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 :  
الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على       

أشرف الخلق والمرسلين، وعلى آله وصحبه ومن تبعه 
ما بعد فمنذ بدأ القول بسد باب إلى يوم الدين؛ أ

االجتهاد ووجوب التزام مذهب من المذاهب المتبوعة، 
بدأ االجتهاد المذهبي المتقيد بأصول مذهب بعينه 
وفروعه، والقائم على الترجيح بين أقوال األئمة 
وتخريج أحكام المستجدات عليها؛ واستمر هذا النوع 

لهجري؛ من االجتهاد حتى أواسط القرن الرابع عشر ا
حيث بدأ يضمحل ويذوي شيئا فشيئا؛ بسبب انصراف 
أكثر علماء هذا العصر عنه إلى االجتهاد المستقل 

.والمنتسب، واالجتهاد االنتقائي 
  .الجامعة األردنية، كلية الشريعة مساعد، أستاذ *

: فأما انصرافهم إلى االجتهاد المستقل والمنتسب      
جتهادهم عن االجتهاد انصرفوا في افألن كثيرا منهم 

 إلى نصوصه، أو  بعينهالمذهبي المتقيد بأصول مذهب
ب جملة؛ بحيث ال يتقيدون في ـترك التقيد بالمذاه

وال أئمة المذاهب بعينه د من ـ بأصول أحاجتهادهم
    أو منتسبامستقالاجتهادا ه، بل يجتهدون ـنصوصب
 وهو ما ؛ لالجتهاد المذهبي مقابال– مطلقاأومتجزيا –
بالالمذهبية، لكن بمعناها المحمود حين يقع اليوم سمى ي

 المذموم من أهله، ال بمعناها  أو المنتسباالجتهاد المستقل
  .أهلهحين يقع من غير 

 كثيرافألن : االجتهاد االنتقائيانصرافهم إلى وأما       
 إلى معين  أيضا تركوا التقيد في اجتهادهم بمذهبهممن

  إما في التخريج على أصولديدة،المذاهب العمن  االنتقاء

 

*   

  م١٤/٥/٢٠٠٨: تاريخ قبول البحث      م٢/٧/٢٠٠٧: تاريخ وصول البحث
 

جانب التعصب المذهبي والتقليد الجامد، شهد هذا العصر منذ أواسط القرن العشرين حركة اجتهاد فقهي شاملة ت      
وينصرف أكثر الفقهاء فيها إلى االجتهاد المستقل والمنتسب، واالجتهاد االنتقائي من المذاهب المختلفة، مع بقاء االجتهاد 

 وجود مجتهدين في هذا العصر من سائر مراتب -وال بد-المذهبي التخريجي والترجيحي القديم؛ وهي حركة اقتضت 
 أن هذا العصر يبعد أن يوجد فيه مجتهدون من -مع هذا-اد وطبقاته؛ إال أن الفكرة الشائعة المستقرة في األذهان االجته

 امتداد لعصور التقليد السابقة عليه، واستتباع لها؛ وقد بعد ذلكطبقة المجتهدين المرموقة ومراتب االجتهاد العالية؛ وأنه 
 أو كذبها، ولتقرير وجود المجتهد المطلق المستقل والمنتسب في هذا العصر جاء هذا البحث للنظر في صدق هذه الفكرة

ال يلتفت إلى األحكام المسبقة، وال يتأثر بمقولة استحالة وجود المجتهدين حقا، أو خلوه عنهما؛ وذلك على نحو علمي بحت 
.من الطبقات العالية بعد األئمة األقدمين 

Abstract 
      The mid of the twentieth century has witnessed a comprehensive Jurisprudence judgment movement, 
which leaves the fanaticism school and tradition, and encourages the jurisprudents to work on 
independent diligence judgment and selected judgment from the different schools after keeping the old 
guidance jurisprudence school. This movement has demanded having the scholars in the century from all 
ranks of judgments, but the most common idea in this century, that it does not have scholars from high 
exercise of judgment , therefore it is considered an extension scholars to the previous traditional 
centuries. The research discusses the honesty of this idea in a scientific way that is not affected by the 
saying; not having the absolute scholars after the prayer leaders..  
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 ١٢٨ 

  على أو– وهو االجتهاد المنتسب – إمام مذهب منها
وإما  -وهو االجتهاد التخريجي – الصريحة نصوصه

  .، بال تعصب ألي منهمفي التخير من أقوال أئمتها
 الدكتور محمد سليم كما يقول –وعلى هذا فيبدو       
ون هذا أن قدر اهللا تعالى قد مضى بأن يك: "العوا

العصر الحديث هو زمان استجابة العلماء لهذه الدعوة 
التي نادى بها أحرار الفكر من السابقين؛ فتغير سير 

ه الشريعة ـه اإلسالمي، وعاد إلى الظهور وجـالفق
المشرق، ممثال في كتابات علماء هذا العصر البعيدة 

 وفي الدراسات المقارنة ..عن التعصب المذهبي
اإلسالمية، بال تمييز بين مذهب لمذاهب الشريعة 

وآخر، والتي تجري اآلن في كليات الحقوق والشريعة 
كل ذلك .. . في جامعات البالد العربية واإلسالمية

ر مغايرة ـجعل صورة الفقه اإلسالمي في هذا العص
لصورته التي كان عليها في العصور التي ساد فيها 

   .)١("التقليد المحض
تمع اإلسالمي في هذا العصر  فإن المجوأيضاً      

يشهد حركة اجتهاد طيبة منذ نحو نصف قرن؛ فقد "
 مؤتمرات فقهية متعددة حول تقدمت دراسات، وعقد

كثير من المشكالت االقتصادية واالجتماعية وغيرها، 
ق هذه المؤتمرات والدراسات الفقه ـولم يكن منطل

 المذهبي، وإنما العودة إلى أصول الشريعة أو مصادرها
وبذلك يمكن القول بأن واقعنا يشهد . .األساسية
 إلى )٢("االنتساب المذهبي تجاوز الترجيح أو. .اجتهادا

  .  المستقل أو المنتسبالمطلق  االجتهادأن بلغ مبلغ
وإذا كانت الحال في هذا العصر كذلك فقد غلب       

لذلك أن يوجد فيه مجتهدون مطلقون أو متجزئون من 
هدين ومراتب االجتهاد، ومنها سائر طبقات المجت

مرتبتا االجتهاد المستقل والمنتسب؛ اعتبارا بأن تلك 
الحركة االجتهادية المعاصرة ما كان لها أن تقوم إال 

إال أن الشائع . بهم، وال أن تنتهض إال بنهضتهم
  أن هذا العصر-مع هذا وبرغمه-المستقر في األذهان 

راتب والطبقات يبعد أن يوجد فيه مجتهدون من تلك الم

 المرموقة من مراتب االجتهاد وطبقات المجتهدين؛ وهو
ما دعاني من ثم إلى البحث في هذه القضية، والنظر 

د المطلق المستقل والمنتسب في هذا ـفي وجود المجته
  ه، على نحو علمي دقيق ـالعصر أو عدم وجودهما في

ر ـ ال يلتفت إلى األحكام المسبقة، وال يتأث–ما أمكن–
فكرة استحالة وجود المجتهدين من الطبقات المرموقة ب

  . بعد األئمة األقدمين
ومن أجل هذا جاء هذا البحث الذي يتناول قضية       

 وجود المجتهد المطلق المستقل والمنتسب في هذا العصر
م؛ للخلوص إلى ١٩٣٧ بعام –فيما أختاره –دوء ـالمب

ذه الطبقة معرفة ما إذا كان هذا العصر قد وجدت فيه ه
   لم توجد؟ ومن طبقات المجتهدين، أ

وقد جعلت صورة هذا البحث في مقدمة ومبحثين       
  :على النحو التالي

  .المقدمة
  :مراتب المجتهدين، وفيه مطلبان: المبحث األول

  .تعريف المجتهد: المطلب األول      
  .مراتب المجتهدين: المطلب الثاني      

د المجتهد المطلق المستقل مدى وجو: المبحث الثاني
  :والمنتسب في هذا العصر، وفيه ثالثة مطالب

  .تحديد عصر الدراسة: المطلب األول      
  .التعريف بتجزؤ االجتهاد وحكمه: المطلب الثاني      
 المجتهد المطلق المستقل وجود مدى: المطلب الثالث      

  . في هذا العصروالمنتسب
 المستقلالمطلق  جود المجتهدمدى و: الفرع األول      

  .في هذا العصر
 مدى وجود المجتهد المطلق المنتسب: الفرع الثاني      

  .في هذا العصر
  .الخاتمة والنتائج

 
 

:: 
استفراغ : "اره من تعاريفهـ فيما نخت–االجتهاد       

  .)٣("الوسع في درك حكم شرعي
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فقيد يخرج به اجتهاد ): استفراغ الوسع: (فأما قولهم
  .المقصر في اجتهاده؛ فليس هو اجتهادا معتبرا

يدخل به الظن والقطع معا، ال ): درك: (وقولهم      
الظن وحده؛ ليدخل بذلك االجتهاد الذي يثمر حكما 

، وإن كان  قطعياًظنيا، واالجتهاد الذي يثمر حكماً
  .  إال في الظنياتاالجتهاد ال يكون

باإلفراد والتنكير؛ ليدخل فيه ) حكم: (وقولهم      
االجتهاد الجزئي في معرفة حكم مسألة دون غيرها من 

بأل االستغراقية، ) األحكام(المسائل؛ بخالف ما لو قلنا 
ذ في االجتهاد المطلق ـبحيث ينحصر االجتهاد حينئ

أو الذي يكون في معرفة أحكام جميع مسائل الشرع 
وأما بأل الجنسية الصادقة على أي شيء من . معظمها

جنس االجتهاد فنعم يدخل االجتهاد الجزئي حينئذ بما 
  .هو من جنس االجتهاد

قيد يخرج به االجتهاد ): حكم شرعي: (وقولهم      
  .في تحصيل حكم عقلي محض، أو حكم لغوي مثالً

وعلى هذا فالمجتهد هو من يبذل وسعه في درك       
كم شرعي؛ مع تحققه بشرط المجتهد الذي يجتهد ح

على رتبته؛ بحيث إن كان يجتهد على رتبة المنتسب 
مثال فشرطه أن يتحقق بشرط المنتسب، وهكذا بالنسبة 

  .إلى سائر الرتب

:: 
 من هأقسام أو االجتهاد هنا بيان أنواع والمراد      
 ى االستقالل باالجتهاد وعدمها، علقدرة المجتهدينجهة 

  ب ـرتينختار تن ههنا ـونح ؛الشرعفي كل مسائل 
المجتهد المستقل، : )٤(قسمينمن رتب المجتهدين على 

  أقسام أربعة المقيدتندرج تحتوالمجتهد المقيد، و
  : على النحو اآلتيوذلك . )٥( راجعة إليهأخرى
تهد الذي يج: وهو )٦( المستقلالمجتهد: األول القسم

  نصوصمن فيستنبط األحكام ؛)٧(في األصول والفروع
أصول اجتهاد  تخريجا على؛ مباشرةالكتاب والسنة 

 وال يقلد أحدا في ،وأصلها بنفسه ابتكرها به خاصة
 وإن ؛)٨( وال ينتسب إلى أحد، في الفروعوالاألصول 

 فذلك – أصله أو فرعه أصل غيره أو فرعه فيوافق 
  . قبيل التقليدمنلالجتهاد، ال  اداالجته من قبيل موافقة

على أن المجتهد المطلق يتقيد في اجتهاده بما قيده به 
الكتاب والسنة، وبما ثبت من الدين بالضرورة، وبما 

  .)٩(انعقد عليه اإلجماع قبله
 بعد اإلسالم والبلوغ –وشرط المجتهد من هذا القسم       
  :)١٠( هو باختصار- والعدالة

وهو أن يبلغ مرحلة عالية في فهم : سه النفـفق:  أوالً
 النصوص ودقة االستنباط منها، وحضور البديهة

والقدرة على التمييز بين األشباه والنظائر من 
الفروع؛ بحيث تصبح هذه األمور ملكة قائمة 
في نفسه ال يحتاج معها إلى جهد في الوصول 
إليها؛ وذلك كمن يعرف جمع األعداد وضربها 

 بمجرد عرضها على ذهنه، وتقسيمها وجذورها
لى ورقة وقلم، ودون إبداء مجهود إدون حاجة 

  .)١١(في معرفة النتائج
بأن يعرف : معرفة معاني آيات األحكام، لغة: ثانياً

بأن يعرف العلل : معاني المفردات؛ وشرعا
وال يشترط حفظ . والمعاني المؤثرة في األحكام

تلك اآليات عن ظهر قلب، وال حفظ سائر 
، بل يكفي أن يكون عالما بمواضعها القرآن

  .ليرجع إليها عند الحاجة
وال . معرفة أحاديث األحكام لغة وشرعا أيضا: ثالثاً

 يشترط أن يحفظها وال أن يحفظ جميع األحاديث،
 بل يكفي أن يتمكن من الرجوع إليها عند االستنباط،

وكذلك يشترط معرفة أسانيد . بواسطة فهرسها
تها؛ ليعرف صحيح السنة األحاديث وأحوال روا

وال يشترط حفظ حال الرجال عن . من ضعيفها
ظهر قلب، بل المعتبر في ذلك أن يتمكن منه 

  .)١٢(بالبحث في كتب الجرح والتعديل
. ن القرآن والسنةـة الناسخ والمنسوخ مـمعرف: ًرابعا

ويكفي أن يرجع إلى الكتب المتخصصة في هذا 
لناسخ ة جميع اـالموضوع؛ وال يشترط معرف

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


................................................................................. 

 ١٣٠ 

والمنسوخ وحفظه، بل يكفيه في كل واقعة يفتي 
فيها بآية أو حديث أن يعلم أن ذلك الحديث وتلك 

 .اآلية محكمان غير منسوخين

ة مواقع اإلجماع؛ حتى ال يفتي بخالف ـمعرف: خامساً
وال يشترط حفظ جميع مواقع . المجمع عليه

اإلجماع، بل يكفيه أن يعلم في كل مسألة يفتي 
 . ا ليست مخالفة لإلجماعفيها أنه

معرفة وجوه القياس وشرائطه المعتبرة، وعلل : سادساً
ن األحكام وطرق استنباطها من النصوص؛ أل

القياس قاعدة االجتهاد، وتبنى عليه أحكام كثيرة 
  .تفصيلية

ة اللغة العربية، من لغة ونحو وصرف ـمعرف: ًسابعا
وال يشترط أن يكون حافظا . وبيان وأساليب

 كله عن ظهر قلب، بل يكفي أن يقدر على لذلك
 . استخراجها من مظانها

ه عماد االجتهاد ـألن: ة علم أصول الفقهـمعرف: ًثامنا
  .وأساسه

 المستقلأن المجتهد  علىوقد نبه اإلمام الشوكاني 
ال يكفيه معرفة مسائل األصول التي قررها 
المجتهدون بمحض التقليد، بل ال بد من أن 

ول بنفسه عن بينة ونظر كما يدرك هذه األص
أدركها األئمة قبل تدوين علم األصول، وأن 
ينظر في كل مسألة من مسائل األصول نظرا 

؛ وإال )١٣(مستقال يوصله إلى ما هو الحق فيها
كان مجتهدا مقيدا بأصول مجتهد غيره، وليس 

  . مجتهدا مستقال
 ألن فهم النصوص: معرفة مقاصد الشريعة العامة: تاسعاً

بيقها على الوقائع متوقف على معرفة هذه وتط
  .المقاصد

 شروط االجتهاد المطلق المستقل )١٤(فهذه باختصار      
مخففة عن التشديد فيها باشتراط حفظ القرآن ودواوين 
السنة وأحوال الرجال وعلوم اللغة وغير ذلك مما نبهنا 

 وهي شروط إنما يشترط. في موضعه على عدم اشتراطه

ا في هذا النوع من المجتهدين، وفي المجتهد اجتماعها كله
المنتسب وحسب؛ فأما المجتهدون من األقسام األخرى، 
أو المجتهد المتجزي في باب دون غيره أو مسألة دون 

، )١٥( فال يشترط فيهم اجتماع هذه العلوم كلها-غيرها 
بل إنما يشترط فيهم منها ما نذكره لكل منهم عند 

  .دهالكالم على رتبته واجتها
  . نواألئمة األربعة المتبوع:  القسمهذا ومن      
 وهو الذي يتقيد في اجتهاده: المجتهد المقيد: الثاني القسم

 في و في أصوله، أسواءبمذهب غيره من المجتهدين، 
 ويدخل تحت . في كليهما معاونصوصه في الفروع، أ

  : أقسام من المجتهدينأربعةهذا القسم 
 ويسمى المنتسب، :المنتسبلق المط دـالمجته :أولها

 وهو الذي يجتهد في والمطلق غير المستقل أيضا،
 األحكام من نصوص فيستنبطالفروع دون األصول؛ 

الشرع مباشرة؛ لكن تخريجا على أصول مجتهد مطلق 
يصل   لمإذ، ال على أصول خاصة به؛ )١٦(إليهانتسب 

 وهو .اصة بهأصول ختأصيل بإلى درجة االستقالل 
 ال في فروع المذهب، وال في أدلته إمامه ال يقلد

 الفروعالجزئية على تلك الفروع؛ بل يجتهد في تلك 
بنفسه، ويستنبط أحكامها من األدلة الجزئية في 

 يقلد إمامه في أنهنصوص الشرع بنفسه أيضا؛ إال 
؛ بحيث يكون بذلك سالكا طريقه اجتهاده فقط أصول

