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ور لدكتايتناول البحث الفكرة التي يدعو إليها علم من أعالم اإلسالم 
 راءهمحمد إقبال حول تجديد التفكير الديني في اإلسالم حيث يبين فيها آ

وهي  مية،وتأمالته عن جملة من القضايا والمشاكل التي تمر بها األمة اإلسال

مية سالد لألمة اإلتتمحور في األزمة الفكرية والروحية. يرى إقبال أنه ال ب
د، من النهوض من نومهم العميق وإعادة بناء الحضارة اإلسالمية من جدي

 ل منويتحقق هذا األمل المنشود عن طريق االجتهاد الذي كان الرعيل األو

لذي اتهاد االجإن فقهاء الشريعة يطبقونه في حياتهم مع انتشار دولة اإلسالم. 
في  لكاملاأي االجتهاد الذي يعطي الحق  قهو االجتهاد المطل إقبال يدعو إليه

أو  بمفهوم آخر االجتهاد الجماعي الذي ال يتحدد بحدود فكرية ،التشريع

 ينيادمذهبية معينة من الفقه لكنه يجمع كل القدرات والمهارات والمعارف 
د وفكريا للوصول إلى ما يحقق مصلحة األمة اإلسالمية بمراعاة القواع

 ا علم أصول الفقه. والضوابط التي يحدده

 : الفكرة، التجديد، إقبال، االجتهاد، مصلحة الكلمات المفتاحية
  

 خلفية البحث .أ

من المحاوالت المهمة التي فتحت اآلفاق الجديدة عن تجديد التفكير 
الديني في اإلسالم هي ما قام به علم من أعالم اإلسالم محمد إقبال حيث جاء 

إذ كانت األمة اإلسالمية بحاجة إلى رجال  ،بفكرة اإلصالح والتجديد في وقته

يفسر يوقظون هممهم ويعيدون بناء منهج التفكير الديني اإلسالمي من جديد. 
التجديد هو إقبال المفكر المسلم رضوان السيد أن نوع التجديد الذي يعني به 

الروحي، وذلك للخروج من ثالث جهات: لجهة الخروج من التقليد، ولجهة 

  .3القرآن الكريم، ولجهة الفهم اآلخر للعالقة بين الدين والعلم إعادة قراءة
ألمة ها امن دوافع تبنيه لهذه الفكرة هي الحالة المريرة التي عاشت في

ورة صاإلسالمية، وذلك بعد سقوط الدولة العثمانية، الحدث الذي غير معه 

ضر حاالعالم اإلسالمي بأكمله، وفتح حوارا بين العلماء والمفكرين حول 
جزأ العالم اإلسالمي ومستقبله، بجانب أنه وجد العالم اإلسالمي أصبح م

 . ومفككاً بين أجزائه
د لتقلياكان المسلمون يعانون من أمرين اثنين: سيطرة وفي الهند مثال 

ينهم بيما وقد اختلفوا خالفا شديدا ف ،المذهبي، وسيطرة االستعمار البريطاني

أن  بمعنى ال مقتنعا أن األمرين مترابطان،وكان إقب ،سبل الخروج منهفي 
 بالإق يحاول، وعلى هذا الخروج من االستعمار يتطلب الخروج على التقليد

 .الجمع بين النهوض السياسي والنهوض العلمي
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حاول إقبال أن يشرح العالقة بين العصر الذي تمر بها األمة 
 نموالزدهار والاإلسالمية ذاك اليوم والعالم الحديث، حيث شاهد عوامل ا

 والتطور في الغرب وبالعكس شاهد عوامل الجمود والخمول والتدهور في

مي الشرق، ورأى التفاوت القائم بين الشرق والغرب وبين العالم اإلسال
 .والغربي

يقة رأى إقبال التباين الجلي بين واقع المسلمين وحق من جانب آخر

عة لرائجدانه بتلك الصورة ادينهم، لقد كان إقبال يحتفظ في أعماق فكره وو
ؤالء رى هيلإلسالم التي ال يرى فيها التخلف وال الجمود وال االنحطاط بينما 

 المسلمين الذين أخذوا بشكليات هذا الدين في أحط درجات االنحطاط. 

ن أن هناك عنصرا جيدا أدرك إقباللمعايشته مع الغرب مدة طويلة 
بفضل  علميول عبارة عن حركة التقدم المتباينان لبنيان الحضارة الغربية، األ

راع الختالمناهج العلمية الحديثة والجهود المتواصلة لإلبداع واالبتكار وا

 بارةوالكشف من أجل السيطرة على الطبيعة وتسخير نظام الكون، والثاني ع
 اديةعن النزعة اإلمبرالية والمادية بما لها من التفرقة العنصرية والم

ارعة في نفوس إنسان الغرب قد تمثل له كل ذلك في واإللحادية المتص

 االستعمار الغربي.  
دد له ية حوهذا التفريق بين العنصرين المتباينين لبنيان الحضارة الغرب

أي  قبل الطريق لمحاولته التجديدية، فهو يؤمن أصال بذاتية اإلسالم وتفوقه

ة لية الكاملأن اإلسالم قادر على أن يزود المسلم بالفعاشيء حيث يرى 
 ة منلالعتراف بالواقع والسيطرة عليه بدون تخلف أو تقليد للغرب في نزع

فكير د بتنزعاتها األخالقية أو لمذهب من مذاهبها االجتماعية عن طريق التزو

همة معميق، واالستفادة من التجارب الجديدة، واإلقدام بشجاعة في إتمام 
  .التجديد

 وعيةالعلم ومناهجه ونتائجه الموض وفي نفس الوقت هو يؤمن بعبقرية

قد  التي هي من نتائج جهود مشتركة لإلنسانية جمعاء ألن المسلمين أيضا
ة ساهموا مساهمة ملموسة في تطور هذه العلوم بل إن النتائج الموضوعي

   لبحوث المسلمين العلمية هي التي كانت نواة لحضارة الغرب الحديثة.
هي كما من أجلها لغاية التي جاءت الفكرة الفكرة التي يتبناها إقبال وا

يقول: "بناء الفلسفة الدينية اإلسالمية بناء جديداً، آخذاً بعين االعتبار المأثور 

من فلسفة اإلسالم، إلى جانب ما جرى على المعرفة اإلنسانية من تطور في 
 . 4نواحيها المختلفة"
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هذه التأمالت أثارها إقبال في كتابه "تجديد التفكير الديني في  
اإلسالم" والذي هو عبارة عن ست محاضرات، ألقاها إقبال باللغة 

م، تلبية لطلب الجمعية اإلسالمية في 1929 -م 1928االنجليزية، ما بين سنة 

عناوين هذه مدراس وأكملها في مدينتي حيدر أباد وعليكرة بالهند. و
( البرهان الفلسفي على 2( المعرفة والرياضة البدنية )1اضرات هي: )المح

( روح الثقافة 4( األلوهية ومعنى الصالة )3ظهور التجربة الدينية )

 ( هل الدين أمر ممكن؟. 6( مبدأ الحركة في بناء اإلسالم )5اإلسالمية )
قد يعتبر الكتاب أكبر نتاج فكري تركه محمد إقبال لألمة اإلسالمية، و 

اشتهر به كثيرا، ويكسب الكتاب اهتماما يفوق بصورة ال تقارن رسالته لنيل 

درجة الدكتوراة في الفلسفة التي حصل عليها من جامعة ميونخ بألمانيا سنة 
 م، وكانت بعنوان "ازدهار علم ميتافيزيقا في إيران". 1908

فكير ال شك أن محمد إقبال في كتابه هذا دعى األمة اإلسالمية إلى الت

في الدين اإلسالمي من جديد. ويجدر بالذكر أنه قد تناول فيه تلك 
الموضوعات بالبحث الدقيق والدراسة العميقة في ضوء المعارف اإلسالمية 

والفلسفة الحديثة، وفتح أبواب التفكير في اإلسالم أمام المفكرين والدارسين 

األفكار والتأمالت  المعاصرين له ومن جاءوا بعده، وباختصار أن الكتاب يقدم
التي طرحها إقبال حول العالقة بين الفلسفة والدين، والعالقة بين العلم والدين، 

 ومكانة الدين في العالم الحديث، وهل أن الدين أمر ممكن؟   

من الموضوعات المهمة التي أثارها إقبال في كتابه هوو موضووع مبودأ 
فكوواره حووول االجتهوواد الووذي الحركووة فووي بنوواء اإلسووالم حيووث بووين فيووه آراءه وأ

، وكمووا هووو معلوووم أنووه أموور توواريخي ثابووت بالوقووائع أهملتووه األمووة اإلسووالمية

