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F
املدقمةُ

العكككن ال امل ةكككين امكككميم كككى امل ةكككين األصككك ظ املُخكككزٍكُ ملغكككلى
اإلصالةًُ ،و ذا امل ةين مًىةن
ةمّ تأثريه

ذا مل يُلْن بمراصته دراصكُ ميًدقكُ وةزةكشَ

اجملتيع وةًفًُ تىحمه ةن دول ال يصبذ اداَ ملتفزقُ وامتدق تين.

وةًف ال زللين امتخزك
اجككين امىلككى ا

امل ةين امميم ةن اجين امتدقكز

ا

ا

الةكن

ا ي ك ي د ًىيككُ؟ وةًككف زللككين اجملتيككع ةتككم ً ال ال ضككًط

اممين؟ وةًف ضبط ذا امل ةين امميم دول اصتغالمه؟ وةللكى ال ةك الك
اممو األصالةًُ ةن دة ر وخزا

وصفن دةك ْ ةك ل جلكه بأصك امكمين صكىاْ

اة ل ةن اجين امدقض ْ ملكِ ةكن ضليلكىل دكز ديكم ةت كز
وقع بني ا زا

تزّ احدقًته

أ هكك ر امكككمة ْ اجل ريككُ

امل ةين امميم دول غري

ا امصكزاي امكذٍ
.

امكككبالد االصككالةًُ ككٌ ب صكك امكككمين و صكككزَ

اإلصال .
مدقم صفن ةن دة ْ املضليني بضبب ت وٍ امكتدفريين املتغكمدين املتكشينًني
ب ممين اةثز مم صفن ةن دة ٓه ةكن قبكين امكماْ امكمين ةكن غكري املضكليني وةك
خضكزوا ةككن
بلما ه

قك ي بغككزيُ وة ديككُ تًلكُ األقتتك

تًلكُ تك وٍ بلكل املليك ْ املنتضكبني ا

املضليني ةن غري املضليني مبلمال املضليني.

ةك بككني املضككليني

زيككب

امكمين اةثكز ممك خزبكه امكماْ
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إل امتي د امتدفرييني ملِ امدقتين وامكمة ر بكممىّ غكز اإلصكال ممك عكىٍه

لىرته بلمة غًبىا مغُ املدقين واحلىار.
إل املضليني يغكلزول ب مكذ ب اساْ تفكزقه امكذٍ الك

عكلىبه وبكمد

ةليته وعتت لفى ه  ،حتِ البخىا دويالي الحى هل وال ى  ،بك مزغ
ةككن ةككىقله األصك اتًلٌ ،واةد ك ته امل ديككُ وام قًككُ وةثككزَ مككمد
البذ م ه امًى األةن واألة ل وايدق
ومدقم ةك ل امضكبب األصك ظ
اجليىد وامتدقلًم وغً

حتككِ

شيف اممة ْ.

امىلكى ا

ةزحلكُ امتبلًكُ منجكنو كى

امغزيلُ األصكالةًُ مكن ةكنهحل احلًك َ واصكلىبه  ،حتكِ

اذا ج ْ امدقزل امزابع مغز اهللزٍ صلخت امغزيلُ اإلصالةًُ ةن ةين دلك الي
املل ك ةالي ،وُدقَككين امفدككز امغزبككٌ ا

امككبالد اإلصككالةًُ مًدككىل دقككه املل ك ةالي

اجلميم.
إل إقص ْ امفدقه امضً صٌ منم امفدقه ْ م ةُ ،وامفدقه املكزتبط رزةكُ اجملتيكع
خ لُ ،ادّ إ

اسلض ر دور مل امفدقه واقتصك ره ملكِ ةضكتىّ عك ول امفكزد

ةع ربه دول ذلً ه ةن خال احد ةه اخل له به.
ومل زلم منم امفدقه ْ إال امفدقه امذٍ ضلفظ دين امفزد مب
ى جشْ ةن اجملتيع واألةُ ،و ذا ة ادّ ا

ى زد ومًط مبك

وجكىد كزاك ةكبري اصكتغله امدقك دَ

غري األصالةًني وتصموا إلرادَ ع ول اممومُ ا الق ّ ةن مدق ٓم
امفدزيُ امبلًمَ من األصال عدالّ وةضكيى ّ ،و كذا ةك ادّ ا

وخلفًك ته
ضكً ي اجًك

ةتلككمدَ خصىل ك ّ بلككم اهللككى امفدككزٍ امغزبككٌ ميىة ك ّ امككذٍ را ككر املزاحككين
االصتلي ريُ واالصتدب ريُ.
إل امفدقه املزتبط رزةُ األةكُ واجملتيكع اليدقكين ا يًكُ مكن دقكه امفكزد إل مل
يدكككن كككى األ ك ك أل كككه ضلفك كظ عخصكككًُ األةكككُ و ىيتهك ك وصكككالةُ تىجه تهك ك
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وةض ر (.)1
إل ضً ي املضليني امًى
اجملتهكككمين بتلميكككم امفدقكككه

ى بضبب مكم قكزاَْ امىاقكع جًكماّ ،ومكم قًك
لكككين احل جكككُ مكككذمن ،وةىاةبتكككه مدقضكك ي امىاقكككع

األجتي مًُ وامضً صًُ واألقتص ديُ وغري

اميت حتت ج ا

اجته د جميم.

ي املدتبُُ اإلصالةًُ بفت وٍ األ زاد واالجته د امفزدٍ اميت ك
مدقم اَثْز َ
املبك ك داي واألحكككىا امغخصكككًُ وامىقكككف بًنيككك ا تدقكككزي إ

تك ك وٍ األةكككُ

واالجته د اجلي مٌ اميت تتن و امنّظُ اإلصالةًُ ،إل دور امفدقه البذ ةدقتصكزاّ
يىةنك

ملكِ دآكزَ امفككزد

إ

كذا ،وال ضككت ًع اصْك َلي َُ اإل ضك ل إال ب ال تدقك

دآزَ اوصع و ٌ دآزَ اجملتيع.
ومم ساد ام ني بلُ ت فين بلل ةُمِمٌْ االجته د وة اديْ تك ويه امبلًكمَ
من امىاقع واميت تك دٍ ا

امتفزقكُ اةثكز ممك تك دٍ ا

امىحكمَ واحلكز

ال
بكم ّ

ةن امضال .
ومدقم ال

ف امتدق دُ امنك ظ ب مكمين ألجتهك داي
دب يُ وضلْ ُ
املضليني بَن َ

تتبككع ككىّ امككنفط او ةص ك ز قزيبككُ سآلككُ اوألص ض ك ْ جهككُ ةلًنككُ و كك الْ
املنتضككبىل ملككمين هل ك جككزاَ ملككِ امككمين و ك الضلضككنىل قككزاَْ ك
وتزا
وال ةت

مزبككٌ،

يدقتخيىل ادق اجمل الي امفدقهًُ ًخللىل وضلزةىل بغكري ملك وال كمّ
ةبني .ال تدفٌ امغكه دَ اجل ةلًكُ وال ملكت ،وال اممرجكُ امىلًفًكُ

ةهي تدن ر ًلُ ،د ةن الكخ

كذين او احكم ي مكى مكز

ملكِ قك

مك د مكزد عكه دته واصكدقط ممامتكه؟ ،وةك ةكنه الةلز كُ مكه ب ألدمكُ وتزتًبهك
ال مككن امدقككمرَ ملككِ األصككتنب
وةًفًككُ هيهكك ضكك ّ

ةنهكك  .هن مككن كك رق بككني

األجته د امذٍ يدقى به ا له ،واحللى األرض ًُٓ واآلراْ امض خًُ يبثهك بلكل
ذوٍ املن لب واألمدق

ممن مز ىا عًٔ ّ وغ بت منه اعً ْ.

( )1امتلميم اإلصالةٌ بني امبممُ واإلبماي /ةزي

ىرٍ /االجته د وامتلميم .333 /1
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ال املضليني يزغبىل متفلًين دور اإلصال مدقًمَ وعزيلُ وصكلىة ّ وةكنهحل

حً ك َ ،ومدككنه يىاجهككىل

لككُ ةككن املغككدالي املىيصككُ وتض ك ري األحككما

وةثزَ امصلىب ي بضبب امتخلكف امكيت تغكهمه احلزةكُ امفدقهًكُ األجته ديكُ ،او
بضبب األجته داي امفزديُ املتنىمُ اميت ت دٍ ا
تلن امفت وٍ امضً صًُ امكيت تك دٍ ا

متشير األةُ وتفزيدقه بضكبب

تدق لهك بلضكه مكبلل .وادكن ك وس
وقتنك احل ضكز ضكزورَ

ذه املدقبُ ب صتخما األجتهك د اجليك مٌ امكذٍ يلكم
حتيًُ وح جُ ةلخُ.
إل امنيط امت رطلٌ املتل ر
كى اجتهك د امفدقًككه مبفككزده الصككتنب
رلتلف ابىا

مالجته د وامذٍ ى ص ٓم ميلًك ّ حتكِ يىةنك
األحدك امغككزمًُ رًك

يغ ككٌ ب جتهك ده

امفدقُ ،ويضيِ ذا ب ألجته د امفزدٍ.

وة عهم مصكز امكزا ن ةكن قفكشاي ت كىر ةكبري ملكِ امصكلًمين املك دٍ
تىصكع واضكذ

وامللز ادّ إ

دلك الي األجتهك د رًك

ب منضبُ ملفدقًُ امفزد ،ةين ذمن قكم د كع بلكل امفدقهك ْ ا
و ٌ تل ول

مُ ةن امفدقهك ْ

غكما اةثكز لكلىبُ
كزة لكًغُ جميكمَ

مم رصكُ االجتهك د بكمالّ ةكن امكنيط امللكزو

امض ٓم و ذه امصًغُ اجلميمَ اُ ِ َلر ملًه اصْ ُ االجته د اجلَي مٌٍ.
مدقم البذ املصز ة بىم ّ ب ك بع اجلي مكُ ،ةيك إل احلدك مل يلكم ملفكزد
بككين غككما احل ك ة عخص ك ّ ةلنىي ك ّ ينبثككر ةككن روة اجلي مككُ ،و ككذا ككى ةن ككر
األصال .
ال االجتهكك داي امفزديككُ مل تلككم ةتفدقككُ
االصالةًُ واختال

ا ظيُ احلد ممك اديْ إ

وتدفري بلضه مبلل .وح جُ املضكليني
آراْ و ت وٍ ةىحمَ مم
إل احلكككمي

مصككز بضككبب تلككمد امككمو
اقتتك

املضكليني بلضكه مكبلل

ًكع اسلك ْ املك مل االصكالةٌ إ

األةُ االصالةًُ.

مكككن االجتهك ك د اجليك ك مٌ ال يلكككم حلكككز وةنكككع االجتهك ك د
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امفككزدٍ ،بككين االجتهكك د امفككزدٍ األصكك ظ امككذٍ يبنككِ ملًككه ،وةللككى جككىاس
االجته د امفكزدٍ و مدكن االجتهك د اجليك مٌ مكه قكىَ ك تحل ةكن اجتيك ي امفدقهك ْ
ملِ راٍ واحم ،ولى ه من احتي مًُ اخل كأ امكىاردَ

احلكمي ( :إذا اجتهكم

مه اجزال وإذا اجتهم أخ أ له اجز)(.)1

اجملتهم أل

إل دمىَ االجته د اجلي مٌ مًضكت ومًكمَ امًكى  ،وإهك
ةنذ اةم بلًم ،وامذٍ زيم ام ةًش ملًه ى امتىصع
صكك ٓز امككمو االصككالةًُ .مككذمن زحككت
ب مبخ

واال تي ة مممىَ إ

كٌ ح جكُ ةلخكُ

ذه امن حًكُ وت بًدقهك

اآلو ككُ األخككريَ ظزيكك ي جككميزَ

االجته د اجلي مٌ بمالّ ةن االصكلى

امفكزدٍ

االصتنب .
ال ا غ ك ْ اجمل ك ةع امفدقهًككُ او اجمل ك مط امفدقهًككُ ادنه ك ال تىحككم ام ق ك ي
املبممككُ إ

جهككم

واةتًك ك سه حًك ك

كك مٌ طلتصككز امككشةن وضلدقككر امدًككف

املككِ درج تككه

تتلدقكككٌ املليك ك ْ بكككه وتتبك ك د اآلراْ واخلك ك اي ملكككِ تنىمهك ك

واختال ه متىلف مبليىمه لىغ ّ اجته دي ّ
دقميُ ال ةزام َ ًه إالَّ مبً ل حد ا

تل

ال بلم دراصُ حكزَ
مً ّ ةتد ة ّ
وةصلخُ املضليني.

ال امتخمي ي اميت تىاجه املضليني وضكزوراي املصكز واملزحلكُ امكيت متكز
به االق ر االصالةًُ صى
حتككت ملًهك امظككزو

ككال ادككن امك د امفككر وةىاةبككُ املصككز واصلك د احللككى

االصالةًُ إالَّ ةن خال
ا ن ك مل بخ ك
اجملتهم ،وة

تض ز إ

ا غ ْ ةثكين كذه اجملك مط االجته ديكُ ملك

ذه اجمل مط االجته ديُ.

تلزيككف االجته ك د وادمتككه وامغككزو امىاجككب تىا ز ك

ٌ امللى اميت يتىقف ملًه االجته د اميت اعبلت رثك ّ واةتلٔكت

امموراي امفدقهًُ تموين ّ.
و اخلت ادمى ةن ا
( )1امصزا املضتدقً .236 /3

امللٌ امدقميز ال يى ر احلكىسَ املليًكُ

امنلكف
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االعكككز

وملكككِ راصكككه املزاجكككع املظك ك بتدكككىين دللكككط إ تك ك ْ ينضك ك إمًكككه

املُلْتهمول او ممن اثين املزاجع املظ ةي ينض إمًه ا ين االختص لك ي امكيت
تتللر ب ملض ٓين املبخىثُ ،ث تصمر امفتىّ اجلي مًُ.

تعرٌف االجتهاد الجماعً(:)1
تلمدي تلزيف ي االجته د اجلي مٌ وال احتمي ةضيى ّ ،وةنه :
 -1اصتفزاكُ امىُصْع ةن دليىي امل

لني مإلجته د وذوٍ االختص لك ي املليًكُ

اممقًدقُ ةَنْ ا ين امللز ُ ب مدقضًُ املبخىثُ ةن اجين حتصًين امظن ردك عكزمٌ
ةضأمُ حميثُ هل ارتب
قُ ِز ة او

رً َ ميكى اجلي مكُ االصكالةًُ او بلكل ا زاد ك

اقلً .

 -2مب رَ من امليلًُ املنهلًُ املنضب ُ امكيت يدقكى بهك دليكىي اال كزاد احلك ٓشين
ملِ رتبُ االجته د
قضًُ ذاي

مصز ةن املصىر ،ةن اجكين امىلكى إ

ةكزاد ا

بع م متط حً َ ا ين ق ز او اقلً األةُ م ةُ.

 -3تغ ور ا ين املل

امدقض ي امل زوحُ ةع وجىد الكخ

األختصك يف

املضأمُ امللزو ُ.
 -4اصتفزاك اغلب امفدقه ْ اجلهم متخصًين لن رد عكزمٌ ب زيدقكُ االصكتنب
واتف قه

ًل ّ او اغلبه ملِ احلد بلم امتغ ور.

