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 والتقليد: االجتهاد
 االجتهاد: 

هي أحد مكوانت فن أصول الفقه ولذلك دخلت يف تعريفات  والتقليد مسائل االجتهاد

حال )و(،  وييفية االتتفاد  مهها وحال اسمستفيدمعرفة دالئل الفقه إمجاالأبن ) األصوليني للفن 

لب حكم هللا تعاىل اوهو ط ،أي ومعرفة حال اسمستفيد ،جمرور ابلعطف على دالئل (اسمستفيد

 ، واسمقلد  من األدلة   األحكام   يستفيد   اجملتهد   ألن   ،فيدخل فيه اسمقلد واجملتهد يما قال يف احلاصل

 ،ان معرفة تلك الشروط من أصول الفقه، ألن األدلة قد تكون ظهية  ، وإمنا يها من اجملتهد  يستفيد  

 .1ه عليه، فاحتاج إىل رابط وهو االجتهادداللت   ز عدم  جلوا   عقلي   ه ارتباط  ومدلول   الظينبني وليس 

 : (2)تعريف االجتهاد أوال: 

و ج ْهد ه ْم ". قال الفراء: اجل ْهد  واجل ْهد : الطاقة . وقرئ: " والذين ال َي  دون إال ج ْهد ه ْم " 

اجل ْهد  ابلضم الطاقة . واجل ْهد  ابلفتح من قولك: اْجه ْد ج ْهد ك  يف هذا األمر، أي ابل غ غايتك. 

. واجل ْهد : اسمشق ة . يقال: ج ه د  دابته وأ ْجه د ها، إذا محل عليها يف السري  وال يقال اْجه ْد ج ْهد ك 

 يذا، أي ج د  فيه وابلغ. وج ه ْدت  اللن  فهو جم ْهود ، أي أخرجت فوق طاقتها. وج ه د  الرجل يف

 . ز بده يل ه. وج ه ْدت  الطعام : اشتهيته. واجلاهد : الش ْهوان . وج ه د  الطعام  وأ ْجه د ، أي اْشت ه ي 

و جم ْهود ، وج ه ْدت  الطعام ، إذا أيثرت  من أيله. ومرع ى جهيد : ج ه د ه  اسمال. وج ه د  الرجل فه

من اسمشقة ، يقال أصاهبم ق حوط  من اسمطر فج ه دوا ج ْهدا  شديدا . وج ه د  عيشهم ابلكسر، أي 

 .ن ك د  واشتد  
                                                           

 .1/184(، التحبري شرح التحرير للمرداوي 10هناية السول شرح مههاج الوصول )ص:   - 1
 ( - الصحاح يف اللغة )1/ 105(.2)
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ها، فبالفتح: اتتفراغ الوتع، بفتح اجليم، وضم    هدقال القرايف: قلت: فرقت العرب بني اجل  

جململ(: )اجلهد: ابلفتح، اسمشقة، قال صاحب )ا، القدر  يف السعي، وابلضم: الطاقةواتتيفاء 

)التاء( يف لسان العرب يف )اجتهد( .  ويقال: جهدت، نفسي، وأجهدت، وابلضم: الطاقة

ا على تعاطي الشيء بعالٍج، وإقبال شديد عليه، حنو )اقتلع(، و  لفرط اسمعاان ، وهي تدل أبد 

 .1)اقرتع(، و )ايتسب( هو أبلغ من )يسب(؛ ألجل التاء

 :االصطالح االجتهاد يف

يف ألفاظها وإن تقاربت معانيها حسب  تهوعت تعريفات االجتهاد من قبل علماء األصول

  التسلسل التارخيي ومن ذلك:

 : هـ(476أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي )المتوفى: الشيرازي )

 .2ياالجتهاد يف عرف الفقهاء: اتتفراغ الوتع وبذل اجملهود يف طلب احلكم الشرع
 (:505الغزالي )

 الوتع   أن يبذل  )واالجتهاد التام  (،ذل اجملتهد وتعه يف طلب العلم أبحكام الشريعة)ب
 .3(طلبٍ  عن مزيد   ه ابلعجز  من نفس   س  حبيث ي   يف الطلب  

 :(543) ابن العربي

. حقيقة االجتهاد هي بذل اجلهد واتتهفاذ الوتع يف طلب الصواب :وقال ابن العريب
 . (4)من اجلهد يما تقول اتتداد من السداد وحنوه افتعال 

                                                           

 (3788/ 9نفائس األصول يف شرح احملصول ) -( 1)
 (129اللمع يف أصول الفقه للشريازي )ص:  -( 2)
 (.342اسمستصفى )ص:   -( 3)
 .(152احملصول البن العريب )ص:  -( 4)
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 (:606فخر الدين الرازي )

اتتفراغ الوتع يف الهظر فيما ال يلحقه فيه لوم مع )يف عرف الفقهاء هو االجتهاد 
 .(1)(اتتفراغ الوتع فيه
 :(631)ت عند اآلمدي

 طلب الظن    اتتفراغ الوتع يف: ) االجتهاد ( يف اصطالح األصوليني:  (2)وقال اآلمدي

س  من الهفس العجز   الشرعية   من األحكام   بشيءٍ    .فيه عن اسمزيد   على وجٍه ي 

)اتتفراغ الوتع( ياجلهس للمعىن اللغوي واألصويل وما وراءه خواص مميز  لالجتهاد ابسمعىن 

 األصويل. 

 و) يف طلب الظن ( احرتاز عن األحكام القطعية.  

عية ( ليخرج عهه االجتهاد يف اسمعقوالت واحملسوتات بشيء من األحكام الشر وقوله: )

 وغريها. 

من الهفس العجز عن اسمزيد فيه (: ليخرج عهه اجتهاد اسمقصر يف اجتهاده  و) حبيث يس   

 مع إمكان الزايد  عليه فإنه ال يعد يف اصطالح األصوليني اجتهادا معتربا.

 (: 684لقرافي )ا

 .3حقه فيه لوم شرعييف الهظر فيما يل اتتفراغ الوتع
 :(685) ت عند البيضاوي

   (4) هو اتتفراغ الوتع يف درك األحكام الشرعية 

                                                           

 (6/ 6احملصول للرازي ) -( 1)
 169/ 4(،  631اإلحكام لآلمدي )ت  - (2)
 .6/9(، رفع الهقاب عن تهقيح الشهاب للرجراجي 429شرح تهقيح الفصول )ص:  -( 3)
على )مههاج الوصول  هـ( شرح 771اإلهباج يف شرح اسمههاج لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي )اسمتوىف:  - (4)

الديتور نور الدين  -هـ، دراتة وحتقيق: الديتور أمحد مجال الزمزمي  685إىل علم األصول( للقاضي البيضاوي اسمتوىف تهة 
 .7/2864عبد اجلبار صغريي
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االجتهاد لغة هو اتتفراغ الوتع يف حتصيل الشيء وقد علمت من ضرور  يونه  ش

 اتتفراغ الوتع أنه ال يكون إال فيما فيه مشقة ويلفة.

 قوله: )اتتفراغ الوتع جهس(. 

 فصل خرج به اتتفراغ الوتع يف فعل من األفعال العالجية مثال ) ام يف درك األحك(وقوله 

 وقوله الشرعية فصل اثن خترج اللغوية والعقلية واحلسية.

: تتهاول األصول والفروع، ودريها أعم من يونه على تبيل القطع أو واألحكام الشرعية

تعاىل اسمتعلق فيخرج الظن، هذا مدلول لفظه وَيوز أن يريد ابألحكام الشرعية خطاب هللا 

االجتهاد يف األصولية، وهذا التعريف الذي ذيره اسمصهف تبقه إليه صاحب احلاصل وهو من 

 .أجود التعاريف 

أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد هللا، ابن جزي الكلبي :) ابن جزي

 هـ( 741الغرناطي )المتوفى: 

 .(1)ر يف األحكام الشرعية وعرفه ابن جزي أبنه: اتتفراغ الوتع يف الهظ
 (: 771بن السبكي )ا

 .2حبكم االجتهاد اتتفراغ الفقيه الوتع لتحصيل ظن ٍ 
 هـ(861: تالسيواسي المعروف بابن الهمام ) كمال الدين محمد بن عبد الواحد

 .3(بذل الطاقة من الفقيه يف حتصيل حكم شرعي ظيناالجتهاد هو )
  (: 885المرداوي )ت 

 .4ه وتعه لدرك حكم شرعياتتفراغ الفقي

                                                           

 .421تقريب الوصول ص - (1)
 (563/ 4(، )794تشهيف اسمسامع جبمع اجلوامع لبدر الدين الزريشي)ت  -( 2)
 .4/179(، 972، تيسري التحرير ألمري ابد شاه )3/291(،  879لتقرير والتحبري البن أمري احلاج )ا -( 3)
 (3865/ 8) للمرداوي التحبري شرح التحرير -( 4)
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  :االجتهادالمطلوب ب

ميكن ال ومههم من قال حكم هللا  ،اختلف الهاس فيه فمههم من قال اسمطلوب حكم هللا 
  .الوصول إليه فاسمطلوب هو األشبه من األصلني

ومههم من قال اسمطلوب رجحان الظن وهذا هو الصحيح ألن حكم هللا يعثر عليه 
 العوائق يف الهظر ب بسبواألشبه قد ال يوصل إليه 

  .فأما االنتهاء إىل درجة تغلب على الظن فيها اسمطلوب فهو ممكن 
 مشروعية االجتهاد:

اتفق علماء اسمسلمني على مشروعية االجتهاد وأمهيته يف التشريع اإلتالمي وحاجة 
لب اسمسلمني إىل اجتهاد وفق أدلة الشرع وقواعده وأصوله لتجدد القضااي واحلوادث اليت تتط

معرفة حكمها لعدم التهصيص عليها ومشول الشريعة واتتيعاهبا لكل مكان وزمان ويل أحوال 
 اإلنسان ومجيع ما يعرض له.
 :أدلة مشروعية االجتهاد

 دل على مشروعية االجتهاد أدلة يثري  من الهقل والعقل
 قل.: يل اآلايت الدالة على الهظر والتفكري واالعتبار والعلم والعالقرآن الكرمي

 ما ورد من اتتشار  أويل العلم: )وشاورهم يف األمر( ) وأمرهم شورى بيههم...( 
إذا حكم احلايم فاجتهد مث  :لقول الهيب  : األمر ابالجتهاد واحلض عليها:السنة

 .1«أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد مث أخطأ فله أجر
ييف تقضي إذا  اليمن قال: إىل هسما أراد أن يبعث أن رتول هللا عن معاذ بن جبل 

، قال: فبسهة «فإن مل جتد يف يتاب هللا؟»، قال: أقضي بكتاب هللا، قال: «عرض لك قضاء؟
قال: أجتهد رأيي، « ، وال يف يتاب هللا؟فإن مل جتد يف تهة رتول ال»، قال: رتول هللا 

                                                           
(، ومسلم يف 7350رواه البخاري يف االعتصام ابلكتاب والسهة، ابب أجر احلايم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ ) - (1)

 (.1716إذا اجتهد فأصاب، أو أخطأ ) األقضية، ابب بيان أجر احلايم
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تول هللا سما يرضي ، ر احلمد هلل الذي وفق رتول»صدره، وقال:  فضرب رتول هللا  ،وال آلو
رتول هللا

1. 
: أمجع علماء األمة على مشروعية االجتهاد واحلاجة إليه، ومارتوه عمليا عرب  اإلمجاع

 يل مراحل التشريع اإلتالمي.
 

