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افتتاحـية
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسلام عىل س�يدنا حممد

وعىل آله وصحبه و َم ْن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.

وبعـــد :فيرس « دائرة الش��ؤون اإلس�لامية والعم��ل اخلريي بدبي -

إصدارها اجلديد « االجتهاد في اإلسلام
إدارة البح��وث » أن تق�دِّ م
َ

وأهميته في حياة المسلمين » جلمهور القراء من السادة الباحثني
واملثقفين واملتطلعني إىل املعرفة اإلسلامية األصيل�ة املنبثقة من

املنبع الصايف ،والفهم الضايف يف مسألة تعترب أم املسائل يف الثقافة
املعرفية ،واألصالة الدينية.

وهي مس�ألة االجتهاد يف اإلسلام ،فإن األمة اإلسالمية هي

األم�ة الوحي�دة التي متتلك أص�ول املعرفة املتط�ورة ،اجلامعة بني

مصال�ح الدني�ا ومقتضيات اآلخرة ،فهي تق�در أن تعيش يف أوج

احلض�ارة الدنيوي�ة مع كمال الديان�ة ومثالية األخلاق ،فإن هذه
األمة تعيش يف ظالل األصول ،التي يس�تقي منها العلامء الفحول

مص�ادر الترشيع ،وتطبيقها يف واقع الناس ومعاش�هم ،وال حيتاج
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ذل�ك إال إىل إعمال الفكر وتطويره بام تدل علي�ه األصول وتقبله
العقول ،فجاء هذا الكتاب املفيد لبيان وضع االجتهاد واملؤدي إىل

التجديد يف الفروع اعتامد ًا عىل األصول املعتربة عند علامء الرشع.

وه�ذا اإلنجاز العلم�ي جيعلنا نقدم عظيم الش�كر والدعاء

ألرسة آل مكتوم حفظها اهلل تعاىل التي حتب العلم وأهله ،وتؤازر

قضايا اإلسالم والعروبة بكل متيز وإقدام ،ويف مقدمتها صاحب
الس�مو الش�يخ حممد بن راشد بن س�عيد آل مكتوم ،نائب رئيس
الدول�ة ،رئي�س جمل�س ال�وزراء ،حاك�م ديب الذي يش� ِّيد جمتمع
املعرفة ،ويرعى البحث العلمي ،ويشجع أصحابه و ُطالبه .

راجين من العلي القدير أن ينفع هب�ذا العم�ل ،وأن يرزقنا

التوفي�ق والس�داد ،وأن يوف�ق إىل مزي�د م�ن العط�اء عىل درب
التميز املنشود.

وآخ�ر دعوان�ا أن احلمد هلل رب العاملني ،وصلىَّ اهلل وس� َّلم

عىل النَّبي األمي اخلاتم س ّيدنا حممد وعىل آله وصحبـه أمجعني.
مدير إدارة البحوث

الدكتور سيف بن راشد اجلابري
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احلم�د هلل الذي بي�ده التوفيق ألقوم طريق ،وأصيل وأس�لم
عىل س�يدنا حممد أكرم رفيق ،وأفضل ٍّ
دال عىل خري طريق ،وعىل
آل�ه وأصحاب�ه املجتهدين على التحقي�ق ،الذين بينوا لنا س�بيل
االجتهاد عند املضيق ،وبعد:
فإن األمة اإلسالمية تعيش أزمة علمية مل تعرف مثلها وذلك
بموت العلامء الذين ق َّلام يأيت بعدهم مثلهم ،وتعيش أزمة نفس�ية
أدت إىل تفرقهم أيادي س�بأ ،فلم يعد املس�لم املرشقي هيتم بأخيه
املس�لم املغريب وال العكس ،بل مل يعد املس�لم هيتم بجاره املسلم،
األدنى منه س�كن ًا وقربى ..وس�بب ذلك تفرق قلوهبم ،وتشتت
والءاهتم ،فلم تعد قلوب املس�لمني واحدة كام وصفها النبي ﷺ
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بقوله« :مثل املس�لمني يف توادهم وترامحهم كمثل اجلسد الواحد
إذا اش�تكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى»(((،
وذلك بس�بب تفرق القلوب وتعدد الوالءات ،وهو األمر الذي
حذر من�ه املصطفى ﷺ حينام ذكر افرتاق من كان قبلنا من األمم
كما روى أب�و هري�رة ريض اهلل عنه أنه ﷺ ق�ال« :افرتقت اليهود
عىل إحدى وسبعني فرقة ،وافرتقت النصارى عىل اثنتني وسبعني
فرقة ،وتفرتق أمتي عىل ثالث وس�بعني فرق�ة»((( .وها هي اليوم
والضعف وكيدَ األعداء.
الوه َن
َ
التفر ِق َ
تعاين من جراء هذا ُّ

وإنما محلها عىل ه�ذا التفرق اتباع األه�واء ،وترك االقتداء،
ول�و أهن�ا طرح�ت هواها ،واتبعت س�نة نبيه�ا لكان هل�ا معتص ًام
حيميه�ا مما َّ
حل هب�ا من التفرق والتمزق ،وذل�ك ما كان قد ندب
((( أخرجه البخاري يف األدب باب رمحة الناس والبهائم  12/8من حديث
النعامن بن برش ومسلم يف الرب والصلة برقم 2586

((( أخرج�ه ابن حبان يف صحيحه  ،159/4وأمحد يف املس�ند  332/2وأبو
داود يف السنة برقم 4556
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إلي�ه املصطف�ى ﷺ بقول�ه« :إين ت�ارك فيكم ما إن متس�كتم به لن
تضل�وا بعدي ،أحدمه�ا أعظم من اآلخر؛ كت�اب اهلل حبل ممدود
من السماء إىل األرض وعتريت أهل بيتي ،ول�ن يتفرقا حتى يردا
علي احلوض ،فانظروا كيف ختلفوين فيهما»((( .ويف حديث آخر
َّ
أن�ه ﷺ قال« :إين تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما متس�كتم هبام:
كتاب اهلل وس�نة نبيه»((( .ويف أخ�رى« :إين قد تركت فيكم ما إن
متس�كتم به لن تضلوا بعدي كتاب اهلل وس�نتي ،ولن يتفرقا حتى
ي�ردا عيل احل�وض»((( .فهذا حث النبي ﷺ ألمت�ه أن تعتصم بام
حيميه�ا م�ن التفرق والتم�زق ،فلو أهنا اعتصم�ت بذلك لكانت
((( أخرج�ه الرتم�ذي يف املناق�ب برق�م  3788م�ن حدي�ث زيد ب�ن أرقم،
وأصله يف مسلم برقم  2408بلفظ« :فحث عىل كتاب اهلل ورغب فيه»،

ثم قال « :وأهل بيتي أذكركم اهلل يف أهل بيتي ،أذكركم اهلل يف أهل بيتي،

أذكركم اهلل يف أهل بيتي».

((( أخرج�ه مال�ك يف املوطأ يف كت�اب العذر بالغ ًا  208/2وله ش�اهد عند
احلاكم بسند حسن .93/1

((( أخرجه البيهقي يف الكربى  ،114/10واحلاكم يف املستدرك 172/1
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يف عي�اذ منيع ،لكنه�ا آثرت هواها وقدمت م�ا ال يريده هلا نبيها،
فتفرق�ت ش�يع ًا وأحزاب ًا وملل ً
ا ومجاعات ،كل ح�زب بام لدهيم
يسر املصطف�ى ﷺ ال�ذي مج�ع اهلل تع�اىل به
فرح�ون ،وه�ذا ال ُّ
األم�ة ،ووحده�ا به بعد الفرق�ة ،واعتزت به بع�د الذلة .كام قال

احل�ق س�بحانه ﴿ :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ﴾ [آل عمران ،]103 :وقوله:
﴿ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﴾ [األنبياء.]107 :
فاألمة اليوم تكتوي بنار الفرقة ،وتذوق ذل اهلوان بس�ببها،
وه�و األم�ر ال�ذي حذرها منه الق�رآن حني ق�ال ﴿ :ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﴾ [األنف�ال ،]46 :وحيث قد بدأت تثوب
إىل رشدها ،فإن الواجب عليها أن تعود إىل هدي كتاب رهبا ،وسنة
نبيها ﷺ ،فتنبذ الفرقة واالختالف ،وتقيم العدل واإلنصاف فيام
بينه�ا .ولي�س ذلك بعسير عىل هذه األم�ة املرحوم�ة ،فإهنا وإن
تعللت برواس�ب املايض الس�حيق ،وم ّلت املؤلفات التي مزقت
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ش�مل األمة ،وكثرة اآلراء املنحرف�ة التي عكرت صفو رشعها..
ف�إن علامء األم�ة الي�وم ومفكرهيا ،ق�ادرون عىل صياغ�ة جديدة
ملس�ائل اخلالف ،وإذابتها يف معين النبع الصايف هلذه األمة ،ومحل
األم�ة عىل هذه الصياغة اجلديدة التي تؤل�ف وال تفرق ،فإن عند
علامئن�ا اليوم من ملكات االجتهاد ،وصواب الفكر ،ما حيل مثل
هذه املعضالت ،بأيرس طريق.
أسهمت بلبنة يف هذا االجتاه ،هبذا البحث عن االجتهاد
وقد
ُ
لبيان أن عند علامئنا ملكة مصادرة اخلالف ،بصياغة جديدة ملا هو
خمتلف فيه ،فيحل حمله الوفاق واالتفاق ،ليخرج هذا املؤمتر((( إن
شاء اهلل تعاىل بأسلوب راق يف التجديد والعمل الفكري املوحد.
ف�إن االجته�اد هو ال�ذي يعطينا الثقة بأنفس�نا ودينن�ا ،ال التبعية
والتقلي�د الذي آيس�نا م�ن وحدة الص�ف ،واتف�اق الكلمة ،فها
نحن نقول لألمة :إن هذا التفرق يمكن أن يزول إذا وحد العلامء
((( مؤمتر وحدة األمة اإلسالمية الذي عقد يف ماليزيا 2003م.
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فكره�م ،واجتهدوا رأهيم إلذابة جليد اخلالف ،فعند العلامء من
املكانة العلمية ما جيعل اخلالف لفظي ًا ،والعداء وئام ًا.
واهلل نس�أل أن يله�م علامء األم�ة العمل بام يوح�د الصف،
وجيم�ع الش�مل ،ويق�وي األمة ،ويرش�دها إىل ما ه�و خري هلا يف
دينه�ا ودنياه�ا ،إن�ه ويل ذل�ك والق�ادر عليه ،وصىل اهلل وس�لم
وبارك عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه.
وكتبه الفقري إىل عفو اهلل تعاىل
الدكتور/أمحد بن عبد العزيز احلداد
عفا اهلل تعاىل عنه

ديب املحروسة 14صفر 1424
املوافق  21أبريل 2003م
•

•

•
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تعريف االجتهاد
االجته�اد مصدر جهد بفتح اجلي�م وضمها بمعنى :الطاقة،
ومن�ه قوله تعاىل ﴿ :ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﴾ [التوبة:

 ،]79واجلهد املش�قة ،يقال :جهد دابت�ه وأجهدها إذا محل عليها
يف السري فوق طاقتها ،وجهد الرجل يف كذا أي جدَّ فيه(((.
قال ابن فارس :اجليم واهلاء والدال أصله املش�قة ،ثم حيمل
عليه ما يقاربه ،واجلهد الطاقة ،ثم ذكر اآلية السابقة(((.
وقال ابن منظور :االجتهاد والتجاهد بذل الوسع واملجهود،
ويف حدي�ث معاذ« :أجته�د رأيي»((( فاالجتهاد بذل الوس�ع يف
طلب األمر وهذا افتعال من اجلهد وهو الطاقة(((.
((( املصباح املنري مادة جهد ص .114

((( معجم املقاييس اللغة مادة جهد .486/1
((( سيأيت خترجيه ص .16

((( لسان العرب مادة جهد .52/1
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الوسع ليحصل له
ويعرف يف االصطالح بأنه :استفراغ الفقيه
َ
َّ

ظنبحكمرشعي.ويقالهو«:بذلاجلهديفطلباملقصودمنجهة
االستدالل»(((.
العالقة بني املعنى اللغوي واالصطالحي:

العالق�ة بين املعن�ى اللغ�وي واملعن�ى االصطالح�ي
واضح�ة ،م�ن حيث إن الفقيه يس�تفرغ وس�عه وجه�ده وطاقته
ي�در ُك ذلك
للوص�ول إىل االس�تدالل ال�ذي ي�راه صواب� ًا ،وال َ
إال بجهد ومشقة.

