


رقم اإليداع: ١٤٤٠/٦٨٩
ردمك: ٤-٨-٩١١٤٢-٦٠٣-٩٧٨

حقوق الطبع حمفوظة
الطبعة األوىل ١٤٤٠هـ

ح 

١٤٤٠/٦٨٩ديوي ٢٥٠٫٧٢

 دار رسالة البيان للنشر والتوزيع، ١٤٤٠هـ
فهرسة مكتبة امللك فهد الوطنية أثناء النرش

القايض، عبد اهلل بن فهد 

املخترص يف صناعة املَلكة الفقهيَّة. / عبد اهلل بن فهد القايض 
- الرياض، ١٤٤٠هـ 

ص ١٣٥؛ ١٤× ٢١ سم

ردمك: ٤-٨-٩١١٤٢-٦٠٣-٩٧٨

١- الفقه اإلسالمي - بحوث

٢ - الفقه اإلسالمي - مباحث عامة                 أ. العنوان







المقدمة

5

احلمد هلل الذي أحاط بكلِّ يشء علًم، ووسع كلَّ يشء رمحة، أمحده 
عىل كمله وإنعامه، وال ُأحيص ثناًء عليه، وأستعينه تعاىل وأستغفره، 
وأعوذ به من رشِّ نفيس ومن سيِّئات عميل، من هيِده اهلل فال مضلَّ له، 
ومن يضلْل فال هادَي له، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك 
ًدا عبده ورسوله، صىّل اهلل عليه وعىل آله وصحبه  له، وأشهد أنَّ حممَّ

م تسليًم كثرًيا. وسلَّ

أّما بعُد:

فإنَّ العلم املستفاد من وحي اهلل تعاىل إىل رسوله # هو أرشف 
العلوم وأنفعها؛ فبه ُيعرف اهلل تعاىل وُتعرف حدوده والطريُق املوصلة 
َذين مها عمد السعادة  إليه، وهو األساس لإليمن والعمل الصالح اللَّ
يف الداَرين، وهو إرث األنبياء، وطلُبه ابتغاَء وجه اهلل تعاىل ال يعدله 

عمل.

معرفة  به:  وأعني  الفقه،  علُم  الرشيف  العلم  هذا  ذروة  ويف 
به احلالل واحلرام،  ُيعرف  الذي  تها،  بأدلَّ العمليَّة  الرشعيَّة  األحكام 
ويميُز بني الصحيح والفاسد، واملقبول واملردود، من عبادات الناس 
بمصالح  وقيامها  وحكمتها  الرشيعة  كمل  َمظهر  فهو  ومعامالهتم؛ 

العباد يف حياهتم الدنيا واأُلخرى.
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هذا  من  يأخذ  أن  مسلم  كلِّ  عىل  املتعنّي  الواجب  من  كان  وإذا 
ع يف األمور  العلم -علم الفقه- بنصيب، وذلك بأن يعلم حكم الرشَّ
ة مجعاء أن  التي يلزمه العمل هبا، فإنَّ من الواجب الكفائيِّ عىل اأُلمَّ
ه، روايًة ودرايًة  يقوم منها طائفة تنهض بأعباء هذا العلم وتقوم بحقِّ

ورعايًة؛ إقامًة لدين اهلل، وتبياًنا له، ونصًحا لعباده.

أن  تعليمه  من  الغاية  وكانت  الفهم،  هو  حقيقته  يف  الفقه  كان  ولـّم 
مه صفة راسخة هيتدي هبا إىل معرفة أحكام الرشيعة وعللها  يكتسب متعلِّ
النوازل، ويواجه مشكالت  ع يف حادث  وغاياهتا، ويبرص هبا منهج الرشَّ
اليرس  من  وجٍه  عىل  ه  كلَّ ذلك  يفعل  وثبات،  ببصرية  اهتا  ومتغريِّ احلياة 

ف يف االستدالل وال معاناة. والسهولة، يف سجيَّة ال حيتاج معها إىل تكلُّ

كان  تلك،  تعليمه  الغاية من  احلّق هكذا، وكانت  الفقه  كان  لـّم 
وأن  غايته،  السجيَّة  تلك  حتصيل  جيعل  أن  العلم  طالب  عىل  ا  حقًّ
ا عىل  به منها وُيكسبه إّياها، وكان حقًّ م ما يقرِّ يسلك من مسالك التعلُّ
م أن يعني طاّلبه عىل االقرتاب من تلك الرتبة العالية، وأن  الفقيه املعلِّ

يذلِّل هلم سبلها.

م  ويف هذا السبيل يأيت هذا الكتاب مشتماًل عىل أبرز ما هُيِمُّ ُمعلِّ
ا من رسالة  مه، من حقيقة املَلكة ورشوط اكتساهبا، خمترَصً الفقه ومتعلِّ

الدكتوراة املوسومة بـ)املَلَكة الفقهيَّة: دراسة استقرائيَّة تطبيقيَّة(.

واهلَل تعاىل املسؤوَل أن يكتب هلذا العمل النفع والَقبول.
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التَّعريف بالمَلكة الفقهيَّة

: املَلكة يف اللِّسان العريبِّ

مصدر َمَلَك َيْمِلك: احتوى اليشء قادًرا عىل االستبداد به)١(.

املَلكة يف االصطالح:

فة الّراسخة يف النَّفس)٢(. الصِّ

أساس   ،)٢٦٩/١٠( اللغة  هتذيب   ،)٣٨٠/٥( العني  يف:  ك(  ل  )م  مادة  انظر   )١(
املحكم   ،)١٦١١/٤( الصحاح   ،)٣٥١/٥( اللغة  مقاييس   ،)٢٢٧/٢( البالغة 
املحيط  القاموس  العرب )٤٩٢/١٠(،  لسان  املخصص )٣٢٣/١(،   ،)٤٤/٧(

ص٩٥٤، املصباح املنري ص٤٧٤، تاج العروس )٣٤٦/٢٧(.
)٢( انظر: التعريفات ص٢٢٩، الكليات ص٣٧٤، التوقيف عىل مهمت التعاريف، 
الفنون  اصطالحات  يف  العلوم  جامع   ،)٣٥/١( الظنون  كشف  ص٦٧٥، 
)٢٢٨/٣(، كشاف اصطالحات الفنون والعلوم )١٣٩٦/٢(، التقرير والتحبري 
التحرير  تيسري   ،)٢٦٢/١( التحرير  رشح  التحبري   ،)٢٤٢/٢(  ،)١٨/١(
عىل  العطار  حاشية  ص١٥٥،  األصول  لب  رشح  يف  الوصول  غاية   ،)١١/١(

رشح اجلالل املحيل )١٧٤/٢، ٤٢١(.
       وتطلق املَلكة يف االصطالح الفلسفي أيًضا عىل ما يقابل العدم، واملَلكة هبذا املعنى: 
هي االستعداد والقابليَّة، فيعرفوهنا بأهنا: كّل معنى وجودّي أمكن أن يكون ثابًتا 
لليشء، والعدُم املقابل له: ارتفاع هذه املَلكة. وبعبارة أخرى: القدرة عىل الفعل 
أو الرتك. فيقال مثاًل: احليوان له مَلكة السمع والبرص، أي أنه قابل هلذا الصفة، 
بخالف احلجر فهو غري قابل هلا. انظر: غاية املرام يف علم الكالم ص٥١، التدمرية 
بتحقيق د. حممد السعوي ص١٥٣ )حاشية(، املعجم الفلسفي، ص١٩٢، برقم 
)١٠٠٠(، الكليات ص٨٥٦، كشاف اصطالحات الفنون والعلوم )١١٨٩/٢(، 

املعجم الوسيط )ملك( )٨٨٦/٢(.
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ُتسّمى  نفسيَّة  إذا فعلت فعاًل ما صار هلا كيفيَّة  النَّفس  أنَّ  وذلك 
الفعل  ر  تكرَّ فإذا  وال،  الزَّ رسيع  يكون  أن  احلال  شأن  ومن  حااًل، 
وال  الزَّ بطيئة  الكيفيَّة وصارت  النَّفس حتى رسخت تلك  ومارسته 

قيل هلا َمَلـَكة)١(.

عىل  ب  ويتدرَّ قواعده  م  يتعلَّ النَّحو  علم  طالب  ذلك:  ومثال 
ما  فإذا  وكتابه،  حديثه  يف  اإلعراب  إصابة  وحياول  منطَقه  التزامه 
استمرَّ يف ذلك وداوم َتكراره صار النُّطق عىل الوجه العريبِّ الصحيح 
ر القواعد، بل جيري عىل لسانه  ة له، ال حيتاج فيها إىل تذكُّ ملكًة مستقرَّ

ف. سهاًل حارًضا دون تكلُّ

ثني من دوام نظرهم يف  وِمن ذلك: املَلكة التي تكون لنّقاد املحدِّ
متون األحاديث وأسانيدها، فيكون ألحدهم بصرية يميز هبا السقيم 
ة معيَّنة أو ضعف ظاهر، يقول  من احلديث، ولو مل يقف له عىل علَّ
احلديث  عىل  حيُكمون  ما  كثرًيا  احلديث  أهل   : العيد  دقيق  ابن 
وحاصله  احلديث،  وألفاظ  املرويِّ  إىل  ترجع  أمور  باعتبار  بالوضع 
مَلكة   ... سول  الرَّ ألفاظ  لكثرة حماولة  أنَّه حصلت هلم  إىل  يرجع 
يعرفون هبا ما جيوز أن يكون من ألفاظ النَّبيِّ  وما ال جيوز أن يكون 

من ألفاظه)٢(.
العلوم  جامع  السابق(،  )املوضع  الكليات  السابق(،  )املوضع  التعريفات  انظر:   )١(

)املوضع السابق(.
)٢( االقرتاح يف بيان االصطالح ص٢٥ بترصف يسري. 
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تطبيقيٌّ  جانب  هلا  التي  والعلوم  املهارات  كلِّ  يف  جيري  وهذا 
املهن  يف  أيًضا  وجيري  البدنيَّة،  وكالرياضات   ، بِّ والطِّ كاحلساب 
واحلرف، كالنِّجارة واحِلدادة، وبه أيًضا تكتسب األخالق احلميدة، 
بدء  يف  وحيتاج  حياته  يف  اإلنسان  يزاوهلا  التي  األفعال  يف  جيري  كم 
باحة والكتابة باحلاسب  اكتساهبا إىل ُدربة ومترين، كقيادة السّيارة والسِّ
ر، ثم  مه هلا يستطيع اإلتيان هبا لكن بعناٍء وتذكُّ ل تعلُّ ، فإنَّه يف أوَّ اآليلِّ

ة. تصبُح مَلكات قارَّ

املعلوم  »من  فيقول:  الطويّف  الدين  نجم  احلقيقة  هذه  ويصف 
بالوجدان أنَّ النُّفوس يصري هلا فيم تعانيه من العلوم واحلرف مَلكات 
واحلرف...  العلوم  تلك  يف  العارضة  األحكام  هبا  تدرك  فيها،  ة  قارَّ
ف: ذوًقا،  ويسّمي ذلك أهُل الصناعات وغرُيهم: ُدربة، وأهُل التصوُّ

وأهُل الفلسفة ونحوهم: َمَلَكة.

ومثال ذلك: الداّللون يف األسواق قد صار هلم ُدربة بمعرفة قيم 
األشياء؛ لكثرة دوراهنا عىل أيدهيم ومعاناهتم، حتى صاروا أهل خربة 
ُيرجع إليهم رشًعا يف قيم األشياء، فريكب أحدهم الفرس فيسوقه أو 
دة، أو يأخذ الثوب أو غريه من األعيان عىل حسب ما  يراه رؤيًة جمرَّ
هو داّلل فيه، فيقول: هذا يساوي كذا، أو قيمته كذا، فال خيطئ بحبة 

زيادة وال نقًصا«)١(.

)١( رشح خمترص الروضة )١٩٢/٣(.
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ًنا أنَّ حتصيلها  املَلكة، مبيِّ ف الشيخ الطاهر بن عاشور   وُيعرِّ
علم  كلِّ  من  القصد  »ما  فيقول:  العلوم،  مجيع  م  تعلُّ من  القصد  هو 
يصري  أن  باملَلكة:  ونعني  إلصالحها،  اسُتخدم  التي  املَلكة  إجياد  إال 
مشايعة  إىل  معها  حيتاج  ال  م  للمتعلِّ سجيَّة  العلم  بتعليمت  العمل 

القواعد إياه«)١(.

فاملَلكة مؤلَّفة من أمرين: معرفة بأمٍر ما، ورسوخ يف تلك املعرفة، 
ويظهر أثر ذلك يف قدرة صاحب املَلكة عىل الفعل عىل وجٍه من اليرس 
بيعة  مأنينة والثِّقة؛ لكون الفعل يصدر منه عفًوا كالطَّ والسهولة والطُّ
معنى  ال  إذ  صحيح؛  وجه  عىل  منه  يصدر  الفعل  أنَّ  كم  والسجيَّة، 
لسهولة الفعل ما مل يأِت عىل الوجه الصحيح، ويكون صاحب املَلكة 
ة، قادًرا عىل اإلبداع واالبتكار،  ف يف األحوال املتغريِّ قادًرا عىل الترصُّ

راد يسّلم به من التناقض والتَّخبُّط. ة واطِّ ذا دقَّ

الرتبويِّ  النفس  علم  يف  يعرف  ما  تقابل  املعنى  هبذا  واملَلكة 
أو  عقيلٍّ  بنشاط  القيام  عىل  القدرة  بأهنا:  ف  ُتعرَّ التي  بـ)املهارة(، 
مها أو اكتساهبا السهولة  انفعايلٍّ أو حركيٍّ أو مجيع ذلك، ويتطلَّب تعلُّ

ة واقتصاد الوقت يف أدائها)٢(. والّدقَّ

)١( أليس الصبح بقريب ص١٥٧.
)٢( سيكولوجية املهارات ص١٥.
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من عبارات العلامء عن املَلكة الفقهيَّة:

املَلكة  حلقيقة  ة  مفرسِّ عبارات  اهلل-  -رمحهم  العلمء  عن  جاءت 
بآثارها  بالتعريف  أو  حقيقتها،  بتوضيح  إما  هلا،  وكاشفة  الفقهيَّة 
باملَلكة، وقد جاءت عنهم يف  اتِّصاف صاحبها  الّدالة عىل  ولوازمها 
سياق تعريفهم بالفقيه، أو املجتهد املتأّهل لإلفتاء، أو وصفهم الفقه 

ه أن يتَّخذه غاية يف طلبه. املأمول الذي ينبغي للمتفقِّ

فمن تلك الكلمت:

الفقه، والفطنة 	  الفقه معرفة  الفقه، وإنما  الفقُه حمَل  »ليس 
فيه، والفهم بمعانيه«)١(. 

»اسم الفقيه واقع على صفٍة في المرء، وهي فهمه لما عنده 	 
هه على حقيقة معاني ألفاظ القرآن والحديث، ووقوفه  وتنبُّ

عليها، وحضور كلِّ ذلك في ذكره متى أراده«)٢(.

م الفقيه في مسألة لم يسمعها ككالمه في مسألة 	  »إذا لم يتكلَّ
سمعها فليس بفقيه«)٣(.

العالم َمن »يكون اعتماده في علومه على بصيرته وإدراكه 	 

)١( لسعيد بن احلداد املالكي. رياض النفوس )٦٩/٢(.
)٢( البن حزم. اإلحكام رشح أصول األحكام )١٢٤/٢(.

)٣( أليب حامد الغزايل. نقله عنه الزركيش يف البحر املحيط )٢٤/١(.
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ما  تقليد  حف والكتب، وال على  الصُّ بصفاء قلبه، ال على 
رع صلوات الله  د صاحب الشَّ يسمعه من غيره، وإنما المقلَّ

عليه وسالمه فيما أمر به وقاله«)١(.

ن من درك أحكام الوقائع على ُيسٍر من 	  »المفتي هو المتمكِّ
م«)٢(. غير معاناة تعلُّ

»إنما الَحْبر َمن ُيملي عليه قلبه ودماغه، وتبرز التحقيقات 	 
النظر،  غايات  أقصى  في  بأنها  السليمة  الفطر  تشهد  التي 
ما  إلى  فيها  مشاًرا  العلماء،  مقاالت  باستحضار  مشحونة 
إلى  يرمز  والمعقول،  المنقول  أدلة  من  إليه  الكالم  يستند 

ر واضح«)٣(. ذلك رمز الفارغ منه الذي هو عنده مقرَّ

فقيه 	  وصار  فقهيَّة،  مَلكة  له  كان  لمن  إال  تحقُّ  ال  »الفتيا 
أن  على  يقدر  حتى  ودمه،  بلحمه  الفقه  واختلط  النَّفس، 
يقول فيما لم يطالع من المسائل برأيه فيكون مطابًقا لقول 

العلماء«)٤(.

)١( أليب حامد الغزايل. إحياء علوم الدين )٢٩٠/١(.
)٢( أليب املعايل اجلويني. غياث األمم، ص٤٨٠، وقد نقلها عنه ابن الصالح يف أدب 

املفتي واملستفتي ص٢٦، وابن محدان يف صفة الفتوى واملفتي واملستفتي ص١٧.
)٣( لتاج الدين السبكي. طبقات الشافعية الكربى )١٠٠/١(.

)٤( البن حجر اهليتمي. الفتاوى الفقهية الكربى )١٩٢/٤(.
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ة يعرف بها الحكم إذا شاء 	  »الفقيُه حقيقًة: من له أهليَّة تامَّ
بدليله«)١(.

النَّفس، أي: له قدرة 	  من شروط المجتهد: »أن يكون فقيه 
ن ذلك أن  تها... فتضمَّ أدلَّ الفقه من  على استخراج أحكام 
بالجمع  ف  التصرُّ على  بها  يقتدر  ة  وقوَّ سجيَّة  عنده  يكون 
مالك  ذلك  فإنَّ  واإلفساد؛  والتصحيح  والترتيب  والتفريق 

صناعة الفقه«)٢(.

نت إال لترقية األفكار وصقل مرائي العقول، 	  »العلوم ما ُدوِّ
وبمقدار ما يفيده العلم من ذلك ينبغي أن يزاد في اعتباره، 
استخدم  التي  المَلكة  إيجاد  إال  علم  كلِّ  من  القصد  فما 
بتعليمات  العمل  يصير  أن  بالمَلكة:  ونعني  إلصالحها، 
القواعد  مشايعة  إلى  معها  يحتاج  ال  م  للمتعلِّ سجيَّة  العلم 

إياه«)٣(.

انقباًضا 	  وال  ُتحفظ،  كلمات  وال   ، ُتحلُّ رموًزا  العلم  »ليس 
الستعمال  وصالحيَّته  واعتداله  العقل  نور  ولكنَّه  ًفا،  وتكلُّ

)١( البن محدان. صفة الفتوى واملفتي واملستفتي ص١٤، وانظر: املسودة )٩٩٨/٢(، 
رشح الكوكب املنري )٤٢/١(.

)٢( عالء الدين املرداوي، التحبري رشح التحرير )٣٨٧٠/٨(.
)٣( للطاهر بن عاشور. أليس الصبح بقريب ص١٥٧.
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األشياء فيما ُيحتاج إليه منها، فهو استكمال النَّفس، والتطهر 
العلوم  كانت  وما  واإلفادة،  لالستفادة  ل  والتأهُّ الغفلة،  من 
المتداولة بين الّناس إال خادمة لهَذين الغرَضين، وهما: ارتقاء 
بما  غيره  إفادة  على  صاحبه  واقتدار  الحقائق،  إلدراك  العقل 
ما  الغاية منها  إن لم تكن  س  التي تدرَّ فالعلوم  إًذا  أدركه هو؛ 
ذكرنا فهي عبارة عن إضاعة العمر وامتالء الدماغ، وال يكاد 
بيقظة،  العلوم  تلّقى  متى  إاّل  المذكورة  الغاية  م  المتعلِّ يبلغ 
م،  وراقب غاياتها في أعماله، كمراقبة قواعد النَّحو في التكلُّ
وقواعد الفقه في المعاملة، وقواعد المنطق في الفهم واإلفهام، 
فإن هو لم يفعل وتعاطى العلوم عن ذهول بما تقّرر، كان قد 
م عن غير استثمار، إال ألفاًظا حفظها«)١(. أضاع زمًنا في التعلُّ

»طالب العلم إذا استمرَّ في طلبه... ]يبلغ[ أن ينتهي بالنظر 	 
إلى تحقيق معنى ما حصل على حسب ما أّداه إليه البرهان 
بل  شّك،  يعارضه  وال  اليقين  له  يحصل  بحيث  الشرعّي، 
ة  تصير الشكوك إذا أوردت عليه كالبراهين الدالَّة على صحَّ
كما  ك في محصوله  المتشكِّ ب من  ما في يديه، فهو يتعجَّ
استمرَّ  لكنَّه  النهار،  ضوء  يرى  ال  عينين  ذي  من  ب  يتعجَّ
إلى أن زلَّ محفوظه عن حفظه حكًما، وإن كان  الحال  به 

)١( للطاهر بن عاشور. أليس الصبح بقريب ص٢١٠-٢١١.
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أُنصَّ  المسائل،  على  القطع  في  يبالي  فال  عنده،  موجوًدا 
عليها أو على خالفها أم ال«)١(.

»رَأْينا 	  المجتهد:  بداية  كتابه  في  بن رشد  الوليد  أبو  ويقول 
تجري  مشهورة  مسائل  سبع  الكتاب)٢(  هذا  في  نذكر  أن 
هذا  مسائل  من  المجتهد  على  يطرأ  لما  األصول  مجرى 
الباب، فإنَّ هذا الكتاب إنَّما وضعناه ليبلغ به المجتهد في 
ل ما يجب له أن يحصل  هذه الصناعة رتبة االجتهاد إذا حصَّ
وصناعة  غة  واللُّ النَّحو  علم  في  له  الكافي  القدر  من  قبله 
أصول الفقه... وبهذه الرتبة يسّمى فقيًها، ال بحفظ مسائل 
الفقه ولو بلغت في العدد أقصى ما يمكن أن يحفظه إنسان، 
حفظ  الذي  هو  األفقه  أنَّ  يظّنون  زماننا  متفقهة  نجد  كما 
مسائل أكثر، وهؤالء ُعِرض لهم شبيُه ما ُيعَرض لمن ظنَّ 
أن الخّفاف هو الذي عنده خفاف كثيرة، ال الذي يقدر على 
عملها، وهو بّين أنَّ الذي عنده خفاف كثيرة سيأتيه إنسان 
إلى صانع  فيلجأ  بقدم ال يجد في خفافه ما يصلح لقدمه، 
يوافقه،  ا  خفًّ قدم  لكل  يصنع  الذي  وهو  ضرورة،  الخفاف 

فهذا هو مثال أكثر المتفقهة في هذا الوقت«)٣(.

)١( للشاطبي. املوافقات )١٣١/٤-١٣٢(.
)٢( كتاب الرصف، من بداية املجتهد.

)٣( بداية املجتهد )١٢٨٤/٣(.
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فروع  حفظ  ليست  املَلكة  أنَّ  الكلمت  هذه  أوضَحت  وقد 
ملعانيهم  ه  والتنبُّ نَّة،  والسُّ للكتاب  الفهم  ولكنها  أصوله،  وال  الفقه 
عند  ذلك  استحضار  عىل  والقدرة  أحكامهم،  وعلل  ومضامينهم 
احلاجة، وأن تنطبع النفس بطاَبع العلم حتى تستطيع معرفة حكم ما 
مل يمرَّ عليها من املسائل ومل تسمع به، وتستطيع االستدالل ملا تأيت به 
من حكم، حتى تكون قدرهتا عىل ذلك كقدرهتا عىل ما سمعت منها، 
ة بإعطاء كلِّ  ف يف األحوال املتغريِّ ن من االجتهاد والترصُّ مع التمكُّ
حال حكمها الالئق هبا، واجلمع بني مقاصد الرشيعة، ورعاية كلٍّ من 

ه سمًحا يسرًيا. يَّاهتا وجزئيَّاهتا، ثم يأيت ذلك كلُّ ُكلِّ

خصائص املَلكة الفقهيَّة:

ث خرباء علم النَّفس الرتبويِّ عن خصائص املهارة، وهي  يتحدَّ
خصائص نجدها ظاهرة يف املهارة الفقهيَّة )املَلكة(، فمن خصائص 

املهارة)١(:

معارف 	  ن  تتضمَّ فهي  ة،  عدَّ عناصر  من  ب  مركَّ مزيج  أنَّها 
من  ــدًدا  ع تحوي  وقد  عقليَّة،  ــدرات  وق ومعلومات، 
المهارات الفرعيَّة الجزئيَّة التي تتصف بالتكامل فيما بينها، 
بحيث  التعقيد،  مبلغ  العناصر  هذه  بين  االمتزاج  يبلغ  وقد 

)١( انظر: علم النفس الرتبوي ص٦٥٨-٦٦١، سيكولوجية املهارات ص٢٣-٣٢، 
تعليم التفكري ومهاراته ص٢٧٩.
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يختلف الخبراء في وصف الطبيعة الدقيقة للمهارة.

والممارسة 	  النظريَّة  المعرفة  بين  بالجمع  ُتكتسب  أنَّها 
والتدريب.

أن صاحب المهارة يستطيع القيام بها بتلقائيَّة وعفويَّة )الدقة 	 
مع السرعة(.

قدرة صاحب المهارة على أدائها حتى في األحوال الصعبة 	 
والمتغيِّرة.

ر.	  د والتوتُّ ثقة صاحب المهارة بأدائه، وزوال مشاعر التردُّ

ع النتائج؛ نتيجة 	  زيادة المرونة في األداء، والقدرة على توقُّ
ب للظروف أو الشروط أو المواقف المتغيِّرة، ونقص  للتأهُّ

الشعور بالمفاجأة في أثناء األداء.

فيبدأ 	  الوقت،  مرِّ  على  يكتسبها  م  فالمتعلِّ ج،  المتدرِّ النمو 
ا  وهو قليل المهارة، ويرتقي شيًئا فشيًئا، في نموٍّ ال يبدو جليًّ
ن  م والتمرُّ التعلُّ م في بدء  المتعلِّ المقارنة بين حال  إال عند 

م. وحاله بعد وقت طويل من التعلُّ

ومن املهمِّ هنا التنبيه عىل خصيصتني من خصائص مَلكة الفقه، 
ؤ. ج، والتجزُّ مها: التدرُّ
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عليه  كان  ما  ووصف  الفقهيَّة  املَلكة  عن  احلديث  أنَّ  وذلك 
ُبْعِد  اعتقاد  هو  العلم،  بطالب  ضارٍّ  وهم  إىل  يؤدي  قد  منها  العلمء 
هلذا  يكون  وقد  للمجتهدين،  خالصة  درجة  ا  وأهنَّ تبة،  الرُّ هذه  منال 
الوهم ما يقّويه، مثل بعض التعريفات للمَلكة التي تساوي بينها وبني 

االجتهاد املطلق.

