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 االجتهاد
 : دراسة مقارنةالشيعيو  السينمن املنظورين  

 

 مرضيه سلجوقي

 حسام الصيفي

 اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي

 
 

 البحث لّخصم

إمجاعهم على الدور املركزي للقرآن واألحاديث  ،من ضمن أهم احملاور املشرتكة بني علماء األمة كافة
النبوية يف عملية التشريع. يف مقابل ذلك اإلمجاع فإن العلماء كذلك اختلفوا يف آليات التعامل مع 

من حيث املفهوم االجتهاد املواقف اليت مل تذكر يف هاذين املصدرين، ومن ذلك اختالفهم حول عملية 
مرور األزمنة واألمصار. ممن ال شك فيه أن االجتهاد اسُتحدث لغاية مهمة والتطبيق اختالفا مل تفتأ على 

حيث قام مؤيدو  ،وهي مواكبة الشريعة اإلسالمية للتطورات االجتماعية اليت مل تطرأ يف األجيال السابقة
 واألسس املتبعة يف االجتهاد. هذه األسس مل تسلم من االختالف فيه السيماضوابط االجتهاد بتحديد ال

حيث مل يقتصر االختالف على فقهاء الطائفتني وإمنا بني أهل الطائفة الواحدة  السنة والشيعةبني فقهاء 
إىل البحث لذلك يسعى هذا . األحكام الشرعيةفهم حتري اجلميع للطريق األسلم يف مع نفسها، 

ف وموقفهما والسنة من حيث مفهومها لالختالعلماء الشيعة استعراض جانب من هذا االختالف بني 
منه، مع إبراز أبرز نقاط االلتقاء واالختالف. من ضمن ما توصل إليه الورقة البحثية هذه أن ابب 
االجتهاد استحدث مث أغلق عند علماء السنة بتأثري عوامل التقلبات االجتماعية والسياسية. على 
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ذي البدء هو الرفض مث ظهر بينهم حيث كان املوقف ابدئ ر فإن علماء السنة اختلفوا فيها الطرف اآلخ
حيث القى األدوات االجتهادية من  ؛من علماء الشيعة من أيدوا ولكن يف إطار أتييد أقوال املعصومني

القياس وما شاهبه. ويف اخلتام فإن البحث يوصي  عامة علماء الشيعة االستهجان والرفض، خصيصا  
 راكد مما يتطلب البحث املستمر. مبتابعة دراسة موضوع االجتهاد نظرا ألنه أمر متجدد غري

 :قدمةامل
يعترب االجتهاد من ضمن الركائز احملورية املهمة يف الفكر اإلسالمي حيث احلاجة الداعية إليه 
تنبع من وجوب تطبيق شريعتنا السمحة وفق منهج قائم على مشارب عديدة وأساليب حبثية شىت، حيث  

واالستدالل ابإلضافة إىل وجود العديد من الغاايت من وراء  ثعدد أدوات البحكان هذا انجتا عن ت
القيام ابالجتهاد. إذا أتمل الباحث حىت يف مدرسة فقهية واحدة فسيجد عاملا من البناءات واملناهج وما 
هذا التنويع إال ألن االجتهاد ليس نتيجة وحي إهلي منزل وإمنا هو صناعة بشرية، فلكل فقيه تفكريهم 

هتم الثاقبة املتميزة يف التعامل مع مسائل الفقه مع اتفاقهم مجيعا على العمل احلثيث حنو اخلاص وتنظر 
الوصول إىل احلل األمثل األصوب املتوافق مع املقاصد الشرعية السمحة مما يوفر للبشرية حلوال عملية ال 

 تعرتي مبرور عوامل املكان والزمان.

ن السعي احلثيث جتاه إجياد معايري موضوعية هلذا مل مينع وجود التعدد االجتهادي الفقهاَء م
دت الكيفية التعامل مع موضوع االجتهاد. هذا يؤدي ابملتأمل إىل  األمر، إال أن آراء كل فريق منهم حدَّ
السؤال األهم أال وهو: يتوىل هذا الدين هداية الناس وإرشاد أعماهلم وحياهتم الوجهة املقصودة للوصول 

يهديهم أيضا إىل آليات فهم النّص، وطرائق الدخول إليه، والتعامل على  م، فهلالغاية من خلقه إىل
هديه، أو أنه يرتك للباحث حتديد آليات فهمه مبا يصدر من دواخله ومعرفته القاصرة؛ لتكون مهمة 

 البحث والفهم بعيدة عن سلطة النّص وموجهاهتا من انحية أدوات الفهم والقراءة؟

هذا السؤال فإن األمر متعلق مبعتقدات كّل فريق؛ فَمْن يؤمن أن الدين  وألجل إجياد جواب على
حمدود الصالحيات، فإنه سريى عدم تدخل الشريعة يف كثري من شؤون الناس اخلاصة ومنها: التعامل مع 

ية وأما َمْن يرى بشمول .مشكالت احلياة املستجّدة، وابألهم طرائق التفكري املؤدِّّية إىل فهم النّص الديين
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الرسالة اإلسالمية جلميع نواحي احلياة، فإنه سيجد أن الشريعة قد تكفَّلت بتحديد طرائق الدخول إىل 
 .فهمها، وطبيعة معاجلة نصوصها

جتهاد وذلك ث االحبض يف وممّا سلف ذكره يتبني للمتأمل أنه البد من التأسيس أوال  قبل اخلو  
د العقليات، و   األخالقيةية و ط القيمضوابيا  االلتزام ابليتطلب اثنألنه منهج بشري ينطوي على تعدُّ

 .وكذلك ابملعايري املوضوعية

ر املفهوم هلا ظهو  أو جيدر ابلذكر هاهنا أن االجتهاد قد مّر أبدوار اترخيية ومعرفية، لعلّ 
ـ  ر غري املخلّ املختص لعرض، اقتضتها الضرورة البحثية وا هذا البحثواملصطلح، وهذا ما سيتم طرحه يف

 .إبذن هللا تعاىل

 مفهوم االجتهاد ونشأته عند أهل السنة املبحث األول:

 االجتهاد يف السنة النبوية من طرق أهل السنةاملطلب األول: 
 ملسو هيلع هللا ىلص: اجتهاد النيب

كان يعد العمل ابالجتهاد عبادة يؤجر فاعله ملسو هيلع هللا ىلص ذهب مجهور علماء أهل السنة إىل أن النيب 
عليه عند البعض، يندرج ضمن األمور اجلائزة عن البعض اآلخرين. إال أن بعض أهل العلم رأوا منع 

وهذا ما نُقِّل عن أيب علي اجلبائي وابنه أيب هاشم و بعض الشافعية، ملسو هيلع هللا ىلص انتساب االجتهاد يف حق النيب 
م القطع وذلك بسبب عدم وضوح الرتجيح بني أدلة الطرفني لتعارضها بينما جند فريقا اثلثا مال إىل عد

مما جيعلها غري قاطعة، وهذا هو قول أيب احلسني البصري واإلمام الغزايل والقاضي عبد اجلبار اهلمداين، 
فقد كان الغزايل يستظهر أن النيب كان يعمل طبقا  للوحي الصريح من غري اجتهاد حيث استبعد قيام 

1ابالجتهاد يف القضااي الدينية ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  . 
                                                           

ه(، 1403، 1، طالعلمية الكتب دار، )بريوت: الفقه أصول يف املعتمد، امليس خليل: احملقق، الطيب علي بن حممدانظر:   1
، األحكام أصول يف اإلحكام، عفيفي الرزاق عبد: احملقق، اآلمدي الدين سيد احلسن أبوو  ؛وما بعدها 242، ص2املعتمد، ج

 .وما بعدها 177ص  ،4، جد.ط، د.ت( اإلسالمي، املكتب )بريوت:
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 ملسو هيلع هللا ىلص: شواهد دالة على منع اجتهاد النيب

1شواهد الدالة على هذا األمرمن أبرز ال : 

ض من طل الغر هذا يبو اجتهد ليجاز خمالفة اجتهاده ابجتهاد آخر، ملسو هيلع هللا ىلص ـ لو جاز القول أن النيب  1
 البعثة.

االجتهاد لوحي؛ فاخذ عن كشف اليقني ابألألنه كان قادرا  على  ملسو هيلع هللا ىلص تهاد النيب ـ ال جمال للقول ابج 2
ن أ لبعضى هذا اد علاليقني. قد ير  عمل ابلظن، ومن املستنكر العمل ابلظن وترك الوحي الذي هو

ال جمال ه له، و د ترقبابالجتهاد كان فقط يف حالة االضطرار وقت عدم نزول الوحي عن ملسو هيلع هللا ىلصعمل النيب 
 لالنتظار مظنة فوات احلادثة من غري إصدار حكم حبقها.

