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ّيته- االجتهاد اجلامعّي -مفهومه وحجِّ
د.حسن مبيني؛ د.حسني نارصي مقدم)١)

ل ترمجة: الشيخ حسنني اجلامَّ

خاصة:

االجتهاد هو بذل الفقهاء اجلهد املمنهج من أجل استنباط األحكام الرشعيَّة. وهو 
هبذا املعنى له تارخيه العريق يف اإلسالم. وكان االجتهاد يف أدوار الفقه الشيعّي وأغلب 
أدوار الفقه السنّّي يعتمد عىل املجهود الفردّي. وعىل الرغم من أمّهيَّة هذا األمر وقيمته، 
العلوم والعالقات اإلنسانيَّة وتعقيدها.  ع  ة بسبب توسُّ يَّ ًرا أخطاًرا جدِّ فهو يواجه مؤخَّ
ة  عدَّ تفسريات  ُطرحت  وقد  احللول.  إىل جمهود مجاعّي حالًّ من  االجتهاد  وُيعدُّ حتويل 
ل  والتوصُّ للرشائط  الواجدين  الفقهاء  من  عدد  اجتامع  منها:  اجلامعّي،  املجهود  هلذا 
من خالل جممع آرائهم املتضاربة إىل نتائج واحدة. وعىل الرغم من مواجهة هذا النوع 
ة والعمليَّة؛ لكنَّه يبقى أكثر فائدة من  النظريَّ من االجتهاد إهباماٍت عديدًة من اجلهتني: 

االجتهاد الفردّي.

)))  باحثان يف الفكر اإلسالمّي، من إيران.
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ويشتمل هذا البحث عىل مسائل كثرية، عاجلت هذه املقالة مسألتني منها، مها: مفهوم 
يَّته. االجتهاد اجلامعّي، وحجِّ

كلامت مفتاحيَّة: 

االجتهاد، االجتهاد اجلامعّي، االستنباط، الفقيه، التقليد، املجتهد، الفتوى، الشورى، 
احلكم الرشعّي.

مقّدمة:

املمنهج من أجل استكشاف األحكام  الفقهاء  الفروع عبارة عن سعي  االجتهاد يف 
جواز  عىل  -بناًء  اإلسالم  فجر  بزوغ  منذ  االجتهاد  من  النوع  هذا  ظهر  وقد  الرشعيَّة. 
- أو بعده بفرتة قصرية. وال خيفى أنَّ االجتهاد من أجل الوصول  االجتهاد عىل النبّي
عبثيًّا.  أجله  من  السعي  لكان  وإالَّ  اليشء،  ذلك  وجود  فرع  هو  معنّي  يشء  حكم  إىل 
مبهاًم  الرشعّي  احلكم  كان  ومل�َّا  الرشعّي.  احلكم  استنباط  هو  الفقه  جمال  يف  واالجتهاد 
غالًبا، وجب اللجوء إىل االجتهاد الستكشافه. فألجل ذلك؛ ال يكون االجتهاد إالَّ يف 

مواطن اإلهبام واخلفاء فقط، وال اجتهاد يف رضوريات الدين))). 

بقابليَّتها  منها-  سة  املقدَّ النصوص -بشكل عاّم، وال سيَّام  تتميَّز  ومن جهة أخرى، 
للتأويل والتفسري بأنحاء خمتلفة. وتزداد هذه القابليَّة كلَّام ازداد الفارق الزمنّي بني هذه 
النصوص وبني فامهيها؛ لذا هيدف االجتهاد إىل إيصال املجتهد إىل الفهم الصحيح للنّص 
الدينّي، فيصبح قادًرا عىل استكشاف احلكم الرشعّي الذي ال يكون واضًحا وال معلوًما 
الذين ال  القليل منها كاألخباريِّني  املذاهب اإلسالميَّة -ما عدا  بنفسه. ولكلِّ فرقة من 
أمر  أنَّه  عىل  متَّفقون  مجيًعا  ولكنَّهم  االجتهاد؛  ملفهوم  خمتلف  تفسري  االجتهاد-  يقبلون 

سة انتشارات دار العلم، 4)4)ه�.ق، ج)،  سة، مؤسَّ ّي، أمحد: التحقيق يف االجتهاد والتقليد، ط)، قم املقدَّ )))  اآلذرّي القمِّ
ص80.
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ة  النظريَّ »وهي  نَّة  والسُّ الكتاب  عرض  يف  مصدر  بأنَّه  أقلنا  سواء  منه،  مفرَّ  ال  رضورّي 
د وسيلة للوصول إىل األحكام اإلهليَّة »وهي  نَّة«)))، أم َعَدْدناه جمرَّ املشهورة عند أهل السُّ

ة اإلماميَّة«))). نظريَّ

: تقسيامت االجتهاد: الاً أوَّ

ُذِكَرت لالجتهاد تقسيامت، نذكر منها:

١- تقسيمه بلحاظ طبيعة حججه:

وهنا يرز تقسيامن:

أ- تقسيم الدكتور الدواليبّي: الذي ذهب إىل أنَّه يوجد ثالث طرق الستكشاف 
احلكم الرشعّي، وهي)3):

االجتهاد البيايّن: وهو لبيان األحكام الرشعيَّة من النصوص. -

االجتهاد القيايّس: وهو لوضع األحكام الرشعيَّة للوقائع احلادثة، ممَّا ليس  -
فيه كتاب أو سنَّة بالقياس عىل ما يف نصوص الشارع من أحكام.

االجتهاد االستصاحّي: وهو لوضع األحكام الرشعيِّة، ممَّا ليس فيه كتاب  -
وال سنَّة بالرأي املبنّي عىل قاعدة االستصالح.

وقد نوقش هذا التعريف من جهات خمتلفة)4).

378)ه�.ش،  اسالمى،  تبليغات  دفرت  انتشارات  مركز  سة،  املقدَّ قم  ط،  ال  والتقليد،  االجتهاد  رضا:  الصدر،    (((
ص5)-6).

)))  م.ن، ص5)-6).
د معروف: املدخل إىل علم أصول الفقه، ال ط، ال م، جامعة دمشق، 378)ه�.ق، ص389. )3)  الدواليبّي، حممَّ

د: االجتهاد أصوله وأحكامه، ال ط، بريوت، دار الزهراء)عليها السالم( للطباعة والنرش، ))4)ه�.ق،  )4)  بحر العلوم، حممَّ
ص8)).
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م االجتهاد إىل قسمني: االجتهاد  د تقي احلكيم))): حيث قسَّ ب- تقسيم السيِّد حممَّ
العقيّل واالجتهاد الرشعّي.

ملصادره  - الثابتة  يَّة  احلجِّ أو  الطريقيَّة  كانت  ما  به  ونريد  العقيّل:  االجتهاد 
عقليَّة حمضة غري قابلة للجعل الرشعّي. وينتظم يف هذا القسم كل ما أفاد 

ت العقليَّة. العلم الوجدايّن بمدلوله كاملستقالَّ

لطريقيَّته  - إمضاء  أو  جعل  إىل  احتاج  ما  كلَّ  به  ونريد  الرشعّي:  االجتهاد 
االستصالح،  القياس،  اإلمج��اع،  القسم:  هذا  يف  ويدخل  حّجيَّته،  أو 
احلجج  مباحث  من  وغريها  واالستصحاب،  العرف  االستحسان، 

واألصول العمليَّة.

٢- تقسيمه بلحاظ قدرة املجتهد:

ينقسم االجتهاد بلحاظ قدرة املجتهد إىل قسمني:

أ- االجتهاد املطلق: هو ما ُيقتَدُر به عىل استنباط األحكام الفعليَّة من أمارة معترة 
أو أصل معتر عقاًل أو نقال))). فاملجتهد -هنا- قادر عىل استنباط األحكام 
إمكان  مسألة  يف  األصوليُّون  انقسم  وقد  األب��واب.  مجيع  يف  كّلها  الرشعيَّة 

االجتهاد املطلق إىل قسمني)3).

ئ: هو ما ُيقتَدُر به عىل استنباط بعض األحكام. فتظهر ملكة  ب- االجتهاد املتجزِّ
ة  االجتهاد عند املجتهد يف بعض املسائل فقط. ويف هذا النوع من االجتهاد عدَّ
ئ ملن يسعى إىل االجتهاد املطلق)4)،  نظريَّات أيًضا، هي: لزوم االجتهاد املتجزِّ

سة آل البيت للطباعة والنرش، 979)م، ص)57. ة للفقه املقارن، ط)، ال م، مؤسَّ د تقي: األصول العامَّ )))  احلكيم، حممَّ
سة، نرش: دانش، 7)4)ه�.ق،  )))  اآلخوند اخلراسايّن، حممد كاظم: كفاية األصول، حتقيق: سامي اخلفاجّي، ط)، قم املقدَّ

ج5، ص77).
)3)  م.ن؛ الشوكاين الزبيدّي، حممد: إرشاد الفحول إىل حتقيق احلّق من علم األصول، ط)، مرص، ال ن، 356)ه�.ق/937)م، 

ص55).
)4)  اآلخوند، كفاية األصول، م.س، ج5، ص90).
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ئ)))، وإمكانه))). واستحالة املتجزِّ

تقسيمه بلحاظ مراتب املجتهدين:

وينقسم االجتهاد بلحاظ مراتب املجتهدين، إىل قسمني:

أ- االجتهاد املطلق: وهو اجتهاد الفقيه يف استخراج منهاج مستقلٍّ له، يستخرج 
األحكام عىل أساسه. وُيعرَّ عن صاحبه باملجتهد يف األصول ويف الفروع)3).

