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  توطئة
احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على رسوله األمني، وعلى آله وأصحابه ومـن  

  تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، أما بعد،
إن الشريعة اإلسالمية تتباين من غريها من الشرائع مساوية كانت أم وضعية، وهذه 

د اهللا تعاىل ويف صورا النصية من كالمـه املقـدس   امليزة تتمثل يف كياا منـزلة من عن
املعصوم من التحريف والتبديل إىل األبد، وهذه امليزة متعددة وإحـداها راجعـة إىل أن   

  .الشريعة اإلسالمية متصفة بصالحية احلكم ا يف كل مصر ويف كل عصر
قيق مقتضى وحتقيقا هلذا األمر، هذا البحث املتواضع عبارة عن حماولة علمية يف حت

الصالحية يف الشريعة اإلسالمية يف جانبها الفقهي االجتهادي، ويف حتقيق هـذا اجلانـب   
الذي يكون جزءا كبريا يف مفهوم الشريعة اإلسالمية جتاه تغريات العصر، ونسمي هـذا  

  .جتزئة االجتهاد يف أصول الفقه اإلسالمياجلهد احلقري بـ 
ذورها منذ عهد نزول الوحي الذي يسـتند  قضية االجتهاد قضية قدمية، إذ متتد ج

إليه االجتهاد، وقد متّت عملية االجتهاد من حيث كوا مسلكا منهجيا استنباطيا يف أيدي 
العلماء الذين كانوا يرعبون يف أن تكون الشريعة اإلسالمية صاحلة لكل مستجدات طارئة 

ثة والتطـورات الواقعـة   يف حياة الناس، وقد شهد ذوى األبصار املبصرة التغريات احلاد
  .أمامهم بسبب تبدل العصر والدهر

الذي ال مينع الشرع بصره وعقله من أن ينظر إىل مـا ينتجـه    –وبالنسبة للمسلم 
أعد له الشرع موقفا واضحا دائرا يف إطار الفقه اإلسالمي الذي يعتين باألحكام  –العصر 

وهذا اإلطار جيعل املسلم يف . والتطورات العملية املستنبطة من األدلة ملواجهة هذه التغريات
دائرة حكمية، مبعىن أن كل أوصاف الفعل هلا حكم شرعي مستدلّ، والـذي حياسـب   

فهذه األوصاف تشمل أفعال املسـلم يف  . املسلم و يؤاخذ على اعتبارها يف الدنيا واآلخرة
منصوصـة يف  التعامل مع هذه التغريات املتجددة والتطورات املستحدثة الـيت مل تكـن   
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النصوص الشرعية، ومل يعرفها القدماء، وقد جند صعوبة يف إبراز احلكم الشـرعي هلـذه   
  .األوصاف بالنظر إىل النص والتراث

وإن املوضوع البحثي هو االجتهاد، وهو مبحث هام من مباحث علـم أصـول   
القفـه،  ويرد ذكره غالبا يف الصفحات األخرية من املصنفات املعتنية بعلم أصـول  . الفقه

وهذا يدل على موقعه املهم يف تطبيق املباحث األصولية اليت تسرد قبله، وهو مطبق لعلـم  
ويكون االجتهاد صلة وسطية بني . األصول املعرف بـاملنهج الستنباط األحكام الشرعية

  .الفقه وأصوله، حيث إن أصول الفقه قواعد التثمري واالجتهاد آلة التثمري والفقه مثرة
خالل احلديث عن احلاجة إىل االجتهاد يف هذا العصر سؤال عن أن عجز  وقد أثري

أبناء العصر عن اإلحاطة جبميع العلوم واملعارف املبتدعة املوجدة، حبيث حيجـزهم مـن   
وطلبت عقب هذا السؤال إعادة النظر إىل موضوع جتزئة االجتـهاد  . اللباس بزي اتهد

دراسة يف هذا املوضوع علـى إجيـاد القـائم    الذي سجلته كتب األصول، نظرا لقدرة ال
وهذا السؤال من ناحية أخرى يراعي الواقع املعاصر الـذي  . باالجتهاد يف العصر الراهن

تتعدد فيه العلوم واملعارف وتتوسع وتتعمق وتتزايد من حلظة إىل أخرى، ومع هذا يطالب 
  .عصب عليه ذلك األمرمن القائم باالجتهاد اإلملام ذا التعمق والتغلغل، ومما قد ي

والبحث يدور حول إعادة النظر يف مبحث جتزئة االجتهاد الذي كـان مـدار    
ويهدف هذا النظر إىل توظيف االجتهاد اجلزئي . اخلالف بني العلماء أو األصوليني خاصة

وال يكـون  . يف الواقع املعاصر وتكييفه وفق املناهج العلمية املتعارف عليها عند احملـدثني 
باحث من هذا اهلدف تقليل مفهوم االجتهاد اإلسالمي وال تنقيصـه بوضـعه يف   قصد ال

ضمن األدوات العصرية املوصلة إىل العلم واملعرفة كما عرفه العامل الغريب، ولكن السـعي  
إىل حماولة إحياء االجتهاد وضمان دوامه بوصفه جميبا لألسئلة املطروحة من قبل املسلمني 

  .ياتيةإبان مواجهة التقلبات احل
ونسأل اهللا تعاىل أن يوقفنا يف هذا اجلهد ويهدينا إىل احلق والصواب، وأن يغفر لنا 

 . خطايانا وذنوبنا من زلل األقدام وخلل األقالم
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  الفصل األول
  مدلول جتزئة االجتهاد

خص هذا الفصل بتداول مقدمة أساسية قبل اخلوض يف لب هذه الدراسة، وهي تركـز  
وهي عبارة عن عـرض  . على إعداد خلفيات راسخة صحيحة يف فهم املوضوع املدروس

وتعـرض  . جمال نظري للموضوع يف استيعاب احملور الذي يدور حوله ألفاظ هذا الفصل
. ذا الفصل لبيان مدلول مصطلح جتزئة االجتهاد كما بينه العلماء واملختصون ذا الفـن ه

وحتقيقا هلذا الغرض، يتولد من الفصل ثالثة مباحث اليت أوهلا يدرس املصطلح الرئيسـي  
وأما املبحث الثاين يدرس املصطلح اإلضـايف وهـو التجزئـة    . وهو االجتهاد ومفهومه

لث يدرس املصطلح املنتج من التوفيق بني املصطلحني الرئيسـي  واملبحث الثا. ومفهومها
  .واإلضايف وهو االجتهاد اجلزئي وأوجهه
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  :املبحث األول
  مفهوم االجتهاد

هذا املبحث يأخذ جماال تعريفيا ملصطلح االجتهاد يف الشرع، وحياول أن يعطـي صـورة   
ه مندرجا حتت علم أصول الفقـه  علمية مفهومة هلذا املصطلح األصويل، وبالنظر إىل كون

اإلسالمي قد يطرأ خالل عرض هذا الفصل قبس من الفكر األصويل والفكر الفلسفي من 
  .أجل البيان والتوضيح ملاهية االجتهاد وحقيقته

وهذا املبحث يدرس مفهوم االجتهاد يف منظور العلم، ونعين بالعلم هنا العلم الذي 
وبناء على هذا سنتعرض يف هذا املبحـث  . ول الفقهيعتين مبوضوع االجتهاد وهو علم أص

ألقوال العلماء األصوليني يف تعريف االجتهاد ونقوم بتحليل تعريفـام إلدراك مفهـوم   
االجتهاد، وألم حاولوا أن يوضحوا مفهوم االجتهاد من بني الكلمـات واأللفـاظ يف   

  .ضمن احلدود والتعاريف
همة، إذ جيعلها العلمـاء مقدمـة لكـل    قضية املصطلحات أو التعريفات قضية م

وهذا ألن املصطلح أو التعريف يعبر . موضوع علمي، وتكون يف أول صدر الفن أو العلم
ماهية العلم الذي يعرفه، فاخلطاء أو النقص يف املصطلح يؤثر يف فهم العلم بصورة كليـة  

 ال بد من وجودمهـا يف  وهذا ما يقصد به من الصفتني اللتني. ويغري املعىن إىل املعىن اآلخر
واملراد من اجلامع هو أن جيمع كل مـا يتعلـق   . كل تعريف علمي، ومها اجلامع واملانع

  .باملوضوع، وأما املانع أن مينع كل ما ال يتعلق باملوضوع
قبل اخلوض إىل تعريف االجتهاد يف اال االصطالحي عند علم أصول الفقه، نبني 

، )جهـد (من اجلـزر اللغـوي   " االجتهاد"وكلمة . غويتعريف االجتهاد يف منظوره الل
ومعناه القيام  ١واالجتهاد والتجاهد هو بذل الوسع واهود، وهو افتعال من اجلهد الطاقة،

  .بعمل ما يف منتهى القوة والقدرة ماديا كان أم معنويا

                                                           
، ١-دار صـادر، ط : بـريوت (مادة جهـد   لسان العرب،أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن املنظور،  ١

  .١٣٥|٣) م١٩٩٠
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وإن تعريفات االجتهاد الواردة يف التراث األصويل كثرية العدد، حيث كل معرف 
وإذا الحظنا أن الفرق احلادث يف تعريفام ال . عرفه وهو متأثر مبا عنده من العلم والفهمي

وإن الفرق بسيط، مثل ذكر كلمة زائدة مفسرة عند معرف وعدم . يكون كبريا وال كثريا
  :ونذكر بعض التعريفات لالجتهاد يف العرض التايل. ذكرها عند معرف آخر

  ٢يل حبكم شرعي،استفراغ الفقيه الوسع لتحص )١(
  ٣بذل الوسع يف نيل حكم شرعي عملي بطريق االستنباط، )٢(
  ٤بذل اهود يف طلب العلم بأحكام الشرع، )٣(
  ٥استفراغ الوسع يف النظر فيما يلحق فيه لوم شرعي، )٤(
  ٦بذل اجلهد للوصول إىل احلكم الشرعي من دليل تفصيلي من األدلة الشرعية، )٥(

اد نستخرجها من أمهات الكتب األصولية فهذه التعريفات اخلمسة ملصطلح االجته
وهي متثل مجيع التعاريف املوجودة يف التراث األصويل . من شىت املذاهب واملدارس الفقهية

  .حيث إن تعريف االجتهاد ال خيرج من هذه الدائرة البحثية اليت توضع يف فهمها
قها مـن  بعد عرض هذه التعاريف عند األصوليني، علينا أن نقوم بتحليلها وتوفي

وبعد التتبع هلذه التعريفات اخلمسة، جند فيهـا  . أجل إدراك التصور العام ملفهوم االجتهاد
وإن هذا التكرار اللفظي والتقارب املعنوي يدالن . كلمات متكررة اللفظ ومتقاربة املعىن
والكلمات املتكررة لفظها أهـم وجـودا مـن    . على أمهية توفّرها يف التعريف باالجتهاد

                                                           
 بيان املختصر شرح خمتصـر ابـن احلاجـب،   مشس الدين أبو الثناء حممود بن عبد الرمحن بن أمحد األصفهاين،  ٢

  .٢٨٨|٣) م١٩٨٦مركز إحياء التراث اإلسالمي، : مكة املكرمة(مد مظهر بقا حم. د: حتقيق
عبد الستار أبـو غـدة   : حترير البحر احمليط يف أصول الفقه،بدر الدين حممد بن بـهادر بن عبد اهللا الزركشي،  ٣
  .١٩٧|٦) م١٩٩٢، ٢-دار الصفوة، ط: القاهرة(
حممـد  : تعليـق  األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي، كشفعالء الدين عبد العزيز بن أمحد البخاري،  ٤

