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 بسم هللا الرمحان الرحيم 
 

 ،ه إال هللا ويل املؤمنني وهو يتوىل الصاحلنيلنعمه ويكافئ مزيده وأشهد أن ال إاحلمد هلل محدا يوايف 
وأشهد أن سيدان حممدا عبده ورسوله  ،ومن يضلل فلن جتد له وليا مرشدا من يهد هللا فال مضل له
لى احملجة أدى األمانة ونصح األمة وتركنا عبلغ الرسالة و  ،وحيهوأمينه على وصفيه من خلقه وحبيبه 

وابرك وأنعم على سيدان حممد صاحب  فاللهم صل ،يزيغ عنها إال هالك ليلها كنهارها ال ،البيضاء
} َوَما  :عاىلاملنزل عليه قوله ت ،الداعي إىل هللا ابحلكمة واملوعظة احلسنة ،الوجه األنور واجلبني األزهر

ًَة لَِِقو ٍم يُ ؤ ِمُنون أَنزَل   تَ َلُفوا  ِفيِه َوُهًدى َوَرمح  َ ََلُُم الَِّذي اخ    . 64{ النحل:َنا َعَلي َك ال ِكَتاَب ِإالَّ لِتُ َبنيِِ

حاولت أن أمجع فيها ما يتعلق مبباحث  ،فهذه مذكرة كتبتها لطالب السنة الثالثة ختصص فقه وأصول
 .أمكن ماارأتيت التلخيص واإلجياز ت يف تقدمي هذا املقياس ونظرا لضيق الوق ،والتقليد  االجتهاد

فما كان صوااب  ،كتبت ومجعت وخلصتولقلة علمي وكثرة غفليت فال يستغرب وقوع اخلطأ مين فيما  
 فمن هللا وحده وما كان فيه خطأ فمن نفسي والشيطان .
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  سـ ـقـمــرد ت   ـفـ 
 .مفهوم االجتهاد األول:املبحث  
 .صطالحاا االجتهاد لغة و تعريف ول:األاملطلب  

  .جتهاد لغةتعريف اال :  ول  فرع  

 .الحا ومسالك األصوليني يف تعريفهصطتعريف االجتهاد ا :  ث ين  فرع  

 .صطالحياال العالقة بني املعىن اللغوي و :  ث  ث  فرع  

 .جتهاد والقياسالفرق بني اال :  ر  ع  فرع  

 .بني االجتهاد والرأيالعالقة :  خل  س  فرع  

 : الفرق بني الفتوى و القضاء.  فرع     دس 

 .ومسألة خلو الزمان من جمتهد االجتهاد، مشروعيته وحكمه الثاين:املطلب  

 : مشروعية االجتهاد.  فرع   ول 

 : حكم االجتهاد.  فرع   ث ين 

 الفرع الثالث: مسألة خلو الزمان من جمتهد

 .جتهادجمال اال الثالث:املطلب  

 الفرع األول:ما جيوز االجتهاد فيه

 الفرع الثاين:ماال جيوز االجتهاد فيه

 .قاعدة ال مساغ لالجتهاد مع النص التحقيق يف :ابعاملطلب الر  

 يف معىن ال مساغ لالجتهاد مع النص. :  فرع   ول 

 : التحقيق يف القاعدة.  فرع   ث ين 
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 ص القطعية.: جمال االجتهاد مع النصو   فرع   ث  ث 

 .ومنزلة اجملتهد وأنواع اجملتهدين و شروطهأركان االجتهاد  الثاين:املبحث  
  االجتهاد.أركان  األول:املطلب  

 .اجملتهد منزلة الثاين:املطلب  

 اجملتهد.شروط  الثالث:املطلب  

 للمجتهد.الشروط العامة  :  ول  فرع  

 . : الشروط التأهيلية األساسية  فرع   ث ين 

  للمجتهد.الشروط التكميلية  :  ث  ث  فرع  

 الفرع الرابع : أنواع اجملتهدين

 و صحابته.اجتهاد الرسول صلى هللا عليه وسلم  الثالث:املبحث  

 .جتهاد النيب صلى هللا عليه وسلما األول:املطلب  

 .وسلم حضرة الرسول صلى هللا عليه اجتهاد الصحابة رضوان هللا عليهم يف الثاين:املطلب  

 .ابالجتهادمسائل تتعلق  الرابع:املبحث   
  االجتهاد.جتزئة  األول:املطلب  

 اجملتهد.تعدد قول  الثاين:املطلب  

 ونقضه.جتهاد تغري اال الثالث:املطلب  

 .االجتهادجتديد  اخلامس: املبحث 

 و فتحه.سد ابب االجتهاد  األول:املطلب  

 و األمكنة.ألزمنة تغري الفتوى بتغري ا الثاين:املطلب  
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  احلديث.جتهاد يف العصر : أمهية االاملبحث السادس 
 االجتهاد.أمهية  األول:املطلب  

 االجتهاد.احلاجة إىل  الثاين:املطلب  

  اجلماعي.جتهاد اال الثالث:املطلب  

 : ت طئ 

، ورافد متدفق وصالحيتها لكل زمان ومكان مظهر من مظاهر خلود الشريعة االجتهاد
وع منساب، استطاع بفضله الفقه اإلسالمي أن يبين كيانه، ويثبت استقالله الدايت وقوته األصيلة  وينب

وخلوده الدائم، ومواجهته لكل أمر يتمخض عنه كل عصر، ومقدرته أن يصبغ كل حقيقة بصبغته 
 حىت تغدو السمة اإلسالمية هي البارزة يف منبت املشكلة ونزعتها ونشأها وغايتها وهدفها.

 ،لة أفهامضوهو مزلة أقدام وم ،من املواضيع اليت شغلت الناس قدميا وحديثا االجتهادوضوع م
زلت فيه أقدام الفطاحل من الراسخني يف العلم، فقد ذهب  ،املصاعب واملزالقومركب صعب كثري 

ا واالجتهاد قد انقطع، فه  ،االجتهاد قد سدوابب  ،أن حركة االجتهاد قد توقفت إىلبعض العلماء 
انقطاع االجتهاد يف نظرهم لعدم إمكان توفر شروط االجتها يف املتأخرين ؟ أم الستيعاب املتقدمني 
ملسالك االجتهاد واستقصائهم لفروع املسائل وأصوَلا؟ أم لسد الدريعة أمام املتسرعني واملقصرين 

رعي ال خيلو أم أنه واجب ش ؟االجتهادفهل ميلك أحد غلق ابب  الدين خيطفون األحكام خطفا...
 مث من هو اجملتهد املفقود؟هل هو اجملتهد املستقل كاألئمة ؟ن من أزمنة التشريع اإلسالمي منهزم

األربعة وأضراهبم أم اجملتهد املطلق املنتسب ككبار أصحاب األئمة؟أم اجملتهد املقيد سواء كان جمتهد 
 زل؟ختريج أو ترجيح أو فتيا؟ مث كيف يواجه هؤالء املستجدات والنوا

إذا كان ابب االجتهاد مفتوحا، ما حقيقة االجتهاد الذي ال يزال مستمرا، وما  ويف املقابل
هي شروطه وضوابطه املفرتضة يف مواجهة ما قد حيدثه فتح ابب االجتهاد من بلبلة فقهية تفقد األمة 
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؟ ومادا الثقة يف موروثها الفقهي اخلصب؟ وهل جيوز إحداث مذاهب جديدة غري املداهب األربعة
 عن إلزام الناس مجيعهم إما ابلتقليد أو االجتهاد؟

وماذا عن حديث الرسول صلى هللا عليه وسلم الذي أخرجه أبو داود يف سننه والطرباين يف 
" إن هللا ت  ىل األوسط عن أيب هريرة مرفوعا وسنده صحيح ورجاله كلهم ثقات وصححه احلاكم 

طفحت هبا كتب  ة ؟ أسئلة كثري "دي ه      جي د هليب ث هلذه        ى  أس  ل  ئ      
                                        .االجتهادفصل  ،جنيب عنها من خالل هذا الفصلاألصوليني قدميا وحديثا 

 

 

  . فه م  الج ه د : ملب ث   ول 

 . طالح ال : ت ريف  الج ه د يف    غ  و ملط ب   ول

 .ج ه د يف    غ  ال: ت ريف   فرع   ول

ابلفتح على  "  َه "ومن  ،م على لغة احلجازضابل "  ُه "مأخوذة من  ،كلمة اجتهاد صيغة افتعال
يف بلوغ  -ابلفتح -اجلهد ويستعمل ،الطاقة: الوسع و -اجلهد ابلضم والفتح -اومعنامه ،لغة غريهم

قال  ،منتهى الطاقةملشقة و جميئه يف اومن  ؛ ويف املشقة واملبالغة ،يف الطلب والسعيالغاية 
ُرُجنَّ ُقل الَّ تُ ق ِسُموا طَاَعٌة مَّع ُروَفٌة ِإنَّ }:تعاىل َاِِنِم  لَِئن  أََمر ََتُم  لََيخ  َد أمي  َّللََّ َخِبرٌي مبَا اَوأَق َسُموا اِبَّللَِّ َجه 

 . [53*{]النور:تَ ع َمُلون
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ا من دً هَ يف األمر جَ  دَ هَ جَ يقال  :وعليه ،وا فيهاابلغوا يف اليمني واجتهد :هد ابلفتح فقط وهي مبعىناجلَ 
ومنه  ،األمر واملرض جهدا، إذا بلغ منه املشقة هُ دَ هَ وجَ  ،ذا طلب حىت بلغ غايته يف الطلبإ ،ابب نفع

 1.البالء دَ ه  جَ 

 .ليهإغاية الطلب وِنايته فيؤول  ىن بلوغ الغاية جماز عن املشقة، ألِناوكأن مع

يل مها لغتان يف وق ،الوسع والطاقة :وابلضم،والغايةوقيل املبالغة  ،ح املشقةتفهو ابل :بن األثرياقال 
 2.فأما املشقة والغاية فالفتح ال غري ،الوسع والطاقة

هو بذل  "جتهد رأييا ":يف حديث معاذ و .جتهاد والتجاهد بذل الوسع واجملهودا :ويف لسان العرب
 3.لطاقة وهو افتعال من اجلهد وا ،ريف طلب األمالوسع 

 :  خلالصةا

ويف املشقة واملبالغة  ،ستعمل يف بلوغ الغاية يف الطلبوي ،الوسع والطاقة :جتهاد يستعمل مبعىنن االإ
اكتسب وهو أبلغ من كسب ألجل التاء كما  :" لفرط املعاانة حنو اجتهد عرب يف "والتاء يف لسان ال

 4.ذكر القرايف

 

 و    ك       ني يف ت ريفه :  طالح اليف   الج ه د  فرع   ث ين : ت ريف 

                                                           

 . 53ص 1ه (، املصباح املنري ،ط بوالق الثالثة ،ج  770انظر: الفيومي )ت  - 1
ه (، النهاية يف غريب األثر ،املكتبة العلمية بريوت لبنان،  606أبو السعادات املبارك ابن حممد اجلزري )ابن األثري ت  - 2

 . 320ص  1، ج1977ه  / 1399
 .521ص  1عرب، دار لسان العرب، بريوت لبنان، ج ابن منظور، لسان ال - 3
، ص 4م، ج  2000ه  /  1421، 1القرايف، نفائس األصول شرح احملصول، دار الكتب العلمية، بريوت لبنان، ط  - 4

 يف محل قلم. ، يقال اجتهد يف حتقيق خمطوط، وال      يقال اجتهد515
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وسأكتفي بذكر بعضها مع بيان مسالك األصوليني يف  ،جتهاداختلفت تعريفات علماء األصول لال
 1.االجتهادتعريف 

 :اجتاهني وهذا املسلك من حيث ما بدأ أو صدر به التعريف وقد انقسموا فيه إىل :  ول مل  ك 

 د ف ل  جمل ه : ج ه : اب  ب   أن  الجت ه   ول ال

ا مما روعي فيه املعىن وحنومه    فر غ "" أو  " ذل"التعريف بكلمة  االجتاهفقد صدر أصحاب هذا 
م من اختار إحدامها دون إال أن منه ،عادة األصوليني غالبا بتعريفه وهو الذي جرت ،املصدري
 .ومنهم من مجع بينهما ،األخرى

يف طلب العلم بذل اجملتهد وسعه  :( وعرفه كما يليل ذه ( كلمة ) 505فقد اختار الغزايل )ت  ▪
أن يبذل الوسع يف الطلب حبيث حيس من نفسه ابلعجز عن مزيد  ،جتهاد التامأبحكام الشريعة واال

 2.الطلب

  5.وصاحب مسلم الثبوت 4،والكمال بن اَلمام 3،والبزدوي ،ووافقه يف ذلك ابن قدامة

استفراغ الوسع يف طلب الظن بشيء  :دي فعرفه كما يلي( سيف الدين اآلم   فر غواختار كلمة ) ▪
 6.من األحكام الشرعية على وجه حيس من النفس العجز عن املزيد فيه

  1.والفتوحي وغريهم 8،والبيضاوي 7،وممن ارتضى ذلك ابن احلاجب      

                                                           

 وما بعدها. 20ؤسسة الرسالة، ص انظر: اندية العمري، االجتهاد يف اإلسالم، م - 1
 . 101، ص2م، القاهرة مصر، ج  1937 -ه  1356، 1ه ( املستصفى، ط  505الغزايل ) - 2
 ى معرفة األصول )حنفي(.إلىم ( من أشهر مؤلفاته كنز الوصول 1079 -ه  482البزدوي )ت - 3
 .ه (، من أشهر مؤلفاته فتح القدير)حنفي(861الكمال ابن اَلمام )ت  - 4
 ه  ( )حنفي(.1119صاحب مسلم الثبوت هو حمب هللا ابن عبد الشكور )ت  - 5
 .162، ص 4اإلحكام يف أصول األحكام، ج  - 6
 .289، ص 2انظر: خمتصر املنتهى، ابن احلاجب طبعة الفجالة، القاهرة، مصر، ج  - 7
 شافعي (.ه ( ) 685البيضاوي )ت  ،169، ص3املنهاج للبيضاوي مع شرح األسنوي، ج  - 8
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الذي بلغ كما صرح اآلمدي   ،جتهاد املقصرامن  زحرتاالويف ذلك حرص من هؤالء الفقهاء على ا     
مع أِنما  ،   غ    فس    جز     ملزي  ف هيف البداية مث يذكر     فر غ     عمن حرصه أن يذكر 

 .حدامها عن األخرىإباراتن تغين ع

جتهاد يف عرف الفقهاء استفراغ اال :الكلمتني حيث قال يف تعريفهومجع أبو اسحاق الشريازي بني  ▪
من حيث ما  ال فرق بني هذه التعريفات يف املعىن و 2.يبذل اجملهود يف طلب احلكم الشرعالوسع و 

 .التعبري فقطيف  االختالفكان   إن اللهم إال ،صدرت به

 :  مج ه وه     ح ث   نه  ف     ث ين:جت ه  ال

إنه ملكة يقتدر هبا على " :وقالوا فيه "   ك  "كلمة بجتاه تعريفهم صحاب هذا االأفقد صدر  
 ".العملية من أدلتها التفصيلية عيةاستنباط األحكام الشر 

 قوليرتتب عليه من عدم ال وغرابته، وملاجتاه وهو مرفوض لشذوذه وقد اختار القليل النادر هذا اال
 3.جتهاداال بتجزؤ

 ذكرها:ذكر بعض القيود وعدم  وهو من حيث :  ث ين مل  ك 

  - س يف التعريفنقول أنه جن "    فر غ "أو "  ذل "مما سبق من كالم حول القيد األول
وسواء أكان  ،واء أكان من الفقيه أو من غريهيشمل كل بذل وكل استفراغ س -كما يقول املناطقة 

 يف األحكام أو يف غريها .

