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  يل ىل مل خل

 

ِۡنُهۡم َطآئَِفةٞ  فَلَۡولَا حمس  ِ فِۡرقَةٖ م 
َنَفَر ِمن كُل 

ْ قَۡوَمُهۡم إَِذا  ِيِن َولُِينِذُروا ْ فِي ٱلد  ُهوا ل َِيَتَفقَّ
 ىجس رََجُعٓواْ إِلَۡيِهۡم لََعلَُّهۡم َيحَۡذُرونَ 

ۡوَبة)                               (211 :التَّ
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 يل ىل مل خل
      

 تقـــديـــم
 

والصالة والسالم عىل خاتم أنبيائه  ، العاملنياحلمد هلل رب 

وعىل آله وصحبه ومن اتبع  ، ملسو هيلع هللا ىلصورسله سيدنا حممد بن عبد اهلل 

 .هداه إىل يوم الدين

 د:وبعــــ
قد عانينا يف املجتمعات املسلمة و ، اد رضورة العرصـاالجتهف

كام  ، سواء وعانى العامل كله من الفتاوى الشاذة واملؤدجلة عىل حد  

عانينا من افتئات غري املؤهلني وغري املتخصصني وجترئهم عىل 

أو انحراًفا  ، اي  اإلفتاء والذهاب إىل أقىص الطرف تشدًدا وتطرًفا يمين

من الظهور فإذا أضيف إىل هؤالء وأولئك حمبو  ، اوتطرًفا يساري  

تأكد لدينا أننا يف  ؛ من اآلراء أو غريب   الالهثني خلف كل شاذ  

وبخاصة  ، جة إىل إرساء وترسيخ قواعد االجتهاد وضوابطهحا

االجتهاد اجلامعي يف القضايا التي ال يمكن البناء فيها عىل األقوال 
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 ، ةـمتكاملوددة ـا خربات متعـوالتي تتطلب الفتوى فيه ، الفردية

سيام يف القضايا االقتصادية والطبية والبيطرية وشئون اهلندسة  وال

وغري ذلك من مفردات حياتنا ومستجدات عرصنا التي  ، الزراعية

 .  حتتاج إىل رأي أهل اخلربة لتبنى عليه الفتوى

شك أن هذا االجتهاد اجلامعي سيسهم بشكل كبري وواضح  الو

وعىل إزالة كثري من أسباب  ، اء يف القضاء عىل اآلراء الشاذةوبن  

 ، وسوء الفهم ، والتقليد األعمى ، واجلمود ، واالنغالق ، التطرف

 ، واالبتعاد عن فقه املقاصد واملآالت ، والوقوف عند حرفية النص

وإتاحة الفرصة لتصدر غري  ، وعدم فهم القواعد الكلية للترشيع

 .املؤهلني وغري املتخصصني لبعض جوانب املشهد الدعوي

كام أن هذا االجتهاد اجلامعي يمكن أن يؤدي إىل حتقيق جانب 

ويزيل كثرًيا من أسباب الُفرَقة  ، بني العلامءكبري من التقارب 

ا ـسيم وال ، ف األمةص وحدة يف -شك بال –مما يسهم  ، واخلالف

 يف مواجهة األفكار الشاذة واملنحرفة والضالة واملتطرفة.
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ويف هذا الكتاب نقدم نخبة من أهم البحوث التي تناولت 

الثالث والثالثني للمجلس األعىل  املؤمتريف جتهاد موضوع اال

االجتهاد رضورة » :والذي عقد حتت عنوان ، للشئون اإلسالمية

مع نسبة كل  ، «. احلاجة إليه. . رجاله. . ضوابطه. العرص صوره

حتمية »ومشاركتهم ببحث حتت عنوان  ، كاتبهبحث منها إىل 

سائلني املوىل  ، جعلته بمثابة اخلامتة هلذا الكتاب «التجديد الفقهي

وأن جيزي كل من أسهم فيه  ، العملأن يتقبل هذا  )عز وجل(

أو أرشف عليه خري  ، أو تنظيم لذلكم املؤمتر ، أو جهد ، ببحث

 اجلزاء.

 .املوفق واملستعانوهو  ، واهلل من وراء القصد

 مربوك مجعة خمتار حممد/ د.أ                        
  األوقاف وزير                         

 اإلسالمية للشئون األعلى اجمللس رئيس                           

 اإلسالمية البحوث جممع وعضو              
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 ()عصرالاالجتهاد ضرورة 
 

أنزل كتابه العظيم هدى  )عز وجل(من املعلوم أن اهلل 

وال يتم هذا االهتداء إال بكامل الفهم والتأويل والتأصيل  ،للعاملني

ليكون القرآن الكريم  ؛ وتنزيل النصوص عىل املسائل والوقائع

صاحًلا حلل  ، حاكاًم عىل أفعاهلم ، حارًضا يف حياة الناس

يف كتابه كل ما نحتاج إليه من  )عز وجل(وقد مجع اهلل  ،مشكالهتم

لَۡنا َعلَۡيَك حمسكام قال تعاىل:  ، أصياًل علوم الدين إما تفصياًل أو ت َونَزَّ
ِ َشۡيٖء وَُهٗدى َوَرۡحمَٗة َوبُۡشَرىَٰ لِلُۡمۡسلِِمينَ 

 ، (1)ىجسٱلِۡكَتََٰب تِۡبَيَٰٗنا ل ِكُل 

لۡ  ءٖ وَكُلَّ َشيۡ حمسوقال اإلمام الرازي يف تفسري قوله تعاىل:  ُه َنَٰ فَصَّ
أي: كل يشء بكم إليه حاجة يف مصالح دينكم  ،(2)ىجساِصيلٗ َتفۡ 

  .(3)فصلناه ورشحناه ودنياكم فقد

                                                           

(د/عبد العاطي أمحد عباس كمبال ) ، وزير الشئون الدينية واألوقاف بالسودان . 

   .98اآلية:  ، النحل (2)

 .21اآلية:  ، اإلرساء (1)

،ط  دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت ،  12/323 ، إلمام الرازيل التفسري الكبري (3)

 هـ.2212،  3ط
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ديدة تنزل ـة الشـوالنازل ، ةـع نازلـ: مج ةـوازل يف اللغـوالن

وهو  ، (1)والنازلة: الشدة من شدائد الدهر تنزل بالناس ، ومـبالق

قال  ؛ مصطلح قديم تعارف عليه العلامء ودرج عىل ألسنة األئمة

باب اجتهاد الرأي عىل األصول عند عدم ":  ابن عبد الرب

وقد كان ":  وقال ابن القيم ،(2)"النصوص يف حني نزول النازلة

ويمكن  ، (3)"جيتهدون يف النوازل ملسو هيلع هللا ىلصأصحاب رسول اهلل 

 .(4): ما استدعى حكاًم رشعي ا من الوقائع املستجدة تعريفها بأهنا

ومن ثم فإن النوازل والواقعات تندرج حتت قوله تعاىل: 

                                                           

   .هـ2222،  3( ، دار صادر ، بريوت ، طنزل)مادة:  ، ابن منظور ، لسان العرب (2)

، حتقيق: أبو األشبال الزهريي ،  1/922 ، البن عبد الرب هجامع بيان العلم وفضل (1)

 م.2882 -هـ 2222،  2دار ابن اجلوزي ، السعودية ، ط

، حتقيق ، حممد عبد السالم هارون ، دار  2/211 ، ابن القيم ، إعالم املوقعني (3)

 م.2882 -هـ 2222،  2الكتب العلمية ، بريوت ، ط

،  1ر ابن اجلوزي ، ط، دا 23ص  ، د/حممد بن حسني اجليزاين ، فقه النوازل (2)

 م.1222
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وتَِي َخيۡٗرا حمس
ُ
ُۚ َوَمن يُۡؤَت ٱلۡحِۡكَمَة َفَقۡد أ يُۡؤتِي ٱلۡحِۡكَمَة َمن يََشآُء

لَۡبَٰبِ 
َ
ْولُواْ ٱلۡأ

ُ
َّآ أ ُر إِل كَّ قال جماهد: احلكمة العلم  ،(1)ىجسَكثِيٗراۗ َوَما يَذَّ

: وقع يف قلبي أنه الفقه يف وقال اإلمام مالك ،(2)والفقه والقرآن

 )ريض اهلل عنه(ويف احلديث الصحيح عن ابن مسعود  ،(3)الدين

: َرُجٌل آَتاُه اهلل َمااًل َفُسلَِّط : »ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل  الَ َحَسَد إاِل  يِف اْثنََتنْيِ

ا  ، َعىَل َهَلَكتِِه يِف احَلقِّ  َوَرُجٌل آَتاُه اهلل احِلْكَمَة َفُهَو َيْقِِض ِِبَ

ُمَها  ،(5)«من يرد اهلل به خرًيا يفقهه يف الدين: »ملسو هيلع هللا ىلصقال كام  ، (4)«َوُيَعلِّ

                                                           

   .128اآلية:  ، البقرة (2)

حتقيق: أسعد حممد الطيب ، مكتبة نزار مصطفى  ، 1/132 ، تفسري ابن أيب حاتم (1)

 هـ.2228،  3الباز ، السعودية ، ط

،  1، حتقيق: سامي بن حممد سالمة ، دار طيبة للنرش ، ط 2/322 ، تفسري ابن كثري (3)

 م.2888 -هـ 2212

 ، باب االغتباط يف العلم واحلكمة ، كتاب العلم ، صحيح البخاريمتفق عليه:  (2)

، وصحيح مسلم ، كتاب صالة املسافرين وقرصها ، باب فضل  33حديث رقم: 

  .له واللفظ ،922من يقوم بالقرآن ، حديث رقم: 

باب من يرد اهلل به خرًيا يفقهه يف  ، كتاب العلم ، صحيح البخاريمتفق عليه:  (1)

، وصحيح مسلم ، كتاب الزكاة ، باب النهي عن املسألة ،  32 حديث رقم: ، الدين

 .2233حديث رقم: 
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وألن نصوص  ، واهلل يؤيت احلكمة من يشاء ، فالعلم درجات

 ؛قائع واحلوادث غري حمدودةوالنوازل والو، الكتاب والسنة حمدودة 

واالجتهاد ليس ترشيًعا بمعنى أنه  ، تأيت احلاجة امللحة لالجتهاد

فاالجتهاد فهم لنصوص  ، ليس بمنشئ للحكم لكنه مظهر له

ا  ، الكتاب والسنة أو إظهار احلكم بمسألة مل جيد فيها املجتهد نص 

فيجتهد يف استخراج احلكم الرشعي مقيًدا بفهم نصوص 

واألصول والضوابط ، لكلية والقواعد ا ، املصدرين األساسني

  .ودالالت الكتاب والسنة املعتمدة لدى العلامء ، الرشعية

واليوم تزداد احلاجة  ، واالجتهاد رضورة ملحة منذ بدء الرسالة

أصحابه واألمة  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  ولذلك حث   ؛ إليه لكثرة النوازل وتعددها

ًبا بل در   ، من بعده عىل االجتهاد ًماب أصحابه عليه مصوِّ فقال  ، ومقوِّ

ملا بعثه إىل اليمن وهو من أفقه أصحاب  )ريض اهلل عنه(ملعاذ بن جبل 

َقاَل: َأْقِِض  ، «َكْيَف َتْقِِض إَِذا َعَرَض َلَك َقَضاٌء؟: »ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 

ْ جَتِْد يِف كَِتاِب اهلل؟»َقاَل:  ، بِكَِتاِب اهلل َقاَل: َفبُِسن ِة َرُسوِل اهلل  ، «َفإِْن مَل

ْ جَتِْد يِف ُسن ِة َرُسوِل اهلل »َقاَل:  ، ملسو هيلع هللا ىلص « َواَل يِف كَِتاِب اهلل؟ ، ملسو هيلع هللا ىلصَفإِْن مَل
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َب َرُسوُل اهلل  ، َقاَل: َأْجَتِهُد َرْأيِي َواَل آُلو َوَقاَل:  ، َصْدَرهُ  ملسو هيلع هللا ىلصَفََضَ

َق َرُسوَل َرُسوِل اهلل ملَِا ُيْريِض َرُسوَل اهلل» ْمُد هلل ال ِذي َوف  «احْلَ
(1)

 ، 

ألصحابه وأمته من بعده منهج االجتهاد  ملسو هيلع هللا ىلصسن النبي وهكذا 

 اَل : »ملسو هيلع هللا ىلصوقد اجتهدوا بني يديه يف فهم أمره حني قال  ، ودرِبم عليه

«ُيَصلِّنَي  َأَحٌد الَعْصـَر إاِل  يِف َبنِي ُقَرْيَظةَ 
(2)

 ، وكان اختالفهم مؤثًرا ،

ومل يكن  ، وبعضهم يف الطريق ،فبعضهم صالها يف بني قريظة

ومل ينكر  ، عن الفريقني ملسو هيلع هللا ىلصومع ذلك سكت النبي  ، اختالفهـم لفظي ا

 .عىل أي  منهام

أدب اخلالف حيث ال ينكر أحد املجتهدين  :ومن فوائد احلديث    

عىل صاحبه إذا كان النص حمتماًل للمعنيني مع كون أحدمها أوضح 

                                                           

حديث رقم:  ، باب اجتهاد الرأي يف القضاء ، كتاب األقضية ، سنن أيب داود (2)

3181. 

 ، من األحزاب ملسو هيلع هللا ىلصالنبي باب مرجع  ، كتاب املغازي ، صحيح البخاريمتفق عليه:  (1)

، واللفظ له ، وصحيح  2228حديث رقم:  ، وخمرجه إىل بني قريظة وحمارصته إياهم

 .2233مسلم ، كتاب اجلهاد والسري ، باب املبادرة بالغزو ، حديث رقم: 
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ومع ذلك ال جيوز اإلنكار عىل أحد املجتهدين ما دام  ، وأصوب

 ، وقد يكون الفهم بعيًدا عن النص ، ظاهر النص حيتمل الوجهني

يصوبه ولكن بأسلوب لطيف كام حدث لعدي بن  ملسو هيلع هللا ىلصفكان النبي 

أسود وأبيض حتت  :عندما وضع خيطني)ريض اهلل عنه( حاتم 

ْ حمسذلك من قوله تعاىل:  همَ فَ  ، وسادته َوٱۡشَربُواْ َحتَّيَٰ يَتََبيََّن لَُكُم  وَكُلُوا
ۡسوَدِ مَِن ٱلَۡفۡجرِ 

َ
ۡبيَُض مَِن ٱلۡخَۡيِط ٱلۡأ

َ
إِن  : »ملسو هيلع هللا ىلصفقال  ،(1)ىجسٱلۡخَۡيُط ٱلۡأ

َت  ِوَساَدَك إًِذا َلَعِريٌض َأْن َكاَن اخَلْيُط األَْبَيُض َواألَْسَوُد حَتْ

  .(2)«ِوَساَدتَِك 

ا وعظيم  ، وعظيم األثر يف حياة الناس ، فاالجتهاد مهم جد 

ولكنه حيتاج إىل ذكاء وقرحية فقهية  ، األثر يف بيان األحكام الرشعية

                                                           

 .293اآلية:  ، البقرة (2)

 َوُكُلوا ﴿باب قوله تعاىل:  ، كتاب تفسري القرآن ، صحيح البخاريمتفق عليه:  (1)

ُبوا َ  َحت ى َوارْشَ ْيطُ  َلُكمُ  َيتَبنَي  ْيطِ  ِمنَ  اأْلَْبيَُض  اخْلَ ُّوا ُثم   الَْفْجرِ  ِمنَ  اأْلَْسَودِ  اخْلَ يَامَ  َأمِت  الصِّ

وُهن   َواَل  الل ْيلِ  إىَِل  حديث رقم:  ، [293]البقرة:  ﴾ املََْساِجدِ  يِف  َعاكُِفونَ  َوَأْنتُمْ  ُتبَارِشُ

، واللفظ له ، وصحيح مسلم ، كتاب الصيام ، باب بيان الدخول يف الصوم  2128

  .2282حيصل بطلوع الفجر ، حديث رقم: 
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ومل  ، فمن مل يفهم الواقع ، وفراسة وفهم للواقع وإدراك للوقائع

ومثال ذلك  ، يعجز عن التطبيق ؛ يدرك الوقائع وإن فهم احلكم

َقاَل:  ، )ريض اهلل عنه( َعِل  حيث روي َعْن  ، (ة األسديَ بْ زُ ) واقعة

َفاْنَتَهيْنَا إىَِل َقْوم  َقْد َبنَْوا ُزْبَيًة  ، إىَِل الَْيَمنِ  ملسو هيلع هللا ىلصَبَعَثنِي َرُسوُل اهلل 

َق بِآَخرَ  ، َفَبْينَا ُهْم َكَذلَِك َيَتَداَفُعوَن إِْذ َسَقَط َرُجٌل  ،لِْْلََسدِ  ُثم   ، َفَتَعل 

َق َرُجٌل بِآَخرَ   ، َفَجَرَحُهِم اأْلََسُد  ، َحت ى َصاُروا فِيَها َأْرَبَعةً  ، َتَعل 

ُهمْ  ،َفاْنَتَدَب َلُه َرُجٌل بَِحْرَبة  َفَقَتَلهُ  َفَقاَم  ، َوَماُتوا ِمْن ِجَراَحتِِهْم ُكلُّ

ِل إىَِل َأْولَِياِء اآْلِخرِ  الَح لِيَْقَتتُِلوا ، َأْولَِياُء اأْلَو  ُهْم َفَأَتا ، َفَأْخَرُجوا السِّ

َفَقاَل: ُتِريُدوَن َأْن َتَقاَتُلوا  ، َعىَل َتِفيَئِة َذلَِك  )ريض اهلل عنه(َعِلٌّ 

؟ إيِنِّ َأْقِِض َبْينَُكْم َقَضاًء إِْن َرِضيُتْم َفُهَو  ملسو هيلع هللا ىلصَوَرُسوُل اهلل  َحيٌّ

َن َفَيُكو ملسو هيلع هللا ىلصَوإاِل َحَجَز َبْعُضُكْم َعْن َبْعض  َحت ى َتْأُتوا الن بِي   ، اْلَقَضاءُ 

امْجَُعوا ِمْن  ، َفَمْن َعَدا َبْعَد َذلَِك َفال َحق  َلهُ  ، ُهَو ال ِذي َيْقِِض َبْينَُكمْ 

َيةِ  وا اْلبِْئَر ُرُبَع الدِّ َيِة  ، َقَبائِِل ال ِذيَن َحََضُ َيِة َونِْصَف الدِّ َوُثُلَث الدِّ

َيَة َكاِمَلةً  ُبعُ  ، َوالدِّ ِل الرُّ ُه َهلَ  ، َفلِْْلَو  َولِلث ايِن ُثُلُث  ، َك َمْن َفْوَقهُ أِلَن 

َيةِ  َيِة َفَأَبْوا ، الدِّ َوُهَو  ملسو هيلع هللا ىلصَفَأَتْوا الن بِي   ، َأْن َيْرَضْوا َولِلث الِِث نِْصُف الدِّ
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ةَ  ، ِعنَْد َمَقاِم إِْبَراِهيمَ  وا َعَلْيِه اْلِقص   «َأَنا َأْقِِض َبْينَُكمْ »َفَقاَل:  ، َفَقصُّ

وا َعَلْيِه  ، َفَقاَل: َرُجٌل ِمَن اْلَقْوِم: إِن  َعلِي ا َقََض فِينَا ، واْحَتَبى َفَقصُّ

ةَ    .(1)«ملسو هيلع هللا ىلصَفَأَجاَزُه َرُسوُل اهلل  ، اْلِقص 

ففي هذه النازلة فقه عجيب ودقيق: لْلول ربع الدية ألن ديته 

ألنه ملا تعلق برجل  ؛ خصم منها دية الثالثة الذين تسبب يف قتلهم

جل برجل وتعلق ذلك برجل دفع الثالثة بسببه يف وتعلق الر

والثاين  ، فخصم من ديته نصيب الثالثة وبقى له الربع ،احلفرة

والثالث تسبب يف قتل واحد  ، تسبب يف قتل اثنني فبقى له الثلث

والرابع مل يتسبب يف قتل أحد فاستحق  ، فبقى له من ديته النصف

وفيه أمهية معرفة الوقائع ومعرفة الواقع حتى ينجح  .الدية كاملة

فالفقه ال  ، فكان تطبيًقا موافًقا ملعرفة الواقع ، املجتهد يف احلكم

والفقه يزدهر  ، يؤيت ثمرته املرجوة إال إذا كانت احلياة مرتبطة به

 .عىل أيدي الفقهاء واملجتهدين

لنوازل إن االجتهـاد ضـرورة ملحة يف عرصنا احلارض لكثرة ا

                                                           

 .133حديث رقم:  ، 21/  1 ، مسند أمحد (2)
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وهو رضورة  ، فال يكاد يمر وقت إال وتظهر نازلة ، وتتابعها

وهو رضورة  ، حيث تشمل خمتلف نواحي احلياة ؛ لتنوعها العرص

فال تقترص  ، فهي منترشة يف أنحاء املعمورة ؛ النتشارها العرص

 العرصوهو رضورة  ، وذلك لرسعة التواصل ؛ عىل مكان حمدد

فالنوازل الطبيعية  ، فكل نازلة تنازعها عدة جماالت ؛ لتواصلها

وهو  ، وهي تتقاطع مع االجتامعية وهكذا ، ترتبط باالقتصادية

فغالب ما يقع من  ؛ ألن هذه النوازل ال دينية ؛ العرصرضورة 

وهذا يزيد  ، النوازل يأخذ صفة العاملية فرتد عىل املسلمني وغريهم

ملعرفة  العرصجتهاد رضورة واال ، من رضورة دقة النظر فيها

ألنه الطريق ملعرفة عجائب القرآن التي و ، مقصود النص الرشعي

ومن ثم كان  ، ومل يدرك املجتهدون األوائل كل عجائبه ، ال تنتهي

وال يسد مسده يشء آخر  ، االجتهاد رضورة لفهم النص وتطبيقه

 .يف فهم أحكام الرشيعة

*          *          * 
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 ()وأهميته يف العصر احلديثاالجتهاد 
 

د ـه القايض البيضاوي: استفراغ اجلهـا عرفـكمإن االجتهاد 

وهذا معناه أن االجتهاد هو بذل اجلهد  ،(1)يف درك األحكام الرشعية

سواء أكان  ، والطاقة إلدراك األحكام عىل سبيل القطع أو الظن

وال يكون االجتهاد معترًبا ما مل يعتمد عىل  ، افرتاضي اأمًرا واقعي ا أم 

وال  ، وإال أصبح قواًل باهلوى أو رأًيا ذاتي ا ال يعتد به، أدلة رشعية 

وبعبارة  ، ينسحب عليه مفهوم االجتهاد باملعنى االصطالحي

خمترصة: االجتهاد هو بذل أقىص غاية اجلهد الستنباط احلكم من 

 الدليل الرشعي عىل سبيل القطع أو الظن.

أنه  )رمحه اهلل(وقد نقل املزين يف خمتصـره عن اإلمام الشافعي 

                                                           

( )ديـوان  ، مستشار الشئون القضائية والدينية ، السيد عل بن السيد عبد الرمحن آل هاشم

عضو جممع البحوث اإلسالمية باألزهر  ، بدولة اإلمارات العربية املتحدة الرئاسة

 . الرشيف

 ، 2ط ، دار الكتب العلمية ، 3/132 ، للسبكي اإلِباج يف رشح املنهاج( 2)

 م.2881هـ/2222
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وال يمكن هني اخللق كلهم عن  ، هنى عن تقليده وتقليد غريه

وإنام هنى الشافعي  ، د باإلمجاعألن العوام جيوز هلم التقلي ؛ التقليد

ألن فيه  ؛ عن ذلك حتى ال جيمع أهل العرص كلهم عىل التقليد

فحث عىل  ، وهو االجتهاد ، تعطيل فرض من فروض الكفايات

 . (1)االجتهاد ليكون يف كل عرص من يقوم ِبذا الفرض

 ، وقد ُذكرت مادة )فقه( يف عرشين موضًعا من القرآن الكريم

تسعة عرش منها تدل عىل أن املراد به نوع خاص من دقة الفهم 

قال اإلمام البغوي: وفرض  ، والتعمق يف معرفة الغايات البعيدة

 ، الكفاية هو أن يتعلم ما يبلغ رتبة االجتهاد وحمل الفتوى والقضاء

غري أنه  ، فعىل كافة الناس القيام بتعلمه ، وخيرج من عداد املقلدين

فإذا  ، كل ناحية واحد أو اثنان سقط الفرض عن الباقنيإذا قام من 

قعد الكل عن تعلمه عصوا مجيًعا ملا فيه من تعطيل أحكام الرشع
(2)

. 

