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(5)Ijtihad and its divisions  

 ( االجتياد واقسامو 5)

 اقساـ االجتياد مف حيث االجتياد المطمؽ والمقيد ، والصحيح والفاسد

 االجتياد 
االجتياد لغة: بذؿ الوسع والطاقة، وال يستعمؿ إال فيما فيو جيد ومشقة، 

 يقاؿ: اجتيد في حمؿ الرحى .
في األدلة الشرعية الستنباط بذؿ الوسع في النظر »وفي االصطالح: 

 « .األحكاـ الشرعية
 وقد اشتمؿ ىذا التعريؼ عمى الضوابط اآلتية :

أف االجتياد ىو بذؿ الوسع في النظر في األدلة، فيو بذلؾ أعـ مف القياس؛ إذ  -أ
 القياس ىو إلحاؽ الفرع باألصؿ، أما االجتياد فإنو يشمؿ القياس وغيره.

 مف فقيو، عالـ باألدلة وكيفية االستنباط منيا؛ إذ أف االجتياد ال يجوز إال -ب
 النظر في األدلة ال يتأتى إال ممف كاف أىاًل لذلؾ.

أف االجتياد قد ينتج عنو القطع بالحكـ أو الظف بو، وذلؾ ما تضمنو قيد  -جػ
 "الستنباط".

وقد تضمف قيد "الستنباط" أيًضا بياف أف االجتياد إنما ىو رأي المجتيد  -د
ياده، وذلؾ محاولة منو لكشؼ حكـ اهلل، وال ُيسمى ذلؾ تشريًعا؛ فإف التشريع واجت

 ىو الكتاب والسنة، أما االجتياد فيو رأي الفقيو أو حكـ الحاكـ.
 

 أقساـ االجتياد
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ينقسـ االجتياد إلى أقساـ متعددة، وذلؾ باعتبارات مختمفة، وبياف ذلؾ كما 
 يأتي:

ى أىمو إلى اجتياد مطمؽ واجتياد مقيد. وفي ىذيف أواًل: ينقسـ االجتياد بالنظر إل
 القسميف تجتمع أقساـ المجتيديف اربعة  ، وىي:

 -صمى اهلل عميو وسمـ  -مجتيد مطمؽ وىو العالـ بكتاب اهلل وسنة رسولو  -أ
وأقواؿ الصحابة، يجتيد في أحكاـ النوازؿ يقصد فييا موافقة األدلة الشرعية حيث 

 كانت.
لذيف يسوغ ليـ اإلفتاء واالستفتاء، وىـ المجددوف ليذا الديف فيذا النوع ىـ ا

 القائموف بحجة اهلل في أرضو.
مجتيد مقيد في مذىب مف ائتـ بو، فيو مجتيد في معرفة فتاويو وأقوالو  -ب

ومأخذه وأصولو، عارؼ بيا، متمكف مف التخريج عمييا، مف غير أف يكوف مقمًدا 
ؿ، لكف سمؾ طريقو في االجتياد والفتيا، ودعا إلى إلمامو ال في الحكـ وال في الدلي

 مذىبو ورتبو وقرره، فيو موافؽ لو في مقصده وطريقو مًعا.
مجتيد مقيد في مذىب مف انتسب إليو، مقرر لو بالدليؿ، متقف لفتاويو، عالـ  -جػ

ذا وجد نص إمامو لـ يعدؿ عنو إلى  بيا، ال يتعدى أقوالو وفتاويو وال يخالفيا، وا 
 ألبتة.غيره 

بؿ نصوص إمامو عنده كنصوص الشارع، قد اكتفى بيا مف كمفة التعب والمشقة، 
 وقد كفاه إمامو استنباط األحكاـ ومؤنة استخراجيا مف النصوص. وىذا فيو نظر .

مجتيد في مذىب مف انتسب إليو، فحفظ فتاوى إمامو، وأقر عمى نفسو  -د
تاب والسنة عنده يكوف عمى وجو بالتقميد المحض لو، مف جميع الوجوه، وذكر الك

التبرؾ والفضيمة ال عمى وجو االحتجاج بو والعمؿ، بؿ إذا رأى حديثًا صحيًحا 
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مخالًفا لقوؿ مف انتسب إليو أخذ بقولو وترؾ الحديث، فميس عند ىؤالء سوى 
 التقميد المذموـ.

 ثانًيا: ينقسـ االجتياد بالنظر إلى المجتيد مف حيث استيعاُبو لممسائؿ أو
 اقتصاره عمى بعضيا إلى مجتيد مطمؽ ومجتيد جزئي.

فالمجتيد المطمؽ: ىو الذي بمغ رتبة االجتياد بحيث يمكنو النظر في جميع 
 المسائؿ.

نما بمغ   والمجتيد الجزئي ىو الذي لـ يبمغ رتبة االجتياد في جميع المسائؿ، وا 
 جاىؿ لما عدا ذلؾ.ىذه الرتبة في مسألة معينة، أو باب معيف، أو فف معيف، وىو 

وقد اختمؼ العمماء في جواز تجزئة االجتياد، والذي عميو المحققوف مف أىؿ العمـ 
 جوازه وصحتو .