الكتوب الفقهيوة العديودة التوي ألفهوا أيودت وقوعوه واألحداث التي ال جودال فيهوا، 
وهوي ، علماء المسلمين عبر القورون الطويلوة التوي تتمثول فوي الموذاهب الفقهيوة

يول األول مون فقهواء الشوريعة موع انتشوار دولوة قبل كول شويء نشوأت عنود الرع

، وبهذا ال شك أن فكرة االجتهاد تقوم فوي جوهرهوا علوى األسوس التوي اإلسالم
  .وردت في القرآن الكريم والحديث الشريف

بعد أن أخذ يتساءل: ما الخلول فوي طرح محمد إقبال موضوع االجتهاد 
كريووة والتاريخيووة التووي الفكوور الووديني اإلسووالمي؟ ومووا العواموول واألسووباب الف

أوصلت العالم اإلسالمي إلى حالة الركود والجمود؟ ويتساءل أخيرا عون مبودأ 

 الحركة في بناء نظام اإلسالم، وهل أن شريعة اإلسالم قابلة للتطور؟ 
بعد البحث عن العوامل واألسباب التي أدت األمة اإلسالمية إلى هذه 

بد لألمة اإلسالمية من النهوض نه ال الحالة المريرة توصل إقبال إلى نتيجة بأ

بمهمة التجديد في التفكير الديني لإلسالم، واالجتهاد هو الخيار الوحيد لإلجابة 
على التساؤالت السابقة ذكرها, ذلك ألن أحوال العالم اإلسالمي في نظر إقبال 



قد تغيرت بصورة جذرية في عصره، مما أوجب الحاجة من جديد إلى 
 االجتهاد. 

يوودا علووى هووذا المعنووى يقووول القرضوواوي: موون ضوورورات االجتهوواد وتأك

اليوووم أنووه يواجووه ويعووالج ويواكووب التغيوور الهائوول فووي الصووناعة والتكنولوجيووا، 
فعصوورنا خاصووة أحوووج إلووى االجتهوواد موون غيووره موون العصووور نسووبة للتطووور 

الموووذهل الوووذي واكوووب الحيووواة االجتماعيوووة بعووود االنقوووالب الصوووناعي والتطوووور 

والتواصل المادي العالمي الذي خلق عالما موحدا متواصوال كأنوه  التكنولوجي
 .5قرية صغيرة

ستها درا إذن إن فكرة االجتهاد الذي ينادي به إقبال من األهمية بمكان

ة إحياء الشريعة والقيم اإلسالميهو  هالهدف من ألنفي وقتنا الحاضر 
صلة إال في ال هذا ال يتحققووالخروج من التخلف العلمي والضعف المادي، 

 .حديثةنية الالتقالخبرة العلمية والعلمية المتينة بين الخبرة العلمية التشريعية و

ي التت االجتهاد الذي نشده محمد إقبال لمواجهة التحديا دور أهميةوتزداد 
صر ع التي تعرف بأنهابعض الدول اإلسالمية المتمثلة بالعولمة عانيها ت

ات، العالمي بواسطة شبكات االتصال والمعلوماالنفتاح و ةالعلمي ةالثور

 ةواالقتصادي ةوعصر التطور السريع في مختلف المجاالت االجتماعي
 ة والثقافية وغيرها. والعسكري

م األحكا أدرك إقبال هذه القوة التي تمتع بها عملية االجتهاد في استنباط

ة اإلسوالمي الشرعية، وكان مجربا فعال في العصور الذهبية حيوث كانوت األموة
ي ، مثله فأن االجتهاد هو القوة المحركة في اإلسالم إقبال إذ يرىتسود العالم، 

وة قووذلووك مثوول القوووة التووي تحوورك السوويارة، فالسوويارة ال تتحوورك مووا لووم تكوون لهووا 

 .تحركها

 
 أهمية موضوع البحث .ب

 تبرز أهمية الموضوع في الوجوه اآلتية: 

 ة منلمواجهة التحديات الحديثة في كل نواحي حياة اإلنسان ولالستفاد -1

 مية. إلسالاإلبتكارات واالختراعات الحديثة بدون ترك قيد أنملة من الشريعة ا
لة منز بعث شعور االعتزاز إلى األمة اإلسالمية بأن الشريعة اإلسالمية -2

ك من الضياع والهالمن عند هللا عز وجل، وهو يتكفل بحفظ هذه الشريعة 

  وذلك بإعطائه لها صفة المرونة والتجدد والصالحية لكل زمان ومكان.

                                                             
، 2، بيروت: المكتب اإلسالمي، طاالجتهاد المعاصر بين االنضباط واالنفراطالقرضاوي، يوسف.   5

 .17م، ص1998



التعرف على ما بذله علماء المسلمين من جهد عبر القرون تجاه ذلك  -3
 التراث الضخم من التفكير الفقهي الذي يتمثل في المذاهب الفقهية. 

 

 . أسئلة البحثج

ا دور االجتهاد في فهم الواقع يجيب الباحث على سؤال محدد وهو م

عند محمد إقبال؟ ويتفرع عن هذا السؤال الكبير مجمموعة من األسئلة، منها: 

( ما معالم االجتهاد عند محمد 2( ما مفهوم االجتهاد عند محمد إقبال؟ )1)
 ة االجتهادضرورما  (4) ة االجتهاد عند محمد إقبال؟مرجعيما  (3إقبال؟ )

عند محمد  في فهم الواقع االجتهاد دورما  (5) بال؟عند محمد إق الحضارية

 .إقبال؟

 البحث أهداف . د

في التعرف على األشياء اآلتية:  بحثتحدد أهداف التوفي ضوء ذلك 

 (3( معالم االجتهاد عند محمد إقبال )2( مفهوم االجتهاد عند محمد إقبال )1)
عند  الحضارية ة االجتهادضرور (4) ة االجتهاد عند محمد إقبالمرجعي

 .عند محمد إقبال في فهم الواقع االجتهاد دور (5) محمد إقبال

 

  منهج البحثه. 

يعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي المعتمد على األسلوب 

المكتبي في جمع البيانات مستفيدا في ذلك من نتائج البحوث والكتابات 
 مفهوموالدراسات السابقة التي تم نشرها في حقل هذه الدراسة لتعرف 

 ،وضرورته الحضارية ومعالمه، ومرجعيته، االجتهاد عند محمد إقبال،

 ي فهم الواقع.ودوره ف
بالرجوع إلى المصادر بحث ال اهتم هذيوفي سبيل التوصل إلى ذلك 

كتب التي تهتم بدراسة الوالمراجع األصلية في مجال نظرية االجتهاد و

شخصية محمد إقبال وكذلك المراجع والكتب التي تتناول القضايا المعاصرة 
 التي تعانيها األمة اإلسالمية لمعرفة الواقع. 

 

 السابقة حوثو. الب

حسب ما وقفت عليه فلم أطلع على عمل شامل يحتوي على إبراز دور 

تعني  االجتهاد الجماعي عند محمد إقبال، وإنما وردت أبحاث ودراسات
بشكل  تناولت الموضوع أساسا ببعض اإلشارات إلى هذه الموضوعات أو

ومتناثرة من . ويمكن إيراد أهم العناوين التي تناولت أجزاء متفرقة متفرق

 هذين الموضوعين )االجتهاد، محمد إقبال( في اآلتي:



 ،االجتهاد المعاصر بين االنضباط واالنفراط للدكتور يوسف القرضاوي -(1)
حيث تناول فيه أمثلة على المجاالت التي يجب أن يشملها االجتهاد المعاصر 

 ولكنه لم يتطرق لرأي محمد إقبال في االجتهاد.

ي الشريعة اإلسالمية مع نظرات تحليلية في االجتهاد االجتهاد ف -(2)
المعاصر للكتور يوسف القرضاوي، حيث تناول فيه دراسات نظرية لالجتهاد 

ولكن تبقى كلها تصب في التعريفات والتطبيقات المختلفة لعلم االجتهاد دون 

 عرض رأي محمد إقبال في االجتهاد.
، حيث تور حسين أحمد مرعياالجتهاد في الشريعة اإلسالمية للدك -(3)

تناول فيه دراسات نظرية لالجتهاد لكنه لم يتطرق لرأي محمد إقبال في 

 االجتهاد.
، حسن السعيدللدكتور  دعوات االجتهاد والتجديد في العصر الحديث -(4)

حيث تناول فيه آراء عدد من العلماء والمفكرين في العصر الحديث من أمثال 

مد عبده ورشيد رضا ومحمد إقبال حول التجديد جمال الدين األفغاني ومح
 .واالجتهاد لكنه لم يتطرق لعرض رأي محمد إقبال في االجتهاد

محمد إقبال وتجديد التفكير الديني في اإلسالم للدكتور زكي الميالد،  -(5)

حيث تناول فيه جملة من اآلراء التي يتبناها محمد إقبال في كتابه حول 
ولكنه لم يتطرق بشكل خاص لعرض رأي محمد إقبال في التجديد والفلسفة 

 االجتهاد.

