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العملي��ة التي مل يأت فيها ن��ص قاطع من كتاب أو

س��نة ،ويكون بالرشوط املعتربة عن��د العلامء ،وإن

فتح باب االجتهاد التي يجعلها قابلة للتطبيق يف كل

الحم��د لل��ه الكري��م امل ّن��ان ،ال ّرحي��م ال ّرحم��ن ،زمان ومكان لهو من محاس��ن الرشيعة اإلس�لامية،
املتفضّ ل علينا بالجود واإلحس��ان ،خلق اإلنس��ان فام ضاق ذرعها بجديد ،بل كان عندها لكل مشكلة
والس�لام عىل س�� ّيدنا مح ّمد عالج ،فبقيت حية تساير أحوال الناس ومتطلباتهم،
علّمه البيان،
ّ
والصالة ّ
ﷺ املبع��وث رحم��ة لألن��ام ،وعىل آل��ه وصحبه وإن الدع��وة إىل قفل ب��اب االجته��اد يف الرشيعة

الكرام ،الذين نرشوا ال ّدعوة ونرصوا اإلسالم ،حتّى هي دعوة إىل الجمود الفقهي ،وتحجري واس��ع ،بل
وصل إلينا عىل أفضل ما يرام.

دعوة للطعن يف اإلس�لام والنيل منه؛ ألن الزمان إذا

وبعد  ..إن من أعظمها نعم الله تعاىل عىل عباده تقدم وتطورت وس��ائله وتعقيداته واستجدت وقائع
إنزال الكتاب املبني وإرسال الرسول األمنيﷺ تحتاج إىل نظر وإص��دار حكم رشعي لها ،وإن مل
 ،فبهذي��ن املصدري��ن صلحت أح��وال الناس ،يقم املسلمون بذلك اتهموا أنهم (ضد كل جديد)،
واستنارت عقولهم ومفهومهم ،وأرشقت األرض ويحارب��ون التطور ،وال ش��ك أن هذا فيه خطر كبري

بن��ور الوحي ،وم��ن أهم م��ا مييزه�ما أنهام ال عىل اإلسالم وأهله ،وإن اختالف االجتهاد املؤدي
يحدان بوقت وال مكان؛ فرشيعة اإلسالم خالدة إىل تغري الفتوى أمر سائغ ال محذور فيه ،وال نقيصة

وأحكامها دامئة ،وه��ي صالحة لكل زمان ويف عىل املجتهد يف ذلك ما دام يف إطاره الصحيح.

كل مكان؛ ل��ذا فقد أودع الل��ه فيها من األصول

•أهمية املوضوع:

واألحكام ما يجعلها قادرة عىل مسايرة حاجات تكم��ن أهمية املوض��وع يف الحديث ع��ن التطور
الن��اس املتج��ددة عىل امت��داد الزمان واتس��اع الفكري يف تجديد الفتوى ،نظرا ً ملا يطرأ عىل حياة

املكان وتطور وسائل الحياة ،وإن أصل االجتهاد الناس م��ن أمور جدت عىل الس��احة نتيجة للتقدم
يف اس��تنباط األحكام الرشعي��ة غري املنصوصة الذي طرأ عىل حياته��م؛ كام أنه كان معموالً به يف
بعد الكتاب والس��نة ،والتي أقر الرس��ول ﷺ فيه عصور اإلس�لام األوىل من خالل مبدأ املش��اورة،

مع��اذ بن جبل ريض الله عنه ف��كان هذا األصل وتبادل الرأي.

ميدانا فس��يحا للعلامء؛ لنظرهم واس��تنباطهم ال
يألون جهدا وال يدخرون فيه وسعا.

•منهج البحث                                                                                                  :

يخص منهج البحث فإ ّن طبيعة البحث تقتيض
فيام
ّ

ثم إن التطور الفكر يف مجال االجتهاد ،فهو األحكام االستقراء والبحث ،فكان من الواجب عيل االلتزام
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بقواعد البحث العلمي يف النقل واالقتباس والتوثيق،

تمهيد

فق��د أخذتُ من املص��ادر واملراجع املوجودة يف
املكتبة الش��املة ،وم��ن املكتبات العام��ة ،ث ّم بعد
ذلك عزوت اآليات القرآنية إىل سورها مع ذكر اسم

•اوالً :تعريف الفكر لغة واصطالحاً.

الس��ورة ورقم اآلية ،وبعدها خرجت االحاديث ،ث ّم الفك��ر لغ��ة :ال َفكْ�� ُر( :اس��م التفك��ر فك��ر يف أمره
ري :كث�ير التفكر ،وال ِفكْر ُة وال ِفكْر
ُ
ارتأيت أن أكتب بطاق��ة الكتاب كاملة يف املصادر وتفكر ،ورجل ِفك ٌ

واملراج��ع فق��ط ،واكتفي��ت بكتابة أس��م الكتاب ،واحد)(.)1

خ ِ
اسم
واس��م املؤل��ف أو الكنية التي اش��تهر بها ،والجزء وقيل :هو إِعامل الْ َ
اط ِر فيِ
الش ِء ،والتَّ َف ُّك ُرْ :
يَّ ْ
ّبت املصادر واملراجع عىل حسب للتَّفك�يرَ ،ويَقُولُ��ونَ :ف ّك َر فيِ أم��ره ،وتف َّك َرَ ،ورجل
والصفحة ،ث ّم رت ُ
وكل َذلِك
ِف ِّكيرٌ  :كثري اإلقب��ال عىل التّف ُّك ِر وال ِف ْك َرةُّ ،
حروف الهجائيّة.
وأما عن خط��ة البحث ،فقد اش��تملت عىل مقدمة َم ْع َنا ُه َو ِ
احد(.)2

وقيل :التَّ َفكُّر التأَمل ،ويُق ُ
ل فيِ َهذَا األَم ِر
ومتهيد ومبحثني ،ثم تليها خامتة:
س يِ
َال :لَيْ َ
ج ٌة(.)3
س يِ
حا َ
ل ِفي ِه َ
املبح��ث االول :فكان عنوانه تغ�ير الفتوى وعالقة ف ْك ٌر أَي لَيْ َ

واصطالحاً :هو (إِ ْعماَ ل الْعقل فيِ الْ َم ْعلُوم للوصول
االجتهاد بها ،وقد اشتمل عىل ثالثة مطالب.
ج ُه��ول َويُقَ��ال يل فيِ الأْ َم��ر فكر نظر
وأم��ا املبحث الثاين :فقد جعلته بعنوان :املس��ائل إِلىَ معرفَ��ة َم ْ
جة َولاَ
حا َ
االجتهادي��ة ودور التكيي��ف الفقه��ي واالجته��اد وروي��ةَ ،و َما يل فيِ الأْ َمر فكر َم��ا يل ِفي ِه َ

مباالة)( ،)4ألن التفكري :هو إِ ْعماَ ل الْعقل فيِ مشكلة
الجامعي فيها ،وقد اشتمل عىل أربعة مطالب:
ث ّم ج��اءت الخامتة ،ث�� ّم املص��ادر واملراجع وقد للتوصل إِلىَ حل َها ،أو ترت ّب بعض ما يعلم ليصل به
رتبتها عىل حسب الحروف الهجائية.

وص�لى الله وس��لم عىل س��يدنا محم��د وعىل آله

وصحبه وسلم تسليامً كثريا ً.

❊

❊

إىل مجهول(.)5

((( كتاب العني :للفراهيدي.358/5 ،

❊

((( ينظر :تهذيب اللغة :أبو منصور الهروي.116/10 ،

((( ينظ��ر :العني :للفراهيدي ،358/5 ،و ولس��ان العرب:
البن منظور.65/5 ،

((( التوقيف ع�لى مهامت التعاريف :زين الدين املناوي،
ص .263

((( ينظر :التعريفات :للجرجاين.168/1 ،
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وقيل( :هو إمعان النظر والتأ ّمل يف األش��ياء الحسية
واملعنوية ،من أجل الوصول إىل حقيقتها)(.)1

وعلي��ه ميكن القول بأ ّن الفكر( :اس��م لعملية تر ّدد

الق��وى العاقل��ة املفكرة يف اإلنس��ان ،س��واء أكان
قلباً أو روح��اً أو ذهناً بالنظر والتدبّر لطلب املعاين
املجهول��ة من األم��ور املعلوم��ة ،أو الوصول إىل

األحكام أو النسب بني األشياء)(.)2

وأما الفكر اإلسالمي :فقد عرفه الدكتور محسن

عبد الحميد قائالً( :كل ما أنتجه فكر املسلمني
منذ مبعث رس��ول الله ﷺ إىل الي��وم -إىل قيام
الس��اعة -يف املعارف الكوني��ة العامة املتصلة
بالل��ه تعاىل ،ث��م العامل واإلنس��ان ،والذي يعرب
عن اجتهادات العقل اإلنس��اين يف تفس�ير تلك
املع��ارف العامة يف إط��ار املبادئ اإلس�لامية
عقيدة ورشيعة وسلوكاً)(.)3
وقيل :إ َّن الفكر اإلس�لامي :ه��و (املنهج الذي
يفك��ر به املس��لمون أو الذي ينبغ��ي أن يفكروا
به)( ،)4وقيل( :ه��و كل االجتهادات واالنتاجات
واإلبداعات الفكرية التي تلتزم باإلسالم مصدرا ً
ومرجعاً أساسياً لها)(.)5
((( الفكر العريب اإلسالمي :بسام نهاد الجراد.2/1 ،