إىل مذهب معنيَّ وفق أصول  املنتسب  الفقيه  اجتهاد  وهو  املقيَّد:  االجتهاد  ب- 
ى هذا االجتهاد باالجتهاد  رها إمام ذلك املذهب)4). ويسمَّ االجتهاد التي قرَّ

يف املذهب وباجتهاد املنتسبني)5).

٣- تقسيم االجتهاد إىل فردّي ومجاعّي:

نَّة- عىل مرِّ التاريخ عىل االجتهاد الفردّي.  قام نظام االجتهاد -عند اإلماميَّة وأهل السُّ
ا  كام أنَّ أغلب البحوث املتعلِّقة بأحكام االجتهاد كانت ناظرة إىل االجتهاد الفردّي. أمَّ

ة يف االجتهاد، فيحتاج إىل بحث مستقّل. السبب الذي دعاهم للميل إىل الفرديَّ

واالجتهاد الفردّي: هو االجتهاد القائم عىل يد فقيه واحد جامع للرشائط، دون أن 
يشاركه فيه فرد آخر. وبعبارة أخرى: االجتهاد الفردّي هو كلُّ اجتهاد مل يثبت فيه تشاور 

الفقهاء لالتفاق عىل رأي واحد)6).

من  العديد  نَّة-  السُّ أهل  فقهاء  بني  سيَّام  –وال  األخرية  السنوات  يف  ُطرحت  لكن 

)))  الشوكايّن، إرشاد الفحول، م.س، ص55)
)))  اآلخوند، كفاية األصول، م.س، ج5، ص89).

ة للفقه املقارن، م.س، ص589. )3)  انظر: احلكيم، األصول العامَّ
)4)  م.ن، ص)59.

)5)  أبو زهرة، حممد: أصول الفقه، ال ط، بريوت، دار الثقافة العربية للطباعة، 377)ه�.ق، ص375-)38.
د إسامعيل، شعبان: االجتهاد اجلامعّي ودور املجامع الفقهيَّة يف تطبيقه، ط)، بريوت، دار البشائر اإلسالميَّة؛ حلب،  )6)  حممَّ

دار الصابوين،  8)4)ه�.ق/998)م، ص0).
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اآلراء التي ُتنظِّر لالجتهاد اجلامعّي؛ ما أدَّى إىل عقد الكثري من املؤمترات الفقهيَّة من أجل 
اإلفتاء عىل طابع رسمّي يف بعض  أوجلان  واملناقشة، بل حصلت بعض جمامع  البحث 

البلدان اإلسالميَّة))).

ثانياًا: النامذج املختلفة لاجتهاد اجلامعّي:

د،  معقَّ أمًرا واضًحا وغري  األوىل  للوهلة  يبدو  اجلامعّي  االجتهاد  أنَّ  من  الرغم  عىل 
م جعلوا  ولكنَّنا لو نظرنا يف آراء الفقهاء يف هذا الباب، لوجدنا اختالًفا واضًحا فيها، فإنَّ

االجتهاد اجلامعّي عىل قسمني:

)- اجتهاد جمموعة من الفقهاء عىل نحو مشرتك

)- االجتهاد الذي تكون فيه آراء الفقهاء متَّحدة يف مسألة معيَّنة.

والقسم الثاين خارج عن حملِّ بحثنا؛ ألنَّه ال حيُدث إالَّ صدفة واتفاًقا، أو كام ُيعرِّ عنه 

عي  علامء االجتامع بأنَّه حيُدث عىل صورة حركة movement. مع أنَّ بعض الباحثني يدَّ

والعمليَّة-  الفتوائيَّة  الشهرة  أو  باإلمجاع  الفقه  يف  -املعروف  االتفاقّي  احلدث  هذا  أنَّ 

ل الذي يكون عىل  معروف -أيًضا- باالجتهاد اجلامعّي)))، فمحلُّ الكالم هو القسم األوَّ

. سة institution وتنظيم معنيَّ شكل مؤسَّ

د إسامعيل، واآلخر لعبد املجيد  )))  لقد ُدّون عىل األقل كتابان مستقالَّن حتت عنوان »االجتهاد اجلامعّي«: أحدمها لشعبان حممَّ
د  السوسوة الرشيّف. كام بحث أفراد آخرون يف هذه املسألة، من قبيل: يوسف حنَّاوي، حممد هشام أّيويّب، الشيخ محد حممَّ
املجامع  ودور  اجلامعّي  االجتهاد  إسامعيل،  )انظر:  ذلك  وغري  مراد،  اهلل  حسب  عيل  سوقي،  د  حممَّ الرّي،  زكريا  شاكر، 
الفقهيَّة يف تطبيقه، م.س.؛ سانو، قطب مصطفى: أدوات النظر االجتهادّي املنشود، بريوت، دار الفكر املعارص(، كام يوجد 

أكثر من كتاب عند اإلماميَّة بعنوان: شورى الفقهاء. 
ة يف هذا املجال عند الفقهاء والباحثني اإلماميَّة، من قبيل ما كتبه: الشهيد الصدر،  كام ظهرت يف اآلونة األخري حركة فكريَّ
ري، السّيد رضا الصدر، الشيخ نارص مكارم الشريازّي، حييى النورّي، آصف املحسني، حممد نقوي، السيد  الشهيد مطهَّ
مرتىض الشريازي وغري ذلك؛ لكنَّه إىل اآلن مل ُيعمل باالجتهاد اجلامعيِّ عند الشيعة. )انظر: األسدي، نارص حسني: شورى 

الفقهاء(.
)))  األسدي، نارص حسني: شورى الفقهاء، ال ط، بريوت، دار صادق، 9)4)ه�.ق، ص85).
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ة  ة إىل عدَّ التنفيذيَّ الوسائل  النوع من االجتهاد اجلامعّي بحسب  ويمكن تقسيم هذا 
صور:

أ- أن جيتمع الفقهاء املطلقون )أي من كان اجتهادهم مطلًقا( دون تقسيم للمهاّم، 
يف جلسة تشاور يتبادلون فيها اآلراء، ويبحثون يف األبواب الفقهيَّة كلِّها بنظرة 

يَّة.  واحدة كلِّ

ة كلٍّ منهم، فيقوم كلُّ واحد بالبحث  د مهمَّ ب- أن جيتمع الفقهاء املطلقون وحُتدَّ
بدقَّة يف باب معنيَّ من أبواب الفقه، ثم يعرضه يف اجتامع التشاور كي يناقشه 

اآلخرون وُيبدوا رأهيم فيه.

صة،  ة كلِّ فقيه من الفقهاء املطلقني، ثمَّ ُيعرض رأيه عىل جلنة متخصِّ د مهمَّ ج- حتدَّ
ثمَّ تصل النوبة إىل أن يعرض رأيه يف اللجنة لكي ُيبحث فيه.

االجتهاد  إمكان  عىل  )بناًء  ئني  املتجزِّ املجتهدين  من  جلنة  تشكيل  يمكن  د- 
ئ(. املتجزِّ

يف  صني  متخصِّ وجود  برضورة  نقول  أن  كلِّها  َور  الصُّ هذه  يف  البعيد  غري  ومن 
املواضيع  تشخيص  يف  املساعدة  لتقديم  الفقهيَّة؛  باملسائل  املرتبطة  املجاالت  خمتلف 
الرشعّي.  احلكم  باستنباط  األمر  هذا  صلة  ختفى  ال  إذ  ة؛  بدقَّ هبا  يرتبط  وما  الرشعيَّة 
ل املواضيع بنحو مستمرٍّ وظهور مفاهيم  تبدُّ تأثرًيا يف االجتهاد هو  فمن أهمِّ املسائل 
كي  املجاالت  هذه  يف  خرة  وأصحاب  صني  متخصِّ وجود  يستدعي  وهذا  جديدة، 

ل إىل استنباط صحيح. ُيتوصَّ

يصادف  فهل  اللجنة؟  أعضاء  ينتخب  من  القسم، وهي:  ة يف هذا  مهمَّ أسئلة  ة  وثمَّ
أنَّ  أو  التفكري؟  يف  واحد  أسلوب  ذوي  املجتهدين  من  عدد  جيتمع  أن  نفسه  تلقاء  من 
بالتخطيط والتحضري هلذا األمر مسبًقا؟ وهل  التي تقوم  القيادة هي  العلميَّة أو  احلوزة 
د اللجان أمر ممكن، أم أنَّه ال يمكن أن تكون أكثر من جلنة واحدة؟ وما هي وظيفة  تعدُّ
باقي املجتهدين؟ وما طبيعة العالقة بني الشورى وبني القيادة؟ وما هي وظيفة املقلِّدين 
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ة االجتهاد اجلامعّي، لكنَّها متعلِّقة بمرحلة  هنا؟ باإلضافة إىل أسئلة كثرية مرتبطة بنظريَّ
التطبيق، وهو خارج عن حملِّ كالمنا يف هذا املقال. 

