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 االجتهاد:

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

معرفة دالئل الفقه إمجاال وكيفية االستفادة منها وحال أبن ) تعريفات األصوليني للفن 

وهو  ،أي ومعرفة حال املستفيد ،جمرور ابلعطف على دالئل (حال املستفيد)و(، املستفيد

 يستفيد   جملتهد  ا ألن   ،لب حكم هللا تعاىل فيدخل فيه املقلد واجملتهد كما قال يف احلاصلاط

ل ، وإمنا كان معرفة تلك الشروط من أصو ها من اجملتهد  يستفيد   ، واملقلد  من األدلة   األحكام  

ه داللت   ز عدم  وا  جل عقلي   ه ارتباط  ومدلول   الظينبني وليس  ،نية  الفقه، ألن األدلة قد تكون ظ

 .1عليه، فاحتاج إىل رابط وهو االجتهاد

 : (2)تعريف االجتهاد أوال: 

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

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

. واجل ْهد : املشق ة . يقال: ج ه د  دابته وأ ْجه د ها، إذا محل  غايتك. وال يقال اْجه ْد ج ْهد ك 

اللنب  فهو  د  فيه وابلغ. وج ه ْدت  عليها يف السري فوق طاقتها. وج ه د  الرجل يف كذا، أي ج  

جم ْهود ، أي أخرجت ز بده كل ه. وج ه ْدت  الطعام : اشتهيته. واجلاهد : الش ْهوان . وج ه د  الطعام  

ه  املال.  . وج ه ْدت  الطعام ، إذا أكثرت  من أكله. ومرع ى جهيد : ج ه د  وأ ْجه د ، أي اْشت ه ي 

                                                           
 .1/184(، التحبري شرح التحرير للمرداوي 10هناية السول شرح منهاج الوصول )ص:   - 1

 (.105/ 1الصحاح يف اللغة ) - (2)
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من املشقة ، يقال أصاهبم ق حوط  من املطر فج ه دوا ج ْهدا  شديدا . وج ه د  الرجل فهو جم ْهود ، 

 .وج ه د  عيشهم ابلكسر، أي ن ك د  واشتد  

فتح: استفراغ ها، فبالبفتح اجليم، وضم    هدقال القرايف: قلت: فرقت العرب بني اجل  

د: ابلفتح، )اجلهقال صاحب )اجململ(: ، القدرة يف السعي، وابلضم: الطاقةالوسع، واستيفاء 

 )التاء( يف لسان العرب يف.  واملشقة، يقال: جهدت، نفسي، وأجهدت، وابلضم: الطاقة

ا على تعاطي الشيء بعالٍج، وإقبال شديد عليه، حنو  )اجتهد( لفرط املعاانة، وهي تدل أبد 

 .1)اقتلع(، و )اقرتع(، و )اكتسب( هو أبلغ من )كسب(؛ ألجل التاء

 :االصطالحاالجتهاد يف 

ها يف ألفاظها وإن تقاربت معاني تنوعت تعريفات االجتهاد من قبل علماء األصول

  حسب التسلسل التارخيي ومن ذلك:

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

 .2االجتهاد يف عرف الفقهاء: استفراغ الوسع وبذل اجملهود يف طلب احلكم الشرعي
 (:505الغزالي )

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

                                                           

 (3788/ 9نفائس األصول يف شرح احملصول ) - (1)
 (129اللمع يف أصول الفقه للشريازي )ص:  - (2)
 (.342املستصفى )ص:   - (3)
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 :(543) ابن العربي

حقيقة االجتهاد هي بذل اجلهد واستنفاذ الوسع يف طلب  :وقال ابن العريب
 . (1). افتعال من اجلهد كما تقول استداد من السداد وحنوه الصواب

 (:606فخر الدين الرازي )

ع استفراغ الوسع يف النظر فيما ال يلحقه فيه لوم م)يف عرف الفقهاء هو االجتهاد 
 .(2)(استفراغ الوسع فيه
 :(631)ت عند اآلمدي

 الوسع يف طلب استفراغ: ) االجتهاد ( يف اصطالح األصوليني:  (3)وقال اآلمدي

س  من النفس العجز   الشرعية   من األحكام   بشيءٍ  الظن      .يهف عن املزيد   على وجٍه ي 

)استفراغ الوسع( كاجلنس للمعىن اللغوي واألصويل وما وراءه خواص مميزة لالجتهاد 

 ابملعىن األصويل. 

 و) يف طلب الظن ( احرتاز عن األحكام القطعية.  

بشيء من األحكام الشرعية ( ليخرج عنه االجتهاد يف املعقوالت واحملسوسات وقوله: )

 وغريها. 

من النفس العجز عن املزيد فيه (: ليخرج عنه اجتهاد املقصر يف  و) حبيث يس   

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

 (: 684لقرافي )ا

 .4يف النظر فيما يلحقه فيه لوم شرعي الوسعاستفراغ 
                                                           

 .(152البن العريب )ص:  احملصول -( 1)
 (6/ 6احملصول للرازي ) - (2)
 169/ 4 (، 631)ت  اإلحكام لآلمدي - (3)
 .6/9، رفع النقاب عن تنقيح الشهاب للرجراجي (429شرح تنقيح الفصول )ص:  - (4)
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 :(685) ت عند البيضاوي

   (1) هو استفراغ الوسع يف درك األحكام الشرعية 

االجتهاد لغة هو استفراغ الوسع يف حتصيل الشيء وقد علمت من ضرورة كونه  ش

 استفراغ الوسع أنه ال يكون إال فيما فيه مشقة وكلفة.