 أنواع االجتهاد:

 .2يهقسم االجتهاد إىل عد  أقسام ابعتبارات خمتلفة
 :جتهاد انقصابعتبار اجلهد اسمبذول فيه يهقسم إىل اجتهاد اتم وا أوال:

: هو الذي يبذل فيه اجملتهد يل ما ميلك من طاقة وجهد ابلبحث والهظر االجتهاد التام
 وال يقصر يف شيء من ذلك، وهذا هو االجتهاد اسمشروع واسمقصود عهد اإلطالق.

وهو الذي يقصر فيه اجملتهد فال يبذل يل جهده مع قدرته على مزيد  االجتهاد الهاقص:
 وهذا ال يعترب اجتهادا شرعيا بل يعد فاعله عاصيا جمرتائ على الشرع. من البحث والهظر.

 ابعتبار اجملتهد: ويهقسم هبذا االعتبار إىل جمتهد مطلق وجمتهد مقيد. اثنيا:
اجملتهد اسمطلق: وهو الذي حاز شروط االجتهاد فيهظر يف أدلة الشريعة وأحكامها وفق 

 هد آخر.مداريه وقواعده وأصوله غري مقيد بهظر جمت
اجملتهد اسمقلد: وهو الذي يهطر يف األحكام وَيتهد فيها بهاء على قواعد وأصول إمامه 

 الذي يقلده.
 ابعتبار حمل االجتهاد، ويهقسم هبذا االعتبار إىل:  اثلثا: 

 ريعة وأبواهبا.شمل يل فروع الشاجتهاد عام ي
 واجتهاد خيص بعض اسمسائل أو ابب معني مهها.

                                                           
 (، 22135(، مسهد أمحد بن حهبل )3592رواه أبو داود يف األقضية، ابب اجتهاد الرأي يف القضاء ) - (1)
 .15مساعيل ص إعي لشعبان حممد ااالجتهاد اجلم - 2
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 حكمه التكليفي، : ابعتبار رابعا
وهو هبذا االعتبار يهقسم إىل األحكام التكليفية اخلمسة، الوجوب والهدب واإلابحة 

 والكراهة واحلرمة.
 ، ابعتبار الطرق اليت يسلكها اجملتهدخامسا: 

 اتتصالحي.يهقسم هبذا االعتبار إىل: اجتهاد بياين واجتهاد قياتي واجتهاد 
ويكون االجتهاد بتفهم معىن الهص وهو ما يان عن طريق الهظر يف الهص الشرعي الظين 

 أو ترجيح أحد اسمعاين أو اجلمع بيهها.
 االجتهاد القياتي: وهو ما يان الهظر فيه عن طريق القياس أو االتتحسان 

االجتهاد اتتصالحي: وهو ما يان الهظر فيه ابتتعمال اسمصلحة ومراعاهتا يف أفعال 
 اسمكلفني وأحكام الشارع.

 :هتابعتبار كيفيسادسا: 
 يهقسم هبذا االعتبار إىل اجتهاد فردي واجتهاد مجاعي.

االجتهاد الفردي: وهو الذي يقوم به من حتققت فيه روط االجتهاد مبفرده دون أن 
 يشرتك معه غريه.

ومهاقشة ما االجتهاد اجلماعي: وهو الذي يصدر عن مجاعة من العلماء بعد تشاورها 
  يعرض عليها.

 شروط االجتهاد: 
 

 بني جممل وم فص  ل.األصوليني شروط االجتهاد عهد تهوعت 
ن يان ابن السبكي إ) و ومن الذين أمجلوا شروطه الشاطيب وابن السبكي واآلمدي 

 ها(.مجال مث فصال وبي  أمدي قد آلوا
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 :(1)شروط االجتهاد عند الشاطبي

 إمنا حتصل درجة االجتهاد سمن اتصف بوصفني:
 : فهم مقاصد الشريعة على يماهلا.أحدمها

 : التمكن من االتتهباط بهاء على فهمه فيها.والثاين

فقد مر يف يتاب اسمقاصد أن الشريعة مبهية على اعتبار اسمصاحل، وأن اسمصاحل  أما األول؛

إمنا اعتربت من حيث وضعها الشارع يذلك، ال من حيث إدراك اسمكل ف؛ إذ اسمصاحل ختتلف 

فإذا بلغ عهد ذلك ابلهسب واإلضافات، واتتقر ابالتتقراء التام أن اسمصاحل على ثالث مراتب، 

فهم عن الشارع فيه قصده يف يل مسألة من مسائل الشريعة، ويف يل ابب من اإلنسان مبلغ ا، 

واحلكم  يف التعليم والفتياأبواهبا، فقد حصل له وصف هو السبب يف تهزله مهزلة اخلليفة للهيب 

 مبا أراه هللا.

: فهو ياخلادم لألول؛ فإن التمكن من ذلك إمنا هو بواتطة معارف حمتاج إليها وأما الثاين

فهم الشريعة أو ال ، ومن هها يان خادما لألول، ويف اتتهباط األحكام اثني ا، لكن ال تظهر مثر   يف

الفهم إال يف االتتهباط؛ فلذلك جعل شرطا اثني ا، وإمنا يان األول هو السبب يف بلوغ هذه 

 اسمرتبة؛ ألنه اسمقصود والثاين وتيلة.

 عند ابن السبكي:

 :(2)بة االجتهاد تتوقف على ثالثة أشياء قال السبكي: اعلم أن يمال رت

وما يتاج إليه من  اليت يتهذب هبا الذهن يالعربية وأصول الفقه 1لعلوماب فكي  أحدها: الت

لشخص فإذ ذاك يـ ث ق حبيث تصري هذه العلوم ملكة  لالعلوم العقلية يف صيانة الذهن عن اخلطأ 
                                                           

 (41/ 5اسموافقات )  -(1)
  هها ولكهه فصلها يف يتاب االجتهاد يما تهرى.ها مجلأفقد  .2/17اإلهباج  -( 2)
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األدلة من فاتدها، والذي نشري بفهمه لدالالت األلفاظ من حيث هي هي، وحتريره  لصحيح 

من غري تع ل م، وغاية اسمتعل م مها أن إليه من العربية وأصول الفقه يانت الصحابة )أعلم به مها( 

طئ وقد يصيب.يصل إىل )أن يفهم(   بعض فهمهم، وقد خي 

الذي يهظر فيه خمالف هلا أو  الثاين اإلحاطة مبعظم قواعد الشريعة حىت يعرف أن الدليل 

 موافق. 

يكون له من اسممارتة والتتبع سمقاصد الشريعة ما ي كسبه قو   يـ ْفهم مهها مراد  أنالثالث  

أن يكون ح كم ا له يف ذلك احملل، وإن مل يصر  ح به يما أن  م ْن الشرع من ذلك، )وما يهاتب( 

ظهه عاشر ملك ا، ومارس أحوال ه، وخ رب  أمور ه، إذا ت ئل عن رأيه يف القضية الفالنية يغلب على 

أبخالقه وما يهاتبها من تلك القضية. فإذا وصل ما يقوله فيها، وإن مل يصر  ح له به، لكن سمعرفته 

 الشخص إىل هذه الرتبة، وحصل على األشياء الثالثة فقد حاز رتبة الكاملني يف االجتهاد

 :(2)اآلمدي عند

 :شرطان( يل من اتصف بصفة االجتهاد وله ) اجملتهد 

من  : أن يعلم وجود الرب تعاىل وما جيب له من الصفات ويستحقهالشرط األول

الكماالت وأنه واجب الوجود لذاته حي عامل قادر مريد متكلم حىت يتصور مهه التكليف وأن 

اسمعجزات واآلايت يكون مصدقا ابلرتول وما جاء به من الشرع اسمهقول مبا ظهر على يده من 

 الباهرات ليكون فيما يسهده إليه من األقوال واألحكام حمققا. 

                                                                                                                                                                             

 يفهم العلوم  حىت يصري له ملكة فيها.ن أمعهاه  - 1
 (.170/ 4اإلحكام لآلمدي ) -( 2)
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أن يكون عاملا عارفا مبدارك األحكام الشرعية وأقسامها وطرق إثباهتا  الشرط الثاين 

على مدلوالهتا واختالف مراتبها والشروط اسمعترب  فيها على ما بيهاه وأن يعرف  ووجوه دالالهتا

عهد تعارضها وييفية اتتثمار األحكام مهها قادرا على حتريرها وتقريرها  جهات ترجيحها

 واالنفصال عن االعرتاضات الوارد  عليها. 

وإمنا يتم ذلك أبن يكون عارفا ابلروا  وطرق اجلرح والتعديل والصحيح والسقيم يأمحد بن  

، عاسما يف الهصوصوأن يكون عارفا أبتباب الهزول والهاتخ واسمهسوخ  ،حهبل ويىي بن معني

ابللغة والهحو، وال يشرتط أن يكون يف اللغة ياألصمعي ويف الهحو يسيبويه واخلليل بل أن يكون 

قد حصل من ذلك على ما يعرف به أوضاع العرب واجلاري من عاداهتم يف اسمخاطبات حبيث 

واسمريب والكلي مهها واجلزئي مييز بني دالالت األلفاظ من اسمطابقة والتضمني وااللتزام واسمفرد 

واحلقيقة واجملاز والتواطىء واالشرتاك والرتادف والتباين والهص والظاهر والعام واخلاص واسمطلق 

واسمقيد واسمهطوق واسمفهوم واالقتضاء واإلشار  والتهبيه واإلمياء وحنو ذلك مما فصلهاه ويتوقف عليه 

 اتتثمار احلكم من دليله.

 :تفصيل شروط االجتهاد

واجلصاص  1يثري من العلماء مسلك تفصيل شروط االجتهاد يابن السبكي والغزايلتلك  
 وتهكتفي ابلشروط اليت تاقها ابن السبكي  ،وغريهم 2الرازي

 :عند ابن السبكي
شرط اجملتهد أن يكون حميطا مبدارك األحكام ومتمكها من اتتثار  الظن ابلهظر فيها 

 : (1)وإمنا يكون يذلك أبمور  ،خريهأت وتقدمي ما َيب تقدميه وأتخري ما يتعني

                                                           

 (342اسمستصفى )ص:  - 1
 (273/ 4الفصول يف األصول ) - 2
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: فإنه األصل وال بد من معرفته ولكن ال يشرتط معرفة مجيع الكتاب بل أحدمها يتاب هللا .1

ما يتعلق مهه ابألحكام. قال الغزايل: وهو مقدار مخسمائة آية وال يشرتط حفظهما عن ظهر 

 .2طلب اآلية إذا احتيج إليهايقلب بل أن يكون عاسما مبواقعها حني 

شرتط فيها أيضا احلفظ وال معرفة ما ال يتعلق ابألحكام  : وال ي اثنيها تهة رتول هللا  .2

 يما يف معرفة الكتاب .