تجديد التفكير الديني لإلسالم للدكتور رضوان السيد، حيث تناول فيه  -(6)
أراء محمد إقبال حول العالقة بين الدين والفلسفة الدينية، ولم يتعرض ألفكار 

 محمد إقبال في االجتهاد.

  
 اإلطار النظريز.  

 واالجتهاد أوال: التجديد

اتفق الجميع على أن الشريعة اإلسالمية صالحة للتطبيق في كل زمان 
ومكان، وهذا األصل من الدين ليس أمرا مستحدثا من جديد أو مستوردا من 

خارج دائرة اإلسالم بل إنه مأخوذ من جملة النصوص الشرعية التي تشير 
 إلى هذا المعنى. منها قوله تعالى في القرآن الكريم: ))

    ))  :األنعام(

  وفي موضع آخر قال تعالى: ))(،  38

    
   

 ))   :(.89)النحل 

واالجتهاد، يمتاز التجديد من دعائم صالحية هذه الشريعة هي التجديد 

 ما يتعلق باألحكام الشرعيةعلى  كثيرا والكمال بينما االجتهاد يطلق بالشمول



العملية الفرعية، فأصبح الفقه الذي هو مجال التجديد واالجتهاد ال بد أن يأتي 
بالحلول المناسبة لجميع القضايا والمشاكل التي يواجهها اإلنسان في حياتهم، 

أن الفقه قادر على استجابة تلبية هذه الحاجات نظريا  وفي نفس الوقت

 وتطبيقيا. 
وسجل لنا التاريخ اإلسالمي فعال أن الفقه كان أساس التشريع والقضاء 

والفتوى في العالم اإلسالمي كله طيلة ثالثة عشر قرنا تبدلت فيه النظم 

وتغيرت األوضاع واألحوال، وذلك ألن من خصائص الفقه خصوبته 
ه وقدرته على النماء والتجدد ومواجهة كل طريف وعالج كل طارئ ومرونت

وحل كل مشكل مهما يكن حجمه ونوعه، وبهذا فإن التجديد من متطلبات 

الحياة في اآلفاق واألنفس سواء كان ما يتعلق بالناحية المادية أو الروحية. من 
داخله هنا أكد القرضاوي بأن التجديد الحق هو تنمية الفقه اإلسالمي من 

 .6وأساليبه هو مع االحتفاظ بخصائصه األصيلة وبطابعه المميز

نه ولشمولية خصيصة التجديد فإنه ال يتحدد بمجال األحكام فقط لك
 يشمل الشريعة والعقيدة واألخالق، وعرف التاريخ اإلسالمي جماعة من

زيز الع األعالم اشتهروا بأنهم المجددون في مجاالت مختلفة مثل عمر بن عبد

م في مجال السياسة واألخالق واإلمام أبي حنيفة ومالك بن أنس واإلما
من  غيرهوالشافعي في مجال األحكام الفقهية وأحمد بن حنبل في مجال العقيدة 

بن ي واالعلماء كأبي الحسن األشعري وأبي بكر الباقالني وأبي حامد الغزال

ألن  هادنا من االجتدقيق العيد. وبهذا تبن لنا أن التجديد أشمل معنى ومضمو
جال التجديد غير محدد بناحية من نواحي الحياة بينما االجتهاد يختص بم

 األحكام الفقهية فقط دون غيرها. 

دلت النصوص الشرعية بشرعية التجديد للدين بين كل قرن وآخر، 
وذلك في الحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة رضي هللا عنه عن النبي 

وسلم: ))إن هللا يبعث لهذه األمة على رأس كل سنة من يجدد صلى هللا عليه 

أخرجه أبو داود والحاكم والبيهقي في المعرفة، وقال العراقي  7لها دينها((
 وغيره: سنده صحيح ورمز السيوطي لصحته في الجامع الصغير. 

وقال القرضاوي تعليقا على هذا الحديث: "ولفظ "من" في هذا الحديث 
تصلح للمفرد، فقد يكون المجدد واحدا وقد يكون أكثر من  تصلح للجمع كما

واحد كما قاله الذهبي وابن كثير وابن األثير وغيرهم وكما يشهد به 

 ."8التاريخ
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وقال القرضاوي في التعليق على هذا الحديث: "إذا كان تجديد الدين 
عملي مشروعا بصفة عامة فإن الفقه أولى جوانب الدين بالتجديد ألنه الجانب ال

المرن المتحرك الذي يطلب منه مواجهة كل طريف وجديد بالحكم والفتوى 

 . 9والبيان"
وقال المناوي: إنما يكون مجددا إذا كان مجتهدا قائما بالحجة ناصرا 

للسنة له ملكة رد المتشابهات إلى المحكمات وقوة استنباط الحقائق والدقائق 

ته واقتضاءاته من قلب والنظريات من نصوص الفرقان وإشاراته ودالال
حاضر وفؤاد يقظان ... ويشمل التجديد ما اندرس من أحكام الشريعة وما 

 .  10ذهب من معالم السنن وخفي من العلوم الدينية الظاهرة والباطنة

 

 مفهوم االجتهادثانيا: 

 وته أن يفألهمية فكرة االجتهاد الذي يتبناه ويدافع عنها إقبال فإنه ال

ث الحدياالجتهاد ويؤكد أن له أصل ثابت في القرآن الكريم ويعرف لنا معنى 
ي لرأاستعمال ا النبوي. عرف االجتهاد لغة بأنه بذل الوسع، و اصطالحا هو

 قيقا. يظهر من التعريف أن إقبال لم يحدد تعريفا دللوصول إلى حكم فقهي

فإن  ابهذولالجتهاد بل ينسب القول إلى المصطلح المتعارف عليه عند الفقهاء. 
 لعلماءره اتعريف إقبال لالجتهاد ال يختلف اختالفا بائنا مع التعريف الذي ذك

 هذه واألصولييون الذين سبقوه في هذا المجال. وفيما يلي أحاول ذكر بعض

    التعاريف من مصادرها األصلية بدءا بالتعريف اللغوي ثم االصطالحي.
معاني كثيرة، قال االجتهاد في اللغة مشتق من مادة ج، ه، د، وله 

، 11صاحب لسان العرب: جهد في األمر جد وطلب حتى وصل إلى الغاية

    ومن هنا نرى في القرآن: ))

  )) :وفي القاموس المحيط، الجهد بفتح  ،(79)التوبة

وسعه ، اجتهد في األمر: بذل 12الجيم هو الطاقة والجهد، وبضم الجيم المشقة

، فاالجتهاد افتعال من الجهد وهو 13وطاقته ليبلغ مجهوده ويصل إلى نهايته
بذل الوسع والطاقة وحمل المشقة في طلب أمر ما. ومع هذه المعاني كلها 

يقول الدكتور وهبة الزحيلي في تعريف االجتهاد: عبارة عن بذل المجهود 
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ال فيما فيه كلفة واستفراغ الوسع في تحقيق أمر من األمور، وال يستعمل إ
ومشقة، فيقال: اجتهد في حمل حجر الرحى، وال يقال اجتهد في حمل خردلة 

 .14أو نواة

أما االجتهاد في االصطالح فقد عبر عنه العلماء بعبارات متعددة منها 
قول اآلمدي: هو استفراغ الوسع في طلب الظن بشيئ من األحكام الشرعية 

. وقال اإلمام الشوكاني: هو 15زيد فيهعلى وجه يحس من النفس العجز عن الم

بذل الوسع في نيل حكم شرعي عملي بطريق االستنباط، وجاء محمد علي 
بذل الجهد في استنباط الحكم الشرعي مما السايس ليعرف االجتهاد بأنه 

 .اعتبره الشارع دليال وهو كتاب هللا وسنة نبيه صلى هللا عليه وسلم

 

 مجال االجتهادثالثا: 

 احيةنيف السابق لالجتهاد تبين للباحث مفهوم االجتهاد من من التعر

 األحكام التي يجوزنوع  التعرف علىاللغة ومن ناحية االصطالح، بقي 
 االجتهاد فيها وما ال يجوز االجتهاد فيها. 