دا  من قبل اره مسدابعتب إما أنه ال حيتمل اخلطأملسو هيلع هللا ىلص جياب على هاتني النقطتني أن اجتهاد النيب 
مل حيث إنه حيت غريه من الفل اخلطأ ولكن ال يقّر عليه، خبهللا تعاىل كما هو مذهب قوم، أو أنه حيتم

 لى هذا احلال.عأو اليقني فال جيوز خمالفته  كالنص  ملسو هيلع هللا ىلص اخلطأ ويقر عليه، وابلتايل يصبح اجتهاد النيب

وحيث  ،]4-3سورة النجم: [﴾  إِّْن ُهَو إِّالَّ َوْحٌي يُوَحى   * ـ جاء يف اآلية الكرمية: ﴿ َوَما يَنطُِّق َعنِّ اهْلََوى   3
 أن االجتهاد ال يعد صادرا عن وحي لذا فإن االجتهاد منفي يف حقه.

َنا بـَْعَض اأْلَقَاوِّيلِّ وجياب على ذلك مبا استدل به من قوله تعاىل:  ْنُه ﴿ َوَلْو تـََقوََّل َعَليـْ * أَلََخْذاَن مِّ
ْنُه اْلَوتِّنَي﴾  * مُثَّ َلَقطَْعَنا مِّ ْلَيمِّنيِّ ﴿ ُقْل َما َيُكوُن يلِّ َأْن أَُبدَِّلُه مِّن تِّْلَقاءِّ وقوله: ، ]46-44سورة احلاقة: [ابِّ

                                                           
، املستصفى ،الشايف عبد السالم عبد حممد: حتقيقالطوسي،  الغزايل حممد بن حممد حامد أبوحول ذلك املصادر التالية:  انظر  1

، 2، جاملعتمد، الطيب علي بن حممد ؛ ووما بعدها 346،ص1(، جم1993 / هـ1413 ،1، طالعلمية الكتب دار)د.م: 
 .177، ص4ج، يف أصول األحكاماإلحكام ، اآلمدي الدين سيد احلسن أبوو ؛ 243ص

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura53-aya4.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura53-aya4.html
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ي ۖ إِّْن أَتَّبُِّع إِّالَّ َما يُوَحى  إِّيَلَّ  ذلك إن مثل هذه اآلايت حممولة بشأن القرآن  .]15سورة يونس: [ ...﴾ نـَْفسِّ
 الكرمي حتديدا اآلية الثانية.

 ملسو هيلع هللا ىلص: شواهد دالة على جواز اجتهاد النيب

  :يف املصاحل الدنيوية ملسو هيلع هللا ىلص اجتهاد النيب

حدوده، و ط ذلك إال أنه اختلف يف شرو  ملسو هيلع هللا ىلصلنيب وهناك فريق قال جبواز االجتهاد يف حق ا
ها ية ليطبق عليع اجلزئوقائفمنهم من أشرط جوازه يف حدود املصاحل الدنيوية من سياسة وحرب ومعرفة ال

ن مرة من أكثر ملعتاب قد تعرض إىل املسو هيلع هللا ىلص الكليات كما يف القضاء. يستفاد من بعض اآلايت أن النيب 
ي هخالفة اليت على امل يدل عملية، والبعض اآلخر كان فيه مايف حمكم التنزيل الختاذه بعض املواقف ال

﴿ وله تعاىل: در يف قرى بحممول على اخلطأ الذي ال يقّر عليه، كما يتبني ما جاء خبصوص عدم قتل أس
َن يفِّ األَ  ّي َأن َيُكوَن لَُه َأْسَرى َحىتَّ يـُْثخِّ نـَْيا َواّللَُّ  ُدوَن َعَرضَ  تُرِّيْرضِّ َما َكاَن لَِّنيبِّ َرَة َواّللَُّ َعزِّيٌز  يُرِّيدُ الدُّ  اآلخِّ

َن اّللَِّّ َسَبَق َلَمسَُّكْم فِّيَما َأخَ  * َحكِّيمٌ  وما يؤكد  .]68-67سورة األنفال: [َعظِّيٌم﴾  َذابٌ ْذُُتْ عَ َلْوال كَِّتاٌب مِّّ
مران: عسورة آل [﴾  أَلْمرِّ  يفِّ اَشاوِّْرُهمْ  ﴿ وَ كان مأمورا ابلشورى يف قوله تعاىل:  ملسو هيلع هللا ىلصهذا أيضا أن النيب 

 وية. الدنيصاحلوهذا يستلزم االجتهاد فنتائجها قد ختطئ الواقع يف كل ما يتعلق ابمل ،]159

العصمة املطلقة الشاملة يف قضااي  ملسو هيلع هللا ىلص تكن للنيب وأيضا ما يستخرج من اآلاثر والسري حيث مل
تشخيص الواقع الذي ينبين عليه تطبيق األحكام وتنفيذها. وهذا يعين أنه كان جيتهد أمور، فإما مصيب 

َا َأاَن َبَشٌر " :ملسو هيلع هللا ىلص وإما خمطئ. ومثال على ذلك من السنة املطهرة ما روي عنه يف مسائل القضاء كقوله إِّمنَّ
ُموَن إِّيَلَّ  ي َعَلى حَنْوِّ َما َأْْسَُع، َفَمْن َوإِّنَُّكْم خَتَْتصِّ ، َفأَْقضِّ ُجَّتِّهِّ مِّْن بـَْعضي ، َوَلَعلَّ بـَْعَضُكْم َأْن َيُكوَن َأحلََْن حبِّ

َا أَْقَطُع لَُه قِّْطَعة  مَِّن النَّارِّ  ئ ا، َفالَ ََيُْخْذُه فَإِّمنَّ يهِّ َشيـْ 1"َقَضْيُت َلُه مِّْن َحقِّّ َأخِّ  . 
                                                           

، النجاة طوق دار، )د.م: يف صحيحه، الناصر انصر بن زهري حممد: احملقق، اجلعفي البخاري عبدهللا أبو إْساعيل بن حممدأخرجه:   1
، النيسابوري القشريي احلسن أبو احلجاج بن مسلم؛ و 131، ص3(، ابب: إمث من خاصم يف ابطل، وهو يعلمه، جهـ1422 ،1ط

، د.ط، د.ت(، ابب: احلكم ابلظاهر، واللحن ابحلجة، العريب الرتاث إحياء دار، )بريوت: يف صحيحه، الباقي عبد فؤاد حممد: احملقق
 أبو الشافعيوانظر ايضا :  ؛216ص ،4ج ،يف أصول األحكاماإلحكام ، اآلمدي الدين سيد احلسن أبوانظر: ) .1337ص، 3ج

 . (216، ص6ج م(،1990ه/1410، )بريوت: دار املعرفة، د.ط، األم، إدريس بن حممد هللا عبد
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 :لدينيةيف األحكام ا ملسو هيلع هللا ىلص اجتهاد النيب

مطلقا  فهناك طائفة جّوزت ذلك، سواء كان ذلك االجتهاد ملسو هيلع هللا ىلص وأما خبصوص اجتهاد النيب 
متعلقا حىت ولو كان متعلقا ابألحكام العامة من العبادات والقضااي الدينية اليت مل يرد فيها نص. هناك 

واألُمور الدينية من غري مأمور ابالجتهاد مطلقا  يف األحكام الشرعية ملسو هيلع هللا ىلص ى أن النيب من أهل العلم من رأ
تقييد بشيء منها، ومن أوالئك الكمال بن اهلمام يف كتابه )التحرير(، حيث عّد ذلك مذهب عامة 

1اأُلصوليني كابن مالك والشافعي وأمحد بن حنبل، وكذلك عامة أهل احلديث . 

 :اآليتكوالشواهد اليت قدمها العلماء عن اجتهاد النيب من القرآن و من األحاديث  

 األدلة القرآنية

إِّانَّ أَنزْلَنا إِّلَْيَك  ﴿من القرآن فمنها: ملسو هيلع هللا ىلص فيما خيص األدلة اليت ُقدمت بشأن اجتهاد النيب 
َا أَرَاَك اّللَُّ  حلَْقِّّ لَِّتْحُكَم َبنْيَ النَّاسِّ مبِّ حيث أن اللفظ بعمومه يتناول احلكم  ،]105سورة النساء: [ ﴾اْلكَِّتاَب ابِّ

النص، إذ أن احلكم الذي يستنبط من املنزل هو حكم ابملنزل ذاته ألنه حكم وابالستنباط من  ابلنص
2مبعناه  . 