 قوله: )استفراغ الوسع جنس(. 

فصل خرج به استفراغ الوسع يف فعل من األفعال العالجية ) يف درك األحكام (وقوله 

 مثال 

 وقوله الشرعية فصل اثن خترج اللغوية والعقلية واحلسية.

: تتناول األصول والفروع، ودركها أعم من كونه على سبيل القطع واألحكام الشرعية

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

االجتهاد يف األصولية، وهذا التعريف الذي ذكره املصنف سبقه إليه صاحب احلاصل وهو 

 .من أجود التعاريف 

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

 هـ( 741الغرناطي )المتوفى: 

 .(2)وعرفه ابن جزي أبنه: استفراغ الوسع يف النظر يف األحكام الشرعية 
 (: 771بن السبكي )ا

 .3حبكم االجتهاد استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن ٍ 

                                                           

هـ( شرح على )منهاج الوصول  771يف شرح املنهاج لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي )املتوىف:  اإلهباج - (1)
الدكتور نور  -هـ، دراسة وحتقيق: الدكتور أمحد مجال الزمزمي  685إىل علم األصول( للقاضي البيضاوي املتوىف سنة 

 .7/2864الدين عبد اجلبار صغريي
 .421تقريب الوصول ص - (2)
 (563/ 4)(، 794لبدر الدين الزركشي)ت تشنيف املسامع جبمع اجلوامع  - (3)
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 هـ(861: تالسيواسي المعروف بابن الهمام ) كمال الدين محمد بن عبد الواحد

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

 .2استفراغ الفقيه وسعه لدرك حكم شرعي
 مجاالت االجتهاد ومواضعه. (،محل االجتهاد )المجتهد فيهثانيا: 

 ما فيه االجتهاد هو ما كان دليله ظنيا من األحكام الشرعية. 
قوهلم ) دليله ظين ( متييز له عما كان دليله منها قطعيا كالعبادات اخلمس وحنوها 
فإهنا ليست حمال لالجتهاد فيها ألن املخطئ فيها يعد آمثا واملسائل االجتهادية ما ال يعد 

 املخطئ فيها ابجتهاده آمثا.
يه نص قطعي، أو كان حمل إمجاع فال جمال فيه لالجتهاد، وعليه يكون فما ورد ف

كما يسوغ االجتهاد فيما ال نص فيه أصال من احلوادث   ،االجتهاد فيما ورد فيه نص ظين 
 واملستجدات، أو فيه نص ال يقطع بدخول النازلة يف معناه

واحرتزان  ،هو: )كل حكم شرعي ليس فيه دليل قاطع( 3اجملتهد فيه :قال الرازي

 .)ابلشرعي(: عن العقليات، ومسائل الكالم

وبقولنا: )ليس فيه دليل قاطع(: عن وجوب الصلوات اخلمس، والزكوات، وما اتفقت 

 .عليه األمة من جليات الشرع

ا : املسألة االجتهادية هي اليت اختلف فيه-هللا  رمحه -وقال أبو احلسني البصري 

اجملتهدون من األحكام الشرعية، وهذا ضعيف؛ ألن جواز اختالف اجملتهدين فيها مشروط 

 .بكون املسألة اجتهادية، فلو عرفنا كوهنا اجتهادية بـ )اختالفهم فيها( لزم الدور
                                                           

 .4/179(، 972، تيسري التحرير ألمري ابد شاه )3/291(،  879التقرير والتحبري البن أمري احلاج ) - (1)
 (3865/ 8التحبري شرح التحرير ) - (2)
 (.3840/ 9نفائس األصول يف شرح احملصول ) -(3)
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 : حكم االجتهاد :ثالثا

يف امللل والنحل ": " االجتهاد فرض كفاية حىت لو اشتغل بتحصيله  قال الشهرستاين

واحد سقط الفرض عن اجلميع، وإن قصر منه أهل عصر عصوا برتكه وأشرفوا على خطر 

عظيم، فإن األحكام االجتهادية إذا كانت مرتتبة على االجتهاد ترتيب املسبب على السبب، 

راء كلها متماثلة فال بد إذا من جمتهد " قلت: ومل يوجد السبب كانت األحكام عاطلة، واآل

 وسيأيت يف مسألة جواز خلو العصر عن اجملتهد ما ينازع يف ذلك

مسألة َيب العمل ابالجتهاد يف احلوادث، خالفا للنظام، وخالفه فيه ويف القياس 

  واحد، كما قاله الرازي، وإنكاره مكابرة إلمجاع الصحابة فمن بعدهم.

 : االجتهادالمطلوب ب 

اختلف الناس فيه فمنهم من قال املطلوب حكم هللا، ومنهم من قال حكم هللا ال  
 ميكن الوصول إليه فاملطلوب هو األشبه من األصلني. 

