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 مسائل تتعمق باالجتياد

  

 وقد وقع بسبب الجيل بيذا المبدأ الشرعي تتغير الفتوى بتغير األزمنة واألمكنة واألحوال والنيات والعوائد
غمط عظيم عمى الشريعة أوجب من الحرج والمشقة وتكميف ما ال سبيل إليو فإن الشريعة مبناىا 

وأساسيا عمى الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد وىي عدل كميا ورحمة كميا ومصالح كميا 
وحكمة كميا فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدىا وعن المصمحة إلى 

ن أدخمت فييا بالتأويل  المفسدة وعن الحكمة إلى العبث فميست من الشريعة وا 

 المجتيد مأجور

ن أخطأ فمو  :المجتيد مأجور، إن أصاب فمو أجران أجر عمى اجتياده وأجر عمى إصابتو الصواب، وا 
أجر واحد عمى اجتياده، ، فمن توافرت فيو أىمية النظر في األدلة الشرعية واجتيد حتى وصل إلى الحكم 

وال . الذي أداه إليو اجتياده، و ىوحكم ا حسب ظنو الراجح، والظن الراجح ، كاف في وجوب العمل
يجب عمى غيره أن يقمده في العمل بما وصل إليو اجتياده، ألن قول أي إنسان بعد الرسول المعصوم 
نما يجوز لمعامة الذين ليست ليم ممكة االجتياد واستثمار  ليس حجة واجبًا أتباعو عمى أي مسمم، وا 

َفاْسأَُلوْا َأْىَل الذِّْكِر ِإن ُكنُتْم ﴿ : األحكام من نصوصيا، أن يتبعوا المجتيدين ويقمدىم مصداق قولو تعالى
أما إن لم يكن أىال لالجتياد فاجتيد الستنباط الحكم الشرعي فيومأزور عمى  [7:األنبياء]﴾َ  َتْعَمُمونَ 

 فعمو و لو أصاب

 االجتياد ال يتجزأ

 أنو ال بمعنىأن أىمية ا جتياد   تقبل التجزؤ فيذا صحيح  " ا جتياد   يتجزأ" إذا كان المراد يمفظ 
يتصور أن يكون العالم مجتيدًا في أحكام من الشرع كالطالق وغير مجتيد في أحكام أخرى كالبيع، أو 

مجتيد في أحكام العقوبات، وغير مجتيد في أحكام العبادات، ألن االجتياد أىمية وممكة يقتدر بيا 
فمن . المجتيد عمى فيم النصوص واستثمار األحكام الشرعية منيا، واستنباط الحكم فيما ال نص فيو

توافرت فيو شروط االجتياد وتكونت لو ىذه الممكة اجتيد في أي باب من أبواب الفقو و مسائمو وال تخص 
 بابًا دون باب أو مسألة دون مسألة،

أما إن كان المراد با جتياد   يتجزأ أن المجتيد   يصوغ لو اآلجتياد في باب من أبواب الفقو أو في 
 :مسألة من مسائمو حتى يكون ممما بجميع احكام الفقو فإن األصوليين عمى  قولين

 المجيزون لتجزؤ ا جتياد

ذىيوا إلى أن من استأىل لالجتياد في باب يجوز لو ا جتياد فيو، ولو لم يكن أىاًل لالجتياد في غيره، 
   :و يستدلون لمذىبيم بدليمين

أنو قد تتاح لمعالم فرصة لمعناية ببعض أبواب الفقو، واإلحاطة بمآخذ أحكامو، ومعرفة : الدليل األول
   .عمميا، فيتحقق لو مناط ا جتياد فيو، ومتى تحقق مناط ا جتياد في باب جاز ا جتياد فيو
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أنو لو لم يتجزأ ا جتياد، لمزم أن يكون كل مجتيد عالمًا بجواب كل سؤال عن أية واقعة، : الدليل الثاني
مع أن كثيرًا من المجتيدين سئموا عن وقائع عدة فقالوا في بعضيا   ندري، وقد روي عن اإلمام مالك 

  : رضي اهلل عنو أنو سئل عن أربعين مسألة، فأجاب عن أربع منيا، وقال في الست والثالثين الباقية
  .أدري

 (ا جتياد   يتجزأ )القائمون بعدم تجزؤ ا جتياد 
وذىبت طائفة من األصوليين إلى أن من استأىل لالجتياد في باب   يجوز لو ا جتياد فيو، إ  أن 

 ،  و  أن الرجل ال يقال لو مجتيـد حتى يستجمع أدلة الفقو بأسرىايستأىل لو في جميع أبواب الفقو،و
   :يبنون مذىبيم ىذا أدلة أظيرىا دليالن

 أن ا جتياد ممكة راسخة في نفس المجتيد، يقتدر بيا عمى استنباط األحكام، لموقائع :الدليل األول
التي تعرض لو، أو يستفتى فييا، وىذه الممكة إنما تحصل لو من اإلحاطة بأدلة األحكام، ومآخذىا، 