ثبتت  الذين  ة، والفقهاء  الفقهيَّة مستويات عدَّ املَلكة  أنَّ  والواقع 
ومنازل،  رتب  فالفقه  الفقه،  يف  واحًدا  طبًقا  ليسوا  الفقِه  مَلكة  هلم 

ولكلِّ رتبة ملكاهتا وأحكامها.

ر  مة من سمت املَلكة له آثار سيئة يف مقام التصوُّ وإغفال هذه السِّ
كانت مستوى  لو  كم  املَلكة  إىل  النظر  فهو جيعل  املمرسة،  مقام  ويف 

واحًدا، هو مستوى االجتهاد املطلق.

والذي يزيل هذا الوهم هو كشف جانب مهمٍّ من حقيقة املَلكة، 
جة، يناهلا  ئة متدرِّ هو أن اكتساب املَلكة -أيِّ مَلكة- هو حالة متجزِّ
الطالب درجًة درجًة وجزًءا جزًءا حتى تتناهى وترسخ، وإنَّ حضور 

م واملتعلِّم سواء. هذه احلقيقة أَلمر مهمٌّ للمعلِّ

املستقّلون،  املجتهدون  عليها  التي  احلال  هو  الفقهيَّة  املَلكة  فتمم 
صحيح  كان  متى  العلم  لطالب  متأتٍّ  املَلكة  هذه  من  قدًرا  ولكنَّ 
ج يف األخذ  الفهم، كم أنَّ قدًرا آخَر فوقه ممكن هلذا الطالب متى تدرَّ



2١

التَّعريف بالمَلكة الفقهيَّة

املَلكة ال  الطالب عن ُعىل مراتب  املَلكة، وقصوُر  اكتساب  بأسباب 
ه،  ه ال ُيرتك كلُّ ُيلجئه إىل ترك ما هو قادر عليه منها، فم ال ُيدرك كلُّ
وطلبه ملا هو متيرّس له من مراتب املَلكة يؤدي به إىل ما هو أرفع منه 

ج، فاملَلكة ال تأيت طفرة. عىل سبيل الرتّقي املتدرِّ

د أو جمتهد ليس وصًفا  وُيضاف إىل هذا أنَّ وصف املرء بأنَّه مقلِّ
، أي أنَّ الفقيه ربم كان  الزًما له يف كلِّ أحواله، بل هو وصف إضايفٌّ

ًدا. يف بعض املسائل واألبواب جمتهًدا، ويف بعضها مقلِّ

عن  الطالب  قصور  أنَّ  من  سبق  ما  تأكيُد  هذا  إىل  ه  التنبُّ وفائدة 
مَلكة االجتهاد ال يمنعه من حماولة درجة االتِّباع وحتصيل مَلكته)١(، 
ل له يف بعض  ها ال يمنع من التأهُّ وعجزه عن االجتهاد يف األبواب كلِّ
األبواب واملسائل، وضعفه عن استنباط األحكام اخلفيَّة ال يمنعه من 

مزاولة االستدالل بالطرق الظاهرة املقدور عليها.

)١( يقول ابن عبد الرب -رمحه اهلل-: »التقليد عند مجاعة العلمء غري االتباع؛ ألن االتباع 
أن  والتقليد  مذهبه،  وصحة  قوله  فضل  من  لك  بان  ما  عىل  القائل  تتبع  أن  هو 
تقول بقوله وأنت ال تعرفه وال وجه القول وال معناه«، جامع بيان العلم وفضله 

 .)٣٧/٢(
ويقول ابن تيمية -رمحه اهلل-: »أكثر من متّيز يف العلم من املتوسطني إذا نظر وتأمل أدلة 
بنظره، بل  يثق  تام ترجح عنده أحدمها، لكن قد ال  الفريقني بقصد حسن ونظر 
حيتمل أن عنده ما ال يعرف جوابه، والواجب عىل مثل هذا موافقته للقول الذي 
العلمية يف  الفروع )١٠٩/١١(، األخبار  منه لالجتهاد«  ترجح عنده بال دعوى 

االختيارات العلمية ص٤٨١.
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بعضها  املَلكة ومتييز  املوضع حتديد رتب  املقصود يف هذا  وليس 
من  فيه  االستفادة  ويمكن   ، اجتهاديٌّ تقديريٌّ  أمر  فهذا  بعض؛  عن 
)١(، وإنَّم املقصود  الح  الرتتيب التقريبيِّ الذي نبَّه عليه ابن الصَّ
ل التنبيُه إىل تفاوت أهل الفقه فيه مع استحقاقهم مجيًعا وصَف  األوَّ
املطلق،  االجتهاد  مَلكات  يف  تنحرص  ال  الفقهيَّة  املَلكة  وأنَّ  املَلكة، 
فالفقه درجات، ولكلِّ درجة مَلكاهتا؛ فللفقيه املجتهد اجتهاًدا مطلًقا 
مذهب  بأصول  فيها  يتقيَّد  ال  واالستدالل  االستنباط  يف  مَلكات 
خيرج  ال  لكنَّه  االستدالل  يف  مَلكة  املذهب  يف  وللمجتهد   ، معنيَّ
التخريج عىل األصول  أيًضا مَلكات يف  إمامه، وله  فيها عن أصول 
وعىل الفروع، وملن دونه من فقهاء الفتوى مَلكات يف فهم النصوص 

الفقهيَّة وتنزيلها عىل الوقائع، والرتجيح بني األقوال.

لف والعلامء: الكلامت املرادفة للمَلكة يف لسان السَّ

الكلمة  هذه  أنَّ  إىل  اإلشارة  فتجدر  )الـَمَلَكة(  مدلول  تبنيَّ  إذا 
فهي اصطالح  والفقهاء،  لف  السَّ لسان  االستعمل يف  قديمة  ليست 
الرشعيَّة  العلوم  إىل  نفذ  ثم  العقليَّة،  العلوم  أّواًل أصحاب  استعمله 
كتبهم  يف  واستعملوه  رين،  املتأخِّ كالم  يف  فشاع  املنطق،  بعلم  ا  مارًّ

ورشوحهم، وال سيَّم كتب أصول الفقه ومصطلح احلديث)٢(.

)١( يف أدب املفتي واملستفتي )٢١/١-٣٧(.
)٢( انظر: املَلكة الفقهيَّة حقيقتها ورشوط اكتساهبا وثمراهتا ص٣٣، ٤١.
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ويف  مني،  املتقدِّ لف  السَّ كالم  يف  حارض  )الـَمَلَكة(  مدلول  لكنَّ 
وا عنه بالكلمت اآلتية: كالم من بعدهم من الفقهاء، وقد عربَّ

الفقه: 	

الفقه هو الفهم، وهو مصدر لـ)َفـُقه يفُقه(، إذا صار الفقه سجيَّة 
»ُربَّ   : النَّبيِّ  قول  ويف  الفقيه،  هو  السجيَّة  هذه  وصاحب  له)١(، 
حامل فقه ليس بفقيه«)٢(، فْرق بني حامل الفقه والفقيه، وبيان لكون 

الفقه هو الفهم والوعي.

الفقه  أنَّ  إىل  إشارة  للفقه  املشهور  االصطالحيِّ  التعريف  ويف 
املسائل،  حيفظ  الذي  ال  املَلكة،  ذو  هو  الفقيه  وأنَّ  املَلكة،  هو  احلقَّ 
أو  بالفعل  الفرعيَّة  الرشعيَّة  األحكام  )معرفة  بأنَّه:  الفقه  فتعريف 
هو  ة(  بالقوَّ )املعرفة  أنَّ  جهة  من  لذلك،  مبنيِّ  القريبة()٣(  ة  بالقوَّ

اللغة )٤٠٤/٥(، مقاييس  العني )٣٧٠/٣(، هتذيب  انظر مادة )ف ق هـ( يف:   )١(
اللغة )٤٤٢/٤(، الصحاح )٢٢٤٣/٦(، لسان العرب )٥٢٢/١٣(، القاموس 

املحيط ص١٢٥٠، الفقيه واملتفقه )١٨٩/١(.
)٢( رواه أمحد يف مسنده )١٨٣/٥( برقم )٢١٥٩٠( وأبو داود يف سننه، كتاب العلم، 
باب فضل نرش العلم، برقم )٣٦٦٠(، والرتمذي يف سننه، أبواب العلم، باب ما 
جاء يف احلث عىل تبليغ السمع، برقم )٢٦٥٦(، وابن ماجه يف سننه، كتاب السنة، 
باب من بلغ علًم، برقم )٢٣٠( من حديث زيد بن ثابت، وصححه البوصريي 
الصحيحة  األحاديث  سلسلة   ،)٣٢/١( الزجاجة  مصباح  انظر:  واأللباين. 

.)٦٧٠/١(
)٣( انظر: رشح الكوكب املنري )٤١/١(.
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امتالك القدرة واألهليَّة للمعرفة)١(، وكذا تعريف الفقه بأنَّه: )العلم 
تها التفصيليَّة()٢(؛ ألنَّ الذي َيْعرف  باألحكام الرشعيَّة العمليَّة من أدلَّ
»الفقيه  محدان:  ابن  قال  وهلذا  املَلكة؛  ذو  املجتهد  هو  بدليله  احلكم 
ة يمكنه أن يعرف احلكم هبا إذا شاء  عىل احلقيقة... من له أهليَّة تامَّ

بدليله...؛ فكلُّ فقيه حقيقًة جمتهد«)٣(.

فقه البدن. 	

فقه النَّفس. 	

بع. 	 فقه الطَّ

الداللة  كافًيا يف  و)الفقيه(  )الفقه(  كلمة  االقتصار عىل  كان  لقد 
ز الذي حدث يف استعمل اسم  غة، لكنَّ التجوُّ عىل املراد بحسب اللُّ
الفروع  )الفقيه( عىل من حيفظ  اسم  إطالق  ص يف  والرتخُّ )الفقه(، 
إىل  العلمَء  دَعَوا  االجتهاد؛  عىل  قادًرا  بمآخذها  عارًفا  يكن  مل  وإن 
بع؛  الطَّ أو  النَّفس  أو  البدن  إىل  بإضافته  )الفقه(  وتقييد  االحرتاز 
إيضاًحا منهم أنَّ الفقه احلقَّ هو ما كان فقه وعي، ال فقه رواية ومحل.

)١( رشح الكوكب املنري )٤٢/١(.
)٢( انظر: هناية السول )١٩/١(، مجع اجلوامع مع رشح املحيل )٤٣/١(.

اخلرقي  خمترص  عىل  الزركيش  رشح  أيًضا:  وانظر  ص١٤،  واملفتي  الفتوى  صفة   )٣(
-٤٥٩/٤( املنري  الكوكب  رشح   ،)٢٩١/٣( والتحبري  التقرير   ،)٢٣٨/٧(

٤٦٠(، الفكر السامي ص١٨.
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ولعل )فقيه البدن( أقدم هذه الكلمت استعماًل)١(؛ وفيها ُوصف 
البدُن -وهو اجلسد- بالفقه تعبرًيا عن امتزاجه به، كم قيل عن عمر 

بن حممد الشريزي: »لو فصد عمر جلرى منه الفقه مكان الدم«)٢(.

كتب  ويف  الرتاِجم)٣(،  يف  اسُتعملت  النَّفس(  )فقيه  وكذلك 
األصول يف صفات املجتهد)٤(.

عبارة  النَّفس(  و)فقيه  ثني،  املحدِّ عبارة  البدن(  و)فقيه 
األصوليِّني)٥(.

)١( فقد وصف هبا زائدُة بُن قدامة )ت: ١٦١ه( أبا حنيفة. انظر: مناقب اإلمام أيب 
حنيفة وصاحبيه، ص٢٩.

وحييى بُن بكري )ت: ٢٢٦ه( الليَث بَن سعد. انظر: تاريخ بغداد )٥٢٤/١٤(. 
الكاشف  انظر:  الدارمي.  سعيد  بَن  أمحَد  ٢٢٨ه(  )ت:  حنبل  بن  أمحد  واإلماُم 

للذهبي )٤٣/١(.
ويعقوب بن شيبة )ت: ٢٦٢ه( حييى بَن آدم. انظر: هتذيب الكمل )١٩١/٣١(، 

تاريخ اإلسالم )٤٣٢/١٤(.
. انظر: آداب الشافعي ومناقبه،  وأبو حاتم الرازيُّ )ت: ٢٧٧ه( اإلمام الشافعيَّ

ص٨٩.
)٢( معجم البلدان )٣٨٢/٣(.

)٣( انظر: سري أعالم النبالء )٢٦٧/١(، )٥١/٣(، )٥٢١/٤(، )١٢٠/٥(.
 ،٩٥/١( املجموع  ص١٣٣٢،  الربهان   ،٤٩٣ ص٤٨٠،  األمم  غياث  انظر:   )٤(
١٠٠(، الوابل الصيب ص٢٣٢، البحر املحيط )٢٣٣/٦، ٢٧٢/٨(، املدخل إىل 

مذهب اإلمام أمحد بن حنبل ص٢٢٣، ٢٣٣.
من  معرفة  يف  الكاشف  كتاب:  حتقيق  مقدمة  ص٥٧،  العلم  طالب  حلية  انظر:   )٥(
اهلل  عبد  شيخه  عن  نقاًل   ،)٤٣/١( عوامة  حممد  ت.  الستة،  الكتب  يف  رواية  له 

الغمري.
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)فقه  هي  ثالثة  عبارة  للجويني  نجد  الكلمتني  هاتني  معنى  ويف 
بع هو السجيَّة التي ُجبل عليها اإلنسان)١(، وفيها تأكيد  بع(، والطَّ الطَّ
الفقه من  بنقل مسائل  يستقلُّ  فيقول: »ال  ن،  سوخ والتمكُّ الرُّ ملعنى 

يعتمد احلفظ وال يرجع إىل َكْيٍس وفطنة وفقه طبع...«)٢(.

العلم: 	

يطلق )الِعْلم( يف االستعمل العريبِّ ويف االصطالح العلميِّ ثالثة 
إطالقات:

أحدها: إطالقه عىل اإلدراك)٣(، فمن أدرك شيًئا قيل: هو عامل به، 
ف يف لسان أهل  وعىل هذا اإلطالق ُعّرف العلم بأنَّه: املعرفة)٤(، وُعرِّ

االصطالح بأنَّه: إدراك اليشء عىل ما هو عليه إدراًكا جازًما)٥(.

هذا  ومن  املعلوم)٦(،  أي:  املدَرك،  اليشء  نفس  الثاين:  اإلطالق 
االستعمل قول النَّبيِّ : »من سلك طريقا يلتمس فيه علًم...«)٧(، ومن 
هذا الباب أيًضا إطالق العلم عىل جمموع املسائل والقواعد التي جيمعها 
، فيقال: علم الفقه، وعلم النَّحو... موضوع واحد وتعالج بمنهج معنيَّ

)١( القاموس املحيط )طبع( ص٧٤٣.
)٢( غياث األمم ص٤٨٩.

)٣( انظر: احلاشية عىل املطول ص٤٨، أبجد العلوم )١٢/١(.
)٤( انظر: الصحاح )١٩٩٠/٥(، القاموس املحيط ص١١٤٠.

)٥( انظر: التعريفات ص١٥٥، أبجد العلوم )٢٦/١-٣١(. 
)٦( انظر: احلاشية عىل املطول ص٤٨، أبجد العلوم )١٢/١(.

. ٧( رواه مسلم يف صحيحه، كتاب الذكر والدعاء، برقم )٢٦٩٩(، عن أيب هريرة(
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اإلطالق الثالث: املَلكة الغريزيَّة احلاصلة بتوايل اإلدراكات)١(.

معرفة  أصبحت  إذا  بالفقه  الفقيه  معرفة  عىل  )العلم(  فُيطلق 
راسخة، وهذا اإلطالق للعلم مطابق للَمَلكة.

شواهده:  ومن  أصيل،  عريبٌّ  استعمل  املَلكة  عىل  العلم  فإطالق 
عىل  ُتمع  أن  القياس  وكان  )ُعَلمء(،  عىل  لـ)عامِل(  العرب  مجع 
تستعمل  إنَّم  )ُفَعالء(-  -أعني  اجلمع  من  الصيغة  وهذا  )عامِلني(، 
يقال: كبري وكرباء، وأمري وأمراء، فجْمع )عامل(  )َفِعيل(، كم  جلمع 
عىل )علمء( جاء تشبيًها له بـ)عليم( املفيد للمبالغة، كم مُجع )شاعر( 

عىل )شعراء( لـّم كان الشعر مَلكة غريزيَّة.

إنَّم يكون الوصف به  العلم  الفتح بن جني: »لـّم كان  أبو  يقول 
ل  أوَّ عىل  يكن  ومل  غريزة  كأنَّه  صار  املالبسة  وطول  له  املزاولة  بعد 
ًم ال عالـًم؛ فلّم خرج بالغريزة  دخوله فيه، ولو كان كذلك لكان متعلِّ
إىل باب )َفُعل( صار )عامل( يف املعنى كـ)عليم(؛ فُكرسِّ تكسريه«)٢(. 

سوخ: 	 الرُّ

ق  اِسُخ يف العلم: املتحقِّ ًنا... والرَّ ثباًتا متمكِّ ثباته  رسوخ اليشء: 
به، الذي ال يعرضه شبهة)٣(، وقد سبق أنَّ املَلكة هي الصفة الّراسخة.

)١( انظر: احلاشية عىل املطول ص٤٨، أبجد العلوم )١٢/١(.
)٢( اخلصائص )٣٨٢/١(. 

)٣( املفردات يف غريب القرآن )رسخ( ص٢٥٨.
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والستعمل هذه الصفة مزيٌة، هي موافقة القرآن، فقد وصف اهلل 
ا ِبِه  اِسُخوَن ِف اْلِعْلِم َيُقوُلوَن آَمنَّ سوخ يف قوله: }َوالرَّ تعاىل العلمء بالرُّ
اِسُخوَن ِف  ْن ِعنِد َرِبَّنا{ ]آل عمران: ٧[، وقوله تعاىل: }َلِكِن الرَّ ُكٌّ ِمّ
َقْبِلَك{  ِمن  ُأنِزَل  َوَما  إَلْيَك  ُأنِزَل  ِبَما  ُيْؤِمُنوَن  َواْلـُمْؤِمُنوَن  ِمْنُهْم  اْلِعْلِم 

]النساء: ١٦٢[.

املَلكة الفقهيَّة اصطالًحا:

وعىل  واالصطالح،  غة  اللُّ يف  املَلكة  تعريف  عىل  لعنا  اطَّ أن  بعد 
الطبيعة النفسيَّة للمَلكة وخصائصها، وعىل مُجلة من عبارات العلمء 
ية ملدلول املَلكة؛ فإننا نستطيع اآلن إجياز تعريف املَلكة الفقهيَّة  املؤدِّ

بأن نقول: 

ن صاحبها من معرفة  هي القدرة الراسخة يف النَّفس، التي يتمكَّ
األحكام الرشعيَّة وتنزيلها عىل الوقائع)١(.

فقولنا: )القدرة الراسخة يف النَّفس( وصف حلقيقة املَلكة، تشرتك 
ها. فيه املَلكات كلُّ

الرشعيَّة(،  األحكام  معرفة  من  صاحبها  ن  يتمكَّ )التي  وقولنا: 
التقليد،  وطريق  االجتهاد  بطريق  الرشعيَّة  األحكام  معرفة  يشمل 
تقليًدا  د  املقلِّ وملكات  مطلًقا،  اجتهاًدا  املجتهد  مَلكات  فيه  فيندرج 

)١( املَلكة الفقهيَّة حقيقتها ورشوط اكتساهبا وثمراهتا ص٦٦.
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ا، وما بينهم من ُرتب؛ فكلٌّ من هؤالء له معرفة باألحكام الرشعيَّة  تامًّ
تليق بُرْتبته يف الفقه، ولكلِّ رتبة من هذه الرتب مَلكاهتا، فللمجتهد 
ونحو  بينها  والرتجيح  واجلمع  النُّصوص  من  االستنباط  مَلكات 
عىل  والتخريج  املذهب  معرفة  مَلكات  بمذهب  وللمتقيِّد  ذلك، 

أصوله وفروعه والرتجيح فيه ونحو ذلك.

وقولنا: )وتنزيلها عىل الوقائع(، إشارة إىل الشقِّ اآلخر من الفقه، 
فإنَّ الفقه جانبان: فهم حكم اهلل الذي حكم به يف كتابه أو عىل لسان 
مت اإلشارة إىل مَلكته، واجلانب اآلخر: فقه  رسوله ، وهو ما تقدَّ
ن  الواقع والقدرة عىل تنزيل احلكم الرشعيِّ املطابق له)١(، وهذا يتضمَّ
ه إىل القرائن واألحوال املحيطة هبا  ر الواقعات والتنبُّ املهارة يف تصوُّ
املؤّثرة يف حكمها، والنظر يف املآل وسّد الذرائع واملوازنة بني املصالح 

واملفاسد ونحو ذلك.

)١( انظر: أعالم املوقعني )١٦٥/٢(.
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شروط اكتساب المَلكة الفقهيَّة

نيل املَلكة الفقهيَّة هو الغاية من احلديث عنها، وذلك ال يتمُّ إال 
بمعرفة رشوط اكتساهبا.

ووسائل نيل املَلكة الفقهيَّة كثرية، وبتتّبع ما أرشد إليه العلمء من 
يمكن  أربعة  أمور  إىل  عائدًة  اّتساعها  عىل  الوسائل  تلك  نجد  ذلك 

تسميتها: رشوط اكتساب املَلكة، وهي:

	 . االستعداد الفطريُّ

العناية بالقواعد والُكلّيات. 	

املمرسة املبارشة. 	

التَّكرار. 	

معنى  النطباق  األربعة؛  هذه  عىل  صادق  ــرشوط(  )ال واسم 
الرشط عليها: )ما يلزم من عدمه العدم، وال يلزم من وجوده وجود 
الكتساب  األمور  هذه  من  واحد  كلِّ  من  ُبدَّ  ال  ألنَّه  عدم()١(؛  وال 
املَلكة، فال تتمُّ املَلكة إال باجتمع هذه الرشوط، لكنَّ حصول واحد 

منها ال تتمُّ به امللكة، بل ال ُبدَّ من اجتمعها، وهذه حقيقة الرشوط.

)١( الفروق )١٧٣/١(، رشح تنقيح الفصول ص٨٢.



المختصر في صناعة المَلكة الفقهيَّة

3٤

وسُنفرد لكلِّ واحد من هذه الرشوط حديًثا فيم يأيت إن شاء اهلل، 
اهلل  العلم هبة من  أنَّ  إىل  ه  التنبُّ الرشوع يف ذلك من  قبل  ُبدَّ  لكن ال 
ْن ِعْلِمِه إلَّ ِبَما  ٍء ِمّ تعاىل، ال ُينال إال بفضله، والبرش }َول ُيِحيُطوَن ِبَشْ
َشاَء{ ]البقرة: ٢٥٥[، والفقه يف الدين اصطفاء من اهلل سبحانه، قال 
اِس ِبِرَسالِت  تعاىل لكليمه موسى : }َيا ُموَس إِنّ اْصَطَفْيُتَك َعَل النَّ
اِكِريَن{ ]األعراف: ١٤٤[، وإذا  الشَّ َن  ِمّ َوُكن  آَتْيُتَك  َما  َفُخْذ  َوِبَكالِمي 
كانت الرسالة اصطفاء من اهلل تعاىل، فإن إرثها علًم وعماًل ودعوًة 
إرث من هذا االصطفاء، واحلرص الدؤوب يف الطلب غري كاٍف يف 
ْحَمٍة  اِس ِمن رَّ ُ ِلنَّ النجاح ما مل يصحبه توفيق من اهلل، فـ}َما َيْفَتِح اللَّ
َفال ُمْمِسَك َلَها َوَما ُيْمِسْك َفال ُمْرِسَل َلُه ِمْن َبْعِدِه َوُهَو اْلَعِزيُز اْلـَحِكمُي{ 

]فاطر: ٢[.

أسباب  لنيله  يكون  أن  يمنع  ال  وفضاًل  اهلل  من  هبة  الفقه  وكون 
من جهة العبد، فكثرًيا ما أوضح القرآن أنَّ اإليمَن والعمل الصالح 
والعلم،  والربكة  زق  للرِّ مفاتيُح  واإلحسان  النيَّة  وصالح  والتقوى 
َ َيْجَعل لَُّكْم  ُقوا اللَّ َها الَِّذيَن آَمُنوا إن َتتَّ من ذلك قول اهلل تعاىل: }َيا َأيُّ
والباطل)١(،  احلقِّ  بني  به  قون  تفرِّ علًم  أي:   ،]٢٩ ]األنفال:  ُفْرَقاًنا{ 
َنْجِزي  ِلــَك  َوَكــذَ َوِعْلًما  ُحْكًما  آَتْيَناُه  ُه  ــدَّ َأُش َبَلَغ  ا  }َوَلـمَّ تعاىل:  وقوله 

اْلـُمْحِسِننَي{ ]يوسف: ٢٢[.

)١( انظر: أضواء البيان )٤١٢/٢(.
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احلسابيَّة  كالعملّيات  حمًضا،  ا  ذهنيًّ عماًل  ليس  الدين  يف  فالفقه 
واهلندسيَّة التي يكون األقرب فيها إىل اإلصابة من كان أبرع وأحدَّ 
واملخلصني  الصادقني  يمنحها  تعاىل  اهلل  من  منحة  ولكنَّه  ذكاًء، 

واملنيبني إليه؛ فاهلل جلَّ وعال وصف كتابه الـُمبني بأنَّه:

ِقنَي{ ]البقرة: ٢[. ُْمتَّ }ُهًدى ِلّ

ى ِلُْمْؤِمِننَي{ ]امنلل: ٢[)١(. و}ُهًدى َوُبْشَ

ُْمْحِسِننَي{ ]لقامن: ٣[.  و }ُهًدى َوَرْحَمًة ِلّ

ى ِلُْمْسِلِمنَي{ ]النحل: ٨٩[. و}َوُهًدى َوَرْحَمًة َوُبْشَ

َِّذيَن ُهْم ِلَرِبِّهْم َيْرَهُبوَن{ ]األعراف: ١٥٤[. و }ُهًدى َوَرْحَمٌة ِلّ

بفضله،  إال  ُتنال  ال  تعاىل  اهلل  من  هبة  العلم  أنَّ  العبد  علم  فإذا 
غبُة إىل الوّهاب  وأن لنيله أسباًبا من جهة العبد، فثمرة هذا العلم الرَّ
املقّربة  الرحيم -سبحانه- واالعتمد عليه، واتباع األسباب  الواسع 
عليه  ل  والتوكُّ العلم،  طلب  يف  هلل  باإلخالص  وذلك  فضله،  من 

واستعانته، والتقوى، والعمل بالعلم.