((( األزمة الفكريّة املعارصة :طه جابر العلواين ،ص .27
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وقيل هو (مس��تحدثٌ  ،ويخضع لقانون التطور
ولعوامل االضمحالل( ،)6وأما اإلسالم فله كتاب
ال يأتي��ه الباطل من بني يديه ،فالفكر اإلس�لامي
غ�ير معص��وم ع��ن الخط��أ والوهن ،واإلس�لام
معصوم عن ذلك كله ،وأما كتاب اإلس�لام ،فإنه
معصوم ع��ن الزي��غ والضعف وله قداس��ة ،وله
ح��ق الطاعة املطلقة ع�لى املؤمنني به ،والفكر
اإلس�لامي ال تج��ب الطاعة له ،إال بق��در ما فيه

من متثيل لكتاب الله عزوجل وسنة املصطفى
ﷺ ،وذلك أن��ه أصالة يخضع للنقد واملخالفة،
والفرق بني اإلسالم والفكر اإلسالمي ،هو الفرق
بني ما لله تعاىل وما لإلنسان)(.)7
ثانياً :تعريف االجتهاد :لغة واصطالحاً:
االجته��اد لغة :جاء يف لس��ان الع��رب( :الجهد
والجهد :الطاق��ة ،تقول :اجهد جه��دك؛ وقيل:
الجهد املش��قة والجهد الطاق��ة .الليث :الجهد
ما جهد اإلنس��ان م��ن مرض أو أمر ش��اق ،فهو
مجهود) (.)8
وذلك إذا قال :أجتهد رأيي ،مل يرد به رأيًا سنح له
بل أراد رد القضية إىل القياس ،والجتهاد :افتعال
الريسوين ،ص .7

واضمحل اليش ُء ،إِذا ذهب،
ّ
((( الفك��ر اإلس�لامي تقومي��ه وتجديده :د .محس��ن عبد ((( االضمحالل :هو التبديل،
الس��حابِ ،إذا انقش��ع .العني :للفراهيدي،
اضمحل
َّ
وقيل:
الحميد ،ص .7
ُ
((( دور حري��ة ال��رأي يف الوحدة الفكرية بني املس��لمني ،329/3 :ومعجم مقاييس اللغة :أحمد بن فارس.402 /3 ،
د .عبد املجيد ال َّنجار ،ص .29

((( ليس من اإلسالم :محمد الغزايل ،ص . 110

((( الفكر اإلسالمي وقضايانا السياسية املعارصة :د .أحمد ((( لسان العرب :البن منظور.133 /3 ،
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من جهد يجهد :إذا تعب ،وهو بذل املجهود يف
إدراك املقصود ونيله.
واصطالحاً :هو (اس��تفراغ الفقيه الوسع ،بحيث
يحس من نفس��ه العجز عن املزيد عليه؛ وذلك
لتحصي��ل ظ��ن بحك��م رشع��ي) ( ،)1وعىل هذ
ميكن القول :بأنه ال يكلف املجتهد بنيل الحق
وإصابت��ه بالفع��ل ،إذ ليس ذلك يف وس��عه وال
مبقدوره بس��بب غموضه وخفاء دليله ،بل عليه

أن يبذل الجهد واستفراغ الطاقة يف طلبه ،وليس
فيه تكليف مبا ال يطاق أصال.
ثالثاً :تعريف الفتوى لغة واصطالحاً:
الفتوى لغ ًة  :يقال أفتاه يف األمر :أبانه له ،وأفتى
الرجل يف املسألة واس��تفتيته فيها فأفتاين إفتاء،
وفتوى اس��م يوضع موضع اإلفتاء ،ويقال :أفتاه
يف املس��ألة يفتي��ه إذا أجاب��ه ( ،)2ويق��ال :أفتى
الفقيه يف املسألة إذا بني حكمها ،واستفتيت إذا
سألت عن الحكم ،ويقال ايضاً :الفتيا والفتوى:
الجواب عام يشكل من األحكام(.)3
واصطالحاً :فقد عرفها الشيخ عبد الكريم زيدان
رحمه الله بقول( :واملعنى االصطالحي لإلفتاء
هو املعن��ى اللغوي لهذه الكلم��ة ،وما تتضمنه
من وجود مس��تفت ومفت وإفتاء وفتوى؛ ولكن
بقيد واحد هو أن املس��ألة التي وقع السؤال عن

حكمها تعترب من املسائل الرشعية ،وأن حكمها
املراد معرفته هو حكم رشعي) (.)4
وع�لى هذا فق��د تبني لنا مام تقدم أن االس��تفتاء
يعني الس��ؤال عن أمر أو عن حكم مسألة ،وهذا
الس��ائل يس��مى املس��تفتي ،واملس��ؤول الذي
يجيب ه��و املفتي ،وقيامه بالجواب هو اإلفتاء،
وما يجيب به هو الفتوى ،فاإلفتاء يتضمن وجود
املستفتي واملفتي واإلفتاء نفسه والفتوى.

❊

❊

❊

((( ينظر :الكليات :أبو البقاء الحنفي ،ص .44

((( ينظر :لسان العرب :البن منظور.148-147 /15 ،

((( ينظر :معجم مقاييس اللغة :أحمد بن فارس ((( .474 /4 ،أصول الدعوة :د .عبد الكريم زيدان.141 /1 ،
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واملعاد وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها

المبحث األول

وحكم��ة كلها ،فكل مس��ألة خرجت عن العدل إىل

تغير الفتوى وعالقة اإلجتهاد بها

إىل املفسدة ،وعن الحكمة إىل العبث ،فليست من

•وفيه ثالثة مطالب:

الل��ه بني عب��اده ورحمته بني خلق��ه وظله يف أرضه

الج��ور ،وعن الرحمة إىل ضده��ا ،وعن املصلحة
الرشيع��ة وإن أدخلت فيها بالتأويل ،فالرشيعة عدل

•املطلب األول :قاعدة تغري الفتوى بتغري الزمان وحكمته الدالة عليه وعىل صدق رسوله ﷺ ) (.)1
واملكان وأهميتها.
والب��د من بيان املراد من ه��ذه القاعدة حتى ال يقع
•املطل��ب الث��اين :أس��باب اخت�لاف االجتهاد لب��س يف فهمها ،وحتى ال ينس��ب إىل اإلس�لام ما
املؤدي إىل تغري الفتوى.
هو من براء ألن أحكام الرشيعة تنقس��م إىل قسمني
•املطل��ب الثال��ث :األمثلة التطبيقي��ة عىل تغري أساسيني:
الفتوى.
األول :القطعي��ات وه��ي األح��كام الت��ي مصدرها

•املطلب األول :قاعدة تغ�ير الفتوى بتغري الزمان املب��ارش نصوص القرآن والس��نة النبوي��ة الرشيفة،
واملكان وأهميتها.
كالواجب��ات القطعية مثل وج��وب الصالة والصوم

إن من أصول السعة واملرونة يف الرشيعة اإلسالمية وال��زكاة والحج وبر الوالدي��ن ونحو ذلك ،وكذلك
مجال تغري الفتوى بتغري الزمان واملكان ،وهي قاعدة املنهيات القطعية كاالعت��داء عىل النفس واألموال

صاغه��ا الفقهاء قدميا وتناولها ع��دد منهم بالرشح واألع��راض وارت��كاب الفواحش ما ظه��ر منها وما
والتوضيح ،وهذه القاعدة قاعدة مهمة جدا ،إذ عقد بطن وأكل أموال الناس بالباطل ونحو ذلك(.)2

لها اإلمام اب��ن القيم رحمه الله فصال بقوله( :فصل

يف تغري الفتوى بحسب األمكنة واألزمنة واألحوال
والني��ات والعوائد) ثم قال رحم��ه الله( :هذا فصل

عظيم النفع جدا وقع بس��بب الجهل به غلط عظيم
عىل الرشيعة أوجب من الحرج واملش��قة وتكليف
ما ال س��بيل إليه ما يعلم أن الرشيعة الباهرة التي يف

الثاين :األحكام االجتهادي��ة املبنية عىل املصلحة

أو ع�لى القي��اس أو العرف أو العادة ،وهذا القس��م
ميكن أن يتغري حس��ب املصلحة ألن األصل الذي
يبن��ى عليه أصل متغري س��واء أكان مصلحة أو عادة

((( إعالم املوقع�ين عن رب العاملني :البن قيم الجوزية،
.41 /1

أعىل رتب املصالح ال ت��أيت به فإن الرشيعة مبناها ((( ينظ��ر :املقاصد عند اإلمام الش��اطبي دراس��ة أصولية
وأساس��ها عىل الحكم ومصالح العباد يف املعاش فقهية :محمود عبد الهادي فاعو.135 /2 ،
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أم عرف��ا ،وق��د ذكر اإلمام الش��اطبي رحم��ه الله أن األزمان من األحكام  ،فإمنا هي املبنية عىل العرف
الع��ادات عىل رضبني( :أحدهام :العادات الرشعية والعادة) (.)2

التي أقره��ا الدليل الرشعي أو نفاه��ا ،ومعنى ذلك وعىل ه��ذا فيتنب لنا جلياً أن الرشيعة منزهة عن كل

أن يكون الرشع أمر به��ا إيجابا أو ندبا أو نهى عنها عي��ب ونقص وتبدي��ل ،وأن القاع��دة املذكورة من
كراهة أو تحرميا أو أذن فيها فعال أو تركا .والرضب محاسن الرشيعة ومالءمتها لكل زمان ومكان.

