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 اإلاالٚ اإلاشظل * 

 ملخص:

 لذساظت مداولت البدث َزا وفي. ِذة مٍاَش مشاخله ِبر الٙٝه ؤـى٥  ججذًذ اجخز

ى الخالش ِفشها في الٙٝه ؤـى٥  ججذًذ مٍاَش مً مٍهش  املجامْ لذي الجماعي الاحتهاد َو

  البدث َزا واهخٍم .الٙٝهُت
َ
ىلي الخجذًذ خُٝٝت في ؤولها: مباخث زالزت  في ،وزاهحها... ألـا

ٚ ىلي للخجذًذ همىرج دساظت في وزالثها ،...الٙٝهُت املجامْ حٍّش ى ألـا  لذي الجماعي الاحتهاد َو

 .الٙٝهُت املجامْ

 املجامْ الٙٝهُت، الخجذًذ، ؤـى٥ الٙٝه. الاحتهاد الجماعي. الكلماث املفخاحيت:

Abstract: 

The renewal of the principles of jurisprudence, through its stages, 

took several manifestations. In this research, an attempt is made to study 

an aspect of the renewal of the principles of jurisprudence in our time, 

which is the collective jurisprudence of the jurisprudence councils. 

This research is organized into three sections: the first is in the 

reality of fundamentalist renewal..., the second is in the definition of fiqh 

councils... and the third is in the study of a model for fundamentalist 

renewal, which is the collective jurisprudence of the jurisprudence 

academies. 
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 املقذمت:

الخمذ هلل سب الّاإلاحن، له الخمذ الخعً والثىاء الجمُل، وؤؼهذ ؤن ال بله بال هللا 

ى حهذي العبُل، وؤؼهذ  ٤ له، ًٝى٥ الخٞ َو ؤن دمحما ِبذٍ وسظىله، ـلى هللا وخذٍ ال ؼٍش

لى آله وؤصخابه والخابّحن لهم بةخعان. وظلم   وباٟس ِلُه ِو

ؤما بّذ: ٘مً مىىلٞ الخجذًذ املخمىد الزي ًٝىم ِلى املخاٍ٘ت ِلى الثابذ واخخُاس 

اإلاىاظب في اإلاخٕحر؛ ٘ةن مً مٍاَش ججذًذ الٙٝه ؤلاظالمي اإلاّاـش بوؽاَء ماظعاث ِلمُت 

ي اإلاعلمحن بذًجهم وحمْ ؼملهم ِلُه، للٙخىي والاحتهاد جدُٝٝا ألَذاٗ ظامُت؛ مجها: سب

ىْ دابش  ت الخ٢م الؽشعي ٘حها، ٜو وبحابت اإلاعلمحن ًِ ؤظئلتهم التي ًدخاحىن بلى مّ٘ش

حر رل٤  ٘ىضخى ؤلا٘خاء، وظذ الباب في وحه اإلاخجشثحن ِلى ال٢الم في الؽُش مً ٔحر ؤَلُت... ٔو

ٙت.  مً اإلاٝاـذ الؽٍش

ِذد مً بلذان ؤلاظالم هدُجت ؤظباب ملخت  ولٝذ بٓض هىس َزٍ اإلااظعاث الّلمُت في

م بىظاثل ؼتى ببّاَدَم ِىه  مجها:  خاحت اإلاعلمحن بلى حّلم دًجهم الزي خاو٥ ؤِذاَئ

لُدٝٝىا ؤَذا٘هم الىلُّت خُث ِلمىا ؤن م٣اهت اإلاعلمحن في جمع٢هم بالذًً واِخفامهم 

 بدبل هللا اإلاخحن. 

َا، مما دْ٘ الىاصخحن لألمت ؤلاظالمُت ومجها: ٠ثرة اإلاعخجذاث في الخُاة وؼذة حّٝذ

اث مخخلٙت وفي مجاالث مخّذدة وبفُٖ مخباًىت؛  بلى ججىُذ الىاٜاث الّلمُت ِلى معخٍى

ُت لها.   إلًجاد ألاحىبت والخلى٥ الؽِش

٘ةرا ١ان مً مٍاَش ججذًذ الٙٝه بوؽاء املجامْ الٙٝهُت ٠ما ر٠ش َزا ٠ثحر مً 

َش ججذًذ ؤـى٥ الٙٝه َزا الاحتهاد الجماعي الزي ٘ٝهاء َزا الّفش؛ ٘هل ٣ًىن مً مٍا

اثٙها؟  جٝىم به املجامْ الٙٝهُت والزي ٌّذ مً ؤٍِم ٌو

ى دساظتحهذٗ َزا البدث بلى  الاحتهاد  مٍهش مً مٍاَش ججذًذ ؤـى٥ الٙٝه َو

ت والخىبُُٝت الجماعي لذي املجامْ الٙٝهُت  .ورل٤ مً الىاخُت الىٍٍش

ُٙا في ٠ما حهذٗ البدث بلى جىبُه ا ما وحّلُما وجٌى
ُّ
ٚ حّل إلاهخمحن بهزا الّلم الؽٍش

الاحتهاد والاظخيباه ؤن ِلم ؤـى٥ الٙٝه ِلم مشن ٜابل للخىىس والخجذًذ بدعب ما ًخىلبه 

 جدىاظب مْ خفاثق َزٍ الىىاص٥. وؤـى٥ٍ  الاحتهاد في هىاص٥ الّفش ووٜاجّه مً ٜىاَِذ 
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ه بال برا حّاملىا مْ 
َ

ٝ
ْ
٘ال ًصر حّلم ؤـى٥ الٙٝه وال حّلُمه وال الاحتهاد في الىىاص٥ َو٘

ٚ بهزٍ الىٍشة الخجذًذًت.   َزا الّلم الؽٍش

ى٥ بلى الهذٗ اإلايؽىد اإلاىهج الاظخٝشاجي ٘خدبّذ  وههجذ في َزا البدث للـى

لُذ بلُه مً البدىر  ىلُت للمجامْ الٙٝهُت، وما ـو والذساظاث خى٥ املجامْ الٝشاساث ألـا

ىلُت.  الٙٝهُت مً الىاخُت ألـا

الاحتهاد الجماعي لذي  ججذًذمّالم ٠ما ههجذ اإلاىهج الخدلُلي الاظخيباوي لخدذًذ 

خممً َزا البدث اإلاباخث الخالُت:املجامْ الٙٝهُت  . ٍو

ٚ مىه، لىابىه.اإلابدث ألاو٥:   ججذًذ ِلم ؤـى٥ الٙٝه: خُٝٝخه، اإلاٜى

ٙها، خفاثفها، ؤَمُتها. اإلابدث الثاوي:  املجامْ الٙٝهُت: حٍّش

 لذي املجامْ الٙٝهُت. اإلابدث الثالث: ججذًذ الاحتهاد الجماعي
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 :ضىابطهاملبحث ألاول: ججذًذ علم أصىل الفقه: حقيقخه، املىقف مىه، 

 :ول: حقيقت ججذًذ علم أصىل الفقهاملطلب ألا 

 :اللغت ع ألاول: حعشيف الخجذًذ فيالفش 

الخجذًذ مادجه: الجُم والذا٥، جشحْ بلحها زالزت مّان سثِعت، وهي: الٍّمت، والخَ، 

 .1والٝىْ.

.
ً
ٍر حذًذا ، ؤي ـحَّ ٍُ َد ، وَحذَّ ٍُ ، واْظَخَجذَّ ٍُ َحذَّ

َ
. وؤ

ً
 2وججذد الصخيُء: ـاس َحذًذا

 وُح 
ٌ
ة ِحذَّ

َ
ُْ ؤ َجْم

ْ
ا٥ُ: شخيٌء َحِذًٌذ، َوال

َ
ٝ ًُ ُن الِبلى؛  ِٝ

َ
: ه

ُ
ة ا٥ُ: َبلي بُِذ ٘الٍن والِجذَّ

َ
ٝ ٍُ ُذٌد وُحَذٌد... َو

ٍش...والجذًذ: ما ال ِهذ ل٤ به... ّْ َ
ًْ ؼ ًخا ِم ِْ َحذَّ َب

َ
مَّ ؤ

ُ
 3ز

م وسدث ١لمت }حذًذ{ في زماهُت مىالْ ادة 4وفي الٝشآن ال٢ٍش جذوس ِلى ؤلاخُاء والبّث وؤلِا

ت ٠ما ظُإحي وسدث ١لمت )) ًجذد (( وهي  بمّجى ؤلاخُاء والبّث. والاظدبذا٥. وفي العىت الىبٍى

ا مً اظخّما٥ ١لمت ججذًذ في اللٕت وفي الٝشآن وفي  ًٝ مً مجمُى ما حاء ظاب

ادة، وؤن َزا اإلاّجى ٣ًىن  الخذًث، ًخطر ؤن ١لمت الخجذًذ جذ٥ ِلى ؤلاخُاء والبّث وؤلِا

 في الزًَ جفىًسا مً زالزت ِىاـش: 

اثًما وللىاط به ِهذ. ؤن الصخيء ٜذ ١ان في ؤو٥ ألامشؤولها: وحىد و٠ُىىهت:   مىحىًدا ٜو

ى وُدسوط:
ً

ا. زاهحها: زم ِبل ًٝ اس ٜذًًما خل  ؤن َزا الصخيء ؤجذ ِلُه ألاًام ٘إـابه البلى ـو

ؤن رل٤ الصخيء ٜذ ؤُِذ بلى مثل الخالت التي ١ان ِلحها ٜبل ؤن ًبلى زالثها: زم بخُاء وبِادة: 

.ٞ
َ
ل

ْ
خ  5وٍَ

 :الفشع الثاوي: حعشيف ججذًذ الذًً

شة هنع هللا يضر، ًِ الىبي  ٠ش ججذًذ الذًً في العىت ٠ما في خذًث ؤبي ٍَش
ُ
بن هللا  ٜا٥: )) ر

٘ما َى ججذًذ الذًً  6حّالى ًبّث لهزٍ ألامت ِلى سؤط ١ل ماثت ظىت مً ًجذد لها دًجها ((.

 لألمت ؤلاظالمُت؟ 

                                                           
1

 .406/ 1م. داس ال٢ٙش. 1979 -َـ 1399. (بذون .)ٌ[. ملخٝٞ: ِبذ العالم دمحم َاسون. ه395اهٍش: مٝاًِغ اللٕت البً ٘اسط ]  
2

شي ]    .454/ 2بحروث.  –م. داس الّلم للمالًحن 1987-1407ٌ. 4.ٌ[  جدُٝٞ: ؤخمذ ِبذ الٕٙىس ِىاس. ه393الصخاح جاج اللٕت للجَى
3

.111/ 3بحروث.  –ٌ. داس ـادس 1414. 3ٌ[. ه/711]لعان الّشب البً مىٍىس    . باخخفاس وجفٗش
4

ذ:   .15، ٛ:16، ٘اوش:7، ظبإ:10، السجذة:49،98، ؤلاظشاء:19، ببشاَُم:5الِش
5

. 1.ه اإلامل٢ت الّشبُت العّىدًت. -بعىامي دمحم ظُّذ خحر. مش٠ض الخإـُل للذساظاث والبدىر، حذة  مٙهىم ججذًذ الذًً.اهٍش:  

 .17، 14-13م.2012 -َـ 1433
6

م:    .4291صخُذ: سواٍ ؤبى داود ٠خاب اإلاالخم باب ما ًز٠ش في ٜشن اإلااثت ٜس
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هُٝت، وجمُحز بخُاء وبّث مّالم الذًً الّلمُت بدَٙ الىفىؿ الصخُدت  :الجىاب َى

ت والّملُت والعلى٠ُت،  ما َى مً الذًً مما َى ملخبغ به، وجىُٝخه مً الاهدشا٘اث والبذُ الىٍٍش

وبّث مىاهج الىٍش والاظخذال٥ لٙهم الىفىؿ ِلى ما ١ان ِلُه العلٚ الفالر، وبّث مّاإلاه 

ب واْٜ املجخمْ اإلاعلم في ١ل ِفش بلى املجخمْ الىمىرجي ألاو٥ مً خال٥:  الّملُت بالععي لخٍٝش

ولْ الخلى٥ ؤلاظالمُت ل٣ل واست، وحّل ؤخ٣ام الذًً ها٘زة ِلى ؤوحه الخُاة، وولْ لىابي 

الٜخباط الىاْ٘ الفالر مً ١ل خماسة، ِلى ما ؤباهخه هفىؿ ال٢خاب والعىت بٙهم العلٚ 

ت، التي ؤو َى باخخفاس ؼذًذ: ججذًذ الذًً َى بخُاٍئ وبّث مّاإلاه الّلمُت والّملُ 7 الفالر.