َكــِرمٌي  َلــُقــْرآٌن  ــُه  ـ }إنَّ تعاىل:  قوله  من  العلم  أهل  بعض  فهم  وقد 
]الواقعة:  ُروَن{  اْلـُمَطهَّ إلَّ  ُه  َيَمسُّ ل   )#^٧٨^# ْكُنوٍن  مَّ ِكَتاٍب  ِف   )#^٧٧^#
ينبغي إال  القرآن ويفهمه كم  ينال معاين  أنَّه ال  ٧٩[، إشارًة إىل   -  ٧٧

)١(وانظر: سورة األعراف، اآلية )٥٢(.
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مرصوفة  فهمه  من  ممنوعة  النجسة  القلوب  وأن  الطاهرة،  القلوب 
ن اهلل من  حف التي يف أيدي املالئكة مل يمكِّ عنه؛ ألنَّه إذا كانت الصُّ
ها إال هؤالء املطّهرين، فكذلك معاين القرآن)١(، ومصداق ذلك  مسِّ
اْلـَحِقّ  ِبَغْيِر  اأَلْرِض  ُروَن ِف  َيَتَكبَّ الَِّذيَن  آَياِتَ  َعْن  ُف  }َسَأْصِ قوله تعاىل: 
ِخُذوُه َسِبياًل  ْشِد ل َيتَّ ُكَّ آَيٍة لَّ ُيْؤِمُنوا ِبَها َوإن َيَرْوا َسِبيَل الرُّ َوإن َيَرْوا 
ُبوا ِبآَياِتَنا َوَكُنوا َعْنَها  َكذَّ ُهْم  ِخُذوُه َسِبياًل َذِلَك ِبَأنَّ َوإن َيَرْوا َسِبيَل اْلَغِيّ َيتَّ

َغاِفِلنَي{ ]األعراف: ١٤٦[.

: الرشط األول: االستعداد الفطريُّ

واستعداد  قابليَّة  وجود  يقتيض  مهارة  أو  مَلكة  أي  اكتساب 
االستعداد  من  جوانب  ثالثة  الفقه  مَلكة  والكتساب  الكتساهبا، 

الفطريِّ نجدها عند الفقهاء، هي: 

الذكاء الفطريُّ الذي يستطيع به الفهم بيرس. 	

بع ليكون صاحبه وسًطا بني اجلفاء والغلّو. 	 واعتدال الطَّ

وامليل والرغبة الدافعة. 	

أ - الذكاء:

الفقه عمل عقيلٌّ يعتمد الفهم واالستنباط واالستدالل والرتجيح، 
إال  له-  مَلكات  تكون  أن  يقتدر عليها -فضاًل عن  أعمل ال  وتلك 

)١( انظر: جمموع الفتاوى )٢٤٢/١٣(، أعالم املوقعني )٣٩٢/٢(.
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ذهن ذكيٌّ صحيح؛ ولذا رصح األصولّيون بأنَّ من رشط املجتهد أن 
الفكر صحيح  الفؤاد جيَِّد املالحظة رصنَي  يكون ذا قرحية)١(، ذكيَّ 
ف، أخا فطنة وذكاء؛ ليصل بذلك إىل معرفة املسكوت عنه من  الترصُّ

أمارات املنطوق، ويقتدر عىل استنتاج األحكام من مآخذها)٢(.

ومع تأكيد شأن الذكاء وأثره يف اكتساب املَلكة فال ُبدَّ من التنبيه 
عىل أمرين:

أنَّ  بتّوهم  الذكاء،  شأن  تعظيم  يف  طط  الشَّ من  االحرتاز  األول: 
الفقه ال يناله إال العباقرة وأذكياء العامل كابن عباس والشافعّي وابن 
تيمية ونظرائهم، بل احلـقُّ أنَّ الفقه ُرَتب، فمن كان من طاّلب العلم 
أذكى كان أحرى ببلوغ مراتب الفقه العالية، لكن ذا الذكاء املتوسط 
غري معزول عن الفقه، وال خارج عن دائرة الصالحّية له، والنظر يف 
مراتب الفقهاء واملفتني من حيث تفاوت رتبهم يف الفقه مع اجتمعهم 

يف صفة الفقه ومحل اإلرث النبويِّ ُبرهان عىل هذا.

بتفاوت  الوحي  لعلم  واتِّساعها  للقلوب  تعاىل  اهلل  رضب  وقد 
ِء َماًء  َ األودية يف احتمهلا ملا ينزل من املاء، فقال تعاىل: }َأنَزَل ِمَن السَّ

)١( القرحية يف األصل: أول ما يستنبط من البئر، ومنه قوهلم: لفالن َقرحَيٌة جيِّدٌة، يراد 
استنباط العلم بجودة الطبع. انظر: الصحاح )٣٩٦/١(.

واملتفقه  الفقيه  ص٧٣٠،  السامي  الفكر   ،)٢٩١/٣( والتحبري  التقرير  انظر:   )٢(
 ،)٩٥/١( املجموع   ،)٤٩٢/١( للموردي  القايض  أدب   ،)٣٣٢/٢-٣٣٣(
البحر املحيط )١٩٩/٦(، رشح اجلالل املحيل عىل مجع اجلوامع مع حاشية العطار 

)٤٢١/٢(، املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل ص٣٧٣.
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: »شبَّه العلم  َفَساَلْت َأْوِدَيٌة ِبَقَدِرَها{ ]الرعد: ١٧[، قال ابن القيِّم 
مء، والقلوَب يف سعتها وضيقها باألودية: فقلب  باملاء النازل من السَّ
وقلب  كثرًيا،  ماًء  يسع  واسع  كبري  كواٍد  كثريا  علًم  يسع  واسع  كبري 

صغري ضيِّق يسع علًم قلياًل كواٍد صغري ضيِّق يسع ماء قلياًل«)١(.

والواقع شاهد بأنَّه قد نبغ يف كثري من الفنون أناس مل يكونوا يف 
أعىل درجات الذكاء، بل كانوا وسًطا يف الذكاء، لكنَّهم أعينوا -إىل 
ذكائهم- باجلدِّ والصرب، فالّطالب الّصادق كثرًيا ما يسبق من فوقه يف 
إذا أعني بالصرب واملداومة عىل الطلب، وأَلْن هيب اهلل تعاىل  الذكاء 
معه؛  ذكاء خارًقا ال صرب  يمنحه  أن  له من  العلم صرًبا خرٌي  طالب 
قال : »ما ُأعطي أحد عطاء خرًيا وأوسع من الصرب«)٢(، وما أكثر 

األذكياء الذي خرسوا ذكاَءهم وُغبِنوا فيه!

التنبيه الثاين:

ه،  احلذر من االستعجال يف احلكم عىل طالٍب بعدم صالحيَّته للتفقُّ
ل طلبه وال يكون ذلك لعدم  فقد يتعرّس التحصيل عىل الطالب يف أوَّ
صالحيَّته، ولكن لعدم ُدربته عىل العلم واحلفظ، أو لسوٍء يف طريقة 

)١( مفتاح دار السعادة )١٧٨/١(.
برقم  املسألة،  عن  االستعفاف  باب  الزكاة،  كتاب  صحيحه،  يف  البخاري  رواه   )٢(
أيب  حديث  من   ،)١٠٥٣( برقم  الزكاة،  كتاب  صحيحه،  يف  ومسلم   ،)١٤٦٩(

. سعيد اخلدري
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َم من احلكم عىل  ر بدر الدين احللبي املعلِّ مه أو تعليمه، ولذا حذَّ تعلُّ
قد  ُرئِـَي  »فإْن  االشتغال،  من  ُمّدة  بعد  إال  الصالحيَّة  بعدم  تلميذه 
ٍة  علق بفكره يشٌء مما ُألقي إليه وحتفظه وفهمه استدلَّ بذلك عىل قابليَّ
ف عن العلم  دِّ من ذلك فرُصِ م، وإال ُعِلم أنَّه عىل الضِّ ٍؤ للتعلُّ فيه وهتيُّ
ة  إىل ما يالئم عقله من الصنائع«)١(، ورأى حاجي خليفة أن تكون مدَّ

االمتحان هذه ثالث سنني)٢(؛ حذًرا من االستعجال.

وفيم يأيت شاهدان من سرية الفقهاء عىل هذا التثّبت:

حكى احلسن بن زياد عن نفسه، قال: كنت أختلف إىل زفر وإىل أيب 
يوسف يف الفقه، وكان أبو يوسف أوسع صدًرا بالتعليم من زفر، فكنت 
ها يل فال أفهمها، فإذا  أبدأ بزفر فأسأله عن املسألة التي تشكل عيّل، فيفرسِّ

أعييته قال: وحيك! مالك صناعة؟ مالك ضيعة؟ ما أحسبك تفلح أبًدا!

يوسف  أبا  فآيت  واغتممت،  فرتت  وقد  عنده  من  فأخُرج  قال: 
الساعَة  أنت  يل:  يقول  ثم  ارفق،  يل:  قال  أفهم  مل  فإذا  يل،  ها  فيفرسِّ
وإن  أشياء،  عىل  منها  وقفت  قد  ال،  له:  فأقول  بدأت؟  حني  مثلك 
كنت مل أستتم ما أريد، فيقول يل: فليس من يشء ينقص إال يوشك 

أن يبلغ غايته؛ اصرب فإين أرجو أن تبلغ ما تريد)٣(. 

)١( التعليم واإلرشاد ص٢٦١.
)٢( كشف الظنون )٤٩/١(.

)٣( حسن التقايض يف سرية اإلمام أيب يوسف القايض ص١٩.
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العلم  ابتدأ يف طلب  الكبري)١(،  الشافعيُّ  الفقيه  املروزي،  القفال 
أنَّ  احلموي:  ياقوت  نقل  األقفال،  يصنع  ذلك  قبل  وكان  كبرًيا، 
فأعجب  واحد!  دانِق)٢(  وزنه  ومفتاًحا  قفاًل  صنع  الشايّش  القّفال 
ا وسار ذكره، وبلغ خربه إىل القّفال هذا فصنع قفاًل مع  الناس به جدًّ
ذكر!  له  يِشع  ومل  فاستحسنوه  الناس  وأراه  وج)٣(  َطسُّ وزنه  مفتاحه 
؟  فقال يوًما لبعض من يأنس إليه: أال ترى كلَّ يشء يفتقر إىل احلظِّ
قفاًل  أنا  وعملت  البالد،  به  وطّنت  دانق  وزنه  قفاًل  الشايّش  عمل 

بمقدار ربعه ما ذكرين أحد! فقال له: إنم الذكر بالعلم ال باألقفال.

فرغب يف العلم واشتغل به وقد بلغ من عمره أربعني سنة، وجاء 
إىل شيخ من أهل مرو وعّرفه رغبته فيم رغب فيه فلّقنه أول كتاب 
املزين، وهو: »هذا كتاب اخترصته«، فرقي إىل سطحه وكّرر عليه هذه 
الثالثة ألفاظ من العشاء إىل أن طلع الفجر، فغلبته عينه فنام، ثم انتبه 

وقد نسيها؛ فضاق صدره وقال: أيش أقول للشيخ؟

وخرج من بيته فقالت له امرأة من جريانه: يا أبا بكر، لقد أسهرتنا 
البارحة يف قولك هذا كتاب اخترصته، فتلقنها منها وعاد إىل شيخه 
وأخربه بم كان منه، فقال له: ال يصّدّنك هذا عن االشتغال؛ فإنك إذا 

قيد  اآلخر  أريد  وإن  اإلطالق،  عند  الشافعية  الفقه  كتب  يف  بالقفال  املراد  وهو   )١(
بالشايش، أو الكبري. انظر: طبقات الشافعية الكربى )٥٣/٥(.

)٢( الدانق: سدس الدرهم. انظر: القاموس املحيط ص٨٨٤.
وج، ربع الدانق. انظر: القاموس املحيط ص١٩٧.  ـسُّ )٣( الطَّ
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الزمت احلفظ واالشتغال صار لك عادة. فجّد والزم االشتغال حتى 
كان منه ما كان، فعاش ثمنني سنة: أربعني جاهاًل وأربعني عالـًم)١(.

تنّوع الذكاء:

النفس  الباحثني يف علم  لدى  الذكاء  نحو  القديمة  النظرة  كانت 
تنحرص يف قياس الذكاء بم لدى املرء من قدرة عقليَّة رياضيَّة ولغويَّة، 
لكنَّ مالحظة املختّصني عدًدا من الظواهر قادهتم إىل إعادة الّنظر يف 
ثم  الذكاء  امتحانات  املوهوبني يف  من  فقد فشل عدد  ر،  التصوُّ هذا 
برزوا بعد ذلك يف جماالت كثرية من جماالت احلياة، كم أنَّ كثرًيا من 
احلائزين درجات عالية يف حتصيلهم الدرايسِّ أو يف اختبارات الذكاء 
وأوضحت  العمليَّة،  حياهتم  يف  ًزا  متميِّ نجاًحا  بعد  فيم  قوا  حيقِّ مل 
مون  يتعلَّ وأهنم  عقوهلم،  يف  خمتلفون  الطلبة  أنَّ  أيًضا  البحوث 
ًم  مون تعلُّ ويستذكرون ويفهمون بطرق خمتلفة، وذلك يعني أهّنم يتعلَّ

أفضل إذا كان التعليم مالئًم ملا يملكونه من ذكاء.

وقد أبرز الباحثون النفسّيون أنواًعا من الذكاء، منها: الذكاء اللغوّي، 
والذكاء الريايّض )املنطقّي(، والذكاء االجتمعّي، والذكاء الذايّت.

الذكاء رشًطا  الفقهيَّة، وكون  املَلكة  كّنا بصدد احلديث عن  وإذا 
أن  فُيمكن  كثرية،  مهارات  ن  تتضمَّ الفقهيَّة  املَلكة  كانت  وإذا  هلا، 

)١( معجم البلدان )١١٦/٥(. 
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ل للرباعة يف  د الذكاء(: أنَّ طالب العلم مؤهَّ نستفيد من نظريَّة )تعدُّ
املهارات الفقهيَّة املالئمة لنوع ذكائه، وإيضاًحا لذلك ُيقال:

له لإلجادة يف اإلفتاء  ه يؤهِّ - إنَّ بروز الذكاء االجتمعيِّ يف املتفقِّ
حسن  عىل  وقدرته  وطبائعهم،  الناس  أحوال  لفهمه  والقضاء؛ 

توجيههم وإقناعهم، وإن كان لديه قصور يف جوانب أخرى.

قة  املتعلِّ الفقهيِّ يف جوانبه  البحث  مؤّهل لإلجادة يف  أيًضا  وهو 
بتنزيل األحكام عىل الوقائع، وإن كان ذا مستوى متوسط يف جوانب 

البحث الفقهيِّ األخرى.

نه من  وهو أيًضا ذو استعداد جيِّد للتعليم، فهو صاحب ملكة متكِّ
فهم دوافع املتعلِّمني وطرق توجيههم ونفعهم.

لإلجادة  مؤّهاًل  جيعله  الفقيه  يف  املنطقيِّ  الذكاء  بروز  وإن   -
من  دة  متعدِّ أنواع  عىل  فها  لتوقُّ  ، الفقهيِّ البحث  جماالت  أغلب  يف 
من  الذكاء  هذا  لصاحب  وسيكون   ، العقيلِّ واالستنتاج  االستدالل 

اإلجادة ما ال يكون لو أعمل نفسه يف غري هذا املجال.

ألنشطة  استعداده  إىل  ُيشري  الفقيه  يف  اللغويِّ  الذكاء  وبروز   -
فقهيَّة عديدة، منها: االستدالل املعتمد عىل االستنباط من النُّصوص، 

والتعليم، والتأليف.

ة يف ذكائه يتنبَّه ملواضع الضعف فيه،  وبمعرفة املرء جوانب القوَّ
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ينبغي تاه ذلك الضعف، فيقوده ذلك إىل  وهذا يرشده إىل فعل ما 
إعمل املشورة، أو زيادة البحث والتحقيق، أو اإلمساك عن اإلفتاء يف 

بعض املسائل أو املوضوعات.

أن  إىل  أقرب  وحُيسنه  فيه  جييد  ما  عىل  املرء  إقبال  أنَّ  واملقصود: 
له  ا مالئًم لطبيعته، وذلك أقرب إىل نجاحه، وخري  تنمو مَلكته نموًّ
ن منه، وهذا ما يرشد إليه الشيخ املرعيّش  من إعمله نفسه فيم مل ُيمكَّ
فيه  يمهر  فإنه  طبعه؛  يوافق  بم  يشتغل  أن  م  للمتعلِّ »ينبغي  بقوله: 
م أن يرشده ملا يراه صاحًلا له، ألنَّ كثرًيا من  املعلِّ إن شاء اهلل، وعىل 

املتعلِّمني يف بدء أمرهم ال يعلمون ما يصلحون له«)١(.

م بحال  املعلِّ بنفسه، ومعرفة  ه  املتفقِّ يتوقَّف عىل معرفة  وما سبق 
ه تنمية املَلكات الكامنة فيه إال بمعرفته بحاله،  تلميذه، فال يتمُّ للمتفقِّ
ذلك  بمعرفة  إال  م  للمعلِّ ذلك  يتمُّ  عليه، وال  األغلب  الذكاء  ونوع 
التعليم:  به  فمّم جيود  املقاصد؛  أحكام  وللوسائل  تلميذه،  من حال 
م عىل معرفة بأحوال تالميذه، وأن ُيمّكن التالميذ من  أن يكون املعلِّ
ه إىل املجال  معرفة ذلك من أنفسهم، وبذلك ُيمكن أن يتوّجه املتفقِّ
ق به ذلك:  األْلَيق به، فيكون ذلك أقرب إىل إدراك مَلكته، ومما يتحقَّ
والتأهيل  الرتشيح  اختبار  من  جزًءا  الذكاء  نوع  اختبار  يكون  أن 

للمناصب الفقهيَّة كاإلفتاء والقضاء والتعليم والبحث وغريها.

)١( ترتيب العلوم ص٢٠٠.
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هل الذكاء وراثيٌّ أو مكتسب؟

ر األصولّيون يف تعريفهم العقل أنَّ منه ما هو غريزة فطريَّة،  يقرِّ
م)١(، وقد ُعنيت الدراسات  ومنه ما هو مكتسب من التجربة والتعلُّ
تأثري  مدى  بتحديد  كثرًيا  النفس  وعلم  األحياء  علم  يف  املعارصة 
درجة  يف  )املكتسبة(  البيئيَّة  والعوامل  )الفطريَّة(  الوراثيَّة  العوامل 
الذكاء لدى اإلنسان، واملوقف احلايل عند كثري من علمء نفس النمّو: 
هذا  يف  األكرب  األثر  صاحبة  هي  الفطريَّة()٢(  )العوامل  الوراثة  أنَّ 
الفطريِّ  العامل  إىل  اًل  أوَّ يرجع  لإلنسان  العقيلُّ  فاملستوى  اجلانب، 
وال  )املكتسبة(  البيئيَّة  العوامل  أثر  يلغي  ال  ذلك  أنَّ  إال   ، الوراثيِّ
الفطريَّ  الذكاء  ُترج  التي  البيئيَّة)٣( هي  العوامل  أنَّ  لها، وذلك  يقلِّ
من دائرة الكمون إىل الظهور، فبمقدار جودة الظروف البيئيَّة يرتفع 
ذكاء اإلنسان الظاهر إىل أعىل مستوى تتيحه قدرته الفطريَّة، ودون 
ذلك قد يكون لدى اإلنسان ذكاء وراثيٌّ كبري لكنه يعيش يف بيئة غري 

جيِّدة، فيكون ذكاؤه الظاهر ضئياًل.

)١( انظر: القواطع يف أصول الفقه )١٠٢/١(، إحياء علوم الدين )٣١٥/١(، البحر 
املحيط )٨٨/١(، املسودة )٩٨١/٢(، الذريعة إىل مكارم الرشيعة ص١٣٤.

ثات  )٢( املقصود بعامل الوراثة: انتقال الصفات من اآلباء واألجداد إىل األبناء عن طريق املورِّ
يف أثناء تكوين البييضة املخصبة. انظر: سيكولوجية الفروق الفردية يف الذكاء ص٥٢.

التغذية،  احلمل،  وقت  يف  لألم  والغذائية  والنفسية  الصحية  احلال  فيها:  يدخل   )٣(
الوسط  األرسية،  التنشئة  أسلوب  والتعليمي،  االقتصادي  الوضع  األمراض، 

االجتمعي العام. انظر: علم نفس املراحل العمرية ص٩٥-١١٨.
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ة نصيب اإلنسان من الذكاء الوراثيِّ فإنَّ العوامل  أما يف حال ِقلَّ
البيئيَّة ال يمكن أن تتيح له ذكاء زائًدا عىل قدرته الفطريَّة.

وعىل هذا، فقد يتساوى اثنان يف صفة الذكاء الوراثيَّة لكن تتلف 
عّم  بمستوى خمتلف  أحدمها  فة يف  الصِّ فتظهر هذه  البيئيَّة؛  ظروفهم 

هي عليه لدى اآلخر.

د اإلطار الذي  وخالصة ذلك أنَّ الوراثة -بإذن اهلل- هي التي حتدِّ
يمكن أن تظهر فيه القدرة العقليَّة وال تتجاوزها، والعوامل املكتسبة 

د الشكل الظاهر هلذه الصفة ضمن هذا اإلطار)١(. هي التي حتدِّ

ولعلَّ هذا ما أشار إليه اجلويني  حينم عّد )فقه النَّفس( أحد 
فإن  يتأّتى كسبه،  املجتهد، وال  مال  »هو رأس  قائاًل:  املفتي  رشوط 
ُجبل عىل ذلك فهو املراد، وإال فال يتأّتى حتصيله بحفظ الكتب«)٢(، 
 ،) )الوراثيِّ الفطريِّ  التأثري األسايسِّ لالستعداد  إىل  منه  إشارة  فهي 
وأنَّ )حفظ الكتب( الذي هو )العوامل البيئيَّة( إنَّم جيدي عند وجود 

. استعداد فطريٍّ

ويف قول النَّبيِّ : »الناس معادن، خيارهم يف اجلاهليَّة خيارهم 

)١( انظر: علم نفس املراحل العمرية ص١١٩، ١٢٥-١٢٦، التعليم والتعلم وعلم 
النفس الرتبوي ص٩٧-٩٩، سيكولوجية الفروق الفردية يف الذكاء ص٣٣-٥٣، 

املرجع يف تربية املوهوبني ص٧٣-٧٥.
)٢( الربهان ص١٣٣٢.
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)الناس  الوراثيَّة  العوامل  أثر  بني  مجع  فقهوا«)١(،  إذا  اإلسالم  يف 
معادن( والعوامل البيئيَّة )إذا فقهوا(، وأنَّ باجتمعهم تكون اخلرييَّة.

العقيلُّ عن طريق  مستواهم  ورفع  األفراد  ذكاء  كان حتسني  وإذا 
م يف العوامل الوراثيَّة أمًرا عسري التحقيق إن مل يكن مستحياًل،  التحكُّ
والثقافيَّة  البيئيَّة  الظروف  توفري  طريق  عن  يتمَّ  أن  يمكن  ذلك  فإنَّ 
أن  ينبغي  العقليَّة، ويف هذا االتاه  والقدرات  الذكاء  لتنمية  املناسبة 

تتَّجه اجلهود)٢(، ومن اإلجراءات املمكنة هنا:

حسن اختيار الزوجة: فهي األمُّ التي سيرث األوالد نصف 	 
تشكيل  في  األساس  دورها  عن  فضاًل  منها)٣(،  ثاتهم  مورِّ

معالم بيئة نشأتهم.

والــوالدة 	  الحمل  وقت  لألمِّ  والنفسيَّة  الصحيَّة  الحالة 
ضاعة)٤(. والرِّ

المثيرات 	  من  فالحرمان  للتفكير:  والمثيرة  عة  المتنوِّ البيئة 
إذا  ة  خاصَّ الذكاء،  مستوى  انخفاض  إلى  يؤّدي  يَّة  الحسِّ

)١( سبق ترجيه ص٥٢.
)٢( انظر: سيكولوجية الفروق الفردية يف الذكاء ص٤٦.

)٣( انظر: علم نفس املراحل العمرية ص٨٨.
ص١٥٩،  النمو  نفس  علم  ص٩٦-١٠٥،  العمرية  املراحل  نفس  علم  انظر:   )٤(

الذكاءات املتعددة ص٧٧.
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في  لهم  أطفال  وعند  المدرسة،  قبل  ما  مرحلة  في  كان 
األصل استعدادات عقليَّة عالية؛ وذلك لحاجتهم إلى تلك 

المثيرات التي تساعدهم في التعليم)١(.

فقد 	  األولى:  الطفولة  سنوات  في  سيَّما  وال  التربية،  حسن 
ر ذكاء  أكدت البحوث التي استقصت تأثيرات البيئة في تطوُّ
ر  ة في التطوُّ وضة مرحلة حاسمة ومهمَّ الطفل أنَّ سنوات الرَّ
راسات أنَّ الدرجات العالية  المعرفي، وقد وجدت هذه الدِّ
راسة،  في اختبارات الذكاء كانت مرتبطة ببيئة الطفل قبل الدِّ

. ر الفكريِّ راسات أنَّها ضروريَّة للتطوُّ وبيَّنت هذه الدِّ

التعليم المثير للتفكير: فله أثر كبير في إثارة العقل وتنشيط 	 
الذكاء، ومن ذلك: التعليم بحلِّ المشكالت، فيرى الخبراء 
هي  التفكير  على  الدماغ  قدرة  لتنمية  طريقة  أفضل  أنَّ 
تفكيره،  تتحّدى  التي  المشكالت  لحلِّ  اإلنسان  تعريض 
على  الدماغ  ة  قوَّ زادت  متنوعة  المشكالت  كانت  ما  وكلَّ
المعلومات  تقديم  على  القائم  التعليم  بخالف  التفكير، 
ثم  وحفظها  تلّقيها  د  مجرَّ وظيفته  لتكون  للطالب،  مكتملًة 
أدائها في االمتحان كما تسّلمها، فهذا التعليم مطِفٌئ جذوَة 

سيكولوجية  ص٢٣،  والتطبيق  النظرية  الصف  غرفة  يف  املتعدد  الذكاء  انظر:   )١(
الفروق الفردية يف الذكاء ص٤٦.
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هَن)١(. الذكاء ُمْخِمٌل الذِّ

المتعلم 	  لدى  النفسيِّ  فلالعتدال  الجيِّدة:  النفسيَّة  الحال 
ًدا  جيِّ تعاماًل  م  المتعلِّ ي  فتلقِّ التفكير،  جودة  في  كبير  أثر 
م واألهل،  واحتراًما وتعاوًنا بين الطالب وتقديًرا من المعلِّ
ماغ ليفرز موادَّ كيماويَّة إيجابيَّة ذات أثر  ط الدِّ كلُّ ذلك ينشِّ
ضا واحترام  مهّدئ وضابط لألعصاب ويبعث الراحة والرِّ
بالسخط  الشعور  النفس والحيويَّة والنشاط، بخالف حال 
والقسوة والتهديد واإلهانة، فإنَّ ذلك ُيخلُّ بإنتاج  والظلم 
وسلوًكا  وإحباًطا  يأًسا  ث  يورِّ وذلك  الدماغ؛  كيماوّيات 

ا وإعراًضا عن التعّلم)٢(. عدوانيًّ

؟ ما العمل عند نقص الذكاء الفطريِّ

هنا نجد للعلمء موقفني إمجااًل:

املوقف األول: حّث الطالب عىل االستمرار يف الطلب، وإعانته 
عىل ذلك، والصرب عىل تفهيمه وتعليمه.

