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  الفقــه:
. وقيل هو العلم بالشيء (1): فهم غرض المتكلم من كالمه-في اللغة  –الفقه 

 والفهم له والفطنة.
َكَعِلَم: فَِهَم: قال تعالى:       –بكسر العين في الماضي وفتحها في المضارع  –وفَِقهَ 

  َُما َنْفَقُه كَثِيراً ِممَّا َتُقول    (2)  .؛ وبفتحها فيهما معاً، كَمنََع: سبق غيره بالفهم
 (3)كَكُرَم وَشُرَف: صار الفقه له سجيةً. –وبضمها فيهما معاً 

على أنه: الفهم العميق النافذ الذي  –للفقه  –وتكاد تتفق التعريفات اللغوية 
 (4)يتعرف غايات األقوال واألفعال الدقيقة.

ا في االصطالح األصولي العلم باألحكام الشرعية العملية المكتسب  »، فإنه: أمَّ
 .(6()5)«من أدلتها التفصيلية 
وأُريد به كل ما فُِهَم من كتاب أو سنة ال فرق في ذلك  –قديماً  –وقد أُطلق الفقه 

 (7)بين ما تعلق بالعقيدة أو العمل، غير أنه نُقل إلى علم الفروع بغلبة االستعمال.
؛ (8)بالشرعية إخراٌج للغويات والمحسوسات والعقليات «األحكام» وتقييد 

 .فالفقه هو ما استنبط من طريق االجتهاد الشرعي
 وتقييدها بالعملية مخرج لألحكام االعتقادية.

أما تقييد العلم بالمكتسب، فقد خرج به علم هللا تعالى ووحيه إلى أنبيائه 
 ومالئكته.
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د المقلد؛ فإنه مكتسب من دليل وكونه من األدلة التفصيلية: مخرج العتقا
 إجمالي.

 مدلول الفقه بين الفقهاء والأصوليين:
أوسع منها لدى األصوليين؛ ألنهم ]الفقهاء[  –لدى الفقهاء  –إنَّ دائرة الفقه 

 استعملوا مصطلح الفقه للداللة على أحد معنيين:
طائفة من األحكام الشرعية العملية الواردة بالكتاب والسنة وما استنبط  – 1
سواء أحفظت هذه الطائفة مع أدلتها أم حفظت مجردةً عن هذه الدالئل.  -منها

فيشمل اسم الفقيه عندهم المجتهد المطلق، والمجتهد المنتسب "مجتهد المذهب"، 
كان ِمْن عامة المشتغلين بهذه  وَمْن هو ِمْن أهل التخريج وأصحاب الوجوه، وَمنْ 

 المسائل.
مجموعة من األحكام والمسائل. وتشمل األحكام الشرعية التي نزل بها  – 2
على اختالف  –، وما استنبطه المجتهدون -قطعيةً كانت أو ظنيةً  –الوحي 

 طبقاتهم، وما استنبطه غيرهم من األحكام المقررة.
 لمصطلح للداللة على استنباط  األحكـام. أما األصوليون،  فإنهم استخدموا هذا ا



إن الفقه هو استنباط حكم المشكل من  »حيث قال:  (9)وهذا ما اختاره بعضهم
رب حامل فقه  »: صلى هللا عليه وسلم مستشهداً بما ُروي عن الرسول  ،«الواضح
. أي: غير مستنبط. ومعناه: أنه يحمل الرواية من غير أن يكون له (10)«غير فقيه 

وما أشب ِهُ الفقيه إال بغواص  »استدالل واستنباط فيها. وقد ورد في ديباجة كتابه: 
 .(11)«في بحر در، كلما غاص في بحر فطنته استخرج دراً وغيره مستخرج آجراً 

 معنيين: –في مصطلح الفقه  –ى األصوليون لقد راع
 العلم باألحكام الشرعية العملية. – 1
قليالً  -العلم باألدلة التفصيلية لكل قضية من القضايا. فلبيان أن الربا حرام  – 2

ُه اْلبَيَْع  ينبغي ذكر الدليل المناسب من القرآن الكريم:  –كان أو كثيراً  َوأََحلَّ اللَّ
ِبا  .  (12)َوَحرََّم الر 

ِن من مسائل الفقه لي  فقهاً فتعريف الفقه بأنه استنباط األ حكام، يعني أن ما ُدو 
– ً وحافظها لي  فقيهاً. ألن هذه المسائل هي نتائج الفقه، فالعارف بها  -اصطالحا