هم العلٚ ت ٘و ىَّ  8 .ؤباهتها هفىؿ ال٢خاب والعُّ

ومً الىاضر اسجباه اإلاّجى الؽشعي لخجذًذ الذًً باإلاّجى اللٕىي الزي ًذوس ِلى 

 ؤلاخُاء والبّث وؤلاِادة.

 :الفشع الثالث: حعشيف ججذًذ أصىل الفقه

ولّه لُادي اإلاٝفىد مً مً مجاالث الخجذًذ الذًجي؛ ججذًذ ِلم ؤـى٥ الٙٝه 

٘الخىفُق ِلى الخجذًذ في  ١9الخم٢ً مً مباؼشة الاحتهاد ُ٘ما ًجز٥ مً الىىاص٥ اإلاّاـشة.

ًٌ الخجذًَذ في ِلم ؤـى٥ الٙٝه مً باب ؤولى؛ ألن ِلم  الذًً في الخذًث العابٞ مخمم

ؤـى٥ الٙٝه حضء مً الذًً، ول٢ً بمٙهىم الخجذًذ الخٞ لّلم ؤـى٥ الٙٝه الزي ًخُٝذ 

اثذجه.  بالمىابي التي  جدَٙ لهزا الّلم خُٝٝخه وخفاثفه ووٌُٙخه ٘و

؛ ًم٢ً ؤن هخفىس  با مً مّجى الخجذًذ في اللٕت، ومّجى ججذًذ الذًً في الؽُش ٍش ٜو

ه بلى ـٙخه ألاولى؛ 
ُ
ه، وبِادج

ُ
ى: بخُاُء ِلم ؤـى٥ الٙٝه، وبّث ٙا لخجذًذ ؤـى٥ الٙٝه َو حٍّش

 لُادي اإلاٝفىد مً ولّه.

ٚ مداولت م زا الخٍّش جي ؤٜبل ٘حها الىٝذ البىاء، اِخبرث ُ٘ه الش١اثض الثالر التي َو

ى ودُسوٌط، زم بخُاء وبِادة.
ً

 ًٝىم ِلحها ججذًذ الصخيء وهي: وحىٌد و٠ُىىهت، زم ِبل

ٙا خاـا بخجذًذ ؤـى٥ الٙٝه.  ولم ؤحذ ُ٘ما اولّذ حٍّش

 

                                                           
7

ت اإلاِعشة في ألادًان واإلازاَب وألاخضاب اإلاّاـشة. بؼشاٗ وجخىُي ومشاحّت:    . . وؽش داس الىذوة الّاإلاُت للىباِت 3ماوْ بً خماد الجنهي ه/ د.اإلاىظِى

 .2/1012واليؽش والخىصَْ. 
8
 .28.مٙهىم ججذًذ الذًً. ؿ  

9
 مً الذساظاث اإلاُٙذة في مىلُى ججذًذ ؤـى٥ الٙٝه:   

 . اإلا٢خبت ؤلاظالمُت الٝاَشة. 1428/2007. 3.ه  الخجذًذ واملجذدون في ؤـى٥ الٙٝه، الذ٠خىس ؤبى الٙمل ِبذ العالم بً دمحم.ؤ/ 

جي. داس الاحتهاد لألبدار والترحمت واليؽش. لبىان. مج  م. 1990-14011ٌ، 8،ُ 2 .ب/ مىاهج الاحتهاد والخجذًذ في ال٢ٙش ؤلاظالمي، الذ٠خىس دمحم ٘خخي الذٍس

ت والخىبُٞ، الذ٠خىس ؤخمذ ٔاوػ. ه  ابً خضم. بحروث.. داس 2009. 1.ج/ الاحتهاد بحن الىٍٍش
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 :املطلب الثاوي: مىقف العلماء مً ججذًذ أصىل الفقه

 جخمثل فيما ًلي: 10ججذًذ علم أصىل الفقهخالصت املىاقف مً 

ً بلى ؤهه في ظبُل الاسجٝاء باالحتهاد في الّفش أوال:  ًشي بّن الّلماء اإلاّاـٍش

زٍ  ماد الٙٝه، َو ٍش باِخباٍس مىهج الاحتهاد ِو الخالش ال بذ مً ججذًذ ؤـى٥ الٙٝه وجىٍى

ال ًدخاج مّه بلى الذِىة ٜذ ِاسلها ِلماء آخشون ًشون ؤن ؤـى٥ الٙٝه ٜذ بلٖ ؼإوا 

ا ُ٘ما ًخّلٞ بمممىن ؤـى٥ الٙٝه ٘ٝذ هطج وا٠خمل.   ش خفـى  ججذًذ ؤو جىٍى

شي بّن الّلماء ؤن ؤـى٥ الٙٝه بداحت بلى ججذًذ في بواس الؽ٣ل ثاهيا:  ٍو

والفُأت، وال ًدخاج بلى ججذًذ في اإلاممىن، ورل٤ ؤهه مً خُث اإلاممىن ٜذ هطج 

ظلىب ٜذ ؼابه ال٢ثحر مً ؤلاؼ٣االث، مما ًدخم وا٠خمل ول٢ىه مً خُث الفُأت وألا 

ٝشب مممىهه بلى الذاسظحن.   لشوسة بِادة ـُأخه بإظلىب ٌعهل ِباسجه ٍو

ً  ثالثا: ى٥  -ورَب حماِت مً اإلا٢ٍٙش م في الٕالب لِعىا مً اإلاخخففحن في ألـا َو

ت حامذة لم حّذ ٜادسة ِلى به - خاج احتهاد بلى ؤن ِلم ؤـى٥ الٙٝه باث مجشد ؤ٣٘اس هٍٍش

ىا٠ب ِفشها، وؤهه لزل٤ ال بذ مً ججذًذ ؤـى٥ الٙٝه بما ًخممً ججاوص  ًدل مؽا١لىا، ٍو

ذ لٝي َزا الاججاٍ اهخٝادا واظّا  مٙشداجه الٝذًمت، وبىاء مىهجُت ؤـىلُت حذًذة، ٜو

ت واإلاىهجُت.    و٠بحرا، وسؤي البّن بإن َزا الاججاٍ ظُٙخذ لل٢ثحر مً الاهدشا٘اث ال٢ٍٙش

جىظي بحن الاججاَحن العابٝحن اججاٍ زالث ًشي لشوسة ججذًذ ؤـى٥ الٙٝه : سابعا

ٞ مّالم مىهجُت  ججذًذا ال ًٝٚ ِىذ خذود الؽ٣ل بل ًخجاوصٍ بلى ججذًذ اإلاممىن ٘و

مىمبىت جادي بلى ججذًذٍ والجهىك به مْ املخاٍ٘ت ِلى سوخه ومٝفذٍ وؤظعه الٝىُّت 

ىلُ ت بإظلىب ظهل ًٝشبها للذاسظحن، وجفُٙت ؤـى٥ ومً جل٤ اإلاّالم ـُأت اإلاباخث ألـا

الٙٝه مً اإلاعاثل وألاٜىا٥ التي ال ًترجب ِلحها ؤزش في الٙٝه ؤلاظالمي والشبي بحن الٝىاِذ 

خ  ّت دساظت واُ٘ت، ودساظت جاٍس ىلُت والٙشوُ الٙٝهُت، والاَخمام بذساظت مٝاـذ الؽَش ألـا

ٍهش مشاخل جىىسٍ، وظم ًُ  ٍْ اِث ١ل مشخلت والخشوج مً رل٤ ِلم ؤـى٥ الٙٝه بخىظ

ىلُت بما ًدُذ ٘هما  ش َزا الّلم، وبِادة ٣َُلت اإلاادة ألـا هاث ِامت حعاِذ ِلى جىٍى بمىّحِ

ش مٙاَُم  ى٥ في الخدلُل والاظخيباه و٠زل٤ جىٍى ؤِمٞ واظخّماال ؤ٘مل لٝىاِذ ألـا
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ت للّلىم   خه ومّاإلاه( ِبذ املجُذ دمحم العىظىة الؽشفي. مجلت حامّت الؽاٜس ؤخزث َزٍ الخالـت مً بدث: ججذًذ ؤـى٥ الٙٝه )جاٍس

ُت وؤلاوعاهُت  الٙٛش بحن الخجذًذ والخبذًذ مً ساحْ: ، . ولالظتزادة364-363م. ؿ/2006ٌ، ًىهُى 1427، حمادي ألاولى 2ُ. ،3مجالؽِش

ٚ ِلى همارج لٕالة الٝى٥ بالخجذًذ في 88-81ؤبى الٙمل ِبذ العالم بً دمحم. ؿ/ د.٠خاب: الخجذًذ واملجذدون في ؤـى٥ الٙٝه،  . ٜو

ت اإلاِعشة في ألادًان واإلازاَب وألاخضاب اإلاّاـشة  .1016-2/1015 ،ؤـى٥ الٙٝه في: اإلاىظِى
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ها، ومً مّالم بّن ألادلت مما ًجّل ؤمش جىبُٝها في واّٜىا الُىم ؤ٠ثر ٌعشا وؤ٠ثر بم٣ا

ججذًذ ؤـى٥ الٙٝه اظخخذام ؤدواث ومٙاَُم الّلىم الاحخماُِت في دساظت بّن اإلاعاثل 

ىلُت.   ألـا

بن الاججاٍ الثالث في الخجذًذ خشي باإلاشاحّت والىٍش، وألاخز به، ل٣ىهه ال ًدى٢ش 

لىمها وال ٌععى بلى َذم  ّت ِو ى٥ وما بزلٍى مً حهذ في خذمت الؽَش لٙمل ِلماء ألـا

ى٥، وبهما ًش٠ض ِلى الٍىُاث التي هي مدل  حهىد العابٝحن، وال ًخشج ًِ الٝىُّاث في ألـا

ُت بلى  ىىس مً خاللها بما ًم٢ً ؤن ٣ًىن بلا٘ت هِى لالحتهاد واخخالٗ الشؤي، لُجذد ٘حها ٍو

٢شها ؤلاظالمي الٍُّم. ش في جشازىا ٘و  حهىد العابٝحن ولبىت بىاء وجىٍى

اساث املجامْ الٙٝهُت هجذَا جدبجى َزا الاججاٍ الىظي في ٜا٥ الباخث: وباظخٝشاء ٜش 

ججذًذ ِلم ؤـى٥ الٙٝه ٠ما ظُإحي الخذلُل ِلُه ببّن الىمارج التي هي مً مّالم 

 الخجذًذ.

 :11املطلب الثالث: ضىابط الخجذًذ الششعي لعلم أصىل الفقه

ٙه ٘ٝذ ؤخاوه  ختى ًدٝٞ ججذًذ ِلم ؤـى٥ الٙٝه مٝفذٍ الزي ؤؼشها بلُه في حٍّش

 الّلماء بعُاج مً المىابي ؤر٠ش بّمها باخخفاس:

ى٥: وهي جدُٝٞ مل٢ت بها ًٝخذس الُٙٝه ِلى الخّامل مْ 1 / جدُٝٞ الٕاًت مً ِلم ألـا

 الىق واظخيباه الخ٢م مىه بفىسة مباؼشة ِلى ؤظغ صخُدت مىمبىت.