فإنَّنا سنبحث  لتوضيح مفهوم االجتهاد اجلامعّي،  ُذكرت  التي  َور  الصُّ لكثرة  ونظًرا 
َور، من قبيل: أنَّه  ن كلَّ املسائل املشرتكة بني الصُّ هذه املسألة يف أبسط ُصَورها التي تتضمَّ
ئني، وسواء اجتمعوا من  د من  املجتهدين - مطلقني كانوا أو متجزِّ لو اجتمع عدد حمدَّ
تلقاء أنفسهم أم كان اجتامعهم خمطًَّطا له- وبحثوا يف مسألة فقهيَّة ما ثمَّ وصلوا إىل نتيجة 
مشرتكة فيها وأفتوا عىل طبقها، فإنَّه ال بد أن تكون فتواهم هذه فتوى اللجنة -بمعنى 
دة- وليست فتوى صادرة عن كلِّ فرٍد منهم.  أن نفرتض أنَّ للجنة شخصيَّة حقوقيَّة حمدَّ

ة؟  ل سؤال ُيطرح يف املقام هو: هل هذا النوع من االجتهاد جائز وحجَّ وأوَّ

يَّة االجتهاد اجلامعّي: ثالثاًا: حجِّ

حاجة  ة  ثمَّ يكن  مل  ومتينة،  عميقة  جذور  هلا  الفردّي  االجتهاد  مباحث  أنَّ  إىل  نظًرا 
من  فهو  كذلك،  فليست  اجلامعّي،  االجتهاد  مباحث  ا  أمَّ يَّته.  وحجِّ وجوبه  يف  للبحث 
املسائل احلديثة التي وقعت حمالًّ للنقاش؛ لذا ال بدَّ من البحث بشكل جاّد عن رضورته 

ة مسائل: يَّته. والكالم يف عدَّ وحجِّ

1- هل االجتهاد اجلامعّي مندرج حتت االجتهاد؟

اجلامعّي  االجتهاد  أنَّ  معرفة  منه  واهلدف  موضوعّي،  بحث  هو  نفسه  السؤال  هذا 
اللفظ  يف  معه  يشرتك  أنَّه  أم  االجتهاد،  من  نوع  هو  هل  واالصطالح-  اللغة  -بلحاظ 
إنَّه ال شكَّ أنَّ االجتهاد باللحاظ اللغوّي -وهو عبارة  فقط؟ ويف مقام اجلواب نقول: 
استفراغ  عن  عبارة  االصطالحّي-وهو  باللحاظ  أو  ة-،  باملشقَّ املصحوب  السعي  عن 
االجتهاد  فاعل  يكون  فقد  إليه.  مضافة  هي  بل  ة،  الفرديَّ صفة  فيه  ُتؤخذ  مل  الوسع-، 
فرًدا أو مجاعة. فكام يصّح أن ُيقال: )استفرغ زيد وسعه يف كذا(، كذلك يصّح أن يقال: 
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د يف املسألة، فال ينبغي  ة شّك أو تردُّ )استفرغ مجع وسعهم يف كذا(. وبناًء عليه، لو كان ثمَّ
ة.  يَّة واألدلَّ ة أو االصطالحيَّة، بل من جهات أخرى كاحلجِّ أن يكون من الناحية اللغويَّ
واملسألة الوحيدة التي يمكن انتقادها يف االجتهاد اجلامعّي من حيث املفهوم هي أنَّه: هل 
املجموعة بام هي جمموعة هي التي متارس عمليَّة االجتهاد، أم أنَّ الفرد املوجود فيها هو 
من يقوم بذلك؟ فإْن قلنا إنَّ املجموعة -أو اللجنة- هي التي متارس االجتهاد بحيث 
فة من هؤالء األشخاص، كان ذلك عبارة عن االجتهاد  نفرض هلا جهة حقوقيَّة معيَّنة مؤلَّ
ا لو قلنا إنَّ األفراد –ومع احلفاظ عىل خصوصيَّاهتم الفرديَّة- جيتمعون فيام  اجلامعّي. أمَّ
عليهم  اجلامعّي  االجتهاد  إطالق  ففي  واحدة،  نتيجة  إىل  يصلوا  حتى  وجيتهدون  بينهم 

ل. تأمُّ

٢- هل االجتهاد اجلامعي واجب؟

االجتهاد  فهل  كفائّي.  ووجوب  ختيريّي  وجوب  الوجوب:  من  نوعان  لالجتهاد 
ع إىل هذين النوعني من الوجوب -أيًضا- أم ال؟ اجلامعّي يتنوَّ

امل�ُشاِرك يف  الفقيه  الوجوبني يف االجتهاد اجلامعّي؛ ألنَّ  أنَّه ال معنى هلذين  يبدو  قد 
االجتهاد اجلامعّي قد بلغ سابًقا مرتبة االجتهاد الفردّي، فال معنى إلجياب الوجوب يف 
ته لزوم ثانويٌّ آخر يف املسائل  ه. نعم، يمكن أن نسأل يف مورده أنَّه: هل يتعلَّق يف ذمَّ حقِّ
أم  الوجوب  نحو  عىل  هو  الثانوّي  اللزوم  هذا  وهل  ال؟  أم  فعاًل،  فيها  جيتهد  مل  التي 

االستحباب، وهل هو وجوب رشعّي أم عقيّل، عينّي أم كفائّي؟

الظاهر أنَّه ال يوجد أحد من الفقهاء اإلماميَّة يقول بوجوب االجتهاد اجلامعّي ولزومه 
القول برجحانه وأفضليَّته  الذي نجده يف كالمهم هو  الوحيد  عىل املجتهدين، واليشء 
بالنسبة إىل االجتهاد الفردّي، وال سيَّام يف املسائل االجتامعيَّة))). نعم، ُيشِعر كالم بعض 

فقهاء أهل السنَّة بوجوب االجتهاد اجلامعّي.

)))  بحر العلوم، االجتهاد أصوله وأحكامه، م.س، ص67).



6(

ه-
ّيت

حجِّ
ه و

وم
مفه

ّي -
اع

جلم
د ا

تها
الج

ا

يّل لالجتهاد اجلامعّي ال معنى له، مناقشٌة بأنَّه ال إشكال  ا دعوى أنَّ الوجوب األوَّ وأمَّ
يف أن يوجب الفقهاء عىل املكلَّفني أحد أمور ثالثة عىل نحو التخيري: االجتهاد أو التقليد 
االجتهاد  رشائط  حُيرز  أن  بني  البداية  من  ا  ً خمريَّ املكلَّف  يكون  أن  بمعنى  االحتياط؛  أو 

اجلامعّي، أو يلتزم بالتقليد، أو يعمل باالحتياط.

الفقهاء  عىل  اجلامعّي  االجتهاد  وجوب  هل  وهو:  البحث  هذا  يف  آخر  سؤال  ة  وثمَّ
؟ عقيلٌّ أم رشعيٌّ

عقليَّة  ة  أدلَّ له  ثبوته-  فرض  -عىل  املسألة  هذه  يف  الوجوب  أنَّ  عى  ُيدَّ أن  باإلمكان 
ة عىل لزوم التشاور  ة الرشعيَّة هي من قبيل اآليات والروايات الدالَّ ورشعيَّة أيًضا؛ فاألدلَّ
ة العقليَّة هي أحكام العقل بوجوب متابعة األمور األقرب إىل  يف أمر االجتهاد)))، واألدلَّ

الواقع واألقّل خطًأ.

ة؟ ٣- هل االجتهاد اجلامعّي حجَّ

يَّة اجتهاد املجتهدين عىل  يَّة من جهتني: من جهة حجِّ يمكن املناقشة يف مسألة احلجِّ
يَّته عىل مقلِّدهيم. أنفسهم، ومن جهة حجِّ

ا بالنسبة إىل املجتهدين يف حالة الشورى: أ- أمَّ

ل أعضاء اللجنة إىل رأي واحد، بأن يكونوا جممعني عىل رأي واحد؛  - ا أن يتوصَّ فإمَّ
فتكون الفتوى مطابقة لفتوى االجتهاد الفردّي، غاية األمر أنَّ الفتوى قد حصلت 
يَّة االجتهاد شاملة هلا قطًعا. فبعد  ة حجِّ بشكل مجاعّي. ويف هذه احلالة، تكون أدلَّ
اتفاق املجتهدين يف الشورى عىل رأي واحد، جيب عىل كلِّ واحٍد منهم العمل به 

لوا إليه باالجتهاد الفردّي. م توصَّ وال جتوز خمالفته، كام لو أنَّ

ة،  - ل املشاركون يف الشورى إىل رأيني، بأن ينقسموا إىل أقليَّة وأكثريَّ ا أن يتوصَّ وإمَّ

ة جواز االجتهاد اجلامعّي بنظر أهل السنَّة. )))  سنأيت عىل ذكر هذه اآليات والروايات، عند بحث أدلَّ
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جيب  فهل  اآلخرين.  آلراء  خمالًفا  املجتهد  رأي  فيكون  متساويتني؛  فئتني  إىل  أو 
ل إليه، أم جيب أن يّتبع رأي األكثريَّة؟ وهنا تكمن املسألة  عليه أن يعمل بام توصَّ

األساس التي ال يمكن حلُّها بسهولة. 