  .٢٦|٤) م١٩٩١، ١-دار الكتاب العريب، ط: بريوت(املعتصم باهللا البغدادي 
: حتقيق شرح تنقيح الفصول يف اختصار احملصول يف األصول،شهاب الدين أبو العباس أمحد بن إدريس القرايف،  ٥

  .٤٢٩) م١٩٩٣، ٢-يات األزهرية، طمكتبة الكل: القاهرة(طه عبد الرؤوف سعد 
  .٢١٦) م١٩٨٦، ٢٠-دار العلم، ط: الكويت( أصول الفقه علمعبد الوهاب خالف،  ٦
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ت املتقاربة معناها، ألن الكلمات املتكررة لفظها أمهيتها راجعة إىل ذاـا، وأمـا   الكلما
  .الكلمات املتقاربة معناها أمهيتها راجعة إىل وصفها

والكلمات اليت نقصد ا أي املتكررة واملتقاربة متثل مباحث هامـة يف التعريـف   
  :وهذه الكلمات نذكرها يف النقاط التالية. باالجتهاد

وهاتان الكلمتان متقاربتان يف املعىن، حيث إن الكلمة األوىل : )الستفراغ والبذلا) (١(
واملراد منهما هو القيام بالعمل يف اجلد . أكثر استعماال عند األصوليني يف تعريف االجتهاد

ومن هذا نفهم أنه مشـري إىل إحـدى أساسـيات    . واإلتقان والوصول إىل اية القدرة
ويدخل فيه كل نوع اإلنسان، إال إذا أدخلناه يف موضوع علـم  . بهالقائم االجتهاد وهو 

وقد يضيف الـبعض إىل  . أصول الفقه فال بد للقائم به من الشروط املعتربة عند هذا العلم
  .ألفاظ تفسره مثل لفظ الفقيه وغري ذلك) القائم باالجتهاد(هذا املعىن 

ىن واحدا وهو الطاقة أو القـدرة  وهذه الكلمات تفيد مع: )الوسع واهود واجلهد) (٢(
وهي ال تكون عادية بل جدية وشديدة، ألـا أضـيفت إىل كلمـة    . اليت يبذهلا اتهد

وهي تشري إىل القدرة املطلوبة يف االجتهاد أو ما . االستفراغ والبذل اليت مر احلديث عنها
عند علم األصول يف  وهي عائد إىل الشروط املعتربة. أهلية االجتهاديسميه األصوليون بـ 

  .أن يكون املرء جمتهدا بتملكها
 وظيفة االجتهادوهذه الكلمات تدور حول : )التحصيل والنيل والطلب والوصول) (٣(

واملراد من هذه الوظيفة أن يشتغل االجتهاد يف احلـدود  . أو العمل الذي يقوم به االجتهاد
وهي . الواقع يف معناها املتقارب اليت يرمسها مقتضى هذه الكلمات بدون النظر إىل الفرق

ومن أجل توضيح املراد، قد أضاف األصوليون ألفـاظ  . تفيد أن يدرك شيء من االجتهاد
اليت تقيد وظيفة االجتهاد بذكر املنهج املستخدم يف أثناء الوظيفة مثل كلمة االستنباط أو 

  .الدليل التفصيلي أو النظر وغريها
وهذه املصطلحات شائعة عند : )واللوم الشرعي احلكم الشرعي وأحكام الشرع) (٤(

وإذا نظرنا إىل املعىن املتحد فيها عرفنا أنه عبارة عن الغايـة وراء عمليـة   . أهل هذا العلم
، ومعىن ذلك أن االجتهاد مواجه إىل اهلدف املعني وهو هدف االجتهاداالجتهاد أو نسميه 
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الفعل البشري مـن حيـث   فاحلكم يدور حول أوصاف . احلصول على احلكم الشرعي
صفة هلذا احلكم، ويدل على " الشرعي"فكلمة . تعلقها باحملاسبة اإلهلية واملؤاخذة الشرعية
وقد قيد البعض إطالق هذا احلكم مبوصفات معينة . مكانته وموقعه يف الشريعة اإلسالمية

لعمل ليخرج اليت حتدد معناه مثل كلمة الظن ليخرج منه األحكام الثابتة بالقطع، وكلمة ا
وقد زاد البعض اآلخر لفظا ملاهية هذا اهلدف مثل كلمـة  . منه األحكام العقائدية واخللقية

 .العلم به وخيرج منه احلصول على احلكم نفسه

ومن بعد املالحظة يف معىن االجتهاد يف منظوره الفين، يتبني لنا مفهوم االجتـهاد  
ي لنا تفسريا ملعناه يف منظور الـوحي،  وهذا املعىن يعط. الذي يقصد به علم أصول الفقه

وهذا ألن مفهوم االجتهاد يف الوحي راجع إىل ماهية االجتهاد اليت وقعت يف عصر نزول 
الوحي ووروده، وأما مفهومه يف علم األصول يتأتى عند إجياد هذا العلم وجعلـه علمـا   

  .مستقال يف وضع املنهج املنضبط للقفه اإلسالمي
النظر إىل تعريف االجتهاد أدركنا العلم بأن االجتهاد منهج خالصة املبحث، وبعد 

املنـهج  علمي الذي يدور يف إطار استنباط احلكم الشرعي من األدلة الشـرعية، وهـو   
  .االستنباطي للعلم باحلكم الشرعي

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٨

  :املبحث الثاين
  مفهوم التجزئة

ذي يقع قبل املصـطلح األول  واملصطلح الثاين اإلضايف يف عنوان الدراسة هو التجزئة، وال
وبالرغم أنه كذلك، مل يقدم احلديث عنه على احلـديث عـن   . الرئيسي وهو االجتهاد

وقد تعمدنا يف تقدمي ذلك على هذا بناء على . االجتهاد لكون داللته على املوضوع إضافية
يكون ومعىن اإلضافية يف مصطلح التجزئة باعتبار نسبته إىل االجتهاد، وهو س. هذا السبب

  .واضحا بعد املرور مبا يأيت من كالم
وأوال وقبل كل شيء، نتقرب إىل مفهوم التجزئة بوسيلة التعرف على مدلوهلا يف 
اللغة العربية، بالنظر إىل جذرها اللغوي وأصل اشتقاقها، وبإدراك مفهومها عند إطالقهـا  

املعرفة باجلذر اللغوي وأحسن ما يراجع يف . من القيود الطارئة على معناها املوضوع عليها
وقد ذكر أن التجزئة مشتقة من . لعبارة التجزئة كتاب لسان العرب البن املنظور رمحه اهللا

كلمة جزأ، واجلزء البعض، واجلمع أجزاء، وجزأ الشيء جزءا وجـزأه جعلـه أجـزاء،    
  ٧.وكذلك التجزئة، وجزأ املال قسمه

ىل اجلزء، واجلزء يف عرفنـا يعـين   ونفهم من هذا املعىن أن التجزئة يرجع أصلها إ
ومثة كلمة أخرى اليت قد ال تنفصل من كلمة اجلزء وهي الكل، . القسم والبعض وغريمها

وألن الكل مل حيكم بالوجود إال أن يكون متآلفا من األجزاء، أو نقول أن اجلزء سـبب  
كـل، أن  وأما من ناحية صلة اجلـزء بال . وجود الكل، وهذا من ناحية صلة الكل باجلزء

اجلزء إذا أعترب على أنه حواه الكل أطلقت عليه مصطلحات تسنده إىل الكل أمثال النصف 
  .والثلث والربع واخلمس وهلم جرا

وكذلك، نتمكن ذا املعىن من سرد كلمات أخر اليت يتقـارب معانيهـا ملعـىن    
، املـدلول  وإذن. التجزئة، وهي كعبارات التقسيم والتبعيض والتنصيف والتشطري وغريها

اللغوي لعبارة التجزئة يتمحور يف العملية يف جعل الشيء إىل األجزاء ووضع املوصـفات  
  .الدالة لكل هذا اجلزء على أنه غري جزء بذاته ولكنه جزء بغريه وهو ذلك الشيء الكلي

                                                           
خمتـار  حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الـرازي،  : ، وانظر٤٥|١املصدر السابق،  لسان العرب،ابن املنظور،  ٧

  .١١٧) م١٩٥٠مكتبة مصطفى البايب احلليب، : مصر( الصحاح،



  ٩

هل يقصد هنا اجلـزء  : نود التركيز على عالقة التجزئة بالكل بغية اإلجابة للسؤال
ليه الكل أو اجلزء الذي يؤخذ من الكل؟ والتفريق بني هذين اجلزءين مفتقـر  الذي يبىن ع

وبعدم اخلوض يف تفصيل هذا الكالم نقول بأن املراد مـن  . إىل ماهية تلك العالقة نفسها
  .اجلزء يف هذه الدراسة هو اجلزء الذي يخرج من الكل وليس اجلزء الذي يتآلف منه الكل

ارة إىل مدلول العنوان املركب من هذين املصـطلحني  وبعد كل هذا تبقى لنا اإلش
واملدلول التركييب يغاير املدلول اإلفرادي هلما، ولكن تعريف املركب . التجزئة واالجتهاد

وقد تعرضنا  ٨يتوقف على تعريف مفرداته ضرورة توقف معرفة الكل على معرفة أجزائه،
هم املداخل الذي نلجأ إليه للخوض يف ويرى أن هذا املدلول التركييب أ. إىل تلك املفردات
  .لب هذه الدراسة

وملا هذه العبارة تتحلى بالطابع األصويل فأليق ما يكون له أن خنضعه على قوانني 
والصورة العامة . هذا العلم اجلليل، وأن نفسره باملفاهيم املتعارف عليها عند املختصني به

أن جيتهد اتهد يف اجلزء من األحكـام   هلذه العبارة هي جعل االجتهاد إىل األجزاء، أي
  .الشرعية دون األجزاء األخرى لتوفر أدوات االجتهاد يف هذا اجلزء اتهد فيه

وكما قال الدكتور يوسف القرضاوي أن أول من أثار هذا املوضـوع يف علـم   
 وقد ذكره اإلمام الغـزايل  ٩.األصول وخاصة مبحث االجتهاد هو اإلمام الغزايل رمحه اهللا

. دقيقة يف التخفيف يغفل عنها األكثرونعقب حديثه عن شروط االجتهاد حتت عنوان 
اجتماع هذه العلوم الثمانية إمنا يشترط يف حق اتهد املطلق الذي يفيت يف : "وقال اإلمام

مجيع الشرع، وليس االجتهاد عندي منصبا ال يتجزأ بل جيوز أن يقال للعـامل مبنصـب   
وما نفهم من هذه العبارة مل يكن نائيـا مـن    ١٠"حكام دون بعضاالجتهاد يف بعض األ

  .الصورة العامة لتجزئة االجتهاد اليت أوردناها سابقا

                                                           
أبو مصعب حممـد سـعيد   : حتقيق إرشاد الفحول إىل حتقيق علم األصول،حممد بن علي بن حممد الشوكاين،  ٨

  .١٧) م١٩٩٥، ٦-مؤسسة الكتب الثقافية، ط: بريوت(البدوي 
  .٥٩) م١٩٨٥، ١-دار القلم، ط: الكويت( االجتهاد يف الشريعة اإلسالمية،يوسف القرضاوي،  ٩
دار : بـريوت (جنوى ضـو،  : تصحيح املستصفى من علم األصول،حممد الغزايل، أبو حامد حممد بن حممد بن  ١٠