وعمميا، فمن تييأت لو ىذه الممكة يستطيع ا جتياد في كل باب، ومن لم تتييأ لو لم يستطع ا جتياد 
في شيء من  أحابوا  عمى قول بعض المجتيدين   ندري في بعض ما سئموا عنو، بعض المسائل 

  .تتجاذبيا وجيات نظر مختمفة، فال تمكن الفتوى بشيء منيا إ  بعد بحثيا وتكوين رأي فييا

 أن أدلة األحكام الشرعية في أبواب الفقو المختمفة ىي كتمة واحدة متماسكة، يفسر :الدليل الثاني
بعضيا بعضًا، ويخصص بعضيا بعضًا، فال بد من اإلحاطة بيا جميعًا، وربما اىتدى العالم إلى حكم 

   .في البيع بمآخذ حكم آخر في اإلجارة، أو الوصية، أو اليبة
المسألة في فرع من الفقو ربما كان أصميا في فرع آخر منو، فال يمكن أن ): أو كما يقول الشوكاني

  .(يعد اإلنسان قد توافرت فيو وسائل ا جتياد إذا أحاط بأدلة باب، ومآخذ أحكامو، دون بقية األبواب

 الترجيح

الراجح ىو ما ذىب إليو أىمية ا جتياد    تقبل التجزؤ أما ا جتياد بالفعل فيقبمو،  و بيذا يكون 
جميور العمماء من تجزؤ االجتياد، وأن ذلك يشبو في العصر الحاضر ما يعرف 

في جامعة - عميد كمية الشريعة:  الدكتور إبراىيم محمد سمقينيو ىوما رجحوبالتخصص الدقيق،
   .دمشق

 :قال
أن أىمية ا جتياد   تقبل التجزؤ، أما ا جتياد بالفعل فيقبمو، ذلك ألن - فيما أرى واهلل أعمم–والحق 

أىمية ا جتياد ممكة تقتضي في المتصف بيا أن يكون محيطًا بجميع آيات األحكام، وأحاديث 
األحكام، وفتاوى المجتيدين ومأخذ كل حكم شرعي، وعمتو، أما ا جتياد بالفعل فإنو يتجزأ، بمعنى أن 
العالم الذي أحاط باألحكام وأدلتيا في جميع أبواب الفقو، وتحققت لو ممكتو يجوز لو أن يتخصص 
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في ا جتياد في باب أو أكثر دون سائر األبواب، ألن تخصصو   يعني أكثر من أن يستثمر ممكتو 
 .وىذا   شيء فيو. ا جتيادية في بعض أبواب الفقو، دون بعضيا اآلخر

___________________ 
  

 االجتياد ال ينقض بمثمو

فمو مجتيد في واقعة وحكم فييا بالحكم الذي أداه إليو اجتياده، ثم عرضت عميو صورة من ىذه الواقعة 
فأداه اجتياده إلى حكم آخر، فإنو ال يجوز لو نقض حكمو السابق، كما ال يجوز لمجتيد آخر خالف في 
اجتياده أن ينقض حكمو، ألنو ليس االجتياد الثاني بأرجح من األول، وال اجتياد أحد المجتيدين أحق أن 
لى أن ال تكون لمشئ  يتبع من اجتياد اآلخر، ألن نقض االجتياد باالجتياد يؤدي إلى أن ال يستقر حكم وا 

 .المحكوم بو قوة، وفي ىذا مشقة وحرج
وقد ورد أن عمر بن الخطاب قضى في حادثة بقضاء، ثم تغير اجتياده فمم ينقض ما قضى بو أواًل، بل 

ذلك عمى ما قضينا وىذا : قضى في مثل ىذه الحادثة بالحكم اآلخر الذي أداه غميو اجتياده الثاني، وقال
وقد قضى أبو بكر في مسائل وخالفو بعده عمر فييا ولم ينقض حكمو، وعمى ىذا . عمى ما نقضي

ال )): المعنى ينبغي أن يفيم قول عمر بن الخطاب في عيده لبي موسى األشعري حين واله القضاء
يمنعك قضاء قضيتو اليوم فراجعت فيو نفسك، وىديت فيو لرشدك أن ترجع إلى الحق، فإن مراجعة الحق 

 (.(خير من التمادي في الباطل

  

 تغير الفتوى بتغير الزمان أو المكان

  سقوط حد السرقة :ومن ذلك

 وعميو إذا حممت شخصا أيام المجاعةفإن عمر بن الخطاب رضي ا عنو اسقط القطع في حد السرقة 
فينا تغيرت الفتوى من القطع إلى . فال تقطع يده حدا. ما الحاجة عمى السرقة والناس في مجاعة وشدة

 .عدمو لتغير أحوال الناس و عموم البموى بالمجاعة بينيم
 صدقة الفطر حسب قوت المخرجينومن ذلك جعل 