؛ )١٧(صولي متبعا إياه في مذهبه األ؛في االجتهاد
كاعتداده في اجتهاده مثال بسد الذرائع، أو باالستحسان، 

  .)١٨(الخ.. أو بعمل أهل المدينة، أو بمذهب الصحابي
هي ذاتها شروط : وشرط المجتهد من هذا القسم      

المجتهد المطلق المستقل؛ إذ ال فارق بينهما إال في أن 
ي المستقل يؤصل أصوله بنفسه، وال يقلد فيها أحدا، ف

  .)١٩(حين أن المنتسب يعتمد أصول غيره
على أنهما قد يفترقان في معنى اشتراط معرفة       

فإننا : أصول الفقه من تلك الشروط في حق كل منهما
، )٢٠(إن شرطنا في المستقل أن يكون ابتكر أصوله بنفسه

فإن معنى هذا الشرط في حق -وإال كان منتسبا 
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أصوله عن بينة المنتسب حينئذ هو أن يكون عالما ب
ونظر، أو عن تقليد محض، فإن كان مبتكرا لها كان 

وإن لم نشترط في المستقل أن يكون . مستقال ال منتسبا
ابتكرِ أصوله بنفسه بل اكتفينا منه بكونه عالما بها عن 

 فإن معنى هذا الشرط في حق المنتسب -بينة ونظر فقط
 حينئذ هو أن يكون عالما بأصوله عن تقليد محض، ال
عن ابتكار، وال عن بينة ونظر، فإن كان مبتكرا لها أو 

  .عالما بها عن بينة ونظر، كان مستقال ال منتسبا
أبو يوسف ومحمد بن الحسن :  القسمهذا ومن      

 من المالكية، وأشهب وابن القاسم ،وزفر من الحنفية
من الشافعية، والخرقي والبويطي وابن المنذر والمزني 

ضي أبو يعلى وصالح بن أحمد بن  والقااللـوالخ
  .من الحنابلة )٢١(حنبل

وهو الذي لم يبلغ درجة :  المذهبدـمجته: والثاني
المطلق، وال المنتسب، ولكنه بلغ من العلم مبلغا يمكنه 
من تخريج أحكام الوقائع والفروع على نصوص إمامه، 

 بتحقيق مناطات األحكام  معرفة علل تلك النصوصبعد
 وذلك بأن يقيس ما سكت عنه اإلمام ؛المنصوص عليها

 يدخل ما سكت عنه تحت أنعلى ما نص عليه، أو 
عموم ما نص عليه، أو أن يدرجه تحت قاعدة عامة من 

 في فرع ليجعله في اإلمامأو أن ينقل نص  ،اإلمامقواعد 
، وهو )٢٢(اإلمامفرع آخر مشابه لألول سكت عنه 

 يتجاوز في مستقل بتقرير المذهب بالدليل، إال أنه ال
  . )٢٣(اجتهاده نصوص إمامه، وال أصوله وقواعده

عند  جميع أصحاب الوجوه:  القسمهذا نـوم      
 هريرة أبي وابن واالصطخري، ،الربيعك )٢٤(الشافعية

الطحاوي والحسن بن زياد  :والقفال؛ ومن الحنفية
؛ األبهري، وابن أبي زيد: والكرخي؛ ومن المالكية

ل يظهر بين فترة وأخرى عالم ؛ وما يزاوغيرهم أيضا
  .)٢٥(من هذه الطبقة

 وهو الذي لم يبلغ : الفتوى والترجيحمجتهد :والثالث
من  درجة مجتهد المذهب، لكنه بلغ من العلم مبلغا يمكنه

، سواء أكانت الترجيح بين األقوال والروايات في مذهبه

أقوال اإلمام نفسه، أم أقوال علماء المذهب؛ وهو متمكن 
 الضعيف منها؛ نظرا لمعرفته تضعيفة القوي ومن تقوي

 ولتمرسهاألصحاب،  بالروايات عن اإلمام، وبوجوه
  . وقدرته على تحرير المسائل وتقديرها،بأدلة المذهب

وإذن فعمل هؤالء ال يتناول اجتهادا في فروع وال       
أصول، وال استخراج قواعد؛ بل عملهم مقصور على 

الروايات، وتنسيق اآلراء بيان راجح األقوال، وأرجح 
المختلفة في المذهب، وبيان أدلتها، والمراجحة بينها، 
وتدوين كل ذلك في كتب؛ وهم في مرتبة بين المقلدين 
والمجتهدين؛ واجتهادهم إنما هو في دائرة الترجيح، ال 

  .)٢٦(في اإلنشاء، وهو عمل ليس بالسهل اليسير
ن ـحرمي الشيرازي، وإمام ال: القسمذاـه ومن      

 والرافعي، والنووي، من الشافعية؛ ،الجويني، والغزالي
 والسرخسي والكاساني وابن يـوالقدوري والمرغينان

  .وأمثالهم، )٢٧(الحنفية من الهمام
 وهو الذي حفظ المذهب:  المذهب وناقلهحافظ :والرابع

 ومشكالتها، وقرره ونقله؛ المسائلوفهمه في واضحات 
  .)٢٨(الترجيح األدلة من مجتهد لكنه اقل قدرة على تقرير

 النسفي من الحنفية، وابن الحاجب،: ومن هذا القسم      
  . )٢٩(وخليل من المالكية

 المجتهدين، وهذا تقسيمهم عند أكثر مراتب فهذه      
 كل صاحب رتبة مما عدا أن علىننبه فيها األصوليين 

 أو مسألة ، باب دون غيرهفي إن قدر المستقل ةرتب
على رتبة من االجتهاد أعلى من رتبته  هادون غير

 فهو في تلك المسألة على تلك الرتبة – فيها هوالتي 
 على مسألةفي   بحيث إن من قدر؛)٣٠(التي قدر عليها

منتسبا، أو تخريجيا أو ، أو )٣١(مستقالًاالجتهاد اجتهادا 
 في تلك المسالة على ما قدر من تلك فهوترجيحيا 
 باقي األبواب والمسائل أحط  كان في، مهماالرتب عليه

  . المسألةرتبة منه في تلك 
 هذا وقد اضربنا عن ذكر شروط من عدا المستقل      

والمنتسب من أنواع المجتهدين لمكان أن من عداهما 
  .ليس من موضوع هذا البحث هنا
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:: 
يتفق العلماء على أن هذا العصر يمتد إلى الزمن       

؛ ولكنهم اختلفوا في )م٢٠٠٧(الذي نحن فيه اآلن 
 )٣٢(التاريخ الذي يبدأ هذا العصر به على أربعة أقوال

نختار منها في هذه الدراسة هنا القول بأنه بدأ بعام 
ى ، وهو قول الشيخ مصطف)م١٩٣٧ ( للهجرة١٣٥٥
؛ وذلك ألن ما )٣٤(، والدكتور عمر األشقر)٣٣(الزرقا

 عنإقصاء الشريعة اإلسالمية وقع في ذلك العام من 
الحياة العامة في جميع مناحيها السياسية واالقتصادية 

 قبله  دولة الخالفة العثمانيةوسقوطواالجتماعية تقريبا، 
 المسيرة في كان له أعظم التأثير –م ١٩٢٤ سنة بقليل
؛ حال، وقلب أوضاعها من حال إلى  المعاصرةةالفقهي

وألن النهضة الفقهية المعاصرة كانت أكثر وضوحا 
 م عما كانت عليه قبل ذلك، وبخاصة١٩٠٠فيما بعد عام 

فيما تعلق باالجتهاد القانوني والجماعي من مناهج 
  .االجتهاد المعاصرة

 حددنا النصف وإنما: "األشقر الدكتور عمر يقول      
 مني من القرن الثالث عشر؛ لوجود معلم هام الثان
 عن  العصر، هو إقصاء الشريعة اإلسالمية هذامعالم

؛ وهذا المنحى الخطير، وإن الحكم في الديار اإلسالمية
 بعد فترة، إال أن بدايته كانت في النصف إاللم يتم 

  .)٣٥("الثالث عشر األخير من القرن
أ من عام ذا فعصر هذه الدراسة يبدـوعلى ه      
  .م وحتى اليوم١٩٣٧

: 

: 
أن يحصل للفقيه : فأما تجزؤ االجتهاد فيقصد به      

في مسألة من مسائل الفقه، أو باب من أبوابه، ما هو 
من األدلة مناط االجتهاد في تلك المسألة، أو ذلك الباب 

  .)٣٦(فقط، دون غيره

هو أن يكون المجتهد بحيث : وبعبارة أخرى      
يقتدر على االجتهاد في باب من أبواب الفقه دون غيره 
من األبواب، أو في مسألة من مسائل الفقه، دون 
غيرها من المسائل، وهو المسمى حينئذ بمجتهد الباب 
أو المسألة؛ وهو ضد المجتهد المطلق الذي يجتهد في 

يتقيد بباب دون باب أو جميع األبواب والمسائل، وال 
  .مسألة دون مسألة

فقد قال بجواز تجزؤ االجتهاد أكثر : وأما حكمه      
، خالفا لبعض )٣٧( والمحدثينالمتقدميناألصوليين من 

أيضا، وليس  )٣٨(األصوليين من األقدمين والمحدثين
هنا مكان العرض لهذه المسألة؛ إذ ليست من مقاصد 

ي مقصوده وموضوعه هذا البحث؛ ألن فرض الكالم ف
على جهة االجتهاد المطلق ال غير، وإنما ذكرنا تجزؤ 

  .االجتهاد؛ ليتميز به االجتهاد المطلق؛ بما هو ضده
وعلى هذا فالمقصود من ثم بمدى وجود المجتهد       
ود المجتهد غير ـق، هو النظر في مدى وجـالمطل

 ، وهو المقتدر على االجتهاد في جميع األبوابالمتجزىء
والمسائل، ال في باب دون باب وال في مسألة دون 

  . مسألة

 :  

: 
 في المجتهد المستقل وجودمدى : األول الفرع

  :هذا العصر
 باعتبار آنفا أن مراتب المجتهدين مقسمة قدمنا      

ل مسائل الشرع أو قدرة المجتهد على االجتهاد في ك
معظمها، وأن المقصود فيمن ثبتت له رتبة من تلك 

 تلك الرتبة من االجتهاد، في كل علىالمراتب أنه 
 أومسائل الشرع أو معظمها، ال في باب دون غيره، 

  .مسألة دون غيرها
 باعتبار قدرة الفقيه على االجتهاد في باب فأما      
وهو المسمى – غيره، أو مسألة دون غيرها فقط دون

 في باب أو االجتهاد فإن قلنا بجواز –بتجزؤ االجتهاد
 إال في ذلك الباب، أو ى االجتهادمسألة ممن ال يقدر عل
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 مما ال نزاع فيه حينئذ أنه لم فإنمسألة فقط؛ التلك 
 من الفقهاء – وحديثاًقديماً- يخل عصر من العصور

  االجتهاد المتجزي؛ اجتهاداً هذا علىالقادرين
؛ ، أو ترجيحياً أو تخريجياً،)٤٠(منتسباً، أو )٣٩(قالًمست

 بحيث إن إمكان وجود علماء متحققين بكل رتبة من
؛ كالمقطوع  أيضاًووجودهم فعال تلك، االجتهادمراتب 

 كال منهم أنبه في هذا العصر، إذا كان على معنى 
 باب دون غيره، أو في برتبة من تلك المراتب متحقق

ال في كل أبواب الشرع ، مسألة دون غيرها فقط
؛ وإال فكيف أمكن لعلماء هذا العصر أن يفتوا ومسائله

في المستجدات الحادثة فيه؛ مع أن أحدا من األئمة 
 لم يفت فيها بعينها، أو حتى في أشباهها المتقدمين

ال شك أن اإلفتاء في تلك المستجدات ! وأمثالها غالبا؟
   المتقدمينئمة  بنقل أحكامها عن األلما لم يكن حاصالً

   فقد لزم –إذ الفرض أن هؤالء لم يفتوا في أعيانها–
 باالجتهاد في أحكامها تلك، إما أن يكون حاصالً

كاجتهاد –باستنباطها من الكتاب والسنة مباشرة 
 وإما بتخريج أحكامها –المجتهد المستقل أو المنتسب

على فروع أئمة المذاهب ونصوصهم في أشباهها 
 –كاجتهاد مجتهد المذهب المخرج–دت وأمثالها إن وج

وحيث حصل االجتهاد بهذا ووقع صحيحا معتبرا، فقد 
لزم أيضا أن يكون وقع من أهله، وأن يكون أهله لذلك 
  . موجودين في هذا العصر غير منازع في وجودهم فيه

وبالجملة فقد صرح غير واحد من علماء هذا العصر 
 – في األقلولو مخرجين –بأن فيه مجتهدين متجزئين 

  :لم يخل عصرنا عن أمثالهم؛ ومن ذلك

 القرضاوي بعد تقريره إمكان وجود الدكتور ولق      
 بتجزؤ قلنا وإذا: "المجتهد المطلق في هذا العصر

 فاألمر أسهل وأسهل؛ –كما هو رأي األكثرين–االجتهاد 
 من عكفوا على فقه األسرة أو األحوال العلماءفهناك من 

 إلى أعماق ونفذواوا له، وأتقنوه، الشخصية، وتفرغ
 المجال ميسور لهم بال هذا في )٤١(مسائله؛ فاالجتهاد

و أ وآخرون تفرغوا لفقه المعامالت المالية، ؛نزاع

، وعنوا )٤٢( في التشريع اإلسالمياالقتصاديالجانب 
 ما يتعلق به، أو بجانب معين منه؛ فهم أقدر على بكل

 الجنائي، أو اإلداري، هبالفقاالجتهاد فيه؛ وغيرهم أهتم 
  .)٤٣("أو الدستوري؛ فهم مجتهدون فيما تخصصوا فيه

 استصعب بعض لو: " سيد تواناالدكتور ولـوق      
– الفقه أبوابالناس مزاولة االجتهاد المطلق في جميع 

 والمسائل، على القول األبواب بعض فيلما استصعبها 
ضعف  وال يمكن أن يصل ال... بجواز تجزئة االجتهاد

 أقل من هذه الدرجة، وال أن يصل التشاؤم إلى إلىبنا 
 ما قام به أعشارالقول بعدم وجود عالم يقوم بعشر 

  .)٤٤("األئمة السابقون مثالًً
ومن ثم فنظرا لعدم الخالف في وجود المجتهد       
،  في عصرنا هذا من جميع مراتب االجتهادئالمتجز

 ده من موضوعفلن نجعل الكالم في وجوده أو عدم وجو
،، ونحصر بحثنا هذا لذلك ةهذا البحث وال من مقصود

في المجتهد المطلق ال غير، مبتدئين فيه بالكالم على 
 :مدى وجود المجتهد المطلق المستقل أوال، فنقول

هو الذي ال يقلد في  –ذكرناكما – المستقل المجتهد
أصول اجتهاده أحدا من المجتهدين؛ فإن كان مع هذا 

 كل األبواب والمسائل فهو حينئذ المجتهد يجتهد في
 المعاصرون في اختلفالمستقل المطلق؛ وهو الذي 

  : هما على قولين إمكانا وفعالً،)٤٥(في هذا العصر وجوده
 يمكنأن االجتهاد المطلق المستقل ال : األول ولـالق

 وبه .فيه فعال وقع وال في عصرنا هذا أبدا، وقوعه
 ه طائفة من أقوالالمعاصرين، هذ  فريق منقال

  : في تقريرهبعضهم
من – البن حسين المالكي  الفروقتهذيب فيجاء       

 على الجمهور: "-علماء القرن الرابع عشر الهجري
أن شروط االجتهاد المطلق المذكورة لم تتحقق في 

، وأن من فما بعده من علماء القرن الرابع شخص
  .)٤٦("ادعى بلوغها منهم ال تسلم له دعواه

 علماء القرن أما: "ابن حسين في موضع أخر وقال      
 )٤٧(إلى هذا القرنالرابع وعلماء من بعده من القرون 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


................................................................................. 