  .١٧٣|٢) م١٩٩٧، ١-إحياء التراث العريب، ط



  ١٠

وباعتبار كون اإلمام الغزايل أول من طرح هذه القضية اليت نالت من الالحقـني  
هلـا  قبوال ورفضا، يود الباحث إنعام النظر فيها كاشفا عن احلدود اليت رمسها اإلمـام حو 

ومن أجل العثور على هذه احلـدود  . حبيث التجاوز عنها يفضي إىل خالف املقصود منها
يؤول الباحث ذه القضية إىل تناسبها وتناسقها يف نظم املضامني األصولية املسـجلة يف  

  :وهذه احلدود تتصور يف نقاط تالية. املستصفى للغزايل
ذا احلد مينع من إجياد القطيعة بني جتزئة وه –إتيانه بعد احلديث عن شرائط االجتهاد  )١(

االجتهاد وبني موضوع شروطه الذي هو ميثل من أساسيات الكالم عـن االجتـهاد يف   
  .أصول الفقه اإلسالمي

وهذا احلد حيول دون الفصل بـني جتزئـة    –وجوده وجودا مقابال لالجتهاد املطلق  )٢(
شروط االجتهاد املطلق سبب لتجزئة  االجتهاد ومفهوم االجتهاد املطلق، أي أن عدم توفر

  .االجتهاد
وهذا احلد حيجز عن إطالق املراد مـن جتزئـة    –هدفه التخفيف يف فعل االجتهاد  )٣(

االجتهاد، وألا يلجأ إليها من أجل التخفيف والتيسري يف االجتهاد بعد العجز من حتقـق  
  .شروط االجتهاد املطلق

وهذا احلد يضع فكرة ثانوية تتصل ـا جتزئـة    – تعلقه مببحث اإلفتاء واالستفتاء )٤(
االجتهاد، أي أن القول ا مصحوب مببحث اإلفتاء واالستفتاء حبيث مل يتطرق إليهـا إال  

  .يف ضوء هذا املبحث األصويل
ونبين على هذه احلدود دعائم الفهم ملقتضى التجزئة يف االجتهاد الـذي أراد بـه   

مجلة من األمثلة التوضيحية اليت يستحسن ذكرها يف هـذا  وقد سرد اإلمام . اإلمام الغزايل
التمكن من االجتهاد يف املسألة القياسية مع عدم التمهر يف علم احلـديث،  : املقام، وهي

والتمكن من االجتهاد يف الفرائض مع عدم املعرفة باألخبار اليت وردت يف مسألة حتـرمي  
م بأحاديث قتل املسـلم الـذمي وطريـق    املسكرات أو يف مسألة النكاح بال ويل، واإلملا

  ١١.التصرف فيه مع القصور عن علم النحو
                                                           

  .١٧٣|٢املصدر نفسه،  ١١



  ١١

وقد وردت مصطلحات عديدة يف املصنفات األصولية اليت تعـود جـذورها إىل   
وفضال عن ذلك، وقد ألفينا مصطلحات أخرى وهي التجـزيء والتجـزؤ   . كلمة اجلزء

املعـىن وهـو مصـطلح     والتجزي، ووجدنا مصطلحا آخر الذي حيمل الداللة على هذا
وعند تتبع تعريفات التجزئة لدى األصوليني الحظنا فروقا بينها،  ١٢.التحري يف االجتهاد

وتقع هذه الفروق يف عبارات املوطن ودالالته الذي جتري فيه التجزئة، ومنـها منصـب   
واحلكم على  ١٦والفهم عن قصد الشارع ١٥وصفة االجتهاد ١٤ومناط االجتهاد ١٣االجتهاد
  .٢٠وقوة االجتهاد ١٩ورتبة االجتهاد ١٨واتهد فيه أو املسائل ١٧املسائل

                                                           
حممـد شـريف   : حتقيقالوصول إىل قواعد األصول، حممد بن عبد اهللا بن أمحد بن حممد اخلطيب التمرتاشي،  ١٢

  .٢٨٨) م٢٠٠٠، ١-تب العلمية،طدار الك: بريوت(مصطفى أمحد سليمان 
شـرح  ، جنم الدين أبو الربيع سليمان بن عبد القوي الطـويف،  ١٧٣|٢املصدر السابق،  املستصفى،الغزايل،  ١٣

، ٥٨٦|٣) م١٩٩٠، ١-مؤسسة الرسـالة، ط : بريوت(عبد اهللا بن عبد احملسن التركي : حتقيق خمتصر الروضة،
  .٢٩|٤املصدر السابق،  كشف األسرار،البخاري، 

  .٣٢٤املصدر السابق،  إرشاد الفحول،الشوكاين،  ١٤
: بريوت(حممد عبد القادر عطا : تعليق احملصول يف علم األصول،أبو عبد اهللا حممد بن عمر فخر الدين الرازي،  ١٥

  .٤٣٧املصدر السابق،  شرح تنقيح الفصول،، القرايف، ٤٣٥|٢) م١٩٩٩، ١-دار الكتب العلمية، ط
دار الكتب : بريوت(عبد اهللا دراز : شرح املوافقات يف أصول الشريعة،م بن موسى الشاطيب، أبو إسحاق إبراهي ١٦

  .٧٧|٤) ت.العلمية، د
، ٣-دار الكتاب العريب، ط: بريوت(سيد اجلميلي : حتقيقإلحكام يف أصول األحكام، علي بن حممد اآلمدي، ا ١٧

  .١٧١|٤) م١٩٩٨
، مشس ٢٤٢|٨) م١٩٩٤، ١-دار الكتىب، ط: مصر(لماء األزهار جلنة من ع: حتقيق البحر احمليط،الزركشي،  ١٨

عبد الرمحن الوكيل : حتقيق إعالم املوقعني عن رب العاملني،الدين أبو عبد اهللا حممد بن أبو بكر ابن القيم اجلوزية، 
والتحـبري  التقرير ، حممد بن حممد بن حممد ابن أمري احلاج، ٢٧٤|٤) م١٩٦٩دار إحياء التراث العريب، : بريوت(

-دار الكتب العلميـة، ط : بريوت(عبد اهللا حممود حممد عمر : تصحيح على التحرير يف أصول الفقه البن اهلمام،
حممد بن علي بن : حتقيق التمهيد يف أصول الفقه،، أبو اخلطاب حمفوظ بن أمحد الكلوذاين، ٤٣٨|٣) م١٩٩٩، ١

تيسري الوصول بد املؤمن بن عبد احلق البغدادي، ، ع٣٩٣|٤) م٢٠٠٠، ٢-مؤسسة الريان، ط: بريوت(إبراهيم 
  .٦٩٣|٢) م٢٠٠١، ١-دار الفضيلة، ط: بريوت(عبد اهللا بن صاحل الفوزان : شرح إىل قواعد األصول،

فاتن حممد : اعتناء روضة الناظر وجنة املناظر يف أصول الفقه،موفق الدين عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة،  ١٩
  .٢٠٦) م٢٠٠٢، ١-إحياء التراث العريب، طدار : بريوت(لبون 



  ١٢

  :املبحث الثالث
  أوجه االجتهاد اجلزئي

وإذا صوغ مصطلح جتزئة االجتهاد إىل صياغة وصفية فيصري مصطلحا آخر وهو االجتهاد 
وهذا املصطلح مل يكن خافيا على األصوليني إذ أم أشاروا إليه عند اخلـوض يف  . اجلزئي
 ٢١.املبحث األصويل، وحيث يتطلب من هذا املصطلح ما يقابله وهو االجتهاد الكلي هذا

. وهو يعترب نوعا زائدا ألنواع االجتهاد املتعارف عليها عند املهتمني مبجـال االجتـهاد  
واجلزئية اليت أريد ا املصطلح تدور حول جتزئة املوطن املار ذكره، والكلية هنـا مـا إذا   

  . من ذلك املوطن انتفاء موجبا وليس سالبا انتقى هذه اجلزئية
ومما جيدر بذكره يف هذا املقام أن احلديث عن جتزئة االجتهاد الـذي يفضـي إىل   
احلديث عن االجتهاد اجلزئي مل يعد وافيا إال بعد التطرق إىل األوجه والصور هلذا النـوع  

ت الكتب اليت يهمهـا  وألن ذلك مما الذي مر بنا خالل التطلع على صفحا. من االجتهاد
ونشعر بأمهية سرد هذه األوجه لقدرا على إعانة نيل الغاية األمسـى  . املوضوع املبحوث

  .من وضع هذا الفصل األول، وهو إدراك مدلول جتزئة االجتهاد
  :وهذه األوجه تكمن يف الصور التالية

ـ  )١( ك كـأن  أن يلم العامل بأهلية االجتهاد يف باب من األبواب الفقهية، ومثال ذل
يتمكن من معرفة أبواب النكاح والطالق دون غريها من أبواب الفقه كالفرائض 

  والبيوع،

                                                                                                                                                                      
حممـد  : ختريج حاشية العالمة البناين على شرح احمللي على منت مجع اجلوامع،عبد الرمحن بن جاد اهللا البناين،  ٢٠

  .٥٩٥|٢) م١٩٩٨، ١-دار الكتب العلمية، ط: بريوت(عبد القادر شاهني 
  .٥٨٧|٣املصدر السابق،  شرح خمتصر الروضة،الطويف، : راجع هذين املصطلحني يف ٢١



  ١٣

أن يلم العامل بقدرة االجتهاد على بعض املسائل يف باب دون باقي مسائل هـذا   )٢(
الباب، ومثال ذلك كأن يتمكن من استنباط حكم املهر من بـاب النكـاح دون   

  ٢٢باقي مسائل باب النكاح،
امل بشروط االجتهاد يف طريق من طرق استنباط احلكم، ومثال ذلـك  أن يلم الع )٣(

كما أشار إليه الغزايل كأن يعرف طريق النظر القياسي دون الطرق األخرى مثـل  
  ٢٣علم احلديث،

واملالحظة املتمعنة على كتابات األصوليون بعد الغزايل جتد أن عبـارام تقتصـر   
. وجه الثالث يكـاد يكـون غائبـا منـهم    على الوجهني األول والثاين فحسب، وأما ال

 ٢٤وباإلضافة إىل هذين الوجهني، ذكروا أشياء أخرى اليت تفيد معىن الوجه أمثال العلـم 
وهذه العبارات واردة لتدل علـى أوجـه   . ٢٨والفن ٢٧والفقه ٢٦واألحكام ٢٥واجلزئيات

ون جزء االجتهاد اجلزئي كأن حتصل للعامل أهلية االجتهاد يف علم دون علم آخر، وجزء د
  .آخر وما إىل ذلك

ومن جهة أخرى، نرى نقطة مهمة يف تعدد أوجه االجتهاد اجلزئي وهي أنه مثـة  
ويف احلقيقة، قد أومأ الغـزايل  . سبب يف تفريق العبارتني املسائل الفقهية واألبواب الفقهية

منـهما  إىل هذا التمييز إمياء غري مباشر حبيث أورد مثالني متباينني اللذين يدل كل واحد 
فمن ينظر يف مسألة املشتركة يكفيه أن يكون فقيه الـنفس  : "وقال. على هذين الوجهني

                                                           
، ١٢٠) م٢٠٠٠، ١-دار الفكر املعاصر، ط: بريوت( معجم مصطلحات أصول الفقه، قطب مصطفى سانو، ٢٢

) م١٩٨٥، ٣-مؤسسة الرسالة، ط: بريوت( االجتهاد يف اإلسالم، أصوله، أحكامه، آفاقه،نادية شريف العمري، 
١٦٤.  