لٚ سضخي هللا / مشاِاة ما ٘همه ألاولىن: مً ؤٍِم ٜىاِذ ؤَل العىت: اِخٝادَم ؤن الع2

لىمهم، وؤجهم ٜذ تهُإ لهم مً العبل  لم وألاخ٢م في مجمُى ؤخىالهم ِو ِجهم َم ألاظلم وألِا

 ما حّلهم بمىجى مً ٠ثحر مً اإلاضالٞ التي ص٥ ٘حها اإلاخإخشون.

زا ألاظاط ًخمثل في ِمىم اإلابادت اإلاىهجُت 3 / اِخباس اإلابادت اإلاىهجُت ألاولُت: َو

جخخلٚ ٘حها الّٝى٥ ؤو جخٙاوث ٘حها اإلاىاهج ٘مجها: ؤن الّلم لٕحر ٔاًت  والّٝلُت ال٣لُت التي ال

ِبث، ٘ةهه حهذ ال زمشة له، وجٗش ِٝلي ال مىّٙت مً وساثه...ومً رل٤ بدخا٥ معاثل في 

ُت، ولِعذ ِىها في رل٤  .12ِلم ؤـى٥ الٙٝه ال ًيبجي ِلحها ٘شوُ ٘ٝهُت، وال آداب ؼِش
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الخجذًذ في ؤـى٥ الٙٝه، . باخخفاس وجفٗش ٌعحر. وساحْ في َزٍ المىابي: 344-341الخجذًذ واملجذدون في ؤـى٥ الٙٝه ؿ/  

ض العذٌغ مجلت البدىر الٙٝهُت:  د.دساظت ؤـىلُت مّاـشة ِلى لىء ال٢خاب والعىت.  في  73ُ.ِبذ الشخمً بً ِبذ الٍّض

 .28 ظُّذ خحر. ؿ/مٙهىم ججذًذ الذًً. بعىامي دمحم .01/02/2007
12

م. 1997-1417ٌ. 1َـ [. جدُٝٞ: ؤبي ِبُذة مؽهىس بً خعـً آ٥ ظلمان. ه/ 790ٜٚ ِلى ؤمثلت مً رل٤ في: اإلاىا٘ٝاث للؽاوبي ] ث:   

 .1/37داس ابً ِٙان. 
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ان في 4 ؤلازباث والىٙي: في خال٥ البدث في َزا الّلم وفي / ظلٟى ظبُل الدجت والبَر

ىاِذٍ ال ًجىص ؤن ٌعمْ بال ـىث الذلُل، وال ٌعلم بال لعلىان  ش معاثله ٜو ٔحٍر وجٍٝش

ل هٙعه ًدخاج بلى جإـُل. ، وألـا ان، ٢٘م مً ؤـل ؤـلٍى  الدجت والبَر

 / ِذم اإلاعاط بإـى٥ الٙٝه الٝىُّت ٠ذجُت العىت وؤلاحماُ والُٝاط.5

 :املطلب الشابع: أمثلت مً القشاساث ألاصىليت للمجامع الفقهيت

 مً القشاساث ألاصىليت للمجمع الفقهي إلاسالمي لشابطت العالم إلاسالمي:أوال: 

 [. 8، الذوسة 3بؽإن الاحتهاد ] الٝشاس أ/ 

، 9بؽإن الخالٗ الٙٝهي بحن اإلازاَب والخّفب اإلازَبي مً بّن ؤجباِها] الٝشاس ب/ 

 [. 10 الذوسة

 ثاهيا: مً القشاساث ألاصىليت ملجمع الفقه إلاسالمي ملىظمت الخعاون إلاسالمي:

م:  ( [.9/5)  47 ؤ/ بؽإن الّٗش ] الٝشاس ٜس

م:  ( [.1/8)  70 ب/ بؽإن ألاخز بالشخفت وخ٢مه ] الٝشاس ٜس

م:  ( [.9/9)  92 ج/ بؽإن ظذ الزساجْ ] الٝشاس ٜس

م:د/ بؽإن ظبل الاظخٙادة مً الىىاص٥   ( [.6/11)94)الٙخاوي( ] الٝشاس ٜس

م:   ( [.7/15) 141َـ/ اإلافالر اإلاشظلت وجىبُٝاتها اإلاّاـشة ] الٝشاس ٜس

م   ( [.2/17) 153و/ بؽإن ؤلا٘خاء: ؼشووه وآدابه. ] الٝشاس ٜس

 مالحظاث على هزه القشاساث:

ىلُت الفادسة ًِ املجامْ الُٙٝه لها ـلت ب٣ل ما ًخذم  الاحتهاد الٝشاساث ألـا

ىلُت  ً مً جُّٙله وجىبُٝه ِلى الىحه الصخُذ، ٘ىجذ ؤ٠ثر الٝشاساث ألـا ِ
ّ

م٢ الجماعي ٍو

ّت ؤلاظالمُت مما ًذ٥ ِلى ؼذة مشاِاة املجامْ الٙٝهُت لهزا  جخّلٞ بمىلُى مٝاـذ الؽَش

ل الزي َى ؤخذ س٠جي الاحتهاد ٠ما ؤؼاس بلى رل٤ ؤبى بسخاٛ الؽاوبي سخمه هللا، ٠ما  ألـا

ت الخجذًذًت لالحتهاد هجذ  ى٥ املخخلٚ ٘حها مما ًذ٥ ِلى الجِز َزٍ الٝشاساث اِخيذ باأـل

ىلُت بر اإلاعاثل اإلاخٙٞ ِلحها لِعذ مىلّا للخجذًذ، ٠ما  الجماعي املجمعي في اإلاعاثل ألـا

هجذ في َزٍ الٝشاساث اِخىاًء بمىلُى الٙخىي الٙشدًت والجماُِت بلا٘ت بلى مىلُى 

ذم جش٠ها ٘ىضخى الاحتهاد الٙشدي وا لجماعي مما ًذ٥ ِلى ؤَمُت الٙخىي ولشوسة جشؼُذَا ِو

 بال لىابي.
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٠ما هجذ التر٠حز ِلى الاحتهاد الجماعي في الىىاص٥ اإلاّاـشة التي جذّ٘ها سخم الىاْٜ 

 اإلاّاـش مما ًذ٥ ِلى جِعحر الاحتهاد الزي َى اإلاٝفذ ألاو٥ مً ججذًذ ِلم ؤـى٥ الٙٝه.

 :ع الفقهيت: حعشيفها، خصائصها، أهميتهااملبحث الثاوي: املجام

  :املطلب ألاول: حعشيف املجامع الفقهيت

ٚ بما ًدىاظب مْ حجم البدث زم ؤؼحر بلى  ظإٜخفش في َزا اإلاىلب ِلى ؤَم الخّاٍس

ٚ املخخاس:  ما ًم٢ً ؤن ًشد ِلحها، زم ؤر٠ش الخٍّش

 أوال: حعشيف الذكخىس قطب مصطفى ساهى:

ا حمْ مً ؤَل الّلم للخباخث ًشاد باملجمْ في لٕت ))  الّفش: املجالغ الّلمُت التي ًدمَش

والخداوس خى٥ معإلت مً اإلاعاثل، ٘املجمْ الاحتهادي ـ في لىء َزا ـ ًشاد به املجلغ الّلمي 

الزي ًخ٣ىن مً ِذد مً ؤَل الّلم الزًً خاصوا ِلى سجبت الاحتهاد في ِفش مً الّفىس، 

عاثل والىىاص٥ الّامت التي جخّلٞ بمجخمّاتهم ؤو ججز٥ ٘حهم ًلخٝىن ُ٘ه دوسٍا لالحتهاد في اإلا

  13بحن الُٙىت وألاخشي ((.

 ما ًشد على هزا الخعشيف:

ً املجمْ مً ِذد مً ؤَل الّلم الزًً خاصوا ِلى سجبت الاحتهاد وؤٔٙل ر٠ش 1 .حّل ج٣ٍى

الجماعي، برا ؤَل الاخخفاؿ في بّن الّلىم ١الىب والاٜخفاد التي جمهذ لّملُت الاحتهاد 

 ١اهذ اإلاعإلت وبُت ؤو اٜخفادًت.

ت في املجمْ وهي: خُاصة سجبت الاحتهاد. .2  ر٠ش ؤَم ـٙت للّمٍى

ىا اخخماالن في َزٍ الشجبت َل هي سجبت الاحتهاد الجضجي ؤو اإلاىلٞ ؟ وبالىٍش بلى واْٜ  َو

ت في املجمْ َى الاحتهاد الجضجي، ولى ١ان اإلاىلىب  املجامْ هجذ ؤن الاحتهاد اإلاىلىب للّمٍى

الاحتهاد اإلاىلٞ إلاا ؤوؽئذ املجامْ التي هي شخق اِخباسي بذًل ًِ املجتهذ اإلاىلٞ الزي 

 هذس وحىدٍ في َزا الّفش.

ٚ: اإلااظعت الّلمُت التي جماسط  .3 الٍاَش ؤن اإلاٝفىد باملجلغ الّلمي في الخٍّش

زا مً خفاثق املجامْ الٙٝهُت   ؤجها ماظعاث ِلمُت.وؽاوها في بواس ماظعت مىٍمت. َو

ؤما برا ١ان اإلاٝفىد باملجلغ الّلمي حماِت مً ؤَل الّلم ًماسظىن وؽاوهم خاسج 

 بواس ماظعت ِلمُت ٘ةن َزٍ الجماِت ال ًىلٞ ِلحها اظم املجمْ اـىالخا.

                                                           
13

 .272.داس الىٙاجغ. ؿ ،1427/2006. 1.الاحتهاد الجماعي اإلايؽىد في لىء الىاْٜ اإلاّاـش. د/ ٜىب مفىٙى ظاهى. ه 



 ساعذ غالب د.

772 

 ب/ حعشيف الذكخىس عبذ املجيذ الششفي في معنى مجمع الاحتهاد الفقهي: 

ت مً الخبراء )) َى الزي ًخ٣ىن مً ؤٔلب  عخُّىىن بمجمِى ّت َو املجتهذًً في الؽَش

ُت ((. ل بلى ؤخ٣ام ؼِش  14اإلاخخففحن في اإلاّاٗس ؤلاوعاهُت لُبزلىا وظّهم في الخـى

 ما ًشد على هزا الخعشيف:

ٙت اإلااظعت الصمت للمجمْ الٙٝهي خُث ًٝىم 1 .لم ٌؽش بلى ١ىن املجمْ ماظعت، ـو

ّه. ولِعذ ١ل حماِت ٜامذ لخجتهذ احتهادا حماُِا ِلى هٍام له ؤَذا٘ه ووظاثله ومؽاَس

ىالخُت.  حّخبر مجمّا مً الىاخُت الـا

.حّل ؤِماء املجمْ ًخ٣ىهىن مً ؤٔلب املجتهذًً، وفي سؤَي الٝاـش ؤن َزا صخُذ 2

ت؛ ؤي: ٠ُٚ ًيبغي ؤن ٣ًىن ِلُه املجمْ. ؤما مً الىاخُت الىاُّٜت ٘ةن  مً الىاخُت الىٍٍش

  جمم ؤٔلب املجتهذًً؛ بل جمم حماِت مجهم ٘ٝي.املجامْ اإلاىحىدة ال

ٚ الخالي:    مً خال٥ ما ظبٞ ًم٢ً ـُأت الخٍّش

املجامع الفقهيت هي: مؤسساث علميت إسالميت مسخقلت، جضم مجمىعت مً أهل 

 :الاحتهاد الجضئي والخبراء، لالحتهاد الجماعي في حكم املسائل والىىاصل العامت

 :امع الفقهيتاملطلب الثاوي: خصائص املج

زا مً خُث اللٕت  ًٍ ؤن ؤي حماِت جماسط الاحتهاد الٙٝهي الجماعي حّخبر مجمّا، َو ًُ ٜذ 

ىالح والّٗش اإلاّاـش ٘املجامْ الٙٝهُت هي التي اجفٙذ بما ًلي:  مم٢ً؛ ؤما مً خُث الـا

ّها. اثٙها وهٍامها وؤَذا٘ها ومؽاَس  ؤ/ ١ىجها ماظعت لها ٌو

ت إلاهمتها   التي خذدتها.ب/ ١ىجها مخٙٔش

 ج/ جخخز الاحتهاد الجماعي وظُلت ؤظاظُت للبدث في خ٢م اإلاعخجذاث.