 ١٣٤ 

فوقع االختالف في  ]وهو القرن الرابع عشر الهجري[
  .)٤٨("تسليم تحقق تلك الشروط في بعضهم

 وهو من أهل هذا–  الشيخ أحمد دحالنذكر وقد      
طبري من أهل ن جرير الـ أن اإلمام اب- العصر

 االجتهاد رتبةالقرن الرابع الهجري ادعى بلوغه 
المطلق فلم يسلموا له، فكيف بمن بعده من أهل 

  .)٤٩ (!"العصور المتأخرة؟
أي مرتبة المجتهد  [وهذه: " الزحيليالدكتور وقال      
، إال أنها فقدت من الفقيهأعلى مرتبة يبلغها ] المستقل

متنع عليه، كما قال دهر، بل لو أرادها اإلنسان ال
، وكالمه صواب ال شك فيه؛ فإن األصول السيوطي

 إلى ما هو السابقونالتي يبنى عليها االستنباط قد اهتدى 
  .)٥٠("حق فيها، وفرغ منها، وليس ألحد أن يزيد عليها

 معنى للتطامح إلى ما ال: " البوطيالدكتور وقال      
 رر الطراح و ال مبمعنىيسمى االجتهاد المطلق؛ إذ ال 

قواعد االستنباط وتفسير النصوص لمجرد أنها قديمة 
  .)٥١("..االستكشاف

والبوطي والزحيلي بهذا القول يحيالن االجتهاد       
بأن المطلق المستقل في هذا العصر؛ معللين ذلك 

 أكثر من البحث عن حكم اهللا الذي خاطب ليس"االجتهاد 
يا غير متلو  كتابه، أو أوحى به وحفيوالزم به عباده 
 إلى سبل ووسائل استنادا، كل ذلك  إلى نبيه محمد
 من الناس مهما كان ألحد مجال ال )٥٢(علمية محددة

وقد كان لحسن حظ . .شأنه أن يتجاوزها أو يتحرر منها
 جاؤوا في القرن الرابع فيما بعد أنهم الذينالعلماء 
 قد استخرجوا هم العلماء الذين سبقوهم وإذا إلىنظروا 

فبأي وسيلة .. . صول االجتهاد، وقواعد االستنباطأ
 إلى اختراع قواعد ومناهج يصلوناجتهادية مشروعة 

  .)٥٣("!؟ليهاإ لم يسبقوا –جديدة لالجتهاد وفهم النصوص 
 قد أغلق بابه فاالجتهاد: " نور الحسنمحمد وقال      

 االجتهاد ة مقصودكانفعال مع بداية القرن الرابع إذا 
 .)٥٤( يبدأ أصحابه بوضع األسس االجتهاديةيالذ المطلق
  . )٥٥("االستدالل أصول واعتماد

 - ه١٢٥٠المتوفي سنة -العطار   العالمة حسنوقال      
 إلى قريب من عصرنا في تأكيد عدم المجتهد المطلق

 ضعف ، عصرنا وهو القرن الثالث عشروفي: "هذا
  .)٥٦("..الطالب والمطلوب

  :دليل هذا القول
 العرض لدليل هذا القول ومناقشته ال بد من قبل      

من أن  )٥٧(ما تقدمت اإلشارة اليه أوالً التنبيه ههنا على
لى المجتهد إاألصوليين وإن كانوا متفقين بالنسبة 

المستقل على أن حده الذي يعرف به، وشرطه الذي ال 
؛ إال حداأأن ال يكون مقلدا في أصول اجتهاده بد منه، 

: فون في تعيين المقصود بهذا الشرطأنهم مع هذا مختل
أن المقصود به أن يكون المجتهد  رأىفمنهم من 

 صول اجتهاده بنفسه ووضعها باجتهاده؛أالمستقل ابتكر 
 لذلك أن يكون أخذها عن غيره من ئحتى ال يجز

. المجتهدين ولو عن بينة ونظر ال عن تقليد محض
 أن المقصود بهذا رأىحين أن من األصوليين من 

لشرط أن ال يكون المجتهد مقلدا غيره في أصول ا
اجتهاده تقليدا محضا ال نظر له فيه، وال يضره بعد 
ذلك أن يكون أخذها عن غيره من المجتهدين عن بينة 

  .)٥٨(ونظر، ولم يبتكرها بنفسه
 محمد الدسوقي في المطلق المستقل الدكتور يقول      

حابة  هذا القسم الصويشمل: "من أقسام المجتهدين
والتابعين وأئمة المذاهب المندثرة والمنتشرة، كما 

أي [ هؤالء األئمة الذين سلكوا منهجهم تالمذةيشمل 
   .)٥٩("تقليدعن   اقتناع العن]أصول اجتهادهم 

 في التفرقة بين المستقلين والمنتسبين أيضاًوقال       
 بين هذه الطبقة والفرق: "األئمةمن مجتهدي تالمذة 

وتالميذ األئمة الذين يعدون في درجة ] ينأي المنتسب[
 هؤالء أن ،المستقل من حيث االجتهاد المطلق شيوخهم

نما إوأخذوا باألصول التي اخذ بها األئمة ال تقليدا لهم، 
، أو التقى رأيهم فيها  أصول خاصة بهمفكأنهااقتناعا؛ 

 المنتسبينمع رأي شيوخهم؛ ولكن طبقة المجتهدين 
  لها صول دون الفروع؛ ولهذا كانتفي األ األئمة قلدت
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  .)٦٠(" المنتسباالجتهاد أو ،المستقلصفة االجتهاد غير 
وعلى هذا فإننا واجدون في كالم العلماء في       

قضية وجود المجتهد المطلق المستقل أو المقيد في هذا 
  المطلب هنا أن أكثر من ينفي وجود المجتهد المطلق 

 فيما بعد –مسائلبواب والالذي يجتهد في كل األ–
القرن الرابع الهجري إلى عصرنا هذا، إنما يقصد به 

 مستقل، وهذا المبتكر ألصول اجتهادهالمجتهد المطلق 
؛ وأن أكثر من يثبت وجود المجتهد المطلق فيما باتفاق

بعد القرن الرابع الهجري إلى عصرنا هذا، فإنما يقصد 
غيره صول اجتهاده عن أالذي أخذ به المجتهد المطلق 

عند من  مستقلإما عن بينة ونظر، وهذا حينئذ مجتهد 
دون من لم يكتف بذلك يكتفي من المستقل بهذا األخذ 

منه؛ وإما عن تقليد محض، وهذا حينئذ مجتهد منتسب 
ال غير باتفاق؛ ومن ثم فالنفي واإلثبات في قضية 

 فيما بعد القرن الرابع المستقلوجود المجتهد المطلق 
 -عند األكثرين-صرنا هذا، ليسا متواردين الهجري إلى ع

على محل واحد، إال بتقدير اتفاقهم على المقصود 
بشرط كونه غير مقلد أحدا في أصول اجتهاده؛ وال 
كذلك الحال؛ بما أن كالم النافين وارد على المطلق 
المبتكر ألصوله بنفسه، وهذا مستقل باتفاق، وأن كالم 

ذ أصوله عن غيره عن المثبتين وارد على المطلق اآلخ
بينة ونظر، وليس مبتكرا لها، وهذا مستقل على 
خالف؛ إذ هو حينئذ مستقل عند بعضهم، منتسب عند 

ونحن في ضوء هذا الذي مهدنا . آخرين وليس مستقال
به لمناقشة دليل القول بعدم وجود المجتهد المطلق 
المستقل بعد األئمة المتبوعين إلى عصرنا هذا، نورد 

  :ليل ومناقشته كما يليهذا الد
المستفاد مما سقناه من كالم أصحاب هذا القول       

األول في تقريره أن فقد شرط ابتكار أصول االجتهاد 
هو متعلق أكثر القائلين بفقد المجتهد المطلق المستقل 
فيما بعد القرن الرابع الهجري إلى عصرنا هذا؛ وهو 

، )٦١(ينما صرح به غير واحد من هؤالء من المعاصر
 اآلن األئمة أتباع: " صراحة بقوله المنيرابنوما أكده 

 ألن.. . )٦٢(دون ملتزمون أن ال يحدثوا مذهباـمجته
إحداث مذهب زائد بحيث يكون لفروعه أصول وقواعد 

 ؛ متعذر الوجود–ر قواعد المتقدمين ـ لسائباينةم
بل إن ابن برهان لم . )٦٣("الستيعاب سائر األساليب

كان تحقق شرط ابتكار األصول والقواعد يكتف بنفي إم
في أحد بعد القرن الرابع الهجري فصاعدا، حتى غالى 
بنفيه جواز هذا االبتكار رأسا؛ لما فيه من مخالفة أصول 

 المذهب وقواعد أصول ":السلف السابقة، وذلك قوله
فال يجوز أن يحدث في  ،األدلة منقولة عن السلف

 .)٦٤(" خالفهاالمتأخرةاألعصار 
أن وجود المجتهد : وبالجملة فخالصة هذا الدليل      

المطلق المستقل يتوقف على وجود شروط هذه الرتبة 
من مراتب االجتهاد فيه؛ فإذا لم يوجد المتحقق بتلك 
الشروط بعد القرن الرابع الهجري إلى عصرنا هذا، 
لم يصح القول بوجوده في تلك األعصار لذلك؛ 

قل مبتكرا أصول وبخاصة شرط أن يكون المست
اجتهاده بنفسه، ولم يأخذها عن غيره ولو عن بينة 
ونظر؛ فهو شرط عسير الوجود جدا؛ بسبب عسر 
ابتكار أصول جديدة بعدما تمهد منها على يد األئمة 

  . قبل القرن الرابع الهجري
وأما أن هذه الشروط لم توجد ولو في شخص واحد       

عده إلى عصرنا هذا، من أهل القرن الرابع الهجري فما ب
 ، والمعاصرين)٦٥(المتقدمين فهو المنقول عن غير واحد من

في تلك مشددون  مع أن هؤالء بهذا -كما تقدم نقله–
 حتى لم تتحقق عندهم لذلك وال في شخص الشروط

  . واحد فقط من أهل تلك األعصار جميعا

  : ونجيب عن هذا الدليل من أربعة أوجه
ا التشديد في شروط المجتهد  أن هذ:الوجه األول      
 مقابل بتخفيف من -أو المنتسب- المستقل المطلق

ة شرط أن يكون ـخفف من األصوليين فيها؛ وبخاص
 بنفسه؛ إذ التخفيف فيه أن يكفي أصولهالمستقل ابتكر 

  .ه أخذها عن بينه ونظر ال عن تقليد محضـكون
  المطلق المستقل شروط االجتهاد فأما التخفيف في      
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  فقد نص عليه غير واحد من األصوليين،-أو المنتسب-
، وهو ما )٦٦(مام الغزالي منهم رحمهم اهللاوبخاصة اإل

اه أوال من شروط مراتب ـدرجنا عليه فيما حكين
المجتهدين؛ وعلى هذا فيبعد جدا بعد هذا التخفيف في 
شروط المطلق المستقل أن ال يوجد في جميع األعصار 

الهجري إلى عصرنا هذا من من بعد القرن الرابع 
تحقق بها؛ وبخاصة مع إخبار من اخبر من العلماء في 

  .تلك األعصار بتحقق كثير من العلماء بها
وأما التخفيف في شرط ابتكار المستقل أصوله       
فالواقع أن االكتفاء في شرط المطلق المستقل : بنفسه

بأن يكون أخذ أصول اجتهاده عن غيره عن بينة ونظر 
 عن تقليد محض، هو الراجح الذي ينبغي المصير ال

إليه في تعيين المقصود بهذا الشرط، وليس هو من 
  : قبيل التخفيف فيه؛ وذلك

ألن العبرة في تحقق معنى االستقالل في المجتهد  - ١
المستقل إنما هي بكونه ليس مقلدا في أصول 
الفقه، كما أنه ليس مقلدا في فروعه؛ وهو ما 

وكماله أن لو كان المجتهد أخذ يتحقق على كليته 
أصول فقهه عن غيره من المجتهدين عن بينة 
ونظر، ال عن تقليد محض؛ ألنه إن أخذها هذا 

لم المأخذ واقتبسها على هذا الوجه من االقتباس 
 فيها تقليدا محضا ينزل به يكن على التحقيق مقلدا

عن رتبة االستقالل؛ بل كان مستقال في النظر في 
  أخذها عنه؛ وكان حينئذ متحققاًحجيتها عمن

 في ال يقلدبشرط المستقل الذي شرطه أن 
فأما أن يكون بعد هذا . األصول وال في الفروع

لى تقرير تلك األصول، إسبق غيره من المجتهدين 
وابتكرها بنفسه وباجتهاده ولم يأخذها عن غيره 
ولو عن بينة ونظر ال عن تقليد محض؛ فهذا قدر 

رط في المستقل، وزائد عليه، خارج عن حد الش
وهو بعد ذلك ساقط عن درجة االعتبار، مرجوح 
في النظر والدليل؛ ألن غاية كون المجتهد مسبوقا 
إلى تقرير تلك األصول التي أخذها عن اجتهاد 

ونظر، أن يكون موافقا في اجتهاده في تقريرها 
 واألخذ بها اجتهاد من سبقه إلى ابتكارها وتمهيدها؛

ئذ موافقة بين مجتهدين في أصول الفقه وهذه حين
ال تسقط اعتبار اجتهاد الالحق منهما، كما ال 
تسقط اعتبار اجتهاد الالحق منهما في فروع الفقه؛ 

كثر المستقلين الذين أوإال للزم أن ال يعتد باجتهاد 
لم يخل اجتهادهم في الفروع عن موافقة بعض من 

 .لى االجتهاد فيهاإسبقهم من المجتهدين 

 وألننا لو شرطنا في المستقل أن يكون ابتكر  - ٢
صول اجتهاده بنفسه ولم يأخذها عن غيره ولو عن أ

بينة ونظر، للزم حينئذ أن ال يوجد بعد مجتهدي 
 مجتهد مستقل أبدا؛ إذ ما من مجتهد الصحابة 

بعدهم سلم العلماء بكونه مستقال إال وقد سبقه أحد 
 من أصول مجتهدي الصحابة إلى ابتكار ما قرره

اجتهاده؛ بما أن أكثر أصول الفقه المحررة بعدهم 
بل . )٦٧(كانت معلومة لهم، مستعملة في اجتهادهم

لعله لهذا المعنى قال بعض األصوليين من الشافعية 
نه لم يوجد بعد  إ–فيما نقله عنهم ابن الصالح-

وعلى هذا فإنه . )٦٨( الصحابة مجتهد مستقلعصر
هم إال وهو موافق في قل إمام ممن سلم باستقالل

أكثر أصول اجتهاده أكثر أصول اجتهاد من سبقه 
من األئمة؛ فلو شرطنا في المستقل أن يكون 

را جميع أصول اجتهاده لما وجد المستقل ـمبتك
 !لذلك إال في عصر الصحابة 

وألن شرط أن ال يكون المستقل مقلدا غيره في  - ٣
 :أصول اجتهاده

 ر جميع أصول اجتهادهإن قصد به أن يكون ابتك      
فهذا : ولم يأخذ أيا منها عن غيره ولو عن بينة ونظر

؛ وبخاصة لم يقع حتى لكثير من مجتهدي الصحابة 
بالنسبة إلى القياس من أصول االجتهاد المتفق عليها 
بينهم؛ فهو اصل من أصول اجتهاد المستقلين منهم 
وممن بعدهم من المجتهدين المطلقين إلى عصرنا هذا، 
وهو مع ذلك ليس من ابتكار أي منهم؛ وبفرضه من 
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ابتكار أحدهم، فليس من ابتكار كل منهم؛ وإذن فلو 
شرط في المستقل ابتكار جميع أصوله لما وجد المستقل 
وال حتى في عصر الصحابة، أو لما وجد في عصرهم 

 مثال من إال مستقل واحد، هو أسبقهم إلى تقرير القياس
  .أصول اجتهادهم

 وإن قصد به أن يكون ابتكر بعض أصول اجتهاده      
: بنفسه، وأخذ بعضها اآلخر عن غيره عن بينة ونظر

فهذا مردود بأن أخذه ما لم يبتكره من األصول عن 
فهو لم ينزل به عن رتبة : بينة ونظر، إن كان تقليدا

المستقل فينبغي أن يكون كذلك أيضا تقليده فيما ابتكره 
 إياه عن غيره عن بينة من األصول لو فرض أخذه

ونظر؛ وحينئذ يلزم تصحيح استقالل من قلد في جميع 
أصول اجتهاده، ولم يأخذ أيا منها عن بينة ونظر، 

فينبغي أن ال يكون : وإن لم يكن تقليدا. وهذا ال قائل به
كذلك أيضا أخذه ما ابتكره منها عن بينة ونظر، لو 

ره؛ فرض أخذه إياه عن بينة ونظر، وأنه لم يبتك
وحينئذ يلزم تصحيح استقالل من أخذ جميع أصول 
اجتهاده عن غيره عن بينة ونظر ولم يبتكر أيا منها، 

  . وهو المطلوب
وهو مردود أيضا بأن بعض من سلم العلماء       

باستقالله لم يبتكر من أصول اجتهاده وقواعده إال القليل 
ه النادر الذي ال حكم له، وأنه أخذ عامة أصول اجتهاد

عمن سبقه من المستقلين ولكن عن بينة ونظر ال عن 
تقليد محض؛ وإال فأي أصل من أصول االجتهاد عند 
اإلمام الشافعي مثال ابتكره وأبدعه بنفسه ولم يسبقه إلى 
! ابتكاره وتقريره أحد ممن سبقه من مجتهدي األمة ؟

وبخاصة أنه لم يحتج من أصول االجتهاد الكبرى إال 
، وهو النص نها منذ عصر الصحابة بالمتفق عليه م

بل إن اإلمام أبا حنيفة نفسه لم . واإلجماع والقياس فقط
يبتكر من أصول اجتهاده إال القليل؛ حيث أخذ أكثرها 
عن شيخه النخعي، حتى عده ولي اهللا الدهلوي لذلك 

  .)٦٩(مطلقا منتسبا ال مستقالًً
  داـهذا كله فشرط أن ال يكون المستقل مقل وعلى      

إن لم يقصد به أن يكون - في أصول اجتهاده غيره 
ابتكرها بنفسه كلها، وال أن يكون ابتكر بعضها، لم 

أن يكون أخذ – على التحقيق –د بهـيبق إال أن يقص
أصول اجتهاده عن غيره عن بينة ونظر، ال عن تقليد 
محض؛ وال يشترط فيه بعد ذلك أن يكون ابتكرها 

عضها، وإن كان هذا منه كلها، وال أن يكون ابتكر ب
  .أحسن وأوكد الستقالله

 أن ما اخبر به العلماء من فقد من والوجه الثاني      
تحقق بشروط المجتهد المطلق بعد القرن الرابع 
الهجري إلى هذا العصر، معارض بمثله من إخبار 

