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 االجتهاد الفقهي واألصولي
 في القرآن الكريم

 (*)الدين خمتار اخلادمي نوراألستاذ الدكتور 

( االجتهاد الفقهي، واألصولي، والقواعدي، واملقاصدي)إن بيان حقيقة أنواع االجتهاد األربعة 

ويققوي جانقا اداقدال عايهقا ومتاولتهقا       ،سوخها يف القرآن هو األمر الذي يعمق  القوعي بهقا   ور

اليت ينبغي متثاها وحتماها وتنفيذها  ،بوصفها شأًنا ارآنًيا جميًدا وحقيقة من حقائقه اخلالدة

 .يف الوااع الفقهي الشرعي، ويف جمال احلياة ادسالمية وادنسانية بوجه عال

 :المقدمة
هاد كامة عربية وإسالمية هلجت بها ألسنة أهل العام والفكر، االجت

كما حظيت باهتمال بالغ وعناية . واحتفت بها جمالسهم ومدوناتهم وآثارهم

 .فائقة داخل دائرة املعارف الشرعية والفقهية واألصولية بوجه خاص

                                                 

 (.تونس)دير مدرسة الدكتوراه، جامعة الزيتونة م.. باحث أكاديمي (*)
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. الئاه يف القرآن الكريمومعاول ما هلذه الكامة من ظواهر الرسوخ ود

ما هلذا الرسوخ من داللة عميقة عاى أهمية االجتهاد ودوره ، كذلك، ومعاول

يف الفهم والنظر واالستنباط وإجياد احلاول لامشكالت والتساؤالت، ووضع 

 .البدائل املمكنة واخليارات املناسبة

أن إحياء الوعي بهذا الرسوخ سيحدث التجديد والتفعيل ، أيضًا، ومعاول

 ،نظومته، وسوف حيرك العقول واألنظاريف فعل االجتهاد وحركته وم

وينفي كثريًا من ظواهر اجلمود وحاالت  ،وينشط املؤسسات واهليئات

 .الرتاجع والتقهقر يف عامل الفكر والساوك، يف الداخل واخلارج

ونكاد جنتل يف مقدمتنا هذه أن االجتهاد جتء من االعتقاد، ولكننا 

لشريعة ومتطابات احلياة نقطع أنه من مستاتمات ادميان ومقتضيات ا

ونقطع يف ذات املقال أن هذا االجتهاد برسوخه . املعاصرة والاحظة الراهنة

إمنا هو االجتهاد بضوابطه وروابطه، وهذا حتصيل حاصل، إذ الرسوخ دال 

 .عاى اجلذور واألصول، ومنتج لاثمار واآلثار

ضباط، وكذلك، فإن ارآنية االجتهاد دالة عاى متال هذا الرسوخ واالن

برسوخ القرآن وانضباط نصوصه وأحكامه، واطراد حقائقه وأسراره؛ ألنه 

 .كتاب اهلل عت وجل الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خافه
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 المطلب األول
 االجتهاد ورسوخه في القرآن الكريم 

 :من المدلول اللغوي إلى االستعمال االصطالحي: االجتهاد -
 لغة العرب عاى معنيني اثنني، الطااة واملشقة تدل عبارة االجتهاد يف

ذكر ابن منظور أن االجتهاد من َجَهَد، . وبذل الوسع واجملهود يف طاا األمر

اجَلْهُد هو املشقة، واجُلْهد : وايل. (1)هو املشقة: واجَلْهُد هو الطااة، وايل

 وجاء يف حميط احمليط أن االجتهاد يف األمر هو اجلد وبذل .هو الطااة

 .(2)الوسع فيه وتكاف اجملهود

وَتَطُور املدلول الاغوي لعبارة االجتهاد إىل استعمال اصطالحي اد استقر 

عند أصحابه، حبسا اجملال العامي والتخصصي والوظيفي الذي يقومون به 

وذلك عاى حنو جمال الفاسفات والقانونيات والسياسيات . ويتصدون له

طار املوضوعي واجملال العامي والشرعيات، وغري ذلك مما يشكل اد

 .والوظيفي الذي ُيقيم عايه اجملتهد نظره وعماه واستنباطه وحاوله

والذي يعنينا يف مقالنا هذا، إمنا هو جمال الشرعيات الذي يقيم النظر 

، والذي ُيصطاح عاى تسميته (الفرد أو اجلماعة)فيه ادنسان اجملتهد 

 ، وغري ذلك قداقيت املق  واملفقمل احملقولي والعاقيه واألصقتهد أو الفققباجمل

أما جمال الفاسفات . مما تتحدد عباراته ومدلوالتها وف  اعتباراتها وحيثياتها

                                                 

 .416،411ص/2م( م2221، دار صادر)2.لسان العرب، ط (1)
 .232-232ص (م2211مكتبة لبنان، طبعة سنة ) بطرس البستاني، محيط المحيط (2)
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 ،وغريها فمورده ومقامه املعارف الفاسفية والكالمية والقانونية والسياسية

اليت ينهض بها أصحابها من الفالسفة واملناطقة وعاماء الكالل وفقهاء 

أهل السياسة؛ إذ بوسع هؤالء أن يطاقوا عاى أنفسهم صفة االجتهاد القانون و

يف جمال هذه املعارف وموضوعاتها؛ دون  القائم عاى إعمال النظر والفكر

أن تاتبس بصفة االجتهاد الشرعي ادسالمي القائم عاى النظر والفكر يف 

 .العماية والنظريةت وموضوعاتها الفقهية واألصولية، جمال الشرعيا

يف  يكون اجملتهد ناظرًا-كما ذكرنا-في جمال الشرعيات ف

املدركات الشرعية وأحكامها ودالئاها بغية التصدي لانوازل واألاضية 

واألوىل  وتأصيل الظواهر واألفعال وتصحيح املسارات واخليارات وتغايا الراجح

توي قوحي. ا قاحل اخلقصقراد الشارع ومقن ومقه الديقيقظر إىل توجقم؛ بالنقواأله

ول، أو اجلتئيات قروع واألصقاح عايه بالفقاى ما ُيصطقيات عقرعقال الشققجقم

والكايات، أو األحكال واألدلة، أو املباني واملعاني، أو ما ُيصطاح عايه بعبارة 

وهذه األمور األربعة إمنا متثل اجملال . أوضح بالفقه وأصوله واواعده ومقاصده

الجتهاد عند إطالاه، والذي يدور فيه الشرعي الذي ينصرف إليه مصطاح ا

نظر اجملتهد الشرعي بأساليا عدة ومتنوعة حسا هذه األمور وموضوعاتها 

أي أننا إزاء هذه األمور األربعة نكون اد . ومدركاتها ومسائاها وغري ذلك

 :ا أربعة لالجتهادأاررنا أنواًع

ه االجتهاد الوااع يف جمال الفقه والذي ميكننا أن نصطاح عاي 

واالجتهاد الوااع يف جمال أصول الفقه والذي جيوز لنا أن  ؛باالجتهاد الفقهي

واالجتهاد الوااع يف جمال القواعد الفقهية  ؛نصطاح عايه باالجتهاد األصولي
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واالجتهاد الوااع يف جمال مقاصد  ؛والذي نسميه باالجتهاد القواعدي

 .ملقاصديالشريعة وغاياتها وأسرارها والذي نسميه االجتهاد ا

إن هذه األنواع األربعة لالجتهاد الشرعي، ولئن كانت تتخذ من 

ا هلا، إال أنها تتفاوت يف مستويات عماها وأساليا وموضوًع الشرعيات جمااًل

الفقه وأصوله  اومآالته؛ وذلك بالنظر إىل تفاوت مستويات هذ أدائها وآثاره

جية والثمرة واواعده ومقاصده من حيث املوضوع وطري  الثبوت واحل

والعالاة باآلخر، وغري ذلك مما يرسم معامل يف التميت والتفرد أو االختالف 

 .والتنوع املاحوظة يف كلٍّ من هذه العاول األربعة

االجتهاد الفقهي، )ثم إن املهم األكرب يف هذه األنواع االجتهادية األربعة 

يف القرآن ؛ بيان حقيقتها ورسوخها (واألصولي، والقواعدي، واملقاصدي

 ا إىل اعتبارها بوجها ببعضها ومدعًوا إليها ومصرًحالكريم، وكونها مشاًر

وهو األمر الذي يعم  الوعي بها ويقوي جانا ادادال . من وجوه االعتبار

ا وحقيقة من حقائقه اخلالدة اليت ا جميًدا ارآنًيعايها ومتاولتها بوصفها شأًن

ااع الفقهي الشرعي، ويف جمال احلياة حتماها وتنفيذها يف الووينبغي متثاها 

 .ادسالمية وادنسانية بوجه عال

ولي، قر عاى االجتهاد الفقهي واألصقوف أاتصققققس ،ويف حبثي هذا

 ،إىل حبث آخر( ديقققدي واملقاصقواعقاالجتهاد الق)ا النوعني اآلخرين تارًك

 .بإذنه تعاىل

 :رسوخ مطلق االجتهاد في القرآن الكريم -
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ا يتاوله العقل ويتحماه اجلسد وتقول به ا إنسانًيد بوصفه شأًناالجتها