ُوا اَي أُْويلِّ األَْبَصارِّ ﴾﴿  بقوله تعاىل:ملسو هيلع هللا ىلص وأيضا  استدل على اجتهاد النيب   ،]2سورة احلشر: [ فَاْعَتربِّ
ملسو هيلع هللا ىلص ، والنيب األبصارد، وهي عامة يف حق أُويل فهذه اآلية هلا داللة واضحة على القياس واالجتها

3أعظمهم بصرية . 

 ملسو هيلع هللا ىلص: األدلة من احلديث النبوي

"َلْواَل َأْن َأُشقَّ َعَلى أُمَّيتِّ  أنه قال: ملسو هيلع هللا ىلصلنيب األكرم أما من حيث األحاديث فقد روي عن ا
َواكِّ عِّْنَد ُكلِّّ ُوُضوءي"أَلََمْرهُتُْم ابِّ  وتقديره، ملسو هيلع هللا ىلص . هذا يشري إىل أن األمر ابلسواك مرتوك إىل اجتهاد النيب لسِّّ

1وهلذا امتنع عن األمر به خمافة املشقة على الناس . 
                                                           

  .57ص م(،1950ه/1369)القاهرة: دار احياء الكتب العربية، د.ط،  ،ملسو هيلع هللا ىلص إجتهاد الرسولعبداجلليل عيسى،   1
  .408، ص2جم(، 200ه/1423، 1)بريوت: دار الكتب العلمية، ط فواتح الرمحوت،، عبدالعلي حممد بن نظام الدين 2 
  . 58، ص1، جيف أصول األحكاماإلحكام اآلمدي،  الدين سيد احلسن انظر: أبو 3
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ال أنه ال يدل على إ ملسو هيلع هللا ىلص يرد على هذا أنه ابلرغم من أن األمر ابلسواك مرتوك إىل تقدير النيب
تعاىل:  يائه يف قولهبعض أنبض لو فاجتهاده ابملعىن املتعارف عليه، فرمبا فوض هللا له األمر يف ذلك مثلما 

َذا عَ  َسابي ﴿ هَ  ْك بَِّغرْيِّ حِّ وحيتمل أيضا أن يكون احلديث إشارة  ،]39ة ص:سور [﴾  طَاُؤاَن فَاْمُنْن أَْو أَْمسِّ
ر الشعائ حكامإىل أمر إرشادي فحسب حيث قد يقول قائل أن األمر ابلسواك ال يندرج ضمن أ

 التعبدية، بل أنه من القضااي العامة املتعلقة ابلصحة.

تهاد املطلق، إذ كان له االج ملسو هيلع هللا ىلصوبذلك وجدان بشكل قاطع عدم قطعية الدليل على أن النيب 
 فيها من جهة ن يناقشأكن ليس فيها داللة واضحة على االجتهاد ابملعىن املتعارف عليه، فضال  عما مي

طق نمب كسائر الناس حيث تعامل مع قضااي الواقع من احلوادث كان ملسو هيلع هللا ىلص النيب السند. من املؤكد أن
 االجتهاد فيما ال نص فيه.

 اجتهاد الصحابة

وأما ما خيص جواز االجتهاد بني الصحابة وشروطه فهذا موضع خالف بني العلماء أهل السنة 
منع االجتهاد عن الصحابة إال يف حدود القضاء دون غريه،  –كما نقله اآلمدي   -حيث رجح بعضهم 
2عن ذاك املوقف ملسو هيلع هللا ىلصوبشرط غياب النيب  وجّوزه من  ملسو هيلع هللا ىلص من منع ذلك يف حياة النيب، ومن العلماء 

 بعده، وهذا ما نُقل عن أيب علي اجلبائي وابنه أيب هاشم.

شروط  بعده ضمنو ملسو هيلع هللا ىلص  وبذلك يتبني تعدد األقوال اليت جتيز للصحابة االجتهاد يف حياة النيب
 معينة واآليت يوضح األدلة اليت ُقدمت هبذا الصدد:

 :جتهاد الصحابةشواهد دالة على منع ا
                                                                                                                                                                                           

  .210ص ،4ج السابق:نظر: املرجع ا 1
  ؛80، ص4ج (،م1994 / هـ1414 ،2الكويتية، ط األوقاف وزارة)د.م:  الفصول يف اأُلصول، الرازي، بكر أبو علي بن أمحد  2
 .175، ص4ج، يف أصول األحكام  اإلحكام، اآلمدي الدين سيد احلسن أبوو 

 

 
. 
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 بعدة أدلة منها:ملسو هيلع هللا ىلص استدل املانعون الجتهاد الصحابة يف حياة النيب 

 قع.يذلك أن لميكن  يعد تعداي على مقام النبوة فال ملسو هيلع هللا ىلص ـ أن احلكم ابالجتهاد يف حياة النيب 1

طع ذلك فما بعلم قاو قيين الصحابة ميكنهم معرفة األحكام الشرعية بشكل ي ؛ملسو هيلع هللا ىلص ـ أنه يف حياة النيب 2
 اجلدوى من االجتهاد الذي يصنف ضمن العلم الظين؟

فقد كان الصحابة يرجعون إليه يف مسائلها وهذا مؤكد  ملسو هيلع هللا ىلصـ يف حال وقوع احلوادث يف حياة النيب  3
1ملسو هيلع هللا ىلصدون الرجوع إىل النيب لوا ابألدلة القاطعة الدامغة، فلو صح منهم االجتهاد لفع . 

 :شواهد دالة على جواز اجتهاد الصحابة

وبني يديه فلهم أيضا أدلتهم. فهناك  ملسو هيلع هللا ىلص وأما القائلون جبواز اجتهادهم خالل فرتة حياة النيب
األمور اليت يستلزم فيه االجتهاد مهما اختلف الزمان واملكان ومنها أمور القضاء وما شاهبه فيما يتعلق 

 أو عند حضوره بعد أخذ اإلذن منه، ملسو هيلع هللا ىلصغياب النيب  ع والتطبيق فال غىن عنه سواء يفبتشخيص الواق
طلب من عمرو بن العاص ملسو هيلع هللا ىلص وسواء خالل فرتة حياته أو بعدها. يستدل على ذلك ما روي أن النيب 

نعم، إن أصبت فلك أجران وإن "احلكم يف مسألة، فقال: أجتهد وأنت حاضر اي رسول هللا؟ قال: 
2"أجر واحدأخطأت فلك  . 

مما  ملتعارف عليهجتهاد االال تتصل اب مع توقريان حملتوى هذا احلديث إال أن هذا الشاهد املذكورو 
 يتطلب عمال ممنهجا يتوصل فيه اجملتهد إىل استنباط حكم شرعي.

هي ما ورد عن بعث النيب  ملسو هيلع هللا ىلص فمن أهم اآلاثر املتصلة ابالجتهاد ابلرأي خالل فرتة حياة النيب
ي إِّْن َعَرَض َلَك ": ملسو هيلع هللا ىلصبن جبل إىل اليمن ليكون قاضيا  هلم، إذ قال له النيب معاَذ ملسو هيلع هللا ىلص  َكْيَف تـَْقضِّ
ي بِّكَِّتابِّ اّللَِّّ قَاَل:  "َقَضاءٌ  ي بُِّسنَّةِّ َرُسولِّ اّللَِّّ  "فَإِّْن ملَْ جتِّْدُه يفِّ كَِّتابِّ اّللَِّّ؟"قَاَل: أَْقضِّ قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل: أَْقضِّ

                                                           
 . 144، ص4ج، يف أصول األحكام  اإلحكام، اآلمدي الدين سيد احلسن أبو 1
ابب: بيان  صحيحه،؛ ومسلم يف 108، ص9، ابب: أجر احلاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، جصحيحهأخرجه البخاري يف  2

 يف التبصرة ،هيتو حسن حممد. د: احملقق، الشريازي علي بن إبراهيم اسحاق أبو. )1342، ص3أجر احلاكم إذا اجتهد فأصاب، ج
  (.346، ص1ج،املستصفى، الغزايل حممد بن حممد حامد أبو؛ و 519، ص1ه(، ج1403 ،1ط، الفكر دار)دمشق:  الفقه أصول
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ُد رَْأيِّي اَل آُلو قَاَل: َفَضَرَب بَِّيدِّهِّ يفِّ َصْدرِّي َوقَاَل:  "ُسنَّةِّ َرُسولِّ اّللَِّّ؟يفِّ  فَإِّْن ملَْ جتِّْدهُ " احْلَْمُد "قَاَل: َأْجَتهِّ
ي َرُسوَل هللا 1"ّللَِِّّّ الَّذِّي َوفََّق َرُسوَل َرُسولِّ اّللَِّّ لَِّما يـُْرضِّ . 