 ذا عن بقية قيود التعريف؟ افم

 ليك جمموعة من التعاريف خيتلف القيود يف أحدها عن اآلخر: إ
                                                                                                                                                                                     

 . 294انظر: الفتوحي، الكوكب املنري، ص  - 1
 .) الشريازي: الشافعي صاحب املهذب و التنبيه (. 75ه  (، اللمع، ص 476الشريازي )ت  - 2
وكلمة امللكة تعين أن صاحبها يصدق عليه أنه جمتهد، سواء ابشر عملية  -إن شاء هللا  -سنتناول ذلك يف موضعه  - 3

 أم مل يباشرها، خبالف كلميت االستفراغ والبذل .فعال   االستنباط
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 .يف درك األحكام الشرعيةغ اجلهد استفرا  :لبيضاويتعريف القاضي ا :أوال

 .عه يف طلبه العلم أبحكام الشريعةبذل اجملتهد وس :تعريف الغزايل اثن  :

 .لفقيه الوسع لتحصيل ظن حبكم شرعيستفراغ اا :تعريف ابن احلاجب اث ث :

نقليا  بذل الطاقة من الفقيه يف حتصيل حكم شرعي عقلي كان أو :تعريف الكمال ابن اَلمام :     
 .ان أو ظنياقطعيا ك

ل حكم شرعي عملي بطريق بذل الوسع يف ني :(794)تتعريف بدر الدين الزركشي خ    :
 .االستنباط

 : يلي وجاء يف شرحه للتعريف ما

 طلب حىت ال يقع يف التقصري. عن مزيد أي حبيث حيس من نفسه العجز :لذ  :فقولنا

هاء جمتهدا ... وإمنا قلنا بطريق فال يسمى عند الفق ،اللغوي والعقلي واحلسي :اب شر يوخرج 
أو حبفظ املسائل  ،ليخرج بذلك بذل الوسع يف نيل تلك األحكام من النصوص ظاهرا االستنباط

 1.فإنه وإن مسي اجتهادا فهو لغة ال اصطالحا ،أو ابلكشف عنها يف الكتب ،فيتواستعالمها من امل

الباحثني وهو ما اعتمده الشوكاين  وهذا التعريف فيه من الدقة الشيء الكثري ولذلك شاع لدى
 2.ورجحه

 :يلي يتبني ما3وابستعراض هذه التعريفات

                                                           

 . 488، ص 4الزركشي، البحر احمليط ج  - 1
 .1025/1026، ص: 2الشوكاين، إرشاد الفحول، ج  - 2
 الج ه د ه     فر غ   ه  و ذل ال ننسى تعريف الشاطيب لالجتهاد من خالل ما استنتجه حمققه عبد هللا دراز حني قال:  - 3

، فاستنباط احلكم من داللة النصوص ضرب من االجتهاد، وتعيني إ   يف د ك   حك م   شر    وإ   يف تطب قه  غ ي      ع
 ،  4حمل ذلك ضرب آخر وهو املسمى عند الشاطيب ) حتقيق املناط( انظر: املوافقات، ج 

 .64/65ص  
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أو الوسع أو  " إىل الطاقة    فر غ" أو "   ذل اتفاق أصحاب هذه التعاريف على إضافة كلمة " -1
 ،العجز عن املزيدمن نفسه حيس اجملتهد  مما يدل على املبالغة يف الطلب حىت ،اجلهد أو حنو ذلك

   .عليه رغبا اليع نا صنوه
ثبات أن وذلك إل ،" إذ مل خيل منها تعريف من التعاريفحكممة "لكما يظهر اتفاقهم يف ك   -2

 .مطلوب اجملتهد هو احلكم
نا يف ما وهذا يوقع ،ستفراغ أبن يكون من اجملتهدونال حظ أن تعريف الغزايل قيد البذل أو اال  -3

"   فق ه" اَلمام كلمةالكمال ابن  ابن احلاجب ووألجل ذلك استبدل  ،يسميه املناطقة الدور
 ." للتخلص من ذلك الدور جمل ه "  عوضا عن كلمة

أن  :واجلواب ." جتهادالفقيه ال يصري فقيها إال بعد االإن " :لكن التفتازاين مل يسلم بذلك وقال
 ،لكتاب والسنةا :. والنصستنباطا كما قال الربزيلالفقيه هو املشتغل مبعظم أحكام الشرع نصا وا

سلم من هذا اجلانب خللوه عن أوعلى هذا يكون تعريف البيضاوي  ،واملعايناألقيسة   واالستنباط
 ." جمل ه     فق ه أو قيد "

 ،جيعل التعريف غري شامل لطلب الظن" وهذا      م قيد الغزايل تعريفه أبن يطلب اجملتهد "  -4
 .لتعريفظنية وهذا مما يعيب ا ومعلوم أن أغلب األحكام

وصار مطلوب الفقيه حتصيل ظن  " قيدا يف التعريف   ظ  وبعكسه ذهب ابن احلاجب فجعل "  -5
 .فقط

ليكون  ،فلم يقيد تعريفه أبحد القيدين زايل وابن احلاجب جند البيضاوي أطلقويف مقابل الغ  -6
   .لم أو الظن وإن كان مل يصرح بذلكاملطلوب حتصيل الع

وقد رجحت اندية  ،ضح من عدمهيف تعريفه ولعل التصريح أو  به إال أن كمال بن اَلمام صرح  -7
مث قالت  ،والنقليات قطعية كانت أو ظنية يف العقليات :تعريف كمال بن اَلمام فقالت 1ريالعم

                                                           

  .27اندية العمري، االجتهاد يف اإلسالم. ص  - 1
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جتهاد الخرتت تعريف الكمال ابن اَلمام بعد أتيح يل وضع تعريف يبني حقيقة االولو  ":
بذل الطاقة يف حتصيل حكم شرعي عقلي  " :لشكل اآليتفيكون التعريف على ا"    فق ه حذف "

 . "كان أو نقلي قطعيا كان أو ظنيا

 وكانت مسوغات ترجيحها َلذا التعريف ما يلي : 

 ابلوضوح.أنه يتميز  -1
 . جتهاد يف القطعيات وغريهاأنه عام يتناول اال -2
 .جتهاد الفرديأنه يشمل االجتهاد اجلماعي واال -3
 التعريفات.ابلنسبة لغريه من ابقي ما قد يرد عليه قليل  أنه -4

إىل أن الذين ذهبوا إىل " ادية املعاصرة يف الفقه اإلسالميجتهاالجتاهات اال" وذهب صاحب
  لسببني:جتهاد وذلك األقرب واألليق حبقيقة اال األصوليني، وهوعبارة الظن هم سواد 

علوم من األحكام جتهاد سواء من العقليات والعقائد واملأن القطعيات ليست جماال لال ▪
 .ابلدليل القطعي

لزما جتهاد إىل أحكام قطعية من الزمه أن يكون حكم اجملتهد مأن القول إبمكانية وصول اال  ▪
والذي ال جيوز فيه  ،اد الذي من الزمه تسويغ اخلالفجتهوهذا جيانب حقيقة اال ،لغريه

فق ريفا لالجتهاد يواتع واقرتح صاحب الكتاب السابق ،الفهجملتهد أن يقطع بصوابه وخطأ خم
استنباطا جتهاد استفراغ الوسع يف نيل حكم شرعي عملي اال" :املفهوم الواسع لالجتهاد فقال

 ،صا واستنباطا لألحكام واملقاصدجتهاد  ينطلق من خطاب الشرع نإن اال" :" فقالوتطبيقا
 مل يكن صوااب".زيال يكون أصوب إن مث ينتهي بتنزيله تن ،مث مير بفهم الواقع فهما سليما
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وألفت هبذا املسمى  ،جتهاد التطبيقي أو التنزيليوهذا حديث عن االجتهاد الذي مساه املعاصرون ابال
  .وقد أشار الشاطيب إىل ذلك يف حديثه عن حتقيق املناط العام واخلاص 1،مؤلفات كثرية

 

  طالحي:ق   ني  مل ىن    غ ي و مل ىن  ال   ال   ث  ث:  فرع 

فالتوافق ظاهر  ،كما هو واضح من ذكر التعريفني  صطالحيغوي مل يبتعد عن املعىن االلال عىنإن امل
 .ستعمالنيما واضحة وهي املبالغة يف كال االبينه االلتقاءونقطة 

 العموم، وهوجتهاد يف اللغة هو اال ، فاستعمالخصوص ملعنيني عموم وميكن أن نقول أن بني ا و
استنباط يف صطالح األصويل هو خمتص ببذل الوسع تعماله يف االاس واملشقة، وأمامطلق الكلفة 

 احلكم الشرعي.

 و  ق  س:ج ه د   فرق  ني  ال   ر  ع:  فرع 

 عتبار.اال التقدير والتسوية و :  غ  و يف ما القياس فهأ صطالح وسبق تعريف االجتهاد يف اللغة واال

كإظهار املساواة بني   ،ني يف حكم جلامع بينهماإظهار اجملتهد املساواة بني معلوم :هو  طالحويف  ال
 .تحرمي لوجود اإلسكار يف كل منهماالنبيذ واخلمر يف ال

 جتهاد واحد أو مها خمتلفان ؟ واال هل القياس ،ه ( )حنفي مث شافعي(498)ت  :قال ابن السمعاين

  خ  ف  يف   ك : 

إِنما  -ة الشافعية يف العراق انتهت اليه إمام -ه  (  345)ت قال أبو علي بن أيب هريرة   -1
 2.ىل الشافعيتحدان ونسب إم

                                                           

 تنزيلي عبد الرزاق وورقية.انظر: االجتهاد ال - 1
 وما بعدها (.    4/6، والسمعاين، قواطع األدلة )242/243انظر: الشافعي، الرسالة، ص:  - 2
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وبه قال القاضي عبد الوهاب املالكي  ،جتهاد غري القياسوالذي عليه مجهور الفقهاء أن اال  -2
  1.اَلراسي الشافعييا لكِ وإِ 

 جتهاد يفتقروهو من مقدماته وليس اال ،ألن القياس يفتقر إىل االجتهادالقياس  جتهاد أعم منفاال
 إىل القياس.

وحينئذ يكون  ،وليس ذلك بقياس ،يف العمومات وسائر طرق األدلة جتهاد يكون ابلنظروألن اال
 2.جتهاد قياساوليس كل ا ،و اجتهادإذ ما من قياس إال وه ،ص مطلقبينهما عموم وخصو 

ا أم سواء أكانت تلك األوجه متعلقة حبقيقة كل منهم ،د يفرتق عن القياس من عدة أوجهجتهافاال
 موضوعه أم الغرض املقصود منه.

إذ هو يشمل بذل اجلهد فيما ال نص فيه صريح للوصول إىل  ،جتهاد أعم من القياسفاال -1
أو أي  ،ستصحاب أو املصلحة املرسلةأو االستحسان أو اال ،القياس إما عن طريق  ،كماحل
 .رات للداللة على احلكميق آخر من الطرق اليت نصبها الشارع أمار ط

كما أنه يشمل بذل اجلهد يف حال وجود النص للوصول إىل احلكم الشرعي الذي دل عليه 
 داللة النصوص على األحكام ليست على درجة واحد ة دائما. النص، ألنذلك 

طوق به يف وأما القياس فهو استفراغ الوسع فيما ال نص فيه لبيان املساواة بني مسكوت عنه ومن 
 .ذا كان كل قياس اجتهاد ال العكسكوه ،احلكم اجلامع بينهما

                                                           

، ومحد بن محدي الصاعدي، قاعدة ال مساغ لالجتهاد مع النص، دار 13، ص 5انظر: البحر احمليط، الزركشي، ج  - 1
 بعدها . وما 62،     ص 2007الكتب العلمية، بريوت ، ط 

انظر: السيوطي، الرد على من أخلد إىل األرض وجهل أن االجتهاد يف كل عصر فرض، حققه خليل امليس، دار الكتب  - 2
 .1983  1العلمية، بريوت ط
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ما يعرض للمكلف من وقائع سواء كانت يف حدود النصوص  -كما سيأيت   -جتهاد اال جمال -2
وأما القياس فمجاله الوقائع اليت مل ترد فيها نصوص  النصوص.الصرحية أو يف حدود غري غري 

 صرحية.