)١( انظر: مهارات التفكري ورسعة البدهية وحقائب تدريبية ص٤٤.
التفكري  مخول  أسباب  من  فهو  التلفاز،  أمام  الطويل  اجللوس  رضر  هنا:  ُيذكر  ومما 

واعتياد السلبية. انظر: املرجع السابق ص٤٨.
)٢( انظر: مهارات التفكري ورسعة البدهية وحقائب تدريبية ص٣٧-٣٨، ٤٧-٤٨، 

٥١، مقدمة ابن خلدون ص٤٩٦.
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يتعنيَّ  ما  العلم  من  يأخذ  أن  إىل  الطالب  إرشاد  الثاين:  واملوقف 
األعمل  من  يالئمه  ما  إىل  االنرصاف  ثم  جهله،  يسعه  ال  مما  عليه 

الصاحلة األخرى، سوى طلب العلم.

ولكلٍّ من هذين املوقفني موضع، واحلكمة يف اختيار املوقف من 
. م الرّباينِّ أخصِّ صفات املعلِّ

أ حثُّ الطالب على االستمرار في الطلب وإعانته على ذلك:	(

ويكون ذلك عندما ال يكون نقص الذكاء كبرًيا، وقد جيرب ذلك 
ينبغي  فهنا  مهته،  يف  وصدق  الطالب،  سنِّ  يف  حداثة  أيًضا  النقص 
إعانة الطالب واحتساب األجر يف تعليمه والصرب عليه؛ وقد ذكروا 
م كلَّ واحد بحسب فهمه وحفظه، فيكتفي  م: أن ُيفهِّ من أدب املعلِّ
رها  ويكرِّ لغريه،  العبارة  ويوضح  ًقا،  حمقَّ فهًم  يفهمها  ملن  باإلشارة 
ملن ال حيفظها إال بتكرار)١(، وأن يعطي كلَّ طالب من العلم ما يليق 
مل  ما  تكون  الطالب ال  بني  للفروق  املراعاة  بعقله وعلمه)٢(، وهذه 
وعلومهم؛  أفهامهم  خيترب  منهم،  قريًبا  بطالبه،  خربة  ذا  م  املعلِّ يكن 

السامع  تذكرة  املجموع )٧٥/١(،  الدين )٢١٢/١-٢١٣(،  إحياء علوم  انظر:   )١(
واملتكلم ص٩٠.

فهمه،  قدر  عىل  باملتعلم  يقترص  »أن  املعلم:  وظائف  من  الغزايل:  يقول  هذا  يف   )٢(
بسيد  ذلك  يف  اقتداء  عقله؛  عليه  خيبط  أو  فينفره  عقله  يبلغه  ال  ما  إليه  يلقى  فال 
البرش ... فليبث إليه احلقيقة إذا علم أنه يستقل بفهمها... فال ينبغي أن يفيش 
العامل كّل ما يعلم إىل كّل أحد، هذا إذا كان يفهمه املتعلم ومل يكن أهاًل لالنتفاع به، 

فكيف فيم ال يفهمه؟«. 
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ن من إعطاء كلٍّ منهم ما يليق به، وتوجيِه كلِّ واحد منهم إىل  ليتمكَّ
ما يصلح له.

الطالب من مجيعها،  ُعلياها ال خُيرج  القصور عن  ُرَتب،  والفقه 
م الناصح حياول تبليغ تلميذه أرفع ما هو مؤّهل له من مراتب  فاملعلِّ
ا ملرتبة االستنباط واستخراج القواعد قد  العلم، فمن مل يكن مستعدًّ
يكون قادًرا -مع بذل اجلهد- عىل مرتبة االجتهاد يف تنزيل األحكام 
عنها،  بالناس  غنى  وال  الفقه،  مراتب  إحدى  وهي  الوقائع،  عىل 
ذا  يكن  مل  وإن  ونقله  وروايته  العلم  حفظ  عىل  قادًرا  يكون  قد  كم 
ًغا عن  استنباط منه، فيكون بذلك مشارًكا يف حفظ الدين ونقله، مبلِّ
النَّبيِّ ، وكفى هبا فضيلة، وإىل ذلك يشري اإلرشاد النبويُّ الكريم: 
»مثل ما بعثني اهلل به من اهلدى والعلم، كمثل الغيث الكثري أصاب 
الكثري،  والعشب  الكأل  فأنبتت  املاء،  قبلت  نقية  منها  فكان  أرًضا، 
وكانت منها أجادب أمسكت املاء فنفع اهلل هبا الناس فرشبوا وسقوا 
ماء  متسك  ال  قيعان  هي  إنم  أخرى  طائفة  منها  وأصابت  وزرعوا، 
وال تنبت كأل، فذلك مثل من فُقه يف دين اهلل ونفعه ما بعثني اهلل به 
م، ومثل من مل يرفع بذلك رأًسا ومل يقبل هدى اهلل الذي  فعِلم وعلَّ

أرسلت به«)١(.

)١( رواه البخاري يف صحيحه، كتاب العلم، باب فضل من عِلم وعّلم، برقم )٧٩(، 
. ومسلم يف صحيحه، كتاب الفضائل، برقم )٢٢٨٢(، عن أيب موسى األشعري
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واهد عىل هذا من سرية الفقهاء: ما جاء يف سرية الربيع  ومن الشَّ
فقد   ، الشافعيِّ أصحاب  من  ة  اخلاصَّ أحد  املرادّي   سليمن  بني 
ذكروا أنه مل يكن يف املرتبة العليا من الفهم، ولكنَّه كان شديد العناية 
بطلب العلم، كم كان شيخه الشافعيُّ  مقّدًرا حرَصه معتنًيا به، 
حتى قال له يوًما: يا ربيع، لو أمكنني أن ُأطعمك العلم ألطعمتك! 
يفهم! وقام من  فلم  ة  مرَّ أربعني  الشافعيُّ عليه مسألة واحدة  ر  وكرَّ

ر عليه حتى فهم)١(. املجلس حياًء فدعاه الشافعيُّ يف خلوة وكرَّ

، أْن كان  وقد أثمر هذا احلرص من الربيع وتلك العناية من الشافعيُّ
الربيع  راوية كتب الشافعّي األوثق املقّدم عند اختالف الرواة عن 
.)٢( ًما يف ذلك عىل من هو أفقه منه من أصحاب الشافعيِّ الشافعّي، متقدِّ

م أن يرصفه من طلب علم إىل طلب  وقد يكون من النُّصح للمتعلِّ
علم آخر، يقول بدر الدين احللبّي: »ليس كلُّ نفس تقبل العلم، وال 
م علم آخر، فربم كان هلا من  م علم تصلح لتعلُّ كلُّ نفس تصلح لتعلُّ
م العاقل  االستعداد يف علم ما ليس هلا مثله يف علم آخر، وعىل املعلِّ
ؤ لتحصيل علم  د تالمذته؛ فإن رأى من أحد منهم عدم هتيُّ أن يتعهَّ
رصفه إىل علم آخر، وال يرتكه مهاًل يرصف نقد عمره فيم ال ينال«)٣(.

)١( انظر: طبقات الشافعية الكربى )١٣٤/٢(.
)٢( انظر: طبقات الشافعية الكربى )١٣١/٢-١٣٢(.

)٣( التعليم واإلرشاد ص٢٣٨.
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ر أنَّ فروض الكفايات إنم تكون فروًضا  والشاطبيُّ  بعد أن قرَّ
ة، وأنَّ الفرض عىل كلِّ  يف حقِّ القادرين عليها ال عىل كلِّ فرد من اأُلمَّ
واحد من القادرين إنم يكون يف حدود قدرته ال فيم يزيد عليها، قال: 
»ثم إن وقف هنالك)١( فحسن، وإن طلب األخذ يف غريه أو طلب به 

فعل معه فيه ما فعل فيم قبله، وهكذا إىل أن ينتهي...

والشجاعة  اإلقدام  وصف  عليه  ظهر  فيمن  الرتتيب  وهكذا 
وتدبري األمور، فيمل به نحو ذلك، ويعلم آدابه املشرتكة، ثم يصار به 
إىل ما هو األوىل فاألوىل من صنائع التدبري: كالعرافة، أو النقابة، أو 
اجلندّية، أو اهلداية، أو اإلمامة، أو غري ذلك مما يليق به، وما ظهر له 
فيه نجابة وهنوض، وبذلك يرتّبى لكلِّ فعٍل هو فرُض كفايٍة قوٌم... 
فحيث وقف السائر وعجز عن السري فقد وقف يف مرتبٍة حمتاٍج إليها 
يف اجلملة، وإن كان به قوة زاد يف السري إىل أن يصل إىل أقىص الغايات 
يف املفروضات الكفائيَّة، ويف التي يندر من يصل إليها، كاالجتهاد يف 

الرشيعة واإلمارة؛ فبذلك تستقيم أحوال الدنيا وأعمل اآلخرة.

فأنت ترى أنَّ الرتّقي يف طلب الكفاية ليس عىل ترتيب واحد، وال 
هو عىل كلٍّ بإطالق، وال عىل بعٍض بإطالق... بل ال يصحُّ أن ُينظر 
التفصيل، ويوّزع يف أهل  بنحٍو من هذا  ل  فيه نظٌر واحد حتى يفصَّ

اإلسالم بمثل هذا التوزيع«)٢(.

)١( أي عىل القدر الذي يستطيعه من التعلم.
)٢( املوافقات )١٢٣/١-١٢٤(.
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أ ثم 	( عليه  يتعيَّن  ما  العلم  من  يأخذ  أن  إلى  الطالب  إرشاد 
االنصراف إلى ما يالئمه من األعمال الصالحة األخرى:

استعداده  عدم  وظهر  مطلبه،  الطالب  عىل  تعرسَّ  إذا  وذلك 
لالختصاص بطلب الفقه، فالصواب هنا أن يأخذ من العلم ما يتعنيَّ 
العمل  من  عليه  يقدر  ما  أفضل  إىل  عنايته  يرصف  ثم  معرفته،  عليه 

الصالح، وال حيسن اإلحلاح عىل من كان كذلك بطلب الفقه.

م األرزاق والُقوى بني عباده، وابتالهم  وذلك ألنَّ اهلل تعاىل قسَّ
ُ َنْفًسا  فهم ما ال يطيقونه، فقال تعاىل: }ل ُيَكِلُّف اللَّ فيم آتاهم، ومل يكلِّ

إلَّ َما آَتاَها{ ]الطالق: ٧[.

»طلب  املعنى:  هذا  ًرا  مقرِّ تعاىل-  اهلل  -رمحه  الشاطبيُّ  يقول 
الكفاية يقول العلمء باألصول: إنَّه متوّجه عىل اجلميع، لكن إذا قام 
ِّ الطلب،  به بعضهم سقط عن الباقني، وما قالوه صحيح من جهة ُكيلِّ
وأما من جهة جزئيِّه ففيه تفصيل.. ولكن الضابط للجملة من ذلك 
عىل  ولكن  كان،  كيف  بعٍض  عىل  وال  بعٍض،  عىل  وارد  الطلب  أنَّ 
عموًما،  اجلميع  عىل  ال  املطلوب،  الفعل  بذلك  القيام  أهليَّة  فيه  من 

والدليل عىل ذلك أمور...

فروض  من  كثري  تقرير  يف  العلمء  جرى  الـَمْهَيع  هذا  وعىل 
الكفايات، فقد جاء عن مالك أنه سئل عن طلب العلم: أفرض هو؟ 



المختصر في صناعة المَلكة الفقهيَّة

5٤

 ، العينيِّ الفرض  الزائد عىل  به  يعني  الناس؛ فال.  أما عىل كلِّ  فقال: 
طلب  يف  فاالجتهاد  لإلمامة؛  موضع  فيه  كان  من  أما  أيًضا:  وقال 

العلم عليه واجب...

وال ُبدَّ من بيان بعض تفاصيل هذه اجلملة ليظهر وجهها وتتبنيَّ 
تها بحول اهلل. صحَّ

بوجوه  عاملني  غري  اخللق  خلق   - وجـلَّ -عزَّ  اهلل  أنَّ  وذلك 
والرتبية..  التدريج  عىل  بذلك  العلم  فيهم  وضع  ثمَّ  مصاحلهم... 
م والتعليم جلميع ما ُيستجلب به املصالح وكّل  فطلَب الناَس بالتعلُّ
الفطريَّة  الغرائز  تلك  من  فيهم  ُجبل  ملا  إهناًضا  املفاسد؛  به  ُتدرأ  ما 
املصالح..  بتفاصيل  للقيام  كاألصل  ذلك  ألنَّ  اإلهلاميَّة؛  واملطالب 
عليه  ُفطر  ما  اخللق  من  واحد  كلِّ  يف  يقوى  بذلك  العناية  أثناء  ويف 
وما ُأهلم له من تفاصيل األحوال واألعمل، فيظهر فيه وعليه، ويربز 
ل إال وقد  أ تلك التهيئة، فال يأيت زمان التعقُّ فيه عىل أقرانه ممن مل هُييَّ
أ لطلب  ليته، فرتى واحًدا قد هتيَّ نجم عىل ظاهره ما ُفطر عليه يف أوَّ
املحتاج  املهن  ببعض  ع  للتصنُّ وآخر  ياسة،  الرِّ لطلب  وآخر  العلم، 
اع والنِّطاح، إىل سائر األمور.. فعند ذلك ينتهض  إليها،وآخر للرصِّ
ناهض  بم هو  املطلوبات  تلك  نفسه من  الطلب عىل كلِّ مكلَّف يف 
فيه، ويتعني عىل الناظرين فيهم االلتفات إىل تلك اجلهات فرياعوهنم 
املستقيم،  الرصاط  عىل  أيدهيم  يف  ترج  أن  إىل  ويراعوهنا  بحسبها 
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يربز  حتى  فيها  الدوام  عىل  ضوهنم  وحيرِّ هبا،  القيام  عىل  ويعينوهنم 
كلُّ واحد فيم غلب عليه ومال إليه من تلك اخلطط، ثم خيىل بينهم 
وبني أهلها، فيعاملوهنم بم يليق هبم ليكونوا من أهلها، إذا صارت 
فعند ذلك حيصل  الرضوريَّة؛  واملدركات  الفطريَّة،  هلم كاألوصاف 

االنتفاع، وتظهر نتيجة تلك الرتبية«)١(.

ويُعدُّ املرعيشُّ من التدبري الرديء يف التعليم: »سلوك من مل يرزقه 
ة الذهن مسالك األذكياء، فكم من طالب ال يقدر إال  اهلل تعاىل حدَّ
والفنون  املغلقة  بالُنَسخ  يشتغل  والفقه  العقائد  جلّيات  حتصيل  عىل 
الدقيقة، فيدع السعي فيم يمكن له حتصيله، ويرصف أيامه يف الوثوب 
إىل ما ال تصل إليه يده؛ فُيحرم عن مجيع املطالب العلميَّة، ويكون يف 

ة! ل مرَّ النهاية كأنَّه بدأ أوَّ

السلوك  ترك  عن  البليد  استنكاف  من  ناشئ  الّضالل  وهذا 
عىل  فيجب  نفسه...  بمرتبة  جهله  من  أو  األذكياء،  مسالك  إىل 
يساعده  ما  إىل  فرُيشده  الطالب،  استعداد  يمتحن  أن  املدرس  العامل 
استعداده، ويمنعه عم ال تصل إليه يده... فلو أنَّ ذلك القارص اشتغل 
يف أيام حتصيله بم تيرّس له من العلوم النافعة حلصل له سعادة الدنيا 

واآلخرة«)٢(.
)١( املوافقات )١١٩/١-١٢٢(.

 ،)١١٧/٢( األحكام  أصول  رشح  اإلحكام  وانظر:  ص١٩٦،  العلوم  ترتيب   )٢(
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون )٤٩/١(.
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ويف هذه املراعاة املّتفَقة مع الفطرة من التكامل بني املسلمني وسدِّ 
واحد  باب  عىل  هم  كلُّ الناس  اجتمع  لو  يكون  ال  ما  كاّفة  احلاجات 
من أبواب اخلري والدين، ولو كان ذلك الباُب باب العلم، بل وتنّوع 
تنّوع  اعتبار  إىل  إشارة  فيه  اجلنة  أبواب  وتعّدد  الرشيعة  العبادات يف 

قدرات الناس وميوهلم.

خيتلف  أمر  األعمل  أفضل  أنَّ  هنا:  النافعة  الفقه  قواعد  ومن 
نفسه فاضاًل  فالعمل وإن كان يف  باختالف األشخاص واألحوال، 
وأحوال،  أشخاص  إىل  بالنسبة  مفضواًل  يكون  العلم-  -كطلب 

فاألفضليَّة املطلقة ال تستلزم األفضليَّة املقيَّدة)١(.

م املريب صلوات اهلل وسالمه  وهلذا شواهد كثرية يف ُسنَّة النبيِّ املعلِّ
أفضل األعمل، وكان جوابه خيتلف،  كثرًيا عن  ُيسأل  إذ كان  عليه، 
ومل يكن ذلك اختالف تناقض، ولكنه الختالف أحوال السائلني)٢(، 
وكان  يويّل كلَّ رجل من أصحابه من العمل ما يصلح له، فمنهم 
ناحية،  إمارة  أو  اجليش  إمارة  يوّليه  من  ومنهم  القضاء،  يوّليه  من 
ره من ذلك، ومنهم من يثني عليه بالقراءة، أو بالفقه،  ومنهم من حيذِّ

أو يدعو له بذلك.

)١( انظر: جمموع الفتاوى )١١٩/١٩، ٣٤٨/٢٢، ١٩٨/٢٤(، املوافقات )٥١/٤(.

)٢( انظر طرًفا من هذه األحاديث يف: الرسول املعلم  وأساليبه يف التعليم ص٨٦-٩٢.
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ب - الطبيعة املعتدلة:

ة وضعًفا، وليًنا  ال شك يف أنَّ الناس خمتلفون يف طبائعهم: قوَّ
ًة، ورزانًة  وتبعيَّ وأناًة وعجلًة، وُجرأًة وجبًنا، واستقالاًل  وقسوًة، 
اإلفراط  طريَف  بني  متفاوتة  فات  الصِّ هذه  يف  ومواقفهم  ًة...  وِخفَّ
واختياره  سلوكه  يف  كبري  أثر  إنسان  كلِّ  ولطبيعة  والتفريط، 

فه. وترصُّ

وال شك أيًضا يف أنَّ دين اهلل تعاىل قائم عىل العدل، فالعدل هو 
قاعدة قواعد الرشيعة، ومجاع أحكامها ونظام عقدها، وما تفاصيل 

أحكام الفقه إال مظهر لعدل الرشيعة ووسطّيتها. 

طبًعا  أعدهلم  الفقه  إىل  الناس  أقرب  أنَّ  متني  املقدِّ هاتني  ونتيجة 
وأوسطهم رأًيا.

م له- برش ال خروج له عن  فالفقيه -وإن كان مّتبًعا للرشع حمكِّ
طبيعته التي ُجبل عليها، فال ُبدَّ من أن يكون هلا أثر يف اختياره ورأيه؛ 
»فكم حيتاج االجتهاد إىل استعداد عقيلٍّ أساسه الذكاء فإنه حيتاج أيًضا 
الشذوذ  إىل  للجنوح  استعداد  ذات  ليست  سويَّة،  نفسيَّة  خلفيَّة  إىل 

ف والغلوِّ واإلغراب. والتطرُّ

فرع  هي  السويَّة  النفسيَّة  هذه  أنَّ  لالجتهاد  املتصدي  يظنُّ  وقد 
يف  األمر  ولكن  لتكوينها،  تكفي  منه  عزمًة  وأنَّ  التقوى،  خلفيَّة  من 
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احلقيقة أبعد، وهناك جوانب خفيَّة من تأثري األساليب وطرق التلّقي 
هلا«)١(؛  يفطن  أو  يدري  أن  دون  املجتهد  نفسيَّة  تكوين  والبحث يف 

ولذا كان اعتدال الطبع أساًسا لبناء املَلكة الفقهيَّة.

فُيعتدى  يكون جباًنا  أاّل  اإلمام  أنَّ من صفات  الفقهاء  ر  قرَّ وقد 
عليه وعىل املسلمني، وال يكون غضوًبا فيرسع يف االنتقام ويتجاوز 
ًنا من غري ضعف)٣(،  ا من غري عنف، ليِّ )٢(، وأن يكون القايض قويًّ احلدَّ
، وذلك  وهي إشارة منهم إىل مدى حاجة الفقيه إىل االعتدال النفيسِّ

ف. ن اإلقرار بأثر الصفات الشخصيَّة يف الرأي والترصُّ يتضمَّ

وهبذا االعتدال يكون الفقيه وسًطا بني األطراف املذمومة، فيكون 
ك  معتداًل يف االستدالل بني طرف اإلفراط يف رعاية األلفاظ والتمسُّ
واالستحسان  بالقياس  واألخذ  الرأي  اجتهاد  وطرف  بظاهرها، 

والتقرصُّ يف معرفة النصوص واالستدالل هبا.

ص اجلايف. ووسًطا يف الفتوى بني طريَف التشديد الغايل والرتخُّ

ب للمذهب، وطرف إهدار  ووسًطا بني املغاالة يف التقليد والتعصُّ
فقه العلمء واجلرأة عىل االجتهاد بال تأّهل.

)١( أصول اإلفتاء واالجتهاد التطبيقي )١٣٧/١(.
)٢( انظر: رساج امللوك ص٥٧، تسهيل النظر وتعجيل الظفر ص٢٣٩، غياث األمم 

ص٢٦٤، الترب املسبوك يف نصيحة امللوك ص٦٧.
)٣( انظر: الذخرية )١٩/١٠(، معامل القربة يف طلب احلسبة ص٢٠٤، حترير األحكام 

يف تدبري أهل اإلسالم ص٨٩، املغني )١٧/١٤(.
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عىل  الشخصيَّة  الطبيعة  أثر  من  نمذج  إىل  هنا  اإلشارة  ويمكن 
الطبيعة،  انحراف  صور  بعض  عرض  خالل  من  الفقهيِّ  السلوك 
صور  فمن   ، فقهيٍّ انحراف  من  إليه  تؤدي  أن  يمكن  بم  وربطها 
الظنِّ  سوء  يف  )اإلفــراط  املرتابة  الشخصيَّة  الشخصيَّة:  اعتالل 
(، واإلفراط  (، والشخصيَّة الساذجة )اإلفراط يف حسن الظنِّ والشكِّ
مري )اإلفراط يف الُنفرة  م الضَّ محة، وتضخُّ يف الغلظة، واإلفراط يف الرَّ
املستسلمة،  والشخصيَّة  النَّفس(،  لوم  وشدة  واستشناعه  اخلطأ  من 
واملبالغة يف احلرص والدّقة واالنضباط، والتفكري احلّدي )كل يشء 

أو ال يشء()١(:

الشخصيَّة

الشخصيَّة املرتابة
و

املفرطة يف الغلظة

• تغليب جانب االحتياط واملنع يف املسائل االجتهادية 
املرتددة بني التحريم واإلباحة.

• املبالغة يف سدِّ الذرائع.

• ترجيح جانب درء املفاسد عىل جلب املصالح عند 
تزامحهم.

• الغلظة عىل املخالف وسوء الظنِّ فيه.

ب للرأي. • العناد والتعصُّ

ة يف تقدير العقوبات التعزيرية. دَّ • املبالغة والشِّ

)١( انظر: ما حتت األقنعة ص١٨٢-٣٣٦، سيكولوجيا الشخصية ص٦٥.
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الشخصيَّة الساذجة
• االغرتار بخداع املستفتني.

ًتا، ولكن  ًصا وتفلُّ • إمهال قاعدة سدِّ الذرائع، ال ترخُّ
املآالت  توقع  وعدم  الناس  يف  الظنِّ  حسن  لغلبة 

السيِّئة.

محة • التقصري يف بيان احلقِّ والرّد عىل املنكرات.اإلفراط يف الرَّ

مري م الضَّ تضخُّ
• تغليب جانب االحتياط واملنع يف املسائل االجتهادية 

املرتّددة بني التحريم واإلباحة.

• اختالل املوازنة يف مسائل تعارض املصالح واملفاسد 
بامليل إىل جانب درء املفسدة وتغليبه مطلًقا.

الشخصيَّة 
املستسلمة

عن  والسكوت  احلقِّ  بيان  يف  والتقصري  املداهنة   •
إنكار املنكر.

املبالغة يف احلرص 
والدّقة واالنضباط

• إخضاع اآلخرين للرأي.

• احلّدة يف اخلالف.

• العجلة يف تنفيذ الّرأي.

• االستغراق يف التفاصيل.

• امليل إىل أحد الطرفني يف األحكام، وغياب األحكام التفكري احلّدي
طة والتفصيليَّة. املتوسِّ
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والسؤال املهمُّ هنا:

ه حيال أخالقه املائلة عن االعتدال؟ ماذا جيب عىل املتفقِّ

إنَّ ما قيل سابًقا يف الذكاء: هل هو وراثي أو مكتسب؟ يقال يف 
دة عىل أنَّ يف الصفات اإلنسانيَّة قدًرا  ة املتعدِّ الطبيعة، فقد دلَّت األدلَّ
ًرا بعوامل اإلصالح واإلفساد، وأن فيها إىل ذلك  قاباًل للتغيري، متأثِّ
ر  قدًرا ثابًتا غري قابل للتغيري، عميق اجلذور يف تكوين النَّفس، يتعذَّ

. حتويله أو يتعرسَّ

وإذا كان كذلك فإنَّ خطاب الرشع بتهذيب األخالق جاٍر َوفق 
القاعدة الرشعيَّة الكربى الشاملة جلميع األوامر الرشعيَّة، وهي التي 
ُ َنْفًسا إلَّ ُوْسَعَها{  أوضحها القرآن يف قول اهلل تعاىل: }ل ُيَكِلُّف اللَّ
]البقرة: ٢٨٦[، فمسؤولية اإلنسان تنحرص يف نطاق ما يدخل يف وسعه 
وما يستطعيه من عمل، ونسبة املسؤولية تتناسب طرًدا وعكًسا مع 
واستطاعته  اإلنسان  ُوسع  عن  خارج  هو  ما  أما  االستطاعة،  مقدار 

فليس عليه مسؤولية نحوه.

ه  وعىل هذا األساس ُيفهم األمر بإصالح اخللق، وعىل هذا يتوجَّ
باع  الطِّ من  كان  فم  خلقه،  وتقويم  نفسه  بتهذيب  ه  املتفقِّ إىل  األمر 
حتت  لدخوله  جزئيَّة  نِسب  حدود  يف  ولو  للتعديل  قاباًل  الفطريَّة 
يف  وداخاًل  للمسؤوليَّة  خاضًعا  كان  وقدرته  اإلنسان  إرادة  سلطان 
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خلروجه  للتعديل  قاباًل  يكن  مل  وما  الربانيَّة،  التكاليف  تاه  إطارها 
عن سلطان إرادة اإلنسان وقدرته فهو غري داخل يف األمر بتحسني 
االنحراف  ألسباب  االستسالم  يعني  ال  ذلك  ولكن  اخللق)١(، 
واجلور، بل إنَّ هناك وسائَل وطرًقا أرشد إليها الشارع احلكيم تقي 
وإن  االستقامة  عىل  النفس  كمجاهدة  آثارها،  من  واملجتهد  الفقيه 
النفس يف  النفس املنحرفة، وكاملشاورة، ووضع  خالف ذلك طبيعة 

املوضع الذي تصلح له دون ما ال تصلح له.

