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        ::::مدخل �ميديمدخل �ميديمدخل �ميديمدخل �ميدي

يبحث ليصل إىل معرفة حكمها بواسطة القياس، أو يبحث ليصل إىل معرفة حكمها بواسطة القياس، أو يبحث ليصل إىل معرفة حكمها بواسطة القياس، أو يبحث ليصل إىل معرفة حكمها بواسطة القياس، أو     إذا كانت الواقعة ال نص على حكمها أصال ففيها جمال متسع لالجتهاد، ألن اتهدإذا كانت الواقعة ال نص على حكمها أصال ففيها جمال متسع لالجتهاد، ألن اتهدإذا كانت الواقعة ال نص على حكمها أصال ففيها جمال متسع لالجتهاد، ألن اتهدإذا كانت الواقعة ال نص على حكمها أصال ففيها جمال متسع لالجتهاد، ألن اتهد
ما ال نص فيه أصال، وما فيه نص غري ما ال نص فيه أصال، وما فيه نص غري ما ال نص فيه أصال، وما فيه نص غري ما ال نص فيه أصال، وما فيه نص غري : : : : االستحسان، أو االستصحاب، أو مراعاة العرف، أو املصاحل املرسلة، فاخلالصة، إن جمال االجتهاد أمراناالستحسان، أو االستصحاب، أو مراعاة العرف، أو املصاحل املرسلة، فاخلالصة، إن جمال االجتهاد أمراناالستحسان، أو االستصحاب، أو مراعاة العرف، أو املصاحل املرسلة، فاخلالصة، إن جمال االجتهاد أمراناالستحسان، أو االستصحاب، أو مراعاة العرف، أو املصاحل املرسلة، فاخلالصة، إن جمال االجتهاد أمران

        ....قطعي، وال جمال لالجتهاد فيما فيه نص قطعيقطعي، وال جمال لالجتهاد فيما فيه نص قطعيقطعي، وال جمال لالجتهاد فيما فيه نص قطعيقطعي، وال جمال لالجتهاد فيما فيه نص قطعي
        مع االجتهاد؟مع االجتهاد؟مع االجتهاد؟مع االجتهاد؟    فما العلم الضروري املؤهل للتعامل الراشدفما العلم الضروري املؤهل للتعامل الراشدفما العلم الضروري املؤهل للتعامل الراشدفما العلم الضروري املؤهل للتعامل الراشد 
        وكيف ميكن حتصيله؟وكيف ميكن حتصيله؟وكيف ميكن حتصيله؟وكيف ميكن حتصيله؟ 
        ::::املؤطرة للدرساملؤطرة للدرساملؤطرة للدرساملؤطرة للدرسالنصوص النصوص النصوص النصوص 

        
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

    ::::دراسة النصوص وقراء�ادراسة النصوص وقراء�ادراسة النصوص وقراء�ادراسة النصوص وقراء�ا
IIII    ––––    عرض النصوص وقراء�اعرض النصوص وقراء�اعرض النصوص وقراء�اعرض النصوص وقراء�ا::::        

        ):):):):اإلدغاماإلدغاماإلدغاماإلدغام((((    الوقوف على قاعدة من قواعد التجويدالوقوف على قاعدة من قواعد التجويدالوقوف على قاعدة من قواعد التجويدالوقوف على قاعدة من قواعد التجويد    ––––    1111
وله وله وله وله يرتفع اللسان عند النطق gما، يرتفع اللسان عند النطق gما، يرتفع اللسان عند النطق gما، يرتفع اللسان عند النطق gما،     هو التقاء حرف ساكن حبرف آخر متحرك حبيث يصريان حرفًا واحداً مشدداً من جنس الثاينهو التقاء حرف ساكن حبرف آخر متحرك حبيث يصريان حرفًا واحداً مشدداً من جنس الثاينهو التقاء حرف ساكن حبرف آخر متحرك حبيث يصريان حرفًا واحداً مشدداً من جنس الثاينهو التقاء حرف ساكن حبرف آخر متحرك حبيث يصريان حرفًا واحداً مشدداً من جنس الثاين    ::::اإلدغاماإلدغاماإلدغاماإلدغام

        ).).).).يرملونيرملونيرملونيرملون((((ستة أحرف جمموعة يف كلمة ستة أحرف جمموعة يف كلمة ستة أحرف جمموعة يف كلمة ستة أحرف جمموعة يف كلمة 
IIIIIIII     - - - -    اg اتوثيق النصوص والتعريفg اتوثيق النصوص والتعريفg اتوثيق النصوص والتعريفg توثيق النصوص والتعريف::::        

        ::::التوبةالتوبةالتوبةالتوبةالتعريف بسورة التعريف بسورة التعريف بسورة التعريف بسورة     - - - -     1111
آية، وهي السورة التاسعة يف ترتيب املصحف الشريف، آية، وهي السورة التاسعة يف ترتيب املصحف الشريف، آية، وهي السورة التاسعة يف ترتيب املصحف الشريف، آية، وهي السورة التاسعة يف ترتيب املصحف الشريف،     129129129129فهما مكيتان، عدد آ�qا فهما مكيتان، عدد آ�qا فهما مكيتان، عدد آ�qا فهما مكيتان، عدد آ�qا     129129129129وووو    182182182182مدنية ماعدا اآليتان مدنية ماعدا اآليتان مدنية ماعدا اآليتان مدنية ماعدا اآليتان     ::::التوبةالتوبةالتوبةالتوبةسورة سورة سورة سورة 

