سلسلة دراسات أكاديمية 7
قراءات تأصيلية في موضوع االجتهاد
(الحلقة السابعة)

بعد تكوين المدارس الفقهية
حركة االجتهاد تتفاعل مع بيئتها

د .حسن بكير
أستاذ الدراسات اإلسالمية\هولندا

خصائص الاجتهاد بعد القرن الرابع الهجري:
يتفققأ أبلققم الم ق ر ين – للفقققا اإلسققالمي – علققا اعترققار القققرب الرابققع الهرققر الع ققر
الذهري لحركة االجتهاد الفقهي؛ ألب المقدارس الفقهيقة ققد تميقعت معالمهقا تاتنقحج مناهرهقا
تتضقققع أصقققحابها م قققنفات جمعقققج أصقققولهو فقققي االسقققتنرا تاسقققتوعرج قققرت ضققق مة مقققن
اجتهاداتهو.
تإذا كاب من السنن التاري يقة أب يلقي فتقر الننقل تالكمقا بدايقة النقعو تالتراجقع؛ فق ب
االنتقا من ع ر االجتهاد إلا التقليد تالرمود لو يكن انتققاال فراييقا تإنمقا تقدرر عرقر مراحقل
زمنية تطو أحيانا تتق ر أحيانا أ رى.
تاإلشار إلا ما أحا بكل ع ر من ظقرت سياسقية تاجتماعيقة تسقهو فقي فهقو األتضقاع
التققي تلققج إليهققا حركققة االجتهققاد .فالسياسققة ظلققج عققامال مق را فققي الفقققا تالفقهققاء تالمققدارس
الفقهية التي كتم لرعنها الرقاء تلو يكتم لرعنها اآل ر.
إب ما ميع هذا الدتر االنقسام السياسي الحاد بين األقطار اإلسالمية تعدم االستقرار دا قل
األنظمققة السياسققية نفسققها .فعمققر الققدت أصققر ق ققيرا؛ إذ – مقع إشققرا الدتلققة العراسققية علققا
السقو تاالنهيار – بقرزت دتيقالت أ قرى تر قج مقا كقاب للعراسقيين مقن ققو تنفقوذ سقواء –
منها – من بقيج مرترطة بال الفة – اسميا – أم َم ْن انف لج عنها تماما كما هقو الحقا بالنسقرة
لدتلة بني أمية في األندلس تالدتلة الفا مية في الشما اإلفريقي.
تال شق أب قيقام دتلققة إَ ْ َقر دتلقة ال يققوفر جقو االسقتقرار النققرتر لتطقور الحركقة العلميققة
تازدهارها تال يحقأ حرية تنقل العلماء بين األقطار تال يحافظ علا ال الت العلمية بينهو.
و إب ال راع – علا الحكقو – تر َ
ث المتنافسقين – بالرقا – االهتمقام بالسقلطة تالنفقوذ بقدال
من االهتمام بالعلو تالعلماء .فتشريع العلو ما كاب يتو إال بالقدر الذ ي دم هد الحاكو.
تعلا الربو من تدهور األحوا السياسقية فق ب المسقتوى العلمقي لقو ينحقدر بقنفس سقرعة
دفع ذاتية
االنحدار السياسي؛ تلعل أهو ما يفسر هذه الظاهر أب حركة االجتهاد قد اكتسرج قو َ ٍ
بفنقل الرهقود الهايلققة التقي بققذلها أيمقة المقدارس الفقهيققة أنفسقهو تب سققهام تالميقذهو النررققاء
الذين استطاعوا أب يحفظوا المذاهم بتحديد مناهل االجتهاد تبتدتين الفقا – أصقوال تفرتعقا -
.
تيمكققن القققو بققأب اللققرت الهايلققة التققي تر هققا ع ققر المققدارس الفقهيققة – القققرب الرابققع
الهرر – استهلكج قدرا كريرا من اقة العلماء .تبدال من أب تُرقذ هقذه الطاققة فقي االسقتمرار
علا نهل األيمة األعالم في است دام تليات االجتهاد مراشر ف نها بذلج في فهو ما تركا األيمقة
– من إنتار فقهي – تشرحا تجمعا تترويرا.
تال ش أب في هذا العمل دمة كرير للفقا اإلسالمي بير أنها دمقة جقاءت – مقع مقرتر
س َقر التقليقد المحقم يققو أحمقد
العمن  -علا حسقا حركقة االجتهقاد حتقا تصقل األمقر إلقا أ َ ْ