وقد نقل ابن الساعايت عن أئمة احلنفية واحلنابلة أهنم قالوا: ال جيوز 

                                                           

 م.2882هـ /2222 ، بريوت ، دار املعرفة ، وما بعدها 9/83  انظر: خمترص املزين (2)

 ، 2ط ، دار الكتب العلميةط  ، 2/223 ، التهذيب يف فقه اإلمام الشافعي للبغوي (1)

 م.2883هـ /2229
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واخللو منه  ، ألن االجتهاد فرض كفاية ؛ خلو العرص من جمتهد

وقال السيوطي: نص العلامء عىل  ،(1)عىل الباطل يستلزم اتفاق األمة

 .(2)وأنه ال جيوز خلو العرص منه ، أن الدهر ال خيلو من جمتهد

وقال الزركيش: مل ينفرد بذلك احلنابلة بل جزم به أيًضا مجاعة 

فقد قال: وحتت قول  ، قامن الشافعية منهم األستاذ أبو إسح

وكأن اهلل  ، الفقهاء ال خيل اهلل زماًنا من قائم هلل باحلجة رسٌّ عظيم

ومعناه: أن اهلل تعاىل لو أخىل زماًنا من قائم  ، تعاىل أهلمهم ذلك

 ، إذ التكليف ال يثبت إال باحلجة الظاهرة ؛ باحلجة لزال التكليف

ي فقد قال م الزبريومنه ، وإذا زال التكليف بطلت أحكام الرشيعة

يف املسـكت: لن ختلو األرض من قائم هلل باحلجة يف كل وقت 

ولو  ، ألنه لو فقد املجتهدون مل تقم الفرائض كلها ؛ وعهد وزمان

                                                           
 ، بن الساعايت أمحد بن عل مظفر الدين ، )هناية الوصول إىل علم األصول( ( بديع النظام2)

هـ / 2221 ، جامعة أم القرى ، رسالة دكتوراه ، حتقيق: سعد السلمي ، 1/293

 م.2891

 ، حاشية السيوطي عىل تفسري البيضاوي ، نواهد األبكار وشوارد األفكارانظر:  (1)

هـ 2212 ، اململكة العربية السعودية ، كلية الدعوة وأصول الدين ، جامعة أم القرى

 م. 1221 -
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  .(1)بطلت الفرائض حللت النقمة بذلك يف اخللق

وقد نقل ابن عرفة عن الفخر الرازي أنه قال يف املحصول: لو 

  .(2)كان قوله حجةبقي من املجتهدين واحد 

ق: جيوز أال يبقى يف اوقال الزركيش: قال األستاذ أبو إسح

 ، ولو اتفق ذلك فقوله حجة كاإلمجاع ، الدهر إال جمتهد واحد

ٗة حمسقال تعاىل:  ،(3)أمة :وجيوز أن يقال للواحد مَّ
ُ
َٰهِيَم َكاَن أ إِنَّ إِبَۡر

ِ َحنِيٗفا َولَۡم يَُك مَِن  َّ ِ ونقله اهلندي عـن  ،(4)ىجسٱلُۡمۡشِركِينَ قَانِٗتا لِّل 

 فإذا حصل ، فقال: إذ إن حقيقة اإلمجاع هو القول باحلق ، األكثرين

                                                           

دار  ، 9/122 ، بدر الدين بن ِبادر الزركيش ، البحر املحيط يف أصول الفقه (2)

 م.2882هـ /2222 ، 2ط ،الكتبي

 ، مؤسسة الرسالة ، حتقيق: د/طه جابر العلواين ، 8/221 ، املحصول للرازي (1)

 ، حتقيق: د/حافظ خري ، واملخترص الفقهي البن عرفة ، م2883هـ / 2229 ،3ط

 م.1222هـ /2231 ، 2ط ، مؤسسة اخلبتور اخلريية

 .292 ، 2/291 ، البحر املحيط يف أصول الفقه (3)

 .  212اآلية:  ، النحل (2)
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وقال الزركيش: ال بد أن  ،(1)القول باحلق من واحد فهو إمجاع

وال بد أن يكون يف كل قطر من  ، وجود املجتهد من فروض الكفاية

 .(2) وهلذا قالوا: إن االجتهاد من فروض الكفاية ؛ تقوم به الكفاية

واالجتهاد بمعنى بذل اجلهد يف الوصول إىل احلقيقة َأَمر به 

ألن اإليامن الصحيح هو ما كان منبعثًا عن يقني واقتناع ال  ؛ اإلسالم

 توبذلك قَض اإلسالم عىل قواعد التقليد التي كان ، عن تقليد واتباع

وهي قواعد التقليد واالتباع  ، األمم من قبلهسري عليها كثري من ت

وأهاب بالناس أن جيعلوا عامدهم يف  ، وإمهال النظر والتفكري احلر

ودعا إىل النظر  ، عقائدهم ونرش دينهم الدليل العقل واملنطق السليم

ومن  ، وال يعززه دليل ، وحث عىل رفض ما ال يؤيده علم ، والتفكري

وقد  ، إىل أن إيامن املقلد غري صحيح ثم ذهب بعض علامء التوحيد

                                                           

 ، 2/1211 ، صفي الدين األرموي اهلندي ، هناية الوصول يف دراية األصول (2)

 ، مكة ، املكتبة التجارية ، سعد بن سامل السويح ، حتقيق: صالح بن سليامن اليوسف

 م.2882هـ / 2222 ، 2ط

 .9/119 ، البحر املحيط يف أصول الفقه (1)
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نعى املوىل جل جالله عىل املرشكني تقليدهم األعمى آلبائهم 

َوِإذَا قِيَل لَُهُم ٱتَّبُِعواْ حمس قال تعاىل: ، وإغفاهلم جانب النظر والتفكري
 
َ
ُۚ أ ٓ لَۡفيۡنَا َعلَۡيهِ َءابَآَءنَا

َ
ْ بَۡل نَتَّبُِع َمآ أ ُ قَالُوا نَزَل ٱلِّلَّ

َ
َولَۡو كَاَن َمآ أ

ا َولَا َيۡهتَُدونَ   .   (1)ىجسَءابَآؤُُهۡم لَا َيۡعقِلُوَن َشۡيـ ٗ

 ومن هنا اتفق مجهور علامء اإلسالم عىل أن االجتهاد يف فروع

وهو املتمكن من الكتاب والسنة واللغة  ، الرشيعة لكل قادر عليه

العربية وقواعد االستنباط وغريها من الرشوط التي وضعها العلامء 

فيباح لكل مسلم توافرت فيه هذه الرشوط أن جيتهد  ، للمجتهد

ويرى كثري من العلامء أنه  ، ويستنبط األحكام من أصوهلا وأدلتها

تهد وال جيوز له جيب عىل من توافرت فيه رشوط االجتهاد أن جي

 التقليد.

 ، وعىل هذا املبدأ سار الصحابة والتابعون رضوان اهلل عليهم

فكان كل منهم يعتمد عىل اجتهاده اخلاص متى كان قادًرا عىل 

                                                           

 .232اآلية:  ، البقرة (2)
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وحيرتم اجتهاد غريه متى كان قائاًم عىل دليل من الكتاب أو  ،ذلك

 بل يرجع عن رأيه ويأخذ برأي غريه إذا تبني له رجحان ، السنة

 رأي غريه.

.. فإن لالجتهاد أمهية كبرية وشأًنا عظياًم يف تارخينا  وختاًما

وهو رضورة حتمية يف كل زمان ومكان ملواجهة ما  ، اإلسالمي

يطرأ من مستجدات وحتديات حتتاج إىل بذل اجلهد واستفراغ 

ومن  ، االختصاصالوسع يف ضوء ثوابت الرشيعة من أهل 

 توافرت فيهم رشوط االجتهاد.
 

*          *          * 
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  () االجتهادحاجتنا إىل 
 

يعترب الفقه اإلسالمي أكثر جماالت الثقافة اإلسالمية تعبرًيا عن 

عىل مرآته  ، ضمري األمة وأشدها تصويًرا حلركة املجتمع اإلسالمي

ووفق أحكامه املستخرجة وحلوله املستنبطة  ، انعكست أوضاعها

سواء كان  ، ترصف أفراد املجتمع يف شتى جماالت حياهتم العملية

  .يف ميدان املعاملة والسلوك وذلك يف ميدان العقيدة والعبادة أ

 ، ولقد ُعربِّ عن هذه امليادين بتعبريات فقهية وتقسيامت رشعية

ي اجلانب املتعلق بالعقيدة واملصري واملآل وموقع اإلنسان يف  فُسمِّ

وُعربِّ  ، بالفقه األكرب )عز وجل(الكون واحلياة ومسئوليته أمام ربه 

عن اجلانب الثاين منه وهو جانب العبادات واملعامالت والسري فيها 

 .وفق مقتَض األحكام الرشعية بالفقه األصغر

عىل اجلانب الثاين من حياة الفرد  وقد غلب التعبري بالفقه

                                                           

(أ )  تونس ، وخبري  -/حممد صالح الدين املستاوي ، مدير جملة جوهر اإلسالم

 .بمجمع الفقه اإلسالمي الدويل
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وكيفية املعامالت والعقود  ، واملجتمع يف كيفية العبادات وأحكامها

وهذا الشمول الذي متيز به الفقه اإلسالمي إنام يرجع  ، بأنواعها

 ؛ مرده إىل خاصية من خصائص الرشيعة اإلسالمية التي متيزت ِبا

لكوهنا املنهج الذي رسمه اهلل لعباده والدين اخلاتم الذي ارتضاه 

 ، حيتوي عىل كل ما فيه صالح العباد وفالحهم فهو ومن ثم ، هلم

ناهًيا هلم عن كل ما يمكن أن يؤدي ِبم إىل انحراف أو رضر أو 

ويمكن  ، حتى قيل: )حيثام وجدت املصلحة فثم رشع اهلل( ، فساد

 .ثام وجد الرشع فهنالك املصلحة(أن نقول أيًضا: )حي

ومعلوم أن الرشيعة اإلسالمية هي جمموعة األحكام العامة 

وسنة رسول اهلل  )عز وجل(واألصول الرئيسة الواردة يف كتاب اهلل 

ويف هذين األصلني  ، التي اشتملت عليها كتب السنة املعتمدة ملسو هيلع هللا ىلص

 ، الثابتني من أصول الرشيعة اإلسالمية ما هو حمكم ال خيتلف يف فهمه

وإذا كان القسم األول  ، وفيهام ما جاء متشاًِبا قاباًل ألكثر من معنى

وكان  ، من أقسام الرشيعة حمل اتفاق وإمجاع من علامء املسلمني

الترشيع ومقاصد موقعهم منها موقع املتقبل املسل م الباحث عن علل 
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الرشيعة وأهدافها وفق كليات عامة استخرجت من خالل استقراء 

فإن دور علامء املسلمني  ؛ عام وشامل لعموم مبادئ الدين احلنيف

وفقهاء الرشيعة باخلصوص كان أكرب يف القسم الثاين من أقسام 

 ، وظهرت أعامهلم جلية ، حيث برزت جهودهم ، األحكام الرشعية

يات استنباطهم بناء عىل ما خوله هلم الرشع من إمكانية ومتيزت منهج

االجتهاد واالستنباط والبحث عن احللول للمشكالت التي تطرأ عىل 

 .الناس متي ًزا واضًحا

 ، والنصوص الرشعية بمحكمها ومتشاِبها متناهية العدد

وذلك هو  ، واحلوادث والنوازل واملستجدات أكثر من أن حتىص

وما سكوت  ، نطقي لَضورة االجتهاد واالستنباطاملربر العقل وامل

وما دعوته امللحة إىل التعقل والتدبر  ، الرشع عن العديد من املسائل

ومن ثم ليس  ، واإلبصار واالعتبار إال إشارات للسري يف هذا املنهج

غريًبا أن يسلك عملي ا سلف األمة الصالح وعلامؤها طريق 

 .االستنباط واالستخراج واالجتهاد

غري أن علامء الرشيعة وسلف األمة الصالح وضعوا ألنفسهم 
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جمموعة من القواعد واألصول الثابتة والطرق التي يستدلون ِبا 

 ، حتى جينبوا أنفسهم العثرات والسقطات ؛ ويستنبطون منها

وتكون بذلك أفهامهم واستنتاجاهتم واستنباطاهتم شديدة االتصال 

ا وفهاًم وقصًدا  .بالرشيعة نص 

يف  -ولقد أثمرت تلك العقول بام متيزت به من التفتح واإلقدام 

ا كبرًيا - غري هتافت وتنطع وثروة ترشيعية تكاثرت  ، عطاًء فكري 

وبرزت فيها كأجىل ما يكون الربوز عبقرية الثقافة  ، األزمان عىل مرِّ 

اإلسالمية وعظمتها وثراؤها الذي شهدت به املجامع القانونية 

وقد أخذت هذه  ، خصيات احلقوقية املنصفة والعاملةالدولية والش

حيث ظهرت  ، الثروة الفقهية يف التزايد والتنامي يوًما بعد يوم

مدارس فقهية ذات خصائص ومميزات تتسق مع البيئة والعرف 

 ؛ (رضوان اهلل عليهم) وفقه التابعني، والعادة بدًءا من فقه الصحابة 

ومدرسة  ، ومدرسة العراق ، ومدرسة مكة ، كمدرسة املدينة

 ، وهو ما ظهر جلي ا يف االجتهادات واالستنباطات املتعددة ،الشام

ة من كتب التفسري والسرية ـالميـة اإلسـافـوحتفظ مصادر الثق
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واحلديث وحتى التاريخ لعدد كبري من العلامء آراًء واجتهادات 

حة ومالمح تبدو فيها روح الريادة وأثر الذاتية والشخصية واض

 .جلية

ويكاد الفقه اإلسالمي أن يكون قد أخذ مساره واستوى يف 

منهجه عندما اختلفت ظروف الناس وتباينت وظهرت 

حيث تالحقت املذاهب الفقهية األربعة: مذهب  ؛ املستجدات

اإلمام و،  اإلمام الشافعيو ،اإلمام أيب حنيفة واإلمام مالك 

فاألئمة األربعة أرسوا ملن جاء  ،اهلل( م)رمحهأمحد بن حنبل 

بعدهم أصول الفتيا واالجتهاد وقواعد االستنباط باختالف  فيام 

وظل دائاًم يف إطار املقاصد  ، بينهم ال يصل إىل حد التعارض

ولقد ُأثِر عن أكثر من واحد منهم  ، العامة للرشيعة اإلسالمية

ورأي غريي خطأ قابل  ، القول: )رأيي صواب قابل للخطأ

ومن  ، أو القول: )إذا صح احلديث فهو مذهبي( ، للصواب(

ومنهم من سعى إىل لقاء  ، هؤالء األئمة من تتلمذ عىل اآلخر

الفضل الثناء والشكر واالعرتاف ب مُأثِر عنه وقد ، اآلخر
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ومل حتفظ لنا مدونات  ، ما تزخر به الكتب والعلم ملن سبقهم

ا ُيْشتَم  منه ـا أو حكمً ـرأيً ا ـة عىل اختالفهـالميـة اإلسـالثقاف

 .قاص من أي إمام لإلمام اآلخرتاالن

متمثِّاًل كأمجل ما يكون  ،)رمحهم اهلل(ولقد كان كل واحد منهم 

وما كان أي  ، التمث ل للخلق اإلسالمي القويم واملعاملة احلسنة

واحد  منهم يضيق ذرًعا بالرأي املخالف وال ينزعج له بل يعتربه 

فإن استساغه واقتنع به مل يسعه إال أن يتبعه ويرتك ما  ، عامل إثراء

لقد كان اخللق الكريم  ، كان يراه ويذهب إليه ويعتقد أنه الصواب

وإقدام  ، والتقوى الصادقة واإلخالص رائدهم يف كل أمر وهني

 .وإتيان وامتناع ، وإحجام

مع ما  -إن املسلمني يف شتى البقاع واملجتمعات من أنحاء العامل 

وجتدد الوقائع واألحداث  ، حييط ِبم من تنوع الثقافات والبيئات

يف حاجة إىل أويل العلم والفقه  - والنوازل التي حتيط بالعامل

كام أهنم يف حاجة إىل كل دعم علمي  ، واالجتهاد يف كل طارئ

ومعريف من شأنه أن يرشد املسار ويرسم املعامل ويضبط األولويات 
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  .بعزيمة وحكمة وروية

إن املستجدات القائمة واملتتابعة متجددة كل يوم  بتجدد 

ومن ثم  ال ينبغي أن  ، اختالف البيئات والثقافات وأنواع املعامالت

يتأخر فقهاء اإلسالم وعلامؤه املستنريون عن االجتهاد برشوطه 

فاإلسالم هو دين االجتهاد  ؛ والتيسري عىل كل األمة ، وأحكامه

وال بقاء لإلسالم إال  ، ال دين اجلمود والتحجر ، والتجديد

باالجتهاد املستمر واملتواصل انطالًقا من القرآن الكريم والسنة 

ا ومقصًدا مع مراعاة ما يستجد يف حياة الناس  ، النبوية املطهرة نص 

 . وهذا هو فقه الواقع ، من أمور

علامء يف فإن جمهوًدا يذكر فيشكر يقوم به اليوم بعض ال ..وختاًما

كل ديار اإلسالم من خالل املجامع الفقهية واملؤسسات الدينية 

والعمل عىل  ، وهو ما نرجو استمراره وتواصله وتكامله ، املعتمدة

 .إذاعته وإشاعته بني الناس
*          *          * 
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 ()اجملتهدون وإعدادهم
 

وردت آيات كثرية يف القرآن الكريم تأمر بالنظر والبحث 

وهي تدل عىل أن  ، وإعامل العقل والفكر ملعرفة أحكام اهلل تعاىل

واالجتهاد خمصوص ببذل  ، االجتهاد أصل من أصول الرشيعة

وهو مرشوع من القرآن الكريم  ، املجهود يف العلم بأحكام الرشع

وقد وضع العلامء  ، والسنة النبوية املطهرة واإلمجاع واملعقول

يث ال جيوز االجتهاد إال ملن بح ، رشوًطا واجبة للمجتهد

وال يكون االجتهاد فيام هو قطعي الداللة وما هو جممع  ،استوفاها

أو  ، وإنام جيوز االجتهاد فيام كان قطعي الثبوت ظني الداللة ، عليه

 .فيه وال إمجاع أو ما ال نص   ، ظني الثبوت ظني الداللة

 مشروعية االجتهاد:
 أوًلا: من القرآن الكريم:

ِ لَِتۡحُكَم حمسقال اهلل تعاىل:   -1 نَزلَۡنآ إِلَۡيَك ٱلِۡكَتََٰب بِٱلۡحَق 
َ
إِنَّآ أ

                                                           

( ) فلسطني،  ون الدينيةئوزير األوقاف والش،  حاتم البكري/الشيخسامحة. 
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 ُ ََٰك ٱلِّلَّ َرى
َ
(1)ىجسَبيَۡن ٱلنَّاِس بَِمآ أ

فهذه اآلية تتضمن إقرار االجتهاد   ،

كقوله تعاىل:  ، وتدل عىل جواز االجتهاد ، بطريق القياس

ْ َي  عۡ ٱفَ حمس ْولِي تَبُِروا
ُ
ۡ ٱأ بۡ ل

َ
َٰ حمسومنها قوله تعاىل:  ،(2)ىجسرِ َصَٰ أ لَِك إِنَّ فِي َذ

َٰ ٓأَل ُرونَ  مٖ ل َِقوۡ  تٖ َي َٰ حمسوما ورد بعدها:  ،(3)ىجسَيتََفكَّ َٰ لَِك ٓأَلإِنَّ فِي َذ  تٖ َي
 .(قِلُونَ َيعۡ وغري ذلك مما ورد فيه قوله تعاىل: ) ،(4)ىجسقِلُونَ َيعۡ  مٖ ل َِقوۡ 
 

ْ حمس: )عز وجل(قال اهلل   -2 َِّذيَن َءاَمنُٓوا َها ٱل يُّ
َ
َ  َي أ ْ ٱلِّلَّ ِطيُعوا

َ
أ

وهُ  ۡمرِ ِمنُكۡمۖۡ فَإِن تََنَٰزَۡعتُۡم فِي َشۡيٖء فَُردُّ
َ
ْولِي ٱلۡأ

ُ
ِطيُعواْ ٱلرَُّسوَل َوأ

َ
َوأ

َٰلَِك َخيۡرٞ  ِۚ َذ ِ َوٱلَۡيوِۡم ٱٓأۡلِخرِ ِ َوٱلرَُّسوِل إِن ُكنتُۡم تُۡؤِمنُوَن بِٱلِّلَّ إِلَي ٱلِّلَّ
وِيلًا

ۡ
ۡحَسُن تَأ

َ
 ملسو هيلع هللا ىلصوالرسول  )عز وجل( هلل فاألمر بطاعة ا ، (5)ىجسَوأ

                                                           

 .221 :يةء ، اآلالنسا (2)

 .1 :يةاآل ، احلرش(1)

 .3 :يةاآل ، الرعد (3)

 .2 :يةاآل ، الرعد (2)

 .18 :يةاآل ، النساء (1)
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واملراد بالرد  إىل اهلل  ، باتباع نصوص الكتاب والسنة يتحقق

والرسول عند التنازع فيام مل يرد فيه نص هو النظر يف الكتاب 

وقواعدها العامة  ، ومقاصد الرشيعة ، والسنة ملعرفة علل األحكام

وهذا هو  ، لالستنباط واالجتهاد واالستدالل عىل األحكام الرشعية

حيدث بني  فياماالجتهاد الرشعي الذي أوجبه اهلل تعاىل لبيان احلكم 

 ، )عز وجل(فيعملون برشع اهلل  ، الناس من قضايا مل يرد فيها نص

  .ويتجنبون اهلوى والباطل

فَٱۡعُف َعۡنُهۡم َوٱۡستَۡغفِۡر حمس: ملسو هيلع هللا ىلصقال اهلل تعاىل خماطًبا رسوله  -3
َ ُيحِبُّ لَُهۡم وََشاوِۡرُهۡم فِي  ُِۚ إِنَّ ٱلِّلَّ ۡمرِِۖ فَإِذَا َعَزۡمَت َفتَوَكَّۡل عَلَى ٱلِّلَّ

َ
ٱلۡأ

(1)ىجسٱلُۡمتَوَك ِلِينَ 
يشاور أصحابه فيام مل يوح إليه  ملسو هيلع هللا ىلصفكان رسول اهلل  ، 

وكان  ، ثم خيتار من آرائهم ما كان عنده أقرب للصواب ، منه بيشء

ي إليه وما يؤد ، يظهرون آراءهم )ريض اهلل عنهم(الصحابة 

 .وخيتار الصواب عنده منها ، معهم ملسو هيلع هللا ىلصوجيتهد   ، اجتهادهم

                                                           

 .218 :يةاآل ، ل عمرانآ (2)
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 ثانًيا: من السنة النبوية املطهرة:
 ، رصاحة عىل االجتهاد نصُّ يمنها ما  ، وردت أحاديث كثرية

أحاديث أخرى قولية وفعلية تدل عىل االجتهاد رصاحة أو منها و

 فمن ذلك ما يل: ، إشارة

َحَكَم احَلاكُِم َفاْجَتَهَد ُثم  َأَصاَب َفَلُه إَِذا » :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل   -1

فاحلديث رصيح  ، (1)«َوإَِذا َحَكَم َفاْجَتَهَد ُثم  َأْخَطَأ َفَلُه َأْجرٌ  ، َأْجَرانِ 