واملهاجرين واألنصار الذين اتبعوه يف ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ واملهاجرين واألنصار الذين اتبعوه يف ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ واملهاجرين واألنصار الذين اتبعوه يف ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ واملهاجرين واألنصار الذين اتبعوه يف ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص سورة املائدة، مسيت gذا االسم ملا فيها من توبة هللا على النيب سورة املائدة، مسيت gذا االسم ملا فيها من توبة هللا على النيب سورة املائدة، مسيت gذا االسم ملا فيها من توبة هللا على النيب سورة املائدة، مسيت gذا االسم ملا فيها من توبة هللا على النيب نزلت بعد نزلت بعد نزلت بعد نزلت بعد 
اخر ما نزل على اخر ما نزل على اخر ما نزل على اخر ما نزل على قلوب فريق منهم، وعلى الثالثة الذين خلفوا يف غزوة تبوك، هذه السورة الكرمية من السور املدنية اليت تعين جبانب التشريع، وهي من أو قلوب فريق منهم، وعلى الثالثة الذين خلفوا يف غزوة تبوك، هذه السورة الكرمية من السور املدنية اليت تعين جبانب التشريع، وهي من أو قلوب فريق منهم، وعلى الثالثة الذين خلفوا يف غزوة تبوك، هذه السورة الكرمية من السور املدنية اليت تعين جبانب التشريع، وهي من أو قلوب فريق منهم، وعلى الثالثة الذين خلفوا يف غزوة تبوك، هذه السورة الكرمية من السور املدنية اليت تعين جبانب التشريع، وهي من أو 

بيان القانون اإلسالمي يف معاملة املشركني وأهل الكتاب، بيان القانون اإلسالمي يف معاملة املشركني وأهل الكتاب، بيان القانون اإلسالمي يف معاملة املشركني وأهل الكتاب، بيان القانون اإلسالمي يف معاملة املشركني وأهل الكتاب، : : : : ، هلذه السورة الكرمية هدفان أساسيان إىل جانب األحكام األخرى، مها، هلذه السورة الكرمية هدفان أساسيان إىل جانب األحكام األخرى، مها، هلذه السورة الكرمية هدفان أساسيان إىل جانب األحكام األخرى، مها، هلذه السورة الكرمية هدفان أساسيان إىل جانب األحكام األخرى، مهاملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا رسول هللا رسول هللا رسول هللا 
        ....لغزو الروملغزو الروملغزو الروملغزو الرومملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص وإظهار ما كانت عليه النفوس حينما استنفرهم الرسول وإظهار ما كانت عليه النفوس حينما استنفرهم الرسول وإظهار ما كانت عليه النفوس حينما استنفرهم الرسول وإظهار ما كانت عليه النفوس حينما استنفرهم الرسول 
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    ::::التعريف مبعاذ بن جبلالتعريف مبعاذ بن جبلالتعريف مبعاذ بن جبلالتعريف مبعاذ بن جبل    - - - -     2222
وعامل، أسلم وهو وعامل، أسلم وهو وعامل، أسلم وهو وعامل، أسلم وهو     وفقيهوفقيهوفقيهوفقيهالرمحن، إمام الرمحن، إمام الرمحن، إمام الرمحن، إمام     هو أبو عبد الرمحن معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس اخلزرجي األنصاري، وكنيته أبو عبدهو أبو عبد الرمحن معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس اخلزرجي األنصاري، وكنيته أبو عبدهو أبو عبد الرمحن معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس اخلزرجي األنصاري، وكنيته أبو عبدهو أبو عبد الرمحن معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس اخلزرجي األنصاري، وكنيته أبو عبد    ::::معاذ بن جبلمعاذ بن جبلمعاذ بن جبلمعاذ بن جبل

، وأردفه الرسول وراءه، وشيعه ماشًيا يف خمرجه وهو راكب، وبعثه قاضيًا إىل اجلند من ، وأردفه الرسول وراءه، وشيعه ماشًيا يف خمرجه وهو راكب، وبعثه قاضيًا إىل اجلند من ، وأردفه الرسول وراءه، وشيعه ماشًيا يف خمرجه وهو راكب، وبعثه قاضيًا إىل اجلند من ، وأردفه الرسول وراءه، وشيعه ماشًيا يف خمرجه وهو راكب، وبعثه قاضيًا إىل اجلند من ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصابن مثاين عشرة سنة، شهد بدرًا واملشاهد كلها مع الرسول ابن مثاين عشرة سنة، شهد بدرًا واملشاهد كلها مع الرسول ابن مثاين عشرة سنة، شهد بدرًا واملشاهد كلها مع الرسول ابن مثاين عشرة سنة، شهد بدرًا واملشاهد كلها مع الرسول 
من اهلجرة النبوية يف طاعون من اهلجرة النبوية يف طاعون من اهلجرة النبوية يف طاعون من اهلجرة النبوية يف طاعون     17171717بعد غزوة تبوك وهو ابن مثاٍن وعشرين سنة ليعلِّم الناس القرآن وشرائع اإلسالم ويقضي بينهم، تويف يف السنة بعد غزوة تبوك وهو ابن مثاٍن وعشرين سنة ليعلِّم الناس القرآن وشرائع اإلسالم ويقضي بينهم، تويف يف السنة بعد غزوة تبوك وهو ابن مثاٍن وعشرين سنة ليعلِّم الناس القرآن وشرائع اإلسالم ويقضي بينهم، تويف يف السنة بعد غزوة تبوك وهو ابن مثاٍن وعشرين سنة ليعلِّم الناس القرآن وشرائع اإلسالم ويقضي بينهم، تويف يف السنة اليمن اليمن اليمن اليمن 

        ....سنةسنةسنةسنة    33333333عمواس وعمره عمواس وعمره عمواس وعمره عمواس وعمره 
IIIIIIIIIIII     - - - -    فهم النصوصفهم النصوصفهم النصوصفهم النصوص::::        

        ::::مدلوالت األلفاظ والعباراتمدلوالت األلفاظ والعباراتمدلوالت األلفاظ والعباراتمدلوالت األلفاظ والعبارات    - - - -     1111
o ليخرجوا غزاةليخرجوا غزاةليخرجوا غزاةليخرجوا غزاة    ::::لينفروالينفروالينفروالينفروا....        
o حيتاطونحيتاطونحيتاطونحيتاطون    ::::ونونونونر ر ر ر حيذحيذحيذحيذ....        