ومنهم من قال املطلوب رجحان الظن وهذا هو الصحيح ألن حكم هللا يعثر عليه 
 واألشبه قد ال يوصل إليه بسبب العوائق يف النظر 

 االنتهاء إىل درجة تغلب على الظن فيها املطلوب فهو ممكن. فأما  
 تصويب المجتهدين 

وقد اختلف الناس فيه اختالفا متباينا عمدته أن قوما قالوا إن كل جمتهد يف الفروع  
مصيب وهو قول العلماء ومنهم من قال احلق يف قول بعضهم وإليه مييل الضعفاء جبهلهم 

  .ابلطريقة والصحيح كل جمتهد مصيب
ن هي تهديواحتج من قال احلق يف قول أحدمها أبن النازلة إذا وقعت وقال أحد اجمل 

حالل وقال اآلخر هي حرام فال َيوز أن يكوان مصيبني ألن ذلك يؤدي إىل حمال وهو 
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اجتماع التحليل والتحرمي يف عني واحدة وهذه عمدهتم اليت يعتمدون قوهتا وهي ال تساوي 
 أن تسمع. 

واجلواب عنها أن نقول الدليل يف املسألة ما قدمناه يف أول الكتاب أن التحليل  
رمي ليسا بصفات للمحلالت وال للمحرمات وإمنا هي عبارات عن قول الشارع فيما والتح

شرع وعن قول املفيت فيما أفىت وذلك كالنبوة ليست بصفة ذاتية للنيب وإمنا هي عبارة عن 
مكاشفته ابلوحي فإذا أدى الناظر النظر إىل حتليل عني مل يتعلق ابلعني من ذلك وصف وه 

 ومبا أدى إليه نظره مطلوب ابلعمل ابجتهاد 
وإن نظر آخر فأداه نظره إىل التحرمي عمل أيضا على مقتضى اجتهاده ومل يتعلق  

 ابلعني من قوله شيء.

 شروط االجتهاد:ثالثا: 

 بني جممل وم فص  ل.األصوليني شروط االجتهاد عند تنوعت 
ن كان ابن السبكي إ) و ومن الذين أمجلوا شروطه الشاطيب وابن السبكي واآلمدي 

 مجال مث فصال وبينا(.أمدي قد آلوا

 :(1)شروط االجتهاد عند الشاطبي

 إمنا حتصل درجة االجتهاد ملن اتصف بوصفني:

 : فهم مقاصد الشريعة على كماهلا.أحدمها

 : التمكن من االستنباط بناء على فهمه فيها.والثاين

فقد مر يف كتاب املقاصد أن الشريعة مبنية على اعتبار املصاحل، وأن  أما األول؛

املصاحل إمنا اعتربت من حيث وضعها الشارع كذلك، ال من حيث إدراك املكل ف؛ إذ 

املصاحل ختتلف عند ذلك ابلنسب واإلضافات، واستقر ابالستقراء التام أن املصاحل على 

                                                           
 (41/ 5املوافقات )  -(1)
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 فهم عن الشارع فيه قصده يف كل مسألة من مسائلفإذا بلغ اإلنسان مبلغ ا، ثالث مراتب، 

الشريعة، ويف كل ابب من أبواهبا، فقد حصل له وصف هو السبب يف تنزله منزلة اخلليفة 

 واحلكم مبا أراه هللا. يف التعليم والفتياللنيب 

: فهو كاخلادم لألول؛ فإن التمكن من ذلك إمنا هو بواسطة معارف حمتاج وأما الثاين

فهم الشريعة أو ال ، ومن هنا كان خادما لألول، ويف استنباط األحكام اثني ا، لكن ال  إليها يف

تظهر مثرة الفهم إال يف االستنباط؛ فلذلك جعل شرطا اثني ا، وإمنا كان األول هو السبب يف 

 بلوغ هذه املرتبة؛ ألنه املقصود والثاين وسيلة.

 عند ابن السبكي:

 :(1)بة االجتهاد تتوقف على ثالثة أشياء قال السبكي: اعلم أن كمال رت

تاج إليه وما ي اليت يتهذب هبا الذهن كالعربية وأصول الفقه 2لعلوماب فكي  أحدها: الت

شخص فإذ لحبيث تصري هذه العلوم ملكة  لمن العلوم العقلية يف صيانة الذهن عن اخلطأ 

اسدها، األدلة من فذاك يـ ث ق بفهمه لدالالت األلفاظ من حيث هي هي، وحتريره  لصحيح 

ع ل م، وغاية من غري توالذي نشري إليه من العربية وأصول الفقه كانت الصحابة )أعلم به منا( 

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

الف هلا الذي ينظر فيه خم الثاين اإلحاطة مبعظم قواعد الشريعة حىت يعرف أن الدليل 

 أو موافق. 

                                                           
  هنا ولكنه فصلها يف كتاب االجتهاد كما سنرى.ها مجلأفقد  .2/17اإلهباج  -( 1)
 يفهم العلوم  حىت يصري له ملكة فيها.ن أمعناه  - 2
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يكون له من املمارسة والتتبع ملقاصد الشريعة ما ي كسبه قوة  يـ ْفهم منها مراد  أنالثالث  

أن يكون ح كم ا له يف ذلك احملل، وإن مل يصر  ح به كما أن  الشرع من ذلك، )وما يناسب( 

م ْن عاشر ملك ا، ومارس أحوال ه، وخ رب  أمور ه، إذا س ئل عن رأيه يف القضية الفالنية يغلب 

ها من تلك أبخالقه وما يناسبظنه ما يقوله فيها، وإن مل يصر  ح له به، لكن ملعرفته على 

القضية. فإذا وصل الشخص إىل هذه الرتبة، وحصل على األشياء الثالثة فقد حاز رتبة 

 الكاملني يف االجتهاد

 :(1)اآلمدي عند

 :شرطان( كل من اتصف بصفة االجتهاد وله  ) اجملتهد 

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

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

املعجزات يكون مصدقا ابلرسول وما جاء به من الشرع املنقول مبا ظهر على يده من 

 واآلايت الباهرات ليكون فيما يسنده إليه من األقوال واألحكام حمققا. 