حبيث تشمل يف حال وجود  ،دد طرقهفمن البداهة أن تتع ،سجتهاد أعم من القياملا كان اال -3
إذا  بذل اجلهد لفهمه وبيانه والتوفيق بني ما ظاهره التعارض من النصوص والرتجيح بينهما :النص

 جتهاد البياين.وهذا هو اال ،مل ميكن اجلمع

بذل اجلهد ابلقياس وغريه ملعرفة احلكم الشرعي للحادثة اليت الصريح: ويف حال عدم وجود النص 
 حكمها.يها نص صريح يبني مل يرد ف

علة يف احلكم وجود ال والشروط، وحتققالتأكد من توفر األركان هي: ينما القياس له طريقة واحدة ب
 .االجتهاد وشرائطه ىل أهلية حيتاج صاحبها إهذه الطريقة  الواقعتني، ولكنبني 

 و  رأي:ج ه د    الق   ني  ال  خل  س:  فرع 

 1؟يأالر  جتهاد وني االما العالقة ب

 متدحه.آاثر  وردت يف الرأي آاثر تذمه و

عنه:" د بقول سيدان عمر رضي هللا املرا خاصة، وهورأي الصادر عن هوى ومصلحة واملذموم هو ال
 ."قال يف الشرع برأيه فقد ضل وأضلمن " كثري من الصحابة :  الرأي" ويقولإايكم وأصحاب 

 وإمنا املقصود الرأي احملمود أو املمدوح، ،ا املوضعقصود ابلبحث يف هذامل والرأي املذموم ليس هو
وهو املراد بقول سيدان أيب بكر رضي  ،رأيي " أجتهد"  قول سيدان معاذ رضي هللا عنه :وهو املراد يف

                                                           

 .66/67، ص: 1. وانظر: أعالم املوقعني، ج 43 /34انظر: اندية العمري، املرجع السابق، ص - 1



  -االجتهاد والتقليد -كرة أصول الفقه ذم

 

  بن عاشور أ.د صليحة
15 

برأيي فإن  هايقال أقول ف ،1"َكاَن َرُجٌل يُوَرُث َكالََلةً   َوِإن":هللا عنه وقد سئل عن الكاللة يف قوله تعاىل 
 .وإن يكن خطأ فمين ،فمن هللا واابيكن ص

 هذا؟احملمود 2فما املراد ابلرأي ،ولد والوالد (ال) والكاللة قرابة غري 

 : طالح  ىن   رأي يف  ال

 .ت ريف   رأي ابمل ىن     م :أوال

   ه.أ م   الج ه د، و الج ه د  رأي أخص     -1

  يلي: جتهاد مان معاين الرأي اليت هي أخص من االوم

 : مبعىن القياسلرأي ا (أ
كم النص إىل نظريه وإمنا هو لتعدية ح ،رأي ال يصلح لنصب احلكم ابتداء:" والقال السرخسي •

 3."مما ال نص فيه
  ،من العلماء إلثبات حجية القياس، إبمجاع الصحابة على العمل ابلرأيكما استدل فريق  •

ن هللا وإن يكن خطأ :" أقول فيها برأيي فإن يكن صوااب فمكقول ابن مسعود رضي هللا عنه
بل أحد األدلة،  -عندهم -فكان العمل ابلرأي طان وهللا ورسوله منه بريئان " ،فمين ومن الشي

 هو القياس.
قول  للقياس، مثلل الصحابة يف حمل الذم االوارد يف أقو  -الرأي -املنكرون للقياس كما يفسر •

ديث أن األحا ن، أعيتهمالسنأعداء  الرأي، فإِنم " إايكم وأصحابعمر رضي هللا عنه 
 ".لوا وأضلوافض فقالوا ابلرأيحيفظوها 

 الصحيحة.النصوص غري الصرحية يف دالالَتا هو اجتهاد يف  ب( الرأي
                                                           

 12النساء:  - 1
 ينظر:  ابن منظور،لسان العرب.لعقل والتدبر والتفكر، والبصرية.الرأي لغة: ا - 2
 .90، ص 2السرخسي، أصول السرخسي، ج  - 3
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 وابالحتياط.ابملصاحل  األصلية، والتمسكابلرباءة  ابلنصوص، والتمسكهو اجتهاد  ج( الرأي
 والقياس. لاالستدالالرأي هو ما يتوصل به للحكم الشرعي من جهة  د( 

 1 .احلكم منصوصا عليه مل يسم رأاي اإلمجاع، أوفمىت كان هناك داللة قاطعة كداللة 

 .  رأي  ر دف  الج ه د -2

والرد إىل أصل  ،النظريمحل الرأي هو  البالغة حيث قال: "ليه الدهلوي يف حجة هللاذهب إ وهو ما
  2.أو مظنة املصلحة علة للحكم ،وهو نصب مظنة احلرج من األصول دون تتبع األحاديث واآلاثر،

 .اثن  : ت ريف   رأي مب   ه  خل ص

أطلق الصحابة رضوان هللا عليهم الرأي على معان عديدة :   ص      رأي يف نظر   -1
  منها:

ر من استعمال من أكثَ  فقد وجد من الصحابةي مبعىن القياس واألخذ ابملصحة، الرأ (أ
مال األخذ ابملصلحة وأطلق عليه َثر من استعومنهم من أك "  رأي"القياس وأطلق عليه 

 ".   رأي"
 املرياث.ة املشرتكة يف لالرأي مبعىن القياس واالستحسان كما يف املسأ  (ب

واالستحسان والرباءة األصلية وسد الذرائع واألخذ ابملصاحل  ،عىن شامل للقياسمبج( الرأي 
 املرسلة.

يف فقه الكتاب أو السنة أو مها  ام، سواءعد( الرأي عند الصحابة هو مبعىن االجتهاد بوجه 
 عدامها.معا أو فيما 

  منها:لق التابعون الرأي على معان عديدة وأط:       ني  رأي يف نظر  -2

                                                           

 .202انظر: الشوكاين، إرشاد الفحول، ص  - 1
  ) فقيه حنفي (. 304،  ص 1ه ( ،ج  1176الدهلوي، حجة هللا البالغة )ت  - 2
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 .اد فيما إذا مل يوجد نص أو إمجاعالرأي هو االجته (أ
 .قياس واالستحسان كما عند الصحابةالرأي هو العمل ابل  (ب

كان عند تالميذ األئمة ء كما  ل من سبقهم من العلماج( الرأي هو التخريج على أقوا
 املعروفني.

هو الرأي الذي اشتهر  ،والقياس واالستحسان والعرف واإلمجاعد( الرأي هو فتوى الصحايب 
 .إمام أهل الرأي  به )أبو حنيفة ( 

 :  ئم   رأي يف نظر   ض  -3

واالجتهاد عنده  1،مبعىن االجتهادستعمل اإلمام الشافعي الرأي االشافعي: أي عند اإلمام الر  (أ
 الرأي . القياس، فكذلك

هو االستحسان واالستنباط مما ال يستندان إىل النص حزم: الرأي عند اإلمام ابن ب(   
نه ال يعرتف أبي مصدر ل الرأي واالستحسان واالستنباط ألومن الواضح أنه ال يقب 2،واإلمجاع

 واإلمجاع.للفقه غري القرآن والسنة 

لب ملعرفة وجه الصواب مما لرأي عند ابن القيم: الرأي ما يراه القلب بعد فكر وأتمل طا (ج
  3.فيه األماراتتتعارض 

هو االجتهاد عند تعارض املقصود من قول ابن القيم ابلرأي، وذهب بعض املعاصرين أن 
 األمارات.
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 :واخلالصة

وأِنم أنكروا  ،ث عن احلكم يف النصوصبعد البح ليهمعأن الصحابة اجتهدوا يف املسائل اليت طرأت  
 .وي عن الرسول صلى هللا عليه وسلممن غري حبث واف عن احلكم فيما ر على من اعتمد على رأي 

بة وغريهم من لى أقوال الصحاعني ومن تبعهم حىت مشل التخريج عواتسع جمال الرأي يف عصر التاب
قيقة أن الذين حيق َلم االجتهاد ابلرأي هم واحل .صاالجتهاد ابلنصو  وبعض ضروب ،األئمة اجملتهدين

 .هبا علماء الشريعة قرأالذين توفرت فيهم مؤهالت وشرائط االجتهاد اليت 

 

 و  قض ء.  فرق  ني   ف  ى      دس: فرع  

 :قتضي أن نعرف كل منهما على حدهيء لتوضيح الفرق بني الفتوى والقضا

 1.تعاىل يف إلزام أو إابحةن هللا إخبار ع :الفتوى بقولهعرف القرايف  :اإلفتاء -1

 2.الفتوى هي االخبار عن احلكم على غري وجه اإللزام "وجاء يف منار أهل الفتوى: "

ا نفوذ حكمه : "هو عبارة عن صفة حكمية توجب ملوصوفهكما عرفه ابن عرفة  القضاء: هو -2
 3.أو جتريح ال يف عموم مصاحل املسلمني " ،الشرعي ولو بتعديل

 4:يلي التعريف ما وجاء يف شرح

املعىن احلسي   حكمية " ليخرج بذلكبقوله: " ،حكمية: معىن تقديري عرب عنه ةصففقوله:  •
 .العلم والقدرة واإلرادة وغري ذلك: كواملعىن العقلي ،كالسواد والبياض

                                                           

 .53، ص 4القرايف، الفروق، ج  - 1
 .203ابراهيم اللقاين، منار أهل الفتوى، ص - 2
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، وإمنا ، فإنه ال ينفذ حكمه، وخرج به من ليس بتلك الصفاتهو اإلمضاء :وقوله النفوذ •
قدميه للحكم والفصل إذا كان أهال، هو املوجب حلصول وصوف بعد ثبوت تتثبت الصفة مل
 .الصفة احلكمية

املراد به خطاب هللا  شرعيا، وليسابحلكم الشرعي" إلزام القاضي اخلصم أمرا "هنا واملراد  •
 تعاىل.

ن عموم مصاحل املسلمني " خرج به اإلمامة الكربى ألن نظره أوسع من نظر : " ألوقوله •
 القاضي .

وهلل املثل  -مثال احلاكم واملفيت مع هللا تعاىل فرقا بني القاضي واملفيت قال فيه: " 1وذكر القرايف
 : مثال قاضي القضاة يويل شخصني -األعلى

 .به يف احلكمئ: انأحدمها

 .فقط وخيرب من غري زايدة وال نقص ينقل فالرتمجان ،األعاجمترمجان بينه وبني  واآلخر:

هو  وإبطال اإللزام عنهم مامل يقرره مستنبه الذي ،حلكم ينشئ من إلزام الناسيف ا وانئب احلاكم
واحلاكم ينشئ  ،وجده عنده نقدا فاملرتجم ينقل ما. "بل فوض ذلك لنائبه ... ،القاضي األصل

 األحكام واإللزام بني اخلصوم وليس بناقل.

مصاحل الدنيا واآلخرة   الفتوى، الدنيا كالعقود واألمالك والرهون، وميدانمصاحل  ،فميدان القضاء
  2.كالعقود والعبادات

   3:أهم   فروق  ني   ف  ى و  قض ء  م    ر   قر يف   ك

                                                           

 .53، ص4، الفروق: ج 84، 31اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام، ص: - 1
 . 45االجتهاد يف اإلسالم ، ص - 2
 ، اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام.48، ص 4القرايف، الفروق، ج  - 3
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، وجد فيها من اإلخبارات فهي فتوى ، وماال يدخلها القضاء بل الفتوى فقط أن العبادات -1
 .م أبن هذه الصالة صحيحة أو ابطلةفليس حلاكم أن حيك

 تلزمه إذا كان مقلدا غري مذهبه، ، واليت إذا كان مقلدا ملذهب املفيتتفأن الفتوى تلزم املس -2
 .ن مقلدا ملذهب القاضي أو غري مقلد، سواء كاخبالف القضاء فإنه يلزم الكل

آخر أن ينظر فيما أفىت  تٍ ف  مُ فلِ  الفتوى،، خبالف ينقض ابجتهاد مثلهحكم القاضي ال  أن -3
ريه ، ولو حكم غاكم )القاضي( ليست حكما منهخبالفه، وكذلك فتوى احلفيه غريه، ويفيت 

 حلكمه. خبالف ما أفىت به مل يكن نقضا
خبالف  بكتابته،الفتوى أوسع من القضاء فيجوز فتوى العبد واحلر واملرأة والرجل واألخرس  -4

 القضاء.
وال  غائب،خبالف القاضي ليس له أن حيكم على  والغائب،جيوز للمفيت أن يفيت للحاضر  -5

وَلذا مل يكن يف حديث هند دليل على احلكم " :قوية. قال ابن القيمربطه به قرابة حيكم ملن ت
ردة ومل يكن ذلك حكما على نه صلى هللا عليه وسلم إمنا أفتاها فتوى جمألعلى الغائب 

ة، وال طلب البينة على ، وكانت مراسلته وإحضاره ممكنائبا عن البلد، فإنه مل يكن غالغائب
 1." اصحة دعواه

 ومسألة خلو الزمان من جمتهد طلب الثاين: االجتهاد مشروعيته وحكمهامل

  الج ه د. شرو       ول:  فرع 

 منها: تلميحاا أو عة دلت عليه نصوص كثرية إما تصرحياالجتهاد أصل من أصول الشري

، فقد وردت جتهاد كثرية على مشروعية االفقد دلت آايت   :  كرمي     قرآن  -1
ابلنظر والبحث وإعمال العقل والفكر ملعرفة أحكام هللا تعاىل، وتدل على أن آايت كثرية أتمر 

 منها:االجتهاد أصل من أصول الشريعة؛ إما بطريق  التصريح أو اإلشارة والتنبيه 
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َ النَّاِس ِإانَّ أَنزَل َنا إِلَي َك ال ِكَتاَب اِبحل َ }:قوله تعاىل (أ ُكَم َبني  َتُكن لِِل َخآئِِننَي  الَ مبَا أَرَاَك اَّلِلُ وَ قِِ لَِتح 
 ،[105]النساء: {َخِصيًما

 والقياس نوع اجتهاد. بطريق القياس االجتهادضمن إقرار ن اآلية تت:أ ووجه االستدالل
ٍء فَ ُردُّوُه ِإىَل اَّللِِ َوالرَُّسوِل ِإن ُكنُتم  تُ ؤ ِمُنوَن اِبَّللِِ َوال يَ و ِم اوله تعاىلق (ب آلِخِر : فَِإن تَ َناَزع ُتم  يف َشي 

َسُن أَت ِويال *َذِلكَ   [ .59{]النساء: َخري ٌ َوَأح 
الكتاب والسنة، واملراد  أن األمر بطاعة هللا ورسوله هو ابتباع نصوصووجه  ال   الل:

ابلرد إىل هللا والرسول عند التنازع فيما مل يرد فيه نص هو النظر يف الكتاب والسنة ملعرفة 
واالجتهاد واالستدالل على  واعدها العامة لالستنباطعلل األحكام، ومقاصد الشريعة، وق

األحكام الشرعية، وهدا هو االجتهاد الشرعي الدي أوجبه هللا تعاىل لبيان احلكم ملا حيدث 
 بني الناس من قضااي مل يرد فيها نص.