    ::::األساسية للنصوصاألساسية للنصوصاألساسية للنصوصاألساسية للنصوصاملضامني املضامني املضامني املضامني     ––––    2222
    ....اختصاص طائفة من األمة مبهمة االجتهاداختصاص طائفة من األمة مبهمة االجتهاداختصاص طائفة من األمة مبهمة االجتهاداختصاص طائفة من األمة مبهمة االجتهاد �
        ....وجوب االجتهاد يف حال عدم وجود نص من الكتاب والسنةوجوب االجتهاد يف حال عدم وجود نص من الكتاب والسنةوجوب االجتهاد يف حال عدم وجود نص من الكتاب والسنةوجوب االجتهاد يف حال عدم وجود نص من الكتاب والسنة �

        ::::حتليل حماور الدرس ومناقشتهاحتليل حماور الدرس ومناقشتهاحتليل حماور الدرس ومناقشتهاحتليل حماور الدرس ومناقشتها
IIII     - - - -    االجتهاد ضرورة شرعية وحضاريةاالجتهاد ضرورة شرعية وحضاريةاالجتهاد ضرورة شرعية وحضاريةاالجتهاد ضرورة شرعية وحضارية::::        

        ::::مفهوم االجتهاد ومنزلتهمفهوم االجتهاد ومنزلتهمفهوم االجتهاد ومنزلتهمفهوم االجتهاد ومنزلته    - - - -     1111
        ::::مفهوم االجتهادمفهوم االجتهادمفهوم االجتهادمفهوم االجتهاد    - - - - أ أ أ أ 

استفراغ اجلهد وبذل غاية الوسع استفراغ اجلهد وبذل غاية الوسع استفراغ اجلهد وبذل غاية الوسع استفراغ اجلهد وبذل غاية الوسع : : : : اصطالحااصطالحااصطالحااصطالحاو و و و ، ، ، ، الوسع يف فعل، وال يستعمل إال فيما فيه جهد ومشقةالوسع يف فعل، وال يستعمل إال فيما فيه جهد ومشقةالوسع يف فعل، وال يستعمل إال فيما فيه جهد ومشقةالوسع يف فعل، وال يستعمل إال فيما فيه جهد ومشقةبذل اهود واستفراغ بذل اهود واستفراغ بذل اهود واستفراغ بذل اهود واستفراغ     ::::لغةلغةلغةلغة    ::::االجتهاداالجتهاداالجتهاداالجتهاد
        ....إما يف إدراك األحكام أو تطبيقهاإما يف إدراك األحكام أو تطبيقهاإما يف إدراك األحكام أو تطبيقهاإما يف إدراك األحكام أو تطبيقها

        ::::منزلة االجتهادمنزلة االجتهادمنزلة االجتهادمنزلة االجتهاد    ––––ب ب ب ب 
الوحي، وهو الوحي، وهو الوحي، وهو الوحي، وهو االجتهاد منهج املسلم للتفاعل الشرعي مع كل من الوحي والكون واستنطاقهما الستنباط السنن واستدرار احلكم وفقه آqت االجتهاد منهج املسلم للتفاعل الشرعي مع كل من الوحي والكون واستنطاقهما الستنباط السنن واستدرار احلكم وفقه آqت االجتهاد منهج املسلم للتفاعل الشرعي مع كل من الوحي والكون واستنطاقهما الستنباط السنن واستدرار احلكم وفقه آqت االجتهاد منهج املسلم للتفاعل الشرعي مع كل من الوحي والكون واستنطاقهما الستنباط السنن واستدرار احلكم وفقه آqت 

        ....مسة املسلم الثابتة يسعى إليه ما أمكنه ذلكمسة املسلم الثابتة يسعى إليه ما أمكنه ذلكمسة املسلم الثابتة يسعى إليه ما أمكنه ذلكمسة املسلم الثابتة يسعى إليه ما أمكنه ذلك
    : : : : ومنزلتهومنزلتهومنزلتهومنزلته    تعريف اتهدتعريف اتهدتعريف اتهدتعريف اتهد    - - - -     2222

        ::::تعريف اتهدتعريف اتهدتعريف اتهدتعريف اتهد    - - - - أ أ أ أ 
        ....هو الفقيه العامل املؤهل الذي يستفرغ وسعه لتحصيل حكم شرعيهو الفقيه العامل املؤهل الذي يستفرغ وسعه لتحصيل حكم شرعيهو الفقيه العامل املؤهل الذي يستفرغ وسعه لتحصيل حكم شرعيهو الفقيه العامل املؤهل الذي يستفرغ وسعه لتحصيل حكم شرعي: : : : اتهداتهداتهداتهد            