وقد عبر عنه الدكتور يوسف القرضاوي بمنطقة مغلقة ومنطقة 

، فأما منطقة مغلقة هي المنطقة التي ال يدخلها التغيير أو التطوير 16مفتوحة
وهي منطقة األحكام القطعية، وهذه هي التي تحفظ على األمة وحدتها الفكرية 

والسلوكية، بينما منطقة مفتوحة هي منطقة األحكام الظنية ثبوتا أو داللة وهي 

ومنها ينطلق الفقه إلى  معظم أحكام الفقه وهي مجال االجتهاد ومعترك األفهام
  الحركة والتطور والتجديد.   

يشمل الوجوه اآلتية: وفصل محمد علي السايس مجال االجتهاد، وهو 

أخذ الحكم من ظواهر النصوص، إذا كان محل الحكم مما تتناوله تلك  -1
النصوص وذلك بعد النظر في عامها وخاصها ومطلقها ومقيدها وناسخها 

أخذ الحكم  -2لك مما يتوقف عليه االستنتاج من األلفاظ. ومنسوخها وما إلى ذ

من معقول النص، بأن كان للحكم علة مصرح بها أو مستنبطة ومحل الحادثة 
أن تنزل الوقائع على  -3مشتمل على تلك العلة والنص وذلك طريق القياس. 

قع القواعد العامة المأخوذة من األدلة المتفرقة في القرآن والسنة، وهذا ما ي
 .  17تحت اسم االستحسان والمصلحة المرسلة وسد الذرائع إلى غير ذلك
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 معالم االجتهادرابعا: 

أن   بدويمكن اإلشارة إلى أهم معالم االجتهاد عند إقبال وهي التي ال

 ك فيتتوفر فيها حتى تتيسر لألمة اإلسالمية الوصول إلى هذا الهدف، وذل
 المفردات اآلتية:

يرى إقبال أن االجتهاد ال الوسع. : ال اجتهاد بدون استفراغ األول

يكون إال ب"استعمال الرأي" غير أن بعض األصوليين يستخدمون كلة 
"استفراغ الوسع" الذي هو بذل المجهود في نيل المقصود، وذلك ألن 

االجتهاد ليس عملية سهلة أو عملية سريعة أو أنها تأتي تحت أي ظرف كان، 

ملية معقدة وشائكة تتطلب مزيدا من التعمق في الحادثة محل وإنما هي ع
الدراسة ومزيدا من التمحيص والقياس واالستنباط. يرى الباحث أن إطالق 

الكلمتين لنفس المعنى ال يؤدي إلى االختالف الشاسع، وكما سبق ذكره أن 

 إقبال لم يحدد تعريفا دقيقا لالجتهاد كما قام بتعريفه المتخصصون في علم
" في التعريف بذل الوسعأصول الفقه مع التنبيه بأن إقبال استخدم كلمة "

 اللغوي لالجتهاد. 

يرى إقبال أنه ال يكون . ثاني: االجتهاد يكون في المسائل الفقهيةال
االجتهاد إال في المسائل الفقهية، وذلك ألن من خصائص الفقه المرونة 

فإنه قابل للتعقل والتجدد  والصالحية للتطبيق في كل زمان ومكان، وعليه

والتطور ومن ثم هذه العوامل هي التي تهيئ األمة اإلسالمية للرقي والتقدم 
 واالزدهار.

يرى إقبال أن االجتهاد . ثالث: اللجوء إلى االجتهاد الجماعيال

الجماعي هو الذي يمكن بواستطه حل القضايا والمشاكل التي تعانيها األمة 
سات التي هي وسيلة من وسائل االجتهاد صار اإلسالمية، فوجود المؤس

سمات العصر ومتطلباته، فلم يعد العمل الفردي أو االجتهاد الجماعي قادرا  

 بصورة كاملة على مسايرة الواقع ومتطلبات وظروف الزمن.   
يرى إقبال أنه ال يجوز . رابع: ال مجال لالجتهاد في المسائل القطعيةال

ت وقواعد الدين، فال مجال لالجتهاد عنده في اصطدام االجتهاد بالقطعيا
 األمور المعلومة من الدين بالضرورة كالصالة والزكاة والصوم والحج مثال.

يرى إقبال أن االجتهاد ال . خامس: مواكبة أحوال التطور الحضاريال

بد أن يواكب كل المستجدات والمتغيرات التي تمر بها العالم اإلسالمي بل 
ليه فالواجب على المجتهد الجماعي أن يتسلح بالعلم والمعرفة العالم كلها، وع

 وأن يرافق التطور التكنولوجي المتسارع في عالم اليوم.     

 

 مرجعية االجتهاد خامسا: 



 فقد دلت النصوص الشرعية المشيرة إلى أن االجتهاد أصبح مرجعا
ولة دمن فقهاء الشريعة مع انتشار إسالميا أصيال منذ عهد الرعيل األول 

قرون بر الإن الكتب الفقهية العديدة التي ألفها علماء المسلمين عواإلسالم، 

ود ى وجلخير دليل عل المعمول بها الطويلة التي تتمثل في المذاهب الفقهية
ألسس وبهذا ال شك أن فكرة االجتهاد تقوم في جوهرها على ا هذه الظاهرة،

  .رآن الكريم والحديث الشريفالتي وردت في الق

وله قوردت في اآلية القرآنية اإلشارة إلى مشروعية االجتهاد، وهي 
   تعالى: ))

   
     

     
     

   
     

 )) :(. 59)النساء 

 وذكر أبو حامد الغزالي تعليقا على هذه اآلية ))

     

  هي أمر من هللا سبحانه وتعالى ،))

. وقد رسخ 18بالتدبر واالستنباط وإعمال الفكر في األحكام الشرعية المستجدة

أيضا الشوكاني هذا المعنى حيث يؤكد أنها أمر اإللزام بالقرآن والسنة 
المطهرة، وقد طبق النبي صلى هللا عليه وسلم هذه اآلية بمعناها أيما تطبيق، 

عمل بها وبالحكم بكتاب هللا، فإن لم يجدوا فبسنة رسول هللا وأمر أصحابه بال

صلى هللا عليه وسلم، فإن لم يجدوا فالعمل بما يعن لهم من الرأي كما في 
 .  19حديث معاذ

وثبت ثبوتا أنه لم يمنع وقوع االجتهاد فيما لم ينزل فيه وحي نزوال 

جتهد فعال فالرسول صلى هللا عليه وسلم كان ي 20على مقتضيات الضرورة
كما أذن ألصحابه باالجتهاد، لكن االجتهاد هنا ال يعتبر مصدرا مستقال رغم 

وقوعه وتكرره بل كان أمرا عارضا موقوتا فيما لم ينزل فيه وحي وخاضعا 

للتصويب والتخطئة من قبل الوحي اإللهي مباشرة إن كان صادرا من النبي 
 صادرا من مجتهدي الصحابة.صلى هللا عليه وسلم أو يؤول إلى السنة إن كان 
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لتأييد هذه الحقيقة ترك لنا التاريخ اإلسالمي وقائع وحوادث االجتهاد 
التي يشهد بها القرآن، منها أنه صلى هللا عليه وسلم استشار أصحابه فيما 

يصنع بأسرى بدر ثم أخذ برأي أبي بكر، ورجح قبول الفداء على ما رآه عمر 

، وفي ذلك 21المصلحة كانت تقضي بعكس هذا من قتلهم، فبين هللا تعالى أن
     قوله تعالى ))

     
    

    

     :67(( )سورة األنفال   .) 
قبل المعركة: فنزل بأصحابه منزال اختاره من وكذلك اجتهد يوم بدر 

بدر فقال له الحباب بن المنذر: أهذا منزل أنزلكه هللا فال تعدل عنه أم هو 

الرأي والحرب والمكيدة؟ فأشار الحباب إلى منزل آخر وافقه عليه الرسول 
 . 22صلى هللا عليه وسلم، وكان من أسباب تغلبهم على كفار قريش

عليه وسلم ألصحابه باالجتهاد فيشهد له حديث  وأما إذنه صلى هللا

معاذ، فقد روي أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن 
يعلمهم ويقوم ببعض األمر فيهم قال له: كيف تصنع إن عرض لك قضاء؟ قال 

أقضي بما في كتاب هللا، قال فإن لم يكن في كتاب هللا شيء؟ قال فبسنة رسول 

قال فإن لم يكن في سنة رسول هللا شيء؟ قال أجتهد رأيي وال آلو قال: هللا، 
فضرب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بيده على صدري وقال: الحمد هلل 

 . 23الذي وفق رسول رسول هللا لما يرضى رسول هللا
دل حديث معاذ على أن االجتهاد يعتبر مصدرا ثالثا من مصادر 

 جوههسلك مجتهدوا الصحابة االجتهاد بجميع و التشريع اإلسالمي، هذا وقد

 من القياس واالستحسان والمصلحة المرسلة وسد الذرائع من كل ما عرف
 فيما بعد خططا تشريعية لالجتهاد محددة المفاهيم والشروط. 