َر ِث ِإذ  نَ َفَشت  فِ قوله تعاىل: ج(   ِمِهم  }َوَداُووَد َوُسَلي َماَن ِإذ  حَي ُكَماِن يف احل  يِه َغَنُم ال َقو ِم وَُكنَّا حِلُك 
ًما َوِعل ًما    َشاِهِدين*  َنا ُحك  َناَها ُسَلي َماَن وَُكالًّ آتَ ي    [.78/79{]األنبياء:فَ َفهَّم 

     كما وردت آايت كثرية يتوقف العمل هبا على االجتهاد فيها لتطبيقها، فمن دلك قوله تعاىل:  -د
 واملعروف حيتاج إىل اجتهاد وتقدير.  ف (())وللمطلقات متاع ابملعرو 

لٍ ( قوله ه   [.95{]املائدة:تعاىل: }حَي ُكُم بِِه َذَوا َعد 

  يلي:صرحت السنة النبوية مبشروعية االجتهاد وذلك فيما  :   ب ي           -2    

إذا " :ول هللا صلى هللا عليه وسلم يقولحديث عمرو بن العاص رضي هللا عنه أنه مسع رس (أ
  1."جتهد مث أخطا فله أجروإذا حكم فا ،حلاكم فاجتهد مث أصاب فله أجرانحكم ا

                                                           

ابلكتاب والسنة، ابب أجر احلاكم إذا اجتهاد فأصاب أو أخطأ رقم  عتصاماالأخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب  - 1
فأصاب أو أخطأ، رقم  اجتهد. ومسلم يف صحيحه، كتاب األقضية، ابب بيان أجر احلاكم إذا 2676، ص 6(، ج6919)
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 : احلديث صريح يف جتويز االجتهاد والدعوة إليه والرتغيب فيهوجه  ال   الل
يبعثه إىل أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ملا أراد أن :" حديث معاذ بن جبل رضي هللا عنه  (ب

فإن مل جت   ق ل: هللا،رض  ك قض ء ؟ ق ل: أقضي  ك  ب       ف تقضي إ قال:اليمن 
ب هللا فإن مل جت  يف        ل هللا وال يف     ق ل: هللا،يف    ب هللا ؟ ق ل فب       ل 

:  حلم     ى هللا    ه و  م    ه وق ل، فضرب    ل هللا؟ ق ل أج ه   أيي وال آ  
 1.هللا "هلل   ذي وفق    ل    ل هللا مل  يرضي    ل 

: دل على  االجتهاد  فعل الصحابة وسنة اخللفاء الراشدين     ص      إلمج ع و ملج( 
، فقد أمجعو عمليا سعود رضي هللا عنه وسائر الصحابة، وابن مكسيدان أيب بكر رضي هللا عنه

 .ا يف الكتاب والسنةعلى االجتهاد إذا مل جيدوا نص

وجتدد  الناس،من أزمنة التشريع منه لتجدد حياة  وعليه فاالجتهاد واجب شرعي ال خيلو زمن
 ونوازَلم.قضاايهم 

وال حمصورة، واحملدود ال  د املعقول: نصوص القرآن والسنة حمدودة، ووقائع الكون غري حمدودة
يف معرفة احلوادث واملستجدات أمرا حمتوما عقال، وواجبا  دحييط  بغري احملدود فصار االجتها

 شرعا.

  الج ه د.حكم    ث ين:  فرع 

إذ البد أن يقوم به من تتحقق هبم الكفاية يف كل  األمة،االجتهاد على العموم فرض كفاية على 
 عصر.

                                                           

، 303، ص 3(، ج3592قضاء، رقم )أخرجه أبو داود، سنن أيب داود، كتاب األقضية، ابب اجتهاد الرأي يف ال - 1
 .616، ص 3(، ج1327والرتمذي، ابب ما جاء يف القاضي كيف يقضي، رقم )
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 1.أما عن حكم االجتهاد للمجتهد ففيه تفصيل

فرض عني: فيتعني على اجملتهد أن جيتهد فيما يطرأ عليه من حوادث، فإذا أداه اجتهاده إىل حكم  -أ
وز أن يقلد غريه من اجملتهدين، ألنه ينبغي له العمل مبا غلب على ظنه أنه حكم لزمه العمل به، وال جي

 هللا تعاىل.
أما إذا  وجد،إذا تعدد اجملتهدون فال أبس أن حييل أحد اجملتهدين على غريه إذا  فرض  ف ي : -ب

وهو  احلاجة،ألن عدم االجتهاد يفضي إىل أتخري البيان عن وقت  عليه،مل يوجد غريه فهو فرض عني 
 جيوز.ال 

 .حكم احلوادث اليت مل حتصل بعد وذلك يف    وب:  -ت
 : فيما ال جيوز فيه االجتهاد  كاالجتهاد مقابل اإلمجاع.حر م -ث

   أ   خ      صر     جمل ه ي  :  فرع   ث  ث
فإذا كان االجتهاد فرضا يف اجلملة، فهذا يستلزم عدم خلو الزمان عن جمتهد، وهذا ما سأحبثه يف هده 

 سألة.امل
 اختلف العلماء يف هده املسألة إىل قولني:

القول األول: ال جيوز خلو زمان من جمتهد يبني للناس ما نزل إليهم ويبني َلم حكم الشرع يف كل ما  
 يقع ، وهو قول احلنابلة وبعض الشافعية كالسيوطي  وابن دقيق العيد.

 واستدلوا مبا يلي:
1-  :          

 م: ) ال تز ل ط ئف     أ يت ظ هري   حىت تق م       (ق  ه   ى هللا    ه و  
 وجه  ال   الل:
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خال الزمان ممن يعرفون احلق  وهذا يدل على بقاء نفر من األمة يظهرون حكم هللا تعاىل، فإن 
 ويبصرون به غريهم مل يتحقق مضمون احلديث.

 من املعقول:  -2
لتكليف ال يثبت إال ابحلجة الظاهرة، وإذا زال التكليف، إد ا لو أخلى هللا زماان من قائم حبجة 

زال التكليف بطلت الشريعة.. وأن اخللو من اجملتهد يلزم منه إمجاع األمة على اخلطا، وهو مناف 
 للخرب) ال جتتمع أميت على اخلطأ(.

   ق ل   ث ين: جي ز خ      صر     جمل ه ي 
 من الشافعية وبقية املداهب. وهو رأي أكثر  العلماء، وجزم به الفخر الرازي والغزايل

   رتج ح:
ال حظوا عدم وجود  علماءهده املسألة نظرية خيالية، وهي  يف آخر الزمان، ولعل أكثر ال

، ولدلك قال الغزايل يف الوسيط:) قد خال العصر عن ئمة األربعةاجملتهدين  اجتهاد مطلقا كاأل
نه ال جمتهد اليوم(، وإن خلو العصر عن اجملتهد املطلق( وقال الرافعي )اخللق كاملتفقني على أ

خلو الزمان عن اجملتهدين من سائر الطبقات يبينون للناس أحكام الشرع   اجملتهد املطلق ال يعين
ولو ابلتخريج والقياس وغريه، ولدلك قال السيوطي: أن االجتهاد يف كل عصر فرض، مث بني أنه 

الزركشي: ) واحلق أن العصر  خال  عن ال جيوز عقال وشرعا إخالء العصر من جمتهد، قال 
 .1اجملتهد املطلق، ال عن جمتهد يف مدهب أحد األئمة األربعة(

 2وير ى الشوكاين:) أن االجتهاد على املتأخرين أيسر وأسهل من االجتهاد على املتقدمني(
 

 . الج ه د جم ل   ث  ث:ملط ب  
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" كل حكم شرعي ليس فيه  :ال الغزايلالبحث والنظر هو كما قاالجتهاد الذي يسوغ فيه  1جمال
فيما كان  -حبسب الغزايل -أي أن جمال االجتهاد  2،ووافقه عليه كثري من األصوليني دليل قطعي"

، يل، فيحتاج إىل بذل اجملهود يف رده إىل الدلدليل فيه أصال و الظين أو فيما الفيه دليل غري قطعي وه
 حىت يغلب على الظن أن حكمه كذا ... 

 .ومسائل الكالم به عن العقليات احرتزوا: َلم شرعيفقو 

به شعائر االسالم ظاهرة اليت استغنت عن االجتهاد كما ذكر  ا: أخرجو ليس فيه دليل قطعيوقوَلم 
 3.ذلك القرايف

أي املعلوم من   4،اتفقت عليه األمة من جليات الشرع ملا فيها من الداللة القطعية وكذا خيرج به ما
ألنه من قسم الواضحات الذي يكون اخلارج عنه خمطأ  ال جمال للنظر فيه، ، وهذاةالدين ابلضرور 

  5.قطعا كما قال الشاطيب

 : الشرعية فعلى ضربنيفأما األحكام يف شرح اللمع: " 6قال الشرازي

 :ضرب ال ي  غ ف ه  الج ه د: وه  ضرابن (أ
وحترمي الزان  ة واحلجم من دين هللا تعاىل ضرورة، كوجوب الصلوات اخلمس والزكاضرب عل -1

، ومن خالف يف مثاله قد تعني احلق فيه من اخلطأ، فيجب األخذ مبا ثبت... فهذا وأ
  ..شيء منها مع العلم هبا حيكم بكفره

                                                           

 ، وما بعدها.171، ص 1انظر: االجتاهات االجتهادية، ج - 1
، منهاج األصول للبيضاوي مع شرح 541، ص 4، نفائس األصول للقرايف، ج390، ص 2املستصفى، ج انظر: - 2

 ، وغريها.96،  ص 1، وفتاوى الربزيل، ج262، ص 3البدخشي، ج
 .541، ص 4القرايف، نفائس األصول، ج - 3
 وغريها. 96، ص 1انظر: فتاوى الربزيل، ج  - 4
 صرة.انظر: االجتاهات االجتهادية املعا - 5
، ص 2ه ، دار الغرب االسالمي، بريوت، لبنان، ج 1406 -1الشريازي، شرح  اللمع، حتقيق عبد اجمليد تركي، ط - 6

1046. 
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، وهو ما أمجع عليه طعا، غري أن عليه دليال قاال يعلم من دين هللا تعاىل ضرورةوضرب   -2
فيما أمجعوا  احلق فيه متعني -أيضا -، فهذابة رضي هللا عنهم وفقهاء األعصارالصحا

 .عليه وما سواه ابطل
 : ضرب ي  غ ف ه  الج ه د  (ب

 "فهو املسائل اليت اختلف فيها فقهاء األمصار على قولني ...

وز ، فال جيليل قطعي هو حمل االجتهاد" كل حكم شرعي ليس فيه د 1:قال سعد الدين التفتازاين
ب الصلوات اخلمس... وما اتفقت عليه األمة من جليات ، كوجو االجتهاد فيما ثبت بدليل قطعي

 .الشرع اليت ثبتت ابألدلة القطعية" فاملقصود االجتهاد يف الظنيات

واالثبات وليس حمال ، بعد وضوح احلق يف النفي "فأما القطعي فال جمال لنظر فيه 2:وقال الشاطيب
 .رج عنه خمطأ قطعا"كم حقيقة واخلاألنه واضح احل لالجتهاد، وهو قسم الواضحات،

  3.وال اجتهاد يف القطعي "املسودة: "وجاء يف 

 اجلواز. مطلقا،الوجوب  مطلقا،املنع  األصوليني:واملسألة فيها ثالثة أقوال لدى 

  4.مبعىن أن االستدالل واالجتهاد ملعرفة األصول جائز

 .وما ال إمجاع فيه يه فاالجتهاد يكون يف غري القطعيوعل

 :كن تفصيل جمال االجتهاد فيما يليسبق ميوبناء على ما 

   فرع   ول:    جي ز ف ه  الج ه د

                                                           

 .117ص 2، ج ،1416 -1ه (، التلويح، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط792التفتازاين )ت - 1
 .113، ص4الشاطيب، املوافقات، ج  - 2
 .496ه ، دار الفضيلة الرايض، السعودية، ص  1422 -1الفقه البن تيمية، حتقيق أمحد بن ابراهيم، طاملسودة يف أصول  - 3
 .292، ص 3، التقرير والتحبري، ج 202، ص 20، جمموع الفتاوى، ج496انظر: املسودة، ص  - 4
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وجمال االجتهاد فيه هو البحث عن معرفة أحكامها  إمجاع،الوقائع اليت مل يرد فيها نص وال  (1
االستحسان وغريه كاالجتهاد من استخراج  العرف،بطريق القياس أو املصاحل املرسلة أو 

 عليه.يت أمارات القبلة ملن خف
كمعرفة   يف الكتاب والسنة قطعي الثبوت لكنه ظين الداللة،الوقائع اليت ورد حبكمها نص  (2

 .( 228)" البقرة ثالثة قروءملراد من القرء يف قوله تعاىل " ا
ويكون  الثبوت،الوقائع اليت ورد حبكمها نص يف الكتاب والسنة قطعي الداللة لكنه ظين  (3

يف كل مخس مثل: " سنده،يف طريق وصول الدليل إلينا ودرجة جمال االجتهاد فيه هو البحث 
 شاة ".