وهو جار يف سيااات . ادرادة، إمنا هو حقيقة راسخة يف القرآن الكريم

بيانية كثرية ومتنوعة دالة عاى أادار عالية من استغراق عدة مفردات 

 .ومشول كثري من احلاالت

 ك العناية القرآنيةوالناظر يف هذه السيااات البيانية بوسعه أن يدر

فقد وردت هذه . ومشتقاتها وموضوعاتها وأحواهلا «االجتهاد»الفائقة بعبارة 

ا، هذا دون أن ننسى ا ارآنًيالعبارة مبشتقاتها يف أكثر من أربعني نًص

العبارات املرادفة لالجتهاد واملتوافقة معها يف مستوى الداللة واملعنى 

جاهد، وجاهداك، : االجتهاد ومن شواهد عبارات. واملقصود واألثر

وجاهدوا، وجتاهدون، وجياهد، وجياهدون، وجاهدهم، وَجْهَد أميانهم، 

 .وُجهدهم، وجهاد، وجهاده

ومن االنطباعات السريعة اليت ترتسم يف ذهن الناظر إزاء هذه 

 :االستعماالت الافظية املختافة لعبارة االجتهاد

ما يؤكد عظم احتفاء ا؛ وهو كثرتها، فقد جتاوزت أربعني موضًع -

والكثرة مظنة الوفرة، . القرآن بهذه العبارة ومدلوالتها وسياااتها وآثارها

 .كان أكثر فضاًل وزيادة املبنى زيادة املعنى، وما كان أكثر عماًل

، ووردت ا ومستقباًلا وحاضًرماضًي تنوع صيغها، فقد وردت فعاًل -

؛ وهو األمر الذي يؤكد استغراق اومصدًر ا، ووردت فعاًلا ومجاعًيفردًي فعاًل

الفعل االجتهادي ألطوار التمان كاها، وأحوال الشعوب كافتهم، ومشوله 

لألفراد واجلماعات واهليئات، مع مراعاة التخصص واملوضوع واجملال 

والسياق، فاملوضوع الفقهي الشرعي يوَكل االجتهاد فيه إىل العاماء بالشرع 
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الجي ُيسند االجتهاد فيه إىل األطباء ومدركاته، واملوضوع الطيب والع

 .وعاماء الصحة والسالمة اجلسدية، وهكذا

تنوع جماهلا، فقد وردت استعماالت االجتهاد مقرونة بالنفس وباملال، -

ففيهما »، وبالوالدين (25:النساء)      
     : ، وباجملاهدة يف اهلل تعاىل«هدفجا

     :لكريما، وبالقرآن (62:العنكبوت)

 (.222:األنعال)    : ، وباألْيمان(59:الفراان)

فتنوع هذه االستعماالت يشري إىل تنوع اجملاالت اليت ُيمارس فيها 

الذي  ،ا لالجتهاد اجلهاديكبرًي ادنسانية تكون جمااًل االجتهاد؛ فالنفس

اومة ق  ومققرة احلقاىل ونصقبيل اهلل تعقققيف س هيدةقا شقًقون فيه نفسقتك

 .تل واملعتديقمحقال

ا لكل ذلك؛ مبا يتحماه ادنسان من يكون ميداًن-كذلك-واملال 

باعتبار ، والوالدان. اجلناب ودعم النماء مشقة ادنفاق واالستثمار وتقوية

ميثالن بابني واسعني ، ا ألنواع الرب واملعروف والوفاءا كبرًيكونهما عنواًن

هما قؤونقاية لشقهما ورعقا عاياًمقريي، ايقواخل رويفقهاد املعقل االجتقلفع

 .ا جبمياهماراًفقواعت

أما اجملاهدة يف اهلل تعاىل فمرادها جماهدة النفس وتوطينها عاى حا 

االمتثال والطاعة واالنكسار إىل الباري تعاىل، بفعل املأمور به واالنتهاء عن 

اية رضوانه يف اآلخرة ادمياني والرتبوي إىل غ املنهي عنه، ومبتاولة الرتاي

 (.62:العنكبوت)  واالهتداء إىل السبيل إىل ذلك كاه، 
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 :أما اجلهاد بالقرآن فضروبه كثرية ومدلوالته وفرية

 ؛فأوالها التاقي والتفهم والتعقل والتدبر 

 ؛وأبرزها ادفهال والتبيني والتفسري والتوجيه

 ؛وأدومها املالزمة واملداومة والتجديد والتفعيل

  ؛وأباغها وأوسعها التحاي والتجاي والتمثل والتأدب

وخامسها غري ذلك من الفوائد والفرائد واحملاسن والعجائا اليت يتسم 

 .ر والظفر بالتجارة اليت لن تبوربها القرآن عرب العصور وإىل يول النشو

؛ وهو الذي (1)وأما َجْهد األْيمان فمرادها أاواها وأغاظها وأوكدها

ل االجتهاد وشدته عاى النفس والوصول به إىل آخره؛ من أجل يؤسس اوة فع

 .حتقي  نتائجه وآثاره

                                                 

 .6/933،934، الدار التونسية للنشر، تفسير التحرير والتنوير ،دمحم الطاهر ابن عاشور (1)
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 المطلب الثاني
 فقهي ورسوخه في القرآناالجتهاد ال

 :مدلول االجتهاد الفقهي -
: ا من كامتني، هماا وصفًيكامة مركبة تركيًب «االجتهاد الفقهي»

ن ّيقتهاد، ونبقراد االجقنا مّقد بيقوا. «هيقالفق» ةق، وكام«ادقتهقاالج»ة قكام

 . «الفقهي»فيما ياي كامة 

والفقه هو العام بالشيء عاى وجه ادحاطة . فالفقهي نسبة إىل الفقه

      : ه تعاىلجاء يف القرآن اول. والعم  والداة
       : ، وجاء اوله(22:هود) 

َمْن ُيِرِد َّللاهُ ِبِه َخْيًرا »: عايه الصالة والسالل ،كما جاء اوله. (12:النساء)
ينِ  ْهُه ِفي الدِ  وكل هذه املعاني املشتقة من الفقه تتصل بالعام الداي  . (1)«ُيَفقِ 

واملعرفة العميقة وادحاطة اجلامعة والواعية باملعاومات والعاول املقصودة 

 .بالتفقه فيها والعام بها
د به أحكال الشرع العماية أما الفقه يف االصطالح العامي ادسالمي فريا

أحكال احلالل : وهو املراد بقول العاماء. املستفادة من أدلتها التفصياية

واحلرال والواجا واملندوب واملكروه واملباح، واملستفادة من نصوص الوحي 

واد استقر يف دائرة املعارف . ا وسنة صحيحةا عظيًمادهلي الكريم، ارآًن

فقه العبادات : ه أاسامه وتفاصياها العامية، وهيادسالمية أن الفقه ُيراد ب

                                                 

 .البخاري  جهأخر (1)
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وهو مشتهر مبصطاح الفقه . واملعامالت واألسرة واألخالق واجلنايات