أما وقائع االجتهاد التي صدرت من الصحابة، منها أنه لما رجع 

األحزاب وأراد أن يخلع لباس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من غزوة 
الحرب أمر هللا عز وجل باللحاق ببني قريظة فقال صلى هللا عليه وسلم 

ألصحابه: ال يصلين أحد منكم العصر إال في بني قريظة، فساروا مسرعين 

إال أن بعضهم صلى العصر في الطريق وأول كالم الرسول صلى هللا عليه 
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اآلخر إال في بني قريظة ولما وسلم بأنه قصد السرعة ولم يصل البعض 
 .24تحاكموا إلى النبي صلى هللا عليه وسلم لم ينكر على أحد منهم

ومنها أن جماعة من الصحابة كانوا في سفر وفيهم عمر ومعاذ رضي 

هللا عنهما، فأصبح كالهما بحاجة إلى الغسل وال ماء معهما، فبذل كل منهما 
ة على المائية وتمرغ في التراب اجتهاده، فأما معاذ فقاس الطهارة الترابي

وصلى، وأما عمر فلم ير ذلك وأخر الصالة، فلما رجعا إلى رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم بين لهما الصواب وأشار إلى أن قياس معاذ فاسد ألنه في مقابلة 
   وهو قوله تعالى: )) 25النص

     
      

    
   
    

   

   :وقال له: يكفيك 6(( )سورة المائدة )

 إلى كيفية التيمم.أن تفعل هكذا مشيرا 
ي فابة وبهذا فإن الحكمة من اجتهاده صلى هللا عليه وسلم وإذنه للصح

مة القيا يوم االجتهاد أن هذه الشريعة لما كانت خاتمة الشرائع وأنها دين الناس

ن وأن قواعد الدين ونصوصه جاءت كلية لم تعرض للتفاصيل والجزئيات وأ
ع لوقائحد فكل زمان يحدث ألهله من االحوادث متجددة ومتكاثرة ال تقف عند 

  عليههللا ما لم يكن يعرفه أهل الزمان السابق، لما كان كذلك أراد النبي صلى

لتها ن أدوسلم أن يعلمهم طريقة االستنباط ويمرنهم على كيفية أخذ األحكام م
ا يجد وا مالكلية ليستطيع أهل الفقه والمعرفة من بعده بقوة مداركهم أن ينزل

 وادث على عمومات الكتاب والسنة.  من الح

 

 ضرورة االجتهادسادسا: 

ا وروحي كرياأدرك إقبال تماما أن األزمة التي تعانيها األمة اإلسالمية ف

مود نبعت عن بعدها عن روح اإلسالم الذي أدى فيما بعد إلى التخلف والج
 والركود، ومن جانب آخر خالل معايشته مع الغرب مدة طويلة أنه شاهد

م لقائارة منعكسة حيث رأى فيها التقدم واالزدهار والنمو. هذا اإلدراك صو

 ابيةعلى مقارنة الحياة بين الشرق والغرب يجعله يقف على العناصر اإليج
 التي يفتقدها العالم اإلسالمي، بل الغربي على السواء. 
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ذلوك ألن من هنوا دعوى إقبوال األموة اإلسوالمية إلوى ضورورة اإلجتهواد، 
 العالم اإلسالمي في نظر إقبوال قود تغيورت بصوورة جذريوة فوي عصورهأحوال 

 . مما أوجب الحاجة من جديد إلى االجتهاد

( إن العووالم اإلسووالمي 1وبواعووث هووذه الحاجووة فووي نظوور إقبووال، هووي: )
أصووبح يتووأثر بمووا يواجهووه موون قوووى جديوودة أطلقهووا موون عقالهووا تطووور الفكوور 

( إن أصوحاب الموذاهب الفقهيوة 2. )اإلنساني تطوراً عظيمواً فوي جميوع مناحيوه

واستنباطهم لألحكام هو آخر كلموة تقوال ، أنفسهم لم يدعوا أن تفسيرهم لألمور
( إن ما ينادي به الجيل الحاضر من أحرار 3) .فيها، وأنهم لم يزعموا هذا أبداً 

الفكوور فووي اإلسووالم موون تفسووير أصووول المبووادئ التشووريعية تفسوويراً جديووداً علووى 

وعلى هدي ما تقلب حياة العصر من أحوال متغيرة، هو رأي  ضوء تجاربهم،
( حكووم القوورآن علووى الوجووود بأنووه خلووق يووزداد 4) .لووه مووا يسوووغه كوول التسووويغ

ويترقى بالتدريج, يقتضي أن يكون لكل جيل الحق في أن يهتدي بما ورثه من 

آثار أسالفه، من دون أن يعوقه ذلك التراث في تفكيره وحكمه وحول مشوكالته 
   .26خاصةال

ال شوووك أن الفكووورة التوووي يتبناهوووا إقبوووال بضووورورة االجتهووواد لمواجهوووة 

ثيور مون كالمشاكل والقضايا التي تعانيها األمة اإلسالمية قود القوت القبوول عنود 
علماء المسلمين فوي عصوره وفوي وقتنوا الحاضور، وذلوك ألن الحووادث تتجودد 

 ان إلى مكان. والوقائع تتغير والبيئات تختلف من حين إلى حين ومن مك

وتأكيووودا علوووى هوووذا يقوووول الووودكتور حسوووين أحمووود مرعوووي: "نووورى أنوووه 
)االجتهاد( ضرورة الزموة لنوا أكثور مون أي وقوت مضوى فوالحوادث المتجوددة 

والمصالح المتشابكة سواء كانت هذه مصالح أفراد أو مصالح دولة أو مصالح 

ي إطووار هووذه دول ال بوود موون تطبيووق الشووريعة عليهووا وال بوود موون النظوور إليهووا فوو
 . 27الشريعة السمحة التي جاءت بمراعاة مصالح الخلق"

بعود الحوديث عوون ضورورة االجتهوواد ركوز إقبوال نوعيووة االجتهواد الووذي 

و االجتهوواد الووذي يوودعو إليووه هووينشووده، فيظهوور وضوووحا بعوود التأموول لكتابووه أن 
ي أي االجتهواد الوذي يعطوي الحوق الكامول فو -علوى حود قولوه- االجتهاد المطلق

 ن ناحيوةوهذا النوع من االجتهاد كما يقول إقبال سلم به أهل السنة مو ،التشريع
ب، إمكانوه النظووري، ولكوونهم أنكوروا دائموواً تطبيقووه العملوي منووذ وضووعت المووذاه

  .دذلك ألن االجتهاد الكامل أحيط بشروط يكاد يستحيل توافرها في فرد واح

خور أن االجتهواد الوذي ينوادي بوه إقبوال هوو االجتهواد الجمواعي بمفهوم آ
الذي ال يتحدد بحدود فكرية أو مذهبية معينة من الفقه لكنه يجمع كول القودرات 
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والمهووارات والمعووارف دينيووا وفكريووا للوصووول إلووى مووا يحقووق مصوولحة األمووة 
إقبال  اإلسالمية بمراعاة القواعد والضوابط التي يحددها علم أصول الفقه. عند

أن هذا النوع من االجتهواد هوو الوذي يمكون بواسوطته نهووض األموة اإلسوالمية 

مون نووومهم العميووق وبنوواء الحضووارة اإلسووالمية موون جديوود للوصووول إلووى التقوودم 
 والرقي واالزدهار. 

 أثووارت فكوورة االجتهوواد الجموواعي الووذي يوودعو إليهووا إقبووال الحوووار بووين

ا ليووه وشووكله وإمكانيووة تحققووه عمليووالعلموواء حووول مفهومووه والوسوويلة للوصووول إ
حول  والمنهج المتبع في تحقيقه في وقتنا الحاضر. لعل أحدث ما وجده الباحث

بالنسبة  هذه األشياء بعد االستفادة من المصادر والمراجع العلمية هي كما تلي:

 ما يتعلق بمفهومه فقد تباينت فيه آراء العلماء حول تعريفه. 
ي هووو اتفوواق أغلووب المجتهوودين فووي نطوواق لعوول التعريووف المختووار عنوود

مجمع أو هيئة او مؤسسة شرعية ينظمها ولي األمر في الدولة اإلسالمية على 

حكم شرعي عملي لم يرد به نص قطعي الثبوت والداللة بعد بذل غايوة الجهود 
 .28فيما بينهم في البحث والتشاور والتقصي

أو  المجوامع الفقهيوةمن التعريف تبين أن وسيلة االجتهاد الجماعي هوي 

حوت تالمؤتمرات الفقهية التي تجمع الفقهاء والعلمواء فوي شوتى فوروع المعرفوة 
سقف واحد وفي وقت واحد وبتخطيط مسبق ومعاصر وبدقة لتودارس موا يجود 

حوث أن من المشاكل والقضايا التي تعانيها األمة اإلسالمية. وحسب معرفة البا

مي نوا الحووالي هوي: مجمووع الفقوه اإلسووالالهيئوة أو المنظموة التووي تكونوت فووي وقت
بجووودة، والمجموووع الفقوووه اإلسوووالمي بمكوووة المكرموووة التوووابع لمنظموووة الموووؤتمر 

 اإلسالمي، ومجمع البحوث اإلسالمية باألزهر الشريف.