أمين « :فالمنهل النقلي ال يُعد للترديد تاالبتكقار تإنمقا يُعقد لرتايقة ال لقو عقن السقلو تكلمقا
تقدم العمن زاد عمء السلو علا أكتا ال لو فشل ابتكارهو »(.)1
تإذا كاب من الواجم االعترا بأب االستقال – فقي االجتهقاد – اسقتقالال تامقا – بعقد الققرب
الرابققع – أضققحا متعققذرا ف نققا ينرظققي مالحظققة أب مرجققع ذلقق لققيس إلققا ضققعو فققي القققوى
تالملكات بل لكلر الدراسات تاتسقاع تفاقهقا فقي المقذهم .إ ْذ ال يكقاد فقيقا يقأتي بمرموعقة مقن
األصققو لققو يسققرقا إمققام قرلققا .فكققاب – رعيققا – االنتسققا إلققا مققذهم معققين مققع حريققة الرح ق
( )2
تاالجتهاد.
تعلا العموم ف ب االجتهاد – بعد القرب الرابع – انح ر فقي دايقر المقذاهم المشقهور ال
يتراتزها .تتملل عمل الفقهاء في:
 – 1تعليل األحكام:
فترلور االتراهات الفقهية في إ ار مذاهم ذات مناهل اصة في االستنرا حمل المنتسقرين
 لكل مذهم – علا است الص علل األحكام بهد القياس عليها فيما لو يرد فيا نص.تإذا كاب الفقهاء أنفسهو قد ت تلو رقهو في است رار علل األحكام ف نا ال بد تأب تظهقر
ا تالفات في التطريأ علا الفرتع .تال ي فا أب االنتماء المذهري تشيوع الرد تالمناظرات –
بقققين أصقققحا المقققذاهم – دعقققا كليقققرا – مقققن المشقققتظلين بالفققققا – إلقققا تترقققع فتقققاتى أيمقققتهو
الست الص أصولهو تقواعدهو التي يعتمدتب عليها في االستنرا ال سيما أب األيمة أنفسهو لو
ي قققوبوا تلققق القواعقققد كلهقققا تلقققو ين قققوا عليهقققا بقققالتعيين بقققل – كمقققا يققققو أحقققد المققق لفين
بها رتاية عنهو تإنما هي قواعد مست رجة مقن كليقر مقن الفقرتع
المعاصرين  « : -لو ت
تعلا هذا أصو الرعدت فقي مقذهم الحنفيقة تقواعقد القرافقي تعيقاه تبيرهمقا فقي مقذهم
مال »( .)3تهذا مما ساعد – كليرا – علا نمو القياس تشيوعا بين أبلم المذاهم الفقهية.
 – 2الترجي بين اآلراء:
تهو علا نوعين:
أ – ترجي الرتاية :تيتملل في تفنيل أت أ الرتايات عن إمقام المقذهم .فققد يتعقدد القرتا
الذين يرتتب عن اإلمام تي تلفوب فقهقا تضقرطا فكقاب مقن النقرتر تقرجي رتايقة أضقرطهو
( )4
تأفقههو .كترجي األحنا رتايات محمد بن الحسن الشيراني علا ساير األصحا .
– ترجي الدراية :تيتو بين الرتايات اللابتقة عقن األيمقة أنفسقهو إذا ا تلفقج أت بقين مقا
قالققا اإلمققام تمققا قالققا األصققحا  .تال يكققوب هققذا التققرجي – رعققا – إال مققن فقيققا علققيو بأصققو
المذهم تقواعده تعار بطرق األيمة في االستنرا .
 – 3االشتظا با ت ار الم نفات الفقهية تشرحها:
إب كلر الم لفات الفقهية – في القرب الرابع الهرر – تانتشقار الم قنفات النق مة كقاب
سررا في صعوبة الحفظ؛ لذل اترا كلير من الفقهقاء إلقا اال ت قار تجمقع الفقرتع مرقرد عقن
أدلتها .تقد بالظوا في اال ت ار إلا ٍ
حد صارت معا العرقارات أشقرا مقا تكقوب باأللظقاز .تققد دعقا
هذا إلا تضع شرتح عليها تحواش تتعليقات تعيل ما شقابها مقن تعقيقد تتوضق مقا لفهقا مقن
بموه .تال ش أب هذا األسلو  -في التعليو – يرهأ العقو تيميج الملكات؛ فيحمل المتعلو
– عند تعذر الفهو – علا الركوب إلا الحفظ اآللي لحشقد المعلومقات دتب إدراص صقحي أت فهقو
سليو.
 - 1ظهر اإلسالم ،أحمد أمين.192/4 .
 - 2ابن تيمية ،محمد أبو زهرة .القاهرة ،دار الفكر العربي .ص .424
 - 3تاريخ التشريع اإلسالمي ،للسبكي .ص .346
كان األحناف أكثر من غيرهم اشتغاالً بتعليل األحكام .فهم أشهر من أخذ بالقياس؛ ألن كثيرا ً من مصنفاتهم –
التي تُعدُّ األساس في المذهب – خلت متن التعليتل ،فتدفعهم إلت سلتر استتقراع الفتررا راستتلرال العلتل التتي
يقوم عليها القياس.
 - 4تاريخ التشريع اإلسالمي ،اللضري .ص .246