ند على النص مل يست دثةاحلا يؤكد ذلك بشكل قاطع ال لبس فيه إىل أن االجتهاد املذكور يف هذه
 فض لقضاء يفاصوص الشرعي بل هو نتاج اجلهد فيما ال نص فيه. قد حيتج البعض على أنه ورد خب

ك و إىل غري ذلأنبوية  آاثرو املنازعات والفصل فيها سواء ُت ذلك ابالستناد إىل النص الشرعي من قرآن 
لى ضرر يف عيرتتب  د القتوى فهو خمتلف ألنه يف حال عجز القاضي عن إجياد احلكم يف النص. أما الف

ن حال العجز ع خرى يفأُ لية حال امتناع املفيت عن السري قدما فيه أو قال ابالحتياط أو أّي وظيفة عم
لفتوى اهاد يف الجتاحتصيل احلكم الشرعي من النصوص. فلذلك فإن قياس االجتهاد يف القضاء على 

 دي.ا يتطلب وجود دليل منفصل يسمح ابلتعيدل على إلغاء اخلصوصية يف األول مم

، ملطلب الكبرياثل هذا مبات ومثة أمر آخر أن رواية معاذ تُعد من أخبار اآلحاد اليت ال جتزئ إلث
ه أبثر واحد م إثباتن يتأألن االجتهاد أصل أساس يتوقف عليه خمتلف الفروع الفقهية فال يصح عندان 

 مصنف ضمن اآلحاد الظنية الثبوت. 

 ملسو هيلع هللا ىلص: تهاد الصحابة بعد وفاة النيباج

حيث كثر  ملسو هيلع هللا ىلصمن املتواتر الذي ال لبس فيه أن الصحابة اجتهدوا اجتهادا كبريا بعد وفاة النيب 
جتدد تطلب ذلك مع اتساع رقعة الدولة و اآلاثر واملنقوالت هبذا الصدد، السيما أن احلاجة والضرورة 

جلية. فقد ورد أن الذين حفظت عنهم الفتوى من احلوادث اليت يرد فيها آايت أو أحاديث صرحية 
2الصحابة بلغوا مائة ونيفا  وثالثني ما بني رجل وإمرأة  . 

                                                           
 دار )مصر: مسندهيف ، الرتكي احملسن عبد بن حممد الدكتور: احملقق، الطيالسي اجلارود بن داود بن سليمان داود أبو :أخرجه  1

  .454، ص1، ابب: أحاديث معاذ بن جبل، ج(م1999 / هـ 1419 ،1، طهجر

)بريوت: دار ، يف أصول األحكاماإلحكام أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطيب، احملقق: أمحد حممد شاكر،  2
 .بعدها وما 78، ص5، جد.ط، د.ت( اآلفاق اجلديدة،
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عند اضطرارهم ملسو هيلع هللا ىلص فال خيتلف اثنان على أن الصحابة طبقوا أمر االجتهاد بعد وفاة النيب األكرم 
ريح املورود عن ميمون لذلك، حيث ورد نوعا من االجتهاد املمزوج ابلشورى وهذا ما دل عليه النص الص

بن مهران من أن أاب بكر كان إذا ورد عليه اخلصم رجع إىل القرآن، فإن كان جيد فيه ما يقضي بينهم 
يف ذلك األمر أثرا قضى هبا، فإن أعياه كان خيرج ويسأل  ملسو هيلع هللا ىلصلم من النيب قضى به، وإن مل جيد ذلك وع

ء، فإن أعياه أن جيد فيه أثرا نبواي شريفا قد قضى يف ذلك يف شيملسو هيلع هللا ىلص  املسلمني إن كان الرسول األكرم 
. وما هذا إال نقطة يف حبر الشواهد 1مجع خيار الناس الستشارهتم؛ فإذا اجتمع رأيهم على أمر قضى به

 .ملسو هيلع هللا ىلص الدالة على اجتهاد الصحابة بعد النيب

الجتهاد ن هذا ام ألال شك أن اجتهاد الصحابة رمحة لألجيال القادمة الذين جاءوا من بعده
فكر يت فقيه ويتَيبعد أن ملستشكل البذرة األوىل للفقهاء يف منهجية الرأي واالستنباط، وإال لكان من ا

 يف التشريع إال ابلنص الشرعي الصريح من القرآن واحلديث النبوي. 

جيدر اإلشارة هنا أن الصحابة مل يستندوا يف اجتهادهم على األساليب االستداللية اليت انتهجها 
من بعدهم وذلك ألهنا كانت تلقائية ذات طبيعة فراسية تعمل على اقتناص املطلوب مباشرة  اجملتهدون

بعد التأمل ومشاورة أهل الرأي يف أغلب األحيان. انتقل هذا احلال من الصحابة إىل التابعني فواصلوا 
اجتهاد قائم على مسرية االجتهاد إال وأنه مع مرور الزمن وتعاقب األجيال تلو األجيال دعت احلاجة إىل 

االستدالل ابلتفكري حىت وصول مسرية االجتهاد إىل القرن الرابع اهلجري وهو وقت عرف فيه بتكاثر 
، وحيزن القول أن األمر تفاقم إىل النزاعات 2اآلراء واملذاهب نتيجة ظهور اخلالف واجلدل يف علم الفقه
شكل مطلق فساد لعدة قرون جوا من التقليد واحلروب مما دفع أهل العلم إىل سد ابب الرأي واالجتهاد ب

ولكن يستفاد من هذه  .الفقهي بني الفقهاء وغريهم من الناس مع إغفال احلاجة املستمرة إىل االجتهاد
 النظرة التارخيية أن الصحابة حقا ورد عنهم االجتهاد بشكل قاطع ال جمال للشك فيه.

                                                           
م(، 2005ه/1426، 1)بريوت: دار اجليل، ط ،حجة هللا البالغةانظر: شاه ويل هللا الدهلوي، حققه وراجعه: السيد سابق،   1

  .941، ص1ج
نقل من ذُكر أنه منذ حوايل منتصف القرن األول إىل أوائل القرن الرابع اهلجري ظهر ما ال يقل عن تسعة عشرة مدرسة فقهية. )  2

إقبال،  حممد من الكتاب: /http://yahya-mohamed.blogspot.myالبحث: اإلجتهاد وأدلته عند أهل السنة، ليحىي حممد، 
 (.190-189ص، جتديد التفكري الديين يف اإلسالم

http://yahya-mohamed.blogspot.my/
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 فرتات منو مسرية االجتهاد عند أهل السنة وانغالقها املطلب الثاين:
، كريةاحة الفالس واسعة هيمنت على ظهر يف القرون الذهبية للفقه اإلسالمي حركة اجتهاد

اك فاحتا سية آنذلسيااوحتديدا بعد أن اجتاز مراحل التأسيس األوىل، وذلك بدعم واضح من السلطة 
 :احلراك االجتهادي أال ومها اجملال أمام ظهور تيارين متعاكسني ضمن

، سومالك بن أن فعي،ـ تيار أصحاب احلديث الذي تبناه كبار الفقهاء تالميذهم وأتباعهم كالشا1
 .وأمحد بن حنبل، واحلسن البصري، وغريهم

 .رلتيااـ تيار أصحاب الرأي يف العراق وغالبا يعد أيب حنيفة وأتباعه رواد هذا 2

أيضا أوالئك الذين تشددوا يف األخذ بفقه أهل البيت ورواد مع وجود هاذين التيارين ظهر 
عليهما رمحة هللا. كل ذلك أدى إىل حرية لدى العامة مما دفع  –أوالئك اإلمامان الباقر والصادق 

ابملنصور الدوانيقي أن يطلب من فقهاء عصره أن يقوموا بتأليف كتب توجز أقواهلم الفقهية ونتيجة لذلك 
ن أنس بتأليف كتابه الشهري )املوطّأ(. وبعد وفاة املنصور سار القادر على نفس النهج األمر قام مالك ب

حيث طلب من أربعة فقهاء تصنيف كتب يف الفقه على مذاهبهم مما أظهر املذاهب الفقهية األربعة 
مجاع املوجودة إىل يومنا احلاضر. وبعدها سّد ابب االجتهاد عند السنة لقرون مديدة طويلة جممعني ابإل