الث��اين :هي العوائ��د الجارية ب�ين الخلق مبا ليس

•املطلب الثاين :أسباب اختالف االجتهاد املؤدي

أبدا كس��ائر األم��ور الرشعي��ة كام قالوا يف س��لب

فف��ي ه��ذا املطلب الب��د أن نع��رف املقصود
باختالف االجتهاد ،وهذا ما يوضحه لنا الش��يخ
محم��د املرعش�لي بقوله( :نعني هن��ا باختالف
االجتهاد :تبدل استنباط املجتهد بتغري ظنه لعلة
تغري الحكم الرشعي ،وه��ذا ما يؤدي إىل فتوى
جديدة تتناس��ب مع املتغ�يرات ،وهو املقصود
بأثر تغ�ير االجتهاد يف الفتي��ا أي تبدل األحكام
باالجتهاد الثاين)(.)3
وإن اخت�لاف االجتهاد وتغريه س��واء أكان عىل
مس��توى املجته��د الواحد ب��أن يتغ�ير اجتهاده
الث��اين عن اجتهاده األول ،أم كان عىل مس��توى
املجتهدين بأن تختلف اجتهاداتهم يف املسألة
الواحدة؛ كل ذلك م��ن رحمة الله تعاىل بعباده،
ويقول األس��تاذ مصطفى الزرق��ا رحمه الله( :قد
يظ��ن بع��ض املتوهم�ين ممن ال عل��م عندهم

يف نفي��ه وإثبات��ه دليل رشع��ي ،فأم��ا األول فثابت

العبد أهلية الش��هادة ،ويف األمر بإزالة النجاس��ات

وطه��ارة التأهب للمناجاة وس�تر العورات ،والنهي
عن الطواف بالبيت عىل العري ،وما أش��به ذلك من

العوائ��د الجارية يف الناس إما حس��نة عند الش��ارع
وإم��ا قبيحة .فإنها من جمل��ة األمور الداخلة تحت

أح��كام الرشع ف�لا تبدي��ل له��ا ،وإن اختلفت آراء
املكلفني فيها) (.)1

وق��د ج��اء يف رشح مجل��ة األح��كام العدلية ( إن

األح��كام الت��ي تتغري بتغ�ير األزمان ه��ي األحكام
املس��تندة عىل العرف والعادة؛ ألن��ه بتغري األزمان

تتغري احتياجات الناس ،وبناء عىل هذا التغري يتبدل
أيض��ا العرف والع��ادة وبتغري الع��رف والعادة تتغري
األح��كام ،بخ�لاف األحكام املس��تندة عىل األدلة
الرشعي��ة التي مل ت�بن عىل الع��رف والع��ادة فإنها

ال تتغ�ير  ،مثال ذلك :ج��زاء القاتل العم��د القتل،

إىل تغري الفتوى.

فه��ذا الحكم الرشعي الذي مل يس��تند عىل العرف ((( درر الح��كام رشح مجل��ة األحكام لع�لي حيدر املادة
رقم (.39 /1 ،) 39

والع��ادة ال يتغري بتغري األزمان ،أما الذي يتغري بتغري

((( املوافقات :لإلمام الشاطبي.488 /2 ،

((( اختالف االجتهاد وتغريه وأثر ذلك يف الفتيا ،د .محمد
املرعشيل ،ص .113
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وال بص�يرة أن اخت�لاف االجته��ادات يف الفقه
اإلسالمي نقيصة ،ويتمنون لو مل يكن إال مذهب
واحد ،وقد يذهبون إىل أبعد من هذا يف أوهامهم
فريون أن اختالف املذاهب قد يوهم تناقضا يف
املص��در الترشيعي ،ودفعا لهذا الوهم الفاس��د
نقول :إن االختالف املذهبي الش��ائن املستكره
الذي ليس له يف األمة إال س��يئات اآلثار إمنا هو
االخت�لاف يف العقائد؛ وأم��ا االختالف الفقهي
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املتج��ددة ،وقد ذك��ر بقوله :أال ت��رى أنهم ملا
جعلوا أن املعامالت إذا أطلق فيها الثمن يحمل
ع�لى غالب النقود ،فإذا كان��ت العادة نقدا معينا
حملنا اإلطالق عليه ،فإذا انتقلت العادة إىل غريه
عين��ا ما انتقلت العادة إليه ،وألغينا األول النتقال
العادة عنه ...إىل أن يقول :بل وال يش�ترط تغيري
الع��ادة ،بل ل��و خرجنا نحن من تل��ك البلد إىل
بلد آخر عوائدهم عىل خ�لاف عادة البلد الذي

يف األح��كام العملية املدنية فه��و من املفاخر
والذخائر؛ ألنه ثروة ترشيعية كلام اتسعت كانت
أروع وأنف��ع وأنج��ع ) ( ،)1وبع��د ذلك ميكن أن
نذك��ر األس��باب املؤثرة يف اخت�لاف االجتهاد،
فمن ذلك:
أوال :الع��رف والعادة :والعرف :هو ما اس��تقرت
النف��وس عليه بش��هادة العقول ،وتلقت��ه الطبائع
بالقبول ،وهو حجة ،وكذا العادة وهي ما اس��تمر
الن��اس عليه عىل حكم العقول وع��ادوا إليه مرة
بعد أخرى.)2( .
وق��د بني اإلمام الق��رايف رحمه الله :ب��أن إجراء
األح��كام الت��ي مدركه��ا العوائد م��ع تغري تلك
العوائ��د ،خالف اإلج�ماع وجهال��ة يف الدين،
ب��ل كل ما ه��و يف الرشيع��ة يتب��ع العوائد يتغري
َ
ُ
ُ َ
َ
َ َ
ّ
الحك��م فيه عند تغري العادة إىل ما تقتضيه العادة يٰق ۡو ِم أ َر َء ۡي ُت ۡم إِن ك
نت عَل ٰى بَ ّي ِ َنةٖ ّمِن َّربِي َو َر َزقنِي م ِۡن ُه
((( املدخ��ل الفقه��ي الع��ام :الش��يخ مصطف��ى الزرق��ا،
.269 /1

((( ينظر :التعريفات :للجرجاين ،ص .152

كن��ا فيه ،وكذلك إذا قدم علينا أحد من بلد عادته
مض��ادة للبلد الذي نحن في��ه؛ مل نفته إال بعادته
دون ع��ادة بلدن��ا ،ومن هذا الباب م��ا روي عن
مال��ك :إذا تنازع الزوجان يف قبض الصداق بعد
الدخول؛ أن القول قول الزوج مع أن األصل عدم
القبض ه��ذه كانت عادتهم باملدين��ة أن الرجل
ال يدخ��ل بامرأته حتى تقبض جمي��ع صداقها،
والي��وم عاداتهم عىل خالف ذل��ك ،فالقول قول
املرأة مع ميينها ألجل اختالف العوائد (.)3
ثاني��ا :من أس��باب اخت�لاف االجته��اد مراعاة
املصلحة :ألن من املعل��وم أن الرشيعة جاءت
ملراع��اة مصالح الب�شر يف املع��اش واملعاد،
وهذا ما دلت عليه النصوص الكثرية فقال تعاىل
َ َ
حكاية عن شعيب عليه السالم ،قال تعاىل :ﵟ قال

