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 االجتياد و شروطو

 تعريؼ االجتياد

وىو ) (بضـ الجيـ)بذؿ الجيد : بمعنى (ج ىػ د): ؽ مبتغى مشتؽ مف مادةقياالجتياد لغة بذؿ الجيد لتح
 تدؿ عمى المبالغة في الفعؿ" االفتعاؿ"وصيغة .وىو المشقة( بفتح الجيـ)أو تحمؿ الجيد  (الطاقة

 :االجتياد في اصطالح األصوليين
 . ىو بذؿ الجيد لموصوؿ إلى الحكـ الشرعي مف دليؿ تفصيمي مف األدلة الشرعية

بذؿ الوسع في نبؿ حكـ شرعي عممي بطريؽ "االجتياد " إرشاد الفحوؿ"قاؿ اإلماـ الشوكاني في كتابو 
". االستنباط

 :قاؿ: شرح التعريؼ
مع التقصير، فإن معنى بذل الوسع، أن يحس من نفسو العجز  يخرج ما يحصل: بذل الوسع: فقولنا. أ

 .طمب عن مزيد

المغوي والعقمي والحسي، فال يسمى من بذل وسعو في تحصيميا " الشرعي"بـ  ويخرج. ب
 .اصطالحا "مجتيدا"

ن  فإنو ال يسمى اجتيادا عند" االعتقادي"وكذلك بذل الوسع في تحصيل الحكم العممي  .ج الفقياء، وا 
 .كان يسمى اجتيادا عند المتكممين

النصوص ظاىرا، أو حفظ المسائل أو استعالميا من  نيل األحكام من" بطريق االستنباط"ويخرج . د
ن كان يصدق عميو االجتياد المغوي ـ ال يصدق  المفتي، أو بالكشف عنيا في كتب العمم، فإن ذلك ـ وا 

 .االصطالحي عميو االجتياد

 مجاؿ االجتياد

 :قاؿ غيد ا خالؼ رحمو ا
فإف كانت الواقعة التي يراد معرفة حكميا قد دؿ عمى الحكـ الشرعي فييا دليؿ صريح قطعي الورود 

والداللة فال مجاؿ لالجتياد فييا، والواجب ألف ينفذ فييا ما دؿ عميو النص، ألنو ما داـ قطعي الورود 
وما داـ قطعي الداللة فميست داللتو عمى . فميس ثبوتو وصدوره عف ا أو رسولو موضع بحث وبذؿ جيد

وعمى ىذا فآيات األحكاـ المفسرة التي تدؿ عمى المراد . معناه واستفادة الحكـ منو موضع بحث واجتياد
منيا داللة واضحة، والتحتمؿ تأوياًل يجب تطبيقيا، وال مجاؿ لالجتياد في الوقائع التي تطبؽ فييا، ففي 

مْجدَيةٍد ﴿ : قولو تعالى ئَي َي جَي دٍد مِّمنْجيُةمَيا مِن مِندُةوا كُةلَّز وَياحِن ، ال مجاؿ لالجتياد في عدد [2:النور]﴾الزَّزانِنيَي ُة وَيالزَّزانِني فَياجْج
الَيةَي وَيآتُةواْج ﴿ : وفي قولو تعالى. وكذلؾ في كؿ عقوبة أو كفارة مقدرة. الجمدات وَيأَيقِنيمُةواْج الصَّز
، بعد أف فسرت السنة العممية المراد مف الصالة أو الزكاة، ال مجاؿ لالجتياد في [43:البقرة]﴾الزَّزكَياةَي 

فما داـ النص صريحًا مفسرًا بصيغة أو بما ألحقو الشارع بو مف تفسير وبياف، . تعرؼ المراد مف أحدىما
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ومثؿ ىذه اآليات القرآنية المفسرة السنف المتواترة المفسرة، كحديث . فال مساغ لالجتياد فيما ورد فيو
 .األمواؿ الواجبة فييا الزكاة ومقدار النصاب مف كؿ ماؿ منيا ومقدار الواجب فيو