 د/ جخّذد مجاالث احتهادَا في مُادًً ؼتى ١الّباداث واإلاّامالث والىب والاٜخفاد ... 

َـ/ ججتهذ ِلى هىاٛ واظْ ِلى معخىي البلذ ؤو ؤلاٜلُم ؤو الّالم. ولهزا ١ان مجها املجمْ 

لى بالجضاثش، ومجها ؤلاٜلُمي ١املجلغ ألاوسوبي لتف٘خاء الٝىشي ١املجلغ ؤلا  ظالمي ألِا

 والبدىر، ومجها ما َى دولي ٠مجمْ الٙٝه ؤلاظالمي الخابْ إلاىٍمت الخّاون ؤلاظالمي.

ص/ لها ؤزش واضر في الٙخىي والاحتهاد في اإلاعخجذاث والٝماًا التي ًىاحهها اإلاعلمىن في 

 خُاتهم. 
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لهُئاث دولُت ١املجمْ الٙٝهي ؤلاظالمي الخابْ لشابىت الّالم ح/ مجها ما َى جابْ 

ؤلاظالمي، ومجمْ الٙٝه ؤلاظالمي الخابْ إلاىٍمت الخّاون ؤلاظالمي. ومجها ما َى جابْ لذولت 

 بُّجها ٠مجمْ الٙٝه ؤلاظالمي بالعىدان .

 :املطلب الثالث: أهميت املجامع الفقهيت

 15:تهذًًالفشع ألاول: أهميتها لالحتهاد واملج

مها بذٜت  ؤ/ الاظخٙادة مً الجهىد العابٝت والخبراث اإلاترا٠مت، بّذ دساظتها وجٍٝى

وبهفاٗ وخُادًت، وبزل٤ ًخجىب الّمل ج٢شاس البذاًاث مً الفٙش الزي ٌّجي جبذًذ 

 الجهىد والّبث بالثرواث.

ذ باث َزا  ب/ حٕىُت اإلاعخجذاث والىىاص٥ باالحتهاد الجماعي لبُان خ٢مها الؽشعي، ٜو

الاحتهاد خاحت ملخت لّذم ٜذسة الاحتهاد الٙشدي ِلى مىا٠بت ما ٌعخجذ ل٢ثرجه وحّٝذٍ، وبرا 

١اهذ املجامْ الٙٝهُت ٜذ جترا٠م ِلحها الٝماًا لخبذ ٘حها باالحتهاد الجماعي ٘خدخاج بلى 

ت ٘مارا ٣ًىن الخا٥ باليعبت لالحتهاد الٙشدي ؟ وبهزا ج٣ىن ا
َ
ا بلى دوسة معخَٝبل ملجامْ جإخحَر

 ٜذ ؤدث الىاحب ال٢ٙاجي ِلى ألامت وفي َزا هْٙ للجمُْ.

باِخباس املجامْ الٙٝهُت ماظعاث ِلمُت؛ ٘ةجها راث ؤَمُت للّلماء والباخثحن الزًً  ج/

ذ بلحها املجامْ، ١اإلاعاثل الىبُت ؤو  ذون دساظت مىلُى مً اإلاىالُْ التي جىٜش ًٍش

 ـىلُت.الاٜخفادًت ؤو بّن اإلاعاثل الاحتهادًت ألا 

ذ للّاِلم والباخث، وؤِاهتهما في الخدفُل بن َزٍ املجامْ ؤ ظهمذ في خَٙ الٜى

ذسة ِلى الخ٢م ُ٘ما  الّلمي، ٠ما ؤظهمذ في حّل ؤَل الّلم ِلى دساًت بالّلىم ألاخشي، ٜو

ًىشؤ ِلى اإلاعلمحن مً ٜماًا ومعخجذاث مّاـشة بعبب ١ىجها حّخجي بما جبدث ُ٘ه 

ساث، وبّذ رل٤ ج٣ىن الٙخىي مبيُت ِلى بالشحُى ألَل الاخخفاؿ وبؼشا٠هم في َزٍ الذو 

 ؤظغ ظلُمت.

ا،  ٌ/ دوسَا الشاثذ في بخُاء الاحتهاد الجماعي وبّثه مً حذًذ، مً خُث جإـُله هٍٍش

 وجىبُٝه ِملُا. 
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 16 الفشع الثاوي: أهميتها لإلفخاء واملفخين.

مً مذعي ؤ/ الخذ مً الٙىضخى الخاـلت هدُجت ؤلا٘خاء الٙشدي، وما جلبغ به مً ظلبُاث 

ت مذاٟس ألاخ٣ام، ووٛش  ؤلا٘خاء والاحتهاد، ممً ال ًمل٤ اإلال٢ت الّلمُت، ولم ًخمشط بمّ٘ش

 الاظخيباه...

ب/ الخذ مً ٌاَشة الخماسب والخىاٜن في الٙخاوي، خاـت ِىذما ًخّلٞ ألامش بمعاثل 

ِعُا وحهىدا بدثُت م ميُت، ًم٢ً وّتها بإجها مً الُّاس الثُٝل، الزي ًخىلب ِمال ماظَّ

حعخلهم دساظاث مىهجُت لىىاثٚ مً الباخثحن جخدذد جخففاتهم بخّذد ؤوشاٗ اإلاعإلت، 

ومخّلٝاتها، وما ًترجب ِلُه مً هخاثج وؤخ٣ام، بدُث ال ًم٢ً الجضم ٘حها بشؤي مشججل، مهما 

لُه ٘ةن اإلاّالجاث الٙٝهُت الىاضجت إلاثل َزٍ  ١اهذ ؤَلُت ٜاثله وم٣اهخه الّلمُت، ِو

ّٝذة واإلادؽاب٢ت ًذِىها لخُّٙل دوس ؤلا٘خاء الجماعي للخذ مً التراؼٞ في اإلاعاثل اإلا

 الٙخاوي اإلاخعجلت، التي ال ج٣اد حعمً في جل٤ اإلاعاثل.

ٝشب وحهاث الىٍش في  ٙا مىخذا للجماَحر اإلاعلمت، ٍو ٌ/ ؤلا٘خاء الجماعي ًبرص مٜى

ذ مً  فت، خال٘ا لتف٘خاء الٙشدي الزي ًادي بلى مٍض اإلاعاثل اإلاعخجذة واإلاؽ٢الث الٍّى

 الخٙٛش بحن اإلاعلمحن. 

ً الزي جدذزه الٙخاوي الٙشدًت مً  و/ الٙخىي الجماُِت ٔالبا ما جخخلق مً الخلٍى

ت، ؤو مزَبُت، ؤو واثُٙت.بؼ٣اال   ث بٜلُمُت، ؤو ِىفٍش

ص/ ؤلا٘خاء الٙشدي لم ٌّذ ٜادسا ِلى جلبُت خاحاث ألامت في صمً حّذدث ُ٘ه الخبراث 

وحؽّبذ ُ٘ه الّلىم، وحّٝذث ُ٘ه اإلاّامالث ؤؼذ الخُّٝذ ٘إـبذ اإلاٙتي الُٙٝه مهما ١ان 

 ٜذٍس ال مٙش له مً الاظخّاهت بزوي الخبرة والاخخفاؿ.

/ لتف٘خاء الجماعي ؤَمُت خاـت مً خُث بن الزي ًخىلى ؤمٍش ـٙىة الّلماء للىٍش في ح

الٝماًا اإلاعخجذة بجهذ حماعي مً خال٥ مجمْ ؤو ملخٝى، ٘هى ًجمْ ِلماء ًخمخّىن بلى 

ها لخ٣ىن ؤماهت الّلم  ّت وهفـى حاهب الّلم الؽشعي بالثٝت والّذالت، واجباُ الؽَش

بت  اة وال جخىٛش الٍش  في الىصر لألمت.معخ٘ى

ه/ إلاثل َزٍ املجامْ ٜذسة ِالُت ِلى الىٍش في ٘خاوي ألامت راث الخعاظُت والخُّٝذ 

ت والعُاظُت والاحخماُِت، وجىخُذ الشؤي ٘حها ٜذس ؤلام٣ان،  اإلاخىاهي، مثل الٝماًا ال٢ٍٙش

 وألامش الزي ال ًم٢ً لتف٘خاء الٙشدي جٝذًمه.
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ّت بداحت بلى ي/ هدً في َزا الّفش وفي ٌل حُِٕب جى بُٞ ٠ثحر مً ؤخ٣ام الؽَش

جشظُخ ماظعاث ؤلا٘خاء الجماعي، وبما جدمله مً بًجابُاث لخإخز دوسَا في جىخُذ ١لمت 

اإلاعلمحن في ؤخ٣امهم ومعاثلهم وبخاـت في اإلاعاثل راث الىابْ الّام الزي ًدخاج بلى 

 ٘فل الٝى٥ ٘حها ِمىم اإلاعلمحن.

 :جماعي لذي املجامع الفقهيتاملبحث الثالث: ججذًذ الاحتهاد ال

 :املطلب ألاول: جىسيع مجال الاحتهاد في أصىل الفقه لذي املجامع الفقهيت

ْ التي ًإمل ٠ثحر مً الباخثحن ؤن جمىلْ بها املجامْ الٙٝهُت: جىظُْ  17مً اإلاؽاَس

 مجا٥ الاحتهاد. ورل٤ في زالزت مجاالث مهمت مجها: جىظُْ مجا٥ الاحتهاد في ؤـى٥ الٙٝه.

واإلاٝفىد  مً جىظُْ مجا٥ الاحتهاد في ؤـى٥ الٙٝه؛ الىٍش في معاثل ؤـى٥ الٙٝه 

دٝٞ مٝاـذ  ى٥ بلى جشحُذ ًٝىم ِلى الذلُل الصخُذ، ٍو الخالُ٘ت مً حذًذ؛ للـى

ُٙه في الاحتهاد اإلاّاـش. ْ مً خال٥ جٌى  الدؽَش

لفٝذ بهزا الّلم 
ُ
لتي ال جدٝٞ وا -١اإلاباخث ال٢المُت  -و٠زل٤ ببّاد اإلاعاثل التي ؤ

ُت مباؼشة  الٕاًت مىه ومً ؤَم َزٍ الٕاًاث: جِعحر الاحتهاد والخّامل مْ ألادلت الؽِش

ُت اإلاخّلٝت بالٝماًا والىىاص٥ واإلاعخجذاث في مجا٥ الّباداث  الظخيباه ألاخ٣ام الؽِش

ما. حَر  واإلاّامالث ٔو

مدٝٝت  و٠زل٤ بلخاٛ مباخث ِلمُت بهزا الّلم واإلاا ؤبّذث ِىه وهي خادمت له

ّت واإلافالر واإلاٙاظذ.  لٕاًخه، ٠ّلم مٝاـذ الؽَش

زا الزي ٜام به هخبت مً الّلماء املخٝٝحن اإلاخدشسًٍ مً سبٝت الخٝلُذ ؤمثا٥  َو

الّالمت ؤبي بسخاٛ الؽاوبي سخمه هللا مً خال٥ ٠خابه )) اإلاىا٘ٝاث ((، والّالمت الُمجي 

ى٥ ((.سخمه هللا مً خال٥ ٠خابه: )) بسؼاد الٙ الؽى١اوي  دى٥ بلى جدُٝٞ الخٞ مً ِلم ألـا
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ى٥ لم ًشجْٙ  ًٝى٥ الذ٠خىس ًىظٚ الٝشلاوي: ب ؤن ٠ثحرا مً معاثل ألـا )) وال ٍس

ذ مً  ٘حها الخالٗ، ٘هي في خاحت بلى الخمدُق واإلاىاصهت والترحُذ، وبّمها ًدخاج بلى مٍض

 الخىلُذ والخإ٠ُذ، وبّن آخش ًدخاج بلى الخٙفُل والخىبُٞ.