 .ادسالمي

المي، قققه ادسقال الفقع يف جمقوااقاد القهقهو االجت «هيقتهاد الفققاالج»و

 وهو جمموع النظر واألداء الصادرين من. أي الوااع يف جمال هذه األاسال

: وهذا يشمل عدة أضرب منها. الفقهاء يف التعامل مع هذه األاسال وتفاصياها

ياها وتطبيقها، نقتتيعابها، وبيانها وتعايمها، وتقحتصيل األحكال واس

ودراستها وحتقيقها وإجراء مقارناتها ومقارباتها، وجتديدها وتفعياها، وغري 

افة قه املختقبأوجهالمي قذلك مما ُيعد من ابيل االجتهاد يف الفقه ادس

 .روبه املتعددةقوض

ومن هنا فإن االجتهاد الفقهي يتناول مستويني من التحمل واألداء؛ 

مستوى أهل التخصص والعام الذين يتاولون عمل ادفتاء والقضاء والتحقي  

ومستوى عمل  حلاق والتفريع والتأصيل والرتجيح؛والتجديد والتخريج واد

ون التكايف الديين بناء عاى معرفتهم باألحكال عمول املكافني الذين يتاول

ا من إذ إن هؤالء يتاولون ضرًب. الفقهية ومتثاهم ألدلتها وتوجيهها ومقاصدها

االجتهاد مبعناه الاغوي املتصل ببذل اجلهد العقاي والبدني والروحي لتحصيل 

احلكم الفقهي واستيعابه وحسن تطبيقه وتبايغه، والعمل عاى إتقان التفقه 

والسيما ذوي املراتا –كما أن بعض هؤالء . ياًلنقتا وتالتفقيه، فكًرو

اد يكون هلم حظ من  -العامية والثقافية املتصاة بالعاول الفقهية والشرعية

التجاوب والتفاعل يف دائرة االجتهاد وإزاء أهاه وأربابه، من خالل تكييف 

ناطات أوضاعهم وف  أحكال الفقه، وبذل اجلهد يف فهم جوانا من م

ياها عاى وااعهم وحياتهم، ولكن دون نقتاألحكال وعااها ومقاصدها، ويف ت

استقالل عن توجيه اجملتهد املتخصص والفقيه املتقن، ودون أن ميارس هؤالء 
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إذ هذا كاه موكول  ،العامة أي أداء يف ادفتاء واالستنباط واالجتهاد

 ،(24:فاطر)    خني، قالراس نيقألصحابه املتخصص

            

 (.23:النساء)

غري أن االجتهاد الفقهي يف أساسه العامي والوظيفي، إمنا يوكل 

لافقهاء واجملتهدين وأصحاب التحقي  يف عاول الفروع والقواعد واألصول 

واملقاصد والفروق؛ وذلك ألنه رتبة عالية وختصص داي  ال يتصدى له إال من 

عرفة والتتكية والتجربة العماية ومعايشة الوااع ُرزق مؤهالت ذلك يف امل

ا من التفقه يف التحمل الذهين وامتثاله ومن رزاه اهلل تعاىل ادًر. وهمومه

 .الشرعي وتعايم غريه وتوجيهه؛ فذلك من فضل اهلل الذي يؤتيه من يشاء

 :رسوخ االجتهاد الفقهي في القرآن العظيم -
ة اطعية جارية قيم حقيققرآن العظقلقيف ا «االجتهاد الفقهي»وخ مبدأ قرس

يف كثري من نصوص هذا القرآن ومعانيه وأحكامه ومقاصده، مع ما يف 

فقد . ذلك من التفاوت يف أادار هذا الرسوخ ومسالكه وأساليبه ومتعاقاته

دته قهاد وفائقدأ االجتقمبقررة لقد املققواهققريم من الشقرآن الكقتضمن الق

ملبدأ يراى إىل مراتا املعاول الضروري وواجا وابطه؛ ما جيعل هذا اقوض

وهذه الشواهد مبجموعها . ا وراجحًاا غالًبأو ظًن ا ويقينًاالعام والعمل اطًع

نة، ققريها مما هو من موضوعها، ومما ورد يف السقطها بغقتقرائها وربقوباس

ويف كالل الساف الوااع يف جمال املرفوع واملنقول واجملمع عايه والراجح 

غريه؛ فتقرر هذه الشواهد حقيقة مبدأ االجتهاد الفقهي، وأنه ضرورة  عاى
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عن كونه منظومة معرفية تتكامل  دينية وإنسانية وحضارية، هذا فضاًل

 .فيها أجتاؤها وتتناغم أوجهها وصورها وتتبني ضوابطها وآلياتها وكيفياتها

 :إيراد بعض هذه الشواهد -
وميكن لاناظر أن . ومتكاماة هذه الشواهد كثرية ومتنوعة ومتفاوتة

لدراسة أعم   يقف عند بعضها وأبرزها، مما ميكن أن يشكل مدخاًل

وباستقراء أوسع واستنتاج أاطع، وأن يستحث أصحاب اهلمم العالية يف 

التيادة واالستتادة؛ من أجل اداناع جبدوى هذا االجتهاد وأثره البالغ يف 

متثال األاول وادفتاء األصوب يل األحكال وتفعياها، ويف حتقي  االنقتت

 (.من الروعة)واألروع ( من الورع)والنظر األحكم واالجتهاد األورع 

  :مجموع أحكام القرآن الواردة في مختلف أقسام الفقه اإلسالمي :الشاهد األول
كأحكال أواات الصالة والصول والتكاة واحلج، وأحكال وذلك 

يف املعامالت املالية، وأحكال التواج الرتاضي واملساحمة والعدالة والتوثي  

يف األسرة، وأحكال املواريث ... والعشرة واحلمل والرضاعة والنفقة

فقد توالت هذه األحكال يف القرآن اجمليد، وتفاوتت . واجلنايات وغريها

أساليا بيانها، من حيث ادمجال والتفصيل، والتصريح والتاميح، واالنفراد 

ر النصي واحلكمي، والقطع والظن يف الداللة عاى واالجتماع والتقوي باآلخ

ومعاول أن ورودها وتفاوت أساليا هذا الورود من األهمية . املعاني واألحكال

فهذا الورود . مبكان بالنسبة إىل االجتهاد فيها والنظر إليها واالستنتاج منها

موضوع لتاقيه وفهمه وحتماه وتطبيقه وتفعياه، فهذه األحكال مشروعة 

الذي ينبغي أن ُيتعبد به يف  ،وهذا الورود معدود من ابيل القرآن ،ذلك لكل

كما أن . تالوة آياته، وتدبر معانيه، واستخالص فوائده وترتيا آثاره عايه
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هذا الورود اد أحيل عاى السنة الشريفة لبيانه أو زيادة بيانه، أو لتأكيده 

ن صور ارتباط السنة وتعظيمه، أو لتفصياه وتفسريه، أو ملتاولة أي صورة م

 .بالقرآن وصاتها البيانية واديضاحية له

ا وتبايًغ ا وحتماًلإن صور التعامل مع جمموع األحكال القرآنية، فهًم

ظهر جبالء إمنا ُت... اا وحتريًرا وحتقيًقواستنباًط واستدالاًل ا وتأوياًلوتفسرًي

كمستوى حقيقة االجتهاد يف فقه هذه األحكال ومستوياتها املختافة، 

وكاجملتهد املتاول  ،الفقيه املتطاع إىل استقرائها وتقرير اواعدها

ياها عاى الواائع بادفتاء والقضاء، وكمستوى املكاف نقتلالستنباط منها وت

الذي يفهم هذه األحكال ويتمثاها يف وااعه احلياتي وف  درجة عامه وخربته 

لفقيه واجملتهد من توجيه م واوتدينه وتتكيته، ومبوجا ما يقدمه إليه العاِل

 .وتصحيح ملسرية ذلك كاه

 :مجموع أدلة أحكام القرآن الكريم: الشاهد الثاني -
ومن ذلك . جمموع األحكال القرآنية منوطة مبجموع أدلتها ونصوصها

  : حكم وجوب إمتال احلج والعمرة، فهو وارد يف النص القرآني
: وارد يف اوله تعاىل الربا، فهو ، وحكم حتريم(226:البقرة)  

ومعاول أن تقرير هذه األحكال . (915:البقرة)     

اد ثبت بالنظر يف أدلتها واالستنباط منها، وف  منهج ذلك وكيفيته 

ا الدعوة إىل االجتهاد يف فقه هذه األحكال، وهو ما يقرر ضمًن .وضوابطه

فيها، كما ُيراد به أي أن وضع هذه األدلة إمنا ُيراد به أحكامها املتضمنة 

وكل ذلك مواوف . تقرير مقاصدها وحتقيقها يف الوااع وترتيا آثارها عايها

فكأن القرآن يدعو صراحة إىل هذا النظر . عاى إعمال النظر وفعل االجتهاد
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 غري أن القرآن اد. واالجتهاد يف هذه األدلة من أجل إظهار أحكامها وبيانها