ً ال فقيهاً. إذ الفقيه إنما هو المجتهد الذي يستطيع استخالص تلك  يسمى فروعيا
والتدوين والحفظ، الفروع من أدلة صحيحة، أما دور الفروعي فيقتصر على التقليد 

 ( 13)ولذا قيل عنه بأنه ناقل فقه ولي  فقيهاً.
 أصول الفقه:

ُن  –في ذاته  –مركب إضافي، وهو  ِ اسم لعلم خاص. ولكن تركيبه اإلضافي يكو 
جزءاً من حقيقته؛ لذا لزم معرفة جزأي التركيب حتى يتيسر الوقوف على هذه 

فأقتصر على بيان  - «الفقه» وهو –الحقيقة، وقد سبق بيان معنى المضاف إليه 
 وهو جمع: أصل. «أصول»معنى المضاف: 

 لغةً:
 على عد ة معان، منها: –في اللغة  -يطلق األصل 
ً أو  -1 ما يُبتنى عليه غيره. سواء كان االبتناء عقليا
 حسياً.
 أساس الشيء الذي يقوم عليه. -2
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(14)ما يتفرع عنه غيره. -3
 

 واصطالحاً: 
 ويراد به أحد المعاني اآلتية: –في اصطالح الفقهاء  –يطلق لفظ األصل 
 الدليل: يقال: أصل هذه المسألة من الكتاب، أي: دليلها. -1
 الرجحان: يقال: األصل في الكالم الحقيقة، أي: الراجح فيه. -2

القاعدة المستمرة، كقولهم: إباحة الميتة للمضطر على خالف  -3
 األصل، أي: على خالف القاعدة.

(15)عليها. الصورة المقي  -4
 

 تعريف أصول الفقه بمعناه اللقبي:
بما أن أصل كل شيء هو ما يستند تحقيقه إليه، يمكن القول بأن أصول الفقه 

 .(16)«معرفة دالئل الفقه إجماالً وكيفية االستفادة منها وحال المستفيد  »هي: 
 أصول الفقه بين التعريفين اللقبي واإلضافي:

 ن في نقطتين رئيستين:يمكن حصر الفروق بين التعريفي
 اللقبي هو العلم، واإلضافي موصل إلى العلم. – 1
 اللقبي ال بد فيه من ثالثة أشياء: – 2
 معرفة الدالئل. –أ 
 كيفية االستفادة. –ب 
 حال المستفيد. –ج 

 (17)أما اإلضافي فهو الدالئل خاصةً.
 الصلة بين الفقه وأصوله:

الستنباط األحكام العملية منها. أما أصول الفقه إن الفقه يُعنى باألدلة التفصيلية 
. ومن (18)فموضوعه األدلة اإلجمالية من حيث وجوه داللتها على األحكام الشرعية

مثل علم المنطق لسائر العلوم  –بالنسبة للفقه  –هنا كان علم أصول الفقه 
ير، الفلسفية. إذ إن علم المنطق ميزان يضبط العقل ويمنعه من الخطأ في التفك

فكذلك علم األصول. فهو ميزان للفقيه وضابٌط له يضبطه، ويحول دون وقوعه في 
 (19)الخطأ عند االستنباط.
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 الشريعة:

 على: –في اللغة  - «الشريعة»تُطلق كلمة 
ُثمَّ َجَعْلَناَك َعَلى  الطريقة المستقيمة. ومن ذلك قوله تعالى:  – 1

ِبْعَها   . أي: على طريقة مستقيمة. (20)شَِريَعٍة ِمَن اْلأَْمِر َفاتَّ
 (21)لوضوحه وظهوره. –بذلك  –مورد الناس لالستسقاء. وُسمي  – 2
 الشرع:

البيان واإلظهار. يقال: شرع هللا كذا،  –لغةً  –معناه  –وجمعه شرائع  -الشرع 
 ً ً ومذهبا . ثم غلب استعماله في الدين وجميع أحكامه، قال (22)أي: جعله طريقا

 .  (23) ِلُكل ٍ َجَعْلَنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة َوِمْنَهاجاً    تعالى:
إن الشرعة والشريعة: الماء الكثير،  »: (24)قال صاحب التحرير والتنوير

وُسميت الديانة شريعةً على التشبيه. ألن فيها شفاًء للنفوس وطهارتها، والعرب 
 .«شبه بالماء وأحواله كثيراً ت

من  -ما نزل به الوحي على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  »واصطالحاً: 
 –في الكتاب أو السنة. مما يتعلق بالعقائد والوجدانيات وأفعال المكلفين  –األحكام 