  .والرتغيب فيه ، والدعوة إليه ، يف جتويز االجتهاد

ملَ ا َأَراَد َأْن َيْبَعَث ُمَعاًذا إىَِل اْلَيَمِن قاضًيا  ملسو هيلع هللا ىلصَأن  َرُسوَل اهلل   -2

 ، َقاَل: َأْقِِض بِكَِتاِب اهلل ، «َكْيَف َتْقِِض إَِذا َعَرَض َلَك َقَضاءٌ »َقاَل: 

ْ جَتِْد يِف كَِتاِب اهلل»َقاَل:  َقاَل:  ، ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َفبُِسن ِة َرُسوِل اهلل  ، «َفإِْن مَل

َقاَل: َأْجَتِهُد  ، «َواَل يِف كَِتاِب اهلل ، ملسو هيلع هللا ىلصيِف ُسن ِة َرُسوِل اهلل َفإِْن مَلْ جَتِْد »

َب َرُسوُل اهلل  ، َرْأيِي َواَل آُلو ْمُد هلل »َوَقاَل:  ، َصْدَرهُ  ملسو هيلع هللا ىلصَفََضَ احْلَ

                                                           

، باب أجر احلاكم  بالكتاب والسنة صحيح البخاري ، كتاب االعتصاممتفق عليه:  (2)

، وصحيح مسلم ، كتاب  3311، حديث رقم:  فأصاب وأخطأ إذا اجتهد

 .2322األقضية، باب بيان أجر احلاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ ، حديث رقم: 
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َق َرُسوَل َرُسوِل اهلل ملَِا ُيْريِض َرُسوَل اهلل  .(1)«ال ِذي َوف 

 اع:ــثالًثا: اإلمج
ومن بعدهم عىل مرشوعية  )ريض اهلل عنهم(أمجع الصحابة 

)ريض اهلل  فكان اخللفاء الراشدون وسائر الصحابة ، االجتهاد

فإن  ، إذا وقعت واقعة أو حدثت قضية رجعوا إىل كتاب اهلل عنهم(

فإن مل  ، وسأل بعضهم اآلخر ، رجعوا إىل السن ة ، مل جيدوا فيه حكاًم 

جتهاد حسب األسس جيدوا فيها حكم القضية فزعوا إىل اال

َِبمواألصول والقواعد واملنهج الذي  حتى  ، ملسو هيلع هللا ىلصعليه رسول اهلل  َدر 

ومل خيالف يف ذلك )ريض اهلل عنهم( ،  تواتر ذلك عن الصحابة

 .فكان إمجاًعا ،أحد

 ول:ــرابًعا: املعق
وملا  ، جعل اهلل تعاىل لكل حادثة أو واقعة يف الكون حكاًم رشعي ا

ووقائع الكون غري  ، القرآن والسنة حمدودة العدد نصوصكانت 

                                                           

، حديث رقم:  يف القضاء سنن أيب داود ، كتاب األقضية ، باب اجتهاد الرأي (2)

3181. 
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صار االجتهاد يف معرفة احلوادث واملستجدات  ، حمدودة وال حمصورة

وهذا ما أدركه املسلمون خلًفا عن  ، وواجًبا رشًعا ، أمًرا حمتوًما عقاًل 

 .ال حيتاج إىل مزيد بيان ومن ثم   ، سلف
 

 من شروط االجتهاد:
العلم بكتاب اهلل تعاىل: يشرتط يف املجتهد أن يكون عاملًا   -1

بل ما  ، وال يشرتط معرفته بجميع الكتاب ، بمعاين القرآن الكريم

رها العلامء بخمسامئة آية  ، يتعلق فيه باألحكام العملية وهي التي قد 

وإنام يكفي أن  ، وال يشرتط حفظه هلا عن ظهر قلب ، يف الغالب

واستحضارها  ، وإمكان الرجوع إليها عند احلاجة ، يكون عاملًا ِبا

 .لالحتجاج ِبا

ن ة املتعلقة باألحكام: وذلك بأن يعرف أحاديث   -2 العلم بالسُّ

وإنام يكفيه العلم  ، وال يشرتط حفظها ، األحكام لغة ورشًعا

لم صحة ويع ، وكيفية الرجوع إليها عند االستنباط ، بمواقعها

 .ويتجنب املوضوع مطلًقا ، احلديث وضعفه سنًدا ومتنًا
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العلم بالناسخ واملنسوخ: يشرتط يف املجتهد معرفة الناسخ   -3

وذلك عند  ، واملنسوخ من القرآن الكريم والسن ة النبوية املطهرة

 .االجتهاد والفتوى

معرفة مسائل اإلمجاع: بدأ االجتهاد يف اجليل األول قبل   -4

 .فإن اتفقت آراء املجتهدين صار إمجاًعا ، اإلمجاع

 .معرفة القياس  -5

 .معرفة علوم اللغة العربية  -6

 .العلم بأصول الفقه  -7

 د:جمال االجتها
 : ما جيوز فيه االجتهاد:أوال
النصوص القطعية الثبوت الظنية الداللة: إن النصوص   -1

القطعية الثبوت تشمل نصوص القرآن الكريم واألحاديث النبوية 

فإن كانت ظنية الداللة بأن حيتمل الن ص أكثر من معنى  ، املتواترة

للبحث عن معرفة املعنى املراد من  ؛ واحد فإنه حمل لالجتهاد فيه

 .عنىوقوة داللته عىل امل ، النص
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النصوص الظنية الثبوت الظنية الداللة: إن أحاديث اآلحاد   -2

وغريها التي ثبتت بطريق الظن تكون حمال  لالجتهاد وإن كانت 

 ، حيث حيتمل االجتهاد فيها للبحث يف السند ؛ قطعية الداللة

ودرجة الرواة من العدالة والضبط وغريمها مما  ، وطريق الوصول

 .ف حسب تقدير املجتهدينيؤدي حتاًم إىل االختال

 ، وهذه النصوص الظنية الثبوت كثرًيا ما تكون ظنية الداللة

فإن اتفق العلامء عىل صحة ثبوهتا بالطريق  ، وحتتمل أكثر من معنى

مما يسميه اجلمهور  ، فريد االجتهاد يف مضموهنا ومتنها ؛ الظني

ن يف فقد يثبت احلديث عند جمتهَدْين ولكنهام خيتلفا ، بالدراية

ونوع  ، وإطالقه وتقييده ، وقد خيتلفان يف عمومه وختصيصه ،داللته

وهو  ، وغري ذلك ، والعبارة واإلشارة ، داللته باملنطوق واملفهوم

 .حمل لالجتهاد

ما ال نص فيه وال إمجاع: إن القضايا التي مل يرد فيها نص   -3

جيب عىل املجتهدين أن يبحثوا عن  ؛ ومل يقع عليها إمجاع ، أصاًل 

 ، كالقياس ،احلكيم  حكمها باألدلة العقلية التي أقرها الرشع



41 

 

 ،واالستصحاب ، واملصالح املرسلة ، واالستصالح ، واالستحسان

وتكون حمال   ، وكلها تدخل يف باب االجتهاد ، وغريه ، رفوالعُ 

ا ، لالجتهاد وجمااًل للمجتهد ومسائله ال حُتد   ، وهذا باب واسع جد 

حيث تشمل كل القضايا املستجدة والطوارئ  ، وال ُتعد  وال حُتىص

ولذلك يعترب باب  ، والنوازل يف كل عرص حتى تقوم الساعة

 .ليستوعب كل ما حيتاجه املسلمون ، وجماله رحبًا ،االجتهاد واسًعا
 

 ثانًيا: ما ال جيوز االجتهاد فيه:
النصوص القطعية يف الثبوت والداللة: إذا كان النص  -2

 ، الرشعي قطعي الثبوت وقطعي الداللة فال جمال فيه لالجتهاد

)رمحه وهذا ما أراده اإلمام الغزايل  ، وال يصح فيه االجتهاد

اهلل(
(1)
حيث قال: هو كلُّ حكم رشعي  ، يف حتديد املُْجتََهد فيه 

ليس فيه دليل قطعي
(2)

وهذه األحكام التي تثبت بدليل قطعي  ،

                                                           

كان مولده سنة  ، فيلسوف متصوف ، أبو حامد حممد بن حممد الغزايلهو: (2) 

ة اإلسالم»ُلق ب بـ  ، له نحو مئتي مصنف ، هـ212 إحياء  :مؤلفاته، من  «حج 

 .11/ 3، األعالم للزركل .هـ121تويف سنة ،  علوم الدين

 =حتقيق: حممد عبد السالم،  321ص ، الغزايل: أبو حامد حممد بن حممد ، املستصفى (1)
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ين سواء  ، الثبوت والداللة تشمل املسائل األساسية يف الدِّ

 ، أو يف العبادات ، كانت يف مسائل االعتقاد والتوحيد واإليامن

ويطلق علامء األصول عىل هذه النصوص: املُْحَكم الذي يتحدد 

الرشع وفهمه بحسب مقتَض اللغة و ، البحث فيه بتفسري معناه

أو استنباط مقاصده  ، أو معرفة علته للقياس عليه ، لبيان داللته

 .لالهتداء ِبا يف حاالت أخرى

األحكام املجمع عليها: إن اإلمجاع يف أصله اجتهاد جعل  -1

 .واستقرت األحكام فيه ، حجية النص قطعية

 :(1)أنواع اجملتهدين
االجتهاد املجتهد املطلق: وهو الذي اجتمعت فيه مجيع رشوط  -1

 ، إذا كان عاملًا باألَحكام الرشعية من األدل ة الرشعية العامة واخلاصة

 .وال يتقيد بمذهب أحد ، وأَحكام احلوادث منها

                                                                                                                  

 م.2883 -هـ 2223،  2 ، دار الكتب العلمية ، طعبد الشايف=           

، دار  2/238 ، أبو زيد بكر بن عبد اهلل ، املدخل املفصل إىل فقه اإلمام أمحد (2)

 هـ.2223،  2العاصمة ، ط
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 : وأحواله أربعة ،  أو إمام غريه ، جمتهد يف مذهب إمامه -2

أن يكون غري مقلد إلمامه يف احلكم والدليل لكن سلك  احلالة األوىل:  

وقرأ كثرًيا منه عىل أهله  ، ودعا إىل مذهبه ، طريقه يف االجتهاد والفتوى

 .وأشد موافقة فيه ويف طريقه ، ن غريهموأوىل  ، فوجده صواًبا

مستقال  بتقريره  ، أن يكون جمتهًدا يف مذهب إمامه :احلالة الثانية

ى أصوله وقواعده ، بالدليل مع إتقانه للفقه  ، لكن ال يتعد 

قادًرا عىل  ، عاملًا بالقياس ونحوه ، وأدلة مسائل الفقه ،وأصوله

 .التخريج واالستنباط وإحلاق الفروع باألصول

َأن ال يبلغ به رتبة َأئمة املذهب أصحاب الوجوه  :احلالة الثالثة

 ، عارف بأدلته ، إِمامهحافظ ملذهب  ، غري َأنه فقيه النفس ، والطرق

لكنه َقرص   ، ويرجح ، ويقوي ، يصور وحيرر ويمهد ، قائم بتقريره

 ، مبلغهم -يف حفظ املذهب -إِما لكونه مل يبلغ ، عن درجة أولئك

 .وغريه ، وإما لكونه غري متبحر يف أصول الفقه

فهذا  ، وفهمه ، ونقله ، َأن يقوم بحفظ املذهب :احلالة الرابعة

أو تفريعات  ، يعتمد نقله وفتواه به فيام حيكيه من منصوصات إمامه
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 .وخترجياهتم ، َأصحابه املجتهدين يف مذهبه

 ، : كَمْن يعرف القياس ورشوطهاجملتهد يف نوع من العلم -3

ومن َعَرَف  ، فله َأن ُيفتي يف مسائل من هذا العلم بالقياس

 .الفرائض: فله َأن ُيفتي فيها

 .ليس له الفتوى يف غريها :تهد يف ماال  وو ماللةاجمل -2

 

*          *          *  
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 () االجتهاد وشروط إعداد اجملتهد
 

 ، سع الستخراج احلكم الرشعياالجتهاد هو بذل الفقيه الوُ 

 ، واالجتهاد ِبذا املعنى يتطلب علامء من طراز فريد ونمط خاص

ألن النصوص متناهية واحلوادث ليست  ؛ وهو الزم ورضوري

ولكي نرفع احلرج عن الناس  ، ادـبد من االجته فكان ال ، كذلك

بد من إجياد حلول رشعية ملثل هذه املستجدات واملسائل  ال

 املتالحقة.  

وأقرهم  ، منذ عرص النبوةبني الصحابة وقد ُعِرف االجتهاد 

الصحايب اجلليل ملسو هيلع هللا ىلص وما نبأ إيفاد رسول اهلل  ، عىل ذلكملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل 

ليعلم أهل اليمن أحكام اإلسالم ببعيد  ( )ريض اهلل عنهمعاذ بن جبل 

 ، ليطمئن عىل قيامه بالغرض من الوفادة خري قيامملسو هيلع هللا ىلص فقد اختربه  ، عنا

قال: أقِض بكتاِب  «كيف َتقِِض إذا َعَرَض لَك َقضاء؟»ملسو هيلع هللا ىلص: فسأله 

                                                           

() /جامعة  -عطية عبد املوجود إبراهيم الشني ، األستاذ املساعد بكلية الرشيعة د

 ، مرص . األزهر
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قال:  ، ملسو هيلع هللا ىلصقال: فبُسنِة رسوِل اهلل  «ْد يف كتاب اهلل؟فإن مل جَتِ »قال:  ، اهلل

 ِي وال يف كتاِب اهلل؟ قال: أْجتَِهُد رأيملسو هيلع هللا ىلص فإن مل جتد يف ُسنة رسوِل اهلل »

َصْدَرُه وقال: احلمُد هلل الذي َوف ق ملسو هيلع هللا ىلص فَضَب رسوُل اهلل  ، وال آلُو

 .(1)«اهلل رسوَل  ريِض رسوَل رسوِل اهلل ملا يُ 

يقال:  ، مأخوذ من اجلهد واملشقة والطاقةواالجتهاد يف اللغة 

لكن إذا كان اليشء املحمول  ، اجتهد يف محل اليشء إذا كان ثقياًل 

واملعنى من ذلك  ، فال يقال: اجتهد يف محله ، خفيًفا كالكتاب مثاًل 

هو بذل أقىص ما يف الوسع: أن االجتهاد لغة 
(2)

. 

استنباًطا من غرض من االجتهاد هو الوصول إىل احلكم الو

 ،وبذلك خيرج معرفة احلكم عن طريق ظاهر النصوص ، النصوص

أو عن طريق  ، أو عن طريق استيعاب املسائل واستحضارها

فإن ذلك  ، أو عن طريق سؤال أهل الذكر ، البحث عنها يف الكتب

                                                           

سنن أيب داود ، كتاب األقضية ، باب اجتهاد الرأي يف القضاء ، حديث رقم:  (2)

3181. 

 .املعجم الوجيز ، مادة )جهد( (1)
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كله بعيد عن االجتهاد بمفهومه االصطالحي عند أرباب هذا 

 تهاًدا عند علامء اللغة.وإن كان يطلق عليه اج ، العلم

 حكم االجتهاد:
إن حكم االجتهاد بالنسبة ألهل العلم واجب عىل الفور بعد 

فإذا  ، وذلك عىل األفراد القادرين عليه املؤهلني له ، نزول احلادثة

وأمكن استفتاء كل واحد منهم قبل فوت  ، وجد أكثر من واحد

كان االجتهاد فرض كفاية عىل  ؛ احلادثة عىل غري الوجه الرشعي

إذا اجتهد واحد من هؤالء ووصل  ، وليس عىل مجيعهم ، جمموعهم

وإذا مل يعالج  ، إىل حكم فيام نزل من حادثة سقط اإلثم عن الباقني

 املسألة أحد منهم أثموا مجيًعا.

وحكم االجتهاد قبل نزول احلادثة يكون مستحب ا إذا اجتهد 

ويكون االجتهاد حراًما إذا كان  ، قبل حدوثهااستعداًدا حلل املشكلة 

 .اجتهاًدا فيام فيه دليل قطعي الثبوت وقطعي الداللة من نص أو إمجاع

 شروط اجملتهد: 
لمجتهد يدرك لإن الناظر يف الرشوط التي وضعها األصوليون 
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وقد اختلف  ، أن وصف أي عامل بأنه جمتهد وصف يف غاية األمهية

إال أن جممل هذه الرشوط التي  ، األصوليون يف رشوط االجتهاد

عليها أكثر األصوليني ترجع إىل رشطني: األمانة املنصوص عليها يف 

ۡهلَِهاحمسقوله تعاىل: 
َ
َمََٰنَِٰت إِلَي  أ

َ
ن تَُؤدُّواْ ٱلۡأ

َ
ُمُرُكۡم أ

ۡ
َ يَأ (1)ىجسإِنَّ ٱلِّلَّ

ويف  ،

ْن َمْن  ، َأدِّ اأْلََماَنَة إىَِل َمِن اْئَتَمنََك ملسو هيلع هللا ىلص:»حديث النبي  َواَل خَتُ

«َخاَنَك 
(2)

َ ﴿: )عز وجل(املنصوص عليها يف قوله والقوة  ، إِنَّ َخۡير
َت ٱَمِن  ِمين ٱ لرَقوِي  ٱ رََجترَ    ر سر

َ ﴾ۡلر
(3)

ملسو هيلع هللا ىلص: ويف حديث النبي  ؛

ِعيِف  امْلُْؤِمنِ  ِمنَ  اهللِ إىَِل  َوَأَحبُّ  َخرْيٌ  اْلَقِويُّ   املُْْؤِمنُ  »  ُكل   َويِف  ، الض 

«َخرْيٌ 
(4)

عليه  وهذا ما نص   ، واألمانة مها مجاع هذه الرشوطفالقوة  ،

اإلمام الشاطبي
(5)

. 

                                                           

 .19النساء: اآلية  (2)

 .2122سنن الرتمذي ، أبواب البيوع ، حديث رقم:  (1)

 .12القصص: اآلية   (3)

العجز ، حديث رقم: صحيح مسلم ، كتاب القدر ، باب يف األمر بالقوة وترك  (2)

1222. 

 .هـ(382)املتوىف  براهيم بن موسى الغرناطي الشاطبيإسحاق إهو: أبو  (1)
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 وما عن شروط االجتهاد تفصيًلا فهي كاآلتي:
 الشرط األول: اإلسالم:
التكاليف الرشعيةاإلسالم رشط صحة يف 

(1)
 :وطلب االجتهاد ، 

  ..فاقتَض ذلك أن يكون رشًطا يف طلبه ؛ من التكليف بأحكامه نوعٌ 

 :الشرط الثاني: التكليف

ومن ثم فال يصح  ، أي أن يكون املجتهد مسلاًم بالًغا عاقاًل  

وكذلك  ، االجتهاد من الصبي لعدم تكليفه ورفع القلم عنه

املجنون ال يتصور منه االجتهاد أصاًل لفقده آلة اإلدراك ومناط 

 التكليف.

 :الشرط الثالث: العدالة

وال  ، أي ليس مشهوًرا بالفسق ، أي أن يكون املجتهد عداًل  

فكل  ، وهي مطلوبة للثقة فيه واألخذ بأقواله ، وال به ، معروًفا عنه

جتناب الكبائر واإلرصار عىل ومنه: ا ، ما يؤدي لذلك يعترب مطلوًبا

                                                           

 ، 1221دار الكتب العلمية ،  ، 1/323 لعبد العل اللكنوي فواتح الرمحوت (2)

   لبنان.   -بريوت ، املكتب اإلسالمي ، 2/232اإلحكام لآلمدي و
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فام مل يكن الشخص  ، باملروءة وعدم ارتكاب ما خيلُّ  ، الصغائر

واحلق أن األصوليني اختلفوا يف  ، كذلك مل يكن أهاًل لالجتهاد

 اشرتاط العدالة يف املجتهد عىل قولني:

القول األول: يرى أنه تشرتط العدالة يف الفتيا دون االجتهاد 

أي ليس ثمة  ، رأوه بأن العدالة ال تتعلق باالجتهادمستدلني عىل ما 

أما فتواه وإخباراته فيشرتط لقبوهلا  ، تالزم بني العدالة واالجتهاد

ْ إِن َجآَءُكۡم فَاِسُقُۢ حمسالعدالة لقول اهلل تعاىل:  َِّذيَن َءاَمنُٓوا َها ٱل يُّ
َ
أ َي 

 ْ  .(1)ىجسبِنَبَإٖ َفتَبَيَّنُٓوا

ن العدالة رشط لكي يكون العامل أ القول الثاين: يرى من قال به

فإذا مل تقبل  ، وأن االجتهاد أعىل رتبة من اإلفتاء ، أهاًل لالجتهاد

فمن باب أوىل ال يقبل قوله يف االجتهاد إال إذا  بالعدالةفتواه إال 

 كان عداًل.

ة ـة وترك املعصيـاعـوالراجح اشرتاط العدالة التي تعني فعل الط      

                                                           

 .2احلجرات: اآلية  (2)
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وال ينال ذلك إال  ، ألن رتبة االجتهاد أعىل رتبة يف العلم ؛ يف املجتهد

والعمل بالعلم الذي قذفه اهلل يف قلب العامل  ، )عز وجل(بتقوى اهلل 

 املجتهد.

 الشرط الرابع: العلم بالكتاب والسنة:
قال  ، ويتحقق هذا الرشط بمعرفته بآيات وأحاديث األحكام

العزيز من ذلك قدر مخسامئة  الغزايل وابن العريب: والذي يف الكتاب

(1)آية

انحصار آيات األحكام يف هذا العدد )مخسامئة آية(  ودعوى ،

إلمجاع أهل العلم وقطعهم بأن يف الكتاب  ؛ باعتبار الظاهر فقط

العزيز من اآليات التي تكون حمال  الستخراج األحكام الرشعية 

حيث من  ، ليس أضعافه مرتني بل ثالثة أمثاله ، أضعاف هذا العدد

كان له فهم معترب وتدبر كامل يستخرج األحكام من اآليات 

 الواردة يف القصص واألمثال.

واختلف أهل العلم يف القدر الذي يكون فيه غناٌء للمجتهد 

ىل أنه إفذهب بعض أهل العلم  ، ملسو هيلع هللا ىلصمن سنة النبي سيدنا حممد 
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وذهب ابن العريب يف املحصول  ، يكفيه من ذلك مخسامئة حديث

وقال ثالث: يكفيه أن يكون عنده  ، حديثأهنا ثالثة آالف 

ومعرفة  ، أصل جيمع أحاديث األحكام كسنن أيب داود مثاًل 

و يكتفى فيه  ، وأحاديث األحكام البن دقيق العيد ، للبيهقي السنن

 . (1)بمواقع كل باب للمراجعة وقت احلاجة

حتفظه من أدلة األحكام كتاًبا  ليس املهم هو كثرة ماف

ولكن املراد هو حسن  ، فرب حامل فقه ال فقه عنده ،وسنة

الفهم والقدرة عىل التعامل مع األدلة وفق مستجدات العرص 

وذلك هو املراد  ، حتى ال ينعزل الدين عن احلياة ؛ وفقه النوازل

 للتجديد يف االجتهاد.

 :الشرط اخلامس: أن يكون ذا ملكة فقهية

 ، يشرتط لبلوغ الفقيه رتبة االجتهاد أن يكون صاحب ملكة فقهية    

نتجت وتولدت من خالل ممارسته واطالعه عىل أساليب الفقهاء 

 :ف امللكة بأهناعر  وتُ  ، من خالل تراكم اخلربة لديه ، واصطالحاهتم

                                                           
 .113إرشاد الفحول ، ص (2)
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 اهليئة الراسخة يف النفس إلدراك كل ما من شأنه أن يعلم.

 :يكون فقيه النفسالشرط السادس: أن 

أي شديد الفهم طبًعا وجبلة وسجية ملا يرمي إليه الكالم 

ألنه إن مل يكن كذلك فلن تتكون لديه القدرة عىل  ؛ ومقاصده

 االستنباط املقصود من خالل االجتهاد.