صالة ملن مل يقرأ بفاحتة  ال: "ظين الثبوت والداللة معا مثل لالوقائع اليت ورد حبكمها دلي (4
 الكتاب " 

   فرع   ث ين:    ال جي ز ف ه  الج ه د
 : وعليه خيرج من جمال االجتهاد

 .ثبوت وقطعي الداللةعي الطق  (أ
حكام املفسرة اليت تدل على املراد منها داللة واضحة وال حتتمل أتويال كتفاصيل الصالة األ  (ب

 و الزكاة.
 .اإلسالمن الدين ابلضرورة كأركان العقوابت والكفارات املقدرة وما علم م -ج

 

 .     ملط ب   ر  ع:     ق ق يف ق     ال    غ  الج ه د  ع    ص

 .       الج ه د  ع    ص"ال    غ  " فرع   ول: يف   ىن 

من َساَغ َيُسوُغ َسو ًغا، وهو يدل يف أصل اللغة على سهولة الشيء واستمراره يف  أوال: املساغ لغة:
 احللق خاصة، فيقال: ساغ الشراب يف احللق سوًغا، أي َسُهل مروره فيه.
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أو مبعىن اجلواز.  1.حَب ُتهوساغ فعل الشيء مبعىن اإلابحة، ويتعدى ابلتضعيف فيقال: َسوَّغ ُته، أي: أَ 
 َسوَّغ ُته: جوزته.

َفَذ وال طريق إىل االجتهاد مع النص، أي الصريح الواضح يف داللته فال الصحيح  ،مساغ: مبعىن: ال َمن  
 الثبوت إىل الشارع.

أو ال إابحة وال جواز، أو ال ُوُجوَد لالجتهاد مع وجود النص الصريح يف داللته القاطع يف نسبته إىل 
 لشارع.ا

إذ أييت هذا  ،ومعىن هذا الرتكيب يف العرف العام والعرف الشرعي، ال يبعد عن مدلوله يف اللغة
 2.األسلوب لنفي اجلدوى والفائدة

 اثن  :   ىن   ق       طالح : 

ليس املقصود العموم يف كل النصوص، بل املراد ما كان قطعيا دون ما كان ظنيًا، أبي وجه من وجوه 
 3.«مساغ لالجتهاد فيما فيه نص صريح قطعي ال»لك قالوا: الظنية، لذ

 :  ق      فرع   ث ين:     ق ق يف 

( يعود حتريرها هبذه الصيغة إىل جملة األحكام العدلية  الج ه د  ع    ص ال    غإن قاعدة )
(، لكن شرعيتها أتت من معقوالت نصوص القرآن والسنة اآلمرة ابلطاعة والناهية 1286-1293)

عن املعصية، وترتد جذورها األصولية إىل علماء األصول عرب األزمنة املختلفة، وقد يكون الكرخي 
جتهاُد ال صر تدوين األصول، حيث يقول: "االه ( من أوائل من صرح مبثلها اعتبارًا من عن340)ت 

                                                           

للراغب األصفهاين، ص  املفردات، 402، املصباح املنري، ص 116، ص 3انظر: معجم مقاييس اللغة، البن فارس، ج - 1
249. 

 -حممد بن محدي الصاعدي: قاعدة: ال مساغ لالجتهاد مع النص، وعالقتها مبحل االجتهاد الفقهي، دار الكتب العلمية - 2
 .103/104م،    ص 2007، 1428، 1بريوت، لبنان، ط

 .173االجتاهات االجتهادية املعاصرة، ص - 3
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اَل حيَِلُّ الِقَياُس »: ه ( قد قال204يُ ف َسُخ ابجتهاد مثله ويُ ف َسُخ ابلنَِّص" على أن اإلمام الشافعي )ت
 غري أنه مل يصرِِح بلفظي النص واالجتهاد وإن كان اخلرب والقياس عنده مبعنييهما.« َواخَلرَبُ َمو ُجودٌ 

على حرمة النص، وعنوا هبا تقييد  واإلبقاءوقصدوا من صياغة هذه القاعدة حتديد جمال االجتهاد،  
ة، فإذا وضح النص ومل حيتمل وجًها آخرا مل جيز إبداع حركة اجملتهد يف النص بدائرة الضرورة واحلاج

معىن خارج عنه، وإذا كان حمتمال حترك اجملتهد يف احتماالته وقلبه يف وجوهه، ومل يقدم عليه اجتهاده، 
، فيعترب احلكم     ب ومل يعارضه برأيه، بيد أن هناك أحكاًما بُِنَيت على اعتبار أحوال متغرية ووسائل 

 1احلال والوسيلة، لكن هذا التغيري حيدث يف املناط، ال يف معىن النص ذاته. فيها بتغيري

إن االجتهاد املشروع يف النص الشرعي يتنوع بصورة عامة إىل اجتهاد بياين يتوصل به إىل فهم املعىن 
املراد من النص أو إىل إدراك تفاصيله، واجتهاد تعليلي يتم به إدراك مغزى النص وعلته، واجتهاد 

 2.قيقي تنزيلي يتوسل به إىل إيقاع أحكام النصوص يف مواقعها املقصودة شرعاحت

إن النصوص الصرحية القطعية ذاَتا ال تستغين عن »يقول صاحب االجتاهات االجتهادية املعاصرة:  
عن التفسري، وتبعا ملا رجحناه يف  وَغَنائهاضرب من االجتهاد، رغم وضوح داللتها وإحكام معناها 

فإنه يسوغ لنا أن نقول: ، االجتهاد، واعتمادان على سعته ومشوله جلناحي االستنباط والتطبيقمفهوم 
 .3.إن الواضحات من نصوص الوحي حىت احملكمات واملفسرات البد فيها من اجتهاد

إن االجتهاد ليس تشريع من قبل اجملتهد، وإمنا هو كشف وبيان ملناط النصوص الشرعية، وتعميمها 
ه واألمثال اليت تتقارب، أو تساوي احملال اليت وردت النصوص حبكمها، وبذلك تكون على األشبا

                                                           

 .305، ص 2006/1427، 1لبنان، ط -بريوت -ن الزنكي، دار الكتب العلميةاالجتهاد يف مورد النص: جنم الدي - 1
 .304املرجع نفسه. ص  - 2
 .173/174االجتاهات االجتهادية املعاصرة، ص  - 3
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وظيفة االجتهاد توسيع دائرة النص الشرعي على ضوء املصلحة اليت توخاها الشارع من الشريعة 
 1.للحكم املنصوص عليه

 الفرع الثالث: جمال االجتهاد مع النصوص القطعية: 

والنص القطعي هو النص البالغ درجة اليقني يف »ادية املعاصرة: يقول صاحب االجتاهات االجته
داللته اللفظية وثبوت نقله إلينا، ويكتسب صفة القطعية ابلقرائن النافية لالحتماالت، ومع هذه 
القطعية يف الداللة والثبوت ال تستغين عن االجتهاد، الذي هو تنزيل األحكام املفهومة بوضوح من 

 2.«الواقعة، تنزيال سليما حيقق املناط ويراعي املقصود النصوص على احلوادث

ومن هنا ندرك الفرق بني حتقيق املناط ابالجتهاد التطبيقي، وتغيري النصوص وتعطيلها واستبداَلا 
 3.الذي يعين نسخها من املنظومة الشرعية الثابتة

دم تقسيم أراضي سواد وهذا ما يفهم من اجتهاد سيدان عمر رضي هللا عنه سهم املؤلفة قلوهبم وع
العراق، وعدم إقامة حد السرقة.. وغري ذلك فاجتهاد سيدان عمر ليس فيه جتاوز النص القطعي 

أبداي وإمنا هو نظر يف وهذا ليس  ابحلكم املستنبط منه،الثبوت والداللة وإلغائه، وإمنا هو جتاوز للعمل 
على النحو الذي حيقق علته ويراعي مدى توافر الشروط الالزمة إلعمال احلكم املفهوم من النص 

مقصوده، واملصلحة املبتغاة منه، فإذا توافرت الشروط فال جتاوز للحكم، وإذا مل يتوافر أمثر االجتهاد 
حكًما جديًدا دون أن يلغي النص إلغاًء دائما أو ينسخ احلكم، فإذا عادت شروط اإلعمال عاد 

 4.االجتهاد إىل احلكم ذاته"

                                                           

 .127قاعدة: ال مساغ لالجتهاد مع النص، ص  - 1
 .174املرجع السابق، ص  - 2
 .42/43م، ص 2000، 1مود، دار الفكر دمشق: طانظر حممد عمارة. النص اإلسالمي بني االجتهاد واجل - 3
 .175. واالجتاهات االجتهادية املعاصرة، ص 45انظر: النص اإلسالمي بني االجتهاد واجلمود، ص - 4
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النظر املقصدي يوسع جمال االجتهاد أيضا، وميثل له بفتوى سيدان عمر رضي هللا ابإلضافة إىل أن 
إين أخشى أن »عنه مبنع النكاح من الكتابيات فناقشه أبو عبيدة اجلراح بقوله: أحرام هي؟ فقال: 

 1.«تدعوا املسلمات وتنكحوا املومسات

 2.ب مقاصد الشرع ومصاحل اخللقابملآالت يوسع نظر الفقيه ليستوع إن النظر يف املقاصد والتبصر

 ة:اخلالصو 

واملراد  -صلى هللا عليه وسلم -أن املصدر األساسي للتشريع اإلسالمي هو كتاب هللا وسنة رسوله  
بنفي االجتهاد عند وجود النص، ما إذا كان النص صحيًحا صرحًيا، أما االجتهاد يف فهم النص 

 و نوع من االجتهاد يف النصوص وهللا أعلم.وتطبيقه فهو أمر آخر اختلفت حوله األفهام وه

 

 

 

 .املبحث الثاين: أركان االجتهاد وشروطه

 .املطلب األول: أركان االجتهاد

وقد اختلف العلماء حول أركان  ،أركان االجتهاد وأجزاؤه اليت يرتكب منها وتتحقق هبا ماهيته
 3:االجتهاد

حه ملختصر ابن احلاجب وكثري من فذهب األسنوي يف شرحه للمنهاج والعضد اإلجيي يف شر  •
  أهل األصول جعلوا أركان االجتهاد ركنني:

                                                           

 أخرجه البيهقي. - 1
 .176/177انظر: االجتاهات االجتهادية املعاصرة، ص  - 2
 .49/51انظر: االجتهاد يف اإلسالم، ص  - 3
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   اجملتهد. -1

 اجملتهد فيه. -2

 وذهب الغزايل إىل أن أركان االجتهاد ثالثة هي: •

   اجملتهد. -1

   اجملتهد فيه. -2

 بذل اجلهد. -3

 وذهب بعض املعاصرين إىل أن أركان االجتهاد أربعة: •

   اجملتهد. -1

   اجملتهد فيه. -2

   بذل اجلهد. -3

 الواقعة أو النازلة اليت تعرض للمجتهد. -4

 وعند التحقيق تكون أركان االجتهاد املعتربة هي: •

 اجملتهد: وهو من استفرغ جهده. – 1

 اجملتهد فيه: وهو إدراك األحكام الشرعية وحتصيلها من هذا االستفراغ. – 2

  . ملط ب   ث ين:   ز    جمل ه 

تهد هو الفقيه الذي استفرغ وسعه يف حتصيل حكم شرعي، وقد مساه الغزايل املستثمر الذي حيكم اجمل
 بظنه، وأطلق على األحكام الثمرات.
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 يفمن جهة الوراثة  -صلى هللا عليه وسلم -وقد وصف الشاطيب اجملتهد أبنه قائم يف األمة مقام النيب
 ا، ودليل ذلك:علم الشريعة وإبالغها للناس وتعليمها للجاهل هب

)أخرجه أبو « إن العلماء ورثة األنبياء وأن األنبياء مل يورثوا دينارًا وال درمهًا، وإمنا ورثوا العلم» - 1
 داود والرتمذي(.

أال ليبلغ الشاهد »أن اجملتهد انئب عنه يف تبليغ األحكام كما يف قوله صلى هللا عليه وسلم  – 2
 -صلى هللا عليه وسلم -رواه البخاري وهو ما ورد يف خطبة الوداع. وقول « منكم الغائب

)رواه أمحد وأبو داود واحلاكم عن ابن « تسمعون ويسمع منكم، ويسمع ممن يسمع منكم»
 عباس(.

أن اجملتهد كاشف عن حكم الشرع ومستنبط له وإذا كان مظهراً ومبيًنا للحكم الشرعي حبسب  – 3
نظره واجتهاده، فاتباعه واجب، وكذا العمل على وفق ما قاله . وهذا هو معىن اخلالفة لرسول 

 على التحقيق. -صلى هللا عليه وسلم–هللا 

صلى هللا  -وقرن طاعتهم بطاعته وطاعة نبيه كما مسى هللا عز وجل اجملتهدين )أوىل األمر(.   – 4
ِر ِمن ُكم  »قال تعاىل:  -عليه وسلم « اَي أَي َُّها الذِِيَن آَمُنوا َأِطيُعوا هللا وَِأِطيُعوا الرَُّسوَل َوأُوىَل اأَلم 

 .59سورة النساء اآلية 

 ،ؤهله لذلكونظرا َلذه املنزلة الكرمية للمجتهد، يتعني علينا معرفة شروطه وصفاته اليت ت  ➢
 وشروط اجملتهد منها شروط عامة وشروط خاصة أتهيلية.