 ً  . وقد كان لفظ الشرع مرادفاً للفظ الفقه في الصدر األول.(25)«قطعياً كان أو ظنيا
 وقد يُعبر عن الشريعة بألفاظ أخرى، مثل: الدين، والملة، واإلسالم. هذا،

تعب ِر عن مدلول واحد، هو ما شرعه هللا تعالى  –جميعها  –فإن هذه األلفاظ 
وكلفنا به، وبلَّغه لنا رسوله الكريم صلى هللا عليه وسلم من العقائد واألخالق 

ريعةً باعتبار وضعها وبيانها واآلداب والمعامالت. غير أن هذه األحكام تسمى ش
 –عز  وجل  –واستقامتها، وتسمى ديناً باعتبار االنقياد والخضوع لها وعبادة هللا 
 وفق مقتضاها، وتُسمى ملةً باعتبار إمالئها على الناس وتلقينهم إياها.

 دائرة الشريعة:
ما هو من أمر مهٌم جداً. إذ به يتميز  –تحديداً دقيقاً  –إن تحديد دائرة الشريعة 

الطريقة المخصوصة  »الشريعة وما لي  منها. فما دامت الشريعة هي: 
، فإن األحكام التي لم ترد في (26)«المشروعة ببيان النبي صلى هللا عليه وسلم 
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، وإنما كانت -القولية أو الفعلية أو التقريرية  –القرآن الكريم وال في السنة النبوية 
ً من لدن المجتهدين، ال  تدخل في دائرة الشريعة. وإن تسميتها شريعةً، استنباطا

 –في تعريف الفقه وغيره  –ونسبتها إلى الشرع، والتعبير عنها بأحكام شرعية 
 من باب المجاز؛ ألنها مستنبطة من الشرع.

من معناه العام إلى الداللة  –بغلبة االستعمال  –قد نُقل  –كما مرَّ  –إن الفقه 
وبين مفهوم الشريعة  -بمفهومه األخير –ة بين الفقه على علم الفروع. والموازن

ً وخصوصاً من وجه؛ فهما يجتمعان في األحكام التي  توضح أن بينهما عموما
وردت في الكتاب والسنة، وتنفرد الشريعة في أحكام العقائد، وينفرد الفقه في 

ها أهل األحكام االجتهادية التي يرد فيها نص  من الكتاب أو السنة ولم يجمع علي
 اإلجماع.

على الفقه  «الشريعة اإلسالمية »إطالق اسم  –في الوقت الحاضر  -وقد شاع 
إال هذا  –عند اإلطالق  - «الشريعة»وما يتصل به، حتى إنه ال يكاد يُفهم من 

استعمال عبارة  –في ميدان القضاء  –المعنى، كما أصبح من المألوف 
« ً مع أن هذا المنقول قد يكون مجرد رأي ألحد المشتغلين  «المنصوص عليه شرعا

 بالفقه.
متى  –بذلك  –لذا، ينبغي تحديد ما يقع في دائرة الفقه وما يقع خارجها؛ ليُعلم 

تُسمى آراء الفقهاء واجتهاداتهم فقهاً، فيُعتد بها وتُدرج في باب االجتهاد، ومتى ال 
 (27)ا الباب.تُسمى كذلك، فال يُعتد بها وال تدخل تحت هذ

ً  –كما ينبغي  توضيح مسألة غاية في األهمية، وهي أن عصر تكوين  –أيضا
الشرع اإلسالمي هو عصر النبي صلى هللا عليه وسلم ال غير؛ ففي هذا العصر 

في كتابه  –عز وجل –المولى  –بذلك  –اكتمل الشرع، واستقر الدين كما أخبر 
َمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأَْتَمْمُت َعَليُْكْم اْليَْوَم أَكْ   : -جل شأنه–العزيز بقوله

. وبانتقال الرسول صلى هللا عليه (28) نِْعَمتِي َورَِضيُت َلُكُم الِْأْسلاَم ِديناً 
وسلم إلى الرفيق األعلى انتهى زمن التشريع الحقيقي بعد أن أدى عليه الصالة 

ا ما تال عصر  النبوة من بيان أحكام، فإنما والسالم الرسالة كاملةً غير منقوصٍة. أمَّ
هو مجرد تخريج على ما تمَّ تأسيسه، واستنباط مما ورد في كتاب هللا تعالى وسنة 

 (29) نبيه صلى هللا عليه وسلم قوالً أو فعالً أو تقريراً.
 الاجتهاد:
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مصدر مأخوذ من الجهد. وهو الطاقة والمشقة. يقال: اجهد  –لغةً  –االجتهاد 
 في تحصيل ما فيه مشقة وكلفة. (30)تكجهدك، أي: ابلغ غاي
 .(31)«استفراغ الوسع في درك األحكام الشرعية  »واصطالحاً: هو: 

 فالمجتهد هو المستفرغ جهده في درك األحكام الشرعية.
 والمجتهد فيه هو كل حكم شرعي لي  فيه دليل قطعي.