  .١٧٣|٢املصدر السابق،  املستصفى،الغزايل،  ٢٣
  .٢٧٥|٤املصدر السابق،  إعالم املوقعني،ابن القيم،  ٢٤
 شرح الكوكب املنري املسمى مبختصـر التحريـر،  حممد بن أمحد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي ابن النجار،  ٢٥

  .٤٧٣|٤) م١٩٩٣مكتبة العبيكان، : الرياض(حممد الزحيلي ونزيد محاد : حتقيق
 أصـول الفقـه اإلسـالمي،   ، بدران أبو العينني بدران، ٢٩|٤املصدر السابق،  كشف األسرار،البخاري،  ٢٦
  .٤٨٧) م١٩٨٤مؤسسة شباب اجلامعة، : اإلسكندرية(
  .٣٩٣|٤املصدر السابق،  التمهيد يف أصول الفقه،الكلوذاين،  ٢٧
  .٤٣٥|٢املصدر السابق،  احملصول،، فخر الرازي، ٤٣٧املصدر السابق،  شرح تنقيح الفصول،القرايف،  ٢٨



  ١٤

عارفا بأصول الفرائض ومعانيها، وإن مل يكن قد حصل األخبار الـيت وردت يف مسـألة   
ومن عرف أحاديث قتل املسلم بالذمي … حترمي املسكرات أو يف مسألة النكاح بال ويل 

وامسحوا : يضره قصوره عن علم النحو الذي يعرف قوله تعاىلوطريق التصرف فيه فما 
  ٢٩)".٦: املائدة( برؤوسكم وأرجلكم إىل الكعبني 

ويف هذا التفريق والذي يتصل به جند أن كلمات األصوليني تنقسم إىل االجتاهني، 
مييـز  واالجتاه األول الذي يعترب هذا التفريق . على أساس اعتبار هذا التفريق وعدم اعتباره

واملعيار الذي يسار عليه يف تفريقهما هو . بني مسائل الفقه وأبوابه، وأن املسألة دون الباب
التعلق والترابط، إذ إن املسائل يتعلق بعضها ببعض آخر لكوا مندرجة حتت باب واحد، 
وأما األبواب تعلق بعضها ببعض مل يكن كالتعلق يف املسائل لبعد الترابط بـني األبـواب   

والدليل على هذا التفريق ذكرمها عند األصوليني بصـورة التبـاين   . ياس إىل املسائلبالق
  ٣٠.والتغاير والتخالف

ويرى االجتاه الثاين عدم التفريق بينهما، أي أما يفيدان معىن واحدا، وما يسمى 
ويفهم من عبارات أصـحاب هـذا   . باملسألة الفقهية وهو يسمى كذلك بالباب الفقهي

كل مسألة فقهية تدخل يف الباب الفقهي، وهي جزء ال ينفصل من باا، وكما االجتاه أن 
والدليل على هذا عـدم إيرادمهـا   . تقول القاعدة أن ذكر اجلزء ما ال يتجزأ كذكر كله

  ٣١.عندهم، واكتفوا بذكر أحدمها
 واالجتاه األول الذاهب إىل التمييز أوىل بالترجيح ملوافقته مع الواقع املعمول به لدى

والباب . األصوليني والفقهاء، حيث إم فرقوا بني األبواب واملسائل عند التطرق إىل الفقه
غري املسألة وفرقهما واضح، وأن املسائل يف باب واحد تتجزأ وال يسوغ ذكرها كـذكر  

                                                           
  .١٧٣|٢املصدر السابق، املستصفى، ، الغزايل ٢٩
، ٤٣٥|٢املصدر السابق،  احملصول،، فخر الرازي، ٢٤٣|٨املصدر السابق،  البحر احمليط،الزركشي، : راجع ٣٠

الـوجيز يف أصـول التشـريع    ، حممد حسن هيتـو،  ١٦٤املرجع السابق،  االجتهاد يف اإلسالم،نادية العمري، 
: القاهرة( أصول األحكام الشرعية،، يوسف قاسم، ٥٠٣) م١٩٨٤، ١-طمؤسسة الرسالة، : بريوت( اإلسالمي،

  .٣٧٤) م١٩٨٥دار النهضة العربية، 
املصـدر السـابق،    حاشية العالمة البناين،، احمللي، ٢٩|٤املصدر السابق،  كشف األسرار،البخاري، : راجع ٣١
٥٩٦|٢.  



  ١٥

وجبانب ذلك، أن هذا التفريق له امتداده يف اخلالف بينهم يف فكرة جتزئة االجتهاد، . باا
  .نه سيكون يف الفصل التايل حبول اهللا تعاىلوالكالم ع



  ١٥

  
  
  
  
  
  

  الفصل الثاين
  مواقف أهل العلم

والفصل الثاين من الدراسة يعتين مبا ميهد له املوضوع األساس، وقد يعترب متهيدا ثانيا له بعد 
وقد نظرنا إىل عرض نظري للموضـوع سـابقا،   . وضع متهديه األول يف الفصل السالف

ويف هذا . هذه الدراسةننطلق منه إىل إيضاح التصور العام حنو املوضوع املتحدث عنه يف 
الصدد، يئ له جماال غري فسيح لتناول أنظار العلماء ومذاهبهم يف مقتضى املصطلح جتزئة 

وبالتفصيل، إن احلديث اجلاري يف هذا الفصل . االجتهاد يف ميدان أصول الفقه اإلسالمي
لقـول  سيكون عن مواقف أهل العلم من هذا املوضوع اليت تتردد بني القول بالتجزئة وا

األخـذ  : ويتفرع من هذا الفصل مبحثان، وحيث إما يعاجلان هذين املـوقفني . بعدمها
ويليهما مبحث املناقشة والترجيح الذي يهدف إىل لفـت النظـر يف األدلـة    . واإلنكار

ويتوصـل  . والرباهني املعتمدة عند أصحاب هذين املوقفني نظرا مصحوبا بالنقد والدراسة
ترجيح أحدمها على اآلخر، والقول بأن أحدمها أليق بالتقدمي علـى   الباحث ذا النظر إىل

  .اآلخر عند تعارض داللتهما يف موضوع جتزئة االجتهاد
  
  
  
  
  
  



  ١٦

  :املبحث األول
  القائلون بالتجزئة وحججهم

ويصـرحون  . وهؤالء ميثلون الفئة املؤيدة لفكرة جتزئة االجتهاد يف أصول الفقه اإلسالمي
ومقصد هذا املبحـث  . ق والراجح، وهي أجدر بالقبول وأوىل باألخذبأن التجزئة هي احل

الكشف عن أفراد هذه الطائفة وأعضائها على حدة، وذلك بأن حنيط علما بأمساء هؤالء 
واألهم من ذلك أن نعرف حججهـم وبراهينـهم يف   . العلماء املنتسبني إىل هذا املذهب

  .ن تصبح نقاطا ملحوظةمناصرة قوهلم بالتجزئة ونوردها ونكرسها إىل أ
وأول ما يتطرق إليه هنا، أن القول بتجزئة االجتهاد هو ما قال به األكثرون كما 

وهو كذلك قول معظم األصوليني والفقهاء . أشار إىل ذلك الصفي اهلندي رمحه اهللا وغريه
 ١.من احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة وبعض املعتزلة وبعـض الظاهريـة واإلباضـية   

وبالتحديد، أن األصوليني الذين استفدنا عبارام إبان احلديث عن مفهـوم التجزئـة يف   
  .الفصل السالف منتمون إىل هذا املنحى، ويرجى االطالع على كتبهم

وكما هو املذكور آنفا، أن حمور الكالم بعد هذا هو سرد املؤيدات واملعضـدات  
اللة على صحة رأيهم ورجحان قوهلم، واملقويات اليت استعملها أصحاب هذا املذهب للد

وعلى العموم، تتمحـور  . ويف الوقت نفسه تفنيد حجج املذهب املقابل ودحض براهينهم
  :حجج هذا املذهب القائل بالتجزئة يف ما يلي

 وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكـث ونزلنـاه تنــزيال   : قوله تعاىل )١(
تعلم القرآن ال يكون مجلـة واحـدة    ، وتدل هذه اآلية على أن)١٠٦: اإلسراء(

وبناء على هذا، أن االجتـهاد  . لتفرق نزول اآليات الذي استغرقت مدة الرسالة
القائم على األحكام من القرآن يكون يف باب دون باب، ومسألة دون مسـألة،  

                                                           
املرجـع   الوجيز يف أصـول التشـريع،  ، حممد حسن هيتو، ٤٢٤املصدر السابق،  إرشاد الفحول،الشوكاين،  ١

، وميض بن رمـزي العمـري،   ١٦٦املرجع السابق،  االجتهاد يف اإلسالم،ة شريف العمري، ، نادي٥٠٣السابق، 
أصول الفقـه  ، وهبة الزحيلي، ٣٨) م١٩٩٩، ١-دار النفائس، ط: األردن( املنهج الفريد يف االجتهاد والتقليد،

اد يف التشريع االجته، حممد سالم مدكور، ١١٠٣|٢) م٢٠٠١، ٢-دار الفكر املعاصر، ط: بريوت( اإلسالمي،
  .١١٦) م١٩٨٤، ١-دار النهضة العربية، ط: القاهرة( اإلسالمي،



  ١٧

وال ريب أن عدم معرفة ما مل ينـزل مل يكن مانعـا  . حسب اآليات اليت تنـزل
  ٢.ينـزل من االجتهاد فيما

يـرجح   ويدل هذا احلديث أنه  ٣،"استفت قلبك وإن أفتاك املفتون: "قوله  )٢(
. اجتهاد الشخص باستفتاء قلبه، ويأمر باستفتاء الشخص نفسه على استفتاء غريه

ومما ال شك فيه أن الشخص ال تكون نفسه معدة للفتوى يف كل مسألة، فلزم أن 
  ٤.سألة دون غريهايكون يف البعض، وذا يكون جمتهدا يف م

وليس من شروط اتهد أو املفيت أن يكون عاملا جبميع األحكام وأن جييب عـن   )٣(
كل مسألة، وأن الصحابة رضي اهللا عنهم واألئمة رمحهم اهللا قد كانوا يتوقفون يف 

ال أدري، ومل : وقد سئل مالك عن أربعني مسألة فقال يف ستة وثالثـني . مسائل
  ٥.ل خمرجا له عن درجة االجتهاديكن توقفه يف تلك املسائ

لو توفر لشخص ما مجيع ما يتعلق مبوضوع فقهي لعلم احلكم الشـرعي يف هـذا    )٤(
املوضوع ودليله، وإذا توافرت للعامل شروط اتهد كان جمتهدا، حبيث يعلم مجيع 

وهو يف هذه احلالة جيب عليه العمل مبا انتهى إليه اجتهاده . ما يتعلق مبوضع فقهي
والقول بأنه يلزمه العمل مبا . ظر عن أنه غري عامل بكثري غري هذا املوضوعبغض الن

  ٦.انتهى إليه يفيد القول بتجزئة االجتهاد

                                                           
  .٣٨املرجع نفسه،  املنهج الفريد،وميض بن رمزي،  ٢
رواه أمحد والطرباين وأبو يعلى وأبو نعيم عن وابصة مرفوعا، " استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك"وورد بلفظ  ٣