 -5اتف ق اغلبًُ اجملتهمين ةن اةكُ ذليكم f
عزمٌ

ةضأمُ ذاي

مصكز ةكن املصكىر ملكِ حدك

بع م .

 -6ككى حصككى اتفك ق بككني امفدقهك ْ ةككن دول ةغككفه مككزاٍ امللصككى وينككمرج
املغهىر.

( )1دللُ امزامٌ /املمد ( /)14امضنُ ( /)9ذو امدقلمَ  1425ك /ة ىل األو . 2004 /

259

جملس اإلفتاء أو االجتهاد اجلماعي

امتلزيف امزاجذ:
(اصتفزاك اغلب اجملتهمين متخصًين امظن رد عزمٌ ب زيدقُ االصكتنب
ةع وجىد الخ

االختص يف

ةنهلًُ ةنضب ُ حتت

بفدقكه اجملتيكع

ةضأمُ ةضكتخمثُ ذاي ارتبك

ق دليع او ة صضُ او دللط عزمٌ).

إل دآككزَ االجتهكك د اجليكك مٌ ككٌ تكك وٍ األةككُ ال تكك وٍ اال ككزاد ةككن
مب داي وةل ةالي .إل ت وٍ اال زاد يضت ًع اٍ ةدلف ال يدقلم ةن مه ا لًكُ
امتدقلًم ةن اجملتهمين.
اة ت وٍ األةُ هٌ تتللر مبصلخُ األةكُ ،لكى وقكع خكال
ًهكك ال صكك ةذ ا

ألدّ إ

بكني امفدقهك ْ

ا غككدق ق األةككُ ككًلل ةككمّ خ ىرتهكك  .وصككًأتٌ

تىضًذ ذمن ال ع ْ ا .

امتٍازات االجتهاد الجماعً:
اتك س االجته ك د اجلي ك مٌ بلككمَ خصك ٓ
ميلًُ امنهى
 -1امتدقككىّ

للككه ة ك

الّ ملدقً ك بككموره

ب ألةُ ةنه :
امفتككىّ وذمككن بكك جليع بككني احللككُ امغككزمًُ وام

وامككممًين امصككخًذ ةككن جهككُ واخلغككًُ امدقلبًككُ واألخككاليف

كك ل اجللككٌ،
امنًككُ ةككن جهككُ

اخزّ ،ةن خال اختً ر ملي ْ و دقهك ْ ملمارصكُ املضك ٓين املضكتلمَ وامنكىاس
ام رُٓ بلًماّ من االجته داي امفزديُ او املنفزدَ امكيت قكم تتكأثز
امذاتًُ وبلىاةين امبًُٔ وبظزو

صً صًُ تصمر

امغخصكًُ

لله  ،وقم رايت ة الك

املككزاق اجلككزيذ ةككن تكك وٍ بلككل امككتدفرييني املنتضككبني إ

امككمين

حلًككُ

صككفن دةكك ْ اتبكك ي ا ككين امبًككت  ،eوتفلككري اةكك ةن مبكك دته ةككن ةض ك جم
وحضًنً ي.
 -2امىصك ك ًُ بك ك ةتشاج آراْ امفدقهك ك ْ واجملتهكككمين ةكككن رلتلكككف بًٔك ك ته  ،وتنكككىي
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ةمارصه امفدزيُ ،وامىص ًُ ال تدقى إالَّ إذا متِ احمل ظُ ملِ املدق لم امدك ّ
وق لًكك ي امغككزيلُ ةككن جهككُ ،واملزو ككُ
االرتب

ب أللين واألتص

 -3امتخص

امىصكك ٓين واآلمًكك ي حتدقًدقكك ّ ملبككما

ب ملصز.

اممقًر واملل امصخًذ امنك ع بلًكماّ مكن امتلصكب ي امفزديكُ او

امنشم ي امفدزيُ او امتغمداي امغخصًُ او امتضك الي امفدقهًكُ ،و نك اعكري
إ

ا يًُ امفزق بني امتض ين وام خ

اممٍَين اةٍ ام خ

 ،متض ين قم يفضكٌ إ

هى امفدقه وامكمين ( كإل ا

َكنٍَ مُكزّ

ضلكب ال ي خكذ بزخصكه ةيك

ضلب ال ي خذ بلشآيه)(.)1
 -4امتفزقككُ بككني ةدق لككم اخللككر وةدق لككم امغككزيلُ ،دقككم يتككأثز اجملتهككم امفككزد
ةدقصككم خ ك يف بككه تبل ك ّ ملظككزو

امككيت يلًغككه  ،واملزاةككش ام كيت يدقلككم  ،وةككع

اجلي مُ تتغلب امنظكزَ املىضكىمًُ وامبخك

وامتخكزٍ مكن املدق لكم امغكزمًُ

بلًماّ من اٍ ةصلخُ زديُ او ةدقصم خ يف.
 -5احلً ديُ وامتخزر ةن امضغى امضً صًُ واالجتي مًُ رً

يت ابماْ امكزاٍ

بصككزاحُ ت ةككُ ويصككمر امدقككزار بغككل مُ ة لدقككُ ،بككال ضككغط وإر كك
احلدىة ي او ةن قىّ امضغط

اجملتيع ،ممين منةُ بلًكماّ مكن امتدكتالي

او امتليل ك ي او امتنظًي ك ي املل لككزَ واحل مككُ االمالةًككُ واحلككزو
اميت ال تشا تللب اممور األة

ةككن

تأمًف اجىاْ امفتكىّ دا لكُ إ

امللنىيككُ
ح مكُ ةكن

امفتكك وٍ امفىريككُ ال امفتكك وٍ امبصككريَ ،وقككم تدككىل ةبًنككُ ملككزاٍ ال ملخدكك
امغزمٌ.
 -6ين ىٍ ذا االجته د اجلي مٌ حتت منىال اجمللكط االجتهك دٍ اجليك مٌ او
اجمليككع امفدقهككٌ االصككالةٌ ويض ك امدف ك ْاي امللً ك ةككن دقه ك ْ املضككليني دول
( )1امبخ ر  /66ب

( /)38جىاةع امدل .359
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امنظز إ

األقلًيًُ او اجلنضًُ ،وامذٍ يزعكذ ملضكىيُ كذا اجمللكط او اجمليكع

ب منظز إ

دقهه وورمه ال والْه حلدىةُ او ظ او ح ة او سمً .

 -7يصكككمر االجتهككك د اجليككك مٌ رزيكككُ ولكككزاحُ حًككك
االجته دٍ او اجمليع امفدقهٌ ةين اصب
ضككغط وإر ك

تتكككىا ز مليللكككط

احلزيُ ،وتدىل قزاراته بغكل مُ بكال

ةككن احلدىةك ي او ةككن قككىّ امضككغط

اجملتيككع رًك

ملككِ

اجمللط او اجمليع ال يتخزر ةن امضكغى ي االجتي مًكُ وامضً صكًُ ةلك ّ .وال
ال تضككًط امفتك وّ حتككت و ككأَ املفهكى واملنك ا امككذٍ ومككمه احلككم
إ ي هل ةي
 -8ال امنظز إ
زديككُ صككى

امفت وّ اميت لمري بلم احما
ةب ح

امفدقه ظزَ

يلخككظ االخككتال

ةككن دول

 11صبتي األةزيدًُ(.)1

مًُ م ملًُ بمالّ ةكن ال نظكز إمًهك ظكزَ
هك امنصككىيف ًيك مككى ظز ك إمًهك ظككزَ

زديُ ةىضىمًُ(.)2

أفضلٍة االجتهاد الجماعً:
إل االجته ك د اجلي ك مٌ مككه ةزاتككب ةككن حً ك
ضًلُ امدق ٓلني بكه وةثكزته وحكذاقته

امدقككىَ وامضككلف ظككزاّ إ

االجتهك د وةدقكمار خال كه ،أ ضكلًته

ةتىقفُ ملِ اةىر:
 -1ضككًلُ امض ك ْ دللككط األ تكك ْ او امض ك ْ دللككط االجته ك د وحككذاقته
االجته د.
 -2ةثزَ ممد امض ْ اجمللط االجته دٍ.
 -3مم لهىر اخلال

مالجته د اجليك مٌ او ةكىل اخلكال

ك دَر ّا وعك ذٍ ّا او

( )1امليلًُ اإل ت ًُٓ وقض ي األةُ /د .صًف اممين مبم امفت ة  / 2003 /10 /5اإلصال وقض ي
املصز /إصال اوالين.

( )2حىار خ يف ةع امغًخ حضن اجلىا زٍ /حى االجته د /دللُ دقه آ امبًت  /cاملمد (/)34
يف.46
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َةيٍ ال يلتنِ به.

ضىابط االجتهاد الجماعً:
تنظً االجته د اجلي مٌ

املصز احل ضز ضلت ج ًي ارّ إ

ة يلٌ:

 -1ةىضىي االجته د اجلي مٌ ى خصكىيف املضك ٓين وامىقك ٓع اجلميكمَ امكيت
مصككز امككزا ن ال ميككى املض ك ٓين .الجته ك د اجلي ك مٌ دل التككه

حتصككين

امدقض ك ي واملىضككىم ي اجلميككمَ املل لككزَ امككيت حككمثت بضككبب امت ككىراي
امضً صًُ واالجتي مًُ واالقتصك ديُ وامتدقنًكُ واملليًكُ ،وال ةلنكِ االجتهك د
ب مدقض ي واملىضكىم ي امكيت تكزتبط ب مل ضكٌ وقكم اعكبله امفدقهك ْ امدقكماةِ
رث ّ و ظزاّ واصتدقز ملًه امزاٍ امفدقهٌ.
 -2ال يدككىل االجتهكك د اجليكك مٌ ضكككين هكك قىامكككم امغككزيلُ وضكككىاب ه
وامىاقع ولً غُ األحد امفدقهًُ بلغُ املصز.
 -3ال يدىل االجتهك د اجليك مٌ ةىاةبك ّ متلكمداي احلًك َ وةكتغرياي املصكز
وحتىالي امشةن وةدقتضً ي امتدقم وعزآط املضتدقبين.
 -4ال يدىل جب ب اجملتهمين ةضتغ رين وخ اْ
ملزجىي إمًه
وتل

ةكين ملكى احلًك َ و نى هك

حمود اختص له إذا اقتضِ األةكز ذمكن ،وا

يدقى [فَاسْأَلُىا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ الَ تَعْلَمُىنَ](.)1

 -5األخككذ بككزاٍ اةثزيككُ امفدقهك ْ منككم اخككتال

صكبخ ه

آراْ اجملتهككمين إ ككه اقككز

إ

امصىا .
 -6ال ينفككذ االجته ك د اجلي ك مٌ حتككِ تدككىل مككه لككفُ ةلشةككُ وال احل ك ة او
امزًٓط او امللن يلش بذمن حتِ يز ع اخلال
( )1صىرَ امنخين ،آيُ.43 :

بني امللي ْ.

263

جملس اإلفتاء أو االجتهاد اجلماعي
 -7ال يدككىل اةككز حتميككم امغككزو امككيت صلككب حتدقدقهكك
اجلي مٌ إ

امضكك ْ االجتهكك د

اجملتهمين ا فضه وةىةىالّ إمًه .

فتاوي األفراد وفتاوي األمة:
ة ت امفتىّ وة سامت ذلط ا تيك بك مل مكمّ األوصك
اثين اممين ذلزة ّ اص صٌ ملضلىك واه

اإل ضك ًُ امكيت

امتفدري ،وال يدقف كذا اال تيك منكم

املضليني خضب ،بين اخ ذي امفتىّ ةد ته مكمّ ةكين املدق ٓكم ملك هلك ةكن اثكز
فضككٌ بكك مل

تىجًككه األ لكك

وحتميككم امككز ّ واأل دكك ر غككري إل امفتككىّ

اإلصال هل عأل امظ واخ كز خ لكُ منكم ةكن يضتغكلز ةضك ومًته
واةته وذمن مل د ِ ملِ ال امل مل حلُ اإلة (ملين ا
مدقىمه (ملين ا

وةكن املللككى وجككى

تىاه.

اال تك ْ ملككِ املك مل اجملتهككم

سة نك ًيك مل يدككن

ملِ فضه ،ةي إل اجلزاَ ملِ اال ت ْ ةكن غكري ملك تك دٍ بصك حبه ال

يدبه ا
ا

زجكه) ملكِ امنك ظ

زجه) ( :إ ه حليت ملًد وا حلكُ ا )( .)1وإل احللكُ

صلب اتب مه ًدىل امل مل واجب األتب ي
طل

ك ه ربكه

ملِ ةنخزيه

ر جهن  ،ق

امكنو ( :fةكن ا تكِ بغكري ملك اةبكه

ر جهن )(.)2

ملِ ةنخزيه يى امدقً ةُ

قضيني:

وادن تدقضً امفت وٍ إ
انقسم األول :فتاوي األفراد

و ككٌ ة ك تتللككر ر مككُ إ ض ك ًُ زديككُ ال تتلككمّ ل ك حبه ةككن امتىجًككه او
امفلككين او االمتدق ك د او امتصككز  ،وادككن تلزيفه ك  ( :ككٌ امفت ك وٍ امككيت تتللككر
بأ لك

املدلفكني املكذةىرَ

امزصك ٓين امليلًكُ مليلتهكمين امكيت اةكتني ةتككب

( )1تفضري امدقيٌ  ;16 /1وص ٓين امغًلُ /27 /ب
ب

( /)14صلىس اخذ املل .90

( )2وص ٓين امغًلُ  ;16 / 18حتف املدقى .61

( )11وجى

امزجىي

امدقض ْ  ;140امبخ ر/2 /
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امفدقه به ) .هٌ اجىبكُ اصكتفت ْاي اجملتهكمين ملكِ اصكٔلُ املدقلكمين ،ويصكمر
ةين ةن ة ل مه ا لًُ االجته د واإل ت ْ.

انقسم انثاني :فتاوي األمة
كككٌ ةك ك تللدقكككت جبي مكككُ او اةكككُ وارتب كككت مبصكككري امغكككلى

واألةك ك

واحلض راي ،وبلب رَ اخزّ ٌ اميت تتللكر ب ألةكُ وةً هك ويدكىل اإل تك ْ
غ يُ اخل ىرَ واحلض صًُ وال صًٍي ة ة ل ةتصالّ ب ملالق ي اممومًكُ وامضً صكُ
امغككزمًُ وتتللككر بدقضك ي املضككليني وحتككمي ته احلضك ريُ واالصك اتًلًُ ،وإهك
ت ثز بغدين ة
ملِ اةُ
وامثدق

بًلُ املالقُ بني اممومكُ وا زاد ك او بكني اممومكُ وغري ك او
املكىرو

ه اةُ او حض رَ ا ه حض رَ اخزّ تلف

املدق ٓكمٍ

وغري ي .
وةككن اةثلته ك ة ك ا تككِ بَ كهَ املزاجككع املظ ك ةَ كنْ وُجُ كىْ َ ا تخ ك

امض ك ْ

اجليلًُ امى نًُ مدت بُ اممصتىر ومتأمًف احلدىةُ املزاقًُ.
وةككن ممًككشاي تك وٍ األةككُ وخص ٓصككه

ككى مككم تضككًط امفتككىّ وذمككن

خل ىرَ امغأل اال ت ٌٓ ًه .
غًْز ةضْبُىقَ َُ ملِ لب تك وٍ األةكُ ،وقكم ساديْ
وةللى ٌ الٍ ن ك سي دَّ َ
صزمُ ا تغ ر

بضبب وجىد وص ٓين االمال ةكن امفضك ًٓ ي وامغكبدُ امل ملًكُ

مليللىة ي وامىص ٓين املدقزوَْ واملضيىمُ.
ال تككك وٍ األةكككُ تتللكككر بدقضككك ي املضكككليني ةكككن امتخكككمي ي احلضككك ريُ
واالص ك اتًلًُ ةثككين ةض ك ٓين االر ك
ةىاقككف األةككُ االصككالةًُ

وامليلً ك ي االصتغككه ديُ ،هككٌ ت ك وٍ

ا ر ك امل ك  ،و ككٌ تصككمر ةككن دول اصككتفت ْ

بلككل االحً ك ل هككٌ ال تنتظككز املضككتفيت .ةي ك ال ة ك ع
بتلككميين امضك ا ال مككش األةككز وةك يفك

ال يضككأ

ت ك وٍ األةككُ ال يدق ك
ًككه حتككِ يللك املضككتفيت
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ةًف يضأ وة يف

ًه؟.