خت مً ومً رل٤:  ُّت اإلاٜا ُّت، والدؽَش ُّت مً ٔحر الدؽَش جمُحز العىت الدؽَش

ه  اظت لألمت، مً جف٘ش ُّت اإلاابذة، وجمُحز جفٗش الشظى٥ ملسو هيلع هللا ىلص بمٝخطخى ؤلامامت والٍش الدؽَش

 بمٝخطخى الٙخىي والخبلُٖ ًِ هللا.

ومذي حجُخه  –وبخاـت الع٣ىحي مىه  –ومً رل٤: مىاٜؽت مىلُى ؤلاحماُ 

بم٣ان الّلم به، و٠ثرة دِاوي ؤلاحماُ، مْ زبىث املخالٚ، وجدُٝٞ الٝى٥ في ؤلاحماُ الزي و 

 ًيبجي ِلى مشاِاة مفلخت صمىُت لم حّذ مّخبرة الُىم.

ومً رل٤: الُٝاط والاظخدعان والاظخفالح ومتى ًاخز بها وما لىابي ١ل مجها 

 18وخذود اظخخذامه ((.

ىلي ومً ألامثلت الخُت التي جذسج في جى  ظُْ مجا٥ الاحتهاد اإلاّاـش في الجاهب ألـا

 معإلت: الخّلُل بالخ٢مت.

خي َزا اإلاىلُى ل٣ُىن مً حملت بدىر اخخاس الذ٠خىس  ؤخمذ بً ِبذ هللا المٍى

ًٝى٥ في مٝام ر٠ش ؤظباب  19مجلت البدىر الٙٝهُت اإلاّاـشة في ِذدَا الثاوي والعبّحن.

ى  : )) بن َزا الّفش ًخمحز ب٢ثرة الىىاص٥ واإلاعخجذاث وحعاُس الخىادر، َو اخخُاس اإلاىلُى

ما ًجّل الخاحت ماظت بلى حعلُي المىء ِلى بّن اإلاعاثل اإلاخّلٝت بخىظُْ آ٘اٛ 

 الاحتهاد، ومجها َزٍ اإلاعإلت اإلاهمت ((.

)) الخّلُل بالخ٢مت ًِعش ِلى ه ٜا٥: وفي الىدُجت الخادًت ِؽشة مً هخاثج بدث

ذ ؤخزث به املجامْ الٙٝهُت وبّن  املجتهذًً اظخيباه ؤخ٣ام الىىاص٥ واإلاعخجذاث، ٜو

ً في ِذد مً اإلاعاثل والٝماًا الجذًذة ((.  الٙٝهاء اإلاّاـٍش

مً خال٥ ما ظبٞ ًخطر ؤن جىظُْ مجا٥ الاحتهاد في ؤـى٥ الٙٝه والزي َى بمّجى 

ً ألن جمىلْ به املجامْ الٙٝهُت ورل٤ إلاا الخجذًذ اإلاؽاس  بلُه ١ان ؤمَل الّلماء اإلاّاـٍش

 في ؤـى٥ الٙٝه مً خفاثق هي ١الخالي: ًخمحز به الاحتهاد الجماعي املجمعي 
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زا مىهج حذًذ ٔحر مّشوٗ 1 / الذساظت الجماُِت الؽىسٍت إلاعاثل ؤـى٥ الٙٝه. َو

ىلُت  .ظابٝا والزي ٌؽبهه مً بُّذ اإلاىاٌشاث ألـا

هم
َ
لبذ مجهم ال٢خابت ُ٘ه بدىث

ُ
م الّلماء الزًً و ىلي الىاخذ ًّٝذِ ، 20٘ٙي اإلاىلُى ألـا

زم ٌّشلىن ما حاء ٘حها في الذوسة، مْ اإلاىاٜؽت واإلاؽاوسة، زم ًخلفىن بلى الٝشاس الجهاجي 

لبُت.  باجٙاٛ الجمُْ، ؤو ألٔا

ىلُت بذٜتها مْ وحاصتها، خُث حّشك ِلى 2 ـىسة ٜىاِذ ؤـىلُت / جمخاص الٝشاساث ألـا

ت ؤـىلُت. ها هٍٍش  حؽ٣ل في اإلاىلُى الىاخذ بمجمِى

/ جىاو٥ اإلاعاثل الخادمت لالحتهاد الجماعي اإلاّاـش في الىىاص٥ واإلاعخجذاث بالذساظت 3

ى٥  ى: جدذًذ الٝىاِذ وألـا زا حاهب مً حىاهب ججذًذ ؤـى٥ الٙٝه؛ َو والبدث. َو

 الضمان.اإلاثمشة لالحتهاد بما ًدىاظب مْ مخىلباث 

4 ًُ ىلُت مً خُث الترحُُذ ُ٘ما اخُخلٚ ٘حها، ومً خُث خع / الخدُٝٞ في اإلاعاثل ألـا

 ِشِلها.
ُ
 ـُأِتها وظهىلت

ىلُت؛ مشاِاة لىبُّت الىىاص٥ اإلاّاـشة 5 / جىظُْ داثشة الّمل ب٢ثحر مً الٝىاِذ ألـا

 وخفاثفها.

ىلُت اإلاعخّملت بٝذس ٠بحر في الاحتهاد ال جماعي املجمعي: ٜاِذة وؤَم الٝىاِذ ألـا

، وظذ الزساجْ، والمشوساث جبُذ املخٍىساث، واإلاؽٝت  اإلافلخت  اإلاشظلت، ومشاِاة الّٗش

ل في اإلاّامالث الخل. ل في ألاؼُاء ؤلاباخت، وألـا  ججلب الخِعحر، وألـا

 ًم٢ً بحما٥ ججذًذ الاحتهاد الجماعي لذي املجامْ الٙٝهُت في زالزت حىاهب سثِعت هي:

ا / ججذًذ 1 الاحتهاد الجماعي في الجاهب الؽ٢لي، خُث ـاس ماظعت ٜاثمت لها ِلماَئ

ا وهٍامها ووظاثلها وؤَذا٘ها...  وخبراَئ

م بإن احتهاد املجامْ 2 / ججذًذ الاحتهاد الجماعي في الجاهب الىٍشي، خُث ًم٢ً الِض

ت ؤـىلُت لالحتهاد الجماعي  ماًا ؤـىلالٙٝهُت ٜام ِلى هٍٍش ُت هي حؽخمل ِلى معاثل ٜو

ٙاث وؼشوه وجٝعُماث... جٝىم بحن ١ل مجها ـلت ؤـىلُت، ججمّها  ِباسة ًِ مٙاَُم وحٍّش

ُت جد٢م َزٍ الّىاـش حمُّا.  وخذة مىلِى
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: جىاو٥ مجمْ الٙٝه ؤلاظالمي إلاىٍمت الخّاون ؤلاظالمي  ِلى ظبُل اإلاثا٥:   15بدثا، وبؽإن ألاخز بالشخفت وخ٢مه:  12بؽإن الّٗش

 بدثا. 12بدثا، وبؽإن ظذ الزساجْ: 
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ىلُت اإلاخفلت باالحتهاد الجماعي ٠ثحرة، مجها: خُٝٝت الاحتهاد  واإلاعاثل والٝماًا ألـا

ىاِذٍ، وحجُخه، ومجاالجه، وؼشوه املج تهذ في الاحتهاد الجماعي، الجماعي، وؤـىله ٜو

الٜخه باالحتهاد الجماعي،  الٜخه باالحتهاد الجماعي، والاحتهاد الٙشدي ِو والاحتهاد الجضجي ِو

الٜخه باالحتهاد الجماعي...  وؤلاحماُ ِو

/ ججذًذ الاحتهاد الجماعي في الجاهب الخىبُٝي ورل٤ بالتر٠حز ِلى الىىاص٥ اإلاّاـشة 3

ما الىىاص٥ الخاـت والٝماًا ٔحر اإلاّٝذة ٘ٝذ جش٠ذ لالحتهاد الّامت والٝماًا اإلاّٝذة ؤ

 الٙشدي. 

حمل آهٙا في اإلاىالب الثالزت الخالُت.
ُ
 وجٙفُل ما ؤ

صبغت املؤسست( لذي ججذًذ الاحتهاد الجماعي مً الجاهب الشكلي )املطلب الثاوي: 

 :املجامع الفقهيت

اثٙظبٞ في خفاثق املجامْ الٙٝهُت  ها وهٍامها وؤَذا٘ها ١ىجها ماظعت لها ٌو

ّها، وبما ؤن الاحتهاد الجماعي في الىىاص٥ اإلاّاـشة الظخيباه خ٢مها الؽشعي َى مً  ومؽاَس

ت  اثٚ املجامْ الٙٝهُت ٘ةهه ـاس ًماَسط في بواس ماظعت راث شخفُت اِخباٍس ؤٍِم ٌو

ذ اخخاسث املجامْ الٙٝهُت الىابْ اإلااظسخي لالحتها زا حاهب مً حىاهب ججذًذٍ. ٜو د َو

 :21الجماعي إلاا له مً ؤَمُت

 
ً
ٜىة  -ؤ/  ١االظخٝشاس اليعبي للّمل اإلااظسخي، بِىما ًخمْ الّمل الٙشدي للخٕحر ٠ثحرا

 
ً
 واججاَا

ً
 ؤو مممىها

ً
 بخٕحر ألا٘شاد، ؤو اخخالٗ ٜىاِاتهم. -ولّٙا

زا بذوسٍ ًىمي ؤلاسادة  مىم هّٙه للمعلمحن؛ لّذم اسجباوه بصخفُت ماظعه، َو ب/ ِو

زا م٢مً ٜىتها. الجماُِت دحي الاهخماء الخُٝٝي لألمت، َو  الٙاِلت، ٍو

ج/ ومىاحهت جدذًاث الىاْٜ بما ًىاظبها؛ ٘ةن ألامت الُىم ًىاحهها جدّذٍ مً داخلها، في 

٠ُُٙت جىبُٞ مىهج ؤَل العىت مْ الاظخٙادة مً مىجضاث الّفش، دون الخىاص٥ ًِ اإلابادت، 

ها؛ والُٝام لهزا وراٟ ٘شك ٠ٙاًت ال ًجهن به ٠ما ًىاحهها جدٍذّ ماظسخي مىٍم مً خاسح

مجشد ؤ٘شاد ال ًىٍمهم ِمل ماظسخي، ٠ما ال ًجهن ؤ٘شاد الىاط لخدذي الّمل اإلااظسخي في 

ا. المُت، ؤو ٔحَر  مجاالث الخُاة الاٜخفادًت، ؤو العُاظُت، ؤو ؤلِا

                                                           
21

 .161-160ظاِذ ٔالب. ؿ/ د.ساحّها في: املجامْ الٙٝهُت ودوسَا في الاحتهاد الجماعي. ٘خاوي الىىاص٥ همىرحا.   
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ا حاهب  مً وال ًخٙى ؤهىا في صمً اإلااظعاث، وجُّٙل الاحتهاد الجماعي في بواَس