يس لوأما ما يتعلق بإمكانيته يرى الباحوث أن اسوتكمال شورائط االجتهواد 
صفية عدد المصنفات فيها وتمن العسير في شيء بعد تدوين العلوم المختلفة وت

 كل دخيل عليها. 

وأكد على هذا ما قورره األسوتاذ الشويخ محمود مصوطفى المراغوي شويخ 
ق الجووامع األزهوور األسووبق كمووا نقلووه الوودكتور زكريووا البووري حووول إمكانيووة تحقوو

 شروط االجتهاد المطلق في بعض العلماء المعاصرين. 
ه ثالثة فنون: الحديث وفي هذا يقول: معظم شروط االجتهاد يشتمل علي

واللغووة وأصووول الفقووه، ولقوود جمووع العلموواء آيووات األحكووام فووي كتوواب، مواقووع 

اإلجموواع فووي كتوواب وجمعوووا الناسووخ والمنسوووص فووي كتوواب وأصووبحت األحكووام 
مدونة في كتب الفقه وشروح الحديث وكتب التفسير، وقد انتهى زمن الروايوة 
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ونوةكما تعتمود علوى آراء أئموة للحديث وأصبحت األموة تعتمود علوى الكتوب المد
الجوورح والتعووديل فووي الوورواة، ومووع هووذا فكتووب الرجووال موفووورة تضووم سوويرهم 

وأحووووالهم وال يعسووور علوووى طوووالب العلوووم البحوووث عووون رواة أي حوووديث مووون 

األحاديث. واللغة العربية وفنونها من نحو وصورف وأدب وبالغوة تودرس فوي 
م خطوواب العوورب كمووا يوودرس المعاهوود الدينيووة وغيرهووا دراسووة دقيقووة تكفووي لفهوو

 .29أصول الفقه على أدنى الوجوه وأكمله

ريعة إحيواء الشوهوو كان الهدف من االجتهاد بالنسبة إلى المنهج المتبع ف
فووإن إذن والقوويم اإلسووالمية والخووروج موون التخلووف العلمووي والضووعف المووادي، 

الم سويجموع حتميواً بوين العمول لتثبيوت اإل الجمواعي ال بود أن المنهج االجتهوادي

 رسوووالة وكيانووواً وشوووريعة ونظامووواً والعمووول لترقيوووة المجتموووع اإلسوووالمي علميووواً 
خبوورة وحضووارياً. هووذا الموونهج ال يتحقووق إال فووي الصوولة العلميووة المتينووة بووين ال

 .الخبرة العلمية والتقنية الحديثةالعلمية التشريعية و

وعلووى سووبيل المثووال ال الحصوور، يووذكر الباحووث أمثلووة يثووار فيهووا بحووث 
تسليف تهاد الجماعي في المسائل اآلتية: قضايا التعامل مع المصارف، والاالج

ألغوووراض تجاريوووة وزراعيوووة وعقاريوووة، والعقوووود االقتصوووادية الحديثوووة كعقووود 

التوريوود والبيووع بمووا يسووفر عليووه سووعر البورصووة، وعقووود االستصووناع علوووى 
م الطائرات والسفن، ومسائل الصرف مع مراعاة الصيغة، وحاالت بيع الطعوا

 متفاضال مع اختالف الجودة، وبيوع العقوار قبول بنائوه حسوب المخطوط، وكوراء

ناشوئة األرض بما يخرج منها، والشفعة فيما يقبل القسمة، وتحديد المشكالت ال
اء موون تطبيووق الحوودود الشوورعية وتقنووين التعووازير، واالعتموواد علووى آراء األطبوو

مفطوورات رمضووان،  الثقووات فووي كثيوور موون مسووائل األعووذار الشوورعية للنسوواء أو

 واالستنساص، وأطفال األنابيب وغيرها. 
وبهوذا فوال سووبيل لحول هووذه القضوايا إال عوون طريوق االجتهوواد كموا يقووول 

من ضرورات االجتهاد اليوم أنه يواجه ويعوالج ويواكوب التغيور "القرضاوي: 

الهائوول فووي الصووناعة والتكنولوجيووا، فعصوورنا خاصووة أحوووج إلووى االجتهوواد موون 
العصوور نسوبة للتطوور الموذهل الوذي واكوب الحيواة االجتماعيوة بعود غيره مون 

االنقالب الصناعي والتطور التكنولوجي والتواصل المادي العالمي الذي خلق 
 . 30"عالما موحدا متواصال كأنه قرية صغيرة

الخالصة أن االجتهاد ضرورة من ضرورات حياتنا المعاصرة التي ال 

لحة بسالح العلوم مندفعوة نحوو المسوتقبل فاعلوة بد أن تكون عامرة باإليمان متس
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أمام كل ما هو جديد، وعليه فإن من أهم الضورورات لتطبيوق عمليوة االجتهواد 
 تتمثل في اآلتي: 

أوال: التغيوور المضووطرد والتطووور المتسووارع فووي الحيوواة يفوورض علووى 

االجتهوواد أن يسووايره وأن يكووون رديفووا لووه. ثانيووا: ضوورورة تفاعوول المجتهوود مووع 
الحياة حسب الزمان والمكان، وهذا دليل بوين علوى صوالحية شوريعتنا  ظروف

الغووراء لكوول زمووان ومكووان. ثالثووا: االجتهوواد هووو أنفووع طريقووة لعووالج مشووكالتنا 

المعاصووورة فوووي جميوووع المجووواالت مووون مجووواالت الحيووواة، وخاصوووة فوووي مجوووال 
االقتصوواد حيووث أوجوود المصووارف اإلسووالمية واألدوات الماليووة واالسووتثمارية 

سالمية وأوجد البدائل الشرعية للمعامالت المالية المحرموة.رابعا: االجتهواد اإل

هوو البوديل الوحيود للقوووانين الوضوعية المسوتوردة والمطبقووة فوي الوبالد العربيووة 
 . 31واإلسالمية اليوم

جموع وفي نهاية هذا المطلب بقي لنا الجهد المتواصل والعمول الجواد وال

فووي  صووينة  والعنايووة موون العلموواء والبوواحثينبووين القوووى العلميووة والخبوورات الر
موون مختلووف الووبالد وموون مختلووف المووذاهب  العلوووم الشوورعية والعلوووم الكونيووة

اإلسووالمية إلبووداء المشووورة العلميووة فووي صووورة مجمووع علمووي أو مووؤتمر فقهووي 

للنظوور فووي قضووايا العصوور ومووا تحتاجووه األمووة فيتفقووون علووى مووا يرونووه محققووا 
 للمصلحة.   

 

 ر االجتهاد في فهم الواقعدوسابعا: 

ل لرعييلعب االجتهاد دورا مهما في تاريخ الفقه اإلسالمي منذ عهد ا

ع جمي األول من فقهاء الشريعة، وهو العامل الوحيد الذي يمكن بواسطته حل

تلك  اعة،القضايا والمشاكل التي يعانيها الجيل األول في حياتهم فردا أو جم
يير غالت هللا بها بحفظ هذه الشريعة الغراء منصورة من الصور التي قد تكفل 

 والتحريف، كما قال هللا تعالى في القرآن الكريم: )) والتبديل

    

    :9(( )سورة الحجر.) 

وفي القرن الثاني والثالث الهجريين دون العلماء والفقهاء ذلك التراث 

في كتبهم حسب فقههم ومعرفتهم باألحوال والظروف التي تواجهها الضخم 
األمة اإلسالمية، أدت هذه الظاهرة إلى بروز مدارس فقهية عديدة بمختلف 
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األلوان والمشارب، والتي أصبحت فيما بعد مذاهب فقهية معمول بها 
 وموصول بنا حتى اآلن.