أما إذا كانت الواقعة التي يراد معرفة حكميا قد ورد فييا نص ظني الورود والداللة أو أحدىما ظني فقط 
ففييما لالجتياد مجاؿ، ألف المجتيد عميو أف يبحث في الدليؿ الظني الورود مف حيث سنده، وطريؽ 

وصولو إلينا عف الرسوؿ، ودرجة رواتو مف العدالة والضبط والثقة والصدؽ، وفي ىذا يختمؼ تقدير 
. فمنيـ مف يطمئف إلى روايتو ويأخذ بو، ومنيـ مف ال يطمئف إلى روايتو وال يأخذ بو. المجتيديف لمدليؿ

 .وىذا باب مف األبواب التي اختمؼ مف أجميا المجتيدوف في كثير مف األحكاـ العممية
فإف أداة اجتياده في سند الدليؿ إلى االطمئناف لروايتو، وصدؽ رواتو، واجتيد في معرفة ما يدؿ عميو 
الدليؿ مف األحكاـ وما يطبؽ فيو مف الوقائع، ألف الدليؿ قد يدؿ ظاىره عمى معنى، ولكنو ليس ىو 

وقد يكوف عامًا، وقد يكوف مطمقًا، وقد يكوف عمى صيغة األمر والنيي، فالمجتيد يصؿ باجتياده . المراد
إلى معرفة أف الظاىر عمى ظاىره أو ىو مؤوؿ، وأف العاـ باؽ عمى عمومو أو ىو مخصص، وكذلؾ 

وىاديو في اجتياده . المطمؽ عمى إطالقو أو ىو مقيد، واألمر لإليجاب أو لغيره، والنيي لمتحريـ أو لغيره
القواعد األصولية المغوية، ومقاصد الشارع ومبادئو العامة، وسائر نصوصو التي بينت أحكامًا، وبيذا 

 .يصؿ إلى أف النص يطبؽ في ىذه الواقعة أو ال يطبؽ
وكذلؾ إذا كانت الواقعة ال نص عمى حكميا أصاًل ففييا مجاؿ متسع لالجتياد، ألف المجتيد يبحث 

ليصؿ إلى معرفة حكميا بواسطة القياس، أو االستحساف أو االستصحاب أو مراعاة العرؼ أو المصالح 
 .المرسمة

ما ال نص فيو أصاًل، وما فيو نص غير قطعي، وال مجاؿ : أف مجاؿ االجتياد أمراف: فالخالصة
 .لالجتياد فيما فيو نص قطعي

 شروط االجتياد

 :يشترط لتحقيق األىمي  لالجتياد شروط أقميا أربع 
 وطرؽ داللة عباراتيا ومفرداتيا، ولو ذوؽ في فيـ أن يكون اإلنسان عمى عمم بالمغ  العربي : األول

أساليبيا كسبو مف الحذؽ في عموميا وفنونيا، وسعة االطالع عمى آلدابيا وآثار فصاحتيا مف شعر ونثر 
غيرىما، ألف أوؿ وجية لممجتيد ىي النصوص في القرآف والسنة وفيميا العربي الذي وردت ىذه 

 .النصوص بمغتو، وتطبيؽ القواعد األصولية المغوية في استفادة المعاني مف العبارات والمفردات
 والمراد أف يكوف عميمًا باألحكاـ الشرعية التي جاء بيا القرآف، ،أن يكون عمى عمم بالقرآن: الثاني

وباآليات التي نصت عمى ىذه األحكاـ، وبطرؽ استثمار ىذه األحكاـ مف آياتيا، بحيث إذا عرضت لو 
واقعة كاف ميسورًا لو أف يستحضر كؿ ما ورد في موضوع ىذه الواقعة مف آيات األحكاـ في القرآف، وما 