أن يكون عاملا عارفا مبدارك األحكام الشرعية وأقسامها وطرق  الشرط الثاين 

يناه على مدلوالهتا واختالف مراتبها والشروط املعتربة فيها على ما ب ووجوه دالالهتاإثباهتا 

عند تعارضها وكيفية استثمار األحكام منها قادرا على حتريرها  وأن يعرف جهات ترجيحها

 وتقريرها واالنفصال عن االعرتاضات الواردة عليها. 

                                                           

 (.170/ 4اإلحكام لآلمدي ) -( 1)
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وإمنا يتم ذلك أبن يكون عارفا ابلرواة وطرق اجلرح والتعديل والصحيح والسقيم كأمحد  

،  النصوصيفوأن يكون عارفا أبسباب النزول والناسخ واملنسوخ  ،بن حنبل ويىي بن معني

عاملا ابللغة والنحو، وال يشرتط أن يكون يف اللغة كاألصمعي ويف النحو كسيبويه واخلليل بل 

أن يكون قد حصل من ذلك على ما يعرف به أوضاع العرب واجلاري من عاداهتم يف 

املركب و املخاطبات حبيث مييز بني دالالت األلفاظ من املطابقة والتضمني وااللتزام واملفرد 

والكلي منها واجلزئي واحلقيقة واجملاز والتواطىء واالشرتاك والرتادف والتباين والنص والظاهر 

والعام واخلاص واملطلق واملقيد واملنطوق واملفهوم واالقتضاء واإلشارة والتنبيه واإلمياء وحنو ذلك 

 مما فصلناه ويتوقف عليه استثمار احلكم من دليله.

 :تفصيل شروط االجتهاد

 1كثري من العلماء مسلك تفصيل شروط االجتهاد كابن السبكي والغزايلسلك  
 وسنكتفي ابلشروط اليت ساقها ابن السبكي  ،وغريهم 2واجلصاص الرازي

 :عند ابن السبكي
شرط اجملتهد أن يكون حميطا مبدارك األحكام ومتمكنا من استثارة الظن ابلنظر فيها 

 : (3)وإمنا يكون كذلك أبمور  ،خريهأت وتقدمي ما َيب تقدميه وأتخري ما يتعني

                                                           
 (342املستصفى )ص:  - 1

 (273/ 4الفصول يف األصول ) - 2

 هـ( 685اإلهباج يف شرح املنهاج )شرح على منهاج الوصول إىل علم األصول للقاضي البيضاوي املتوىف سنة  – (3)
هـ( وولده اتج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي  756ؤلف: شيخ اإلسالم علي بن عبد الكايف السبكي )املتوىف: امل

  .7/2900محد الزمزمي أتح نورالدين صغريي و  هـ( 771)املتوىف: 
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: فإنه األصل وال بد من معرفته ولكن ال يشرتط معرفة مجيع الكتاب أحدمها كتاب هللا .1

بل ما يتعلق منه ابألحكام. قال الغزايل: وهو مقدار مخسمائة آية وال يشرتط حفظهما عن 

 .1طلب اآلية إذا احتيج إليهايظهر قلب بل أن يكون عاملا مبواقعها حني 

شرتط فيها أيضا احلفظ وال معرفة ما ال يتعلق : وال ي اثنيها سنة رسول هللا  .2

 ابألحكام كما يف معرفة الكتاب .

أي يعرف السنة متنا )معرفة معناه وطرق أتويله( وسندا أبن يعرف املتواتر واملشهور 

والسند الذي روي به آحادا، مع العلم حبال الراوي أو الرواة ) ولو ابلنقل عن أئمة الشأن فال 

 . (2)سه( يشرتط معرفته بنف

وإمنا اشرتط معرفة السند على حنو ما ذكر ليتميز عنده الصحيح من السقيم ودرجات 

 الصحيح، وبدون ذلك ال يظهر مأخذ احلكم. 

ابألحكام، وهي وإن كانت ألوفا إال أهنا حمصورة وال ويعرف من األحاديث ما له تعلق 

يلزمه حفظها بل يكفيه معرفة مواقع كل ابب فرياجعه وقت احلاجة إىل الفتوى وإن كان 

 يقدر على حفظها فهو أحسن وأكمل.

                                                           
إمنا أراد الظاهرة ال احلصر، فإن داللة الدليل ختتلف ابختالف القرائح، فيختص بعضهم بدرك ضرورة فيها وهلذا  - (1)

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

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

 (.230/ 8األحكام داللة أولية ابلذات ال بطريق التضمن وااللتزام.... البحر احمليط يف أصول الفقه )
محد أئمة ذلك من احملدثني كاإلمام أ قال يف مجع اجلوامع: ويكفي يف اخلربة حبال الرواة يف زماننا الرجوع إىل- (2)

 .والبخاري ومسلم لتعذر التعديل والتجريح يف زماننا(
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ظ مجيع مواقعه خبالفه ولكنه ال يلزمه حف ال يفيت اثلثهما اإلمجاع: فليعرف مواقعه حىت .3

 فيها فينبغي أن يعلم أن فتواه ليست خمالفة لإلمجاع إما مبوافقة مذهببل كل مسألة يفىت 

  .عامل أو تكون الواقعة متولدة يف العصر ليست ألهل اإلمجاع فيها خوض

تشعب فإنه مناط االجتهاد وأصل الرأي ومنه ي رابعها القياس: فلتعرفه وتعرف شرائطه .4

 الفقه وأساليب الشريعة. 