مشروعية االجتهاد:
االجته�اد م�ن األم�ور املهم�ة الت�ي حيت�اج تأصيله�ا إىل
أدل�ة تثب�ت رشعيته�ا ،وق�د حفل�ت أدل�ة الكت�اب والس�نة
وإمجاع األمة بذلك.
((( التعريف�ات للجرج�اين ص ،10ونحوه يف التوقيف عىل مهامت التعريف
للمناوي ص.34
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أما الكتاب فبمثل قوله تعاىل ﴿ :ﯡ ﯢ ﯣ﴾
[احلشر ،]2 :فإن اآلي�ة تدل عىل أن ألويل النظر والبرص الس�ليم
والفكر الس�ديد ،أن ينظروا يف األمور ويقيسوا األمور بأشباهها،
وينظ�روا يف مناط األحكام وعلل الترشيعات ،ليصلوا إىل حتقيق
املن�اط وم�دارك العلل ،ويبنوا على ذلك أحكام� ًا حتقق املقاصد

الرشعي�ة .ونحو هذه اآلية قوله تعاىل﴿ :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ﴾ [النس�اء ،]105 :فق�د
دلت اآلية عىل أن للنبي   -و ُأمتُه من بعده تبع له  -أن ينظر فيام

يع�رض عليه من قضايا الناس ،فيحكم بام يتوصل إليه اجتهاده،
إن مل يكن يف املسألة نص قاطع حتمل عليه ومثل هذه اآلية :قوله
تع�اىل ﴿ ﭭ ﭮ ﭯ ﴾ [آل عمران ،]159 :فإن املش�اورة
إنما تكون فيام حيكم فيه بطريق االجتهاد ،ال فيام حيكم فيه بطريق
الوح�ي ،إذ ال اجته�اد مع النص،وهذا م�ا كان النبي  يفعله
كام سيأيت معنا.
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وأما أدلة السنة على ذلك فكثرية ،من قوله وفعله :
أم�ا فعل�ه فم�ن ذل�ك ما ج�اء أن�ه  ق�ال ملعاذ ب�ن جبل
ريض اهلل عن�ه َّمل�ا بعث�ه إىل اليم�ن« :كي�ف تقضي إذا عرض لك
قضاء؟» قال :أقيض بكتاب اهلل ،قال« :فإن مل جتد يف كتاب اهلل؟»
قال :فبس�نَّة رس�ول اهلل  قال« :فإن مل جتد يف س�نة رس�ول اهلل
وال يف كتاب اهلل؟» قال :أجتهد رأيي وال آلو ،فرضب رسول اهلل

ِ
َ
رس�ول اهلل ملا
رس�ول
 ص�دره وق�ال« :احلم�د هلل ال�ذي وفق
يريض رسول اهلل»(((.
فاحلديث ن�ص واضح جيل عىل مرشوعية االجتهاد ،حيث
اختبر النب�ي  قاضي�ه يف ط�رق القضاء لالطمئنان عىل سير
وضع�ه فيه ،فلما بني له طرق االس�تدالل وكان ثالثها االجتهاد،
رس ُه حاله.
أقره عىل ذلك ،بل َّ
((( أخرجه أبو داوود يف األقضية برقم  ،3587باب اجتهاد الرأي يف القضاء
والرتمذي يف األحكام برقم .1328 ،1327
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و َمعلوم أن إقرار رس�ول اهلل  س�نة ترشيعية ،ألن الس�نة
هي ما أضيف للنبي  من قول أو فعل أو تقرير.
وه�ذا كتقريره أصحابه الذين بعثه�م إىل بني قريظة ،وقال:
ين أحد العرص إال يف بني قريظة» فأدرك بعضهم العرص
«ال ُي َص ِّل َّ
يف الطري�ق ،فقال بعضهم :ال نصليّ حت�ى نأتيها ،وقال بعضهم:

ب�ل نصلي ،مل يرد ذل�ك من�اَ ،ف ُذ ِكر للنب�ي  فلم يعنِّ�ف أحد ًا
منه�م»((( يعن�ي أقره�م على اجتهاده�م ،ألن كل فري�ق أعم�ل
رأي�ه يف فه�م الن�ص ،حيث محل�ه بعضهم على ظاه�ره ،وتأوله
آخ�رون بما يواف�ق مقتض�اه ،وق�د أق�ر النب�ي  كال الفريقني
على م�ا ذه�ب إلي�ه ،ألن نص�ه علي�ه الصلاة والسلام كان
حيتمل األمرين.
((( أخرج�ه البخ�اري يف املغازي ،باب مرجع النب�ي  من األحزاب برقم
 ،4119ومواط�ن أخ�رى ومس�لم يف اجلهاد ،باب املب�ادرة بالغزو برقم
 1770من حديث عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنهام.
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وأما اجتهاده :
فق�د كان حم�ل بح�ث كبير عن�د أه�ل األص�ول خاص�ة
واحلدي�ث والفقه عامة ..وذلك حلال النبي  الذي كان مؤيد ًا
بالوحي ينزل عليه عند كل مقتىض ،فهل من حاجة له لالجتهاد،
وحاله  ما ذكر؟
كان ذلك حمل بحث متشعب عند العلامء.
وحاصله أن االجتهاد منه  إما أن يكون يف مصالح الدنيا
وتدبري احلرب واألقضية.
وإما أن يكون يف مسائل الرشع مما جيري عىل سبيل الفتوى.
أما األول :فقد أمجعوا عىل جوازه منه  ونقل اإلمجاع عىل
ذل�ك القرايف يف نفائس األصول((( ،حي�ث قال ..« :أما ما صدر
عنه عليه الصالة والسالم ـ بترصف القضاء وفصل اخلصومات،
((( .3806/9
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فمجم�ع عليه أن�ه ال يفتق�ر إىل الوح�ي وإن كان حك ً
ما رشعي ًا»
وق�ال الزركشي يف البحر املحي�ط(((« :أمجعوا عىل أن�ه كان جيوز
هل�م  -أي األنبياء  -أن جيتهدوا فيام يتعلق بمصالح الدنيا وتدبري
احل�روب ونحوها ،وقد فعلوا ذلك ،»..ونقله كذلك الش�وكاين
يف إرش�اد الفح�ول((( ،وعزا نق�ل اإلمجاع ،إىل س�ليم الرازي(((.
وابن حزم(((.
وأما الثاين :فكان حمل نظر عند العلامء ،الحتامل النظر جتويز
ذل�ك وعدمه ..أما احتامل جتويزه ،فلأن النبي  أكمل الناس
نظ�ر ًا وأعالهم بصرية ،وقد قال س�بحانه لعم�وم أويل النظر من

املؤمنين ﴿ ﯡ ﯢ ﯣ﴾ [احلشر ،]2 :ف�إذا جاز
((( .214/6

((( ص .225

((( هو سليم بن أيوب بن سليم الرازي يكنى بأيب الفتوح كان إمام ًا يف الفقه
واألصول والتفسري ولد  365هـ وتويف  447هـ .

((( اإلمام الظاهري املشهور ،اسمه عيل بن أمحد بن سعيد األندليس ،صاحب
املحلىّ واإلحكام وغريها ،ولد  384هـ وتويف  456هـ.
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ذل�ك لعم�وم املؤمنين فألن جي�وز للنب�ي  ال�ذي كان أكمل
الناس عق ً
ال واطالع ًا عىل رشائط القياس من باب أوىل(((.
وأم�ا احتمال عدم�ه ،فلأن النب�ي  غن�ي عن�ه بالوحي
ال�ذي كان يتنزل علي�ه عند كل حادثة ،ولقد ق�ال اهلل تعاىل عنه:

﴿ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ

ﭤ﴾ [النج�م:

 ،]4 ،3وحي�ث كان ق�ادر ًا على احل�ق ع�ن طري�ق الوح�ي فلم
يكن حمتاج ًا إليه.
كما أن�ه يل�زم م�ن االجته�اد ج�واز خمالفت�ه علي�ه الصلاة
والس�ـالم ،وخمـالفت�ه ال جتـ�وز ،كمـ�ا ق�ال س�بحـانـه﴿ :ﯜ
ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ﴾
[النساء ،]65 :وكام قال ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
((( وذكروا من األدلة عىل جوازه الكثري أبرزها ما ذكر ،انظر اإلهباج ،247/3
واملحصول للرازي برشحه نفائس األصول للقرايف .3796/9
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ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ﴾ [األح�زاب،]36 :
وهذا بخالفه  من سائر املجتهدين.
كما أ َّن ُه لو جاز له االجتهاد يف األم�ور الرشعية ملا احتاج إىل

أن يتوق�ف يف قضايا كثرية ما كان جيي�ب عنها حتى ينزل الوحي
كام يف مسألة الظهار واللعان إىل غري ذلك.
وإىل جتوي�ز االجته�اد له  يف أمور الشرع التي مل ينزل يف
ش�أهنا وحي ذهب مجهور العلامء ،حيث حكاه التاج الس�بكي يف
اإلهباج((( عن الش�افعي وأكثر أصحاب�ه ،وأمحد ،والقاضيني:أيب

يوسف((( ،وعبد اجلبار((( وغريهم .وقال الغزايل يف املستصفى(((:
(((  ،246/3ونح�وه يف البح�ر املحي�ط للزركشي  ،215/6واملس�تصفى
للغزايل .35/2

((( صاح�ب اإلم�ام أيب حنيف�ة ،واس�مه يعق�وب ب�ن إبراهي�م ب�ن حبي�ب
األنصاري ولد  113هـ وتويف  182هـ .

((( اهلم�ذاين ش�يخ املعتزل�ة يف عرصه ،واس�م أبي�ه أمحد بن عب�د اجلبار تويف
415هـ.

((( . 355/2
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إن�ه املخت�ار .ق�ال الزركشي(((« :ألن اهلل تع�اىل خاط�ب نبيه كام
خاط�ب عباده ،ورضب ل�ه األمثال ،وأم�ره بالتدب�ر واالعتبار،
وه�و ُّ
أج�ل املتفكري�ن يف آي�ات اهلل تع�اىل وأعظ�م املعتربين هبا،
وأجاب ع�ن قوله تع�اىل﴿ :ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ﴾ [النجم،]4 :
بأن املراد به القرآن ،ألهنم قالوا ﴿ :ﭕ ﭖ ﭗ﴾ [النحل:

 ،]103وعىل التسليم بأن الضمري يعود للنطق إال أنه ال يلزم منه
عدم جواز االجتهاد ،ألن االجتهاد الرشعي مأذون فيه ،والدليل
عليه يف اآلراء واحلروب كثري((( .ا هـ .
وق�د تق�دم نق�ل اإلمج�اع على ج�وازه يف احل�روب وأمور
الدنيا(((.
أما منعه فقد نقل عن ابن حزم حيث قال يف اإلحكام(((:
((( يف البحر املحيط .215/2
((( املرجع السابق بترصف.
((( ص .18

((( اإلحكام يف أصول األحكام  123/5وما بعدها.
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إن من ظن أن االجتهاد جيوز لألنبياء عليهم السالم يف رشع

رشيعة مل يوح إليهم فيها فهو كفر عظيم .قال :ويكفي من إبطال

ذل�ك أمره تعاىل لنبيه عليه الصالة والسلام أن يقول ﴿ :ﮮ ﮯ

ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ﴾ [األنع�ام  ،]50وبأنه ﷺ وعىل آله كان إذا س�ئل

حل ُمر((( ،ومرياث البنتني مع
ينتظر الوحي ،كام قال ذلك يف زكاة ا ُ
مج�ة ِ
وارد ٌة متي َّقنة ال إش�كال فيها،
الزوج�ة والعم((( ،وأحاديث َّ

((( حني س�ئل ع�ن زكاة ُ
عيل فيه�ا يش ٌء إال هذه اآلية
احل ُ
مر فقال« :م�ا أنزل َّ
اجلامع�ة الف�ا َّذة ﴿ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ

ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﴾ أخرج�ه البخ�اري يف التفسير برقم

 4962ومسلم يف الزكاة ،باب إثم مانع الزكاة برقم .987

((( وهو ما أخرجه الرتمذي يف الفرائض ،باب ما جاء يف مرياث البنات برقم

 ،2093وأب�و داوود يف الفرائ�ض باب ما جاء يف ميراث الصلب برقم
 1289يف قص�ة امرأة س�عد بن الربي�ع ،ويف رواية ام�رأة ثابت بن قيس

جاءت إىل النبي ﷺ بابنتني هلا وقالت :يا رس�ول اهلل هاتان بنتا ثابت بن

قي�س قتل معك يوم أحد ،وقد اس�تفاء عمهام ماهلما ومرياثهام كله فلم
ي�دع هلما ماالً إال أخ�ذه ،فام ترى يا رس�ول اهلل؟ ف�و اهلل ال ينكحان أبد ًا
إال وهلما م�ال ،فقال رس�ول اهلل  يقيض اهلل يف ذلك ،فنزلت س�ورة

النس�اء ﴿ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ﴾ فق�ال رس�ول اهلل  ادع�وا يل
امل�رأة وصاحبها ،فقال لعمهما :أعطهام الثلثني وأع�ط أمهام الثمن ،وما

بقي فلك».
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خاصها من عامها ،وناسخها من منسوخها ،ومستثناها من
يعلم ُّ
املس�تثنى منه ،علم يقني ومشاهدة يف مجيع ما أنزل عليه ا هـ هذا

ما قرره العالمة ابن حزم وارتآه(((.
ون ُِق�ل ه�ذا الق�ول ع�ن أصح�اب ال�رأي ،وع�ن كل م�ن
نفى القياس(((.
غري أن الرأي األول هو املنصور املؤيد بالعقل والنقل.
أم�ا العقل ..فإنه إذا جاز ذلك ألمت�ه من غري خالفَ ،ف َ
ألن

جي�وز له م�ن ِ
باب أوىل ملا تق�دم ،وال يمنع من ذلك م�ا ذكره ابن
ح�زم من أن�ه عليه الصلاة والسلام كان مؤي�د ًا بالوح�ي وأنه
ال يفعل إال بوحي.
((( وق�د ارتأى ه�ذا الرأي من املتأخري�ن العالمة تقي الدي�ن النبهاين كام يف
كتابه الش�خصية اإلسلامية ص  119 -108وكتب كتاب�ة قوية قيمة،
ينبغي أن تنظر.