صح مف أسباب نزوؿ كؿ آية منيا، وما ورد في تفسيرىا وتأويميا مف آثار، وعمى ضوء ىذا يستنبط حكـ 
 .الواقعة
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ومف الممكف أف تجمع . وآيات األحكاـ في القرآف ليست كثيرة، وقد خصيا بعض المفسريف بتفسير خاص
اآليات المرتبطة بموضوع واحد بعضيا مع بعض، بحيث يتيسر لإلنساف أف يرجع في مجموعة واحدة إلى 
كؿ اآليات القرآنية التي تضمنت أحكامًا في الطالؽ، وكؿ اآليات التي تضمنت أحكامًا في الزواج، وفي 

 .اإلرث، وفي العقوبات، وفي المعامالت، وفي غير ذلؾ مف أنواع أحكاـ القرآف
ومف الميسور أف يذكر مع كؿ آية ما ورد في الصحاح مف سبب نزوليا، وما ورد مف األحاديث التي فييا 
تبييف لمجمميا، وما ورد مف اآلثار في تفسيرىا، وبيذا تكوف المجموعة القانونية في القرآف ميسورًا الرجوع 
إلييا عند الحاجة، وميسورًا مقارنة مواد الموضوع الواحد بعضيا ببعض، وفيـ كؿ مادة عمى ضوء سائر 

 .مواد موضوعيا ألف القرآف يفسر بعضو بعضًا، ومف الخطأ أف تفيـ آية منو عمى أنيا وحدة مستقمة
 بأف يكوف عميمًا باألحكاـ الشرعية التي وردت بيا السنة بحيث  :أن يكون عمى عمم بالسن : الثالث

يستطيع في كؿ باب مف أبواب أعماؿ المكمفيف أف يستحضر ما ورد في السنة مف أحكاـ ىذا الباب، 
ولقد أدى العمماء لمسنة النبوية خدمات . ويعرؼ درجة سند ىذه السنة مف الصحة أو الضعؼ في الرواية

جميمة، وعنوا بفحص أسانيدىا ورواة كؿ حديث منيا، حيى كفوا مف جاء بعدىـ مؤونة البحث في 
 .األسانيد، وصار معروفًا في كؿ حديث أنو متواتر، أو مشيور، أو صحيح، أو حسف، أو ضعيؼ

وكذلؾ عني العمماء بجمع أحاديث األحكاـ، وترتيبيا حسب أبواب الفقو وأعماؿ المكمفيف، بحيث يتيسر 
لإلنساف أف يرجع إلى ما ورد في السنة الصحيحة مف أعماؿ البيع أو الطالؽ أو الزواج أو العقوبات أو 
غيرىا، ويستطيع أف يرجع إلى اآليات واألحاديث التي وردت في موضوع واحد مف موضوعات األحكاـ، 

 ((كتاب نيؿ األوطار))ومف خير الكتب التي يرجع إلييا في ىذا . وعمى ضوئيا يفيـ الحكـ الشرعي
 .لإلماـ الشوكاني

، وذلؾ بأف يعرؼ العمؿ والحكـ التشريعية التي شرعت مف أجميا األحكاـ، أن يعرف وجوه القياس: الرابع
ويعرؼ المسالؾ التي ميدىا الشارع لمعرفة عمؿ أحكامو، ويكوف خبيرًا بوقائع أحواؿ الناس ومعامالتيـ، 
حتى يعرؼ ما تتحقؽ فيو عمة الحكـ مف الوقائع التي ال نص فييا، ويكوف خبيرًا أيضًا بمصالح الناس 

وعرفيـ، وما يكوف ذريعة إلى الخير والشر فييـ، حتى إذا لـ يجد في القياس سبياًل إلى معرفة حكـ 
 .الواقعة، سمؾ سبياًل أخرى مف السبؿ التي ميدتيا الشريعة لموصوؿ إلى استنباط الحكـ فيما ال نص فيو

 

 