أي يعرف السهة متها )معرفة معهاه وطرق أتويله( وتهدا أبن يعرف اسمتواتر واسمشهور والسهد 

الذي روي به آحادا، مع العلم حبال الراوي أو الروا  ) ولو ابلهقل عن أئمة الشأن فال يشرتط 

 . (3)سه( معرفته بهف

وإمنا اشرتط معرفة السهد على حنو ما ذير ليتميز عهده الصحيح من السقيم ودرجات 

 الصحيح، وبدون ذلك ال يظهر مأخذ احلكم. 

                                                                                                                                                                             
 هـ( 685اإلهباج يف شرح اسمههاج )شرح على مههاج الوصول إىل علم األصول للقاضي البيضاوي اسمتوىف تهة  – (1)
هـ( وولده اتج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي  756ؤلف: شيخ اإلتالم علي بن عبد الكايف السبكي )اسمتوىف: اسم

  .7/2900محد الزمزمي أتح نورالدين صغريي و  هـ( 771)اسمتوىف: 
الظاهر  ال احلصر، فإن داللة الدليل ختتلف ابختالف القرائح، فيختص بعضهم بدرك ضرور  فيها دلة ألاإمنا أراد  - (2)

[ على أن من 92لرمحن أن يتخذ ولدا{ ]مرمي: وهلذا عد من خصائص الشافعي التفطن لداللة قوله تعاىل: }وما يهبغي ل
[ على صحة أنكحة أهل الكتاب، وغري ذلك من اآلايت 11ملك ولده عتق عليه وقوله تعاىل: }امرأت فرعون{ ]التحرمي: 

اليت مل تسق لألحكام وقد انزعهم ابن دقيق العيد أيضا وقال: هو غري مهحصر يف هذا العدد، بل هو خمتلف ابختالف 
واألذهان وما يفتحه هللا على عباده من وجوه االتتهباط ولعلهم قصدوا بذلك اآلايت الدالة على األحكام داللة  القرائح

 (.230/ 8أولية ابلذات ال بطريق التضمن وااللتزام.... البحر احمليط يف أصول الفقه )
أئمة ذلك من احملدثني ياإلمام أمحد والبخاري  قال يف مجع اجلوامع: ويكفي يف اخلرب  حبال الروا  يف زمانها الرجوع إىل- (3)

 .ومسلم لتعذر التعديل والتجريح يف زمانها(
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ابألحكام، وهي وإن يانت ألوفا إال أهنا حمصور  وال يلزمه ويعرف من األحاديث ما له تعلق 

حفظها بل يكفيه معرفة مواقع يل ابب فرياجعه وقت احلاجة إىل الفتوى وإن يان يقدر على 

 حفظها فهو أحسن وأيمل.

خبالفه ولكهه ال يلزمه حفظ مجيع مواقعه بل   ال يفيت اثلثهما اإلمجاع: فليعرف مواقعه حىت .3

فيها فيهبغي أن يعلم أن فتواه ليست خمالفة لإلمجاع إما مبوافقة مذهب عامل أو يل مسألة يفىت 

  .تكون الواقعة متولد  يف العصر ليست ألهل اإلمجاع فيها خوض

فإنه مهاط االجتهاد وأصل الرأي ومهه يتشعب  رابعها القياس: فلتعرفه وتعرف شرائطه .4

 الفقه وأتاليب الشريعة. 

 االجتهاد واسموصل إىل تفاصيل األحكام اليت ال حصر هلا.فالقياس هو قاعد  

اسمقدمات  فلتعرف شرائط الرباهني واحلدود وييف تريب :ييفية الهظر  :خامسها .5

 .وتستهتج اسمطلوب لتكون على بصري  من نظره

علم العربية لغة  وحنو ا وتصريف ا، فلتعرف القدر الذي يفهم به خطاب العرب وعادهتم   .6

وظاهره وجممله ومبيهه وحقيقته وجمازه وعامه  يف االتتعمال إىل حد  مييز به بني صريح الكالم

 .وخاصه إىل غري ذلك، وليس عليه أْن يبلغ مبلغ اخلليل بن أمحد

معرفة الهاتخ من اسمهسوخ خمافة أْن يقع يف احلكم ابسمهسوخ اسمرتوك وال يشرتط حفظ  .7

   .ذلك مجيعه يما تقدم

ومهها حال الروا  يف القو  والضعف ومتييز الصحيح عن الفاتد واسمقبول عن اسمردود قال  .8

 أن يعرف صحة مذهبه يف التعديل.الغزايل: وليكتف بتعديل اإلمام العدل بعد 
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ويذا قال الشيخ أبو إتحاق الشريازي: يقول على قول أئمة احملدثني يأمحد والبخاري  
ومسلم والدارقطين وأيب داود ألهنم أهل اسمعرفة بذلك فجاز األخذ بقوهلم يما يؤخذ بقول 

 .مني يف القيم  اسمقو   
إمنا يكون متمكها من الفتوى بعد أن يعرف اسمدارك اسمثمر  لألحكام، وأن  ) :قال الغزايل

تاب والسهة، واإلمجاع، يعرف ييفية االتتثمار. واسمدارك اسمثمر  لألحكام يما فصلهاها أربعة: الك
والعقل. وطريق االتتثمار يتم أبربعة علوم اثهان مقدمان واثهان متممان وأربعة يف الوتط، فهذه 

 .1(..مثانية 
 

 

 :(2) ما ال يشرتط يف االجتهاد

 ال يشرتط يف االجتهاد ما ال تعلق له ابتتهباط احلكم الشرعي يعلم الكالم 

اد مثر  من عرفة الفروع الفقهية ألن الفروع الفقهية نتيجة لالجتهيما ال يتاج اجملتهد سم

 مثاره وإال لزم توقف األصل على فرعه وهو دور.

ألن هذه التفاريع يولدها اجملتهدون بعد أن قال الرازي: وأما تفاريع الفقه فال حاجة إليها 

 فازوا مبهصب االجتهاد فكبف تكون فيه؟

أيب وتلميذه (3) االتفراييينونقل اشرتاط الفقه يف االجتهاد عن األتتاذ أيب إتحاق 

ألن علم الفروع طريق لتحصيل وهو ما اختاره اإلمام الغزايل (1) البغداديعبد القاهر مهصور 

  .(2) الدربة على االجتهاد

                                                           

 .342اسمستصفى ص  - 1
 .3/256هباج البن السبكي اإل - (2)
إبراهيم بن حممد بن إبراهيم بن مهران اإلمام رين الدين أبو إتحاق اإلتفراييين اسمتكلم األصويل الفقيه شيخ  - (3)

يف  أهل خراتان يقال إنه بلغ رتبة االجتهاد وله اسمصهفات الكثري  مهها جامع احللى يف أصول الدين والرد على اسملحدين
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  (3) وصحح بعضهم يونه شرطا يف إيقاع االجتهاد وليس بصفة للمجتهد

 حمل االجههاد )اجملتهد فيه(:
  .ا من األحكام الشرعيةيان دليله ظهيهو ما  ما فيه االجتهاد 

) دليله ظين ( متييز له عما يان دليله مهها قطعيا يالعبادات اخلمس وحنوها فإهنا  مقوهل 

 طئاسمخفيها يعد آمثا واسمسائل االجتهادية ما ال يعد  اسمخطئليست حمال لالجتهاد فيها ألن 

 .فيها ابجتهاده آمثا

يه نص قطعي، أو يان حمل إمجاع فال جمال فيه لالجتهاد، وعليه يكون فما ورد ف
يما يسوغ االجتهاد فيما ال نص فيه أصال من احلوادث   ،االجتهاد فيما ورد فيه نص ظين

 .واسمستجدات، أو فيه نص ال يقطع بدخول الهازلة يف معهاه

                                                                                                                                                                             

طبقات الفقهاء (، 170/ 1(. طبقات الشافعية ـ البن قاضى شهبة )418مخس جملدات وتعليقه يف أصول الفقه )ت 
 .1/312الشافعية البن الصالح 

عبد القاهر بن طاهر بن حممد بن عبد هللا التميمي، البغدادي، الشافعي )أبو مهصور( فقيه، اصويل، متكلم،  3 
لعلوم. ولد ببغداد، ونشأ هبا، وتكن نيسابور ودرس يف تبعة عشر علما وتوىف ابتفرايني  اديب، مشارك يف انواع من ا

من مؤلفاته الكثري : الكالم يف الوعيد الفاخر يف االوائل واالواخر، شرح اسمفتاح البن القاص يف فروع الفقه  ، 429
 (309/ 5، معجم اسمؤلفني )5/141ية الشافعي، اسملل والهحل، يتاب التفسري، التكملة يف احلساب، طبقات الشافع

عبد القاهر بن طاهر بن حممد بن عبد هللا التميمي، البغدادي، الشافعي )أبو مهصور( فقيه، اصويل، متكلم، - (1)
اديب، مشارك يف انواع من العلوم. ولد ببغداد، ونشأ هبا، وتكن نيسابور ودرس يف تبعة عشر علما وتوىف ابتفرايني 

الكثري : الكالم يف الوعيد الفاخر يف االوائل واالواخر، شرح اسمفتاح البن القاص يف فروع الفقه من مؤلفاته  ،( 429)
 (.309/ 5، معجم اسمؤلفني )5/141الشافعي، اسملل والهحل، يتاب التفسري، التكملة يف احلساب، طبقات الشافعية 

أراد ممارتة الفقه وقد ذيره الغزايل ألنه  قال ابن السبكي: ونقل اشرتاط الفقه عن األتتاذ أيب إتحاق ولعله - (2)
 3/256طريق حتصل به الدربة يف هذا الزمان. اإلهباج 

 .2/314(نشر البهود 3)
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 :جتزؤ االجتهاد
قد حتصل له يف بعض اسمسائل ما هو مهاط االجتهاد من األدلة دون ن العامل و هو أن يك

، فإذا حصل له ذلك فهل له أن َيتهد فيما مبعىن أنه يكون جمتهدا يف ابب دون غريه غريها

 خالف بني العلماء:يتعلق بتلك اسمسائل أم ال بد أن يكون جمتهدا اجتهادا مطلقا؟ 

 األيثرون إىل جواز جتزؤ االجتهاد.ذهب القول األول: 

مبعىن أنه يكون جمتهدا يف ابب دون غريه الصحيح جواز جتزؤ االجتهاد  :(1)قال الزريشي 

  ،وعزاه اهلهدي لأليثرين وحكاه صاحب الهكت عن أيب علي اجلبائي وأيب عبد هللا البصري

ختار ألنه قد ميكن العهاية بباب من األبواب الفقهية حىت وهو اسم :قال ابن دقيق العيد

  .يصل اسمعرفة مبأخذ أحكامه وإذا حصلت اسمعرفة ابسمأخذ أمكن االجتهاد

َيوز أن يكون العامل مبهصب االجتهاد يف ابب دون ابب والهاظر  :وقال الرافعي تبعا للغزايل

ضره أن ال يعرف األخبار الوارد  يف حترمي يف مسألة اسمشارية تكفيه معرفة أصول الفرائض وال ي

  اسمسكر مثال.