األدلة، ويقتضيه مراد اهلل تعاىل الذي  ا يستاتمه ورود هذهجعل ذلك أمًر

ل هذه اآليات لفهمها وحتماها يف االمتثال وااللتتال، ويستوجبه صالح نقتأ

ويف ذات . تنبطة من أدلتهاقال املسقالناس الذين هم خماطبون بهذه األحك

دبر؛ قاد والتقر واالجتهقار إىل النظقرح وأشققد صقرآن اقظ أن الققالوات نالح

 .وجوب فعل االجتهاد يف هذه األحكال وحتصيل فهمها وفقههامبا يفيد 

فني وجمموع الناس من متاولة كما أن القرآن مل حيرل عمول املكاَّ

أوجه من التأمل والتدبر يف هذه األدلة وأحكامها، وف  مراتا حتصياهم 

إذ بوسع املكاف العامي أو ادنسان العادي أن حيصل له . ودرجات فهومهم

يتمثل يف  ،(226:البقرة)    : اوله تعاىل ادر من فهم

معرفة كون احلج والعمرة عبادتني جيا فعاهما عاى الوجه التال والكامل، 

فتحصيل العبادتني عاى . وينبغي القيال بهما هلل وحده دون رياء أو شرك

، والذي يفيد بصراحة : الوجه التال والكامل ُيفهم مبجرد اوله

، يفيد بأن يكون ومتامه وكماله، كما أن اوله  وجالء ويسر الفعل

احلج والعمرة هلل وحده، وهو ما ينفي تشريك غريه فيه، كالصنم والولي، 

 .املآرب ونيل املراتا وحصول الشهرة والسمعة وكإرضاء الناس وحتقي 

ا من الفهم وف  ف يف هذه اآلية الكرمية اد نال حظوًظفاملكّا

وهلذا املكاف هذا الفهم؛ باعتبار كون اآلية . اكمستطاعه يف الفهم واددر

وبفعاه لكل ذلك يكون اد مارس . متوجهة إليه ليقرأها ويتدبرها ويعمل بها

ا من االجتهاد الذاتي لتحسني امتثاله وتعاماه وتعمي  فكره وحفظ ضرًب

ة والشرعية؛ مما يديم وجوده عقاه وربطه برباط النظر يف األدلة القرآني
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ويعظم ثوابه  دائرة االمتثال والذكر، ومما يقربه من ربه تعاىله يف وبقاء

 .والقوادح ويقوي إميانه ويصفي سريرته ومسريته من الشوائا والتهم

ثم إن حتصياه ألادار فهمه لآلية ال ينبغي أن يصرفه عن مراجعة من هو 

ا منه، كاملفسر الذي اد يبدي له بعض الفوائد ا وختصًصأكثر عاًم

وهلا وصاتها بغريها وأوجهها البالغية والاغوية، نقتكإبداء سبا التفسريية 

س الرتتيا قرتيا أو عكقية أو التقمع أو املعققواو عاى اجلقرف القداللة حقك

وكالفقيه املفسر آليات األحكال الذي اد يبدي له . أو االستئناف أو احلال

ج فقط حكم احلج والعمرة، وهل هما مبعنى الواجا والفرض، أل أن احل

 هو الفرض والواجا؟

يف  أما العمرة فهي غري ذلك، كما اد يبدي له تفاصيل كثرية

األحكال الفقهية لاحج والعمرة بناء عاى ورودهما جمتمعني يف هذه اآلية، 

وبناء عاى ورودهما يف آيات وأحاديث أخرى، وغري ذلك مما ال يتصدى له 

واملكاف يف كل ذلك متا  . اسخإال املفسر املاهر والفقيه املتقن والعامل الر

وحمصل، ومضيف إىل رصيد حتصياه وتعامه، ولكن بنظر داي  وفهم 

وكل هذا من ابيل عماه . عمي  واستحضار واع وامتثال متبصر وصادق

 .الذهين وأدائه النظري واالجتهادي

 :مجموع اآليات المتضمنة لمشتقات عبارة الفقه: الشاهد الثالث
، (12:النساء)       : كآيةوذلك  

   : ، وآية(22:هود)       : وآية
وغري ذلك من ، (92:طه)  : ، وآية(44:ادسراء) 

وهي مبجموعها تعطينا معنى . اآليات اليت تضمنت صراحة هذه املشتقات
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كما أنها تؤصل مبدأ . أكرب وأوسع وأباغ وأاطع لافقه والعمل واالجتهاد فيه

وعماياته وتداعياته، وتقرره عاى أنه أصل راسخ وحقيقة ثابتة يف التفقه 

وحقيقته وجمازه، وكاياته وجتئياته، وظواهره  يل ومتشابهه،نقتالت حمكم

 .ومدلوالته، ومتنوع توجيهاته وتوصياته

واحلاصل اجلوهري املشرتك الثابت بالنظر يف جمموع آيات مشتقات 

قات؛ وهو العام والفهم واددراك، والعم  ا هلذه املشتالفقه، يقرر معنى جامًع

يف ذلك وداته والوعي وادحاطة به، مع تفاوت مقادير ذلك وأساليبه 

 .ومقاماته وأحوال أصحابه

ا لفعل التفقه والتفقيه ا مهًما مبدئًيا ارآنًيثم إن هذه املشتقات متثل توجًه

بة إىل وإدامته وترسيخه وتعميمه وتفعياه وتأصياه وضبطه، سواء بالنس

الفقيه واجملتهد عاى صعد أعماله املختافة املتصاة باالستنباط واالجتهاد 

والتفسري وادفتاء والقضاء والتخريج والقياس ومالحظة الفرق واالستثناء 

ا من الفهم أو بالنسبة إىل املتفقه املكاف الذي يتاول أاداًر... والرتجيح

ي والعماي، وحبسا حبسا مستطاعه الذهين وادراد البسيط والعمي 

. مالزمته ألهل العام ومعايشته جملال النظر ومواضع الكتا وفرص الفكر

ويف كل األحوال ُيطالا الفقيه املتخصص واملتفقه املطاع واملهتم املتابع 

واملكاف املمتثل مبتاولة الفهم العمي  واملعرفة الواعية وادحاطة املمكنة 

ا االستطاعة يف التحصيل؛ اياًس باألدلة وأحكامها وأسرارها، وف  شرط

:يل أنهنقتثال، فقد تقرر يف حمكم التقتطاعة يف االمتقققققرط االسقققعاى ش
 

ت قا مع العجقال واج»، وأنه (926:رةقالبق)      
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. ضروب التفقه والتعرف والتدبر وكل هذا من .«ةالضرور وال حرال مع

 .عظيمًا دين عاى القاعدين أجرًاوكاًل وعد اهلل احلسنى، وفضل اهلل اجملاه

 :صلة هذه اآليات باالجتهاد الفقهي
 :أوجه هذه الصاة فيما ياي 

أن هذه اآليات مثات إحدى طوائف األدلة القرآنية عاى حقيقة الفقه -

وتعريفه ومشروعيته، فقد جرت عادة كثري من العاماء عاى إيراد هذه 

لعرب واستعمال أهل العام، اآليات الكرمية عند تعريفهم لافقه يف لغة ا

 .وعند بيان أهمية الفقه وفائدته وأثره

أن هذه اآليات شكات املعنى املشرتك واملدلول األساسي لافقه -

 ...والفهم العمي  وادحاطة والغتارةالعام الداي  : ادسالمي، وذلك املعنى هو

 أن بعض هذه اآليات شديد الصاة مبوضوع األحكال الدينية والتعاليم-

     : اقعيققان شقاىل عاى لسقوله تعقة، كققاويقمقالس
 :إىل معنى      :، فينصرف لفظ(22:هود)  

، إذ الفهم هنا فهم ملا يدل عايه «ا مما تقولما نفهم أحكال ومعاني كثرًي»

وليس جملرد القول العاري عن . اوله، أو فهم لقوله ومعناه وحكمه وتوجيهه

 .اه وحكمهمدلوله ومعن

       : تعاىلسبحانه ووكذلك اوله 

، فينصرف حسا ما ظهر لي إىل فهم معاني احلديث (12:النساء)