 االجتهاد واملوصل إىل تفاصيل األحكام اليت ال حصر هلا.فالقياس هو قاعدة 

ملقدمات ا فلتعرف شرائط الرباهني واحلدود وكيف تركب :كيفية النظر  :خامسها .5

 .وتستنتج املطلوب لتكون على بصرية من نظره

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

وحقيقته  وظاهره وجممله ومبينه وعادهتم يف االستعمال إىل حد  مييز به بني صريح الكالم

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

معرفة الناسخ من املنسوخ خمافة أْن يقع يف احلكم ابملنسوخ املرتوك وال يشرتط  .7

   .حفظ ذلك مجيعه كما تقدم

ومنها حال الرواة يف القوة والضعف ومتييز الصحيح عن الفاسد واملقبول عن املردود  .8

 أن يعرف صحة مذهبه يف التعديل.قال الغزايل: وليكتف بتعديل اإلمام العدل بعد 

وكذا قال الشيخ أبو إسحاق الشريازي: يقول على قول أئمة احملدثني كأمحد والبخاري  
ومسلم والدارقطين وأيب داود ألهنم أهل املعرفة بذلك فجاز األخذ بقوهلم كما يؤخذ بقول 

 .مني يف القيم  املقو   
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إمنا يكون متمكنا من الفتوى بعد أن يعرف املدارك املثمرة لألحكام،  ) :قال الغزايل
اب والسنة، توأن يعرف كيفية االستثمار. واملدارك املثمرة لألحكام كما فصلناها أربعة: الك

واإلمجاع، والعقل. وطريق االستثمار يتم أبربعة علوم اثنان مقدمان واثنان متممان وأربعة يف 
 .1(..الوسط، فهذه مثانية 

 :(2)ما ال يشترط في االجتهاد 

   ،ابستنباط احلكم الشرعي كعلم الكالم ال يشرتط يف االجتهاد ما ال تعلق له

كما ال يتاج اجملتهد ملعرفة الفروع الفقهية ألن الفروع الفقهية نتيجة لالجتهاد مثرة من 

 مثاره وإال لزم توقف األصل على فرعه وهو دور.

تهدون بعد يولدها اجمل قال الرازي: وأما تفاريع الفقه فال حاجة إليها ألن هذه التفاريع

 أن فازوا مبنصب االجتهاد فكبف تكون فيه؟

                                                           
 .342املستصفى ص  - 1
 .3/256هباج البن السبكي اإل - (2)
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وتلميذه أيب (1)ونقل اشرتاط الفقه يف االجتهاد عن األستاذ أيب إسحاق االسفراييين 

وهو ما اختاره اإلمام الغزايل ألن علم الفروع طريق لتحصيل (2)منصور عبد القاهر البغدادي 

 . (3)الدربة على االجتهاد 

  (4)عضهم كونه شرطا يف إيقاع االجتهاد وليس بصفة للمجتهد وصحح ب

 :تجزؤ االجتهاد

هو أن يكون العامل قد حتصل له يف بعض املسائل ما هو مناط االجتهاد من األدلة 

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

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

                                                           

قيه شيخ أهل املتكلم األصويل الف إبراهيم بن حممد بن إبراهيم بن مهران اإلمام ركن الدين أبو إسحاق اإلسفراييين - (1)
خراسان يقال إنه بلغ رتبة االجتهاد وله املصنفات الكثرية منها جامع احللى يف أصول الدين والرد على امللحدين يف 

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

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

429  
، الوعيد الفاخر يف االوائل واالواخر، شرح املفتاح البن القاص يف فروع الفقه الشافعيمن مؤلفاته الكثرية: الكالم يف 

 (309/ 5، معجم املؤلفني )5/141امللل والنحل، كتاب التفسري، التكملة يف احلساب، طبقات الشافعية 
، متكلم، فقيه، اصويل عبد القاهر بن طاهر بن حممد بن عبد هللا التميمي، البغدادي، الشافعي )أبو منصور( - (2)

اديب، مشارك يف انواع من العلوم. ولد ببغداد، ونشأ هبا، وسكن نيسابور ودرس يف سبعة عشر علما وتوىف ابسفرايني  
429  

من مؤلفاته الكثرية: الكالم يف الوعيد الفاخر يف االوائل واالواخر، شرح املفتاح البن القاص يف فروع الفقه الشافعي، 
 (.309/ 5، معجم املؤلفني )5/141كتاب التفسري، التكملة يف احلساب، طبقات الشافعية   امللل والنحل،

قال ابن السبكي: ونقل اشرتاط الفقه عن األستاذ أيب إسحاق ولعله أراد ممارسة الفقه وقد ذكره الغزايل ألنه طريق  - (3)
 3/256حتصل به الدربة يف هذا الزمان. اإلهباج 

 .2/314نشر البنود  -(4)
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 القول األول: ذهب األكثرون إىل جواز جتزؤ االجتهاد.