 قيداً مهماً، فقـال: – (33)في تعريفه – (32)وقد أضاف أبو إسحاق الشيرازي
االجتهاد هو بذل الوسع وبذل المجهود في طلب الحكم الشرعي ممن هو من أهل »

. أي: أن يكون المجتهد عارفاً بطرق االجتهاد، فإن لم يكن عارفاً بها، فال «االجتهاد
 يمكن َعدُّهُ مجتهداً وإِْن أفرغ الوسَع والطاقَة.

 واشترط الغزالي للمجتهد شرطين:
ً من استثارة الظن بالنظر فيها  أن – 1 ً بمدارك الشرع، متمكنا يكون محيطا

 وتقديم ما يجب تقديمه، وتأخير ما يجب تأخيره.
كما  –أن يكون عدالً مجتنباً للمعاصي القادحة في العدالة. لكن هذا الشرط  – 2

 (34)هو لجواز الفتوى والعمل بها ال لصحة االجتهاد. –قال الغزالي 
 الاستنباط:

 ، فالسين والتاء فيه للطلب.«نبط»: مصدر للفعل -لغةً  –ستنباط اال
ومعنى نبط: استخرج. يقال: استنبط الماء، إذا استخرجه. والماء نفسه إذا 

 (35)استخرج يسمى: نبطاً.
على أول ما يظهر من ماء البئر، وعلى كل ما أظهر بعد  –أيضاً  –ويُطلق النبط 

 خفاء، فإنه يقال عنه: أُْنبَِط واستُنبط.
وفي االصطالح: االستنباط هو إخراج الشيء الُمغَيَّب من شيء آخر كان فيه. 

إِْن كان منصوصاً على جملة معناه فهو حق، وإال فهو باطل ال  –في الدين  –وهو 
 (36)يحل القول به.

                                                           

الق،روس الفيلطا الفلرنزآد،ديا رجاب الابيل ريفابب دلارن ا دار ال تاب العنفلا ب  - 30
 ب1/396ب «نرب» (ب ر،دة  1995هـ/1415ب )1   

 ب4/524عر،ي  السولب  - 31
لاب فال فلرنزآدا،د رال  - 32 هو  ندراهل  دل بنل دل يوست التلرازي  يلخ اإلس  ا ن 

لف، خرن  نلى خراس،  ل  أدخ  وري ا نال دنابةا  » -رحفه    –ورى يلرازب و،ل 
اب  ك،ع  نف،ته د،لايرة سا   «نال ننب  و،ضلر، رل ت رلذي  ب ك،  ي،براا فيلي،

نساااي،تب تيااايلل  خنلااا  الفااالر سب  هاااـ(ب  اقااا،  الفقرااا،ءا التااالرازيا أداااو476)
 ب236دلرن ا دار القن ب )دب (ب ص 

يرح النفبا التلرازيب    بااب الفجلاب تركالب دلارن ا دار الغارب اإلسا رلب  - 33
 ب2/1043 (ب 1988هـ/1408ب )1   

الفستيفى رال بنا  امصاولا الغزالالا أداو ح،رابب دلارن ا دار ال تاب العنفلا ب  - 34
 ب2/350ب )دب (ب 2  

رعج  رق،يلس النغ ا ادل ف،رسا أدو اليسلل أحفابب    بااب السا   ها،رن ب و اْ ا  - 35
 ب5/381هـ(ب 1404ر تب اإلب   اإلس رلب )



ى استنبط الفقيه: استخرج الباطن بفهمه واجتهاده. فاستنباطه يعني: ومعن
 (37)استخراج المعاني من النصوص بفرط الذهن وقوة القريحة.