أنَّه لو قلنا بثبوت الوجوب  ويف مقام اجلواب نقول: إنَّ هذه املسألة مبنائيَّة، بمعنى 
ة صورتان: يّل لالجتهاد اجلامعّي وعدم إجزاء االجتهاد الفردّي، فثمَّ األوَّ

ا أن نقصد حصول االجتهاد الفردّي ضمن املجموعة حتى لو مل يوافق  - إمَّ
ة عىل رأي األكثريَّ

َة وتقبل برأهيا. - يَُّة األكثريَّ ا أن تّتبع األقلِّ وإمَّ

ق هنا؛ ألنَّ الفرض هو أنَّ االجتهاد قد  فإن كان املراد الصورة األوىل، فالرشط متحقِّ
حصل ضمن املجموعة، فيكون قد عمل بوظيفته، لكّن رأيه خمالف آلراء املجموعة. 

وقد ُيتساءل -هنا- عن فائدة االجتهاد اجلامعي؟ فنجيب بالقول: 

لت إىل رأي واحد.  ة اللجنة قد توصَّ : إنَّ أكثريَّ الاً أوَّ

لت إىل رأهيا عىل ضوء املباحثة واملشاورة داخل املجموعة،  يَّة قد توصَّ وثانياًا: إنَّ األقلِّ
وبالتايل قد استفادوا -أيًضا- من املجموعة.

ر املسألة -أيًضا- من جهتني: ا لو كان املراد الصورة الثانية، فيمكن تصوُّ أمَّ

اجلهة األوىل: وهي أن ال تكون اللجنة جهة حقوقيَّة، بل غاية ما يستفاد منها هو  -
د. فإن نظرنا إىل املسألة من هذه اجلهة، نجد بأنَّه  اجتامع آراء الفقهاء عىل أمر حمدَّ
ال يمكننا توجيهها والدفاع عنها جيًِّدا؛ ألنَّه جيب عىل املجتهد -هنا- أن يّتبع رأي 
ة وُيعِرض عن رأيه؛ ألنَّ رأيه ضمن دائرة األقليَّة. ويبدو أنَّ هذا االحتامل  األكثريَّ

يَّة العلم وكشفه الذايّت. ة حجِّ بعيد جًدا؛ ألنَّه يتناىف مع أدلَّ

اجلهة الثانية: وهي أن نفرتض للجنة شخصيَّة حقوقيَّة معيَّنة. وهذا أمر خطري جًدا،  -
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يَّة  ومل نجد أحًدا من فقهاء الشعية قد أبدى رأيه فيه. وهذا يرجع يف حقيقته إىل حجِّ
ة التي ال يقبلها فقهاء اإلماميَّة عادة، وال سيَّام يف دائرة األحكام-. وال  رأي األكثريَّ
خيفى أنَّه حتَّى عند فرض شخصيَّة حقوقيَّة لّلجنة، فإنَّه لو خالف أحد األعضاء 

ة وعمل برأيه -يف األمور املرتبطة باحلكومة- فال إشكال يف ذلك. رأي األكثريَّ

ة ُصَور: ا بالنسبة إىل املقلِّدين، فيوجد عدَّ ب- وأمَّ

لو كان للجنة اإلفتاء شخصيَّة حقوقيَّة، فإنَّه جيب عىل املقلِّدين االلتزام بالفتوى  -
ة. الصادرة عنها، سواء اتفق األعضاء كّلهم عليها أم كانت حصيلة رأي األكثريَّ

الفقهاء  الجتامع  جملس  د  جمرَّ كانت  بل  حقوقيَّة،  شخصيَّة  اإلفتاء  للجنة  تكن  مل  لو 
وأهل اإلفتاء ليتبادلوا اآلراء -حتى لو سّمينا ذلك اجتهاًدا مجاعيًّا )عىل بعض معانيه(-، 
ا ال تنقض التقليد الفردّي؛ ألنَّ املقلِّد يقلِّد جمتهًدا من أعضاء الشورى وليس مقلِّدا  فإنَّ

ملجموعة األعضاء بام هم جمموعة.

فاملهمُّ يف باب التقليد هو املسألة األوىل؛ أْي فرض شخصيَّة حقوقيَّة للَّجنة. والسؤال 
هنا: هل يمكن تقليد اللجنة بام هي جلنة أم ال؟

ص يف أمرين: يَّة االجتهاد اجلامعّي يتلخَّ م يتَّضح أنَّ البحث األساس يف حجِّ وممَّا تقدَّ

ة. - يَّة رأي اللجنة للمجتهد الذي خُيالف رأُيه رأَي األكثريَّ ل: حجِّ األمر األوَّ

األمر الثاين: جواز تقليد اللجنة بناًء عىل امتالكها شخصيَّة حقوقيَّة. -

٤- أدلَّة القائلني باالجتهاد اجلامعّي:

أ- عند أهل السنَّة:

عن  البحث  بعد  اجلامعّي  االجتهاد  جواز  عن  للبحث  وجه  ال  أنَّه  من  الرغم  عىل 
ة عىل ذلك.  يَّته، لكنَّ بعض الباحثني املعارصين من أهل السنَّة قد أقام أدلَّ وجوبه وحجِّ
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م -آنًفا- أنَّه إن كان املراد من االجتهاد اجلامعّي اجتامَع جمموعة من املجتهدين  وقد تقدَّ
بحيث يبحثون يف بعض املسائل الفقهيَّة التي تكون حملَّ ابتالء املجتمع، ثمَّ يتَّفقون عىل 
ة  ثمَّ بل  قطًعا،  الشورى، فال إشكال يف ذلك  أنَّه رأي  بعنوان  وُيعلنون عنه  رأي واحد 
ة التي ذكروها يف باب جواز االجتهاد اجلامعّي  فائدة كبرية يف املشاورة واالجتامع. واألدلَّ

ة: ال ُتثبت أكثر من هذا املقدار. ومن هذه األدلَّ

- القرآن:

لطاملا خاطب القرآن الكريم مجاعة املسلمني، وال سيَّام يف األمور املرتبطة باالجتهاد 
}تأمرون{)))،  }ف��رّدوه{)))،  املثال:  سبيل  فعىل  املنكر،  عن  والنهي  باملعروف  واألمر 

}يأمرون{)3)، }فاعتروا{)4)، وغري ذلك.

- الروايات والسنَّة:

وردت روايات كثرية يف باب جواز السعي اجلامعّي -كاالجتهاد- واستحسانه، نذكر 
منها:

عن ابن عباس قال: »قلت يا رسول اهلل أرأيت إن عرض لنا أمر مل ينزل فيه قرآن،  -
وال  املؤمنني  من  العابدين  بني  شورى  جتعلونه   : قال منك؟  سنَّة  فيه  متض  ومل 

تقضونه برأي خاصة«)5). 

ىت  مت  خت  حت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  ]جئ   :59 اآلية  النساء،  سورة    (((
مث[.  جث  يت 

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  )))  سورة آل عمران، اآلية 0)): ]ٺ 
.] ڃ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ]ڳ   :(04 اآلية  عمران،  آل  سورة    (3(
.] ۀ

)4)  سورة احلرش، اآلية ): ]ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 
ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 

ۉ[.
)5)  اهليثمي، عيل بن أيب بكر: جممع الزوائد ومنبع الفوائد، ال ط، بريوت، دار الكتب العلميَّة،  408)ه�.ق/988)م، ج)، ص78).
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بالناس  - ينزل  الذي  األمر  عن  النبي  سأل  عيل  اإلمام  أنَّ  حديث  يف  ورد 
: »امجعوا له العاملني من املؤمنني  ومل ينزل به قرآن ومل متض به سنَّة، فقال النبي

فاجعلوه شورى بينكم وال تقضوا فيه برأي واحد«))).

ُنقل عن أيب هريرة قوله بأنَّه مل يَر شخًصا مثل النبي يشاور أصحابه كثرًيا))). -

- عمل الصحابة والتابعني:

، مجعوا  م كانوا كلَّام مل جيدوا جواًبا يف كتاب اهلل وسنَّة النبي ُنقل عن الصحابة أنَّ
الناس وعملوا بام اتفقوا عليه: »كانوا إذا نزلت هبم قضيَّة ليس فيها من رسول اهلل أثر، 

اجتمعوا هلا وأمجعوا، فاحلّق فيام رأوا، فاحلّق فيام رأوا «)3). 

م سلكوا مسلك االجتهاد اجلامعّي يف أمورهم، فقد ُروي أنَّ  كام ُينقل عن التابعني أنَّ
عمر بن عبد العزيز كان حاكم املدينة آنذاك، فجمع عرشة من كبار الفقهاء وقال هلم: 
»إنَّام دعوتكم ألمر تؤجرون عليه وتكونون فيه أعواًنا عىل احلق، ما أريد أن أقطع أمًرا إالَّ 

برأيكم أو برأي من حرض منكم«)4).

ب- مناقشة األدلَّة السابقة:

ة  ذكرنا سابًقا أنَّ االجتهاد يف اجلامعة واملشاورة وتبادل اآلراء هلو أمر حسن. لكن ثمَّ
ة ُذكرت، وهي حملٌّ للنقاش: أدلَّ

احلسن  - هذا  تعميم  يعني  ال  معيَّنة  موارد  يف  األمور  ببعض  العمل  استحسان  إنَّ 
إىل كلِّ املوارد. مضاًفا إىل أنَّه مل ُيستعمل االجتهاد يف األمثلة القرآنيَّة التي ُذكرت 

للجامعيِّني، ال ت،  النرش  دار  ، ال ط، ال م،  تقديم: حممد جواد مغنية  الفقه اجلعفري،  تاريخ  )))  احلسني، هاشم معروف: 
ص4)).