   ث ين:  روط  جمل ه .  ملط ب

 :   شروط       :  فرع   ول

ن الناس إألن اجملتهد خمرب عن هللا تعاىل، وانئب عن رسوله صلى هللا عليه وسلم. مث   إل الم: -1
اء يف فواتح الرمحوت: ج من كان مسلما. يتلقون كالمه على أنه دين هللا، وال يِتصف بذلك إال
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فالبد من معرفة احلاكم وسائر  ،وأيضا االجتهاد استخراج احلكم« صحة اإلميان شرط يف كل عبادة»
صفاته من القدرة والعلم واإلرادة والكالم واحلكمة وحنوها، ولو ابألدلة اإلمجالية، وهذا يعين أن معرفة 

ليست  -حبيث يقدر على دفع شبه املكابرين اجملادلني -الكالم األدلة التفصيلية املذكورة يف علم
 1.«شرطا

–فالصيب ال يصح نظره، لعدم اكتمال قواه العقلية، وهو غري مكلف عن نفسه. قال    ب  غ: -2
رفع القلم عن ثالثة: عن الصيب حىت يبلغ، وعن النائم حىت يستيقظ، وعن » :-وسلمصلى هللا عليه 

 2.«اجملنون حىت يفيق

وهو امللكة الراسخة يف النفس اليت يدرك هبا األشياء املعلومة، وال تشرتط الذكورة لرجوع     قل: –3
الصحابة إىل السيدة عائشة وسائر أمهات املؤمنني وعملهم بفتواهن، كما ال تشرتط احلرية ألن 

 3.الصحابة أخذوا عن انفع موىل ابن عمر وعكرمة موىل ابن عباس قبل عتقهما

 .:   شروط    أه      ث ين  فرع 

 :    م  ك  ب هللا ت  ىل -1

فهو عمدة األحكام واملصدر الرئيس لالجتهاد، ولذلك البد من معرفة معانيه اللغوية والشرعية،  
والغاايت اليت قصد الشارع حتقيقها من جلب املصاحل للعباد ودرء  ،والعلل اليت نيطت هبا األحكام

 4.يف العلم ابلقرآن خاصة على آايت األحكام الفاسد عنهم، وجيب الرتكيز

 كما ينبغي للمجتهد أن يكون ملمًّا ابلعلوم اليت يتعلق بكتاب هللا:

                                                           

 .363، ص 2ح الرمحوت، جانظر فوات - 1
 رواه أبو داود واحلاكم عن طريق عمر بن اخلطاب وعلي رضي هللا عنهما. - 2
 .84/86انظر: الرد على من أخلد إىل األرض، السيوطي، ص  - 3
القصص انظر: أقوال العلماء الغزايل والرِازي، وابن أمري احلاج يف عدد آايت األحكام؛ وهل ميكن أن تستنبط األحكام من  - 4

 أم ال؟
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   رف  أ ب ب    زول: -أ

حيث يدل على لزوم معرفة أسباب النزول أمور منها أن علم املعاين والبيان الذي يُعرف به  
العرب إمنا مداره على معرفة مقتضيات إعجاز نظم القرآن، فضال عن معرفة مقاصد كالم 

 حال املخاطب من جهة نفس اخلطاب، أو املخاِطب أو املخاَطب أو اجلميع. ،األحوال

 «.فهل أنتم منتهون»مثال: االستفهام قد يدل على املبالغة يف النهي، كما يف قوله تعاىل:  ▪

للنصوص الظاهرة مورد اإلمجال،  ن اجلهل أبسباب النزول موِقٌع يف الشَُّبِه واإلشكاالت، وُموردُ إ
لذلك ألف العلماء يف أسباب النزول فدونوها مثل أسباب النزول  1،حىت يقع االختالف والنزاع

 للواحدي وغريه.

 معرفة علم الناسخ واملنسوخ. -ب

 علم املكي واملدين. -ج 

 العام واخلاص املطلق واملقيد، احملكم واملتشابه. -د 

أن يقول يف شيء حل أو حرم إال من جهة العلم يف الكتاب والسنة  ليس ألحد »الشافعي:قال 
واإلمجاع. والعلم بكتاب هللا يقتضي العلم بلسان العرب وأبحكام كتاب هللا فرضه وأدبه وإرشاده 

 2.«وإابحته وانسخه ومنسوخه، عامه وخاصه

 :    م اب        ب ي  -2

                                                           

خال عمر ذات يوم فجعل حيدث نفسه، كيف ختتلف هذه األمة، »ليمي، قال:  إبراهيمويوضح هذا املعىن ما رواه أبو عبيد  - 1
اي أمري املؤمنني إان أنزل علينا  القرآن فقرأانه وعلمنا فيما نزل، وإنه سيكون »ونبيها واحد وقبلتها واحدة، فقال ابن عباس: 

قرؤون القرآن وال يدرون فيما نزل، فيكون َلم فيه رأي، فإذا كان َلم فيه رأي اختلفوا، فإذا اختلفوا اقتتلوا، قال: بعدان أقوام ي
فزجره عمر وانتهره، فانصرف ابن عباس، ونظر عمر فيما قال فعرفه فأرسل إليه فقال: أعد علي ما قلت فأعاد عليه فعرف 

 «.عمر قوله وأعجبه
 .39/41ص  -الشافعي -الرسالة - 2
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يتصدى لالجتهاد من معرفة هذه األنواع الثالثة، مبا  القولية منها والفعلية والتقريرية، فالبد ملن 
خاصة، ذلك ألن السنة النبوية و  جزئيةة ومقاصد عامة ومن أحكام تفصيلية تتضمن من أحكام كلي

هي املصدر الثاين للتشريع اإلسالمي، وهي مفسرة جململ القرآن وموضحة ملبهمه، ومقيدة ملطلقه 
 وخمصصة لعامه.

 ،: وقد وقع اخلالف يف أقواَلم يف حتديد عدد أحاديث األحكام الصحيحةامالعلم بسنية األحك -أ
وقال الغزايل يف العلم بسنة األحكام:  ،وقيل ألف ومائتان فقيل مخسمائة وقيل ثالثة آالف

ويكفيه أن يعرف مواقع كل ابب، وذلك حىت يرجع إليه عند احلاجة إذ ال ميكن إال ابلسنة  »
 «.كلها

: لتمييز صحيحها من سقيمها، إذ ال يكفي العلم ابلرواية دون الدراية من لسنةالعلم بطريقة ا -ب
معرفة علوم احلديث ومصطلحه ورجاله ومراتبه يف القوة والضعف، وقد حقق الغزايل فأجاز 

 االعتماد على تعديل األئمة وتوثيقهم.

ء فيها حبديث ليس من مجلة اإلفتا دبصد : أي أن نعلم أن الواقعة اليت هوالعلم ابلناسخ واملنسوخ -ج
املنسوخ، وهذا يعم الكتاب أيضا. ومن الكتب اليت ألفت يف الناسخ واملنسوخ يف السنة كتاب 

 االعتبار يف الناسخ واملنسوخ من اآلاثر للحازمي.

: عند التعارض الظاهري ووسائل وطرق اجلمع ليسهل عليه معرفة قواعد الرتجيح بني األخبار -د
 اتما. دراكا إدراك األحكام إ

داللة السنة على األحكام واملعاين من العام واخلاص واملطلق واملقيد وغري ذلك  قمعرفة طر  -ه
 ومعرفة عالقة األحاديث ابلقرآن الكرمي ابعتبار أن السنة جاءت مبينة له ومكملة.

ج قضااي معرفة أسباب ورود احلديث كما هو شأن القرآن الكرمي، بل السنة كثريا ما أتيت لعال -و
 خاصة وأوضاع معينة.
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 :   رف     ر    وأ    ب   ب  ن -3

 -صلى هللا عليه وسلم -حىت يتيسر له فهم خطاب العرب الذين نزل القرآن بلساِنم، وتكلم الرسول 
فيميز بني صريح الكالم وظاهره وجممله، وحقيقته وجمازه، وعامه وخاصه، وحمكمه ومتشاهبه،  ،بلغتهم

 .ونصه وفحواه، ومنطوقه ومفهومهومطلقه ومقيده، 

o :( يتطلب من اجملتهد بذل 228)البقرة/ « واملطلقات يرتبصن أبنفسهن ثالثة قروء »فقوله تعاىل
 اجلهد لتحديد معىن القرء.

o  َوأُمََّهاِتُكم  الالَّيت أَر َضع َنُكم   »واإلرضاع، كقوله تعاىل:والنصوص اليت وردت يف الرضاعة والرضاع
 .23النساء/ « م  ِمَن الرََّضاَعةِ َوَأَخوِاُتكُ 

o  فال يعرف احلكم املستنبط منها إال مبعرفة «حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب»وحديث ،
الرضاعة والرضاع واإلرضاع يف كالم العرب، أهو جمرد وصول اللنب إىل اجلوف، أم هو امتصاص 

 اللنب من الثدي بطريق الفم وااللتقام؟

 دالالت اجلمل من احلقيقة واجملاز والصريح والكناية.. وكذا علم النحو والصرفابإلضافة إىل معرفة 
ابلرفع فرواه « ما تركنا صدقةٌ  »قد وضح اإلمام القرايف ذلك فقال:و . وما إليهملعرفة وجوه القراءات 

 «.الرافضة ابلنصب أي ال يورث ما تركناه وقًفا، وصار مفهومه أِنم يورثون يف غريه

رواه الشيعة أاب بكر « اقتدوا ابللذين من بعدي أيب بكر وعمر»عليه الصالة والسالم: كما يف قوله 
ني ال مقتدى هبما. مث قال: واسم الفاعل من يفانعكس املعىن أي أاب بكر وعمر فيكوانن مقتد ،وعمر

 املفعول إمنا يعرف من جهة التصريف.

 :  و خلال 

وال التعمق يف غرائب اللغة، ولكن نبهوا إىل القدر الذي أِنم مل يشرتطوا بلوغ درجة اخلليل وسيبويه، 
 يلزم معرفته لفهم خطاب العرب وعاداَتم يف االستعمال.
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 :     م أب  ل   فقه -4

حىت يتعرف على حقيقة احلكم واألدلة وشروط االستدالل هبا، ووجوه الداللة، ووجوه الرتجيح بني 
خ، وشروط النسخ، وكيفية استثمار األحكام منها ومعرفة األدلة عند التعارض، ومعرفة الناسخ واملنسو 

القياس وشروطه وأركانه، وأنواعه والبحث عن علل األحكام وتتبعها يف مواطنها من النصوص. فالعلم 
 أبصول الفقه يكسب القدرة على االستدالل واالستنباط بشرائطها.

 «.رف به كيفية االستنباطأما علم اجملتهد أبصول الفقه فألنه يع»قال اجلالل احمللي: 

وقد جعل البعض شرط العلم ابلقياس شرطا مستقال، ألنه قاعدة االجتهاد والوصول إىل األحكام اليت 
ال حصر َلا، ورأى البعض أنه ال ضرورة إلفراده ابلذكر، ألنه داخل ضمًنا يف علم أصول الفقه، وقد 

 إِنم يعتربون من اجملتهدين ابالتفاق.اعترب منكر القياس جمتهًدا يؤخذ برأيه كأهل الظاهر، ف

  : إلمج ع  رف     ضع  -5

َع على حكمه. ومل لى حكمها، وألنه ال اجتهاد فيما أُ تهد يف مسألة وقع اإلمجاع عحىت ال جيُ  مجِ 
فمنهم من اشرتط  ،خيالف يف هذا الشرط أحد من العلماء، ولكن اختلفوا يف املقدار الواجب معرفته

ينبغي أن تتميز عند اجملتهد مواقع اإلمجاع »اإلمجاع حىت عصر اجملتهد، فقالوا:  معرفة كافة مسائل
 1.«حىت ال يفيت خبالفها، كما يلزمه معرفة النصوص حىت ال يفيت خبالفها

ومنهم من قال: يكفيه أن يعرف اإلمجاع يف املسألة اليت تعرض له لإلفتاء فيها، وإىل هذا ذهب اإلمام 
التخفيف يف هذا األصل أنه ال يلزمه أن حيفظ مجيع مواقع اإلمجاع واخلالف، و »الغزايل حيث قال: 

بل كل مسألة يفيت فيها، فينبغي أن يعلم أن فتواه ليس خمالفا لإلمجاع، إما أبن يعلم أنه موافق مذهًبا 

                                                           

 .، وغريها401، ص 2، مجع اجلوامع، ج200ص  3، املنهاج، البيضاوي، ج164ص  4انظر: اإلحكام، اآلمدي، ج - 1
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إلمجاع م كان، أو يعلم أن هذه الواقعة متولدة يف العصر الذي مل يكن ألهل اهِ يِِ من مذاهب العلماء، أَ 
 1.«فيها خوض فهذا القدر فيه كفاية

 : واخلالصة

أنه يكفيه أن يعلم مواضع اإلمجاع يف املسألة اليت يفيت فيها. وال خمالف ملواضع اإلمجاع ألِنا متثل 
 الوحدة الفكرية والسلوكية لألمة.

 :   شروط    كم       مج ه .  فرع   ث  ث 

، وإمنا تسمو بصاحبها إىل درجة الكمال وهذه الشروط وهي شروط ال يتوقف عليها بلوغ االجتهاد
 هي:

 ف    رب ء        : معر -1

من األصوليني من اشرتط للمجتهد معرفة الرباءة األصلية، أي أن يعرف اجملتهد أن األصل الرباءة، وال 
عرب عنه  حكم إال ابلشرع، فليس هناك واجب إال ما أوجبه الشرع، وليس مثة حمظور إال ابلدليل، وقد

 3.«ابستصحاب العدم»والشوكاين  2«بدليل العقل»الغزايل 

 :  ق      شري   فهم -2

 فقد أشار بعضهم إىل أن معرفة املقاصد ليست من شروط بلوغ االجتهاد بل من شروط صحته.

اإلمام الشاطيب فهم مقاصد الشريعة شرطا أوليا، بل سبًبا لالجتهاد، أي البد من أن  ولقد اعترب
ف اجملتهد تلك املقاصد على كماَلا يف كل مسألة من مسائل الشريعة، ويف كل ابب من أبواهبا، يعر 

وأِنا مبنية على اعتبار مصاحل العباد، وأن مصاحلهم من حيث وضع الشارع َلا على ثالث مراتب: 

                                                           

 .351ص  2املستصفى، الغزايل، ج - 1
 .351ص  2املستصفى، الغزايل، ج - 2
 .221إرشاد الفحول، الشوكاين، ص  - 3
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تهاد إمنا حتصل درجة االج»ضرورايت، حاجيات، وحتسينيات، مث  ما هو مكمل َلذه املراتب، فقال: 
التمكن من االستنباط بناء على  ملن يتصف بوصفني: أحدمها فهم مقاصد الشريعة على كماَلا والثاين

 ومل يسبقه األصوليون إىل هذا الشرط. 1.«فهمه فيها

 ة: أن من مل ينظر إىل املقاصد الكلية يقع يف اخلطأ يف اجتهاده.واخلالص

ية الفقهية، مثل )الضرر يزال( )اليقني ال يزول واملراد القواعد الكل   رف    ق       ك   : -3
ابلشك( وقواعد رفع احلرج، وتقدير الضرورة بقدرها وغريها، وذلك حىت ال خيالف اجملتهد أو يناقض 

 معناها، وهو جيتهد يف استنباط األحكام من النصوص.