ًۡ َ َ ٗ ََٓ ُ ُ َۡ ُ َ َ ُ َ ٓ َۡ
ُ
يد أن أخال ِفك ۡم إِل ٰى َما أن َهىٰك ۡم
رِزقا حسنا ۚ وما أرِ
((( ينظر :اإلح��كام يف متييز الفتاوى عن األحكام :لإلمام
القرايف ،ص .220-218
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َ ۡ ُ ۡ ُ ُ َّ ۡ ۡ َ َ َ ۡ َ َ ۡ ُ
ت َو َما تَ ۡوفِي ِق ٓي اوالً :تغري الفتوى بتغري الحال :وهو ما رواه عبد الله
عن ۚه إِن أرِيد إِلا ٱل ِإصلٰح ما ٱس��تطع ۚ
َّ
هَّ
ت َوِإل َ ۡيهِ أُن ُ
ٱللِ َعلَ ۡيهِ تَ َو َّكلۡ ُ
ِيب ٨٨ﵞ ُﵝهود الآية ﵘﵘﵜ  .ب��ن عمرو بن العاص ريض الله عن��ه قال( :كُ َّنا ِع ْن َد
ب
ا
إِل ِ ۚ
َال :يَا َر ُس َ
اب فَق َ
ول الل ِه ،أُقَبِّ ُل َوأَنَا
فأن احكام الرشيعة مشتملة عىل حكم ومصالح ال َّنب ِِّي ﷺ ،فَ َ
جا َء شَ ٌّ
خ فَق َ
صائِ ٌم ؟ ق َ
صائِ ٌم
جا َء شَ ��يْ ٌ
َال :أُقَبِّ ُل َوأَنَا َ
صالح��ة ألن تتفرع منها أح��كام مختلفة الصور َ
َال :الَ ،فَ َ
َال :فَ َنظَ َر بَ ْعضُ َنا إِلىَ بَ ْع ٍ
َال َر ُس ُ
ض ،فَق َ
َال :نَ َع ْم ق َ
متحدة املقاصد ،وأن املصالح واملفاس��د التي ؟ ق َ
ول
ت لِ َم نَظَ َر بَ ْعضُ ُك ْم إِلىَ بَ ْع ٍ
ض ،إِ َّن
تعترب مقياس��ا لألمر والنهي يف الرشع اإلسالمي الل ِه ﷺ :قَ�� ْد َعلِ ْم ُ
خ يمَ ْلِ ُك نَف َْس ُه)( .)2فقد اختلفت فتوى النبي ﷺ
هي التي املتفقة أو املتنافية مع مقاصد الرشيعة ،الشَّ يْ َ
وإن من أول مقاصد الرشيعة صيانة الرضوريات يف حكم واحد ،وذلك الختالف الحالني.
الخمسة للحياة البرشية ،وهي :الدين ،والنفس ،ثانياً :تغري الفتوى بسبب تغري الزمان :ما ورد يف عهد
والعقل ،والنس��ل ،واملال ،ثم ضامن ما س��واها س��يدنا عثامن ريض الله عنه أنه أم��ر بالتقاط ضالة
من األمور التي تحتاج إليها الحياة الصالحة مام اإلبل فقد روى مالك يف املوطأ ابن ش��هاب يقول:

َ��ت ضَ َو ُّال ا ِ
َّاب إِ ِبالً
خط ِ
إلبِلِ فيِ َز َمانِ ُع َم َر بْنِ الْ َ
دون تل��ك األركان الرضورية يف أهميتها ،وتلك (كَان ْ
حتَّ��ى إِذَا كَا َن َز َما ُن
ح ٌدَ ،
األركان الخمس��ة ق��د اتفق��ت الرشائ��ع اإللهية ُم َؤبَّلَ�� ًة تتَ َنات َُج ،الَ يمَ َ ُّس�� َها أَ َ
عىل وج��وب احرتامها وحفظها ،ف��كل ما يؤيد ُعثْ�َم�اَ َن بْنِ َعفَّانَ ،أَ َم َر مبَ ْعرف ِت َه��ا وتعريفها ،ث ُ َّم تُبَاعُ،
ص ِ
احبُ َها ،أُ ْع ِط َي ثمَ َ َن َها) ( ،)3فقد رأى سيدنا
جا َء َ
هذه املقاصد الرشعية ويس��اعد ع�لى تحقيقها فَ ِإذَا َ

فه��و مصلح��ة مطلوب��ة ،وكل م��ا ينافيه��ا فه��و عثامن ريض الله عنه أن التقاط ضالة اإلبل أوىل من
إرس��الها ترعى الشجر وترد املاء ألنه رأى يف زمانه
مفسدة ممنوعة (.)1
•املطل��ب الثال��ث :األمثل��ة التطبيقي��ة عىل تغري تبدال يف حالة الناس أورث خوفا عىل أموال الرعية
من أن متتد إليها ي��د الخيانة ،فكانت املصلحة يف
الفتوى.

ويف خت��ام هذا املبحث ال بد من ذكر بعض األمثلة أمره بالتقاطها وتعريفها كسائر األموال(.)4

التي تدل عىل تغري الفتوى حس��ب ما يقتضيه األمر ((( رواه أحمد يف مس��نده :مس��ند املكرثين من الصحابة،

يف الزمان واملكان.

مس��ند عبد الله الله بن عم��رو بن العاص ريض الله عنهام،

رقم الحديث (.351 /11 ،)6739

((( ينظ��ر :املوافق��ات :لإلمام الش��اطبي ،4/2 ،ومقاصد ((( رواه اإلم��ام مال��ك يف املوط��أ :كتاب الره��ون ،باب
الرشيعة :للطاهر بن عاش��ور ،ص  ،273واملدخل الفقهي ضوال اإلبل ،رقم الحديث (.501 /2 ،)2981

العام :للش��يخ مصطف��ى الزرقا ،102 /1 ،وأص��ول الفقه ((( :ينظر :رف��ع الحرج يف الرشيعة اإلس�لامية :د .يعقوب
للشيخ محمد أيب زهرة ،ص .244

الباحسني ،ص .362
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ثالثاً :تغري الفتوى بس��بب املصلحة :ال خالف بني

المبحث الثاني

العل�ماء األجري الخاص -هو الذي يعمل لش��خص
واح��د -ال ض�مان عليه عن��د التل��ف إال أن يتعدى

ويفرط فإن��ه يضم��ن ،وأما األجري املش�ترك -وهو
الذي يعمل للجميع كالخي��اط -فريى الجمهور أنه
ال ض�مان عليه إال بالتع��دي؛ وأما اإلمام مالك فقد
اختلفت فتواه عن الجمهور ورأى أنه يضمن ولو مل

يتع��د إال إذا قامت البينة عىل التلف من غري تعدي،

وعمدته يف ذلك املصلحة املرسلة ،ووجه ذلك أن
األجري املش�ترك إذا مل يضمن الستهان باملحافظة

عىل أمتعة الناس وأموالهم(.)1

❊

❊

❊
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المسائل اإلجتهادية ودور التكييف
الفقهي واإلجتهاد الجماعي فيها
•وفيه ثالثة :

•املطل��ب األول :منه��ج األمئ��ة يف النظ��ر يف
املسائل االجتهادية.

•املطل��ب الث��اين :دور التكيي��ف الفقه��ي يف
االجتهاد.

•املطل��ب الثال��ث :االجته��اد الجامعي ومدى
الحاجة إليه.

•املطل��ب الرابع :مرشوعية االجتهاد الجامعي،
وأمثلته يف العرص الحارض.

•املطل��ب األول :منه��ج األمئ��ة يف النظ��ر يف
املسائل االجتهادية.

لقد سار السلف الصالح ابتداء من الصحابة األجالء
عليهم رضوان الله ،ومن جاء بعدهم عىل منهج عام

واضح جيل يف التعامل مع املسائل االجتهادية يف
كل نازلة مل يرد فيها نص من الرشع ،وذلك بالتدرج

من خالل األصول الثابتة التي تبنى عليها األحكام،
وهذا املنهج هو الذي أقره رسول الله ﷺ ملا بعث

ض
مع��اذا إىل اليمن وس��أله( :كَيْ َف ت َ ْق�ِض�يِ إِ ْن َع َر َ
اب الل ِه .ق َ
((( ينظ��ر :بداي��ة املجته��د و نهاية املقتصد :البن رش��د ل ََك قَضَ ا ٌء؟ “ق َ
َال :فَ ِإ ْن لَ ْم
َال :أَقْ�ِض�يِ ِب ِكتَ ِ
َال :فَب ُِس َّن ِة َر ُسو ِل الل ِه ق َ
اب الل ِه؟ ق َ
القرطبي.232 /2 ،
َال :فَ ِإ ْن
يَ ُك ْن فيِ كِتَ ِ
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لَ ْم يَ ُك ْن فيِ َس�� َن ِة َر ُس��و ِل الل ِه؟ ق َ
َال :أَ ْجتَ ِه ُد َرأْيِي َولاَ
ص ْدرِي فَق َ
آلُو .ق َ
ح ْم ُد لِلَّ ِه ال َِّذي حيث ال يلجأ إىل القياس أو غريه من األدلة إال عند
ب َ
َ��ال“ :الْ َ
َال :فَضرَ َ َ
سادس��ا :أن ينظ��ر بعد ذل��ك يف قي��اس النصوص

َوف ََّق َر ُس َ
ول َر ُس��و ِل الل ِه ﷺ لِماَ يُ ْرضيِ َر ُسولَ ُه)) ( ،)1فقدان النص من الكتاب والسنة ،وأن يعترب القواعد
وميكن تلخي��ص منهج األمئة للنظر يف املس��ائل األصولية املستنبطة من مفهوم النص وداللته.