ومن أدلة اجمليزين أنه لو مل نقل بتجزؤ االجتهاد للزم أن يكون اجملتهد عاسما جبميع اسمسائل، 

 ألن يثريا من اجملتهدين تئلوا عن مسائل ومل َييبوا عن بعضها. ،والالزم مهتفٍ 

 :(2) قال يف اسمراقي

 أو يف قضية وبعض قد ربط  ◊ن فقط   َيوز االجتهاد يف  ف

                                                           

 2/319، نشر البهود 3/256اإلهباج (، 498/ 4البحر احمليط يف أصول الفقه )(1)
 .2/318نشر البهود  (2)



شريعة وقانوناستر م الجتهاد والتقليدا  .داودي.د/ عأ   

16 
 

يف نوع من الفقه رمبا يان أصلها نوعا آخر مهه   اسمسألة   ألن   (1) وذهب آخرون إىل اسمهع

ليل اخلمر ابالتتعجال فال تكتمل شرائط االجتهاد يف جزء حىت يستقل يتعليل الشافعي خت

 .ابلفهون يلها

ل له غلبة الظن حبصول اسمقتضي وانتفاء اجملتهد ال َيوز أن يكم بدليل حىت يص وألن  

اسمانع، وإمنا يصل ذلك للمجتهد اسمطلق، أما من أحاط مبا يتاج إليه يف ابب دون ابب أو 

 مسألة دون مسألة فال يصل له شيء من غلبة الظن ألنه ال يزال َيوز الغري.  

فإن قلها يتجزأ  ؟ههل يعترب خالف األصويل يف الفق هذه اسمسألة:ومن فوائد اخلالف يف  

 عرب  خبالفه.وإال فال  ،اعترب خالفهاالجتهاد 

ويالمهم يقتضي ختصيص اخلالف إذا عرف اباب دون ابب أما مسألة دون مسألة  :قيل

 .الظاهر جراين اخلالف يف الصورتنيفال تتجزأ قطعا و 

 تغري االجتهاد ونقضه:
 / تغري االجتهاد:1

عهها مر  أخرى، فإن يان ذاير ا الجتهاده األول أفىت  إذا أفىت اجملتهد يف مسألة مث تئل 

  .2به، يان نسيه اتتأنف االجتهاد، فإن أداه إىل خالف األول أفيت ابلثاين

اجتهد يف مسألة أو انزلة مث تئل عن مثلها واتتمر اجتهاده وقوله فيها اعتمد رأيه فإذا 

 لثاين تواء وافق األول أم خالفه.األول، فإذا نسيه أعاد االجتهاد من جديد ويان متعبدا اب

 ويذلك إذا تغري اجتهاده فإنه متعبد بقوله الثاين ال األول.

                                                           

 3/256يتجزأ، وهو ضعيف. اإلهباج  وزعم بعض الهاس أن االجتهاد القال ابن السبكي:  - (1)
 (195تقريب الوصول إيل علم األصول )ص:  - 2
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  :نقض اجتهاد اجملتهد/2

 نقض االجتهاد يعين إلغاءه وعدم اعتباره ومهع القول به.

مثله تواء يان االجتهاد اسمتأخر من اجملتهد  األصل أن اجتهاد اجملتهد ال يهقض ابجتهادٍ 

 .ه أو من غريهس  األول نف

يكون ما حكم به على  أنوهو هقض عدم الواتتثين من ذلك حاالت ختلف شرط 

 األوضاع الشرعية وإال نقض يما لو خالف نصا أو إمجاعا أو قاعد  أو قياتا جليا. 

قال يف مجع اجلوامع وشرحه للمحلي:)فإن خالف( احلكم )نصا أو ظاهرا جليا ولو قياتا( 

 ض سمخالفته للدليل اسمذيور.وهو القياس اجللي نق

 : (1) حمل النقضقال القرايف عن 

وهو احلكم الذي خالف أحد أربعة أمور إذا حكم على خالف اإلمجاع يهقض قضاؤه أو 

خالف الهص السامل عن اسمعارض أو القياس اجللي السامل عن اسمعارض أو قاعد  من القواعد 

رتاط السالمة عن اسمعارض أي اسمعارض والراجح الساسمة عن اسمعارض، وال بد يف اجلميع من اش

فإنه لو قضي يف عقد الراب ابلفسخ مل يهقض قضاؤه، وإن يان قضاؤه على خالف قوله تعاىل 

[ ألنه عورض ابلهصوص الدالة على حترمي الراب، ويذلك لو 275}وأحل هللا البيع{ ]البقر : 

على خالف قاعد  إتالف اسمثليات أن قضي يف لن اسمصرا  ابلثمن مل يهقض قضاؤه، وإن يان 

َيب جهسها ألجل ورود الهص يف ذلك نعم لو قضى بصحة نكاح بغري ويل فسخهاه لكونه على 

                                                           

 (.40/ 4الفروق للقرايف = أنوار الربوق يف أنواء الفروق )(1)
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أميا امرأ  أنكحت نفسها بغري إذن وليها فهكاحها ابطل ابطل » -عليه السالم  -خالف قوله 

 «ابطل

  االجتهاد الجماعي واالجتهاد المقاصدي:

 : جماعياالجتهاد التعريف 

استفراغ أغلب الفقهاء اجلهد لتحصيل ظن حبكم شرعي االجتهاد اجلماعي هو: )

 .1(بطريق االستنباط، واتفاقهم مجيًعا أو أغلبهم على احلكم بعد التشاور

قوله: )أغلب الفقهاء(، قيد لبيان أن االجتهاد اجلماعي خيتلف عن االجتهاد الفردي يف  

 ن هذه اجلماعة تكون أغلب العلماء اجملتهدين أو أيثرهم.يونه جهد مجاعة وليس جهد فرد، وإ

قوله: )واتفاقهم مجيع ا أو أغلبهم على احلكم(، قيد لبيان أن االجتهاد الصادر من مجاعة 

ال يكون مجاعي ا ابسمعىن اسمقصود، إال إذا نتج عهه حكم متفق عليه من مجيع أولئك اجملتهدين أو 

وظل يل جمتهد حمتفظ برأيه واجتهاده، فال يتحقق االجتهاد من أغلبهم.أما إذا مل يتفقوا، 

 اجلماعي، وإمنا تكون الهتيجة جمموعة من االجتهادات الفردية اسمختلفة.

وأيض ا يف قوله: )اتفاقهم مجيع ا أو أغلبهم(، فيه بيان للفرق بني االجتهاد اجلماعي 

على حكم شرعي، بيهما    مة حممدواإلمجاع، فاإلمجاع يشرتط فيه اتفاق مجيع اجملتهدين من أ

االجتهاد اجلماعي يكفي فيه اتفاق جمموعة من العلماء اجملتهدين أو أيثر العلماء اجملتهدين، وال 

يشرتط فيه اتفاق مجيع اجملتهدين، إذ لو مت هذا يان ذلك إمجاع ا، وأيض ا يكفي يف االجتهاد 

 اجلماعي اتفاق أغلب اسمشاريني يف االجتهاد.

                                                           
 .46االجتهاد اجلماعي لعبد اجمليد الس وت و ه الشريف  ص  - 1
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بعد تشاورهم، فيه بيان أبن االجتهاد اجلماعي البد أن يكون احلكم الصادر عهه  وقوله:

قد أتى بعد تشاور أولئك العلماء وتبادهلم لآلراء، ومتحيصهم لألفكار، ومهاقشتهم لألقوال 

بطريقة شورية، من خالل وتيلة يددوهنا )ياجملالس أو اجملامع أو اسمؤمترات أو غري ذلك(، أما 

افق بني آراء جمموعة من العلماء يف حكم شرعي، ويان ذلك دون تابق تشاور إذا حدث تو 

 بيههم حول ذلك احلكم، فإن هذا ليس اجتهاد ا مجاعي ا، وإمنا هو توافق يف االجتهاد.

وأيض ا يف قوله: )بعد تشاورهم(، وصف يتبني مهه الفرق بني االجتهاد اجلماعي واإلمجاع، 

ا على الشورى، أما اإلمجاع فال يشرتط فيه تشاور اجملتهدين، إذ لو فاجلماعي يلزم أن يكون مبهي  

 حدث اتفاق مجيع اجملتهدين على حكم شرعي دون أن يسبق ذلك تشاور، صح اإلمجاع.

 األمر ويل يهظمها شرعية، مؤتسة أو هيئة أو فقهي جممع نطاق يف اجملتهدين، أغلبية اتفاق هو
 بذل بعد والداللة، الثبوت قطعي نص به يرد مل  لي،عم شرعي حكم على إتالمية، دولة يف

 .والتشاور البحث يف بيههم فيما اجلهد غاية
 : سانوقطب تعريف 

بذل الوتع العلمي اسمههجي اسمهضبط الذي يقوم به جمموع األفراد احلائزين على رتبة ) -

حيا  س متعام االجتهاد يف عصر من العصور من أجل الوصول إىل مراد هللا يف قضية ذات طابع 

أهل قطر أو إقليم أو عموم األمة أو من أجل الوصول إىل حسن تهزيل سمراد هللا يف تلك القضية 

 .1ذات الطابع العام على واقع اجملتمعات واألقاليم واألمة(

                                                           
ضوء الواقع اسمعاصر(،يما نقله يرنز يف  التعريف لقطب حممد تانو  يف يتابه ) االجتهاد اجلماعي اسمهور يف  - 1

 .36االجتهاد اجلماعي ص 
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: ) هو بذل فئة من فقهاء اسمسلمني العدول جهودهم يف البحث والهظر تعريف اخلالد  -

مث التشاور بيههم يف جملس خاص التتهباط أو اتتخالص حكم على وفق مههج علمي أصويل 

 .1شرعي سمسألة رعية ظهية(

له فاالجتهاد اجلماعي هو الذي يتشاور فيه أهل العلم يف القضااي اسمطروحة وخصوصا ما  -

 . 2مهور األمةطابع العموم مما يتعلق جب

 :مراحل االجتهاد الجماعي

مر  تلفة ابتداء من عصر الهبو  إىل العصر احلايلمر االجتهاد اجلماعي مبراحل اترخيية خم

 :3اتريخ االجتهاد اجلماعي أبربع مراحل

 االجتهاد في عصر الرسالة: 

نفسه، أو يكون من أصحابه يف غيبته أو  واالجتهاد هها إما أن يكون من الرتول

 حضرته.

ال ووقوعه عق : ذهب مجهور العلماء إىل جواز االجتهاد من الرتولاجتهاد الرسول

 حقيقة )جائز عقال وواقع شرعا(، 

بيهما ذهب مجاعة مههم إىل عدم جوازه عقله وغري واقع شرعا )األشاعر  وبعض احلهابلة 

 واسمعتزلة والشافعية...(.