، وهو ما ننقله العلماء بوجوده في تلك األعصار أيضاً
 ني من القولين في هذه المسألة؛عنهم في تقرير القول الثا

وههنا حينئذ ثالثة مسالك في معالجة هذا التعارض بين 
  : هذين الخبرين

 وإما أن نرجح بينهما. فإما أن نقول بتساقطهما معا      
بتقديم المثبت على النافي؛ بما أن فيه زيادة علم، وبما 
أن عدم العلم بوجود المجتهد المطلق في خبر النافين 

وإما أن نجمع بينهما بأن نحمل النفي . لما بالعدمليس ع
على المجتهد المطلق الذي يبتكر أصوله بنفسه، وهذا 

ثبات على المجتهد المطلق مستقل باتفاق، وأن نحمل اإل
الذي أخذ أصوله عن غيره عن اجتهاد ونظر، وهذا 
مستقل على خالف، أو المجتهد المطلق الذي الذي أخذ 

د محض ال نظر له فيه، وهذا أصوله عن غيره بتقلي
وهذا هو المسلك الصحيح الذي قررناه . منتسب باتفاق

ونبهنا عليه آنفا؛ بما أنه المستفاد من منطوق كالم 
الطرفين في مسألة وجود المجتهد المطلق هذه؛ وحينئذ 
يلزم على هذا الوجه من الجمع بين ذينك الخبرين أن 

ه عن غيره ال يكون المجتهد المطلق الذي أخذ أصول
عن بينة ونظر، محل تعارض بينهما؛ وهو ما يعني 
بالضرورة عدم تنافيهما في وجود المجتهد المطلق 

إذا كان مستقال من جهة أخذه األصول عن المستقل، 
؛ وهو قدر كاف في )٧٠(بينة ونظر ال عن ابتكار ووضع

إثبات وجود المجتهد المطلق المستقل فيما بعد القرن 
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 مستقال إال لى عصرنا هذا، وإن لم يكنالرابع الهجري إ
باعتبار هذه الجهة؛ وبخاصة إن استبعدنا جدا في 
المجتهد المطلق المنتسب أن يكون من شأنه أخذ 

  .أصوله عن غيره بتقليد محض ال نظر له فيه البتة
أن القول بعدم تحقق أحد من : ه الثالثـوالوج      

ى عصرنا أهل األعصار بعد القرن الرابع الهجري إل
هذا بشروط المجتهد المطلق المستقل ولو باعتبار أخذه 

 قول –أصوله عن بينة ونظر ال عن ابتكار ووضع 
ال يسلم لقائله، ولو بفرض عدم معارضته بمثله؛ 

التساع أقطار األرض، واختالف أنظار وذلك نظرا 
 من التصانيف واالختيارات عنهم وما يصدر ،العلماء

  يتوصل إلى القطعنه ال وأل.خالف ذلكالدالة على 
 إال بخلو تلك األعصار عن المتحقق بتلك الشروط

 التام؛ وهو ما ليس في مقدور أهل عصرنا باالستقراء
 بله أهل -  مع ما فيه من وسائل الحصر الحديثة–هذا 

العصور السابقة عليه القائلين بخلو أعصارهم عن 
  .)٧١(المتحقق بتلك الشروط

أن بفرض االبتكار شرطا في : والوجه الرابع      
المستقل فإن هذا ال يستلزم عدمه حتى في هذا العصر؛ 
ألن وضع أصول اجتهاد جديدة مباينة ألصول اجتهاد 

ما يزال ممكنا –كل إمام من أئمة المذاهب المتبوعة 
صول الفقه أ التجديد والزيادة في :حدهماأعلى وجهين، 

رنا ليه في عصإعلى قول من قال بإمكانه ودعا 
 االبتكار على جهة التلفيق بين أصول :والثاني. )٧٢(هذا

بحيث تتركب من هذا التلفيق أصول  المتقدميناألئمة 
اجتهاد ليست في مجموعها أصول اجتهاد أي من 

ولكن بشترط أن يكون هذا . أولئك األقدمين بانفراده
التلفيق مبنيا على اجتهاد ونظر في حجية تلك األصول 

تقليد محض ألصحابها؛ ليكون بذلك الملفقة ال على 
تلفيقا في االجتهاد ال في التقليد، وإن كان واقعا في 

  . أصول الفقه ال في فروعه
على أن ابتكار األصول على الوجه األول من       

هذين الوجهين وإن دل على بقاء إمكان وجود المجتهد 

 المستقل المبتكر ألصول اجتهاده في هذا العصر الحالي؛
أنه ال يدل على وجوده فيه فعال؛ بما أنه لم يثبت إال 

حتى اآلن أن أحدا من مجتهدي هذا العصر المطلقين 
فلم يبق إال ابتكار . قد ابتكر شيئا من أصول اجتهاده

األصول على الوجه الثاني؛ وهو وجه يغلب على الظن 
وقوعه من مجتهدي هذا العصر المطلقين؛ بما أن 

أصول شتى ملفقة من أصول أكثرهم يقيم فتاواه على 
ئمة المذاهب المتبوعة؛ وال يلتزم من تلك أاجتهاد 

األصول أصول مذهب بعينه ال يعدوها إلى أصول 
غيره من المذاهب؛ بل إن هذا ما تدل عليه تعليالتهم 
لبعض ما يفتون في المسائل المستجدة به؛ ومن ثم فإن 
 قلنا بأن تلفيق المجتهد المطلق في هذا العصر بين

أصول أئمة المذاهب يعد ابتكارا منه ألصول اجتهاد 
 وجود المجتهد المستقل المبتكر يمكنجديدة، فقد لزم أن 

ألصوله حتى في هذا العصر، على هذا المعنى من 
وبخاصة إن قلنا بجواز هذا التلفيق في -معاني االبتكار 

األصول كجوازه في الفروع، مادام تلفيقا في االجتهاد ال 
 فهو ما فعال وأما وجوده في هذا العصر -يدفي التقل

نقول به؛ اعتبارا بوجود من حاز رتبة االجتهاد المطلق 
 وكونه مع حيازته هذه الرتبة يلفق -كما يأتي إثباته–فيه 

بين أصول أئمة المذاهب السابقة عليه، كما يغلب على 
  .الظن من حاله، ويدل عليه تعليله فتاواه واستدالله

 دكتور سيد توانا في ابتكار أصول االجتهاديقول ال      
أال يمكن ": صول األئمة السابقينأعلى جهة التلفيق بين 

إن : قيل أن ينال أحد مرتبة االجتهاد المطلق المستقل؟
 تكلموا في جميع ما يمكن أن قدالمجتهدين السابقين 

يستنبط منه الحكم من األدلة الشرعية، ووضعوا مناهج 
 يمكن أن يخالفهم فيها أحد، أو أن  بحيث اللالجتهاد

يضع منهجا له غير هذه المناهج؛ وعلى هذا ال يمكن 
ولكن  .أن يوجد مجتهد مستقل كاألئمة األربعة وغيرهم

 يستحسن جزءا من منهج إنسان يأتيأال يجوز أن 
 ، اآلخربعض المجتهدين، وجزءا آخر من منهج بعضهم

 اخذ بها كأن يأخذ بالمصالح المرسلة، كما. .وهكذا
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  الصحابي، كما هو رأي اإلمامبقولويأخذ  اإلمام مالك،
 النعقادأحمد ومنهجه، ويشترط انقراض عصر المجمعين 

وذلك كله عن اقتناع دون اإلجماع، كاإلمام الشافعي؛ 
 عن منهج غيره يختلفمنهجا فيضع تباع، ا وتقليد

! ؟من المجتهدين، ويستحق به أن يسمى مجتهدا مستقال
المجتهد المطلق المستقل :  ربما يقال لهأنه: والجواب

 المجتهدينواحد من  )٧٣(عن منهج أي إذا اختلف منهجه
 وربما يسمون منتسبين؛ لكونهم مسبوقين في .السابقين

  .)٧٥("األحكامكمنهج الستنباط  )٧٤(عليهآحاد ما اعتمدوا 

 أن االجتهاد المطلق المستقل ممكن الوقوع: الثاني القول
 قال وبه . وحقيقة فعالً في عصرنا هذااقعأبدا، وهو و
 ، فيما يلي طائفة من أقوالالمعاصرينفريق من 

   : في تقريرهبعضهم
 جنح الشيخ وقد ":العالمة الحجوي المغربيقال       

 إلى"  المعطارالروض "فيأحمد بن عبد السالم بناني 
 عمر الفاسي، وسيدي لسيدي )٧٦(إثبات هذه المرتبة
من أهل  والشيخ الطيب بن كيران العربي الفاسي،

 بل ،)٧٧(الفاسيين، وقد ادعاه  الثالث عشرالقرنأوائل 
أيضا اإلمام  )٧٨( في القرن الماضيالمستقل االجتهاد

  حوله العالميحوم وممن كان ... محمد الشوكاني اليمني
الهندي في القرن الماضي األمير النواب سلطان بو 

  .)٧٩(" بهادرخانهبال محمد صديق 
 توفر هذا بالنص على إمكانالحجوي اتبع  وقد      

في النصف شروط االجتهاد في بعض علماء عصره 
: ؛ وذلك قوله من القرن الرابع عشر الهجريالثاني

، فقد علمت وجوده المذهب ومجتهد المنتسب أما .".
 ووجود بل ،)٨٠(إلى المئة الثامنة، ويمكن وجوده

وفر مواد االجتهاد، ؛ لتاآلن المستقلالمجتهد المنتسب و
 هم الناس، وال مانع منه عقال وال شرعا، بل والناس

 المطلق المستقل؛ ألنه باالجتهاديجب على األمة القيام 
  . )٨١("فرض كفاية

 المراغي ى محمد مصطفشيخ األزهر األسبق وقال      
 :المعاصرين العلماء بعضالمطلق في  االجتهادمقررا تحقق 

 )٨٢(ي القائلين باستحالة االجتهاد مع احترامي لرأوإني"
إن في علماء المعاهد : وأقولم، ـأخالفهم في رأيه–

 توافرت فيهم شروط االجتهاد من مصر في )٨٣(الدينية
   .)٨٤(" التقليدمويحرم عليه

 : القرضاوي معقبا على قول المراغيالدكتور وقال      
القرن الرابع  ما قاله شيوخنا وشيوخ شيوخنا في هذا"

في مطالع القرن الخامس  اآلن أن نقول ونستطيع عشر،
إن كتب العلم ومصادره تيسرت للباحثين أكثر مما : عشر

 في علماء العصر يوجدأن  فال غرو ... كانت في زمنهم
، وال حرج على فضل من يبلغ درجة االجتهاد المطلق

 ترك األول لآلخر، وقد يفضل الالحق وكماهللا تعالى، 
 عباقرةزت امتنا في العصر الحديث  وقد أفر.. .السابق

وأفذاذا في العلوم واآلداب والفنون المختلفة، فلماذا تعقم 
 النوابغ في مجال الفقه واالجتهاد هؤالءأن تبرز مثل 

، ورشيد عبدهومن ذا الذي ينكر نبوغ محمد ! ؟اإلسالمي
رضا، وعبد المجيد سليم، ومحمود شلتوت، ومحمد 

اشور، وفرج السنهوري،  عابنالخضر حسين، والطاهر 
براهيم، وعبد الوهاب خالف، ومحمد أبو زهرة، إحمد أو

وفي المعاصرين  الخفيف رحمهم اهللا جميعا، وعلي
، ولكن المعاصرة األحياء من ال يقل عنهم علما وفضال

   .)٨٥("حجاب كما قالوا
 فلعل من هؤالء النابغين في هذا وأيضاً: تـقل      

ا رتبة االجتهاد المطلق المستقل العصر الذين نحسبهم بلغو
صول اجتهادهم عن غيرهم عن أولو باعتبار أخذهم –

 المجتهدين –بينة ونظر بما هم من علماء أصول الفقه
بناء الصديق أاهللا  زيز وعبدعالغماريين احمد وعبد ال

اهللا  هل المغرب، وبخاصة منهم الشيخ عبدأالغماري من 
 االجتهاد المطلق نه بلغأالغماري الذي حدث عن نفسه 

؛ ومحمد أمين الشنقيطي، ومحمد )٨٦(وترك تقليد المذاهب
بخيت المطيعي، ومحمد زاهد الكوثري، ومحمود محمد 

،  الفاسي الحجويمحمد بن الحسنخطاب السبكي، و
ومحمد مصطفى المراغي، ومصطفى أحمد الزرقا، 
وعبد اهللا بن زيد المحمود، ويوسف القرضاوي، ووهبة 
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حمد سليمان األشقر، وعمر سليمان األشقر، الزحيلي، وم
ومحمد نعيم ياسين، وغيرهم من أمثالهم من أهل هذا 
العصر ممن يفوتني في هذا المقام ذكرهم؛ فهؤالء من 
أهل القدرة على اإلفتاء في جميع أبواب الفقه، ومن كبار 

  .علماء أصوله، واهللا تعالى أعلم
 هل: "اصرين من المع زكريا البريالدكتور وقال      

في تتحقق شروط االجتهاد في زماننا؟ وأجيب بأن 
  تتحقق فيهم شروط االجتهادمن العصر  هذااءـفقه

  .)٨٧(".. .المطلق
 اإلسالميالمجتمع : " الدكتور محمد الدسوقيوقال      

يشهد حركة اجتهاد طيبة منذ نحو نصف قرن؛ فقد 
قدمت دراسات، وعقد مؤتمرات فقهية متعددة حول 

ر من المشكالت االقتصادية واالجتماعية وغيرها، كثي
ولم يكن منطلق هذه المؤتمرات والدراسات الفقه 

 وإنما العودة إلى أصول الشريعة أو مصادرهاالمذهبي، 
مع االستهداء بآراء الصحابة والتابعين  ،األساسية

وأئمة المذاهب وفقهائها؛ وهذا يعني أن الذين يهتمون 
لم تعد العصبية المذهبية تقود  ،بدراسة الفقه اليوم
 وبذلك يمكن القول بأن واقعنا ...خطاهم في دراساتهم

يشهد اجتهادا مبتغيا أن يعيد للفقه صلته الحميمة 
بالحياة، ويأبى أن يعيش في دائرة المذهبية الضيقة، 

، مع تخير أعدل اآلراء ألساسية اويعول على المصادر
 اوز الترجيح أووأقربها صلة بالحياة؛ فهو اجتهاد تج

ر في أن يبلغ مبلغ ـاالنتساب المذهبي، واألمل كبي
  .)٨٩("إن شاء اهللا )٨٨(المطلق االجتهاد
صول الشريعة أو ألى إوال شك أن العودة : قلت      

مصادرها األساسية في االجتهاد هو االجتهاد المنتسب 
أو المستقل؛ ألن مجتهد المذهب يستنبط األحكام من 

من نصوص الشارع، وأن من دونه نصوص إمامه ال 
  .ال يجتهد إال في الترجيح

 واالجتهاد لم .: ". محمد نور الحسنالشيخ وقال      
 به أريد إن هذاإلى يومنا هو مستمر  يغلق بابه، بل

استعمال هذه األسس والقواعد الثابتة في استخراج 

، وفي مواصلة )٩٠(األحكام من مصادرها الشرعية
  .)٩١(" يجد من القضايا واألحكاماالجتهاد في كل ما

 على هذا القول الدكتور البوطي حين قال وافقه وقد      
:  االجتهادبابفي الجواب عما هو الحق في مسألة غلق 

 الجواب الذي يتفق مع المنطق وتسكن إليه النفس، لعل"
  .)٩٢(" محمد نور الحسن رحمه اهللالشيخما قاله 
ألسس والقواعد الثابتة ا أن االجتهاد وفق شك وال      

الكتاب –استخراج األحكام من مصادرها الشرعية في 
 المنتسب اجتهاد ال من نصوص المذهب، هو –والسنة

 من نصوص وفق أصول إمامهالذي يستخرج األحكام 
 ، اإلمام وأقوالهالكتاب والسنة مباشرة ال من نصوص

سواء كان في اجتهاده هذا مطلقا يجتهد في كل األبواب 
 متجزيا يجتهد في باب دون باب أو ولمسائل، أوا

مسألة دون مسألة؛ ومن ثم فالحسن والبوطي بذلك 
قائالن باستمرار االجتهاد المنتسب إلى يومنا هذا؛ إال 

مطلقا كان أم أن كالم الحسن يصدق على المنتسب 
، وكالمنا ههنا في إثبات وجود المطلق فقط، متجزيا

المتجزي يقتضينا حمله لكن ترك الحسن تقييد كالمه ب
على إطالقه؛ بحيث يعم لذلك المنتسب المطلق 
والمنتسب المتجزي على جهة العموم البدلي؛ وألن 
المطلق ينطلق على الفرد الكامل، وهو ههنا المجتهد 

  . المنتسب المطلق ال المتجزي، واهللا تعالى اعلم
  أن ما حكاه الشيخ محمدويالحظ بعد هذا كله أيضاً      
ين المالكي من اختالف العلماء في وجود المجتهد حس

المطلق في القرن الرابع عشر الهجري، دال من جهة 
اللزوم على أن من هؤالء العلماء المختلفين من يقول 

، كما أن منهم من في هذا العصربوجود هذا المجتهد 
  .يقول بعدم وجوده

  من هذه األقوال التي نقلناها هنا ما يظهرأن على      
 المطلق المجتهد: أن المقصود بالمجتهد المطلق فيه

المنتسب، ال المستقل؛ إال أننا نقلناها مع هذا في مقام 
 المجتهد المستقل؛ ألن الظن الغالب فيمن علىالكالم 