ال يضأ

فتاوي األمة وفتاوي الفتنة:
ال ت وٍ األةُ تلت ةن ا
األةُ وامنهى

من لز اصتيض ك مليك ْ امكمين بكمور

به وإخزاجه ةن ح مكُ احلكريَ وامبلبلكُ واالضك زا  .ومبك إل
احلككن لزو ه ك ككإل ت ك وٍ احملنككُ امككيت تصككمر بضككبب

األةككُ اإلصككالةًُ مت كزِ

امىضع امذٍ متزٍ به األةُ االَّ تتخى إ
وحك

تنُ امفتىّ تشيكم حك

احلككريَ ارب ة ك ّ .وةككن امله ك اال تتخككى امفتك وٍ

امفتىّ .م بًُ ب مفتىّ تدلًكف اضك
صىاْ اة ل زداّ ا

احلككزو

ملكِ املك مل امكميم

إ

حككزو

تزبًكُ املضكتفيت

مُ.

إل ت وٍ األةكُ تفكز
تفككشي إ

امفتنكُ اعكتل الّ

ملكِ اجليًكع اال تيك بهك  ،وةكن نك كإل األةكُ

ملي ٓهك تلككتيط مككميه جىابك ّ ة ًك ّ وعك ً ّ ج ةلك ّ منةككُ ة لك ّ ةككن

ال إل االخككتال
زقتهك  ،إ َّ
وحزةته ةي حكم
غ مب االختال
امضً صكًُ
امتنىي إ

امفتككىّ إ

حككم املن قضككُ ةثككين وجككى

املكزاق كز امندبك ي ملكِ امغك ري املضكل  ،وةللكى ال
امفتىّ

اآلو كُ األخكريَ قكم مكين ةلكه ةكريا

ذلتككىاه وةبتغك ه ،دقككم ا تدقكين االخككتال
االختال

اال تخك
األوضك ي

امفتكىّ ةككن اخككتال

امتض د وامتن قل امذٍ يضفٌ ملكِ حك

احلكريَ حكريَ

اخزّ.
وةككن خككال امل ملككُ ألبككىا
(اال

ككت) صتص ك

امفت ك وٍ ملككِ امغككبدُ امل ملًككُ مليللىة ك ي

ب مككذ ى ةككن ىمًككُ امفت ك وٍ املتض ك دَ وامككيت قككم تدفككز

بلضه مبلل د ل ةن امضزورٍ امتفدري مىضع احللى امن جلكُ هلكذه األسةكُ
امفدزيُ وةن ا يه

ى االجته د اجلي مٌ.

أمثلة من االجتهاد الجماعً:
االجته د اجلي مٌ يدقع اةثزه

ةن دقُ املزو ُ ةن امغزيلُ ،و كٌ ذلكمودَ
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بثىابت امغزيلُ وةدق لم .
هن من دآكزَ واصكلُ مليب حك ي ،أللكين اإلب حكُ

األعكً ْ او بلبك رَ

اخزّ (ةين عٌْ من حال حتِ تلل ا ه حزا )(.)1
اجتي مًُ وصً صكًُ واقتصك ديُ ًتكمخين

واملب ح ي قم ت زا ملًه لزو

اجمللككط االجتهكك دٍ اجليكك مٌ ًضككع امدقككىا ني او األواةككز او امنككىا ٌ متدككىل
املب ح ي واقلُ

دآزَ املصلخُ امل ةُ.

يككثالّ احً ك ْ اال ضك ل مككالر
بذمن او إل إحً ْ ار

ميلًككُ ةب حككُ ،ومدككن امظككزو

ةلًنُ قم يىقع ضزراّ ب ملصلخُ امل ةُ ًتمخين اجمللكط

االجته ك دٍ اجلي ك مٌ ملنككع إحً ك ْ ككذه األر
األومٌ ال اختً ر امضدن ةب ة ةن حً
بدقلُ ةلًنُ ةن األر

ال تضككيذ

دول غري ك  .وةللككى بكك حلد

امد وامنىي ،ومدن قم يصبذ امضدن

ح ٓالّ دول حتدقًر بلل املغك ريع امليزا ًكُ او يدكىل

ةلككزقالّ حلزةككُ املككزور او حزةككُ اجلككًػ او ة ك ع ك به ذمككن ًككأتٌ دور اجمللككط
االجته دٍ ملنع ذمن.
ومككى ةك ل

ب وصككزقُ
ك مٌ ملك وقككع ًككه هْك ٌ

املككزاق دللككط اجتهك دٍ

وحزق دوآز اممومُ ث بًع األةىا امل ةُ(.)2
ةي إل ةكن ولك ٓف اجمللكط االجتهك دٍ اجليك مٌ حتميكم االصكل ر واملنكع
ةككن االحتد ك ر و ككز
لز

امضككزآب إض ك ًُ

حك

امتضككخ االقتص ك دٍ او

احلز .
وقم يفيت اجمللط االجته دٍ بتخىيين االحد األومىيُ إ

مىاجككب يتخككى إ
( )1امد  /5 /ب
( )2املصمر فضه.

حككزا  ،واحلككزا إ

امنىادر /يف.304

ةبك ة ،واملبك ة إ

احدك ث ىيكُ

ةضككتخب ،و ككذا
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امتخككى يتبككع املصككلخُ واملفضككمَ منةكُ االصككالةًُ وملككِ صككبًين املثك  :ال بًككع
امذ ب وامنفط واملىارد ام بًلًُ وص ٓز املل دل ةب ة

امغزيلُ االصالةًُ غكري

ا ه يصبذ حزاة ّ إذا اضزِ ب قتص د اجملتيكع االصكالةٌ ،ومنضكز
و دقى ال تصكميز وبًكع امكنفط إ

ةثك الّ

ذمكن

امكمو األجنبًكُ اةكز ةبك ة ومدكن إذا الكبذ

م ك ةالّ متدقىيككُ امككماْ األةككُ االصككالةًُ ةثككين اصككزآًين ضًصككبذ حزاة ك ّ ،تككأتٌ
لالحًُ اجمللط االجته دٍ اجلي مٌ ًخزةه وانله.

وهذه بعض األمثلة لمسائل االجتهاد الجماعً:
 -1ةضأمُ اصتشراي األجنُ واصتٔل ر األرح

وبًع وعزاْ االمض ْ امبغزيُ.

 -2اهلنمصُ امىراثًُ.
 -3ةضأمُ االجه

.

 -4اثب ي األ لُ.
 -5ةضأمُ االر

وامتدفري.

 -6ةضأمُ اال تخ ر ةن اجين قضًُ او تفلري جضم اال ض ل وتفخًخه.
 -7قتين االبزي ْ ةن اجين لم االمماْ.
 -8امتل ول ةع اممو غري اصالةًُ.
 -9املىملُ.
 -10حىار احلض راي.
 -11ا ظيُ احلد

امبالد االصالةًُ واملزبًُ.

 -12قضًُ احلدقىق اممومًُ.
 -13قضًُ امبًُٔ واملىارد ام بًلًُ.
 -14مالقُ اممومُ ةع اممو واملنظي ي اممومًُ.
 -15امضزآب وامشة َ واخليط ب منضبُ ملمو االصالةًُ.
 -16الى املن حل ام بىيُ واالمالةًُ واالقتص ديُ وامضً صًُ.
 -17امبىرلُ امل ملًُ.
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 -18امتلمديُ احلشبًُ وحدقىق اال ض ل.
وال ادكككن ا دك ك ر االجتهك ك د اجليك ك مٌ ،كككإل املك ك متزاي االصكككالةًُ كككٌ
ةص دير مالجته د اجلي مٌ منم المار امبً ي هل ًي يتفدقكىل مليك ْ املك متز
ملِ تىّ ةلًنُ ةثين حزةُ األر ك
املضل اخىه املضل  ،وحزةُ ار
وخككري ةصككماق وةثكك

امكذٍ يضكتهم

االبزيك ْ ،وحزةكُ تدفكري

املضل إلخًه املضل .

ب منضككبُ إ

االجتهكك د اجليكك مٌ امككذٍ حككم

املككزاق ككى اجتهكك د ةزاجككع االة ةًككُ بىجككى

اال تخ بكك ي امككيت حصككلت

املزاق ةن اجين تدىين اجليلًُ امى نًُ مدت بُ اممصتىر وبن ْ احلدىةُ املزاقًُ
امل قتُ ،بًني ق لُ ًُٔ ملي ْ املضليني اال تخ ب ي وحزةكُ االشلكزا ب مليلًكُ
امضً صًُ إالَّ بغزو ةلًنُ.
إل ذا االجته د املتض د جلين املكزاق صك حُ اقتتك

واحك ا

وار ك

بني ا ً ه و ىآفه ،ومى ة ل ن مكن دللكط اجتهك دٍ يفكيت بفتكىّ واحكمَ ملك
وقع ة حصين

املزاق ةن تمةري وصفن دة ْ وغريه.

دواعً االجتهاد الجماعً:
إل امكممىَ إ

االجتهك د اجليك مٌ مًضكت ومًكمَ امًكى  ،وإهك

ةلخُ ةنذ اةكم بلًكم ،وامكذٍ ةك ل ةصكماقه اإل
ام ةًكش ملًككه ككى امتىصككع

ككذه امن حًككُ وت بًدقهك

كٌ ح جكُ

ك ي او االتفك ق ،وامكذٍ اود
صك ٓز امككمو اإلصككالةًُ

حت عً ّ ملخال ي اميت تظهز ملِ امض حُ ةكن حكني آلخكز ،وممك يشيكم اال تيك
مبىضككىي االجته ك د اجلي ك مٌ ،وامككممىَ إ

امككتفدري اجلككمٍ ًككه واملض ك رمُ إ

إ غ ْ دللضه او دليله او ةزةشه ٌ:
 -1حتدقًر امصلُ املليًكُ املتًنكُ بكني اخلك َ املليًكُ امتغكزيلًُ واخلك َ املليًكُ
امت بًدقًُ وامتنفًذيُ

دل الي احلً َ ة ُ.
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 -2ال االجته ك د اجلي ك مٌ ض ك بط دقًككر
االدم ٌٓ إل

ككزس اجملتهككم احلدقًدقككٌ مككن اجملتهككم

دللط االجته د او اجمليع امفدقهٌ او املزةش صى

تتدغكف

احلدق ٓر ال ةد ل مليلتهم االدم ٌٓ ،بًني مم وجىد ةثين ذه اجملك ةع او
املزاةككش او اجملك مط ضككيع ةككثرياّ ةك يت فككين ملككِ امفدقككه واالجتهك د
األخريَ خ لُ ممن ةثزي ةكنه االدمك ْاي
امذ نًُ امل ةُ واوجم ارب ة ّ
-3

اآلو ككُ

االجتهك د ممك صكبب تغىيغك ّ

اممآزَ امتخصصًُ.

لككين احلًك َ امبضككً ُ صك بدق ّ ،وامثدق ككُ املىصككىمًُ امككيت ة ككت متًٍككش ةبك ر

اجملتهمين :ة ل اجملتهم يضت ًع امنظز

األةكىر املختلفكُ وطلكزج ةنهك بز يكُ

صلًيُ.
اةكك امًككى دقككم تغككريي األحككىا ةككن جهككتني :جهككُ احلًكك َ ألككبخت
ةلدقمَ ،وجهُ امثدق ُ املىصىمًُ دقكم تىضكخت ةلك مل امتخصصك ي اممقًدقكُ،
ل يلم بإةد ل اجملتهم امفزد ال يل ردق ٓر االعكً ْ وحكمه .واةك ةكين ذمكن
البم ال يتخذ االجته د االصالةٌ اصكلىب ّ جميكماّ مكًلو كذا امىاقكع اجلميكم،
الجته ك د اجلي ك مٌ يت لككب ال يغككيين خ ك اْ ملككى امككم ً امت بًدقًككُ جب ككب
مليك ْ امككمين ،وال تتبلككىر امل صضك ي امفدزيككُ امككيت يككع اخلك اي

ملككى

اممين وامم ً ةل ّ مًلىد االجته د تأمدقه ةلبً ّ ح ج ي امن ظ ةع ةزام َ امىاقع
املتلمد.
إل سةككن امتخص ك

امللي كٌ يىجككب إ

ضككزورَ االجته ك د اجلي ك مٌ،

مصي ّ ملفت وٍ ةن امشمين ولً ُ ملفدز من امشيل وتأةًماّ ملِ امتالس املكتدقن
بني امتخصص ي املختلفُ.
 -4ال امممىَ إ

االجته د اجلي مٌ وتىصًله ةكن امن حًكُ امت بًدقًكُ كى لكم

ملخال ي اميت تظهز ملِ امض حُ ةن حكني آلخكز وملفىضكِ امل رةكُ امكيت
ا تغزي

م ملن املزبٌ واالصالةٌ

دل

امفتىّ واختال ه وتلكمد
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املىضككىي امىاحككم وخ لككُ ب منضككبُ ملىضككىم ي حض صككُ وةهيككُ ب منضككبُ
مليضكليني ،ألل االجتهك د امفكزدٍ قكم يدككىل غكري ةكأةىل امل قبكُ دقككم ادي
بلل امفت وٍ ممن يممىل ا لًُ االجته د أ تىا بفتك وٍ كمةت اجملتيلك ي
وإث رَ امفر وامضغ ٓن واب حت االمزا
إل امفىضِ امتغزيلًُ
اصب به

امفدقه االصالةٌ وامفت وٍ امتدفرييُ ة ل ةن اةك

ى االجته د امفزدٍ ،وإ ن تخى

ةي ع م
ملًن

واج سي صكفن دةك ْ االبزيك ْ،

اي ةنك

ال تتخكى األةكُ إ

اةكُ تكىّ

كذه امكيت متكز بنك حكني اخكتلط احل بكين امن بكين وخكزج

امفض ًٓ ي اص تذَ ج ةل ي وغري

يفتىل مب مل ينكش ا

بكه ةكن

صل ل(.)1
 -5ال االجته د اجلي مٌ ى ارج ي ممور امللي ْ

األةُ ،وذمن ةن خكال

تصميه مدين امنىاس وامدقض ي واملض ٓين املضتخمثُ اميت تلز

ملِ األةُ

االصالةًُ بلمة اراد امماْ األةُ االصالةًُ ةكن تهيكًػ دور املليك ْ ًيك
صلزٍ ةن احما