        ::::منزلة اتهدمنزلة اتهدمنزلة اتهدمنزلة اتهد    ––––ب ب ب ب 
    ....وقد وردت نصوص كثرية يف القرآن والسنة ترفع من شأن العلم وأهلهوقد وردت نصوص كثرية يف القرآن والسنة ترفع من شأن العلم وأهلهوقد وردت نصوص كثرية يف القرآن والسنة ترفع من شأن العلم وأهلهوقد وردت نصوص كثرية يف القرآن والسنة ترفع من شأن العلم وأهلهللمجتهد منزلة عالية يف اإلسالم الشتغاله ببيان أحكام هللا سبحانه، للمجتهد منزلة عالية يف اإلسالم الشتغاله ببيان أحكام هللا سبحانه، للمجتهد منزلة عالية يف اإلسالم الشتغاله ببيان أحكام هللا سبحانه، للمجتهد منزلة عالية يف اإلسالم الشتغاله ببيان أحكام هللا سبحانه، 

        ::::حكم االجتهاد وحجيتهحكم االجتهاد وحجيتهحكم االجتهاد وحجيتهحكم االجتهاد وحجيته    - - - -     3333
        ::::حكم االجتهادحكم االجتهادحكم االجتهادحكم االجتهاد    ––––أ أ أ أ 

االجتهاد ضرورة شرعية وفريضة على األمة، ولكنه فرض كفائي إذا قام القدر الكايف سقط عن الباقني، فالناس البد هلم من فهم أساسيات االجتهاد ضرورة شرعية وفريضة على األمة، ولكنه فرض كفائي إذا قام القدر الكايف سقط عن الباقني، فالناس البد هلم من فهم أساسيات االجتهاد ضرورة شرعية وفريضة على األمة، ولكنه فرض كفائي إذا قام القدر الكايف سقط عن الباقني، فالناس البد هلم من فهم أساسيات االجتهاد ضرورة شرعية وفريضة على األمة، ولكنه فرض كفائي إذا قام القدر الكايف سقط عن الباقني، فالناس البد هلم من فهم أساسيات 
        ....م وخواطرهم اليوميةم وخواطرهم اليوميةم وخواطرهم اليوميةم وخواطرهم اليوميةدينهم، واإلجابة عن استفسارا�دينهم، واإلجابة عن استفسارا�دينهم، واإلجابة عن استفسارا�دينهم، واإلجابة عن استفسارا�

        ::::حجية االجتهادحجية االجتهادحجية االجتهادحجية االجتهاد    - - - - ب ب ب ب 
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﴿َوَما َكاَن اْلُمْؤِمُنوَن لِيَنِفُروْا َكآفًَّة فـََلْوَال نـََفَر ِمن ُكلِّ ﴿َوَما َكاَن اْلُمْؤِمُنوَن لِيَنِفُروْا َكآفًَّة فـََلْوَال نـََفَر ِمن ُكلِّ ﴿َوَما َكاَن اْلُمْؤِمُنوَن لِيَنِفُروْا َكآفًَّة فـََلْوَال نـََفَر ِمن ُكلِّ ﴿َوَما َكاَن اْلُمْؤِمُنوَن لِيَنِفُروْا َكآفًَّة فـََلْوَال نـََفَر ِمن ُكلِّ : : : : ، فمن القرآن قوله تعاىل، فمن القرآن قوله تعاىل، فمن القرآن قوله تعاىل، فمن القرآن قوله تعاىلفرضية االجتهاد وضرورته �بتة بنصوص القرآن والسنة واإلمجاعفرضية االجتهاد وضرورته �بتة بنصوص القرآن والسنة واإلمجاعفرضية االجتهاد وضرورته �بتة بنصوص القرآن والسنة واإلمجاعفرضية االجتهاد وضرورته �بتة بنصوص القرآن والسنة واإلمجاع
ُهْم طَآئَِفٌة لِّيَـتَـَفقَُّهوْا ِيف الدِّيِن َولِيُنِذُروْا قـَْوَمُهْم ِإَذا َرَجُعوْا إِلَْيِهْم َلَعلَُّهْم  نـْ ُهْم طَآئَِفٌة لِّيَـتَـَفقَُّهوْا ِيف الدِّيِن َولِيُنِذُروْا قـَْوَمُهْم ِإَذا َرَجُعوْا إِلَْيِهْم َلَعلَُّهْم ِفْرَقٍة مِّ نـْ ُهْم طَآئَِفٌة لِّيَـتَـَفقَُّهوْا ِيف الدِّيِن َولِيُنِذُروْا قـَْوَمُهْم ِإَذا َرَجُعوْا إِلَْيِهْم َلَعلَُّهْم ِفْرَقٍة مِّ نـْ ُهْم طَآئَِفٌة لِّيَـتَـَفقَُّهوْا ِيف الدِّيِن َولِيُنِذُروْا قـَْوَمُهْم ِإَذا َرَجُعوْا إِلَْيِهْم َلَعلَُّهْم ِفْرَقٍة مِّ نـْ ِإَذا َحَكَم اْحلَاِكُم فَاْجتَـَهَد ُمثَّ َأَصاَب فـَلَهُ ِإَذا َحَكَم اْحلَاِكُم فَاْجتَـَهَد ُمثَّ َأَصاَب فـَلَهُ ِإَذا َحَكَم اْحلَاِكُم فَاْجتَـَهَد ُمثَّ َأَصاَب فـَلَهُ ِإَذا َحَكَم اْحلَاِكُم فَاْجتَـَهَد ُمثَّ َأَصاَب فـَلَهُ »»»»: : : : ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصَحيَْذُروَن﴾، ومن السنة قوله َحيَْذُروَن﴾، ومن السنة قوله َحيَْذُروَن﴾، ومن السنة قوله َحيَْذُروَن﴾، ومن السنة قوله ِفْرَقٍة مِّ