  :الشرط السابع: معرفته بالدليل العقلي

وأهنا  ، يشرتط لبلوغ العامل مرتبة االجتهاد معرفته باألدلة العقلية

يقول اجلالل  ، تكون حجة يف استنباط األحكام والتكاليف الرشعية

فيتمسك به إىل أن  ؛ : إذ إن استصحاب العدم األصل حجةاملحل

عنه دليل رشعي يرصف
(1)

. 

 :الشرط الثامن: العلم باللغة العربية

واملقصود من هذا الرشط والغرض منه أن يعلم كل ما يعينه 

النحو والرصف الرشعية أو السنة من علوم  النصوصفهم  عىل

وقد كان كبار األئمة  ، والغريب من األلفاظ والرتاكيب العربية
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قال الشافعي: من تبحر يف النحو  ، يعنون بعلوم العربية عناية فائقة

وقال أيًضا: ال ُأسأل عن مسألة من مسائل  ، اهتدى إىل كل العلوم

 .(1)والفقه إال أجبت عنها من قواعد النح

 :الشرط التاسع: العلم بأصول الفقه

اشرتط مجهور األصوليني يف املجتهد علمه بأصول الفقه الذي 

 بل جعله البعض منهم من أهم ، يعني البحث يف األدلة اإلمجالية

واستحسنه البعض اآلخر  ،(2)وهو الرازي ، العلوم للمجتهد

عن القياس أهم مباحث علم  وقال اإلسنوي ، كاإلمام الشوكاين

معرفة رشائطه معرفة القياس ومن ه: ال بد للمجتهد أصول الفق

ىل تفاصيل األحكام التي إواملوصل  ، ألنه قاعدة االجتهاد ؛املعتربة

 .(3)ال حرص هلا

                                                           

هـ 2222،  2، دار ابن كثري ، بريوت ، ط 1322شذرات الذهب البن العامد ، ص  (2)

            .م2892 -

هو: حممد بن عمر بن احلسني أبو عبد اهلل فخر الدين ، من أئمة الشافعية ،  (1)

 .هـ222 تويف

 م.2888،  2، دار الكتب العلمية ، بريوت ، ط 389هناية السول لإلسنوي ، ص  (3)
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 :الشرط العاشر: معرفة الناسخ واملنسوخ

جيب أن يكون املجتهد عاملًا بالناسخ واملنسوخ حتى ال يتعب 

ويعلل بعض أهل العلم الشرتاط  ، يف أمر  منسوخ االجتهادذهنه يف 

وصار العمل عىل  ، هذا الرشط فيقول: ألن املنسوخ بطل حكمه

ثبات املنفي إفإن مل يعرف الناسخ من املنسوخ أفَض إىل  ، الناسخ

 .(1) ونفي املثبت

 احلادي عشر: معرفة مواطن اإلمجاع واخلالف:الشرط 
ا للمجتهد أن يعرف ما أمجع عليه أهل العلم      ، وهذا الرشط مهم جد 

خصوًصا اختالف الصدر  ، وأن يعرف ما كان عىل خالف عندهم

قال اإلمام األوزاعي: العلم ما جاء به  ، األول من الصحابة والتابعني

وبمثل ذلك قال  ، فليس بعلمفام كان غري ذلك ملسو هيلع هللا ىلص أصحاب حممد 

 يعني خمري يف كتابته وتركه.  ؛ وقال يف التابعني: أنت خمري ، اإلمام أمحد

ال ـد قـفق ، الفـرف اخلـد يف املفتي أن يعـام أمحـد اشرتط اإلمـوق   

                                                           

 -هـ2223،  2، مؤسسة الرسالة ، ط 3/192،  رشح خمترص الروضة للطويف (2)
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 ، و إال فال يفتي ، يف رواية: ينبغي ملن أفتى أن يكون عاملًا بقول من تقدم

وقال يف رواية أخرى: أحب أن يتعلم الرجل كل ما تكلم فيه الناس
(1)

 ، 

وقال الشاطبي يف املوافقات: ولذلك جعل الناس العلم معرفة 

وعن  ، فعن قتادة من مل يعرف اخلالف مل يشم رائحة الفقه ، االختالف

الرمحن الرازي: من مل يعرف اختالف القراءة فليس  هشام بن عبد

يعرف اختالف الفقهاء فليس بفقيه ومن مل ،بقارئ
(2)

. 

 :الشرط الثاني عشر: معرفة املقاصد الشرعية

الذي يرنو الفقيه إىل حتققها معرفة مقاصد  االجتهادمن رشوط 

 ،التحسينات( –احلاجيات  –)الَضورياتبمراتبها الثالث الرشيعة

وهلذا جعل اإلمام الشاطبي هذا الرشط أول رشطي بلوغ مرتبة 

االجتهاد فقال: إنام حتصيل درجة االجتهاد ملن اتصف بوصفني: 

والرشط الثاين: التمكن  ، أحدمها: فهم مقاصد الرشيعة عىل كامهلا
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 .(1)من االستنباط بناء عىل فهمه فيها

الرشط إال أهنم وإذا كان العلامء قبل الشاطبي مل يرصحوا ِبذا 

وباطن كالمهم يدل عليه وعىل رشوط  ، أملحوا إليه يف كالمهم

 لكن يبقى أن للشاطبي فضل الترصيح به. ، املجتهد

وبعد: فهذه الرشوط ُتعد من أهم الرشوط التي ذكرها األصوليون 

 وبدوهنا فال. ، لكي يأخذ الشخص لقب جمتهد

 .. نستطيع أن نقرر ما يل:وختاًما

وأمر الزم ال بد من العمل عىل  ، االجتهاد رضورة حتمية – 2

 حتقيقه.

 مرونة الرشيعة اإلسالمية وصالحيتها لكل زمان ومكان. – 1

إن املجتهد ال يكون جمتهًدا إال إذا كان متخصًصا يف علوم  – 3

وال يبلغ هذه  ، وبدون ذلك ال يكون جمتهًدا ، الرشيعة ومتبحًرا فيها

وليس كل عامل  ، ونستطيع أن نقول: كل جمتهد عامل ، املرتبة باملرة

                                                           

 .2/32 ، املوافقات (2)
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 ، والدعوى التي يطلقها البعض أنه ليس دارًسا للرشيعة ، جمتهًدا

دعوى خاطئة ال توافق ما جاء  ؛ وال متخصًصا فيها بل إنه جمتهد

 يف الرشيعة اإلسالمية.

بلوغ العامل مرتبة االجتهاد يوجب عليه التبحر يف كل  – 2

 وما كان منها من الوسائل. ، فروع الرشيعة ما كان منها من املقاصد

 )عز وجل(ففضل اهلل  ؛ عدم خلو أي زمن من جمتهد – 1

 اخر. زواسع وعطاؤه لبعض عباده 

 

*          *          * 
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 ()الرقمي التحول إعداد اجملتهدين يف عصر
 

إن التطورات املهمة التي حدثت يف جمال تكنولوجيا 

وتوسعها  ، ويف تقنيات احلاسوب واالتصاالت احلديثة ، املعلومات

يف الوسائل  تطبيقات كثرية ومتنوعةوظهور  ، ورسعة انتشارها

 ؛ جعلت التحول الرقمي أهم سامت واقعنا املعارص ؛ التكنولوجية

ففيه مراعاة ألهداف وحاجات الناس  ، لتلبية احتياجات املجتمع

ومن ثم كثرت القضايا املستحدثة التي حتتاج إىل  ، واملجتمعات

وهي حتديات كبرية أث رت يف مجيع  ، معرفة الرأي الديني فيها

ويواجهها الفقهاء والباحثون يف العلوم الرشعية يف  ، حياتنامناحي 

وهو حتد  لقدرات  ، "عرص التحول الرقمي"عرصنا احلارض 

جمتهدينا وعلامئنا وباحثينا عىل إظهار وتطبيق التكيف واملرونة 

وهو ما  ، والوسطية يف األحكام الرشعية ملا ُيستجد من قضايا

                                                           

() جامعة  - كلية دار العلوم،  قسم الرشيعة اإلسالمية،  د/ حمسن حممد أمحد عل.أ

 .، مرص الفيوم
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املالمح املهمة لتطوير العلوم الرشعية بعض يتضح من خالل بيان 

 وذلك عل النحو اآليت: ، يف عرص التحول الرقمي

ير املناهج واملقررات الرشعية وحمتوياهتا تطوامللمح األول: 

 ، ووسائل تدريسها وفق االجتاهات الرتبوية والبحثية احلديثة

إليقاظ مهم  ؛ وذلك من خالل جمامع وهيئات علمية متخصصة

الدارسني والباحثني واالرتقاء بمستواهم بام يتناسب مع قضايا 

لة: فنكون حققنا طريف املعاد ، ومشكالت ومستحدثات العرص

ا يواكب متطلبات العرص ويواجه ـان اجلودة الشاملة بمـضم

 ، مع احلفاظ عىل املقاصد الرشعية من هذه العلوم ، حتدياته

يقول ابن  ، ومراعاة الضوابط الرشعية هلذا التطوير والتجديد

من أفتى الناس بمجرد املنقول يف الكتب عىل »قيم اجلوزية: 

وأحواهلم وقرائن أحواهلم اختالف عرفهم وعوائدهم وأزمنتهم 

وكانت جنايته عىل الدين أعظم من جناية من  ، فقد ضل وأضل

عىل اختالف بالدهم وعوائدهم وأزمنتهم  ، طبب الناس كلهم
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 .(1)«بام يف كتاب واحد من كتب الطب ، وطبائعهم

توظيف وسائل التحول الرقمي يف نرش الدعوة امللمح الثاني: 

واالستعانة بأهل التخصص  ، املغلوطة اإلسالمية وتصحيح املفاهيم

واالجتهاد ممن تتوافر لدهيم رشوط االجتهاد وملكته من القادرين عىل 

مع تزويد الشبكة  ، الرد عىل ما يوجه إليهم من تساؤالت  أو شبهات

العنكبوتية بتغطية  حية  وُمستمرة ملا يستجد من نوازل وأحكام الرشيعة 

وترمجته إىل اللغات  ، الدينية املعتمدة وذلك من خالل املؤسسات ، فيها

إذ إن الساحة الدعوية يف حاجة  ماسة  ورضورية  ملخاطبة الناس  ؛ األخرى

بُلغاهتم وهلجاهتم التي يفهموهنا ليكون ذلك داعيًا لضامن وصول الرسالة 

 وتبليغها عىل الوجه األكمل. ، الدعوية إليهم

دين ولداريس العلوم التأهيل اإلجيايب للمجتهامللمح الثالث: 

م ـومن ثم يلزمه ، ع عىل عاتقهم مهمة كربىـحيث تق ، الرشعية

                                                           

حتقيق: طه عبد ،  3/39، ابن قيم اجلوزية ،  عن رب العاملني إعالم املوقعني (2)

 .م2833 ، بريوت ، دار اجليل ، الرءوف سعد
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بالتكامل املعريف القائم عىل ربط أي علم من العلوم  ىما ُيسم

باملعارف والعلوم األخرى بام يؤهلهم للتعايش اإلجيايب مع واقعهم 

وجيب معرفة  ، وتعميق وعيهم بمجريات األحداث التي حوهلم

ۡدُع إِلَيَٰ َسبِيِل ٱحمسقال تعاىل:  ، ثقافة احلوار اهلادف والتدريب عليه
ۡحَسُنُۚ إِنَّ 

َ
َرب َِك بِٱلۡحِۡكَمةِ َوٱلَۡموِۡعَظةِ ٱلۡحََسنَةِِۖ َوَجَِٰدلُۡهم بِٱلَّتِي ِهَي أ

ۡعلَُم بِٱلُۡمۡهتَِدينَ 
َ
ۡعلَُم بَِمن َضلَّ َعن َسبِيلِهِۦ وَُهَو أ

َ
 .(1)ىجسَربََّك ُهَو أ

وختاًما.. نستطيع التأكيد عىل رضورة السبق واملسارعة إىل 

إعداد املجتهدين والفقهاء بصورة تليق بتاريخ احلضارة اإلسالمية 

وتتناسب مع حاجات الفرد االجتامعية  ، يف ريادهتا وقيادهتا

ويف صورة تساعد كل فرد عىل  ، والثقافية والتعليمية والدينية

استنباط األحكام واملبادئ اإلسالمية التي جتلب املصلحة وتدفع 

ه ـداتـدة بمستجـومستفي ، رـات العصـة لتحديـدة مواجهـاملفس

 التكنولوجية.

                                                           

 .211اآلية:  ، النحل (2)
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  التوصيات:

رضورة بيان أمهية جلوء املتخصصني يف العلوم الرشعية  -1

 ة املعارصة.للتوافق مع متطلبات العرص ومقتضيات احليا

استخدام اخلاصة بدراسة الضوابط والقواعد الرشعية  -2

 وسائل التقنية احلديثة التي تكفل صيانة حقوق وحريات اإلنسان.

ارصين ـاء املعـه الفقهـات التي قد تواجـة التحديـدراس -3

 ، يف استنباط األحكام من خالل ما توصل إليه التحول الرقمي

والعمل عىل إعدادهم وتأهيلهم للتعامل معها باملعرفة املستنرية 

 التعامل بالتحول الرقمي.وسائل والبحث بام ُيستجد من 

 

*          *          * 
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 () االجتهاد شروطه وأنواعه
 

إذ إن عليه مدار  ؛ االجتهاد :إن من أهم مسائل أصول الفقه

)رمحهم كأيب حنيفة ومالك والشافعي وأمحد  ، عمل العلامء األعالم

 ، ومن بلغ مرتبتهم من املجتهدين يف استنباط األحكاماهلل( 

وهو الطاقة  - اجليم ضمب -هد ـُهو افتعال من اجل :واالجتهاد لغة

فعىل األول هو  ، وهو املشقة -اجليم بفتح -هد أو من اجَل  ، والوسع

وعىل الثاين هو بذل  ، استفراغ الوسع والطاقة يف حتصيل املقصود

 .الطاقة فيام فيه مشقة

منها: ما اختاره الشيخ  ، وأما يف االصطالح ففيه عبارات

استفراغ الفقيه الوسع »زكريا يف اللب تبًعا البن احلاجب: 

)استفراغ الفقيه  : فقوله ،(1)«لتحصيل الظن باحلكم الرشعي

                                                           

( الشيخ الدكتور/سليم حممود علوان ، أمني دار الفتوى واملجلس اإلسالمي العاملي )

 .بأسرتاليا

، دار املدين ، اململكة العربية  3/199بيان املخترص رشح خمترص ابن احلاجب ،  (2)

 م.2892،  2السعودية ، ط
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قال ابن السبكي: معناه أن يبذل الفقيه كل  وسعه ومتاَم  ، الوسع(

 ، (1)طاقته يف نظره يف األدلة بحيث ال يمكنه فوق ذلك ولو أراد

فإنه  ؛ )الفقيه( خرج به ما وقع من غري الفقيه ولو كان عاملًا: وقوله

)لتحصيل  :وقوُله ، ال يكون معترًبا لعدم استيفائه آلة االجتهاد

( احرتز به من القطع وقوله ، فإنه ال اجتهاد يف القطعيات ؛ الظن 

وهو فصل خمرج للحسيات  ، )باحلكم( يعني به احلكم الرشعي

وإنام مل  ، فإن النظر فيها ال يفِض إىل فقه ؛ والعقليات ونحِو ذلك

لالستغناء عنه بذكر  -خالًفا البن احلاجب  –حيتج لتقييده بذلك 

 .فإنه ال يتكلم إال يف احلكم  الرشعيالفقيه 

 :شروط بلوغ االجتهاد

فكل  منهام  ، الفقيه واملجتهد اسامن ُيطلقان بمعنى واحد    

وال يبلغ االجتهاد املطلق إال من  ، يصدق عىل ما يصدق عليه اآلخر

 استجمع األوصاف اآلتية:

                                                           

، عبد اهلل بدر الدين حممد الزركيش الشافعي  يبألتشنيف املسامع بجمع املجامع  (2)

 م.2889، مؤسسة قرطبة ،  1/338
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ألن الصبي ليس بكامل العقل حتى يت صف  ؛ أن يكون بالًغا -

قال الربماوي: ولذلك كان البلوغ  ، ههوجوللفقه عىل  تهفبمعر

 .(1)وَمن دونه مرفوع عنه القلم هلذا املعنى ، مناط التكليف

ألن من ال عقل له ال يدرك علاًم وال فقًها  ؛ أن يكون عاقاًل  -

 .وال غريه

أي له قدرة عىل استخراج أحكام  ، أن يكون فقيَه النفس -

وذلك بأن يكون له َسِجي ة وقوة يقتدر ِبا عىل  ، الفقه من أدلتها

فإن ذاك مالك  ؛ الترصف باجلمع والتفريق والرتتيب والتصحيح

ومن َثم  قال األستاذ أبو إسحاق: إن من اتصف  ، صنعة الفقه

 .(2)بالبالدة والعجز عن الترصف مل يكن من أهل االجتهاد

أي بالرباءة األصلية كام قال  ، أن يكون عارًفا بالدليل العقل -

وبأنا  ، واملعنى أن يكون عارًفا به ، (3)اإلمام الغزايل واإلمام الرازي

                                                           

 ، دار الفكر ، بدون طبعة ، بدون تاريخ. 128انظر: حاشية الربماوي ، ص  (2)

 .2/122تشنيف املسامع بجمع اجلوامع ،  (1)

 .2/123السابق ،  جعرامل (3)
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مكلفون بالتمسك به ما مل َيِرد ناقل عنه من نص  أو إمجاع  أو 

 .غريمها

وذلك  ، أن يكون عارًفا باألدلة الرافعة للرباءة األصلية -

 أمران:

ع عنهامأحدمها: ما يرد من الكتاب    .والسنة وغرِيمها مما يتفر 

والثاين: ما يتوقف االستدالل بذلك عليه من علوم اآللة 

 .كاملصطلح والنحو وغري ذلك

 الشروط املعتربة عند االجتهاد:
وَثم  رشوط ال  ، ما تقدم من الرشوط هو لبلوغ درجة االجتهاد

 وهي: ، بد منها عند وقوع االجتهاد

ويعرف من ُيعتد   ، واخلالفأن يعرف مواقع اإلمجاع  -2

جديًدا عىل  بإمجاعه وخالفه حتى ال خيرق اإلمجاَع وال حيدث قواًل 

فال يلزمه  ، وال يلزمه ذلك إال يف املوضع الذي يفتي فيه ، خالفهم

 ، أن يكون مستحًَضا جلميع ما أمجعت عليه األمة وما اختلفت فيه

 .لإلمجاعبل يكفيه أن يعلم أن ما ُيفتي به ليس خمالًِفا 
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أن يعرف الناسخ واملنسوخ فيام يستدل به عىل تلك الواقعة  -1

التي ُيفتي فيها من آية  أو حديث  حتى ال يستدل به إن كان 

وال ُيشرتط أن يعرف مجيع الناسخ واملنسوخ يف سائر  ،منسوًخا

 .املواِضع كام سَبق نظريه يف اإلمجاعات

د أن يعرف أسباب النزول من اآليات وأسباَب ورو -3

ليعرف املراد من ذلك وما يتعلق به من ختصيص  أو  ؛ األحاديث

 .تعميم

 ؛ أن يعرف الصحيح من احلديث والضعيف سنًدا ومتنًا -2

ويطرح املوضوع  ، مل يكن يف فضائل األعامل إذاليطرح الضعيف 

 .ونحوه مطلًقا

أن يعرف حال الرواة قوة وضعًفا ليعَلم ما َينَجرب من  -1

ل يف ذلك عىل قول أئمة  ، وما ال ينجربالضعيِف بطريق  آخر  ويعو 

 ؛ونحوهموالدارقطني احلديث كأمحد والبخاري ومسلم وأيب داود 

 .ألهنم أهل املعرفة بذلك فجاز األخذ بقوهلم
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 ما ال يشرتط لالجتهاد:

نذكر اآلن أموًرا  ؛ بعد ما بينا األمور التي ال بد منها لالجتهاد

 وهي:  ، ال تعترب

ألن املجتهد هو  ؛ ال يشرتط معرفته بجميع تفاريع الفقه -2

ور ، الذي يولدها ويترصف فيها  ؛ فلو كان ذلك رشًطا فيه للزم الد 

 .(1)فال يكون االجتهاد نتيجَتها ، ألهنا نتيجة االجتهاد

إذ قد يكون يف النساء من هي أوفر  ؛ وال يشرتط فيه ذكورة -1

 .جالعلاًم وأقوى بصرية من كثري  من الر

وربام  ، ألن مالك األمر هو العلم ؛ وال يشرتط فيه حرية -3

ادة مع متكني سيده له من مجع العلوم  خيص اهلل عبًدا مملوًكا بفطنة وق 

  .التي حيصل ِبا االجتهاد

                                                           

،  3/128الطويف الرصرصي، سليامن بن عبد القوي لانظر: رشح خمترص الروضة  (2)

، دار  1/31واألشباه والنظائر للسبكي ، م ، 2893،  2ط مؤسسة الرسالة ، ط

 م.2882،  2الكتب العلمية ، ط
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 أمثلة لالجتهاد:

قد علمت مما مر أن ما جاء فيه نصٌّ رصيح أو أمجع عليه فليس 

 ، وصيام رمضان ، كوجوب الصلوات اخلمس ، حمال  لالجتهاد

فليس ملجتهد أن يقول: أنا اجتهدت  ، وحرمة الزنا واللواط

فتوصلت إىل أن الصلوات الواجبة أربعة ال مخسة أو إىل أن الزنا 

 : (1)ناظمقال ال ، غري حمرم

 وليس كل خالف جاء معترًبا            إال خالف له حظ من النظر

)رمحهام  املعترب اجتهاد الشافعي وأيب حنيفة ومن أمثلة االجتهاد

فامل الشافعي إىل وجوِبا مستنبطًا  ، يف وجوب النية يف الوضوء اهلل(

اَم األَْعاَمُل بِالنِّي اِت إ»ذلك من حديث  فقال: إنام صحة األعامل  ، (2)«ن 

ر اإلمام أبو حنيفة أنه إنام كامل األعامل بالنيات ، بالنيات  ؛ بينام قد 

                                                           

اهليئة املرصية  ، ط هـ(822الل الدين السيوطي )املتوىف: ، جلالقرآنإلتقان يف علوم ا (2)

 . 22/  2،  العامة للكتاب

إىل رسول اهلل  الوحي أبدكان صحيح البخاري ، كتاب بدء الوحي ، باب كيف  (1)

 .2، حديث رقم:  )صىل اهلل عليه وسلم(
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  .فقال: بعدم وجوب النية يف الوضوء

فامل  ، ومن أمثلته اختالف املجتهدين يف توريث اإلخوة مع اجلد

إىل توريثهم الستوائهم يف اإلدالء إىل )ريض اهلل عنه(  سيدنا عل

بينام  ،)رمحه اهلل( ووافقه يف اجتهاده عدد من العلامء كالشافعي ،امليت

إىل عدم توريثهم قياًسا  اهلل عنه()ريض مال سيدنا أبو بكر الصديق 

 رمحه)ووافقه يف اجتهاده مجع من العلامء كأيب حنيفة  ، للجد عىل األب

 .اهلل(

ومن أهم وظائف املجتهد اخلاصة به قياس ما مل يرد فيه نص 

فقد روى مسلم  ، عم بجامع الطُ كقياس األرز عىل الرُب  ؛ عىل ما ورد

: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهلل  )ريض اهلل عنه(عن عبادة بن الصامت 

َهِب » َهُب بِالذ  ةِ  ، الذ  ُة بِاْلِفض  ِعرُي  ، َواْلرُبُّ بِاْلرُبِّ  ، َواْلِفض  َوالش 

ِعريِ   ، َسَواًء بَِسَواء   ، ِمْثاًل بِِمْثل   ، َواملِْْلُح بِاملِْْلِح  ، َوالت ْمُر بِالت ْمرِ  ،بِالش 

واستنبط املجتهدون  ، فاألصل املنصوص عليه هو الرُب  ، (1)«َيًدا بِيَد  

                                                           

صحيح مسلم ، كتاب املساقاة ، باب الرصف وبيع الذهب بالورق نقًدا ، حديث  (2)