1على االقتصار بعد ذلك بعدم األخذ مبا هو خارج املذاهب األربعة . 
فبعد هذه النقطة يف التاريخ اإلسالمي تغري مسار االجتهاد متثَّل يف االلتزام بقواعده اليت وضعت 
يف مراحله األوىل من دون طرح لقواعد جديدة، حيث وصل إلينا منهم يف عصران احلايل بعض األساليب 

ة ومنها القياس، واملصاحل املرسلة، واالستحسان، وسّنة الصحايب، وغريها مما أوجدت يف عصر املتبع
الفقهاء األربعة. ومما تقدم ذكره أن ظروف ذاك العصر تطلبت ظهور االجتهاد وتنميتها لتلبية احلاجة إىل 

ثوان الزمن أن تكون احلاجة احللول، فاأَلْوىل يف هذا زماننا هذا املليء ابلتقلبات والتطورات اليت تسارع 
إىل االجتهاد أعظم من أي وقت سبق مع تبدُّالت مل تشهدها ظروف الفقهاء األولني ممّا يؤكد على أن 

                                                           
(، م1999ه/ 1419، 1ط ، )بريوت: مؤسسة الدولة،االجتهاد والتجديد يف الفقه اإلسالميأنظر: حممد مهدي مشس الدين،    1

 .66ص
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ات العصر ليست هي السبب يف فتح ابب االجتهاد، وإاّل ملا ُت االمجاع على غلق ابب االجتهاد  تغريُّ
 .بقوة السياسة

ا تلك اقتضته سبابلداين أن فتح ابب االجتهاد جاء ألوبناء على ما سبق يتبني للقاصي وا
 .املرحلة، كما أن أغلقه له أسباب سياسية أوجدهتا السلطة وقتئذ

 املبحث الثاين:

 ظهور االجتهاد عند الشيعة: احملاوالت األوىل للقياس وتداعياهتا
يهان اثنان  ر فقتطو ك الالقياس وهو أول وسيلة اجتهادية انتهجها املنهج اجلعفري الشيعي ولذل

 صر الذي ظهراأن الع ك إذكبريان أال ومها:  ابن عقيل و ابن اجلنيد. وقد تعجب بعض الباحثني من ذل
 ضا االستحساننتقد أيابل  فيه كان وقتا كثر فيه األخبار والرواية بينما مل ينتقد فيه القياس فحسب

 والرأي وسائر األساليب االجتهادية.

أصحاب األئمة عملوا هبذه الوسيلة االجتهادية كما نُقِّل، بينهم من فقد كان هناك مجاعة من 
ُعرف بقوة الواثقة واجلاللة، كما ورد عن الشريف املرتضى أّن رواة من الشيعة أخذوا ابلقياس يف الشريعة 

1أمثال يونس بن عبد الرمحن والفضل بن شاذان . 
ل ابلقياس وسائر صور االجتهاد الظيّن وأما غريهم من األولني فقد تواتر أهنم امتنعوا عن العم

فيما ال نّص فيه، من بينهم املرتضى واملفيد والطوسي ممن يعدون من بني املنظرين للفكر الشيعي يف 
عصر الغيبة. مع أتكيدهم القاطع على حترمي القياس وغريه من األساليب االجتهادية املعروفة. جيدر 

االجتهاد يف ذاك الزمان ابعتبارها متعلقة ابلقواعد الظّنية مما  لفظة إلشارة أن علماء الشيعة مل يقرواا

                                                           

نشر دار القرآن ، )قم: جمموعة رسائل الشريف املرتضى تقدمي وإشراف أمحد احلسيين،إعداد مهدي الرجائي، ، الشريف املرتضى  1
، )طهران، لفوائد الرجاليةاملعروف اب، حبر العلومرجال السيد الطباطبائي، وحممد مهدي  ؛255، ص1(، ج هـ1405، د.طالكرمي، 

  .185، ص3جش(،1363، 1ط ،مكتبة الصادق
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ميارسها علماء أهل السّنة. يكفي النظر يف قول الطوسي املصرح يف )عّدة األصول( فقد قال أّن من 
1احملظور األخذ ابالجتهاد والقياس فهما ليسا دليلني يف الشريعة 2بل عدمها من الظّن يف الشريعة   . 

يال العملية لشيعة حهاء ايتبني لنا أن يف ابدئ ذي بدء كان هناك موقفني متمّيزين لفقومن ذلك 
هذا رعي أو ال، و كم الشابحل االجتهادية. املوقف األول يكتفي ابلظن املعترب شرعا  سواء كان هناك قطع

فالعمل بال ، الشرعي حلكمهو موقف الشيخ الطوسي. أما املوقف الثاين فهو يؤّكد على ضرورة العلم اب
ّص اي اليت ال نن القضادا عوقد يسأل أح قطع غري مستند إىل مربّر شرعيوهذا ما تبناه الشريف املرتضى.

 لعقل.اوهي مبنية على قطعيات  فهذه قد عوجلت معاجلة  أخرى تسمى األصول العملية

 االجتهاد يف السنة الشريفة وما بعدها من طرق الشيعة اإلماميةاملطلب األول: 
أما نشأة االجتهاد كمصطلح ومفهوم لدى الفقهاء الشيعة فيختلف ذلك عن االجتهاد و 

املعروف لدى أهل السنة وذلك بسبب امتداد عصر النص لدى الشيعة اإلمامية بوجود األئمة األكارم 
روي فانتفت احلاجة الستنباط احلكم الشرعي ألن اإلمام كان ميثِّّل االمتداد الشرعي للرسالة مصداقا ملا 

إين اترك فيكم الثقلني: كتاب هللا؛ وعرتيت، أهل بييت، ما إْن متسَّكتم هبما لن تضلوا ": ملسو هيلع هللا ىلصلنيب اعن 
3"بعدي أبدا ، وإهنما لن يفرتقا حىت يردا علّي احلوض . 

فمن أكثر عالمات التباين بني الشيعة اإلمامية وبني أهل السنة هي التزام األول ابلنّص التزاما ال   
لقد عرف عن اإلمام علي رضي هللا عنه وكرمه أنه كان رئيس مدرسة النّص بينما كان يف حياد عنه؛ 

، وهذه كانت البذرة األوىل اليت 4الذي كان معروفا أنه رئيس مدرسة الرأيالفاروق مقابل ذلك عمر 
 انبثقت عنها اخلطوط العريضة للمذاهب الفقهية املتنوعة. 

                                                           
 .665، ص2ج، (ش1376ه/1417، 1، ستارة، طقم) عدة األصولاألنصاري القمي،  حممد رضا: أبو جعفر الطوسي، حتقيق  1

  .35، ص27ج، ه(1414، 2ط قم، -)مهر ،وسائل الشيعةاحلر العاملي، حتقيق: مؤسسة آل البيت عليهم السالم،  2

احلديث متواتر عند العامة واخلاصة حسب ، ابب حترمي احلكم بغري الكتاب والسنة، 34، ص27ج ،وسائل الشيعةاملي، احلر الع 3
 . رواية احلّر العاملي لذلك

 .290، ص1(، جم2001/هـ1422 ،5، طوهبة مكتبة، )د.م: اإلسالمي التشريع اتريخ، القطان خليل بن مناع: ظران  4
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االجتهاد ما هو إال مصطلح سين ابمتياز وذلك  لذلك فكل ابحث منصف جيد أن مصطلح  
ه حيث يعتربون ل السنةى أهألنه مبين على األخذ ابلقياس وابلرأي وغري ذلك من األساليب املعروفة لد

كل من   ول وهلةء ألمن ضمن مصادر التشريع. وعلى هذا فكلما طرأ ذكر مصطلح االجتهاد برز للمر 
يعية الفقهية الش  الكتبّم يفليب االجتهادية ما القى الكثري من ذالقياس واالستحسان وغريمها من األسا

تبني من ي كما يالرأو مفهوما  ومصطلحا ، والشواهد دالة على خمالفة أهل الشيعة لألخذ ابلقياس 
 :االقتباسات التالية

 يعلم، وَمْن َمْن أفىت الناس برأيه فقد دان هللا مبا ال أنه قال: "عن اإلمام الباقر رمحه هللا لقد نُقل
1"دان هللا مبا ال يعلم فقد ضاّد هللا، حيث أحّل وحّرم يف ما ال يعلم . 

إن أصحاب املقاييس طلبوا العلم ابملقاييس فلم وي عن اإلمام الصادق رمحه هللا: "ومن ذلك ما رُ 
2"تزدهم املقاييس من العلم إالّ بـُْعدا ، وإن دين هللا اليصاب ابملقاييس . 