، وبذلك قال شرعا هعو وقتوقفوا يف  مجائز عقال ولكههوقال آخرون اجتهاد الرتول

 اجلبار من اسمعتزلة. الغزايل وأبو احلسني البصر والقاضي عبد

                                                           
 .37، )يهظر االجتهاد اجلماعي لكرنز ص 75االجتهاد اجلماعي يف الفقه اإلتالمي خلالد حسني اخلالد ص  1

 . 21االجتهاد اجلماعي ودور اجملامع الفقهية يف تطبيقه لشعبان حممد إمساعيل ص  -2
االجتهاد اجلماعي يف التشريع  ،67صدور اجملامع الفقهية يف تطبيقه لشعبان حممد إمساعيل االجتهاد اجلماعي و  -3

 .48اإلتالمي لعبد اجمليد الس وت و ه الشريف ص 
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يف وقائع  ومما يقوي القول األول ويسهده ما تجله القرآن الكرمي من اجتهادات الرتول

خمتلفة يأترى بدر )ما يان لببئ أن يكون له أترى حىت يثخن يف االرض....(، واجتهاده يف 

 قبل اسمعرية وتغيري اسمكان بعد مشور  احلباب بن مهذر.الهزول ببدر 

عض الهاس يف التخلف عن غزو  العسر  ) عفا هللا عهك مل أذنت هلم حىت يتبني لب وإذنه

 لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبني...( التوبة

يف االنشغال بصهاديد قريش عن ابن أم مكتوم وعتاب القرآن له  )عبس وتوىل اجتهاده 

 أن جاءه األعمى....(

 :اجتهاد الصحابة وإقرار الرسول له

تهدون يف حضر  الرتول وأبمر مهه فيصوهبم أو يقرهم على اجتهادهم يان الصحابة َي

 ومن ذلك:

 اجتهاد تعد بن معاذ يف بين قريضة حيث حك مه فيهم فحكم وأقره على ذلك.

 حتكيمه عمرو بن العاص يف قضية من القضااي وقد قال له )إذا اجتهد احلايم........(

ال  ابلهاس ابلتيمم حني خاف من اتتعمال وإقراره لعمرو بن العاص حني اجتهد يف الص

 اسماء.

 وإقراره سمعاذ بن جبل حني بعثه لليمن.

ومن صور االجتهاد اجلماعي يف هذا العصر التشاور يف قضية أتارى بدر، ومشاور  

  .الصحابة يف ييفية اإلعالم ابلصال  حىت اهتدوا لآلذان

 عصر الصحابة: 

الذهبية لالجتهاد الذي توافرت يل أتبابه وظروفه، يعترب عصر اخللفاء الراشدين الفرت  

االجتهاد اجلماعي يان مههج ا متبع ا يف عهد أيب بكر وعمر رضي هللا عههما، ومل يهكر أحد من 
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فقد روى ميمون بن مهران: )أن أاب بكر رضي  الصحابة، فكان ذلك موافقة مههم على فعلهما

اب هللا، فإن وجد فيه ما يقضي بيههم قضى به، وإن هللا عهه يان إذا ورد عليه اخلصم نظر يف يت

يف ذلك األمر تهة قضى هبا، فإن أعياه خرج    مل يكن يف الكتاب وعلم من رتول هللا 

قضى يف ذلك بقضاء؟    فسأل اسمسلمني، وقال: أاتين يذا ويذا، فهل علمتم أن رتول هللا 

فيه قضاء، فيقول أبو بكر: احلمد هلل    فرمبا اجتمع إليه الهفر، يلهم يذير من رتول هللا 

مجع رؤوس ،  الذي جعل فيها من يفظ على نبيها. فإن أعياه أن َيد فيه تهة من رتول هللا 

 الهاس وخيارهم فاتتشارهم، فإذا اجتمع رأيهم على أمر قضى به...(.

رؤوس  )ويان عمر إذا مل َيد يف القضية يتااب  وال تهة وال قضاء من أيب بكر، دعا

 .اسمسلمني وعلماءهم فاتتشارهم، فإذا اجتمع رأيهم على أمر قضى به(

ويف اتتشار  الشيخني لفقهاء اسمديهة امتثال ألمر الشارع يف قوله تعاىل: )وشاورهم يف 

( . ومعلوم أن 38(.وقوله تعاىل: )وأمرهم شورى بيههم( )الشورى : 159األمر( )آل عمران : 

يتيسر له أن َيتمع هبم، ولو اشرتطت اتتشار  اجلميع، مع اتساع البالد احلايم إمنا يستشري من 

 وتفرق العباد، سما حتقق االمتثال ألمر الشارع.

 عصر التابعين: 

أثر الصحابة يف ذلك اسمههج اجلماعي لالجتهاد، عمر بن عبد علماء التابعني  وقد اقتفى

العزيز رضي هللا عهه، فقد روي أنه سما ويل أمر اسمديهة نزل دار مروان، فلما صلى الظهر دعا عشر  

من فقهاء اسمديهة، وهم: عرو  بن الزبري وعبد هللا ابن عبد هللا بن عييهة، وأبو بكر بن عبد الرمحن، 

ليمان، وتليمان بن يسار، والقاتم بن حممد، وتامل بن عبد هللا ابن عمر، وعبد وأبو بكر ابن ت

هللا بن عبد هللا بن عمر، وعبد هللا بن عامر، وخارجة ابن زيد، وهم إذ ذاك تاد  الفقهاء، فلما 
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دخلوا عليه أجلسهم، مث مح  د  هللا وأثىن عليه، وقال: )إين إمنا دعوتكم ألمر تؤجرون عليه، 

 أن أقطع أمر ا إال برأيكم، أو برأي من حضر مهكم(. ن فيه أعواان  على احلق، ما أريدوتكونو 

وهو ما تار العمل عليه يف بعض عصور الدولة األموية ابألندلس، أايم يىي بن يىي 

الليثي قاضي قضاهتا، فقد أنشأ جملس ا للشورى، للهظر يف اسمشايل الفقهية، ويان أعضاء هذا 

 األوقات تتة عشر عضو ا. اجمللس يف بعض

وقد تكونت يف هذا العصر اسمدارس الفقهية الكربى اليت تعد امتدادا سما قام به الصحابة 

 ..من جهود علمية يف خمتلف األمصار يمدرتة احلجاز )مكة واسمديهة( ومدرتة الكوفة والبصر 

 عصر األئمة اجملتهدين: 

صار بروز اسمدارس الفقهية على يد علماء أمثرت اجلهود العلمية السابقة يف خمتلف األم

جمتهدون مع تالمذهتم يف أمصار خمتلفة )حهفية، مالكية وشافعية وحهبلية ابإلضافة لعلماء 

 جمتهدين يبار ياألوزاعي والليث بن تعد والثوري والطربي..ممن اشتهر بفقهه واجتهاده(. 

 اضمحالل حركة االجتهاد بعد هذه الفرتة:

مل يؤثر عن قيام االجتهاد اجلماعي، وإمنا انتشر االجتهاد الفردي، حيث  بعد هذه الفرت  

اجملتهدين يف األقطار مما  يان يل جمتهد يستقل برأيه وفهمه يف اجتهاده، وتاعد على هذا تفر ق  

يصعب معه اجتماعهم وتشاورهم، فاتتمر االجتهاد الفردي، وتبارى اجملتهدون يف اتتهباط 

 .بعض الهظرايت، فازدهر الفقه وأثرىالقواعد وأتتيس أصول 

  وضعف املسلمني: حركة االجتهاد مع هيمنة التقليد تضاؤل

، وأصاهبا الضعف يف خمتلف الهواحي،  سما ضعفت الدولة اإلتالمية تياتي ا وعسكراي 

وفقدت الدولة تيطرهتا، واضطرب االجتهاد الفقهي، ودخل يف صفوف اجملتهدين من ليس 

الفتاوى عن طريق الفرض والتشهي، وقل  وضعف متييز الهاس بني العامل مههم، ووجدت بعض 
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 و خاصة أتباع اسمذاهب األربعةاحلقيقي واسمتعامل، وقل ت الكفاايت والورع، فتخوف العلماء 

يف القرن الرابع أن يوجد من يستغل دعوى االجتهاد، لبث البدع والسموم الفكرية، وإفساد 

إبغالق ابب االجتهاد، ليوصدوا الباب أمام من ليس أهال  لالجتهاد قواعد الشريعة، فأفتوا 

 .والهظر، ويقطعوا الطريق على الفرق واسمذاهب اسمهحرفة، ويموا األمة من االنقسام الديين

ورأى العلماء من أتباع اسمذاهب األربعة أن يف تفاريع اسمذاهب اسمستقر  غىن ويفاية ، ولكن 

يد، وابتعاد الكثريين عن التبحر يف العلوم اليت تؤهل لالجتهاد، وانتشر ذلك أدى إىل شيوع التقل

يب، وياد ميدان التعصب اسمذهيب، واإلفتاء بغلق ابب االجتهاد، وتقييد حريته يف الهطاق اسمذه

 ما يان َيري بني احلني واآلخر من ظهور أئمة جمتهدين. ازمه ا طويال ، ما عد االجتهاد أن خيلو  

  .حماوالت إحياء االجتهاد اجلماعي يف العصر احلديثرابعة: املرحلة ال

ويتبني هذا من يثر  الداعني إىل إحياء االجتهاد اجلماعي، مث ظهور جمموعة من اجملامع 

الفقهية يثمر  هلذه الدعو ، فقد أدرك الكثريون من علماء اإلتالم التآمر احملدق ابلشريعة 

مسي يف الكثري من األقطار اإلتالمية، يما أدريوا أيض ا يثر  اإلتالمية، وإقصاءها عن التشريع الر 

احلوادث واسمستجدات اليت ليس فيها رأي للعلماء السابقني، يما أن هذه اسمستجدات حتمل يف 

طياهتا الكثري من التعقيد والتداخل بني القضااي والتشابك بني العلوم، مما َيعل االجتهاد فيها 

 يقق غايته. ولذلك َيب أن يتجمع الكثري من العلماء اجملتهدين، البد أن يكون مجاعي ا، حىت

ومعهم فريق من الباحثني اسمتخصصني واسمفكرين اسمبدعني يف شىت العلوم واسمعارف اإلنسانية، 

حبسب ما تتطلبه القضية اسمهظور  لالجتهاد، ويهتظموا يف مؤتسة أو هيئة اجتهادية واحد ، 

 ة على أيمل وجه وأمته.ليقوموا مبهمتهم االجتهادي

ومن هها فقد دعا إىل ضرور  إحياء االجتهاد اجلماعي ووجود مؤتساته، مجاعة من 

 العلماء اسمعاصرين، نورد بعضا من يالمهم يهماذج لدعوهتم.