 .2193رقم: 
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: هي )رمحه اهلل( فقال اإلمام الشافعي ، علة الربا من هذا احلديث

 .الرب ومن َثم  قاس األرز عىل ، الطعم

املستقل  ، هو املقلد إلمام من األئمة املتبوعني جمتهد املذهب:

غري أنه ال يتجاوز يف أدلته أصول إمامه  ، بتقرير أصوله بالدليل

كفعل  ، بل يتخذ نصوص إمامه أصواًل يستنبط منها ، وقواعده

وال  ، وربام اكتفى يف احلكم بدليل إمامه ، املستقل بنصوص الرشع

فتكون نصوص  ، يبحث عن معارض كفعل املستقل يف النصوص

 ، إمامه بالنسبة إليه األصل الذي يستخرج منه أحكام احلوادث

ومثل هذا ُيْستَفَتى يف احلوادث فيفتي مستنبًطا من نصوص إمامه ما 

 .ال خيرج فيه عن مقتَض ما نص عليه اإلمام

ن من ترجيح قول  جمتهد الفتيا:  هو املتبحر يف مذهبه املتمك 

ب: وهو من ال يبلغ رتبة أصحاب يف رشح املهذ   جاء ، عىل آخر

 ، عارٌف بأدلته ، حافٌظ مذهب إمامه ، الوجوه لكن ه فقيه النفس

ح لكنه  ، قائٌم بتقريرها د ويزي ف ويرج  ر ويمه  ر وحيرر ويقر  يصو 

ظ املذهب أو االرتياِض ـم يف حفـوره عنهـر عن أولئك لقصـقُص 
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يف االستنباط أو معرفة األصول ونحِوها من أدواهتم
(1)

وهذا ال  ، 

معتِمًدا ما يعتقده  ، يفتي يف احلوادث إال نقاًل عن املجتهدين قبله

 .راجًحا من كالمهم

ل امرؤ  جتزؤ االجتهاد: ذهب األكثرون إىل أنه جيوز أن حيص 

فيجوز له  ، مناط االجتهاد يف بعض األبواب أو املسائل دون بعض

وحجة القائلني بالتجزؤ أنه لو مل يتجزأ  ، أن جيتهد فيها دون غريها

االجتهاد للزم أن ال يبلغ املرء رتبته حتى يكون عامًلا بجميع 

وهو ممتنع بال شك  إذ مل حيط أحد من املجتهدين  ، جزئيات الفقه

وقد سئل كل  من األئمة األربعة  ، علاًم بجميع أحكام اهلل تعاىل

فأجابوا  ؛ جتهاد عن مسائلاملجمع عىل عاملِيتهم وبلوغهم رتبة اال

 .بأهنم ال يدرون حكمها

نه جيوز أن يكون فيام جهله من أل ؛ وقيل: ال يتجزأ االجتهاد

 .األدلة معارض ملا علمه

                                                           

 ، دار الفكر. 2/22املجموع رشح املهذب لإلمام النووي ،   (2)
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الَضب األول من املسائل: : املصيب يف العقليات واحد

واتفق أهل السنة واجلامعة عىل أنه لو اختلف الناس يف  ، العقلياُت 

وذلك  ؛ األمور العقلية باجتهادهم مل يكن كل  جمتهد  فيهم مصيبًا

ا ين حق   ، ألنه ال سبيَل إىل أن يكون كلٌّ من النقيضني أو الضد 

ومن مل يصادْفه  ، وعليه فمن صاَدف اجتهاُده الواقع فهو املصيب

 .(1) باَلغ يف النظرفهو ضالٌّ آثٌم َمهام

هو ما كان من املسائل نقلي ا غري و: املصيب يف النقليات

وهو عىل رضبني ألنه ال خيلو من أن يكون فيه قاطٌع من نص   ، عقل  

وإن  ، فأما األول: فاملصيب فيه واحٌد اتفاًقا ؛ أو ال يكون ، أو إمجاع  

فهذا فيه  ؛ وأما الثاين: وهو ما مل يكن فيه قاطع ، دق  مسلك القاطع

 منها: ، مذاهب

وابن  ، وبه قال صاحبا أيب حنيفة ، أن كل  جمتهد مصيٌب  -

ثم اختلفوا فقال األشعري  ، والقايض ، واألشعري ، رسيج

                                                           

 م.2883،  2، دار الكتب العلمية ، ط 2/323،  للغزايل املستصفى  (2)
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يف املسألة يف حق املجتهد هو ما  )عز وجل(والقايض: إن حكم اهلل 

ُحكاًم لو  )عز وجل(وقال الباقون: بل إن هلل  ، أوصله اجتهاده إليه

وا بأن املجتهد الذي مل يصْبه خمطٌئ  ، حكم مل حيكم إال به وربام عرب 

 .يف االنتهاء ال يف االبتداء

وعزاه ابن السمعاين  ، وبه قال اجلمهور ، أن املصيب واحٌد  -

وأهُل  ، وقال: من حكى عنه غرَيه فقد أخطأ ، إىل اإلمام الشافعي

ا الرأي يقولون: إن هلل تعاىل يف الواقعة حكاًم سابًقا عىل اجتهاد هذ

ومن  ، فمن أصابه فقد أصاب احلق ، املجتهدين وفكِر الناظرين

 .أخطأه كان خمطًئا

وعىل قول اجلمهور فاألصح أنه يكون للحق : للصواب أمارة

قال السيوطي: وبه قال  ، أي دليل ظني  يدل  عليه ، من األقوال أمارة

  .األئمة األربعة وأكثر الفقهاء وكثري من املتكلمني

 ال ينقض االجتهاد باالجتهاد:
املسائل االجتهادية ال جيوز نقض احلكم فيها ال من املجتهد نفِسه 

ابن السبكي اإلمجاع عىل  وقد حكى ، إذا تغري  اجتهاده وال من غريه
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احه كالزركيش وابن  ، ذلك يف مجع اجلوامع وتابعه عليه رش 

وعلته أنه ليس االجتهاد  ، الصباغ ابنوسبقه إىل ذلك  ،العراقي

 ومن حجج عدم النقض ما يل: ، الثاين بأقوى من األول

 حكم يف مسائل خالفه عمر)ريض اهلل عنه(  أن أبا بكر -

 .ومل ينقض حكمه ، فيها )ريض اهلل عنه(

اأنه لو جاز النقض جلاز نقض  - فتفوت  ؛ النقض وهلم  جر 

 .وهي قطع املنازعة ، فائدة نصب احلاكم لفصل اخلصومات

 .وال قضاء ، لو تغري اجتهاده يف القبلة عمل بالثاين -

لو اجتهد فظن طهارة أحد املاءين فاستعمله وترك اآلخر ثم  -

 .بل يتيمم ؛ تغري ظنه ال يعمل بالثاين

 ، أي: يف املايض «باالجتهاداالجتهاد ال ينقض »ومعنى قوهلم: 

وهلذا يعمل باالجتهاد الثاين يف  ، ولكن يغري احلكم يف املستقبل

 .وال ينقض ما مَض ، القبلة

 صور نقض حكم اجملتهد:

ا قاطًعا من كتاب  أو  -2 أن يكون حكم املجتهد قد خالف نص 
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قال  ، فينقض لتبني غلط اجتهاده ؛ أو خالف قياًسا جلي ا ، سن ة

إذا كان  ؛ الزركيش: حمل قولنا: إن النص يبطل حكم االجتهاد

فإن كان النص حادًثا بعد  ، النص املخالف موجوًدا قبل االجتهاد

فاحلكم باالجتهاد  ، ملسو هيلع هللا ىلصويتصور هذا يف عرص النبي  ، االجتهاد

قاله املاوردي يف باب التيمم من احلاوي ، السابق نافذ
(1)

. 

خالف اجتهاده فينقض سواء كان إذا حكم املجتهد عىل  -1

 .ألنه جيب عليه العمل بظن ه ؛ مقلًدا لغريه يف احلكم أم ال

املجتهد مقلًدا وحكم عىل خالف نص إمامه فينقض إذا كان 

ألن نص إمامه يف حقه من حيث إنه يلزمه التزامه كالدليل يف  ؛ عليه

ألن املقل د ليس له  ؛ فال جيوز له خمالفته استقالاًل  ، حق املجتهد

لغري إمامه مع كونه ال يرى  فإن فعل ذلك تقليًدا ، استقالل يف احلكم

 .فإنه حينئذ ال ينقض ؛ وجوب لزوم مذهب إمامه

*          *          * 

                                                           

 -هـ 2222ب العلمية ، ط ، دار الكت 2/113احلاوي يف فقه الشافعي للاموردي ،  (2)

 .م2882
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 ()أثر التطور الداللي يف االجتهاد
 

 ،إن االرتباط بني اللغة وعلوم الرشع ارتباط وثيق ال يكاد ينفك

رين العرب قد خصصوا للبحوث  حتى قال بعضهم: إن املفكِّ

اللغوية حيًزا واسًعا يف إنتاجهم املوسوعي الذي يضمُّ إىل جانب 

ت كل  جوانب  -كاملنطق والفلسفة-النظرية  علوًما لغوية قد مس 

كأصول الفقه  ؛ سواء تعل ق األمر بالعلوم الرشعية ، الفكر عندهم

ف  ؛ أو علوم العربية ، ريوالفقه واحلديث والتفس كالنحو والرص 

ون علوم العربية نفَسها وتعلُّمها من  ، والبالغة بل إهنم كانوا يُعدُّ

ولذلك تفاعلت الدراسات اللغوية مع  ؛ العلوم الرشعية

وبنى اللغويون أحكاَمهم عىل أصول دراسة  ، الدراسات الفقهية

 ، اعـللغة بالسموقالوا يف أمور ا ، القرآن واحلديث والقراءات

اء ـل الفقهـا فعَ ـمتاًما كم ، واالستصحاب ، اعـواإلمج ، والقياس

                                                           

(أ ).مرص د/عبد الشايف الشيخ ، أستاذ التفسري وعلوم القرآن ، جامعة األزهر ،. 
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معاجَلة أمور علوم الدين يف
(1)

. 

 االجتهاد ثقافتنا:
إن االجتهاد فريضة رشعية مل تتوقف عجلتها منذ أن أقرها 

واملكتبة  ، كام مل يتوقف طرحها وثامرها ، اإلسالم يف العهد النبوي

اإلسالمية التي تذخر ِبذا الكم اهلائل املبارك من الكتب والفتاوى 

كيف ال وقد أعىل  ، خري شاهد عىل أن االجتهاد حلقاته متواصلة

فتارًة جيعله  ، القرآُن الكريم من قيمة العقل يف العديد من اآليات

وجيعل مسلويب  ، من أجل  النعم التي ينعم ِبا عىل بني اإلنسان

إِنَّ حمسعقل من أرش املخلوقات حيث يقول عز من قائل سبحانه: ال
َِّذيَن لَا َيۡعقِلُونَ  مُّ ٱلُۡبۡكُم ٱل ِ ٱلصُّ ِ ِعنَد ٱلِّلَّ َوآب  كام  ، (2)ىجسَشرَّ ٱلدَّ

جعل سبحانه غياب العقل دلياًل عىل االفرتاء عىل اهلل ورسوله ومن 

ْ َيۡفتَُرونَ حمسثمراته:  َِّذيَن َكَفُروا ِ ٱلَۡكِذَب  َوَلَِٰكنَّ ٱل عَلَى ٱلِّلَّ
                                                           

، احتاد الكتاب  29منقور عبد اجلليل ، ص  ، علم الداللة وأصوله يف الرتاث (2)

 .العرب ، دمشق

 .11األنفال ، اآلية:  (1)
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ۡكثَرُُهۡم لَا َيۡعقِلُونَ 
َ
ثم يزلف من هذا املستوى إىل مستوى  ،(1)ىجسَوأ

آخر فيجعل غياب العقل سبًبا يف االستهزاء بأوامر اهلل تعاىل 

خَُذوَها ُهُزٗوا حمسقال تعاىل:  ، ورسوله لَوَٰةِ ٱتَّ َوِإذَا نَاَدۡيتُۡم إِلَي ٱلصَّ
َٰلَِك  ُۚ َذ َّا َيۡعقِلُونَ َولَعِٗبا نَُّهۡم قَوۡمٞ ل

َ
  .(2)ىجسبِأ

وكثرًيا ما جعل القرآن الكريم ضياع العقل دلياًل عىل عدم 

االستفادة من احلواس التي جعلها اهلل تعاىل لنا لنتوصل ِبا ونتعرف 

ُۢ بُۡكٌم ُعۡمٞي َفُهۡم لَا حمسفيقول سبحانه:  ، ِبا عىل اهلل تعاىل ُصمُّ
  .(3)ىجسَيۡعقِلُونَ 

وهناك آيات يف القرآن الكريم حتذر من عدم استخدام العقل 

َِّذيَن لَا حمستعاىل:  هقولكيف الفهم الصحيح  َويَۡجَعُل ٱلر ِۡجَس عَلَى ٱل
 ناهيك عن عرشات اآليات التي تستحث العقل ،(4)ىجسَيۡعقِلُونَ 

                                                           

 .223املائدة ، اآلية:  (2)

 .19املائدة ، اآلية:  (1)

 .232البقرة ، اآلية:  (3)

 .222يونس ، اآلية:  (2)



81 

 

ه عىل التدبر والتفكر والتعق ل يف كل ما حوله ومن  البرشي وحتض 

َٰٖت ل َِقۡومٖ َيۡعقِلُونَ حمس: وجل( )عزيقول  ، حوله َٰلَِك ٓأَلَي  .(1)ىجسإِنَّ فِي َذ

نخلص من هذا إىل أن خماطبة العقل وتنشيطه هو خطاب 

 ، يأمرنا اهلل تعاىل بالتدبر فيه ، رشعي بدأ مع بداية نزول الوحي

ُهَو حمس: )عز وجل(قال  ، وخيترب إيامننا ِبذا التدبر ، والتفهم آلياته
َِّذيٓ  مُّ ٱلِۡكَتَِٰب  ٱل

ُ
ۡحَكَمٌَٰت ُهنَّ أ نَزَل َعلَۡيَك ٱلِۡكَتََٰب ِمۡنُه َءاَيَٰٞت مُّ

َ
أ

َِّذيَن فِي قُلُوبِِهۡم َزۡيٞغ َفيَتَّبُِعوَن َما تََشَٰبََه  ا ٱل مَّ
َ
َخُر ُمتََشَٰبَِهَٰٞتۖۡ فَأ

ُ
َوأ

وِ 
ۡ
وِيلِهۖۦِۡ َوَما َيۡعلَُم تَأ

ۡ
ُ ِمۡنُه ٱبۡتَِغآَء ٱلۡفِۡتنَةِ َوٱبۡتَِغآَء تَأ َّا ٱلِّلَّ ۥٓ إِل يلَُه

ۗ َوَما  ِۡن ِعنِد َرب ِنَا ٞ م  َِٰسُخوَن فِي ٱلۡعِلِۡم َيُقولُوَن َءاَمنَّا بِهِۦ كُل  َوٱلرَّ
لَۡبَٰبِ 

َ
ْ ٱلۡأ ْولُوا

ُ
َّٓا أ ُر إِل كَّ فانظر إىل هذه اآلية الكريمة وتدبر  ، (2)ىجسيَذَّ

وأن يبتعد  ، كيف استنهض القرآُن الكريم العقل البرشي بأن يتدبر

 .وأن يتبع احلق ، عن الزيغ

 قد نزل عليه القرآن الكريم )صىل اهلل عليه وسلم( وإذا كان النبي     

                                                           

 .2الرعد ، اآلية:  (2)

 .3آل عمران ، اآلية:  (1)
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 )صىل اهلل عليه وسلم(فالنبي ، وفيه ما حيتاج إىل بعض اإليضاح

قطًعا هو أوىل الناس بالتفسري والتوضيح كام تم يف بعض اآليات 

مل يتناول )صىل اهلل عليه وسلم( لكن نجد أن النبي ،عىل سبيل املثال

بل مل تتعد اآليات التي  ، القرآن الكريم كله بالتفسري والتأويل

عىل خالف   -العدد القليل)صىل اهلل عليه وسلم( فرسها النبي 

 ؛ وتَرك املجاَل رْحًبا للعلامء واملتدبرين من بعده -طفيف  بني العلامء

وحتى  ، رص ولكل زمانحتى ال ينقطع عطاُء القرآن الكريم لكل ع

 مل يك ىك مك لك اك ٱُّال يصطدم مع قوله تعاىل: 

ألنه أمر يشمل مجيع املسلمني عىل اختالف أزمنتهم  ؛ (1)َّىل

فرس  القرآن الكريم )صىل اهلل عليه وسلم( فلو أن النبي  ، وأماكنهم

 ، ألغلق الباب عىل من أراد أن يتدبر -وهو أحق ِبذا –كاماًل 

إذ كيف جُيتَهد بعد كالم النبي  ، وألغلق الباب عىل كل جمتهد

 مل يتجاوزولذلك نرى أن مجهور املفرسين  ؛)صىل اهلل عليه وسلم(

                                                           

 .12حممد:  (2)
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ۡحَسنُواْ حمساجتهاُدهم يف  تفسري املراد بالزيادة يف قوله تعاىل: 
َ
َِّذيَن أ ل ِل

 ٞ (1)ىجسٱلۡحُۡسَنيَٰ َوزَِياَدة

ملا  ،(2)يوم القيامةأهنا النظر إىل وجه اهلل تعاىل ، 

فلم  ، بذلك)صىل اهلل عليه وسلم( بلغهم وصح  لدهيم خرُب النبي 

وقوًفا عند ما  ؛ نر أحًدا من املفرسين جتاوز هذا القول يف هذه اآلية

 .)صىل اهلل عليه وسلم(ورد عن سيدنا رسول اهلل 

لتفسري القرآن الكريم كاماًل )صىل اهلل عليه وسلم( فرتُك النبيِّ 

ر يف كتاب  ، كان رمحًة بالعقل اإلسالمي املطلوب منه التدبر والتفك 

حتى )صىل اهلل عليه وسلم( وكان هذا وارًدا منه  ، )عز وجل(اهلل 

يرتك املجال رحًبا وخصًبا أمام كل من يستعد خلوض غامر هذا 

 .البحر الزخار امللء باملكنون من أرسار اهلل تعاىل التي أودعها إياه

هذا دعوة للعقل أن يامرس وظيفته يف تدبر كتاب اهلل أليس يف 

فالباب ما زال مفتوًحا عىل مرصاعيه برشط أن متتلك  ، ؟تعاىل

                                                           

 .12يونس ، اآلية:  (2)

 .21/21راجع تفسري الطربي هلذه اآلية  (1)
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وإال غرقت يف بحاره  ، األدوات التي تؤهلك خلوض هذا املضامر

 .زلت عىل شاطئه وأنت ما

وعليه فإن ما يفعله العلامء اآلن من اجتهاد يف املسائل 

بل  ، ليس بدًعا من القول أو العمل ؛ والنوازل املعارصةاملستحدثة 

هو حلقة من حلقات سلسلة متصلة يف تاريخ األمة تؤكد من 

 .خالهلا أهنا أمة االجتهاد والتجديد يف كل العصور

 :الداللة اللغوية وتطورها

 ، تناولت معاجم اللغة مصطلح الداللة بالتعريف والتوضيح

( هـ(381وعىل سبيل املثال ال احلرص يقول ابن فارس )ت  : )َدل 

ُم َأْصاَلنِ  اُل َوالال  ا ؛ الد  ُمَها َأَحُدمُهَ ِء بَِأَماَرة  َتَتَعل  ْ  ، : إَِباَنُة اليش 

ءِ  ْ مْ  ، َواآْلَخُر: اْضطَِراٌب يِف اليش  ُل َقْوهُلُ : َدَلْلُت ُفاَلًنا َعىَل  َفاأْلَو 

ءِ  ، الط ِريِق  ْ لِيُل: اأْلََماَرُة يِف اليش  اَلَلةِ  ، َوالد  اَلَلِة َوالدِّ ُ الد  .  َوُهَو َبنيِّ

ءُ  ْ ْم: َتَدلَْدَل اليش    .(1)إَِذا اْضطََرَب  ، َواأْلَْصُل اآْلَخُر َقْوهُلُ

                                                           

معجم مقاييس اللغة ، أمحد بن فارس ، مادة: دلل ، حتقيق/عبد السالم حممد  (2)

  .م2838 -هـ 2388هارون ، دار الفكر ، 
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وما يعنينا هنا هو األصل األول الذي يفيد إبانة اليشء بأمارة 

وإن كان األصل الثاين يمكن توجيُهه ليقرتب من  ، توصل إليه

ويشري إىل إبانة  ، فالتدلدل فيه معنى من معاين الظهور ، املعنى املراد

فالدليل  ، وليس ببعيد أيًضا ، ومنه الدليل ، اليشء ولو من وجه

 .عالمة دالة توصل للمراد

 
ا
اللغوي غالًبا ما تتوافر العالقُة بني املدلولنِي : االداللة اصطًلح

 ؛ إذ ترتكز الثانيُة عىل األوىل وتستمدُّ منها مقوماهتا ؛ واالصطالحيِّ 

ألن الوضَع اللغوي  الذي تصاَلح عليه أهل اللغة قدياًم ُيلقي بظاللِه 

فالداللة هي كون اليشء وعليه  ، ومعناه الداليل عىل املعنى الِعلمي

 واليشء األول هو الدال ، بحالة يلزم من العلم به العلم بيشء آخر

 .(1)والثاين هو املدلول

أو  ، أو دراسة املعنى ، العالقة بني الرمز والصورة والداللة هي

 ، أو علم اللغة الذي يتناول نظرية املعنى ، العلم الذي يدرس املعنى

                                                           

لبنان ،  - ، دار الكتب العلمية ، بريوت 222التعريفات للجرجاين ، ص  (2)

 .م2893هـ/2223
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ذلك الفرع من وبتعبري آخر:  ، (1)ويسمى علم املعنى والسيامنتيك

أو ذلك الفرع الذي يدرس  ، نظرية املعنىعلم اللغة الذي يتناول 

ا عىل محل الرشوط الواجب توافرها يف الرمز حتى يكون قادرً 

معرفة املراد واهلداية أمر مشرتك بني املعنى ومن ثم فإن  ، (2)املعنى

 .اللغوي واالصطالحي للداللة

وبام أن الوقوف عىل مراد اهلل تعاىل من كالمه هو منتهى غاية 

علم ُيبحث فيه عن القرآن الكريم من حيث فالتفسري هو:  ؛ املفرس

فعلم الداللة هو  ، (3)داللته عىل مراد اهلل تعاىل بقدر الطاقة البرشية

)عز األساس الذي يرتكز إليه املَفرسِّ يف الوصول إىل مراد اهلل 

وال شك أن األصوليني هم أول من ُعنوا بعلم  ، من كالمه وجل(

اولوا اللفظ ملعرفة احلكم الرشعي املرتتب عىل ألهنم تن ؛ الداللة

 .اآلية

                                                           

 .م2889، عامل الكتب ، القاهرة ،  22علم الداللة ، أمحد خمتار عمر ، ص (2)

 .22، أمحد خمتار عمر ، ص  املرجع السابق (1)

 .3، مطبعة عيسى البايب احللبي ورشكاه ، ط 1/3مناهل العرفان للزرقاين ،  (3)
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 :أنواع الداللة
والداللة غري  ، تنقسم الداللة إىل داللة لفظية وغري لفظية

فنقول:  ، فنكتفي بالكالم عن الداللة اللفظية ، اللفظية ال تعنينا هنا

 إن الداللة اللفظية تنقسم بدورها إىل عدة أقسام كالتايل:

كداللة اللفظ املسموع وراَء اجلدار عىل  ؛ عقليةداللة لفظية 

 .(1)وجود الالفظ

اخ عىل مصيبة نزلت  ؛ داللة لفظية طبيعية كداللة لفظ الرصُّ

 .بالصارخ

 ، ككون اللفظ متى أطلق فهم منه معناه ؛ داللة لفظية وضعية

أو هي كون الل فظ بحالة ينشأ بصدوره من املتكلم العلم باملعنى 

وتنقسم الداللة الوضعية  ، وهذا ما هيمنا يف َبحثنا ، (2)املقصود به

 هي:  ، إىل ثالثة أنواع

                                                           

، مطبعة احللبي وأوالده ، القاهرة ،  38حترير القواعد املنطقية للرازي ، ص (2)

 .هـ2323، 3ط

 القاهرة.مكتبة ابن تيمية ، ،  23مذكرة آداب البحث واملناظرة للشنقيطي ، ص( 1)
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 ، داللة املطابقة: فهي داللة اللفظ عىل املعنى الذي وضع له -2

وداللة البيت عىل جمموع  ، داللة اإلنسان عىل احليوان والناطق: مثل

وداللة املطابقة هي الداللة األصلية يف األلفاظ  ،(1)اجُلُدر والسقف

َيت باملطابقة ملطابقة  ، وضعت معانيها -مبارشة-التي ألجلها  وُسمِّ

حتى يكون  ؛ وهو عدم زيادة اللفظ عىل املعنى ، املعنى لل فظ

 ، (2)حتى يكون قارًصا ؛ أو عدم زيادة املعنى عىل اللفظ ، مستدرًكا

ا ما تُدلُّ عىل متام املعنىوقد َعرب  املناطقة عن  داللة املطابقة بأهن 
(3). 