 كشف اخلفاء ومزيل اإللباس عما اشتهر من األحاديث على ألسـنة النـاس،   إمساعيل بن حممد العجلوين،: انظر
  .١٣٦| ١) هـ١٤٠٥، ٤-مؤسسة الرسالة، ط: بريوت(أمحد القالش : حتقيق

  .١١٨املرجع نفسه،  االجتهاد،، حممد سالم مدكور، ١٦٧املرجع نفسه، االجتهاد، نادية شريف،  ٤
، اآلمـدي،  ٢٠٦املصـدر السـابق،    روضة الناظر،ابن قدامة،  ،١٧٣|٢املصدر السابق،  املستصفى،الغزايل،  ٥

، عبد الكرمي زيـدان،  ٤٨٧املرجع السابق،  أصول الفقه،، بدران أبو العينني، ١٧١|٤املصدر السابق،  اإلحكام،
  .٤٠٩) م١٩٩٩، ٧-مؤسسة الرسالة، ط: بريوت( الوجيز يف أصول الفقه،

، ٤٣٨املصـدر السـابق،    شرح تنقيح الفصول،، القرايف، ٢٧٥|٤ق، املصدر الساب إعالم املوقعني،ابن القيم،  ٦
  .١١٠٤|٢املرجع السابق،  أصول الفقه،، الزحيلي، ١١٨املرجع السابق،  االجتهاد،حممد سالم مدكور، 



  ١٨

لو مل يتجزأ االجتهاد لزم أن يكون اتهد عاملا جبميع املسائل، وهذا الالزم منتف،  )٥(
اط وال وأنه قد خيفى على اتهد يسري من النصوص ويغمض عليه قليل من االستنب

  ٧.يقدح ذلك كونه جمتهدا
عدم التعلق بني األبواب واملسائل الفقهية، وكل باب ميكن الفصل مـن اآلخـر،    )٦(

  ٨.وجييز ذلك اإلملام بكل ما يتعلق بباب أو مسألة بصرف النظر عن اآلخر
إن القول باملنع من التجزئة يترتب عليه ترك العلم احلاصل عن دليـل إىل تقليـد،    )٧(

وألن يف التقليد ريب عند املقلد، ومع أنه قد حصل علـى  . لوهو خالف املعقو
  .وكأنه ترك العلم إىل اجلهل ٩العلم عن الدليل اخلال عن الريب،

والقول بالتجزئة يالئم هذا ويناسبه، وهي تنـتج مـرتبيت    ١٠أن لالجتهاد مراتب، )٨(
وهو كذلك ينسجم مع تقسيم االجتهاد إىل قسم خاص . االجتهاد اجلزئي والكلي

سم عام، واتهد اخلاص هو الشخص الذي جيتهد مبسألة معينة وأمـا اتهـد   وق
العام هو العارف لغالب مسائل الفقه بأدلتها، وكل واحد منهما يقبـل اجتـهاده   

  ١١.ويعتد به، وال فرق بينهما
وهذا مما متكننا من االستقصاء يف مجع احلجج اليت اعتمد عليها القائلون بتجزئـة  

دققنا النظر والفكر فيها جند أا تؤول إىل منطلق واحد، وهو اسـتقاللية   وإذا. االجتهاد
الباب واملوضوع واملسألة من عالقات الترابط بني األبواب واملواضيع واملسائل يف الفقـه  

وكل باب وموضوع ومسألة له أدلته النصية وطرقه لالستنباط وجماله العلمي، . اإلسالمي
واال صاحلة لالستقاللية فالباب واملوضوع واملسألة الـيت   وما دامت هذه األدلة والطرق

  .تنبين عليها مستقلة من غريها من األبواب واملواضيع واملسائل
                                                           

، ابن النجار، ٤٢٤املصدر السابق، إرشاد الفحول، ، الشوكاين، ٣٩٩|٤املصدر السابق،  التمهيد،الكلوذاين،  ٧
  .٥٨٦|٣املصدر السابق،  شرح خمتصر الروضة،، الطويف، ٤٧٤|٤املصدر السابق،  كب املنري،شرح الكو

، ابن قدامة، ٢٩|٤املصدر السابق،  كشف األسرار،، البخاري، ١٧٣|٢املصدر السابق،  املستصفى،الغزايل،  ٨
  .٢٠٦املصدر السابق،  روضة الناظر،

  .١٦٨املرجع السابق،  االجتهاد،نادية شريف،  ٩
  .٤١املرجع السابق،  املنهج الفريد،وميض بن رمزي،  ١٠
) م١٩٩٩، ١-مكتبة الرشد، ط: الرياض( املهذب يف علم أصول املقارن،عبد الكرمي بن علي بن حممد النملة،  ١١
٢٣٣٢|٢.  



  ١٩

  :املبحث الثاين
  القائلون بعدم التجزئة وحججهم

ويصرحون . وهؤالء ميثلون الفئة املعارضة لفكرة جتزئة االجتهاد يف أصول الفقه اإلسالمي
وغاية هذا املبحث . ئة هو احلق والراجح، وهو أجدر بالقبول وأوىل باألخذبأن عدم التجز

الكشف عن أفراد هذه الطائفة وأعضائها على حدة، وذلك بأن حنيط علما بأمساء هؤالء 
واألهم من ذلك أن نعـرف حججهـم وبراهينـهم يف    . العلماء املنتمني إىل هذا املذهب

  .كرسها إىل أن تصبح نقاطا ملحوظةمناصرة قوهلم بعدم التجزئة ونوردها ون
وأول ما يتعرض له يف هذا املقام، أن القول بعدم جتزئة االجتهاد هو رأي الـبعض  

ولكن مثة الباحثون احملدثون أشاروا إىل أن هذا القول بعـدم التجزئـة هـو رأي    . القليل
الدعوى والنظر املستقرئ لكتابات األصوليني يقف عند نأي هذه  ١٢.اجلمهور واألكثرين
وصرح به الشـوكاين   ١٣ولقد مال إىل هذا الرأي الشاطيب رمحه اهللا،. عن احلقيقة والواقع

وبعض العلماء املعاصرين أمثال علي حسب اهللا وعبد الوهاب خالف وحممد  ١٤رمحه اهللا،
  ١٥.تقي احلكيم وزكريا الربي رمحهم اهللا

 الباحث اإلحاطة بـاحلجج  وبعد اإلشارة إىل أعيان املنتسبني إىل هذا املذهب، يود
والرباهني اليت ساقوها لتأييد رأيهم وترجيحه على الرأي املخالف، ووضعوا لـه القـوائم   

  :وإليك مجلة من هذه احلجج. والدعائم لنيل القبول واالستسالم من الناس

                                                           
، ٨١٥) م١٩٩٦، ١-دار الفكر املعاصر، ط: بريوت( املصفى يف أصول الفقه،أمحد بن حممد بن علي الوزير،  ١٢

  .٣٤٨) م١٩٩٧دار الفكر العريب، : القاهرة( أصول الفقه،أبو زهرة، حممد 
واحلق أن موقف الشاطيب غري واضح، لكن يف اشتراطه لدرجة االجتهاد بأن يبلغ اإلنسان مبلغا فهم عن الشارع  ١٣

. االجتـهاد فيه قصده يف كل مسألة من مسائل الشريعة ويف كل باب من أبواا داللة على أنه مائل إىل عدم جتزئة 
غري أن كالمه اآليت يف أنه ال يلزم اتهد يف األحكام الشرعية أن يكون جمتهدا يف كل علم يتعلق به االجتهاد علـى  

  .٧٨، ٧٧، ٧٦|٤املصدر السابق،  املوافقات،الشاطيب، : اجلملة يدل على أنه مائل إىل التجزئة، راجع
  .٣٢٥املصدر السابق، إرشاد الفحول، الشوكاين،  ١٤
، عبد الوهـاب  ٨٣) م١٩٩٧، ٧-دار الفكر العريب، ط: القاهرة( أصول التشريع اإلسالمي،علي حسب اهللا،  ١٥

األصول العامـة  ، حممد تقي احلكيم، ٢٢٠) م١٩٧٨، ١١-دار القلم، ط: الكويت( علم أصول الفقه،خالف، 
دار النهضـة  : القـاهرة ( سالمي،أصول الفقه اإل، زكريا الربي، ٥٨٨) ت.دار األندلس، د: م.د( للفقه املقارن،

  . ٣١٢) م١٩٨٢العربية، 



  ٢٠

املسألة يف نوع من الفقه رمبا كان أصلها يف نوع آخر، وكل ما يقدر جهله بـه   )١(
والعلماء اتفقوا على أن . م املفروض فال حيصل له ظن عدم املانعجيوز تعلقه باحلك

اتهد ال جيوز له احلكم بالدليل حىت حيصل له غلبة الظن حبصول املقتضي وعدم 
ويف جتزئة االجتهاد مل حيصل للمجتهد ظـن  . املانع، وهذا حيصل للمجتهد املطلق

  ١٦.عدم املانع
وألن . ئل ال يقتدر عليه يف البعض اآلخرمن ال يقتدر على االجتهاد يف بعض املسا )٢(

أكثر علوم االجتهاد يتعلق بعضها ببعض، ويأخذ بعضها حبجزة بعض، وال سـيما  
فإا إذا متت كـان مقتـدرا علـى    . ما كان من علومه مرجعه إىل ثبوت امللكة

وإن نقصت مل يقتدر . االجتهاد يف مجيع املسائل، وإن احتاج بعضها إىل فريد حبث
  ١٧.من ذلك، وال يثق من نفسه لتقصريه وال يثق به الغري على شيء

إذ رمبا يوجد . إن العامل ما مل حيط بأدلة مجيع مسائل الفقه ال يقدر على االجتهاد )٣(
   ١٨.يف باب آخر من الفقه ما يتعلق ذا املوضوع ويقتضي تغري احلكم

يف  تعلق أبواب الشرع وأحكامه بعضها ببعض، فاجلهل ببعضها مظنـة للتقصـري   )٤(
  ١٩.الباب والنوع الذي قد عرفه

إن العلوم والفنون ميد بعضها بعضا، فمن غاب عنه فقد غاب عنه نور فيما هـو   )٥(
ولذلك أن النحوي ال حيسن الفقـه  . يعلمه، وحينئذ ال يكمل النظر إال بالشمول

  ٢٠.وال املعقوالت جتده قاصرا يف حنوه بالنسبة ملن يعلم ذلك، وكذلك مجيع الفنون
هاد عبارة عن أهلية وملكة حتصل للعامل بتضلعه يف العلوم وممارسته لفهم إن االجت )٦(

النصوص واستنباط األحكام، حىت يكون قادرا ذه امللكة على استنباط األحكام 
   ٢١.يف أي مسألة تعرض له

                                                           
  .١١٠٤|٢املرجع السابق،  أصول الفقه،، وهبة الزحيلي، ٤٢٤املصدر السابق، إرشاد الفحول، الشوكاين،  ١٦
  .الشوكاين، املصدر نفسه ١٧
  .١١٩املرجع السابق،  االجتهاد،حممد سالم مدكور،  ١٨
  .٢٧٥|٤لسابق، املصدر ا إعالم املوقعني،ابن القيم،  ١٩
  .٤٣٨املصدر السابق،  شرح تنقيح الفصول،القرايف،  ٢٠
  .٨١٥املرجع السابق،  املصفى يف أصول الفقه،أمحد بن حممد الوزير،  ٢١