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

غريه وعزاه اهلندي لألكثرين وحكاه صاحب النكت عن أيب علي اجلبائي وأيب عبد هللا 

 بصري، ال

قال ابن دقيق العيد: وهو املختار ألنه قد ميكن العناية بباب من األبواب الفقهية حىت 

 يصل املعرفة مبأخذ أحكامه وإذا حصلت املعرفة ابملأخذ أمكن االجتهاد. 

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

والناظر يف مسألة املشاركة تكفيه معرفة أصول الفرائض وال يضره أن ال يعرف األخبار الواردة 

 يف حترمي املسكر مثال. 

ملا جبميع اومن أدلة اجمليزين أنه لو مل نقل بتجزؤ االجتهاد للزم أن يكون اجملتهد ع

 املسائل، والالزم منتٍف، ألن كثريا من اجملتهدين سئلوا عن مسائل ومل َييبوا عن بعضها.

 :(2)قال يف املراقي 

 أو يف قضية وبعض قد ربط  ◊َيوز االجتهاد يف  فن فقط   

املسألة  يف نوع من الفقه رمبا كان أصلها نوعا آخر منه   ألن  (3) وذهب آخرون إىل املنع

كتعليل الشافعي ختليل اخلمر ابالستعجال فال تكتمل شرائط االجتهاد يف جزء حىت يستقل 

 ابلفنون كلها.

                                                           

 2/319، نشر البنود 3/256اإلهباج (، 498/ 4البحر احمليط يف أصول الفقه ) - (1)
 .2/318نشر البنود  - (2)
 3/256وزعم بعض الناس أن االجتهاد ال يتجزأ، وهو ضعيف. اإلهباج قال ابن السبكي:  - (3)
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وألن  اجملتهد ال َيوز أن يكم بدليل حىت يصل له غلبة الظن حبصول املقتضي وانتفاء 

تهد املطلق، أما من أحاط مبا يتاج إليه يف ابب دون ابب أو املانع، وإمنا يصل ذلك للمج

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

ومن فوائد اخلالف يف هذه املسألة: هل يعترب خالف األصويل يف الفقه؟ فإن قلنا  

 يتجزأ االجتهاد اعترب خالفه، وإال فال عربة خبالفه.

ل: وكالمهم يقتضي ختصيص اخلالف إذا عرف اباب دون ابب أما مسألة دون مسألة قي

 فال تتجزأ قطعا والظاهر جراين اخلالف يف الصورتني وبه صرح اإلبياري.

) عدالة المجتهد
1)  

ال َيب عند األصوليني يف اجملتهد أن يكون عدال جلواز أن يبلغ الفاسق مرتبة  

، وأما هو يف نفسه إذا كان (2)االجتهاد وشرطوا العدالة ابلنسبة إىل جواز االعتماد على قوله 

عاملا فله أن َيتهد لنفسه وأيخذ ابجتهاده لنفسه، فالعدالة شرط لقبول الفتوى ال لصحة 

 االجتهاد وقضية كالم غريهم أن العدالة ركن. 

وقال املاوردي والروايين وابن السمعاين: إن قصد ابالجتهاد العلم صح اجتهاده وإن مل 

والفتيا كانت العدالة شرطا يف نفوذ حكمه وقبول فتياه ألن يكن عدال وإن قصد به احلكم 

 شرائط احلكم أغلظ من شرائط الفتيا.

قال ابن السمعاين: لكن يشرتط كونه ثقة مأموان غري متساهل يف أمر الدين قال وما 

 ذكره األصحاب من عدم اشرتاط العدالة مرادهم به ما وراء هذا. 

                                                           

 3/314(، نشر البنود 494/ 4البحر احمليط يف أصول الفقه ) - (1)
 األستاذ أبو منصور والغزايل وإلكيا وغريهم. - (2)



18 
 

 ن(:)مراتب المجتهدي أنواع المجتهدين:

ما سبق بيان شروطه هو اجملتهد املطلق الناظر يف األدلة الشرعية من غري التزام مذهب 

 إمام معني كأيب حنيفة ومالك والشافعي وأمحد.

 ومقابل اجملتهد املطلق هناك اجملتهد املقيد وهو رتبتان: جمتهد مذهب وجمتهد فتيا.

 إمامه. : وهو الذي يلتزم مراعاة أصول مذهب(1)اجملتهد املقيد 

أي أنه يلتزم مراعاة أصول إمامه الذي يقلده وهو اجملتهد املطلق، فصار ينظر يف 

نصوص إمامه كنظر اجملتهد املطلق يف نصوص الشارع، فال يتعداها إىل نصوص غريه على 

املشهور خالفا ملا عليه اإلمام اللخمي الذي كان خيرج على قواعد غري إمامه حىت عيب عليه 

 متزيق املذهب حيث قال عنه ابن غازي:ذلك ونسب له 

 لقد هتكت قليب سهام جفوهنا     كما هتك اللخمي مذهب مالك.  

 : وهو أعلى مرتبة من جمتهد الفتيا.جمتهد املذهب_ أ

تعريفه: هو املتمكن من ختريج الوجوه اليت يبديها ابستنباطه على نصوص إمامه يف 

وأدلته ووجوه تصرفه يف قواعده اليت أصلها املسائل،  أبن يكون قد أحاط مبآخذ إمامه 

 ابجتهاده.

