
 الدرس الثالث

 جواز عملية االستنباط ❖

هنا السيد محمد باقر الصدر يجيب على تساؤل مهم قبل الدخول في بيان كلمة 

 االجتهاد وتطور معنى كلمة االجتهاد

لكي يوجد مجال لوضع  االستنباطسمح الشارع بممارسة عملية  هلالسؤال هو:  

 علم لدراسة عناصرها المشتركة؟

 :الجواب

تجاه الشريعة تحديداً  تحديد الموقف العملينعم، ألن عملية االستنباط عبارة عن 

ومن منها،  باهلل تعالى ملزم بتحديد موقفه العملي واالنسان المؤمناستداللياً، 

 أّن أحكام الشريعة ليست غالباً في الوضوح بدرجة تغني عن إقامة الدليل. المعلوم

ة أن اكتسبت صيغة أخرى ال تخلو عن الغموض لكن لسوء الحظ اتفق لهذه المسأل

 والتشويش فقد استخدمت كلمة ))االجتهاد(( للتعبير عن عملية االستنباط 

 وطرح السؤال يكون هكذا ))هل يجوز االجتهاد في الشريعة((

فحينما دخلت كلمت االجتهاد في السؤال وهي كلمة مرت بمصطلحات عديدة في 

ك المصطلحات السابقة على البحث ونتج عن ذلك أن تاريخها أدت الى بقاء ظالل تل

أجاب البعض على السؤال بالنفي وأدى ذلك الى شجب علم األصول كله وفي سبيل 

 توضيح ذلك يجب أن نذكر التطور الذي مرت به كلمة االجتهاد

 تطور معنى االجتهاد

لمة هذه الك وقد مرتللتعبير عن عملية االستنباط، « االجتهاد»استعملت كلمة 

 وُرفَِض علماالستنباط  نزاع حول جواز عملية وقد وقعبمصطلحات عديدة خالل تاريخ، 

 األصول نتيجة فهم غير دقيق لالصطالح العلمي.

 : بذل الوسع للقيام بعمل ما.وهو« الجهد»مأخوذ من  االجتهاد في اللغة: -1

استعملت هذه الكلمة ألول مرّة على الصعيد الفقهي  االجتهاد في الفقه الّسنّي: -2

إّن الفقيه إذا أراد أن يستنبط حكماً ) هي: قاعدة في الفقه الّسنّيللتعبير عن 

نصّاً يدل عليه من الكتاب أو السنة يرجع إلى االجتهاد بداًل عن  ولم يجدشرعيّاً 

 (.النص

 وكان على، والذوق والرأي الخاصهذه القاعدة يعني التفكير الشخصي  واالجتهاد في

 رأس المنادين بالرأي أبو حنيفة النعمان بن ثابت.



محل االجتهاد على هذا المعنى منذ عصر األئّمة )عليهم السالم( إلى القرن  -3

وتعارض )عليهم السالم( تذم االجتهاد بهذا المعنى  والروايات عنهمالسابع، 

 الرأي معارضة شديدة. مدرسة

أهل البيت )عليهم السالم( على نفس الخط، فصنّفوا  هاء مدرسةوفق وسار أصحاب -4

 وهالل المدنيالكتب في الرد على االجتهاد بهذا المعنى، منهم عبد هللا الزبيري 

والشيخ  والسيد المرتضى والشيخ المفيد والشيخ الصدوق واسماعيل النوبختي

 .وابن إدريس الطوسي

ي المتتابع على كلمة ))االجتهاد(( كانت وهكذا تدل هذه النصوص بتعاقبها التاريخ

تعبيراً عن ذلك المبدأ الفقهي المتقدم الى أوائل القرن السابع وعلى هذا األساس 

 اكتسبت الكلمة لوناً مقيتاً وطابعاً من الكراهية في الذهنية الفقهية االمامية 

 