االجتهادية من خالل النقاط التالية:

س��ابعا :اس��تنباط األحكام الرشعي��ة ومعرفة الحق

إىل صحة النتائج ،وأقرب طريق للوصول إليها.

وعىل هذا النس��ق أيضا سار األمئة األربعة رحمهم

أوال :اختي��ار األدلة الصحيحة القوي��ة ،فهذا أدعى منها (.)3

ثانيا :أن ينظر املجتهد يف الكتاب والسنة املتواترة الل��ه يف النظ��ر واالس��تنباط؛ إال أن هن��اك بع��ض
وه�ما عىل رتب��ة واحدة ألن كل واح��د منهام دليل االخت�لاف يف تقديم بع��ض األدل��ة واعتبار بعض

قطعي.

القواع��د ،فمثالً ما أثر عن اإلم��ام أيب حنيفة رحمه

دليل قاطع ال يقبل النسخ وال التأويل.

(إين آخ��ذ بكت��اب الل��ه إذا وجدته ،ف�ما مل أجده

ثالث��ا :أن ينظر املجتهد بعد ذلك إىل اإلجامع ،فإنه الله مقولت��ه التي توضح أص��ول مذهبه حيث قال:
رابعا :تحليل تلك األدل��ة تحليال علميا يبني دالئل فيه أخذت بس��نة رس��ول الله ﷺ واآلث��ار الصحاح
النص وتفسرياته ومفهوماته بتجرد وموضوعية كاملة عنه التي فش��ت يف أيدي الثق��ات ،فإذا مل أجد يف

دون حجر أو تضييق أو تخري(.)2

كتاب الله وال يف س��نة رسول الله ﷺ أخذت بقول

خامس��اً :أن ينظ��ر املجتهد يف أخب��ار اآلحاد ،فإن أصحابه من شئت ،وأدع من شئت ،ثم ال أخرج عن
عارض خرب خ��اص عموم كتاب أو س��نة فالراجح قولهم إىل قول غريهم ،فإذا انتهى األمر إىل إبراهيم

أن��ه يخصصهام؛ كام ينظر يف حم��ل املطلق عىل والشعبي والحسن وابن سريين وسعيد بن املسيب
املقيد واملجمل عىل املبني ،ويعترب النسخ إذا علم فعيل أن أجتهد كام اجتهدوا)(.)4

التاريخ للوصول إىل جمع مناس��ب حال التعارض وع�لى هذا فأن اإلمام أبا حنيفة رحمه الله كان يعترب

بني األدلة.

الكتاب والس��نة املطهرة وأق��وال الصحابة -عليهم

((( رواه اإلمام أحمد يف مسنده :مسند األنصار ،من حديث ((( ينظر :الترشيع والفقه يف اإلس�لام :للشيخ مناع القطان
معاذ ب��ن جبل ريض الل��ه عنه ،رقم الحدي��ث ( ،)22100ص  331وم��ا بعدها ،وعلم أصول الفق��ه وخالصة تاريخ
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س��حائب الرضوان -م��ن أصول مذهب��ه ،وال يحيد أيضاً بأنه( :تصنيف املس��ألة تحت ما يناس��بها من
ع��ن ذلك؛ إال أنه يف حال عدم توفر يشء من ذلك النظ��ر الفقه��ي) ( ،)3فه��ذه التعريف��ات يف الحقيقة

فإن��ه اعترب بعض األصول الت��ي يحتاجها الفقيه يف متقارب��ة يف معناها ،ولع��ل أقربها إىل املقصود يف
االستنباط.

نظ��ري هو التعريف الثالث ألنه ربط املس��ألة ربطا

•املطل��ب الث��اين :دور التكيي��ف الفقه��ي يف فقهيا رشعيا فأخرج بذلك باقي العلوم.
االجتهاد.

ومب��ا أن التكييف الفقهي الذي ينبني عليه االجتهاد

يعترب مصطلح التكيي��ف الفقهي من املصطلحات خاضع ملا تق��دم من التصوي��ر والتخريج وتحقيق
الحادث��ة الت��ي مل يذكره��ا العلامء الس��ابقون بهذا املناط ،وه��ذه األمور تتفاوت من مجتهد إىل آخر،
اللفظ ،وإمنا ذك��روه بألفاظ مقارب��ة منها« :تصوير بحس��ب تفاوت درجات االس��تنباط؛ لذا كان ذلك
املسألة» أو «تصور املسألة» ،ومن ذلك قولهم يف التفاوت داعيا إىل اختالف وجهات نظر املجتهدين

القاع��دة« :الحكم عىل اليشء فرع عن تصوره» ،أو حس��ب ما يظهر من عميلة التكييف الفقهي ،ونظرا

«التخريج» سواء أكان تخريج الفروع عىل األصول ،ألهمي��ة التكييف الفقهي ،ورضورة الدقة فيه س��عياً
أم تخري��ج الف��روع عىل الف��روع ،وه��و نقل حكم لوصول املجتهدين إىل أدق النتائج وأصوبها كانت

مسألة إىل ما يش��ابهها والتسوية بينهام ،أو «تحقيق الحاجة ماسة إىل وضع ضوابط ينبغي مراعاتها عند

املناط» وهو النظر واالجتهاد يف معرفة وجود العلة القيام بالتكييف الفقهي( ،)4ومن هذه الضوابط التي
يف آحاد الصور سواء أكانت العلة معروفة بالنص أم يجب عىل املجتهد مراعاتها هي:

باالستنباط(.)1

اوالً :إن يك��ون التكيي��ف الفقه��ي مبني��ا عىل نظر

وق��د تنوعت العبارات يف تعريف التكييف الفقهي صحي��ح معترب ألص��ول الترشي��ع ،فتكي��ف النازلة
فقيل :هو (تحرير املس��ألة وبيان انتامئها إىل أصل بأقرب األصول الش��بيهة له��ا لتأخذ بعد ذلك حكم

معني معترب) (.)2

ذل��ك األص��ل ،ف�لا تكي��ف ع�لى أس��اس الهوى

وعرفه الشيخ مسفر القحطاين بأنه( :التصور الكامل والتش��هي ،فيصبح الحرام حالال ،والحالل حراما،
للواقع��ة وتحرير األصل ال��ذي تنتمي إليه) ،وعرف

((( منهج اس��تنباط أح��كام النوازل الفقهي��ة املعارصة :د.

((( ينظ��ر :املنخ��ول :لإلم��ام الغ��زايل ،ص  ،600وأدب مسفر القحطاين ،ص .354

املفتي :البن الصالح ،ص  ،100ومنهج اس��تنباط أحكام ((( ينظر :الرد عىل من أخلد إىل األرض :لإلمام السيوطي،

النوازل الفقهية املعارصة :د .مسفر القحطاين ،ص .356
((( معجم لغة الفقهاء :محمد رواس قلعجي ،ص .143

ص  ،181ومنهج استنباط أحكام النوازل الفقهية املعارصة:
د .مسفر القحطاين ،ص .354
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أو تكي��ف عىل أوهام وتخي�لات أو أمور عارضة أو

ظنون فاسدة.

يعت�بر مصطل��ح االجته��اد الجامع��ي مصطلح��ا

مع��ارصا ً مل يفرد له العلامء الس��ابقون بحثا خاصاً،

ثانيا :بذل الوسع يف تصور الواقعة التصور الصحيح أو باباً مس��تقالً من أبواب أص��ول الفقه ،وإمنا جاء

الكامل؛ ألن الحكم عىل اليشء فرع عن تصوره .

الحدي��ث عن��ه ضمن مس��ائل متفرق��ة يف أكرث من

ثالث��ا :تحصي��ل املجته��د امللك��ة الفقهي��ة يف موضوع.

اس��تحضار املس��ائل وإلحاقه��ا باألص��ول ،فال بد وميك��ن أن يع��رف االجته��اد عن اه��ل اللغة :وهو

م��ن الوقوف مع ه��ذا املصطلح امله��م يف قضية أصله املش��قة وهو مأخ��وذ من الجه��د بالفتح أي
االجتهاد وه��و -امللكة الفقهي��ة -فاملجتهد أحوج بل��وغ الغاي��ة يف طلب أمر معني م��ن قولك :اجهد

ما يكون إليها خصوصا يف املسائل التي من شأنها جهدك(.)3

أن تكون خفية ،فتع��رف امللكة الفقهية بأنها :صفة ويف االصطالح :فق��د عرف األصولي��ون االجتهاد
يقتدر بها عىل استنتاج األحكام من مآخذها ( ،)1وقد بتعريفات كثرية مع اختالف العبارات فيه وكثري منها

ذكر أهل العلم بأن امللكة إمنا تأيت بأحد أمرين:

ال يس��لم من اعرتاض ،لكن لعل من أنسبها وأقربها

األول :هب��ة من الله س��بحانه وتع��اىل مين بها عىل إىل الصواب وأسلمها من االعرتاض تعريف لإلمام

من يش��اء من عباده ،وهذه ال حيلة للعبد بها إال أنه الش��وكاين رحم��ه الله ،فقد ع��رف االجته��اد بأنه:
يس��أل الله تعاىل أن يهبها له ويرزق��ه إياها ،ويعمل ( ب��ذل الوس��ع يف نيل حكم رشع��ي عميل بطريق

بأسبابها من تقوى الله تعاىل ،وأكل الحالل الطيب االستنباط)(.)4

وق��د يت�بن لنا مام س��بق أن مج��ال االجته��اد هو

ونحو ذلك.