لقد قامج فكر اال ت ار علا أساسين مهمين:
األت – تقليل األلفاظ لتيسير الحفظ.
اللاني – جمع شتات المسايل من أبلم كتم الفرتع في المذهم الواحد.
( )6
لكن المرالظة في اال ت ار( )5أضرت بالمق د من هذين األساسين .تالشُّراح – أنفسهو –
لو يسلموا من أضرار اال ت ار حينما ا ت ر بعنهو لرعم.
تقد ازداد األمقر سقوءا بمقرتر القعمن تد قو الققرب العاشقر الهرقر حيق قطعقج ال قلة
بقذ اير م ققنفات القققرتب األتلققا تد قل الفقققا عهققد التقليققد المحقم القققايو علققا أسققاس حكايققة
الشرتح تالحواشي تالتقريرات التي أنرعها السلو.
 – 4االشتظا بالرد تالمناظر :
لو يكن الرد بريرا عن الفقهاء في القرتب األتلا؛ فقد عرفوه منذ فتقر مركقر لكنقا كقاب
تضيقة .أمقا المتكلمقوب فكقانوا األكلقر اشقتظاال بقا إال أب الرقد فقي القنقايا
في داير محدتد
َ
الكالميققة أ ققار فتنققا تصققراعا ٍ
ت تأدى – أحيانققا – إلققا التكفيققر تسققف الققدماء .األمققر الققذ دعققا
الحكام إلا إبالق هذا الرا – بعد أب د لا كلير منهو – تتوجيا الرد إلا قنايا الفقا؛ لكونها
أهوب طرا من قنايا الكالم.
( )7
بيد أب المناظرات الفقهية – بعد القرب الرابع الهرر – انحرفج عن مسارها األت ؛ فقد
كاب الهد من التناظر – بداية – الوصو إلا الحأ أينما كاب تمع من كاب و تحو إلا ريقاء
تمفققا ر أمققام ال لفققاء تاألمققراء .لنيققل الحظققو تتحقيققأ المكاسققم تال ش ق أب الحققرص علققا
( )8
يور ُ
ث المتنافسين حقدا تحسدا تجحودا للحأ.
تحقيأ هذه األبراه َ
تبشيوع التقليد انتشرت مرالس الرد تالتناظر حتا لو تكقد ت قل منهقا مدينقة فقي العقراق
أت راساب( )9بير أنا قد نتل – عن احتدام المناقشات الفقهية( )10تتحو دتافعها من الربرة
في معرفة علل األحكام أت استنرا قواعد الشرع إلا حم الظلرة تالتع م للمذهم – أمراب:
()11
 – 1استقال علو أد الرح تالمناظر أت علو الرد كما سماه ابن لدتب.
 – 2تحو ال ال المذهري إلا م اصمات تعداتات .تلو يقت قر ال قال علقا ال اصقة –
مققن العلمققاء  -بققل أُقحققو فيققا العققوام .تالعققوام – عققاد – ضق َقيقو األفققأ ق ققيرت النظققر عققديمو
التسام ؛ مما نتل عنا تناحر شديد حتا تصل األمر برعنهو إلقا عقدم ترقويع إمامقة الم قالو
للمذهم.

 - 5مثتتاذ إل ت ل دالمدر تتةد ،رهتتي أشتتهر المصتتنفال فتتي الفقتتا المتتالكي ،كا ت األستتاس لكثيتتر متتن الملتصتترال،
أبرزهال ملتصتر ابتن أبتي زيتد القيررا تي ،التذي اختصتر علتر يتد البرادعتي فتي كتتا( دالتهتذيبد الشتهير
بالمدر ة أيضاً) .رقد اختُصر التهتذيب –بتدرر – علتر يتد أبتي عمترر بتن الحاجتب فتي أراستل القترن الستابع
الهجري .رملتصر ابن الحاجب اختُصر – كذل – في القرن الثامن رعُرف بملتصر خليل .فملتصر خليل
هتتو ملتصت ُتر ملتصت تتر الملتصت تتر ،بتكتترار اإلرتتافة متتالة متترال .المقدمتتة ،ابتتن خلتتدرن .ص 498؛ رالفكتتر
السامي ،للحجوي.399/2 .
 - 6التزم الشراح بنقل عبارال المتقدمين حرفياً ،مما أطاذ الشتررح رأرتاا الفقتا الحقيقتي برهتدار الجهتد رالوقت
في حل المقفل ربيان الغامض .الفكر السامي.400/2.
 - 7يقوذ أبو حامد اإلسفراييني – مصورا ً خررل الجتدذ رالمنتاظرة عتن اإلطتار المورتوعي -ل « ال تعلت كثيترا ً
مما تسمع منتي في مجالس الجدذ؛ فرن الكالم يجري فيها علر ختل اللصم رمغالطتتا ردفعتا رمغالبتتا .فلستنا
تكلم لوجا هللا خالصاً .رلو أرد ا إل لكان خطو تا سلتر الصتم أسترا متن تطارلنتا فتي الكتالم .ي
رسن كنتا فتي
كثير من هذا بوع بغضب هللا ،فر ا  -مع إل  -طمع في سعة رحمتا» .طبقال الشافعية ،للسبكي.62/4 .
 - 8الفكر السامي144/1 .؛ رتاريخ التشريع ،لللضري .ص 248؛ رتاريخ التشريع ،للسبكي ،ص .350
 - 9تاريخ الجدذ ،أبو زهرة .ص .296
 - 10ال سيما بين الحنفية رالشافعية.
 - 11ظهر اإلسالم194/4 .؛ رتاريخ الجدذ ،أبو زهرة .ص .299