شريعة وقانوناستر م الجتهاد والتقليدا  .داودي.د/ عأ   

25 
 

يقول الشيخ حممد الطاهر بن عاشور: )...فاالجتهاد فرض يفاية على األمة، مبقدار 

ت األمة ابلتفريط فيه مع االتتطاعة ومكهة األتباب حاجة أقطارها وأحواهلا، وقد أمث

من هذا الغرض واآلالت... وإن أقل ما َيب على العلماء يف هذا العصر أن يبدأوا به 

هو أن يسعوا إىل مجع جممع علمي، يضره من أيرب علماء يل قطر إتالمي، على  العلمي

ات األمة، ويصدروا فيها عن وفاق اختالف مذاهب اسمسلمني يف األقطار، ويبسطوا بيههم حاج

ا يهصرف عن  فيما يتعني عمل األمة عليه، ويعلموا أقطار اإلتالم مبقرراهتم، فال أحسب أحد 

  اتباعهم(

ويقول الديتور حممد يوتف موتى: )هذا ونعتقد يل االعتقاد أنه آن األوان ليكون لها 

دراتة الفقه على الهحو الواجب الذي )جممع للفقه اإلتالمي( جبانب جممع اللغة العربية، فإن 

نريد حتقيق الغاية من هذه الدراتات، أمر ال ميكن أن يتحقق إال إبنشاء هذا اجملمع الذي ندعو 

إليه جاهدين(.ويقول األتتاذ مصطفى الزرقاء: )إذا أريد إعاد  احليوية لفقه الشريعة ابالجتهاد 

سمواجهة اسمشكالت الزمهية الكثري  حبلول  الواجب اتتمراره شرع ا، والذي هو السبيل الوحيد

شرعية حكمية، عميقة البحث، متيهة الدليل، بعيد  عن الشبهات والريب واسمطاعن، وهتزم آراء 

العقول اجلامد  واجلاحد  على السواء، فالوتيلة الوحيد  هي: اللجوء لالجتهاد اجلماعي بديال  

 للفقه، يضم أشهر فقهاء العامل اإلتالمي(.عن االجتهاد الفردي، وطريقة ذلك: أتتيس جممع 

وقد أمثرت هذه الدعوات يف قيام ثالثة جمامع فقهية: جممع البحوث اإلتالمية ابلقاهر ، 

ه، وجممع 1393م، واجملمع الفقهي اإلتالمي مبكة اسمكرمة تهة 1969الذي أنشئ تهة 

ا بعض اسمآخذ، تههاقش ذلك م، وهلذه اجملامع إَيابيات وعليه1981الفقه اإلتالمي جبد  تهة 

يف الفصل اخلامس: وتيلة االجتهاد اجلماعي )اجملمع الفقهي(، يما تهتكلم عن اسمعامل الرئيسة 

واخلطوط العريضة اليت يهبغي أن تتوفر يف تكوين اجملمع الفقهي.. ومهما يكن من أمر هذه 
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ر والدعم اسمستمر، وتهشرح طرف ا اجملامع، فإهنا متثل بداية طيبة حتتاج إىل مزيد من اجلهد والتطوي

 من هذا يف فصل اجملامع.

 : االجتهاد المقاصدي

وهو االجتهاد الذي يراعي مقاصد الشريعة اإلتالمية وال يقف عهد ظواهر األدلة 

 واألحكام.
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 أحكام التقليد
  تعريف التقليد:

لد غريه هبا، ومهه تقليد اهلدي، فكأن اسمقلد أصله يف اللغة مأخوذ من القالد ، اليت يق

 .(1) جعل ذلك احلكم الذي قلد فيه اجملتهد يالقالد  يف عهق من قلده

 ويف االصطالح: هو العمل بقول الغري من غري حجة.

 .(فة دليلهر التقليد أخذ القول من غري مع)وقال ابن السبكي: 

ورجوع العامي إىل اسمفيت، ورجوع  ، والعمل ابإلمجاع،فيخرج العمل بقول رتول هللا 

 القاضي إىل شهاد  العدول، فإهنا قد قامت احلجة يف ذلك.

، وابإلمجاع، فقد تقدم الدليل على ذلك يف مقصد السهة، أما العمل بقول رتول هللا 

 ويف مقصد اإلمجاع.

 وأما رجوع القاضي إىل قول الشهود: فالدليل عليه ما يف الكتاب والسهة، من األمر

 ابلشهاد ، والعمل هبا، وقد وقع اإلمجاع على ذلك.

 وأما رجوع العامي إىل قول اسمفيت، فلإلمجاع على ذلك.

وخيرج عن ذلك قبول رواية الروا ، فإنه قد دل الدليل على قبوهلا، ووجوب العمل هبا، 

 وأيضا: ليست قول الراوي، بل قول من روى عهه، إن يان ممن تقوم به احلجة.

التقليد العمل بقول من ليس قوله إحدى احلجج بال )": اهلمام يف "التحريرابن وقال 

 .(. وهذا احلد أحسن من الذي قبله(حجة
                                                           

 .2/239، إرشاد الفحول  للشوياين4/554البحر احمليط (1)
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. أي من يتاب أو تهة (1) : هو قبول قول القائل، وأنت ال تعلم من أين قالهوقال القفال

 .أو قياس

جة تظهر على : هو قبول القول من غري حأبو حامد واألتتاذ أبو مهصوروقال الشيخ 

 .(2)قوله

 .3وقال ابن عقيل: )حد  التقليد: الر جوع  ايل قول  الغري  بغري  ح ج ٍة(

 .(4) وقيل: هو قبول القول من غري حجة

 واألوىل أن يقال: هو قبول رأي من ال تقوم به احلجة بال حجة.الشوياين(: قال ) 

 ه الذي أتص الدليل   بال .. علم  ذهب الغري مقال يف اسمراقي معرفا التقليد: هو التزام 

 حكم التقليد يف أصول الدين .1

اختلفوا يف اسمسائل العقلية، وهي اسمتعلقة بوجود الباري وصفاته، هل َيوز التقليد فيها أم 

 ال؟

عن يثري من الفقهاء أنه َيوز، ومل يكه ابن احلاجب يف (5) حكى الرازي يف "احملصول

 "اسمختصر" إال عن العهربي.

 اجلمهور إىل أنه ال َيوز.وذهب 
                                                           

 .4/554(البحر احمليط 1)
 1/382، روضة الهاظر 4/554(وعليه ابن احلاجب البحر احمليط 2)
 (.237/ 5الواضح يف أصول الفقه ) 3
 (76أصول الفقه للقاضى أىب بكر بن العرىب )ص: (4)
قال الرازي بعد توق أدلة اسمانعني: وحيهئذ ال يبقى إال أحد أمرين إما أن يقال أبن اإلحاطة أبدلة الدين على (5)

)أصول الدين( التقليد يما جوزوا يف فروع الشرع تفصيلها وتدقيقها شيء تهل هني وذلك مكابر ، وإما أن يقال َيوز فيه 
 (107/ 6التقليد وحيهئذ ال يبقى بيههما فرق ألبتة. احملصول )
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وحكاه األتتاذ أبو إتحاق يف "شرح الرتتيب" عن إمجاع أهل العلم من أهل احلق وغريهم 

 من الطوائف.

 قال أبو احلسني بن القطان: ال نعلم خالفا يف امتهاع التقليد يف التوحيد.

 وحكاه ابن السمعاين عن مجيع اسمتكلمني، وطائفة من الفقهاء.

 .(1) رمني يف "الشامل": مل يقل ابلتقليد يف األصول إال احلهابلةوقال إمام احل

 .وقال اإلتفراييين: ال خيالف فيه إال أهل الظاهر

واتتدل اجلمهور أبن األمة أمجعت على وجوب معرفة هللا عز وجل، وأهنا ال حتصل 

 خطأ. ابلتقليد؛ ألن اسمقلد ليس معه إال األخذ بقول من يقلده، وال يدري أهو صواب أم

قال األتتاذ أبو مهصور: فلو اعتقد من غري معرفة ابلدليل، فاختلفوا فيه: فقال أيثر 

 األئمة: إنه مؤمن من أهل الشفاعة، وإن فسق برتك االتتدالل، وبه قال أئمة احلديث.

 وقال األشعري، ومجهور اسمعتزلة: ال يكون مؤمها حىت خيرج فيها عن مجلة اسمقلدين. انتهى.

: فيا هلل العجب من هذه اسمقالة اليت تقشعر هلا اجللود، وترجف عهد مساعها اينقال الشوي

األفئد ، فإهنا جهاية على مجهور هذه األمة اسمرحومة، وتكليف هلم مبا ليس يف وتعهم وال 

لي، ومل مْ اجل   الذين مل يبلغوا درجة االجتهاد وال قاربوها اإلميان   يطيقونه، وقد يفى الصحابة  

، وهو بني أظهرهم مبعرفة ذلك، وال أخرجهم عن اإلميان بتقصريهم عن تول هللا يكلفهم ر 

 البلوغ إىل العلم بذلك أدلته.

                                                           

(قال أبو اخلطاب: العلوم على ضربني:  مهها ما ال يسوغ التقليد فيه وهو معرفة هللا ووحدانيته وصحة الرتالة وحنو 1)
من يقلده أو ييله فإن أجازه فهو شاك يف صحة مذهبه وإن أحاله فبم ذلك ألن اسمقلد يف ذلك إما أن َيوز اخلطأ على 

 (382عرف اتتحالته وال دليل عليها.  روضة الهاظر )ص: 
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وما حكاه األتتاذ أبو مهصور عن أئمة احلديث من أنه مؤمن، وإن فسق، فال يصح 

التفسيق عههم بوجه من الوجوه، بل مذهب تابقهم والحقهم االيتفاء ابإلميان اجلملي، وهو 

الذي يان عليه خري القرون، مث الذين يلوهنم، مث الذين يلوهنم، بل حرم يثري مههم الهظر إىل 

 ذلك، وجعله يف الضاللة واجلهالة، ومل خيف هذا من مذهبهم، حىت على أهل األصول والفقه.

 

 حكم التقليد يف اسمسائل الشرعية الفرعية .2

 قليد فيها أم ال؟اختلفوا يف اسمسائل الشرعية الفرعية، هل َيوز الت

  .قال القاضي ال تقليد حبال وال يل ألحد أن يقلد أحدا

وقال تائر العلماء بصحة التقليد سمن عجز عن الهظر وال يظن ابلقاضي لعظم مهصبه  

الغفلة عن هذا اسمقال وإمنا انتحى أمرا أييت بيانه يف الفصل الذي بعده وهو ما َيب على 

 .(1)اسمقلد

 ب مجاعة من أهل العلم إىل أنه ال َيوز مطلقا.اسمذهب األول: ذه

قال القرايف: مذهب مالك، ومجهور العلماء: وجوب االجتهاد، وإبطال التقليد، وادعى 

 ابن حزم اإلمجاع على الههي عن التقليد.

قال: ونقل عن مالك أنه قال: أان بشر أخطئ وأصيب، فانظروا يف رأيي، فما وافق 

 وما مل يوافق فاتريوه.ه، الكتاب والسهة فخذوا ب

                                                           

 (.154احملصول البن العريب )ص: (1)
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وقال عهد موته: وددت أين ضربت بكل مسألة تكلمت فيها برأيي توطا، على أنه ال 

 صرب يل على السياط.

قال ابن حزم: فههها مالك يههى عن التقليد، ويذلك الشافعي، وأبو حهيفة، وقد روى 

 د غريه. انتهى.اسمزين عن الشافعي يف أول "خمتصره" أنه مل يزل يههى عن تقليده، وتقلي

: التفصيل، وهو أنه َيب على العامي، ويرم على اجملتهد، وهبذا قال يثري اسمذهب الثاين

 . (1) من أتباع األئمة األربعة

)وال خيفاك أنه إمنا يعترب يف اخلالف أقوال اجملتهدين، وهؤالء هم مقلدون،  قال الشوياين: 

ربعة ميهعوهنم من تقليدهم وتقليد غريهم، وقد فليسوا ممن يعترب خالفه، وال تيما وأئمتهم األ

تعسفوا فحملوا يالم أئمتهم هؤالء على أهنم أرادوا اجملتهدين من الهاس، ال اسمقلدين، فيا هلل 

 العجب.