ولعل سر العدول عن لفظ االستخراج إلى لفظ االستنباط اإلشارة إلى الكلفة في 
استخراج المعنى من النصوص التي بها عظمت أقدار العلماء وسمت درجاتهم، 

 (38)فلوال المشقة لساد كل الناس كما قيل.
هو العملية التي يقوم بها المجتهد أثناء  –في األصل  –ولما كان االستنباط 

 اجتهاده، فإن كثيراً ما يُعبَُّر به عن االجتهاد والعك . فهما لفظان مترادفان.
 المناهج:

 (39)حيطالمناهج: جمع مفرده منهج وهو الطريق الواضح. ورد في القاموس الم
أن النهج والمنهج والمنهاج: الطريق الواضح. وأَْنَهَج الطريُق: َوضح وأوضح، 

 ونهج فالن سبيل فالن: سلك مسلكه.
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وعلى هذا تكون مناهج االجتهاد أو االستنباط: هي طرق االجتهاد أو المسالك 
 (40)التي يسلكها المجتهد الستنباط األحكام للحوادث موضوع النظر.

 الاختلاف:
 مصدر اختلف وهو نقيض االتفاق. –لغةً  –االختالف 

 ، اختلف: ضد اتفق، والمخالفة ترك الموافقة.(41)جاء في الكليات
بمعناه اللغوي وكذلك الخالف. وقد ذُكر  –عند الفقهاء  –ويُستعمل االختالف 

بأن االختالف هو أن يكون الطريق مختلفاً والمقصود واحداً، كما ذُكر أن االختالف 
 (42)يستند إلى دليل، والخالف ما ال يستند إلى دليل. ما

في  -ممن أجادوا في التعريف بالخالفيات، حيث قال  (43)ولعل ابن خلدون
وأما الخالفيات، فاعلم أن هذا الفقه المستنبط من األدلة الشرعية  »: - (44)مقدمته

في  –ك كثر فيه الخالف بين المجتهدين باختالف مداركهم وأنظارهم...واتسع ذل
اتساعاً عظيماً، وكان للمقلدين أن يقلدوا من شاءوا منهم، ثم لما انتهى ذلك  –الملة 

إلى األئمة األربعة من علماء األمصار وكانوا بمكان من حسن الظن بهم، اقتصر 
الناس على تقليدهم ومنعوا من تقليد سواهم لذهاب االجتهاد...فأقيمت هذه المذاهب 

ة وأجري الخالف بين المتمسكين بها واآلخذين بأحكامها األربعة على أصول المل
 .«مجرى الخالف في النصوص الشرعية واألصول الفقهية.. 

وعلم الخالف مستمد من العلوم العربية والشرعية، ومبادئه مستنبطة من علم 
 (45)الجدل، ولعل أول َمْن أخرج علم الخالف أبو زيد الدبوسي.

 الجـدل:
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قال: درع مجدولة إذا كانت ُمْحَكَمةَ النسج، وحبل مجدول إذا لغة معناه اإلحكام، ي
كان محكم الفتل. وهذا المصطلح قريب من سابقه، لكن هناك اختالفاً دقيقاً بينهما؛ 

ف  –فالجدل  : تردد الكالم بين الخصمين إذا قصد كل واحد منهما إحكام -كما ُعر ِ
 (46)قوله ليدفع به قول صاحبه، والجدال ال يصح إال من اثنين.

ف  بأنه علم باحث عن الطرق التي يقتدر بها على إبرام أي  –أيضاً  –وقد ُعر ِ
ب عليه في ، فالغرض منه إلزام الخصم والتغل(47)وضع أُريَد ونقض أي وضع كان

 (48)مقام االستدالل.
ً  –وهو من فروع علم النظر، وقد يقال عنه  علم المناظرة، لكن علم  –أحيانا

 المناظرة أعم من علم الجدل؛ فالمناظرة أو ما يُعرف بآداب البحث األصل فيها العمل 
 
 

 (49)للوقوف على أدلة كل من المتناظرين، ثم المصير إلى من ثبت أن الحق معه.
ض من المناظرة الوصول إلى الصواب في الموضوع الذي اختلفت أنظار فالغر

 المتناقشين فيه.
فإذا حاد المتناقشان عن طلب الوصول إلى الحق، أو تحولت المناقشة إلى 
محاولة إلزام الخصم باللجاجة وقصد االنتصار للنف  ولو على حساب طلب الحق، 

 (50)تصبح مكابرةً. –حينئذ  –فإنها 
 القضـاء:

 القضاء في اللغة: 
عدة معان. منها: الحكم والفصل والقطع، ويأتي على  –في اللغة  –للقضاء 

 وجوه مرجعها انقضاء الشيء وتمامه. من ذلك الخلق والصنع، كقوله تعالى: 
، والحتم واألمر واإلبالغ والعهد والوصية (51) َفَقَضاُهنَّ َسبَْع َسَماَواتٍ 