        ....»»»»َأْجرَاِن، َوِإَذا َحَكَم فَاْجتَـَهَد ُمثَّ أَْخطَأَ فـََلُه َأْجرٌ َأْجرَاِن، َوِإَذا َحَكَم فَاْجتَـَهَد ُمثَّ أَْخطَأَ فـََلُه َأْجرٌ َأْجرَاِن، َوِإَذا َحَكَم فَاْجتَـَهَد ُمثَّ أَْخطَأَ فـََلُه َأْجرٌ َأْجرَاِن، َوِإَذا َحَكَم فَاْجتَـَهَد ُمثَّ أَْخطَأَ فـََلُه َأْجرٌ 
أما يف أما يف أما يف أما يف     االجتهاد،االجتهاد،االجتهاد،االجتهاد،    ة إذا مل يوجد غري هذاة إذا مل يوجد غري هذاة إذا مل يوجد غري هذاة إذا مل يوجد غري هذاوكل من ال يستطيع االجتهاد بنفسه وخاصوكل من ال يستطيع االجتهاد بنفسه وخاصوكل من ال يستطيع االجتهاد بنفسه وخاصوكل من ال يستطيع االجتهاد بنفسه وخاص    ،،،،وتعترب أحكام اتهدين أحكاما شرعية ملزمة ألصحاgاوتعترب أحكام اتهدين أحكاما شرعية ملزمة ألصحاgاوتعترب أحكام اتهدين أحكاما شرعية ملزمة ألصحاgاوتعترب أحكام اتهدين أحكاما شرعية ملزمة ألصحاgا

    ....يجب أن ال خيرج يف اختياره عنهايجب أن ال خيرج يف اختياره عنهايجب أن ال خيرج يف اختياره عنهايجب أن ال خيرج يف اختياره عنهاحالة تعدد االجتهادات فحالة تعدد االجتهادات فحالة تعدد االجتهادات فحالة تعدد االجتهادات ف
        : : : : مقاصد االجتهادمقاصد االجتهادمقاصد االجتهادمقاصد االجتهاد    - - - -     4444
إذ الشريعة جاءت °صول �بتة تتميز ¯لسعة واملرونة، لتواكب احلياة ومستجدا�ا يف كل العصور وإىل إذ الشريعة جاءت °صول �بتة تتميز ¯لسعة واملرونة، لتواكب احلياة ومستجدا�ا يف كل العصور وإىل إذ الشريعة جاءت °صول �بتة تتميز ¯لسعة واملرونة، لتواكب احلياة ومستجدا�ا يف كل العصور وإىل إذ الشريعة جاءت °صول �بتة تتميز ¯لسعة واملرونة، لتواكب احلياة ومستجدا�ا يف كل العصور وإىل     ::::خلود الشريعة اإلسالمية وعامليتهاخلود الشريعة اإلسالمية وعامليتهاخلود الشريعة اإلسالمية وعامليتهاخلود الشريعة اإلسالمية وعامليتها �

        ....قيام الساعةقيام الساعةقيام الساعةقيام الساعة
        ....فباالجتهاد يتحقق تنريل مراد هللا تعاىل على الواقع اإلنساين، ويصري متفاعال °وامر الوحيفباالجتهاد يتحقق تنريل مراد هللا تعاىل على الواقع اإلنساين، ويصري متفاعال °وامر الوحيفباالجتهاد يتحقق تنريل مراد هللا تعاىل على الواقع اإلنساين، ويصري متفاعال °وامر الوحيفباالجتهاد يتحقق تنريل مراد هللا تعاىل على الواقع اإلنساين، ويصري متفاعال °وامر الوحي    ::::قيومية الدين اإلسالميقيومية الدين اإلسالميقيومية الدين اإلسالميقيومية الدين اإلسالمي �
هاد يسعى هاد يسعى هاد يسعى هاد يسعى ، إذ أن االجت، إذ أن االجت، إذ أن االجت، إذ أن االجت))))الدين، النفس، العقل، العرض، واملالالدين، النفس، العقل، العرض، واملالالدين، النفس، العقل، العرض، واملالالدين، النفس، العقل، العرض، واملال((((وذلك حبفظ املقاصد الضرورية يف اإلسالم وذلك حبفظ املقاصد الضرورية يف اإلسالم وذلك حبفظ املقاصد الضرورية يف اإلسالم وذلك حبفظ املقاصد الضرورية يف اإلسالم     ::::حتقيق العدالة وضمان احلقوقحتقيق العدالة وضمان احلقوقحتقيق العدالة وضمان احلقوقحتقيق العدالة وضمان احلقوق �

        ....احلرج عنهماحلرج عنهماحلرج عنهماحلرج عنهمو و و و     إىل حتقيق مصاحل الناس، وحاجا�م، ودفع الضررإىل حتقيق مصاحل الناس، وحاجا�م، ودفع الضررإىل حتقيق مصاحل الناس، وحاجا�م، ودفع الضررإىل حتقيق مصاحل الناس، وحاجا�م، ودفع الضرر
IIIIIIII    ––––    جماالت االجتهاد واسعة وأمناط ممارسته متعددةجماالت االجتهاد واسعة وأمناط ممارسته متعددةجماالت االجتهاد واسعة وأمناط ممارسته متعددةجماالت االجتهاد واسعة وأمناط ممارسته متعددة::::    

        ::::سعة فضاء االجتهاد وجماالتهسعة فضاء االجتهاد وجماالتهسعة فضاء االجتهاد وجماالتهسعة فضاء االجتهاد وجماالته    - - - -     1111
القضاq القضاq القضاq القضاq االجتهاد يعم كل جماالت احلياة الفكرية واملعرفية والسلوكية وغريها، إال أن جمال الفقه والتشريع هو األهم من ذلك كله، نظرا لكثرة االجتهاد يعم كل جماالت احلياة الفكرية واملعرفية والسلوكية وغريها، إال أن جمال الفقه والتشريع هو األهم من ذلك كله، نظرا لكثرة االجتهاد يعم كل جماالت احلياة الفكرية واملعرفية والسلوكية وغريها، إال أن جمال الفقه والتشريع هو األهم من ذلك كله، نظرا لكثرة االجتهاد يعم كل جماالت احلياة الفكرية واملعرفية والسلوكية وغريها، إال أن جمال الفقه والتشريع هو األهم من ذلك كله، نظرا لكثرة 

