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 (1)سلسلة دراسات أكاديمية
 

ي موضوع االجتهاد
 قراءات تأصيلية ف 

 
 الحلقة األوىل: 

 وأداة للتغيي   لفهم السليملاالجتهاد آلية 
 د. حسن بكي  

 هولندا \ أستاذ جامعي 
 
إن الحمد هلل، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، 

أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. َمْن يهده هللا فال ونعوذ باهلل من شرور 
مضلَّ له ومن يضلل فال هادي له. وأشهُد أن ال إله إال هللا وحده ال 
شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى هللا عليه وعلى آله 

 وصحبه وسلَّم تسليماً كثيراً.
 :تقديم 

ً ما عن غيره طبيعة منظومته القانونية  لعل أهم ما يميز مجتمعا
وآلياتها في التعامل مع ما يستجد من قضايا وما يطرأ من تغيرات في 

 الزمان والمكان والحال.
وقد أثبت الواقع التاريخي أن التشريع اإلسالمي متميز في أسسه 
وأهدافه عن كثير من المنظومات القانونية. وال غرابة في ذلك؛ ألن 

 –ابتداًء وانتهاًء  –مسلم مقصد الشارع الحكيم من إلزام اإلنسان ال
بأحكامه وابتالئه بها تعبيد المخلوق لخالقه عز وجل من خالل تنظيم 
 تصرفاته وعالقاته وفق منهج رباني يراعي جزاءي الدنيا واآلخرة.

وإذا كانت األمة اإلسالمية تعيش حال ضعف وصغار وقد تكالبت 
هذا نظام عليها األمم كما تتكالب األكلة على قصعتها، فليس سبب 

إلى مدى صدق عزيمتها  –أساساً  –شريعتها بأي حال، ولكن مرجعه 
في االلتزام بأحكام شريعتها وسعيها إلى تحقيق رضى ربها ليكون 



عنوان تميزها وتفردها بالخيرية بين األمم حتى يتحقق فيها قوله 
 . (1)  ُكْنُتْم َخيَْر ُأمٍَّة ُأْخرَِجْت ِللنَّاِس   تعالى: 
أن صدق النية وتأكيد العزم على االلتزام بأحكام الشارع غير 

الحكيم يظل مفتقراً إلى المعرفة الصحيحة بتلك األحكام كي يكون 
 االلتزام مقبوالً ومثمراً؛ ذلك أن الصواب شرط المقبولية في اإلسالم.

وال شك أن أول الخطى في طريق المعرفة الصحيحة الفهُم السليم؛ 
االجتهاد بصفته آليةً للفهم السليم في دائرة النص  من هنا تتأكد أهمية

 والحمل عليه وأداةً الستنباط الحكم الشرعي عند عدم وجود النص.
ونظراً لوظيفة االجتهاد الخطيرة فقد ُوضعت أسسه أثناء فترة 
الوحي المباركة وتولى الرسول الكريم صلى هللا عليه وسلم رسم 

وتقريراً. واستمرت مسيرة الفقه  منهجه وتوضيح معالمه قوالً وعمالً 
وحركة االجتهاد تنمو وتتطور يقودها علماء أفذاذ بذلوا غاية وسعهم 
في تأصيل هذه الحركة حتى تُعصم من االنحراف ذات اليمين أو ذات 
ً يعب ِّر عن نضج فكري عميق  ً راقيا الشمال. فبلغوا بها مستوى علميا

سات التشريعية في ويبرهن على مدى اآلفاق التي فتحتها الدرا
 اإلسالم.

 –كما هو الحال في مجاالت العقيدة والفكر  –غير أن مجال الفقه 
عن قصد أحياناً وعن  –لم يسلم من ظهور اتجاهات مضطربة تهدف 

ً أخرى  إلى المساس بجوهر الشريعة الغراء بدعوى  –جهل أحيانا
 –ضرورة التطور والتجديد الستيعاب كل مستحدث وجديد زاعمين 

أنهم  –تارةً  –أنهم مستمسكون بروح الشرع، ومدَّعين  -تارةً 
ملتزمون بمقاصد الشريعة، وتارةً أخرى أنهم متبعون لقيم التسامح 