((( حكى ذلك الزركيش يف البحر  ،214/6والش�وكاين يف إرش�اد الفحول
ص .225

االجتهاد يف اإلسالم وأهميته يف حياة املسلمني

25

ألنا نقول إن اجتهاده عليه الصالة والسالم مما أذن به الوحي
كما علمت م�ن األدل�ة ،ودل عليه الواق�ع؛ والوحي يس�دده يف
اجتهاده ،فال يقع منه اخلطأ الذي يقع من غريه كام سيأيت تقريره.
أما النقل فام وردت به األخبار يف الوقائع واألحاديث الكثرية

اآليت بياهن�ا((( واس�تدل له األم�دي((( بقوله تعاىل ﴿ :ﭭ
ﭮ ﭯ ﴾ [آل عم�ران ،]159 :قال :ألن املش�اورة إنام تكون فيام
حيك�م فيه بطريق االجتهاد ال فيام حيك�م فيه بطريق الوحي(((؛ إذ
ال اجته�اد مع النص ،ولذلك ش�اور النبي ﷺ يف حديث اإلفك
َّملا مل ينزل الوحي((( فلام نزل الوحي أقام احلد عىل من خاض فيه،
وش�اور يف اخل�روج لغزوة أح�د ،فلام أذن له باخل�روج ،وعرض
((( ص .57

((( هو س�يف الدين أبو احلس�ن عيل بن أيب عيل بن حممد اآلمدي ،األصويل
النظار له اإلحكام يف أصول األحكام وغريه ،تويف .631

((( اإلحكام يف أصول األحكام .223/4

((( كما يف س�ياق قصة حدي�ث اإلفك عند البخاري يف تفسير س�ورة النور
.8/6
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علي�ه الرجوع امتن�ع ،وقال :إنه لي�س لنبي إذا لب�س ألمته((( أن

يضعها حتى يقاتل ..إىل غري ذلك من الوقائع.
دواعي االجتهاد:

لق�د جعل اهلل تعاىل رشيعة اإلسلام حاكم�ة ملصالح العباد

والبلاد ،إىل أن ي�رث اهلل تع�اىل األرض وم�ن عليه�ا كما يشير
إىل ذل�ك قول�ه تع�اىل﴿ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ﴾
[احلج�ر ،]9 :ومقتضى حف�ظ القرآن حف�ظ العمل ب�ه ،وهو ما

يشير إليه قول�ه ﷺ« :التزال طائفة من أمت�ي ظاهرين عىل احلق
ال يرضه�م من خذهلم حتى ي�أيت أمر اهلل وهم عىل ذلك»((( .ويف

رواي�ة« :التزال طائفة من ُأ َّمتي أ ّمة قائمة بأمر اهلل ال يرضهم من
خذهل�م أو خالفهم حت�ى يأيت أمر اهلل»((( .وه�ذا يعني أن الرشع

((( أي سالحه وعدة حربه.

((( أخرجه أمحد يف املسند  351/3من مسند جابر بن عبد اهلل ريض اهلل عنه،
أخرج�ه البخ�اري يف االعتصام برق�م  7311ومس�لم يف اإلمارة برقم

 1921من حديث املغرية بن شعبة ريض اهلل عنه .واللفظ ملسلم.

((( أخرجه البخاري يف االعتصام برقم  7312ومسلم يف اإلمارة رقم 1037
من حديث معاوية .واللفظ ملسلم.
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اإلسلامي س�يظل ظاهر ًا منصور ًا ،قائ ًام بني الناس بالقس�ط ،يف
خواص أمورهم وعامها ،ودينهم ودنياهم.
وم�ن املعل�وم أن حاج�ة املس�لمني تتج�دد كل يوم وتش�تد
ملعرفة الرشيعة وأحكامها ،والس�يام فيام يس�تجد من أمرها ،وما
أكث�ر املس�تجدات ،ب�ل إن مس�تجدات األم�ة الي�وم تغلب عىل
قديمه�ا ..وذل�ك ككثير من أح�كام املعامالت املادي�ة احلديثة؛
الش�خصية منها واملرصفية ،وأحكام املعامالت املدنية يف العقود
والصناعات ،وأحكام املعامالت السياسية بني املسلمني أنفسهم
داخلي� ًا وخارجي� ًا ،وبينهم وبني غريهم س�ل ًام وحرب� ًا ،وأحكام
االتص�االت احلديث�ة وم�ا ينبن�ي عليها م�ن أح�كام يف العقود،
وإثب�ات احلق�وق وإبطاهل�ا ..إىل غير ذل�ك م�ن ن�وازل حمدث�ة،
ومس�تجدات حم ة ..تحُ ري املس�لم يف خاصة نفس�ه ،وحتير العالمِ
يرّ

إذا عرض�ت علي�ه ..والب�د للف�رد م�ن أن يعلم حك�م اهلل تعاىل
حت�ى يسير يف ضوئه ،وال بد للعالمِ م�ن أن جييب ألنه معقد أمل
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العا َّمة .وأنَّى للعالمِ أن جييب إال يف ضوء علم واسع ،وفهم ثاقب
واس�تنباط مؤص�ل ،فإن فعل ذلك كان ق�د أ َّدى واجبه وإال بقي
الف�رد أسير احلاجة إىل املعرفة ،والعالمِ أسير املس�ؤولية أمام اهلل

تعاىل الذي أخذ علي�ه العهد بالبيان ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ﴾ [آل عم�ران،]187 :
كام أنه أسير اإلجاب�ة الصحيحة حتى ال َيض�ل وال ُيضل ،وهذا
ما حيمله عىل اجلد يف الطلب واالجتهاد فيه حتى يصري جمتهد ًا.

ولوال وجود االجتهاد لكان الناس يف حرية من أمرهم ،وملا
وس�عهم أن يصدقوا صالح الرشيعة اإلسلامية لعرص احلضارة
املادية كام كان حاهلا مع احلياة الفطرية .بل لتمكن أعداء اإلسالم
م�ن صدَّ الناس عن دين اهلل :إم�ا بالتزهيد فيه ،أو بتحكيم غريه،
أو التشكيك بصالحيته ،ولكان هلم مربر من القول يستميلون به
العامة ،وبذلك تفس�د البرشية ،بل تفسد الدنيا بفساد األحكام،
وطم ،من حيث ال يش�عر
كما ه�و حاهلا اآلن ،حيث عم الفس�اد َّ
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الن�اس ،بل وهم يظنون أهنم يصلحون كما قال اهلل تعاىل ﴿ﮑ

ﮒﮓ ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜ ﮝ

ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ﴾ [البق�رة ،]12 ،11 :فه�ذه

اآلي�ة تتحدث عن واقع الناس اليوم ،ومل يكن قد ظهر تفسيرها

عن�د نزوهلا ،وصدق اهلل إذ يق�ول﴿ :ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ
ﰃﰄ ﰅﰆ ﰇ ﰈﰉ ﰊﰋﰌ﴾

[الروم.]41 :

هل�ذا كل�ه كان الداع�ي لالجته�اد اليوم أش�دَّ واحلاج�ة إليه
أل�ح منه باألمس لتع ّق ِد األمور ،وقل�ة العلامء ،مع وجود صحوة
إسلامية عارم�ة ،يوش�ك أن تطب�ق األرض إن ش�اء اهلل تع�اىل،

إن وج�دت م�ن املجتهدي�ن م�ا يبصرِّ ه�ا يف أمر دينه�ا ،وحيملها
على الس�داد يف أمرها ،وهو األمر الذي ندب إليه احلق س�بحانه

وتع�اىل بقول�ه ﴿ :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ

ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ﴾
[التوب�ة ،]122 :وه�ذا م�ا أدرك�ه علماء اإلسلام الي�وم حينما
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كانوا يف مس�توى هذا التط�ور التَّقني ،فأفادوا املس�لمني بأحكام
اإلسلام فيها ،وذلك باالجته�اد املؤصل ،يف مؤسس�ات عامة،
أو أحوال خاصة ،ومازال�وا كذلك ولن يزالوا كذلك جيتهدون،
حت�ى تك�ون الرشيع�ة حاكم�ة ،واملس�لمون عابدي�ن هلل الواحد
القه�ار ..وه�م بذل�ك حيي�ون م�ا ن�دب إليه س�لف ه�ذه األمة
الذي�ن دعوا إىل فتح باب االجتهاد لس�د حاج�ة املجتمع يف بيان
األحكام املستجدة.
الدعوة إىل االجتهاد:
فق�د ق�ال العالمة الشهرس�تاين يف ِملل�ه(((« :وباجلملة نعلم
قطع� ًا ويقين� ًا أن احل�وادث والوقائ�ع يف العب�ادات والترصفات
مم�ا ال يقب�ل احلرص والعد ،ونعل�م أنه مل ي�رد يف كل حادثة نص،
وال يتص�ور ذلك أيض ًا ،والنص�وص إذا كانت متناهية ،فالوقائع
غير متناهي�ة ،وماال يتناه�ى ال يضبطه ما يتناه�ى؛ علم قطع ًا أن
((( امللل والنحل .199/1
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االجته�اد والقي�اس واج�ب االعتب�ار حت�ى يك�ون بص�دد كل
حادثة اجتهاد» ا هـ .
وق�ال اإلمام البغوي« :عىل كافة الن�اس القيام بتعلمه  -أي
ما يبلغ رتبة االجتهاد  -غري أنه إذا قام من كل ناحية واحد واثنان
سقط الفرض عن الباقني ،فإذا قعد الكل عن تعلمه عصوا مجيع ًا
مل�ا فيه من تعطيل أحكام الرشع ،قال اهلل تعاىل ﴿ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ﴾ [التوبة.(((]122 :
وق�ال إم�ام احلرمني :إن قوام الشرع باملجتهدي�ن((( ،وقال
الغزايل يف املنخ�ول((( :االجتهاد ركن عظيم يف الرشيعة ال ينكره
ع�ول الصحاب�ة بعد أن اس�تأثر اهلل برس�وله ﷺ،
منك�ر ،وعليه َّ
وتابعهم التابعون إىل زماننا هذا .ا هـ.
((( الرد عىل من أخلد إىل األرض للسيوطي ص .69
((( املرجع السابق ص .71
((( ص .462
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ب�ل إن اب�ن سرُ اقة أحد أئمة الش�افعية جعل ت�رك االجتهاد

مؤدي ًا إىل إبطال الرشيعة ،كام نقله عنه السيوطي(((.

والنص�وص يف هذا املعنى كثرية((( ،وكلها تدل رصاحة عىل
تـعـ ُّيـن وجـود املجتهدين ،ولزوم الناس الس�عي لتحصيل علم

االجته�اد املطلق ال االجتهاد املقيد ،كام قرره اإلمام ابن الصالح
يف فتاواه((( حيث قال( :املجتهد املطلق هو الذي يتأ َّدى به فرض

الكفاي�ة ،أما املجتهد املقيد فظاه�ر كالم األصحاب أنه ال يتأ َّدى
به فرض الكفاية) ا هـ .وتبعه اإلمام النووي يف رشح املهذب(((.
ومن املعلوم أن فرض الكفاية إذا فعله البعض س�قط احلرج
عن الباقني ،فإن تركه الكل أثموا إثم ترك الفرض .ومنه نعلم أن
العلوم قسامن :فرض عني ،وفرض كفاية ،ففرض العني؛ تع ُّلم ما
((( املرجع السابق ص .70

((( انظر املرجع السابق ص .80 - 67
((( .32/1

((( مقدمة رشح املهذب .43/1
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يصح به إيامن املرء من معرفة اهلل تعاىل ،ومعرفة أسمائه وصفاته،
وتعل�م ما يتعني عىل املرء فعله كالصالة والصيام والزكاة إن كان
م�ن أهل ال�زكاة ،واحل�ج إن كان من أهل االس�تطاعة ،وأحكام
التج�ارة إن كان تاج�ر ًا ،ونح�و ذل�ك ..كما قال ابن رسلان يف
صفوة الزبد:
ففـرضـُه علم صفـات الفـرد

مع علم ما حيتـاجـه املــؤدي

مـن فـرض دين اهلل يف الدوام

كالطهـر والصـالة والصيــام

والبـيـع للمحتــاج للتـبـايع

وظاهر األحكـام يف الصنـائع

ِ
وعـلـم ٍ
مفســد
داء للقلـوب

كالعجب والكرب وداء احلسد

وما سوى هـذا من األحكـام

فـرض كفـاية عىل األنـــام

(((

وق�د اختل�ف أه�ل العل�م يف املفاضل�ة بين ف�رض العين
وفرض الكفاية.
((( مقدمة خالصة الزبد البن رسالن.وانظر مقدمة املجموع ص .25-24
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فقي�ل :إن ف�رض الكفاي�ة ه�و أفض�ل؛ ألنه ب�ه حيصل رفع
احل�رج عن اآلخرين ،فهو نف�ع متعدٍّ  ،والعم�ل املتعدٍّ أفضل من
العمل القارص ،كام هي القاعدة الرشعية.
والصحيح أن فرض العني أفضل ألن الذمة تربأ به ،وحيصل
به ختليص النفس من التفريط.
وأ َّي�ا م�ا كان اخلالف فإن فضل ال َّت َبح�ر يف العلم حتى يصري

ومهمة
مهمة األنبياء واملرسلني،
َّ
اإلنسان من أهل االجتهاد ،هي َّ
العلماء املجددي�ن ..مل�ا علمت م�ن ش�دة حاجة الن�اس إىل من

يبرصه�م بام اس�تجد م�ن أمور دينه�م ودنياهم ..ول�ن يرتك اهلل
تع�اىل عب�اده وال أمة نبي�ه صىل اهلل علي�ه وعىل آل�ه وصحبه من
قائ�م بخالف�ة النب�ي ﷺ م�ن بعده كام قال�وا( :ال خيلي اهلل زمان ًا
م�ن قائم باحلج�ة) وهذه عبارة س�ائرة عىل ألس�نة العلامء ،آخذة
مأخ�ذ القب�ول واالستحس�ان .وهو قول وجيه مأخ�وذ من قوله
« :إن اهلل يبعث هلذه األمة عىل رأس كل مئة س�نة من جيدد هلا
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دينها» كام س�يأيت بحث�ه((( .وجتديد أمر الدين لي�س إال االجتهاد
ببي�ان األح�كام الرشعية ،التي يتوقف عليه�ا صالح دين األمة،
واس�تقامتها على رشع رهب�ا .وال يق�در على ذل�ك إال العلماء
الرباني�ون الذي�ن ورث�وا عل�م النَّب�وة ،فكانوا خلفاء رس�ول اهلل
 يف أمت�ه ،كما قال عليه الصلاة والسلام« :وإن العلامء ورثة
األنبياء ،وإن األنبياء مل يورثوا دينار ًا وال درمه ًا وإنام ورثوا العلم،

فمن أخذه أخذ ٍ
بحظ وافر»((( ،والذين أخذوا بحظ وافر منه هم
الذين أخذ اهلل تعاىل عليهم العهد ل ُيبينُّنه للناس وال يكتمونه ،كام
قال س�بحانه ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ﴾ [آل عمران ،]187 :وكيف يكون البيان إال
ممن مل�ك ناصية البيان ،وكانت له احلجج واس�تقام له الربهان،
((( ص  ،68واحلديث أخرجه أبو داود يف املالحم برقم  4291واحلاكم يف
املستدرك  267/4من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه.