أنهم كانوا  المطلقنسبوا في تلك األقوال إلى االجتهاد 
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في أصول اجتهادهم متبعين أئمتهم عن بينة ونظر، ال 
 مطلقين -على التحقيق-؛ فكانوا بذلك محضعن تقليد 

 صورةمستقلين حقيقة وحكما، وإن كانوا منتسبين 
 ورسما؛ بل قد صرح كثير من المجتهدين المنتسبين

 في أصولهم عن بينة أئمتهم بأنهم إنما اتبعوا المتقدمين
عن تقليد محض، وهو ما يؤكده وينقله عنهم ونظر ال 

 ذهب الذي الصحيح: " رحمه اهللا بقولهالنووياإلمام 
أي [إليه المحققون، ما ذهب إليه أصحابنا، وهو أنهم 

إنما صاروا إلى مذهب الشافعي ] المنتسبينالمجتهدين 
 والقياس االجتهادال تقليدا له، بل لما وجدوا طرقه في 

ق، ولم يكن لهم بد من االجتهاد، أسد الطر] أي أصوله[
؛ فطلبوا معرفة األحكام بطريق طريقهسلكوا 
وال شك أنهم ما وجدوا طرقه وأصول  .)٩٣("الشافعي

اجتهاده أسد الطرق واألصول إال بتفحصها والنظر 
فيها نظرا علميا دقيقا موصال إلى قناعتهم بها وأخذها 

  .محضاعن الشافعي لذلك، ال ألجل تقليده فيها تقليدا 

  :دليل هذا القول
 فيما يستفاد من كالمهم–استدل أصحاب هذا القول       

  : بما منه–في تقريره آنفا
أن وجود المجتهد المطلق المستقل في عصرنا هذا  - ١

ممكن شرعا وعقال؛ لخفة شروطه، وتوفر آلته، وتيسر 
سبله، وسعة فضل اهللا؛ وبخاصة إن اكتفينا في شرط 

تهاده عن بينة ونظر ال عن المستقل بأخذه أصول اج
ابتكار ووضع؛ وهو ما قال به غير واحد من العلماء 
كما أشرنا إليه قريبا؛ فإذا أمكن االجتهاد المطلق 
المستقل في عصرنا هذا فقد صار لذلك أقرب إلى 
الوقوع، وصار من يخبر بوجوده فعال أجدر بتصديق 

 .خبره من إخبار نافيه المتعلق بصعوبة تحقق شرطه

واللغة : "... مام المراغي في تأكيد هذايقول اإل      
العربية وفنونها من نحو وصرف وأدب وبالغة تدرس 
في معاهد مصر الدينية وغيرها دراسة دقيقة تكفي 
لفهم خطاب العرب، كما تدرس أصول الفقه على أدق 

ليس االجتهاد ممكن عقال فقط بل هو .. الوجوه وأكملها

 مما كانت عليه في األزمنة ممكن عادة، وطرقه أيسر
وإن حفظ آيات األحكام جميعها، وفهمها .. الماضية

فهما صحيحا، ومعرفة الناسخ والمنسوخ، وحفظ مواقع 
 ال يحتاج إلى المجهود الذي يبذل لفهم –اإلجماع 

إن الزمن لم . مرامي كتاب من كتب األزهر المعقدة
باقية يغير خلقة اإلنسان، والعقول لم تضمر، والطبيعة 

  .)٩٤("في اإلنسان كما كانت في العصور الماضية
ليس تحصيل ": ويقول العالمة محمد رشيد رضا      

االجتهاد الذي ذكروه باألمر العسير، وال بالذي يحتاج 
فيه إلى اشتغال أشق من اشتغال الذين يحصلون 
درجات العلوم العالية عند علماء العصر في األمم 

  .)٩٥("الفلسفةالحية، كالحقوق والطب و
االجتهاد ممكن كل : "ويقول الدكتور الزحيلي      

اإلمكان اليوم، وال صعوبة فيه، بشرط أن ندفن تلك 
األوهام والخياالت، ونمزق ذلك الران الذي خيم على 
عقولنا وقلوبنا من رواسب الماضي وآفات الخمول 

ليه إوالظن اآلثم بعدم إمكان الوصول إلى ما وصل 
ى عد ذلك كأنه ضرب من المستحيل؛ األولون، حت

وهل هناك مستحيل بعد غزو الفضاء واختراع أنواع 
إن استكمال شرائط ! اآلالت الحديثة العجيبة الصنع؟

االجتهاد ليس من العسير في شيء بعد تدوين العلوم 
  .)٩٦("المختلفة، وتعدد المصنفات فيها

 أنه ليس أدل على شيء من وقوعه فعال، وقد أخبر - ٢
 حد ممن نقلنا كالمهم آنفا بوجود المجتهد المطلقغير وا

المستقل في عصرنا هذا، ولو من جهة كونه مطلقا 
منتسبا أخذ أصول اجتهاده عن بينة ونظر ولم يبتكرها 
بنفسه؛ وهذا مع أن المخبرين بوجوده في هذا العصر 
فعال ثقات عدول عالمون بشرط هذا النوع من 

هم من أهله؛ فينبغي االجتهاد، إن لم يكونوا هم أنفس
لذلك أن ال نكذبهم فيما اخبروا من ذلك به، مهما أمكن 
أن ننازعهم بعد فيما يعتدون أو ال يعتدون به من 

وقد استدل اإلمام . شروط هذه الطبقة من المجتهدين
السيوطي إلثبات وجود هذه الطبقة في بعض األعصار 
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بخبر من اخبر من أهل تلك األعصار بأنه من أهلها 
ي خاصة نفسه، وبأن بعضا ممن يعرفهم هو من ف

أهلها أيضا؛ وذلك قوله معلقا على إخبار تاج الدين 
: السبكي عن نفسه أنه اليوم مجتهد الدنيا على اإلطالق

والرجل مقبول فيما قاله عن نفسه؛ فإن العلماء أدين "
فإذا . )٩٧("وأورع وأخشى هللا من أن يتقولوا الباطل

ثبات لوجه من االستدالل إلاستدل السيوطي بهذا ا
وجود تلك الطبقة في بعض األعصار، فال علينا أن 

ثبات وجود هذه الطبقة في ؛ إلنستدل به نحن أيضاً
 .عصرنا هذا أيضاً

بأن هذا اإلخبار بوجود المطلق المستقل : ويجاب      
في عصرنا معارض بمثله من اإلخبار بفقده في هذا 

  .جة فيهالعصر؛ وإذا عورض بمثله فال ح
بما رددنا به دعوى المعارضة بالمثل في : ويرد      

خبر من أخبر بفقد المطلق المستقل في هذا العصر، 
مما خالصته امتناع تعارض هذين الخبرين رأسا في 
المستقل الذي أخذ أصول اجتهاده عن بينة العن ابتكار 
ووضع؛ وأن بفرض بقاء هذه المعارضة في هذا القدر 

ثبت من ذينك الخبرين مقدم على النافي؛ أيضا فإن الم
ألن فيه زيادة علم، وألن عدم العلم في النافي منهما 

  .ليس علما بالعدم
أن كثرة ممن تتحقق في هذا العصر وما قبله من  - ٣

ولو –عصور التقليد برتبة االجتهاد المطلق المستقل 
استقالال على جهة أخذ األصول عن بينة ونظر ال عن 

نما كتموا تحققهم بهذه الرتبة ولم  إ–ابتكار ووضع
هلها؛ خوفا من انتقاد الناقدين، أيعلنوا الناس بأنهم من 

واعتراض المعترضين، والسلق باأللسنة الحداد لكل 
من اخبر بذلك عن نفسه؛ ومن ثم فليست قلة المخبرين 
بوجود هذه الرتبة من مراتب االجتهاد في هذا العصر 

ثبات فقدها في إة في وما قبله من عصور التقليد حج
مام السيوطي من تلك األعصار حقا؛ ولعل ما وقع لأل

نكار أهل زمانه عليه ما ادعاه من رتبة االجتهاد إذلك و
خير مثال عليه؛ بل إننا واجدون من -المطلق المنتسب 

العلماء لذلك من ينفي وجود المجتهد المطلق المستقل 
 منتسب أو المنتسب في عصره مع أنه مطلق مستقل أو

وذلك كما وقع لإلمام النووي مثال !! في خاصة نفسه
حين نفى وجود المطلق المستقل في عصره، مع أن 
من العلماء من عده من المجتهدين المطلقين، وأنه في 
األقل آخذ أصول اجتهاده عن اإلمام الشافعي عن بينة 
: ونظر ال عن تقليد محض؛ وفيه يقول اإلمام السبكي

وي؛ فإن له في شرح المهذب وغيره ويليه النو".. 
اختيارات من حيث الدليل خارجة عن المذهب، ولوال 

 . )٩٩("لم يفعل ذلك )٩٨(أنه بلغ رتبة االجتهاد

وفي تقرير ما ذكرناه من هذا الدليل، يقول ابن       
يصدر عن  أهل زماننا وجود المجتهد إحالة ":جماعة

 .)١٠٠("هدين يكون القائلون بذلك مجتماجبن ما، وكثيرا 

ويليه ابن دقيق العيد؛ فقد : ".. ويقول السيوطي      
و االجتهاد، وقامت عليه الغوغاء في زمنه ـادعى ه

  ."بسبب ذلك
وأصبحت تهمة . .: ".ويقول مصطفى الزرقا      

 االجتهاد التي يرمى بها من يبحث من المتفقهين النابهين
واخر العهد في أعن أدلة األحكام، كافية للحكم باإلعدام 

  .)١٠١("العثماني
وكان من وراء كل : ".. ويقول الدكتور مدكور      

هذا تهيب العلماء نقد زمالئهم نتيجة الضعف الخلقي؛ 
 إذا طرق أحدهم باب االجتهاد انقض عليه وهاجمه فكان

فريق من هؤالء، إما بدافع الحمية الدينية المتوهمة، 
  .)١٠٢("وإما بدافع الغيرة والحسد

ن  يجوز عقال خلو الزمان عن المجتهد؛ ألأنه ال - ٤
كمال الشريعة وصالحها لكل زمان ووفائها بأحكام 

 مسلتزم وجود االجتهاد في كل -الحوادث المستجدة 
زمان؛ ولو فقد االجتهاد في عصر من العصور لدخل 
النقص على الشريعة من هذه الجهة؛ وهو ممنوع فيها 

و الزمان عقال وشرعا؛ وعلى هذا وحيث لم يجز خل
عن المجتهد لذلك عقال وشرعا فقد لزم وجوب وجوده 
 .فعال في هذا العصر والعصور السابقة عليه ضرورة
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اختلفوا متى انسد : "ول ابن أبى العز الحنفيـيق      
وهذه أقوال كما ترى في ..  .باب االجتهاد على أقوال

غاية الفساد والقول على اهللا بغير علم؛ فإن الحوادث 
بة الوقوع، فإذا وقعت حادثة غير منصوصة فال متعاق

بد فيها من االجتهاد، أو حادثة في الحكم فيها خالف 
وما يقول غير ...  بين السلف فال بد فيها من االجتهاد

 .)١٠٣("هذا إال صاحب هوى

 بان االجتهاد الضامن لصالح الشريعة: ونجيب عنه      
وقف على لكل زمان ووفائها بمستجداته وحوادثه، ال يت

 االجتهاد المطلق المستقل، إذ هو حاصل بمجرد االجتهاد
وأيضا . المخرج  الواقع باجتهاد المنتسب أوئالمتجز
إن كان : دم جواز خلو الزمان عن المجتهدـفإن ع

عدم الجواز فيه شرعيا ال عقليا فال يستلزم وجوب 
ن غاية فقده في عصر وجود المجتهد في كل زمان؛ أل

نئذ أنه مخالفة شرعية، وليس هو من من األعصار حي
وإن كان عدم الجواز فيه عقليا ال . قبيل المحال العقلي

شرعيا فقط، فال نسلم، بل نقول إنه شرعي ال عقلي؛ 
 )١٠٤(وبالجملة ففي كونه عقليا أم شرعيا خالف بين العلماء

 ليس هنا مكان عرضه؛ ولكنا نكتفي منه بتطرق االحتمال
 .المسقط لالستدالل

: 
واهللا -من هذين القولين وأرجحه  أختاره والذي      

 قال بإمكان وقوع االجتهاد من قول -تعالى أعلم
 بما المطلق المستقل أبدا في كل عصر من العصور

وبوقوعه في عصرنا هذا حقيقة فيها عصرنا هذا، 
 أن ليس من شرط المطلق على وذلك بناء ؛وفعال

 أن يكون مبتكرا ألصوله، بل –رهفيما نختا–المستقل 
نما اتبعه عن إتباعه غيره فيها إ أن يكون في منهيكفي 

 أتبع فيها أكثر سواءعن تقليد محض؛  بينة ونظر، ال
 إماما واحدا وحسب، وسواء وافق في ومن إمام، أ

 إماما واحدا وحسب؛ ألن هذا و إمام، أمنآحادها أكثر 
 أن إلىآل لذلك  لما كان عن بينة ونظر فقد تباعاال

، ال  في األصوليصير من قبيل التوافق في االجتهاد

في توافق   يقعكمافهو ؛  فيهامن قبيل التقليد المحض
 يلزم ال األئمة في االجتهاد في الفروع، في أنه توافق

  . فيما توافقا فيه أن يكون أحدهما مقلدا لآلخرهعن
 لمستقلا االجتهاد المطلق إمكان بالنسبة إلى هذاف      

 إلى بالنسبةعصرنا هذا وفي كل عصر سبقه؛ فأما في 
، فعال المجتهد المطلق المستقل في عصرنا هذا وجود

فهذا شيء مرجعه إلى الواقع نفسه، فهو يصدق ذلك أو 
وقد قدمنا من أقوال علماء هذا العصر ما هو يكذبه، 

إخبار منهم بوجود هذه الطبقة من المجتهدين فيه؛ وإن 
علماء هذا العصر من وسائل االجتهاد وأدواته ما أتيح ل

يجعل هذا اإلخبار بوجود هذه الطبقة من المجتهدين 
فيه أقرب إلى الصدق ومطابقة الواقع، منه إلى الكذب 
ومخالفة الواقع؛ إذ ليس مما يالئم سمعة المعاهد الدينية 
والجامعات اإلسالمية في العالم اإلسالمي كله في هذا 

م إلى يومنا هذا، أن يقال ١٩٣٧ام العصر من بعد ع
 إنها عاجزة عن إخراج بضعة مجتهدين مطلقين مستقلين

عن ابتكار  استقالل اآلخذ أصوله عن بينة ونظر ال
وهي كلمة لإلمام األكبر مصطفى المراغي ! ووضع

وليس : "يحسن في هذا المقام إيرادها؛ إذ قال رحمه اهللا
صر أن يقال مما يالئم سمعة المعاهد الدينية في م

إن ما يدرس فيها من علوم اللغة والمنطق : عنها
والكالم واألصول ال يكفي لفهم خطاب العرب، وال 

وإذا صح هذا فيالضيعة . لمعرفة األدلة وشروطها
  .)١٠٥("األعمار واألموال التي تنفق في سبيلها

المنتسب  مدى وجود المجتهد المطلق: الفرع الثاني
  :في هذا العصر

 يدخل تحته أربعة –كما أوضحناه– المقيد تهاداالج      
المجتهد في ويسمى –، والمخرج )١٠٦(المنتسب: أقسام

ننا إإال  والمرجح، وحافظ المذهب الناقل له؛ –المذهب
إال على وجود المنتسب   في هذا الفرع ههنانتكلم لن
 ألن من ؛ دون غيره عصرنا هذا،في هذه األقسام من

  قيد يشبه أن ال يقع نزاع عداه من أقسام المجتهد الم
  ولو باعتبار امتناع تجزؤ في عصرنا هذا ودهـفي وج
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  !االجتهاد، فكيف باعتبار جوازه؟
 أيسر المنتسب االجتهاد في األمروعلى أية حال ف      

 هو في االجتهاد المستقل؛ وذلك من جهة مماوأهون 
 المنتسبترك اشتراط ابتكار األصول في حق المجتهد 

 تقليده غيره فيها ولو تقليدا  األصوليينإجازة، وباتفاق
 ينزل به عن رتبة المحضا، وأن تقليده هذا لغيره فيها 

وال  مستقال  بهيصيرال ، وإن كان المنتسباالجتهاد 
وجود المطلق المستقل إثبات  وقد سقنا في من وجه؛

 المعاصرينأقواال لبعض العلماء من  -في عصرنا هذا 
 إلثبات وجوديقت في األصل  إنما سهي في أكثرها

 ولكننا حملناها على ال المستقل،  المنتسبالمطلق
في - االستقالل المستقل أيضا اعتبارا بحصول رتبة

؛  بمجرد أخذ المنتسب أصوله عن بينة ونظر-اختيارنا
 من تلك األقوال في إثبات وجود فما نقلناهومن ثم 

ود  وج إثباتفي بعينه  ننقلهالمطلق المستقل فإننا
  .  إمكانا وفعالً أيضاالمطلق المنتسب

 المجتهد وجودإمكان ب العالمة الحجوي صرح وقد      
 ؛القرن الرابع عشر الهجريفي في زمنه  المنتسب

 وجوده، ويمكن ":وذلك قوله في المجتهد المقيد بالمذهب
؛ إلى اآلن -، والمستقل المنتسبل وجود المجتهد ـب