وت ىراي

اجملتيع ،جمل مط واجملك ةع واملزاةكش امفدقهًكُ

إحً ْ ملىاقف امللي ْ وتف مله ةع اجملتيع.
 -6االجته د اجلي مٌ ى املنكتحل

وضكع امدقكىا ني وآمًكُ امليكين امصكخًذ

ذمن ،بًني االجته د امفزدٍ ال ادن ال يدكىل ةنكتحل ملدقكىا ني وخكري دمًكين
ملِ ذمن إل ةت بُ اممص تري تدىل ةكن خكال جلك ل تتدكىل ةكن دليىمكُ او
امض ْ ةن تدقى بدت بُ اممصتىر(.)2
 -7إل ةغدالي مصز امللدقمَ واملتىامًُ يصلب ال يتكى

كزد اإل تك ْ ًهك ،

وخ لُ ة اط األةُ ق بُ إال إل ةك ل ثيِكَُ دللكط اجتهك د او دليكع دقهكٌ
يض امفدقه ْ واخل اْ

رلتلكف امتخصصك ي ةكن ملكى املصكز ووصك ٓله،

( )1دللُ امزامٌ /املمد (.)314
( )2ةص در امتغزيع ًي ال

ًه /امغًخ مبم امى

خال  /املىصىمُ اإلصالةًُ.
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يت لبىل احلر وةصكلخُ األةكُ ،بلًكم ّا مكن ةكين تلصكب قكىةٌ او و كم او
حشبكٌ او صً صكٌ ،ويصكريول إ

ك مٌ ةىضكىمٌ ال يزمككِ إالَّ

اجتهك د

ةدق لم امغزيلُ وةص ز األةُ.
 -8االجته د اجلي مٌ يتللِ ًه ةبما ةن ةبك د االصكال املظًيكُ كى ةبكما
امغىرّ حًك
ارتفع عأ ه
عخ

إل راٍ اجلي مكُ اقكز
امللز ُ ومال ةلبه

ج بّ

إ

ةكن راٍ امفكزد ةهيك

امصكىا

املل  ،لنم املدقك ْ امغكىروٍ قكم يليكذ

املىضىي ال ينتبه مه آخز ،وقم ضلفظ عخ

ةك يغًكب مكن

غريه ،وقم ت س املن قغُ دق ّ ة ت خ ًُ ،او تُللٍَِ اةىراّ ة كت غ ةضكُ،
او تذةز بأعً ْ ة ت ةنضًُ ،و ذه ةكن بزةك ي امغكىرّ وةكن اك ر امليكين
اجلي مٌ دآيك ّ ،ميكين امفزيكر او ميكين اجمللكط او املزةكش او امل صضكُ بكم
ميين األ زاد(.)1
 -9ةككن خككال ةت بلككُ امدقضكك ي املضككتلمَ ،وجككم
ةليىص ك ّ

آراْ اجملتهككمين

ن مككن اختال كك ّ واضككخ ّ

قضككًُ واحككمَ صككىاْ اة ك ىا دلتهككمٍ ةككذ ب

واحككم ا ةككذا ب ةتلككمدَ ،و ككذا االخككتال
تأثرياته ب ألخكذ مببكما االحتًك
مب دي ّ رت ّ او تىلًلً ّ ،الحتً

()2

ادككن مالجككه وامتدقلًككين ةككن

اداْ امتدلًكف امغكزمٌ إذا ةك ل األةكز
ال يبدقِ ةغدلُ.

ومدن بلل امدقض ي واملض ٓين احلض صُ يصلب ًه االحتًك  ،وةكن
ككذه املضكك ٓين ةضككأمُ امليلًكك ي اال تخ ريككُ االصتغككه ديُ وتلككًني منكك وين
املدق وةكككُ واالر ك ك

 ،وةتكككِ صلكككب امكككم ي؟ وةضكككأمُ امتلدقكككًذ امصكككن مٌ،

( )1اممةتىر يىصف امدقزض وٍ /املىصىمُ اإلصالةًُ.
( )2ى ة ضلصين به امدق ع ب ةتث

امتدلًف وامًدقني رصى امىاقع امل لى

عزمً ُ ةآيُ قزآ ًُ او قى ةلصى او تىّ دلتهم او سلى ذمن
امفدقه امن ع /االجته د .152 /1

ةنه دول اصتن د إ

حلُ

تلًني امىاقع .ا ظز :امنىر امض ع
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واالصتفت ْ.

واال تخ

إل ت ككىراي احلًكك َ ةككن حًككُ امتدقككم املليككٌ وامككتدقم وامككتغري
تف مله ةع امدىل واحلً َ وام بًلكُ وامتلدقًكماي

ام بًلُ اال ض ًُ ةن حً

االجتي مًكككُ وامتلدقًكككماي امضً صكككًُ وت كككىر اعكككد
وتل ل املض ومً ي االجتي مًُ وتىجه األميك

امكككمو واحلدىةك ك ي

واملهيك ي سلكى امتخصك

ذه امت ىراي تنغكأ ةنهك ةغكدالي ولكلىب ي وتلدقًكماي جميكمَ تلكف
ةن مصز إ

آخز وةن ةد ل إ

آخز ،و ٌ ر جُ إ

مالج وحكين واقلكٌ

ينضل ةع ثىابت واص صكً ي املكنهحل االصكالةٌ وال يدكىل لك در ّا بفتكىّ
واحككمَ ،لككى تلككمدي امفتك وٍ واختلفككت ممك
امضً صًُ ألدي إ
حصين

اض زا

مزاقن ةن حً

وملِ صبًين املث

األةككىر االجتي مًككُ او

ك

اجملتيكع وتفزيدقكه وعكر مصك وحمتكه كذا ةك

اال تخ ب ي واالصتفت ْ ملِ اممصتىر.
ايض ّ امظ زَ املضكتلمَ و كٌ (تلىيك

امبًٔكُ) كين

ضلدكك رلًتهكك أللكك مُ اإلب حكككُ او تبلكك ّ مدق مكككمَ (امنكك ظ ةضكككل ىل ملكككِ
اةككىاهل ) .او إذا ق كزٍيْ احلدىةككُ ةضككأمُ تنظككً امنضككين وحتميككمه هككين صلككىس
االجه

ًي إذا ة ل االجه
ذه بلل األةثلُ حتت ج إ

ذلز بذاته.
دللط ا ت ْ

مٌ ألخذ ةىقف ةىحكم

بأساْ ذه املض ٓين.
 -10ال االجته د اجلي مٌ ح مُ ةًفًُ ةتخصنُ من امشمكين وبلًكمَ مكن املشامكر
إلل االجتي ك ي طللككر واقل ك ّ رلككًن ّ .ق ك

اجلزج ك ٌ

ةلككز

د مككه مككن

االجته د اجلي مٌ ( :إل قًين خ ةين واحكم ال يفًكم إال امظكن وضك ِ امظكن
إ

امظن ال يىجم امًدقني ،وايضك ّ جكىاس ةكذ

واحكم يىجكب جكىاس ةكذ

اجمليىي أل ه فط االحك د ،قلنك  :رمبك يدكىل ةكع االجتيك ي ةك ال يدكىل ةكن
اإل فكزاد ةدقككىَ احلبككين امل تلككف ةككن امغككلرياي ،ك جملتيع لككفُ جميككمَ وا
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جلين

امصفُ اجلميمَ واقع امدقمرَ ،وةذمن

ةثري ةن امتليلك ي ،كإل

يككع امدق ككزاي يدككىٍل امغككال امككذٍ مككه قككمرَ خ رقككُ بلككُ مككن قككمرَ
امدق ككزاي ،وبتليككع امبًككىي تدككىل املمينككُ ،وبتليككع ذراي احلميككم يدككىل
امفأظ امدق در ملِ م اجلمرال)(.)1

اقتراحات فً كٍفٍة تطبٍق االجتهاد الجماعً:
ن من اص مًب تض
 -1امممىَ إ

ت ىيز ميلًُ االجته د اجلي مٌ ةنه

امدت بُ وامبخ

()2

:

دقه امنظزي ي.

 -2االصكككتل ُ بككك خل اي متغكككخً

املىضكككىم ي وحتميكككم

ةكككن امن حًكككُ

املىضىمًُ.
 -3حتزيككز امليلًككُ االجته ديككُ ةككن امنشمككُ امذاتًككُ وامفزديككُ وا القهكك سلككى
امغيىمًُ.
 -4املىاةبكُ واملت بلكُ امضككزيلُ مليىضكىم ي املضكتخمثُ ،وذمككن بتكأمًف جلك ل
متغخً

املىضىي وحتميمه وتدقماه مللي ْ امغزيلُ.

 -5اال فت ة ملِ امىاقع وةىاةبته ومم امىقى
 -6ةىل االجته د صب ق ّ إ
ومًط
إ

ةىقع اال فل

ىاةغه وسواي ه.

املل جل ي امفدقهًكُ ،اٍ ال يدكىل

ةىقكع امفلكين

وا تظ ر ضغى ي امىاقع وة مبته اميت قكم تهكم

مصز ُ اإلصال  ،بًني امل لى

اصليُ امىاقع ضين امضكىابط امللزو كُ

دقهً ّ والىمً ّ.
 -7امتىمًُ امغ ةلُ منةُ االصالةًُ مبيًشاي االجته د اجلي مٌ.
( )1عزة املدق ٓم امنضفًُ.128 - 127 /
( )2موَ وحىار حى ةن حل االجته د وآمً ته /دللُ دقه آ امبًت /املمد ( /)34يف ;81امزامٌ/
يف.214
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اومً ْ اةىر املضليني مبً ل ا يًُ االمتشا مبنهحل ا

 -8امتىجه إ

 -9تىجًككه رص ك مُ إ

صبخ ه.

امدق ك ٓيني ملككِ ع ك ول االمككال مككت هريه ةككن امككزجط

احل لين.
ي دل مط االجته د اجليك مٌ او اجملك ةع امفدقهًكُ مكن زيكر

 -10تىصًع غ

امتخصص ي ةثكين دللكط ملفتك وٍ االقتصك ديُ وةكذمن ب منضكبُ إ
وب منضبُ إ

امدقضك ْ

االجتي ي او امضً صُ و دذا.

 -11ةغككزوي صليككع ةزاةككش دلكك مط اال تكك ْ اجليكك مٌ او اجملكك ةع امفدقهًككُ مكك
امغككبدُ امل ملًككُ مليللىةكك ي (اال

ككت) متخدقًككر اال ضككل بككني امفتكك وٍ

امص درَ.
 -12االةتف ْ مبللط ا ت ْ دومٌ او دليع دقهٌ دومكٌ ،وحتىيكين بدقًكُ اجملك مط
او اجمل ةع امفدقهًُ إ

زمًُ او مليليع اممومٌ.

إ ككٌ املك بككأل ككذا االقك اة قَكمْ ال يُت َدقبٍكينُ َبتزْحك ُ ،ومدككن يدفككٌ ككزة
امفدكزَ وامليكين ملكِ حتدقًدقهك
االصالةًُ و

ار

امىاقكع إ نك سلكزيف ملكِ وحكمَ األةككُ

ع ةليته وتىحًم لفه .

وامذٍ ضلش

امنفىظ وييْلَ ُ

اصًِ ال عكلى

املك مل املختلفكُ األمكىال

واالمككزاق واالدي ك ل وامللتدقككماري قككم ا ضككيت حتككت ًٔككُ األة ك املتخككمَ وال
يزب ه إالَّ رابط األخىَ اال ض ًُ ،ةي ال سمي ْ وق دَ ور ص ْ وةلىك امكمو
املزبًكُ واالصككالةًُ ا ضككيىا حتككت اجل ةلكُ املزبًككُ وةنظيككُ املك متز االصككالةٌ،
ومدن ملي ْ و دقه ْ ودلتهمو املضكليني السامكىا ةتفكزقني وةتنك حزين ال يضكيه
من كىال وة ك ىا ك األو

ةب ك درَ واقتككماْ امن ك ظ به ك

منىال ةزةش او دليع م ملٌ وغريه ومدن ة ذا صنع
ة من ر

اهلغً ؟

ا ضككي ةه حتككت

احلضم امكذٍ وقكع بًكنه
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عقبات االجتهاد الجماعً:
العككن وال ريككب إل احلزةككُ امفدقهًككُ االجته ديككُ قككم لفككت مككن دلك الي
ًكع وقك ٓع ةف لكين احلًك َ ،ملضكليىل

احلً َ امًىةًُ ،ل تضتىمب

اسةكُ

خ ككزَ تتيثككين ب صككتبما األحد ك امغككزمًُ ب ك مدقىا ني امىضككلًُ وامتخلككف مككن
ةت بلُ ا

فضكه ةكز ّ وتصكىراي

ازل ساي املصز احلكمي  ،وامكيت تفكز

وةف ً متتلن امدقمرَ ملكِ لكً غُ املدقكين اإل ضك ٌ وحتميكم قًيكه وتىجه تكه،
متنىي امذٍ جضمته امللى احلميثُ وامثدق ُ اجلميمَ ص
اإل ض ل وقلكب اومىي تكه ممك ادّ إ
املضل املل لز

تغًري ا تي ةك ي

ةضك مفُ امصكلىبُ امكيت اصتغكلز

مدقكين

تل مًيه ةع ذه املل ً ي املضتلمَ.

هن مككن ةىا ككع ومدقبكك ي ة ككت وال تكككشا تدقككف حلكككز مثككزَ

زيكككر

االجته د اجلي مٌ وةن ا يه ة يأتٌ:
 -1ضكككلف امكككىمٌ بآةكك

األةكككُ وت لل تهكك  ،وةهي تهكك وعكك و ه وواقلهك ك

وامصلىب ي اميت تىاجهه .
 -2مكككم اال ك ك دَ ةكككن اخلك ك اْ واملختصكككني
االحد وخص ٓصه مم ادّ إ

دراصكككُ وةلز كككُ ةىضكككىم ي

امدق ًلُ بني امفدقه ودلزي ي االحما .

 -3امتككأثز بكآراَْ املتدقككمةني وامليككين بككه او

ةككن االجتهك د اجلميككم ،مدقماصككُ

وامتدقميز منم بلضكه ملبلكم امكشةم ملدق ٓكين ةكن دول ال يدلكف فضكه منك ْ
امبخ

حتِ من لخُ دمًين امدق ٓين او وجه اصتمالمه.

 -4امتخلككز واجليككىد امفدككزٍ ملككِ ةضككلي ي ةتككأثزَ

امل ك داي وامتدق مًككم

وامبًٔ ي إل مصبًُ امتدقلًم تأبِ ال تنفتذ ملدقتضكً ي امتلميكم ،وتك دٍ إ
قلر عميم اساْ ةين تلبري جميم ضالّ من امللنكِ اجلميكم ،وةكثرياّ ةك ضكيع
ةن

الْ درياّ ملِ ةلي ي ةل َ رلُ إ ه غري اصالةٌ.
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دور املدقكين

 -5ا ي

ةزحلكُ االصكتنب  ،وة لكُ

واالقتصك ديُ وامضً صكًُ امتيك داّ ملككِ حز ًكُ امكن

املضك ٓين االجتي مًكُ
تبلك ّ مصكخُ صكنمه ايك ّ

ة ل.
اخل لككُ مبمارصككُ املضكك ٓين املضكككتلمَ

 -6قلككُ ةزاةككش اممراصكك ي واالركك
واالجته د املل لز.