ج - الرغبة يف اكتساب املَلكة الفقهيَّة:

وأخالقهم  أرزاقهم  بينهم  م  وقسَّ اخللق  تعاىل  اهلل  خلق  لقد 
صور  إحدى  العلوم  نحو  وميوهلم  الناس  رغبات  ُع  وتنوُّ وُقواهم، 
الناس  تكميل  احلكمة  من  الِقسمة  هذه  ويف  الربانيَّة،  الِقسمة  هذه 
بعضهم بعًضا، وتعاوهنم عىل حتصيل املطالب التي ال ُبدَّ لقيام حياهتم 
منها، وذلك ال يكون لو اتَّفقت رغباهتم، وإنَّ إقبال املرء عىل ما جيد 
عىل  والصرب  إتقانه  عىل  يعينه  ما  خري  من  العلم  من  إليه  مائلة  نفسه 
طلبه،  يف  أسمح  كانت  اليشء  اشتهت  إذا  فـ»النفس  طريقه،  نَصب 
وأنشط اللتمسه، وهي عند الشهوة أقبل للمعاين، وإذا كانت كذلك 
خر من قواها ومل حتبس من مكنوهنا شيًئا، وآثرت كدَّ النظر عىل  مل تدَّ
 ، راحة الرتك، ولذلك قيل: جيب عىل طالب العلم أن يبدأ منه باملهمِّ

)١( انظر: األخالق اإلسالمية وأسسها )١٩١/١(. 
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وأن خيتار من صنوفه ما هو أنشط له، وطبعه به أعنى؛ فإن القبول عىل 
قدر النشاط، والبلوغ عىل قدر العناية«)١(.

وقلة  عنًتا  عليها  جيمع  فيه  ترغب  ال  ما  عىل  النَّفس  إكراه  أنَّ  كم 
عائدة؛ فـ»القلب إذا ُأكره عمي«)٢(؛ ولذا راعى الفقهاء جانب الرغبة 
وامليل النفيس يف التوجه إىل طلب العلم أصاًل، ويف اختيار العلم الذي 
: »َمن ماَل بطبعه إىل علٍم ما  خيتصُّ به اإلنسان منه، قال ابن حزم 
وإن كان أدنى من غريه فال يشغلها بسواه؛ فيكون كغارس النارجيل 
وعّد  ينجب!«)٣(،  ذلك ال  وكل  باهلند،  الزيتون  وكغارس  باألندلس 
م والتعليم: »أن يقصد العلم  الشيخ زكريا األنصاري من رشوط التعلُّ
م العلوم، وال كلُّ من  الذي يقبله طبعه؛ إذ ليس كلُّ أحد يصلح لتعلُّ

مها يصلح جلميعها، بل كلٌّ ميرّس ملا ُخِلق له«)٤(. يصلح لتعلُّ

ره علم الّنفس الرتبوّي، حيث يعّد )الدافعيَّة( رشًطا  وهذا ما يقرِّ
ا لتحقيق اهلدف من عمليَّة التعّلم)٥(، والدافع: حالة داخليَّة يف  أساسيًّ

)١( احلث عىل طلب العلم ص٥٣.
)٢( عزاه يف كنز العمل إىل ابن مسعود، يف كتاب الوسوسة، لألذرعي )٣٩٨/١(.

)٣( األخالق والسري ص٨٩.
)٤( اللؤلؤ النظيم يف روم التعلم والتعليم ص٥، وانظر: التعليم واإلرشاد ص٢٣٩، 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون )٤٨/١(.
)٥( انظر: علم النفس الرتبوي لفؤاد أبو حطب وآمال صادق ص٤٣٣، سيكولوجية 
العملية  والتطبيقات  النظرية  األسس  الرتبوي  النفس  علم  ص٩٥،  املهارات 
ص٧٠، التعليم والتعلم وعلم النفس الرتبوي ص٣١٢، تعليم التفكري ومهاراته 

ص٢٨٠.
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الكائن احليِّ تؤّدي إىل استثارة السلوك واستمراره وتنظيمه وتوجيهه 
.)١( نحو هدف معنيَّ

لكن هذا ُيلقي سؤااًل هو: 

ما موقف املسلم الذي عرف فضل العلم والفقه، لكنه ال جيد يف 
ا للطلب؟ نفسه دافًعا قويًّ

يمكن إمجال اجلواب عن هذا يف موقفني مرّتبني:

أوهلم: ترغيب النفس وتشويقها وإثارة دوافعها.

وإقباهلا  النفس  حال  مراعاة  مصلحة  بني  املوازنة  واآلخــر: 
ومصلحة محل العلم.

الدافعة إىل  غبة  الرَّ َفْقد  النفس وإثارة دوافعها فألنَّ  فأّما ترغيب 
طلب العلم ربم ال يكون لعدمها، بل لغياب املثري والـُمنبِّه هلا، فإذا 
وجد ذلك املثري انطلقت الدوافع الكامنة وكان النجاح والتحصيل، 
فاألصل يف الدافع أن يكون كامًنا غري مشعور به حتى جيد من الشعور 
ا كان أو خارجيًّا- هو ما حييل  طه وُيطلقه، فاملنبه واملثري -داخليًّ ما ُينشِّ

الدافع من حالة الكمون إىل حالة النشاط)٢(.

)١( علم النفس الرتبوي ص٤٣٢.
وعلم  والتعلم  التعليم  ص٩٥،  املهارات  سيكولوجية  يف:  أخرى  تعريفات  وانظر 

النفس الرتبوي ص٣٠٣، ما حتت األقنعة ص٢٥.
)٢( انظر: سيكولوجية املهارات ص٩٥-٩٦.
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بات  وإلثارة الدوافع الكامنة جاء الكتاب والسنة بأنواٍع من املرغِّ
خصوًصا،  العلم  طلب  ويف  عموًما،  والربِّ  اخلري  وعمل  اإليمن  يف 
الوحي  نصوص  يف  ورد  ما  بجمع  اهلل-  -رمحهم  العلمء  واعتنى 
د  تعدُّ تناسب  عة،  متنوِّ بطرق  العلم  بالرتغيب يف  واعتنوا  ذلك،  من 

عها. الدوافع النفسيَّة وتنوُّ

اهلل  رضا  يف  الرغبة  العلم:  طلب  يف  للرغبة  املثرية  الدوافع  فمن 
تعاىل بامتثال أمره بالعلم، والرغبة يف نيل ثوابه العاجل واآلجل فيه، 
ة، أو بالنَّظر يف حال  ة العلم وحالوته، إما بمبارشة هذه اللذَّ وذوق لذَّ
واآلجلة،  العاجلة  العلم  منافع  وإدراك  بالعلم،  والتذاذهم  العلمء 
ومعرفة شؤم اجلهل وسوء عاقبته، وعلّو اهلمة وعّزة النَّفس واألنفة 

من ذلِّ اجلهل. 

فإذا مل جيد املرء من نفسه االنبعاث والنَّشاط يف طلب العلم بعد 
حماولة إثارة دوافع النفس وإيقاظ عزيمتها، فهل يقعد عن الطلب، 
ويف ذلك فوات فضيلة العلم العظيمة، أم يميض يف الطلب عىل ُكره 

من نفسه؟ 

ة  هذه صورة من صور تزاحم املصالح واملفاسد، والقاعدة العامَّ
يف ذلك: ترجيح أعظم الطرفني، مصلحة كان أو مفسدة؛ وعىل كلِّ 
من  نفسه  به  تسمح  ما  غاية  طلب  يف  املسلم  جيتهد  أن  ينبغي  حاٍل 

العلم، مع مداومة األخذ بأسباب النشاط والرغبة يف العلم.



المختصر في صناعة المَلكة الفقهيَّة

66

الرشط الثاين: العناية بالقواعد والُكلّيات:

العناية بضبط قواعد العلم وُكلّياته من أكرب أسس اكتساب املَلكة، 
الفقه،  لفروع  اجلامعة  الُكلّية  األحكام  والُكلّيات:  بالقواعد  وأعني 
وأصول  الوحي،  نصوص  هي:  أربعة،  أصناًفا  تصنيفها  ويمكن 

الفقه، والقواعد والضوابط الفقهيَّة، ومقاصد الرشيعة.

ألنَّ  وسهولة؛  بيرس  العلم  إدراُك  والُكلّيات  بالقواعد  فبالعناية 
هلا، وراحة من  فالعناية هبا ضبط  الفروع؛  القواعد جامعة ألشتات 

ع اجلزئّيات التي ال تنقيض، وقد قال الشعبيُّ العناء يف حفظ وتتبُّ
: »العلم أكثر من أن حُيىص؛ فُخذ من كلِّ يشء أحسنه«)١(، وأحسن 
املتعددة  املنترشة  األمور  فـ»ضبط  لفروعه،  احلاوية  أصوُله  العلم 
و»َمن  لضبطها«)٢(،  وأدعى  حلفظها  أوعى  هو  املتحدة  القوانني  يف 
ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر اجلزئّيات الندراجها يف 
د عنده ما تناقض عند غريه وتناسب، وأجاب الشاسع  الُكلّيات، واحتَّ
البعيد وتقارب، وحصل َطِلبته يف أقرب األزمان«)٣(؛ لذا كان »الوجه 
لكلِّ ُمتصدٍّ لإلقالل)٤( بأعباء الرشيعة: أن جيعل اإلحاطة باألصول 
بإيرادها  حياول  من  َنصَّ  عليها  الفقه  مسائل  وينصَّ  اآلكد،  سوقه 

)١( جامع بيان العلم وفضله )١٠٦/١(.
)٢( املنثور يف القواعد )٦٥/١(.

)٣( الفروق )٦٢/١(.
)٤( اإلقالل بأعباء الرشيعة: النهوض هبا. انظر: القاموس املحيط )قلل( ص١٠٤٩.
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هتذيب األصول، وال ينزف محام الذهن يف وضع الوقائع، مع العلم 
بأهنا ال تنحرص مع الذهول عن األصول«)١(.

وبالعلم بالقواعد والُكلّيات أيًضا تصّور العلم تصّوًرا صحيًحا، 
الفرعيَّة  املسائل  »فإنَّ  مآخذها،  واتِّضاح  أصوهلا  عىل  الفروع  بانبناء 
عىل اتِّساعها وُبعد غاياهتا هلا أصول معلومة، وأوضاع منظومة، ومن 
عن  منبّتة  الفروع  عرف  ومن  علًم«)٢(،  هبا  حُيِط  مل  أصوهلا  يعرف  مل 
أصوهلا فم عرفها حقِّ معرفتها، »فكلُّ فقه مل خيرج عىل القواعد فليس 
األقوال)٤(،  نقل  يف  اخلطأ  ُيؤَمن  أيًضا  ر  التصوُّ ة  وبصحَّ بيشء«)٣(، 

وُتعرف أسباب اختالف العلمء.

راد يف األحكام، والسالمة يف التناقض والتخبُّط  وبه أيًضا يكون االطِّ
ج الفروع باملناسبات  الناشئ من النظر اجلزئيِّ يف الفروع، فـ»من جعل خُيرِّ
اجلزئيَّة دون القواعد الُكليَّة تناقضت عليه الفروع واختلفت، وتزلزلت 
ُبدَّ  »فال  وقنطت«)٥(؛  لذلك  نفسه  فيها واضطربت، وضاقت  خواطره 
بعلم  م  ليتكلَّ اجلزئّيات؛  إليها  يرد  ُكليَّة  أصول  اإلنسان  مع  يكون  أن 
وعدل، ثم يعرف اجلزئّيات كيف وقعت، وإال فيبقى يف كذب وجهل 

)١( البحر املحيط )١٢/١( نقاًل عن أيب املعايل اجلويني.
)٢( تريج الفروع عىل األصول ص٣٤.

)٣( الذخرية )٥٥/١(.
)٤( يقول ابن تيمية -رمحه اهلل-: »نقل الفقه إن مل يعرف الناقل مأخذ الفقيه وإال فقد 

يقع فيه الغلط كثرًيا«. اقتضاء الرصاط املستقيم )٥٤١/٢(.
)٥( الفروق )٦٢/١(.
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عظيم«)١(،  فساد  منه  فيتولَّد  الُكلّيات؛  يف  وظلم  وجهل  اجلزئّيات،  يف 
تها عنده  ق بأصول الرشيعة فأدلَّ : »كلُّ َمن حتقَّ ولذا يقول الشاطبيُّ 
ق مناط املسائل فال يكاد يقف يف  ال تكاد تتعارض، كم أنَّ كلَّ َمن حقَّ
ق بم يف  البتَّة، فاملتحّقق هبا متحقِّ متشابه؛ ألنَّ الرشيعة ال تعارض فيها 

نفس األمر؛ فيلزم أاّل يكون عنده تعارض«)٢(.

نه  وبه أيًضا معرفة أرسار الرشيعة وِحَكمها ومقاصدها؛ ملا تتضمَّ
القواعد من التعليل.

ومعرفة حكم ما حيدث من الفروع؛ الشتمل القواعد عىل مناط 
علم  بال  املسطورة  الفروع  حفظ  يف  االجتهاد  بخالف  األحكام، 
بمآخذها، فإنَّ صاحب ذلك ال يستطيع معرفة حكم احلادث مما ليس 
إذا وردت عليه حوادث غري منصوص  فيغلط  الكتب،  مسطوًرا يف 

عىل حكمها يف الكتب)٣(. 

يف  وثبات  وطمأنينة  بصرية  الفقيه  لدى  يكون  سبق  ما  وبكلِّ 
العلم،  يف  سوخ  الرُّ هو  وهذا  يب،  والرَّ التزلزل  من  وأمٌن  حكمه، 

املعربَّ عنه باملَلَكة.

)١( منهاج السنة النبوية )٨٣/٥(.
)٢( املوافقات )١٧٤/٤(.

)٣( يصف بدر الدين احللبي حال هؤالء بقوله: »إذا استفتيت اليوم عرشة من الفقهاء يف 
حادثة رشعية ليست من مسائل املتون التي هي من فتاوى األئمة وتدوينهم أجابك 
منهم  كّل واحد  ذكر لك  اآلخر، وربم  بجواب غري جواب  العرشة  من  كّل واحد 
ا من الكتاب الذي اعتمد عليه، وأفتاك بم رأى فيه«. التعليم واإلرشاد ص٤١. نصًّ
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يف  احلذق  »أنَّ  خلدون  ابن  رأى  بالقواعد  العلم  شأن  ولعظيم 
ن فيه واالستيالء عليه إنم هو بحصول مَلكة يف اإلحاطة  العلم والتفنُّ
من  فروعه  واستنباط  مسائله،  عىل  والوقوف  وقواعده،  بمبادئه 
أصوله، وما مل حتصل هذه املَلكة مل يكن احلذق يف ذلك الفنِّ املتناول 

حاصاُل«)١(.

أن  بأيِّ علم...:  العامل  : »من رشوطهم يف  الشاطبيُّ  ويقول 
التعبري  عىل  قادًرا  العلم،  ذلك  عليه  ينبني  وما  بأصوله  عارًفا  يكون 
عن مقصوده فيه، عارًفا بم يلزم عنه، قائًم عىل دفع الشبه الواردة عليه 

فيه«)٢(.

كثرة  يف  الفقه  أنَّ  ظّنوا  الفقه  طالب  من  فريًقا  رشد  ابن  ويعيب 
األصول  معرفة  يف  الفقه  أنَّ  عىل  إياهم  ًها  منبِّ للمسائل،  احلفظ 
تبة يسّمى فقيًها، ال بحفظ مسائل الفقه  والقواعد، فـيقول: »هبذه الرُّ
هة  ولو بلغت يف العدد أقىص ما يمكن أن حيفظه إنسان، كم نجد متفقِّ
زماننا يظّنون أنَّ األفقه هو الذي حفظ مسائل أكثر، وهؤالء ُعِرض 
هلم شبيُه ما ُيعَرض ملن ظنَّ أنَّ اخَلّفاف هو الذي عنده ِخفاف كثرية، 
ال الذي يقدر عىل عملها، وهو بنّي أنَّ الذي عنده خفاف كثرية سيأتيه 
إنسان بقدم ال جيد يف خفافه ما يصلح لقدمه، فيلجأ إىل صانع اخلفاف 

)١( مقدمة ابن خلدون ص٣٩٨.
)٢( املوافقات )٥٧/١(، وانظر: بدائع السلك يف طبائع امللك )٣٣٧/٢(.
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ا يوافقه، فهذا هو مثال أكثر  رضورة، وهو الذي يصنع لكلِّ قدم خفًّ
هة يف هذا الوقت«)١(. املتفقِّ

الرشط الثالث: املامرسة املبارشة:

مَلكة  اكتساب  أصول  أحد  هي  -التي  املبارشة  باملمرسة  أعني 
بنفسه،  التجربة  فيها  م  املتعلِّ يبارش  التي  م  التعلُّ طرق  مجيع  الفقه-: 

فيواجه احلقائق، وحيّس هبا، ويتبع اخلطوات املوصلة إىل النتائج.

م  ويقابل )املمرسة املبارشة(: التعليم النظرّي، الذي يتلقى املتعلِّ
رة، وتكون وظيفته فيها التلّقي املحض. مة مقرَّ فيه املسائل مسلَّ

يف  سوخ  الرُّ أصول  من  أصل  الفقهاء  لدى  ربة  والدُّ فاملمرسة 
الفقه واكتساب مَلكته، ولذا عّدوها رشًطا يف املجتهد واملفتي، قال 
اخلطيب البغداديُّ يف صفة املفتي الذي يلزم قبول قوله: أْن »يكون 
بأصوهلا،  معرفته  عىل  يشتمل  هبا  وعلمه  الرشعيَّة،  باألحكام  عاملًا 
للمستفتي  ُذكر  إذا  بقوله:  ذلك  ويؤكد  بفروعها«)٣(،  وارتياضه)٢( 

)١( بداية املجتهد )١٢٨٤/٣(.
)٢( االرتياض من قوهلم: راَض الـُمْهَر ِرياًضا وِرياضة، أي: ذّللـه. انظر: القاموس 

املحيط ص٦٤٤، فالرياضة هي مترين النفس عىل أمر حتى تنقاد وتعتاده.
واملفتي  الفتوى  صفة   ،)٩٦/١( املجموع  وانظر:   ،)٣٣٠/٢( واملتفقه  الفقيه   )٣(

واملستفتي ص١٨.
منهم  باألسـّن  بدأ  العلمء  من  اثنان  للمستفتي  ُذكر  إذا  بقوله:  ذلك  يؤكد  واخلطيب 

واألكثر رياضة ودربة. انظر: املرجع السابق )٣٧٩/٢(.



7١

شروط اكتساب المَلكة الفقهيَّة

اثنان من العلمء بدأ باألسـنِّ منهم واألكثر رياضة وُدربة)١(.

وحّثوا املتعلم عىل أن يأخذ بنصيبه من املمرسة والـِمران، قال أبو 
ب يف مآخذ الظّنون يف  املعايل اجلويني: »أهمُّ املطالب يف الفقه: التدرُّ
جمال األحكام، وهذا هو الذي يسّمى فقه النَّفس، وهو أنفس صفات 

علمء الرشيعة«)٢(.

فه،  : »ليس يكفي يف حصول املَلكة عىل يشء َتـَعـرُّ وقال الزركيشُّ
بل ال ُبدَّ مع ذلك من االرتياض يف مبارشته«)٣(.

أنَّ  إىل  التعليم  ر  تأخُّ ألسباب  بحثه  يف  عاشور  بن  الطاهر  ونبَّه 
العلوم من  التعليم قد حما روح  التمرين- عن  العمل -أي  »انقطاع 
األذهان، فصريَّ العلم قواعد واصطالحات ال هُيتمُّ فيها بعمل، وال 

ُيمّرن صاحبها«)٤(.

وُيرشد علقمة بن قيس  تلميذه إبراهيم النخعّي إىل أمهيَّة التمرين 
لرتسيخ العلم فيقول: »إذا أردت أن تعلم الفرائض فأمت جريانك!«)٥(.

ه  سوخ، فهو يعطي املتفقِّ ربة من الرُّ ثه املران والدُّ وال خفاء فيم يورِّ
ر اجليّل ما ال يكون بالدراسة النظريَّة، وُيطلعه من عوارض  من التصوُّ

)١( الفقيه واملتفقه )٣٧٩/٢(.
)٢( غياث األمم ص٤٨٠.

)٣( البحر املحيط يف أصول الفقه )٢٢٨/٦(.
)٤( أليس الصبح بقريب ص١٦١.

)٥( الفقيه واملتفقه )١٦٢/٢(.
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التجريديَّة  راسة  بالدِّ عليه  َلع  ُيطَّ ال  ما  عىل  مه  يتعلَّ الذي  املوضوع 
املنقطعة عن الواقع، وبالتجربة واملمرسة يبلو املرء نفسه ومعلوماته، 
ويكتشف من ذلك ما حيتاج إىل مراجعة أو تعديل أو تقويم، بل إنَّ 
نفسه،  يف  الصواب  رسوخ  أسباب  أحد  املتدرب  من  اخلطأ  وقوع 
م يف دربة  املتعلِّ فـ»لوال اخلطأ ما أرشق نور الصواب«)١(، وال يزال 

وتِربة إىل أن ُيتقن العلم ويتعاطاه بطمأنينة وثقة وتلقائيَّة.

وهذا أمر ال خيتصُّ بعلم الفقه، بل هو مشاهد يف كلِّ علم وصنعة، 
فإنه ال يكاد يوثق برأِي بّناٍء أو نجاٍر أو صانٍع معرفُته بفنِّه معرفة نظريَّة 

ال ممارسة فيها، بل وال يستحّق النسبة إىل تلك الّصنعة.

وهذه العناية باملمرسة املبارشة هي ما تتجه إليه )النظريَّة البنائيَّة( 
يف علم النفس الرتبويِّ احلديث، وهي نظريَّة حظيت بقبول متناٍم من 
التعليم  تطوير  مشاريع  من  كثري  أساسها  عىل  وُبني  الرتبوّيني،  أكثر 
يتوىل  بناء،  عمليَّة  م  التعلُّ أنَّ  يف  النظريَّة  هذه  وتتلّخص  حديًثا)٢(، 
م بالدرجة  م الدور األكرب فيها، وليست عمليَّة نقل يقوم هبا املعلِّ املتعلِّ

األوىل. 

عمليَّة  أنَّه  م  التعلُّ إىل  املعلِّمني  من  كثري  نظرة  كانت  أن  فبعد 
ًرا  تصوُّ م  لتقدِّ البنائيَّة  النظريَّة  جاءت  اخلارج،  من  م  املتعلِّ إىل  انتقال 

)١( من قول عبد اهلل بن املعتز، رواه اخلطيب يف الفقيه واملتفقه )٨/٢(.
)٢( انظر: النظرية البنائية االجتمعية وتطبيقاهتا التدريسية يف املنهج ص٩-١٠.
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املعرفة  يبني  م  فاملتعلِّ م،  املتعلِّ داخل  بناء  عمليَّة  أنه  هو  م،  للتعلُّ آخر 
م يبني فهمه  يف أثناء حماولته فهم ما يقابله من خربات، أي أنَّ املتعلِّ
اخلاصَّ عن العامل من حوله، بداًل من أخذ الفهم عن اآلخرين، وعىل 
م  التعلُّ بل  ًم،  تعلُّ ليست  م  املتعلِّ يتلقاها  التي  اخلام  فاملعلومات  ذلك 
من  املعاين  بناء  عمليَّة  أي  م،  املتعلِّ داخل  املعلومات  هلذه  يتّم  ما  هو 
لتلك  م  والتفهُّ ل  التعقُّ عمليَّة  هي  م  التعلُّ فعمليَّة  املعلومات،  هذه 
النظريَّة  استقباهلا وتزينها؛ ولذا تضع هذه  املعلومات، وليس جمرد 

م. م يف مركز عمليَّة التعلُّ املتعلِّ

ل  م؛ حتوَّ وتبًعا لقبول األوساط الرتبويَّة هلذه الرؤية يف تفسري التعلُّ
يف  متحكم  ومن  للمعلومة،  وحيد  أو  رئيس  مصدر  من  املعلم  دور 
ق هلا، وحتول دور الطالب من مستقبل  عملية التعلم، إىل ُمَيرسِّ ومنسِّ
م نشط يقوم ببناء املعرفة استناًدا  سلبيٍّ يف كثري من األحيان إىل متعلِّ

إىل معلوماته السابقة وخرباته)١(.

الفّعال  م  التعلُّ من  النوع  هذا  أنَّ  أيًضا  النفسيَّة  راسات  الدِّ وُتبنّي 
ماغ)٢(. م وأكثر إعماًل للدِّ الذي تتوطأ فيه احلواس، أرسخ لدى املتعلِّ

)١( انظر: النظرية البنائية االجتمعية وتطبيقاهتا التدريسية يف املنهج ص١١-١٣.
أن  يمكن  التلميذ  أن  املتحدة  الواليات  يف  أجريت  التي  الدراسات  أثبتت  فقد   )٢(
يتذكر ١٠٪ مما قرأه، و٢٠٪ مما سمعه، و٣٠٪ مما رآه، و٥٠٪ مما سمعه ورآه مجيًعا، 
و٧٠٪ مما رواه أو قاله، و٩٠٪ مما عمله. انظر: املنهج أسسه ومكوناته ص١٧٤، 

علم النفس الرتبوي األسس النظرية والتطبيقات العملية ص٢٢٤.
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م الفقه مسالك، نراها ظاهرة يف تعليم  وللممرسة املبارشة يف تعلُّ
النبيِّ  ألصحابه، ثم يف سرية الفقهاء -رمحهم اهلل- منها:

أ - العمل بالعلم:

ولوازمه؛  اإليمن  مقتضيات  أحد  كونه  -مع  بالعلم  فالعمل 
وعالمًة عىل إخالص طالب العلم- سبب أصيل من أسباب رسوخه 
قال  النِّسيان،  آفة  من  وسالمته  الذهن،  يف  واتِّضاحه  النفس،  يف 
به«)١(، وقال  بالعمل  نستعني عىل حفظ احلديث  »كّنا   : الشعبيُّ 
ابن  به«)٢(، ويقول  »إذا أردت أن حتفظ احلديث فاعمل   : وكيع 
: »لزكاة العلم... طريقان، أحدمها: تعليمه، والثاين: العمل  القيِّم 
به، فإنَّ العمل به أيًضا ينّميه ويكّثره ويفتح لصاحبه أبوابه وخباياه«)٣(.

يستحرضه  »العلم   : الدورسّي  الرمحن  عبد  الشيخ  ويقول 
أبرزه  فإذا  إهبام،  أو  غموض  من  سامل  غري  جمماًل  النفس  يف  صاحبه 
مداومة  وبكثرة...  واضًحا،  ا  جليًّ ا  تفصيليًّ صار  للوجود  بالعمل 

ا«)٤(. العمل يكون النظريًّ منه َبَدهيًّا رضوريًّ

)١( جامع بيان العلم وفضله )١١/٢(.
)٢( معرفة أنواع علوم احلديث ص٢٤٧، وانظر: جامع بيان العلم وفضله )١٣٢/٢(.