العاملي الباب السادس من أبواب صفات القاضي هلذا األمر فقد ذكر فيه أكثر  وقد أفرد احلرّ 
3من مخسني حديثا  عن املعصومني يف ذّم القياس والرأي واالجتهاد وغريها من الطرق الظنية يف االستنباط  

وكان من شدة رفض األخذ ابالجتهاد لدى الشيعة اإلمامية أنه ُت أتليف جملدات ومصنفات   
 : ذمه كما يف اآليتوكتب يف

 .ـ الرّد على عيسى بن أابن يف االجتهاد، إلْساعيل النوخبيت1
 .ـ النقض على ابن اجلنيد يف اجتهاد الرأي، للشيخ املفيد2

 املدين.لفتح ن أيب ايم بـ الرّد على َمْن رّد آاثر الرسول واعتمد نتاج العقول، هلالل بن إبراه3

1األوائل والرّد على أصحاب االجتهاد والقياس، لعبد الرمحن الزبرييـ االستفادة يف الطعون على 4 . 

                                                           
  .42، ص27، وسائل الشيعة، جاملياحلر الع 1
2
  .43املرجع السابق: ص 

  .وما بعدها 35، ص27انظر: املرجع السابق: ج 3
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 حتديد مفهوم االجتهاد عند الشيعة املطلب الثاين:
ابلنظر إىل السالف ذكره حول املوقف الفقهي الشيعي جتاه االجتهاد فال مناص من حتديد   

ألصحاهبم، حيث أن حمور ذلك هو أن مفهوم هذا املصطلح بدقة على الوجه الذي رآه األئمة الكرام 
املرجع ملعرفة احلكم الشرعي هو النّص وبذلك فإن عملية استنباط احلكم من صلب النص هو املراد من 

استقصاء طرق كشف األحكام من الكتاب والسنة، فهو : "تهاد لدى الشيعة االثناعشرية فهواالج
 .2"استنباط للفروع

فال شك أن هذا الفهم لالجتهاد خيرجه عن الطور املراد منه وجيدر اإلشارة إىل أن لفظ االجتهاد هبذا 
الشكل مل يرد يف الكتب الفقهية الشيعية وإمنا جاءت أبلفاظ أخرى حتمل املدولوالت املوجودة يف الكتب 

رمحه هللا قوله ملعاذ بن عن األئمة ومن ذلك لفظ الفتيا، ويستشهد بذلك ما ورد عن اإلمام الصادق 
بلغين أنك تقعد يف اجلامع فتفيت الناس، قلت: نعم، وأردت أن أسألك عن ذلك قبل "مسلم النحوي: 

أن أخرج، إين أقعد يف املسجد، فيجيء الرجل، فيسألين عن الشيء، فإذا عرفته ابخلالف لكم أخربته مبا 
ا جاء عنكم، وجييء الرجل ال أعرفه وال أدري َمْن يفعلون، وجييء الرجل أعرفه مبوّدتكم وحّبكم فأخربه مب

ل قولكم فيما بني ذلك، فقال يل: اصنع كذا،  هو فأقول جاء عن فالن كذا، وجاء عن فالن كذا، فأُدخِّ
 .3"فإين كذا أصنع

اجلس يف مسجد املدينة وأفتِّ "ونقل أيضا عن اإلمام الصادق رمحه هللا قوله ألابن بن تغلب: 
 .4" أن يرى يف شيعيت مثلكالناس؛ فإين أحبّ 

علينا إلقاء "ورد أيضا عن اإلمامني الرضا والصادق رمحهما هللا تعال بلفظ متقارب أهنما قاال: 
1"األصول، وعليكم ابلتفريع . 

                                                                                                                                                                                           
مؤسسة النشر د.م: ، )رجال النجاشيالشيخ أيب العباس أمحد بن علي النجاشي،  حتقيق: السيد موسى الشبريي الزجناين،  1

  .152و 440و 32ص ه(.1418، 6اإلسالمي، ط
 ، د.ط، د.ت(،جلماعة املدرسني يف احلوزة العلمية بقم مؤسسة النشر اإلسالمي التابعةد.م: )، االجتهاد والتقليدرضا الصدر،  2

 .26ص

 .148، ص27، جوسائل الشيعةاحلر العاملي،   3
 .291، ص30املرجع السابق، ج 4
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ي منط استنباط بارة عناك عومن السالف ذكره يتبني أن االجتهاد املتعارف عند عموم فقهاء الشيعة آنذ
و ذلك غالبا ه تبع يفع املم وذلك ألجل التوصل إىل احلكم الشرعي. وكان الطابتوسَّل به أصحاب اإلما

ون دلنص من فهم اواحلديث والرواية مع جعل اهتمام خاص للجانب التطبيقي يف احلكم و  السماع
اد ابلعلم االجته من ا النوعور الالحقة. يصح أن يوصف هالتنظري االستداليل الذي انتشر يف العص

 .املستند على النصّ البديهي 

ناء على بعض الرواايت اليت وردت عند فقهاء الشيعة فقد ُت االعتماد عليها إلجياد بعض بو 
القواعد املنهجية الستنباط احلكم الشرعي يف حماولة البراز املنهج الصحيح لالستنباط مغايرا حلركة 

سالم القرآن واحلديث اهتماما خاصا االجتهاد ابلرأي؛ إذ أوىل أئمة أهل البيت عليهم رضوان من هللا و 
ما "رمحه هللا أنه قال:  عن اإلمام الصادقوحدان للتشريع بناء على منقول معتربا إايهم مها املصدران األ

2"من شيء إال وفيه كتاب أو سنة  . والرواايت األخرى.

 الشيعة: اإلشكاالت املرتتبة على كلٍّّ من مفهوم االجتهاد ومصطلحه لدى املطلب الثالث

 ـ اإلشكاالت املرتتبة على االجتهاد مفهوماً ومصطلحاً 1
ال شك أنه يوجد مثة تباين بني التشجيع على ترك االجتهاد والتمسك ابألثر النبوي وبني املفهوم 
الذي محله مصطلح، حيث سار فقهاء الشيعة يف القرن اخلامس معتمدين على الرواايت واألحاديث يف 

ة، فما لبثوا أن وجدوا أنفسهم يف مرمى السنة من نقد وجتريح ملدرستهم الفقهية اليت تبيان املسائل الفقهي
ما كانت إال كّما  مرتاكما  من الرواايت واألحاديث. هذا األمر كان احملفز وراء أتليف كتايب )اخلالف( 

ن وسد الذرائع و)املبسوط( حيث ذُكِّر فيهما أن االستدالل احلي بديل للفقه عن األساليب االجتهادية م
ومصاحل مرسلة وقياس. هذا فتح الباب أمام الفقيه إدريس لإلحبار فيه بعد عصر املقلِّّدة. وتبعا لذلك 
ظهرت مثة إشكال آخر أال هو اختار كتاب )احملقِّّق احللي لطرق االستنباط( مصطلح )االجتهاد( ـ إذن 

صطلح كان مرتبا أبفكار سلبية مذمومة فهذا االستعمال للمصطلح أقرب إىل ما توصلنا إليه حيث أن امل
                                                                                                                                                                                           

  .41، ص18، جاملرجع السابق  1
  .47، ص1م(، ج2005ه/1426، 1، )لبنان: دار املرتضى، طصول الكايفأحممد بن يعقوب الكليين،  2
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لدى عامة الشيعة حيث جتذر يف األذهان ما قاله املفيد وابن إدريس واملرتضى والصدوق والطوسي، ويف 
 .اآلونة نفسه كانت الرواايت واألحاديث ماثلة للعيان

لواعية لقد كان مصطلح االجتهاد حمموال مبدلوالت املصطلح األول وهذا هو استنتاج القراءة ا
لبداايت تشكُّل مفهوم االجتهاد وتطبيقاته يف فقه الشيعة حيث كتب يف هذا الكثري ومن ذلك ما ورد 

بذل اجلهد يف : "يف )احملقِّّق احللي يف تبيان حقيقة االجتهاد( فنقتبس منه اآليت: وهو يف عرف الفقهاء
تخراج األحكام من الشرع ، وهبذا االعتبار يكون اس"استخراج األحكام الشرعية من أدلة الشرع

فإن قيل: يلزم ـ على هذا ـ أن يكون اإلمامية من أهل االجتهاد قلنا: األمر كذلك، لكن فيه … اجتهادا  
إيهام من حيث إن القياس من مجلة االجتهاد، فإذا استثين القياس كنا من أهل االجتهاد يف حتصيل 

