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بذل المجھود : االجتھاد لغة- :تعریفھ
في استفراغ الوسع في فعل،وال 

.                          ستعمل إال فیما فیھ جھد أي مشقةی
استفراغ الجھد وبذل غایة :وشرعا-

إدراك األحكام وإما في الوسع إما في
.تطبیقھا

منھج المسلم للتفاعل االجتھاد: منزلتھ-
الشرعي مع كل من الوحي والكون 

واستنطاقھما الستنباط السنن واستدرار 
الحكم وفقھ آیات الوحي، وھو سمة المسلم 

.ھ ذلكالثابتة یسعى إلیھ ما أمكن

یھ العالم المجتھد ھو الفق: تعریفھ-
المؤھل الذي یستفرغ وسعھ لتحصیل 

.حكم شرعي

للمجتھد منزلة عالیة في : منزلتھ-
االسالم الشتغالھ ببیان أحكام اهللا 

سبحانھ ،وقد وردت نصوص كثیرة في 
القرآن والسنة ترفع من شأن العلم 

................وأھلھ 

نھ فرض كفائي إذا قام االجتھاد ضرورة شرعیة وفریضة على األمة، ولك: حكمھ-
دینھم واإلجابة عن القدر الكافي سقط عن الباقین، فالناس البد لھم من فھم أساسیات

.استفساراتھم  وخواطرھم الیومیة
.ة بنصوص القرآن والسنة واإلجماع فرضیة االجتھاد وضرورتھ ثابت:حجیتھ 

«من سورة التوبة 122ما ورد في اآلیة فمن القرآن 

«                                                                                .
إلى الیمن فسألھ المشھور حینما بعثھ النبي حدیث معاد بن جبل : ومن السنة
إذا حكم الحاكم فاجتھد فأصاب فلھ أجران ،وإذا حكم «: وحدیث .الخ ....كیف تقضي

.                                                                                   »فلھ أجر واحد فاجتھد فأخطأ
صدرت من أھل لذلك تلزم دیة تعتبر أحكام شرعیة وحجة إذا واألحكام االجتھا•

. ع االجتھاد بنفسھ وخاصة إذا لم یوجد غیر ھذا االجتھاد ییستطوكل من الصاحبھا ،
.فیجب أن ال یخرج في اختیاره عنھا اتالة تعدد االجتھادأما في ح

ي ضرورة فتح باب یقتض: شریعة اإلسالمیة وعالمیتھا خلود ال-)1
ثابتة وقواعد منظمة فالشریعة جاءت بأصول. االجتھاد للمؤھلین

اة ومستجداتھا في مواكبة تطورات الحیوالمرونة ،لتتمیز بالسعة 
.عة یام الساكل العصور وإلى ق

االجتھاد یتحقق تنزیل مراد اهللا على بف: قیومیة الدین اإلسالمي -)2
.الواقع اإلنساني وتصییره متفاعال بإلزامات الوحي الرباني 

بحفظ الضروریات الخمس : تحقیق العدالة وضمان الحقوق -)3
وباالجتھاد }عرض، والمال الالدین ، النفس، العقل، {وھي     

دفع الضرر ورفع لو.اة مصالح الناس وحاجاتھمیتحقق ذلك ،لمراع
.الحرج عنھم 
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.فال عبرة باجتھاد غیر المسلم لعدم أھلیتھ وعدم الثقة في اجتھاداتھ: اإلسالم-ا

.باعتباره مناط اإلدراك والتمییز والوعي: التكلیف-ب

.صاحبھا على التقوى واجتناب األدناس،وخوارم المروءةوھي ملكة تحمل: العدالة-ج

.والعلم بالقرآن الكریم وأحكامھ الشرعیة التي جاء بھا ، وطرق االستنباط-1
.العلم بالسنة النبویة الشریفة واإللمام بھا وباألحكام الشرعیة الواردة بھا-2
اتھا باعتبارھا أداة فھم العلم باللغة العربیة وفنونھا وطرق دالالت عبار-3