)٣( مفتاح دار السعادة )١٨٤/١(.
)٤( صفوة اآلثار واملفاهيم )١٧٢/٢(.

من   ٪٩٠ نسبته  ما  يتذكر  املتعلم  أنَّ  أوضحت  التي  الدراسة  إىل  اإلشارة  وسبقت 
املعلومات إذا عمل هبا، يف مقابل تذكره لـ٢٠٪ ملا سمعه فقط. انظر: ص٢٥٥.
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ر:  التصوُّ بالعلم يف صحة  العمل  أثر  الفقهيَّة عىل  الشواهد  ومن 
احلجيج  ملشاهدهتم  املناسك؛  مسائل  يف  املكيِّني  لقول  العلمء  تقديم 
ومعامل احلرم، قال سفيان بن عَيْينة: خذوا املناسك عن أهل مكة)١(، 
األمصار  أهل  أعلم  هم  الفقهاء  من  ّيون  املكِّ تيمية:  ابن  وقال 

باملناسك)٢(.

وبعض من مل حيّج من العلمء وقع منهم أغالط يف بعض مسائل 
احلّج، فابن حزم  ذكر يف صفة حجِّ النبيِّ  أنَّه حني سعى بني 

الّصفا واملروة خبَّ ثالًثا ومشى أربًعا)٣(.

قال ابن القيم: »هذا من أوهامه وغلطه  فإنَّ أحًدا مل يُقل هذا 
قّط غريه، وال رواه أحد عن النبيِّ  البتة، وهذا إنم هو يف الّطواف 
واملروة...  الّصفا  بني  الّطواف  إىل  ونقله  حممد  أبو  فغلط  بالبيت، 
وسألت شيخنا عنه، فقال: هذا من أغالطه، وهو مل حيّج، رمحه اهلل 

تعاىل«)٤(.

، فقد ذكَر الّروايات يف خروج النبيِّ  وكذلك القايض عياض 
ر  تكرُّ ما يومهه بعضها من  الوداع، واستشكل   من مكة يف حّجة 
طواف الوداع منه ، وذكر احتماًل يف اجلمع بينها: أنَّ النبيَّ  أعاد 

)١( معجم البلدان )٤٩٣/٤(.
)٢( انظر: رشح العمدة يف بيان مناسك احلج والعمرة )٥٢٢/٢(.

)٣( انظر: حجة الوداع البن حزم ص١١٧.
)٤( زاد املعاد )٢١٣/٢(.
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بأعىل  وهو  باألبطح،  كان  منزله  بـ»أنَّ  ذلك  ل  وعلَّ الوداع،  طواف 
طالًبا  توجه  ملا  فكأنَّه  أسفلها؛  من  كان  إنَّم  مكة  من  مكة، وخروجه 
ر الطواف ليكون  املدينة اجتاز باملسجد ليخرج من أسفل مكة، فكرَّ

آخر عهده بالبيت«)١(.

وقد اعتذر له ابن حجر بقوله: »القايض يف هذا معذور؛ ألنَّه 
مل يشاهد تلك األماكن، فظنَّ أنَّ الذي يقصد اخلروج إىل املدينة من 
أسفل مكة يتحتَّم عليه املرور باملسجد، وليس كذلك كم شاهده من 
إىل  مكة  ظاهر  من  جمتاًزا  يمّر  باألبطح  منزله  من  الّراحل  بل  عاينه، 
وال  باملسجد،  املرور  إىل  حيتاج  وال  املدينة،  جهة  من  مقصده  حيث 

يدخل إىل البلد أصاًل«)٢(.

بانّيني: ب - أخذ العلم عن العلامء الرَّ

من  العادة  يف  حيّصلها  ال  مجة  منافع  العلمء  عن  العلم  تلّقي  يف 
العلمء: أرسع يف  العلم عن  الكتب، فأخذ  العلم من  باقتباس  انفرد 
العلم  بأدب  الطالب  ب  يتأدَّ والغلط، وبه  الوهم  الفهم، وأسلم من 
بصحبة العامل واقتدائه به، ويأخذ عنه من العلم ما ال تؤّديه الكتب، 
ه من  : »َمن تفقَّ واالقتصاُر عىل الكتب بضدِّ ذلك؛ حتى قال الشافعيُّ

)١( فتح الباري البن حجر )٦١٣/٣(.
)٢( املرجع السابق، املوضع السابق.
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العلم  يف  دخل  »من  غريه:  وقال  األحكام«)١(،  ضيَّع  الكتب  بطون 
وحده خرج وحده«)٢(، أي من دخل يف العلم دون معلِّم خرج منه 

دون علم، وهذا يكاد يكون حمل إمجاع من أهل العلم)٣(.

ق  : »من أنفع طرق العلم املوصلة إىل غاية التحقُّ قال الشاطبيُّ 
قني به عىل الكمل والتمم... وإن كان الناس  به: أخذه عن أهله املتحقِّ
فاإلمكان  أو ال؟  العلم دون معلم  يمكن حصول  اختلفوا: هل  قد 
م... وقد  ُبدَّ من املعلِّ العادات أن ال  مسّلم، ولكن الواقع يف جماري 
قالوا: إن العلم كان يف صدور الرجال، ثم انتقل إىل الكتب، وصارت 

مفاحته بأيدي الرجال.

الرجال... وأصل  من  ُبدَّ يف حتصيله  بأن ال  يقيض  الكالم  وهذا 
هذا يف الصحيح: »إن اهلل ال يقبض العلم انتزاًعا ينتزعه من الناس، 

ولكن يقبضه بقبض العلمء«)٤(...

ل ذلك مالزمة الصحابة  وهكذا كان شأن السلف الصالح، فأوَّ
 لرسول اهلل  وأخذهم بأقواله وأفعاله، واعتمدهم عىل ما يرد 

)١( تذكرة السامع واملتكلم يف أدب العامل واملتعلم ص١٣٥.
)٢( اجلواهر والدرر )٥٨/١(.

)٣( انظر: حلية طالب العلم ص٣١.
)٤( رواه البخاري يف صحيحه، كتاب العلم، باب كيف ُيقبض العلم، برقم )١٠٠(، 
ورواه مسلم يف صحيحه، كتاب العلم، برقم )٢٦٧٣(، عن عبد اهلل بن عمرو بن 

العاص ريض اهلل عنهم. 
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أراد  ما  مغزى  فهموا  فهم  صدر،  وجه  أي  وعىل  كان،  ما  كائًنا  منه 
نوا أنَّه احلقُّ الذي ال يعاَرض، واحلكمة التي ال  به حتى علموا وتيقَّ
ينكرس قانوهنا، وال حيوم النقص حول محى كمهلا، وإنم ذلك بكثرة 
املالزمة، وشدة املثابرة... وصار مثُل ذلك أصاًل ملن بعدهم؛ فالتزم 
ذروة  ونالوا  فقهوا   حتى  النبيِّ  مع  الصحابة سريهتم  التابعون يف 

الكمل يف العلوم الرشعيَّة.

يف  اشتهر  عالـًم  تد  ال  أنَّك  القاعدة  هذه  صحة  من  وحسبك 
م  وقلَّ ذلك،  بمثل  قرنه  يف  اشتهر  قدوة  وله  إال  عنه  األخذ  الناس 
هلذا  مفارق  وهو  إال  نَّة  للسُّ خمالف  أحٌد  وال  زائغة  فرقة  ُوجدت 
الظاهريِّ وأنه مل  ابن حزم  التشنيع عىل  الوجه وقع  الوصف، وهبذا 
ب بآداهبم، وبضدِّ ذلك كان العلمء  يالزم األخذ عن الشيوخ وال تأدَّ

الراسخون كاألئمة األربعة وأشباههم«)١(.

واالستيالء  فيه  ن  والّتفنُّ العلم  يف  »احلذق  خلدون:  ابن  ويقول 
إنَّم هو بحصول مَلكة يف اإلحاطة بمبادئه وقواعده والوقوف  عليه 
ٌة،  ها جسمنيَّ عىل مسائله واستنباط فروعه من أصوله... وامللكات كلُّ
كاحلساب،  وغريه  الفكر  من  ماغ  الدِّ يف  أو  البدن  يف  كانت  سواء 
ها حمسوسة؛ فتفتقر إىل التَّعليم؛ وهلذا كان السند يف  واجلسمنّيات كلُّ
التعليم يف كلِّ علم أو صناعة يفتقر إىل مشاهري املعلِّمني فيها معترًبا 

)١( املوافقات )٥٦/١-٥٩(.
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عند كلِّ أهل أفق وجيل«)١(. 

ه من أستاذ يدرس عليه،  : »ال ُبدَّ للمتفقِّ ويقول اخلطيب البغداديُّ
وما  االجتهاد،  طرق  منه  ويتعّرف  إليه،  أشكل  ما  تفسري  يف  ويرجع 

يفّرق به بني الصّحة والفساد«)٢(.

م فيقول -وقيل  ويؤّكد أبو حنيفة  الوظيفة التوجيهيَّة للمعلِّ
له: يف املسجد حلقة ينظرون يف الفقه- فقال: »هلم رأس؟« قالوا: ال، 

قال: »ال يفقه هؤالء أبًدا«)٣(.

املمرسة وكثرة املالزمة  املَلكة بطول  تثبت  إنم  الشوكاين:  ويقول 
لشيوخ الفّن)٤(. 

ذلك  يف  ما  العلمء:  عن  العلم  تلقي  منافع  من  هنا  يعنينا  والذي 
من املمرسة املبارشة للفقه، وذلك أنَّ أخذ الفقه عن املعلم الرباينِّ ال 
م  م أن يعلِّ ينحرص يف الدراسة النظريَّة للفقه، بل من شأن ذلك املعلِّ

ا: ا تطبيقيًّ تلميذه تعليًم حيًّ

صالحة 	  وُقدوة  ُأسوة  فهو  وحاله،  وفعله  بقوله  م  ُيعلِّ فهو 
من  وغيره  أحمد  اإلمام  سيرة  في  جاء  وقد  للمؤتسين، 

)١( مقدمة ابن خلدون ص٣٩٨-٣٩٩، وانظر: بدائع السلك يف طبائع امللك )٣٣٦/٢(.
)٢( الفقيه واملتفقه )١٦٢/٢(.
)٣( الفقيه واملتفقه )١٦٣/٢(.

)٤( إرشاد الفحول ص٦٥٤.
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الهدي  منه  موا  ليتعلَّ أناس  حلقته  يحضر  كان  أنه  العلماء: 
من  عنهم  ينقلون  األئمة  أصحاب  وكان  والّسمت)١(، 
أفعالهم وسيرهم الحميدة مثل ما ينقلون عنهم من الفتاوى 

والمسائل، وكتب السير والتراجم نموذج لذلك. 

ه على المهارات الفقهيَّة بما يزاوله أمام 	  ب المتفقِّ وهو ُيدرِّ
واالستنباط  واالستدالل  المسائل  تصوير  من  مين  المتعلِّ
والترجيح، فيتلقى الطالب منه كيفية ذلك ويبصر خطوات 

سيره ووصوله إلى النتائج)٢(.

الطرق 	  فيه  يستعمل  نشًطا)٣(،  تعليًما  التالميذ  م  ُيعلِّ وهو 
كالمناقشة  لعقله،  والمثّقفة  الطالب  لفكر  المثيرة  التعليميَّة 

والسؤال والمناظرة. 

)١( انظر: مناقب اإلمام أمحد ص٢٨٨.
)٢( انظر: جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صالح العثيمني )٣٤٨/٢٦(، 

إصالح الفقيه ص١٨٥.
ُتعِمل  التي  التعليم  أساليب  به:  ُيراد  معارص،  تربوي  مصطلح  النشط:  التعليم   )٣(
العمل  املتعلم يف  يتم إال بإرشاك  الطالب، وذلك ال  الُعليا لدى  العقلية  املهارات 

ويف التفكري.
      ففي التعلم النشط يشارك الطلبة بأكثر من جمرد االستمع، ويقل الرتكيز عىل نقل 
املعلومات ويزداد عىل تنمية مهارات الطلبة، ويمرس الطلبة مهارات تفكري عليا، 
الطالب  جهود  لدعم  يتعداه  بل  املعلومات،  تقديم  عىل  دوره  يقترص  ال  فاملعلم 
أو  املعلم  يلقيه  ما  تلقي  عىل  دوره  يقترص  ال  والطالب  معها،  والتجاوب  للتعلم 
البنائية  النظرية  انظر:  نشط.  بشكل  املعاين  وبناء  التفكري  يزاول  لكن  عنه،  نسخه 

االجتمعية وتطبيقاهتا التدريسية يف املنهج ص٣٣.
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ج - إعامل الفكر يف التفّقه:

الفقه هو الفهم، والفهم ثمرة إعمل الفكر؛ فال فقه بال فكر.

ُينيس  قد  الكتب  العلم يف  تدوين  املتمثل يف  العلمي  الواقع  لكن 
م ملا  ل يف تلّقيه العلم من فقيه متفهِّ طالب العلم هذه احلقيقة، فيتحوَّ

يأخذ، إىل حامل فقٍه يغلب حفُظه متييَزه وفهَمه.

والتفكري يدخل العمل الفقهّي يف كلِّ جماالته؛ فال ُبدَّ من التفكري يف 
الوقائع،  تنزيل األحكام عىل  املسائل، ويف االستدالل هلا، ويف  ر  تصوُّ
م اجليِّد، فم أكثر ما  ه النابه- هو سبيل املعلِّ والتفكري -كم هو سبيل املتفقِّ
كان رسول اهلل خُيرج التعليم خمرج السؤال فيستثري فكر أصحابه بذلك.

احلديث  َكْتب  من  اإلكثار  أنَّ  »لُيعلم   : البغداديُّ اخلطيب  يقول 
وروايته ال يصري به الرجل فقيًها، وإنم يتفقه باستنباط معانيه، وإنعام 
التفكري فيه«، ثم روى عن مالك  قوله البَني أخته أيب بكر وإسمعيل 
ابني أيب أويس: »أراكم حتّبان هذا الشأن وتطلبانه« قاال: نعم. قال: »إن 

أحببتم أن تنتفعا به وينفع اهلل بكم، فأقاّل منه وتفّقها«)١(.

يف  اًل  متأمِّ يكون  أن  العلم  لطالب  »ينبغي  الزرنوجي:  ويقول 
الدقائق  تدرك  فإنم  ذلك؛  ويعتاد  العلوم،  دقائق  يف  األوقات  مجيع 

ل«)٢(. بالتأمُّ
)١( الفقيه واملتفقه )١٥٩/٢(. 

)٢( تعليم املتعلم طريق التعلم ص١٨.
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ث كاللة  م شيًئا ال يفهمه؛ فإنه يورِّ املتعلِّ أيًضا: »ال يكتب  يقول 
بع وُيذهب الفطنة ويضيع أوقاته، وينبغي أن جيتهد يف الفهم عن  الطَّ
ر وكثرة التَّكرار... وإذا هتاون يف الفهم ومل  ل والتفكُّ األستاذ، وبالتأمُّ

تني يعتاد ذلك؛ فال يفهم الكالم اليسري«)١(. ة أو مرَّ جيتهد مرَّ

د - املباحثة:

الفقه  ومسائل  النُّصوص  معاين  بحث  يف  االشرتاك  هي  املباحثة 
ق  يتحقَّ وبذلك  ها،  حلِّ عىل  للتعاون  اإلشكاالت  وإبداء  مها،  لتفهُّ

ه املمرسة املبارشة للفقه. للمتفقِّ

مل  إذا  فـ»العلم  رسوخه،  أسباب  أبلغ  من  العلم  يف  واملباحثة 
الوعاء ذهب رحيه،  إذا طال مكثه يف  به كاملسك  ُيذاكر  ُيستعمل ومل 
وكاملاء الصايف إذا طال مكثه نّشفته األوعية واهلواء وغرّيته، وذهبت 
ه، وتغريَّ رحيه وطعمه، وكالبئر حتفر فتجري فيها عني،  بأكثره أو بُِكلِّ
به  وعاش  ونفع  وكثر  هنًرا  صار  ينترش  حتى  طريق  له  حصل  فإن 
إذا مل  العلم  نفعه وربم غار، فكذلك  احليوان، وإن حبس وترك قلَّ 
كالنهر  صار  ونرشته  بالعلم  ذاكرت  وإذا  عنه،  يبحث  ومل  به  يذاكر 
ة لعارض زاد أخرى، وإن  اجلاري دائم النفع، غزير املاء، إن قلَّ مرَّ

ر وقًتا لعلة صفا يف ثاٍن، وحتيا به األرض والزرع واحليوان«)٢(. تكدَّ

)١( تعليم املتعلم ص١٧.
)٢( الفقيه واملتفقه )١٠/٢(.
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باملذاكرة  اجلمعة  يوم  خيّص)١(  أن  »أستحّب  اخلطيب:  يقول 
ألصحابه يف املسجد اجلامع، وإلقاء املسائل عليهم، ويأمرهم بالكالم 

فيها، واملناظرة عليها«)٢(.

إليها  حيتاج  التي  والدنيويَّة  الدينيَّة  العلوم  عّد  أن  -بعد  وقال 
يدرك  ولن  ذكرناه،  ما  مجيع  يف  النظر  املفتي:  رشط  »فمن  املفتي-: 
واملقاالت  النِّحل  أهل  مع  واالجتمع  جال  الرِّ بمالقاة  إال  ذلك 
ودرسها  الكتب  ومجع  هلم،  املذاكرة  وكثرة  ومساءلتهم،  املختلفة 

ودوام مطالعتها«)٣(.

: مذاكرة حاذق يف الفنِّ ساعًة أنفُع من املطالعة  وقال النوويُّ 
واحلفظ ساعات، بل أياًما!)٤(.

ويرصح ابن خلدون بأنَّ املحاورة يف العلم من أقرب طرق حتصيل 
املَلكة فيقول: »أيرس طرق هذه املَلكة: فتق الّلسان باملحاورة واملناظرة 
ل مرامها«، ثم عاب  يف املسائل العلميَّة، فهو الذي يقرب شأهنا وحيصِّ
»فتجد  فقال:  يتناظرون  وال  يتحاورون  ال  العلم  طالب  من  فئة 
طالب العلم منهم بعد ذهاب الكثري من أعمرهم يف مالزمة املجالس 
العلمّية سكوًتا ال ينطقون وال يفاوضون، وعنايتهم باحلفظ أكثر من 

)١( أي: الفقيه.
)٢( الفقيه واملتفقه )٢٧٤/٢(.
)٣( الفقيه واملتفقه )٣٣٤/٢(.

)٤( رشح صحيح مسلم )٤٨/١(.
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ف يف العلم والتعليم،  احلاجة؛ فال حيصلون عىل طائل من مَلكة الترصُّ
ثم بعد حتصيل من يرى منهم أنه قد حّصل تد مَلكته قارصة يف علمه 
التعليم  القصور إال من قبل  أتاهم  م، وما  أو علَّ ناظر  أو  إن فاوض 
وانقطاع سنده، وإال فحفظهم أبلغ من حفظ سواهم لشّدة عنايتهم 

به، وظّنهم أّنه املقصود من املَلكة العلميَّة، وليس كذلك«)١(.

ويبلغ الشيخ زكريا األنصاري يف تأكيد مكانة املذاكرة أن جعلها 
»أن  م:  التعلُّ رشوط  من  السابع  فيقول:  م،  التعلُّ رشوط  من  رشًطا 
ُيذاكر به األقران واألنظار طلًبا للتحقيق ال للمغالبة بل للمعاونة عىل 

اإلفادة واالستفادة«)٢(.

ن  يمرِّ أن  للمعلم  ينبغي  السعدي:  الرمحن  عبد  الشيخ  ويقول 
ومآخذها،  حكمتها  وبيان  املسائل،  وتصوير  املباحثة  عىل  الطالب 
ومن أي األصول الرشعية أخذت، فإنَّ معرفة األصول والضوابط 
َور من أنفع طرق التعليم، وكذلك ينبغي له  واعتبارها باملسائل والصُّ

أن يوقظ فهمه بكثرة البحث والسؤال واجلواب)٣(.

م  املعلِّ يفتح  أن  املطلوب)٤(:  هذا  عىل  يعني  ومما  ويقول: 
للمتعلِّمني باب املناظرة يف املسائل واالحتجاج، وأن يكون القصد 

)١( مقدمة ابن خلدون ص٤٠٠.
)٢( اللؤلؤ النظيم يف روم التعلم والتعليم ص٦.

)٣( املعني عىل حتصيل آداب العلم وأخالق املتعلمني ص٣٠، بترصف يسري.
نه، والبعد عن التعصب.  )٤( يعني: الرجوع إىل الصواب عند تبيُّ
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واحًدا، وهو اتباع ما رجحته األدلَّة، فإنه إذا جعل هذا األمر نصب 
عينيه وأعينهم تنورت األفكار وعرفت املآخذ والرباهني، واُتبعت 

احلقائق)١(.

جل من أهل العلم إذا لقي من  وقد قال مجاعة من العلمء: كان الرَّ
م منه، وإذا لقي من هو  هو فوقه يف العلم فهو يوم غنيمته، سأله وتعلَّ
مه وتواضع له، وإذا لقي من هو مثله يف العلم ذاكره  دونه يف العلم علَّ

ودارسه)٢(.

تدريسهم سمة  برز يف  الذين  الفقهاء  مة  مقدِّ وأبو حنيفة  يف 
أيب  أصحاب  كان  قال:  زياد  بن  احلسن  روى  واملباحثة،  املحاورة 
يقوم  كدام  بن  مسعر  وكان  املسجد،  ناحية  يف  إليه  جيتمعون  حنيفة 
له  سائل  بني  ما  حنيفة  أيب  أصحاب  فكان  أخرى،  ناحية  يف  يصيل 
ومناظر، وكانوا يرفعون أصواهتم حتى يسكنون لكثرة ما حيتّج هلم؛ 
لعظيم  األصوات  هذه  به  اهلل  ن  ُيسكِّ رجاًل  إن  يقول:  مسعر  فكان 

الشأن يف اإلسالم)٣(.

)١( املعني عىل حتصيل آداب العلم وأخالق املتعلمني ص٥١، بترصف يسري.
الفاصل ص٢٠٦،  الرمحن بن مهدي. املحدث  الكلمة عن عبد  )٢( رويت هذه 
سري أعالم النبالء )٢٠٣/٩(، وعن أيب حازم. انظر: اجلامع ألخالق الراوي 
األدباء  معجم  انظر:  أمحد.  بن  اخلليل  وعن   ،)٤١٥/٢( السامع  وآداب 

.)١٢٦٤/٣(
)٣( انظر: مناقب اإلمام األعظم ص٣٦.
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وقال سفيان بن عيينة: مررت بأيب حنيفة يف املسجد، وإذا أصحابه 
حوله قد ارتفعت أصواهتم، فقلت: أال تنهاهم عن رفع الصوت يف 

هون إال هبذا)١(. املسجد؟ قال: دعهم؛ فإهنم ال يتفقَّ

جواب  يف  حنيفة  أيب  عند  خيتلفون  كانوا  عمرو:  بن  أسد  وقال 
املسألة، فيأيت هذا بجواب، وهذا بجواب، ثم يرفعوهنا إليه ويسألونه 
عنها، فيأيت اجلواب من َكَثب، وكانوا يقيمون يف املسألة ثالثة أيام ثم 

يكتبوهنا يف الديوان)٢(.

ه هبا ال للتقليد: هـ - النظر يف أقوال الفقهاء وكتبهم للتفقُّ

التطبيقات  عىل  ه  املتفقِّ يوقف  الفقهاء  كتب  يف  بالنَّظر  التفّقه 
الصحيحة للقواعد، فريى كيف يستدلُّ الفقهاء، وكيف جيمعون بني 
األدلَّة، وكيف يطبِّقون األحكام الُكليَّة عىل الواقعات، وذلك أمر ال 
تلك  مرور  وبكثرة  الفقه،  أصول  لقواعد  النظرية  املعرفة  عنه  تغني 
ه مَلكات االستدالل واالستنباط  املسائل والفروع ترسخ لدى املتفقِّ

والتخريج.

: »ليس يكفي يف حصول املَلكة عىل يشء  ولذا قال الزركيشُّ 
فه، بل ال ُبدَّ مع ذلك من االرتياض يف مبارشته، فلذلك إنم تصري  تَعـرُّ

)١( مناقب اإلمام أيب حنيفة وصاحبيه ص٣٥.
)٢( حسن التقايض ص١٢.
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للفقيه مَلكة االحتجاج واستنباط املسائل أن يرتاض يف أقوال العلمء 
وما أَتوا به يف كتبهم، وربم أغناه ذلك عن العناء يف مسائل كثرية«)١(.

عاملًا  كان  إذا  فقال:  الرجل؟  يفتي  متى   : املبارك  وقيل البن 
باألثر، بصرًيا بالرأي)٢(.

ه هبذا املسلك من مسالك املَلكة أرشد الفقهاُء  ولعظيم انتفاع املتفقِّ
، وقد كان  إليه كثرًيا، ومن أمجل تلك الكلمت كلمة اإلمام مالك 
ينهى عن كتابة فتاويه، فُسئِل: ماذا نصنع؟ فقال: »حتفظون وتفهمون 

حتى تستنري قلوبكم، ثم ال حتتاجون إىل الكتاب«)٣(.

النظر يف كالم  وهي كلمة بليغة، بنّي فيها اإلمام أنَّ الغرض من 
الفقه ومعرفة  املعرّب هبا عن فهم أسلوب  القلوب،  إنارة  الفقهاء هو 

طريق الوصول إىل األحكام.

ولفقيه األندلس الكبري أبو عمر بن عبد الرّب  كلمة يوافق فيها 
، يقول فيها: »من اقترص عىل علم إمام واحد وَحِفظ  كالم مالك 
نن ووقف عىل غرضه ومقصده يف الفتوى حصل  ما كان عنده من السُّ
عىل نصيب من العلم وافر، وحظٍّ منه حسن صالح، فمن قنع هبذا 
اكتفى، والكفاية غري الغنى... ومن طلب اإلمامة يف الدين، وأحبَّ 

)١( البحر املحيط )٢٦٦/٨(.
)٢( جامع بيان العلم وفضله )٤٧/٢(.

)٣( املوافقات )٥١/٤(.
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الصحابة  أقاويل  يف  نظر  الفتيا،  هلم  جاز  الذين  سبيل  يسلك  أن 
ة يف الفقه إن قدر عىل ذلك... فمن أحبَّ االقتصار  والتابعني واألئمَّ
أحبَّ  وإن  واهتدى،  اهلل  شاء  إن  اكتفى  احلجاز  علمء  أقاويل  عىل 
اإلرشاف عىل مذاهب الفقهاء متقّدمهم ومتأّخرهم باحلجاز والعراق 
نن وما اختلفوا يف تثبيته  وأحبَّ الوقوف عىل ما أخذوا وتركوا من السُّ
نَّة، كان ذلك له مباًحا ووجًها حمموًدا، إْن  وتأويله من الكتاب والسُّ
ووصل  رفيعة  درجة  نال  التخليط،  من  وسلم  علم  ما  وضبط  فهم 
حيصل  وهبذا  لع،  اطَّ ما  فهم  إذا  ونبل  واتَّسع  العلم،  من  جسيم  إىل 
قه اهلل وصرب عىل هذا الشأن واستحىل مرارته واحتمل  سوخ ملن وفَّ الرُّ

ضيق املعيشة فيه...