 منه مانعس هم الناس، وال لتوفر مواد االجتهاد، والنا
  . )١٠٧("عقال وال شرعا

 العالمة محمد فرج السنهوري وجود أكد كما      
 ومن: "المجتهد المقيد بالمذهب حتى عصرنا هذا بقوله

يلقي نظرة فاحصة على سير الحياة الفقهية، يؤمن بأن 
، ولكنه اجتهاد  ينقطع أبدالم )١٠٨(االجتهاد المذهبي

فقه، واألخذ، والمقتضى، وما الت: تحت أسماء مستتر
  .)١٠٩(" ذلكأشبه

 الثاني وهو االجتهاد وأما: " سيد تواناالدكتور وقال      
 أطول بكثير من عمر عمرهالمقيد بالمذهب، فقد كان 

االجتهاد المطلق المستقل؛ فإن اإلقبال على دراسة 
 االجتهاد  اشتد بعد كساد سوقالمعروفةالمذاهب 

 متبحرين األثر في وجود علماء المستقل؛ فكان له أكبر

فيما لم يتكلم فيه في كل مذهب، يقدرون على االجتهاد 
  أساس من قواعد مذهبه،علىصاحب المذهب، وذلك 

 ، ومراده من خالل الفروع في االستنباطمنهجه ومعرفة
  . )١١٠("التي نقلت عنه

لم يتكلم فيه وال شك أن االجتهاد فيما : قلت      
 ومعرفة أساس من قواعد مذهبه، علىصاحب المذهب، 

 هو بعينه االجتهاد المنتسب - في االستنباط هـمنهج
الذي يخرج فيه المجتهد األحكام على أصول إمامه ال 

  . على نصوصه وأقواله

ويقول الدكتور العبد خليل في تأكيد وجود من       
وبعد : "عدا المستقل من المجتهدين في هذا العصر

تهدين يخلص الباحث إلى أن النظر في مراتب المج
عزيز الوجود، بخالف المجتهدين  )١١١(المجتهد المطلق

  . )١١٢("يوجد أعالم منهمففي كل عصر اآلخرين؛ 
فيما –وبالجملة فلم أجد في كالم المعاصرين       

 من ينفي وجود المجتهد المطلق المنتسب –وقفت عليه
في عصرنا هذا؛ بل وجدت أن من ينفي وجود المجتهد 

مطلق فإنما يعني به المطلق المستقل الذي يبتكر ال
أصول اجتهاده بنفسه، ال المنتسب الذي يأخذ أصول 
اجتهاده عن غيره من المجتهدين عن بينة ونظر أو 
عن تقليد محض، وهو ما نبهت عليه قريبا فال أعيده، 
بل أقول إن المجتهد المطلق المستقل إن ترجح وجوده 

ر االكتفاء فيه بأخذ ولو باعتبا–في عصرنا هذا 
 فإن وجود المجتهد المطلق –األصول عن بينة ونظر

  . المنتسب فيه أقرب إلى القبول، وأغلب على الظن
على أننا في أسوأ تقدير نفرض جريان خالف       

 المعاصرين في وجود المطلق المستقل في عصرنا هذا،
في وجود المطلق المنتسب أيضا؛ وما سقناه هناك من 

 وجواباتها نسوقه بعينه ههنا أيضا؛ وإذا رجح األدلة
هناك وجود المطلق المستقل في عصرنا فليرجح وجود 
المطلق المنتسب في عصرنا ههنا أيضا، ومن باب 

  . أولى، واهللا تعالى أعلم

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


................................................................................. 

 ١٤٥ 

: 
ليه من البيان في قضية إأما بعد فهذا ما قصدت       

ي هذا العصر أو وجود المجتهد المستقل والمنتسب ف
عدم وجوده، يتخلص منه أن هذا العصر المبدوء بعام 

م وحتى يومنا هذا لم يخل على الجملة من ١٩٣٧
وجود مجتهدين فيه من جميع الطبقات والمراتب، 
ومنها رتبتا المجتهد المطلق المستقل والمنتسب؛ بما 
هو عصر ثورة فقهية عامة في البحث واالجتهاد 

 يأتي؛ وفيما مختلفة وصوره المتعددةبأساليبه الالفقهي 
  :تفصيل هذه النتيجة

:  على قسمين–في المختار-مراتب المجتهدين : ًفأوال
المجتهد : المجتهد المستقل، والثاني: أحدهما
وأن قسم المجتهد المقيد يدخل تحته . المقيد

المجتهد المنتسب، ومجتهد : أربعة أقسام هي
ترجيح، المذهب المخرج، ومجتهد الفتوى وال

وأن كل قسم من أقسام . وحافظ المذهب وناقله
المجتهدين هذه قد يكون مطلقا يجتهد في كل 
األبواب والمسائل، وقد يكون متجزئا يجتهد في 

  .باب دون باب أو مسألة دون مسألة
 – فيما نختاره–أن الشرط في المجتهد المستقل : ًوثانيا

 أن يكون في األقل آخذ أصول اجتهاده عن غيره
عن بينة ونظر ال عن تقليد محض؛ وأنه ليس 
من شرطه أن يكون ابتكرها بنفسه ووضعها 

إال أنه حينئذ إنما يكون مستقال على . باجتهاده
خالف؛ أما لو كان ابتكرها بنفسه فهو حينئذ 

خذها عن غيره بتقليد أمستقل باتفاق؛ وأما لو 
  .محض فليس هو مستقال حينئذ باتفاق

اء المعاصرين اختلفوا في وجود أن العلم: وثالثاً
المجتهد المطلق المستقل في هذا العصر؛ فنفى 
بعضهم وجوده، حين أثبت وجوده بعضهم 
اآلخر؛ إال أننا لما وجدنا أن أكثر النافين 
لوجوده إنما نفى وجوده باعتبار اشتراط ابتكاره 
 أصول اجتهاده، وأن المختار في شرطه االكتفاء

د ـة ونظر؛ فقـ بينبأخذه أصول اجتهاده عن
رجحنا القول بوجوده في هذا العصر لذلك، 

  . واهللا تعالى أعلم
 على أني عانيت في هذا البحث قلة كالم المعاصرين      

في موضوعه، مع حاجتي الملحة إلى ذلك منهم؛ وهو 
ما أرجو أن ال يكون قد أثر في جودة هذا البحث، 

  .لعالمينوصلى اهللا على محمد وآله والحمد هللا رب ا

:   
                                            

مجلة المسلم   بين االجتهاد والتقليد،  محمد سليم العوا،     )١(
  .٢٧صم، ١٩٧٥، ٤، العدد المعاصر

 ،االجتهاد والتقليد في الشريعة اإلسالمية     محمد الدسوقي،    )٢(
  .١٣٤-١٣٣ ص،م١٩٨٧ ،)١ط(الدوحة، دار الثقافة، 

 /  ه٧٧٢ ت( جمال الدين عبد الرحيم اإلسـنوي        :انظر )٣(
 علم نهاية السول شرح منهاج الوصول في، )م١٣٧١
 ،٣جبيروت،    للبيضاوي، دار الكتب العلمية،    األصول

خـرى   تعريفات االجتهاد األ   : وانظر .٢٦١-٢٦٠ص
عـارف  : وشرح محترزات هذا التعريف المختار في     

، رسـالة   مناهج االجتهاد الفقهي المعاصـر    حسونه،  
 دكتوراة غير منشورة، كلية الشريعة، الجامعة األردنية،

  .١٤-٧م، ص٢٠٠٥عمان، 
  اهللا   بـن عبـد    عبـد الـسالم   : نظر هذا الترتيب في   ا )٤(

  الحليم بن عبـد الـسالم      وعبد ،)م١٢٥٤/  ه٦٥٢ت  (
 /  ه٧٢٨ت  ( حمد بن عبد الحليم بن عبـد الـسالم        أو

 :، تحقيقالفقهالمسودة في أصول    تيمية، آل) م١٣٢٧
 مكتبة المدني، القاهرة،   ،محمد محي الدين عبد الحميد    

االجتهـاد  ي،   ووهبة مصطفى الزحيل   .٤٨٨-٤٨٧ص
، في محاضر مـؤتمر الفقـه       في الشريعة اإلسالمية  

اإلسالمي، القسم الثاني، جامعة اإلمام محمد بن سعود        
، إدارة  ه١٣٩٦: اإلسالمية، الرياض، تاريخ االنعقـاد    

 وحسونه، .١٩١، ص ه١٤٠١، الجامعةفي   الثقافة والنشر 
  .٢٢-٢١مناهج االجتهاد الفقهي المعاصر، ص

 يجمع بينها قدر جـامع هـو        األربعة قساماألألن هذه    )٥(
 محمد تقي : انظر (معين ضمن إطار مذهب     هاداالجت
  األندلس،دار  ،المقارن العامة للفقه  األصول،  الحكيم
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  .)٥٩٣-٥٩٢ص
  يعبر بعض األصوليين عن هذا القسم من أقسام المجتهدين)٦(

، ويعبر )المطلق(ـ، ويعبر عنه بعضهم ب)المستقل(ـب
، ولكنا آثرنا التعبير )المطلق المستقل(ـعنه آخرون ب

أن المستقل قد : األول: ألمرينبلفظ المستقل ههنا عنه 
يكون مطلقا يجتهد في جميع األبواب والمسائل، وقد 
يكون متجزيا مقيدا بباب دون باب أو مسألة دون 

 في –مسألة؛ ألن مجتهد الباب أو المسألة يتصور 
بأصول غيره وال  أن يكون مستقال ال يتقيد –نظرنا
توهم أن المجتهد من هذا القسم دفع : والثاني. فروعه

هو المطلق المنتسب، أو المطلق المقيد، ال المطلق 
المستقل؛ ألن لفظ المطلق في الواقع استعمله 
: األصوليون للداللة به على ثالثة أنواع من المجتهدين

 يتقيد بأصول مجتهد غيره وال لملذي المجتهد ا: أحدها
 ولم يتقيد في اجتهاده بباب دون باب، وال ،روعهبف

؛ فهو لذلك مطلق من جهة األصول  دون مسألةمسألة
وهو الفرد الكامل الذي إذا أطلق والفروع واألبواب، 

 دون غيره من أنواع لفظ المطلق انطلق عليه
. المجتهدين، وهو المسمى أيضا بالمطلق المستقل

 اجتهاده بفروع المجتهد الذي لم يتقيد في: والثاني
إمامه وال بنصوصه، وال تقيد بباب دون باب، وال 
مسألة دون مسألة، ولكنه مع هذا تقيد في اجتهاده 
بأصول إمامه وقواعده؛ فهو لذلك مطلق من جهة 
الفروع واألبواب، ال من جهة األصول أيضا، وهو 
المسمى بالمطلق المنتسب، في مقابلة المطلق المستقل 

المجتهد الذي لم : والثالث. أصول غيرهالذي لم يتقيد ب
يتقيد في اجتهاده بباب دون باب وال مسألة دون 
مسألة؛ فهو يجتهد في جميع األبواب والمسائل؛ ولكنه 
مع هذا متقيد في اجتهاده بأصول إمامه وبفروعه 
ونصوصه؛ فهو لذلك مطلق من جهة األبواب وحسب، 
ى ال من جهة األصول والفروع أيضا؛ وهو المسم

المجتهد الذي : وبالجملة فالمطلق هو. بالمطلق المقيد
ال يتقيد في اجتهاده بباب دون باب وال مسألة دون 
مسألة؛ إال انه إن لم يتقيد أيضا بأصول غيره أيضا 
فهو المطلق المستقل، وأن تقيد بأصول غيره دون 

  دـالمنتسب غير المستقل، وإن تقي فهو المطلق فروعه

  

  . أيضا فهو المطلق المقيدبأصول غيره وفروعه
 ، دار الثقافة العربية،زيد اإلمام ، زهرةمحمد أبو: نظرا )٧(

ــاهرة،  ــيم، .٤٧١صالق ــةاألصــول والحك ،  العام
 االجتهاد فـي    مناهجمدكور،  محمد سالم    و .٥٩١ص

 الكويـت، ، حكام الفقهيـة والعقائديـة  اإلسالم في األ  
  .٤٢٠ ص،٢م، ج١٩٧٣ ،)١ط(، جامعة الكويت

 / ه٦٧٦ ت( النووي  الدين بن شرفمحيي :انظر )٨(
 ،السلفية المكتبة ،المجموع شرح المهذب، )م١٢٧٨

ابن حمد النمري أو .٤٢ص، ١المدينة المنورة، ج
صفة الفتوى والمفتي ، )م١٢٩٦/ ه٦٩٥ ت(حمدان 

، األلبانين ـ محمد ناصر الدي:تحقيق ،والمستفتي
 .١٦، ص ه١٣٩٧ ،)٣ط(بيروت،  المكتب اإلسالمي،

 ،)م١٩٢٨/ ه١٣٤٦ ت( دران الدمشقي بن بالقادرعبد و
 عبد:  تحقيق، مذهب اإلمام أحمد بن حنبلإلىالمدخل 

اهللا بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت،  
، المسودة وآل تيمية، .٣٧٤، ص ه١٤٠١ ،)٢ط(

 .١٩٢، صاالجتهاد في الشريعة والزحيلي، .٤٨٧ص
، في يعة اإلسالمية االجتهاد في الشر،خفيفوعلي ال

محاضر مؤتمر الفقه اإلسالمي، القسم الثالث، جامعة 
اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، إدارة الثقافة والنشر 

،  ه١٣٩٦: في الجامعة، الرياض، تاريخ االنعقاد
  .٢٠٩، ص ه١٤٠١

  .٤٧١، صاإلمام زيدأبو زهرة، : انظر )٩(
   ي، الرازمحمد بن عمر: هذه الشروط في: انظر )١٠(

 ، في علم األصولالمحصول، )م١٢١٠/ ه٦٠٦ ت(
طه جابر علواني، جامعة اإلمام محمد بن : تحقيق

 .٣٦-٣٣ ص،٦، ج ه١٤٠٠ ،)١ط(سعود، الرياض، 
 ،)م١١١٢/ ه٥٠٥ ت( الغزالي محمد بن محمد حامد بوأو

محمد عبد :  تحقيق،من علم األصول المستصفى
روت،  السالم عبد الشافي، دار الكتب العلمية، بي

بو المعالي عبد أ و.٣٤٤-٣٤٢م، ص١٩٩٣، )١ط(
 البرهان، )م١٠٨٦/ ه٤٧٨ ت(يوسف الجويني  بن الملك
عبد العظيم الديب، دار : ، تحقيقصول الفقهأفي 

-٨٦٩ص، ٢ج ، ه١٤١٨ ،)٤ط(الوفاء، المنصورة، 
 والنووي، .١٦، صصفة الفتوى وابن حمدان، .٨٧١

كاني الشومحمد بن علي  و.٤٢ص، ١ج ،المجموع
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لى تحقيق إ الفحولارشاد ، )م١٨٣٥/ ه١٢٥٠ ت(
محمد سعيد البدري، :  تحقيق،صولالحق من علم األ

 .٤١٩م، ص١٩٩٢، )١ط(دار الفكر، بيروت، 
ومحمد حسن هيتو، االجتهاد وأنواع المجتهدين، 

 ، جامعة الكويت،سالميةمجلة الشريعة والدراسات اإل
بو زهرة، أ و.٢٤١- ٢٢٧م، ص١٩٨٥، ٤العدد 

  .٤٦٩-٤٦٥، صمام زيداإل
  .٢٢٩، صاالجتهاد وأنواع المجتهدينهيتو، : انظر )١١(
  .٤٢٠، صارشاد الفحولالشوكاني،  )١٢(
 وهذا .٤٢١، صارشاد الفحولالشوكاني، : رـانظ )١٣(

يعني أن الشرط في المستقل إنما هو أن ال يكون في 
األصول مقلدا غيره تقليدا محضا، وأن يكون في 

ألصول المقررة قبله ما ترجح له األقل آخذا من ا
منها عن بينة ونظر ال عن تقليد محض؛ فأما أن 
يبتكر لنفسه أصوال جديدة غير التي قررها 
المجتهدون قبله فليس هذا شرطا فيه؛ وهذا خالفا 
لمن يرى أن المجتهد ال يكون مستقال حتى يكون هو 
الذي وضع أصوله بنفسه، وابتكرها ومهدها على 

بناء على هذا فال يتصور وجود مجتهد عينه؛ وأنه 
مستقل؛ لعدم إمكان وضع أصول جديدة وابتكارها 
. بعد استقرار أصول الفقه التي قررها األئمة األولون

تباع االجتهاد والتقليد واإليحيى محمد، : انظر(
م، ٢٠٠٠ ،)١ط(، مؤسسة االنتشار العربي، والنظر
االجتهاد ،  تواناسيد محمد موسى و.٣٧-٣٦ص
 دار الكتب الحديثة، ،مدى حاجتنا إليه في هذا العصرو

االجتهاد  والدسوقي، . فما بعدها٥٢٩ص القاهرة،
 ومحمد هشام األيوبي، .١٢٩-١٢٧ صوالتقليد،

، دار الفكر، عمان، االجتهاد ومقتضيات العصر
أصول بو زهرة، أ ومحمد .٢٦٧و٢٦٤و٢٦٢ص
 .٣٩١-٣٩٠، دار المعارف، القاهرة، صالفقه
 االجتهاد في الشريعة البوطي، عيد رمضان سمحمدو

ندوة االجتهاد في اإلسالم،  ، في محاضراإلسالمية
  والشؤون الدينية،األوقاف وزارة ،السادسةالندوة 