  ٢١

إن من استوىف شروط االجتهاد يكون جمتهدا يف كل األحكام الشرعية العمليـة،   )٧(
واالجتهاد بعد استيفاء شروطه يصري كامللكة الفقهية . ةوألن االجتهاد درجة فقهي

  ٢٢.ينفذ ا اتهد يف كل مسائل الشريعة
إن حقيقة االجتهاد ال تكون إال بعد وجود امللكة اليت حتصل من دراسـة بعـض    )٨(

. املوضوعات اليت ال يتم ا تكوين اتهد ما مل تتكامل عنـده سـائر امللكـات   
  ٢٣.الوحدة املنتظمة جلميع تلكم امللكاتفاالجتهاد يف احلقيقة هو 

وإن اتهد ال بد أن يكون فامها واعيا ملبادئ التشريع العامة وهي ال ختتص بباب  )٩(
  ٢٤.دون باب

من وصل إيل شروط االجتهاد فقد أحاط علما باألصول واملقاصـد وال يقتصـر    )١٠(
  ٢٥.اجتهاده على موضع دون موضع

جمتهد وثلثه وربعه، ومل يقل به أحـد،  لو جاز االجتهاد للزم عليه أن يقال نصف  )١١(
  ٢٦.وعليه فال جيوز جتزؤ االجتهاد

التعلق : وميكننا القول عقب هذه احلجج بأا تؤول إىل ثالث أفكار رئيسة، وهي
يف جزئيات الفقه والترابط بينها، واعتبار االجتهاد ملكة ال تتجزأ، وقيام االجتهاد علـى  

ومتثل الفكرة األوىل فكرة رائـدة وسـائدة يف   . الفقهاملبادئ العامة املستقاة من جزئيات 
ويبدو . كلمات املانعني من جتزئة االجتهاد، وبنوا عليها حججا هلم وردودا على املخالفني

لنا أن الفكرة الثانية آتية إىل الظهور لدى احملدثني بالقياس إىل الفكرة األوىل اليت عرفهـا  
وأما الفكرة الثالثة تـدور حـول اشـتراط    . زئةاملانعون منذ أن طرحوا قوهلم بعدم التج

االجتهاد باإلحاطة مببادئ التشريع العامة اليت يتوصل إليها بوسـيلة النظـر املسـتقرئ    
واحتجوا ذه الفكرة أن االجتهاد اجلزئي مل يكون حميطا ذه املبادئ لعـدم  . للجزئيات

  .استقراء اجلزئيات
                                                           

  .٢٢٠املرجع السابق، علم أصول الفقه، ، عبد الوهاب خالف، ٣٤٨املرجع السابق،  أصول الفقه،أبو زهرة،  ٢٢
  .١١٩رجع السابق، امل االجتهاد،حممد سالم مدكور،  ٢٣
  .٨١٥املرجع السابق،  املصفى يف أصول الفقه،أمحد بن حممد الوزير،  ٢٤
  .٢٢٠املرجع السابق، علم أصول الفقه، ، عبد الوهاب خالف، ٣٤٨املرجع السابق،  أصول الفقه،أبو زهرة،  ٢٥
  .١٧١املرجع السابق،  االجتهاد،نادية شريف،  ٢٦



  ٢٢

  :املبحث الثالث
  املناقشة والترجيح

ة املبحثني السابقني تقتصر على جمرد سرد احلجج والرباهني وذكرها ونسـبتها إىل  ومهم
وإطالق هذا السرد من غري مناقشة ودراسة جيعلنا متسائلني عن ما هو الراجح يف . قائليها

ومع أن اهلدف من وضع هذا الفصل مل يكن حاصرا على . هذه القضية وما هو املرجوح
الفريقني فحسب، بل يتعدى إىل إجراء النقد والتقييم فيها بغية إبراز احلجج املتداولة لدى 

  .التمكن من فعل الترجيح بني املوقفني املتعارضني من جتزئة االجتهاد
ويف جانب املناقشة، سنرى احلوار اجلديل بني طريف ايزين واملانعني حول هـذه  

ـ . القضية األصولية رباهني الـيت عنـد   وكل واحد منهما حياول أن جييب عن احلجج وال
وما من حجة طرحت إال وقد . املخالف ويفندها بأي وسيلة من الوسائل اليت تصلح ذلك

نوقشت وأجيب عنها، وحىت يتراكم اجلواب ويتكوم، وكلما يأيت الالحـق يـرد علـى    
  .السابق املخالف حجته وهكذا

فكـرة التجزئـة   ويف هذا املقام، نلفت النظر إىل الردود امللقاة جتاه الفئة املؤيدة ل
واملناقشات احلامسة حنو حججهم، وكيف هذه الفئة تدافع عن رأيها وتربئه مـن التهمـة   

  :ولك ذلك يف النقاط التايل. والتخطئة
وجياب عن استدالهلم باآلية القرآنية الدالة على تدرج نزول القرآن بأن هذه  :أوال

مل يكن صادرا إال عن الرسـول  وألن االجتهاد حينئذ . احلالة ال تستوجب جتزئة االجتهاد
  أو الصحابة رضوان اهللا عليهم، وإذا اجتهد الرسول فهو وحي، وإذا اجتهد الصحابة

وإذا سلمنا أن اآلية تفيد التجزئة فهي حالة ال يقاس . وعلمه الرسول فهو حديث تقريري
 مسألة وهي حتوي النسخ والتشريع، وقد أُجتهد يف. غريها عليها، وألن هذه احلالة خاصة

وهي نسخت بعد ذلك، وقد أُجتهد يف مسألة غري منصوص عليها وهي شـرعت بعـد   
  .فاالجتهاد اجلزئي يف هاتني احلالتني غري معترب. ذلك

باسـتفتاء   وجياب عن فهمهم باحلديث النبوي الذي يفيد أمر الرسول  :ثانيا
فهذا . ة االجتهادالقلب وإن وجدت الفتاوى من الناس بأن احلديث مل يتضمن معىن جتزئ

الدليل مل يصح االستدالل به على هذا املدلول، ألن اإلفتاء يف هذا احلديث غـري اإلفتـاء   



  ٢٣

اإلفتاء املعروف يف هذا العلم مصحوب بالشروط والضوابط، . الذي يف علم أصول الفقه
ذلك  وأما اإلفتاء يف احلديث بعيد عن هذا املعىن، والدليل على. وهي قد تأيت بعد االجتهاد

سياق احلديث الذي يشري إىل قصد اإلفتاء وهو معرفة الرب واإلمث، وكذلك من احملتمل أن 
  ٢٧ .يكون هذا األمر خمتصا بالصحايب وابصة رضي اهللا عنه دون غريه

ويرد على قوهلم عدم اشتراط العلم جبميع األحكام يف االجتهاد بأن االجتهاد  :ثالثا
عد توفر مجيع الشروط، وهي تستلزم العلـم جبميـع   ملكة ودرجة، وهي ال تتكون إال ب

فإذا جهل بعض األحكام مل تكتمل الشروط، وإذا ما اكتملـت الشـروط مل   . األحكام
وجياب عن هذا الرد بأن العلم جبميع املآخذ ال يلزم من العلـم جبميـع    ٢٨.حتصل امللكة

ن املبالغة يف النظـر  األحكام ألن بعض األحكام قد جيهل بتعارض األدلة فيه، أو بالعجز ع
وأيضا، إن ملكة استنباط مسألة ما فرد من امللكـة،   ٢٩.إما ملانع من تشويش فكر أو غريه

وامللكـة ال   ٣٠.وملكة استنباط مسألة أخرى فرد آخر فيها، وهذا ال ينايف جتزؤ االجتهاد
تتكون طفرة واحدة، وإمنا تتدرج يف تكوينها، وهي نفسها ميكن أن تكون جزئيـة بـأن   

  ٣١.قتصر دائرا على موضوع واحدت
ويعترض على استدالهلم بتوقف الصحابة واألئمة يف بعض املسائل بأم قد  :رابعا

يتركوا ملانع أو للورع أو للعلم بأن السائل متعنـت أو لالحتيـاج إىل فريـد حبـث     
وقد يكون إملامهم ببعض املوضوعات أوسع من بعض لكثرة إطالعهم عليـه   ٣٢.والتحري

وميكن أن جياب على هذا االعتراض بأن الواقع يشـهد   ٣٣.رستهم القضاء والفتيا فيهومما
  ٣٤.على أم توقفوا لعدم املعرفة جبميع اجلزئيات واألحكام لقصر تفرغهم هلا

                                                           
  .١٣٦|١املصدر السابق،  كشف اخلفاء،العجلوين، : ، انظرراجع طرق الرواية يف كتب احلديث ٢٧
، أمحد الوزير، ٣٤٨ أصول الفقه،، أبو زهرة، ٢٢٠ علم أصول الفقه،عبد الوهاب خالف، : املراجع السابقة ٢٨

  .٨١٥ املصفى،
  .٤٧٣|٤املصدر السابق،  شرح الكوكب املنري،ابن النجار،  ٢٩
  .١٧١املرجع السابق،  االجتهاد،نادية شريف،  ٣٠
  .١٢١، ١٢٠املرجع السابق،  االجتهاد،مدكور،  ٣١
  .٣١٢املرجع السابق،  أصول الفقه،، زكريا الربي، ٤٢٤املصدر السابق،  إرشاد الفحول،الشوكاين،  ٣٢
  .٨٣املرجع السابق،  أصول التشريع،علي حسب اهللا،  ٣٣
  .عدهاوما ب ٧٧|٤املصدر السابق،  املوافقات،راجع ما أشار إليه الشاطيب يف  ٣٤



  ٢٤

ويرد على حجتهم الرئيسة وهي عدم التعلق بـني األبـواب واملسـائل     :خامسا
ى مقاصد الشرع ومبادئ التشريع العامة، واألحكام يف الفقه بأن االجتهاد ال يقوم إال عل

. وهذه املقاصد واملبادئ مل تتكون إال باإلحاطة الكلية بـاألبواب واملسـائل واألحكـام   
والتركيز على بعضها دون بعض آخر مل يؤد إىل هذه اإلحاطة الكلية، وبالتايل مل حتصـل  

لتعلق متضمن يف النظرة ومعىن ا ٣٥.املقاصد واملبادئ، وليس مثة بعد هذا التقصري االجتهاد
ويضاف إىل هذا، أن األبواب واملسائل . املستقرئة الكلية هلذه األبواب واملسائل واألحكام

واألحكام يف الفقه يتداخل بعضها بعضا، ويترتب على مسألة من باب العبـادات مـثال   
لى حل واتهد اجلزئي العامل بباب العبادات مل يقدر ع. مسألة أخرى من باب املعامالت

  .هذه املسألة ملا يلزم منها من مسألة أخرى من الباب الذي مل يعلمه
ومما ال ننسى أن الفئة املعارضة للتجزئة كما أا طرحت االعتراضات على الفئـة  

وقد مر بنا بعض هذه . املؤيدة وهي كذلك مل تكن حججها خالية من الردود واملناقشات
  :يدين، وبعضها اآلخر نسرده يف النقاط التاليةالردود عندما كنا يف مناقشة حجج املؤ

وجياب عن حجتهم إن أبواب الشرع وأحكامه وجزئياته متعلـق بعضـها    :أوال
ببعض ومترابط بأن املفروض حصول مجيع ما هو أمارة يف تلك املسألة يف ظن اتهد، نفيا 