ُه بلى اإلاعخىي الزي ًدٝٞ اإلاٝاـذ مً 
ّ
ٜش حىاهب الخجذًذ املخمىد، الزي ًىّىس الاحتهاد ٍو

ّه.  22حؽَش

ججذًذ مصطلح الاحتهاد الجماعي مً الجاهب الىظشي لذي املجامع املطلب الثالث: 

 :الفقهيت

خ الاحتهاد الجماعي ِلى مشاخل ِذة مجها اإلاشخلت اإلاّاـشة التي  امخاصث لٝذ مشَّ جاٍس

زا بّذما ١ان  بخجذًذ مٙهىم الاحتهاد الجماعي خُث ٌهش بفٙت اـىالخُت خاـت، َو

ىالح ِلُه.  مٙهىما ٌّمل به في الٝشون الثالزت الٙاللت، مً ٔحر ؤن ًخىالّىا بااـل

)) ٢٘شة الاحتهاد الجماعي ٔذث في َزا الّفش واضخت،  :الذكخىس قطب ساهىًٝى٥ 

ي مفىلخا معخخذما مً لذن ؤَل الّلم، ومّبرا ًِ هُى وؤمسخى مفىلر الاحتهاد الجماع

خاؿ مً الاحتهاد مخخلٚ ًِ الاحتهاد الٙشدي ؤو الاحتهاد الصخصخي، وؤلٚ بلى رل٤ ؤن 

زمت ؼّىسا ؤخز ًيخاب ؤَل الّلم في رل٤ الضمان، جمثل في دِىتهم بلى ـحروسة الاحتهاد 

 23ا ألامت ال٢بري...((.الجماعي الىظُلت اإلاثلى التي ًالر بها للٙفل في ٜماً

 ٚ ً لالحتهاد الجماعي مً ومً خال٥ اظخٝشاجي اإلاخىالْ لخٍّش الّلماء اإلاّاـٍش

خ ٌهىس َزا اإلافىلر َل َى  ىالخُت الخٍذ ؤجهم ًخخلٙىن مً هاخُت جاٍس الىاخُت الـا

 مفىلر حذًذ خادر ؤم ال ؟ وبُان رل٤ وجٙفُله ٠ما ًلي:

ى٥ الٝذًمت.  مً ًشي ؤهه مفىلر حذًذ، القىل ألاول: وال وحىد لهزا اإلافىلر في ٠خب ألـا

، ومّالي الذ٠خىس الؽُخ 25، والذ٠خىس خلُٙت باب٢ش خع24ًالذ٠خىس ٜىب ظاهىوبه ٜا٥ 

م.26ـالر بً خمُذ حَر    ٔو
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خ: .http://mdarik.islamonline.net. ـبخي مجاَذ ساحْ مٝا٥: الاحتهاد الجماعي ظبُل الخجذًذ الٙٝهي.   م.22/03/2009جاٍس
23

 .115.الاحتهاد الجماعي اإلايؽىد للذ٠خىس ظاهى ؿ  
24

 .26.ؿ ،اإلاشحْ العابٞ 
25

  ُٞ ٚ باالحتهاد الجماعي، للذ٠خىس: ِبذ الىاـش ج٘ى ت. في حُّٝب له ِلى بدث: الخٍّش ّت والٝاهىن بالؽاٜس  الؽَش
ُ
الّىاس. هذوة ١لُت

 :1. سابي مج1/116وؤـذسث بدىثها في مجلذًً.  1417/1996

https://books-library.net/files/books-library.online-02131935Wb3X6.pdf 
26

. مً بدىر ماجمش الٙخىي ولىابىها، هٍمه 12/ الاحتهاد الجماعي وؤَمُخه في هىاص٥ الّفش، مّالي الذ٠خىس الؽُخ ـالر بً خمُذ ؿ/ 

 م. الشابي:2009-1430ٌاملجمْ الٙٝهي ؤلاظالمي لشابىت الّالم ؤلاظالمي. في م٢ت اإلا٢شمت 

 .https://feqhup.com/uploads/1382451845581.pdf. 

http://mdarik.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1236509017099&pagename=Zone-Arabic-MDarik%2FMDALayout#***1
http://mdarik.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1236509017099&pagename=Zone-Arabic-MDarik%2FMDALayout#***1
https://books-library.net/files/books-library.online-02131935Wb3X6.pdf
https://books-library.net/files/books-library.online-02131935Wb3X6.pdf
https://feqhup.com/uploads/1382451845581.pdf
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ُه الٙشدي  القىل الثاوي: ٙا لالحتهاد بىِى ىلُحن لالحتهاد ِمىما حٍّش ٚ ألـا مً اِخبر حٍّش

، 28، والذ٠خىس معٙش بً ِلي الٝدىاوي27والجماعي. وبه ٜا٥ الذ٠خىس ِبذ املجُذ الؽشفي 

م. 29خعً دمحم اإلاشصوقيوالذ٠خىس  حَر  ٔو

حن بال ؤن له مً ًشي ؤن مفىلر الاحتهاد الجماعي وبن لم ًز٠ش ِىذ اإلاخٝذم القىل الثالث:

، 30حما٥ الذًً مدمىدـلت بمفىلر الاحتهاد ؤو مفىلر ؤلاحماُ. وبه ٜا٥ الذ٠خىس 

ما. 31الذ٠خىس ؼّبان دمحم بظماُِل حَر  ٔو

ٚ الاحتهاد اإلابثىر في ٠خب  ٜا٥ الباخث: ٚ الاحتهاد الجماعي َى حٍّش ؤـل حٍّش

ل، ٘ال بذ مً وحىد  ى٥، باِخباس ؤن الاحتهاد الٙشدي َى ألـا ِالٜت ولى مً بُّذ بحن ألـا

 اإلافىلخحن.

ٙا ِاما لالحتهاد الجماعي مْ ما  ٙاث لالحتهاد جفلر حٍّش م٢ً الٝى٥ بن بّن الخٍّش ٍو

 ً ٙاث اإلاّاـٍش زا ًٍهش حلُا مً خال٥ جإمل حٍّش ًم٢ً ؤن ًىالها مً اِترالاث، َو

ْ ؤن وّخبر لالحتهاد الجماعي ٘ةجها جمذ بفلت ولى ٌعحرة بمّجى الاحتهاد الّام، وال ماو

 مفىلر الاحتهاد الجماعي مً مٍاَش الخجذًذ إلافىلر الاحتهاد الّام.

اث مفىلر الاحتهاد  خلخق مما ظبٞ: ؤن الاحتهاد الجماعي له ـلت ببّن مدخٍى ٍو

ى٥ بلى خ٢م ؼشعي إلاعإلت  ل والابخذاء بر َى بز٥ ألٜصخى الجهذ مً ؤحل الـى مً خُث ألـا

ٍاث ؤلاحماُ مً خُث ُٜام الاحتهاد الجماعي بىاظىت احتهادًت، وله ـلت ؤًما ببّن مدخى 

ىلهم بلى اجٙاٛ في احتهادَم ٣ًىن بحماِا  م، ومً خُث بم٣ان ـو املجتهذًً مً دون ٔحَر

 .32ِلى معخىي ما
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ْ ؤلاظالمي،  الؽشفي. ؿ/    .46الاحتهاد الجماعي في الدؽَش
28

. داس ألاهذلغ الخمشاء.      1424/2003. 1.مىهج اظخيباه ؤخ٣ام الىىاص٥ الٙٝهُت اإلاّاـشة، الذ٠خىس معٙش بً ِلي الٝدىاوي. ه  

 باخخفاس. 231.ؿ
29

 . ظبٞ ر٠ش سابي املجلذ ألاو1/174.٥خعً دمحم اإلاشصوقي. هذوة الاحتهاد الجماعي في الّالم ؤلاظالمي .ؼشوه الاحتهاد الجماعي. د 
30

ظبٞ  .396-1/395حما٥ الذًً مدمىد. هذوة الاحتهاد الجماعي في الّالم ؤلاظالمي  .د الاحتهاد الجماعي في اإلامل٢ت الّشبُت العّىدًت. 

 ر٠ش سابي املجلذ ألاو٥.
31

. مً بدىر ماجمش الٙخىي ولىابىها، 17.الاحتهاد الجماعي وؤَمُخه في مىاحهت مؽ٢الث الّفش، الذ٠خىس ؼّبان دمحم بظماُِل، ؿ  

 م. ظبٞ ر٠ش الشابي.2009-1430ٌهٍمه املجمْ الٙٝهي ؤلاظالمي لشابىت الّالم ؤلاظالمي. في م٢ت اإلا٢شمت 
32

م، ؤو ِلى معخىي املجمْ الزي   ًممهم، ؤو ِلى معخىي  ؤي: ِلى معخىي   حماِت املجتهذًً اإلاؽاس٠حن في الاحتهاد الجماعي دون ٔحَر

 الٝىش الزي ًٝىىىن به...
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ٍهش لي ؤن َزا الىٍش َى ألاٜشب بلى الفىاب، مْ الخىبُه بلى الٙٛش بحن اإلاّجى  ٍو

ىالحي لالحتهاد الجماعي الزي ٌهش ح خىا اإلاّاـش الـا خاـت مْ ٌهىس املجامْ  -لُا في ٜو

واإلاّجى الىحىدي له في الىاْٜ الزي بذؤ في ِهذ الىبي ملسو هيلع هللا ىلص واظخمش ولم ًض٥ مْ ما  -الٙٝهُت 

خُت مً اهدعاس وجٝلق.  ا٠خىٙه ِبر مشاخله الخاٍس

. املجامع الفقهيتلذي مً الجاهب الخطبيقي ججذًذ الاحتهاد الجماعي املطلب الشابع: 

 :)هىاصل ألاقلياث املسلمت همىرحا(

ً مداوالث في جدذًذ مجاالث الاحتهاد الجماعي باِخباساث مخخلٙت جشاَا  33للمّاـٍش

، ور٠ش الذ٠خىس الٝشلاوي مجالحن حذًذًً في الاحتهاد  34في اإلاشاحْ اإلاؽاس بلحها في الهامؾ

ما: املجا٥ الاٜخفادي واإلاالي، واملج ٍهش لي مجا٥ زالث  35ا٥ الّلمي والىبي.الجماعي؛ َو ٍو

ى مجا٥ هىاص٥ اإلاعلمحن خاسج الّالم ؤلاظالمي.  حذًذ ومهم ؤًما ؤال َو

ما  ومما ًؤكذ على اهخمام املجامع الفقهيت بىىاصل املسلمين خاسج العالم إلاسالمي

م:   بشؤن ( ملجمْ الٙٝه ؤلاظالمي إلاىٍمت الخّاون ؤلاظالمي9/16) 151حاء في الٝشاس  ٜس

 معاملت ألاقلياث املسلمت:

بن مجلغ مجمْ الٙٝه ؤلاظالمي الذولي اإلاىبثٞ ًِ مىٍمت اإلااجمش ؤلاظالمي اإلاىّٝذ 

سبُْ ألاو٥  5ـٙش بلى  30العادظت ِؽشة بذبي ) دولت ؤلاماساث الّشبُت اإلاخدذة ( مً في دوسجه 

ل  ) هِعان 14 – 9، اإلاىا٘ٞ َـ1426 البدىر الىاسدة بلى  م، بّذ اوالِه ِلى2005( ؤبٍش

وبّذ اظخماِه مّاملت ٔحر اإلاعلمحن، ومّاملت ألاٜلُاث اإلاعلمت، املجمْ بخفىؿ مىلُى 

 ، ٜشس ما ًإحي:بلى اإلاىاٜؽاث التي داسث خىله

 

                                                           
33

اث للىٍش الاحتهادي. الاحتهاد الجماعي اإلايؽىد،  ٜىب  د. ًشاد بمجاالث الاحتهاد: اإلاعاثل والىىاص٥ والٝماًا التي جفلر ؤن ج٣ىن مىلِى