: ومما يقوي هذا الذي ذهبت إليه حديث الدعاء البن عباس. وأحكامه

يِن َوَعلِ ْمُه التهْأِويلَ » ْهُه ِفي الدِ  رر معنى فهم ، فارتباط الفقه بالدين يق(1)«اللهُهمه َفقِ 

                                                 
 .أخرجه اإلمام أحمد( 1)
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أحكال الدين وهديه وتوجيهه، وهذا الفهم يكون باملعرفة العميقة 

 .واجلامعة والواعية، وليس مبجرد معرفة الظواهر والعموميات والشكايات

وغريه من األحاديث واآلثار املقوية ملعنى ربط الفقه بالفهم الداي  لألحكال 

واملقاصد واملناطات والعال والفروق والقوادح واالعرتاضات والرتجيحات وغري 

 .ذلك مما يشماه مصطاح الفقه ومدلوله وعمومه

 :أجمع آية في الداللة على رسوخ الفقه في القرآن الكريم -

          : هي اوله تعاىل
 :ومن دالئاها. (299:التوبة)       

. الذي ُيطا  يف الغالا عاى اجلهاد والقتال ،أنها تضمنت عبارة النفري-

من حيث إعداد القوة الذهنية : لة اجلهاد والقتالنقتفكأن التفقه يف الدين مب

واستمرار  ،وتراص الصفوف ،واملادية والنفسية، واعتماد العمل اجلماعي

 .ودوال العطاء، والصرب والثبات عند مواجهة الشدائد والنوازل ،اجلهود

أنها تضمنت عبارة الطائفة لاداللة عاى أن النفري الفقهي يقول به -

أصحابه املتخصصون واملتقنون، فهو واجا يتعا  بذممهم، ودون أن يعفي 

يه باملعنى العال األمة من احلث والتحريض والتاقي والتحمل والتفقه والتفق

الذي ال يفوت ح  هذه الطائفة يف االستنباط واالجتهاد، ويف العمل الفقهي 

 . الداي  واملتخصص واملواوف عايها دون غريها

أنها تضمنت عبارة التفقه يف الدين لاداللة عاى أن هذا الفعل إمنا هو -

فعاهلم طاا األحكال الشرعية والتوجيهات الدينية يف شتى أحوال الناس وأ

وهو األمر الذي يرمت بداللة واضحة إىل انطباق . ومبتكراتهم وحوادثهم

 .عبارة الفقه عاى طاا األحكال من الدين
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أنها تضمنت ادنذار، وهو أحد أساوبي اخلطاب املوجه إىل الناس، -

إمكان : واد ُخص بالذكر ألمور، منها. والذي ينضاف إىل أساوب التبشري

الثاني، إذ ادنذار هو التحذير من مغبة فعل احملرل،  اوبقانطوائه عاى األس

. أو من مغبة ترك الواجا الذي يقتضي العقاب، ويقتضي خالفه الثواب

: ومنها رمبا. تغايا التحذير عاى التبشري ملهابته وعظمته وخطورته: ومنها

ا ادحالة إىل البيانات الشرعية األخرى لتحصيل أساوبي اخلطاب، تبشرًي

 .واهلل أعام ؛اوإنذاًر

ويف كل أحوال هذا اخلطاب يتقرر مشوله ألحوال الفقه ومفرداته 

ومسائاه وحاوله وبدائاه وإسهاماته؛ وذلك بناًء عاى مبدأ نوط ادنذار 

بالتحريم واملنع وادثم والعقاب، ونوط التبشري بالوجوب والندب والثواب 

 .وحسن اجلتاء

نها دلت جبالء عاى متانة التفقه واخلالصة اجلامعة هلذه اآلية الكرمية أ

والتفقيه يف القرآن الكريم، وأشارت يف جمموعها إىل شيء من مفردات 

 هذا التفقه والتفقيه، كمفردة أصالة فعل التفقه والتفقيه واعتباره فعاًل

ا لافرد واجملتمع والدولة واألمة، ومفردة أهل الفن ا ضرورًيا وشأًنأساسًي

ء من الكل، هلم وظيفتهم وشروطهم ودورهم يف الفقهي وأربابه وأنهم جت

املعرفة والتنمية، ومفردة أساليا اخلطاب الفقهي وآلياته وآدابه، ومفردة 

نتائجه ومآالته وتداعياته 
   . 

 :مجموع اآليات المتضمنة لمشتقات النظر والفكر والعقل ومترادفاتها: الشاهد الرابع
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      : ، وآية: كآية وذلك

 : ، وآية(94:عبس)    : ، وآية(21:الغاشية)
      : ، وآية(22:احلشر)     

، (29:النساء)   : ، وآية :وآية، (222:يونس)

 .وآيات أخرى كثرية

إن جمموع هذه اآليات تؤسس ملبدأ النظر والتفكر والتعقل بوجه عال، 

بوجه خاص؛ وذلك ألن النظر املدعو إليه وملبدأ التفقه يف الدين واألحكال 

 .يشمل النظر يف املوجودات الكونية ويف املشروعات الدينية

، فالدعوة هنا (92:الذاريات)     : فاألول، كقوله

هي دعوة إىل إعمال النظر يف النفس وخاقها وخصائصها ووظائفها ودالئل 

 .ادعجاز واالستخالف والتكايف واالمتثال يف ذلك

، والذي ُدعي فيه (94:عبس)    : وكقوله تعاىل

ادنسان إىل التأمل يف طعامه، من حيث عدة أمور، كالتأمل يف أهميته يف 

ايال حياة ادنسان واستمرارها وحتقي  ضرورياتها وحاجياتها وحتسينياتها، 

والتأمل يف وسائل كسبه وحيازته واستهالكه وتوزيعه، والتأمل يف داللته 

عظمة اخلال  يف تنوع األطعمة واألشربة والفواكه والاحول عاى 

واخلضراوات، وداللته عاى تقرير مبدأ املناسبة لافطرة واملالئمة لاطبيعة 

 وأثر ذلك يف التعايش والتجاوب والتواف ، ويف القيال بشأنه كسبًا

ا، ا وتأميًنتثماًرققا، واسا وتوزيًعرًفققا، وتصتفادة وانتفاًعق، واسياًلقوحتص

 .اوتقوية ومتكيًن
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وهو املراد بقولنا املشروعات الدينية اليت دعي يف القرآن ، أما الثاني

     : فمثاله اوله تعاىل لنظر فيها،الكريم إىل ا

، فهو دعوة إىل النظر يف األعمال الصاحلة اليت ُتقدمها النفس (22:احلشر)

و األمر الذي يقتضي يف حاضرها وحياتها لتأمني مستقباها وآخرتها؛ وه

تقرير األساس الشرعي هلذه األعمال، من حيث لتول ايامها عاى خطاب 

 .التكايف وفقه األحكال واآلداب

ومن هنا ميكننا اعتبار هذه اآلية تؤسس لانظر الفقهي الذي تقول عايه 

كال املتعاقة قه األحقس لفققرفاته، أي أن هذه اآلية تؤسقان وتصقأعمال ادنس

ول قعادته يقتقباه وسقان مسققات اليت ُيعد بها ادنسقرفقال والتصقعمذه األقبه

 .قاء ربهقل

ونالحظ شدة االرتباط بني مشتقات النظر والفكر والعقل يف نوعي 

ري والتأويل قاملشروعات الكونية والدينية، وذلك عند متاولتنا لبعض التفس

: -مثاًل-كقولنا  والتعايل، وعند التتامنا ببعض اعتبارات ذلك وحيثياته؛

ر قظقا  بالنقه أن يتعقنقكقة ميقونيقروعات الكققه يف املشقو إليقر املدعقظقإن الن

ارب قققاذب والتقل والتجقداخقة التقظقالحقاء عاى مقية؛ بنقروعات الدينقيف املش

 .بني املشروعني

ا، إضافة إىل أنه ا وفقهًيا دينًيالنظر إىل الطعال يكون نظًر: ومثال ذلك

ر كوني وطبيعي؛ وذلك عندما يتصل هذا الطعال مبوضوع الفقه نظ

ا، أو من ومباًح ا حالاًلواألحكال، كأن يتصل بالفقه من جهة كونه معدوًد

ا تتواف عايه حياة ادنسان وايال أمره، ا أو حاجًيا ضرورًيجهة اعتباره طعاًم
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أو بفري  عاماء ا إذا تعا  بالساطة أو الدولة ا كفائًيأو من جهة اعتباره واجًب