يجب عليه العمل أو إثباتا، وضم كل إىل جنسه، فقيام االحتمال ال يقدح يف ظن احلكم، ف
وأجاب الشوكاين رمحه اهللا عن هذا بأن إمنا مينع حصول ما حيتاج إليه اتهـد يف   ٣٦.به

مسألة دون غريها، فإن من ال يقتدر على االجتهاد يف بعض املسائل ال يقتـدر عليـه يف   
  ٣٧.البعض األخر، وأكثر علوم االجتهاد يتعلق بعضها ببعض

عن رأيهم أن االجتهاد ملكة ال تتجزأ بأن  –سبق  باإلضافة إىل ما –وجياب  :ثانيا
إلزامهم عدم التجزؤ على ملكة االجتهاد مبين على اعتبارها صفة قاصرة علـى اتهـد   
املطلق فحسب وغريه مل يتصف ذه الصفة وإن استوعب قوة االستنباط يف جـزء مـن   

د حصلت لـبعض  إن كانت صفة االجتهاد املطلق ق: ويطرح عليهم سؤاالن ومها. الفقه
                                                           

 علم أصول الفقـه، عبد الوهاب خالف، : ، املراجع السابقة٧٧|٣املصدر نفسه،  املوافقات،الشاطيب، : انظر ٣٥
  .٨١٥ املصفى،، أمحد الوزير، ٣٤٨ أصول الفقه،، أبو زهرة، ٢٢٠

  .١١٠٤|٢املرجع السابق، أصول الفقه، ، وهبة الزحيلي، ١٧٠املرجع السابق،  االجتهاد،نادية شريف،  ٣٦
  .٤٢٤املصدر السابق،  إرشاد الفحول،الشوكاين،  ٣٧
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األئمة فأخربنا مىت حصلت؟، وأخربنا عن حكم اإلمام اتهد قبل أن يصـل إىل مرتبـة   
وإذا أجابوا يف السؤال األول بوقت ما تلزم علـيهم اإلجابـة عـن     ٣٨.االجتهاد املطلق؟

الثاين وإذا أجابوا يف السؤال . الثاين، وإذا أجابوا بأا حتصل دفعة واحدة فقد خالفوا الواقع
بأن هذا اإلمام جمتهد فقد أبطلوا رأيهم، وإذا أجابوا بأنه غري جمتهد فقـد تلـزم علـيهم    

  . اإلجابة عن السؤال األول
وجياب عن حجتهم أن االجتهاد قائم على مبادئ التشريع العامـة، وهـذه    :ثالثا

لـزوم أي  املبادئ ال تدرك إال من بعد اإلملام جبميع أبواب الشرع ومسائله بـأن هـذا ال  
االجتهاد فاملبادئ فاملسائل دور وتسلسل، ألن املسائل تلزم االجتهاد، وهذا النمط مـن  

وجبانب ذلك، إن االجتهاد كما أنه قائم على املبادئ فاملبادئ كذلك . االستدالل مردود
  .قائمة على االجتهاد، ويكون اللزوم بينهما غري ثابت، فاملتغري ال يعتد قاعدة

الذي يتطلب االستقراء  ٣٩ن اشتراطهم مبقاصد الشرع يف االجتهادوجياب ع :رابعا
وإذا استقرأ عامل مجيع األدلة يف . جلميع املسائل واألبواب بأن هذا ال يستلزم عدم التجزئة

وإن اجتهد فيها علـى  . مسألة ما وحبث عن كل ما يتعلق ا فيعرف مقاصد تلك املسألة
وألن املقاصد . يتعلق ا فقد اكتمل فيه هذا الشرطضوء مقاصدها املستقاة من أدلتها وما 

فمن  ٤٠من حيث هي خاصة ختتلف من باب إىل باب آخر ومن مسألة إىل مسألة أخرى،
أال تـرى أن  . استوعب هذه املقاصد اجلزئية يف باب من أبواب الفقه فله أن جيتهد فيـه 

  .املقصد اجلزئي للبيع دون املقصد اجلزئي للنكاح أو الصالة
: وجياب عن زعمهم أن القول بالتجزئة ينتج مصطلحات جديدة وهـي  :ساخام

نصف اتهد وثلثه وربعه، وألن التجزئة تفيد معىن البعض، والنصف والثلـث والربـع   
واخلمس والسدس وما إىل ذلك يفيدون البعض، بأنه ال يلزم أن يسمى اتهد يف بعـض  

سمى جمتهدا يف ذلك البعض، وهـو  األحكام دون بعض نصف جمتهد وال حنو ذلك، بل ي
                                                           

  .٣٩املرجع السابق،  املنهج الفريد،وميض بن رمزي،  ٣٨
وأبرز من اشترط مبقاصد الشرع لالجتهاد اإلمام الشاطيب رمحه اهللا، وقد جعلها هي األوىل واألخرية ملمارسـة   ٣٩

  .٧٦|٤املصدر السابق،  املوافقات،الشاطيب، : االجتهاد، انظر
: كـواال ملبـور  (حممد الطاهر امليساوي، : حتقيق مقاصد الشريعة اإلسالمية،حممد الطاهر بن عاشور، : اجعر ٤٠

  .٣٠٠، ١٧١) م١٩٩٨، ١-البصائر لإلنتاج العلمي، ط



  ٢٦

وأيضا، توصيف اتهد ذه  ٤١.جمتهد تام فيما اجتهد فيه وإن كان قاصرا بالنظر إىل فوقه
  .الكلمات مل يقصد منه جميزو التجزئة، ألا توحي نسبة التقصري إىل اتهد ال االجتهاد

ـ  وة اخلـالف  وقبل أن نعمد إىل جانب الترجيح، نود أن نتطرق إىل ما يضيق فج
ورأينا أن اإلمام الزركشي رمحه اهللا حاول أن . بتحرير حمل النـزاع والتوفيق بني األنظار
وكالمهم يقتضي ختصيص اخلالف إذا عرف : "حيرر حمل اخلالف، ويقول يف هذا الصدد

ويفهم من هذا القول التفريـق   ٤٢."بابا دون باب، أما مسألة دون مسألة فال تتجزأ قطعا
وعلـة هـذا   . ل واألبواب يف الشرع، وجتوز التجزئة يف األبواب دون املسائلبني املسائ

التفريق هي أن صفة التعلق بني األبواب ال تضاهي صفة التعلق بني املسائل، واجلهـل يف  
  ٤٣.التعلق بني املسائل يقدح االجتهاد، وليس كذلك اجلهل يف التعلق بني األبواب

حيـث جعلـوا    ٤٤ل األصوليني بعلم الفرائضواحلق، إن هذا التفريق ينتج من متثي
وحجة من فـرق بـني   . جواز جتزئة االجتهاد يف الفرائض موقفا ثالثا يف مواقف العلماء

الفرائض وغريها أنه رأى انقطاع أحكام قسمة املواريـث ومعرفـة الفـروض ومعرفـة     
وأيضا، . مستحقها عن كتاب البيوع واإلجارات والرهون والنضال وغريها، وعدم تعلقاا

  ٤٥.فإن عامة أحكام املواريث قطعية، وهي منصوص عليها يف الكتاب والسنة
اشتراط : وإذا دققنا النظر يف لب اخلالف جنده ميتد جذره إىل أمرين آخرين، ومها

وقد اختلف األصوليون . العلم جبميع اجلزئيات يف االجتهاد واللزوم بني االجتهاد واإلفتاء
واحتج املشترطون به بأن االجتهاد . تفاريع الفقه أو علم الفروع يف األمر األول أي العلم

واحتج املشترطون . حيصل مبمارسته، ويكون العلم ا طريق لتحصيل الدربة يف االجتهاد
 ٤٦.بعدمه بأن االشتراط به يلزم الدور ألن الفروع يولده االجتهاد وكيف حيتـاج إليهـا  

  .ف، ويكون املنظر واحملور غري ما حبثنا عنهوميكن إرجاع فكرة التجزئة إىل هذا اخلال

                                                           
  .١٧٢املرجع السابق،  االجتهاد،نادية شريف، : الساملي اإلباضي، طلعة الشمس، نقال عن ٤١
  .٥٠٣املرجع السابق،  الوجيز يف أصول التشريع،، هيتو، ٢٤٢|٨لسابق، املصدر ا البحر احمليط،الزركشي،  ٤٢
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  .٢٨٨املصدر السابق،  الوصول،، التمرتاشي، ١٧٣|٢املصدر السابق،  املستصفى،الغزايل،  ٤٤
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  .٤٢١، ٤٢٠املصدر السابق،  إرشاد الفحول،الشوكاين،  ٤٦
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وأما األمر الثاين وهو اللزوم بني االجتهاد واإلفتاء تتضح اإلشارة إليه عند جعـل  
اإلفتاء الزما لالجتهاد، وهو بأن العامل إذا توفرت له مؤهالت االجتهاد فيصبح قادرا على 

أن اتهد هو املفيت واملفيت هو وبناء على هذا األساس، . إجابة كل ما يعرض له املستفتون
ولذلك نرى أثناء احلديث عن جتزئة االجتهاد حجة ايـزين بـأن   . اتهد سواء بسواء

ونـرى يف الطـرف   . توقف العامل من اإلفتاء يف بعض املسائل دليل على أنه جمتهد جزئي
ل ذلك على أنـه  املقابل أم احتجوا بأن العامل إذا توقف من اإلفتاء يف بعض املسائل فيد
  .غري جمتهد، وألنه لو يكون جمتهدا ليقدر على اإلفتاء يف مجيع املسائل

. وبعد أن رأينا احلجج من ايزين واملانعني ومناقشتها نشرع يف جانب التـرجيح 
والترجيح كما تعارفنا عليه يهدف إىل العثور على الرأي الراجح بوسيلة تقدميه على الرأي 

سيب قائم على النظر االجتهادي من الباحث عنه بطريق موازنة احلجج وهو أمر ن. املرجوح
والصـحيح  : "ونقول بالصراحة كما صرح به اإلمام السبكي رمحه اهللا. وقوة املرجحات

وذا الترجيح نكون منضمني إىل اجلمهور القائلني بأن االجتهاد  ٤٧".جواز جتزؤ االجتهاد
  .زئيا إذا اجتهد يف باب أو مسألة من الشرعجيوز أن يتجزأ، ويعترب العامل جمتهدا ج

وجلوئنا إىل هذا املوقف منطلق من النظر إىل املرجحات اليت جتعل القول بتجزئـة  
وميكننا إيراد هذه املرجحات لنرى إىل أي مـدى مقبوليـة   . االجتهاد يف كفة الرجحان

  :وإليك ما نقصده. املوقف الذي اختذنا هذا ومعقوليته
  :مقتضيات العصر احلديث االنسجام مع) ١(
جتزؤ االجتهاد يشبه ما عرفه العصر الراهن من مفهوم التخصص العلمي، وألن العلوم  -أ

ويطلب من اتهـد اإلملـام   . واملعارف يتزايد تعمقها وتدققها وتوسعها ساعة بعد ساعة
ذلك،  ومع. جبميعها، فهذا حمال، فيطلب منه اإلملام جبميع اجلوانب ملا خيصه من التخصص

يشترط أن تكون لديه األهلية العلمية العامة للفهم واالستنباط، وهي تتصـور يف العلـم   
بنصوص الكتاب والسنة، والعلم مبسائل اإلمجاع، والعلم بلسان العرب، والعلم بأصـول  

