدين باعتصام رش�يد باألصول 
الكليرَّ�ة والقواعد العامة واملقاصد الرشعيرَّة، وجتنب النظ�رات اجلزئية والتجزئية الضيقة 
الت�ي تتجاوز االعت�داد بمبدأ املوازنة بني املصالح واملفاس�د، واعتب�ار املآالت، ومراعاة 

األولويات.
بمعنى آخر رضورة الوعي بام يتسم به الواقع الذي تعيش فيه أولئك األقليات من تعقيد 
وتشابك وتداخل، من نوازل ختص الوجود اإلسالمي يف بالد الغرب، مثل حكم اإلقامة 
يف ب�الد الكف�ر، وما يس�تتبعه من حكم مش�اركة املس�لمني يف احلياة السياس�ية واملدنية، 
كاملش�اركة يف االنتخابات، واالش�تغال يف الوظائف احلكومية، أو االشراك يف أعيادهم 
وإرشاكهم يف أعياد املس�لمني، واملعتنقني لإلس�الم حديثا وبع�ض قضاياهم اخلاصة من 
مباح�ث العب�ادات واملعام�الت املختلفة، كل هذا حيت�اج أو يوجب بن�اء منهجية علمية 
رش�يدة واعي�ة ترتكز ع�ىل كليات ال�رشع وأصوله العام�ة، وتعتصم بمقاص�ده وغاياته 
السامية، وتعترب باملآالت لتحقيق توازن هذه الفئات يف حميطها االجتامعي الذي سيحقق 

استقراًرا جمتمعيًّا تباًعا.
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خامتة

تأس�س االجتهاد عىل أس�س متين�ة وقواعد أصيل�ة، انطلق منها املجته�دون، وبرعوا يف 
االس�تمداد م�ن النص الرشعي، بع�د فهم خطاب�ه وإدراك مقاصده، ف�كان منه املنطوق 
واملفه�وم واملعقول، وج�اءت األحكام الرشعية مؤصلة يف مصدرها، معللة يف مس�الك 
اس�تنباطها، حت�ى نتج�ت عن ذلك ث�روة علمية فقهية عظيمة، اس�تجابت ع�رب التاريخ 
حلاجة املسلمني وأجابت عن نوازهلم ووقائعهم العامة، وملا تقدم الزمان وقرصت اهلمم 
عن بلوغ ش�أن االجتهاد عىل نم�ط املتقدمني األوائل، كثر التقلي�د واالجرار، وضاقت 

املسالك الفقهية عن استيعاب الوقائع املستجدة. 
املطلوب اليوم: جتديد واجتهاد، جتديد ينطلق ال من جمرد استئناف االجتهاد يف الفروع، بل 
من إعادة »تأصيل األصول«، من إعادة بنائها)1(؛ ألن القواعد األصولية التي ينبني عليها 
الفقه اإلسالمي حتى اآلن ترجع إىل عرص التدوين -العرص العبايس األول- وكثري منها 
يرجع إىل ما بعده)2(، والقواعد األصولية التي وضعها الفقهاء القدامى والتي من مجلتها 
القواعد اخلاصة بالتعليل والقياس والدوران وما إىل ذلك... ليست مما نص عليه الرشع 
ال الكت�اب وال الس�نة، إهنا من وض�ع األصوليني، إهنا قواعد للتفك�ري، قواعد منهجية. 
وال يشء يمن�ع م�ن اعتامد قواعد منهجي�ة أخرى إذا كان من ش�أهنا أن حتقق احلكمة من 
الترشيع يف زمن معني بطريقة أفضل))(، واالجتهاد اليوم »جيب أن يكون ال يف قبول هذا 
املب�دأ أو عدم قبوله، بل يف ن��زع الطابع امليكانيكي عن مفهوم »ال�دوران«، والعمل من 
أجل االرتفاع بفكرة املصالح إىل مستوى املصلحة العامة احلقيقية، كام تتحدد من منظور 
اخللقية اإلسالمية، إنه بدون هذا النوع من التجديد، سيبقى كل اجتهاد يف إطار القواعد 

األصولية القديمة اجتهاد تقليد وليس اجتهاد جتديد، حتى ولو أتى بفتاوى جديدة)4(.
إث�ارة قضي�ة صناع�ة الفت�وى يف جمتم�ع األقليات املس�لمة والن�وازل احلديث�ة يف جمتمع 