        ....حيتاج املسلمون إىل معرفة حكمها الشرعيحيتاج املسلمون إىل معرفة حكمها الشرعيحيتاج املسلمون إىل معرفة حكمها الشرعيحيتاج املسلمون إىل معرفة حكمها الشرعيوالنوازل واملستجدات اليت والنوازل واملستجدات اليت والنوازل واملستجدات اليت والنوازل واملستجدات اليت 
        ::::ما جيوز فيه االجتهاد وما ال جيوزما جيوز فيه االجتهاد وما ال جيوزما جيوز فيه االجتهاد وما ال جيوزما جيوز فيه االجتهاد وما ال جيوز    - - - -     2222

    كل قضية أو واقعة مل يرد فيها نص أصال، أو ورد فيها دليل ظين الورود أو ظين الداللة، أو مها معا، فمجال االجتهاد فيها مفتوح أل¸اكل قضية أو واقعة مل يرد فيها نص أصال، أو ورد فيها دليل ظين الورود أو ظين الداللة، أو مها معا، فمجال االجتهاد فيها مفتوح أل¸اكل قضية أو واقعة مل يرد فيها نص أصال، أو ورد فيها دليل ظين الورود أو ظين الداللة، أو مها معا، فمجال االجتهاد فيها مفتوح أل¸اكل قضية أو واقعة مل يرد فيها نص أصال، أو ورد فيها دليل ظين الورود أو ظين الداللة، أو مها معا، فمجال االجتهاد فيها مفتوح أل¸ا
    ،،،،ألصل الشريعة والدين، وهنا ال جيوز ºثيم أو تكفري اتهد املخالف يف مثل هذه القضاqألصل الشريعة والدين، وهنا ال جيوز ºثيم أو تكفري اتهد املخالف يف مثل هذه القضاqألصل الشريعة والدين، وهنا ال جيوز ºثيم أو تكفري اتهد املخالف يف مثل هذه القضاqألصل الشريعة والدين، وهنا ال جيوز ºثيم أو تكفري اتهد املخالف يف مثل هذه القضاqتتعلق جبزئيات وتفاصيل ال ينتج عن االختالف فيها إبطال تتعلق جبزئيات وتفاصيل ال ينتج عن االختالف فيها إبطال تتعلق جبزئيات وتفاصيل ال ينتج عن االختالف فيها إبطال تتعلق جبزئيات وتفاصيل ال ينتج عن االختالف فيها إبطال 

أما ما دل على حكمه نص قطعي الثبوت والداللة فإنه أما ما دل على حكمه نص قطعي الثبوت والداللة فإنه أما ما دل على حكمه نص قطعي الثبوت والداللة فإنه أما ما دل على حكمه نص قطعي الثبوت والداللة فإنه ر القطعيات من أصول الدين والعمل، ر القطعيات من أصول الدين والعمل، ر القطعيات من أصول الدين والعمل، ر القطعيات من أصول الدين والعمل، خبالف من أنكخبالف من أنكخبالف من أنكخبالف من أنكع جعلها كذلك رمحة وتوسعة، ع جعلها كذلك رمحة وتوسعة، ع جعلها كذلك رمحة وتوسعة، ع جعلها كذلك رمحة وتوسعة، ألن املشر ألن املشر ألن املشر ألن املشر 
    اإلميان ¯½ والبعث واجلزاء،اإلميان ¯½ والبعث واجلزاء،اإلميان ¯½ والبعث واجلزاء،اإلميان ¯½ والبعث واجلزاء،: : : : مثلمثلمثلمثل    ،،،،واالجتهاد فيها يؤدي إىل إبطال أصل الدينواالجتهاد فيها يؤدي إىل إبطال أصل الدينواالجتهاد فيها يؤدي إىل إبطال أصل الدينواالجتهاد فيها يؤدي إىل إبطال أصل الدينل الدين وثوابته، ل الدين وثوابته، ل الدين وثوابته، ل الدين وثوابته، جمال لالجتهاد فيه °ي حال، ألنه ميثل أصو جمال لالجتهاد فيه °ي حال، ألنه ميثل أصو جمال لالجتهاد فيه °ي حال، ألنه ميثل أصو جمال لالجتهاد فيه °ي حال، ألنه ميثل أصو     الالالال

        ............وحرمة ال̄ر واخلمر وحرمة ال̄ر واخلمر وحرمة ال̄ر واخلمر وحرمة ال̄ر واخلمر     ،،،،ة الصالة والزكاة، وقسمة املواريثة الصالة والزكاة، وقسمة املواريثة الصالة والزكاة، وقسمة املواريثة الصالة والزكاة، وقسمة املواريثوفرضيوفرضيوفرضيوفرضي
        ::::أقسام االجتهاد جبوانبه املتعددةأقسام االجتهاد جبوانبه املتعددةأقسام االجتهاد جبوانبه املتعددةأقسام االجتهاد جبوانبه املتعددة    - - - -     3333

