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االجتهاد ح َّمال �أوجه
فاطمة نا�صر

يتناول الكاتب حممد ال�شتيوي يف جملة الت�سامح �إ�شكالية االجتهاد بني العقيدة والتاريخُ ،م�ستخدما العرف واملر�أة كمثال على الأخري .ويبد�أ
الكاتب مقاله مذ ِّكراً �أ َّنه لي�س بغر�ض تناول تثاقل وركود حركة االجتهاد ،و�إمنا الت�أكيد على �أ َّن االجتهاد عملية م�شروطة ،وهو ال يق�صد
ال�شروط الواجب توافرها باملجتهد ،و�إمنا ال�شروط املرتبطة بامل�سلمات العقيدية والإرث التاريخي املتمثل يف الأعراف املجتمعية .وبعيدا عن
اختالفات املذاهب يف هذا ال�ش�أن� ،أو ُّد التنويه �إىل �أ َّن �أ�سا�س وجود املذاهب ون�ش�أتها قام على االجتهاد ،ومل ي�أتِ ذك ُر هذه الفرق املذهبية ال يف كتاب
اهلل وال �سنة نبيه .وما �سنتع َّر�ض �إليه يف هذا ال�ش�أن هنا ال يتعدَّى كونه و�صفاً و�شرحاً لو�ضع االجتهاد الراهن؛ فحركته وركوده خا�ضعان للب�شر
القائمني عليه� ،أما الزمان فهو يف حركة دائمة.
ولتب�سيط فهم االجتهاد؛ علينا رمبا تفكيكه �إىل عنا�صره
الأ���س��ا���س��ي��ة؛ ف��ه��ن��اك :ال��ن�����ص��و���ص امل��ق��د���س��ة ون�����ص��و���ص ال�سلف
واجتهاداتهم ،وهناك الفقيه ال��ذي ي�سميه الكاتب «الو�سيط
امل����ع����ريف» ،وه���ن���اك امل�������س����أل���ة وب���ه���ا ت��ت��م��ث��ل ق�����ض��ي��ة االج���ت���ه���اد.
وي�ستعر�ض الكاتب �صنفني من امل�سائل امل�ؤثرة على االجتهاد؛
�أولهما :احلكم ال�شرعي ،وثانيهما :العرف والعادة .وكالهما
ب��ال��غ ال��ت���أث�ير يف �سري ح��رك��ة االج��ت��ه��اد .وك��م��ا تختلف م�سائل
االج��ت��ه��اد يختلف املجتهدون؛ فمنهم املقلد لأح��ك��ام ال�سلف،
املبالغ يف خ�شيته وريبته من االجتهاد؛ خوفا من ال��وق��وع يف
اخلط�أ ،ومنهم املجتهد اجلريء الذي ُيدرك ت�أثري الزمان يف
الأحكام ،و َب ْي هذا وذاك يتذبذب حال االجتهاد .وحني ُي�س ِّمي
الكاتب املجته َد بـ»الو�سيط املعريف ،ف�إنه يق�صد و�ساطته بني
ُ
املتغي الذي ال يث ُبت
احلكم الأزيل الثابت هلل تعاىل ،والزمان
ِّ
على ح��ال .ويف نظر العلوم الفقهيه ،ف����إنَّ املجته َد باجتهاده
ال ي�ستحدث احل��ك��م؛ فاحلكم ث��اب��ت و�أزيل ،ودوره م��ا ه��و �إال
ا�ستجالب ل��ه��ذا احل��ك��م و�إي�����ض��اح��ه ونقله لل�سائلني .ويف هذا
تقول املو�سوعة الفقهية حول تعريف االجتهاد�« :إنَّ االجتهاد
ه��و :ب��ذل الطاقة من الفقيه يف حت�صيل حكم �شرعي ظنِّي».
وي���ؤك��د ال��ك��ات��ب �أنَّ العلماء ق��د �أدرك����وا �إ�شكالية ال��ع�لاق��ة بني
خطاب اهلل العقيدي وبني الزمن ،وهذا يف�سر تعدد التفا�سري
حول عالقة خطاب اهلل الأزيل وبني �أفعال الإن�سان الزمانية.