 -7ضكب بًُ املككنهحل املل لكز مالجتهك د واال تك ْ ،دقككم يلكىة منككم بلكل امككذين
كى حكب امظهكىر وامغكهزَ او احلصكى

يممىل االجته د ال املنهحل منكم
ملِ ةد صب ة ديُ او ةلنىيُ.
 -8ركك

املضكك ٓين امغككزمًُ بككني جككمرال املنكك س واملضكك جم واملككمارظ دول
احلً َ االجتي مًُ وامتلكز

احلضىر

ولفه ب متدقىقع
 -9غًك

امفدز.

ميلًككُ امتدقككنني

ب مللى واملل ر

ملكِ احتً جك ي اجملتيكع ،مبك ادكن

امبخ ك

امفدقهككٌ ،ب ككىل امدتككب امفدقهًككُ ذاخككزَ

وبً ل املدق لم وامدقىامم ومدن يصلب امىلى إمًهك  ،او

تضهًين االصتف دَ ةنه بزب ه بدقىامم ةتخصصُ.
 -10تككأثز اجملتهككم ب مبًٔككُ اجلغزا ًككُ ،وةككذا ب م بًككُ امنظزيككُ رً ك
احملًط ويتيضن مبنهله دول امتلز

يتككأثز ب ك جلى

او امدقبى ملينك حل األخكزّ

ميلًكُ

االصتنب .
 -11إغِف ُ دوْر امللى اإل ض ًُ احلميثُ ةثين مل املغُ واالجتي ي واالقتصك د
ومل امنفط ذاي امصلُ ب الصتنب
 -12ملين ا

امفدقهٌ.

مدقبُ االجتهك د اجليك مٌ كى روة اال ًكُ مكمّ بلكل األ كزاد

ممن يكىدول بدقك ْ

دآكزَ امضكىْ

ميميُ تفًم اممين وامم ً .

ةكين سةك ل دول امضكي ة ألٍ دكزَ
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األدلة على أفضلٍة االجتهاد الجماعً:
اصتم امفدقه ْ بأدمُ دقلًُ ومدقلًكُ ملكِ ا ضكلًُ االجتهك د اجليك مٌ ملكِ
االجته د امفزدٍ و ٌ:

األدلة النقلٍة:
أوالً :انقرآن انكريم:
 -1قىمككه تل ك  :رََاأَُّهَااا الِاذَِهَ ُوَنُااىا إِنْ َُاااََكُمْ فَاسِااٍ َِنَََاائ فَتَََُنُاىا أَنْ تُصِااَُُىا وَىْوااا َِاَهَالَااِ
فَتُصْاَِوُىا لَلَااً وَااا فَعَلْاتُمْ وَااا ِوِنَد( )1ال ميككى امتللًككين امككىارد
وةف ك ده ككى وجككى

امتككبني

ذيككين آيككُ امنبككأ،

ةككين ة ك ة ك ل امليككين بككه صككف ُ ،وحً ك

ال

امليين ب الجتهك د اجليك مٌ ال يدكىل صكف ُ كال صلكب ًهك امتكبني مبدقتضكِ
ميى امتللًين.

 -2قىمككه تلكك  :رولَ اىْ دَ ُّو ُ إِلَااً الرسُااىِِ وَإِلَااً أُوْلِااٍ ا َوْ ارِ وِ انْهُمْ لَعَلِمَ ا ُ الِ اذَِهَ َنْ اتَنَُُِْىوَ ُ
وِاانْهُمْد( .)2قكك
االصالةٌ

امدقزضكك وٍ

حلدقكككُ ملكككِ قنكك َ اجلشيكككزَ بلنكككىال (امفدقكككه

ةىاجهُ امت ىر) بت ريخ  1/2003 /12ك (اومى األةز) كذا كى

االجته د اجلي مٌ(.)3
 -3قىمه تل

 :روَشَاوِدْهُمْ فٍِ ا َوْرِد(.)4

إل ةككين م قككين يككمرك إل املغككىرَ السةككُ ملًككه ةهيك ةك ل مبدقككزٍ امفدككز
وميًر امفه وواصع اال الي وامللز ُ بممًين األومىيُ ،ألل امكنو  fةك ل
ةلصىة ّ وةع ذمن ة ل يضتغري ،واآليُ مًضت خ لُ ب منو  fبكين تغكيين
( )1صىرَ احللزاي ،آيُ.6 :
( )2صىرَ امنض ْ ،آيُ.53 :
( )3امزامٌ /املمد (.)214
( )4صىرَ آ ميزال ،آيُ.159 :
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ةين امدقً داي االصالةًُ وملي ٓه  ،ال صلكىس رك

ةكن االحكىا ال طلك مف

املضتغري راٍ األةثزيُ مٔال تدقكع ةضك مف ي ةنهك يصكبذ االجتهك د اجليك مٌ
ةفضمَ ملدقلى

وةنفزَ ملنفىظ.

 -4قىمككه تل ك  :روَالِاذَِهَ اسْاتَاَاَُىا لِارََوهِمْ وَأَوَاااوُىا الصاََُْ وَأَوْارُهُمْ شُااىدَي ََُْانَهُمْ وَوِمااا
دَزَوْنَاهُمْ َُنْفِقُىنَد(.)1
حمد اإلصال ام زيكر إ

املصكلخُ كى زيكر امتغك ور ومكذمن ةك ل

امتغ ور ةن امىاجب ي حتِ ب منضبُ إ

امللصىةني امذين يمرةىل املصكلخُ

امتغك ور ،ومكذمن ككإل امكنو  fو كى ةلصكى يلككز

ةكن دول ح جكُ إ

املص ز طل به امدقزآل امدزي ب مغىرّ واملغ ورَ(.)2

ثانياً :األحاديث انشريفة:
 -1قىمه ( :fال تيع اةيت ملِ اخل أ)(.)3
ال املزاد ةكن األةكُ كى خصكىيف األة ةًكُ ،ثبتكت املالسةكُ بكني إ

كي

ملي ْ اإلة ةًُ وقى امللصى _.
غري ت صنماّ ودالمكُ .إةك ةكن حًك

ومدن ذا احلمي
ةن املزاصًين امضل
وإة ةن حً

امضكنم لدى كه

.
اممالمُ للم اختص يف األةكُ ب إلة ةًكُ ةيك

فضككه( )4ويظهككز ةككن قىمككه  ( :fصككتف ق اةككيت ملككِ ثككال

كى لك ز
وصككبلني

زقُ)(.)5
( )1صىرَ امغىرّ ،آيُ.38 :
( )2دللُ امللتدقِ /املمد ( /)2يف.9
املل  /ب

( )3ر ر األ ىار  /225 /2ةت

( /)29احلمي

( )3و ًه ال تيع اةيت ملِ ضالمُ.

( )4ةصب ة األلى .162 /47
( )5ر ر األ ىار  /4028ةت

امفر واحملن /ب

( /)1احلمي

( )3وغريه.
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 -2ة رواه ام
مل ينككش

ا ٌ من ملٌ ق  ( :ي رصى ا

ارايكت إل مكز

منك اةكز

ًككه قككزآل ومل متككل ًككه صككنُ ةنككن؟ ق ك  :للى ككه عككىرّ بككني

امل بمين امل ةنني ،وال تدقضى ه بزاٍ خ لته).
 -3ةك روٍ مككن رصكى ا
قلت ي رصكى ا

 fمككن صكلًم بككن املضكًب مككن ملكٌ _ قك :
ًكه قكزآل ،ومل متكل ًكه ةنكن

األةكز ينكش بنك مل ينكش

امل ك ملني ةككن امل ك ةنني ككأجللىه

صُككنُ ،ق ك  ( :اجللككىا مككه امل بككمين او ق ك
عىرّ بًند وال تدقضىا ًه بزاٍ واحم).

 -4ةدقبىمُ ميز بن حنظلُ وةز ىمُ سرارَ تمالل بتدقزيب ال املزاد ةكن اجمليكع
ملًككه

املدقبىمككُ مككًط ككى اإل

بدقزينُ املدق بلُ

ك ي املص ك لذ ،بككين ككى املككزاد ةنككه املغككهىر

قىمه _( :واتزك امغ ذ امن در) ،وةذا قىمكه _( :خذ مب

اعككتهز بككني الككخ بن)

املز ىمككُ ،ك ل املىلككى ةككن املبهي ك ي وةلز ككُ

امصلُ وا القه يغيين امغهزَ امفتىآًُ و ٌ االجتهك د اجليك مٌ اٍ مبلنكِ
اعته ر امفتىّ رد ةن االحد ةن دول ال يلل ةضتنم امفتىّ(.)1
وادن االم ا

ملِ ذا االصتمال بأل ة

امغلِّ من إصن د ي ال دالمُ ًهي ملِ املممِ ،إل
ب خل اجمليع ملًه ةي

املدقبىمُ واملز ىمكُ ةكع
املدقبىمكُ كى اآلخكذ

ى لزيذ امزوايُ ،ال دالمُ ًه ملِ حدك امفتكىّ

املغهىرَ ،ومى صل ةىل املزاد ةن اجمليع ملًه ى املغهىر بدقزينكُ ةك بلكمه،
وةككذا احل ك

املز ىمككُ ككإل املىلككى

الككخ بن) مللهككم ةي ك

قىمككه _( :خككذ مب ك اعككتهز بككني

ككى ل ك ز املب ك رَ بككين لككزضله بلككم مزضككه ملككِ

املز  ،ال يل ٍ غريه حتِ يدق  :إل امل َ بليى املفظ ال خصىيف املىرد
صككىاْ اة ككت امغككهزَ املككذةىرَ ًهي ك عككهزَ

امزوايككُ او امفتككىّ ا ام ك

ةنهي .
( )1ةصب ة األلى  ;162 /47وص ٓين امغًلُ /ج /18ب

( /)19يف /75ة.1
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وادن االصتمال ب حلمي

امغزيف ( خذ مبك اعكتهز بكني الكخ بن وديْ

امغ ذ امن در إل اجمليع ملًه ال ريب ًه) يفه ةنه إل االجته د اجلي مٌ ى
االرجذ امذٍ يلش تبنًه وذمن ألل قىمه _ ( :إل اجمليع ملًه ال ريكب ًكه)
تليك املككىرد ككال ككت

ب ملدقك املككذةىر

احلككمي  ،ةيك ال (اجمليككع ملًككه)

يدقصككم بككه األةثزيككُ ل ك زاّ ال اجمليككىي ةلككه  ،بدقزينككُ قىمككه _( :وديْ امغ ك ذ
امن در) مم يم ملِ مم وجىد (اجمليع ملًكه) بكين األةثزيكُ

ةدق بلتهك اقلًكُ

ع ذَ درَ.
 -5ةغ ورَ امنو  fوذل ورَ الخ به حى صكبين ةىاجهكُ تهميكماي قكزيػ
اجلشيزَ

وحلف ٓه

غشوَ اخلنمق(.)1

 -6تغ ور امنو  fةع الخ به
ةن امبدق ْ
قكك
اخلزوج إ

اخلزوج ملالق َ قزيػ

غكشوَ احكم بكمالّ

املمينُ دمًين ملِ األخذ ب الجته د اجلي مٌ.
املزحكككى احملدقككر امنكك ًٓم  ةللدقكك ّ حككى ةىقكككف امكككنو f
احم ( غشوَ احم ةكع إل راٍ رصكى ا

 fاملبك رك و

مكُ

ةككن الككخ به ةك ل مككم اخلككزوج ةككن املمينككُ املغككز ُ ةزجخك ّ امتخصككن ًهك ،
وتككبني بلككم احلككز

ال املصككلخُ وامصككىا

ةكك ل

امبدقكك ْ

املمينككُ ومدككن

ب م زغ ذمكن خكزج امزصكى ةكن املمينكُ مدكىل األةثزيكُ ايكمي ذمكن تخيكين
تلن املص ٓب اجللًلُ)(.)2
 -7قككزار خككزوج امككنو  fإ

بككمر واختً ك ر ةالق ك َ املككمو بككمالّ ةككن ةالق ك َ

املري ،ة ل امتشاة ّ ةنه  fبذمن امزاٍ امذٍ تكزجذ مكمّ اغلبًكُ امصكخ بُ
امذين ع ور

وح ور

 -8قبىمه  fراٍ ب منشو
( )1صنن ابن ة جه  /1303 /2ة3950
( )2تنبًه األةُ وتنشيه امللُ .54

ذه امن سمُ.
اد ِ ة ْ ةن بمر ملدق ٓلني ةن الخ به.
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 -9ةغ ورَ امنو  fالخ به ًي ينبغٌ ال يفلين

اصزّ بمر.

 -10امزواي ي املضتفًضُ اممامُ وامكىاردَ ةكن زيكر ا كين امضكنُ ةك روٍ منكه
 fةن قىمه( :ملًد ب مضىاد األمظ ).

 -11وقىمه ( :fاحلر ةع اجلي مُ).
 -12وقىمه ( :fيم ا
وادككن اجلككىا

ةع اجلي مُ)(.)1
مككن اخبك ر ا ككين امضككنُ بإ هك ال حلًككُ ًهك اوالّ أل ه ك

مًضت بتلن املد ُ ةن امظهىر ،وقم تماو منم ا ين امضكنُ االصكتن د إمًهك
حلًككُ اال

ك ي ككًيدن ال يدككىل ذمككن ككى املدقصككىد ةنهك وقككم ضككزي مفككظ

(اجلي مُ)

بلل امزواي ي بأ ين احلر وإل قلىا ال يىا ر املممِ.