ا لتحقي  األمن والتمكني التغذية وخرباء األطعمة، أو باعتباره شرًط

والسيادة واالستقالل، وهو األمر الذي يدعو إىل حتقي  ما ُيصطاح عايه 

باألمن الغذائي واملائي أو االستقالل الغذائي واملائي، ولكل هذا أحكامه 

 .الفقهية ومدركاته الشرعية

ا ا ودولًيا ووطنًيإنسانًي االعتبارات الفقهية يكون فعاًلإن الطعال بهذه  

الوجوب والندب والتحريم والكراهة )ُتناط به أحكال الشرع اخلمسة 

 .، حبسا متعاقاته ومنطاقاته ومآالته ومالبساته(وادباحة

    ومن املمكن أن تستوعا اآلية الكرمية 

ت بأحد طرق البيان والتأويل ا من هذه املعاني والتأويالأاداًر، (94:عبس)

. غراق والتضمنقتققالزل واالسقارة والتقارة أو ادشقداللة بالعبقة، كالقداللقوال

إن اآلية الكرمية تدعو : م الفقيه بهذه اآلية ليقولفال بأس أن يستدل العاِل

إىل النظر يف الطعال الالزل لافرد واجلماعة، من حيث إعداده وتأمينه 

حيث حبث سباه وتوفري مستاتماته، ومن حيث التخطيط  واستمراره، ومن

حلاضره ومستقباه، ومن حيث منع معوااته وعرااياه، ومن حيث الباوغ به 

وله أن ُيضيف ما ذكره املتقدمون . إىل طور األمن الغذائي الكامل والشامل

من أن النظر هنا هو نظر يف دالئل ادعجاز وشواهد ادنعال ودواعي الثناء 

تثال، واليت تضمنها وجود الطعال ومناولة ادنسان له وانتفاعه به واالم

 . وترتيا فوائده وآثاره عايه

ومن هنا وهناك، يتكامل نوعا النظر إىل الطعال يف تقرير نوعي 

روع الكوني موضوع قروعني الكوني والشرعي؛ ليكون املشقاملش
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ين والفقهي ومراد ياء واألفعال اليت ُتناط بها أحكال املشروع الديقققاألش

 .اخلال  واآلمر
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 المطلب الثالث
 االجتهاد األصولي ورسوخه في القرآن الكريم

االجتهاد األصولي هو االجتهاد الوااع يف دائرة عام أصول الفقه 

عام االستنباط : هو، كما عرفه أهاه، وعام األصول. ادسالمي

اليت ُيتوسل بها واالستخراج، أو هو العام بالقواعد اليت ُيتوصل بها أو 

ورمبا يتساءل املرء عن تنسيا عام األصول إىل القرآن . الستنباط األحكال

، إذ كيف ُينسا الكريم، وعن مراده وكيفيته، وعن مبدأ تصوره أصاًل

 ،ري يف الصنعة، إىل القرآن الكريمهذا العام احلادث يف النشأة، والبَش

 .لي واملقدسالذي هو كالل اهلل تعاىل ونصه احملكم واملتعا

إن التنسيا هنا إمنا هو إيراٌد : وبإجابة سريعة وخمتصرة وجمماة، أاول

لشواهد القرآن الدالة عاى األصول بأحد االعتبارات، كاعتبار موضوع 

األصول، وهو األدلة واألحكال الكاية، أو كاعتبار مثرة األصول 

 بعام ومنتوجها، وهو األحكال الفرعية واجلتئية، وكاعتبار القائمني

األصول، وهم العاماء واجملتهدون واملستنبطون، وكاعتبار حقائ  وتفاصيل 

وأمثاة بعض القواعد األصولية نفسها، كحقيقة القرآن نفسه وجمموع 

اآليات الواردة يف تقرير مرجعيته وحاكميته، وحقيقة السنة وادمجاع 

 .والقياس وغريه

القول فيها، هو ذاته إرجاع  إن إيراد هذه الشواهد والتعاي  عايها وحتقي 

األصول إىل القرآن الكريم وتنسيبها إىل آياته وأحكامه ومقاصده، وإارار 

جذور حقائقها وأمثاتها وتفاصياها إىل البيان القرآني بوجه من وجوه البيان، 

مع مالحظة التفاوت يف حتصيل ذلك، بالتفاوت يف أادار هذا البيان 
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مبجموع اآليات واألحكال القرآنية، ومبجموع وأساليبه وأحواله وارتباطاته 

 .البيان النبوي املبارك وتفاصياه ومستوياته

ثم إن تنسيا األصول إىل القرآن جيعانا نفرق بني ما هو شرعي ديين يف 

فالشرعي والديين هو احلقائ  . األصول، وبني ما هو بشري وإنساني

ومن . ية واملعتربةوالقواعد واألحكال األصولية الكاية ومدركاتها النص

، وأحكال ذلك ومدركاته قيقة الكتاب باعتباره أصل األصولذلك ح

مواضع  ،كذلك، ومن ذلك. املتصاة مبجموع األدلة والنصوص املقررة لذلك

ادمجاع وأحكامه وحمتوياته الشرعية املعتربة، كادمجاع عاى ترتيا 

طعي والظين، اآليات وترتيا السور، وادمجاع عاى البيان القرآني الق

وادمجاع عاى الشمول والعمول القرآني، وغري ذلك مما يشكل موضوعات 

 .إمجاعية هي حقائ  وأحكال شرعية ودينية

أما ادنساني يف األصول فهو األداء البشري لصناعة األصول وتأليفها 

ياها، كاألداء بطري  االستقراء والتتبع، واألداء بطري  نقتوحتقيقها وت

وخترجيه وتنقيحه، واألداء بطري  تيسري التأليف وتسهيل  حتقي  املناط

 .األساليا الدراسية والطباعية وادعالمية، وغري ذلك

ومعاول أن األداء البشري لاصناعة األصولية أمر ال ينفصل عن األصول 

نفسها؛ إذ األصول موكولة إىل العاماء كي يفهموها ويطبقوها ويفعاوها، 

حبقائقها وضوابطها وآلياتها، وهو األمر الذي وهؤالء العاماء حمكومون 

رتابط بني ما هو واملعنى امل املشرتكا هلذا احلد يتقرر فيه الشأن األصولي وفًق

 .شرعي ديين وإنساني بشري
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ل من يظن خالف ذلك، كأن يظن سباحة األصول يف عامل خال من ضو

ياتها ادنسان، أو طواف العاماء خارج دائرة األصول وحقائقها وحمتو

 .وضوابطها

بأحد األوجه ، وحتى هذا األداء البشري لاصناعة األصولية؛ فهو راجع

الذي دعا إىل النظر والفكر واالستقراء  ،إىل القرآن الكريم ،والصور

راجع إىل مبدأ التوجيه القرآني  ،إذن ،؛ فهذا األداء البشري...واالستخالص

ظري، وراجع إىل مبدأ العام يف تقرير االجتهاد البشري والعمل العقاي والن

والثناء عاى العاماء، وغري ذلك من املبادئ اليت ُتبنى عايها أعمال البشر 

وتتفرع عنها مثار اخلري واحل  والصواب، أو اليت تنشأ مبقتضاها توسيع 

جماالت الفكر ودوائر النظر، ومساحات التعارف ومقادير التواف ، وإذا مل 

اب يف أدائها والتوف  يف نتائجها، عاى الرغم تتوصل هذه األعمال إىل الصو

من حتريها الصواب واستفراغ وسعها وجهدها من أجل ذلك؛ فإن حكمها هو 

 .حكم االجتهاد الفااد لاصواب واحلاصل عاى أجره مبوجا ذلك

 :مدلول االجتهاد األصولي -
وهذا . هو االجتهاد يف جمال األصول ،كما ذكرت، االجتهاد األصولي

د عاى مستويات ومراتا تتحدد حبسا اعتبارات أصحابها ومسالك االجتها

ورمبا أكتفي يف . طبيقيقجي والتقريف واملنهقهم املعقيقهم وأدائقحبثهم وحتق

هذه األثناء بإيراد مستوين اثنني؛ ميكن اعتمادهما يف بيان رسوخهما يف 

 :وهذا املستويان هما. القرآن الكريم

 :تقرير األصول :المستوى األول
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وُيراد به تقرير القواعد األصولية وصياغتها نظريا، وإدراجها كمبادئ  