1األحكام ابلطرق النظرية اليت ليس أحدها القياس . 
لة شاسعة نيد محن اجلتقتصر اسم املصطلح على هذا الفهم بل واملفهوم كذلك، حيث واجه اب مل

د مبفهومه الجتهامل ابعالرقعة من قبل تالمذته والذين جاؤوا من بعدهم وذلك ألنه أول فقيه شيعي 
ني اثن تيارين قتئذو الواسع يف الفقه الشيعي حيث رفضوا ما قام به ودحضوه. وعلى هذا فقد ساد 

 أساسيني يف أوساط الفقه الشيعي ومها على اآليت:
درها أدلتها ومصا رعية منالش : وذلك من خالل استنباط املسائلاألول: الفقه االستداليل أو التفريعي

اسعا يد انتقادا و بن اجلنااجه املعرفية. وقد كان أبرز رؤساء هذا التيار هم العماين وابن اجلنيد حيث و 
قى منهجه لزمن الرور األخذه ابلقياس وهي من األساليب االجتهادية إال أنه ومع موالذعا السيما 

(، املبسوط))اخلالف(، و تبه:اعتمادا وقبوال بعد حني. ومن أبرز فقهاء هذا التيار: الشيخ الطوسي يف ك
 )مسائليعة(، وول الشر  أصو)عدة األصول(، وأيضا السيد املرتضى يف كتبه: )االنتصار(، و)الذريعة إىل

 اخلالف(.
حيث يتم يف هذا املنهج النظر إىل الرواايت بوصفها فتاوى بعد الفقه املنصوص أو الروائي:  الثاين:

أو االستدل احليث أن الدليل األوحد هو النص الشرعي فقط. وكان من  متحيص السند من دون التفريع
                                                           

(، ص 1403، 1ايران: مؤسسة آل البيت عليهم السالم، ط-، )قممعارج األصول حتقيق: حممد حسني الرضوي، احملقق احللي،1
179.  
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)اهلداية( و)املقنع(، وابن اببويه يف كتابه أنصار ورواد هذا التيار الفقهي كل من: الصدوق يف كتابـَْيه 
املعروف برسالة ابن اببويه(، وكتاب واحد للشيخ الطوسي اْسه )النهاية( حيث كان آخر   –)الشرائع 

 .كتاب يف الفقه الشيعي ُت أتليفه وفق هذا املنهج
اججات احمللفظية و ال أن السجاالت دإن املتأمل املنصف للمنهج املتبع يف كل من التيارين جي

لروائي وص أو املنصاستهلكت كل من الفريقني حيث أدى ذلك إىل حجب التطور الطبيعي عن الفقه ا
( لوال التيار األول)تفريعي و الأ)التيار الثاين( فرمبا وصل إىل التطور الذي وصل إليه الفقه االستداليل 

 جية.ت املنهدداعلى احملات بينهما هذه املساجالت لسبب جوهري بديهي أال وهو اقتصار الفروق
التيارين  رق بني هاتني. الفواباينفبعبارة أخرى ال وجود للفوارق اجلوهرية بني التيارين خالف ما ُزعم من ت

ئفي وضوعي الالطاأمل املالت ال تعّد كوهنا خالفاتي اثنوية إذ قد تقع بني أصحاب الفريق الواحد. فبعد
وضيخ ذلك، باط. لتستنى طريقة واحدة يف أخذ الدليل واالجيد املرء أن كل من التيارين اعتمدا عل

وال مناط  ،يللمحقق احلل فلنقارن بني كتاب )مفاتيح الشرائع( للفيض الكاشاين وبني كتاب )الشرائع،
ث هو ذكر فعادة احملدِّ  عن إجياد نتيجة واحدة أال وهي اعتمادمها على نفس الطريقة يف االستنباط،

 وليون.عل األصما يفكيف مقدمة الكتاب وإن مل يفرز قواعده بعلم مستقّل  القواعد اليت اعتمدها 
النزاع بني الفريقني لفظي، وهو راجع إىل "يؤكد هذا كله من نقل عن السيد اخلوئي مقولته: 

1"التسمية، فإن احملدِّث ال يرضى بتسمية احلّجة اجتهادا ، وأما واقعه فكال الطائفتني تعرتف به . 
ما من مسألة فقهية إاّل ويستعان على استنباط حكمها "ند اخلراساين أنه قال: وروي عن اآلخو 

ببعض القواعد األصولية. وهذه القواعد قام اجملتهد جبمعها يف علم خاّص أْساه علم أصول الفقه. 
رار واألخباري واْن كان ال يقر بوجود هذا العلم، إال أنه يتناول قواعد هذا العلم ضمنيا  يف فقهه، على غ

2"اجملتهد، ويستهدي بضوئها يف استنباط األحكام . 

                                                           
-ش1317، )د.م: مؤسسة اخلوئي اإلسالمية، د.ط، )تقريرات حبث السيد اخلوئي( التنقيح يف شرح العروة الوثقىعلي الغروي، 1

 .12، ص1ه(، ج1413
 ، )شبكة اإلمامني احلسنني عليهما السالم للرتاث والفكر اإلسالمي،األصول كفايةاظم اخلراساين، انظر: ك 2

.WWW.ALHSSANAIN.COM  ،)468، ص1ج.  
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ارين، ني التيبالف خلذا يعترب أخذهم ابالجتهاد وبعلم أصول الفقه كعلم مستقل أهم نقطيت 
لدهر للفقه أبد ا كمِّّلنيمرين فاحملدِّث يرى أال يؤخذ ابالجتهاد وعدم صحته، بينما يرامها اجملتهد عنص

 سه يقوم بنفسدث نفإن احمليف إمتامه للعملية الفقهية. ولكن كما وجدان فوأنه ال غىن للفقيه عنهما 
 مستقّلة صورة غريبصول العملية الفقهية دون تسميته اجتهادا ، وذلك ألنه يبحث عن قواعد علم األ

ف ي هو حمور اخلالوبناء على ذلك فإن حجية الدليل العقل .حني سعيه وراء حتديد حكم شرعي ما
ة أنفي لى فرضيعناء بطالنه. لكن يسع القول هنا أن اخلالف ما هو إال خالف نظري فاحملدث يرى ب

ففقهاء  على ذلكل. و حال عدم الوصول إىل حكم يف القرآن أو احلديث فحينئذ يستند إىل حكم العق
 أو رت يف القرآنوقد ذك إال الشيعة يؤكدون ابلدليل القاطع أنه ما من مسألة من مسائل الفقه اإلسالمي

ريألصولينيار ااألحاديث املروية إال وقد فيها نّص يف أّي زمن كائن ما كان، حيث قام كب ن  املتأخِّّ
 .ابعتماد ذلك

 ـ جتدد االجتهاد عند الشيعة وحيويته2

يث ما فتئ زمان ح ت كلخالل األزمنة املديدة املتعاقبة استجاب الفقه الشيعي اإلمامي حلاجا
ستحداث طرق يث ُت احبه  لفكرية مما انعكس على املنهج الفقهي اخلاصأن واكب التطورات املعرفية وا

 .كز عليهاليت ارتاسية وآليات تتواءم مع املتطلبات بيد أهنا متصل اتصاال وثيقا ابملراجع الرئي

فقد كان الفقيه الشيعي يناقش وحياور آاثر سابقيه حيث التزم بذلك جل الفقهاء الشيعة كشرط 
فقهي الشيعي. أتملوا يف عدم حجية خرب الواحد عند الطوسي واملفيد إال بوجود أساسي يف النظام ال

1دليل عقلي يؤيد هذا اخلرب فتصلح حجيته وقتئذ  . 

وال خيتلف املتأمل املنصف أن رقعة اتساع التغاير والتجدد يف الفقه الشيعي اإلمامي أصبح كبريا 
ة وذلك إبجيادهم لألدوات االستداللية املستنبطة من بني معشر الفقهاء احملدثني أكثر من األزمنة السابق

                                                           
 ؛7ه(، ص1413، 1، )د.م: املؤمتر العاملي أللفية الشيخ املفيد، طصول الفقهأبالتذكرة ، حممد بن النعمان املفيدالشيخ ظر: ان  1
  بعدها.وما  86، ص1، جعدة األصولالطوسي، و 
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رحيق العلوم األخر وتوظيفها يف عملية البحث األصويل، حيث تولدت على أيديهم قواعد جديدة 
 استبدلت القدمي تبعا للموقع والزمن الذان حيّدان هذا.