 والوسطية.
وال شك أن ذلك كله دعاوى ظاهرها خدمة الدين وباطنها محاولة 

 أكيدة لمسخ حقيقته وهدم أركانه وأسسه.
ع وسلبياته؛ فهو ال يزكي إن االجتهاد ليس عملية تبرير للواق

االنحراف أو يشرعه كي يقال عن اإلسالم أنه مساير للعصر 
ً مجرداً عن الواقع  ومستجيب لحاجاته، كما أنه ليس عمالً فكريا

 ليُصنف في نطاق الترف الفكري.
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عمل تغييري يهدف إلى ربط الواقع  –وقبل كل شيء  –إنه  
بشريعة اإلسالم باعتبارها طريق اإلنسان اآلمن لممارسة عبوديته 

 الشاملة الكاملة هلل تعالى.
ونظراً ألهمية هذا الموضوع وخطورته للمسلم أفراداً وجماعات 
تأكدَّ عزمي على تناوله بالبحث والدراسة. غير أن سعته وتشعب 
قضاياه قد تجعل استقصاء كل جوانبه وارتياد جميع آفاقه أمراً عسيراً 
إِّْن لم يكن متعذراً؛ فهذا عمل موسوعي يقتضي تضافر جهود فريق 

معالجة أهم  – هذه السلسلةفي  - أحاولي أني من الباحثين، وحسب
جوانب الموضوع من خالل دراسة تأصيلية لالجتهاد وحركته عبر 
التاريخ وما تثيره دعوات التجديد والتطوير من قضايا وإشكاليات، 

 أحقق األهداف التالية: –بذلك  –ولعلي 
تأصيل حركة االجتهاد منذ نشأتها ووضع أسسها في عهد  – 1

صلى هللا عليه وسلم إلى أن نمت وتطورت في العصور الرسول 
 الالحقة.
عبر  –تحليل األسباب والعوامل التي أثرت في حركة االجتهاد  – 2

 وبيان  أبرز مظاهر هذا التأثير. –مسيرة الفقه اإلسالمي 
رصد الجهود الكبيرة التي بُذلت لوضع االجتهاد في إطاره  – 3

معارف خادمة له كعلم أصول الفقه العلمي وما أثمر ذلك من علوم و
 والقواعد الفقهية والمقاصد.

تحليل االتجاهات المعاصرة في االجتهاد ومحاولة تقويم  – 4
 منطلقاتها وأسسها.

محاولة إضافة لبنة إلى الدراسات اإلسالمية في مجال الفقه  – 5
والفكر على حد سواء من خالل اإلسهام في التأريخ للفقه اإلسالمي 

 ته.ومسير
 هذه السلسة:منهجي في 

المنهج الوصفي التحليلي الذي يعتمد على  السلسلةفي هذه  سلكت
عملية استرداد ما كان في الماضي لمعرفة حقيقته ومالبساته وتأثيره 
في صياغة االتجاهات المعاصرة في االجتهاد، وذلك وفق المنهج 

قتضيه العلمي الموضوعي في التحليل والنقد والتقويم وبحسب ما ت
 .سلسةموضوعات ال

  :وأذكر فيما يأتي جملة من الملحوظات



نظراً لتشعب الموضوع وتغطيته مدة زمنية طويلة هي تاريخ  – 1
ة على العوامل المؤثرة لسلسفي هذه الالفقه اإلسالمي كله، فقد ركزت 

 .ة االجتهاد عبر تاريخه الطويلفي حرك
ً في  – 2 ً معينا نظراً لتعذر تقصي أفكار جميع َمْن اتبعوا اتجاها

 قتصر على اإلشارة إلى أبرز ممثلي كل اتجاه.أساالجتهاد، ف
حرص على إبراز األسس والمنطلقات لالتجاهات الفكرية سأ – 3

في االجتهاد أكثر من الحرص على تتبع الجزئيات أو األمثلة التطبيقية 
هذه التطبيقات قد أُفردت بالدراسة في كثير  للقضايا المعاصرة؛ لكون

 ي، والقتناع-هنا  –من البحوث المعاصرة بما يغني عن إعادة ذكرها 
 أن األسس الفكرية ألي منهج اجتهادي تنعكس حتماً على تطبيقاته.

 )يتبع(