ومعاول أن تقرير هذه القواعد يستند إىل . ُيرجع إليها يف االجتهاد واالستنباط

  :ومثال ذلك. النظر والتتبع واالستقراء، أو إىل االستدالل واالستخالص

ء النصوص واألحكال من خالل تتبع واستقرا «األمر لاوجوب»تقرير ااعدة 

القرآنية وغريها اليت يكون موضوعها األمر، أو من خالل االستدالل 

: مبجموع اآليات الداعية إىل اتباع أوامر القرآن الكريم، كقوله تعاىل

    : ، واوله(52:النساء) ...   
ومعاول أن اجلمع هو  (.63:النور)        

ن اجلمع بني طريقي االستقراء واالستدالل الطري  األصل واأَلوىل؛ فيكو

 .«األمر لاوجوب»األوفى يف تقرير ااعدة 

 :إعمال األصول: المستوى الثاني
ياها يف الوااع واحلياة، بأحد نقتوُيراد به تنفيذ القاعدة األصولية وت 

ضروب ذلك، كضرب التخريج عايها وادحلاق بها والتفريع عنها، أو ضرب 

. املفاهيم وتصحيحها وتنقيحها وتفعياها وتعميمها وغري ذلكترسيخ بعض 

تطوير الطعال وتأمني الغذاء واستخدال التقنيات املعاصرة : ومثال ذلك

واآلليات الفاعاة والسوية يف ذلك؛ فإن ذلك يدخل ضمن داللة األمر بالنظر 

و ُياح  أو أن األمن الغذائي واملائي ُيخرج أ. إىل الطعال والتفكر والتأمل فيه

، ويأخذ (94:عبس)   : أو ُيفرع عن نص اوله تعاىل

ا عاى أولي األمر والعام والرأي حتقي  معنى الوجوب والاتول؛ فيكون واجًب
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ا عايهم فعل ما به يتحق  هذا الغذاء الكايف واملناسا والنافع، ويكون الزًم

 .الغذاء ويتواصل ويدول

ا يقول به اجملتهد ا وبالًغا دايًقوكال املستويني يشكالن أداء اجتهادًي

 .واملتفنن واملتقن األصولي

 :رسوخ االجتهاد األصولي في القرآن الكريم -
ريم ققرآن الكققخ يف الققتوييه املذكورين راسققولي مبسقهاد األصقاالجت

 :وميكن بيان ذلك فيما ياي. أميا رسوخ

 :رسوخ مستوى تقرير األصول وشواهده: أوالً 

وهو يعود إىل نفس األصول . ل أمر راسخ يف القرآن الكريمتقرير األصو

فاألصول هي القواعد اليت . من جهة أوىل، وإىل طري  تقريرها من جهة ثانية

 :ومثاهلا. يستند إليها يف االستنباط

فهذه . باعتباره أصل األصول ومصدر املصادر ،قاعدة الكتاب الكريم  -

رآن قوخ الققابت برسقها هو ثقوخقورسه، قرآن ذاتقة عاى الققاعدة هي دالقالق

 .نفسه

باعتبارها األصل الثاني بعد القرآن، وبوصفها  ،قاعدة السنة الشريفة -

ورسوخها يف هذا القرآن . املصدر املبني والشارح واملفصل لاقرآن الكريم

وااتفاء أثره   تدل عايه آيات كثرية وشواهد عدة؛ تأمر باتباع النيب

به، وحتيل إىل بياناته وأاواله وأفعاله؛ من أجل فهم  واالحتكال إىل ما جاء

مطا  القرآن وعمومه وجمماه ومبهمه، وبغرض تأكيده وترسيخه وتقوية 

 .معانيه وتدعيم براهينه وأدواته وكيفياته البيانية والتعايمية والتوجيهية
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باعتبارها األصل الثالث الوارد بعد  ،قاعدة اإلجماع واالتفاق الجماعي -

واد احتفى القرآن العظيم حبقيقة ادمجاع وحجيته . ا وسنةكتاًب ،النص

ورمتيته وداللته عاى املعاني واألحكال، وأثره يف االتفاق والوفاق وتقايل 

بدالالت -نصوص مقيدة وعامة تدل : ومن شواهد ذلك. االختالف والتنازع

 كقوله ،عاى حقيقة ادمجاع ولتول الصريورة إليه -تتفاوت بعدا واربا

: ، واوله(223:آل عمران)      : تعاىل

     : ، واوله(64:طه)     

              

واد عدت هذه اآلية أحد أبرز األدلة الشرعية عاى ، (225:النساء) 

ها عاماء األصول يف ثنايا تدلياهم دا ما يوروكثرًي. مشروعية ادمجاع ودليايته

 .لة ادمجاع وحجيتهاعاى مقو

باعتباره أحد مسالك النظر والتعايل والبيان  ،قاعدة القياس -

ومعاول أن القرآن اد احتفى بالقياس من خالل نصوصه الداعية . واالستنباط

   : إىل التفكر والتعقل واالعتبار، كقوله تعاىل

ومن خالل شواهد القياس وإيراد مواضعه ومظانه، كقصة  ،(9:احلشر)

ونسي خاقه  لذين خرجوا من ديارهم ألول احلشر، واصة الذي ضرب مثاًلا

واال من حييي العظال وهي رميم، واصة خا  عيسى املماثل خلا  آدل، فهذه 

القصص واملواضع اد تطرات إىل حقيقة القياس يف بعض مسائاه ومسالكه 

ا ا مهًموهي تقرر مبجموعها مشروعية القياس واعتباره مساًك. ومعاوماته

 .ُينفذ به إىل املعاني واملوااف واحلاول واألحكال ا أصياًلومنفًذ
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دال، ققمال واداقهة ادعقاس من جقيقوالنص القرآني مل يكتف ببيان الق

ن القياس الفاسد وأوجا اجتنابه وإهماله، وذلك عاى حنو اياس إبايس بل بّي

بالسجود؛ فواع يف ا ااس خاقه عاى خا  آدل؛ فامتنع عن أمر اهلل تعاىل له مّل

 . العصيان والضالل واخلسران

إن هذه التفراة بني نوعي القياس تفيد بشمول نظرة القرآن لاقياس، 

نوع : واعتباره القياس نوعني من حيث الطبيعة واملنطا  واملآل والكيفية

وذلك يؤسس . مأذون فيه ومأمور به، ونوع حمظور وممنوع وفاسد ومردود

وكل هذا تأسيس ارآني . ئقها ومآالتها وضوابطهاإىل نوط األايسة حبقا

ا من ا من مدارك األحكال، وطريًقته وكونه ُمدرًكملشروعية القياس وحقّي

وابطه قكمت بنايته وأعمات ضقأح إذا تنباط،قتجالء واالسقطرق االس

 .واستبعدت اوادحه

اليت  ،باعتباره أحد املسالك النظرية واالجتهادية ،قاعدة االستحسان -

ت منط  االستثناء من األصل ملصاحة راجحة، أو لتوجيه مشروع ثابت شكا

ومثاله يف . بالدليل الشرعي أو بأحد االعتبارات الشرعية الكاية أو اجلتئية

تثناء من أصل التمايك يف احلياة، قية يف تركة امليت؛ فهي اسقالوص: رآنقالق

ك باطل والغ، إذ متايك ُمضاف إىل ما بعد املوت، واألصل أن هذا التماي

ا لصدوره من ميت ال حي  له التصرف، ولكنه تصرف عده القرآن تصرًف

ا منه، ا يف حكم تصرف احلي، دنشاء وعده أثناء حياته وبرًضمشروًع

ولتقرير نفع إضايف ليس فيه تهمة أو شبهة أو حتايل أو غنب، ودون أن ميس 

 .من حقوق الورثة يف ثاثي الرتكة
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ان منهج اجتهادي أصيل يف القرآن، ويستند وهكذا ترى أن االستحس 