تمع ذل لو ت ل الع ور التي أعقرج القرب الرابع الهرر من نتار فقهي مهو – تإَ ْب كاب
نتاجا مقيدا بالمذهم .تحسرنا أب معظو الم قادر تالمراجقع الفقهيقة التقي بقين أيقدينا – اليقوم –
()12
من م تلو المذاهم – هي من تأليو فقهاء هذه الع ور.

 - 12أ  -من فقهاء المذهم الحنفيل
 – 1محمد بن أحمد السرخسي ل490هـ) صاحب كتا( دالمبسوطد ،رداألصوذد..
 – 2مسعود بن أحمد الكاسا ي ل587هـ) صاحب دالبدائعد.
 – 3علي بن أبي بكر المرغينا ي ل 593هـ) صاحب كتا( دالبدايةد رشرحا دالهدايةد.
 – 4الكماذ بن الهمام السكندري ل861هـ) صاحب كتا( دفتح القدير ،شرح الهدايةد.
– تمن فقهاء المذهم المالكي:
 -1أبتتو الوليتتد محمتتد بتتن أحمتتد ،بتتن رشتتد القرطبتتي الجتتد) ل520هتتـ) صتتاحب دالمقتتدمالد ،ردالبيتتان
رالتحصيلد.
 – 2أبو بكر محمد بن عبد هللا المعررف بابن العربي ل 543هـ) .رلا كتا(ل دأحكام القرآند.
 – 3محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الحفيد) ل 595هـ) .رلا دبداية المجتهد ر هاية المقصدد.
 – 4شتتتها( التتتدين أبتتتو العبتتتاس أحمتتتد القرافتتتي ل684هتتتـ) صتتتاحب دالفتتتررذد  ،ردالتتتذخيرةد ،ردتنقتتتيح
الفصــــــــــــــــــــــــــــــوذد.
ر – تمن فقهاء المذهم الشافعي:
 – 1محمد بن محمد الغزالي ل505هـ) ،مصنف دالمستصفر متن علتم األصتوذد ،رالمنلتوذد ،ردالتوجيز
في الفقاد...
 – 2محيتتي التتدين أبتتو زكريتتا بتتن شتترف النتتوري 676هتتـ) صتتاحب كتا(دالرررتتةد ،ردالمجمتتوا شتترح
المهذ(د..
 – 3أحمد بن محمد بن علي بن حجر ل995هـ) رلا دتحفة المحتال شرح المنهالد.
د – تمن فقهاء المذهم الحنرليل
 – 1أبو القاسم عمر بن الحسين اللرقي ل334هـ) ،رأشهر مصنفاتال دملتصر اللرقيد.
 – 2أبو محمد موف الدين المقدسي ل620هـ) صاحب دالمغنيد رهو شرح دملتصر اللرقيد.
 – 3أحمتتد بتتن عبتتد الحلتتيم أبتتو العبتتاس بتتن تيميتتة ل 728هتتـ) صتتاحب المتلفتتال الموستتوعية كتتـدالفتار د،
ردمنهال السنة النبويةد..
 – 4محمتتد بتتن قتتيم الجوزيتتة ل 751هتتـ) صتتاحب دسعتتالم المتتوقعين عتتن ر( العتتالميند ،ردزاد المعتتادد،
ردالطرذ الحكميةد...
تمن بير المذاهم األربعة المشهور :
 -أبو محمد علي بن حزم ل456هـ) ،رلا كتا( دالمحلر في الفقاد ،ردسحكام األحكام في أصوذ الفقاد...