 .145ؿ/ ،ظاهى
34

[. ؤٜعام مجاالث الاحتهاد الجماعي باِخباس 49.ٜىب ظاهى ؿ د.الاحتهاد الجماعي الىٍشي والخىبُٝي] الاحتهاد الجماعي اإلايؽىد،   

ىُتها. ] الاحتهاد الجماعي اإلايؽىد،  ىُّتها ٌو ه ، الاحتهاد الجماعي ودوس املجامْ الٙٝهُت في جىب145ُٝ، 49ٜىب ظاهى ؿ/ د.الىفىؿ ٜو

[. مجاالث الاحتهاد الجماعي باِخباس الٝىش  31.م. داس البؽاثش ؤلاظالمُت. بحروث. ؿ1998-1418ٌ. 1.للذ٠خىس ؼّبان دمحم بظماُِل. ه

باخخفاس ؼذًذ[. مجاالث الاحتهاد الجماعي  180-145، 49-48.اعي اإلايؽىد، الذ٠خىس ٜىب ظاهى ؿوؤلاٜلُم وألامت ] الاحتهاد الجم

ْ ؤلاظالمي، باِخباس املجتهَ  ٜىب ظاهى  د.، الاحتهاد الجماعي اإلايؽىد، 107.ِبذ املجُذ الؽشفي ؿ د.ذ ُ٘ه ] الاحتهاد الجماعي في الدؽَش

 [.124-108.ؿ
35

ّت ؤلاظالمُت   .107-102.الٝشلاوي ؿ ، د.ساحْ جٙفُل ال٢الم في َزًً املجالحن في: الاحتهاد في الؽَش
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/ ًيبغي اظدبّاد حعمُت الىحىد خاسج الّالم ؤلاظالمي بـ ) ألاٜلُاث ( ؤو ) الجالُاث ( ألن 1

جل٤ الدعمُاث مفىلخاث ٜاهىهُت، ال حّبر ًِ خُٝٝت الىحىد ؤلاظالمي الزي ًخفٚ 

الت والاظخٝشاس والخّاٌؾ مْ املجخمّاث ألاخشي. وؤن الدعمُاث اإلاىاظبت هي  بالؽمىلُت وألـا

 ) املسلمىن خاسج العالم إلاسالمي (.ؤو  مىن في الغشب () املسلمثل 

/ ًجب اجخار ؼتى الىظاثل للخٙاً ِلى الىحىد ؤلاظالمي للمعلمحن خاسج البالد 2

ت والثٝاُ٘ت. ُاجه الذًيُت والخماٍس  ؤلاظالمُت والذ٘اُ ًِ خفـى

ت ؤلاظال 3 مُت والالتزام / بن مٝخمُاث اإلاىاوىت في الٕشب ال جدىافى مْ املخاٍ٘ت ِلى الهٍى

 بالُٝم ؤلاظالمُت.

 الخىصياث:

صدر 1 ّجى بإولاُ اإلاعلمحن خاسج الّالم ؤلاظالمي، ٍو ٌُ / بوؽاء مش٠ض ِلمي بدثي 

 الفىسة ؤلاظالمُت لذي ٔحر اإلاعلمحن.

ّجى بةًجاد الخلى٥ للىىاص٥ الٙٝهُت التي ًىاحهها 2
ُ
ُت في املجمْ ح ً لجىت ؼِش / ج٣ٍى

 مي.اإلاعلمىن خاسج الّالم ؤلاظال 

/ ؤن ٌّٝذ املجمْ بالخّاون مْ الجهاث راث الّالٜت في الذو٥ ؤلاظالمُت وخاسحها 3

بُت مخخففت لألثمت والذِاة ومذًشي اإلاشا٠ض ؤلاظالمُت في البالد ٔحر ؤلاظالمُت.  دوساث جذٍس

/ دِىة اإلاعلمحن في خاسج البالد ؤلاظالمُت للمداٍ٘ت ِلى زىابتهم ؤلاظالمُت، وهبز 4

 إلازَبُت والخمع٤ بالىخذة في الؽّاثش الذًيُت.الخال٘اث ا

مثل ؤلاظالم بعلى٠ُاتهم 5
ُ
ت ج ، همارج خماٍس

ً
/ ؤن ٣ًىن اإلاعلمىن، في الٕشب ِمىما

.ً  وحّاملهم مْ آلاخٍش

ّجى بؽاون اإلاعلمحن في الذو٥ ٔحر 6
ُ
/ دِىة مىٍمت الخّاون ؤلاظالمي لذِم ؤلاداسة التي ح

ماء في اإلاىٍمت، وجُّٙل الٝشا  ساث الفادسة ًِ اإلاىٍمت بهزا الؽإن.ألِا

 وهللا ؤِلم.
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ومً مّالم ججذًذ الاحتهاد الجماعي املجمعي في مجا٥ هىاص٥ ألاٜلُاث اإلاعلمت رل٤ 

ُت، ًم٢ً ىلي الٝاثم ِلى ٜىاِذ دلذ ِلحها الىفىؿ الؽِش بلحها لٙٝه  الشحُى اإلاىهج ألـا

في ٜشاساث اإلااجمش الخامغ ملجمْ  هىاص٥ ألاٜلُاث اإلاعلمت، َزٍ الٝىاِذ هي التي وسدث

ىلُت ّت اإلاخّلٝت باإلاٝذماث ألـا ً في الٙترة ] 36٘ٝهاء الؽَش ، ورل٤ باإلاىامت ِاـمت البدٍش

مبر ؼهش مً 27– 24 َـ اإلاىا٘ٞ 1428الّٝذة  رو ؼهش م17ً –14 مً  م [: 2007  ه٘ى

ذ  خى٥  مخخالُت ؤًام ؤسبّت مذي ِلى ومعخُٙمت مىظّت مىاٜؽاث داسث ٜو

اث  العاخت في اإلاعلمحن ٌؽٕل ُ٘ما املجمْ، وخبراثه ؤِماء مً العادة اإلاٝذمت اإلاىلِى

٢ُت ُما بؽ٣ل ألامٍش دشم ًدل ما ِامت، خى٥  بفٙت اإلاهجش في ًخق اإلاعلمحن خاؿ، ٘و  ٍو

ما٥ اإلاهً مً اثٚ، وألِا  آلاجُت: الٝشاساث املجمْ بلى خلق زم والٌى

 ألاصىليت. املقذماث بعض حىل  ألاول: القشاس

ى٥  في والىٍش البدث املجخمّىن  جذاو٥   الخ٢م بُان ِلحها ًيبجي التي والمىابي ألـا

ذ الشاَىت، ألاولاُ في ؤلاظالم بالد خاسج اإلاعلمحن بّمل ُ٘ما ًخّلٞ الؽشعي  ؤخحرا جدشس  ٜو

 الخالي: الىدى ِلى

ّت مٝاـذ مً بمٝفىد ؤلاخال٥ بلى جادي التي الٝفىي  اإلاؽٝت هي :/ الضشوسة1  الؽَش

 واإلاا٥. والّشك والّٝل والىٙغ الذًً ِلى وهي الخٙاً ال٣لُت

ؽتره  ًلي... ما دّ٘ها ؤحل مً املخشم السج٣اب َو

ّت مٝاـذ مً بمٝفىد ؤلاخال٥ بلى جادي ال التي اإلاؽٝت هي :/ الحاحت2  ول٢ً ال٣لُت، الؽَش

 اإلا٣لٚ. ِلى ولُٞ خشج ِلى وحىدَا ًترجب

ؽتره  :ًلي ما دّ٘ها ؤحل مً للترخق َو
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 وللخىظْ؛ اهٍش بلى اإلاشاحْ الخالُت: 

 ِبذ املجُذ الىجاس. د.[. هدى مىهج ؤـىلي لٙٝه ألاٜلُاث.  1ؤوال: في ] املجلت الّلمُت للمجلغ ألاوسوبي لتف٘خاء والبدىر، الّذد: 

[. ؤ/ المىابي اإلاىهجُت لٙٝه  2004/حىان 1425، سبُْ الثاوي 5و4 ُ.زاهُا: في ] املجلت الّلمُت للمجلغ ألاوسوبي لتف٘خاء والبدىر، 

وه حابش الّلىاوي. حـ/ الٙٛش بحن المشوسة والخاحت جىبُٝا ِلى  د.ـالح الذًً ظلىان. ب/ مذخل بلى ٘ٝه ألاٜلُاث.  د.إلاعلمت. ألاٜلُاث ا

ا في ٘ٝه ألاٜلُاث. .بّن ؤخىا٥ ألاٜلُاث اإلاعلمت. الؽُخ ِبذ هللا بً بُه. د مىىلٝاث لٙٝه  .ِبذ املجُذ الىجاس. ٌ د.مأالث ألاّ٘ا٥ وؤزَش

 ألاٜلُاث. ألاظخار الّشبي البؽشي.

ىاهُا. ِمى الٙخىي في لجىت الؽُخي سثِغ ِبذالعالم بً بِذاد: ظالم همىرحا. وحٕحر الٙخىي: ؤوسبا زالثا: ألاٜلُاث اإلاعلمت  املجلغ بٍش

لشابىت الّالم ؤلاظالمي. في م٢ت اإلا٢شمت والبدىر. مً بدىر ماجمش الٙخىي ولىابىها، هٍمه املجمْ الٙٝهي ؤلاظالمي  لتف٘خاء ألاوسبي

 م. ظبٞ ر٠ش الشابي.1430ٌ-2009

الجبىسي. مً بدىر ماجمش الٙخىي ولىابىها، هٍمه املجمْ الٙٝهي ؤلاظالمي لشابىت  دمحم الٙخىي. ِبذ هللا  وحٕحر اإلاعلمت سابّا: ألاٜلُاث

 .م. ظبٞ ر٠ش الشابي2009-1430ٌ ،الّالم ؤلاظالمي. في م٢ت اإلا٢شمت
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ا املخٍىس  ؼُُى َى :البلىي  عمىم /3  جداؼُه. مّه اإلا٣لٚ ِلى ٌّعش ؼُِى

ؽتره  الخالُت... الؽشوه البلىي  ِمىم املخٍىس بعبب إلباخت َو

 بلى جاو٥ ١اهذ ٘ةن ِجها، ًيخج وما ِىاٜبها بلى بالىٍش ألامىس  ِلى الخ٢م َى :املآل / اعخباس4

ذ، الفالح ٣ىن  مىّذ، الٙعاد بلى جاو٥ ١اهذ وبن ؼِش  الزي الؽشعي بالىق اإلاأ٥ بدساٟ ٍو

شاثً الٕالب بالًٍ ؤو ألامش، ِلى مأ٥ ًذ٥  والخجاسب. ألاخىا٥ ٜو

 :الزسائع / سذ5

 .مٝاـذَا خ٢م ولها مٝاـذ، بلى جٙطخي التي الىظاثل هي الزساجْ

 ًخخزٍ إلاً الّىب ٠بُْ مدٍىس  بلى ٔالبا ٌىا ؤو ٜىّا جٙطخي التي هي حعذ التي والزساجْ

ذ جٙخذ خمشا،  ٌعذ ال ما الزساجْ ومً ٠بحرة، ومؽٝت خشج بلى ظذَا ؤدي برا الزساجْ ٜو

ّت ظذا وما خشم الّىب، ٠ضساِت  الشاجخت. واإلافلخت للخاحت ؤبُذ للزَس

ّت مٝاـذ مً :واملفاسذ املصالح بين / املىاصهت6 لُت الؽَش  ودسء اإلافالر حلب ألـا

 واإلاا٥، والّشك والّٝل والىٙغ الذًً الخمغ: ال٣لُاث خَٙ اإلافالر وؤٍِم اإلاٙاظذ،

لى ٞ الىاخذ في الّمل اإلاخّاسلت واإلاٙاظذ اإلافالر بحن ًىاصن  ؤن الُٙٝه ِو  اإلاّاًحر ٘و