وي��ت��و َّق��ف ال��ك��ات��ب ه��ن��ا ،وي���ن����أى ب��اخل��و���ض ع��ن ذك���ر م��ا ي��ع��رف
بـ«حمنة خلق ال��ق��ر�آن» .وال��ت��ي حتمل يف طياتها ت��ع��دُّ د الآراء
حول �أ�صل هذا اخلطاب الأزيل الذي هو �أ�سا�س ومنبع الأحكام
ال�شرعية .و�أت��ف�� َّه��م ح��ذر الكاتب م��ن التعر�ض لهذه الق�ضية
ال�شائكة واملت�شعبة ،والتي ال جمال ملقاله �أن يتفرع فيها ،ولكنه
با�ستبعادها بهذا ال�شكل وك�أنها مل تكن ،يجحف فرعاً مه ًّما
يف مو�ضوعه ،واك��ت��ف��ا�ؤه بقوله �إنَّ الأ���ص��ول العقائدية ثابتة
ال ج��دال فيها ،ويف حم��ل �آخ��ر يذكر تعدد الآراء حولها� ،أم��ر
ي�ضع القارئ �أم��ام متاهة وغمو�ض .ولنن�صف الق�ضية حقها
و�إن مل يت�سع مقامنا لذكر التفا�صيل� ،أدعو القراء �إىل البحث
يف «حمنة خلق ال��ق��ر�آن» ،وه��ي حمنة لأن��ه��ا تع َّر�ضت للأ�صل
الثابت ،الذي من املفرت�ض �أن يكون املرجع الذي جتتمع حوله
الآراء وتتفق ،ولكن �شهوة ال�س�ؤال يف �أ�صل الأ�صل ،هي ق�ضية

مل حت�سم منذ الأزل ،واخلو�ض فيها ال نهاية له؛ لهذا �آثرت
الفرق الإ�سالمية الغ�ض عن اخلو�ض يف حديث هذه املحنة،
�إال �أنَّ املتاب َع ُيدرك �أنَّ َ
بع�ض العلماء من كافة الفرق اليزالون
يخو�ضون فيها من منابرهم ،ويدخلون يف معارك ومبارزات
ب�ين خمالفيهم ،وك��ل يعلن انت�صار حجته �أم���ام �أت��ب��اع��ه؛ مما
ُيزيد مو�ضوع االجتهاد �إ�شكالية وتعقيداً.
� َّأما يف الق�سم الأخري ،فيتعر�ض الكاتب �إىل التاريخ وت�أثريه
يف االجتهاد ،وكيف ُيكن لل ُعرف والعادة الت�أثري على املجتهد
يف اج��ت��ه��اده ،ويف ه��ذا ي�ستعر�ض ع��دة �أح��ك��ام ق��دمي��ه َّ
مت فيها
خم��ال��ف��ة ال��ن�����ص��و���ص ،وت��غ��ل��ي��ب ال��ع��ادة وال���ع���رف .وم���رة �أخ���رى
يتناق�ض ما قيل يف �ش�أن العرف وعادات النا�س .فيجمع العلماء
على �أنَّ الأعراف لي�ست من م�صادر الت�شريع كالقر�آن وال�سنة،
و�أنَّ الأخذ بها مرهون ب�شروط معينة؛ �أهمها :عدم تناق�ضها
وما جاء يف م�صادر الت�شريع� ،إال �أنَّ الأخ َذ بها �أوجبه الفقهاء
يف عدة مواقع؛ حيث قالوا «العادة حمكمة» و»امل��ع��روف عرفاً
ب��امل�����ش��روط ���ش��رط��اً» ،وي���أت��ي هنا دور املجتهد يف م��واءم��ة هذه
الأع��راف والن�صو�ص الت�شريعة امللزمة .ومن املفيد �أن نذكر
بع�ض االجتهادات التي خالفت الن�صو�ص ،والتي ذكرها الكاتب
يف م��ق��ال��ه ،ومل ت��ع��د ُم��ل��زم��ة ال��ي��وم ،ول��ك��ن ُع��م��ل ب��ه��ا يف وقتها
م��راع��ا ًة لل ُعرف يف بع�ض مناطق املغرب العربي -والتي تتبع
املذهب املالكي -ومن هذه الأحكام :ا�ستثناء املر�أة املرتفة من
كاملي؛ وذلك خمالفة للن�ص القر�آين:
حولي
�إر�ضاع ر�ضيعها
ْ
ْ