وأقرب ما ميثل هذا التخصص العلمي هو قسم الدراسـات العليـا يف اجلامعـات    . الفقه

                                                           
عبد املـنعم خليـل إبـراهيم،    : تعليق مجع اجلوامع يف أصول الفقه،تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي،  ٤٧
  .١١٩) م٢٠٠٠، ١-دار الكتب العلمية، ط: بريوت(
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طلبـة املاجسـتري أو الـدكتوراه يطلبـون لكتابـة الرسـاالت        اإلسالمية، وألن أكثر
  ٤٨.واألطروحات، وال مغاالة أن يقال إمنا هذه اجلهود لون من االجتهاد اجلزئي

إن العصر الراهن يعاين غياب االجتهاد وتوقفه أو شبه التوقف لندرة من توافرت فيه  -ب
قف، واضطرت هذه احلالة إىل القـول  وأما النوازل والقضايا مل تتو. أهلية االجتهاد املطلق

 ٤٩.بتجزؤ االجتهاد، ألن احلاجة إىل االجتهاد قائمة لإلفتاء يف حكم احلوادث املتجـددة 
ما ال يدرك كله ال يترك كله، أي إذا ال : وقد يصح يف هذا الواقع تنـزيل القاعدة الفقهية

الكلي مل مينع من إجيـاد  يدرك االجتهاد يف الكل ال يترك، وألن العجز من إجياد االجتهاد 
  .االجتهاد اجلزئي

إن القائلني بتجزئة االجتهاد قرروا ضرورة توافر شروط االجتهاد يف العامل، ومنـها   -ج
وحينئذ فـال  . معرفة مقاصد الشريعة، كما أم تطلبوا معرفة ما يتصل مبوضوع االجتهاد

يترتب عليـه مـن جمافـاة     معىن ملنع جتزي االجتهاد ال سيما يف مثل ظروفنا احلاضرة ملا
وهذه الشروط متكنه من أن يكون جمتهدا، إال أنـه متركـز علـى     ٥٠.مقتضيات الواقع

  .موضوع واحد لسعة جوانبه ودقة نواحيه
وما يشهده الواقع احلاضر أن العلوم املعارف تدخل يف حياة تدين املسلمني حبيث إم  -د

: وهلم جتاه هذه احلالة موقفان. اكلهاكما ينتفعون من إنتاجاا وهم كذلك يواجهون مش
املوقف األول مرفوض لعجزه . موقف الصمت بدون االجتهاد، وموقف التفكري باالجتهاد

وما يترتب على . من إعداد األحكام واحللول، وأما املوقف الثاين مقبول لتحقق هذا املراد
ة من هذه املعارف، وهذا هذا املوقف املقبول أن يتفرغ العامل لعلم من هذه العلوم أو معرف

  .ما يراد به االجتهاد اجلزئي
إن ما حيتاج إليه املسلمون هو معرفة أحكام النوازل واملستجدات، فإذا متكن عـامل   هـ

متخصص يف موضوع هذه النازلة من اإلخبار حبكمها فال مانع من اإلصغاء إليه، وهـذا  
  .اتهد املطلقخري من أن يسكت، وينتظره املسلمون إىل أن يصل مرتبة 

                                                           
 أصـول الفقـه،  ، بدران، ٣٦٨ ل األحكام،أصو، يوسف قاسم، ٦١ االجتهاد،القرضاوي، : املراجع السابقة ٤٨
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  :احلفاظ على مقاصد االجتهاد) ٢(
وذه الشرائط يـتمكن   ٥١إن املقصود من وضع شرائط االجتهاد هو البعد عن اخلطأ، -أ

وإذا حتقـق هـذا   . العامل من أن جيتنب من الوقوع يف اخلطأ عند استنباط احلكم واإلفتاء
قبله، وقد توفرت فيه الشـرائط،  املقصود يف االجتهاد يف مسألة ما فما هو املانع من أن ن

  . وقد استطاع ا النأي من اخلطأ يف هذه استنباط حكم هذه املسألة
كون العامل جمتهدا مطلقا ال حيول بينه والعصمة من اخلطأ واجلهل يف بعض األمور،  -ب

ويرد هذا  ٥٢.ألن اتهد املطلق وإن بالغ يف الطلب فإنه جيوز أن يكون قد شذ عنه أشياء
ولكن هذا االحتمال . حتمال يف اتهد اجلزئي بالنسبة لصلته باملوضوع الذي جيتهد فيهاال

أقل بالقياس إىل اتهد املطلق، ألن مدار االجتهاد له أوسع من مدار االجتهاد للمجتهـد  
  .اجلزئي، فكلما اتسع املدار زاد االحتمال

ويـدخل  . فيحرم عليه التقليد ومن مقاصد االجتهاد أن العامل إذا قدر على االجتهاد -ج
يف هذا أن العامل القادر على االجتهاد يف مسألة ما ال يقلد غريه فيهـا، وعليـه العمـل    

وإذا منعناه من االجتهاد فيكون مصريه إما اإلتباع أو التقليـد،  . باجتهاده ويفيت به الناس
  .وكالمها ال يصحان فيمن يبلغ قدرة االجتهاد

إما أن يعمل بظنه هو وإما : لته باملسألة اليت جيتهد فيها موقفانللمجتهد اجلزئي يف ص -د
أن يعمل مبا يظنه غريه، أي أن يتبع احلكم الذي توصل إليه بعد نظر وفكـر أو أن يتبـع   

ولعل من الواضح أن اعتماده على ظن نفسه خري وأوىل من . احلكم الذي توصل إليه غريه
   .أقرب إىل اليقني من الظن الذي عند غريه والظن الذي عنده ٥٣اعتماده على ظن غريه،

ويطلب من اتهد االجتهاد يف كل مسألة وال جيوز له أن يقلد غريه، وهذا من غـري   هـ
ويلزم من هذا  ٥٤.شك حيتاج منه إىل تفرغ كامل وجهد شاق ال يتفق مع متطلبات احلياة

د غريه يف مسـألة دون  القول بأن اتهد قد جيتهد يف مسألة دون مسألة أخرى، وقد يقل
  . مسائل أخرى، وال يبعد هذا من مفهوم االجتهاد اجلزئي

                                                           
  .٤٣٨املصدر السابق،  شرح تنقيح الفصول،القرايف،  ٥١
  .٤٣٥|٢املصدر السابق،  صول،احملفخر الرازي،  ٥٢
  .١٧٣املرجع السابق،  االجتهاد،نادية شريف،  ٥٣
  .١٢١املرجع السابق،  االجتهاد،مدكور،  ٥٤
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  :الفائدة واجلدوى من التجزئة) ٣(
ويسـمون   ٥٥ظهور العلماء الذين هلم إحاطة تامة باملوضوعات اليت اجتهدوا فيهـا،  -أ

وهذا أحسن بكثري من ظهور العلماء الـذين أحـاطوا جبميـع    . باملتخصصني املتفرغني
ضوعات، ولكن إحاطتهم سطحية ووجيزة اليت ال متكنهم من العلم باملوضوعات حق املو
وال نستغرب أن نرى أن أكثر االجتهادات الصادرة من هذا النمط من اتهـدين  . العلم

  .توجد املشاكل بدال من البحث عن حلها
وانطالقا من فكرة التخصص اليت تضاهي مفهـوم التجزئـة ازدادت احلاجـة إىل     -ب
وال منافاة أن . الجتهاد اجلماعي ليكون بديال لالجتهاد الفردي الذي يعرقل الواقع إجيادها

االجتهاد اجلماعي املتآلف من اتهدين املتخصصني اجلزئيني أضبط وأوىل من االجتـهاد  
  .الفردي لدنوه من مفهوم الشورى وحتقيق وحدة األمة اإلسالمية

االجتهاد، وذلك بأنه إذا تفرغ العامل الختصاصـه  تضييق فجوة التقليد وتوسيع بؤرة  -ج
ولو عمل مثل هـذا كـل   . ويصبح جمتهدا فيه، ويف الوقت ذاته يربأ من التقليد يف جماله

ونتيجة من ذلـك أن  . املسلمني لصاروا جمتهدين وغري مقلدين فيما خيصهم من التخصص
االجتهاد اجلزئي أقرب إىل  وحتقيق هذا. عدد اتهدين يف األمة يزيد وعدد املقلدين ينقص
  .اإلمكان والوقوع من االجتهاد املطلق يف هذا العصر

وخالصة القول، إن قصدنا من ترجيح القول بتجزئة االجتهاد هو تقدير األعمال 
واجلهود اليت قام به العلماء وهي من هذا النوع من االجتهاد، وأنه يندرج بال ريب حتت 

وخنتتم هذا الفصل بالكلمـة  . عليه اتهد ولو أخطأاألجر الذي حيصل  وعد الرسول 
وجزى اهللا من أعان اإلسالم ولـو  : اليت قد مرت بلسان اإلمام ابن القيم رمحه اهللا، وهي

  ٥٦.بشطر كلمة خريا

                                                           
  .٤١املرجع السابق،  املنهج الفريد،وميض بن رمزي،  ٥٥
  .٢٧٦|٤املصدر السابق،  إعالم املوقعني،ابن القيم،  ٥٦
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  خامتة
وأجدر ما يشار إليه يف هذا املقطع األخري من البحث هو سرد احلصائل اليت توصل إليهـا  

وهذا يتصور يف اقتطاف النقاط الرئيسة املار ذكرها يف سـطور البحـث مـن    . الباحث
وهي متثل قوائم املوضوع ودعائمه، حبيث يتمكن القارئ خالهلا مـن  . الصفحات السالفة

  :وإليك تلك النقاط. يدور حوله البحثاستيعاب اإلطار الذي 
تقف الدراسة عند مفهوم االجتهاد الذي هو املنهج االستنباطي للعلـم بـاحلكم    )١(

  .الشرعي
الصورة العامة لعبارة جتزئة االجتهاد هي جعل االجتهاد إىل األجزاء، وهـو بـأن    )٢(

ات جيتهد اتهد يف اجلزء من األحكام الشرعية دون األجزاء األخرى لتـوفر أدو 
  .االجتهاد يف اجلزء اتهد فيه

تتألف جتزئة االجتهاد من ثالثة أوجه، ويرجع هذا التقسيم إىل املوطن الذي جتري  )٣(
واألول يف الباب الفقهي، والثاين يف املسألة الفقهية، والثالث يف طريق . فيه التجزئة
  .االستنباط

بـواب واملسـائل،   تؤول حجج ايزين إىل فكرة واحدة وهي عدم التعلق بني األ )٤(
  .وكذلك تؤول حجج املانعني إىل فكرة واحدة وهي التعلق بينها

يعمد الباحث بعد املناقشة احليادية إىل ترجيح الرأي ايز للتجزئة، وهذا الترجيح  )٥(
مؤيد بكونه منسجما مع مقتضيات العصر احلديث، وكونه حمافظا على مقاصـد  

  .االجتهاد، وكونه مصحوبا بالفائدة واجلدوى
وبودنا أن نشري من طياة البحث إىل ضوابط االجتهاد اجلزئي واملخاطر عليه، ولكن الوقت 

ونغتنم هذه الفرصة ألن نلقي مقترحا وتوصية ألن ميـد القـارئون   . ال يتسع هلذا العمل
نسأل اهللا تعاىل اخلري يف اآلجل : وأخرياً ما يقال. أيديهم يف البحث عن هذين املوضوعني

  .يثيبنا أجرا وفريا، وأن يغفر لنا خطايانا وزالتنا يف هذا اجلهد احلقري والعاجل، وأن
 "واهللا يهدي إىل احلق"
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