((( أخرج�ه أب�و داود يف برقم  ،3641والرتمذي يف برقم  2683من حديث
طويل أليب الدرداء ريض اهلل عنه.
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وه�و ذلك العامل الذي وصل إىل مرتب�ة االجتهاد ،فنفع اهلل تعاىل

به العباد والبالد.
صفة اجملتهد:

أرشنا إىل أن املجتهد هو خليفة رسول اهلل  عىل أمته ليبني

هلم رشع رهبم ،كام كان رسول اهلل  الذي جعله اهلل تعاىل مبين ًا

لكتاب�ه بقوله وفعله ،وجعل عىل لس�انه وفعله مثل ما يف الكتاب

العزي�ز من الدالئل واألح�كام ،كام قال عليه الصالة والسلام:
«أال إين أوتي�ت الكت�اب ومثل�ه مع�ه»((( .فمن يق�وم بمهمته من

هنل َّ
بعده جيب أن يكون قد َ
وعل من رشعه الرشيف؛ كتاب ًا وسنة
وإمجاع ًا وأصوالً وفقه ًا ولغة. ...

وم�ن أج�ل ذلك تواض�ع الفقهاء على أن املجته�د البد أن

يك�ون ذا صف�ات متيزه عن غيره ،وهذه الصف�ات اصطلح عىل
تسميتها برشوط املجتهد وهي رشوط عامة وخاصة.

((( أخرجه أبو داود يف السنة ،برقم  4604من حديث املقدام بن معد يكرب
ريض اهلل عنه.
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شروط اجملتهد:
أما الرشوط العامة فهي التالية:
 -1اإلسلام؛ ألن مبنى االجتهاد أمور الدين ،وغري املسلم
لي�س مؤمتن� ًا على ٍ
يشء م�ن دينن�ا ،وقد ق�ال اهلل تع�اىل ﴿ﭿ ﮀ

ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ﴾ [النساء.]89 :

 -2العق�ل؛ ألن فاقد العقل س�اقط االعتب�ار يف الرشع ،فال

اعتداد ملا يقول أو يفعل.

 -3البل�وغ؛ ألن الصب�ي ال يوث�ق بكالم�ه ول�و كان ممي�ز ًا،

حي�ث ال يمتلك العقل ال�ذي به يتم به اإلدراك والورع واخلوف

من اهلل تعاىل.

 -4العدال�ة؛ وه�ي امللكة التي حتم�ل صاحبها عىل اجتناب

الكبائر وترك اإلرصار عىل الصغائر ،والبعد عن خوارم املروءة،
فم�ن مل يكن كذل�ك ال يوثق بعلم�ه وال اجته�اده .فهذه رشوط

عامة تشرتط يف كثري من القضايا الرشعية.
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أما الرشوط اخلاصة فكثرية وأمهها ما يأيت:
 -1العل�م بأح�كام الق�رآن الكريم ،وذلك ب�أن يعرف عىل

األقل آيات األحكام معرفة تامة((( ،وإن مل يكن حافظ ًا هلا ،ولكن
أن يكون حارض البدهية الس�تحضارها ،بحي�ث يعرف مواطنها
عي ،وأن
وداللتها ،ويس�تطيع اس�تنباط األح�كام منها من غير ّ
يعرف منها العام من اخلاص ،والناسخ من املنسوخ واملجمل من
املبني ،واملطلق من املقيد ،والظاهر من املؤول ..إىل غري ذلك من
علوم القرآن الكريم التي يفتقر إليها االستدالل.
 -2العل�م بأحادي�ث األح�كام على غرار ما س�بق يف آيات
األح�كام ،وزي�ادة عىل ذلك يع�رف الصحيح منه�ا والضعيف،
واملحت�ج ب�ه منه�ا م�ن غيره ،ويكف�ي املجته�د م�ن أحادي�ث
األحكام ،ما حواه كتاب احلافظ ابن حجر املس�مى :بلوغ املرام،
((( وه�ي نحو مخسمائة آية عىل التحقي�ق عند أهل العلم وقي�ل إن حتديدها
بذلك غير صحيح ،ألن األحكام تؤخذ من أمره وهنيه ووعده ووعيده

وقصصه وأمثاله ،وهي بذلك تشمل القرآن كله.
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مهمة حتى ينري لنفس�ه طريق
أو نح�وه .ومعرفة املجتهد بالس�نة َّ
االجتهاد ،وإال فال س�بيل إىل ذلك ،يقول إمام احلرمني يف س�ياق

تع�داده لشروط املجتهد :معرفة الس�نن فهي القاع�دة الكربى،
فإن معظم أصول التكاليف متلقى من أقوال الرس�ول ﷺ وعىل
آل�ه وأفعاله وفن�ون أحواله ،ومعظم آي الكتاب ال يس�تقل دون
بيان الرس�ول ،قال :ثم ال يتقرر االس�تقالل بالس�نن إال بالتبحر
يف معرف�ة الرج�ال ،والعل�م بالصحي�ح م�ن األخبار والس�قيم،
وأس�باب اجلرح والتعديل ،وما عليه التعويل يف صفات األثبات
من الرواة الثقات ،واملسند واملرسل والتواريخ التي يرتتب عليها
استبانة الناسخ واملنسوخ .ا هـ(((.
ومعن�ى ه�ذا أن يكون املجته�د ذا دراية تام�ة بعلم احلديث
متن� ًا وإس�ناد ًا ،ألن احلديث ش�ارح للق�رآن ومبينّ ل�ه ،وحاجة

القرآن إليه ش�ديدة ،لذلك من مل يدر بالسنة يقع يف األخطاء التي

((( الغياثي ص .180
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ال تغتف�ر ،ولذل�ك يقول الش�افعي رمح�ه اهلل تع�اىل« :ومن تعلم
احلديث قويت حجته»(((.
 -3أن يع�رف مس�ائل اإلمجاع واخلالف معرف�ة تامة ،حتى
ال خيرق اإلمجاع أو يدَّ عيه فيام ليس فيه ،ويكفي من ذلك اطالعه

بفه�م وكثرة مراجعة للكتب التي بينت ذلك ،ككتايب ابن املنذر،
وابن حزم ،أو موسوعة اإلمجاع لسعدي أبو جيب.
 - 4العل�م بلس�ان الع�رب لغ�ة ونح�و ًا ورصف� ًا وبالغ�ة،
معرف�ة يمي�ز هب�ا دالالت األلف�اظ اللغوي�ة والرتكي�ب اجلملي
واجل�ذري ،ويعرف منه�ا احلقيقة واملجاز ،ألن�ه إن مل يكن عارف ًا

بذل�ك مل هيت�د لدالل�ة ال�كالم ،وال يع�رف فح�واه وال حلن�ه،
وال متعلقات األلفاظ.
 -5معرف�ة أص�ول الفق�ه معرف�ة تامة فهو من أه�م ما جيب
معرفت�ه للمجتهد لكونه أس�اس االجتهاد ،وركن�ه بل هو رشط
((( التمهيد البن عبد الرب .151/23

االجتهاد يف اإلسالم وأهميته يف حياة املسلمني

41

االستنباط ودعامته ،ولواله ملا متكن العلامء من نصب األدلة عىل
مدلوالهتا ،وملا متكنوا من استنباط األحكام منها(((.
فه�ذا أه�م م�ا جيب من الشروط مل�ن يمك�ن أن يتأتى منه
االجته�اد املطل�ق يف عل�م الشرع ال�ذي تبرأ ب�ه ذم�ة املجتمع
املس�لم ،حي�ث يمك�ن للمجتهد أن يعم�ل رأيه فيام ين�زل باألمة
من نوازل ،فيبني حكم اهلل تعاىل فيها ،ويستند إىل ذلك املسلمون
يف دينهم ودنياهم.
فإن مل يتأهل بمثل هذه املعارف العلمية األساسية لالجتهاد،
فإن�ه إن ح�اول االجتهاد س�يقع يف املحذور وال بد ،ألنه س�يبني
حك ً
ما على مقدمات غير يقيني�ة ،أو مقدم�ات مغلوط�ة ،فينتج
((( انظ�ر ه�ذه الشروط وغريه�ا يف كت�ب األص�ول يف مبح�ث االجته�اد،
وال س�يام الكتب التي عنيت باالجتهاد ،ككت�اب تبصري النجباء بحقيقة
االجته�اد والتقليد والتلفي�ق واإلفتاء للحفناوي  58 - 51وكتاب الرد

عىل م�ن أخلد إىل األرض للس�يوطي  176واالجتهاد للدكتور حس�ن

هيت�و ص  .31 - 17وغريه�ا .وهن�اك رشوط أخ�رى أعرضت عنها،

لعدم أمهيتها.

42

االجتهاد يف اإلسالم وأهميته يف حياة املسلمني

م�ن ذل�ك الزلل ،وال يق�ال عندئذ ،إن�ه اجتهد وأخط�أ فال حيرم
م�ن األجر ،وقد يس�تدل لذلك بحديث مس�لم((( عن عمرو بن
العاص ريض اهلل عنه أنه س�مع رس�ول اهلل ﷺ يقول« :إذا حكم
احلاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران ،وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ
فل�ه أج�ر»؛ ألنا نقول إنام يؤج�ر إذا كان قد اجته�د وعنده أهلية
االجته�اد ،أما إذا ع�ري عن ذلك ،فإنه يقحم نفس�ه فيام ال يعنيه
فيضل ويضل كام أخرب النبي ﷺ فيام أخرجه البخاري ومسلم

(((

م�ن حديث عمرو ب�ن العاص ريض اهلل عن�ه أن النبي ﷺ قال:
«إن اهلل ال يقب�ض العل�م انتزاع ًا ينتزعه م�ن الناس ،ولكن يقبض
العل�م بقب�ض العلامء ،حت�ى إذا مل يرتك عامل ًا اختذ الناس رؤوس� ًا
جه�االً فس�ئلوا فأفت�وا بغري عل�م فضل�وا وأضل�وا» ،وهذه هي
املعضلة التي يعانيها املجتمع املسلم اليوم يف مجيع البلدان ،حيث
((( يف األقضية برقم.1716:

((( البخاري يف العلم برقم  ،100ومسلم يف العلم برقم .2673
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يتس�ارع العلماء للقاء رهبم ،فال خيلفه�م يف علمهم أحد ذو بال،
فيقوم أدعياء العلم ،فيتس�لقون مناصبهم يف االجتهاد والفتوى،
وهنا يكمن خطر الضالل واإلضالل ،لذلك كله اشترط العلامء
تلك الرشوط ،وهي وإن مل تكن مستندة إىل نص ،إال أهنا مستندة
إىل الواقع واالستقراء ،حيث ال يقدر عىل االجتهاد إال من برز يف
تلك الفنون املشرتطة فإن مل يبزر فيها ،وتصدى لالجتهاد والفتوى
وهو فاقد األهلية حل البالء يف الدين والدنيا ،وما أكثر ذلك اليوم،
كام قال الناظم:
اليوم أهل البدو والقصـور