 ...آلاجُت

 بخٕحر شخيء جخٕحر ٜذ والىُاث وألاخىا٥ والّىاثذ واإلا٣ان الضمان مشاِاة ِلى اإلابيُت ألاخ٣ام /7

ُت ألاخ٣ام جخٕحر وال رل٤، مً لُت الؽِش  ..ظبٞ. ما مشاِاة ِلى مبيُت لِعذ التي ألـا

  37القاض ي. مقام املسلمين حماعت / قيام8

 ومما ٌعخٙاد مً َزا الٝشاس:

ى٥ بؽشووها التي حاءث في َزا الٝشاس اإلاهم ِلحها  ؤوال: مذاس ٘ٝه  -في الٕالب  –َزٍ ألـا

خىا اإلاّاـش  .هىاص٥ اإلاعلمحن خاسج الّالم ؤلاظالمي في ٜو

اًت اإلافالر بجلبها  ى٥ التي وسدث في َزا الٝشاس مٝاـذًت ٘حها ِس زاهُا: ١ل َزٍ ألـا

اًت اإلاٙاظذ بذسئها وجٝلُلها. حها ِس ا، ٘و  وج٢ثحَر

ُت في احتهاداث املجامْ الٙٝهُت في هىاص٥ اإلاعلمحن  اًت اإلاٝاـذ الؽِش زا ًا٠ذ لىا ؤن ِس َو

 ُب.خاسج الّالم ؤلاظالمي ؤـل خالش مهخم به ٔحر مٕ
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 . 55-19.الجبىسي. ؿ دمحم هللا ِبذ .الٙخىي  وحٕحر اإلاعلمت اهٍش ؼشح َزٍ الٝىاِذ مْ ؤدلت ١ل ؤـل وؤمثلخه في: ألاٜلُاث 
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 خاجمت:ال

ٚ املجامْ الٙٝهُت جىظىا،  ىلي ابخذاء، ور٠ش حٍّش بّذ بُان خُٝٝت الخجذًذ ألـا

 خلق بلى ما ًلي:؛ ؤاهتهاءدساظت ججذًذ الاحتهاد الجماعي لذي املجامْ الٙٝهُت 

 هخائج البحث:  

بن الاحتهاد الجماعي الزي جٝىم به املجامْ الٙٝهُت ال ًىدفش في اإلاعخجذاث 

ىلُت الٙٝهُت  ى مجا٥ ججذًذ ؤـى٥  –٘ٝي؛ بل ًخّذاَا بلى الاحتهاد في اإلاعاثل ألـا َو

 ورل٤ مً خال٥:-الٙٝه 

/ الىٍش في معاثل ؤـى٥ الٙٝه الخالُ٘ت، وجشحُذ ما ًٝىم ِلى الذلُل الصخُذ، 1

ُٙه في الاحتهاد في الىىاص٥ اإلاّاـشة. ْ ِىذ جٌى دٝٞ مٝاـذ الدؽَش  ٍو

 -وهي: جِعحر الاحتهاد-/ ببّاد اإلاعاثل التي ؤلفٝذ بهزا الّلم، والتي ال جدٝٞ الٕاًت 2

 مىه.

/ بلخاٛ مباخث ِلمُت بّلم ؤـى٥ الٙٝه واإلاا ؤبّذث ِىه وهي خادمت له مدٝٝت 3

ّت واإلافالر واإلاٙاظذ.  لٕاًخه، ٠ّلم مٝاـذ الؽَش

 ُت:لفي الجىاهب الخا هُتاملجامْ الٙٝالاحتهاد الجماعي لذي  ٜذ ججلى ججذًذ/ 4

ا حتهاد الجماعي في الجاهب الؽ٢ليؤ/ ججذًذ الا  ، خُث ـاس ماظعت ٜاثمت لها ِلماَئ

ا ووٌاثٙها وهٍامها ووظاثلها وؤَذا٘ها...  وخبراَئ

ت الاحتهاد الجماعي  ب/ ججذًذ الاحتهاد الجماعي في الجاهب الىٍشي، خُث حؽ٣لذ هٍٍش

 يُان.املجمعي واضخت اإلاّالم مُد٢مت الب

ج/ ججذًذ الاحتهاد الجماعي في الجاهب الخىبُٝي ورل٤ بالتر٠حز ِلى الىىاص٥ اإلاّاـشة الّامت 

 والٝماًا اإلاّٝذة، ومً رل٤ هىاص٥ اإلاعلمحن خاسج الّالم ؤلاظالمي.

 الخىصياث:

خىاء بالذساظاث اإلاخّلٝت بالخجذًذ الؽشعي بر  ُت بااِل ؤوصخي والب الّلىم الؽِش

البدىر ُ٘ه ال جضا٥ مخاخت، وال ًيبغي جش٠ه لٕحر اإلاخخففحن الزًً ًدعترون بمفىلر 

ذون به الباول ال الخٞ.  م ًٍش  الخجذًذ َو

لى آله وؤصخابه والخابّحن. لى هللا وظلم وباٟس ِلى هبِىا دمحم ِو  ـو
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 املصادس واملشاحع:

 لبىان: داس ال٢ٙش.-).(. بحروث معجم مٝاًِغ اللٕت (.1399) ،املخٝٞ: ِبذ العالم دمحم َاسون،ٌ[395ابً ٘اسط ].1

 لبىان: داس ـادس.-).(. بحروث لعان الّشب (.1414) ،ٌ[711ابً مىٍىس].2

 مفش: اإلا٢خبت ؤلاظالمُت -).(. الٝاَشة الخجذًذ واملجذدون في ؤـى٥ الٙٝه  (.1428) ،ؤبى الٙمل ِبذ العالم بً دمحم.3

خيؤخمذ بً ِبذ هللا .4  . 131-7(, 72)18 ،الٙٝهُت اإلاّاـشةمجلت البدىر  (. الخّلُل بالخ٢مت.1427)،المٍى

ت والخىبُٞ (.2009) ،ؤخمذ ٔاوػ.5  لبىان: داس ابً خضم.-).(. بحروث الاحتهاد بحن الىٍٍش

 ).(. ألاسدن: داس الىٙاجغ. ٘ىضخى ؤلا٘خاء (.1429) ،ؤظامت ِمش ألاؼٝش.6

 اإلامل٢ت الّشبُت العّىدًت: مش٠ض الخإـُل للذساظاث والبدىر.-).(. حذة مٙهىم ججذًذ الذًً (.1433)،بعىامي دمحم ظُّذ خحر.7

شي ].8  لبىان: داس الّلم للمالًحن.-).(. بحروث الصخاح جاج اللٕت. (.1407)، املخٝٞ: ؤخمذ ِبذ الٕٙىس ِىاس، ٌ[393الجَى

 ).(. اإلامل٢ت الّشبُت العّىدًت: داس ابً ِٙان. اإلاىا٘ٝاث (.1417)، املخٝٞ: ؤبى ِبُذة مؽهىس بً خعً آ٥ ظلمان ،ٌ[790الؽاوبي ].9

 لبىان: داس البؽاثش ؤلاظالمُت -).(. بحروث الاحتهاد الجماعي ودوس املجامْ الٙٝهُت في جىبُٝه (.1418) ،ؼّبان دمحم بظماُِل.10

 ).(. ألاسدن: داس الىٙاجغ. الاحتهاد الجماعي اإلايؽىد في لىء الىاْٜ اإلاّاـش (.2006) ،ٜىب مفىٙى ظاهى.11

ت اإلاِعشة في ألادًان واإلازاَب وألاخضاب اإلاّاـشة (.1418) ،ماوْ بً خماد الجنهي، بؼشاٗ وجخىُي ومشاحّت.12 اكاإلاىظِى اإلامل٢ت -. الٍش

 صَْ .الّشبُت العّىدًت: داس الىذوة الّاإلاُت للىباِت واليؽش والخى 

جي.13  . 236-197(, 8)2 ,داس الاحتهاد لألبدار والترحمت واليؽش (. مىاهج الاحتهاد والخجذًذ في ال٢ٙش ؤلاظالمي.1411)،دمحم ٘خخي الذٍس

 اإلامل٢ت الّشبُت العّىدًت: داس ألاهذلغ الخمشاء.-).(. حذة مىهج اظخيباه ؤخ٣ام الىىاص٥ الٙٝهُت (.1424) ،معٙش بً ِلي الٝدىاوي.14

ّت ؤلاظالمُت (.1406) ،ًىظٚ الٝشلاوي .15 ذ: داس الٝلم . الاحتهاد في الؽَش  ).(. ال٣ٍى

 

١لُت  -)ؤوشوخت د٠خىساة, حامّت الجضاثش املجامْ الٙٝهُت ودوسَا في الاحتهاد الجماعي. ٘خاوي الىىاص٥ همىرحا. (.1432) ،ظاِذ ٔالب.16

 الّلىم ؤلاظالمُت(. 

ض .17 مجلت   (. الخجذًذ في ؤـى٥ الٙٝه، دساظت ؤـىلُت مّاـشة ِلى لىء ال٢خاب والعىت.2007) ،العذٌغِبذ الشخمً بً ِبذ الٍّض

 . 74-1(, 73)، البدىر الٙٝهُت

خه ومّاإلاه( .1427) ،ِبذ املجُذ دمحم العىظىة الؽشفي.18 ُت  (. ججذًذ ؤـى٥ الٙٝه )جاٍس ت للّلىم الؽِش مجلت حامّت الؽاٜس

 . 371-327(, 2)3 , وؤلاوعاهُت

 

م في هذوة الاحتهاد الجماعي في الّالم ؤلاظالميالاحتهاد الجماعي في اإلامل٢ت الّشبُت العّىدًت (.1417) ،حما٥ الذًً مدمىد.19 ذَّ
ُ
ٜ .، 

ت  ؤلاماساث. -الؽاٜس

م في هذوة الاحتهاد الجماعي في الّالم ؤلاظالميؼشوه الاحتهاد الجماعي (.1417) ،خعً دمحم اإلاشصوقي.20 ذَّ
ُ
ت ،. ٜ  ؤلاماساث  -الؽاٜس

م في ماجمش الٙخىي ولىابىها, م٢ت اإلا٢شمت ألاٜلُاث اإلاعلمت وحٕحر الٙخىي: ؤوسبا همىرحا (.1430ظالم بً ِبذ العالم الؽُخي, . ).21 ذَّ
ُ
ٜ .

 اإلامل٢ت الّشبُت العّىدًت. -

م في ماجمش الٙخىي ولىابىها, م٢ت اإلا٢شمتالاحتهاد الجماعي وؤَمُخه في مىاحهت مؽ٢الث الّفش (.1430) ،ؼّبان دمحم بظماُِل.22 ذَّ
ُ
ٜ .-

 اإلامل٢ت الّشبُت العّىدًت. 

م في ماجمش الٙخىي ولىابىها, م٢ت اإلا٢شمت . الاحتهاد الجماعي وؤَمُخه في هىاص٥ الّفش (.1430)، ـالر بً خمُذ.23 ذَّ
ُ
ٜ . 

م في ماجمش الٙخىي ولىابىها. ألاٜلُاث اإلاعلمت وحٕحر الٙخىي  (.1430) ،ِبذ هللا دمحم الجبىسي.24 ذَّ
ُ
 العّىدًت.  -م٢ت اإلا٢شمت ،ٜ

ُٞ الّىاس.25 ٚ باالحتهاد الجماعي (.1417) ،ِبذ الىاـش ج٘ى تالخٍّش م في هذوة الاحتهاد الجماعي في الّالم ؤلاظالمي, الؽاٜس ذَّ
ُ
ؤلاماساث -. ٜ

 الّشبُت اإلاخدذة. 

 

 

 