 -13ة ورد

هكحل امبالغكُ

ةكال اةكري املك ةنني ملكٌ بكن ابكٌ

ملخىارج( :وامشةىا امضىاد األمظك  ،كإل يكم ا

مكب _

ملكِ اجلي مكُ ،وإيك ة

وامفزقُ إل امغ ذ ةن امن ظ ملغً ل ،ةي إل امغ ذ ةن امغن ملذٓب)(.)2
وادن ال ضليين ة

روايُ هكحل امبالغكُ إل امظك ز ةنهك االتفك ق

ة مما األحد امغزمًُ إل قىمكه _ ( :كإل امغك ذ ةكن امنك ظ ملغكً ل)
ةي ال امغ ذ ةن امغن ملذٓب يفًم ال تفزد اال ض ل

اةزه ةظنٍُ ألصكتًالْ

امغً ل ةي ال تفزد امغ َ ةظنُ الصتًالْ امكذٓب ،إذ مكى ةك ل بك الّ مدك ل
مني اصتًالْ امغً ل ال ا ه ةظنُ حلصىمه بلكم ذمكن ةكن جهكُ امتفكزٍد ،وقكم
يدىل ذمن ى املدقصىد ةن امزواي ي امل ةًُ املتدقمةُ.
 -14ةدقبىمُ (ميز بن حنظلُ) اميت ورد ًه من االة (ملين ا
ق  ( :ينظز ال ةن ة ل ةند ممن قم روّ حميثن و ظز
ومز

احد ةن ل يدقبين ةنه ،إه اصكتخف ردك ا

( )1دليع امشوآم .218 /5
( )2هحل امبالغُ  /184رق اخل بُ .127

زجكه) ا كه

حالمن وحزاةنك
وملًنك ردِ وامكزٍادّ
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ك ب َ)(.)1
ملًن ة مزٍادٍَ ملِ ا  ،و ى ملِ حمٍَ امغٍَزْ َ
و

لُ ( ممن قم روّ حميثن  ،و ظز
درجُ االجته د ،مب

ةين ةن يزتدقٌ إ

حالمن وحزاةن ) م ةُ تغيين
ةفتىة ملِ ةصكزامًه مالجتهك د

اجلي مٌ.
 -15ومن إصخ ق بن يلدقى

ق  :صأمت ذليم بن مثي ل امليزٍ ال يىلكين

مٌ ةت ب ّ قم صأمت ًه من ةض ٓين اعدلت ملًه :كىرد امتىقًكع ةكط ةىال ك
ل حب امشة ل :اة ة صأمت منه ارعمك ا
احلىاد

امىاقلُ رجلىا ًه إ

وثبتن ...إ

ال ق ( :واةك

رواَ حميثن إ ه حليت ملكًد وا ك

حلُ ا )(.)2
()4

 ( -16إل امللي ْ ورثُ األ بً ْ)( )3و( إل ملي ْ اةيت ةأ بً ْ بم إصكزآًين)
و( إل ملي ْ اةيت ةض ٓز ا بً ْ قبلٌ) و( ةنشمُ امفدقًه

ذا امىقت ةينشمكُ

اال بً ْ

بم إصزآًين) و( امللي ْ حدك

واألحد

ملِ ايمٍ امللي ْ) و(امفدقه ْ ورثُ امللي ْ)( )5و(امللىك حدك

ملِ امن ظ وامللي ْ حد

ملكِ امنك ظ) و(دلك رٍ األةكىر

ملِ امللىك)(.)6

إل ذه امنصىيف امغزمًُ تلدقٌ املض ومًُ ملِ م تر اجلي مُ ال كزد
واحم.
( )1امد  ،ب

اختال

( )2وص ٓين امغًلُ ،ب
( )3امد  ،ب

احلمي
وجى

.67 /1
امزجىي

امدقض ْ وامفتىّ إ

رواَ احلمي

ةن امغًلُ .140 /27

لفُ املل و ضله و ضين امللي ْ .32 /1

( )4ةضتمرك امىص ٓين .320 /17
( )5دليع امشوآم  ;218 /5هحل امبالغُ  /184رق اخل بُ  ;127امد  ،ب
 ;67ةضتمرك امىص ٓين  ;320 /17وص ٓين امغًلُ .140 /27
( )6وص ٓين امغًلُ .151 /1

اختال

احلمي /1 :
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 -17امزواي ي اممامًُ إ
رب

مشو اجلي مكُ وامضكلىك

صكبًين املك ةنني وحفكظ

امىحمَ واميت ت يم األغلبًُ ةدقى امزصى األمظ ( :fيكم ا

اجلي مُ وةن عمِ عذِ إ

ةكع

امن ر) وروايُ ابٌ ذر امغف رٍ  ±من امنو f

ا ه ق  ( :اثن ل خري ةن واحم وثالثُ ةن اثنني واربلُ خريٌ ةن ثالثُ للًد
ب جلي مُ)(.)1

ثانثاً :سيرة انمتشرعة:
 -1ال الخ

املص فِ  fاصتدقصىا امنظز
ا

د ىا يلزضكى ه ملكِ ةتك

تلك

امىقك ٓع وامفتك وٍ واالقضكًُ

كإل مل صلكموا ًكه ةتللدقك ّ راجلكىا

صنن املص فِ إل مل صلموا ًه عف ْ اعْتىرُوْا واجتهموا.
 -2ة ككت امصككخ بُ إذا مل ككم احلد ك

لككىا

امدقككزآل او امضككنُ امغككزيفُ

ر ص ْ امن ظ ًَضْتغَريُوْ هُ ْ إذا اجتيلىا ملِ راٍ قضىا به.

رابعاً :دنيم انعقم:
 -1ال حلًككُ االجتهك د اجليك مٌ تًلككُ امدق ككع ب تفك ق اجملتهككمين او اغلبًككته
ملِ تىّ تًلُ اصتن د

إ

دمًين يفتىل مبدقتضك ه ،وةللكى

كذه امفتكىّ

اجلي مًككُ مل تصككيم اة ةهكك امفتكك وٍ امفزديككُ منككم ةل رضككته  ،ألل امظككن
احل لككين ةككن امفتككىّ اجلي مًككُ اقككىّ لنكك ّ ةككن امفتككىّ امفزديككُ ،وامظككن
احل لين ةن امفتىّ امفزديُ املل رضُ ال يدق و امظن احل لين ةكن االجتهك د
اجلي مٌ ملدقين حك ة بك ل اتفك ق

مكُ ةكن املليك ْ األخًك ر املتبخكزين

يىجب اال ئن ل امذٍ ى مبنشمُ املل رصى ةضتنم ةلت مميه (.)2
 -2ال االجته د اجلي مٌ ملِ تىّ واحكمَ تدكىل اقكز
االجته د زدٍ ،إل اتف ق

ملىاقكع ةك مكى ةك ل

ًع امفدقه ْ او اغلبًته تدكىل تكىا

( )1اممر املنثىر ،وحتفُ األحىذٍ بغزة ج ةع ام ةذٍ /مليب رةفىرٍ .387 /6
( )2ةص در احلد امغزمٌ .135 /1

اقكز
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دقًكه واحكم ضلصكين امظكن ومكى

ملىاقع ةن تىّ امفدقًكه ةنفكزداّ ،إذ ةكن قكى

بأد ِ ةزاتبه ب مىاقع ،وةن تىّ امفدقًكه امثك ٌ يتدقكىّ ذمكن امظكن ويتأةكم،
وةككن تككىّ امفدقًككه امث مكك
امىاقككع ،و دككذا إ

ضلصككين اال ئنكك ل ،ويضككلف احتيكك

ال ضلصككين امدق ككع بكك مىاقع ةيكك

املتىاتز ،إ ه ضلصين امظن بأخب ر عخ
ث ل وث مك

عخ

و دكذا إ

ككى احلكك

رل مفككُ
اخلكك

واحم ويتدقىّ ذمن امظكن ب خبك ر

ال ضلصكين امدق كع بك ملخ بكه( .)1ك ل حلًكُ

االجته د اجلي مٌ ةكن امدق كع بىجكىد ةضكتنم عكزمٌ امتيكمه اجملتهكمول
اتف قه ملِ امفتىّ اجلي مًُ.

:

ام ا

إل ذمن ةضل
رل مفُ امىاقع

االخب ر ملِ احلط ةيك

اخل احلضٌ إه ينغأ ةكن احتيك

اخلك املتكىاتز ،ألل احتيك
اخل كأ

تليٍم امدذ  ،وةال االحتيك مني يضكلف بدثكزَ املخك ين إ
ب ك ملخ بككه وينلككم االحتي ك مني .و ككذا ةككال
ام

كك ل ةيكك

احتي

املدقكك  ،ككإل ضككبُ اخل ككأ إ

ةىل ام

ةككن عككخ

احلكط او احتيك
ال ضلصكين امدق كع

االخب ك ر احلمصككٌ املككبم ملككِ
اجليًككع ةنضككبته إ

امىاحككم ،إذ

ل غري ة بر ملىاقع ال يفزق ًه بني ال يدىل االصكتن د إمًكه

واحككم او اةثككز ،اال تككزّ ال اتف ك ق امفالصككفُ ملككِ اةككز بز كك ٌ

ة ةتن ي إم دَ امللمو ةثالّ ال يىجب امدق ع به.
 -3إل امل دَ حتد بإل اتف ق املز وصني ملِ اةز ال ينفكن مكن راٍ امكزًٓط
إل اتف ق

ًكع امكىسراْ و

ًكع ارةك ل احلدىةكُ ملكِ اةكز ال ينفكن مكن

ةىا دقُ راٍ امزًٓط ردك املك دَ( ،)2دكذمن اتفك ق اجملتهكمين ملكِ تكىّ
ةلًنُ دمًين ملِ ةىا دقُ امللصى وة عفُ مزايه وذمن ةن زيكر احلكمظ او
( )1ةصب ة األلى .162 /47
( )2املصمر فضه .162 /47
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امل ف.

:

ام ا

إل ذمن إه يت

ًي إذا ة ل املزْوصىل ةالسةني حلضىر رًٓضكه ةيك

املث  ،واِِ يخْصينُ ذمن ب منضبُ مإلة امللصى

سة ل امغًبُ.

لك  ،املالسةككُ االتف قًككُ ،مبلنككِ ةككىل االتف ك ق ة عككف ّ مككن قككى امللصككى
(ملين ا

زجكه ) احً ك ّ ةكن بك

يثبت به حلًُ اال
ا

االتفك ق ممك ال صكبًين إ

ي بنخى اال الق ،إل اصتدغ

زجكه ) ةكن االتفك ق طلتلكف بك ختال

ملي ْ

واحم ،او ةن اتف ق

قكى امللصكى (ملكين

االعكخ يف واال ظك ر ،كز ِّ دقًكه ال

ال و دقًكه آخكز ال يكزّ اصتدغك
يزّ املالسةُ ال ّ
ًع االمص ر و دقًه ث م

ال ا كه ال
ا د ر ك إ َّ

ال ةكن اتفك ق
راٍ امللصكى إ َّ

ضلصين مه امًدقني ةكن اتفك ق امفدقهك ْ

مصكز

لُ ةنه .

وة ل بلل االم ل يممٌ امدق ع ب حلد ب تفك ق ثالثكُ ا فكز ةكن املليك ْ
و ك امغككًخ اال صك رٍ وامضككًم امغككرياسٍ امدككبري واملزحككى املككريسا ذليككم تدقككٌ
امغرياسٍ (قمظ اصزار
وادن اجلىا

) المتدق ده بغمٍَ ورمه ودقُ ظز

منه بإل اال

(.)1

ي وإل ة ل ة عف ّ من وجىد الين امكممًين

ةغف ّ ق لًك ّ إذ اال تك ْ بغكري امكممًين غكري ذلتيكين

حدقهك

إ كه ةكن اال تك ْ بغكري

املل احملز وممامته ة لُ منه ،إالَّ ا ه ال يضتدغف ةنه امتب ر امكممًين منكم ،
إذ ةن احملتيين ال يدىل امتي د

ملِ ق ممَ او الين ،ال كزّ مت ةًكُ امدق مكمَ

املذةىرَ او األلين املذةىر او مم ا ب قهي ملِ احلد اجمليع ملًه.
 -4ال االجته د اجلي مٌ ةدقمةُ ينتحل منكه حتدقًكر اال
املضكك ٓين امل ةككُ منككم
( )1ةصب ة األلى .162 /47

ك ي امدق لكٌ او امظكم

هككىر املضككليني ةككن ابنكك ْ املككذا ب االصككالةًُ،
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من تحل من االجته د اجلي مٌ ال طللى ال يدىل اتف ق

ًع اجملتهمين ملِ

راٍ ،او يدىل اتف ق اغلبه  ،إل ةك ل األو يكٌ إ

 ،وإل

ة ل امث ٌ يٌ إ

مك ّ منكم

ي األغلبًُ(.)1

ي األةثزيُ او ا

وال االجته د اجلي مٌ عبًه ب ال

ي احملصين منم االة ةًكُ ،وال دقكى

رلًككُ االجته ك د اجلي ك مٌ ةخلًككُ اال

ك ي احملصككين ومدككن ادككن ال دقككى
ملككِ خلدقككه بأم

بنظزيككُ امل ككف منككم اإلة ةًككُ وال حلككُ ا

ككه ال ادككن ال

تيع ذه امللي ْ ملِ رل مفُ امغزيلُ االصالةًُ.
وال امفزق بني االجته د اجلي مٌ من اال
كي

ينلدقككم ب ألةثزيككُ ،ومب ك ال حتصككًين اال

ي بأل االجتهك د اجليك مٌ
سة ن ك غككري ممدككن البككم ةككن

حتصًين االجته د اجلي مٌ حتِ ال تف ق األةُ .وهلذا دقم غأي دل ةع امفدقكه
االصالةٌ

كٌ إال ةنك بز صلتيكع ًهك ا كين امفدقكه

ةثري ةن بالد االصال وةك

مالجته د مًىرد بلضه ملِ بلل ومًض
امدقككى وامفتككىّ إ

ًه امكزاٍ إ

امكزاٍ وامدقكى إ

امفتككىّ .ةي ك إل االجته ك د اجلي ك مٌ حلًتككه اقككىّ ةككن

حلًُ االجته د امفزدٍ و ى مبث بُ ا

ي وإل ة ل ا

م ّ غكري ةلكش إل كه ال

ضللز ملكِ املضكليني ال يأخكذوا بدقكى مك مل دلتهكم وإل خك مف قىمكه اجتهك د
اجمليع او اجمللط االجته دٍ فكٌ ذمكن تىصكًع ملكِ املضكليني ،ةيك ال اةثكز
دل مط اال تك ْ اجليك مٌ او اجملك ةع امفدقهًكُ تليكين ملكِ امتدقزيكب وتى ًكر بكني
آراْ امفدقه ْ املتلكمدَ ،وقكم طلك مف بلكل امضك ْ اجمللكط اجليك مٌ او اجمليكع
امفدقهٌ امزاٍ امذٍ يص ر إمًه ،ومدن امل َ بغلبُ اآلراْ ومب يدىل ملًكه اةثكز
ا ين اجمليع او اجمللط.
 -5إل ميلًككُ االصككتنب

والصككًٍي

املضكك ٓين املضككتخمثُ وامدقضكك ي امدكك ّ

( )1االجته د اجلي مٌ واقع و يىة /اممةتىر مالْ اممين سم  /ر

امللتدقِ االصالةٌ األو

دليع امغًخ امم ةفت ر بلنىال االجته د بني امتلميم وامتفزيط ً 14 -12ض ل ابزيين . 2004
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واخل ككزَ متككز بلككمَ ةزاحككين ضككزوريُ ةتندقككًذ املىضككىي وحصككز احلًثًكك ي
وتلًًنهكك وةت بلكككُ األدمكككُ واصكككتدقزآه وتدقكككىي امنتًلكككُ امنه ًٓكككُ وبلىرتهكك
ضىْ امىاقع ةن حًُ املضيىل واخل ك
ذمككن ةككن امنككىاحٌ امككيت تنهككن

وآمًكُ امت بًكر وامتنفًكذ وغكري
()1

قككُ امفككزد وتضككتهلن ق بلًتككه وقمراتككه

ومذا البذ االجته د اجلي مٌ ح جُّ ةُ َلخِ ُّ

مصكز ينبغكٌ اال تدقك

حتكككِ ال تفككك ق األةكككُ اإلصكككالةًُ ةيككك حكككم
ت ك وٍ األ ككزاد املتن قضككُ امككيت ادي إ

إمًهك

سة نككك بضكككبب ةثكككزَ

ا غككدق قه وامصككزاي بككني ةدى تهكك

وا ً ه .
ال ةع ب مك
 -6إل املهزَ ةن ا ين امفن ال يتلز ل ملِ رل مفُ املغهىر إ َّ

قكىٍ

ودمًين ل ز يصز ه منه؟ وضلزلىل ملِ ةىا دقُ املغكهىر وحتصكًين دمًكين
يىا دقه ويأخذول به ومى ةك ل امكما ملكِ غكريه اقكىّ