تشريع والقضاء وأثبتت الحقيقة التاريخية أن هذا الفقه كان أساس ال

والفتوى في العالم اإلسالمي طوال أربعة عشر قرنا بكل ما فيها وما عليها من 
تجارب وحوادث، تبدلت فيه النظم وتغيرت فيه األوضاع والظروف. وكما 

يقول القرضاوي: "فلم يضق صدره )أي الفقه( بمشكلة ولم يقعد عن الوفاء 

عة حكم ولكل مشكلة حل بمطلب بل كان لديه لكل حادثة حديث ولكل واق
 ."32وعالج

ال شك أن االجتهاد الذي هي أداة لهؤالء العلماء والفقهاء الستنباط 

األحكام الشرعية يرجع إلى األصول والثوابت والمحكمات، وال يمنع الخالف 
في الفروع والمتغيرات والمتشابهات وفقا لمقتضيات العصر والظروف 

اب في االجتهاد سنة من سنن هللا عز واألحوال حيث أن تعددية الحق والصو

وجل، وقد ضمن الرسول صلى هللا عليه وسلم المجتهد بأن له أجران في 
، ولذلك فال يكون الخالف في 33اجتهاده إذا أصاب وله أجر واحد إذا أخطأ

 هذه الحالة مذموما. 

ف في ختالمن هنا فإنه لم ينج أئمة أو فقهاء هذه األمة من الجدال واال
 فهناك ك كلهفيما بينهم حول المسائل الفقهية الظنية، وعلى الرغم من ذلاآلراء 

مين لمسلثمرة فقهية وهي أن هذا االختالف ينتج نتاجا فكريا ويمهد السبيل ل

 التجدد والتطور ويوسع مجال الشريعة اإلسالمية لمواكبة العصر. 
ال قباالجتهاد الذي نشده محمد إ دور تبرز أهميةوفي وقتنا الحاضر 

لتي اعولمة بعض الدول اإلسالمية المتمثلة بالعانيها تالتي لمواجهة التحديات 

، ةالقطوالفضاء واألطباق ال اوالتكنولوجي ةالعلمي ةعصر الثور تعرف بأنها
وعصر االنفتاح العالمي بواسطة شبكات االتصال والمعلومات، وعصر 

ة والعسكري ةواالقتصادي ةالتطور السريع في مختلف المجاالت االجتماعي

 والثقافية وغيرها.
ريق وجاءت العولمة بالحقائق أنها ال تدفع نقل حضارة العالم عن ط

يعة الحداثة والصناعة وثورة المعلومات فحسب لكنها تحدث التحوالت السر
 في نظام الحياة لجميع الشعوب في جميع نواحي الحياة. 

إن معظم مجاالت وفي هذا يقول اللو سوفريادي بن مجيب: "

( العولمة تحدث المنافسة 1التحديات نابعة عن العولمة في األشاء األتية: )
( الظروف أو الحاالت 3( االستيعاب على العلم والتكنولوجيا. )2العالية. )
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التنافسية وانفتاح تيار المعلومات بين البلدان بحيث يمكن لشعب ما أو دولة ما 
ن العلم المستفاد إلنتاج المؤلفات العلمية الحصول على المعلومات سريعا ع

 ." 34القيمة

من هنا فإن االجتهاد هو العالج الشافي للمشكالت المعاصرة باعتبارنا 
األمة المسلمة ترنو إلى إلى مواكبة كل جديد، وشريعة اإلسالم صالحة لذلك 

التطور، وهذا ما أكد عليه بعض العلماء المعاصرين ومنهم القرضاوي الذي 

ل في هذا الشأن: "إن االجتهاد الذي ننشده وندعو إليه بقيوده وشروطه يقو
الشرعية يمثل حاجة بل ضرورة لحياتنا اإلسالمية وعالج لمشكالتنا 

المعاصرة، وإال أصيبت حياتنا بالجمود أو العفن أو بحثت ألدوائها )في 

ا الغالب( عن عالج من غير صيدلة اإلسالم فإن جمودنا ووقوفنا في موضعن
 ."35ال يوقف األفالك عن الحركة وال األرض عن الدوران

آلن، لى اوهذه هي العلة من تشريع االجتهاد الذي ال زال بابه مفتوحا إ

 اعيةوهو قادر في ظل كل الظروف وأمام كافة المعطيات التاريخية واالجتم
تنا وغيرها، وعلى مسايرة التطورات ومعالجة المشكالت التي تطرأ في حيا

 بعد يوم.   يوما 

ن مبه  ومن ناحية أخرى أنه ليس كل ما ينزل باألمة من وقائع وما يلم
د د ورقأحداث أو ينشأ بين أفرادها من عالقات وما يمارسونه من وجوه نشاط 

ا في التشريع اإلسالمي دليل تفصيلي خاص به إذ ليست جميع األدلة فيه

يع لتشرتفصيلية وال يمكن أن تكون كذلك ألن الوقائع ال تتناهى ونصوص ا
لل ت وعكليها وجزئيها محدود وإن كانت مفاهيمها وما بنيت عليه من اعتبارا

 ومقاصد هي من السعة بحيث ال يمكن تحديد مداها. 

 ألحكاماباط أدرك إقبال هذه القوة التي تمتع بها عملية االجتهاد في استن
ة الميالشرعية، وكان مجربا فعال في العصور الذهبية حيث كانت األمة اإلس

 ثله فيمالم، أن االجتهاد هو القوة المحركة في اإلس إقبال إذ يرىتسود العالم، 

وة ها قتتحرك ما لم تكن ل ذلك مثل القوة التي تحرك السيارة، فالسيارة ال
  تحركها.

توصل إقبال إلى هذه الحقيقة العلمية بعد التشخيص للظروف 
واألحوال التي تعانيها األمة اإلسالمية حيث شاهد عوامل االزدهار والنمو 
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والتطور في الغرب وبالعكس شاهد عوامل الجمود والخمول والتدهور في 
والغرب وبين العالم اإلسالمي  الشرق، ورأى التفاوت القائم بين الشرق

رأى إقبال التباين الجلي بين واقع المسلمين وحقيقة  والغربي، من جانب آخر

دينهم، لقد كان إقبال يحتفظ في أعماق فكره ووجدانه بتلك الصورة الرائعة 
لإلسالم التي ال يرى فيها التخلف وال الجمود وال االنحطاط بينما يرى هؤالء 

 خذوا بشكليات هذا الدين في أحط درجات االنحطاط.المسلمين الذين أ

ثالثة بعد التحليل والبحث عن هذه المشاكل توصل إقبال إلى أن هناك 
هذه أوصلت الفكر الديني التشريعي إلى  أسباب فكرية وتاريخيةعوامل أو 

   ، وهي كما تلي:36المريرة حالةال

باسية لدولة العتعثر وفشل الحركة العقلية التي ظهرت في صدر ا ال:أو
آن. نتيجة ما أثارته من خالفات مريرة، كالخالف الذي ظهر حول خلق القر

ً في نظر إقبال البواعث الحقيقية لهذه الحركة العقل ن ية مفلم يكن واضحا

ى ناحية، ومغاالة بعض العقليين في أفكارهم من دون قيد من ناحية أخر
ن ال ميعتبرون هذه الحركة عام الكما يقول إقب الوضع الذي جعل أهل السنة

تور على استقرار اإلسالم من حيث هو دسا عوامل االنحالل، ويعدونها خطر

مية سالاجتماعي، فأصبح الهم الرئيس هو اإلبقاء على الوحدة االجتماعية اإل
 دةيقولم يكن لهم من سبيل لتحقيق ذلك إال استخدام ما للشريعة من قوة م

  .ظامهم التشريعي على أدق صورة ممكنةملزمة، واالحتفاظ ببناء ن

ي نظر ثانياً: ظهور التصوف ونموه متأثراً في تطوره التدريجي بطابع
 حيث مثل التصوف في نظر إقبال صورة التفكير الحر، بحت وغير إسالمي

 ظاهروعلى وفاق مع الحركة العقلية حيث خلق بإصراره على التفرقة بين ال

حجب فة بكل ما يتصل بالظاهر دون الباطن، والباطن, نزعة من عدم المباال
 عياً أنظار الناس عن ناحية هامة من نواحي اإلسالم بوصفه دستوراً اجتما

 ولمواجهة هذا الوضع وجد جمهور المسلمين أن خير ضمان لهم هو اتباع

  .المذاهب في تسليم أعمى على حد وصف إقبال
ة في منتصف القرن وهي مركز الحياة اإلسالمي، ثالثاً: تخريب بغداد

الثالث عشر الميالدي، حيث مثل تدميرها نكبة فادحة يصفها جميع المؤرخين 
ن من الذين عاصروا غزو التتار بخوف مهووس على مستقبل اإلسالم وكا