 الحلي المتوفى المحّققفي مصطلح فقهائنا على يد « االجتهاد»تطورت كلمة لكن  -5

عرف الفقهاء بذل الجهد في  وهو في) :كتبإذ « المعارج»في كتابه  --ه ٦٧٦سنة 

االعتبار يكون استخراج األحكام من أدلّة الشرع  وبهذا، (استخراج األحكام الشرعية

اجتهاداً، ألنّها تبتني على اعتبارات نظرية ليست مستفادة من ظواهر النصوص في 

 األكثر

بينما كان االجتهاد مصدرا للفقيه يصدر عنه ودليال يستدل به كما يصدر عن آية  نإذ

أو رواية، أصبح في المصطلح الجديد يعبر عن الجهد الذي يبذله الفقيه في 

الحكم الشرعي من أدلته ومصادره، فلم يعد مصدرا من مصادر االستنباط،  استخراج

 يمارسها الفقيه.الحكم من مصادره التي  استنباطبل هو عملية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :الفرق بين المعنيين جوهري للغايةف

أن يستنبط من  –على أساس المصطلح االول لالجتهاد  –إذ كان على الفقيه   -1

تفكيره الشخصي وذوقه الخاص في حالة عدم توفر النص، فإذا قيل له: ما هو 

وتفكيري  اجتهاديباالجتهاد وقال: الدليل هو  استدل هذا؟دليلك ومصدر حكمك 

 .الخاص

برر أي حكم من االحكام واما المصطلح الجديد فهو ال يسمح للفقيه أن ي -2

باالجتهاد الن االجتهاد بالمعنى الثاني ليس مصدرا للحكم بل هو عملية 

كان معناه أن ”  اجتهاديهذا ” االحكام من مصادرها، فإذا قال الفقيه  استنباط

من المصادر واالدلة، فمن حقنا أن نسأله ونطلب منه أن  استنبطههذا هو ما 

 الحكم منها. استنبطدلة التي يدلنا على تلك المصادر واال

الحكم من ظاهر  استنباطنطاق االجتهاد بعد ذلك فأصبح يشمل عملية  اتسعثم  -6

الحكم من ظاهر  استنباطالنص أيضا، الن االصوليين بعد هذا الحظوا بحق أن عملية 

النص تستبطن كثيرا من الجهد العلمي في سبيل معرفة الظهور وتحديده وإثبات 

 .عرفيحجية الظهور ال

ولم يقف توسع االجتهاد كمصطلح عند هذا الحد، بل شمل في تطور حديث عملية  -7

االستنباط بكل ألوانها، فدخلت في االجتهاد كل عملية يمارسها الفقيه لتحديد 

الموقف العملي تجاه الشريعة عن طريق إقامة الدليل على الحكم الشرعي أو 

وهكذا أصبح االجتهاد يرادف عملية على تعيين الموقف العملي مباشرة. 

 االستنباط.

 وتقسيمهالحكم الشرعي 

نتعرف على تعريف الحكم الشرعي عتد السيد محمد باقر الصدر  وعفي هذا الموض

ورأيه بتعريف الحكم الشرعي عند قدماء األصوليين، وما هي تقسيمات الحكم 

 الشرعي واقسام الحكم التكلفي

هو التشريع الصادر من هللا تعالى  :د باقر الصدرالسيد محمالحكم الشرعي عند  ❖

لتنظيم حياة اإلنسان سواء كان متعلقاً بأفعاله أو بذاته أو بأشياء أخرى داخلة في 

 حياته.