د بن إدريس: كتاب األم، ط)، الم، دار الفكر للطباعة، 403)ه�.ق/983)م، ج7، ص00). )))  الشافعي، حممَّ
)3)  الدارمي، عبد اهلل بن الرمحن: سنن الدرامي، ال ط، دمشق، مطبعة االعتدال، 349)ه�.ق، ج)، ص49.

سة األعلمي للمطبوعات، ال ت، ج5، ص7)). )4)  الطري، حممد بن جرير: تاريخ الطري، ال ط، بريوت، مؤسَّ
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بمعناه االصطالحّي. فضاًل عن أنَّ آية النفر نفسها التي ُيستدلُّ هبا عىل االجتهاد ال 
ُتثبت االجتهاد اجلامعّي، بل تأمر باالجتهاد بصيغة اجلمع، وهذا ظاهر يف التوزيع، 

بمعنى أن يسعى كلُّ فرد للوصول إىل االجتهاد. 

الروايات املستشهد هبا يف املقام حملُّ إشكال سنًدا، فهي روايات ضعيفة وال يصّح  -
االعتامد عليها يف مقام االستدالل.

عمل الصحابة والتابعني ليس حّجة يف نفسه يف الفقه اإلمامّي. -

األهّم  - اإلشكال  لكنَّ  اجلامعّي،  االجتهاد  حسن  عىل  تدلُّ  ة  األدلَّ بأنَّ  سّلمنا  لو   
ُيعطي  أنَّه  أو  اجلامعة  يف  اجتهاد  هو  فهل  االجتهاد:  من  النحو  هذا  كيفيَّة  يف  هو 
ة، أو له نحو ثالث؟ فاجلواب عن هذه األسئلة ال بدَّ أن  األفضليَّة لرأي األكثريَّ

يكون يف هذا الباب من البحث.

ج- الدليل املختار:

ا،  إنَّ لالجتهاد سنخني من الوجوب: وجوًبا شخصيًّا عىل آحاد املكلَّفني فيكون ختيرييًّ
ة وجوب  ووجوًبا ناشًئا من حاجة املجتمع إىل املجتهدين، فيكون كفائيًّا. وال يوجد يف أدلَّ
ا أو مجاعيًّا. وبالتايل، ال إشكال يف دخول االجتهاد  التقليد ما يدلُّ عىل لزوم كونه فرديًّ
فإنَّه  بالوجوب،  اجلامعّي  االجتهاد  اتَّصف  ما  ومتى  ة.  األدلَّ هذه  عموم  حتت  اجلامعّي 
يَّة. وهذا نظري اليشء الذي ال يتَّصف بالوجوب إال بعد كونه  تلقائيًّا يكتسب صفة احلجِّ
ثمَّ  األعّم،  باملعنى  االجتهاد اجلامعّي جائز  أنَّ  األعّم. واحلاصل  باملعنى  باجلواز  متَّصًفا 

يَّة. واجب، ثمَّ متَّصف باحلجِّ

١- أدلَّة املنكرين لاجتهاد اجلامعّي ومناقشتها:

وال  الفقه،  علم  يف  الباحثني  بني  اجلامعّي  االجتهاد  عن  البحث  أساليب  عت  تنوَّ  
سيَّام يف الفقه الشيعّي، فبحث بعضهم عن مفهومه، وبحث آخرون عن وجوبه، ومنعه 
دة. ونحن نعرض فيام ييل أهّم  قه وأورد عليه إشكاالت متعدِّ بعٌض، وأنكر إمكانيَّة حتقُّ
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هذه اإلشكاالت مع الردِّ عليها:

ة، واحلكم  ق؛ ألنَّ االجتهاد يتمُّ بصورة فرديَّ أ- االجتهاد اجلامعّي غري قابل للتحقُّ
الرشعّي ال يكون بالتصويت. 

ويف مقام اجلواب نقول: 

االجتهاد  عىل  االصطالحّي  أو  اللغوّي  بمعناه  االجتهاد  انطباق  عدَم  املراد  كان  إن 
االجتهاد  عمليَّة  الشخص  يامرس  أن  من  املانع  فام  دليل؛  بال  دعوى  فهذه  اجلامعي، 
تتبادل اآلراء ووجهات  الفقهاء والنخب  الستنباط احلكم الرشعّي ضمن جمموعة من 

النظر، كام يفعل ذلك َوْحَده؟ 

ق االجتهاد اجلامعّي إىل هذا الزمن، فهو قول سديد، لكن ال  وإن كان املراد عدَم حتقُّ
ُيعتمد عليه كدليل لنفي موضوع االجتهاد اجلامعّي.

ق اتفاق تامٌّ يف االجتهاد اجلامعّي إال يف جمموعة صغرية من  ب- ال يمكن أن يتحقَّ
املسائل الفقهيَّة. وبالتايل، يبقى النزاع قائاًم يف أغلب املسائل الفقهيَّة، وتكون 

دة ال حمالة))). أقوال الفقهاء متعدِّ

ا   لكن يبدو أنَّ هذا اإلشكال غري وارد أيًضا، بل هو حمض ادعاء. فمن املحتمل جدًّ
من  اهلدف  َأَوليس  فيها.  املختلف  املسائل  يف  حتى  مشرتكة  نقاط  إىل  الفقهاء  يصل  أن 

االجتهاد اجلامعّي هو تقليل مساحة االختالف بني الفقهاء؟

ج- لو قبلنا وجوب االجتهاد اجلامعّي، فإنَّ الزمه تضييق فضاء االجتهاد؛ ألنَّه 
، كام أنَّه ال دليل عىل وجوب األخذ برأي  يعس اتفاق اجلميع عىل رأي معنيَّ

ة))). األكثريَّ

 ويف مقام اجلواب نقول: 

)))  بحر العلوم، االجتهاد أصوله وأحكامه، م.س، ص67).
)))  م. ن، ص. ن.
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يَّة  ق. مضاًفا إىل أنَّه يمكن توجيه حجِّ إنَّه ال دليل عىل أنَّ اتفاق اجلميع غري قابل للتحقُّ
ة، كام لو فرضنا ثبوت شخصيَّة حقوقيَّة للشورى، فال حاجة عندها التفاق  رأي األكثريَّ

اجلميع.

؛ لذا ُنعرض  وقد ُذكرت إشكاالت أخرى يف املقام، لكنَّها ذات طابع تنفيذيٍّ إجرائيٍّ
عن ذكرها يف هذا املقال. وعىل أيِّ حال، فإنَّ من الطبيعي أن يرفض الفقهاء بحًثا جديًدا 
ة   ح بعُد مفاهيمه وهيكليَّته بنحو دقيق؛ لذا جيب استبدال اخلطابات احلادَّ كهذا طاملا مل تتنقَّ
بكتابات توّضح أركان هذا النوع من االجتهاد. وهذه الطريقة قد تغريِّ موقف الرافضني 

له إىل موقف املؤيِّدين واملنارصين.

٢- جمال االجتهاد اجلامعّي: األحكام أم املوضوعات؟

يَّة ، يكون النظر  يَّة أو عدم احلجِّ عندما يدور احلديث يف االجتهاد اجلامعّي عن احلجِّ
منصبًّا عىل دائرة األحكام، بمعنى حتصيل األحكام الرشعيَّة عن طريق االجتهاد اجلامعّي. 
لكن يف املقابل، خصَّ بعض علامء الفقه املعارصين االجتهاد اجلامعّي وجلان اإلفتاء بقسم 
ة؛ فهم يعتقدون  املوضوعات، وال سيَّام إذا كان املناط يف ترجيح بعض اآلراء هو األكثريَّ
ة رشعيَّة استناًدا إىل بعض اآليات القرآنيَّة)))، كام أنَّا ال تستطيع  ة ليست حجَّ أّن األكثريَّ
يَّة هي باألصل مرتبطة   أن تغريِّ حكم الباري -عّز وجّل-، وذهبوا إىل أنَّ مباحث احلجِّ
ة، فيستفاد منه فقط يف جمال املوضوعات، بل إنَّ اآليات  ا مبحث األكثريَّ باألحكام، وأمَّ

ٌة باملوضوعات دون األحكام))). ثت عن الشورى خاصَّ والروايات التي حتدَّ

بناًء عىل ثبوت اختصاص االجتهاد اجلامعّي باملوضوعات، فإنَّ  إنَّه  القول:  ويمكن 
باب  يف  هو  الفقهاء  بني  األساس  اخلالف  ألنَّ  قليلة؛  تصبح  سوف  البحث  هذا  يَّة  أمهِّ
يَّة أيًضا يف ظّل تعارض  األحكام ال املوضوعات. لكن مع ذلك، يبقى للموضوعات أمهِّ

اآلية  األنعام،  )سورة  ائ[  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ]ۆ    (((
6))(؛ ]ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ[ )سورة الزخرف، اآلية 78(.