ُعني  من  أنَّ  واعلم  هبا،  والعناية  األصول  حفَظ  أخي  يا  فعليك 
أقاويل  يف  ونظر  القرآن،  يف  املنصوصة  واألحكام  نن  السُّ بحفظ 
النَّظر،  لطرائق  ومفتاًحا  اجتهاده،  عىل  له  عوًنا  فجعلها  الفقهاء 
تقليد  منهم  أحًدا  د  يقلِّ ومل  للمعاين،  املحتملة  نن  السُّ جلمل  وتفسرًيا 
نن التي جيب االنقياد إليها عىل كلِّ حال دون نظر، ومل ُيِرح نفسه  السُّ
نن وتدبُّرها، واقتدى هبم يف  مما أخذ به العلمء أنفسهم من حفظ السُّ
م والنَّظر، وشكر هلم سعيهم فيم أفادوه ونبَّهوا عليه،  البحث والتفهُّ
الزلل  ئهم من  يربِّ أقواهلم، ومل  أكثر  الذي هو  ومحدهم عىل صواهبم 
ك بم عليه السلف  ئوا أنفسهم منه، فهذا هو الّطالب املتمسِّ كم مل يربِّ
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  نبيِّه  لُسنَّة  ه، واملعاين لرشده، واملتَّبع  الصالح، وهو املصيب حلظِّ
.)١(» وهدي صحابته 

: »ومن هنا يتبنيَّ الفرق  ويف هذا الباب أيًضا يقول ابن القيِّم 
واالستضاءة  بفهمه  االستعانة  وبني  قال  ما  كلِّ  يف  العامل  تقليد  بني 
ل يأخذ قوله من غري نظر فيه وال طلب لدليله من  بنور علمه، فاألوَّ
ده  يقلِّ عنقه  يف  يلقيه  الذي  كاحلبل  ذلك  جيعل  بل  نَّة،  والسُّ الكتاب 
به، ولذلك ُسّمي تقليًدا، بخالف من استعان بفهمه واستضاء بنور 
سول صلوات اهلل وسالمه عليه، فإنه جيعلهم  علمه يف الوصول إىل الرَّ
ل، فإذا وصل إليه استغنى بداللته عن  بمنزلة الدليل إىل الدليل األوَّ
االستدالل بغريه، فمن استدلَّ بالنجم عىل القبلة فإنَّه إذا شاهدها مل 

يبَق الستدالله بالنجم معنى«)٢(.

هي  العلوم  تدوين  من  الغاية  بأنَّ  عاشور  بن  الطاهر  ويرصح 
األفكار  لرتقية  إال  نت  ُدوِّ ما  »العلوم  فيقول:  فيها  املَلكات  تكوين 
أن  ينبغي  ذلك  العلم من  يفيده  ما  وبمقدار  العقول،  مرائي  وصقل 
يزاد يف اعتباره، فم القصد من كلِّ علم إال إجياد املَلكة التي استخدم 
العلم سجيَّة  بتعليمت  العمل  يصري  أن  باملَلكة:  ونعني  إلصالحها، 

م ال حيتاج معها إىل مشايعة القواعد إياه«)٣(. للمتعلِّ

)١( جامع بيان العلم وفضله )١٦٩/٢-١٧٣(.
)٢( الروح ص٣٥٦.

)٣( أليس الصبح بقريب ص١٥٧.
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هي  هل  الفقه  فروع  معرفة  يف  خالًفا  يذكرون  واألصولّيون 
هذه  ألنَّ  برشط؛  ليست  أهنا  بينهم:  واملشهور  للمجتهد؟  رشط 
وجود  عىل  م  متقدِّ فاجتهادهم  املجتهدين؛  استنباط  من  الفروع 
لكنَّ  لالجتهاد)١(،  رشًطا  معرفتها  تكون  أن  فيمتنع  الفروع،  تلك 
الفروع وإن مل تكن رشًطا لالجتهاد  ينّبه عىل أنَّ معرفة  الغزايل  
الفقه  تفاريع  إىل  حُيتاج  »كيف  فيقول:  عليه،  ب  للتدرُّ الوسيلة  فهي 
وهذه التفاريع يولِّدها املجتهدون وحيكمون فيها بعد حيازة منصب 
ُم االجتهاد  االجتهاد، فكيف تكون رشًطا يف منصب االجتهاد وتقدُّ
عليها رشط؟ نعم، إنَّم حيصل منصب االجتهاد يف زماننا بممرسته، 
الطريق يف زمان  الزمان، ومل يكن  ربة يف هذا  الدُّ فهو طريق حتصيل 

الصحابة ذلك، ويمكن اآلن سلوك طريق الصحابة أيًضا«)٢(.

رجع  والتي  الضعيفة،  األقوال  مصنَّفاهتم  يف  الفقهاء  ن  دوَّ وهلذا 
عنها أصحاهبا، وهي ليست مما ُيفتى به أو ُيعمل به، لكنهم قصدوا 
النظر؛  يف  ومآخذهم  الفقهاء  مسالك  بيان  ذلك-  من  قصدوا  -فيم 

تفقيًها للناظر وتبصرًيا له بطرق االجتهاد)٣(.

)١( انظر: البحر املحيط )٢٠٥/٦(، مجع اجلوامع مع حاشية البناين )٣٨٥/٢(، صفة 
رشح   ،)٣٨٦٩/٨( التحرير  رشح  التحبري  ص١٦،  واملستفتي  واملفتي  الفتوى 

الكوكب املنري )٤٦٧/٤(، إرشاد الفحول ص٦٥٥.
)٢( املستصفى )٣٨٨/٢(.

وانظر: االجتهاد يف الرشيعة اإلسالمية ص٥٤.
)٣( انظر: املحصول )٧١/٦(، رشح خمترص الروضة )٦٢٦/٣(، املدخل إىل مذهب 

اإلمام أمحد ص١٩٩.
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ع مصادر العلم: و - تنوُّ

يعرف  مل  من  العلمء:  من  مجاعة  قال  املعرفة  مصادر  تنوع  ألمهية 
االختالف مل يشّم أنفه الفقه! أو: فال تعّدوه عالـًم)١(، ووضح الشاطبيُّ 
وابن السبكّي أنَّ معرفة اخلالف التي يكون هبا املرء فقيًها: هي معرفة 
د حفظها، يقول ابن السبكّي: »ال  مآخذ األقوال وسبب اختالفها، ال جمرَّ
ن الفقيه أمر ما نحكيه من غرائب الوجوه وشواّذ األقوال وعجائب  هُيوِّ
املضّيع  هو  هذا  أنَّ  فليعلم  الفتيا.  عليه  ما  املرء  حْسُب  قائاًل:  اخلالف 
إذا مل يعرف علم  املرء  الفتيا، فإن  للفقيه، أعني االقتصار عىل ما عليه 
اخلالف واملأخذ ال يكون فقيًها إىل أن يلج اجلمل يف سمِّ اخلياط، وإنم 
يكون رجاًل ناقاًل نقاًل خمبًَّطا، حامل فقه إىل غريه ال قدرة له عىل تريج 
حادث بموجود، وال قياس مستقبل بحارض، وال إحلاق شاهد بغائب، 

وما أرسع اخلطأ إليه وأكثر تزاحم الغلط عليه، وأبعد الفقه لديه«)٢(.

: »فمن رشط املفتي النظر يف مجيع  ويقول اخلطيب البغداديُّ 
ما ذكرناه، ولن يدرك ذلك إال بمالقاة الرجال، واالجتمع مع أهل 
ومجع  هلم،  املذاكرة  وكثرة  ومساءلتهم  املختلفة،  واملقاالت  النِّحل 

الكتب ودرسها ودوام مطالعتها«)٣(.

الرازي.  اهلل  عبيد  بن  أيب عروبة وهشام  بن  قتادة وسعيد  املقالة عن  )١( رويت هذه 
انظر: جامع بيان العلم وفضله )٤٦/٢(.

)٢( طبقات الشافعية الكربى )٣١٩/١(، وانظر: املوافقات )٨٩/٤(.
)٣( الفقيه واملتفقه )٣٣٤/٢(.
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بل يعّد الشافعيُّ  من رشوط املجتهد: أاّل »يمتنع من االستمع 
ممن خالفه؛ ألنَّه قد يتنبه باالستمع لرتك الغفلة، ويزداد به تثبيًتا فيم 
بلوغ غاية جهده، واإلنصاف  الصواب، وعليه يف ذلك  اعتقده من 
وال  يرتك،  ما  وترك  يقول،  ما  قال  أين  من  يعرف  حتى  نفسه،  من 
يكون بم قال أعنى منه بم خالفه، حتى يعرف فضل ما يصري إليه عىل 

ما يرتك«)١(.

ية للمَلكة أنَّه: م من الثمرات املنمِّ ففي تنوع مصادر التعلُّ

م مجال االنتفاع بعلم العلماء:	  ع للمتعلِّ يوسِّ

وذلك أنَّ يف كلِّ كتاب ولكلِّ شيخ ويف كلِّ مذهب مزايا ال ُتلفى 
ق من تلك املحاسن،  يف غريه، ففي توسعة نطاق االطالع مجٌع ملا تفرَّ
ه من أن خيتار من طرق العلم أقومها، ويف ذلك  ن املتفقِّ وبذلك يتمكَّ
نمء للمَلكة ال يكون للمقترص عىل وجه واحد وشيخ واحد، وأيًضا 
فـ»البرش يأخذون معارفهم وأخالقهم وما ينتحلون به من املذاهب 
باملبارشة،  تارة علًم وتعليًم وإلقاء، وتارة حماكاة وتلقيًنا  والفضائل: 
استحكاًما  أشّد  والّتلقني  املبارشة  عن  املَلكات  حصول  أّن  إاّل 
املَلكات  حصول  يكون  الّشيوخ  كثرة  قدر  فعىل  رسوًخا؛  وأقوى 

ورسوخها«)٢(.

)١( الرسالة ص٥١٠-٥١١.
)٢( مقدمة ابن خلدون ص٤٩٧.



93

شروط اكتساب المَلكة الفقهيَّة

ه مَلكات ومهارات عقليَّة ال ُتستثار إاّل 	  أنَّه ُيعمل لدى المتفقِّ
به.

ر،  والتصوُّ الفهم  كمهارات  رأيه،  ويستدُّ  فكره  يقوى  وبذلك 
والنقد،  األدلة،  ومتحيص  واحلقيقة،  الرأي  بني  والتمييز  والتحليل، 
والدفاع عن القول، وجودة التعبري، واستحضار املعلومات، وحسن 

االستفادة منها.

وهو إىل هذا حيفز قدرات الفقيه ويستنهضها إىل مستوى مل تُكن 
بالغته، ويف هذا يقول ابن حزم: »لقد انتفعت بَِمْحك)١( أهل اجلهل 
د طبعي، واحتدم خاطري، ومحي فكري،  منفعة عظيمة، وهي أنه َتوقَّ
ولوال  املنفعة،  عظيمة  تواليف  إىل  سبًبا  ذلك  فكان  نشاطي،  وهتيج 
استثارهم ساكني واقتداحهم كامني، ما انبعثت لتلك التواليف«)٢(.

ب على أنواع من األخالق العلميَّة ال ُتمارس إال 	  وهو ُيدرِّ
عند لقاء المخالِف.

الفهم، وكخلق اإلنصاف واالستجابة  كحسن االستمع وحسن 
، وضبط النفس، وترك استصغار املخالف، وطرح اإلعجاب  للحقِّ

بالرأي.

)١( املحك: الِلجاج واملخاصمة. انظر: الصحاح )١٦٠٧/٤(.
)٢( األخالق والسري ص٦٣.



المختصر في صناعة المَلكة الفقهيَّة

9٤

د األوجه واالحتماالت والخيارات:	  م إلى تعدُّ أنَّه ينبِّه المتعلِّ

وهو ما ُيعربَّ عنه بـ)سعة األفق(، وذلك باٌب من الفقه، كم قال أبو 
الدرداء : »لن تفقه كلَّ الفقه حتى ترى للقرآن وجوًها كثرية«)١(، 
إىل  والوصول  التحقيق  يف  اجلهد  بذل  إىل  املرء  ز  حُيفِّ اإلدراك  وهذا 
أيوب  قال  كم  الفتوى؛  يف  والتثبت  ل  التمهُّ إىل  ويدعوه  الصواب، 
علًم  هم  أقلُّ الفتيا  عىل  الناس  أجرس  عيينة:  بن  وسفيان  السختياين 
باختالف  أعلمهم  الفتيا  عن  الناس  وأمسك  العلمء،  باختالف 
واحلكم  األقوال  تناول  يف  االعتدال  ُيكسب  أيًضا  وهو  العلمء)٢(، 
القطعيَّة  توهم  املرء  عن  ويرفع   ، ظنيٌّ هو  ما  بظنيَّة  فُيشعر  عليها، 
ة التعصب للقول وسوء الظنِّ  حيث ال قطع، وينفي عن صاحبه معرَّ

باملخالف)٣(.

 	: أنَّه مدعاة إلى التحقيق العلميِّ

نتيجة طَبعيَّة ملخالطة  املذاهب واالستدالل هلا، وهذه  بتمحيص 
ض لنقدهم، فال خيفى أنَّ ذلك يكشف لإلنسان ما  املخالفني والتعرُّ

)١( جامع بيان العلم وفضله )٤٥/٢(، وفيه أن محاد بن سلمة -الراوي- قال أليوب 
أيوب  قال: فسكت  للقرآن وجوًها كثرية(؟  ترى  قوله )حتى  أرأيت  السختياين: 

يتفكر. قلت: أهو أن يرى له وجوًها فيهاب اإلقدام عليه؟ قال: هذا هو.
)٢( جامع بيان العلم وفضله )٤٦/٢(.

)٣( انظر: أمهية تدريس فقه القضايا املعارصة، ضمن السجل العلمي لندوة تدريس 
فقه القضايا املعارصة يف اجلامعات السعودية )٢٣٥/١(.
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عف فيتداركها  لديه وما لدى شيوخه وأهل طائفته من مواطن الضَّ
باإلصالح، بخالف العيش يف البيئة ذات املذهب الواحد، فهي داعية 
السختياين  أيوب  قول  إليه  يشري  ما  وهذا  باحلال،  ضا  والرِّ للسكون 
وقول  غريه«)١(،  تالس  حتى  معلِّمك  خطأ  تعرف  ال  »إنك  أيًضا: 
باختالف  عاملًا  يكون  حتى  الناس  يفتي  أن  ألحد  ينبغي  »ال  عطاء: 
الناس؛ فإنَّه إن مل يكن كذلك ردَّ من العلم ما هو أوثق من الذي يف 

يده«)٢(.

وشواهد ذلك يف تاريخ الفقه اإلسالميِّ ظاهرة، فقد كان اللتقاء 
م الفقه تأصياًل وتصحيًحا وتفريًعا،  الفقهاء واملذاهب أثر كبري يف تقدُّ
املذهب  أصحاب  حال  تفاوت  يف  يظهر  املعرفة  مصدر  ع  تنوُّ إنَّ  بل 
كان  فقد  املغرب،  ويف  بغداد  يف  املالكّيني  شأن  هو  كم  الواحد، 
م يف الفقه عىل نظرائهم يف املغرب، وال يعزى  للعراقيني فضل التقدُّ
هذا الفضل إال ملخالطتهم أرباب املذاهب ومبادلتهم إياهم الفائدة، 
وما يلجئهم إليه ذلك من االستدالل والتمحيص والرّد عىل املخالف 
العون عىل حترير أصول  فكان يف ذلك من  املناظرة،  س عىل  والتمرُّ

املذهب وأدلته ما مل يتوافر مثله ألهل املغرب)٣(.

)١( جامع بيان العلم وفضله )٩٩/١(.

)٢( جامع بيان العلم وفضله )٤٦/٢(.
طاهر  بن  احلبيب  املحقق:  مقدمة  اخلالف،  مسائل  نكت  عىل  اإلرشاف  انظر:   )٣(

ص٢٦-٦٦، ترتيب املدارك )٤٦/٧-٤٧، ٢٤٧-٢٤٨(.
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ع مصادر العلم رشًطا مهمًّ  وبعد، فتجدر اإلشارة هنا إىل أنَّ لتنوُّ
ع يف طور  المة من رضره، هو أاّل يكون هذا التنوُّ لتحصيل فائدته والسَّ
التأسيس، فاملختار عند العلمء يف مرحلة التأسيس العلميِّ االقتصار 
ملا  وذلك  الواحد)١(؛  واملعلم  الواحد  والكتاب  الواحد  القول  عىل 
أو  األساليب  اختالف  من  غالًبا  املرحلة  هذه  يف  ع  التنوُّ إليه  يؤّدي 

اختالف الرتجيح واالختيار املؤّدي غالًبا إىل احلرية.

ز - التعليم:

تعليم العلم من أسباب اكتساب مَلكة الفقه؛ ولذا أرشد العلمء 
م الناس ثواًبا فعلمهم  : »إن مل تعلِّ إليه كثرًيا، فقال اخلليل بن أمحد 

لتدرس بتعليمهم علمك«)٢(.

وكان الفقيه أبو إسحاق بن فتوح الغرناطي )املتوىف سنة ٨٦٧ه( 
ملا  التدريس؛  إال وظيفة  لرتكتها،  الوظائف  استغنيُت عن  لو  يقول: 

فيها من االنتفاع بمذاكرة الطلبة)٣(.

عن  ويعرب  لسائله،  يمتنُّ  السعدي  الرمحن  عبد  الشيخ  وكان 
انتفاعه بم يرد إليه من أسئلة فيقول: »ونحن ممنونون يف كلِّ ما يقع 

)١( انظر: إحياء علوم الدين )١٩٠/١(، تذكرة السامع واملتكلم ص١٧١، مقدمة ابن 
خلدون ص٤٩٠، أبجد العلوم )١٢٥/١(.

)٢( جامع بيان العلم وفضله )٩٠/١(.
)٣( روضة األعالم بمنزلة العربية من علوم اإلسالم )٩١٥/٢(.
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ا قد تصري سبًبا لبحث أمور مل تطر عىل البال  لكم من إشكاالت؛ ألهنَّ
ومراجعة حماهّلا، وهذا من طرق العلم؛ فال حترمونا ذلك«)١(.

وحتقيقها  املسائل  حترير  إىل  م  املعلِّ ُتلجئ  التعليم  موقف  فطبيعة 
والوقوف عىل مشكالهتا وإدراك تفاصيلها وازدياد التبرصُّ فيها، فكم 
من مسألة يرى املرء أنَّه قد أحاط هبا خرًبا فإذا ما واجهها يف صورة 
استفتاء أدرك من أغوارها وما يالبسها ما مل يكن يف حسبانه، ودفعه 
فأسئلة  التدريس،  يف  الشأن  وكذلك  البحث،  يف  ق  التعمُّ إىل  ذلك 
َأهُبا باملراجعة  املتعلِّمني قد تنبِّه املعلم إىل مواضع الضعف يف علمه فرَيْ
السؤال؛  تقريع  أمحد: »ال تزع من  بن  اخلليل  قال  كم  والتصحيح، 
ث  فإنه ينبِّهك إىل علم ما مل تعلم«)٢(، وذلك مما يرتقي باملَلكة ويورِّ
سوخ، وال سيَّم عند األخذ بالقول بوجوب تديد االجتهاد عند  الرُّ

ر النازلة. تكرُّ

تنقصه  واملال  اإلنفاق،  عىل  يزكو  »العلم   : عيلٌّ  قال  وقد 
وأنفق  للناس  علمه  بذل  م  كلَّ »العامل   : القيِّم  ابن  وقال  النفقة«، 
بتعليمه  فيكتسب  وظهوًرا،  ة  وقوَّ كثرة  فازداد  ينابيعه  رت  تفجَّ منه 
مه، وحيصل له به علم ما مل يكن عنده، وربم تكون املسألة  حفظ ما علَّ
م هبا  تكلَّ فإذا  نفسه غري مكشوفة وال خارجة من حيِّز اإلشكال  يف 

)١( املعني عىل حتصيل آداب العلم وأخالق املتعلمني ص٣٥.
)٢( جامع بيان العلم وفضله )٩٠/١(.
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مها اتَّضحت له وأضاءت وانفتح له منها علوم ُأَخر، وأيًضا فإنَّ  وعلَّ
م اخللق من جهالتهم جزاه اهلل بأن  اجلزاء من جنس العمل، فكم علَّ
مه من جهالته، كم يف صحيح مسلم من حديث عياض بن محار  علَّ
َأنفق ُأنفق  أنَّه قال يف حديث طويل: »وإنَّ اهلل قال يل:    عن النبيِّ 
بتنبيهه وإشارته  وإما  بلفظه  إما  العلم  نفقة  يتناول  عليك«)١(، وهذا 

وفحواه«)٢(.

ح - البحث والتأليف:

جيتمع  ملا  للمَلكة،  إكساًبا  الوسائل  أفضل  من  والتأليف  البحث 
يف  فالبحث  غريه،  يف  جيتمع  ال  مما  الفقهيَّة  املمرسة  أنواع  من  فيه 
بمواضع  الشعور  -وهو  واالستشكال  استشكال،  عن  ناشئ  مبدئه 
الفهم  مَلكة  أحد مظاهر  إىل حترير-  التي حتتاج  الغموض  أو  اخللل 
وحتريره،  البحث  موضوع  ر  تصوُّ أيًضا  يستلزم  والبحث  ر،  والتصوُّ
ُر الصحيح والدقيق إحدى املَلكات، ثم تتّبع الباحث أطراف  والتصوُّ
املسألة يكسبه مَلكة وخربة يف الرجوع إىل الكتب معرفًة هبا وبرتتيبها 
عىل  الباحث  ووقوف  أخرى،  ملكة  وهي  فيها،  املسائل  وبمواضع 
من  مزيٍد  إىل  سبق-  -كم  يدفعه  وهذا  نظره،  يوسع  املختلفة  اآلراء 
االجتهاد يف التحّري واالبتعاد عن املجازفة، واالعتدال يف احلكم بني 

)١( برقم )٢٨٦٥(.
)٢( مفتاح دار السعادة )١٨٤/١(.
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ه بمسالك العلمء وطرقهم يف االجتهاد. اآلراء املخالفة، كم يبرصِّ

عنها،  غنى  ال  علميَّة  وآداًبا  أخالًقا  ُيكسب  ذلك-  -إىل  وهو 
ب، واّتباع  مثل اعتياد األناة والتثبُّت، واإلنصاف والبعد عن التعصُّ

ة والبعد عن املجازفة يف القول. الدليل، والدقَّ

هلذا ولغريه كان البحث والتأليف سبياًل قويًم نحو اكتساب مَلكة 
به)١(،  العلميَّة  املَلكة  وصقل  سلوكه  عىل  العلمء  حثَّ  وهلذا  الفقه، 
ي النفس، ويثبِّت احلفظ، وُيذكي  فاخلطيب البغداديُّ يقول: »إنَّه يقوِّ
ويكشف  البيان،  وجُييد  اللِّسان،  ويبسط  بع،  الطَّ ويشحذ  القلب، 

املشتبه، ويوضح امللتبس«)٢(.

ومما قيل أيًضا: استعمل القلم أجدر أن حيّض الذهن عىل تصحيح 
الكتاب من استعمل اللِّسان يف تصحيح الكالم)٣(.

: »حيصل العلم بثالثة أشياء: ويقول ابن هبرية 

م بالعربية دعاه ذلك إىل  أحدها: العمل به، فإنَّ من كلَّف نفسه التكلُّ
م. حفظ النَّحو، ومن سأل عن املشكالت ليعمل فيها بمقتىض الرشع تعلَّ

م الناس كان أدعى إىل تعليمه. والثاين: التعليم، فإنه إذا علَّ

)١( انظر: تذكرة السامع واملتكلم ص٦١، التعريف بآداب التأليف ص٢٠-٢٢.
)٢( اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع )٤٢٢/٢(.

)٣( التعريف بآداب التأليف ص٢٦.



المختصر في صناعة المَلكة الفقهيَّة

١٠٠

من  يتمكن  وال  البحث،  إىل  خُيرجه  فإنه  التصنيف،  الثالث: 
التصنيف من مل يدرك غور ذلك العلم الذي صنف فيه«)١(.

: »اعلم أنَّ كمل رتبة االجتهاد يتوقف عىل  ويقول السبكيُّ 
ثالثة أشياء:

كالعربيَّة  الذهن،  هبا  ب  يتهذَّ التي  العلوم  يف  التأليف  أحدها: 
وأصول الفقه وما حُيتاج إليه من العلوم العقليَّة يف صيانة الذهن عن 

اخلطأ، بحيث تصري هذه العلوم مَلكة الشخص«)٢(.

ل له، فبه  : »ينبغي أن يعتني بالتصنيف إذا تأهَّ ويقول النوويُّ 
كثرة  إىل  ه  يضطرُّ ألنَّه  معه؛  ويثبت  ودقائقه  العلم  حقائق  عىل  لع  يطَّ
الع عىل خمتِلف كالم  التفتيش واملطالعة والتحقيق واملراجعة واالطِّ
ة ومتِّفقه، وواضحه من مشكله، وصحيحه من ضعيفه... وبه  األئمَّ

ق بصفة املجتهد«)٣(. يتَّصف املحقِّ

والنوويُّ  ذاته ممن ظهر يف سريته استعمل التأليف...، يقول 
ل للنظر والتحصيل رأى من املسارعة إىل  : إنه »ملا تأهَّ عنه اإلسنويُّ
اخلريات أن جعل ما حيصله ويقف عليه تصنيًفا، ينتفع به الناظر فيه، 
فجعل تصنيفه حتصياًل، وحتصيله تصنيًفا...، ولوال ذلك مل يتيرسَّ له 

)١( ذيل طبقات احلنابلة )١٥٦/٢(.

)٢( اإلهباج يف رشح املنهاج )٨/١(.
)٣( املجموع )٧١/١(.
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ابن  وهو  لالشتغال  دمشق  دخل  فإنَّه    ، تيرسَّ ما  التصانيف  من 
ا وأربعني«)١(. ثمين عرشة سنة، ومات ومل يستكمل ستًّ

ط - املناظرة:

إىل  والوصول  احلقِّ  بيان  األوىل:  وفائدهتا  املناظرة  مقصود 
متها: »تذليل طرق  الصواب، لكن هلا مقاصد وفوائد أخرى، يف مقدِّ
منها،  واستنباطها  األدلَّة  من  األحكام  استثمر  عىل  ة  والقوَّ االجتهاد 
وشحذ اخلاطر وتنبيه املستمعني عىل مدارك األحكام ومآخذها«)٢(، 
مالحاة)٣(  »رأيت  قوله:  العزيز   عبد  بن  عمر  عن  جاء  ولذا 
الرجال  الحى  أحًدا  رأيت  »ما  وقال:  أللباهبم«)٤(،  تلقيًحا  الرجال 

إال أخذ بجوامع الكلم«)٥(.