يفتـون جـرأة مع القصـور

إىل أن قال:
وربام قضـوا بال اسـتـئذان

ويف كال الفعلني ِقدْ م ًا لزما

وال إقــــــامــة وال أذان
منع ترصف بحكم ُحتام
ُ

(((

((( م�ن نظ�م بو طليحة للغلاوي املوريت�اين ص  .149والبيت األخري من
اخلالصة البن مالك ضمنها قصيدته.
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ما يكون فيه االجتهاد:
إذا عرفن�ا أن االجته�اد اصطالح� ًا ه�و «اس�تفراغ الوس�ع
ليحص�ل له ظ�ن بحكم رشع�ي» علمنا من ذل�ك أن االجتهاد
ال يكون إال فيام أشكل أمره مما مل ينص عليه دليل واضح الداللة
على امل�راد ،كام دل عىل ذل�ك حديث معاذ الس�ابق ذك�ره ،وفيه
أن النب�ي  س�أل مع�اذ ًا فق�ال« :كي�ف تقضي إذا عرض لك
قض�اء؟ قال :أقضي بكتاب اهلل ،ق�ال :فإن مل جت�د يف كتاب اهلل؟
قال :فبس�نة رس�ول اهلل قال :فإن مل جتد يف س�نة رسول اهلل وال يف
كتاب اهلل؟ قال :أجتهد رأيي وال آلو »...احلديث((( ،وهو دليل
واض�ح على أن االجتهاد ال يك�ون إال عند فق�د النص الرصيح
يف املس�ألة ،ف�إن النب�ي ﷺ أق�ر معاذ ًا على مراحل االس�تدالل
وه�ي الكت�اب ،ثم الس�نة ،ثم االجته�اد ..فهو مرحل�ة ثالثة من
مراحل االستدالل.
((( تقدم خترجيه ص .16
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وم�ن هن�ا اس�تنبط العلماء قاع�دة مط�ردة م�ن قواع�د
االس�تدالل ،وهي أنه :ال اجتهاد مع الن�ص ،واملعنى أنه إذا ورد
النص يف املس�ألة ،فكف�ى به حجة وداللة ،فلي�س للعامل أن يبذل
وس�عه الس�تنباط دليل ،ألنه إن اجتهد واس�تنبط فوافق اجتهاده
النص ،كانت احلجة يف النص ال يف اجتهاده ،فإن مل يوافق مل يعتد
بمخالفته ،فكان اس�تفراغ الوس�ع يف االجتهاد ،عندئذ رضب ًا من
رضوب العبث.
ولكن أي النص الذي ال يكون االجتهاد معه؟
واجلواب إنه النص القطعي الداللة الذي ال حيتمل التأويل،
كالن�ص عىل أن جيل�د القاذف ثامنني جلدة ،أو جيل�د الزاين البكر
مائ�ة جلدة ،أو على أن عدة املتوىف عنها زوجها إذا مل تكن حام ً
ال
أربعة أش�هر وعرش ًا ،أو عىل أن عدة احلامل وضع محلها ،أو عىل
أن الصلاة ،أو الزكاة ،أو الصيام أو احلج فرائض ...ونحو ذلك
من النصوص القطعية الداللة ،فهذه النصوص ال اجتهاد فيها.
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أم�ا االجته�اد يف فه�م الن�ص الذي حيتم�ل أكثر م�ن معنى
فه�ذا س�ائغ ،كاالجتهاد على أن الرتتيب يف الوض�وء فرض ،أو
عىل أن مس�ح ال�رأس واجب كل�ه أو ربعه أو بعض�ه ،أو عىل أن
ال�زكاة واجب�ة يف النَّ َعم الس�ائمة دون املعلوف�ة ،أو عىل أن يصيل
الصحاب�ة العصر يف بن�ي قريظ�ة أو يف الطري�ق ..إىل غري ذلك،
فه�ذا مما يس�وغ فيه االجتهاد ،ألنه اجته�اد يف فهم نص ،والنص
محال ملعان كثرية.
ولك�ن ال يك�ون االجته�اد يف ه�ذا الن�ص إال إذا وس�عه
االس�تدالل ..وذلك لقرائن ترش�ح املعنى املختار يف االستدالل
على غيره ،كأن تكون اللغ�ة تقتضي�ه ،أو الع�رف دال عليه ،أو
موافقت�ه ملقص�د ع�ام من مقاص�د الترشي�ع ،ومقابل�ه منابذ هلذا
املقصد ،أو وجود شواهد من السنة تشهد هلذا املعنى دون ذاك.
ه�ذا إذا كان االجته�اد يف فه�م النص ،ف�إن مل يكن نص من
كتاب وال سنة ،فكيف يكون االجتهاد؟ وعىل ماذا يعتمد...؟
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يكون االجتهاد حينئذ بالقياس عىل نص ،أو عىل حتقيق مناط
العلة ،أو إدراك مقصد الش�ارع يف املس�ألة ..ف ُيستخرج من ذلك

املقص�د حكم يلحق النازلة باملقصد؛ ألن االجتهاد ليس مصدر ًا

م�ن مص�ادر الترشيع بحد ذات�ه ،ولكنه اجتهاد يف إحل�اق النازلة
الت�ي ُي�راد هلا احلكم الرشع�ي ،بأحد املص�ادر الرشعية األخرى
من قياس ،أو مصلحة مرس�لة ،أو استحسان ،أواستصحاب ،أو

عمل باألصل ،أو بالعرف ،أوسد للذريعة ،أو نحو ذلك.
ف�إذا أراد املجتهد مث ً
ال أن يبحث مس�ألة مثل مس�ألة النقود
الورقي�ة الس�ائدة اليوم يف العامل أمجع؛ ليبن�ي عليها حك ًام رشعي ًا،
كإجي�اب الزكاة ،أو جريان الربا ،فلم جيد نص ًا من كتاب أو س�نة
على أن مثل ه�ذه العملة جي�ري عليها ذلك احلك�م ..احتاج إىل
معرف�ة مقصد الش�ارع من إجي�اب الزكاة؛ فيج�د أن فرضها كان
لس�د حاجة املحتاجني من املسلمني ،ملا بني املسلمني من وشائج
القرب�ى ،وتالحم الصف ،فهم أمة واح�دة ،وهم يد واحدة عىل
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من س�واهم ،وشأن األمة الواحدة أن َيعطف غن ُّيها عىل حمتاجها،
ويع�ود علي�ه مما يمل�ك ،وحت�ى ال ي�وكل الن�اس إىل ضامئرهم

يف إذكاء ه�ذا الش�عور ،جعله�ا الش�ارع فريض�ة حمكم�ة فق�ال

﴿ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﴾ [البق�رة ،]43 :وق�ال ﴿ ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﴾ [التوب�ة ،]103 :وبَّي�نَّ

مرصفه�ا فق�ال ﴿ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦﮧﮨ ﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯ

ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﴾ [التوب�ة،]60 :
وبين النب�ي ﷺ غايته�ا فق�ال :تؤخ�ذ م�ن أغنيائهم وت�رد عىل
فقرائهم(((.
فإذا أراد املجتهد أن ينظر يف حال هذه النقود التي أصبحت
متث�ل القيم�ة النقدية التي يتحقق هبا الغنى والفقر ،وس�د احلاجة
وعدمه�ا ،رأى أهنا تق�وم بدور النقدين من كل وجه ،وأن إجياب
((( أخرجه البخاري يف الزكاة برقم  ،1331و مسلم يف اإليامن برقم .19
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ال�زكاة فيها حيقق املقصد الرشعي من كل وجه ،فيس�د هبا حاجة
الفقير واملس�كني ،ويع�ان منها العام�ل عىل مجعه�ا ،ويؤلف هبا
ضعيف اإلسلام ،وتفك هبا الرقاب ،ويقىض منها دين الغارمني
وحيم�ل عليه�ا يف س�بيل اهلل ،ويوصل هبا ابن الس�بيل ،كام يكون
كل ذل�ك م�ن النقدين وس�ائر األموال الزكوية ..ث�م ينظر إىل ما
يرتكه عدم إخراجها منها ،من أثر يسء يف املجتمع املسلم ،فيجد
اآلثار السيئة املرتتبة عىل عدم إخراج الزكاة كلها جمتمعة يف القول

بعدم وجوب ال�زكاة فيها ،حيث يتغلب الش�ح والبخل واألَ َثرة
على نفس املس�لم ،وحي�رم الفقري واملس�كني واملؤل�ف والغارم،
واملجاهد ،وابن السبيل..ومن يف حكمهم وهؤالء مجيع ًا من أفراد

املجتمع املس�لم الذي له حق عىل أخيه املس�لم كام قال اهلل تعاىل:
﴿ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﴾ [املعارج:

 ،]25 ،24فإذا مل يعط ما يس�د حاجته م�ن هذا النقد فام هو احلق
إذن؟ فيضطر عندئذ إىل اخلروج عىل املجتمع املسلم بحد السيف
قاطع ًا ،أو بجنح الليل س�ارق ًا ،وقد تكون حاجته مربرة له ذلك،
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وع�اذرة له ع�ن إقامة احلد كما كان احلال عام الرم�ادة ..فعندئذ
ال يس�ع املجته�د إال أن يق�ول :إن العملة الورقي�ة نقد جتب فيها
الزكاة كام جتب يف النقدين س�واء بسواء ،وذلك ملا رأى من العلة
املوجبة إلجياب الزكاة يف النقدين ،املوجودة يف النقود الورقية.
الرب�ا فيها كام جي�ري يف الذهب
ويق�ال مث�ل ذل�ك يف إجراء ّ

والفض�ة .فإن املجتهد إذا نظر إىل مقصد الش�ارع من إجراء الربا
يف النقدين ملا فيهام من معنى الثمن َّية ،والتي جيب أن ال يكون فيها

تغاب�ن ،وال اس�تغالل وال انتهازي�ة ،فحرم كل وس�يلة تؤدي إىل
ذلك وسمى ذلك الفعل ربا ،آذن اهلل متعاطيه باحلرب ،واملحق،
ملا فيها من االس�تطالة على خلق اهلل تعاىل واس�تغالهلم ،واخللق
كله�م عياله ،فحرم التظامل بينهم كام حرمه عىل نفس�ه ..فإذا نظر
املجته�د إىل هذه املع�اين يف النقود الورقية ،وجده�ا بعينها كام يف
الذه�ب والفضة ،فال يس�عه إال أن جيري فيها الربا كام أجراها يف
الذهب والفضة ،وسائر األصناف الربوية.
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وإذا س�أل الق�ارئ م�ا الداع�ي لالجته�اد يف هذه املس�ألة،

والعرف يسمي مثل هذه العملة نقد ًا كام يسمي الذهب والفضة؟
فلماذا ال يك�ون حكمهما واحد ًا من غير نظر واس�تدالل؟ فإن

الش�ارع ق�د حكَّ�م العرف يف كثير م�ن األح�كام ،وجعله أحد
املصادر الرشعية .كام قالوا:
والعرف يف الرشع له اعتبار

لـذا عليه احلكم قـد يــدار

فاجلواب :أن الداعي لذلك موجود ،وهو أن النص الرشعي
يف حك�م الرب�ا ذكر الذهب والفض�ة لكوهنام النقدين الس�ائدين
يف التعام�ل ،وق�د اختفى التعامل هبما اليوم ،وح�ل حملهام النقد
الورقي وليس فيه نص ،فهل يلحق بام فيه نص؟
اإلجاب�ة على ذل�ك حتت�اج إىل نظ�ر واس�تدالل ،وذلك هو
االجته�اد ال�ذي حتتاج�ه األم�ة ،فل�و مل يق�م املجته�دون بالنظر
واالس�تدالل يف ه�ذه املس�ألة لوق�ع الناس يف حرية م�ن أمرهم،
وكان�وا يف حرج عظيم ،فلام اجته�د املجتهدون وبينوا حكم هذه
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املسألة ،مل يبق بعد ذلك حرج ،وأصبح املسلم مستبني احلق ،فهو
عىل بصرية من أمره ،بفعل املجتهدين أثاهبم اهلل تعاىل.
وكم يف الساحة من مسائل حتتاج إىل مثل هذا االجتهاد؟!
فلو نظرنا إىل املجال املايل فقط ،لوجدنا أن قضاياه املعارصة
كله�ا ،إنام قامت ،وتقوم ،وس�تقوم كذلك على عمل املجتهدين
املعارصين.
وهذه املجامع الفقهية العاملي�ة واإلقليمية أيض ًا ،واملصارف
اإلسالمية ،تعقد كل سنة عدة مؤمترات وندوات ،لتناقش قضية
أو ع�دة قضايا فتخرج بق�رارات أو توصيات متثل صورة مرشقة
م�ن صور االجتهاد اجلامعي ،وهو أنف�ع وأصلح أنواع االجتهاد
كام سيأيت بيانه.
وحاج�ة األمة يف االجتهاد ال تقترص عىل اجلانب املادي ،بل
كل جوان�ب احلياة من الع�ادات والعبادات ،حتتاج األمة فيها إىل
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اجتهاد حيل ما أش�كل منها :فالطب ،وعقود املعامالت ،وقضايا
االتصاالت ،واألحوال األرسية ،واألمور املرصفية ،واجلنايات،
وقضايا الس�لم واحلرب ،وقضايا اإلرهاب ،والسياسة الرشعية،
واهلندس�ة الوراثي�ة ،واخل ْل�ق اجلين�ي ،وأم�ر العومل�ة ،وأح�كام
املواقي�ت اهلاللي�ة ،ووض�ع اجلالي�ات اإلسلامية يف البالد غري
اإلسالمية...إىل غري ذلك من القضايا املختلفة.
كل ذل�ك حيت�اج إىل اجته�اد ف�ردي ومجاع�ي ،وذل�ك
حلاج�ة املس�لمني ملعرف�ة األح�كام الرشعي�ة املرتتبة على ذلك،
ألهن�ا تعنيه�م ،ولي�س فيها نص�وص فقهي�ة يرجع إليه�ا ،فض ً
ال
ع�ن أن يك�ون فيه�ا نص�وص رشعية واضح�ة الداللة تس�تنبط
أحكامه�ا منه�ا ،واملس�لمون متعب�دون أن ال يقدم�وا على ٍ
يشء

م�ن أم�ر دينهم ودنياه�م إال وهم يعلم�ون حكم اهلل تع�اىل فيه،
ف�كان لزام� ًا على املجتهدي�ن أن يبين�وا هل�م األح�كام الرشعية
بطريق االستدالل.
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أنواع االجتهاد:
االجتهاد نوعان:
 -1اجتهاد فردي.
 -2اجتهاد مجاعي
أما االجتهاد الفردي:
فهو الذي يكون من املجتهد عند نزول احلاجة به لنفس�ه أو
وخواصها ،وقد
غيره ،وهو مطل�وب خاصة يف صغار األم�ور،
ّ
مارس�ه املجتهدون يف الس�ابق بكثرة كاثرة ،ف�كان كل من نزلت
ب�ه حاجة ،وعنده ملك�ة االجتهاد ،اجتهد رأي�ه ومل يأل ُجهد ًا يف
ذل�ك ،فيفتي نفس�ه أو غريه بام توصل إليه اجته�اده كام قال عليه
الصالة والسلام لوابصة بن معبد ريض اهلل عنه وقد جاء يس�أله
عن البر واإلثم؟ فقال علي�ه الصالة والسالم«:اس�تفت قلبك؛
البر ما اطمأنت إليه النفس ،واطمأن إليه القلب ،واإلثم ماحاك
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يف النفس وتردد يف الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك»((( ،وكام أقر

النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وس�لم بذلك معاذ ًا ،وأقر
الصحابة الذين ذهبوا إىل بني قريظة ،فإن كل واحد اجتهد رأيه،
ومل يقل�د أح�دٌ أح�د ًا ،ألن املجتهد ال جيوز أن يقل�د جمتهد ًا آخر،

ف�إن ق ّل�ده مل يكن جمتهد ًا ،وكام قال عم�ر ريض اهلل عنه لرشيح يف
كتابه له بالقضاء« :انظر ماتبينَّ لك يف كتاب اهلل تعاىل ،فال تس�أل