 ١٤- ١٢:  تاريخ االنعقاد مسقط،منشورات الوزارة،
االجتهاد  والزحيلي، .٢٥-٢٤م، ص١٩٩٨ديسمبر، 

  ).١٩٢، صفي الشريعة

  

ختلف في اشتراطها في المجتهد ثمة شروط أخرى ا )١٤(
معرفة علم الكالم، ومعرفة علم : المطلق منها

المنطق، ومعرفة مسائل الفقه المختلف فيها، ومعرفة 
، )دليل العقل أو استصحاب العدم(البراءة األصلية 

 :انظر(ومعرفة القواعد الفقهية، ومعرفة الحساب 
  المستصفى،.٨٧١ و٨٦٩ص، ٢، جالبرهانالجويني، 

 ،رشاد الفحولإ والشوكاني، .٣٤٤-٣٤٣، صزاليالغ
  ).٤٢٢-٤٢١ص

  والنووي، .٣٤٥-٣٤٤ ص لمستصفى،الغزالي، ا :  انظر )١٥(
  .٤٣ص١، جالمجموع

  .٥٩١، ص العامةاألصولالحكيم، : انظر )١٦(
 وابن حمدان، .٤٣ص، ١، جالمجموع النووي، :انظر )١٧(

، المـدخل ابن بـدران،     و .١٧، ص ة الفتوى ـصف
 ومدكور،  .٤٨٨ص،  المسودة،   وآل تيمية  .٣٧٥ص

االجتهاد  والزحيلي، .٤٢٠ ص،٢، جمناهج االجتهاد
  .١٩٢، صفي الشريعة

  .٢٠٩، صاالجتهاد في الشريعةالخفيف، : انظر )١٨(
  .٢٤٧، صاالجتهاد وأنواع المجتهدينهيتو، : انظر )١٩(
ه بنفسه، أو االكتفاء ـر اشتراط ابتكاره أصولـانظ )٢٠(

يحيى محمد، : نة ونظر، فيبإتباعه غيره فيها عن بي
االجتهاد  والزحيلي، .٣٧- ٣٦، صاالجتهاد والتقليد

ويالحظ ههنا أن الشيخ أبا . ١٩٢، صفي الشريعة
زهرة عد المجتهد المنتسب مجتهدا مطلقا مستقال إذا 

تباعه إلمامه في أصوله إنما كان عن بينة إكان 
ونظر ال عن تقليد محض، فلم يشترط في المطلق 

ذلك أن يكون مبتكرا ألصوله، مبتدعا إياها، المستقل ل
بل يكفي أن يكون معتدا بها عن بينة ونظر، ولو لم 
تكن من ابتكاره وإبداعه، بل من إبداع غيره؛ وبناء 
على هذا فقد عد أبو زهرة أمثال أبي يوسف ومحمد 

 مجتهدين مطلقين -بن الحسن وزفر بن الهذيل ا
ك بأن هؤالء مستقلين ال منتسبين؛ وقد استدل لذل

كانوا ذوي آراء في األصول، وأنهم كانوا يخالفون 
أبا حنيفة أحيانا في أصوله؛ فالمراجع لكتب األصول 
يجد أن أبا يوسف خالف شيخه أبا حنيفة بتجويزه 
تخصيص عام القرآن بخبر اآلحاد؛ وهذا أصل كبير 

أصول أبو زهرة، : انظر(بنيت عليه فروع كثيرة 
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، اإلمام زيدبو زهرة،  وأ.٣٩١-٣٩٠، صالفقه
  ).٤٧١ص

  .١٧، صصفة الفتوىابن حمدان، : انظر )٢١(
 والنووي،  .٢٠ص ،صفة الفتوى ابن حمدان،   : انظر )٢٢(

  .٤٣ص، ١، جالمجموع
  .٤٣ص، ١، جالمجموعالنووي، : انظر )٢٣(
 وابـن   .٤٣ص،  ١، ج المجمـوع النـووي،   : انظر )٢٤(

  .١٩، صصفة الفتوىحمدان، 
  .١٩٣، صهاد في الشريعةاالجتالزحيلي، : انظر )٢٥(
  .٤٧٤، صمام زيداإلبو زهرة، أ: انظر )٢٦(
  .٤٧٤ صاإلمام زيد،أبو زهرة، : انظر )٢٧(
  وابن حمدان،.٤٤ص، ١، جالمجموع النووي، :انظر )٢٨(

 .٣٧٦، صالمدخلابن بدران، و .٢٣ صصفة الفتوى، 
  .٤٩٠، صالمسودةوآل تيمية، 

  .١٩٣، صاالجتهاد في الشريعةالزحيلي، : انظر )٢٩(
وهذا بناء على جواز تجزي االجتهاد، بحيث يمكن  )٣٠(

لذلك أن يتحقق المجتهد في باب أو مسألة برتبة 
أعلى من رتبته التي هو عليها في باقي األبواب أو 

 في اجتهاده قد يكون متحققاً: خرىأوبعبارة . المسائل
المتجزي في باب أو مسألة برتبة هي أعلى من 

  .لق في باقي المسائلرتبته في اجتهاده المط
 قادرا  في المجتهد أن يكون يتصورال منمن العلماء    )٣١(

باب دون غيـره،      به في  خاصة أصول   تأصيلعلى  
 دون غيرها؛ بل هو إما أن يؤصل األصل         مسألةأو  

 ،والمسائلالخاص به فيكون أصال له في كل األبواب 
وإما أال يكون قادرا على تأصيله رأسا، فال يكون بلغ 

الفقيه رتبة المجتهد  ثم فبلوغ ومنة المستقل لذلك؛ رتب
ولو في باب دون     المستقل عند هؤالء غير متصور،    

 على أن هذا منهم مبني      .دون غيرها   أو مسألة  غيره
 أصـوله  ابتكرعلى أن الشرط في المستقل أن يكون     

بنفسه، ولم يتبع غيره فيها، ولو عن بينة ونظـر، ال      
ا بخالف ذلك وأن مـن   إن قلن فأماعن تقليد محض؛    

 يكون كما   فإنهاتبع إمامه في أصوله عن بينة ونظر        
فـإن بلـوغ     - باجتهـاده لو أصلها بنفسه، ومهدها     

 رتبة االجتهاد المـستقل     مسألة المجتهد المتجزئ في  
 وال شك، إذا كان إنما بنى اجتهـاده         متصورحينئذ  

  

 أصول اتبع فيها غيره عن بينـة ونظـر،          علىفيها  
  .حضالعن تقليد م

 الفقهي الدورأن :  من هذه األقوال هووالقول األول )٣٢(
 ؛ اعتبارا)م٩٦٢ ( للهجرة٣٥٠المعاصر يبدأ من عام 

 الفقهي الذي بدأ التقليدبأن آخر األدوار هو دور 
وهو قول الدكتور .  ولم ينته إلى اآلن،بذلك التاريخ
دراسة  مصطفى سعيد الخن،: انظر. مصطفى الخن

 ، الشركة المتحدة للتوزيع،صوله للفقه وأتاريخية
 المعاصر يبدأ من الدورأن : والقول الثاني. ١١٣ص

وذلك ؛ ، ولم ينته بعد)م١٢٥٩ ( للهجرة٦٥٦عام 
 فقهية بدأت من هذا نهضةاعتبارا بوجود بوادر 

وهو قول الشيخ محمد علي السايس . التاريخ تقريبا
محمد علي : انظر. والدكتور عبد الكريم زيدان

، مطبعة محمد علي  اإلسالميتاريخ الفقه ،السايس
 وعبد الكريم زيدان، .١٤٨صصبيح، القاهرة، 

 ، مؤسسة الرسالة،سالميةالمدخل لدراسة الشريعة اإل
والقول . ١٢٩و١٢٦م، ص١٩٩٥، )١٢ط(بيروت،  

 ١٢٨٧ المعاصر يبدأ من عام الدورأن : الثالث
ويمتد إلى اليوم؛ ، أو قريب منه؛ )م١٨٧١ (للهجرة

ظهور مجلة األحكام  تاريخهو  لك ألن هذا التاريخوذ
التي بدأت بدأ اتساع حركة التقنين الفقهي العدلية، و

في أواخر العصر السابق، وتاريخ نشاط الحياة 
الفقهية وانقضاء عصر التعصب المذهبي وظهور 

 .وهو قول الدكتور بدران أبو العينين. الفقه المقارن
 دار ،اإلسالمي الفقه ريختا بدران أبو العينين،: انظر

. ١٠٧-١٠٦م، ص١٩٦٨النهضة العربية، بيروت،  
 المعاصر يبدأ من عام الدورأن :  الرابعالقولو

 ويمتد إلى اليوم؛ وذلك ،)م١٩٣٧ ( للهجرة١٣٥٥
اعتبارا بأن النصف الثاني من القرن الثالث عشر هو 
تاريخ وجود معلم هام من معالم هذا العصر، وهو 

ة اإلسالمية عن الحكم في الديار اقصاء الشريع
وهو . واستبدال القوانين الوضعية بها، اإلسالمية 

. قول الشيخ مصطفى الزرقا والدكتور عمر األشقر
 المدخل الفقهي العام،مصطفى أحمد الزرقا، : انظر

 .٢٤٧ ص،١م، ج١٩٩٨، )١ط(دار القلم، دمشق، 
  مكتبة ،تاريخ الفقه اإلسالميسليمان األشقر،  وعمر
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  .١٨٥م، ص١٩٨٢، )١ط(الفالح، الكويت، 
  .٢٤٧ص، ١، جالمدخل الفقهي العامالزرقا،  )٣٣(
  .١٨٥، صتاريخ الفقه اإلسالمياألشقر،  )٣٤(
  .١٨٥، صتاريخ الفقهاالشقر،  )٣٥(
 ومدكور، .٤٢٥ صإرشاد الفحول،الشوكاني، : انظر )٣٦(

  .٣٦٦ ص،٢، جمناهج االجتهاد
  والشوكاني،.٣٧ ص،٦، جالمحصولالرازي، :  انظر)٣٧(

 ،١، ج المجموعوالنووي،   .٤٢٥، ص إرشاد الفحول 
  االجتهاد،، المراغيمحمد مصطفى المقدمة و.٤٣ص

 .١٨و١٦، ص ه١٤١٧ جامعة األزهر، مجلة األزهر،
 وعلـي   .٣٧٠ ص ،٢، ج مناهج االجتهاد ومدكور،  
 .٢١٢، ص سالميةاالجتهاد في الشريعة اإل   الخفيف،  

  .١١٠٥ص، ٢، جسالميصول الفقه اإلأوالزحيلي، 
 وعبـد   .٤٢٦، ص رشاد الفحول الشوكاني، إ : انظر )٣٨(

علم أصـول  ،  )م١٩٥٦/  ه١٣٧٥ت  (الوهاب خالف   
م، ١٩٩٠،  )١ط(، الزهراء للنشر، الجزائـر،      الفقه
 .٥٨٨ و٥٨٥، صاألصول العامة والحكيم، .٢٢٠ص

، مطبعـة   سـالمي اإل صول الفقه أوشاكر الحنبلي،   
  .٣٩٠، ص١٩٤٨ ،االجامعة السورية، سوري

الئمة ا من العلماء من ال يتصور بعد أنيالحظ ههنا  )٣٩(
؛ لعدم تصور المستقلالمتبوعين وجود االجتهاد 

وجود من يبتدع لنفسه أصوال خاصة يخرج األحكام 
 الى أن هذا مبني على أن الشرط أشرنا وقدعليها، 

 يتبع ولمفي المستقل أن يكون ابتكر أصوله بنفسه، 
نة ونظر؛ وأننا إن قلنا غيره فيها، ولو عن بي

 في أصوله عن بينة إمامهذلك وان من اتبع بخالف 
 فإن بلوغ المجتهد –ونظر فهو كما لو أصلها بنفسه 

 مسألة رتبة االجتهاد المستقل حينئذ فيالمتجزئ 
  . شكوال متصور

 بأصول إمام من األئمة فقط، دون التقيد متقيدا يعني )٤٠(
  .أيضابنصوصه وفروعه 

 االجتهاد من رتبة - األقلفي- الذي هو يعني )٤١(
المنتسب المقيد بأصول أمام دون نصوصه أيضا، 

 غيره أيضا؛ الن دونوبباب األحوال الشخصية فقط 
هذه غالبا رتبة من يتقن بابا من األبواب، ويعكف 

  .، وينفذ إلى أعماق مسائلهلهعليه، ويتفرغ 

  

غ  الشيخ مصطفى الزرقا خير مثال على من بل        ولعل )٤٢(
 المستقل، أو المنتسب    االجتهاد رتبة المعاصرينمن  
 الباب من أبواب الفقه بخاصة، إن لم يكـن          هذافي  

  .أعلم أيضا، واهللا تعالى  من األبواببلغها في غيره
 االنضباط المعاصر بين    االجتهاد يوسف القرضاوي،  )٤٣(

دار التوزيع والنشر اإلسالمية، القاهرة،     ،  واالنفراط
  .١٨ص م،١٩٩٤

  .٥٣٦، صاالجتهادتوانا،  )٤٤(
 هذه المسألة هنا غير الكالم في مسألة في والكالم )٤٥(

 العصر عن المجتهد المطلق؛ ألن كالمنا خلوجواز 
 مستقال–ههنا إنما يدور على أن المجتهد المطلق 

 ال، أم أيمكن وجوده في هذا العصر عادة –ومنتسبا
 وهل وجد فيه فعال أم ال، بغض النظر بعد ذلك عن
 جواز خلو العصر عنه، أو ال جوازه؛ حين أن البحث
في مسألة خلو العصر عن المجتهد إنما يدور على 

 عن المجتهد المطلق أهو جائز شرعا العصرأن خلو 
 الخلو جواز نعم عدم .أم ال ؟ فافترقت لذلك المسألتان

إن كان يقصد به الجواز العقلي ال الشرعي فقد لزم 
 موجودا في عصرنا لمطلقالذلك أن يكون المجتهد 

 إال أن البحث في صفة هذا الجواز وذهاب –هذا، 
 أنه شرعي ال عقلي؛ ليس من موضوع إلىالكثيرين 

انظر للخالف في صفة هذا ( هذا المبحث هنا
 أن عدم إلى وننبه .٣٩١، صاالجتهادتوانا، : الجواز

الجواز العقلي هذا إنما اقتضاه صدق كالم الشارع 
 كما أن .) فسروه بهفيمام الخلو في نصه على عد

الكالم في مسألة هذا المبحث هنا هو أيضا غير 
 سد باب االجتهاد بعد األئمة مسألةالكالم على 

األربعة أو فتحه؛ الن المقصود بسد بابه أو فتحه 
 منع كل أحد من –على القول بسده– هو إنما حينئذ

االجتهاد المطلق المستقل والمنتسب، ولو فرض كونه 
 إتاحة –على القول بفتحه–قادرا عليه؛ أو هو 

 عليه؛ وأهل هذا قادر لكل بنوعيهاالجتهاد المطلق 
 السابقة عليه إلى زمن األئمة واألعصارالعصر 

  سواء في ذلك؛ وكالمنا ههنا إنما هو في وجود 
   االجتهاد المطلق في عصرنا إمكانا وفعال، أوهذا
  امـبابه أم سدبغض النظر بعد ذلك عن  وجوده؛  ال
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  .القادرين عليه من أهل عصرنا، أو فتحه لهم
 والقواعد  الفروقتهذيب محمد علي بن حسين المكي، )٤٦(

؛ بحاشية الفروق للقرافي، السنية في األسرار الفقهية
بيروت،  خليل المنصور، دار الكتب العلمية،: تصحيح

  .١٨٨ص، ٢جم، ١٩٨٩، )١ط(
رحمه -عشر، ألنه   الرابع   القرن  ابن حسين   به وعنى )٤٧(

  .ائه من علم-اهللا
وهذا من . ١٨٧ص، ٢، ج الفروقتهذيب حسين، ابن )٤٨(

ابن حسين رحمه اهللا تصريح بوقوع الخالف بين 
العلماء في مسألة وجود المجتهد المطلق في عصرنا 

 -فيما يظهر من كالمه-هذا، وأن سبب هذا الخالف 
 المستقل أو اختالفهم في شروط المجتهد المطلق

 وهل تحقق وجودها في بعض أهل هذا لمنتسب،ا
  .العصر أم ال؟

  .١٨٨ص، ٢، جتهذيب الفروق حسين، ابن: نظرا )٤٩(
 وهـذا  .١٩٢، ص  في الـشريعة   االجتهادالزحيلي،   )٥٠(

 مبني على أن الشرط في المستقل       الزحيليالقول من   
 يأخـذها صول اجتهاده بنفسه، ولم     أأن يكون وضع    

 واقتناع؛ وهو محـل     عن غيره، ولو عن بينة ونظر     
  .فخال

  .٢٤، ص الشريعةي فاالجتهادالبوطي،  )٥١(
  . ومناهجهالفقه أصول هي )٥٢(
  .٢٣، ص الشريعةفي االجتهادالبوطي،  )٥٣(
ق المستقل، ال المنتسب؛ فإمـا      ـ المطل االجتهاد وهو )٥٤(

 فالظاهر  – أم متجزيا  كان مطلقا   –االجتهاد المنتسب   
لـى يومنـا   إقوعه أن الشيخ الحسن ال ينفي إمكان و  

:  بعد قولـه اآلنـف هـذا مباشـرة         قالهذا؛ حيث   
 هذا يومنالى إ لم يغلق بابه، بل هو مستمر واالجتهاد"