الث��اين :الدرب��ة وامل��ران ،ويكون ذل��ك بالتدريب األح��كام العملية التي مل يأت فيه��ا نص قاطع من
والتمري��ن عىل عملي��ة التخريج وطرق االس��تنباط كتاب الله تعاىل أو س��نة النب��ي ﷺ ،فيحتاج الفقيه

وكرثة النظر يف الكتب

()2

معها إىل استنباط وبذل جهد للوصول إىل الحكم.

•املطل��ب الثال��ث :االجته��اد الجامع��ي ومدى وأما بالنس��بة لألحكام العلمية التي يس��ميها بعض
الحاجة إليه.

((( ينظ��ر :تكوين امللك��ة الفقهية للدكت��ور محمد عثامن
شبري العدد  ،72ص .9

العل�ماء "القطعيات" وهي األس��س الك�برى التي
يلتقي املسلمون عليها ،ويبنون عليها وحدتهم مهام

((( ينظر :معجم مقاييس اللغة :أحمد بن فارس ص ،210

((( ينظ��ر :منه��ج اس��تنباط أح��كام الن��وازل يف الفقهي��ة ولسان العرب :البن منظور.134/3 ،
املعارصة :د .مسفر القحطاين ،ص .370

((( إرشاد الفحول :لإلمام الشوكاين.205 /2 ،
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تناءت ديارهم وتنوعت أجناسهم يف مصادر الدين ومتابعات ق��د تفني أعامرا وأحقابا ل��و تركت ألفراد

األصلية وأصول��ه امللية ،فتوحيد الله والش��هادتان وأعالم معينني ،فليس هناك من س��بيل سوى اعتامد
وأركان اإلس�لام ،وأصول الرشيعة وقواعدها الكلية الجامعي��ة االجتهادي��ة القامئ��ة عىل عم��ل الخرباء
والرضوري��ات الخمس التي ت��دور عىل املحافظة واس��تنباط الفقه��اء ،ودور املؤسس��ات العلمي��ة
عليه��ا أح��كام الرشيعة ،واألخالقي��ات والفضائل ،والجامعية الرشعية ،واالس��تئناس بالعلوم واملعارف

وحجية الكتاب والسنة واإلجامع؛ هي أمور مسلمة العرصي��ة ،وق��د دع��ا إىل ه��ذا الكثري م��ن العلامء

قد ال يتطرق إليها خالف ،وال يحوم حولها اختالف ،والفقهاء واملصلحني الذين رأوا يف االجتهاد الفردي
وهي أوعية رحيبة تحوي جميع الفروع والجزئيات ،عجزه عن املعالجة الش��مولية للعرص وأحواله عىل
وتصب فيها جميع املس��تجدات والواقعات ،وهذه الرغم من أهميته املعتربة يف اإلفتاء) (.)2

املس��لامت مبنزلة الدين املشرتك بني األنبياء ليس ويرى الش��يخ عب��د الوهاب خالف رحم��ه الله :أن

ألحد الخروج عليه ألبته ،فهي فوق مستوى الخالف االجته��اد الجامع��ي ال ب��د أن يتوافر في��ه رشطان:
والج��دل ،فكل املس��لمني يؤمنون به��ا ،ويذعنون األول :أن يتواف��ر يف كل ف��رد م��ن أف��راد الجامعة

له��ا ،ويرجعون إليها ،وتجمع بني املس��لمني علام رشائ��ط االجته��اد ومؤهالت��ه ،والثاين :اس��تخدام

واعتقادا ً وعمالً ،ملتقي�ين عىل روح االجتامع ونبذ الطرق والوس��ائل التي مهدها اإلس�لامي لالجتهاد
التفرق والنزاع(.)1

بالرأي واالستنباط فيام ال نص فيه ،فقال رحمه الله:

وأم��ا القول عن أهمية االجته��اد الجامعي وخاصة (فبالرشط األول تنفى الفوىض الترشيعية وتش��عب
يف عرصن��ا الحايل ،وذل��ك ألن��ه (رضورة قصوى ،االختالفات ،وبالرشط الثاين يؤمن الشطط ،ويسار

ومقصد جليل يف حد ذاته؛ ليس لكرثة املش��كالت عىل س��نن الش��ارع يف ترشيعه وتقنين��ه)( ،)3كام أن
والوقائع الجزئية التي ليس��ت لها أحكام فقط ،وإمنا االجته��اد الجامعي يف األمور العامة يقي األمة من

لوجود الظواهر املعق��دة واألوضاع العامة التي هي مشاكل االختالف الذي ينتج عن اختالف اآلراء(.)4
فوق جزئيات تلك املش��كالت والوقائع ،ولضخامة

حج��م الهيمنة األجنبية التي ترك��ت آثارها يف بعض ((( االجته��اد املقاصدي حجيته -ضوابط��ه :د .نور الدين

أمناط التفكري والس��لوك لدى ش��عوب اإلسالم التي الخادمي ،ص 235

هي يف أش��د الحاجة إىل اس��تفراغ منقط��ع النظري ((( ،مص��ادر الترشي��ع اإلس�لامي فيام ال نص فيه :الش��يخ
عبد الوهاب خالف ،ص 13

((( ينظ��ر :أصول مذهب اإلمام أحمد :د .عبد الله الرتيك ((( ،ينظ��ر :االجته��اد الجامع��ي ودور املجام��ع الفقهية:
ص .721

د .شعبان محمد إسامعيل ،ص .28
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•املطلب الرابع :مرشوعية االجتهاد الجامعي.

لق��د دلت األدلة الرشعية ع�لى أن هذا النوع من
االجته��اد من��دوب إليه ومرغب في��ه ،فمن تلك
األدلة:
 -1ما جاء يف القرآن الكريم من األمر بالش��ورى
والحض عليها ،وال ش��ك أن املش��اورة مقدمة
لالجته��اد الجامعي ،والصدور ع��ن رأي واحد
َ َ
َ
َ
َۡ
هَّ
ق��ال تعاىل :ﵟ فب ِ َما َرحم��ةٖ ّم َِن ٱللِ ل ِن�
�ت ل ُه ۡمۖ َول ۡو

ُ َ َ ًّ َ َ ۡ َ ۡ
َ َ ُّ ْ ۡ َ ۡ َ
�ت فظا غل ِي��ظ ٱلقل�
كن�
�ب لٱنفضوا مِ��ن حول ِك ۖ
ِ
َ
َۡۡ َ َ
َ ۡ ُ َُۡ ۡ َ ۡ ۡ
َ ُ
ٱس َتغفِ ۡر ل ُه ۡم َوشاوِ ۡره ۡم فِي ٱلأم ِرۖ فإِذا
فٱعف عنهم و
ۡ
ّ
َ
ُ
َ َ ۡ َ َ َ َ َّ ۡ َ هَّ
ب ٱل ُم َت َوكِل َ
ٱلل يحِ ُّ
ٱللِ إ َّن هَّ َ
ِين ١٥٩ﵞ
عزمت فتوكل على ۚ ِ

ﵝآل ع ِۡم َران الآية ﵙﵕﵑﵜ ،وقال س��بحانه وتعاىل يف س��ورة
ٱلصلَ ٰوةَ
اموا ْ َّ
ٱس َت َ
ِين ۡ
جابُوا ْ ل َِر ّبه ۡم َوأَقَ ُ
بالشورى :ﵟ َوٱلَّذ َ
ِِ

َ َ ۡ ُ ُ ۡ ُ َ ٰ َ ۡ َ ُ ۡ َ َّ َ َ ۡ َ ٰ ُ ۡ ُ ُ َ
وأمرهم ش��ورى بينهم ومِما رزقنهم ينفِقون ٣٨ﵞ

ُّ
ﵝالش َورى الآية ﵘﵓﵜ.
 -2م��ا جاء من فعل النبي ﷺ ،فق��د ثبت أنه قد
ش��اور أصحابه يف حوادث متعددة مام مل ينزل
عليه فيه وحي ؛ كمش��اورته له��م يوم بدر ،ويف
األس��ارى وغري ذلك ،حتى قال أبو هريرة ريض
حا ِب ِه ِم ْن
الله عنهَ :ما َرأَيْ ُ
ح ًدا أَكْثرَ َ ُمشَ ا َو َر ًة لأِ َ ْ
ص َ
ت أَ َ
َر ُسو ِل اللَّ ِه ﷺ)(.)1
 -3روى الطرباين عن ع�لي ريض الله عنه قال:
يا رس��ول الله أرأيت إن عرض لنا أمر مل ينزل فيه