 ينقسـ االجتياد إلى صحيح وفاسد
فاالجتياد الصحيح ىو الذي صدر مف مجتيد توفرت فيو شروط االجتياد 

  وكاف ىذا االجتياد في مسألة يسوغ فييا االجتياد.
االجتياد الفاسد، فيو: الذي صدر مف جاىؿ بالكتاب والسنة ولغة أما 

العرب، لـ تتوفر فيو شروط االجتياد، أو صدر مف مجتيد أىؿ لالجتياد لكنو وقع 
 في غير موضعو مف المسائؿ التي ال يصح فيو االجتياد .

الرأي ثالثة أقساـ: رأي باطؿ بال ريب، ورأي صحيح، ورأي ىو موضع »
 االشتباه.

 األقساـ الثالثة قد أشار إلييا السمؼ.و 
 فاستعمموا الرأي الصحيح، وعمموا بو، وأفتوا بو، وسوغوا القوؿ بو.

وذموا الباطؿ، ومنعوا مف العمؿ والفتيا والقضاء بو، وأطمقوا ألسنتيـ بذمو وذـ 
 أىمو.
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 والقسـ الثالث سوغوا العمؿ والفتيا والقضاء بو عند االضطرار إليو، حيث ال يوجد
منو بد، ولـ يمزموا أحًدا العمؿ بو، ولـ يحرموا مخالفتو، وال جعموا مخالفو مخالًفا 
لمديف، بؿ غايتو أنيـ خيروا بيف قبولو ورده، فيو بمنزلة ما أبيح لممضطر مف 

 الطعاـ والشراب الذي يحـر عند عدـ الضرورة إليو.
 

 شروط المجتيد 
 عمى التفصيؿوشروط المسألة المجتيد فييا وحكـ االجتياد 

 
 الشروط الالـز توفرىا في المجتيد فيمكف إجماليا فيما يأتي 

أواًل: أف يحيط بمدارؾ األحكاـ وىي: الكتاب والسنة واإلجماع والقياس 
 واالستصحاب، وغيرىا مف األدلة التي يمكف اعتبارىا.

وأف تكوف لديو معرفة بمقاصد الشريعة، والمعتبر في ذلؾ أف يعرؼ مف الكتاب 
السنة ما يتعمؽ باألحكاـ، ومعرفة الناسخ والمنسوخ، وأسباب النزوؿ، ومواقع و 

 اإلجماع والخالؼ، وصحيح الحديث وضعيفو.
 ثانًيا: أف يكوف عالًما بمساف العرب، ويكفي في ذلؾ القدر الالـز لفيـ الكالـ.
مؤوؿ، ثالثًا: أف يكوف عارًفا بالعاـ والخاص، والمطمؽ والمقيد، والنص والظاىر وال

والمجمؿ والمبيف، والمنطوؽ والمفيوـ، والمحكـ والمتشابو، واألمر والنيي. وال 
يمزمو مف ذلؾ إال القدر الذي يتعمؽ بالكتاب والسنة ويدرؾ بو مقاصد الخطاب 

 وداللة األلفاظ، بحيث تصبح لديو ممكة وقدرة عمى استنباط األحكاـ مف أدلتيا.
 المستطاع وأال يقصر في البحث والنظر. رابًعا: أف يبذؿ المجتيد وسعو قدر

 خامًسا: أف يستند المجتيد في اجتياده إلى دليؿ، وأف يرجع إلى أصؿ.
( ، فيذا الشرط راجع إلى ىذا 2وقد تقدـ بياف تحريـ القوؿ عمى اهلل بدوف عمـ )

 األصؿ.
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 فييا.سادًسا: أف يكوف المجتيد عارًفا بالواقعة، مدرًكا ألحواؿ النازلة المجتيد 
 الشروط الالـز توفرىا في المسألة المجتيد فييا فيمكف إجماليا فيما يأتي:

 أواًل: أف تكوف ىذه المسألة غير منصوص عمييا أو مجمع عمييا.
المشيور ، إذ جعؿ  -رضي اهلل عنو  -والدليؿ عمى ىذا الشرط حديث معاذ 

 االجتياد مرتبة متأخرة إذا لـ يوجد كتاب وال سنة.
منيج الصحابة رضي اهلل عنيـ النظر في الكتاب ثـ السنة ثـ اإلجماع ثـ وقد كاف 

 االجتياد ، ومعموـ أف االجتياد يكوف ساقًطا مع وجود النص.
محتماًل، قاباًل  -إف ورد فييا نص-ثانًيا: أف يكوف النص الوارد في ىذه المسألة 

إال في بني  ال يصميف أحد العصر: »-صمى اهلل عميو وسمـ  -لمتأويؿ، كقولو 
فقد فيـ بعض الصحابة مف ىذا النص ظاىره مف األمر بصالة العصر «. قريظة

في بني قريظة ولو بعد وقتيا، وفيـ البعض مف النص الحث عمى المسارعة في 
عمى  -صمى اهلل عميو وسمـ  -السير مع تأدية الصالة في وقتيا ولـ ينكر 

 الفريقيف ما فيـ.
المجتيد فييا مف مسائؿ العقيدة، فإف االجتياد والقياس ثالثًا: أال تكوف المسألة 
 خاصاف بمسائؿ األحكاـ .