 :  رف     ضع  خلالف -4

ف، فمن كان بصريًا مبواضع االختالف كان وزاد بعض األصوليني كالقرايف وغريه معرفة مواضع اخلال
جديرًا أبن يتبني له احلق يف كل انزلة تعرض له، وَلذا جعل السلف الصاحل معرفة االختالف علًما 

 .هاًما

ال ينبغي ألحد أن يفيت »وعن عطاء: « من مل يعرف االختالف مل يشم أنفه الفقه»فعن قتادة قال:  
ا ابختالف ا

ً
 .«لناسالناس حىت يكون عامل

 ومن فوائد هذا الشرط ما يلي:  

إن اجملتهد إذا علم مواضع اخلالف ومواضع اإلمجاع، فإنه ال جيتهد يف أمر جممع على حكمه، وال  -أ
 يدعي اإلمجاع يف أمر خمتلف فيه.

إن معرفة مواضع اخلالف مساعد هام للوصول إىل درجة االجتهاد، ابالطالع على وجهات  -ب
اطاَتم االجتهادية، وهذا العلم يدل اجملتهد على املناهج املتبعة يف االجتهاد، نظرهم، وعلى استنب
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والطريقة املعتادة الستنباط األحكام من مظاِنا، ويفتح أمامه آفاقًا أخرى للتفكري والبحث 
 العلمي املنهجي.

اختلف من وإن معرفة مواضع اخلالف دليل على اإلمجاع الضمين فال خيرقه اجملتهد ذلك أنه لو  -ج 
على أقواَلم، فإن اختالفهم هذا يعترب  -رضي هللا عنهم -قبله على قولني، أو اختلف الصحابة 

 1.اتفاقًا منهم أبن ما عداه ابطل

: لعل من مل يذكر من األصوليني هذا الشرط، اكتفى ابشرتاط معرفة مواضع االمجاع، ألنه  الحظ 
 مقابل له، واألشياء تعرف أبضدادها.

 :    س و حل    و   ر ف     ي    رف  -5

فالبد للمجتهد أن يكون على قدر وافر من املعرفة ابلناس، وأحوال عصره وظروف جمتمعه 
 شروط الفتوى وخصاَلا، ومشكالته، وقد ذكر هذا الشرط اإلمام أمحد كما روى عنه ابن القيم يف

ند الفقهاء، والعرف يعترب مصدًرا والكالم عن هذا كالم عن العرف ع «واخلامسة معرفة الناس »قال:
أساسًيا للمفيت والقاضي، يرجع إليه يف تطبيق األحكام املطلقة على الوقائع واحلوادث، كتقدير النفقة 
وما خيل ابملروءة الواجب حتقيقها يف الشاهد ليكون عدال، وما ال خيل هبا، وغري ذلك مما خيضع 

 «.املعروف عرفا كاملشروط شرطا »و « ة حمكمةالعاد »رف والعادة، لذلك قال األصوليون:للع

إن معرفة العرف أمر متعني واجب ال خيتلف فيه العلماء، وإن العادتني مىت كانتا ليستا  »وقال القرايف:
 2.«سواء، فإن حكمها ليس سواء

   رف   مل طق:  -6
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رتيب املقدمات هناك من علماء األصول من اشرتط للمجتهد معرفة مباحث احلد والربهان وكيفية ت
مام الغزايل وصرح هبذا إلوممن اعترب املنطق شرطا لالجتهاد ا، لألقيسة وما يستفاد به يف االستبدال

 الشرط القرايف، والبيضاوي.

ذا فمعرفة ومن العلماء من حرم تعلم املنطق مثل ابن الصالح والنووي، وابن تيمية والسيوطي، وَل 
 الكثرية.رغم فوائده  املنطق ليس بشرط أساسي

وأهم من هذا الشرط أن يكون العامل جيدا لفهم نري البصرية، يسلم النقدين  »يقول يوسف القرضاوي:
 «.ذا عقلية متهيئة َلذا النوع من العلم، علم استنباط األحكام من األدلة

 :       جمل ه  و الحه و    ريته و ال      كه -7

حسن  واملقصود هنا أن يكون مستقيم اخللق ،بول الفتوىعليه ق فإن عدالة اجملتهد وصالحه مما يتوق
. قال الباجي يف شروط جمتنبا للكبائر غري مصر على الصغائر، سليم النية سليم املروءة وغريهاالسرية، 
 «.أن يكون مأموان يف دينه موثوقا به يف فضله »اجملتهد:

قصد التوصل إىل تنفيذ احلق وهداية وينبغي للمفيت أن يكون حسن السرية وي »ويقول اإلمام القرايف:
واجعل يل لسان  »ا ما نستفيده من قول هللا تعاىل:اخللق، فتصري هذه األمور قرابت عظيمة، وهذ

 .84الشعراء/« صدق يف اآلخرين

 «.ثناء مجيل حىت يقتدي به الناس»قال العلماء يف معناه: 

 :   فق   مل  جمل ه  ملق ضى ق  ه و  مه -8

ويف الكذب خمالفة، وهكذا إذا أخرب اجملتهد عن احلكم أو أمر  لفعلاالقول دق مطابقة فاعترب يف الص
أو ِني، فإمنا ذلك مشرتك بينه وبني سائر املكلفني يف احلقيقة، فإن وافق صدق، وإن خالف كذب، 

 فالفتيا ال تصح مع املخالفة، وإمنا تصح مع املوافقة.

 .  ص  ب و     ء مب  ي   ب  ش    ابالف ق   إىل هللا يف إهل م  -9
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، والتثبيت فيما جيتهد فيه، وأخذ احليطة    ن    فكر وج د   ملالحظ  و   أين يف   ف  ى -10
 فيما يطلق من أقوال.

 

 

 

 

 

 : خلالصة 

إن الشروط اليت حتدثنا عنها شروط مطلوبة يف حق اجملتهد املطلق الذي يفيت يف مجيع الشرع. كما 
 ذكر الغزايل.

جتهاد اخلاص أو اجلزئي الذي تربز احلاجة إليه يف يومنا هذا، فال يطلب فيه من هذه الشروط أما اال
فيها، وما يتعلق ابحلكم اخلاص الذي يراد التوصل إليه،  املستفىتإال مبقدار ما خيص اجلزئية 

 وسنتحدث عن ذلك عند الكالم على جتزئة االجتهاد. إن شاء هللا.

ك الضوابط إمنا ظهرت يف العصور املتأخرة، أما يف صدر اإلسالم فلم يكن ومما ينبغي مالحظته أن تل
مثة حاجة إليها، حيث كان الصحابة والتابعون يفهمون نصوص الشريعة ابلسليقة، وكانوا يدركون 

فلم يكونوا حباجة لوضع نظم  -صلى هللا عليه وسلم -مقاصد الشرع ومراميه حبكم تلمذَتم للرسول 
ألن االجتهاد هو  ،تهدينجممن  االستالمعصر من عصور  لُ بط االجتهاد، ومل خيَ وقواعد وشروط لض

 الذي حيفظ دوام الشريعة وتفاعلها مع احلياة.

 .مراتب االجتهاد وأنواع اجملتهدين املبحث الثالث:
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 :ر تب  الج ه د وأن  ع  جمل ه ي ط ب   ول:   مل

 قسم العلماء االجتهاد إىل أقسام هي:

 ىل:  الج ه د  ملط ق:  طبق    و 

وهو استقالل اجملتهد بقواعده اخلاصة اليت استنبطها وأقامها لنفسه وتنزيل األحكام الفرعية عليها.  
يف القليل من  مكما يقال َلم أهل االجتهاد املستقل. وأصحاب هذه الطبقة ال يعيبهم تقليدهم لغريه

يكون فقيها يف معرفة أدلة األحكام يشرتط للمجتهد املستقل أن  »:األحيان. قال ابن الصالح
 «.الشرعية عن الكتاب والسنة واالمجاع والقياس وما التحق هبا

ومن هؤالء اجملتهدين املستقلني: فقهاء الصحابة أمجعون، وفقهاء التابعني مثل سعيد بن املسيب، 
 صادق، األوزاعيوابراهيم النخعي، والفقهاء اجملتهدون: أبو حنيفة، مالك، الشافعي وأمحد، جعفر ال

 الليث بن سعد وغريهم.و 

   طبق    ث ن  : طبق   جمل ه   ملط ق غري  مل  قل أو  مل   ب:

ووضعه الدهلوي فقال: هو الذي سلَّم أبصول شيخه، واستعان بكالمه كثريًا يف تتبع األدلة والتنبيه 
املسائل منها ذلك أو  للمآخذ، وهو مع ذلك مستيقن ابألحكام من ِقبل أدلتها، قادر على استنباط

 .1أكثر

وذهب اإلمام النووي: أن اجملتهد املنتسب ليس مقلًدا إلمامه يف املذهب وال يف دليله التصافه بصفة 
 2.املستقل، وإمنا ينتسب إليه لسلوكه طريقًة يف االجتهاد

ومن . شهبومن املالكية: ابن القاسم، وأ، ومن هؤالء احلنفية: أبو يوسف، وحممد، وزفر ابن اَلذيل
 الشافعية: البويطي.
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 ومن احلنابلة: اخلَِرقي وأبو بكر اخلالل، وابن تيمية.

   طبق    ث  ث : طبق   جمل ه ي  يف  ملذهب، وهذه هل   ر تب:

: اجملتهدون املقيدون ملذهب إمام معني استقلوا بتقرير أصوله وقواعده واتباع فروعه. املرتبة األوىل ▪
 1.فسماهم ابن قيم اجلوزية أبصحاب الوجوه والطرق: يتهموقد اختلف العلماء يف تسم

 مبجتهدي املذهب أو أصحاب التخريج. 3ومساهم الدهلوي 2،ومساهم النووي أبصحاب الوجوه 

 4:وخالصة عملهم يتكون من عنصرين

 ة اليت تتكونماستخالص القواعد اليت كان يلتزم هبا األئمة السابقون ومجيع الضوابط الفقهية العا -1
 من علل األقيسة اليت استخرجها أولئك األئمة األعالم.

وهي اليت وضعت كأسس  ،استنباط األحكام اليت مل ينص عليها ابلبناء على تلك القواعد -2
الرتجيح واملقايسة بني اآلراء لتصحيح بعضها واضعاف غريها، وهي اليت ميزت الكيان الفقهي 

 لكل مذهب.

واملروزي وابن أيب . واألهبري من املالكية .سن بن زايد من احلنفيةومن هؤالء الكرخي والطحاوي واحل
 من احلنابلة: ؟؟. حامد االسفراييين وأبو اسحاق الشريازي من الشافعية

 5.: جمتهد الرتجيح كما مساه اإلمام السيوطي، ومساه ابن السبكي جمتهد الفتيااملرتبة الثانية ▪

أو بغريه مما ال يعد . وال على بعض بقوة الدليل وعملهوعمل هؤالء يقتصر على ترجيح بعض األق   
 مستقالً أو اتبًعا. استنباطًا جديًدا
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 1:اخلالصةو

أن أشهر من بنِي مراتب اجملتهدين هو ابن الصالح يف كتاب أدب الفتوى، وشروط املفيت وصفة 
نه نقلها، كالنووي عَ املستفيت وأحكامه وكيفية الفتوى واالستفتاء، ومعظم من ذكر هذه املراتب بعده ف َ 

وابن القيم وابن السبكي وغريهم، وذكرها املعاصرون هبذه املسميات نفسها، مع قصر االجتهاد على 
 املستقل، واملنتسب واملخرج دون غريهم.

 جتزؤ  الج ه د: ملط ب   ث ين: 

 جتزئته:: جتزؤ االجتهاد أو ت ريفه-أوال

سائل دون غريها أو يف ابب فقهي دون سألة من املوهو أن يتمكن العامل من استنباط احلكم يف م
 غريه، أو أن جيتهد يف استنباط بعض األحكام دون بعض.

أن يكون العامل قد حتِصل له يف بعض املسائل ما هو مناط االجتهاد من األدلة دون  »:قال الشوكاين
 «.غريها

 2:وعليه يكون جتزؤ االجتهاد على صورتني

لعامل قد حتِصل له يف بعض األبواب من األدلة ما هو مناط : أن يكون االصورة األوىل -
الشركات أو  االجتهاد يف ذلك الباب دون غريه من األبواب، كالذي يعرف مثال ابب البيوع

 أو األنكحة أو الفرائض دون غريه من األبواب.
ي : أن تكون عنده القدرة على استنباط حكم بعض املسائل من ابب دون ابقالصورة الثانية -

 مسائل هذا الباب.

                                                           

 يرجى العودة إىل كتب ابن الصالح يف ذلك. - 1
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فهل جيوز َلذا العامل أن جيتهد يف ذلك؟ أم البد أن يكون جمتهًدا مطلًقا عنده القدرة على استنباط    ➢
 1.للعلماء يف املسألة ثالثة أقوال احلكام يف مجيع األبواب؟

 : جلمهور العلماء الذين يرون جواز جتزئة االجتهاد، وهو املختار لإلمام الغزايلالقول األول

وابن قدامة  والبهاريواآلمدي والقرايف، وابن القيم وابن اَلمام وابن دقيق العيد، وابن السبكي 

 وغريهم.

 واإلمام: وهو قول طائفة من العلماء مثل العالمة مال خسرو من احلنفية، القول الثاين
ال يقدر  ائلهمل حيط أبدلة مجيع أبواب الفقه ومس الشوكاين وغريمها، وهؤالء يرون أن العامل ما

قال الفناري: . على االجتهاد يف بعض تلك األبواب واملسائل، فال يثبت جواز جتزئة االجتهاد
 وهو املنقول عن اإلمام أيب حنيفة.