فضكه ،وذمكن ألل

االمتض د ب مغهزَ صللين املزجىة اقىّ ةن امزاجذ امما ملِ خال ه ،وال
يلكم ذمكن تدقلًكم ّا منةثكز واخككذ ّا بدقكى اجلي مكُ وال حديك ّ رلًكُ امغككهزَ،
وذمن اةز ل ز ال ةزيُ ًه ،بين ذمكن زيدقكُ ج ريكُ
رل مفككُ االٓيككُ
بم

ةككين لككن مُ ممك ال يدقككع ةككن اربك

قىٍ وحلُ واضخُ تدقىد

 -7ال امللزو

صك ٓز امفنكىل ،كإل
اخلك َ واملهك رَ إالَّ ةككع

إمًه(.)2

بكني امفدقهك ْ بكين ةكن املضكل منكم احملدقدقكني بًكنه حلًكُ اخلك

امضككلًف املنض ك إ

امغككهزَ وةككن امب كًٍن مككم حلًككُ اخل ك امضككلًف لككى

ة ت امغهزَ ايض ّ ةذمن مل يصذ احلد املكذةىر مظهكىر ال ا ضكي غكري
احللُ إ
إ

ةثله ال صللين غري احللُ حلُ ةأ ضكي احكم اخلك ين امضكلًفني

اآلخز ،تلكًٍن ال يدكىل امغكهزَ كٌ احللكُ حتكِ يدكىل ا ضكي ةه إ

( )1دللُ دقه آ امبًت /املمد .10 /34
( )2مايُ املض عمين .463 /3
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اخل ق ضً ّ ب حللًكُ .وإ لكما امدقكى رلًكُ امغكهزَ يضكتلش بك ختال ةكثري
ةن االحد امغزمًُ ،وامغهزَ ٌ اال ت ْ او االجته د اجلي مٌ(.)1
 -8إل األةككُ اإلصككالةًُ يلَككبُ ملًهكك األخككذ ب الجتهكك د اجليكك مٌ ًيكك مككى
اختلفت ملي

اجملتهمول

بزاٍ االةثزيُ ي دٍ إ

ةضأمُ م ةُ ة حلز

ةثالّ كإل مكم األخكذ

اهلَكزْج واملَكزْج .وإل املدقكين يضكتدقين وضلكت وجكى

ك ًه ك  ،ككإل مل أخككذ ب الجته ك د
نككب األخ ك ر امًدقًنًككُ وامظنًككُ واملَغْ كدىْ َ
اجلي مٌ ضى

يندقض امغلب امىاحم ملِ فضكه بكين املن دقكُ امىاحكمَ بكين

واملغككريَ امىاحككمَ واحً كك ّ حتككِ األصككزَ امىاحككمَ و ككذا يضككتلش اهلَككزْج
واملَزْج واخْ َتال امنٍظ و ذا ة ضلزةه وادقته اممين االصالةٌ احلنًف.
 -9إل تىّ امفدقًه امىاحم

املىضىم ي امل ةُ ملِ امزغ ةكن ةى كه ورمك ّ

تدقًك ّ وامًك ّ .وج ةلك ّ مغككزآط امدقًك دَ ومدككن ةككع ذمككن ضلتيككين مككم الك بته
امىاقع ووقىي امغلط إلل املضأمُ مًضت ةن املض ٓين امفدقهًُ واأللىمًُ حتكِ
تدككىل ةككن اختص لكك ي امفدقًككه ،وامدقًكك دَ خصىلكك ّ

املصككز احلككمي

تت لككب ادق املللىة ك ي واوصككله  .واة ك مككى ة ك ل االجته ك د
إحتي

ك مٌ يبدقككِ

مم ال بُ امىاقع ووقىي امغلط اقين ةكن االجتهك د امفكزدٍ وذمكن

ألل املدقى املتلمدَ تنظز إ

ال ةًكف
امدقضًُ امىاحمَ ةن جه ي ةتلمدَ وإ َّ

ةككن اخل ككأ

األلككلذ ةككن

سلككمد امصككىا

ةضككأمُ اجته ديككُ وةًككف لككز

ممةه ًه ؟ وإذا مل يدن تىّ األغلبًُ ي

ى امللً ر وامكممًين ام جًخكٌ؟

وةللى ال املدقين امبغزٍ مل يضْكت َعْ حتكِ اآلل ال يبتدكز وصكًلُ يصكين بهك
إ

اتف ق حكى امغك ول املغك ةُ مليلتيكع خكري ّا ةكن ةبكما األخكذ بفتكىّ

األغلبًُ.

( )1مايُ املض عمين .446 /3
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مهام مجلس اإلفتاء:
يتأمف اجمللط اإل ت ْ ةن دلتهمين و نًني ةتخصصني
مًتفدقككىا ملككِ راٍ واحككم يدككىل حلككُ ملككِ

امللكى ام بًلًكُ،

ًككع املضككليني وخصىلكك ّ

امدقض ي املصرييُ اميت تتللر ب جملتيع اإلصالةٌ.
وةن ا

ةهي ته:

 -1حين املض ٓين املضتلصًُ وإصل د احللى هل وةىاجهُ امتخمي ي اميت تىاجكه
املضليني ،واال ت ْ

املض ٓين املصرييُ منةُ االصالةًُ.

 -2املهيُ امزًٓضًُ هلكذا اجمللكط االجتهك دٍ كى ت بًكر امنظزيكُ االصكالةًُ
اجملك

االجتيك مٌ وإق ةككُ حًك َ اجملتيككع ملككِ اص صككه مبك يت لبككه ذمككن ةككن

مالق ي اجتي مًُ واقتص ديُ وصً صًُ(.)1
األ

وامله منم امتشاح  ،جله د ةثالّ واجبً ،كأتٌ اجمللكط

 -3تغخً

خ
اال ت ٌٓ مًغ ٍ

امىاقع ةن حًك

ىمًكُ

املمو ،وةن حً

حتدقر األ ما

امدقكمرَ ملكِ اجلهك د وةكن حًك

بأقين امتد مًف ،او اصتخما املمو مدقتكين

األبزي ك ْ ،او اصككتخماةه ألصككلخُ امككمة ر امغ ك ةين ،او قصككف ةككمل املككمو
اآل لُ ب مضد ل املم ًني وةًف ى ر بني اجله د و ذه االص مًب.
 -4اجككزاْ املب حك

واممراصك ي

املضك ٓين امللزوضككُ مبًك ل احلدك امغككزمٌ

ًه .
 -5تغلًع امبخ

املليكٌ

امنكىاس وامتلك ول ةكع جهك ي االختصك يف

اجل ةل ي واملزاةش املليًُ واجمل ةع امفدقهًُ
آيُ ا

امماخين واخل رج.

وقم م لز دللط اال ت ْ االجته دٍ املنلدقكم مكًالّ

ديكىال ي حكُ

املظيِ املزحى امضًم ابكى امدق صك اخلكىٌٓ حًك

ةك ل يضك مكمد ّا

( )1دللُ ا ين امبًت /املمد .15 /1
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ةككن اجملتهككمين ةيكك ال ن مككن دمككىاي إ

االجتهكك د اجليكك مٌ او دللككط

اال ت ْ ةن ملي ْ ا ين امضنُ ةنه ذليم مبمه وبميع امشة ل امنىرصكٌ وابكن
م عىر وةص فِ امشرق وةص فِ امغلو وذليكم يىصكف ةىصكِ وذليكىد
علتىي ويىصف امدقزض وٍ وسةزي ام ٍ وذليم مي رَ(.)1

أعضاء مجلس اإلفتاء:
يغْت َيينُ دللط اإل ت ْ ملِ ممٍَ من لز و ٌ:
 -1مككمد ةككن اجملتهككمين وامفدقه ك ْ ممككن هل ك امللكك امغككزمٌ ولككالة امضككريَ
وامتدقىّ واال الي ملِ تف لًين اجملتيع االصالةٌ

مصز

 .قك

اإلةك

اخليًم ( :ةن يلًػ بلًماّ من اةىر املصز واحماثه ،وال الن امدقكمرَ
األةكىر امكيت ضلتك ج إمًهك اجملتيكع ،ال ضلكر مكه امتصكمٍ

ملِ ا ذ امدقزار
وام ْ امفتىّ

امغ ول امضً صًُ واالجتي مًكُ حتكِ مكى ةك ل األملك

امللكى امللزو ككُ

احلككىساي ،وبضككبب مكم ةلز تككه املىاضككًع ،كإل تك واه

مًضت حلُ ملِ اآلخزين بين ملًه ال يدقلم اآلخزين ًه ).
 -2ممد ةن امللي ْ املىثىقني

دينه ةن رلتلكف االختص لك ي امالسةكُ

عك ول االقتصك د واالجتيك ي وامدقك ىل وام ككب وسلككى ذمككن مًدى ككىا خك اْ
االختص لك ك ي امفنًكككُ .وذمكككن مبًك ك ل امتصكككىر

يلتيكككم امفدقهك ك ْ رايهك ك

امصخًذ املتٍدقن من املضأمُ املزاد درصه وةلز ُ احلد امغزمٌ هل .
احلدك امغكزمٌ ةك بكني اخلك اْ واملليك ْ بز يكُ

و ن تت ميلًُ اصكتنب

واضككخُ مككن اجملتيككع وح ج تككه وضككزوراته و هك ةفككزداي امىاقككع حتككت ةظلككُ
اصالةًُ ا ض ًُ ملل مل ا

ع.

مجلس االفتاء:
العن ال امل ةين امميم ى امل ةكين املتلكذر
( )1دللُ امزامٌ /املمد .314

األةكُ اإلصكالةًُ ورةكىس
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امللي ْ واملزاجع اميت امتفت األةُ حىهل وةنخته ثدقته  ،لكى

ذا امل ةين
احتمي جهكىد

وا صكبت

جهكُ واحكمَ رلكًنُ ذلديكُ كإل اقكىّ األمكماْ

تللككش مككن ةىاجهككُ األةككُ وةضككز عككىةته إةك إذا تبلثككزي
ا

ته واثريي بًنه ةلك رك

ق ك ته واختلفككت

ةغكًُ وخال ك ي ج بًكُ كإل األةكُ صكتتيشق

ويدقىّ ملًه امدقىّ املل ديُ مإلصكال  ،وا ضكين خ كىَ متىحًكم امدليكُ و
ام ق ي

كع

ا ه واحم ى دللط اإل ت ْ.

و ى دللط ةضتدقين مه عخصًُ امتب ريُ ضلت ج إمًه مفتىّ اجملتهمين ةنض
إمًه املليك ْ ةكن امفنكًني واالختص لكًني ةكن امللكى األخكزّ .ويضكيِ كذا
اجمللط ايض ّ بغكىرّ امفدقهك ْ او اجمليكع امفدقهكٌ او اجمللكط االجتهك دٍ وتدكىل
امفتىّ لك درَ ةكن اتفك ق املليك ْ ًكه او اةثكزيته حضكب امنظك املتفكر ملًكه
بًنه  .ودللط اال ت ْ ادنكه ال يضكتلني ةك اْ نكًني رلتصكني

دلك الي احلًك َ

املختلفُ.
ويلدقم جلض ي ذا اجمللط ةلي دمت إمًهك احل جكُ او

اوقك ي ذلكمدَ

ملككِ ةككمار امضككنُ ،وةككن امليدككن ال يلدقككم اجمللككط مككىةالْ اجملتهككمين متنضككًر
املىاقف بني اجملتهمين.
ومدقم ع م مضي حُ املزحى آيُ ا

املظيِ املزجكع امكميم األملكِ

دىٍ كك ّ ةككن مككمَ ةككن
مصْككزهَ امضككًم ابككى امدق صكك اخلككىٌٓ  ةلْلَككط إ ِتكك ُْ ةُت َ
اجملتهككمين يتنك ومىل املضك ٓين امفدقهًككُ املضككتخمثُ ويتغك ورول بًككنه ويتخك ورول
ويتن قغىل وبلم ذمن يفتىل بفتىّ واحمَ ،وة ل ن من ةدقزر ملفتىّ.
وةككذمن قككم ا لدقككم املكك متز االصككالةٌ امككمو
متخل ةن لمور تىّ

ميٍكك ل

مًُ ةن ملي ْ امكمين اجملكتيلني

االردل ،وةكك
املك متز بتخكزي

تدفري املضل ألخًه املضل وامت ي ال اتب ي املذا ب االصالةًُ ةضكليىل حتكز
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َدةك ُ ُ ْ وامزاضككه واةككىاهل  ،وةك ل هلكذه امفَتْكىّ اجلي مًككُ األثككز امبك مل
امبً ل ملي متز امذٍ حضز ه:

فىظ املضليني وإمًد

ققق
وامصالَ وامضال ملِ صًم ذليم وملِ آمه وصل
[ََاأَُّهَا الناسُ اتِقُىا دََكُمْ الِذٌِ خَلَقَكُمْ وِهْ وَفْس وَاحِدَُ] (النساء)1
بً ل ل در من امل متز اإلصالةٌ اممومٌ امذٍ مدقم

ميٍ ل ،م ليُ

امليلدُ االرد ًُ اهل مشًُ ،حتت منىال (حدقًدقُ اإلصال ودوره
املل لز)،

املمَ 29 -27

و دق ّ مل ج ْ
ي حُ آيُ ا

دٍ األو

تىّ ضًلُ اإلة

اجملتيع

6-4 /1426متىس (يىمًى) 2005
األة عًخ األس ز املد ٍز  ،و تىّ

املظيِ امضًم ملٌ امضًضت ٌ األةز  ،و تىّ ضًلُ ةفيت

اممي ر املصزيُ األةز  ،و ت وّ املزاجع امغًلًُ األةزةني (اجللفزيُ
وامشيميُ) ،و تىّ ضًلُ املفيت امل
امفدقه اإلصالةٌ

مضل نُ مُي ل األةز  ،و تىّ دليع

امليلدُ املزبًُ امضلىديُ ،و تىّ اجمللط األملِ ملغ ول

اممينًُ ام ةًُ ،و تىّ ضًلُ ةفيت امليلدُ األرد ًُ اهل مشًُ وجلنُ اإل ت ْ
األةزةني ًه  ،و تىّ ضًلُ امغًخ اممةتىر يىصف امدقزض وٍ األةز .
خ

وو دق ّ مل ج ْ

ل حب اجلالمُ اهل مشًُ امللن مبكم ا

ابن احلضني ةلن امليلدُ األرد ًكُ اهل مشًكُ
اخل م

مىجه ا

امدزي  ،وو دق ّ مل قم

امثك ٌ

ا تتك ة ة متز ك  .وو دقك ّ مللينك
ة متز

ذا ةن رى

وة دار ًه ةن ةن قغ ي ،إ ن  ،سلن املىقلني اد ه ،لز

ودراص ي

من تىا دقن ملِ ة

يزد ت مً ّ ،وإقزار به:
( ) 1إل ةين ةن يتبع احم املذا ب األربلُ ةن ا ين امضنُ واجلي مُ (احلنفٌ،
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وامل مدٌ ،وامغ لٌ ،واحلنبلٌ) واملكذ ب اجللفكزٍ ،واملكذ ب امشيكمٍ،
واملذ ب اإلب ضكٌ ،واملكذ ب امظك زٍ ،هكى ةضكل  ،وال صلكىس تدفكريه.
وضلز دةه ومزضه وة مكه .وايضك ّ ،وو دقك ّ ملك جك ْ
األس ز ،ال صلىس تدفري الخ

تكىّ ضكًلُ عكًخ

املدقًمَ األعلزيُ ،وةن ا رظ امتصكىٍ
امفدز امضلفٌ امصخًذ.