        ::::ينقسم إىلينقسم إىلينقسم إىلينقسم إىل    ،،،،من حيث التجزؤ وعدمهمن حيث التجزؤ وعدمهمن حيث التجزؤ وعدمهمن حيث التجزؤ وعدمه
        ....ويكون من العامل املتخصص يف بعض األبواب أو القضاq أو املسائل فقط دون غريهاويكون من العامل املتخصص يف بعض األبواب أو القضاq أو املسائل فقط دون غريهاويكون من العامل املتخصص يف بعض األبواب أو القضاq أو املسائل فقط دون غريهاويكون من العامل املتخصص يف بعض األبواب أو القضاq أو املسائل فقط دون غريها    ::::االجتهاد اجلزئياالجتهاد اجلزئياالجتهاد اجلزئياالجتهاد اجلزئي �
        ....وهو بلوغه رتبة االجتهاد يف سائر األحكام الشرعيةوهو بلوغه رتبة االجتهاد يف سائر األحكام الشرعيةوهو بلوغه رتبة االجتهاد يف سائر األحكام الشرعيةوهو بلوغه رتبة االجتهاد يف سائر األحكام الشرعية    ::::االجتهاد الكلياالجتهاد الكلياالجتهاد الكلياالجتهاد الكلي �

        ....ويف كل منهما جيب أن يتوفر اتهد على امللكة العلمية العامةويف كل منهما جيب أن يتوفر اتهد على امللكة العلمية العامةويف كل منهما جيب أن يتوفر اتهد على امللكة العلمية العامةويف كل منهما جيب أن يتوفر اتهد على امللكة العلمية العامة
        ::::ومن حيث اإلطالق واالنضباط °صول أحد املذاهب، ينقسم إىلومن حيث اإلطالق واالنضباط °صول أحد املذاهب، ينقسم إىلومن حيث اإلطالق واالنضباط °صول أحد املذاهب، ينقسم إىلومن حيث اإلطالق واالنضباط °صول أحد املذاهب، ينقسم إىل

        ....وهو املعتمد على علمه ومداركه يف االستنباطوهو املعتمد على علمه ومداركه يف االستنباطوهو املعتمد على علمه ومداركه يف االستنباطوهو املعتمد على علمه ومداركه يف االستنباط    ::::جمتهد مطلقجمتهد مطلقجمتهد مطلقجمتهد مطلق �
        ....وهو امللتزم °صول ومسالك االستدالل ألحد األئمة اتهدين املعروفنيوهو امللتزم °صول ومسالك االستدالل ألحد األئمة اتهدين املعروفنيوهو امللتزم °صول ومسالك االستدالل ألحد األئمة اتهدين املعروفنيوهو امللتزم °صول ومسالك االستدالل ألحد األئمة اتهدين املعروفني    ):):):):منتسبمنتسبمنتسبمنتسب((((جمتهد مذهب جمتهد مذهب جمتهد مذهب جمتهد مذهب  �

        ::::ومن حيث جدة االجتهاد وعدمه، ينقسم إىلومن حيث جدة االجتهاد وعدمه، ينقسم إىلومن حيث جدة االجتهاد وعدمه، ينقسم إىلومن حيث جدة االجتهاد وعدمه، ينقسم إىل
        ....وهو استنباط اتهد حلكم جديد مل يسبق إليه يف مسألة ما، وهذا يغلب يف القضاq املستجدةوهو استنباط اتهد حلكم جديد مل يسبق إليه يف مسألة ما، وهذا يغلب يف القضاq املستجدةوهو استنباط اتهد حلكم جديد مل يسبق إليه يف مسألة ما، وهذا يغلب يف القضاq املستجدةوهو استنباط اتهد حلكم جديد مل يسبق إليه يف مسألة ما، وهذا يغلب يف القضاq املستجدة    ::::االجتهاد االنشائياالجتهاد االنشائياالجتهاد االنشائياالجتهاد االنشائي �
        ....وهو اختيار وترجيح رأي من بني اآلراء املنقولة عن السابقنيوهو اختيار وترجيح رأي من بني اآلراء املنقولة عن السابقنيوهو اختيار وترجيح رأي من بني اآلراء املنقولة عن السابقنيوهو اختيار وترجيح رأي من بني اآلراء املنقولة عن السابقني    ::::االجتهاد االنتقائياالجتهاد االنتقائياالجتهاد االنتقائياالجتهاد االنتقائي �

        ::::ومن حيث اجلهة املصدرة لالجتهاد، ينقسم إىلومن حيث اجلهة املصدرة لالجتهاد، ينقسم إىلومن حيث اجلهة املصدرة لالجتهاد، ينقسم إىلومن حيث اجلهة املصدرة لالجتهاد، ينقسم إىل
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        ....وهو الصادر عن جمتهد واحدوهو الصادر عن جمتهد واحدوهو الصادر عن جمتهد واحدوهو الصادر عن جمتهد واحد    ::::االجتهاد الفردياالجتهاد الفردياالجتهاد الفردياالجتهاد الفردي �
وهو الصادر عن مجاعة من اتهدين، وهذا النوع له أمهيته الكربى خاصة يف هذا العصر للخروج ¯ألمة من البلبلة وهو الصادر عن مجاعة من اتهدين، وهذا النوع له أمهيته الكربى خاصة يف هذا العصر للخروج ¯ألمة من البلبلة وهو الصادر عن مجاعة من اتهدين، وهذا النوع له أمهيته الكربى خاصة يف هذا العصر للخروج ¯ألمة من البلبلة وهو الصادر عن مجاعة من اتهدين، وهذا النوع له أمهيته الكربى خاصة يف هذا العصر للخروج ¯ألمة من البلبلة     ::::تهاد اجلماعيتهاد اجلماعيتهاد اجلماعيتهاد اجلماعياالجاالجاالجاالج �

    ....الفكرية وحالة التخاذل الثقايف الذي تعاين منهالفكرية وحالة التخاذل الثقايف الذي تعاين منهالفكرية وحالة التخاذل الثقايف الذي تعاين منهالفكرية وحالة التخاذل الثقايف الذي تعاين منه
IIIIIIIIIIII    ––––    شروط االجتهاد وضوابطهشروط االجتهاد وضوابطهشروط االجتهاد وضوابطهشروط االجتهاد وضوابطه::::        

        ::::شروط قبول االجتهادشروط قبول االجتهادشروط قبول االجتهادشروط قبول االجتهاد    - - - -     1111
    ....فال عربة ¯جتهاد غري املسلم لعدم أهليته وعدم الثقة يف اجتهاداتهفال عربة ¯جتهاد غري املسلم لعدم أهليته وعدم الثقة يف اجتهاداتهفال عربة ¯جتهاد غري املسلم لعدم أهليته وعدم الثقة يف اجتهاداتهفال عربة ¯جتهاد غري املسلم لعدم أهليته وعدم الثقة يف اجتهاداته    ::::اإلسالماإلسالماإلسالماإلسالم �
        ....¯عتباره مناط اإلدراك والتمييز والوعي¯عتباره مناط اإلدراك والتمييز والوعي¯عتباره مناط اإلدراك والتمييز والوعي¯عتباره مناط اإلدراك والتمييز والوعي    ::::التكليفالتكليفالتكليفالتكليف �
        ....وهي ملكة حتمل صاحبها على التقوى واجتناب األدÁس، وخوارم املروءةوهي ملكة حتمل صاحبها على التقوى واجتناب األدÁس، وخوارم املروءةوهي ملكة حتمل صاحبها على التقوى واجتناب األدÁس، وخوارم املروءةوهي ملكة حتمل صاحبها على التقوى واجتناب األدÁس، وخوارم املروءة    ::::العدالةالعدالةالعدالةالعدالة �

        ::::شروط صحة االجتهادشروط صحة االجتهادشروط صحة االجتهادشروط صحة االجتهاد    - - - -     2222
        ....gا، وطرق االستنباطgا، وطرق االستنباطgا، وطرق االستنباطgا، وطرق االستنباط    العلم ¯لقرآن الكرمي وأحكامه الشرعية اليت جاءالعلم ¯لقرآن الكرمي وأحكامه الشرعية اليت جاءالعلم ¯لقرآن الكرمي وأحكامه الشرعية اليت جاءالعلم ¯لقرآن الكرمي وأحكامه الشرعية اليت جاء �
ألحكام الشرعية الواردة gا � ألحكام الشرعية الواردة gاالعلم ¯لسنة النبوية الشريفة واإلملام gا ̄و ألحكام الشرعية الواردة gاالعلم ¯لسنة النبوية الشريفة واإلملام gا ̄و ألحكام الشرعية الواردة gاالعلم ¯لسنة النبوية الشريفة واإلملام gا ̄و         ....العلم ¯لسنة النبوية الشريفة واإلملام gا ̄و
ا وطرق دالالت عبارا�ا ¯عتبارها أداة فهم الوحيني � ا وطرق دالالت عبارا�ا ¯عتبارها أداة فهم الوحينيالعلم ¯للغة العربية وفن̧و ا وطرق دالالت عبارا�ا ¯عتبارها أداة فهم الوحينيالعلم ¯للغة العربية وفن̧و ا وطرق دالالت عبارا�ا ¯عتبارها أداة فهم الوحينيالعلم ¯للغة العربية وفن̧و         ....العلم ¯للغة العربية وفن̧و
        ....العلم °صول الفقه ليصبح عاملا مبدرك األحكام الشرعيةالعلم °صول الفقه ليصبح عاملا مبدرك األحكام الشرعيةالعلم °صول الفقه ليصبح عاملا مبدرك األحكام الشرعيةالعلم °صول الفقه ليصبح عاملا مبدرك األحكام الشرعية �
        ....مجلة وتفصيال، فبواسطتها يكون التنزيل والفهم الصحيحمجلة وتفصيال، فبواسطتها يكون التنزيل والفهم الصحيحمجلة وتفصيال، فبواسطتها يكون التنزيل والفهم الصحيحمجلة وتفصيال، فبواسطتها يكون التنزيل والفهم الصحيح    العلم مبقاصد الشريعة اإلسالميةالعلم مبقاصد الشريعة اإلسالميةالعلم مبقاصد الشريعة اإلسالميةالعلم مبقاصد الشريعة اإلسالمية �
        ....العلم بقواعد الفقه الكلية الكتساب ملكة فهم قصد الشارعالعلم بقواعد الفقه الكلية الكتساب ملكة فهم قصد الشارعالعلم بقواعد الفقه الكلية الكتساب ملكة فهم قصد الشارعالعلم بقواعد الفقه الكلية الكتساب ملكة فهم قصد الشارع �
        ....العلم مبواقع اإلمجاع حىت ال جيتهد أو يفيت خبالفهالعلم مبواقع اإلمجاع حىت ال جيتهد أو يفيت خبالفهالعلم مبواقع اإلمجاع حىت ال جيتهد أو يفيت خبالفهالعلم مبواقع اإلمجاع حىت ال جيتهد أو يفيت خبالفه �
        ............العلم °حوال وواقع العصر الذي يعيش فيه، لتكييف الوقائع اتهد فيها مع ذلك العلم °حوال وواقع العصر الذي يعيش فيه، لتكييف الوقائع اتهد فيها مع ذلك العلم °حوال وواقع العصر الذي يعيش فيه، لتكييف الوقائع اتهد فيها مع ذلك العلم °حوال وواقع العصر الذي يعيش فيه، لتكييف الوقائع اتهد فيها مع ذلك  �
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