فمن أحاط أبصول إمامه سواء كانت تلك األصول منصوصة  أو مستنبطة  من كالمه 

 ب.فهذا هو اجملتهد يف املذه –إذ كثريا ما يستنبط أهل املذهب القواعد من كالم إمامهم  –

 شروط مجتهد المذهب: 

 ختريج الوجوه من نصوص اإلمام.شرط جمتهد املذهب هو القدرة على 

                                                           

 .2/316نشر البنود  - (1)
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 معىن الوجوه هنا: األحكام اليت يبديها اجملتهد على نصوص إمامه.

ختريج الوجوه على النصوص: ومعناه استنباطها منها كأن يقيس ما سكت عنه على ما 

نص عليه لوجود معىن ما نص عليه فيما سكت عنه سواء نص إمامه على ذلك أم استنبطه 

كأن يستخرج حكم املسكوت عنه من دخوله حتت عموٍم ذ ك ر ه اإلمام أو   هو من  كالمه، أو

 قاعدٍة قر ر ها.

 استنباطه من نصوص الشارع:

قد يستنبط صاحب الوجوه من نصوص الشارع ولكن يتقيد استنباطه هنا أبن يكون 

جاراي على طريق إمامه يف االستدالل ومراعاة قواعده وشروطه، وهبذا يفارق استنباطه 

 ستنباط اجملتهد املطلق الذي ال يتقيد مبذهب غريه وال مبراعاة قواعد أو شروط غريه.ا

فمرادهم أبصحاب الوجوه جمتهد املذهب وهو املتبحر املتمكن من ختريج الوجوه على 

 نصوص إمامه:

 منصوصة أم ال حوى معقول ه   ◊جمتهد املذهب من أصوله   

 لك اإلمامعلى نصـوص ذ  ◊وشرطه التخريج لألحكام  

: هو املتبحر يف مذهب إمامه املتمكن من ترجيح قول له على جمتهد الفتيا -ب     

قول آخر له أطلقهما ذلك اإلمام ومل ينص على ترجيح قول منهما على اآلخر، واملتمكن 

 أيضا من ترجيح قول أصحاب ذلك اإلمام على قول آخر أطلقومها. 
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ذهب، وقد أشار صاحب املراقي له بقوله فمجتهد الفتوى أدىن درجة من جمتهد امل
ح        :(1)  قوال  على قوٍل وذاك أرجح    ◊جمتهد  الف تيا الذي ي رج  

: وهي ليست من مراتب االجتهاد وإن كانت تلي املراتب الثالث املرتبة الرابعة

 السابقة. 

فمن قام حبفظ املذهب وفهمه يف الواضحات واملشكالت ومعرفة عام  ه وخاص ه 

ومطلقه ومقيده، ولكن عنده ضعف يف تقرير أدلته وحترير أقيسته جلهله أبصول اإلمام أو 

 املذهب ... فهذا يعتمد نقل ه وفتواه مبا يكيه من مسطورات مذهبه. 

ثْـل ه يف ذلك القول الذي ال َيده منقوال ) يث منصوصا( إن و جد يف املنقول معناه حبوم 

، وكذا ما ي علم اندراج ه حتت قاعدة من قواعد مذهبه.     ي در ك بغري كبري فكر أنه ال فـ ْرق 

وما ليس كذلك )مما سوى ما ذكران ( فيجب عليه اإلمساك عن الفتوى به وال َيوز 

 ألحد العمل به.

 فهم ذا حظ كبري من الفقه.ويشرتط يف صاحب هذه املرتبة أن يكون شديد ال

 اإلصابة والخطأ في االجتهاد

إذا اجتهد العلماء الذي استوفوا شروط االجتهاد املذكورة سابقا واختلفت نتائج 

إليها بناء على اجتهاد كل منهم، فهل هؤالء اجملتهدون  اجتهادهم وتعددت األحكام املتوصل

 مصيبون مجيعا أم إن املصيب واحد فقط من بينهم واآلخرون خمطئون ؟؟؟

 فرقوا يف املسألة بني االجتهاد يف العقليات )األصول( وبني االجتهاد يف الظنيات

 :االجتهاد يف العقليات
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إذا كان االجتهاد يف مسألة عقلية )وهي ما ال يتوقف على مسع( فإن املصيب فيها 

وهو من صادف احلق لتعينه يف نفس األمر كمسألة ثبوت  -من اجملتهدين-واحد فقط 

الباري وحدوث العامل وبعثة الرسل...ومعىن كون املصيب واحدا ههنا أهنم ال يصيبون مجيعا 

 ئني أو يكون املصيب واحدا فقط .بل إما أن يكونوا مجيعا خمط

 االجتهاد في الفروع:

اختلفوا يف اجملتهدين يف الفروع الفقهية هل يكون املصيب واحدا فقط واآلخرون 

 خمطئني )مذهب املخطئة( ؟ أم ميكن أن يكونوا مجيعا مصيبني )قول املصو  بة(.