)))  األسدي، شورى الفقهاء، م.س، ص93.
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لدائريَتِ  شاماًل  نجعله  أن  فعلينا  اجلامعّي،  االجتهاد  يَّة  بحجِّ القول  أردنا  إذا  ا  أمَّ اآلراء. 
األحكام واملوضوعات مًعا، كام هو حال االجتهاد الفردّي الذي يعّم كال القسمني.

دائرة  النزاع يف  املسألة اجتاهني متقابلني: فبعضهم حرص  أنَّ يف  م  تقدَّ ممَّا  اتَّضح  وقد 
املوضوعات، فكانت نظرهتم إىل املسألة نظرة موضوعاتيَّة، فاصطدموا بمشاكل أقّل من 

غريهم، وبعضهم حاكموا املسألة عىل أساس شمولّيتها أيًضا لدائرة األحكام.

ة، أبرزها: ة أدلَّ ة يف جلان اإلفتاء عدَّ ة األكثريَّ م املدافعون عن نظريَّ  وقد قدَّ

التي انحرفت  - ها يف املوارد  ة يف مجيع املوارد، بل ذمَّ القرآن الكريم األكثريَّ مل يذّم 
ة فيها وانحنت للمسار  ا يف املوارد التي تواضعت األكثريَّ فيها عن املسار اإلهلّي. أمَّ

چ  ڃ  ڃ  -: ]... ڃ  ت مدح الباري -عزَّ وجلَّ اإلهلّي، فقد استحقَّ
.(((]... چ چ  چ 

ق يف  - إنَّه حتقَّ بل  الشورى وال معنى للشورى دونه.  لوازم  ة من  ُيعدُّ مبدأ األكثريَّ
م عندما عملوا بالشورى واحتكموا  ، فنرى أنَّ ة سرية النبي األكرم واألئمَّ

إىل رأي األكثريَّة.

مبدأ األكثريَّة رضورّي وعقاليّن يف آٍن واحد؛ ألنَّه ال يمكن هتميش كال الرأيني  -
يَّة(، وال يمكن أيًضا قبوهلام مًعا، كام أنَّه ال يمكن االحتكام إىل  ة واألقلِّ )األكثريَّ
رأي أحدمها يف بعض املوارد دون بعض؛ ألنَّه ال تبقى ضابطة يمكن العمل عىل 
ا العمل برأي  ة، وإمَّ ا العمل برأي األكثريَّ أساسها؛ لذا نحن أمام أحد احتاملني: إمَّ
إصابتها  احتامل  نسبة  ألنَّ  ة؛  األكثريَّ رأي  بقبول  حاكم  بدوره  والعقل  األقليَّة. 

للواقع أكثر))).

م، يظهر أنَّ االجتهاد اجلامعّي إنَّام يكون منتًجا وبنّاًء عندما يكون  ومن خالل ما تقدَّ
شاماًل لألحكام واملوضوعات مًعا؛ ولكنَّه ال دليل عىل هذا الشمول، فإنَّه ولو ثبت العمل 

)))  سورة النساء، اآلية 5)).
)))  انظر: األسدي، شورى الفقهاء، م.س، ص00-89).
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ة يف باب املوضوعات –كام حصل مع النبي األكرم يف معركة أحد عندما  برأي األكثريَّ
لت البقاء  يَّة التي فضَّ ة يف مسألة اخلروج من املدينة مقابل رأي األقلِّ عمل برأي األكثريَّ
ُيعثر يف  أنَّه مل  إثباته يف باب األحكام الرشعيَّة حيتاج إىل ُجهد جهيد، علاًم  أنَّ  فيها- إال 
ة يف احلجج الرشعيَّة واألحكام  أوساط الفقهاء اإلماميِّني عىل رأي يقبل بتحكيم األكثريَّ

ة التالية: ة إىل دائرة األحكام الرشعيَّة باألدلَّ اإلهليَّة. وقد منعوا من تسية حكم األكثريَّ

يَّة ترى  - ة بحرمته، فإنَّ األقلِّ يَّة عمل ما، وحكمت األكثريَّ يَّة بحلِّ لو حكمت األقلِّ
ة هو حتريم احلالل وحتليل احلرام. وعىل أيِّ حال،  أنَّ الزم العمل بقول األكثريَّ
ة الرشعيَّة التي أوصلتهم  يَّة برفع يدهم عن احلجَّ ا إلزام األقلِّ فإنَّ من الصعب جدًّ

إىل رأهيم.

يَّة الرشعيَّة. ففي باب اإلمجاع  - ة يف مورد من املوارد باحلجِّ مل يتَّصف رأي األكثريَّ
ّي، ال يصّح االعتامد  ة والتعداد الكمِّ والشهرة -أيًضا-، حيث ُتطرح مسألة األكثريَّ

. ة األقوى، وهي قول املعصوم يَّة هي للُحجَّ ة، بل احلجِّ عىل رأي األكثريَّ

يَّته ذاتيَّة، وبالتايل ال تنال يد اجلعل هذه  - يَّة أنَّ العلم حجِّ ذكروا يف مباحث احلجِّ
يَّة نفًيا وال إثباًتا؛ لذا يتحتَّم عىل كل عامِل -وال سيَّام من كان رأيه من األقليَّة-  احلجِّ

أن يعمل بعلمه وقطعه الذي حصل عنده وال جيوز له خمالفته.

ة وعدم  يَّة رأَي األكثريَّ يَّة كبرية يف الشورى لقبول األقلِّ أنَّه ال أمهِّ الباحثون  ويرى 
يه الشورى يف املجتمع وبني الناس، مع فرض  قبوهلم هلا، بل املهّم هو الدور الذي تؤدِّ
الصادرة عن  ة  النظريَّ بقبول  التقليد- مكلَّفون  –كام سيأيت يف احلديث عن  الناس  أّن 
أن  والعقليَّة-  الدينيَّة  لوظيفتهم  –طبًقا  يَّة  لألقلِّ حيّق  نعم،  الشورى.  يف  ة  األكثريَّ رأي 
آرائهم وتشويش  إشاعة  الشخصيَّة، ولكن ال حيّق هلم  وآرائهم  لنظريَّاهتم  أوفياء  يبقوا 
الناس هبا. وكذلك األمر يف املسائل ذات الطابع احلكومّي أو املسائل واسعِة االنتشار، 
ا تتعارض مع مبانيهم الفقهيَّة  فإنَّه جيب فيها أن تتبع األقّليُة األكثريَة حتى لو علموا بأنَّ

والعلميَّة. 
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٣- االجتهاد اجلامعّي ومسألة التقليد:

من  جمموعة  تقليد  مسألة  هو  البحث  حمور  نجعل  أن  األفضل  إنَّ  القول  يمكن 
املجتهدين، بداًل من أن يكون املحور هو أحكام االجتهاد اجلامّعي -من حيث الوجوب، 
االجتامعيَّة  ومنفعته  االجتهاد  يَّة  حجِّ ألنَّ  وذلك  ذلك-؛  وأمثال  يَّة،  واحلجِّ واجل��واز، 
ُولدت يف أحضان مسألة التقليد. ولعلَّه ألجل ذلك أكَثَر الفقهاء من احلديث يف أحكام 
التقليد والفروع املرتبطة به. والسؤال األساس هنا هو: هل حيقُّ للمقلِّدين أن يرجعوا إىل 

جلنة اإلفتاء -بداًل من رجوعهم إىل جمتهد واحد- أم ال؟

ويف مقام اجلواب نقول: إنَّه لو رجع املقلِّد إىل أحد أفراد املجتهدين يف جلنة اإلفتاء، 
فإنَّه يكون قد قلَّد فرًدا، وال إشكال يف ذلك. لكنَّ حملَّ البحث هو يف جواز تقليد جمتهدي 
ن  ي عمَّ جلنة اإلفتاء من حيث هم جمموعة ال من حيث هم أفراد. وبالتايل لو سئل العامِّ
عن  النظر  -بغّض  التقليد  من  الشكل  هلذا  فهل  اإلفتاء.  جلنة  يقلِّد  بأنَّه:  ألجاب  يقلِّد، 

ة رشعيَّة أم ال؟ بحث االجتهاد التشاوري- حجَّ

تقليد األعلم  التعّرض ملسألة  املناسب  أنَّه من  نرى  السؤال،  وقبل اإلجابة عن هذا 
التي هلا دور أساس يف بحث االجتهاد اجلامعّي:

أ- تقليد األعلم:

العمل  عىل  سابًقا  أمًرا  التقليد  جعلت  إحدامها:  طائفتني:  عىل  للتقليد  فني  املعرِّ إنَّ 
بفتوى املفتي، والثانية: جعلت التقليد نفس العمل، وهو الصواب؛ فإنَّ األوىل خلطت 

ماته))). بني التقليد وبعض مقدِّ

وليس خيفى عىل أحد أنَّ املجتهدين غري متساوين يف املرتبة العلميَّة واخلرة واملهارة. 
العواّم تقليد األعلم من املجتهدين،  القدم السؤال اآليت: هل جيب عىل  وقد ُطرح منذ 
يَّة كبرية يف بحثنا احلايّل  أم جيوز هلم الرجوع إىل املجتهد غري األعلم؟ وهلذا السؤال أمهِّ

)))  انظر: الصدر، االجتهاد والتقليد، م.س، ص75-74.
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من حيث تأثرُيه املبارش عىل مسألة تقليد جلنة اإلفتاء. وقد اختلفت آراء فقهاء اإلماميَّة 
وجتدر  آخر.  بعض  ذلك  نفى  بينام  وجوهبا،  إىل  بعض  فذهب  األعلم:  تقليد  مسألة  يف 
اإلشارة إىل أنَّ البحث يف تقليد األعلم –حال اختالف فتواه مع فتوى بقيَّة املجتهدين- 
فرع إمكان الرجوع إليه، وإالَّ فقد اتفق الفقهاء عىل جواز الرجوع إىل غريه))). وبالتايل، 
يَّة يف  يمكن صياغة سؤال البحث عىل الشكل اآليت: هل تتَّصف فتوى غري األعلم باحلجِّ

ظلِّ وجود األعلم، أم ال؟

ة، نذكر منها: سرية العقالء)))،  ة أدلَّ ك بعدَّ ا من قال بوجوب تقليد األعلم، فتمسَّ أمَّ
وأنَّ قول األعلم أقرب إىل الواقع)3)، وأنَّ درجة االطمئنان لقول األعلم أكر)4). 