ل ري من املسائلكث دلةاأل ومما أوجدوه هي السرية املتشرِّعية، والعقالئية حيث يعتربان من أهم
 مناقشة كافة ئية بعدلعقالمن خالل السرية ا االبتالئية واملستحدثة حيث يستدل على حجية خرب الواحد

حد؛ ته خبرب الوالى حّجيعالل اآلايت القرآنية اليت تشري إىل حّجيته، وبعد التوصل إىل استحالة االستد
 ظواهره؛ لة ذلك حّجيةمجدل هلا ابلكتاب ومن وهناك أمور أخرى يستحيل أن يست .للزوم الدور احملال

ها إمكانية جرب  مناقشة ة معوذلك للزوم الدور احملال كذلك. وعلى النقيض فقد أبطلوا الشهرة الفتوائي
 وم. ي املعصن رأعللسند الضعيف، وكذلك أبطلوا حجية اإلمجاع إال يف حالة واحدة وهي للكشف 

 ـ نظرة يف تطّور االجتهاد3
اض لة املخن مرحأاستعراض ما سبق يف معرفة نشأة االجتهاد عند كل من فال شك ومن خالل 

 بقني األولنيير للسامغا يف تقبل االجتهاد يف األوساط الفقهية أوجدت إشكاالت ساعدت يف تبلور فهم
 الستفهام لدىاة غرزة إاثر و ووعي جديد ملتطلبات الفقه اإلسالمي من اجلدة يف طرح التساؤالت الفقهية 

مور غائبة دان احللول ألملا وج ذلك البشرية مما جيدر ابملتأمل أن يقم احرتاما هلذه اجلهود فرمبا لو مل تثر
من  ليت طرحها كلارتاثية وال عن األولني وعلى ذلك فما يسع للمرء إال أن يتأمل يف التعريفات املعاصرة

 آنذاك. شأتنكاليات اليت فقهاء السنة والشيعة االجتهاد حيث يعيننا ذلك على تفهم اإلش

فابتداء ابلسنة قام علماء األصول بتعريف االجتهاد على أنه الظن ابحلكم الشرعي. وقريٌب من 
1"استفراغ الوسع يف حتصيل العلم أو الظّن حبكم شرعي"هذا التعريف هو ما قاله الشاطيب:  بينما قام  .

ظن بشيء من األحكام الشرعية على وجه استفراغ الوسع يف طلب ال" :اآلمدي بتعريف االجتهاد أنه
 .2"حيّس من النفس العجز عن املزيد عليه

                                                           
 ،1، طعفان ابن دار)د.م:  املوافقات،، سلمان آل حسن بن مشهور عبيدة أبو: احملقق، ابلشاطيب الشهري ،موسى بن إبراهيم 1

 .72، ص5(، جم1997 /هـ1417
 . 162، ص4ج ،، اإلحكام يف حصول األحكامآلمديا 2
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فاالجتهاد . 1"حتصيل احلجة على احلكم الشرعي" :عن االجتهاد أنه قال اآلخوند األصفهاينو 
هبذا املعىن املعىن األخري بعيد كل البعد عن إنكار احملّدثني له ألن هذه الطريقة يف االجتهاد هي نفس 
طريقة إقامة احلجة على احلكم الشرعي، لكن على النقيض تضمنت بعض التعريفات األخرى الواردة يف 

 الفقه الشيعي عن االجتهاد لفظة )الظن( وكذلك عند عوام الشيعة، فمن مجلة ذلك ما قاله العالمة
ية الشرعية على وجه استفراغ الوسع يف النظر يف ما هو من املسائل الظن"احلّلي يف تعريف االجتهاد أنه: 

2"ال زايدة فيه . 
رود )الظن(  ك ألن و وذل فيجدر املالحظة أن هذا التعريف تعّرض لإلنكار من الفقهاء املتأخرين

ما  ر للظن وإمناي اعتباأقدم يكلمة  يف هذا التعريف حمل طعن استنادا إىل أن النظام الفقهي الشيعي ال 
 واألحاديث. جاء يف الشرع من حجج متواترة من القرآن 

 

 خالصة البحث
متجددة مما  مستمرة ة بلمع تباين التعرفات إال أن من أهم خصال االجتهاد أنه عملية غري راكد

رسالة  حىت يف ه أوأن تنحصر يف ورقة حبثية كهذ جيعل احلديث عن مفهوم االجتهاد وحكمه قاصرة
ه ما دام ثيث فير احلالبحث املستمعلمية أكادميية مستفيضة، فكون االجتهاد عملية متجددة يتطلب 

فهذا  لرغم من ذلككان. ابوامل يدّب احلركة الفكرية فيه فكرية قابلة تفاعال وجتديدا مع احتياجات الزمن
حور حول ثني تتملباحاالعمل املتواضع يلخص إىل استنتاجات مفيدة للمتأمل وملن َييت من بعد من 

 :النقاط الواردة الآلتية

                                                           
، )قم: مؤسسة آل هناية الدراية يف شرح الكفاية احملقق: مؤسسة آل البيت عليهم السالم إلحياء الرتاث، ،األصفهاينحممد حسني  1

 .42، ص1البيت عليهم السالم إلحياء الرتاث، د.ط، د.ت(، ج
 . 240(، ص1986ه/1406، 2، )بريوت: دار األضواء، طمبادئ الوصول إىل علم األصوللعالمة احللي، ا  2
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ائع الفكرية والسياسية على االجتهاد عن أهل السنة أتثريا واضحا حيث القى اهتماما  ـ لقد أثر الوق1
كبريا لدرجة أنه اعترب مصدرا من مصادر التشريع فها قد ُت استحداث آليات اجتهادية منها القياس، 

 .لك من املفاهيم القائمة على السليقة العقلية الفكريةاالستحسان، والقول ابلرأي، وغري ذو 

يعترب مصطلح االجتهاد ومدلوله ومفهومه مجيعا مواضع خالفية بني املوقف السين وبني املوقف  ـ2
الشيعي اإلمامي، حيث ينبثق من ذلك فروعا من التمايزات املعرفية، كان مهد ذلك إابن الفرتة النبوية 

رضي  اإلمام علي متجسدا مبدرسة الرأي ورائدها الفاروق عمر املعروف مبدرسة الرأي وابملقابل مدرسة
 .هللا عنه وكرمه املتجسد يف مدرسة النص

من األئمة واتبعيهم وقفة الرجل الواحد ضد االجتهاد ابلرأي وضد اعتباره ـ وقف عموم أهل البيت 3
 .مصدرا للتشريع حيث اجتهدوا فكراي يف حفظ الشريعة من هول األهواء الشخصية

د مها خصاالن من خصائل 4 الفقه الشيعي اإلمامي حيث ُت محل مسؤولية التغيري ـ احليوية والتجدُّ
العملي من خالل أتصيل ركائز الشريعة مبعايري حمددة فتم بناء على ذلك إعادة قراءة حتليل جزئيات 

 .األدلة الشرعية، وذلك مغاير ملا كان لدى الفقهاء السنة إابن سّد ابب االجتهاد يف عصر القادر

ملدرسة الفقهية الشيعية اختالفا يف حتديده مما أدى إىل ظهور تيارين ومها ـ القى مصطلح االجتهاد يف ا5
يف آليات القول،  ار منهجه إال أن االختالف احنصرالتيار الفقه االستداليل وتيار الفقه الروائي ولكل تي

دم ولكن املضامني واملتون الرئيسة كانت هي ذاهتا بني التيارين وإن أُظهر خالف ذلك مما نتج عن ع
 .الوعي هذا انعكاسا على الواقع الفقهي الشيعي

ـ اإلشكاليات التارخيية هي ما حتدد مالمح حماوالت إعادة صياغة مصطلح االجتهاد حيث لو جنحوا 6
يف تغيريها ألدى ذلك إىل نتائج جذرية مغايرة يف العصر احلاضر وما بعدها، لكن ينتفي القلق عن ذلك 

 .متحجرة يف املسائل التارخيية غري املمكنة تعديلهاحاليا نظرا ألهنا أصبحت 
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ويف ختام هذه الورقة البحثية فقد وجدان جليا أن الفهم املتغاير لكل تيار هو نتاج اخلالف الذي 
قام حول مسألة االجتهاد حيث أنه ُوجد أن معظم اخلالفات كانت خالفات النظرية استهلكت كمادة 

مناص عنه يف املسائل النظرية ليس بني الفقهاء فحسب وإمنا مع الفقيه  والتباين، وهذا مما ال لالختالف
نفسه بني زمن وآخر دام أن زمن حبثه هو زمن مديد وأمصار متعددة كما كان احلال مع اإلمام الشافعي 

 وهللا أعلم ابلصواب. –رمحه هللا تعاىل 

 

 