عنه أحد ًا ،وما مل يتبني لك يف كتاب اهلل فاتبع فيه س�نة رس�ول اهلل
 صلى اهلل علي�ه وعىل آله وصحبه وس�لم  -وما مل يتبني لك يفالسنة فاجتهد رأيك»(((.
وه�ذا النوع من االجتهاد تكثر احلاجة إليه ،وقد ال يعذر فيه
أح�د من املس�لمني ،فإن املس�لم مث ً
ال إذا مل يع�رف القبلة ،وجب
عليه االجتهاد بالعالمات الدالة عليها واجتهد وصلىَّ  ،وال جيوز
((( أخرج�ه أمح�د يف املس�ند  228/4وغيره ،وه�و حديث حس�ن ،حس�نه
النووي يف رياض الصاحلني ص .254

((( إعالم املوقعني البن القيم .63/1
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له أن يصيل بغري اجتهاد ،وإذا مل يعرف دخول الوقت وجب عليه

ٍ
ب�ورد أو عمل ،وتبع ما أداه إلي�ه اجتهاده ،وإذا
أن جيته�د كذلك
أش�كل عىل الس�جني مثلا دخول ش�هر الصوم ،اجته�د كذلك
وصام بحس�ب اجته�اده ،وإذا اش�تبه ماء طهور بماء غري طهور
أو متنج�س ،اجتهد كذلك ليميز امل�اء الذي يصح به الطهور من
غيره ،بقرينة ترش�ده إىل ذلك .إىل غري ذلك م�ن صور االجتهاد
الت�ي تلزم املس�لم يف خاصة نفس�ه حت�ى تصح ل�ه عبادة..فإذا مل
يفع�ل ذل�ك مل تصح عبادت�ه ،وكان متهج ًام عىل العب�ادة ،مأزورا
غري مأجور.
وهذا كله دليل عىل طلب الشارع من املسلم أن يكون جمتهد ًا
غير مقل�د ،وإن أب�اح له التقلي�د يف كثري من القضاي�ا ،إال أنه قد
ألزم�ه االجتهاد يف قضاي�ا أخرى هي أيض ًا كثيرة ..وذلك حتى
ال يك�ون إ َّمع�ة يتبع كل ص�ادر ووارد ،فذلك ش�أن من مل يو ِّطن
نفسه عىل معايل األمور ،وهو أمر ال يرتضيه اإلسالم من املسلم.
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وأما االجتهاد اجلامعي:
فه�و م�ن األمهي�ة بمكان ألن�ه غالب ًا م�ا يكون عن�د النوازل

الكبار ،التي حتتاج إىل تضافر اجلهود ،واملش�ورة يف الرأي ،ومجع
العقول ،ل ُيس�تخلص منه�ا جمتمعة رأي واحد .وه�ذا أهم أنواع
االجته�اد ،متس حاجة املجتمع املس�لم إليه يف كل زمان ومكان.
وقد كان هذا النوع يف عرص صاحب الرسالة ﷺ كام كان االجتهاد

الف�ردي عىل حد س�واء .فإنه ﷺ كان إذا نزلت باملس�لمني نازلة
احتاج�ت إىل أراء العقلاء مجعهم وش�اورهم يف األمر ،وخلص
إىل م�ا اقتضته املش�ورة ،وهذا ه�و االجتهاد الناج�ح الصحيح،

وذل�ك تنفيذ ًا ألمر اهلل تعاىل الذي خاطبه بقوله﴿ :ﭭ ﭮ

ﭯ ﴾ [آل عمران ،]159 :وحتقيق ًا خلاصية املجتمع املسلم التي
عرب عنها القرآن الكريم بقوله ﴿ :ﮞ ﮟ ﮠ ﴾ [الشورى:

 ،]38واحلوادث يف هذا كثرية ال تنحرص .فقد كان مثل ذلك ،يف

أم�ر املواجه�ة يف ب�در ،ويف أرسى بدر ،ويف اخل�روج ألحد ،ويف

كيفية مواجهة األحزاب يوم اخلندق ،ويف شأن تفكيك األحزاب
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بإعط�اء بعضه�م بعض ًا م�ن ثامر املدين�ة ،ويف حادث�ة اإلفك ،إىل
غري ذلك.
ف�كان ﷺ يفع�ل ذل�ك ليس� َت َّن ب�ه َم�ن بع�ده يف االجته�اد

واملش�اورة ،وإال فقد كان اهلل ورسوله غنيان عنها كام قال احلسن
البصري((( رمحه اهلل تع�اىل ،فعنده من الوحي ما يؤيده ويس�دده
ويرشده .وبالفعل سار عىل هنجه أصحابه من بعده ،وعىل رأسهم
اخللفاء الراش�دون الذين كانوا إذا ن�زل هبم أمر مجعوا املهاجرين
واألنصار ،وتش�اوروا وخلصوا إىل رأي مجاعي ،كام كان من أمر
البيعة ،وأمر قتال أهل الردة ،ومانعي الزكاة ،ومجع القرآن ،وأمر
اخلالفة ،ومسائل من اجلد واألخوة ،والقدوم إىل بلد الوباء...إىل
غري ذلك من األمور التي كانت حتتاج إىل مجع اآلراء ،واس�تقراء
النصوص ،واس�تنباط األحكام ،فكان الرأي يأيت صائب ًا س�ديد ًا
ال يعقبه ندم ،وال تعتوره مز َّلة.
((( انظر أخالق النبي ﷺ يف القرآن والسنة للباحث .1206/ 3
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وق�د كان هذا األس�لوب يسير ًا عىل اخللف�اء ووالة األمور
يلت�ف هبم أهل احل�ل والعقد م�ن العلماء املجتهدين من
الذي�ن
ُّ
أهل البلد الواحد غالب ًا ،لكنه عزيز عىل غريهم من س�ائر العلامء
املجتهدي�ن؛ الله�م إال أن يكون�وا أه�ل بلد واح�د ،أو أن تنترش
النازلة يف أقطار العامل اإلسلامي خلطرها فيجتهد كل واحد عىل
انف�راد ،فلا خيتلف اجتهاده�م يف ذلك ،كام كان من مس�ألة فتنة
خلق القرآن ،ومس�ألة القدر ،ومس�ألة املس�ابقات عبر القنوات
الفضائية التي انترشت حديث ًا.
فإن مثل هذا االجتهاد يم ِّثل لون ًا من ألوان االجتهاد اجلامعي،
التف�اق آرائهم فيه ،لكنه اجتهاد متواط�ئ ،بمعنى أن اجتهادهم
تواطأ واتفق عىل ذلك الرأي ،من غري أن جيمعهم مكان أو زمان
أو تنظي�م معني.أما مع غري والة األمور ،ف�إن اجتامع املجتهدين
م�ن علماء اإلسلام يف صعيد واحد لبحث مس�ألة َّم�ا قد يكون
عسري ًا جد ًا ،ولذلك مل يعهد يف التأريخ مثله فيام أعلم.
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وم�ن هنا نازع م�ن نازع يف دع�وى اإلمجاع ،حت�ى ن ُِقل عن

اإلمام أمحد أنه قال« :من ادعى اإلمجاع فقد كذب ،وما يدريه لعل

الن�اس اختلفوا يف ذل�ك»((( ،ومعلوم أن اإلمج�اع إنام هو أثر من
آثار االجته�اد؛ ألنه من األدلة االجتهادية وليس من النصوص،
وإن كان مس�تنده ن�ص أو قي�اس ..ألن�ه إنما حيت�اج إلي�ه حينما

ال يك�ون يف املس�ألة نص رصيح ،فنحتاج عندئذ إىل االس�تدالل

هل�ا بطري�ق القي�اس أو العلة أو نح�و ذلك ،فيجتم�ع الرأي عىل
ُم�درك العلة ،ويتفق الرأي عىل قول واح�د فيها ،فيكون إمجاع ًا،
وسواء كان االتفاق ملجتمعني أو متباعدين إذا علمنا برأهيم ،وإن

كان علمن�ا برأهي�م َم َع التباع�د فيه عرس ،كما أن إحاطتنا بجميع

العلامء املجتهدين فيه ُبعد ،إذ قد يكون من العلامء املجتهدين من
مل يشتهر ،فلو اشتهر وخالف ،مل تعد املسألة إمجاع ًا ،ألن اإلمجاع:

«ه�و اتفاق جمتهدي األمة بعد وف�اة نبيها يف أي عرص كان ،وعىل

أي أمر كان»(((.

((( نقله ابن حزم يف املحىل .365/9

((( انظر مجع اجلوامع البن السبكي .176/2
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غري أننا ال نسلم بمنازعة من نازع يف اإلمجاع ،ألننا ال نشرتط
لصحت�ه االجتامع احلسي يف صعيد واحد ،وإنما أن جيتمع رأهيم
ولو مع تباعد أجسادهم ،فإن االطالع عىل اآلراء سهل .فقد كان
العلامء يرحلون ،ويرتاس�لون ،وتش�يع عنهم الفت�اوى واألخبار
واملواق�ف واملؤلف�ات ،وإن مل تك�ن هناك وس�ائل اتصال حديثة
كام ه�و اآلن ،فقد كانت مهمه�م عالية ،فهي أقط�ع وأبلغ وأنفع
م�ن وس�ائل االتص�ال ،فاملس�ائل العلمي�ة ،واألخبار السياس�ية
واالجتامعي�ة مل تك�ن ختفى مع تباعد األرج�اء ،ومع تلك اهلمم،
فام من عامل من علامء اإلسلام املش�هورين إال وقد جاب األرض
يف السماع والرواية ،وما من عامل إال وكاتب غريه يف س�ائر البالد
التي تبلغها أكباد اإلب�ل ،أو أكباد الرجال .وانترشت كتب الكل
لل�كل ،فالبحث الفقهي ال حتويه ح�دود ،وال تقف دونه موانع،
مرشقي
ومن هنا اش�تهرت مس�ائل كثرية يف اإلمجاع مل ينازع فيها
ٌ

مغربي� ًا ،وال العك�س ..فعلمنا من ذل�ك أن االجتهاد مل يقف يف
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أي ي�وم ،ول�ن يقف كذلك مادام هلل علامء ،وه�م باقون ما بقيت
الس�موات واألرض كام برش النبي ﷺ بذلك حني قال« :التزال
طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأيت أمر اهلل وهم ظاهرون»((( ،وقد
فسرَّ اإلمام البخاري هذه الطائفة بأهنا أهل العلم.
ولك�ن مع ذل�ك كله فإنا نرى ونلم�س أن إمكانية االجتهاد
اجلامعي اليوم هي أيرس منه يف السابق ،بسبب توافر هذه الوسائل
احلديثة ،وقيام املؤسس�ات العلمية وغريها بدور املنظم واملهيئ،
فانتشرت لذل�ك املجام�ع الفقهي�ة ،واملؤسس�ات العلمي�ة يف
كثير م�ن البالد اإلسلامية وغريها ،فام هيتم املس�لمون ألمر إال
دع�ت هذه املؤسس�ات العلامء لالجتامع لبحث ما هيم املس�لمني
فتعق�د مؤمت�رات رس�مية ،أو غير رس�مية ،يكتبون فيه�ا أبحاث ًا

علمية ويناقش�وهنا مناقش�ة مجاعية ،ويتبادلون اآلراء ،ويوردون
((( أخرج�ه البخ�اري يف االعتصام برقم ق�ول النبي ﷺ« :التزال طائفة من
أمت�ي» ،ومس�لم يف اإلم�ارة برقم  1921م�ن حديث املغرية بن ش�عبة

ريض اهلل عنه.
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االعرتاض�ات ،وجييب�ون عن الش�بهات ،ثم يص�درون عن رأي
واحد يس�مى قرارات ،أو توصيات .وإذا احتاجت تلك املسائل
إىل زي�ادة بح�ث عق�دوا هل�ا ن�دوات ،أو أجلوه�ا إىل مؤمت�رات
أخ�رى قادم�ة ،حتى يتمحص ال�رأي ،وتقوى احلج�ة .فهذا هو
االجتهاد اجلامعي.
يسير ،وب�ه
وم�ن هن�ا ن�درك أن االجته�اد اجلامع�ي الي�وم
ٌ

تنجلي ُمدهلَّم�اَّ ت الن�وازل املختلف�ة ،وال أدل على ذل�ك أكثر مما
أنتجه جممع الفقه اإلسلامي العاملي ،ال�ذي ترعاه منظمة املؤمتر

اإلسلامي العاملي الذي أنش�ئ عام  1401هـ 1981م ،والذي
يضم صفوة كبرية من علامء األمة اإلسلامية من أعضاء دائمني،
وخبراء متخصصني؛ فقه�اء واقتصاديين وأطباء..وقد عقد إىل
الي�وم واح�دا وعرشي�ن مؤمتر ًا عاملي� ًا ناقش فيها أكث�ر من مائتي
موض�وع ،وأص�در نحو مائت�ي ق�رار((( حتى اآلن بعد مناقش�ة
((( منها نحو أربعني قرار ًا بالتأجيل.
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مئات األبحاث ،يف مواضيع خمتلفة ،ح َّلت جانب ًا كبري ًا من قضايا
األمة التي احتاجت فيها إىل بيان حكم اهلل تعاىل يف تلك القضايا.
ناهي�ك ع�ن جمم�ع الفق�ه اإلسلامي التاب�ع لرابط�ة الع�امل
اإلسالمي ،وجممع البحوث اإلسلامية التابع لألزهر الرشيف،
وجممع الفقه اإلسالمي يف اهلند ،وغريها.
فف�ي كل منها مس�ائل كثيرة اجته�د فيها العلماء وخرجوا
منه�ا بق�رارات صائبة ،نافع�ة لألمة .وم�ا كان لالجتهاد الفردي

أن حيق�ق ح ً
ال مقب�والً ملثل ه�ذه القضايا ،وذلك إ َّم�ا لعدم متكن

كل جمته�د م�ن أولئ�ك العلماء م�ن اإلحاط�ة بمجم�وع تل�ك
القضاي�ا املختلف�ة ،أو لعدم االعتماد عليه منف�رد ًا ،مع اختالف

النزع�ات ووجه�ات النظ�ر واملصال�ح املختلف�ة ،كمس�ألة
ربا النقود الورقية مثالً.
ونس�تنتج من ذلك أن االجتهاد اجلامعي حيل مش�اكل األمة
الفقهي�ة والفكري�ة ،فعلى األم�ة أن تعنى به عناية كبرى لتخرج
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م�ن أزماهت�ا الفقهي�ة ومش�اكلها الفكري�ة ،ف�إن آراء املجتهدين
إذا اجتمع�ت كان�ت إىل الص�واب أق�رب ،وكان احتمال اخلط�أ

فيه�ا أبع�د ،كما يرش�د إىل ذل�ك قول�ه ﷺ« :ال جتتم�ع أمت�ي
عىل ضاللة»(((.