م استندوا إىل بعض الروايات كمقبولة عمر بن حنظلة التي ورد فيها: »احلكم  كام أنَّ
ما حكم به أعدهلام وأفقههام...«)5).

أو أمر اإلمام عيل يف قوله: »اخرت للحكم أفضل رعّيتك«)6). 

ة كلَّها مل تسلم من النقد واإلشكال)7). لكنَّ هذه األدلَّ

ة، منها:  ويف املقابل، اعتمد القائلون بالتخيري -بني األعلم وغرياألعلم- عىل أدلَّ

ة اللفظيَّة للتقليد)8). - إطالقات األدلَّ

: »فاصمدا يف دينكام عىل كّل مسّن يف حّبنا وكّل كثي القدم يف  -  وعموم قوله
أمرنا، فإّنام كافوكام إن شاء اهلل«)9).

)))  انظر:  الصدر، االجتهاد والتقليد، م.س، ص63).
)))  احلكيم، حمسن: مستمسك العروة الوثقى، ال ط، بريوت، دار إحياء الرتاث العريب، ال ت، ج)، ص8). 

)3)  م.ن، ص79).

)4)  م.ن، ص80).
سة آل  سة آل البيت إلحياء الرتاث، ط)، بريوت، مؤسَّ د بن احلسن: وسائل الشيعة، حتقيق: مؤسَّ )5)  احلّر العاميّل، حممَّ

البيت إلحياء الرتاث، 9)4)ه�.ق/008)م،  كتاب القضاء والشهادات، باب9، ح)، ج7)، ص06).
)6)  م.ن، كتاب القضاء والشهادات، باب))، ح8)، ج7)، ص59).

)7)  الصدر، االجتهاد والتقليد، م.س، ص83). 
)8)  م.ن، ص84).

)9)  احلّر العاميّل، وسائل الشيعة، م.س، كتاب القضاء والشهادات، باب))، ح45، ج7)، ص)5).
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 وما روي عن اإلمام الصادق أنَّه قال: »برّش املخبتني باجلنّة: بريد بن معاوية  -
املرادي، وحمّمد بن مسلم، وزرارة، أربعة  البخرتي  العجيّل، وأبو بصي ليث بن 
نجباء، ُامناء اهلل عىل حاله وحرامه، لوال هؤالء انقطعت آثار النبّوة واندرست«))).

 وكذلك روايات أخرى ُأرجع فيها إىل هؤالء الرواة))). -

 وعموم التعليالت الواردة يف الروايات التي ُترجع الناس يف أمورهم إىل أصحاب  -
ة الناس يف كلِّ منطقة إىل أقرب فقيه إليهم)3). ، وإرجاع األئمَّ ة األئمَّ

ة املعصومني إىل اآلن، وهي منعقدة عىل رجوع  - عة منذ زمن األئمَّ  وسرية املترشِّ
الناس يف الفتوى إىل أقرب الفقهاء إليهم مكاًنا مع احتامهلم ألعلميَّة الفقيه األبعد 

ة.  مكاًنا عنه. وغريذلك من األدلَّ

ة أيًضا للمناقشة واألخذ والرّد، لكنَّنا لسنا يف صدد التحقيق  ضت هذه األدلَّ وقد تعرَّ
ة التي يعتمد عليها البحث  وبيان احلّق يف املسألة، بل جّل ما هيّمنا هو بيان املباين النظريَّ

لتتَّضح معامل بحث االجتهاد اجلامعّي.

ب- تقليد األعلم واالجتهاد اجلامعّي:

عىل  منهام  كلٍّ  تأثري  عن  البحث  بنا  جيدر  فإنَّه  رئيسَتنْي،  نظريَّتني  وجود  تبنيَّ  بعدما 
مسألة االجتهاد اجلامعّي.

ة وجوب تقليد األعلم:   - بناءاً عىل نظريَّ

بناًء عىل نظرّية وجوب تقليد األعلم، هل يستطيع املقلِّد تقليد جلنة اإلفتاء، أم ال؟ 

ا ال.  ا أن يكون األعلم عضًوا يف اللجنة وإمَّ ويف مقام اجلواب نميِّز بني صورتني: فإمَّ

)))   احلّر العاميّل، وسائل الشيعة، م.س، كتاب القضاء والشهادات، باب))، ح4)، ج7)، ص)4).
)))  م.ن، كتاب القضاء والشهادات، باب))، ج7)، ص)4)-44).

)3)  الصدر، االجتهاد والتقليد، م.س، ص93).
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فإن كان عضًوا يف اللجنة: فهل رأيه مطابق ملا يصدر عن جلنة اإلفتاء أم ال؟ احلالة  -
ّي تقليد شورى الفقهاء هي عندما يكون املجتهد  الوحيدة التي يستطيع فيها العامِّ
األعلم عضًوا يف اللجنة، ويكون رأيه موافًقا هلا -سواء كان الفقهاء كلُّهم متفقني 

عىل رأي أم كان رأي األعلم مطابًقا لرأي األكثريَّة-. 

وإن مل يكن األعلم عضًوا يف اللجنة، أو كان عضًوا ومل يكن رأيه مطابًقا ملا يصدر  -
ي أن يقلِّد اللجنة. نعم، قد ُيّدعى يف املقام  عن اللجنة، ففي هذه احلالة ال حيّق للعامِّ
بأنَّ تشكيل جلنة الفقهاء هو بنفسه سبب لتحقق األعلميَّة يف اللجنة، وبالتايل جيب 

عىل املكلَّفني تقليد الشورى دائاًم.

أيًضا.  تقليد األعلم شاملة لشورى اإلفتاء  ة عىل وجوب  أكثر األدلَّ إنَّ  الواقع،  ويف 
ق اإلمجاع يف هذه املسألة أمر بعيد)))-  فلو غضضنا النظر عن اإلمجاع -مع العلم بأنَّ حتقُّ
ة العقليَّة عىل وجوب تقليد األعلم -مثل بناء العقالء أو االطمئنان لقول  لوجدنا  األدلَّ
بيان  صدد  يف   ،- عيل وأمراإلمام  حنظلة  مقبولة  -مثل  النقليَّة  ��ة  واألدلَّ األعلم-، 
األعلم.  ق يف رأي  يتحقَّ ما  األقّل خطًأ واألكثر صواًبا. وهذا عادة  األعلم هو  أنَّ قول 
–املؤلَّف من  ق هذه األوصاف واخلصائص يف جلنة اإلفتاء  وبناًء عليه، يمكن أن تتحقَّ
أنَّ  كام  حقوقيَّة.  شخصيَّة  ا  بأنَّ األعلم  شخص  عن  تفرتق  التي  املجتهدين-  من  مجاعة 
رين يف ختّصص معنيَّ هي أكثر  النظريَّات واآلراء الصادرة عن جمموعة من النخب واملفكِّ
متّيًزا  لو كان األكثر  –حتَّى  ممَّا يكون صادًرا عن فرد واحد  العقالء  اعتامًدا ووثوًقا عند 
يف اختصاصه-. هذا مضاًفا إىل أنَّ الروايات الواردة يف املقام ال ُتثبت أكثر من أّن رأي 
األعلم أقرب إىل الواقع من غريه، وليس فيها مجود عىل شخص األعلم، بل يمكن أن 

تشمل أّي جمموعة تتَّصف بوصف األعلميَّة أيًضا.

ة عدم وجوب تقليد األعلم: - بناءاً عىل نظريَّ

بأنَّ للعوام احلّق يف  الواضح  ة عدم وجوب تقليد األعلم، يصبح من  بناًء عىل نظريَّ

)))  الصدر، االجتهاد والتقليد، م.س، ص70).
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تقليد جلنة اإلفتاء؛ فحتَّى لو مل يكن األعلم عضًوا يف اللجنة، ومل نقل -أيًضا- بأعلميَّة 
جمموعة من الفقهاء، يبقى تقليد اجلامعة جائًزا.