.الوحیین
...العلم بأصول الفقھ لیصبح عالما بمدرك األحكام الشرعیة وما-4
العلم بمقاصد الشریعة اإلسالمیة جملة وتفصیال فبواسطتھا یكون التنزیل -5
لفھم الصحیح لوا
.العلم بقواعد الفقھ الكلیة الكتساب ملكة فھم قصد الشارع -6
.بخالفھ اإلجماع حتى ال یجتھد أو یفتيواقع العلم بم-7
العلم بأحوال وواقع العصر الذي یعیش فیھ ،لتكییف الوقائع المجتھد فیھا مع -8

.....ذلك

أقسام االجتھاد بجوانبھ المتعددة- جما یجوز فیھ االجتھاد وما الیجوز-بسعة فضاء االجتھاد ومجاالتھ-ا

االجتھاد یعم كل مجاالت 
الحیاة الفكریة والمعرفیة 

.وغیرھاوالسلوكیة

إال أن مجال الفقھ .
والتشریع ھو االھم من ذلك 

نظرا لكثرة القضایا ،كلھ
والنوازل والمستجدات التي 

یحتاج المسلمون إلى 
.معرفة حكمھا الشرعي

كل قضیة أو واقعة لم یرد فیھا نص أصال أو 
ورد فیھا دلیل ظني الورود أو ظني الداللة أو 

فتوح ألنھا تتعلق فمجال االجتھاد فیھا مھما معا،
فیھا بجزئیات وتفاصیل الینتج عن االختالف 

إبطال ألصل الشریعة والدین،                                     
الیجوز تأثیم أو تكفیر المجتھد المخالف في وھنا

مثل ھذه القضایا ألن المشرع جعلھا كذلك رحمة 
بخالف من أنكر القطعیات من أصول .وتوسعة 
.لعملالدین وا

الثبوت أما ما دل على حكمھ نص قطعي
ألنھ .فإنھ المجال لالجتھاد فیھ بأي حال والداللة

فیھا یؤدي واالجتھاد.یمثل أصول الدین وثوابتھ
اإلیمان باهللا والبعث : إبطال أصل الدین مثلإلى 

وقسمة .والزكاةوالجزاء،وفرضیة الصالة
.الخ....،وحرمة الربا والخمرالمواریث 

:من حیث التجزؤ وعدمھ ینقسم إلى- ا
ویكون من العالم المتخصص في بعض األبواب :االجتھاد الجزئي-

- .                یرھاأو القضایا أو المسائل فقط دون غ
.عیةوھو بلوغھ رتبة االجتھاد في سائر األحكام الشر:االجتھاد الكلي

.وفي كل منھما یجب أن یتوفر المجتھد على الملكة العلمیة العامة
:                                                                                   ل أحد المذاھب ینقسم إلىمن حیث اإلطالق واالنضباط بأصو-ب
.باط وستناالھ ومداركھ في وھو المعتمد على علم:مجتھد مطلق-
وھو الملتزم بأصول ومسالك االستدالل ]: منتسب[مجتھد مذھب-

.المعروفینألحد األئمة المجتھدین
:من حیث جدة االجتھاد وعدمھ ینقسم إلى- ج
باط المجتھد لحكم جدید لم وھو استن:االجتھاد االنشائي-

.وھذا یغلب في القضایا المستجدة.یسبق إلیھ في مسألة ما
وھو اختیار وترجیح رأي من بین : االجتھاد االنتقائي-

.اآلراء المنقولة عن السابقین
:                                     من حیث الجھة المصدرة لالجتھاد ینقسم إلى-د
.وھو الصادر عن مجتھد واحد:االجتھاد الفردي-
المجتھدین، ن وھو الصادر عن جماعة م: االجتھاد الجماعي-

وھذا النوع لھ أھمیتھ الكبرى خاصة في ھذا العصر للخروج باألمة 
.من البلبلة الفكریة وحالة التخاذل الثقافي الذي تعاني منھ

التربیة اإلسالمیة: المادة
الثانیة باك: المستوى 
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