رابًعا: أف تكوف المسألة المجتيد فييا مف النوازؿ، أو مما يمكف وقوعو في الغالب 
والحاجة إليو ماسة. أما استعماؿ الرأي قبؿ نزوؿ الواقعة واالشتغاؿ بحفظ 

كرىو جميور أىؿ العمـ واعتبروا ذلؾ  المعضالت واالستغراؽ في ذلؾ، فيو مما
 تعطياًل لمسنف وترًكا لما يمـز الوقوؼ عميو مف كتاب اهلل عز وجؿ ومعانيو .

إف أعظـ : »-صمى اهلل عميو وسمـ  -وقد استدؿ الجميور عمى ذلؾ بقولو 
 « .المسمميف جرًما مف سأؿ عف شيء لـ يحـر فحـر مف أجؿ مسألتو

 حكـ االجتياد عمى التفصيؿ
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أما حكـ االجتياد عمى سبيؿ اإلجماؿ، فالقوؿ بجواز االجتياد مذىب  -1
 الجميور، والذي عميو جماىير األمة أف االجتياد جائز في الجممة .

 واألدلة عمى ذلؾ كثيرة منيا:
اْلَقْوـِ  قوؿ اهلل تعالى: }َوَداُوَد َوُسَمْيَماَف ِإْذ َيْحُكَماِف ِفي اْلَحْرِث ِإْذ َنَفَشْت ِفيِو َغَنـُ  -أ

ـْ َشاِىِديَف * َفَفيَّْمَناَىا ُسَمْيَماَف{ ]األنبياء:   [ .87، 87َوُكنَّا ِلُحْكِمِي
دؿ قولو تعالى: }ِإْذ َيْحُكَماِف{ عمى أف داود وسميماف عمييما الصالة والسالـ حكما 
في ىذه الحادثة مًعا، كؿ منيما بحكـ مخالٍؼ لآلخر، ولو كاف وحًيا لما ساغ 

 فدؿ عمى أف الحكـ الصادر مف كؿ منيما اجتياد.الخالؼ، 
يؤيد ذلؾ قولو تعالى: }َفَفيَّْمَناَىا ُسَمْيَماَف{ إذ خص اهلل سميماف عميو 
الصالة والسالـ بتفييمو الحكـ الصحيح، ولو كاف الحكـ نًصا الشترؾ في فيمو 

 االثناف عمييما الصالة والسالـ .
ا حكـ الحاكـ فاجتيد ثـ أصاب فمو إذ: »-صمى اهلل عميو وسمـ  -قولو  -ب

ذا حكـ فاجتيد ثـ أخطأ فمو أجر  « .أجراف، وا 
صمى اهلل عميو  -المشيور، وذلؾ أف النبي  -رضي اهلل عنو  -حديث معاذ  -جػ

فإف لـ »قاؿ بكتاب اهلل، قاؿ: « بـ تحكـ؟»حيف بعثو إلى اليمف، قاؿ لو:  -وسمـ 
قاؿ اجتيد رأيي، قاؿ: فضرب « لـ تجد؟فإف »قاؿ: بسنة رسوؿ اهلل، قاؿ: « تجد؟

الحمد هلل الذي وفؽ رسوؿ »في صدره وقاؿ:  -صمى اهلل عميو وسمـ  -رسوؿ اهلل 
 « .رسوؿ اهلل لما يرضي رسوؿ اهلل

، وقد يستحب  أما حكـ االجتياد عمى وجو التفصيؿ، فإنو قد يجب وقد يحـر
 وقد يكره، وقد يكوف مباًحا.

مجتيد، وحسب نوع المسألة المنظور فييا، وذلؾ يختمؼ بحسب أىمية ال
 ( .1وحسب الحاجة إلييا، وحسب الوقت )
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* فيكوف االجتياد واجًبا: إذا كاف المجتيد أىاًل لالجتياد، وكانت المسألة 
مما يسوغ فيو االجتياد، وقد قامت الحاجة الشديدة إلى معرفة الحكـ مع ضيؽ 

 الوقت.
قائمة وكاف الوقت متسًعا مع كوف * ويكوف مستحًبا إذا لـ تكف الحاجة 

 المجتيد أىاًل لالجتياد.
* ويكوف محرًما إذا لـ يكف المجتيد أىاًل ولـ توجد الحاجة لذلؾ، أو كاف 
أىاًل لكف كانت المسألة مما ال يجوز فيو االجتياد؛ بأف كاف الحكـ منصوًصا أو 

 مجمًعا عميو.
 المسألة مما يستبعد وقوعو.* ويكوف مكروًىا إذا كاف المجتيد أىاًل وكانت 

* ويكوف مباًحا إذا كاف المجتيد أىاًل وكانت المسألة مما يمكف وقوعو، 
 وكاف الوقت متسًعا.

 