فالهدف من الحكم الشرعي عند السيد محمد باقر الصدر هو تنظيم حياة األنسان 

 وهذا الهدف تارة يحصل

 تشرب الخمر وال صل وصم يحصل بخطاب متعلق بأفعال المكلفين كخطاب  -1

يحصل بخطاب متعلق بذواتهم أو بأشياء أخرى تدخل في حياتهم من  تارة -2

قبيل االحكام والخطابات التي تنظم عالقة الزوجية وتعتبر المرأة زوجة للرجل 



للمال في ظل شروط معينة أو تنظم عالقة الملكية وتعتبر الشخص مالكاً 

 في ظل شروط معينة

ليست الحكم الشرعي نفسه،  والسنة فهيفي الكتاب أما الخطابات الشرعيّة  ❖

 .وكاشفة عنهبل هي مبرزة للحكم 

 

هو الخطاب الشرعي المتعلق أما تعريف الحكم الشرعي عند قدماء األصوليين:  ❖

 بأفعال المكلفين.

يقول السيد محمد باقر الصدر أنه من الخطأ تعريف الحكم الشرعي بالصيغة المشهورة 

 بين قدماء األصوليين بهذا التعريف ألن 

الحكم الشرعي ليس هو الخطاب، بل هو مدلول الخطاب، فالخطاب كاشف عن  -1

 الحكم.

قد الحكم الشرعي ال يتعلّق بأفعال المكلّفين دائماً، بل قد يتعلّق بذواتهم كع -2

ألن الهدف من  الزوجيّة، أو بأشياء أخرى ترتبط بهم كالملكيّة المتعلّقة بالمال

 .الحكم الشرعي تنظيم حياة األنسان

 اما تقسم الحكم الشرعي فأنه يقسم الى

  

ال يوجد حكم وضعي وثيق إذ  والحكم الوضعياالرتباط بين الحكم التكليفي  مالحظة:

 .جانبه حكم تكليفي ويوجد إلىإاّل 

حكم وضعي يوجد إلى جانبه وجوب إنفاق الزوج على زوجته  : الزوجيةذلك ىمثال عل

الملكية حكم وضعي يوجد إلى جانبه حرمة تصرف غير .على الزوجة ووجوب التمكين

 المالك في المال إاّل بإذنه.

تقسيم الحكم 
الشرعي 

:الحكم الوضعي-

هاً مباِشراً لإل نسان في هو الحكم الشرعي الذي ال يكون ُمَوجِّ
ناً يكون ل ه تأثير غير أفعاله و سلوكه، بل يشرع وضعاً ُمَعيَّ

.مباشر في سلوك اإلنسان

:مثال

.األحكام التي تنظم العالقات الزوجّية

:الحكم التكليفي

ه لسلوك ه مباشرة في هو الحكم الشرعي المتعلّق بأفعال اإلنسان و الُمَوجِّ
تماعّية التي و العبادّية و العائلّية و االجالشخصّيةمختلف جوانب حياته 

.نظمتها الشريعة

:أمثلة

حرمة شرب الخمر، وجوب الصالة، وجوب اإلنفاق على بعض األقارب، 
.إباحة إحياء األرض، وجوب العدل على الحاكم



 :أقسام الحكم التكليفي

 .ء الذي تعلّق به بدرجة اإللزامحكم شرعي يبعث نحو الشي وه :الوجوب-١

 .ين على ولي األمرة المعوز  نوجوب إعاوالصالة،  بوجو :مثال

ء الذي تعلق به بدرجة دون اإللزام، حكم شرعي يبعث نحو الشي وه :االستحباب-٢

 .جانبه رخصة من الشارع في مخالفته وتوجد إلى

 .صالة الليل باستحبا :مثال

 .ء الذي تعلّق به بدرجة اإللزامحكم شرعي يزجر عن الشي يه :الحرمة-٣

 .حرمة الربا، حرمة الزنا، حرمة بيع األسلحة من أعداء اإلسالم :مثال

 .اإللزامء الذي تعلق به بدرجة دون هي حكم شرعي يزجر عن الشي :الكراهة-٤

 .خلف الوعد :مثال

 .هي أن يفسح الشارع المجال للمكلّف لكي يختار الموقف الذي يريده :اإلباحة-٥

يترك. وله أنلذلك يتمتع المكلف بالحرية، فله أن يفعل   