 (52)ونواله.واإلتمام وبلوغ الشيء 
فه األحناف بأنه:  فصل الخصومات وقطع المنازعات على  »وفي االصطالح عرَّ

 .(53)«وجه خاص 
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فه المالكية بأنه:   .(54)«اإلخبار عن حكم شرعي على سبيل اإللزام  »وعرَّ
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فه الشافعية بأنه:  الحكم الذي يستفيده القاضي بالوالية، وهو إظهار حكم  »وعرَّ
 .(55)«من يجب عليه إمضاؤه الشرع في الواقعة في

فه الحنابلة بأنه:  تبيين الحكم الشرعي واإللزام به وفصل الخصومات  »وعرَّ
»(56). 

 الفتوى: 
ً رؤيا إذا عبَّرتها  –لغة  –الفتوى  اسم مصدر بمعنى اإلفتاء. يقال: أفتيت فالنا

له. وأفتيته في مسألته: إذا أجبته عنها. والفتيا تبيين المشكل من األحكام، وأفتى 
 (57)المفتي: إذا أخبر عن حكم.

َولا   طلب الجواب عن األمر المشكل. ومنه قوله تعالى:  –لغةً  –واالستفتاء 
 ، وقد يكون مجرد سؤال، ومنه قوله تعالى:  (58) ْم ِمْنُهْم أََحداً َتْسَتْفِت ِفيهِ 

 .(59) َفاْسَتْفتِِهْم أَُهْم أََشدُّ َخْلقاً أَْم َمْن َخَلْقَنا
واصطالحاً: تبيين الحكم الشرعي عن دليل لمن سأل عنه، وهذا يشمل السؤال 

 (60)في الوقائع وغيرها.
والمفتي: اسم فاعل. من أفتى، وهو َمْن قام للناس بأمر دينهم، وعلم جمل 

 عموم القرآن وخصوصه، وناسخه ومنسوخه، وكذلك السنن واالستنباط.  
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 الفرق بين القضاء والفتوى:
 هناك فروق مهمة بين القضاء والفتوى. ويمكن إجمالها في ما يلي:

 اء إنشاء للحكم بين المتخاصمين.الفتوى إخبار عن الحكم الشرعي. والقض – 1
الفتوى ال تلزم المستفتي أو غيره؛ فله أن يأخذ بها إِْن رآها صواباً، وله أن  – 2

 يتركها ويأخذ بفتوى مفت آخر. أما الحكم القضائي فهو ملزم.
وعليه، فال إجبار وال إلزام في دعوى أحد المتخاصمين على فتاوى الفقهاء، أما 

ى القاضي أُلزم باإلجابة؛ إِْذ القاضي منصوب لقطع الخصومات إذا كانت الدعوى إل
 وإنهائها.
، ويُدي ُِن المستفتي، أما القاضي -أي على باطن األمر  –المفتي يفتي دي انةً  – 3

 فيقضي على الظاهر.
حكم القاضي جزئي خاص ال يتعدى إلى غير المحكوم عليه وله، وفتوى  – 4

 المفتي شريعة عامة تتعلق بالمستفتي وغيره.
 (61)القضاء ال يكون إال بلفظ منطوق، أما الفتيا فتكون كتابةً وفعالً وإشارةً. – 5
 الرأي:

ي كثر من المهم جداً الوقوف عند هذا المصطلح لمعرفة داللته وتحديد معانيه الت
استعمالها في مواضع تبدو متعارضةً تمام التعارض. إذ وردت نصوص وآثار تذم 
الرأي والعمل به في قضايا الفقه والتشريع، في حين استشهد فقهاء كثيرون 

 بنصوص أخرى تستحسن الرأي وتنسب ألصحابه فضالً وميزةً.
 (62)ده.: العقل والتدبير، وما ارتآه اإلنسان واعتق-في اللغة  –فالرأي 

 أما في االصطالح فيطلق على معان ثالثة:
ً لهوى النف . وفي هذا المعنى ورد قوله  – 1 الحكم بغير دليل شرعي اتباعا
ِبُعوَن أَْهَواءَُهْم َوَمْن أََضلُّ  تعالى:  َفإِْن َلْم يَْسَتِجيُبوا َلَك َفاْعَلْم أَنََّما يَتَّ

اِلِمينَ ِممَِّن اتَّبََع َهَواُه ِبَغيِْر ُهدًى مِ  َه لا يَْهِدي اْلَقْوَم الظَّ ِه إِنَّ اللَّ  َن اللَّ
(63)   : العلم انتزاعاً ينتزعه من إن هللا ال يقبض  »، وقوله صلى هللا عليه وسلم

العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ الناس رءوساً 
 –. وقول أبي بكر الصديق (64)«جهـاالً، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا 
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أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب هللا برأيي »: -رضي هللا عنه 
»(65). 