األقليات، انطالقا من معايشتي كأحد الفعاليات اإلسالمية بالغرب.
)1(  وجه�ة نظ�ر نحو إعادة بناء قضايا الفك�ر العريب املعارص، حممد عابد اجلابري، املرك�ز الثقايف العريب، ط1، 1992، 

ص59.
)2(  وجهة نظر نحو إعادة بناء قضايا الفكر العريب املعارص، مرجع سابق، ص66.
))(  وجهة نظر نحو إعادة بناء قضايا الفكر العريب املعارص، مرجع سابق، ص65.
)4(  وجهة نظر نحو إعادة بناء قضايا الفكر العريب املعارص، مرجع سابق، ص66.
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ABSTRACT 6
Group Ijtihad within the Context of Unprecedented Issues and its Impact on the 

Building of a Stable Society
This research paper examines the role of group ijtihad in creating a solid 
and stable social order. The complexities presented by our modern world 
and the development of myriad unprecedented issues and challenges to 
which previous generations of scholars had not been exposed, have created 
a pressing need for fresh and renewed ijtihad endeavors in proportion to the 
ever-changing reality experienced by individuals and societies. To achieve 
its purpose, the paper traces the etymology and the lexical and technical 
meanings of the word ‘ijtihad’ and offers an overview of the different 
definitions of ijtihad, its Quranic and Sunnah usage, and its historical 
implementation. It furthermore offers a definition of group ijtihad, its scope 
of operation, and the concept of unprecedented issues.
The duty of scholars is to provide Shari’ah-based solutions to contemporary 
problems, rendering it incumbent upon Muslim scholars to free themselves 
from the legal determinations of past generations and produce new thinking. 
With this in view, group ijtihad has become necessary in order to regulate 
ijtihad in its general sense and ensure its endurance as one of the sources of 
Islamic legislation and remedy the chaos and errors generated by individual 
ijtihad that have resulted in the prevalence of taqlid, fanaticism, and the 
stagnation of ijtihad. The importance of group ijtihad is further reflected 
in it being an embodiment of the concept of shura and allows for a more 
comprehensive grasp of the interrelationships and subtleties of an issue. The 
paper investigates the role of group ijtihad in creating balance and societal 
stability by accommodating khilaf, uniting ideas and religious legislation 
within the universal community of Muslims, enriching the discipline of 
fiqh, stimulating scholarship in fiqh, and encouraging mujtahids to address 
current problems. It also highlights one of the most important fruits of group 
ijtihad, its institutionalization into various international bodies of fiqh, and 
touches upon the importance of group ijtihad in formulating fatwas that are 
of particular concern to Muslims in Muslim minority countries.
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ABSTRACT 5
Contemporary Applications of Group Ijtihad to New Events and Problems

The holistic purposes and objectives of Islamic law render it suitable for 
every time and place until the Day of Judgment. At present, there is an 
urgent need to peruse the sources of Islamic law to adequately address 
unprecedented and ongoing phenomena and new issues and find solutions 
to newly emerging problems.  It is precisely due to this that individual and 
group ijtihad and, at present, juristic assemblies and similar institutions, have 
sought to address critical issues raised by the needs of the present period 
and formulate dynamic responses to these temporal requirements. 
In view of this, the purpose of this paper is to explore the concept of group 
ijtihad and its application to various aspects of the modern life of Muslims and 
the formulation of the relevant legal rulings. At the outset, the paper presents 
the lexical and technical definitions of ijtihad, group ijtihad, problems and 
challenges facing Muslims and their kinds. The paper demonstrates by way of 
example the applicative relevance of group ijtihad to various contemporary 
issues related to ritual worship, as well as to financial, judicial, and medical 
matters. Accordingly, it proceeds to do this by comparative recourse to 
original cases found in Islamic juristic tradition, if present, and by mentioning 
the different opinions of contemporary jurists and juristic assemblies.
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the extent to which group ijtihad should be considered binding in its 
contemporary instantiations.
A special problem that is highlighted, is the extent to which the 'decisions' 
or 'suggestions' arrived at by certain organizations performing group ijtihad 
might be binding to other organizations of similar clout and prestige amongst 
the many contemporary 'fiqh academies' and assemblies of experts in Islamic 
jurisprudence; like in the boards of prominent financial institutions and the 
like. 
 Nearing its end, the paper explains how group ijtihad is an adequate response 
to the rise of various phenomena that appear to undermine the fundamental 
function of ijtihad. These are, the precariousness of the situation of the 
individual jurist when attempting to tackle problems of enormous scope 
and detail, as well as the current crisis of jurisprudential authority plaguing 
the Muslim world with its abundance of 'unreasonable' voices claiming to 
represent the Islamic worldview. It argues that it is clearly the way forward, 
in terms of facing the exponential multiplication of issues facing Muslim 
communities due to the exponential growth in societies present in the 
contemporary globalized world.
The paper concludes with the observation that the extent to which the 
decisions or suggestions reached by current organizations practicing 
group ijtihad should not be considered binding (laysa mulziman). This is 
mainly because the level of coordination between the many organizations 
practicing it is very low, which provides enormous space and opportunity for 
discrepancy and contradiction. This, in the eyes of the common people in 
Muslim societies, militates against the consideration of them being binding. 
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ABSTRACT 4
Group Ijtihad: To What Extent Is It Binding?