هنيداللة التضم -1 أو جزء  ، : فهي داللة اللفظ عىل جزء ُمَسام 

 ، (4)كداللة اإلنسان عىل احليوان أو الناطق ، املعنى املوضوع له

                                                           

، دار الكتب العلمية ،  21معيار العلم يف املنطق ، أبو حامد الغزايل ، ص (2)

 .م2893،  2بريوت ، ط

، دار إحياء  12حاشية العطار أليب السعادات حسن بن حممد العطار ، ص  (1)

 .الكتب العربية ، بريوت

 .12املرجع نفسه ، ص (3)

رشح الكوكب املنري املسمى بمخترص التحرير يف أصول الفقه البن النجار ،  (2)

 .م2882،  3، دار إحياء الرتاث اإلسالمي ، مكة املكرمة ، ط 2/212
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 .لكون اجلزء ضمن املعنى املوضوع له ؛ وسميت بداللة تضمينية

ه داللُة االلتزام: فهي -3  ، داللُة اللفظ عىل خارج  عن ُمَسام 

الزم له لزوًما ذهني ا بحيث يلزم من فهم املعنى املطابق َفْهُم ذلك 

 .(1)كداللة األربعة عىل الزوجية ، اخلارج الالزم

 :التطور من أهم مميزات اللغات

إن اللغات واللهجات يتعامل معها علامء اللسان عىل أهنا كائن 

طرأ عليها تو ، يعرض هلا وعليها ما يعرض للكائن احلي ، حي

ولذلك نرى اللغات تتأثر بام حوهلا من عوامل  ، التغيريات

ولعل هذا ما يعلل لنا اندثار العديد من اللغات بعد ما  ،وأسباب

واللغة  ، كانت رائجة كاللغة الكنعانية أو الفينيقية وغريمها الكثري

ثرية التي حفظها اهلل تعاىل بنزول القرآن العربية واحدة من اللغات ال

 .الكريم ِبا

يشري إىل  (2)حتى أن اجلاحظ ، واللغة العربية كائن حي يتطور

                                                           

 .22لشنقيطي ، صل لبحث واملناظرةآداب ا (2)

 = ، أبو عثامن الشهري باجلاحظ، كبري أئمةو: عمرو بن بحر بن حمبوب الكناينه (1)
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ولذلك فمن عاش  ، اخمتلفً  اأن لكل عرص طريقة يف الكالم وأسلوبً 

وليس كمن عاش بعد  ، يف اجلاهلية ليس كمن عاش يف اإلسالم

فكل جيل من هذه األجيال وكل قوم من  ، اإلسالم بخمسامئة عام

 ، حتى لو احتدت اللغة ، هؤالء األقوام يتكلمون بطريقة خمتلفة

ويضيف اجلاحظ: أنه إذا قمت يف  ، فاللغة ليست هلا قداسة يف ذاهتا

فهناك فارق بني لغة  ، بد وأن تتكلم بلساهنم وعىل طريقتهم قوم فال

مفردات شعره من اللغة  ، (1)الناس اليوم وبني لغة امرئ القيس

إال أن كثرًيا من الناس ال يعرفون  ، العربية ذاهتا التي نتكلم ِبا اليوم

 .معانيها

                                                                                                                  

منها: احليوان ، والبيان  ، األدب ، مولده ووفاته بالبرصة ، له تصانيف كثرية =       

، واألعالم للزركل  3/232انظر: وفيات األعيان البن خلكان  .والتبيني

 .م1221 ، 21ط ، للماليني العلم دار ،1/32

هو: امرؤ القيس بن حجر بن احلارث الكندي ، أشعر شعراء العرب عىل  (2)

انظر: طبقات فحول الشعراء البن  .اإلطالق ، يامين األصل ، ومولده بنجد

 .1/22واألعالم للزركل دار املدين ، جدة ، ،  2/12سالم اجلمحي 
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ومن املقرر علمي ا وإحصائي ا أن كلامت القرآن الكريم تربو عىل 

وهذه الكلامت مردها إىل ما ال يزيد  ، وستني ألف كلمة تقريبًا ةست

ويف السنة املطهرة ما يصل إىل  ، عىل ألف وثامنامئة جذر لغوي

أي ثالثة آالف وستامئة  ، ضعف هذا العدد من اجلذور اللغوية

أما اللغة العربية فلو نظرنا إىل كتاب واحد من  ، جذر لغوي تقريًبا

لوجدنا به نحو أربعني ألف  «القاموس املحيط»كتبها األصول 

وهذا يعني أن جذور القرآن الكريم والسنة املطهرة مل  ، جذر لغوي

 .(1)يتجاوز العرش من هذا العدد

وملا كان ذلك كذلك فإن أكثر من تسعني باملائة من اللغة 

ومن ثم فإن بعض  ، العربية يطرأ عليه التغيري والتطور الداليل

الكلامت واملفردات يف اللغة العربية قد تطور معناها الداليل من 

 ولنأخذ عىل ذلك مثالني يقوم ِبام املطلوب: ،  إىل عرصعرص  

                                                           

، الوابل الصيب لإلنتاج  12عل مجعة ، صاملبادئ العظمى ، د/ .. وقال اإلمام (2)

 .م1222،  2والنرش والتوزيع ، القاهرة ، ط
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 :«جراثيم»ومجعها  ، «ةجرثوم»اللفظ األول: كلمة 

 ، اـوهذه الكلمة ومشتقاهتا وردت كثرًيا يف كالم العرب قديمً 

 ، وبعضها يف شعر العرب اخلل ص ، بعضها يف أحاديث نبوية رشيفة

وكان معناها ال يعدو أن  ، وبعضها يف كالم العرب واستعامالهتم

املرتفعات أو  أو بعض ، يكون املراد به األصل من كل يشء

 .أو بقايا جذوع النخل ، النتوءات

فقد وردت هذه الكلمة يف كتاب دالئل النبوة أليب نعيم  

حيث يقول اإلمام السيوطي يف كتابه اخلصائص الكربى:  ، األصبهاين

 ، َقاَل: اقتحم الن اس يِف دجلة ، الصائديَوأخرج َأُبو نعيم َعن ُعَمرْي 

َوَقاَل سعد:  ، َفَكاَن سلاَمن قرين سعد إىَِل َجانِبه يسايره يِف املَاء ، اقرتنوا

َوَما يَزال فريس َيْستَِوي  ، َواملَْاء يطمو ِبم ، َذلِك َتْقِدير اْلَعِزيز الَْعلِيم

َفلم  ، يَْها َكأَن ُه عىل األَْرضإِذا أعيي تنرش لَُه تلعة فيسرتيح َعلَ  ، َقائاًِم 

اَل يتعب  ، َولَذلِك يدعى َيْوم اجلراثيم ، يكن بِاملََْدائِِن أعجب من َذلِك

ويتضح من هذا النص  ، (1)أحد إاِل  نرشت لَُه جرثومة يسرتيح َعَليَْها

                                                           
دار الكتب العلمية ، بريوت ، ،  1/282انظر: اخلصائص الكربى للسيوطي  (2)

 .م2892، 1دار النفائس ، بريوت ، ط ، 2/133 وانظر: دالئل النبوة أليب نعيم



92 

 

أن اجلرثومة هنا املكان املرتفع عن األرض ُوضع ليسرتيح عليه من 

 .فهو مكان مرتفع وُمظلل ، هوجد إعياًء من نفس

 وقد ورد أيضا هذا اللفظ يف الشعر العريب: 

 (1)تأبى اهلوان إذا عد  اجلراثيم        ال ينفع املرء أنصار ورايته    

لقد جاءت بمعنى  ، فانظر إىل معنى اجلرثومة هنا يف هذا البيت

كام وردت يف الشعر  ، (2)األرشاف: أي الرشفاء والوجهاء من القوم

 قال عروة بن أذينة:  ، العريب أيًضا بمعنى األصل

 (3)وإين ملن جرثومة تلتقي احلىص          عليها ومن أنساب بكر لباِبا

                                                           

( ، ورشح شواهد 289برقم )،  133 ، ص البيت لتميم بن مقبل يف ديوانه (2)

انظر: رشح  .، ومتيم بن مقبل ، خمَضم أدرك اجلاهلية واإلسالم 1/222املغني 

اب ،  الشواهد الشعرية يف أمهات الكتب النحوية ملحمد بن حممد حسن رُش 

 .م1223 -هـ2213،  2لبنان ، ط –رسالة ، بريوت مؤسسة ال

، جلنة الرتاث العريب ،  1/211رشح شواهد املغني جلالل الدين السيوطي ،  (1)

 .م2822 -هـ 2392

 .البيت لعمرو بن أذينة ، نسبه إليه حممد بن املبارك بن حممد بن ميمون البغدادي (3)

 .2/82انظر: منتهى الطلب من أشعار العرب 
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ويف ،  واملقصود ِبا هنا هو األصل احلسيب بني القبائل والبطون

أَضل  َفَمْن  ، : األَْسُد ُجْرُثوَمُة الَعرب(1)النهاية يف غريب احلديث

(2)َنسَبه َفْليأهتم

نِي: األْزدُ  ،  اي ِسينًا ، األَْسُد بُِسُكوِن السِّ  ، َفَأْبَدَل الز 

هي أصل جلميع  "األسد"واملراد أن قبيلة  ، واجُلْرُثوَمُة: اأْلَْصُل 

 ،وفيها علم األنساب عىل أسس وقواعد واضحة ، العرب املوجودة

 .خيربوه بأصله ونسبه فمن غاب عنه نسبه فليأهتم

                                                           

 -، املكتبة العلمية  2/112النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري ،  (2)

 .م2838 -هـ 2388بريوت ، 

ومل أجده يف أي من كتب احلديث التي بني  ، أورده ابن األثري يف غريب احلديث (1)

يدي ، ولكن وجدته يف كتاب شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم 

، حتقيق:  2/113هـ( ، 133اليمني )املتوىف:  لنشوان بن سعيد احلمريي

د/يوسف حممد  –مطهر بن عل اإلرياين  -بن عبد اهلل العمري  د/حسني

 -لبنان( ، دار الفكر )دمشق  -دار الفكر املعارص )بريوت ط اهلل ،  عبد

ويف كتاب: الغريبني يف القرآن واحلديث،  .م2888 -هـ 2212،  2سورية(، ط

، يقول: ويف  2/319هـ( ،  222حممد اهلروي )املتوىف  أليب عبيد أمحد بن

ابن منظور يف لسان و ، بينام أورده الزبيدي يف تاج العروس .احلديث املرفوع

 .ومل ينسباه،  العرب
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َم َجَراثِيممَ »: )ريض اهلل عنه( ل  َوِمنُْه َحِديُث عَ  ه أْن َيتََقح   ْن رَس 

)ريض اهلل  واملراد من كالم اإلمام عل ، (1)«َجَهنم َفْليْقِض يِف اجَلد  

)عز : أنه من أراد أن يدخل أصل جهنم ويتصدى لعذاب اهلل عنه(

فليقض يف مسألة اجلد وحجبه لإلخوة من عدمه يف املرياث  ؛ وجل(

 .أو حجة قوية)صىل اهلل عليه وسلم( دون نص  من رسول اهلل 

فاجلرثومة يف فجرها اللغوي تعبري مجيل عن أصل كل يشء 

 ، واجلرثومة: ما اجتمع من الرتاب يف أصول الشجر ، وجمتمعه

الة يف اللغة العربية: عبد السالم هارون عىل هذه احل/ويعلق األستاذ

إذ  ؛ «اجلراثيم»ومن الكلامت التي وئدت يف العصور احلديثة: كلمة 

 ، وانحرف إىل جمرى هو غاية يف الضيق ، تغري مدلوهلا الواسع

قول  إىلفحني نصغي  ، انحراًفا من اجلامل إىل هناية القبح والشناعة

 :(2)روانجرير يف مدح عبد العزيز بن الوليد بن عبد امللك بن م

                                                           

، وأورده بدر الدين العيني يف عمدة  3/323رواه ابن أيب شيبة يف مصنفه  (2)

 .12/231القاري برشح صحيح البخاري 

 . 311جرير ، ص ديوان  (1)
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 فضاًل قدياًم ويف املسعاة تقديم          يا آل مروان إن اهلل فضلكم

 مـا اجلراثيـجرثومة ال تساوهي    مـوم أبوهم أبو العايص وأمهـق

ال يمكن أن تفرس هذه اجلراثيم التي تعني األصل السامي والعرق 

 .(1)الكريم باملفهوم اللغوي املعارص

 :"التبجح "اللفظ الثاين: كلمة

)صىل اهلل عليه وسلم( وردت هذه الكلمة يف حديث النبي 

وكان املراد منه الفرحة وراحة النفس  ،(2)املشهور بحديث أم زرع

أما اآلن فال شك أهنا تطورت بداللتها حتى  ، والشعور الطيب

يقول عبد  ، أصبحت تدل عىل معنى خمالف متاًما ملا كانت عليه

ومن ذلك أيًضا كلمة التبجح فقد أصبح  : السالم هارون يف نوادره

مفهومها العرصي منحرًصا يف الداللة عل اجلرأة املستهجنة وسوء 

ولكن مدلوهلا األصيل هو الفرح  ، األدب وسالطة اللسان

                                                           

 م.2891،  2، مكتبة اخلانجي ، ط 33كناشة النوادر لعبد السالم هارون ، ص  (2)

باب حسن املعارشة مع األهل ، حديث رقم  صحيح البخاري ، كتاب النكاح ، (1)

1298 . 
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كل  ، والشعور براحة النفس والفخر بام صار إليه املرء من منزلة

حني وبج»ومنه حديث أم زرع  ، ذلك يف نطاق األدب والرضا

وعظمت نفيس  ، أي فرحني ففرحت ، «فبجحت إيل  نفيس

 .(1)عندي

وثبت لدينا يقينًا أن  ، أنه إذا كان ذلك كذلك واخلًلصة:

وقد يصبح للكلمة معنًى جديد خمتلف  ، بعض الدالالت قد تتغري

بد أن يؤخذ هذا بعني االعتبار يف  فال ؛ متاًما عن داللتها األصلية

فالكلامت قد تتطور ويصبح هلا  ، الفقهيةالفتوى واالجتهادات 

فقد  ؛ ولو وقفنا عند الداللة األصلية لبعض الكلامت ، جديد معنىً 

 .يؤدي بنا هذا إىل اخلطأ يف االجتهاد

ر باألسلوب العلمي واملنهج العلمي  وقياًسا عىل ما ذكرنا وتقر 

 ، فنحن نقرر أن بعض املصطلحات قد أخذت معنى جديًدا ، املتبع

ي العمل ِبا أو أن نستبدهلا بام يتوافق مع داللتها  ، فال بأس أن ُننَحِّ

                                                           

 .32كناشة النوادر لعبد السالم هارون ، ص  (2)
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 استبدال لفظ: مثل  ، األصلية دون املساس بالنصوص املقدسة

 ."الذمي "بلفظ  "املواطنة"

فال شك أن لفظ الذمي وارٌد يف النصوص الرشيفة والتاريخ 

ل هذا اللفظ فوق داللته األصلية ، اإلسالمي  ، لكن قد حتم 

واألنسب يف عرصنا الراهن التعبري بلفظ املواطنة الذي يوحي 

 .بالدفء املجتمعي والسالم النفيس بني مكونات املجتمع الواحد
 

فيمكننا أن نخلص من هذه الدراسة بعدة نتائج  ..وختاًما

 هي كاآليت: ، وتوصيات

 وذلك من  ، الدين اإلسالمي مبني عىل مبدأ التيسري والتخفيف

 .أهم مبادئه ومقصد من مقاصد أحكامه

  االجتهاد يف اإلسالم ثقافة عامة بدايتها كانت مع نزول الوحي

  .)صىل اهلل عليه وسلم(ويف وجود النبي 

  اللغة العربية كائن حي يطرأ عليها ما قد يطرأ عىل الكائن احلي

 .من التطور والضعف والتغيري
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 الذي كانت عليه إزاء  بعض املصطلحات أخذت مفهوًما غري

 .إطالق النص نحوها
 

 التوصيات:
 اء عىل ـة واملراد منها واإلفتـل يفهم مقاصد الرشيعـإعداد جي

 .ما حيققها

 لب عىل ممارسة االستنباط يف مراحل متقدمة من اتدريب الط

 .عمره الدرايس

  والتعامل  ، أداة رسمية لالستنباطبوصفها العناية باللغة العربية

وُيظهر مدى  ، مع وجوه الداللة فيها بام يستوعب املستجدات

 .صالحية الرشيعة اإلسالمية لكل زمان  ومكان

 

*          *          * 
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  ()والسلطة التقديرية للقاضي االجتهاد الفقهي
 

 ، الوصول إىل احلقيقة مطلب البرش منذ أن ُوِجدت البرشية

وطلبها يف  ، طلبها اإلنسان من الدين وطلبها يف العلم والفلسفة

واألحكام القضائية هي أداة توزيع  ، الترشيع ويف توزيع العدالة

فهي عنوان احلقيقة التي استطاع أن يراها القايض من  ، العدالة

خالل اجتهاده يف فهم عنارص الدعوى واإلنصات إىل مرافعات 

الكثريين أن القضاء بني الناس مهنة يسرية  وخُيي ُل إىل ، اخلصوم

يكفي فيها ألي امرئ  أن ُيلم  ببعض املعارف القانونية وكفاية الظن 

وذلك مما يعل ُل  ، السليم ليكون أهاًل ألن حيمل بيده ميزان العدالة

أن البعض ممن يسندون ألنفسهم املعرفة القانونية وحسن الذوق 

يف جمالسهم اخلاصة ويف وسائل يستبيحون ألنفسهم نقد األحكام 

أو خمالفة  ، ويرمون القضاء بالقصور أو إساءة التقدير ، اإلعالم

  .النصوص الترشيعية

                                                           

( املستشار الدكتور/عل عامرة ، الرئيس بمحكمة ) اجلنايات وأمن الدولة العليا

 .. مرص  بمحكمة استئناف القاهرة
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ا ما تقتضيه  واحلق أن القضاة وحدهم هم الذين يعرفون حق 

ذلك أن القضاء  ؛ مهنة القضاء بني الناس من الدقة وإعامل الضمري

ق السليم واملعرفة اللذان فنٌّ من نوع خاص ليس يغني فيه الذو

-بل يلزم ملن يضطلع به أن تتوافر فيه  ، تقوم عليهام املهن األخرى

ومن  ، مواهب إيامنية وأخالقية وعقلية ونفسية -فوق ذلك

املواهب العقلية سعة اإلدراك ودقة العلم بأحوال النفس والتحليل 

التأمل  وهذا ما يكتسبه املرء من ، واإلملام بأحوال خمتلف الطبقات

ومعايشة احلياة يف قلب  ، واملالحظة ، واخلربة العملية ، العميق

والقدرة  ، أما املواهب النفسية  فهي التحكم يف العواطف ، املجتمع

  . ةواإلصغاء لطريف اخلصوم ، عىل وضع النفس موضع الغري

أما االستدالل القضائي الذي يصدر من خالله القايض حكمه 

فالقايض يف سبيل الوصول إىل احلقيقة التي  ؛ فهو شاق وعسري

ينشدها عليه أن جيتهد يف فهم النزاع ليستخلص من أوراق الدعوى 

الوجوه الصحيحة واألدلة الثابتة حتى يكشف عن الباطل الذي قد 

فيتحتم عليه أن يوازن بني آراء  ، يكون مسترًتا وراء شبح احلق
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 ، ويرفض ما يرفضه ، متعارضة كل التعارض فيقبل منها ما يقبله

بيد أن عملية االختيار واملفاضلة التي تقتضيها هذه املوازنة حتتاج 

ة بطرق فضاًل عن معرفة تام ، إىل كثري من احلصافة وقدح الذهن

أدلة الثبوت املعروضة التي ال تبخل  اإلثبات القانونية وأوجه

وحمصها  ، وتدبرهتا فطنٌة هادئة ، بالدليل متى توالها تفكرٌي سليمٌ 

هنا جتد احلق يميش إليك بني صفني من هدى  ، استنباٌط صحيٌح 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              .ونور

 أسلوب التقاضي وآدابه يف الشريعة اإلسالمية:   
من املناسب هنا أن نعرض ألسلوب التقايض وآدابه كام 

يف العهد الذي  )رىض اهلل عنه(وضعه أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب 

هذا  ، قضاء الكوفة)ريض اهلل عنه( وىل  به أبا موسى األشعري 

 ، صفحة من صفحات أسس الترشيع اخلالدة -وال شك  -العهد 

يقف فيها القايض عىل ما وصل إليه الفقهاء املسلمون من قرون 

وقد جاء نص تلك  ، مضت يف تقرير صفات القايض وواجباته

 كام يل: -وفًقا ملا ذكرته املصادر الترشيعية -الرسالة 
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من عبد اهلل عمر أمري املؤمنني إىل  ، اهلل الرمحن الرحيمبسم »

فإن  ، سالم عليك: أما بعد ،)أبو موسى األشعري( اهلل بن قيس عبد

فإنه ال  ، فافهم إذا ُأديل إليك ، وسنة متبعة ، القضاء فريضة حمكمة

آِس بني الناس يف وجهك وَعْدلَِك  .ينفع تكلم بحق ال نفاذ له

وال ييأس  ، تى ال يطمع رشيف يف َحيفكح ، وجملسك وقضائك

 ، واليمني عىل من أنكر ، البينة عىل من اد عى .ضعيف من عدلك

م حالاًل  ال  .والصلح جائٌز بني املسلمني إال صلًحا أحل حراًما أو حر 

يمنعك قضاء قضيته اليوم فراجعت فيه َعْقَلَك وُهِديَت فيه لرشدك 

ومراجعة احلق خري من الت امدي  ، فإن احلق قديم ، أن ترجع إىل احلقِّ 

الفهم الفهم فيام تلجلج يف صدرك مما ليس يف كتاب  وال  .يف الباطل

واْعمد إىل  ، ثم اعرف األشباه واألمثال فقس األمور عند ذلك ، سنة

ا غائبًا أو بينة أمًدا  ،أقرِبا إىل اهلل وأشبهها باحلقِّ  واجعل ملن اد عى حق 

وإال استْحللت عليه  ، بيِّنته أخذت له بحقهفإن أحَض  ، ينتهي إليه

املسلمون عدول بعضهم  ،وأْجىل للَعَمى ، فإنه أنفى للشك ، القضي ة

ًبا عليه شه ، د  ـعىل بعض  إال جملوًدا يف ح ا ـأو ظنينً  ، ادة زورـأو جُمر 
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ائر ودرأ بالبينات واأليامن ، يف والء أو نسب  ، فإن اهلل توىل منكم الرس 