: وهناك من يفرق بني مسائل املرياث وغريها من مسائل الفقه، فيجيزون حصول القول الثالث
غريها، ومن أنصار هذا املذهب ابن الصباغ قدرة اجملتهد لالجتهاد يف مسائل الفرائض دون 

 من الشافعية.

 أدلة اجلمهور القائلني جبواز جتزئة االجتهاد هي كثرية ملخصها ما يلي: أوال:

ع األحكام متعذرة، فلو توقف االجتهاد عليها ملا كان هناك اجتهاد وال يجبم اإلحاطةإن  -1
 جمتهدين البتة.
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لة وأحاط هبا من كل جوانبها فهو جمتهد مطلق فيها، وكونه ال أن اجملتهد إذا عرف أدلة املسأ -2
يعلم غريها ال يؤثر، ألنه ال يوجد فقيه وال جمتهد إال وتوقف يف بعض املسائل، ولذلك قال اآلمدي 

 يف تعريف الفقيه هو العامل جبملة كثرية من األحكام.

  أدلة القول الثاين:: اثنيا

حكام جيوز تعلقه حبكم املسألة اليت اجتهد فيها، وعندئذ ال جيوز أن كل ما يقِدر جهله به من األ -
 االجتهاد فيها للجهل ببعض ما يتعلق هبا.

 أدلة القول الثالث:: اثلثا

 والرهون، وعدم تعلقها هبا. واإلجياراتاستقالل الفرائض عن بقية األبواب كالبيوع  -1

فجاز االنتهاء فيها دون  ،تاب والسنةعامة أحكام الفرائض قطعية وهي منصوص عليها يف الك -2
 غريها.

    ر جح:

ا يو 
ً
رجع القول بتجزئة االجتهاد وهو قول األكثرين إذ ليس من شرط اجملتهد وال املفيت أن يكون عامل

وهو من  -مالك  اإلماموقد سئل  .فإن ذلك خارج عن طوق البشر ،جبميع أحكام املسائل وأدلتها
واالجتهاد يتوقف  ،مسألة فتوقف عن ست وثالثني وأجاب على أربعة عن أربعني -أكابر اجملتهدين 

فإذا توفرت هذه املعرفة يف  ،على معرفة األدلة وعوارضها وترجيح بعضها على بعض عند التعارض
ك لفاجملتهد اجلزئي تتوافر فيه شروط االجتهاد وإن مل يكن ذ ،مسألة من املسائل أمكن االجتهاد فيها

ال يشرتط إال أن يكون على بصرية فيما يفيت،  »:لكمال واملهم كما قال الغزايلعلى وجه التمام وا
فيفيت فيما يدري ويدري أنه يدري، ومييز بني ما ال يدري وما يدري، فيتوقف يف ما ال يدري ويفيت 
 فيما يدري، ابإلضافة إىل أن القول بتجزئة االجتهاد هو األمر احلتمي نظرًا للضرورة أو احلاجة اليت

تصادف العلماء يف زمن لإلفتاء يف حكم احلوادث املتجددة، وحيث إن فكرة غلق ابب االجتهاد ال 
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مساغ َلا، وخاصة يف عصران هذا فهو عصر التخصصات الدقيقة، على أن يكون االجتهاد اجلزئي 
ة للفهم واالستنباط، مع مهلية علنية عاأعلى أساس علمي منهجي موضوعي، تتوفر فيه شروطه من 

 اإلحاطة جبوانب املسألة املرادة ابالجتهاد.

 وصحابته:اجتهاد النيب صلى هللا عليه وسلم املبحث الرابع: 

   ملط ب   ول:  ج ه د    يب   ى هللا    ه و  م

 .يف ج  ز أو   م ج  ز  ج ه د    يب   ى هللا    ه و  م   ول:  فرع 

يف غري املصاحل الدنيوية واآلراء  -عليه وسلم صلى هللا -اختلف العلماء يف جواز اجتهاد النيب 
 واحلرب أي يف األحكام الشرعية واألمور الدينية على مذاهب:

عقال ووقوعه فعال وهو قول اجلمهور،  -صلى هللا عليه وسلم -: جواز االجتهاد منه  ملذهب   ول
 واستدلوا على جوازه عقال أبنه ال يرتتب على فرض وقوعه حمال.

 ى وقوعه فعال أبدلة كثرية منها:استدلوا عل

 من القرآن الكرمي: -أ

، وهو القياس واالجتهاد واخلطاب يشمل 2احلشر/ «فاعتربوا اي أويل األبصار :»قوله تعاىل -
 .-صلى هللا عليه وسلم -الرسول 

 .159آل عمران/« وشاورهم يف األمر» :قوله تعاىل -

 :من السنة النبوية -ب

 « أرأيت لو متضمضت مباء »:هللا عليه وسلم فعال  مثل قوله ثبوت وقع االجتهاد منه صلى  -
  .«أرأيت لو كان على أبيك دين» -قوله صلى هللا عليه وسلم -
ولو مل « اَلدي تسقلو استقبلت من أمري ما استدبرت ما »قوله صلى هللا عليه وسلم:  -

 يف أمر غريه. -صلى اله عليه وسلم -يكن اجتهاًدا ما رغب النيب 
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 : عقولمن امل -ج

هو أن العمل ابالجتهاد أشق من العمل ابلنص، ملا فيه من مشقة البحث، وعليه يكون أفضل أجًرا 
أي أشقها وأشدها، ولو مل « أمحزها»عن أفضل األعمال فقال:  -صلى هللا عليه وسلم -فقد سئل 

 وهذا حمال. يكن االجتهاد من عمل النيب صلى هللا عليه وسلم للزم اختصاص أمته مبزيد فضل عليه

يف األحكام الشرعية، وهو قول  -صلى هللا عليه وسلم–عدم جواز اجتهاد النيب  ملذهب   ث ين: 
 مجهور األشاعرة واملتكلمني وأكثر املعتزلة، واستدلوا مبا أييت:

 :من القرآن الكرمي -أ

 .3النجم/« وما ينطق عن اَلوى »قوله تعاىل:  -
َلُه ِمن  تِل َقاِء نَ ف ِسي ِإن  أَتَِبُع ِإاَل َما يُوَحى ِإيَلَّ  َما َيُكوُن يل َأن  » قوله تعاىل:  - « أَُبدِِ

 (، وهذا ابلوحي ال ابالجتهاد.15)يونس/

 :: وقد استدلوا من وجوه أمههامن املعقول -ب

 -أن االجتهاد ال يفيد إال الظن، والظن ال جيوز العمل به مع القدرة على اليقني، والرسول  -
 قادر على معرفة اليقني من ربه. -لمصلى هللا عليه وس

ولو جاز له االجتهاد يف األحكام الشرعية المتنع عن أتخري فصل اخلصومات واحملاكمات   -
إىل نزول الوحي، ألن القضاء يكون عادة على الفور، وقد علمنا أنه أِخر يف الظهار واللعان 

 وغريمها.
ي حيصل له اليأس عن النص الذي يعد عدمه وجياب عن هذا الدليل أنه رمبا كان انتظار الوحي لك ➢

انتظر الوحي لعدم وجود األصل الذي يقيس عليه عند االجتهاد أو  أنه شرطًا يف صحة االجتهاد،
 أنه كان ينتظر ليستفرغ الوسع يف االجتهاد.

 رأي اجلمهور، ألن ما استند إليه املانعون مل يسلم من النقد.ح والراج:   رتج ح
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  الج ه د.يف  -  ى هللا    ه و  م - ز أو   م ج  ز  خلطأ    ه : ج    فرع   ث ين

 يف االجتهاد على قولني: -صلى هللا عليه وسلم -اختلف العلماء يف جواز اخلطأ عليه 

يف اجتهاده، واجتهاده صواب دائماً  -صلى هللا عليه وسلم -: ميتنع اخلطأ عليه القول األول -1
 ي، وغريهم.والبيضاو       وهو قول الرازي 

مل خيطئ تنزيها ملنصب النبوة عن  -صلى هللا عليه وسلم -قال ابن السبكي: والصواب أن اجتهاده
 اخلطأ يف االجتهاد.

 : جواز اخلطأ فيما ال يرجع إىل التبليغ بشرط أن ال يُقر عليه وهو قول األكثرين.القول الثاين -2

 :أد     فريق   ول

علينا اتباعه فيه، ألننا مأمورون بذلك، وجياب عنه أبنه ال  لو جاز اخلطأ يف اجتهاده لوجب -
 يلزم عنه األمر ابالتباع، ألنه ال يُ قَّر على اخلطأ.

لو جاز لكانت أمته أعلى رتبة منه، ألن األمة معصومة عن اخلطأ، وجياب عنه أبن اختصاص  -
ابلنبوة كما أن  ألنه أخص -صلى هللا عليه وسلم -األمة ابلعصمة ال يقدح يف كمال الرسول 

 .-صلى هللا عليه وسلم –مجاع ال يقدم على اجتهاد الصحيح من الرسول إلا

 أد     فريق   ث ين:

 فعال، ولذلك ترتب عليه العتاب وأمثلته معروفة. -صلى هللا عليه وسلم -وقوع اخلطأ منه  -

 .-صلى هللا عليه وسلم -احلكمة من اجتهاد الرسول الفرع الثالث: 

 فيما مل ينزل عليه فيه وحي هي كما خلصها احلجوي: -صلى هللا عليه وسلم -اجتهاده  واحلكمة من
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تعليم األمة وتدريبها على االجتهاد واستنباط األحكام اليت تناسب كل زمان ومكان  » -1
وعدم اجلمود على ظواهر النصوص، ألن ذلك عائق عن الرقي، والتطور يف أطوار تناسب الزمان 

 «.واملكان...

إرشاد العلماء اجملتهدين إىل طريقة استنباط األحكام، وإرجاع  »:قال حممد سالم مذكورو 
 «.اجلزئيات على قواعدها الكلية

 -بعده لقوله  من أين ورث العلماءإال و ابالجتهاد،  -صلى هللا عليه وسلم -تعبد النيب  -2
وريث العلم واملنهج تضي فاحلديث يقت«  العلماء ورثة األنبياء » :-وسلم    صلى هللا عليه 
 االجتهاد معا.

 
 ؟فم  هي ِحَكُم  خلطأ يف  الج ه د ➢

إِنا »أجاب عن ذلك العديد من العلماء منهم الشيخ حممد أبو زهرة الذي قال يف بيان ذلك:  -1
، حكمة هللا العالية.. إنه يُ َعرِِفنا أن كل جمتهد البد أن يُقدِِر يف نفسه اخلطأ، قبل أن يُقدِِر الصواب

وهذا الذي كان خُيَاطب من هللا، وهو أكمل اخللق، عندما اجتهد وأخطأ، فال يصح أن يقول أحد 
 أن رأيي هو احلق، وال شيء غري احلق.

أال تسرع األمة إىل التنديد ابجملتهدين إذا ما أخطأوا، إذ من البديهي أن االجتهاد عرضة للخطأ،  -2
ين عن االجتهاد، وانقطاع االجتهاد ليس من مصلحة األمة فقد يؤدي هذا التنديد إىل انقطاع اجملتهد

 االسالمية.

أن يتقرر يف الناس مبدأ االنتفاع مبواهب العقول، ومثار القرائح، ويتحرر الفكر البشري من اجلمود  -3
وعبوديته هلل، وأنه وهو  -صلى هللا عليه وسلم -والركود، وإلقامة أدلة مادية انطقة على بشرية الرسول 

أفضل اخللق مل خيرج عن أن يكون عبًدا من عبيد هللا، يصيبه من أعراض العبودية ما يصيب بقية  من



  -االجتهاد والتقليد -كرة أصول الفقه ذم

 

  بن عاشور أ.د صليحة
53 

العباد، فيحصل عدم الغلو يف إجالله عكس ما حصل للنصارى من غلو يف النيب عيسى عليه 
 م.السال

كان يرجع إىل الصواب الذي بِينه له ربه،   -صلى هللا عليه وسلم -ومن احلكم أن الرسول -3
حسب  -ويف ذلك  ون أن يبدي غضاضة أو يكتم شيًئا مما أوحي إليه يف هذا الشأند

أنصع دليل على عصمته وأمانته، وعلى صدقه يف كل ما يبلغ  -الزرقاين يف مناهل العرفان
 عن ربه. وعلى أن القرآن ليس من أتليفه ووضعه، ولكنه تنزيل العزيز احلكيم.

 

   ن هللا    هم. ملط ب   ث ين:  ج ه د   ص      ض

 .-صلى هللا عليه وسلم–حكم اجتهاد الصحابة رضوان هللا عليهم يف حضرة الرسول الفرع األول: 

 اختلف العلماء يف ذلك على أقوال:

: اجلواز للغائب واحلاضر، مع وقوع ذلك وهو قول اجلمهور واختاره مجاعة من احملققني    ق ل   ول
 منها: كالباقالين واستدلوا أبدلة كثرية 

 على االجتهاد. -صلى هللا عليه وسلم -حديث معاذ الذي أقره فيه النيب  -
 الجتهاد أيب بكر رضي هللا عنه يف حضرته. -صلى هللا عليه وسلم -إقرار النيب  -
 ن معاذ يف بين قريظة.ب لسعد -صلى هللا عليه وسلم -حتكيم النيب  -
 ته متيِمًما.لعمرو بن العاص يف صال -صلى هللا عليه وسلم -اقراره  -

 عدم اجلواز عقال مع عدم الوقوع، وهذا مردود ابألخبار السابقة. :   ق ل   ث ين

 جوازه للغائب دون احلاضر ورجحه الشوكاين.   ق ل   ث  ث:

 :واخلالصة
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  -صلى هللا عله وسلم -إن أقرى  -صلى هللا عليه وسلم -إن اجتهاد الصحابة يف حضرة الرسول  
جتهادهم، وإن مل يبلغه كان داخال يف اجتهاد الصحابة، واخلالف يف الِ  يرية الَ كان من السنة التقر 

 قول الصحابة معروف.

  حلكم       ك: فرع   ث ين:  

تدريب الصحابة رضوان هللا عليهم على االجتهاد يف معاجلة املستجدات واستنباط أحكام النوازل،  -
 كثرية مبثوثة يف السنة والسرية.ويشهد َلذا وقائع  . وتوريثهم املنهج االجتهادي
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