By: Dr. Badr Al Hasan Al Qasimy
Representative to the President of the Islamic Fiqh Academy in India, and Member 
of the Consultative Branch of the Center for Research in Contemporary Fiqh at the 
Imam Muhammad Ibn Saud University in Riyad, Saudi Arabia.
The paper begins with a discussion on how the most important element 
within the purview of Islamic Law in order to cope with change in human 
life and societies is ijtihad. It goes on to point out its Quranic foundation, 
especially in verses 59 and 83 of Surah al-nisaa, and as discussed by classical 
scholars. It elaborates the idea that 'group Ijtihad', whilst not eliminating the 
need for individual ijtihad and its traditional roles, has nonetheless become a 
necessity in light of the complexity of current social, political, and economic 
issues.  It proceeds to examine previous instantiations of 'group ijtihad' in 
the practices of the first generations of Muslims from the Companions to the 
great Imams. It moves on to the contemporary discussion regarding its need 
as illustrated by important contemporary scholars and jurists like Mustafa 
Zarqa' and Wahba Zuhaily, where it is pointed out that individual jurists are 
unable to comprehend the many specializations needed in order to tackle 
prominent issues of today.
The discussion then moves toward the fundamental methodology of 
ijthihad. The focus begins with the fundamental principles of Islamic 
Jurisprudence (usul al-fiqh), the great maxims of Islamic jurisprudence (al-
qawaid al fiqhiyah), moving on to the objectives and purposes of Islamic law 
(al-maqasid), and finally to the concept of maslaha and its grounding in what 
the sources of Islamic law define as being  fundamental human interests 
and needs. After, it explains that group ijtihad is mainly an expression of 
consultation taking place among scholars, that culminates in a decision or 
suggestion that could be either unanimous or a majority opinion. It provides 
more detailed examples of instances of consultation In the practice of the 
first generations, and moves towards a comparison between the concepts 
of 'group ijtihad' and of ijma' as found in the work of classical scholars. It 
mentions that in the work of Ali Hasb Allah, group ijtihad is binding to the 
extent that it resembles and portrays ijma', and uses this as a preamble to 
the discussion of the extent to which ifta' and qada' are binding, especially 
as illustrated in the work of al-qaraafy. This leads on to the discussion of 
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ABSTRACT 3
Ifta ̀Charter

Muslims are duty-bound to inquire into the ruling of Allah with regard to all 
matters that govern their lives by the Quranic injunction, “Ask those who have 
knowledge if you do not know”. Modern-day chronically declining moralities 
and debilitated consciences, combined with diluted knowledge, have created 
an urgent need to regulate ifta`.  In its present state of affairs, this divinely 
endowed institution has come to dispense leniency and severity where they 
are not due, conspicuously resulting in the prevalence of a host of erroneous 
fatwas, culminating in excommunicative pronouncements that have paved the 
way to bloodshed and destruction. In view of the crucial nature of this topic, the 
paper advances a charter designed to curb the blights that have proved to be of 
utmost damage.  It therefore aims to provide a comprehensive overview of all 
aspects of ifta`.  
After outlining the status of fatwa and its communally and individually obligatory 
nature, and the role, position, and liability of a mufti, the paper identifies the 
lexical and technical definitions of fatwa and illustrates the difference between 
a fatwa, a nazila, and a hukm. It then proceeds to detail the requirements of the 
position of a mufti and the necessary sciences, intellectual skills, and qualities 
and characteristics that are expected of him. The paper also discusses the 
concept of group fatwa and historical precedents by drawing examples from the 
time of Abu Bakr al-Siddiq, Umar ibn al-Khattab, and Umar ibn Abdul-Aziz and 
its modern-day institutionalization into juristic bodies foremost of which is the 
International Islamic Fiqh Academy, an offshoot of the Organization of Islamic 
Cooperation. Lastly, the paper presents the challenges facing group fatwa, looks 
at the institutional juristic categorization of unprecedented phenomena and 
new issues, demonstrates the difference between group fatwa and ijtihad, and 
determines the appropriate methodology for issuing fatwas.
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ABSTRACT 2
Corollaries for Group Ijtihad in the Face of New and Complex Situations