ج َعلُونَ ُه
قرآن ومل يخصص فيه سنة منك؟ قال( :ت َ ْ
ني َولاَ تَقْضُ ونَ ُه
شُ ��و َرى بَينْ َ الْ َعاب ِِدي َن ِم�� َن الْ ُم ْؤ ِم ِن َ
ح ًدا لَ ْم يَ ُك ْن
ت ُم ْس��تَ ْ
ي َ
اص ٍة ،فَلَ ْو كُ ْن ُ
بِ�� َرأْ ِ
خ َّ
خلِفًا أَ َ
ح َّق ِب ِه ِم ْن َك ل ِق َد ِم َك فيِ الإْ ِ ْسلاَ ِم)(.)2
أَ َ
 -4وهك��ذا الصحابة ريض الل��ه عنهم قد طبقوا
مبدأ الش��ورى ،فهذا عمر ريض الله عنه كان إذا
نزل��ت به نازلة ليس عنده فيه��ا نص عن الله وال
عن رس��وله جمع لها أصحاب رسول الله ﷺ ثم
جعلها شورى بينهم(.)3
وأم��ا عن أمثل��ة لالجتهاد الجامع��ي يف العرص
الح��ارض ،فق��د تق��دم ذك��ر أهمي��ة االجته��اد
الجامعي خصوصا يف هذا العرص الذي تنوعت
فيه املش��كالت وازدادت النوازل يوما بعد يوم،
وتعق��دت األوضاع؛ مام اس��تدعى دراس��ة هذه
الوقائع دراسة رشعية تأصيلية ،وهذا ال يكون إال
عن طريق الجامعية االجتهادية ،فمن هنا تنادى
العلامء برضورة االجتهاد الجامعي.
وم��ن هن��ا (نبت��ت فك��رة إنش��اء مجم��ع فقهي
يض��م نخبة من فقهاء الع�صر يف مختلف البالد
اإلس�لامية يكون له مكتب دائم ودورات اجتامع
س��نوية تق��دم فيه��ا البح��وث ،وتناق��ش قضايا
الس��اعة ،وتقرر فيها الحلول املناس��بة يف ضوء
((( رواه اإلم��ام الط�براين يف معجم��ه :ب��اب الع�ين ،من

((( رواه ابن حبان يف صحيحه :باب ذكر ما يستحب لإلمام حديث عكرمة عن ابن عباس ريض الله عنهم ،رقم الحديث
اس��تعامل املهادنة بينه وبني أعداء الله إذا رأى باملس��لمني (.371 /11 ،)12042

ضعفا يعجزون عنهم ،رقم الحديث (.217 /11 ،)4872

((( ينظر :إعالم املوقعني :البن القيم الجوزية.84/1 ،
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أصول الرشيعة ومقاصدها العامة ،وآراء الفقهاء

الخاتمة

الس��ابقني وحاج��ة الع�صر)( ،)1وق��د ذكر جمع

م��ن العلامء اقرتاح��ات حول املجم��ع الفقهي
املنشود من خالل ضوابط منها:
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بعد هذه الجولة املباركة يف هذا البحث ،عىس أين

 -1أن يتك��ون املجمع م��ن العلامء املجتهدين ق��د وفقت في��ه ،ولكن ال بد أن أس��جل أهم النتائج
يف الع��امل اإلس�لامي مم��ن جمعوا ب�ين العلم التي توصلت إليها ،فقد أوجزتها يف النقاط اآلتية:

الرشعي والدراية بالواقع.

 -1إن خ�ير ما ميثل مب��دأ االجته��اد الجامعي يف

 -2أن يضم املجمع من كل قطر إس�لامي أشهر الوق��ت الحارض هو املجامع الفقهية ،فإن جهودها
مش��كورة من خ�لال إس��هامها يف بح��ث كثري من
فقهائه الراسخني يف العلم.
 -3أن يض��ع املجم��ع نظام��ا تأسيس��يا يوضح القضايا الفقهية املس��تجدة التي ته��م الناس ،ومع
األس��س العامة لتكوينه ،ويضع له كل فرتة خطة ذل��ك فإن املؤم��ل منها أكرث وأكرث م�ما له دور يف

يحدد فيها ما س��يقوم به م��ن األعامل من خالل وقاية املسلمني.
 -2ومن محاس��ن الرشيعة اإلس�لامية؛ هي دعوتها
لجان للعمل ،ومراكز للبحث.
 -4أن يك��ون هن��اك اتف��اق ب�ين األعض��اء إىل فتح باب االجتهاد ،والتي يجعلها قابلة للتطبيق
ع�لى تحدي��د مع��امل املنهجي��ة التي يس�يرون يف كل زمان ومكان ،ف�ما ضاق ذرعها بجديد ،وال
عليه��ا يف اجتهاداته��م واس��تنباطاتهم الفقهي��ة قع��دت ع��ن الوفاء مبطل��ب ،ب��ل كان عندها لكل
ويلتزمون بها ،وذل��ك من خالل أصول الترشيع مش��كلة ع�لاج ،فبقيت حية تس��اير أح��وال الناس

ومناهج السلف.

ومتطلباتهم.

املجتهدين ،فهو أقرب للصواب(.)2

واس��ع بل ه��و يف نظري -والله أعل��م -دعوة للطعن

 -5وال بد من أن يتخذ القرار يف املجمع بإجامع  -3إن الرشيع��ة اإلس�لامية ال تدع��و إىل قف��ل باب
أعضائه ،وعند اختالفهم يؤخذ برأي األغلبية من االجتهاد ؛ ألنها دعوة إىل الجمود الفقهي ،وتحجري
يف اإلسالم والنيل منه؛ ألن الزمان إذا تقدم وتطورت

وس��ائله وتعقيداته واستجدت وقائع تحتاج إىل نظر

((( املدخل الفقهي العام :للشيخ مصطفى الزرقا. 248/1 ،

وإصدار حكم رشعي لها ،ومل يقم املسلمون بذلك؛

((( ينظر :منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية املعارصة ،اتهموا أنهم (ضد كل جديد) ،ويحاربون التطور ،وال
د .مسفر القحطاين ،ص  254وما بعدها
شك أن هذا فيه خطر كبري عىل اإلسالم وأهله.
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 -4إن من االمور الس��ائغة التي ال محذور فيها ،وقد

تؤدي إىل تغري الفتوى هو التطور ،وال يكون نقيصة

المصادر والمراجع

عىل املجتهد يف ذلك م��ا دام يف إطاره الصحيح؛

ألن ذلك مل يقع بالتش��هي والهوى ،وإمنا وقع عن  -القرآن الكريم .

علة تغري الحكم الرشعي ،فهو يف الحقيقة اختالف  -1االجته��اد الجامع��ي ودور املجامع الفقهية يف

تنوع ال اختالف تضاد.

❊

تطبيقه ،د .ش��عبان محمد إسامعيل ،ن :دار البشائر

❊

❊

اإلسالمية -بريوت ،لعام 1418هـ.

 -2االجتهاد املقاصدي حجيت��ه -ضوابطه ،د .نور
الدين الخادمي ،ن :مكتبة الرش��د -الرياض ،ط-1-

لعام 1426هـ.

 -3اإلحس��ان يف تقريب صحيح ابن حبان :محمد

ب��ن حبان بن أحم��د بن حبان ب��ن معاذ ب��ن َم ْعب َد،
التميمي ،أبو حاتم ،الدارمي ،البُستي (ت354 :هـ)،

تح :شعيب األرنؤوط ،ن :مؤسسة الرسالة ،بريوت،

ط -1-لعام  1408هـ.

 -4اإلح��كام يف متيي��ز الفت��اوى ع��ن األح��كام
وترصف��ات القايض واإلم��ام :أبو العباس ش��هاب

الدي��ن أحمد بن إدريس بن عب��د الرحمن املاليك

الش��هري بالق��رايف (ت 684 :هـ) ،ن :دار البش��ائر
اإلسالمية للطباعة والنرش والتوزيع -بريوت ،ط-2-

لعام  1416هـ.

 -5اخت�لاف االجتهاد وتغريه وأثر ذل��ك يف الفتيا،
د .محمد املرعش�لي ،ن :مجد املؤسسة الجامعية
للدراسات ،بريوت ،د .ط ،لعام1424هـ.

 -6أدب املفتي واملستفتي :عثامن بن عبد الرحمن،
أب��و عمرو ،تقي الدين املعروف بابن الصالح (ت:
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643ه��ـ) ،ت��ح :د .موفق عبد الله عب��د القادر ،ن :النم��ري القرطب��ي (ت463 :ه��ـ) ،ن :دار الكت��ب

مكتبة العلوم والحكم  -املدينة املنورة ،ط -3-لعام العلمية – بريوت ،د .ط.
1423هـ.