إىل حقيقة االستثناء والعدول عن القياس اجلاي إىل اخلفي، أو العدول عن 

واحلاجة ماسة . العتمية إىل الرخصة، أو العدول عن الدليل إىل الدليل األاوى

إىل جتاية حقيقة االستحسان يف القرآن لكريم؛ جبرد أمثاته وشواهده، 

أوجهه وحتاياها وحتقي  القول فيها؛ من أجل ترسيخ منهج وعرض نواحيه و

ور قظق  منقار له، ولكن وفققجاج به واالنتصقان وتعمي  االحتقتحسقاالس

رآن والسنة، ويف ضوء طبيعته وكيفيته وضوابطه، ال وف  األهواء ققالق

واألباطيل والشبهات وسوء التأويالت، كما يتوهم لفيف من أنصاف أهل 

 .رالعام والفك

وهناك حقائ  اواعد أصولية أخرى ثابتة يف القرآن وسارية يف كثري  -

من نصوصه ومعانيه وأحكامه، كقاعدة االستصالح، والذرائع والوسائل 

واحليل، وشرع من ابانا، وخصال أهل املدينة وعماهم، وخصال الصحابة 

ثبوت  وثبوتها يف القرآن ال يعين ،وأدائهم املعريف والرتبوي، والعرف والعادة

تفاصياها العامية والدراسية أو بعض هذه التفاصيل، كما اد يظن الناظر 

ألول وهاة، وإمنا يعين ثبوت أمور كثرية منها، كثبوت أمثاتها وعباراتها 

ا لذريعة سا منع سا الكفار سًد)وبعض أوجهها، كثبوت أمثاة الذرائع 

، ...(إدراك اجلمعةاهلل تعاىل، ومنع البيع أثناء النداء لسد الذريعة أمال 

     ،(936:البقرة)   وعبارات العرف

 .وغري ذلك، (222:األعراف)

هذا بالنسبة إىل القواعد األصولية نفسها، أما بالنسبة إىل تقرير هذه 

 :نها اد تقررت مبساكني اثننيإ: القواعد، فيمكن القول
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عاى مساك التنصيص املباشر عاى بعض أمور القاعدة، كالتنصيص  -

تدبر الكتاب الكريم، والذي يقرر ااعدة كون هذا الكتاب هو املصدر 

. األول الالزل اعتباره وتدبره يف الفهم والتفسري واالجتهاد واالستنباط

وإىل العاماء الذين   وكالتنصيص عاى وجوب رد األمر إىل الرسول

           يسنبطون، 
دة السنة وصاتها بالقرآن وبيانها له من ، والذي يقرر ااع(23:النساء) 

جهة أوىل، وااعدة االستنباط بوجه عال من جهة ثانية، واليت اد تستوعا 

ورمبا . كافة اواعد االستنباط اليت يعود إليها اجملتهد يف الفهم واالجتهاد

 .تكون هذه اآلية إحدى أبرز ادشارات إىل موضوع االستنباط وأهاه وضابطه

. اء والنظر يف اجلتئيات من أجل تقرير كاياتهامساك االستقر-

. ومعاول أن هذا املساك اد دلت عايه شواهد كثرية يف آي القرآن وتوجيهاته

 : ومن ذلك

نصوص التدبر والتفكر والنظر الوااع يف أحوال الوجود واحلياة -

 .وادنسان، ويف أحوال الشرع والنصوص واألحكال

واحل  واملعروف، واستنكاره لاوهم  ثناء القرآن عاى القطع واليقني-

ومعاول أن هذا الثناء إمنا يدل . واهلوى والظن الفاسد والشك والباطل

ائجه اليت يتوصل إليها، قتقراء من جهة نتقارة عاى االسقمني وادشقضقبالت

ا هو يف حكم ا غالًبا، أو ظًنا ويقيًنا واطًعم حًققواليت تكون يف الغالا األع

 .اليقني والقطع

 :رسوخ مستوى إعمال األصول وشواهده: ثانياً 
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إعمال األصول هو تطبيقها يف الوااع احلياتي وتنفيذها يف معاجلة 

ومعاول أن . وهو اهلدف من تقريرها وحتصياها. مشكالت الناس ونوازهلم

ادعمال بوجه عال، وإعمال القواعد األصولية بوجه خاص، إمنا هو حقيقة 

 . ارآنية ثابتة وراسخة

 :واهد ذلك كثرية، نذكر منهاوش

: الدعوة القرآنية إىل العمل مع القول، كما جاء يف اوله تعاىل-
 

 

                

 .(3:الصف) 

أن الدعوة إىل تدبر القرآن الكريم يستاتل العمل مبا جاء فيه من 

 .أحكال وتوجيهات وآداب

صحوب بالعمل واملقرون بالتطبي  أن العام املدعو إليه يف القرآن هو امل-

. واالمتثال، وليس جمرد حتصيل املعارف النظرية اليت ال أثر هلا يف الوااع

ومن ذلك القواعد األصولية املستخاصة من القرآن والسنة؛ فاملفروض أن 

ُتطب  وُتنفذ، وأن ُيعمل بها يف استنباط األحكال وتوجيه الناس وإاامة شرع 

 .اهلل عت وجل

اك آيات هي نصوص اواعد أصولية، وأن هذه اآليات جيا أن هن-

وتشريعية وأدبية  ، وكصيغ ملبادئ عقديةإعماهلا كنصوص ارآنية أواًل

، (2:ادسراء)       آية  :هاومن ا،ثانًي

فيمكن اعتبارها ااعدة أصولية استنباطية تؤسس دلياية القرآن الكريم 

    : وآية ،صالح األحسنا لاهداية األاول والوكونها مصدًر
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فهي آية أصولية دالة، موضوعها الكاي هو ، (926:البقرة)  

 .(1)نفي التكايف مبا ال ُيطاق

                                                 

دراسة ما يمكن أن نسميه باآليات األصولية، أو نصوص القرآن الدالة على أصول : وما ندعو إليه في هذا المقام (1)
 :ودراسته يكون على مناح عدة. الفقه

 .منحى جمعها وترتيبها وبيان موضوعاتها األصولية -

قرر به النظريات األصولية، وربما يتقرر به التفسير األصولي للقرآن الكريم على تت موضوعيا   منحى تفسيرها تفسيرا   -
 ...غرار التفسير الفقهي والتفسير البالغي واللغوي 

لعليا يقسمونه بينهم؛ وفق ا لرؤية ويمكن أن تنهض بهذا المشروع مؤسسة علمية رائدة، أو نخبة من طلبة الدراسات ا
 .كمةمنهجية محددة وخطة جامعية ُمح
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 خالصة البحث

وهو ادطار . القرآن الكريم مصدُر االجتهاد والنظر والفكر-2

املرجعي لالجتهاد الفقهي واألصولي ولكثري من نصوصه وأحكامه 

 .ودالئل ذلك كثرية. تهوتفاصياه ومفردا

تأكيد مرجعية القرآن الكريم لالجتهاد الفقهي واألصولي سيقرر -9

 :لدينا عدة أمور، منها

بيان عظمة االجتهاد وارآنيته وعقديته ومكانته وأثره يف  :األول األمر-

الوااع الشرعي واحلياة ادسالمية، ودوره يف ادسهال احلضاري وادصالح 

 .ادنساني

بيان ضوابط االجتهاد ورسوخ ثوابته واواعده يف القرآن : لثانيا األمر-

 .ذاته الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه ومن خافه

حتقي  االتفاق والوفاق، أو التقايل من االختالف : الثالث األمر-

اع؛ مبوجا ما لاقرآن الكريم يف نفوس املسامني من اداسة وإجالل نقتوال

 . تثالومتثل وتدبر والتتال وام

ربط االجتهاد بالقرآن الكريم سوف حيث أهل العام لالستتادة -3

وتعظيم ادفادة، وسوف يوسع دوائر البحث والتفكري والتأليف والتحقي ، 

وسوف يكون ادطار اجلامع جلمهور الفقهاء واألصوليني واملفسرين 

 ...واملفكرين
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ظر والفكر، إن ارآنية االجتهاد الفقهي واألصولي سوف تؤصل منهج الن

وسوف تعيد االعتبار لافعل االجتهادي املعاصر املبين عاى آي القرآن 

وأحكامه، واملوجه إىل إصالح الناس وعونهم عاى حل مشكالتهم، 

 .واملؤسس درادة االستنباط وحسن إدارته

 . واهلل املوف  واهلادي إىل سواء السبيل

 .واحلمد هلل رب العالني
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