By: Dr. Salih ibn Abd Allah ibn Hamid.
- Imam at the Grand Mosque in Mecca.
- Member of the Assembly of Distinguished Scholars, Kingdom of Saudi Arabia. 
- Head of the International Islamic Fiqh Academy.
 The first section of this paper deals with the definition of the term ijtihad. It 
provides a discussion of the linguistic roots of the term, moving towards its 
meaning in traditional juristic discourse as it is examined in the major sources 
of the discipline of usul al fiqh throughout the classical schools. It dwells on 
the issue of the importance of recognizing that ijtihad does not imply the 
mastery of all the branches of fiqh, as well as the fundamental recognition, 
that a mujtahid's main responsibility is to research thoroughly. In regards to 
the term 'group ijtihad', the author considers various definitions proposed 
by contemporary scholars that have written on the issue, proposing his 
own definition and a set of considerations that provide a background for its 
practical implementation. 
Section two of the paper deals with the requirements and skills of the 
mujtahid. In regards to this, an important observation is made as to the 
practical reality of mujtahid individuals coming together, where the purpose 
of the assembly is to complement each other's skills where individual 
expertise really bears on the activity of group ijtihad. 
The third section looks at important considerations in regards to the legal 
analysis of situations within the context of group ijtihad. It goes on to explain 
that group ijtihad is in fact an established practice, which the first generations 
engaged in prominently as well as an adequate response to contemporary 
challenges in the sense that eliminates the contingencies that might befall a 
single jurist, resulting in giving more cohesion and primacy to contemporary 
Muslim legal thought. This section ends with an analysis of the term tajdid or 
renewal in Islamic jurisprudence.
The final section of the paper deals specifically with the principles available 
within Islamic law that allow it to cope with the changing vicissitudes of 
human affairs. These are: maslaha mursalah, istihsan, sadd al dhara'i, 'umum 
al balwah and 'urf. It highlights specifically the focus that should be given to 
each one in the context of realizing effectively the activity of group ijtihad.
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second, will provide a detailed examination of the practical methodology 
followed by the dar al ifta’ in preparing and elaborating edicts and rulings. 
Finally, the third will present clear examples of fatawah issued by the dar al-
ifta’ and will examine the role of those specific fatawah in providing stability 
for society in the realms of thought, culture, and social as well as economic 
considerations.
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ABSTRACT 1
Group Ijtihad and Its Role in Promoting Stability in Societies: 

The Example of Egyptś Dar al-ifta’
By: Professor Dr. Shawki Állam 
Grand Mufti of the Arab Republic of Egypt
The nature of the shar’iah of Islam, is that it is perfectly comprehensive 
and able to provide rulings and guidance in regards to every situation. In 
spite of the fact that the sources and core texts in the shar’iah are finite, 
its nature is such that rulings can and should be derived for every situation 
human beings find themselves in. Whether subjects be single individuals or 
organizations, under any circumstances, the shari’ah of Islam is able to direct 
people towards what is in their real interest and what fulfills the trust given 
to them by God in the religion of Islam.
Human vicissitudes are in constant motion and dynamics. Throughout history 
to our days, human affairs become ever more increased in complexity. Today, 
although human beings may be facing unprecedented situations in many 
regards, many issues still fall within traditional frames of reference and 
are not fundamentally altered. The shari’ah of Islam is required to provide 
its guidance and cope with the main elements of change and dynamics in 
human affairs in order to deliver its trust.  This is why, the preferred form of 
discharging the trust that binds the shar’iah vis-à-vis the peoples of the world 
today is through organizations and agencies that engage in group ijtihad. This 
development provides a sound response to the contemporary complexity of 
issues that engulf human societies, in that it can resort to various avenues 
of expertise in order to fundamentally understand contemporary affairs and 
at the same time represent a more formal and official claim to delivering the 
trust of the shari’ah that an individual jurist can present. 
This paper, seeks to introduce and explain the methodology adopted by 
Egypt’s dar al-ifta’ in providing contemporary guidance as well as legal 
rulings, because it represents a contemporary realization of group ijtihad 
that has been widely recognized both by being inherited from the finest in 
juristic heritage developed by the Islamic civilization as well as its moderation 
and preeminence in marrying it to contemporary affairs and developments 
whether for individuals or societies. It will do so, in three different sections. 
The first, will provide a presentation and definitions for the fundamental 
concepts that are used and engaged in the area and endeavor of ijtihad. The 
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The Editorial