 ؛ وإياك والقلق والضجر والتأذي للخصوم والتنكر عند اخلصومات

كر ، فإن القضاء يف مواطن احلق يعظم اهلل به األجر  ، وحيسن به الذ 

 ، كفاه اهلل ما بينه وبني الناس ؛ وأقبل عىل نفسه ، فمن صحت نيته

اىل فإن اهلل تع ، ومن ختل ق للناس بام يعلم اهلل أنه ليس من نفسه شانه اهلل

  )عز وجل(فام ظنك بثواب اهلل  ، ال يقبل من العباد إال ما كان خالًصا

  .(1)«والسالم عليكم ورمحة اهلل ، يف عاجل رزقه وخزائن رمحته

)ريض اهلل وقد درس العلامء والفقهاء وثيقة عمر بن اخلطاب 

 )ريض اهلل عنه(فوجدوا فيها خالصة ما طب قه عمر بن اخلطاب عنه( 

يف أمور  ملسو هيلع هللا ىلصاستفاده من نصوص القرآن الكريم وسنة رسول اهلل مما 

وخلصوا إىل بعض القواعد والتوجيهات التي من  ، القضاء ونظامه

 أمهها: 

وكونه فريضة  ، أمهية وجود القضاء وثبوته يف السنة النبوية -2

 .من فرائض الدين اإلسالمي

                                                           

 م.2882،  2، دار الغرب ، ط 22/31 ، الذخرية للقرايف (1)
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توضيح أسس القضاء من املساواة بني اخلصوم يف مجيع  -1

 ، اـوإتاحة الفرصة لكال اخلصمني بالتحدث بام لدهيم ، اإلجراءات

اة ـم واملحابـاد عن الظلـواالبتع ، ايضـا للقـح موقفهمـوتوضي

  .يف القضاء

رضورة االجتهاد وفهم القضية وأدلة كل خصم من قبل  -3

هادئ البال  ، وحضوره معهم معتدل النفس واملزاج ، القايض

الَ َيْقِضنَي  َحَكٌم َبنْيَ اْثننَْيِ َوُهَو »:ملسو هيلع هللا ىلصفقد قال رسول اهلل  ، والضمري

 .(1)«َغْضَبانُ 

 ، إنفاذ حكم القضاء بعد اتضاح احلق وجوبرضورة  -2

للكتاب  هـخمالفتأو  ، هـأ فيـود خطـتبني وجه إذا ـوع عنـرجـوال

 .والسنة

وجوب سعي القايض للصلح بني املتخاصمني قبل البدء  -1

حيث يمكن أن تكون اخلصومة بسبب عدم وضوح  ، بالقضاء

 .اـالواقعة للمتخاصمني أو تعارض أحداثها عند كل منهم

                                                           
،  هل يقِض القايض أو يفتي وهو غضبان، باب  األحكامصحيح البخاري ، كتاب ( 2)

  .3219حديث رقم: 
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واالبتعاد  ، يف القضاء وقصد وجه اهلل تعاىل اإلخالصأمهية  -2

  .تعاىل عن الرياء وكل ما يتعارض مع رضا اهلل 

وبذلك تكون هذه الرسالة قد اشتملت عىل كثري من القواعد 

ا ـكم ، وتضمنت العديد من أحكام اإلجراءات ، العامةالترشيعية 

حوت من القواعد األساسية يف القضاء ويف طرق التقايض ويف آداب 

  .القضاء ما ُيعد  مصدًرا للترشيعات املعمول ِبا لضامن عدالة ناجزة

 السلطة التقديرية للقاضي اجلنائي على واقعة الدعوى    
 يف التشريع املصري:

اجتهاد القايض يف فهم أوراق الدعوى تؤدي إىل إن عملية 

وهلذا فإنه من املستقر عليه فقًها وقضاًء أن ملحكمة  ، تكوين عقيدته

املوضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العنارص املطروحة 

عىل بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبام يؤدي 

من صور  أخرى ما دام وأن تطرح ما خيالفها  ، إليه اقتناعها

وهلا  ، استخالصها سائًغا مستنًدا إىل أدلة مقبولة يف العقل واملنطق

وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها وتقدير  ، أصلها الثابت يف األوراق
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 ، الظروف التي يؤدون فيها الشهادة مرتوك لتقدير حمكمة املوضوع

مجيع  ومتى أخذت بشهادة شاهد  فإن ذلك مربر لقيامها بطرح

 .اــاالعتبارات التي ساقها دفاع  املتهم حلملها عىل عدم األخذ ِب

وهلذا فإنه يتعني عىل املحكمة يف بيان حكمها استعراض 

 ، الواقعة عىل نحو  يدل عىل أهنا حم صت الواقعة متحيًصا كافًيا

يفيد أهنا قامت بام ينبغي عليها من تدقيق  ، وأملت ِبا إملاًما شاماًل 

وذلك إللباس الواقعة من القانون ثوب  ، البحث لتعرف احلقيقة

 .احلق الذي ال يقرص عنها وال يطول

ن املحكمة عقيدهتا يتعني عليها أن تعطي الدفاع  وقبل أن تكوِّ

وإال  ، وبيان سبيل اقتناعه ، عن املتهم كامل فرصته إلبداء دفاعه

اجلدية يف املحاكمة وانغلق باب الدفاع يف وجه طارقه بغري  انتفت

غري أن تقدير الدليل موكل  ، وهو ما تأباه العدالة أشد اإلباء ، حق

ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فال معقب عليها  ، ملحكمة املوضوع

إليها  تطمئن  ومن سلطتها أن تأخذ من أي بينة أو قرينة  ، يف ذلك

  .دلياًل حلكمها
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والسـلطة التقديريـة   ، التنظيم القانوني لتفريد العقـاب  
 للقاضي يف حتديد العقاب: 

القايض كالطبيب ذو رسالة علمية أصيلة وإنسانية يف نفس 

يضع نصب عينيه أن العقاب رشٌّ ال بد منه ووسيلة للعالج  ، الوقت

ل مرارهتا  ،ليس غاية مرجوة وال هدًفا مقصوًدا لذاته وهو ، جيب حتم 

من أجل ذلك ترتك الترشيعات القانونية احلديثة للقايض اجلنائي 

عادة سلطة تقديرية واسعة يف حتديد نوع العقوبة بني اخليارات 

ومن  ، األدنى واألقىص : ويف اختيار قدر العقاب بني حديه ، املتاحة

ة أخرى تعمل السلطة التقديرية للقايض إىل التبديل النوعي ـناحي

ايض ـرع إىل ختيري القـد يعمد املشـفق ، انـاألحي اب يف بعضـللعق

مثل  -يف النطق بأي من عقوبتني أصليتني ينص عليهام القانون 

ما مل تتوافر ظروف مشددة خاصة تضيق  - عقوبتي احلبس أو الغرامة

 .وتوجب عليه احلكم بعقوبة بعينها ، عليه حرية االختيار

املرشع هلا سوى عقوبة ففي بعض جرائم اجلنايات قد ال يقرر 

ومنها ما تنص عليه  ، فال خيري القايض بينها وبني غريها ، واحدة

: يعاقب باإلعدام كل من  من قانون العقوبات بأنه (33)املادة 
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أو وحدهتا  ، ارتكب عمًدا فعاًل يؤدي إىل املساس باستقالل البالد

 .أو سالمة أراضيها ، الوطنية

العقوبة وحدها لاللتحاق بأي وجه تقرر ذات  (أ 33)واملادة 

  .دولة يف حالة حرب مع مرصي بالقوات املسلحة أل

تقرر ذات العقوبة بشأن السعي لدى دولة  (ب 33)واملادة 

أجنبية معادية أو التخابر معها أو مع أحد  ممن يعملون ملصلحتها 

أو اإلرضار بالعمليات احلربية  ، ملعاونتها يف عملياهتا احلربية

 .للدولة املرصية

من قانون العقوبات عقوبة  (132)كام قرر املرشع بنص املادة 

اإلعدام وحدها للقتل العمد مع توافر أي  من ظريف سبق اإلرصار أو 

وأيًضا ذات العقوبة للقتل العمد بجواهر يتسبب عنها  ، الرتصد

 .املوت آجاًل أو عاجاًل 

بالذكر أنه إذا كان األصل أن املحكمة تصدر حكمها واجلدير 

فإن  ؛ ونظًرا خلطورة عقوبة اإلعدام ، بناًء عىل أغلبية آراء أعضائها

وبعد عرض األوراق عىل  ، املحكمة ال تقِض ِبا إال بإمجاع اآلراء
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 .وهذه ضامنة للمحكوم عليه ، فضيلة مفتي اجلمهورية

رى دون اإلعدام وقد ينص املرشع عىل عقوبة جنائية أخ

كالسجن املؤبد والسجن املشدد أو السجن العادي دون ختيري مع 

ومثاله ما نصت عليه املادة  ، عقوبة أخرى من عقوبات اجلنايات

من قانون العقوبات عىل أن يعاقب بالسجن املؤبد كل  (هـ 33)

من شئون شخص مكلف باملفاوضة مع حكومة أجنبية يف شأن 

  .ها ضد مصلحتهاءفتعمد إجرا ؛ الدولة

من قانون العقوبات عىل أن: كل موظف ( 223)ونصت املادة 

أو أخذ وعًدا أو عطية ألداء  ، أو قبل ، عمومي طلب لنفسه أو لغريه

ويعاقب بالسجن املؤبد  ، مرتشًيا ُيعدُّ  ؛ عمل من أعامل وظيفته

 . وال تزيد عىل ما ُأْعطِي أو ُوِعَد به ، وبغرامة ال تقل عن ألف جنيه

عىل أن يعاقب بالسجن كل من قام بغري  (ن 33)ونصت املادة 

أو قام بعمل عدائي آخر ضد دولة  ، إذن من احلكومة بجمع اجلند

أجنبية من شأنه تعريض الدولة املرصية خلطر احلرب أو قطع 

فإذا ترتب عىل الفعل وقوع احلرب أو قطع  ، العالقات السياسية
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 .العقوبة السجن املشددالعالقات السياسية تكون 

ونظًرا جلسامة األفعال  ، ويف مجيع ما ذكر من حاالت

فهنا  ، فقد قرر هلا املرشع عقوبة واحدة مغلظة ، اإلجرامية املرتكبة

تنعدم سلطة القايض يف اختيار نوع العقوبة أو كمها لعدم قابلية 

غري أنه إذا رأى القايض من ظروف القضية  ، العقوبة لالنشطار

فإنه  ؛ بساهتا ما جيعل يف تقديره تطبيق تلك العقوبة أمًرا جمحًفاومال

فينزل إىل عقوبة أخف مما قررها  ؛ يستعني بنظام الظروف املخففة

من قانون  (23)املرشع يف ضوء السلطة املخولة له بنص املادة 

 .العقوبات

وأحياًنا يرتك املرشع للقايض سلطة التخيري بني النطق بعقوبة 

ومثاله ما نصت  ، عقوبتني مقررتني لثبوت ارتكاب اجلريمةمن بني 

من قانون مكافحة اإلرهاب رقم  (21 ) عليه الفقرة األوىل من املادة

م بأنه: يعاقب باإلعدام أو السجن املؤبد كل من أنشأ 1221لسنة  82

 .أو أسس أو نظم أو أدار مجاعة إرهابية أو توىل زعامة أو قيادة فيها

من قانون اإلرهاب بأنه:  (21)نصت عليه املادة وكذلك ما     
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يعاقب بالسجن املؤبد أو بالسجن املشدد الذي ال تقل مدته عن عرش 

وبقصد ارتكاب  ، سنني كل من قام بأية طريقة مبارشة أو غري مبارشة

بإعداد أو تدريب أفراد عىل  ، جريمة إرهابية يف الداخل أو اخلارج

أو وسائل  ، صنع أو استعامل األسلحة التقليدية أو غري التقليدية

أو أية وسيلة تقنية  ، االتصال السلكية أو الالسلكية أو اإللكرتونية

أو قام بتعليم  فنون حربية أو أساليب قتالية أو تقنية أو  ، أخرى

ا ك ان شكلها الستخدامها مهارات أو حيل أو غريها من الوسائل أي 

  .أو حرض عىل يشء مما ذكر ، يف ارتكاب جريمة إرهابية

من قانون العقوبات عىل أنه: من  (132) وما نصت عليه املادة      

د يعاقب بالسجن  قتل نفًسا عمًدا من غري سبق إرصار وال ترص 

عقوبات أيًضا عىل أنه: كل  (132) ونصت املادة ، املؤبد أو املشدد

أو أعطاه مواد ضارة ومل يقصد من  ، من جرح أو رضب أحًدا عمًدا

يعاقب بالسجن املشدد أو  ؛ ذلك قتاًل ولكنه أفَض إىل املوت

  .السجن من ثالث سنوات إىل سبع
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د فتكون العقوبة السجن  وأما إذا سبق ذلك إرصار أو ترص 

وتكون العقوبة السجن املشدد أو السجن إذا  ، املشدد أو السجن

فإذا كانت مسبوقة بإرصار  ، ارتكبت اجلريمة تنفيًذا لغرض  إرهايب  

  .أو ترصد تكون العقوبة السجن املؤبد أو املشدد

ا يف تطبيق العقوبة األشد أم العقوبة  ً هنا يكون القايض خمري 

الدعوى وما األخف وفًقا لقناعته وما انتهى إليه بحثه ألوراق 

ولكن الغالب أن تكون العقوبات قابلة  ، يستحقه املتهم من عقاب

وتتمثل يف احلاالت التي يضع   ، لالنشطار أو التدرج أو التبعيض

 ، فيها املرشع عادة حدين أدنى وأقىص للعقوبة املقررة للجريمة

فأحياًنا  ، وخيول القايض سلطة حتديد قدر العقاب الذى يراه مالئاًم 

ب املرشع عىل ارتكاب جريمة معينة العقاب باحلبس مثاًل أو يرت

وملا كانت عقوبة احلبس قد حدد املرشع  ، بالسجن أو السجن املشدد

وعقوبتا السجن والسجن  ، ساعة  إىل ثالث سنوات 12مدهتا من 

املشدد قد عرفها املرشع بأهنا: وضع املحكوم عليه يف أحد السجون 
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داخلها يف األعامل التي تعينها احلكومة وتشغيله  ، املخصصة لذلك

من قانون العقوبات مدة  (22) وقد حددت املادة ، املدة املحكوم ِبا

والفارق بني  ، هذه العقوبة من ثالث سنوات إىل مخس عرشة سنة

عقوبة السجن والسجن املشدد أن األوىل تفرض نظاًما يف التنفيذ أقل 

 . املؤبدرصامة من تنفيذ السجن املشدد والسجن 

ويف ضوء ما سبق خيول املرشع للقايض سلطة تقديرية يف 

مراعًيا لظروف كل  ، حتديد قدر العقوبة بني حدهيا األدنى واألقىص

وال رقابة عليه  ، حالة عىل حدة وفًقا للحدود التي يضعها املرشع

 .يف تقديره للعقوبة طاملا مل يتخط تلك احلدود

 مواطن اجتهاد القاضي: 
تتمثل مواطن اجتهاد القايض يف إنزال النصوص القانونية عىل واقع      

 تفصيله:وهذا ما حيسن  ، وإنشاء تطبيقات قانونية جديدة ، صحيح

 أوال: اجتهاد القاضي يف إنزال القانون على واقع صحيح:
يتمتع بحرية واسعة  -كام سبق القول-إذا كان القايض اجلنائي 

فإن هذه  ؛ عىل من ثبت ارتكابه اجلريمةيف تقدير العقاب الذي ينزله 



114 

 

ولكن يتعني عليه استخدامها يف إطار  ، السلطة ليست حتكمية

ورغم تعدد العوامل التي يمكن  ، احلدود التي يضعها املرشع

للقايض أخذها يف االعتبار عند استعامل سلطته التقديرية يف حتديد 

 ، إىل طائفتنينه يمكن تقسيم تلك العوامل فإ ؛ نوع وقدر العقاب

والثانية:  ، األوىل: هلا طبيعة موضوعية تتعلق بامديات اجلريمة ذاهتا

 وذلك عىل نحو ما يل:  ، هلا طبيعة شخصية تتعلق بشخص مرتكبها

 ( العوامل املتعلقة باجلانب املوضوعي: 2)

تتعلق هذه العوامل باهليكل املادي للجريمة والصفة غري 

سواء ملا  ، طبًقا خلطورة املاديات ذاهتااملرشوعة التي ختلع عليها 

أو ملا تسببه هلا من هتديد  ، ُتْلِحْقه من رضر باملصلحة املحمية جنائي ا

ويرتتب عىل ذلك أن القايض يأخذ يف االعتبار عند حتديد  ، باخلطر

فاملساس  ، املحمية جنائي االعقوبة مدى جسامة املساس باملصلحة 

تقدير العقاب يف اجتاه احلد األقىص إىل اجلسيم يميل بالقايض 

بينام يؤدي املساس اخلفيف بتلك املصلحة  ، املقرر للجريمة

أقل من  "جرعة"املحمية جنائي ا إىل توجيه االختيار نحو 
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فالقايض سوف يميز بني من يَضب آخر بقسوة أو  ، العقاب

 ، يوجه للمجني عليه رضبة واحدة أو يوجه إليه عدة طعنات

زهيًدا من  يرسق مبلًغارسق مااًل عظيم القيمة ومن وبني من ي

كام أنه سوف يميل إىل التمييز يف تقدير عقوبتي هتك  ، املال

كذلك نطاق  ، العرض تبًعا ملدى فحش الفعل الذي أتاه اجلاين

اآلثار واألرضار التي ختلفت عن ارتكاب اجلريمة يؤثر بال جدال  

ع نطاق تلك اآلثار كان فكلام اتس ، كضابط  يف اختيار العقاب

ل ويف مقابل ذلك يمي ، القايض أكثر مياًل لتشديد العقاب

إذا نجح اجلاين يف إزالة آثار  القايض إىل اهلبوط بقدر العقاب

كأن  ، أو التصالح مع املجني عليه ، اجلريمة أو التخفيف منها

يقوم قائد السيارة الذي صدم املجني عليه بنقله إىل املستشفى 

فه مصاريف العالج متصاحًلا مع املجني إلسعاف ه وعالجه وتكل 

  .عليه

ومكان  ، كذلك يؤثر وقت ارتكاب اجلريمة وكونه لياًل 

 ، ارتكاب اجلريمة وكونه من األماكن املخصصة للعبادة مثاًل 
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 ، واألداة والوسيلة املستخدمة يف ارتكاب اجلريمة ومدى بشاعتها

كل ذلك يعترب من الظروف املادية  ، أو تعدد اجلناة مرتكبي اجلريمة

  .التي تؤدي إىل قيام القايض بتشديد العقاب

ومدى الدور الذي  ، طبيعة العالقة بني اجلاين واملجني عليهإن 

كأن يكون  ، يكون هذا األخري قد قام به يف تسهيل وقوع اجلريمة

 املجني عليه قد قام بإغراء أو استدراج اجلاين الرتكاب أفعال مماثلة

يف تقدير القايض يف  - بال شك -كل ذلك يؤثر  ، أو أشد جسامة

ويف املقابل يتجه القايض إىل تشديد العقاب مع من  ، اجتاه التخفيف

مثل اجلرائم التي  ، تفرتض جريمته إخالاًل بالثقة املوضوعة فيه

ترتكب باختالس املال العام من قبل مأموري التحصيل أو 

وكان املال قد سلم  ، عىل الودائع أو الصيارفةاملندوبني له أو األمناء 

 .إىل أي  منهم ِبذه الصفة

 ( مدى اخلطورة اإلجرامية للجاين: 1)

إذا انطوى فعل اجلاين عىل خطورة إجرامية فإن القايض يميل 

ويستخلص  ، إىل استعامل السلطة التقديرية يف اجتاه التشديد
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منها: املايض  ، القايض اخلطورة اإلجرامية من عنارص متعددة

ومدى  ، اإلجرامي للجاين ومسلكه الالحق عىل ارتكاب اجلريمة

 ، ومدى تعاونه مع سلطات الضبط والتحقيق ، ندمه عىل مقارفتها

وكيفية تربيره الرتكابه  ، والطريقة التي يسلكها للدفاع عن نفسه

  .جريمته

ا ما كان األمر فإن استعامل السلطة التقديرية يف تقدير  ؛ وأي 

بالعنارص التي يقوم عليها اًما كافًيا ملالعقاب يتطلب من القايض إ

وفهم  ، حيتاج إىل اجتهاد القايض يف حتقيق الدعوى وهذا ، التقدير

 ؛ والتوفيق بينها وبني دفاع املتهم ، أدلتها ومتحيص ، عنارصها

  .للوصول إىل وجه احلق لتقدير العقاب عىل أساس صائب

عقوبات إذا وجد  (11)واألكثر من ذلك أنه وفًقا للامدة 

القايض من ظروف الدعوى ومالبساهتا أن اجلريمة أمٌر عارٌض يف 

وكان يف أخالق اجلاين أو ماضيه أو سنه ما يبعث عىل  ، حياة اجلاين

وكانت  ، القانون مرة أخرى بأنه لن يعود إىل خمالفةاالعتقاد 

العقوبة التي يستحقها اجلاين وفًقا لتقدير القايض هي الغرامة أو 



118 

 

فإنه يأمر بإيقاف تنفيذ  ؛ احلبس الذي ال تزيد مدته عىل سنة

فإذا مل  ، العقوبة ملدة ثالث سنوات تبدأ من صريورة احلكم هنائي ا

أصبح يرتكب املحكوم عليه جريمة أخرى خالل مدة اإليقاف 

   .املتهم جديًرا باإليقاف

 :ثانًيا: اجتهاد القاضي املنشئ لتطبيقات قانونية جديدة
ومن أهم اجتهادات القايض يف األحكام القضائية النظر يف    

ويمكن  ، الوقائع بام يضفي عليها حكاًم قانوني ا غري وارد فيها أصاًل 

 ، أو بإعامل مبدأ املالءمة يف تطبيق العقوبات ، دخوله حتتها بالقياس

 ويمكن بيان ذلك بيشء من التفصيل فيام يل:

 االجتهاد املنشئ حلكم قانوين عىل واقعة جديدة:  (1)

أوضح مثل لذلك ما يتعلق باألحكام القضائية املنظمة للعقاب 

فقد جرى التعريف  ، عىل الرسقة يف بعض تطبيقاهتا املعارصة

عىل أهنا أخذ مال منقول مملوك للغري عىل سبيل اخلفية التقليدي هلا 

وهذا التعريف ال يشمل سوى املنقوالت احلسية  ، واالستتار

أما غريها من األشياء التي ال حتاز بالطريق  ، كالنقود واألشياء
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فإن ظروف تطبيق النص يف  جمال العقاب مل تكن تتسع هلا  ؛ العادي

 ، مثل: رسقة التيار الكهربائي ، حني مل يكن هناك نص ينظم محايتها

وهو هنا  -وما إذا كانت تأخذ حكم املال املنقول اململوك للغري 

ويعاقب من يرسق التيار الكهربائي بعقوبة الرسقة  –الدولة 

منقواًل وال تدخل حتت نصوص العقاب  أم أهنا ال تعترب ،العادية

 املقررة يف  جريمة الرسقة من هذه اجلهة؟ 

وبعد نظر دقيق ترجح  ، لقد اجتهد القضاء يف هذه املسألة

يف التوصيف  هوأصبحت تأخذ حكم ، جانب املشاِبة باملنقول

وكان  ، وذلك من باب القياس عىل املنقول العادي ، والعقاب

ذلك االجتهاد القضائي فاصاًل عند بدايات التعامل مع تلك 

وإن كان تطور التعامل معها قد اقتَض إنشاء  ، اجلريمة

ترشيعات جنائية تتوىل أمر العقاب فيها عند االستيالء عليها 

 .وبام تتواءم مع طبيعة املصلحة العامة التي تنطوي عليها ، خفية

 ( إعامل مبدأ املالءمة: 1)

ام أعمل القضاء عن طريق االجتهاد القضائي مبدأ املالءمة ك
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يف توقيع العقاب عىل من ال حيتاج فعل اجلناية عنده إىل رادع يمنعه 

ألن طبعه مفطور عىل عدم الرجعة إىل التعدي  ؛ من معاودة ارتكاِبا

مثل: القتل باإلمهال يف حالة أم تركت طفلها حتى صدمته  ، فيها

فإن هذا الفعل إن صدر من غري أم الصغري  ، سيارة فأردته قتياًل 

يكون نموذًجا جلريمة تستحق العقاب منًعا من معاودة اإلمهال 

األم مع ولدها يكفيها عقاًبا لكن يف حالة  ، املؤدي إىل قتل النفس

فإن حرسهتا عليه أقوى من ردع  ، أهنا قد اكتوت بنريان فقد ولدها

إذا اكتفى يف تلك احلالة بداعي فإن القايض  وهلذا ؛ العقاب هلا

 ، يكون اجتهاده سائًغا ومعقواًل ومقبواًل  ، الطبع عن داعي الترشيع

  .وموافًقا للرشع قبل أن يكون موافًقا للقانون

ويكفي ذكر هذين املثالني  ، واحلاالت يف هذا املجال كثرية

وما مل يرد ذكره فيها تفصياًل يكفي  ، منها إلبراز املبادئ التي حتكمها

  .دخوله حتت املبادئ التي حتكمها إمجااًل 
*        *         *
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 ()حتمية التجديد الفقهي
 

مما ال شك فيه أن اإلقدام عىل التجديد يف فهم وعرض القضايا 

ويف بعض القضايا  ، والنظر يف املستجدات العرصية ، الفقهية

وشجاعة  ، حيتاج إىل رؤية ودراية وفهم عميق ، القابلة لالجتهاد

 وحسن تقدير لْلمور يف آن واحد. ، وجرأة حمسوبة

بام  )عز وجل(كام أنه حيتاج من صاحبه إىل إخالص الني ة هلل 

يعينه عىل حسن الفهم وعىل حتمل النقد والسهام الالذعة ممن 

ن تلد وأقسموا جهد أيامهنم أن األمة مل ول ، أغلقوا باب االجتهاد

متناسني أو متجاهلني  ، وأهنا عقمت عقاًم ال براء منه ، جمتهًدا بعد

أو  ، مل خيص  بالعلم وال بالفقه قوًما دون قوم )عز وجل(أن اهلل 

 إىل يوم القيامة. ملسو هيلع هللا ىلصوأن اخلري يف أمة سيدنا حممد  ، زماًنا دون زمان

التجديد ولكي نقطع الطريق عىل أي مزايدات تريد النيل من فكرة       

 فإنني أؤكد عىل الثوابت واألمور التالية: ، أو العمل عىل عرقلتها

                                                           

() . أ.د/ حممد خمتار مجعة ، وزير األوقاف ، مرص 
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وما أمجعت  ، أن  ما ثبت بدليل قطعي الثبوت والداللة -2

عليه األمة وصار معلوًما من الدين بالَضورة كأصول العقائد 

وحج  ، والزكاة ، والصيام ، وفرائض اإلسالم من وجوب الصالة

فهي  ، كل ذلك ال جمال للخالف فيه ، البيت ملن استطاع إليه سبياًل 

 ، أمور توقيفية ال تتغري بتغري  الزمان واملكان واألحوال واألشخاص

يقول  ، فمجال االجتهاد هو كل حكم رشعي ليس فيه دليل قطعي

يف كتـابه املستصفى: ووجوب   )رمحه اهلل( حامد الغزالـياإلمـام أبو 

الصلوات اخلمس والزكوات وما اتفقت عليه األمة من جليات 

 فليس ذلك حمل ، الرشع فيه أدلة قطعية يأثم فيها املخالف

االجتهاد
(1)
. 