وسببه الرئيس هو: هل لكل صورة أو حادثة حكم شرعي  وأصل اخلالف يف املسألة:

معني  عند هللا تعاىل؟ أم إن حكم الشارع يف كل حادثة إمنا هو اتبع الجتهاد اجملتهد الذي 

 سيحدثه عند النظر والبت فيها؟؟ 

وهو أن املصيب واحد والبقية خمطئون، وليس كل  : مذهب املخطئة:القول األول

ا واحد ملختلفني مصيبا، فاملصيب يف مسائل الفقه اليت ال قطع فيهجمتهد يف الفروع بني ا

 .(1)فقط: وهذا هو الصحيح من مذهب اإلمام مالك واجلمهور 

 :دليل املخطئة

احتج هؤالء أبن هللا تعاىل شرع الشرائع لتحصيل املصاحل اخلالصة أو الراجحة أو درء 

 .(2) القولني املتناقضني املفاسد اخلالصة أو الراجحة، وهذه يستحيل وجودها يف

                                                           
 2/322شر البنود ن -(1)
قال ابن العريب: احتج من قال احلق يف قول أحدمها أبن النازلة إذا وقعت وقال أحد اجملتهدين هي حالل وقال - (2)

اآلخر هي حرام فال َيوز أن يكوان مصيبني ألن ذلك يؤدي إىل حمال وهو اجتماع التحليل والتحرمي يف عني واحدة، 
 .وهذه عمدهتم اليت يعتمدون قوهتا وهي ال تساوي أن تسمع
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وعلى هذا القول فإن حكم هللا تعاىل يف الواقعة معني  قبل حصول اجتهاد اجملتهد 

ولكنه غري معلوم لدينا، فمن أصاب ذلك احلكم املعني  عند هللا تعاىل فهو املصيب 

 واملوصوف ابإلصابة، ومن أخطأه ومل يصبه فهو املخطئ.

كم املعني  ما ي بي  نه أو ي ظهره )من دليل أو أمارة( فإن وقد نصب الشارع هلذا احل    

 .(1)أخطأه اجملتهد ومل يصبه مل أيمث لغموضه 

مث إن املخطئ إذا اخطأ ذلك احلكم املعني  ثبت له األجر لبذله الوسع وعدم تقصريه 

إذا حكم احلاكم فاجتهد مث أصاب فله أجران، وإذا حكم  :يف االجتهاد لقول النيب 

   .2«فاجتهد مث أخطأ فله أجر

 سبب ثواب المجتهد:

 وقد اختلفوا يف سبب حصول الثواب هل هو قصده الصواب أم هو نفس االجتهاد.

وإمنا مل أيمث اجملتهد املخطئ يف الفروع ألنه أضاف إىل هللا تعاىل ما َيوز أن يكون قد 

خبالف اخلطأ يف العقليات فإن املخطئ أيمث ألنه أضاف إىل هللا تعاىل ما هو شرعه، 

 مستحيل عليه سبحانه. 

 نقض اجتهاد المجتهد: 

األصل أن اجتهاد اجملتهد ال ينقض ابجتهاٍد مثله سواء كان االجتهاد املتأخر من 

ه أو من غريه.  اجملتهد األول نفس 

                                                           
وذهب بشر املريسي من املعتزلة إىل القول بتأثيم املخطئ يف الفروع.  ونقل عن املريسي واألصم: دليله قطعي،  - (1)

 (.309/ 3واملخطئ آمث. بيان املختصر شرح خمتصر ابن احلاجب لألصفهاين )
(، ومسلم 7350البخاري يف االعتصام ابلكتاب والسنة، ابب أجر احلاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ ) رواه - (2)

 (.1716يف األقضية، ابب بيان أجر احلاكم إذا اجتهد فأصاب، أو أخطأ )
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ن يكون ما حكم به على واستثين من ذلك حاالت ختلف شرط عدم النقض وهو أ

 األوضاع الشرعية وإال نقض كما لو خالف نصا أو إمجاعا أو قاعدة أو قياسا جليا. 

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

 قياسا( وهو القياس اجللي نقض ملخالفته للدليل املذكور.

 : (1) قال القرايف عن حمل النقض

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

أو خالف النص السامل عن املعارض أو القياس اجللي السامل عن املعارض أو قاعدة من 

القواعد الساملة عن املعارض، وال بد يف اجلميع من اشرتاط السالمة عن املعارض أي املعارض 

عقد الراب ابلفسخ مل ينقض قضاؤه، وإن كان قضاؤه على خالف والراجح فإنه لو قضي يف 

[ ألنه عورض ابلنصوص الدالة على حترمي الراب، 275قوله تعاىل }وأحل هللا البيع{ ]البقرة: 

وكذلك لو قضي يف لنب املصراة ابلثمن مل ينقض قضاؤه، وإن كان على خالف قاعدة إتالف 

يف ذلك نعم لو قضى بصحة نكاح بغري ويل املثليات أن َيب جنسها ألجل ورود النص 

ل ها فنكاحها ابطولي    بغري إذن   تْ ح  ك  ن   ا امرأةٍ أمي    :  رسول هللافسخناه لكونه على خالف قول 

ابطل ابطل
2. 

                                                           

 (.40/ 4الفروق للقرايف = أنوار الربوق يف أنواء الفروق ) - (1)
وابن ماجة ابب  3/407، والرتمذي يف النكاح، ابب ما جاء ال نكاح إالبويل229/ 2أبو داود يف النكاح - (2)

( ، وقد 2657( واحلاكم )املستدرك 4150وصححه أبو عوانة وابن حبان ) 6/166 وأمحد 1/605ال نكاح إالبويل
عرتضوا إال أن احلنفية قد ا -رضي هللا عنها-روي احلديث من طريق سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة

على االستدالل به ألن الزهري أنكر رواية سليمان عنه وعليه فاحلديث ال يصح إذ أن األصل قد أنكر رواية الفرع. انظر 
، وانظر طرق احلديث املختلفة يف معامل السنن 1/284الراوي للسيوطي  ، تدريب2/3املسألة يف أصول السرخسي
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