 االجتهاد في تفسير النصوص وبيان الداللة منها. فهو مرادف االجتهاد. – 2
األدلة الشرعية غير الكتاب والسنة، وهي القياس والمصالح المرسلة  – 3

واالستحسان وسد الذرائع وغير ذلك من كل ما لم يرد فيه نص خاص وقامت فيه 
يجمع بين الحادثة الفتوى على المقاصد العامة للتشريع وأسسه الكلية إِْن لم 

 (66)المستفتى فيها والنص جامع قريب.
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 التطــور:
التارة، وهي المرة من األفعال أو من  –في اللغة  –أصل الكلمة: طور. والطور 

الزمان. تقول: طوراً بعد طور، أي: تارةً بعد تارٍة، واألطوار: الحاالت والتارات 
 (67)والحدود.

للداللة على ما يحصل في المرات واألزمان من أحوال  –هذه الكلمة  -وتُستخدم 
مختلفة؛ ألنه ال يقصد من تعدد المرات واألزمان إال تعدد ما يحصل فيها. فهو تعدد 

 . كما هو الحال في قول النابغة الذبياني:(68)بالنوع ال بالتكرار
 والمرء يخلق طوراً بعد أطوار.  فإن أفاق لقد طالت عمايته 

ِه َوَقاراً  وقوله تعالى:  . أي: (69) َوَقْد َخَلَقُكْم أَْطَواراً  َما َلُكْم لا َتْرُجوَن ِللَّ
ً وحاالت مختلفة، من طور النطفة إلى طور الجنين إلى طور خروجه طفالً  ضروبا
إلى طور الصبا، إلى طور بلوغ األشد إلى طور الشيخوخة وطرو  الموت على 

 –موت...كل ذلك والذات واحدةٌ، وفي هذا الحياة وطور البلى على األجساد بعد ال
 (70)تعريض بالكافرين لكفرهم نعمة هللا عز وجل. –وال شك 

فهو تغير أحكام الوقائع التي  –سياق هذه السلسلة  في –أما المقصود بالتطور 
لم يرد فيها نص إلى أحكام أخرى مباينة نظراً لتباين ظروف الزمان والمكان. 

ل في دائرة اختالف الفقهاء الناتج إما عن اختالفهم في ولي  المقصود به ما يدخ
 (71)فهم النصوص أو ثبوتها.

ال اجتهاد في مورد النص  »إن ما ثبت بالنص لي  محل اجتهاد أو تطوير. إذ 
؛ فالتطور إنما يقع في المتغيرات التي تبنى على أساس الثوابت في ظل قواعد «

 الشريعة مراعاتها. فقهية محكمة يُفترض في كل مشتغل بقضايا 
ودواعي التطور تبدو كثيرةً، لكن أساسها يتلخص في العرف، وتغير الزمان 

 والمكان والمصالح.
 التأصيل:

مأخوذ من األصل وهو أساس الشيء وما ينبني عليه غيره، وأََصَل الشيَء: 
ً يبنى عليه  لَهُ تأصيالً: جعل له أصالً ثابتا ً فعرف أصله. وأَصَّ غيره، قتله علما

 (72) وتأصيل فكرة: تثبيتها أو ترسيخها.
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بالتأصيل ال يبعد كثيراً عن المعاني اللغوية الواردة؛ إْذ هو محاولة  قصدهأوما 
معرفة األس  والقواعد التي ينبغي أن تضبط االجتهاد وحركته حتى ال ينحرف ذات 

 اليمين أو الشمال.
 التجديـد:

لذا، ينبغي التعريف به وبيان وجه  إن معنى التجديد قريب من معنى التطور.
 استعماله.
. ومعنى التجديد: جعل الشيء «جدد  »: مصدر للفعل -في اللغة  –التجديد 

جديداً أي غير معهود لدى الشخص؛ ولذلك ُوصف الموت بالجديد كما جاء في 
 (73)لسان العرب.