 -14بداي��ة املجته��د ونهاية املقتصد :أب��و الوليد

 -7إرش��اد الفح��ول إيل تحقي��ق الح��ق م��ن علم محم��د ب��ن أحمد ب��ن محمد ب��ن أحمد بن رش��د
األص��ول :محمد بن ع�لي بن محمد ب��ن عبد الله القرطبي الش��هري بابن رشد الحفيد (ت 595 :هـ)،

الش��وكاين اليمن��ي (ت1250 :ه��ـ) ،تح :الش��يخ ن  :مطبعة مصطفى الب��ايب الحلبي وأوالده ،ط-4-
أحم��د عزو عناية ،ن :دار الكتاب العريب -دمش��ق ،لعام1395 ،هـ.

ط -1-لعام 1419هـ.

 -15تجدي��د الفك��ر اإلس�لامي :د .محس��ن عب��د

 -8األزمة الفكريّة املعارصة :د .طه جابر العلواين ،الحمي��د؛ ن :املعه��د العامل��ي للفكر اإلس�لامي،
ن :ال��دار العاملي��ة للكت��اب اإلس�لامي -الرياض ،فريجينيا ،د .ط ،لعام 1996م .

واملعهد العاملي اإلسالمي ،ط  -2-لعام 1992م -16 .الترشيع والفقه اإلسالمي :الشيخ مناع القطان،

 -9أصول الدعوة :عبد الكريم زيدان ،ن :مؤسس��ة ن :مكتبة وهبة -القاهرة ،ط -5-لعام 1422هـ.

الرسالة ،ط -9-لعام 1421هـ.

 -17التعريف��ات :ع�لي ب��ن محمد بن ع�لي ألزين

الفكر العريب -القاهرة ،لعام 1417هـ.

العل�ماء بإرشاف الن��ارش ،ن :دار الكت��ب العلمية-

 -10أصول الفقه ،للش��يخ محمد أيب زهرة ،ن :دار الرشيف الجرج��اين (ت816 :ه) ،تح :جامعة من
 -11أصول مذهب اإلمام أحمد :د .عبدالله الرتيك ،بريوت ،ط -1-لعام 1983م .

ن :مؤسسة الرسالة -،بريوت ،ط -4-لعام 1416هـ -18 .تكوين امللكة الفقهية ،د .محمد ش��بري ،العدد
 -12إع�لام املوقع�ين عن رب العامل�ين :أبو عبد  72من كتاب األمة1420 ،هـ.

الل��ه محمد بن أيب بك��ر بن أيوب املع��روف بابن  -19تهذي��ب األس�ماء واللغات :أب��و زكريا محيي

قي��م الجوزي��ة (ت 751 :هـ) ،قدم ل��ه وعلق عليه الدي��ن يحيى بن رشف الن��ووي (ت676 :هـ) ،ن:
وخرج أحاديثه وآثاره :أبو عبيدة مش��هور بن حس��ن دار الكتب العلمية ،بريوت ،د .ط.

آل س��لامن ،ن :دار ابن الجوزي للن�شر والتوزيع -20 ،تهذي��ب اللغة :محمد بن أحم��د بن األزهري

اململكة العربية السعودية ،ط -1-لعام  1423هـ.

اله��روي ،أب��و منص��ور (ت370 :ه) ،ت��ح :محمد

 -13االنتقاء يف فضائل الثالثة األمئة الفقهاء مالك عوض مرعب ،ن :دار إحياء الرتاث العريب -بريوت،
والش��افعي وأيب حنيف��ة ريض الله عنه��م :أبو عمر ط  -1-لعام 2001م.

يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد الرب بن عاصم  -21التوقي��ف عىل مه�مات التعاريف :زين الدين
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محم��د املدع��و بعب��د الرؤوف ب��ن ت��اج العارفني دار ومكتبة الهالل ،د .ط .

ب��ن عيل بن زي��ن العابدين الح��دادي ،ثم املناوي  -28الفكر اإلسالمي وقضايانا السياسية املعارصة:
القاهري (ت1031 :هـ) ،ن :عامل الكتب -القاهرة ،د .أحمد الريس��وين ،ن :دار الحكمة -مرص ،ط-1-

ط  -1-لعام 1410هـ.

لعام 1431هـ.

 -22درر الح��كام يف رشح مجل��ة األح��كام :عيل  -29الفكر العريب يف عرص النهضة :ألربت حوراين
حيدر خواجه أمني أفندي (ت1353 :هـ) ،تعريب1798( :م1939-م)؛ ترجم��ة :كريم عزقول ،ن :دار

فهم��ي الحس��يني ،ن :دار الجي��ل ،ط -1-لع��ام النهار للنرش -بريوت ،د .ط ،لعام 1977م .
1411هـ.

 -30كش��ف الظنون عن أس��امي الكت��ب والفنون:

 -23دور حري��ة ال��رأي يف الوح��دة الفكري��ة ب�ين مصطفى ب��ن عبد الل��ه كاتب جلبي القس��طنطيني
املسلمني :د .عبد الحميد ال َّنجار ،املعهد العاملي املشهور باسم حاجي خليفة أو الحاج خليفة (ت:

للفكر اإلس�لامي ،سلس��لة قضايا املع��ارصة (1067 ،)6هـ) ،ن :مكتبة املثنى -بغداد ،لعام 1941م.

هرين��دن -فرجيني��ا -الواليات املتح��دة األمريكية -31 ،لس��ان الع��رب :محمد بن مكرم ب��ن عيل ،أبو

ط -1-لعام 1413ه.

الفضل ،جامل الدين ابن منظور األنصاري األفريقي

 -24الرد عىل من أخل��د إىل األرض :عبد الرحمن (ت711 :ه��ـ) ،ن :دار صادر -بريوت ،ط  -3-لعام

بن أيب بكر ،جالل الدين السيوطي (ت911 :هـ)1414 ،هـ.

تح خليل املي��س ،ن :دار الكتب العلمية ،بريوت -32 ،املدخل الفقهي العام :للشيخ مصطفى الزرقا،

ط -1-لعام 1403هـ.

ن :دار القلم -دمشق ،ط -1-لعام 1418هـ.

 -25رفع الحرج يف الرشيعة اإلس�لامية ،د .يعقوب  -33مسند اإلمام أحمد بن حنبل :أبو عبد الله أحمد
الباحسني ،ن :مكتبة الرش��د -الرياض ،ط -4-لعام بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين (ت:

1422هـ.

241ه��ـ) ،تح :ش��عيب األرنؤوط  -عادل مرش��د،

 -26علم أصول الفقه وخالصة تاريخ الترشيع :عبد وآخ��رون ،إرشاف :د عب��د الل��ه بن عبد املحس��ن
الوهاب خالف (ت1375 :هـ) ،ن :مطبعة املدين الرتيك ،ن :مؤسسة الرسالة ،ط -1-لعام  1421هـ.
املؤسسة السعودية مبرص .د .ط.

 -34معجم مقاييس اللغة :أحمد بن فارس بن زكريا

 -27الع�ين :أبو عبد الرحم��ن الخليل بن أحمد بن القزوين��ي الرازي أبو الحس�ين (ت395 :هـ) ،تح:
محمود بن متيم الفراهيدي البرصي (ت170 :هـ) ،عبد الس�لام محم��د ه��ارون ،ن :دار الفكر ،د .ط،

تح :د .مهدي املخزومي -د .إبراهيم السامرايئ ،ن :لعام 1979م .
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 -35مقاصد الرشيعة اإلس�لامية :محمد الطاهر بن
محمد بن محمد الطاهر بن عاش��ور التونيس (ت:

1393ه��ـ) ،تح :محمد الحبيب اب��ن الخوجة ،ن:
وزارة األوق��اف والش��ؤون اإلس�لامية -قط��ر ،لعام

 1425هـ.

 -36املقاصد عند اإلمام الش��اطبي دراسة أصولية
فقهي��ة :محم��ود عبد اله��ادي فاعور ،ن :بس��يوين
للطباعة ،صيدا -لبنان ،ط  -1-لعام 1427هـ.

 -37املنخ��ول من تعليق��ات األص��ول :أبو حامد
محمد بن محمد الغ��زايل الطويس (ت505 :هـ)،

ت��ح :الدكتور محم��د حس��ن هيت��و ،ن :دار الفكر
املع��ارص -بريوت لبنان ،دار الفكر دمش��ق ،ط-3-

لعام  1419هـ.

 -38منه��ج اس��تنباط أح��كام الن��وازل الفقهي��ة
املعارصة ،د .مس��فر القحط��اين ،ن :دار األندلس

الخرضاء -جدة ،ط -1-لعام 1424هـ.

 -39موطأ اإلمام مالك :مالك بن أنس بن مالك بن
عامر األصبحي املدين (ت179 :هـ) ،تح :بش��ار
عواد معروف  -محمود خليل ،ن :مؤسسة الرسالة،

 1412هـ.

❊

❊

❊
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