إن أريد به استعمال هذه األسس والقواعد الثابتة في         
 الـشرعية، وفـي     مصادرهااستخراج األحكام من    

مواصلة االجتهاد في كل مـا يجـد مـن القـضايا            
االجتهاد البوطي،  : القول في انظر هذا   (. "واألحكام

 علىعلى أن المالحظ     .)٢٣-٢٢، ص في الشريعة 
نفي الحسن إمكان وجود المجتهد المطلق المستقل بعد 

 أن الـشرط فـي      علىالقرن الرابع؛ أنه نفي مبني      
 صول اجتهاده واخترعها،  أالمستقل أن يكون هو وضع      

  

 غيره، ولو عن بينة ونظـر، ال       أحدولم يأخذها عن    
  .والواقع أن هذا محل اختالف. د محضعن تقلي

 في بحث له ألقاه في المؤتمر األول الحسن الشيخ قاله )٥٥(
 هذا  عنهلمجمع البحوث اإلسالمية في القاهرة، ونقل       

 ، في الشريعةاالجتهاد: القول فيه الدكتور البوطي في
  .٢٢ص

  .١٨٥ص، ٢، جتهذيب الفروق حسين، ابن )٥٦(
 ط المجتهد المستقل والمنتسب،   ثناء الكالم على شرو   أ في   )٥٧(

  .وبخاصة شرط العلم بأصول الفقه
انظر خالف العلماء في تعيين المقصود بشرط كون         )٥٨(

يحيـى  : صول اجتهاده في  أالمستقل لم يقلد أحدا في      
 والزحيلـي،   .٣٧-٣٦، ص االجتهاد والتقليد محمد،  

أبو زهرة،  : انظر. ١٩٢، ص االجتهاد في الشريعة  
اإلمـام   وأبو زهرة،    .٣٩١-٣٩٠، ص أصول الفقه 

 والتقليـد فـي     االجتهاد والدسوقي،   .٤٧١، ص زيد
  .١٢٩ و١٢٧، صالشريعة

  .١٢٧، ص والتقليد في الشريعةاالجتهادالدسوقي،  )٥٩(
  .١٢٩ص والتقليد في الشريعة، االجتهاد، الدسوقي )٦٠(
ـ     انظر   )٦١( مـن   سببتصريح بعض المعاصرين بهذا ال

 :تهد المطلق فيفي مسألة وجود المجالخالف أسباب 
  .١٨٧ص، ٢، جتهذيب الفروقابن حسين، 

 يعني أن إتباع األئمة وإن كانوا مجتهدين مطلقين إال )٦٢(
أنهم ليسوا مجتهدين مستقلين بحيث يحدث كل منهم 
مذهبا جديدا زائدا على مذاهب األئمة قبله؛ ألن 
كون المجتهد مستقال يستلزم أنه يصير صاحب 

مذهب أحد من األئمة؛ مذهب برأسه، وليس متبعا 
. بما أنه ال يقلد أحدا في األصول وال في الفروع

والواقع أن كونه مستقال إن كان بمعنى أنه أخذ 
أصول امامه عن بينة ونظر ولم يبتكر أصوله 
بنفسه، فإن هذا االستقالل منه حينئذ ال يستلزم أن 
يصير صاحب مذهب زائد برأسه؛ ألنه في واقع 

ي أصول مذهبه، وليس مبتكرا األمر متبع إمامه ف
ألصول جديدة تخالفها؛ فيكون من إتباع مذهب 
إمامه من هذا الوجه، مع كونه مستقال من جهة 
كونه إنما اتبع امامه في أصول مذهبه عن بينة 

  .ونظر ال عن تقليد محض
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 السيوطي جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر: انظر )٦٣(
 لى األرضإلد  على من أخالرد ،)م١٥٠٦/ ه٩١١ ت(

 :تحقيـق  ،وجهل أن االجتهاد في كل عصر فـرض       
 ،)١ط(دار الكتب العلميـة،      بيروت،    الميس، خليل

 محمد بن علي الخطابي الحسني و.١١٣م، ص١٩٨٣
 إيقـاظ ،  )م١٨٦٠/  ه١٢٧٦ ت( السنوسي   اإلدريسي

 دار  بيروت،،الوسنان في العمل بالحديث والقـرآن  
  .٦٤-٦٣ صم،١٩٦٨ ،الكتاب اللبناني

، االرض إلـى الرد على من اخلد     لسيوطي،  ا: انظر )٦٤(
  .٦٤-٦٣، صايقاظ الوسنان والسنوسي، .١١٣ص

انظر طائفة من كالم األقدمين في نفي وجود المجتهد       )٦٥(
النـووي،  : المستقل بعد القرن الرابع الهجري، فـي    

، المـدخل ، بـدران ابن  و.٤٣ص،  ١ج ،المجمـوع 
  .٣٧٥ص

 وانظر  .٣٤٤-٣٤٢ ص المستصفى،الغزالي،  : انظر )٦٦(
، تهذيب الفروق  حسين،   ابن:  في هذا التخفيف أيضاً  

  .١٨٦ص، ٢ج
 المـذهب   أصول: "ابن برهان وفي تقرير هذا يقول      )٦٧(

الـرد  السيوطي،  ( "وقواعد األدلة منقولة عن السلف    
وانظر تفصيل ). ١١٣ ص،رضاأل إلىعلى من اخلد 

صول الفقه أ على هذا وتخريج اجتهادات الصحابة 
، ١، ج مناهج االجتهـاد  مدكور،  : رة بعدهم في  المقر
بحاث حـول   أ ومصطفى سعيد الخن،     .٨٠-٧٩ص
، دمشق، دار تاريخه وتطوره: صول الفقه اإلسالميأ

  .٨٥-٨٠م، ص٢٠٠٠، )١ط(الكلم الطيب، 
  .٣٧٥، صالمدخل، بدران ابن : قول هؤالء فيانظر )٦٨(
 نفى ولي اهللا الدهلوي عن أبي حنيفة رحمهما اهللا أن )٦٩(

؛ مستدال في نفي هذه الصفة يكون مجتهدا مستقالً
عنه بأنه كان شديد الموافقه لشيخه النخعي ال يجاوزه 
إال في مواضع يسيرة، بل حتى في تلك المواضع 

ليه فقهاء الكوفة إاليسيرة كان ال يخرج عما ذهب 
  الدهلويالرحيم عبدحمد شاه ولي اهللا ابن أ: انظر(
 دار الكتب ، البالغةحجة اهللا، )م١٧٦٣/ ه١١٧٦ ت(

). ٢٧١ص، ١، ج١٩٩٥، )١ط(العلمية، بيروت، 
إال أن أبا زهرة رد هذا القول من الدهلوي بأن أبا 

 كان يخالف النخعي أحيانا، كما يوافقه حنيفة 

  

أحيانا؛ وأن ما وافقه فيه فإنما كان عن بينة ودليل ال 
أبو زهرة، : انظر( تباع محضإعن مجرد تقليد و

  ).٣٩٠، صهأصول الفق
يعني بخالف المستقل إذا كان مستقال من جهة أخذه           )٧٠(

األصول عن ابتكار ووضع؛ فقد وقع التنـافي فـي          
وجوده في هذين الخبرين؛ بما أن أحـدهما ينفيـه،          

  .واآلخر يثبته
    الثعـالبي الفاسـي     الحجوي محمد بن الحسن   :انظر )٧١(

الفكر السامي فـي تـاريخ      ،  )م١٩٥٧/  ه١٣٧٦ت  (
 عبد العزيز القاري، :خريج وتعليق، تسالمي اإلالفقه

، ٢ج م،١٩٧٧ المدينـة المنـورة،    ،العلميةالمكتبة  
  .٤٥٩-٤٥٨ص

ومن هؤالء مثال الدكتور جمال الدين عطية الذي دعا  )٧٢(
: إلى هذا التجديد في كثير من كتبه، ومن ذلك قوله

وفي خصوص الفقه اإلسالمي بالذات نجد أن علمه "
قد نما وتطور في القرون ) قهأصول الف(المنهجي 

األولى، ثم توقف عن النمو والتطور، أو نضج 
وقد ظن البعض أنه ال مجال . واحترق كما يقولون

بل أنكر بعضهم مجرد التفكير في . فيه لإلضافة
االجتهاد فيه، فضالً عن أن النظرة إلى دراسته ال 
تعدو أن تكون لغرض فهم كيف توصل الفقهاء إلى 

 قالوا بها، وليست بأي حال لغرض اآلراء التي
ونظرا . استخدامه حاليا، واالجتهاد في إطار قواعده

لعدم اتساع آليات علم األصول لمواجهة المستجدات 
المتسارعة والمختلفة جذريا عن بيئة التشريع األولى؛ 
فقد اتجه البحث إلى تجديد هذا العلم بما يحقق 

سيع مجال  توجمال الدين عطية،( "رض منهـالغ
 :، نقال عن الموقع االلكترونيآفاق وعقبات: االجتهاد

  .)إسالم أون الين
 من تأمل كالم الدكتور توانا هنا أنه يقصد إن الظاهر )٧٣(

 اختلف منهجه عن إذايقول إن المستقل يقال له ذلك 
 أي من المجتهدين السابقين، وليس واحد كلمنهج 
لمستقل إذا  منهم؛ وإال صار معنى كالمه أن اواحد

 السابقينخالف في منهجه أي واحد من المجتهدين 
ولو وافق فيه بعد ذلك فقد استحق أن يسمى مستقال، 

؛ والواقع أنه إذا وافق أحدهمباقي المجتهدين أو 
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منهجه منهج أحدهم فقد صار حينئذ كما لو أخذ منهج 
 وافقه رأسا من أول األمر عن بينة ونظر، الذيهذا 

 هنا، بل تواناض؛ وال كذلك مقصود ال عن تقليد مح
 أن يكون - كما يظهر واهللا تعالى أعلم –مقصوده 

 السابقين منهجا يخالف المجتهدينلفق له من مناهج 
  . منهج كل واحد منهمالمركبةفي صورته 

 قد ال يسمى هذا الملفق مستقال؛ ألنه مسبوق في يعني )٧٤(
د، آحاد ما لفقه وأخذه عن غيره من مناهج االجتها

  أو الملفقةكانت صورة منهجه الكلية المركبةوإن 
 مخالفة صور - المجتهدينمن آحاد مناهج غيره من 

ولكني . كل منهج من مناهج هؤالء المجتهدين الكلية
أقول أليس أكثر من سلم باستقالله مسبوقا في آحاد 

  !أصول اجتهاده؟
  .٥٣٠-٥٢٩، صاالجتهاد )٧٥(
  .سب المطلق المنتاالجتهاد مرتبة يقصد )٧٦(
  . المنتسب المطلقاالجتهاد أي )٧٧(
القرن الثالث عشر؛ ألن اإلمام الشوكاني تـوفي         أي )٧٨(

؛ أي في منتصف القرن الثالث عـشر          ه١٢٥٠سنة  
  .الهجري

  ٤٥٩ص، ٢، جالساميالفكر ، الحجوي: انظر )٧٩(
  .المذهب مجتهد أي )٨٠(
  .٤٥٦ص٢ج، السامي الفكرالحجوي،  )٨١(
لمستقل والمنتسب، لكن المستقل هـو      يعني االجتهاد ا  )٨٢(

المقصود األول بهذا القول من المراغي؛ بما أنه هو         
  .االجتهاد الذي قيل باستحالته بعد األئمة

 المعاهد الدينية في ذلك الوقت      كلمة: "القرضاوي قال )٨٣(
، القرضاوي" ( كله بجميع مراحله   األزهركانت تعني   

  .)الهامش ١٧ صاالجتهاد المعاصر،
 مجلة األزهـر،   االجتهاد،   ، المراغي مد مصطفى مح )٨٤(

  .١٦ص،  ه١٤١٧جامعة األزهر، 
  .١٨-١٧، صمعاصر الالجتهاداالقرضاوي،  )٨٥(
  .تالمذتهسمعت هذا عنه من بعض  )٨٦(
، فـي   االجتهاد في الشريعة اإلسالمية     البري، زكريا )٨٧(

محاضر مؤتمر الفقه اإلسالمي، القسم الرابع، جامعة    
 عود اإلسالمية، إدارة الثقافة والنشراإلمام محمد بن س

  ، ه١٣٩٦ :االنعقاد خـة، الرياض، تاريـفي الجامع

  

  .٢٥٢ ص، ه١٤٠١
  .يعني المطلق المستقل أو المنتسب )٨٨(
  .١٣٤-١٣٣، صاالجتهاد والتقليد )٨٩(
أصول الفقه التي  : والقواعداألسس بتلك  الحسنقصد و)٩٠(

متبوعة سبق إلى ابتكارها ووضعها أئمة المذاهب ال      
: انظـر  ( ما قبل بداية القرن الرابـع الهجـري        إلى

 ، وقـصد  )٢٢، ص االجتهاد في الـشريعة   البوطي،  
: األحكـام باستعمال األسس والقواعد في استخراج      

اجتهاد المنتسب، مطلقا كان أم متجزيا؛ ألن استعمال    
األسس والقواعد في استخراج األحكام، ال يكون إال        

مخرج فهو يستعمل فـي     في اجتهاد المنتسب، أما ال    
استخراج األحكام أقوال األئمة ال األسس والقواعـد        

  .األصولية
 المؤتمر األول لمجمع البحوث     ي ف ألقاه بحث في   قاله )٩١(

  فـي  البـوطي :  فيه القول، ونقل عنه هذا     اإلسالمية
  .٢٣-٢٢، صاالجتهاد في الشريعة

  .٢٢، صشريعة في الاالجتهادالبوطي،  )٩٢(
  .٤٣ ص١، جموعالمجالنووي،  )٩٣(
  .١٦-١٤، صاالجتهاد )٩٤(
تفسير القرآن الحكـيم الـشهير      محمد رشيد رضا،     )٩٥(

 م،١٩٧٣،  )٢ط(، دار المعرفة، بيروت،     بتفسير المنار 
  .٢٠٥ ص،٥ج

  .١٩٧، صاالجتهاد في الشريعة )٩٦(
  السيوطيجالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر: انظر )٩٧(

تفـسير  تقرير االستناد فـي     ،  )م١٥٠٦/  ه٩١١ ت(
دار الـدعوة،     فؤاد عبد المـنعم،    :تحقيق ،االجتهاد

  .٦٥-٦٤م، ص١٩٨٣ ،)١ط(سكندرية، اإل
؛ ألن الـسبكي    ئيعني به االجتهاد المطلق ال المتجز      )٩٨(

إنما قصد في كالمه ههنا أن يذكر من بلـغ رتبـة            
  .االجتهاد المطلق المنتسب في األقل

  .٦٣، صتقرير االستنادالسيوطي، : انظر )٩٩(
،  من اخلد إلى األرض    علىالرد  السيوطي،  : ظران )١٠٠(

  .١٤٧ص
مصطفى أحمد الزرقا، االجتهاد ودور الفقيه في حل  )١٠١(

 ، مجمع البحوث  سالميةمجلة الدراسات اإل  المشكالت،  
  اد،ـسالم آبإفي  في الجامعة االسالمية ةـسالمياإل
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  .٤٦، ص ه١٤٠٥، ٤، العدد )٢٠( المجلد
  .٤١٥ ص،٢، جمناهج االجتهاد )١٠٢(
 ،)م١٣٨٩/  ه٧٩٢ت(صدر الدين ابن أبى العز الحنفي        )١٠٣(

اهللا القريـوتي، عـالم      محمد عطا : ، تحقيق تباعاال
  .٤١ه، ص١٤٠٥، )٢ط(الكتب، لبنان، 

  .٣٩١، صاالجتهادتوانا، : انظر هذا الخالف في )١٠٤(
  .١٥، صاالجتهاد )١٠٥(
 ههنا الذي يتبـع غيـره فـي         المنتسب ب المقصود )١٠٦(

بعه عن بينة ونظر، أم عن تقليد       األصول، سواء ات  
 بينـة تباعه غيره عن    إ أنه ب  إلىمحض؛ فال نلتفت    

  . أيصير مستقال أم ال–ونظر 
  .٤٥٦ص، ٢ج،  الساميالفكرالحجوي،  )١٠٧(
 مطلقا كان ، ما عدا االجتهاد المستقلكل يشمل وهو )١٠٨(

؛ فيشمل االجتهاد المنتـسب، واجتهـاد       متجزيا وأ
 قسم من أقسام    كلن  المخرج، واجتهاد المرجح؛ أل   

االجتهاد هذه أنما سمي اجتهـادا مـذهبيا؛ لتقيـده          
 و بأصولهأ – في حق المنتسبكما–بأصول المذهب 

  .وفروعه أيضا كما في حق المخرج والمرجح
 م،١٩٦٤ عام مؤتمر المسلمين    إلى في مقال مقدم     قاله )١٠٩(

  .٥٤٣-٥٤٢، صاالجتهادتوانا، : انظر
  .٥٤٢ص، الجتهاداتوانا،  )١١٠(
يعني العبد خليل بالمطلق ههنا المطلق المـستقل ال    )١١١(

غير؛ ألنه في تقسيمه لمراتب المجتهدين في موضع 
كالمه هذا حصر رتبة المجتهد المطلق في المستقل        

  .وحده، دون المنتسب أيضا
االجتهاد الجماعي وأهميته في    العبد خليل أبو عيد،      )١١٢(

ردنية، ، الجامعة األ  مجلة دراسات العصر الحديث،   
  .٢١٨م، ص١٩٧٨، ١٠، العدد )١٤(المجلد 
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