(وال��وال��دات ير�ضعن �أوالده���ن حولني كاملني) ،والغريب ما
قاله الكاتب يف هذا ال�ش�أن ونظرته لهذا احلكم كا�ستثناء؛ ظانا
�أنه ُروعي به كماليات املر�أة وترفها على حاجة الر�ضيع للنب؛
الكاتب الآية املذكورة ومل ُيكملها ،وعقب عليها
حيث ا�ستقط َع
ُ
مبا ورد �أعاله ،يف حني تخالف الآية ما اعتربه ا�ستثنا ًء ،بقوله
ي َكامِ لَ ْ ِ
تعاىلَ « :وا ْل�� َوا ِل��دَاتُ ُي ْر ِ�ض ْعنَ َ�أ ْو َلدَهُ ��نَّ َح ْو َل ْ ِ
ي لِ َنْ َ�أ َرا َد
�أَن ُي ِت َّم ال َّر َ�ضا َع َة َو َعلَى الْ َ ْو ُلو ِد َل ُه ِر ْز ُقهُنَّ َوك ِْ�س َو ُتهُنَّ ِبالْ َ ْع ُر ِ
وف
ْ�س �إِ َّل ُو ْ�س َعهَا َل ت َُ�ضا َّر َوا ِل َد ٌة ب َو َلدِ هَا َو َل َم ْو ُلو ٌد َّل ُه
َل ُت َكلَّفُ َنف ٌ
َ
ِب�� َو َل��دِ ِه َو َع��لَ��ى ا ْل��� َوارِثِ مِ ث ُْل َذل َ
ا�ض
ِ�ص ًال َع��ن َت َر ٍ
��ك َف����إِنْ �أ َرا َدا ف َ
ِّم ْن ُه َما َو َت��� َ��ش��ا ُو ٍر َف َ�لا ُج�� َن��ا َح َعلَ ْي ِه َما َو�إِنْ �أَ َر ُّ ْ
دت �أَن ت َْ�س َت ِ
ْ�ض ُعوا
�أَ ْو َل َد ُك ْم َف َل ُجنَا َح َعلَ ْي ُك ْم �إِ َذا َ�س َّل ْمتُم َّما �آ َت ْيتُم ِبالْ َ ْع ُر ِ
وف َوا َّتقُوا
الل َو ْاعلَ ُموا �أَنَّ َّ َ
َّ َ
ري» .فقد جاء يف تف�سري
الل ِ َ
با َت ْع َم ُلو َن َب ِ�ص ٌ

الطربي ما ُيثبت عدم فر�ض الر�ضاعة على امل��ر�أة؛ حيث جاء
يف التف�سري« :و�أخرب تعاىل �أنَّ الوالدة واملولود له �إن تعا�سرا يف
الأجرة التي تر�ضع بها املر�أة ولدها� ،أن �أخرى �سواها تر�ضعه؛
فلم يوجب عليها فر�ضا ر���ض��اع ول��ده��ا؛ فكان معلوما بذلك
�أن ق��ول��ه« :وال��وال��دات ير�ضعن �أوالده���ن ح��ول�ين» دالل��ة على
مبلغ غاية الر�ضاع التي متى اختلف الولدان يف ر�ضاع املولود
بعدها ،جعل ح ًّدا يف�صل به بينهما ،ال داللة على �أن فر�ضا على
الوالدات ر�ضاع �أوالدهن.
باب االجتهاد �سيظل واقعاً يف �إ�شكاليات
و�أكتفِي بالقول �إنَّ َ
ع��دي��دة لي�ست حم�����ص��ورة مب��ا ج���اء ب��ه ال��ك��ات��ب ،ب��ل باختالف
النا�س حول ال�شروط امللزمة له؛ فال توجد م�ؤ�س�سة �إ�سالمية
��وح��دة متنح ترخي�صا معتمداً مل��ن ي�سمح لهم باالجتهاد؛
م َّ
فهناك من ينادي بغلق هذا الباب �أمام عبث العابثني وجتميد
االجتهاد برمته ،ومنهم من ي��رى بالعمل بقول :من اجتهد
ف�أ�صاب فله �أج���ران ،على الرغم من �أنَّ حديث الر�سول كان
موجها للحاكم! فقال �صلى اهلل عليه و�سلم� :إذا حكم احلاكم
َّ
فاجتهد ث��م �أ���ص��اب فله �أج���ران ،و�إذا حكم فاجتهد ث��م �أخط�أ
فله �أجر .فاملف�سرون ب�شر يظنون بيدهم املعنى ،واملعنى لي�س
واحداً� ،إن كان الأ�صل ح ّما َل �أوجه.
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