All praise is due to Allah. We praise Allah, seek His help and forgiveness, 
and seek refuge in Him from the evils of  our souls and from the evils of  our 
actions. Whosoever Allah guides, none can lead him astray and whosoever 
is led astray, there is none that can guide him. And may the peace and 
blessings of  Allah be upon our master, Muhammad, and upon his family, 
Companions, and those who follow him until the Day of  Reckoning
Egypt’s Dar al-Ifta, an inveterate institution established in 1895 CE,  saw a 
succession of great muftis who left behind a rich legacy of scholarship and fatwa 
repository, that continues to represent a blueprint for sound ifta`, benefiting 
scholars not only in Egypt but across the world.
Stemming from its leading role, Egypt’s Dar al-Ifta held its first international 
conference in August 2015 CE entitled “Fatwa: Current Realities and Future 
Prospects”. The conference resulted in a set of recommendations, the 
most important of which was the establishment of a general secretariat for 
fatwa authorities worldwide with a view to promoting coordination and 
communication between fatwa authorities and relevant juristic assemblies. 
The purpose is to develop a sound and strong discourse that is both source-
based and time relevant.
Immediately after the conference, Egypt’s Dar al-Ifta set about to implement 
the recommendations. It consequently undertook to establish a general 
secretariat and in mid-December, more than twenty scholars and muftis 
attended its inauguration and ratified its bylaws. 
During this meeting, the Secretariat’s founding members formulated its action 
plan for the coming stage. It was agreed to hold an annual international 
conference to explore ifta`-related issues, create qualifying study programs for 
researchers working in fatwa authorities, and issue a scholarly journal to voice 
the opinion of both member and non-member scholars engaged in the field of 
fatwa, ijtihad, and issues of public concern. 
The journal’s scholarly committee agreed on the topics that should be addressed 



in the journal. It was decided to focus on group ijtihad and its impact on societal 
stability, considering this represents a key precept regulating fatwa on issues 
of both public and individual concern in a manner that is advantageous and 
profitable to the Secretariat.
Consequently, the first edition of the journal centers on this important topic to 
reinforce the merit of group ijtihadundertaken by fatwa authorities and juristic 
assemblies and its important role in extracting Islamic legal rulings related to 
the concerns and everyday realities of the people as well as public issues of 
concern to the universal community of Muslims. The importance of group 
ijtihad becomes manifest particularly when it operates in the latter sphere by 
which I mean complex and multifaceted issues for which individual ijtihad is 
deficient.
Consequently, deliberation grounded in group investigation of all the subtleties, 
interrelations, and implications of a particular issue is an indispensable conduit 
for legal rulings that are more likely to be sound and comply with the purpose 
of the Legislator. This fact is best attested by the words of the Prophet (peace 
and blessings be upon him) which include among others, “My community will 
never agree on a misguidance,” and “Whatever Muslims deem to be good, is 
good in the sight of Allah.” Scholars consider the above-mentioned words of 
the Prophet (peace and blessings be upon him) examples of tawatur of content 
that underscorethe importance of group ijtihad in approximating the purpose 
of the Legislator. The Prophet’s words evince the highest plausibility of the 
infallibility and optimum of a ruling generated by the group effort of scholars 
across the Muslim world, especially if this involves scholarly and scientific 
discussions and deliberations designed to stimulate the mind to produce its 
best and generate the most positive solutions.
The researches in this edition of the journal, all penned by erudite scholars 
of this community who have put in their utmost effort and experience, seek 
to clarify and confirm the validity of group ijtihad, its methods, and scope of 
operation.
We ask Allah the Almighty to benefit us with the papers published in this edition 
and we ask Him to make this journal the voice of this community, dedicated to 
the issues of concern to the Muslim community as a whole, that it may occupy 
a superior status and leadership among the other nations. 
And to Allah is all success, and whosoever seeks help fromother than Him, will not 
find it.

Shawki Ibrahim Allam 
Grand Mufti of Egypt

President of the Supreme Council of the General 

Secretariat for Fatwa Authorities Worldwide
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