٤- أدلَّة جواز تقليد هيئة أو جلنة:

بغّض النظر عن بحث تقليد األعلم وعن اتصاف شورى اإلفتاء باألعلميَّة، يمكن 
مّر  فقهنا عىل  فام ورد يف  أم ال؟  تقليد شخصيَّة حقوقيَّة  التايل: هل جيوز  السؤال  طرح 
من  جمموعة  إىل  الرجوع  جيوز  هل  لكن  املجتهدين،  آلحاد  الناس  تقليد  هو  التاريخ 
م اتفقوا كّلهم أو أكثرهم عىل رأي واحد- بداًل من الرجوع  املجتهدين -مع فرض أنَّ

إىل جمتهد واحد؟ 

ة التي تثبت جواز تقليد األعلم أو وجوبه ال ترقى للردع عن  يبدو ممَّا سبق أنَّ األدلَّ
تقليد جمموعة املجتهدين بام هم جمموعة. وممَّا يستدّل به عىل جواز تقليد األعلم:

إىل  يرجعون  جيدهم  أنَّه  العقالء  سرية  طالع  من  عىل  خيفى  ال  العقاء:  سية  أ- 
صني يف املجال الذي حيتاجونم فيه، فيعملون عىل طبق  أهل اخلرة واملتخصِّ
املعاش  أمور  يف  الرجوع  هذا  يكون  أن  من  أعّم  وهذا  وإرشاداهتم.  آرائهم 
عندهم  فرق  ال  أنَّه  كام  ة.  األخرويَّ واحلياة  املعاد  أمور  يف  أو  اليوميَّة  واحلياة 
من  جمموعة  إىل  أو  ص  متخصِّ فرد  إىل  رجوًعا  يكون  أن  بني  الرجوع  هذا  يف 
صني بام هم جمموعة هو  صني. بل لعلَّ اعتامدهم عىل جمموعة املتخصِّ املتخصِّ
ص واحد. ولعلَّه -ألجل ذلك- نرى أنَّه عندما  أكثر من اعتامدهم عىل متخصِّ
فإنَّه  صني،  متخصِّ أطباء  جلنة  عىل  اخلطري  املرض  ذي  املريض  ملف  ُيعرض 
ا عىل الصعيد الفقهّي، فلامَّ كانت أرضيَّة هذا  يشعر براحة واطمئنان أكر. أمَّ

الرجوع غري مهيَّأة بنحو كامل، كانت سرية العقالء جارية فيه بنحو ضعيف.

منعه  عدم  يف  العقالء  سرية  مع  االنسداد  دليل  يشرتك  العلم:  باب  انسداد  ب- 
من تقليد شورى اإلفتاء؛ فإنَّه مل�َّا مل يستطع املقلِّدون يف زمن الغيبة أن يرجعوا 
وكان  االجتهاد،  مرحلة  إىل  يصلوا  أن  باستطاعتهم  يكن  ومل   ، إمامهم إىل 
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هم  ًزا يف حقِّ العلم اإلمجايّل منجِّ التاّم موجًبا للعس واحلرج، وكان  االحتياط 
تكاليف إلزاميِّة، تعنيَّ عليهم تقليد املجتهد))). ومن الواضح أنَّ هذا الدليل 
ا يف باب التقليد، بل ُيعنيِّ التقليد فقط عىل املكلَّف  ال ُيثبت كون االجتهاد فرديًّ
غري القادر عىل االحتياط واالجتهاد. وبالتايل، يمكن أن يكون التقليد ملجموعة 

من الفقهاء.

الن  ج- اآليات: من قبيل آية النفر وآية السؤال. والالفت أنَّ هاتني اآليتني ال ُتشكِّ
يَّة تقليد الشورى، بل يمكن -وبنظرة َبْدويَّة- أن َتصُلحا دلياًل  مانًعا من حجِّ

ة هذا النوع من التقليد؛ فقد ورد يف آية النفر التعبري ب�: ]ېئ  عىل صحَّ
يف  وورد  اجلامعّي،  االجتهاد  عىل  الداللة  الظاهر  ىئ[)))  ىئ  ىئ  ېئ 
آية السؤال التعبري ب�: ]ڀ ڀ[)3) امُلستعمل فيه صيغة اجلمع. وقد فهم 
ين والفقهاء أنَّ صيغة اجلمع هنا تدّل عىل التوزيع؛ بمعنى  قون من املفسِّ املحقِّ
أنَّه ال ُيشرتط أن تكون اآلراء املتَّخذة من أهل الذكر بشكل مجعّي)4). وعىل أيِّ 
حال، فإن مل يمكن االستدالل هباتني اآليتني عىل املطلوب، فال أقّل من عدم 

داللتهام عىل املنع من هذا النوع من التقليد.

وا هبا يف باب جواز التقليد، ال ُتثبت -بنظرنا-  د- الروايات: الروايات التي استدلُّ
الناس«)5)،  وأفِت  املدينة  يف  »اجلس  قبيل:  من  الفردّي،  التقليد  جواز  إالَّ 
من  األف��راد  آح��اد  إىل  املكلَّفني  ُترجع  التي  الشيعة  رواي��ات  من  وغريها 
ل يف اجلّو السائد يف تلك احلقبة  الصحابة)6). لكن يمكن االستنتاج -بأدنى تأمُّ

سة إحياء آثار  )))  الغروي، عيل: التنقيح يف رشح العروة الوثقى )تقرير أبحاث السيِّد أبو القاسم اخلوئي(، ال ط، ال م، مؤسَّ
اإلمام اخلوئي، ال ت، موسوعة اإلمام اخلوئي، ج)، ص63.

)))  سورة التوبة، اآلية ))).
)3)  سورة النحل، اآلية 43.

)4)  انظر: األنصاري، مرتىض: مطارح األنظار، ط)، ال م، ال ن، ال ت، ص300؛ وانظر: اآلشتياين، حممد حسن: بحر الفوائد 
يف رشح الفرائد، ال ط، ال م، ال ن، ال ت، ج)، ص59).

)5)  األمني، حسن: مستدركات أعيان الشيعة، ال ط، بريوت، دار التعارف، 409)ه�.ق/989)م، ج7، ص84).
)6)  انظر: احلّر العاميّل، وسائل الشيعة، م.س، ج7)، ص)4)-44)؛ وانظر: الصدر، االجتهاد والتقليد، م.س، ص95-88.
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أنَّ تلك األحداث مبنيَّة عىل خصوصيَّات موارد معيَّنة، وبالتايل ال  الزمنيَّة- 
املسائل  أنَّ  جيد  الزمنيَّة  الفرتة  لتلك  فاملطالع  يَّة؛  والعلِّ االنحصار  منها  ُيفهم 
الرشعيَّة االبتالئيَّة كانت حمدودة وقليلة، وكان االجتهاد سهاًل وقليل املؤونة؛ 
ة عن أسئلة املراجعني،  ة جييبون بكلِّ قوَّ وألجل ذلك كان أصحاب األئمَّ
وكان من الطبيعي أن ُيرجع اإلمام شيعته يف ذلك الزمان إىل أصحابه، ال 

إىل جمموعة أصحابه بام هم جمموعة.

وقد ورد يف بعض الروايات تعابري بصيغة املثنى واجلمع بحيث يمكن االستفادة منها 
يان، وما  َيا إليك فعنِّي يؤدِّ يف مسألة تقليد الشورى، من قبيل: »العمريُّ وابنه ثقتان، فام أدَّ
ا احلوادث الواقعة فارجعوا فيها  قاال لك فعنِّي يقوالن، فاسمع هلام وأطعهام...«)))، و»أمَّ

إىل رواة أحاديثنا...«))).

)))  احلّر العاميّل، وسائل الشيعة، م.س، باب))، ح4، ج7)، ص38).
)))  م.ن، باب))، ح9، ج7)، ص40).
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السنة 2 العدد 4 صيف - خريف 2017

خامتة:

م األموُر اآلتية: تتَّضح ممَّا تقدَّ

عة، فتختلف أحكامه بتبعها.- ) لالجتهاد اجلامعّي أشكال متنوِّ

احلكم - ) استنباط  أجل  من  املشرتك  الفقهاء  سعي  بمعنى  اجلامعّي  االجتهاد 
الرشعّي، بات حيظى باهتامم أكر.

الفقهاء، ثم ُيرز كلُّ فقيه - 3 تبادل األفكار بني  إذا كان االجتهاد اجلامعّي بمعنى 
رأيه اخلاّص بشكل مستقل -ما يمكن تسميته باالجتهاد يف اجلامعة- فهذا ممَّا ال 

إشكال فيه قطًعا.

للهيئة - 4 ُتفرض  عندما  قيِّمني  يصبحان  الفقهاء  شورى  أو  اجلامعّي  االجتهاد 
ة حقوقيَّة مستقلَّة. شخصيَّة معنويَّ

ة املخالف هلا، هو خمالف للقواعد - 5 يَّة يف جلنة الفتوى بقبول رأي األكثريَّ إلزام األقلِّ
الفقهيَّة املسلَّمة.

ل )االجتهاد يف اجلامعة( هو يف احلقيقة تقليد ألفراد - 6 باملعنى األوَّ اللجنة  تقليد 
اللجنة، ال ملجموع األفراد بام هو جمموع، فال حمذور فيه.

ة وتشمل التقليد للهيئة أو اللجنة.- 7 ة عامَّ ة جواز التقليد ووجوبه هي أدلَّ أدلَّ

مسألة وجوب تقليد األعلم يف بعض صورها حتول دون جواز تقليد مجاعة.- 8