ويف رواية« :ال جيمع اهلل هذه األمة ،أو قال :أمتي عىل ضاللة

ش�ذ َّ
أبد ًا ،فاتبعوا الس�واد األعظم ،فإنه من َّ
شذ يف النار»((( .قال

الرتمذي :وتفسير اجلامعة عند أهل العلم هم أهل الفقه والعلم

واحلديث .ا هـ.

والس�واد األعظم ،هي الكثرة من كل ٍ
يشء ،وهذا ما حيدث

يف هذه املؤمترات فإنه حيرضها كثرة كاثرة من علامء األمة ،وإن مل
يكونوا أغلبية ،فإن الكثرة نسبية.

((( أخرج�ه أمح�د والطبراين يف الكبري م�ن حديث أيب بصرة الغفاري.انظر
املقاصد احلسنة ص 460وجممع الزوائد .221/7

((( أخرج�ه الرتم�ذي يف الفتن برقم  ،2167واحلاكم واملس�تدرك 201/1
واللفظ له ،وقال الس�خاوي عنه :حديث مش�هور املتن وأسانيده كثرية

وشواهده متعددة يف املرفوع وغريه.
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أنواع اجملتهدين:
ينقسم املجتهدون من حيث أهليتُهم إىل أقسام هي:
 -1املجتهد املستقل.
 -2املجتهد املطلق.
 -3املجتهد املقيد.
أم�ا النوع األول :فهو الذي اس�تقل بقواعده لنفس�ه ،يبني

عليه�ا الفق�ه خارج ًا عن قواع�د املذاهب املق�ررة((( أي أنه حيرر

مذهب ًا مستق ً
ال بنفسه ،وإن كان أصل نشأته يف ظل مذهب معني،

لكنه خيرج عن ذلك بدعوى االنفراد.
وهذا النوع عزيز الوجود حيث مل يذكر من أفراده إال القليل
كاألوزاعي وأيب ثور ،والليث بن س�عد ...فه�ذا النوع وإن كان

مهيب ًا يف الس�ابق ،جلليل خطره وعدم مدعيه ،إال أنه اليوم ُيدعى
هن�ا وهناك ،إما جتاه ً
ال لرشط�ه ،أو تفادي ًا لذل�ك ،فيدعى ادعا ًء

((( الرد عىل من أخلد إىل األرض للسيوطي ص .112
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مؤسسي ًا كبعض املجامع الفقهية ،أو اللجان العلمية التي تؤصل
ترشيع ًا مستق ً
ال من مصادر االستدالل ،من غري نظر إىل املذاهب.
وه�ذا وإن كان ادع�ا ًء عريض� ًا إال أن�ه حي�وم ح�ول املذاهب إن

طوع ًا وإن كره ًا ،وال س�يام وقد برزت نامذج هلذا النوع يف بعض
الكتاب�ات املعارصة الت�ي تدعي التيسير ،والتأصيل من الكتاب
والسنة ..ويف هذا نظر ال خيفى.
وأم�ا الث�اين :فه�و ال�ذي يس�تقل بذات�ه يف االجته�اد أص ً
ال

وفرع� ًا واس�تنباط ًا م�ن األدلة ،واجل�رح والتعدي�ل ،والتصحيح
والتضعي�ف ،وفق�ه اللغ�ة ،وعلم النح�و ،وغري ذلك من س�ائر
العل�وم الت�ي حيت�اج إليه�ا ،فعنده م�ن الس�عة يف العلم م�ا ُيغنيه

ع�ن الرج�وع لغيره ،أو تقلي�د من س�واه ،ب�ل ال جيوز ل�ه ذلك

وحاله ما ذكر.
وهذا النوع نس�تطيع أن نقول بحق إن�ه عزيز الوجود حيث
ال يوجد يف الساحة من هو متأهل له ،أو من يدعيه؛ إال أن يكون
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ذا دعوى عريضة ال تس�لم له عن�د االمتحان ،وذلك لعرس حتقق
رشوط�ه يف ه�ذا العرص عصر التخصص�ات الدقيق�ة ،فلم يعد
علامؤنا اليوم موس�وعات كالعلامء الس�ابقني ،بل العامل اليوم هو
املتخصص يف فن أو جزء من فن ،فالفقيه غري األصويل ،واملفرس
والنحوي غري اللغوي ،والبالغي غريمها .واألديب
غري املحدث،
ُّ
غير املؤرخ ..وإن كانت هناك مش�اركة يف اجلملة يف فنون العلم

الواحد ،كعلامء الرشيعة ،لكن ليس�ت تلك املش�اركة الفاعلة إال
يف الن�ادر كبع�ض املحدثني الفقه�اء ،أو الفقه�اء املحدثني ..فإن
وج�د هذا النادر وانضم إىل ذلك علم النحو واللغة والبالغة مع
التمك�ن فيها ،فيمكن حتقق املجتهد املطلق فيه ،غري أننا مل نس�مع
وس ِّلم له.
من ادعاه اليوم ُ
وال يعن�ي ذل�ك أنن�ا نقف�ل ه�ذا الب�اب أم�ام أه�ل العلم،
مع�اذ اهلل ،فإننا ندع�و إىل التحق�ق بذلك ،بالتأهل له حتى يس�د
حاج�ة كبرية يف املجتم�ع ،ويوجد جمدد األمة يف ه�ذا القرن ،كام
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بشر ب�ه النبي  بذل�ك بقول�ه« :إن اهلل يبعث هل�ذه األمة عىل
رأس كل مائة سنة من جيدد هلا دينها»(((.

وق�د تعاق�ب املج�ددون يف الق�رون الس�ابقة كله�ا ،كام بني

ذل�ك الس�يوطي يف أرجوزته( :حتفة املهتدي�ن بأخبار املجددين)
وفيها يقول:

وكان عند املــائـة األوىل عمـر

خـليـفـة العدل بإمجـاع َو َقــر

ُ
ثــالث األئـمـة
وابن سـريـجٍ
ُ

واألشعــري عــده من َأ َّمـــه

والشـافعي كان عنـد الثــانيـة
ُّ

ملـا لـه مـن العلــوم السـاميـة

ٌ
سهـل أو
رابـع أو
والبـاقـالين
ٌ

االسفـرايني ُخـ ْل ٌ
ـف قد حكوا

واخلـامـس َ
احلـرب هو الغــزايل
والسادس الفخر اإلمام الرازي

ِ
جــدال
وعــدُّ ه مـا فـيـه مـن

والـرافـعـي مـثـ ُلـه يـــوازي
ُّ

ابن دقـيــق العـيــد باتـفــاق
والسـابع الـراقـي إىل املـراقـي
ُ
والثـامن َ
احلـرب هـو ال َبلـقيـني

أو حافـظ األنـام زيـن الـدين

((( أخرج�ه أبو داود يف الس�نن ،كتاب املالحم برق�م  3761من حديث أيب
هريرة ريض اهلل تعاىل عنه.
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إىل أن قال:
وهـذه تـاسـعـة املـئـــني قـد

أتت وال خُيلف ما اهلادي وعد

وقـد رجــوت َأنَّـني املجــد ُد

فيها ففضل اهلل ليس جيحــد

(((

وقد عد بعده من املجددين عىل رأس العارشة شمس الدين
الرميل الشافعي صاحب هناية املحتاج.
وعلى رأس احلادي�ة عشرة إبراهي�م ب�ن حس�ن الك�ردي
الكوراين ،املحدث املشهور عمدة املسندين.
وعلى رأس الثاني�ة عشرة الش�يخ صال�ح ب�ن حمم�د ب�ن
ن�وح الفلاين نزيل املدين�ة أو الس�يد املرتىض احلس�يني الزبيدي
صاح�ب ت�اج الع�روس ،وإحت�اف الس�ادة املتقين رشح إحي�اء
علوم الدين.
((( ذكرها كلها العاملة أبو الطيب حممد ش�مس احلق األبادي يف عون املعبود
.394 - 393/11
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وعلى رأس الثالث�ة عشرة الس�يد نذير حسين ،أو الش�يخ
حسين بن حمم�د األنص�اري اخلزرج�ي الس�عدي اليماين ،أو
الش�يخ صدي�ق حس�ن خ�ان القنَّوج�ي كما ذكر ذل�ك صاحب
عون املعبود(((.
وأم�ا بعد ذل�ك فلم أعل�م من دع�ي باملجدد .وأي� ًا ما كان
فإن�ه قد يكون أكث�ر من واحد ،وقد يك�ون يف أكثر من ختصص،
فاملج�دد يف الدع�وة ،واملج�دد يف الفق�ه ،واملج�دد يف احلدي�ث،

فإن هؤالء مجيع ًا مما يش�ملهم أم�ر الدين ،وخيدمونه َحق اخلدمة،
ويف س�احة األم�ة اإلسلامية بحمد اهلل كثري من هؤالء والس�يام

يف القطري�ن املرصي والش�امي ،وال أريد أن أذكر أسماء قبل أن
أعرف رأي غريي.
ث�م إن هؤالء يص�ح أن تس�ميهم جمتهدين ،اجته�اد ًا مطلق ًا

أو مقي�د ًا ..غير أن املتأخري�ن منه�م ،والس�يام بع�د اجللال
((( املرجع السابق.
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الس�يوطي ال َي ُع�دون االجتهاد املقيد ..وهو الن�وع الثالث الذي

أرشن�ا إلي�ه ،وه�و أن يك�ون جمته�د ًا مقي�د ًا يف مذه�ب إمام�ه،

مس�تق ً
ال بتقري�ر أصوله بالدلي�ل ،غري أنه ال يتج�اوز أدلة أصول

إمامه وقواعده(((.

وهذا النوع هو الذي يعرب عنه بالتبحر يف فقه اإلمام وتدعيمه

بدلي�ل إمام�ه أو دليله املس�تقل ،وه�ذا النوع كثير واحلمد هلل يف
املذاهب املختلفة ،وعىل مر الس�نني ،فال خيلو منه زمان ،وإن كان

قد خيلو منه مكان ،غري أن هذا النوع ال يتأدى به فرض الكفاية(((،
حيث ال يس�تطيع حل ما اس�تجد من النوازل التي ال أصل هلا يف

املذاه�ب ،لكنه يتأ َّدى ب�ه الفرض يف الفتوى ،ألن�ه ناقل مذهب

ويعتمد عليه فيه.

وه�ذا الن�وع هو ح�ال كثري م�ن علامء الي�وم ،فل�و اقترصنا

علي�ه مل نحق�ق الغ�رض للدي�ن واألم�ة ،ول�و طلبنا املس�تقل أو
((( الرد عىل من أخلد إىل األرض ص .114

((( كام نص عىل ذلك ابن الصالح وغريه ،انظر املرجع السابق.
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املطل�ق لتع�ذر علين�ا كثير ًا ،ف�كان ال ب�د إذن م�ن توفير ع�دد
م�ن التخصص�ات يكم�ل هبا دع�وى االجته�اد وهو ما يس�مى
بتجزؤ االجتهاد.
جتـزؤ االجتهاد:
أرشنا يف الس�ابق إىل أن عرصنا ه�ذا هو عرص التخصصات

الدقيقة ،وصاحب التخصص الدقيق اليوم يس�تطيع أن ُيلم إملام ًا

كافي� ًا بعنارص امل�ادة أو الفن املتخصص في�ه ،وعندئذ ُيؤنَس منه
االجتهاد يف ذلك املوضوع ،وهذا ما ُيعنى به من جتزئة االجتهاد،
وحي�ث إنه ال جيمع رشوط االجتهاد م�ن الفنون األخرى ،فهل

يص�ح منه االجتهاد وه�و مل يربز إال يف فن واح�د؟ اختلف أهل
العلم يف ذلك عىل قولني:
األول :اجل�واز ،وإليه ذه�ب الغزايل ،واآلم�دي ،والقرايف،
واب�ن القيم ،وابن اهلامم ،وابن دقيق العيد ،وابن الس�بكي ،وابن
قدامة ،والسيوطي ،وغريهم.
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الث�اين :املن�ع ،وهو ق�ول طائفة م�ن العلامء مثل الش�وكاين،

واملُّل�اّ خسرو م�ن احلنفي�ة((( قال�وا :ألن الع�امل ما مل حي�ط بأدلة
مجي�ع أبواب الفقه ومس�ائله ال يقدر عىل االجتهاد يف بعض تلك
األبواب واملسائل ،فال يثبت جواز جتزؤ االجتهاد.
أم�ا األولون فاس�تندوا لعموم قوله عليه الصالة والسلام:
«اس�تفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك»((( .فقد أمر النبي ﷺ

باستفتاء الشخص نفسه ،وليس كل إنسان يكون مهيئ ًا لالجتهاد
يف كل ٍ
يشء ،ولك�ن قد تطمئن نفس�ه حلال دون حال ،فدل ذلك
عىل جواز االجتهاد يف ذلك احلال الذي تطمئن إليه نفس�ه ،دون
ما يشك فيه أو مل تطمئن نفسه فيه ليشء.
وقال�وا أيض� ًا :إن الق�ول باملن�ع يرتت�ب علي�ه ت�رك العل�م
احلاص�ل ع�ن دليل إىل تقلي�د ،وهو خالف املعق�ول ،وألنه لو مل

((( انظ�ر االجتهاد يف اإلسلام للدكتورة نادية رشي�ف العمري ص -164
.168

((( تقدم خترجيه ص .60
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يتج�زأ االجتهاد للزم القول بعل�م املجتهد بجميع املآخذ ،ومجيع
ٍ
منتف ألن كثري ًا من املجتهدين قد س�ئل فلم
األح�كام ،والالزم
جيب ،أو أجاب بالبعض دون البعض ،فدل عىل أن ما مل جيب فيه

مل يك�ن في�ه جمتهد ًا فيه ،وما أجاب فيه كان فيه جمتهد ًا ،وقد ش�اع
عنه ذاك وذاع ومل ينكر عليه أحد(((.