احلدقًدقٌ .وةذمن ال صلىس تدفري الخ

( ) 2إل ة صليع بني املذا ب اةثز بدثري مم بًن هك ةكن االخكتال  .ألكخ
املذا ب امثي ًُ ةتفدقىل ملِ املب د
ب

صبخ ه وتل

األص صًُ مإلصال  .دلهك ي ةنكىل

 ،واحماّ احماّ ،وبألِ امدقزآل امدزي ةكال ا

املنكشٍ ،

ال ملبغكزيُ ة كُ .وةلكه
وبضًم ذليم ملًكه امصكالَ وامضكال بًك ّ ورصكى ّ
ةتفدقككىل ملككِ ارة ك ل اإلصككال اخليضككُ :امغككه دتني ،وامصككالَ ،وامشة ك َ،
ولككى رةضكك ل ،وحككحل امبًككت ،وملككِ ارةكك ل اإلاكك ل :اإلاكك ل بكك

،

وةالٓدته ،وةتبه ،ورصله ،وامًى اآلخز ،وب مدقمر خريه وعزه .واخكتال
امللي ْ ةن اتب ي املذا ب ى اختال
رمُ ،وقما ّ قًين :إل اختال
( ) 3إل االمكك ا

ب ملككذا ب

امللي ْ

امفزوي ومًط
امزاٍ اةزٌ جًٍم.

االصككال يلككم االمتككشا مبنهلًككُ ةلًنككُ

امفت وّ :ال صلىس ألحم ال يتصمّ مإل ت ْ دول ة
ضلمد

األلى  ،و كى

الي عخصكًُ ةلًنكُ

ةين ةذ ب ،وال صلكىس اإل تك ْ دول امتدقًٍكم مبنهلًكُ املكذا ب ،وال

صلىس ألحم ال يمٍمٌ االجته د ويضت خم

ةكذ ب ّ جميكماّ او يدقكمٍ

تك وّ

ةز ىضككُ ككزج املضككليني مككن قىامككم امغككزيلُ وثىابته ك وة ك اصككتدقزِ ةككن
ةذا به .
( ) 4إلِ مبٍ املىضىي رص مُ ميٍ ل اميت لمري
 1425ككك ملككهلزَ وقُزٓككت
ومبنهلًته ; الم ا

مًلُ امدقمر املب رةُ ةن م

ةضككلم اهلكك مشًني ،ككى االمتككشا ب ملككذا ب

ب ملذا ب وامتأةًم ملِ احلىار واالمتدقك ْ بًنهك

كى
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امذٍ يضين االمتما وامىص ًُ ،وامتض ةذ وامزمُ ،وذل ورَ اآلخزين.
( ) 5إ ن ممى إ
وإ

بذ اخلال

بني املضليني وإ

امتأةًم ملِ اح ا بلضه مبلل ،وإ

ودو هل  ،وإ

تىحًم ةليته  ،وةىاقفه ،
تلشيش امتض ةن بني علىبه
ا ،

تدقىيُ روابكط األخكىَ امكيت يلهك ملكِ امتخك ٍ

واال ي ةىا دل الّ ملفتنُ وملتمخين بًنه .
صبخ ه يدقى :

[إوِمَا الْمُؤْوِنُىنَ إِخْىَُ فَأَصْلِوُىا ََُْهَ أَخَىَْكُمْ وَاتِقُىا اللِ َ لَعَلِكُمْ تُرْحَمُىنَ]
احلجرات .01
واحليم

وحمه

وال عن ال تأصًط اجمل ةع امفدقهًُ اممومًُ وضكع حكماّ ملخكمي
مككن دككزَ االجته ك د اجلي ك مٌ ،وإل آمًككُ ميلككه
وادن تىصًع غ

ككى مالقته ك بلضككه بككبلل،

دل مط اال تك ْ او اجملك ةع امفدقهًكُ مكن زيكر امتخصصك ي

ويدىل ةين ةدقكز او دللكط ا تك ْ او دليكع دقهكٌ تبلك ّ ملظكزو
يتخص ك

امنظكزٍ

دراصككُ امدقض ك ي امضً صككًُ ملظككزو

احملً كُ بكه تك رَ

احملً ككُ بككه وت ك رَ

االقتص دٍ ممراصُ املضتلماي االقتص ديُ ،وت رَ اخزّ ملبخ

امنغ ك
املغكدالي

االجتي مًُ واألصزيُ واملض ٓين املضتخمثُ(.)1
ويصمر دللط اال ت ْ او اجمليع امفدقهكٌ او غري يك دللكُ دوريكُ صكلًُ او
صنىيُ تنغز قزاراته وتلت

ت وٍ عزمًُ.

مقرات أو مجالس أو مجامع االجتهاد الجماعً:
ذةز بلل املدقزاي او املزاةش او اجمل ةع او اجمل مط اميت مت رظ االجتهك د
( )1امتلميم واالجته د ةظهز ال مُ اإلصال ولالحًته مدين سة ل وةد ل /يىصف ةت ٌ  /315دللُ
امتلميم واالجته د /ج.1
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اجلي مٌ وتصمر امفتىّ
 -1دليع امبخكى

مًُ ةنه :
األس كز وامكذٍ غكأ مبدقتضكِ امدقك ىل  103مضكنُ

املليًكُ

 ، 1961ومدقم امل متز األو ب ألس ز املنلدقم بت ريخ عىا  1383ك.
 -2دليع امفدقه االصكالةٌ مبدكُ املدزةكُ دقكم اصضكته راب كُ املك مل االصكالةٌ
مبدُ املدزةُ م  1397ك . 1977 -
 -3اجمليع امفدقهٌ جبمَ وقم ا غأته ةنظيُ امل متز االصالةٌ.
 -4دليع امفدقه االصالةٌ

اهلنم.

 -5دليع امفدقه االصالةٌ

امضىدال.
ةمينُ منمل.

 -6اجمللط األوربٌ مال ت ْ وامبخى

واعن ن.

 -7دليع ملي ْ امغزيلُ بأةزيد

ةصز.

 -8دار امتدقزيب بني املذا ب االصالةًُ

 -9اجمليع امل ملٌ ملتدقزيب بني املذا ب االصالةًُ
 -10دليع احلض رَ االصالةًُ
-11

هزال.

االردل.

لًُ امفدقه االصالةٌ املدق رل وامللى االصالةًُ

 -12احت د ملي ْ املضليني

دبلن -

 -13اجمللط امغًلٌ األملِ
 -14دللط اخل اْ وتغخً

امدق زَ.

هىريُ ايزمنمَ.

مبن ل.
ةصلخُ اممومُ االيزا ًُ.

 -15اجمللط االصالةٌ االملِ
 -16راب ُ ملي ْ املغز  .وغري

اجلشآز.
ةن املدقزاي واملزاةش واجملك مط امكيت تصكمر
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ةنه امفتىّ اجلي مًُ.
و اخلت ك

ضككأ ا

تلكك

ال ضلفككظ صككم ُ امغككزيلُ االصككالةًُ امغككزٍاْ

ويى ر احلىساي املليًُ خلمةُ االصال واملضليني واحليم

اوالّ وآخزاّ.
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املص در
 -1آراْ امللي ْ املل لزين

االجته د اجلي مٌ /د .علب ل ذليم اي مًين/

املىصىمُ االصالةًُ.
 -2االجتهك د اجليك مٌ واقككع و يككىة /امككمةتىر مككالْ امككمين سمك  /امللتدقككِ
االصالةٌ األو

دليع امغًخ امم ةفت ر بلنىال االجته د بني امتلميكم

وامتفزيطً 14 -12 /ض ل – ابزيين . 2004
 -3االجته ك د وبن ك ْ املل لككزَ

امفدككز االصككالةٌ /سةككٌ املككًالد /االجته ك د

وامتلميم /يف.333
 -4االجتهكك د وامتلميككم /امككماد :صككًم جككال امككمين ةككري اقكك ٌٓ /دليىمككُ
ةدق الي امل متز اخلك ةط مغكز ملىحكمَ االصكالةًُ /اجمليكع املك ملٌ ملتدقزيكب
بني املذا ب االصالةًُ /ام بلُ األو  /هزال 1424 /ك . 2003 -
 -5االحتل ج /امغًخ ام

صٌ /بلُ امنلف االعز .

 -6االلى امل ةكُ ملفدقكه املدقك رل /ي حكُ املالةكُ امدكبري امضكًم ذليكم تدقكٌ
احلدً  /دار اال ممط /بريوي /ام بلُ االو . 1967 /
 -7اةي

اممين وإمت امنليُ /امغًخ امصموق.

 -8ر ر اال ىار /احملم
 -9بمايككُ امىلككى

ذليم ب قز اجمللضٌ /بلُ ايزال.
عككزة ةف يككُ األلككى  /آيككُ ا

املظيككِ امغككًخ ذليككم

ك ز آ امغككًخ راضككٌ /ام بلككُ األو  /ة بلككُ صككت ره /ق ك  1425 /ككك -
. 2004
 -10امتلميكككم االصكككالةٌ بكككني امبممكككُ واالبكككماي /ةكككزي

كككىرٍ /االجتهك ك د
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وامتلميم /ام بلُ االو  /هزال 1424 /ك . 2003 -
 -11امتلميم واالجته د ةظهز ال مُ اإلصال ولالحًته مدين سةك ل وةدك ل/
يىصف امدت ٌ /دللُ امتلميم واالجته د /اجلشْ األو .
 -12حتككف املدقككى مككن آ امزصككى  /ابككى ذليككم احلضككن بككن ملككٌ بككن مشلككُ
امبخزا ككٌ /ة صضككُ األمليككٌ ملي بىمكك ي /بككريوي /ام بلككُ اخل ةضككُ/
. 1974
 -13حتف كُ األحككىذٍ بغككزة ج ك ةع ام ةككذٍ /ابككى ملككٌ ذليككم مبككم امككزمن
املب رةفىرٍ /دار امدت
 -14امتل ك د وامتل ك ر

املزبٌ /بريوي.
وام جككًذ /آيككُ ا

املظيككِ امغككًخ ملككٌ ة عككف

امغ ْ /ة صضُ ة عف امغ ْ امل ةُ /امنلكف االعكز  /ام بلكُ االو /
. 200
 -15تفضري امدقيٌ /ابى احلضن ملٌ بن ابزا ً امدقيٌ /لكخخه امضكًم ًكب
املىصىٍ اجلشآزٍ /ة بلُ امنلف 1386 /ك.
 -16تنبًه األةُ وتنشيه امللُ.
 -17جىاةع امدل .
 -18حىار خ يف ةع االصت ذ امغًخ حضن اجلىا زٍ /حى االجته د /دللكُ
دقه آ امبًت  /eاملمد  /34يف.46

 -19اممر املنثىر

بدق ي رب ي اخلمور /سينكب يىصكف كىٍاس املك ةلٌ /دار

امللز ُ /بريوي.
 -20صنن ابن ة جه احلك ظ ابكى مبكم ا

ذليكم بكن يشيكم امدقكشويم ( 207كك -

 275ك) /دار احً ْ امدتب املزبًُ /مًضِ امب بٌ احللو وعزة ه.
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 -21عزة املدق ٓم امنضفًُ.

 -22عككىرّ امفدقه ك ْ ةفت ك ة اإللككالة امل ك  /لككز حضككني األصككمٍ /دار
ل دق مل ب مُ وامنغز /بريوي /ام ًلُ امث ًُ 1424 /ك . 2003 -
 -23امليلًككُ اال ت ًٓككُ وقض ك ي األةككُ /امككمةتىر صككًف امككمين مبككم امفت ك ة/
 / 2003 -10-8االصال وقض ي املصز /اصال اوالين.
 -24امفضك د اإلدارٍ

املنظككىر اإلصككالةٌ /امككمةتىر امغككًخ مبك ظ ة عككف

امغ ْ /ة صضُ ة عف امغ ْ امل ةُ. 2005 /
 -25امد  /احملم
 -26ةت

امدلًم /املدتبُ اإلصالةًُ /هزال.

امغًبُ /امغًخ ام ىصٌ.

 -27دللككُ امزامككٌ /املككمد  /14امضككنُ امت صككلُ /ذو امدقلككمَ  1425ككك  -ةك ىل
األو . 2004
 -28دللُ دقه ا ين امبًت /دللُ دقهًُ صصكًُ صكلًُ /املكمد ( /)34امضكنُ
امت صلُ 1425 /ك  / 2004 -ق  /اجليهىريُ االصالةًُ االيزا ًُ.
 -29دللككُ امللتدقككِ /صكككلًُ ثدق ًككُ /تصكككمر مككن ة صضكككُ آ كك ق ملمراصكك ي
واألر

املزاقًُ /املمد  /2ربًع . 2006

 -30دليع امشوآم.
 -31ةص در امتغزيع ًي ال

ًه /امغًخ مبم امى

خال  /املىصىمُ

االصالةًُ.
 -32ةص در احلد امغزمٌ وامدقك ىل املكم ٌ /آيكُ ا

املظيكِ امغكًخ ملكٌ

ة عكككف امغ ككك ْ /ة بلككككُ اآلدا  /امنلككككف األعككككز  /ام بلككككُ االو /
. 1989
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 -33ةصكككب ة األلكككى /تدقزيزاي امضكككًم ابكككى امدق صكك اخلكككىٌٓ ( 1317كككك -
 /) 1413االلكى امليلًككُ /تكأمًف :امضككًم ذليكم صكزْور امكىامظ احلُضككًم
امبهضىدٍ /ة صضُ احً ْ آث ر األة اخلىٌٓ /ايزال /ق  1422 /ك.
 -34ةدقمةُ ابن خلمول/ام بلُ امزابلُ /دار إحً ْ ام ا

املزبٌ /مبن ل.

 -35موَ وحىار حى ةن حل االجته د وآمً تكه /دللكُ دقكه آ امبًكت /املكمد
.34
 -36هحل امبالغُ /االة ملٌ بن ابٌ
 -37امنككىر امض ك ع

مب _ /دار اهللزَ ملنغز /ق .

امفدقككه امن ك ع /آيككُ ا

املظيككِ امغككًخ ملككٌ ة عككف

امغ ْ /ة بلُ اآلدا  /ام بلُ األو  /امنلف األعز . 1961 /
عزة الى ةلك مل امكمين /تكأمًف :امغكًخ ذليكم

 -38مايُ املض عمين

تدقكككٌ األلكككفه ٌ /حتدقًكككر :ة صضكككُ امنغكككز االصكككالةٌ امت بلكككُ جلي مكككُ
املمرصني /ق املغز ُ /ام بلُ األو  1421 /ك.
 -39وص ٓين امغًلُ إ
ام ا

حتصكًين ةضك ٓين امغكزيلُ /احلكز املك ةلٌ /دار إحًك ْ

املزبٌ /بريوي.