النبي صمى ا عميو وسمم فرض صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب 
أو صاعا من أقط وىذه كانت غالب أقواتيم بالمدينة فأما أىل بمد أو محمة قوتيم غير ذلك فإنما عمييم 
صاع من قوتيم كمن قوتيم الذرة أو األرز أو التين أو غير ذلك من الحبوب فإن كان قوتيم من غير 
الحبوب كالمبن والمحم والسمك أخرجوا فطرتيم من قوتيم كائنا ما كان ىذا قول جميور العمماء وىو 

الصواب الذي ال يقال بغيره إذ المقصود سد خمة المساكين يوم العيد ومواساتيم من جنس ما يقتاتو أىل 
 بمدىم وعمى ىذا فيجزئ إخراج الدقيق وان لم يصح فيو الحديث

  ومن ذلك حكم جمع الطمقات الثالث بمفظ واحد
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لمطمق في زمن النبي صمى ا عميو وسمم وزمن خميفتو أبي بكر وصدرا من خالفة عمر كان إذا جمع  ا
الطمقات الثالث بفم واحد جعمت واحدة كما ثبت ذلك في الصحيح عن ابن عباس فروى مسمم في 

كان الطالق الثالث عمى عيد رسول ا صمى ا : "صحيحو عن ابن طاوس عن أبيو عن ابن عباس
عميو وسمم وأبى بكر وسنتين من خالفة عمر طالق الثالث واحدة فقال عمر بن الخطاب إن الناس قد 

فتغيرت الفتوى ىما بتغير زمان " استعجموا في أمر كانت ليم فيو أناة فمو أمضيناه عمييم فأمضناه عمييم
فيذه المسألة مما تغيرت الفتوى بيا بحسب األزمنة . الناس و أحواليم و مرادىم بمفظ تكرار الطالق 

فالصحابة رأوا أنو من المصمحة ألنيم رأوا مفسدة تتابع الناس في إيقاع الثالث ال تندفع إال بإمضائيا 
و تغير الحال اليوم فيرى الكثير من العمماء أن . عمييم فرأوا مصمحة اإلمضاء أقوى من مفسدة الوقوع 

المصمة اليوم تقتضي الرجوع إلى اعتبار الطالق الثالث طمقة واحدة وىو ما أخذت بو مدونة األسرة 
 .المغربية خالفا ما عميو جميور األئمة األربعة
  ومن ذلك موجبات األيمان واألقارير والنذور

المثال الثامن مما تتغير بو الفتوى لتغير العرف والعادة موجبات األيمان واإلقرار والنذور وغيرىا فمن ذلك 
ان الحالف اذا حمف ال ركبت دابة وكان في بمد عرفيم في لفظ الدابة الحمار خاصة اختصت يمينو بو 
ن كان عرفيم في لفظ الدابة الفرس خاصة حممت يمينو عمييا دون  وال يحنث بركوب الفرس وال الجمل وا 

الحمار وكذلك إن كان الحالف ممن عادتو ركوب نوع خاص من الدواب كاألمراء ومن جرى مجراىم 
حممت يمينو عمى ما اعتاده من ركوب الدواب فيفتي في كل بمد بحسب عرف أىمو ويفتي كل احد بحسب 

عادتو وكذلك إذا حمف ال أكمت رأسا في بمد عادتيم أكل رؤوس الضأن خاصة لم يحنث بأكل رؤوس 
 الطير والسمك ونحوىا

 ضرورة االجتياد في العصر الحديث

: و اآلفاق, في األنفس: عرف العصر الحديث تحوالت و مستجدات كبرى في مختمف مجاالت الحياة
مما . و عوائد, و أعرافا, و عادات,و تقنية ,وطبيا, و معرفيا,و ثقافيا ,و سياسيا ,و اجتماعيا ,اقتصاديا

نتج عنيا كثير من القضايا الفقيية المتشابكة و المتشعبة التي تحتاج لحمول فقيية خاصة  وىذا يقتضي 
مع ضرورة االجتياد في العصر الحديث لبيان الحكم الشرعي فييا و التكييف الفقيي الصحيح  ليا 

ضرورة أن يكون ذلك كمو مستميما من مقاصد الشريعة اإلسالمية مراعيا ضوابط االجتياد المنصوص 
عمييا شرعا و المستنبطة أصوليا سواء كان االجتياد فرديا أو جماعيا كالمجامع الفقيية الرسمية و األىمية 

 .و سواء كان االجتياد ترجيحا أو إنشاء , المستقمة
من ذلك االجتيادات المستجدة كعقد المرابحة واإليجار المفضي إلى التممك و تمقيح البويضة خارج الرحم 

و الوالء . و قضايا الشورى و الديمقراطية . و االستنساخ النباتي و  الحيواني و البشري ألغراض طبية
 .لإلسالم و الدولة القطرية و الجنسية و المواثيق الدولية حربا و سمما و غيرىا من المستجدات كثير

 