أننا ننظر بكل التقدير واالحرتام آلراء األئمة املجتهدين:  -1

 واإلمام أمحد ، واإلمام الشافعي ، واإلمام مالك ، اإلمام أيب حنيفة

ومن كان عىل شاكلتهم من العلامء والفقهاء  ،)رمحهم اهلل تعاىل(

                                                           

 ،حتقيق: حممد عبد السالم عبد الشايف ، 321ص  ، املستصفى أليب حامد الغزايل(2) 

 .ط: دار الكتب العلمية
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فقد بذل  ، نرى أهنم مجيًعا أهل علم وفضل ، املعتربين يف اجتهادهم

 ، كلٌّ منهم وسعه يف االجتهاد واالستنباط يف ضوء معطيات عرصه

 .وتلقت األمة مذاهبهم بالرضا والقبول

تاوى ناسبت عرصها وزماهنا أو نؤمن أيًضا أن بعض الف -3

وأن  ما كان راجًحا يف عرص وفق ما  ، أو أحوال املستفتني ، مكاهنا

اقتضته املصلحة يف ذلك العرص قد يكون مرجوًحا يف عرص آخر إذا 

وأن املْفَتى به  ، تغريت ظروف هذا العرص وتغري وجه املصلحة فيه

قد يصبح  ، عينةويف ظل ظروف م ، ويف بيئة معينة ، يف عرص معني

ت البيئة ، غريه أوىل منه يف اإلفتاء به إذا تغري  العرص أو  ، أو تغري 

ت الظروف  ، ما دام ذلك كله يف ضوء الدليل الرشعي املعترب ، تغري 

أو من  -وما دام األمر صادًرا عن من هو ؛ واملقاصد العامة للرشيعة

 .أهل لالجتهاد والنظر -هم

َوَينَْبِغي لِْلُمْفتِي » كتابه اإلحكام: يف (1)وقد ذكر اإلمام القرايف

                                                           

املتوىف  ، الشهري بالقرايف،  شهاب الدين أمحد بن إدريس املالكي :أبو العباس(2) 

 =نسبته إىل قبيلة صنهاجة )من برابرة املغرب( وإىل،  من علامء املالكية ، هـ292
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ُه ِمْن َأْهِل اْلَبَلِد ال ِذي فِيِه املُْْفتِي َفاَل  إَذا َوَرَد َعَلْيِه ُمْستَْفت  اَل َيْعَلُم َأن 

َوَهْل َحَدَث َلُه ُعْرٌف  ، ُيْفتِيِه باَِم َعاَدُتُه ُيْفتِي بِِه َحت ى َيْسَأَلُه َعْن َبَلِدهِ 

ْفُظ ُعْرفِي ايِف ذَ  َغِويِّ َأْم اَل؟ َوإِْن َكاَن الل  ْفِظ اللُّ  ، لَِك اْلَبَلِد يِف َذلَِك الل 

َذا اْلَبَلِد يِف ُعْرفِِه َأْم اَل؟ َوَهَذا َأْمٌر  َفَهْل ُعْرُف َذلَِك اْلَبَلِد ُمَوافٌِق هِلَ

ٌن َواِجٌب اَل خَيَْتلُِف فِيِه الُْعَلاَمءُ  "ُمَتَيق 
(1)
. 

وبإمكانية تعدد الصواب  ،أننا نؤمن بالرأي والرأي اآلخر -2 

يف ضوء تعدد ظروف الفتوى ومالبساهتا  ، يف بعض القضايا اخلالفي ة

وإذا كان بعض سلفنا الصالح قد قال: رأيي صواب  ، ومقدماهتا

فإننا نذهب أبعد  ، حيتمل اخلطأ ورأي غريي خطأ حيتمل الصواب

غري أن  ، قد يكونان عىل صواب من ذلك فنقول: إن كال الرأيني

                                                                                                                  

)املحلة املجاورة لقرب اإلمام الشافعي( بالقاهرة. وهو مرصي املولد  القرافة= 

ر الربوق يف )أنوا: منها ، صولجليلة يف الفقه واألله مصنفات  .واملنشأ والوفاة

حكام وترصف القايض أنواء الفروق( و )اإلحكام يف متييز الفتاوي عن األ

 (.2/81)األعالم للزركل  .واإلمام(

دار  ، 131ص  ، م يف متييز الفتاوى عن األحكام لإلمام القرايفاإلحكا :راجع(2) 

 لبنان.  –بريوت  ، البشائر اإلسالمية للطباعة والنرش والتوزيع
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فنأخذ بام نراه راجًحا مع عدم  ، أحدمها راجح واآلخر مرجوح

ولرأيه حظ  ،  لالجتهادما دام صاحبه أهاًل  ، ختطئتنا ملا نراه مرجوًحا

فاألقوال الراجحة ليست  ، من النظر والدليل الرشعي املعترب

 .واألقوال املرجوحة ليست مهدرة وال مهدومة ، معصومة

أن  تسارع وترية احلياة العصـرية يف شتى اجلـوانب  -1

إضافة إىل التقلبات  ، والتكنولوجية ، واالقتصادية ، العلميـة

ات السياسية واالقتصادية واحلياتية  والتكتالت والتحالفات واملتغري 

كل ذلك حيتم عىل العلامء والفقهاء إعادة النظر يف  ، واالجتامعية

ات للخروج من دوائر اجلمود التي حتاول  ؛ ضوء كل هذه املتغري 

من خالل فرض رؤيتها اجلامدة  -بعض التيارات املتشددة فرضها 

 .عىل املجتمع -املنغلقة 

 ملسو هيلع هللا ىلصفقد أقر نبينا  ، أن اإلسالم فتح باب االجتهاد واسًعا -2

سيدنا ُمَعاذ بن  ملسو هيلع هللا ىلصفعندما بعث  ، ملسو هيلع هللا ىلصد حتى يف حياته مبدأ االجتها

َكْيَف َتْقِِض إَِذا َعَرَض َلَك »إىَِل اْلَيَمِن َقاَل َلُه:  )ريض اهلل عنه(جبل 

ْ جَتِْدُه يف كَِتاِب »َقاَل:  ، َقاَل: َأْقِِض بِكَِتاِب اهلل ، «َقَضاٌء؟ َفإِْن مَل
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ْ جَتِْدُه يف ُسن ِة »َقاَل:  ، ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: َأْقِِض بُِسن ِة َرُسوِل اهلل ،«اهلل؟ َفإِْن مَل

َب بَِيِدِه يف  ، َقاَل: َأْجَتِهُد رأيي واَل آلُو ، «َرُسوِل اهلل؟ َقاَل: َفََضَ

َق َرُسوَل َرُسوِل اهلل ملَِا ُيْريِض »صدري َوَقاَل:  ْمُد هلل ال ِذى َوف  احْلَ

«َرُسوَل اهلل
(1)

أي: ال أقرص يف االجتهاد  «وال آلو»واملراد بقوله:  ،

 .والنظر يف املسألة

وال شك أن هذا احلديث النبوي الرشيف ُيَعدُّ عمدة يف فتح 

حيث بدأ سيدنا معاذ  ، باب االجتهاد وإعامل العقل إىل يوم القيامة

فإن وجد يف املسألة مناط الفتوى  ، بالنظر يف كتاب اهلل ملسو هيلع هللا ىلصبن جبل 

ُحكاًم من كتاب اهلل تعاىل ينطبق عليها واقًعا َحَكَم فيها بام ورد يف 

أم كان حكاًم  ، سواء أكان حكاًم قطعي الثبوت والداللة ، كتاب اهلل

أي مما حيتاج إىل إعامل العقل يف  ، قطعي الثبوت ظني الداللة

 ، طباق النص عىل الواقعمع حتقق املناط وان ، استخالص احلكم

ا قرآني ا ال قطعي الداللة وال ظنيها انتقل إىل  فإن مل جيد يف املسألة نص 

                                                           

: حديث رقم ، باب اجتهاد الرأي يف القضاء ، كتاب األقضية ، ( سنن أيب داود1)

3181. 
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سواء أكان االنتقال لتفسري النص  ؛ ملسو هيلع هللا ىلصسنة سيدنا رسول اهلل 

أم  ، أم ختصيص عمومه ، أم تقييد مطلقه ، أم بيان جممله ، القرآين

صد العامة للترشيع كان حديًثا منشًئا حلكم تفصيل يف ضوء املقا

فإن مل جيد حديًثا قاطًعا باحلكم يف املسألة أو  ، املتضمنة يف كتاب اهلل

عمد إىل إعامل العقل وقياس األشباه  ، مل جيد فيها حديًثا أصاًل 

 ولنا يف ذلك وقفات:    واجتهد رأيه دون تقصري. ، والنظائر

قد كان  )ريض اهلل عنه(األوىل: أن سـيدنـا معاذ بن جبـل 

ومل يقل له سيدنا معاذ: إن مل  ، ملسو هيلع هللا ىلصإىل اليمن يف حياته  ملسو هيلع هللا ىلصبعثه النبي 

 ملسو هيلع هللا ىلصوال يف سنة رسول اهلل  ، أجد حكاًم يف املسألة يف كتاب اهلل تعاىل

ومل  ، أنتظر أو أتوقف حتى أرجع إليك أو سأرسل إليك رسواًل 

بل أطلق له حرية االجتهاد يف حياته  ، منه ذلك ملسو هيلع هللا ىلصيطلب النبي 

بل  ، ومل يطلب منه حتى مراجعته وعرض ما يقِض به عليه ،ملسو هيلع هللا ىلص

ْمُد هلل » :قائاًل له ، ترك له مساحة واسعــة لالجتهـــاد والنظــر احْلَ

َق َرُسوَل َرُسوِل اهلل ملَِا ُيْريِض َرُسوَل اهلل  .«ال ِذى َوف 

ِة  )عز وجل(إِن  اهلل »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصالثانية: أن النبي  ِذِه اأْلُم  َيْبَعُث هِلَ
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ينََها
ا دِ ُد هَلَ  َمْن جُيَدِّ

«َعىَل َرْأِس ُكلِّ ِماَئِة َسنَة 
(1)

وطبعي  أن هذا  ،

التجديد ال يكون إال باالجتهاد والنظر ومراعاة ظروف العرص 

وقراءة الواقع قراءة جديدة يف ضوء املقاصد العامة  ، ومستجداته

 للترشيع.

 ملسو هيلع هللا ىلصعىل هنج النبي )ريض اهلل عنهم( لصحابة الثالثة: لقد سار ا

يبعث )ريض اهلل عنه(  فهذا سيدنا عمر بن اخلطاب ، من بعده

)ريض  برسالته التارخيية يف القضاء إىل سيدنا أيب موسى األشعري

من عبد اهلل عمر بن اخلطاب أمري »وكان مما ورد فيها:  ،اهلل عنهم( 

ا  َبْعُد َفإِن  اْلَقَضاَء َفِريَضٌة حُمَْكَمٌة املؤمنني إىل أيب موسى األشعري: َأم 

ة   ، َوُسن ٌة ُمت َبَعةٌ  ق  إَِذا َوَضَح  ، َفاْفَهْم إَِذا ُأْديِلَ إَِلْيَك بُِحج   ، َوَأْنِفِذ احْلَ

ٌم بَِحق  اَل َنَفاَذ َلهُ  ُه اَل َينَْفُع َتَكلُّ َوآِس َبنْيَ الن اِس يِف َوْجِهَك  ، َفإِن 

ِعيُف ِمْن َعْدلَِك... اْلَفْهَم َوجَمْلِِس  َك َوَعْدلَِك َحت ى اَل َيْيَأَس الض 

ن ةِ  َتَلُج يِف َصْدِرَك مِم ا مَلْ َيْبُلْغَك يِف اْلكَِتاِب َأِو السُّ اْعرف  ، اْلَفْهَم فِياَم خُيْ

                                                           

 :حديث رقم ، َباُب َما ُيْذَكُر يِف َقْرِن املِْاَئةِ  ، كَِتاب املَْاَلِحمِ  ، ( سنن أيب داود1)

2183. 
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َأَحبَِّها ِعنَْد اهلل اأْلَْمَثاَل َواأْلَْشَباَه ُثم  قِِس اأْلُُموَر ِعنَْد َذلَِك َفاْعَمْد إىَِل 

قِّ فِياَم َتَرى.. «َوَأْشَبِهَها بِاحْلَ
(1)

. 

من أيب موسى األشعري  )ريض اهلل عنه(ومل يطلب عمر 

كام أنه مل يطلب منه  ، التوقف حتى يرجع إليه أيًضا )ريض اهلل عنه( 

وإن كان ذلك مما هو مستحب  ، حتى مَجَْع الناس عىل املسألة

غري أن ويل األمر أو املجتهد إنام يفعل  ، ومندوب فيام حيتاج إىل ذلك

مع تأكيدنا عىل أن رأي احلاكم يقطع اخلالف  ، ذلك متى احتاج إليه

يف املختلف فيه للمصلحة املعتربة يف ضوء املقاصد العامة للرشع 

 احلنيف.

تغيري أو جتديد يف تناول ال بد أن نضع يف اعتبارنا أن أي  -3

قضايا اخلطاب الديني عرب تاريخ البرشية ال يمكن أن يكون موضع 

إمجاع أو اتفاق قبل االختبار ملدد أو فرتات زمنية تطول وتقرص وفق 

قناعات املجددين وصمودهم واجتهادهم وقدرهتم عىل اإلقناع 

                                                           

 ريض)كتاب عمر  ، كتاب يف األقضية واألحكام وغري ذلك ، ( سنن الدارقطني1)

 .لبنان ، بريوت ، . ط:  دار املعرفة2232: حديث رقم ، إىل أيب موسى (عنه اهلل
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تفيدين وأن التقليديني واملحافظني واملس ، برؤاهم الفكرية اجلديدة

من األوضاع املستقرة ال يمكن أن يسلِّموا بالرسعة والسهولة التي 

وبمقدار عقالنية املجددين وعدم شطط  ، يطمح إليها املجددون

املحسوبني عليهم يف الذهاب إىل أقىص الطرف اآلخر يكون 

بقطعهم الطريق عىل أصحاب  ، استعداد املجتمع لتقبل أفكارهم

 ن طعنهم يف مقتل.الفكر اجلامد واملتحجر م

نؤكد عىل أن التجديد الذي نسعى إليه جيب أن ينضبط  -9

وأال ُيرتك هنبًا لغري املؤهلني وغري  ، بميزاين الرشع والعقل

املتخصصني أو املتطاولني الذين يريدون هدم الثوابت حتت دعوى 

ملا  ؛ واملـرحلـة يف غاية الدقـة واخلطورة ، فامليـزان دقيـق ، التجديد

فاملتخصص املؤهل إذا  ،تنفها من حتديات يف الداخل واخلارجيك

األول  ، وإن اجتهد فأصاب فله أجران ، اجتهد فأخطأ له أجر

فإن  ، أما من جترأ عىل الفتوى بغري علم ، الجتهاده واآلخر إلصابته

األول القتحامه ما  ،وإن أخطأ فعليه وزران ، أصاب فعليه وزر

يرتتب عىل خطئه من آثار كان املجتمع واآلخر ملا  ، ليس له بأهل
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يف ظل أوقات حتتاج إىل من يبني ال من  ، والدين مًعا يف غنى عنها

 هيدم.

دة والتجرؤ عليها وإنكار ـكام نؤكد أن املساس بثوابت العقي

ما استقر منها يف وجدان األمة ال خيدم سوى قوى التطرف 

ألن اجلامعات  ، واإلرهاب وخاصة يف ظل الظروف التي نمر ِبا

املتطرفة تستغل مثل هذه السقطات لرتويج شائعات التفريط يف 

فإذا أردنا أن نقِض عىل  ، مما ينبغي التنبه له واحلذر منه ؛ الثوابت

فلكل  ، التشدد من جذوره فال بد أن نقِض عىل التسيب من جذوره

: ويقولون ، فعل  رد  فعل مساو  له يف املقدار ومضاد له يف االجتاه

فإن أنت أمسكت بأحد الطرفني مال  ، لكل يشء طرفان ووسط

فنحن مع  ، وإن أنت أمسكت بالوسط استقام لك الطرفان ، اآلخر

ومع  ، ومع السامحة ال التفريط ، التيسري ال مع التعسري وال التسيب

االلتزام الديني والقيمي واألخالقي دون أي تشدد أو تطرف أو 

وبني  ، تشدد وااللتزام خيط جد  دقيقفبني ال ، مجود أو انغالق

والعاقل من يدرك هذه الفروق  ، التيسري والتسيب خيط جد  دقيق
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وقد نقل  ، غري غافل عنها ، ويقف عند حدودها َفاقًِها هلا ، الدقيقة

اإلمام السيوطي يف كتابه اإلتقان يف علوم القرآن
(1)

عن املاوردي  ،

ْبَراِهيَم ْبَن ُمَضاِرِب ْبِن إِْبَراِهيَم َيُقوُل: أنه قال: َسِمْعُت َأَبا إِْسَحاَق إِ 

ِرُج  َسنْيَ ْبَن اْلَفْضِل َفُقْلُت: إِن َك خُتْ َسِمْعُت َأيِب َيُقوُل: َسَأْلُت احْلُ

َخرْيُ اأْلُُموِر » َأْمَثاَل اْلَعَرِب َواْلَعَجِم ِمَن اْلُقْرآِن َفَهْل جَتُِد يِف كَِتاِب اهلل

قَالُواْ ٱۡدُع لََنا حمساَل: َنَعْم يِف َأْرَبَعِة َمَواِضَع: قوله تعاىل: ؟ قَ «َأْوَساُطَها
َّا فَارِٞض َولَا  ٞ ل َها َبَقَرة َنا َما ِهَيُۚ قَاَل إِنَُّهۥ َيُقوُل إِنَّ

َّ َربََّك يُبَي ِن ل
ْ َما تُۡؤَمُروَن  َٰلَِكۖۡ فَٱۡفَعلُوا (2)ىجسبِۡكٌر َعَواُنُۢ َبيَۡن َذ

وقوله تعاىل:  ،

َِّذيَن إِذَآ حمس ْ  َوٱل نَفُقوا
َ
ْ ـيُسۡ  لَۡم  أ ْ  رِفُوا َٰلَِك  وَكَانَ  َولَۡم َيۡقتُُروا َبيَۡن َذ

(3)ىجسقََواٗما 
َولَا َتجَۡعۡل يََدَك َمۡغلُولًَة إِلَيَٰ ُعنُقَِك َولَا حمسوقوله تعاىل:  ،

حُۡسوًرا  (4)ىجستَبُۡسۡطَها كُلَّ ٱلۡبَۡسِط َفتَۡقُعَد َملُوٗما مَّ
َولَا حمس وقوله تعاىل ،

                                                           

حتقيق: حممد أبو الفضل  ، 2/29اإلتقان يف علوم القرآن لإلمام السيوطي  :انظر (1)

 .م2832هـ/2382 ، نرش: اهليئة املرصية العامة للكتاب ، إبراهيم

 .29اآلية:  ، البقرة (1)

 .23اآلية:  ، الفرقان( 3)

 .18اآلية:  ، ( اإلرساء2)
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َٰلَِك َسبِيلٗا (1)ىجسَتجَۡهۡر بَِصلَاتَِك َولَا ُتخَافِۡت بَِها َوٱۡبتَِغ َبيَۡن َذ
. 

نؤكد عىل أمهية ثقافة التفكري يف سائر جوانب احلياة  -8

واخلروج من دائرة  ، الفكرية والسياسية واالقتصادية واإلدارية

القوالب اجلاهزة واألنامط اجلامدة إىل رؤية تتسم بالفكر وإعامل 

وعلينا مجيًعا أن نعمل عىل حتريك هذا اجلمود من خالل  ، العقل

العمل عىل نرش ثقافة التفكري من خالل الصالونات الثقافية 

 فإن هناك من يعترب جمرد التفكري يف ، واملنتديات واحللقات النقاشية

حتى وإن مل يكن لْلمر  ؛ التجديد هو خروج عىل الثوابت وهدم هلا

أو بام هو معلوم من الدين  ، املجتَهد فيه أدنى صلة بالثوابت

فقـد تبنى منهج  ، بالَضورة وما هو قطعي الثبوت قطعي الداللة

أناس ال علم  -والتكفري والتخوين واإلخراج من الدين -اجلمـود 

ْم من املجتهدين وال حتى من أهل االختصاص وال هُ  ، هلم وال فقه

مرسعني  ، -أو داريس العلوم الرشعية من مظاهنـــا املعتبــرة  -

                                                           

 .222اآلية:  ، اإلرساء( 1)
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حتى وصــل  ، فالتكفري ، ثم التجهيل ، يف رمي املجتمــع بالتبديع

مما يتطلب حركة  ؛ األمر بغالهتم إىل التفجري واستباحة الدماء

 ، رسيعة وقوية وغري هي ابة ملواجهة اجلمود والفكر املتطرف مًعا

حتى نخلِّص املجتمع واإلنسانية من خطر التطرف الفكري وما 

 .يتبعه من تبني اإلرهاب منهًجا وسلوًكا

 

*              *            *  
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