وق�د ن�ص اإلم�ام الس�يوطي يف ال�رد على م�ن أخل�د إىل

األرض((( على أن عاقد األنكحة يشترط في�ه أن يكون من أهل

االجتهاد يف باب النكاح خاصة ،وكذا س�اعي الزكاة ،يشرتط أن

يك�ون جمته�د ًا يف باب ال�زكاة خاصة .وكذا كل م�ن واله اإلمام
يف جزئية معينة يشترط فيه االجته�اد املتعلق بتلك اجلزئية فقط،

وقال :هذا جمموع كالم العلامء يف ذلك .ا هـ.

وال ش�ك أن ه�ذا الق�ول ه�و األع�دل ال�ذي ال يص�ح يف

ه�ذا الزم�ان غيره ،مل�ا ذكرنا م�ن ختص�ص العلامء ،فق�د ذهب
((( االجتهاد يف اإلسالم ص .166
((( ص .96
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عصر املوس�وعات العلمي�ة اإلنس�انية ال�ذي كان س�ائد ًا يف
س�لفنا ،وقد كانوا م�ع ذلك التبحر يف كل الفن�ون أقل حاجة إىل
االجتهاد منَّا اليوم.
فنح�ن اليوم مع تش�تت العل�م بل وضياع�ه نعايش أرشاط
الس�اعة األخرية التي يقول عنها رس�ول اهلل « :إن من أرشاط
الس�اعة أن يرفع العل�م ،ويثبت اجلهل ،ويشرب اخلمر ،ويظهر
الزن�ا»((( ،ويف رواية« :من أرشاط الس�اعة أن َّ
يقل العلم ،ويظهر
اجله�ل ،ويظه�ر الزنا ،وتكثر النس�اء ،ويقل الرج�ال حتى تكون
خلمسني امرأة القيم الواحد»(((.
وكل هذه األرشاط واضحة اليوم وضوح الش�مس يف رائعة
النهار ،وال س�يام قلة العلم ،إن مل نقل رفعه ،فكيف بنا وحالنا ما
((( أخرج�ه البخاري يف العلم ،باب رف�ع العلم وظهور اجلهل برقم  80من
حديث أنس.

((( أخرجه البخاري يف الباب السابق من حديثه برقم .81
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ذك�ر ال نجيز جت�زؤ االجتهاد ،إذن لبقيت مس�ائلنا العويصة بغري
ح�ل فقهي ،لذلك كان الق�ول بجوازه هو الذي يدل عليه العقل
والنق�ل ،وما أبدع ابن القيم حني قال« :إن هذا املجتهد قد عرف
احل�ق بدليل�ه ،وقد بذل جه�ده ملعرفة الص�واب ،فحكمه يف هذا
حك�م املجته�د املطلق يف س�ائر األنواع ،وكون�ه ال يعلم أمارات
غريه�ا ال مدخ�ل ل�ه فيه�ا ،وال يوج�ب التفاوت بينهما يف تلك
املسألة فيجوز له االجتهاد فيها كام جاز لغريه(((.
وه�ذا م�ا حيص�ل يف قضايانا العلمي�ة ،س�واء كان االجتهاد
الفردي أو االجتهاد اجلامعي.
فف�ي املجام�ع الفقهي�ة ي�وكل إىل املتخصصين يف النازل�ة
املطروحة البحث واملناقش�ة ،واملداخلة ،وصياغة القرار ،ويركن
إليه�م أكث�ر م�ن غريه�م .في�أيت الق�رار لذل�ك يف غاي�ة اإلتقان
واجل�ودة ،وذل�ك من ثمار ذلك التخص�ص الدقيق الذي ش�اع
((( إعالم املوقعني عن رب العاملني .216/4
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الي�وم ،وضاع به العلم املوس�وعي ،ولكن بق�ي منه هذا اجلزئي،
فه�و م�ن باب :إن مل يصبه�ا وابل ّ
فطل .وبذلك تق�وم به احلجة،
ويرتفع به اإلشكال ،وحتل به عقد األمور.
واهلل يقول احلق وهو هيدي السبيل.
وصىل اهلل وس�لم وبارك عىل س�يدنا حممد وعىل آله وصحبه
والتابعني.
وكان الفراغ من حتريره
ليلة االثنني  19صفر 1424هـ
املوافق  21إبريل 2003م
•

•

•

االجتهاد يف اإلسالم وأهميته يف حياة املسلمني

 -1القرآن الكريم.
 -2صحيح البخاري.
 -3صحيح مسلم.
 -4سنن أيب داود.
 -5سنن الرتمذي.
 -6مسند اإلمام أمحد.
 -7مستدرك احلاكم.
 -8معجم الطرباين الكبري.
 -9جممع الزوائد للهيثمي.
 -10املقاصد احلسنة للسخاوي.
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 -11عون املعبود رشح سنن أيب داود لشمس الدين آبادي.
 -12معجم مقاييس اللغة البن فارس.
 -13لسان العرب البن منظور.
 -14التعريفات للجرجاين.
 -15التوقيف عىل مهامت التعاريف للمناوي.
 -16اإلهباج للسبكي.
 -17إعالم الوقعني البن القيم.
 -18إحكام األحكام لآلمدي.
 -19أخالق النبي ﷺ للباحث.
 -20إرشاد الفحول للشوكاين.
 -21البحر املحيط للزركيش.
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 -22مجع اجلوامع للسبكي
 -23الغياثي إلمام احلرمني.
 -24املحصول للرازي.
 -25املحىل البن حزم.
 -26املستصفى للغزايل.
 -27نفائس األصول للقرايف.
 -28ال�رد عىل من أخلد إىل األرض وجهل أن االجتهاد يف
كل زمان فرض للسيوطي.
 -29الشخصية اإلسالمية لتقي الدين النبهاين.
 -30امللل والنحل للشهرستاين.
 -31مقدمة املجموع لإلمام النووي.
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 -32التمهيد البن عبد الرب.
 -33الزبد البن رسالن.
 -34االجتهاد والتقليد والتلفيق للحفناوي.
 -35االجتهاد للدكتور حسن هيتو.
 -36نظم بوطليحة للغالوي.
•

•

•
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 -افتتاحية

 -املقدمة

.............................................................................................

...............................................................................................

 -تعريف االجتهاد

...............................................................................

 -مرشوعية االجتهاد

 اجتهاد النبي ﷺ -دواعي االجتهاد

............................................................................

................................................................................
................................................................................

 -الدعوة إىل االجتهاد

 -صفة املجتهد

..........................................................................

.....................................................................................

 -رشوط املجتهد

..................................................................................

 ما يكون فيه االجتهاد -أنواع االجتهاد

........................................................................

..................................................................................

 -االجتهاد الفردي

...............................................................................

 االجتهاد اجلامعي -أنواع املجتهدين

..............................................................................

................................................................................

األول املجتهد املستقل
الثاين املجتهد املطلق

الثالث املجتهد املقيد

 جتزؤ االجتهاد -قائمة املصادر

.....................................................................

........................................................................
........................................................................

...................................................................................

....................................................................................

 -قائمة املحتويات

................................................................................
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صدر للمؤلِّف
 -1اإلم�ام الن�ووي وأثره يف احلدي�ث وعلومه ،ط دار البش�ائر

اإلسالمية – بريوت.

 -2أخلاق النب�ي ﷺ يف القرآن والس�نة (دراس�ة تطبيقية لقول

أم املؤمنين عائش�ة ريض اهلل تعاىل عنها « كان خلق�ه القرآن» ،ط دار
الغرب اإلسالمي  -بريوت  3جملدات.

 -3حتقي�ق وتدليل كتاب منهاج الطالبين وعمدة املفتني لإلمام

النووي ،ط دار البشائر اإلسالمية – بريوت  3جملدات.

 -4فقه الصيام يف ضوء الكتاب والسنة وفقه األئمة ،ط ديب.
 -5اخلالصة الكافية يف صدقة الفريضة ،ط ديب.
 -6منسك النساء ،ط ديب.

 -7الوقف اجلامعي وعالقته بمؤسسات النفع العام ،ط ديب.

 -8حتقيق كتاب األذكياء البن اجلوزي ،ط دار الريان  -بريوت.
 -9األسهم والسندات تصور وأحكام ،ط ديب.
 -10من فقه الوقف ،ط ديب.

 -11األبحاث املفيدة للفتاوى السديدة ،ط ديب.

 -12حتقي�ق إيضاح القواعد الفقهية للش�يخ عبد اهلل بن س�عيد

اللحجي ،ط دار الضياء الكويت.
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 -13نش�ـوة الش�جـي يف ترمج�ة ش�يخـنـا اللحج�ي ،ط دار

الضياء الكويت.

 -14حتقي�ق حديق�ة األب�رار رشح هبج�ة األن�وار ،وحضرة

األرسار ،وجمالس األذكار للشيخ عبد اهلل بن سعيد اللحجي.
 -15كشف الغطاء عن مسألة جتويز اخلطأ ،ط ديب.
 -16االجتهاد وأمهيته يف حياة املسلمني ،ط ديب.
 -17حكم خروج النساء للمساجد ،ط ديب.

 -18رؤوس األقالم يف كتابة البحوث والرسائل.
ما هو معد للطبع
 -1أثر تعدد املذاهب الفقهية عىل وحدة األمة اإلسالمية.
 -2رشح حديث إنام األعامل بالنيات رواية ودراية.
 -3فضيلة الترضع والدعاء.
 -4أحكام الرشوط الفقهية.

 -5أحكام ال ُقصرَّ يف الرشيعة اإلسالمية والقانون.
 -6البدائل املعارصة للعاقلة يف حتمل الديات.

 -7اجلناية عىل ما دون النفس أقسامها وأحكامه.
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 -8مسئولية سائق وسائل النقل اجلامعي يف قتل اخلطأ والكفارة.
 -9زواج األقارب بني الرشع والطب.

 -10التوأم املتالصق ( السيامي) وحكم فصله.

 -11العالقة بني مصارف الزكاة ومصارف األموال العامة.
َّورق الفقهي املعروف واملرصيف املنظم.
 -12الت ُّ

 -13أوج�ه االختلاف بني الصكوك والس�ندات بين النظرية

والتطبيق.

 -14حقوق االرتفاق يف الرشيعة اإلسالمية.
 -15االستثامر يف الوقف ويف غالته وريعه.
 -16املؤسسة الوقفية أحكامها ونظامها.

 -17فقه العمران والبنيان.

 -18نظرة اإلسالم إىل اآلثار داللة وقيمة.
 -19قرص الصالة ومجعها يف النسك.

 -20ب�ذل املاع�ون يف حك�م االغتس�ال م�ن احل�دث األكبر

بالصابون.

 -21خصائص املذهب الشافعي الترشيعية.

 -22املذهب القديم للشافعي وعالقته بمذهب اإلمام مالك.
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 -23قطوف من مناظرات الشافعي.

 -24زكاة األصول الثابتة إشكاالت ومعاجلة.

 -25معايري التميز بني العقود الصورية والعقود احلقيقية.
 -26مضامني االجتهاد يف حتقيق املناط.

 -27التعرف عىل املش�اكل الرشعية التي تواجه الوقفي يف دولة

اإلمارات العربية املتحدة.

 -28العقود الصورية وأحكامها الفقهية.

والس�لم امل�وازي وتطبيقات�ه يف املؤسس�ات املالية
الس�لم َّ
َّ -29

اإلسالمية.

السلم وتطبيقاته املعارصة.
َّ -30

 -31واقع الصناعة املالية وما حتتاجه يف احلارض واملستقبل.

 -32أسس االنطالق بديب عاصمة لالقتصاد اإلسالمي.

 -33رشوط الفتوى وضوابطها وصفات املفتي ومؤهالته.

 -34ربا القرض عند السادة الشافعية مفهومه وحكمه.

 -35أصول مذهب مالك.

 -36أصول اإلمام أمحد بن حنبل الفقهية.

 -37حقوق وواجبات غري املسلمني يف الدولة اإلسالمية.
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 -38حك�م مطالب�ة امل�رأة بمال زوجه�ا عن�د الطلاق اعتب�ارا

بالقانون الوضعي.

 -39الطالق املبكر أسبابه وعالجه.

 -40مس�ائل يف فق�ه األرسة – النس�ب واحلضان�ة والرضاع�ة

والنفقة واحلجر.

 -41وضع األطفال جمهولو النسب يف اإلسالم.

 -42حكم إحياء ليلة النصف من شعبان بالعبادة والذكر.
 -43احلقوق الرشعية لوطني – اإلمارات نموذج ًا –.
 -44أمن السعادةمن منظور اإلسالم واألمن العام.

 -45ليس من اجلهاد ترويع اآلمنني وقتل املسلمني واملستأمنني.

 -46السامحة والتسامح يف اإلسالم.

 -47اإلسالم دين التعايش بني البرش.

 -48القول التام يف تكريم املرأة يف اإلسالم.

 -49األخالق اإلسلامية أس�اس التعليم الرشع�ي ،وأثرها يف

بناء الفضائل االجتامعية.

 -50تبصري األصفياء بام جاء يف رسالة تنزيه األنبياء.

 -51الرد الوافر عىل املخالف املجاهر.
•

•

•