في مثل هذا العصر من االنحالل السياسي أن يخشى  كما يقول إقبال الطبيعي

فركزوا جهودهم كلها في أمر رجال الفكر من المحافظين وقوع انحالل آخر، 
واحد هو االحتفاظ بحياة اجتماعية مطردة واحدة للناس جميعاً، وأبدوا في 
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سبيل ذلك غيرة شديدة فأنكروا كل تجديد في أحكام الفقه التي وضعها الرعيل 
  .األول من الفقهاء، وحفظ النظام االجتماعي كان بيت القصيد في تفكيرهم

حاول إثباته والكشف عنه يدعو إليه إقبال ويوبهذا فإن االجتهاد الذي 

ال يتعارض مع أصول الدين وقواعده وال مع أصول التشريع بل إنه من 
صميم هذا الدين الحنيف، والقوة المحركة التي تحرك حركة التشريع 

اإلسالمي نحو مستقبل زاهر وقادر على مواجهة التطورات والمستجدات 

  في المجتمع المعاصر.لتطور الفكر اإلنساني  ةستجيبوم
 

 الخاتمة

 النتائج .1

 بعد هذه الجولة العلمية القيمة توصل الباحث إلى النتائج التالية:

يعتبر محمد إقبال علما من أعالم اإلسالم البارزين الذي أسهم مساهمة  -1

، ورؤية مستقبليةملموسة في مجال الفكر اإلسالمي، حيث تمتع بفكرة رائعة 
للمساهمة في حل  كون تجاربه وخبراته العلمية والعمليةهذا الدافع هو الذي 

 القضايا والمشاكل التي تعانيها األمة اإلسالمية. 

أدرك إقبال أن األزمة التي تمر بها األمة اإلسالمية هي األزمة الفكرية  -2
والروحية النابعتان عن بعدها عن روح اإلسالم الذي أدى فيما بعد إلى 

د، ومن جانب آخر خالل معايشته مع الغرب وجد التخلف والجمود والركو

صورة منعكسة عن األولى حيث رأى فيها التقدم واالزدهار والنمو. هذا 
اإلدراك القائم على مقارنة الحياة بين الشرق والغرب يجعله يقف على 

 العناصر اإليجابية التي يفتقدها العالم اإلسالمي.

الجماعي الذي ال يتحدد بحدود جتهاد هو اال إقبال االجتهاد الذي يدعو إليه -3
فكرية أو مذهبية معينة من الفقه لكنه يجمع كل القدرات والمهارات والمعارف 

دينيا وفكريا للوصول إلى ما يحقق مصلحة األمة اإلسالمية بمراعاة القواعد 

 والضوابط التي يحددها علم أصول الفقه.
االجتهاد الجماعي ضرورة من ضرورات الحياة لمواجهة تحديات العولمة  -4

التي ال تدفع نقل حضارة العالم عن طريق الحداثة والصناعة وثورة 
المعلومات فحسب، لكنها تحدث التحوالت السريعة في نظام الحياة لجميع 

ة والعسكري ةواالقتصادي ةاالجتماعيالشعوب في جميع نواحي الحياة، 

 لثقافية وغيرها.وا
يلعب االجتهاد دورا مهما في تاريخ الفقه اإلسالمي منذ عهد الرعيل األول  -5

من فقهاء الشريعة، وهو العامل الوحيد الذي يمكن بواسطته حل جميع القضايا 

والمشاكل التي يعانيها الجيل األول في حياتهم فردا أو جماعة، تلك صورة من 



 غيير والتبديلبحفظ هذه الشريعة الغراء من الت الصور التي قد تكفل هللا بها
 والتحريف

  

 التوصيات واالقتراحات .2

 الجهات المختصة باألشياء اآلتية: أوصى الباحث

عقد الندوات والدورات العلمية على مستوى الدولة للتعريف بأحدث -1

 المستجدات التي وصلت إليها العلماء والفقهاء في استنباط األحكام الشرعية.
تفعيل دور المجامع الفقهية والمؤتمرات الفقهية الموجودة في العالم -2

اإلسالمي حاليا لمناقشة القضايا والمشاكل التي تعانيها األمة اإلسالمية 

  .بمشاركة عدد من العلماء والمفكرين
جمع القوى العلمية والخبرات لدى العلماء والباحثين في العلوم الشرعية  -3

مختلف البلدان ومن مختلف التخصصات بل ومن مختلف  من والعلوم الكونية

المذاهب اإلسالمية إلبداء المشورة العلمية في صورة مجمع علمي أو مؤتمر 
فقهي للنظر في قضايا العصر وما تحتاجه األمة فيتفقون على ما يرونه محققا 

 للمصلحة.
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  القرضاوييوسف  المعاصر بين االنضباط واالنفراط،االجتهاد، 

 .م1998، 2بيروت: المكتب اإلسالمي، ط

 بحوث مؤتمر  مرعي، االجتهاد في الشريعة اإلسالمية، حسين أحمد

الفقه اإلسالمي، الرياض: جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، 

   .ه1404

 وث مؤتمر الفقه بح البري، االجتهاد في الشريعة اإلسالمية، زكريا

  .ه1404اإلسالمي، الرياض: جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، 

  ،الزحيلي، دمشق: دار الفكر بدمشقوهبة صول الفقه اإلسالمي ،

1998 . 

 ،سيف الدين علي بن أبي علي بن محمد اإلحكام في أصول األحكام 

 بدون سنة. اآلمدي، القاهرة: مطبعة محمد علي صبيح وأوالده،

  االجتهاد وتطبيقاته المعاصرة في مجال األسواق المالية، محمد األمين

الشنقيطي، رسالة ماجستير من كلية الدراسات  ولد عالي الغالوي

، 1اإلسالمية في جامعة المقاصد في بيروت، بيروت: دار ابن حزم، ط

 .ه1429

  التصور المميز للدراسات اإلسالمية تجربة إندونيسية في تطوير

، بحث مقدم للندوة الدولية بن مجيب سوفريادياللو  لعلمي،البحث ا
عن التعليم العالي والبحث العلمي في الدراسات اإلسالمية رؤية 

استشرافية في ضوء التحوالت المعاصرة المنعقدة بجامعة عبد الملك 

   .2014ديسمبر  6-5السعدي تطوان المغرب، من 

 محمد بن علي بن ل، ولإلى تحقيق الحق من علم األص إرشاد الفحول

. تحقيق: أبي مصعب محمد سعيد البدري، بيروت: الشوكاني محمد
 .1412، 1دار الفكر، ط

 بيروت: دار الكتب  سايس،ىي التاريخ الفقه اإلسالمي، محمد عل

 .1410، 1العلمية، ط

  ،ترجمة: عباس محمود،  إقبال،محمد تجديد التفكير الديني في اإلسالم

   .ه1421، 1الهداية، طالقاهرة: دار 
  .صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري

تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 
  بدون سنة.

 حولية  سانو، فكرة االجتهاد الجماعي تاريخا وواقعا، قطب مصطفى

ة: مطابع رينود إلسالمية، دوحاكلية الشريعة والقانون والدراسات 
 .م2001الحديثة جامعة قطر، ، 



 ،القاهرة:  القرضاوي،  يوسفل الفقه اإلسالمي بين األصالة والتجديد

   .ه1424مكتبة وهبة، 

 ،ه، بيروت: 1421، 1لفيروز آبادي، مجد الدين. طل القاموس المحيط

 .مؤسسة الرسالة

  ،دار بن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم. بيروتاللسان العرب :

 .ه1412، 1إحياء التراث العربي، ط

 المصباح المنير في غريب شرح الكبير، أحمد بن محمد المقري 

  .، بيروت: مكتبة لبنانالفيومي

 ،الحاكم  أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا المستدرك على الصحيحين

. تحقيق: مصطفى عبد القادر العطا، بيروت: دار الكتب النيسابوري
 .ه1411، 1العلمية، ط

 حامد محمد بن محمد بن محمد والمستصفى من علم أصول الفقه،، أب 

. تحقيق: عبد السالم عبد الشافي، بيروت: دار الكتب العلمية، الغزالي

  .ه1413، 1ط

  المناهج األصولية في االجتهاد بالرأي في التشريع اإلسالمي، محمد

 .ه1418، 3بيروت: مؤسسة الرسالة، ط الدريني، فتحي

 تحقيق: أحمد الترمذي الجامع الصحيح، محمد بن عيسى أبو عيسى ،

 .، بيروت: دار إحياء التراث العربي5محمد شاكر وآخرون، ج

 
 

 

 
 

 

 

 