وأعجب من هذا: أن بعض اسمتأخرين ممن صهف يف األصول نسب هذا القول إىل األيثر، 

لى اسمقلدين، فإن أراد إمجاع خري القرون، مث الذين وجعل احلجة هلم ابإلمجاع على عدم اإلنكار ع

يلوهنم، مث الذين يلوهنم، فتلك دعوى ابطلة، فإنه ال تقليد فيهم ألبته، وال عرفوا التقليد، وال مسعوا 

به، بل يان اسمقصر مههم يسأل العامل عن اسمسألة اليت تعرض له، فيفتيه ابلهصوص اليت يعرفها من 

ليس من التقليد يف شيء، بل هو من ابب طلب حكم هللا يف اسمسألة، الكتاب والسهة، وهذا 

 والسؤال عن احلجة الشرعية(.
                                                           

 قال ابن قدامة: وأما التقليد يف الفروع فهو جائز إمجاعا،  فكانت احلجة فيه اإلمجاع وألن اجملتهد يف الفروع إما(1)
مصيب وإما خمطئ مثاب غري مأثوم خبالف ما ذيرانه فلهذا جاز التقليد فيها، بل وجب على العامي ذلك. روضة الهاظر 

 (289/ 6(. البحر الرائق شرح يهز الدقائق ومهحة اخلالق وتكملة الطوري )383)ص: 
يل   ر ت ال ة  مس  اه ا اْلع ْقد  اْلف ر    يد  يف  ج و از  التـ ْقل يدل لش ْيخ  ح س ٍن الش ر نـْب ال 
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 : (1) قال الرازيأدلة جواز التقليد: 

وقال اجلبائى َيوز ذلك  ،َيوز للعامي أن يقلد اجملتهد يف فروع الشرع خالفا سمعتزلة بغداد

 فيما يان من مسائل االجتهاد، لها وجهان :

إمجاع األمة قبل حدوث اسمخالف ألن العلماء يف يل عصر ال يهكرون على  :األول 

العامة االقتصار على جمرد أقاويلهم وال يلزموهنم أن يسألوهم عن وجه اجتهادهم وذلك تبب 

 لفساد العامل.

فإما أن ال يكون مأمورا فيها بشيء وهو  ،: أن العامي إذا نزلت به حادثة من الفروعالثاين

  ،واخلصم يلزمه الرجوع إىل االتتدالل ،مجاع ألان نلزمه إىل قول العلماءابطل ابإل

واالتتدالل ابطل  ،وإما أن يكون مأمورا فيها بشيء وذلك إما ابالتتدالل أو ابلتقليد

واألول ابطل ،ألنه إما أن يكون هو التمسك ابلرباء  األصلية أو التمسك ابألدلة السمعية 

ل ألنه لو لزمه أن يستدل مل خيل من أن يلزمه ذلك حني يمل عقله أو ابإلمجاع والثاين أيضا ابط

 حني حدثت احملادثة.

  :واألول ابطل لوجهني

أن الصحابة ما يانوا يلزمون من مل يشرع يف طلب العلم ومل يطلب رتبة اجملتهد  :أحدمها 

 يف أول ما يكمل عقله. 

 ور الدنيا  أن وجوب ذلك عليه ميهعه من االشتغال أبم :واثنيهما 

                                                           

 (.101/ 6احملصول للرازي )(1)



شريعة وقانوناستر م الجتهاد والتقليدا  .داودي.د/ عأ   

33 
 

والثاين أيضا ابطل ألنه يقتضي أن َيب عليه ايتساب صفة اجملتهدين عهد نزول احلادثة  

 وذلك غري مقدور له. 

 ؟(1) )وتئل( بعضهم هل َيوز التقليد مطلقا أو فيه تفصيل

 فأجاب الفقيه الصاحل أبو عبد هللا حممد بن يوتف السهوتي مبا نصه:

 د يف األحكام الشرعية أربعة أقسام:اعلم أن الهاس ابعتبار التقلي

وعامل مل عليه الهظر إال أنه مل يهظر،  وجمتهد تيسراجتهد حىت ظن أن احلكم يذا،  جمتهد

وال يقدر على االتتبداد ابلهظر لهفسه إال أنه إذا بيهت له أدلة األقوال فهم  يبلغ درجة االجتهاد

  وعامي حمضالراجح مهها من اسمرجوح، 

 لذي ظن احلكم ابجتهاده فال خفاء أن التقليد يف حقه حمرم.أما اجملتهد ا

وأما اجملتهد الذي هو بصفات االجتهاد إال أنه مل يهظر فاأليثر على حترمي التقليد يف حقه 

لتمكهه من االجتهاد الذي هو أصل التقليد وال َيوز العدول عن األصل اسممكن إىل بدله  

  ،القدر  على االجتهاد متهع التقليد :يالوضوء والتيمم، وعن هذا وقع قوهلم

وقيل َيوز له التقليد نظرا إىل أنه لعدم علمه ابحلكم يف احلال صار يغري اجملتهد الذي َيوز 

  يف حقه التقليد.

واثلثها: َيوز التقليد يف حق القاضي حلاجته إىل تهجيز فصل اخلصومات وقطع مواد الهزاع 

 ديها ودنيا خبالف غريه. يف احلال ألن بقاءها يفضي إىل الفساد

 ورابعها: َيوز تقليده سمن هو أعلم مهه لظهور رجحانه عليه خبالف اسمساوي واألدىن.

                                                           

 (.60/ 1فتح العلي اسمالك يف الفتوى على مذهب اإلمام مالك )(1)
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وخامسها: َيوز تقليده عهد ضيق االحتياج إىل حكمها يصال  مؤقتة يف آخر وقتها 

 خبالف ما إذا مل يضق.

اسمستفىت الذي عرف وتادتها: َيوز التقليد فيما خيصه دون ما يفيت به غريه ألن غرض 

 مهه االجتهاد رأيه ال رأي غريه.

وأما العامل الذي مل يصل رتبة االجتهاد والعامي احملض فإنه يلزمهما تقليد اجملتهد لقوله 

 [ 43تعاىل }فاتألوا أهل الذير إن يهتم ال تعلمون{ ]الهحل: 

نه أرجح من واألصح أنه َيب عليهما التزام مذهب معني من مذاهب اجملتهدين يعتقد أ

 .غريه أو مساو ويهبغي هلما يف اسمساوي السعي يف رجحانه ليتجه هلما اختياره على غريه

مث اختلف بعد التزام اسمقلد مذهبا معيها هل له اخلروج مهه إىل غريه من مذاهب اجملتهدين 

التزم ما ال يلزمه َيوز له اخلروج مهه ألنه  :وقيل ،ال َيوز ألنه التزمه وأنه َيب التزامه بعيهه :فقيل

ال َيب عليه بدءا  :الفرق فيجوز له اخلروج فيما مل يعمل به وال َيوز فيما عمل به، وقيل :واثلثها

  .التزام مذهب معني بل له أن أيخذ فيما يهزل به هبذا اسمذهب اتر  وبغريه أخرى

يقع من واألصح أنه ميتهع تتبع الرخص يف اسمذاهب أبن أيخذ مهها ما هو األهون فيما 

 اسمسائل وقيل ال ميتهع وصرح بعضهم بتفسيق متتبع الرخص.

 :1ما َيب على اسمقلد
علم أهل أالذي َيب على اسمقلد يرى أنه إذا عجز عن الهظر يف دليل األحكام أن يسأل 

فما أفتاه به وجب عليه العمل به، وأبي شيء يعلم أنه أعلم؟ قال األتتاذ ابخلرب اسمتواتر  ،زمانه

                                                           
 (.154احملصول البن العريب )ص:  1
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فإذا قال له هو أان عامل قال بعض الهاس يعمل  ،له عهده رجالنف وإمنا يكفي أن يعد   وهو ضعي

 على قوله والصحيح أن يعمل على قول من يشتهر ذلك عليه. 

 .فأما البلوغ إىل حد التواتر فال يلزم ذلك 

ال ت ه  و ل ْو إب  ْخب ار  ث ق   ْتت ف اض ٍة، و إ ال  حب  ث  َي  ب  أ ْن ي ْستـ ْفيت   م ْن ع ر ف  ع ْلم ه  و ع د  ٍة ع ار ٍف أ ْو اب 

ال ة  الظ اه ر    و يـ ْعم ل  ب ف تـْو ى ع املٍ  م ع  و   ْلع د  ال ت ه  اْلب اط ه ة  اْيتـ ف ى اب  ج ود  أ ْعل م  ع ْن ذ ل ك  فـ ل ْو خ ف ي ْت ع د 

ا إذ ا اْعتـ ق د  أ ح د مه  ا أ ْعل م  أ ْو أ ْور ع  و يـ ق د م  اأْل ْعل م  ع ل ى ج ه ل ه  ف إ ْن اْختـ ل ف ا و ال  ن ص  ق د م  اأْل ْعل م ، و ي ذ  

 .1األورع

نه من أهل االجتهاد مبا يراه أ: وال يستفيت العامي إال من غلب على ظهه 2وقال ابن قدامة

 وما يتلمحه من مسات الدين ،وأخذ الهاس عهه ،من انتصابه للفتيا مبشهد من أعيان العلماء

  .فأما من عرفه ابجلهل فال َيوز أن يقلده اتفاقا .أو خيربه عدل عهه ،والسرت

ومن جهل حاله فقد قيل َيوز تقليده ألن العاد  أن من دخل بلد  يسأل عن مسألة ال  

وإن قلتم ابلسؤال عن علمه فال ميكن السؤال عن  ،يبحث عن عدالة من يستفتيه وال عن علمه

 لصور  اسممهوعة ) وقيل ال َيوز ( عدالته وهو حجة لها يف ا

قلها ألن يل من وجب عليه قبول قول غريه وجب معرفة حاله فيجب على األمة معرفة  

وَيب على احلايم  ،حال الرتول ابلهظر يف معجزاته وال يصدق يل جمهول يدعي أنه رتول هللا

ييف يقلد من َيوز أن يكون ويف اجلملة   ،هروات   حال   وعلى العامل ابخلرب معرفة   ،الشاهد معرفة  

 ؟.أجهل من السائل

                                                           
 (.290/ 6البحر الرائق شرح يهز الدقائق ومهحة اخلالق وتكملة الطوري ) 1
 (.384روضة الهاظر )ص:  2
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  1تعدد اجملتهدين يف البلد
يما   ،وال يلزمه مراجعة األعلم ،من شاء مههم مساءلة  إذا يان يف البلد جمتهدون فللمقلد 

  .إذ تأل العامة الفاضل واسمفضول من العلماء ،نقل يف زمن الصحابة

  .والثاين: يلزمه تؤال األفضل 

ول: إن العامي ال يعلم األفضل حقيقة بل يغرت ابلظواهر ورمبا يقدم وجه القول األ

غامضة ليس دريها شأن العوام ولو جاز ذلك جاز له  فإن سمعرفة مراتب الفضل أدلة   ،اسمفضول

  .الهظر يف اسمسألة ابتداء

وقد تعارض عهده دليالن فيلزمه األخذ  ،ووجه القول الثاين: إن أحد القولني خطأ 

ياجملتهد يلزمه األخذ أبرجح الدليلني اسمتعارضني وألن من اعتقد أن الصواب يف أحد   ،اأبرجحهم

   .القولني ال يهبغي له أن أيخذ ابلتشهي

: تعارض الفتويني على اسمقلد يتعارض الدليلني على اجملتهد، فكما أن 2قال الشاطيب

ا من غري اجتهاد وال ترجيح، يذلك مهاجملتهد ال َيوز يف حقه اتباع الدليلني مع ا، وال اتباع أحد  

 مها من غري اجتهاد وال ترجيح.ال َيوز للعامي اتباع اسمفتيني مع ا وال أحد  

 وقول من قال: "إذا تعارضا عليه تخير" غير صحيح من وجهين:
 أحدهما: أن هذا قول بجواز تعارض الدليلين في نفس األمر وقد مر فيه آنًفا.