كثرة وإِْن شاع استعماله في العصور المتأخرة ل –وهذا المصطلح ]التجديد[ 
فإن له جذوراً في التاريخ اإلسالمي ترجع إلى مبدأ  –المنادين به وسعة مجاالته 

جددوا إيمانكم، قيل: يا  »الرسالة، حيث ورد في قولـه صلى هللا عليه وسلم : 
، وقوله صلى (74)«رسول هللا كيف نجدد إيماننا؟ قال: أكثروا من قول ال إله إال هللا 

 يبعث لهذه األمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها إن هللا »هللا عليه وسلم : 
 .(75)«دينها 

 فمهمة المجدد بيان السنة من البدعة، ونشر العلم ونصرة أهله.
: إحياء ما اندرس من العمل بالكتاب والسنة واألمر -في معنى التجديد  –وقيل 
 بمقتضاهما.
يبدو الزماً من لوازم اإلسالم مجتمعات وأفراداً؛ ذلك  –بهذا المعنى  –والتجديد 

عن وعي كامل بمعانيها  «ال إله إال هللا  »أن المسلم مطالب بتجديد إيمانه بذكر 
وعمل صادق بمقتضياتها. والمجتمع المسلم مأمور بتجديد إيمانه من كل ما علق 

 به من أسباب الضعف والبلى والخضوع واالنحراف.
ُروا َما ِبأَْنُفِسِهمْ  لى: وفي قولـه تعا ُر َما ِبَقْوٍم َحتَّى ُيَغي ِ َه لا ُيَغي ِ   إِنَّ اللَّ

 –بوضوح  –كل معاني التجديد، لما يحمله فعل التغيير من دالالت عميقة تشير  (76)
 إلى ضرورة اإلصالح والنهوض.

إن فهم شريعة اإلسالم يستوجب فهم نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية 
ماً صحيحاً، وتدبرها وإعمال العقل فيها من خالل جهد منظم يكشف عن معانيها فه

عندما تكون هذه النصوص محكمةً ثابتةً، ومن خالل االجتهاد في الفروع وتطبيق 
 األصول على ما استجد من المسائل.

في اإلسالم أصل مهم، وأساس ال غنى للشريعة عنه، والتجديد  –إن االجتهاد 
مه، والصحابة الكرام هم أول من استوعب هذا األصل فهماً وتطبيقاً، الزم من لواز
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أئمة االجتهاد األعالم الذين ساروا  –بعدهم  –وأرسوا قواعده وضوابطه. ثم جاء 
على نهج أسالفهم فهماً للمناهج وتنظيماً للقواعد والضوابط، وتطبيقاً لألصول على 

 الفروع، فأنتجوا علماً ثرياً كان ثمرة جودة فهمهم وحسن تطبيقهم.
خير تمثل في قدرة الفقه على  –عبر مراحل تاريخه  –لقد تمثل التجديد 
ت التي فرضها الواقع في المجتمع المسلم، عندما وظَّف أهل االستجابة للتحديا

االجتهاد كل طاقاتهم في البيئة التي أنشأتها عقيدتهم وفي ظل الثوابت التي أرستها 
 شريعتهم.

 –بين صفوف المسلمين  -برزت  –من الجمود والتقليد  –لكن بعد عهود 
 مالها في ثالثة اتجاهات:اتجاهات مختلفة للتجديد، لكل منها مفهوم خاص، يمكن إج

اتجاه اتخذ التجديد عنواناً للتحلل من اإلسالم بدعوته الصريحة إلى تجاوز  – 1
 الثوابت، وهذا ما يعرف بالتغريب.

اتجاه اتخذ التجديد شعاراً الجتهاد سائب متحلل من كل الضوابط ومتجاوز  – 2
صوص الصريحة. لكل الثوابت باستخدامه لطرق التأويل المخلة واصطدامه بالن

فإنه جعل للشرع دوراً  –بعدم استبعاده لإلسالم كليةً  –وهو وإِْن اختلف عن سالفه 
ً مقابل الواقع وحاجاته، حتى أضحت أحكام القرآن والسنة قابلةً للتأويل  ثانويا

 والتعطيل بذريعة استلهام روح الشريعة ومقاصدها.
3 –  ً طرق التأويل الصحيحة،  اتجاه ينطلق من أس  اإلسالم وثوابته متبعا

وغير معطل لألحكام المنزلة في محاولته بناء فقه جديد يجيب عن تحديات العصر 
إنما يبدأ بالتأصيل  –بهذا المفهوم  –ومشكالته التي ال عهد للسابقين بها. والتجديد 

 أي العودة إلى األصول اإلسالمية.
 