الشرعي، وهو أن فائد  وضع الشريعة إخراج اسمكلف عن  والثاين: ما تقدم من األصل

داعية هواه، وختيريه بني القولني نقض لذلك األصل، وهو غري جائز، فإن الشريعة قد ثبت أهنا 

 تشتمل على مصلحة جزئية يف يل مسألة، وعلى مصلحة يلية يف اجلملة.

                                                           
 (385: روضة الهاظر )ص 1
 (76/ 5اسموافقات )  2
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 تتبع الرخص: 
 : تتبع الرخص معىن

  (1)«اسمرء من يل   مذهب ما هو األهون عليه اختيار  » اسمقصود بتتبع الرخص
 .(2)«أن أيخذ من يل   مذهب ما هو األهون  فيما يقع من اسمسائل» أو

ــا ألمــر يف »وعــرف يف اجملمــع الفقهــي  الــد ويل  أبن ــه:   مــا جــاء مــن االجتهــادات اسمذهبي ــة مبيح 
 .(3)«مقابلة اجتهادات أخرى حتظره

رء  ر خــص  العلمــاء ابت  بــاع األتــهل يف أقــواهلم يف اسمســائل العلمي ــة؛ حبيــث ال فــاسمراد  أن يتتب ــع  اسمــ
؛  يكون ات  باع ه هلذه الر خ ص بدافع قو   الد ليل وتطوع الرباهني؛ بل رغبة  يف ات  بـاع األيسـر واألخـف 

 تواء  أيان ذلك هبوى يف اله فس، أم بقصد الت ش ه  ي، أم جبهل مهه.
 

 اسمذاهب:األخذ أبيسر 
قول حوط وبني ألو اأثقل ألخذ ابأاحد  بني تشدد و لة الو أقوال الفقهاء يف اسمسأختتلف قد 

قوال خمتلفة َيتهد يف أبني فيكون اجملتهد الذي يهظر يف الهازلة وتهولة على اسمكلف  تيسريفيه 
قوال تبعا لقاعد  أليسر من اخذ ابألألوقد يرتجح ا ،قوال للمكلف اسمعين ابلهازلةألنسب اأاختيار 

مىت يان القول صحيح الهظر ومل  ،دلة شرعية جزئية وقواعد يليةأاليسر ورفع احلرج الذي تسهده 
 و شذوذه.أيظهر ضعفه 

يسر يكون بهاء على عملية اجتهادية تراعي قواعده وشروطه يما تراعي ألابخذ ألوا
 وليست جمرد تشهي وموافقة اهلوى. ،والهحأمصلحة اسمكلف وظروفه و 

 التلفيق وأحكامه: 
هو: اإلتيان بكيفية ال يقول هبا جمتهد؛ وذلك أبن يلف  ق  يف قضـية واحـد  بـني قـولني أو أيثـر 

 (.4)يتول د مههما حقيقة  مري بة  ال يقول هبا أحد  األئم ة

                                                           

 (.6/325( البحر احمليط: )1)
 (.2/400( شرح احمللي على مجع اجلوامع حباشية البهاين: )2)
 (.70(، قرار رقم )160-159( قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلتالمي الدويل: )3)

 (.91عمد  التحقيق يف التقليد والتلفيق، ص) 4
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 :(1)شروط صحة التلفيق 

هــــع الت لفيــــق إذا أد ى ذلــــك إىل األخــــذ ابلــــر خص اسممهوعــــ -1 ة؛ قــــال الشــــيخ اسمعلمــــي  )ت: مي 
ــه  ي وتتب ــع الــر خص(: »1386 ــا شــد دوا فيهــا إذا يانــت جملــر د الت ش  . وأشــهر  (2)«وقضــي ة  الت لفيــق إمن 

مثـال يف ذلــك: تلفيــق  بعـض الش ــعراء يف األبيــات اسمشــهور ؛ حيـث زعــم أن  أاب حهيفــة أابح اله بيــذ ، 
 .(3)شيء  واحد . فلف ق من القولني قوال  نتيجته إابحة اخلمر والشافعي  قال: اله بيذ  واخلمر

 .(4)حكم احلايم؛ ألن حكمه يرفع اخلالف درء ا للفوضى  ضإذا أدى التلفيق إىل نق -2
ا يف واقعة واحد  -3  .(5)إذا أد ى إىل نقض ما عمل به تقليد 
 .(6)إذا أد ى إىل خمالفة اإلمجاع أو ما ي ستلزمه  -4
د ى إىل حالة مري بة ال يقر ها أحد  من اجملتهدين؛ يمن تزو ج امرأ   بال ويل  وال شهود إذا أ -5

ـــا يف عــدم اشــرتاط الش ــهاد  بـــذاهتا  ا اإلمــام  مالك  ا أاب حهيفــة يف عــدم اشـــرتاط الواليــة، ومقل  ــد  مقل  ــد 
 وااليتفاء إبعالن الز واج. 

                                                           

، 1، ج8(، وي هظر: جملة اجملمع: )ع160-159قه اإلتالمي  الد ويل  ص )قرارات وتوصي ات جممع الف -( 1)
(. والد ر ر  البهي ة  يف الر خ ص الش رعي ة، ألتامة 122-121(، وعمد  الت حقيق يف الت قليد والت لفيق، ص )41ص

 (؛ بتصر ف. 60الص اليب ، ص)
 (.2/384التهكيل: ) -( 2)
 ( حيث يقول: 3)

 الهبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ  وشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب ه أابح العراقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  
 

 
 وقــــــــــــــــــــــــــــــال: احلرامــــــــــــــــــــــــــــــان اسمدامــــــــــــــــــــــــــــــة والســــــــــــــــــــــــــــــكر 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــراابن واحـــــــــــــــــــــــــــــــــد   وقـــــــــــــــــــــــــــــــــال احلجـــــــــــــــــــــــــــــــــازي : الش 
 

 
ــــــــــــــــــني قوليهمــــــــــــــــــا اخلمــــــــــــــــــر  ــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن ب  فحل ــــــــــــــــــت له

 تــــــــــــــــــــــــــــــــــــآخذ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــن قوليهمــــــــــــــــــــــــــــــــــــا طرفيهمــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
 

 
ا ال فــــــــــــــــــــــــــــــــــار ق  الــــــــــــــــــــــــــــــــــوازر الــــــــــــــــــــــــــــــــــوزر   وأشــــــــــــــــــــــــــــــــــرهب 

تقي الدين أيب بكر بن علي بن لتهسب هذه األبيات أليب نواس يما يف يتاب طي  ب اسمذاق من مثرات األوراق،  
ا م ثْـبـ ت ة  يما يف يتاب: حماضرات 1/365ابن حجة: )عبد هللا التقي احلموي اسمعروف ( ونسبت البن الر ومي  ؛ حيث إهن 

( :  (.1/305األدابء، للر اغب األصفهاين  
حكمه يف أحد القولني  ال يصح للحايم أن يرجع يف»( ما نص ه: 2/420( قال الش اطيب  يف االعتصام: )4)

ابحملبة واإلمار  أو قضاء احلاجة؛ إمنا الرتجيح ابلوجوه اسمعترب  شرع ا، وهذا متفق عليه بني العلماء؛ فكل  من اعتمد على 
 «.تقليد قول غري حمقق أو رج ح بغري معىن فقد خلع الربقة واتتهد إىل غري شرع، عافاان هللا من ذلك بفضله

 (.122-121ذلك يف يتاب: عمد  التحقيق يف التقليد والتلفيق للباين، ص) ( يهظر أمثلة على5)
 ( اسمرجع نفسه.6)
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 فهذا الز واج غري صحيح؛ ألمور: 
ـا ال َييزانـه علـى هـذه الص ـور  اسملف قـة؛ ألنـ ه تولـ د مهـه قـول   أ و هل ا: أن  اإلمامني أاب حهيفـة ومالك 

حاهنا.  آخر  يانت نتيجت ه خمالفة  سمذهبيهما على ييفي ة ال يصح  
 واثنيها: أن  هذا الر أي  خمالف  لألدل ة الص حيحة الوارد  يف هذه اسمسألة، ومعلوم  أن  األصل  يف

 األبضاع )الفروج( الت حرمي . 
 واثلثها: أن  يف ذلك تالعب ا ابلش ريعة وخروج ا عن مقاصدها العظيمة. 

ـــفاريين  )ت:  ـــل  (: »1188يقـــول  الس  ـــريعة  الغ ـــر اء، وألابح ج  وهـــذا ابب لـــو ف ـــتح ألفســـد الش 
ـــابق علـــى هـــذا الكـــالم، وقـــال: «احملر مـــات ذا ال ميكـــن أن يقـــول بـــه وهـــ»، مث اتتشـــهد ابسمثـــال الس 

 .(1)«عاقل

 :ابأليسر الفرق بني التلفيق واألخذ

ــابقة للت لفيــق نســتطيع بعــد ذلــك أن نبــني   الفــرق  بــني الت لفيــق  ــروط واألمثلــة الس  وبعــد هــذه الش 
 :(2)وتتب ع الر خ ص؛ فبيههما فروق  من نواح عديد ؛ مهها 

ل األخـف   واألتـهل يف اسمسـائل اخلالفيـة؛ أم ـا الت لفيـق أن  تـ تـ ب ع  الـر خص يكـون أبخـذ القـو  -1
 فحقيقت ه اجلمع بني قولني يف مسألة واحد  مرتابطة. 

حه أحـد  مـن اجملتهـدين،  -2 أن  الت لفيق  مجع  بـني أقـوال العلمـاء وتصـر ف  فيهـا بقـول ال يصـح  
يهمـا األخـذ  ابلـر خ ص لـيس وقد يهتج عن ذلك إحـداث قـول جديـد يف اسمسـألة مل يقـل بـه جمتهـد؛ ب

ا أيخذ برخصة قاهلا أحد  العلماء.   فيه إحداث قول جديد؛ وإمن 
أن  الت لفيــق  قــد يــؤد  ي إىل خمالفــة إمجــاع العلمــاء؛ خبــالف تتب ــع الــر خص فإن ــه يكــون أبخــذ  -3

 قول أحد من العلماء. 
 

 

                                                           

 (.171( التحقيق يف بطالن التلفيق، للسفاريين، ص)1)
(، وقرارات وتوصيات جممع 4/271(، وإعانة الطالبني: )2/442( يهظر: حاشية العطار على شرح احمللي: )2)

 (.41، ص1، ج8جملة اجملمع: )ع(، و 160-159الفقه اإلتالمي: )