عنه،  به  الشُّ ودفع  له  واالستدالل  القول  بتقرير  يقوم  فاملناظر 
ويستمع إىل قول صاحبه فيلتزم قبول ما فيه من صواب، وإبطال ما 
ومتّرن  الذهن،  لُقوى  إعمٌل  ذلك  ضمن  ويف  بالدليل،  خطأ  من  فيه 

)١( املهمت يف رشح الروضة والرافعي )٩٩/١(.
)٢( اإلحكام لآلمدي )٢٣٢/٤(.

 ،)٢٤٢/١٥( العرب  لسان  انظر:  واملشامتة.  واملخاصمة،  املنازعة  املالحاة:   )٣(
الصحاح )٢٤٨١/٦(.

واملقصود هنا -كم قال حييى بن مزين )راوي اخلرب(-: يريد باملالحاة هاهنا املخاوضة 
واملراجعة عىل وجه التعليم والتفهم واملذاكرة واملدارسة.

)٤( جامع بيان العلم وفضله )١٠٨/٢(.
)٥( املرجع السابق، املوضع السابق.
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ر واالستحضار، واالنتقال من  عىل فنوٍن من الفقه، من رسعة التصوُّ
صوابه،  من  خطئه  ومتييز  اخلصم  كالم  وحتليل  املدلول،  إىل  الدليل 
ًضا للنقد وكشًفا  وترتيب النتائج عىل املقدمات، كم أنَّ يف املناظرة تعرُّ
ملواضع اخلطأ أو القصور لدى اإلنسان، وفيها أيًضا -ملن أخذ بأدب 
ورسعة  اإلنصاف  من  العلم،  أخالق  عىل  النفس  تدريب  املناظرة- 
ا  قبول احلّق واحتمل القول املخالف وحسن الظنِّ بقائله إذا كان مبنيًّ
اللسان  عىل استدالل صحيح، مع ما فيها من فوائد أخرى كطالقة 

واجلرأة عىل القول.

وحلاجة طالب العلم إىل املناظرة استحبَّ اخلطيب البغداديُّ  
للفقيه »أن خيصَّ يوم اجلمعة باملذاكرة ألصحابه يف املسجد اجلامع، 
عليها«)١(،  واملناظرة  فيها،  بالكالم  ويأمرهم  عليهم،  املسائل  وإلقاء 
لب، فإذا حيَّ  وروى عن بعض احلكمء قوله: »العلم ميٌت إحياُؤه الطَّ
ته الدرس، فإذا قوي بالدرس فهو حمتجب  بالطلب فهو ضعيف قوُّ

إظهاُره باملناظرة، فإذا ظهر باملناظرة فهو عقيم نتاُجه العمل«)٢(.

د  ويقول الزرنوجي: »فائدة املطارحة واملناظرة أقوى من فائدة جمرَّ
التَّكرار؛ ألنَّ فيه تكراًرا وزيادة، وقيل: مطارحة ساعة خري من َتكرار 

شهر«)٣(.
)١( الفقيه واملتفقه )٢٧٤/٢(.

)٢( الفقيه واملتفقه )٨/٢(.
)٣( تعليم املتعلم ص١٨.
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ًبا عىل التحيل  ويرى الشيخ عبد الرمحن السعدي يف املناظرة متدرَّ
ب  التعصُّ عن  والبعد  نه،  تبيُّ عند  الصواب  إىل  والرجوع  باإلنصاف 
م للمتعلِّمني باب  فيقول: »ومما يعني عىل هذا املطلوب أن يفتح املعلِّ
املناظرة يف املسائل واالحتجاج، وأن يكون القصد واحًدا، وهو اّتباع 
وأعينهم  عينيه  نصب  األمر  هذا  جعل  إذا  فإنه  األدلَّة،  رجحته  ما 

بعت احلقائق«)١(. تنّورت األفكار وُعرفت املآخذ والرباهني، واتُّ

هذه  رأس  وعىل  آداهبا،  اتبعت  إذا  إال  مثمرة  تكون  ال  واملناظرة 
اآلداب: حسن القصد، بأن يكون مقصود كل واحد من املتناظرين 
وضدُّ   ، تبنيَّ إذا  قبوله  عىل  نفسه  ن  ويوطِّ وبيانه،  احلقِّ  إىل  الوصول 

ا كان أو باطاًل. ذلك: أن يقصد باملناظرة نرصة قوله، حقًّ

ي - التجربة وممارسة احلياة:

اخلربة  يكسبه  مما  وتارهبا  أحواهلا  يف  وتقّلبه  احلياة  املرء  مبارشة 
يفيد  مما  وهو  تربة«)٢(،  ذو  إال  حكيم  »ال  قيل:  وقد  واحلكمة، 
الفقيه مَلكة تنزيل األحكام عىل الوقائع، فبتجربة املرء شؤون احلياة 
ومالبساهتا يدرك حاجات الناس ورضوراهتم، ويفهم مقاصدهم يف 
واملخارج  البدائل  ويعرف  ملكرهم،  ويتفطن  وترصفاهتم،  ألفاظهم 

)١( املعني عىل حتصيل آداب العلم وأخالق املتعلمني ص٥١، بترصف يسري.
جحر  مـن  املؤمن  يلدغ  )ال  باب  يف   ، معاوية  عن  به  جمزوًما  البخاري  علقه   )٢(

مرتني(، يف كتاب األدب من صحيحه.
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وإقناعهم  خماطبتهم  عىل  أقدر  ويكون  بل  املحرمات،  عن  املباحة 
وإفهامهم.

ه عىل الفقه النظريِّ والبحث التجريديِّ وانقطاعه  وإكباب املتفقِّ
عىل  األحكام  تنزيل  حسن  عىل  القدرة  حيرمه  احلياة  معايشة  عن 
! قال: »ذلك أجدر أن  : فالن ال يعرف الرشَّ الوقائع، قيل لعمر 
ب نفسه  : »ال ينبغي للرجل أن ينصِّ يقع فيه«)١(، وقال اإلمام أمحد 

للفتيا حتى يكون فيه مخس خصال«، وذكر منها: معرفة الناس)٢(. 

البحوث  عىل  املقترصين  العلمء  أنَّ  خلدون   ابن  حلظ  وقد 
النظريَّة »أبعد عن السياسة ومذاهبها، والّسبب يف ذلك أهّنم معتادون 
املحسوسات  من  وانتزاعها  املعاين  عىل  والغوص  الفكرّي  النَّظر 
ة ليحكم عليها بأمر العموم... فال  يَّة عامَّ هن أموًرا ُكلِّ وتريدها يف الذِّ
هن وال تصري إىل املطابقة إال بعد  ها يف الذِّ تزال أحكامهم وأنظارهم ُكلُّ
البحث والنَّظر.... فهم متعّودون يف سائر أنظارهم األموَر  الفراغ من 
ياسة حيتاج صاحبها  هنيَّة واألنظار الفكريَّة ال يعرفون سواها، والسِّ الذِّ
ا خفيَّة«)٣(. إىل مراعاة ما يف اخلارج وما يلحقها من األحوال ويتبعها فإهنَّ

)١( البيان والتبيني )٧٥/١(.
)٢( إبطال احليل ص٣٤، العدة )١٥٩٩/٥(.

ومتام اخلمس: أن تكون له نية، فإن مل يكن له نية مل يكن عليه نور وال عىل كالمه نور، 
الثانية: أن يكون له علم وحلم ووقار وسكينة، الثالثة: أن يكون قويًّا عىل ما هو فيه 

وعىل معرفته، الرابعة: الكفاية وإال مضغه الناس، اخلامسة: معرفة الناس.
)٣( مقدمة ابن خلدون ص٤٩٧، وانظر: بدائع السلك ص٣٩٥.
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الناس  ويعّد الغزايل  اكتساب التجارب من أنفع فوائد خمالطة 
التي ال حتصل بالعزلة، فالتجارب »تستفاد من املخالطة للخلق وجماري 
الدين والدنيا،  م مصالح  تفهُّ كافًيا يف  الغريزيُّ ليس  أحواهلم، والعقل 
وإنم تفيدها التجربة واملمرسة، وال خري يف عزلة من مل حتنِّكه التجارب، 
دقائق  ُتطلع عىل  فـ»التجربة  بقي غمًرا جاهاًل«)١(،  اعتزل  إذا  فالصبيُّ 
ب يف األمصار،  يستغرب سمعها مع أنَّه يعظم نفعها«)٢(، وقد قيل: »التقلُّ
ف يف الصناعات، واستمع فنون القول،  ط يف املجامع، والترصُّ والتوسُّ

مما يزيد اإلنسان بصرية وحكمة وتربة ويقظة ومعرفة وعلًم«)٣(.

وقد عقد اجلاحظ يف البيان والتبيني باًبا )من الَبَله الذي يعرتي من 
ض للتجارب(؛ فلينظر)٤(. ة التعرُّ الوحدة وقلَّ

احلياة  وممارسة  التجربة  أثر  إىل  األصولّيني  إشارة  مواضع  ومن 
زيادة  للتفاوت  قبوله  للعقل وبحثهم يف  تعريفهم  املَلكة:  تكوين  يف 
العقل،  تعريف  يف  فاختلفوا  ذلك)٥(،  يف  اخلالف  وقع  وقد  ونقًصا، 
ويف تفاوت العقول، وذهب فريق منهم إىل اجلمع بني تلك األقوال 
بأنَّ اسم )العقل( يطلق باالشرتاك عىل مجيع تلك املعاين، فمنها ما ال 

)١( إحياء علوم الدين )٣١٧/٤(.

)٢( إحياء علوم الدين )١٨٨/١(.
)٣( اإلمتاع واملؤانسة )٣٥/٢(.

.)٤( )٢٢٧/٢(
)٥( انظر: القواطع يف أصول الفقه )١٠٠/١-١٠٢(، البحر املحيط )٨٤/١-٨٨(، 

املسودة )٩٧٧/٢-٩٨٣(، التحبري رشح التحرير )٢٥٧/١-٢٦٩(.
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يقبل التفاوت -كإطالق العقل عىل بعض العلوم الرضوريَّة- ومنها 
ما يتفاوت الناس فيه قطًعا، كالعقل املكتسب من التجربة)١(، »فإنَّ 
بته املذاهب يقال إنَّه عاقل يف العادة، ومن  َمن حنَّكته التجارب وهذَّ
فة يقال: إنه غبيٌّ غمر جاهل«)٢(، ويف هذا إشارة  ال يتَّصف هبذه الصِّ

إىل ازدياد العقل بزيادة تاربه وممارساته.

فال يتمُّ للفقيه العلم بواقع احلياة وطبيعتها إال بقْدٍر من املخالطة 
مقاصدهم  وفهم  الناس  حاجات  إدراك  من  نه  مُتكِّ التي  واملعايشة 
ة  العامَّ حياهتم  يف  والتغيري  التأثري  طرق  ومعرفة  واقعهم  ومعرفة 
نه قبل ذلك من تطبيق ِعْلمه يف احلياة، وهبذا التطبيق  ة، بل متكِّ واخلاصَّ
ها  حلَّ ويمرس  التطبيق  مشكالت  ُيدِرك  فبه  احلقيقيَّة،  اخلربة  تكون 

وخيترب معلوماته وخيتار آراءه عىل ميدان الواقع.

م احلنفية قول أيب يوسف عىل قول أيب حنيفة يف املسائل  وهلذا يقدِّ
بالقضاء  فخربته  قاضًيا،  كان  يوسف  أبا  ألنَّ  بالقضاء؛  املتَّصلة 

وأحكامه خربة عمليَّة واقعيَّة)٣(.

)١( ذهب إىل هذا: الغزايل -انظر: إحياء علوم الدين )٣١٢/١-٣٢٥(- واملاوردي 
املسودة  -انظر:  تيمية  بن  احلليم  وعبد  ص١٦-  والدين  الدنيا  أدب  -انظر: 
والطويف،   -)٢٨٧/٩( الفتاوى  جمموع  -انظر:  العباس  أبو  وابنه   -)٩٨١/٢(

انظر: رشح خمترص الروضة )١٦٠/٢(.
)٢( إحياء علوم الدين )٣١٤/١(.

ابن  العرف )ضمن جمموعة رسائل  املفتي ص٢٩، نرش  انظر: رشح عقود رسم   )٣(
عابدين ١٣٠/٢(، املذهب احلنفي مراحله وطبقاته )٢٥٢/١(.
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ويقول ابن عابدين: رجع أبو حنيفة عن القول بأنَّ الصدقة أفضل 
ته)١(. من حجِّ التطوع ملا حجَّ وعرف مشقَّ

ر  تقرِّ إذ   ، الرتبويِّ النفس  علم  يف  البنائيَّة  النظريَّة  تفيده  ما  وهذا 
متارين  أو  وسهلة،  ميرّسة  مشكالت  ُيعطوا  أاّل  جيب  املتعلِّمني  أنَّ 
بة  مهاريَّة أساسيَّة، بل بداًل من ذلك جيب أن يتعاملوا مع حاالت مركَّ
مة، فالعامل خارج املدرسة نادًرا ما  ومشكالت غري واضحة وغري منظَّ
يكون فيه مشكالت سهلة أو أمور تسري خطوًة خطوًة بشكل ميرسَّ 
ض خلربة حلِّ  ومنتظم، فعىل املدارس أن تتأكد من أنَّ كلَّ طالب يتعرَّ
نة يف مواقف  بة، وجيب أن تكون هذه املشكالت ُمَضمَّ املشكالت املركَّ
وأنشطة واقعيَّة وحقيقيَّة مشاهبة للمواقف التي سيواجهها املتعلِّمون 

.)٢( موه من مشكالت العامل احلقيقيِّ عندما يريدون تطبيق ما تعلَّ

الرشط الرابع: التَّكرار:

املَلكة  لتحصيل  منه  ُبدَّ  ال  أصل  فيه  النظر  وترداد  العلم  فتكرار 
العلم  العلمء، فطالب  فيه بني  أمر ال خالف  العلم، وذلك  يف ذلك 
رات  التصوُّ لديه  ن  فتتكوَّ الذهن،  خايل  جاهل  وهو  طلبه  يبتدئ 
رات رسيعة الدثور وغري موثقة بالرباهني وال  الصحيحة، لكنها تصوُّ

)١( رد املحتار )١٧٢/١(.
)٢( انظر: النظرية البنائية االجتمعية وتطبيقاهتا التدريسية يف املنهج ص٣٢.
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م  التعلُّ ر  وكرَّ الطلب  يف  استمرَّ  ما  فإذا  والتجربة،  باملمرسة  قة  مصدَّ
كرة بعد أخرى حصل له من الرسوخ يف كلِّ مرة ما مل يكن من قبل، 
ر وزوال اإلشكاالت، وعرف من  فحصل له مزيد من اتِّضاح التصوُّ
املعارضة  الشبه  سقوط  من  له  وتبني  وثقة،  طمأنينة  يزيده  ما  األدلَّة 
بعًضا،  واّطراده وتصديق بعضه  العلم  تشابه  ثباته، وشهد  يقوي  ما 
وزاول تطبيق العلم عىل الواقعات وبارش ما يف التطبيق من مواجهة 
العوارض؛ وانتفع من أخطائه يف املمرسة كم ينتفع من إصابته، وبكلِّ 

ذلك يزداد رسوًخا ويقيًنا.

ها ناطقة بأنَّ الرسوخ ثمرٌة  وعبارات العلمء بل سريهتم العلميَّة كلُّ
للمداومة عىل الطلب واالستمرار فيه.

: »من أراد أن يصري فقيه النَّفس فال طريق له إال  يقول الغزايل 
أن يتعاطى أفعال الفقهاء، وهو التَّكرار للفقه، حتى تنعطف منه عىل 

قلبه صفة الفقه فيصري فقيه النَّفس«)١(.

ويقول فخر الدين الرازي: »قد ثبت يف العلوم احِلكمية أن كثرة 
عىل  واظب  من  فكل  الراسخة...  امللكات  حلدوث  سبب  األفعال 
تلك  صارت  مديدة  مدة  احلرف  من  وحرفة  الصنائع  من  صناعة 
احلرفة والصناعة ملكة راسخة قوية، وكلم كانت املواظبة عليها أكثر 

)١( إحياء علوم الدين )٢١٣/٥(.
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كانت املَلكة أقوى وأرسخ«)١(.

: »اعلم أنَّ تلقني العلوم للمتعلِّمني إنم  ويقول ابن خلدون 
يكون مفيًدا إذا كان عىل التدريج شيًئا فشيًئا وقلياًل قلياًل، يلقى عليه 
ب له  أواًل مسائل من كلِّ باب من الفنِّ هي أصول ذلك الباب، ويقرَّ
ة عقله واستعداده  يف رشحها عىل سبيل اإلمجال، ويراعى يف ذلك قوَّ
، وعند ذلك حيصل له  لقبول ما يرد عليه، حتى ينتهي إىل آخر الفنِّ
ا هيَّأته لفهم  مَلكة يف ذلك العلم، إال أهنا جزئيَّة وضعيفة، وغايتها أهنَّ
التلقني  ثانية فريفعه يف  الفنِّ  به إىل  الفنِّ وحتصيل مسائله، ثم يرجع 
تبة إىل أعىل منها، ويستويف الرشح والبيان، وخيرج عن  الرُّ عن تلك 
اإلمجال، ويذكر له ما هنالك من اخلالف ووجهه، إىل أن ينتهي إىل 
آخر الفنِّ فتجود مَلكته، ثم يرجع به وقد شدا فال يرتك عويًصا وال 
وقد  الفنِّ  من  فيخلص  مقفله،  له  وفتح  حه  وضَّ إال  مغلًقا  وال  مهمًّ 
استوىل عىل مَلكته، هذا وجه التعليم املفيد، وهو كم رأيت إنَّم حيصل 
ما  أقلَّ من ذلك بحسب  لبعٍض يف  َتكرارات، وقد حيصل  ثالثة  يف 

خيلق له ويتيرسَّ عليه«)٢(.

فتبقى  املَلكات،  تعطي  املزاوالت  »كثرة   : القيِّم  ابن  ويقول 
للنفس هيئة راسخة ومَلكة ثابتة«)٣(.

)١( مفاتيح الغيب )١٦٦/١(.
)٢( مقدمة ابن خلدون ص٤٩٠، وانظر: بدائع السلك ص٣٩٠.

)٣( مفتاح دار السعادة )٣٩٢/١(.
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ويقول البقاعي: »اإلنسان إذا أخذ يف طلب علم من العلوم يكون 
، فال يكون له فيه مَلكة إال بعد ممارسة كثرية«)١(. عنه كاألجنبيِّ

ة عليه؛  ومن البنّي أنَّ التَّكرار يقتيض تفّرًغا للعلم وتوحيًدا للهمَّ
مه إىل زمن متَّسع؛ ثم َتكراره ومعاودته  ألنَّ العلم واسع حيتاج يف تعلُّ
بينها...  ما  وتقطيع  املجالس  »تفريق  وألنَّ  أخرى،  أزمنة  إىل  حتتاج 
فيعرس  بعض؛  من  بعضها  الفنِّ  مسائل  وانقطاع  النسيان  إىل  ذريعة 
حارضة  وأواخره  العلم  أوائل  كانت  وإذا  بتفريقها،  املَلكة  حصول 
عند الفكرة جمانبة للنسيان كانت املَلكة أيرس حصواًل وأحكم ارتباًطا 
بتتابع الفعل وَتكراره، وإذا  املَلكات إنم حتصل  وأقرب صبغة؛ ألنَّ 

تنويس الفعل تنوسيت املَلكة الناشئة عنه«)٢(.

وللتَّكرار يف سرية العلمء مسالك وصور، منها:

أ - احلفظ:

جاء  فقد  املسلمني،  علمء  لدى  أصيل  تعليميٌّ  مسلك  فاحلفظ 
بحفظ  واألمر  حفظه)٣(،  وتعاهد  القرآن  بحفظ  األمر    النبيِّ  عن 

)١( النكت الوفية بم يف رشح األلفية )٤٠٠/٢(.
)٢( مقدمة ابن خلدون ص٤٩١.

تفلًتا  أشد  هلو  بيده  حممد  نفس  فوالذي  القرآن؛  هذا  »تعاهدوا   : قوله  يف  كم   )٣(
موسى  أيب  عن   )٧٩١( ومسلم   )٥٠٣٣( البخاري  رواه  عقلها«،  يف  اإلبل  من 

األشعري ، ونحوه عن ابن عمر، رواه البخاري )٥٠٣١( ومسلم )٧٨٩(.
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أتمَّ  فُعنوا  املسلك،  املسلمون هذا  اتَّبع  ثم  وأدائها كم هي)١(،  نَّة  السُّ
العناية بحفظ القرآن الكريم، وحفظ سنَّة رسول اهلل ، ثم بحفظ ما 
اسُتنبط منهم من العلم، أو كان معيًنا عىل فهمهم من لسان العرب، 
وجاءت ِسـرَي العلمء -رمحهم اهلل- ووصاياهم لطاّلب العلم مؤكدة 
مكانة احلفظ وأثره يف إتقان العلم ورضورة طالب العلم إليه، وكتب 

الرتاِجم وأدب طلب العلم مألى بذلك.

وصريورته  الفقه  رسوخ  عىل  املعينة  األسباب  أكرب  من  واحلفظ 
ة التي ينطلق  ة، وذلك أنَّ العلم املحفوظ يف الصدر هو املادَّ ملكة قارَّ
ة  منها الفقيه يف استنباطه واستدالله، وإذا كانت علوم الرشيعة مستمدَّ
من الوحي فبقدر حضور ألفاظ الوحي ومعانيه يف قلب الفقيه تكون 

قدرته عىل االستمداد منها واالستنباط من معينها.

التي  املّتفقة  ة  األدلَّ -وهي  الوحي  أدلة  حضور  فبقدر  وأيًضا، 
يصدق بعضها بعًضا- يزداد اليقني بم تدلُّ عليه، وزيادة اليقني هي 

الرسوخ املعربَّ عنه باملَلكة.

فُربَّ  اها كم سمعها،  فأدَّ فوعاها،  مقالتي  امرًءا سمع  اهلل  »َنرضَّ   : قوله  )١( كم يف 
غ أوعى من سامع، وُربَّ حامِل فقٍه وليس بفقيه، وُربَّ حامِل فقٍه إىل من هو  مبلَّ
 ، أفقه منه«، رواه الرتمذي )٢٦٥٩( وابن ماجه )٢٣٠( عن عبد اهلل بن مسعود
وصححه الرتمذي، ويف الباب عن زيد بن ثابت عند الرتمذي وابن ماجه، وعن 

جبري بن مطعم عند أمحد وابن ماجه.
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ال  وفهًم  فقًها  فإنَّ  ت؛  التفلُّ من  الفقه  ُيمسك  ذلك  بعد  واحلفظ 
م  التعلُّ فعمليَّة  به؛  انتفاع  وال  له  قيمة  ال  فقه  هلو  القلب  يف  له  قرار 
نه  م، ومتكِّ ة حافظة، مُتسك عليه ما تعلَّ تتمُّ دون قوَّ لدى اإلنسان ال 
وثيقة  و)احلفظ(  م(  )التعلُّ بني  لة  فـالصِّ عليه،  والتأسيس  البناء  من 
للمعلومات، و)الذاكرة  ل  م هو مرحلة االكتساب األوَّ فالتعلُّ ا،  جدًّ
بعد  تكون  التي  واستدعائها  املعلومات  تزين  مرحلة  واحلفظ( 
الذي جيمع  فإنَّ  ما مجعتم؛  »احفظوا   : يقول األعمش  ذلك)١(، 
وراء  فينبذها  لقمة  يأخذ  كان جالًسا عىل خوان  جل  كالرَّ وال حيفظ 

ظهره! فمتى تراه يشبع؟«)٢(.

االعتدال  إىل  العلمء  أرشد  به  باحلفظ واالهتمم  ومتاًما لوصيتهم 
يف شأن احلفظ وجعله يف منزلته الالئقة به من وسائل طلب العلم، 
ليس هو  احلافظ  العلم، وأن  ليس هو  احلفظ  أنَّ  بالتنبيه عىل  وذلك 
العامل، ولكن احلفظ وسيلة لرسوخ العلم وصيانته من آفة النسيان، 
ومرحلة من مراحل الطلب، وإنم حقيقة العلم: الفهم والفقه؛ فعىل 
وتدّبرها  النصوص  لفقه  وجهده  عنايته  جّل  يويل  أن  العلم  طالب 
: »الذي عليه مجاعة فقهاء املسلمني  ودرسها، يقول ابن عبد الرّب 

ر«)٣(. ه وال تدبُّ وعلمئهم ذمُّ اإلكثار دون تفقُّ

)١( انظر: علم النفس الرتبوي األسس النظرية والتطبيقات العملية ص٢٢٣.
)٢( اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع )٣٧٠/٢(.

)٣( جامع بيان العلم وفضله )١٢٤/٢(.               =
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ب - االستذكار:

ت  استذكار العلم أحد أسباب رسوخه، فبه ُحِفظ الفقه من التفلُّ
والنسيان، فالنسيان عارض َطَبعيٌّ ينتج عن اإلمهال وعدم املمرسة، 
فيتالشى العلم ويضمحّل)١(، وقد قال : »إنَّم مثل صاحب القرآن، 
أطلقها  وإن  أمسكها  عليها  عاهد  إن  لة:  املعقَّ اإلبل  صاحب  كمثل 

ذهبت«)٢(.

مل  من  أنَّ  عىل  دليل  احلديث  هذا  »يف   : الرّب  عبد  ابن  يقول 
يتعاهد علمه ذهب عنه أّي من كان)٣(؛ ألنَّ علمهم كان ذلك الوقت 
ُيتعاهد،  مل  إن  يذهب  للذكر  امليرّس  القرآن  كان  وإذا  غري،  ال  القرآن 
أصله  ُضبط  ما  العلوم  وخري  املعهودة؟  العلوم  من  بغريه  ظنُّك  فم 

واسُتذكر فرعه وقاد إىل اهلل تعاىل ودلَّ عىل ما يرضاه«)٤(.

العلمء عليه كثرًيا، فجاء  بالغة حثَّ  فائدة  وملا يف االستذكار من 
تفعلوا  إن مل  فإنَّكم   قوله: »تزاوروا وتذاكروا احلديث؛  عن عيلٍّ 

=     وُينظر يف هذا املعنى: الرسالة )ف١٤٧٧( ص٥١١، تقويم األدلة ص٤٦٩، بداية 
املجتهد )١٢٨٤/٣(، الفقيه واملتفقه )١٥٩/٢(، صيد اخلاطر ص٣٨٧، مقدمة 

ابن خلدون ص٤٠٠، كشف الظنون )٤٤/١(، أبجد العلوم )٢٣٩/١(.
)١( انظر: علم النفس الرتبوي األسس النظرية والتطبيقات العملية ص٢٣٥

)٢( رواه البخاري يف صحيحه، كتاب فضائل القرآن، باب استذكار القرآن وتعاهده، 
برقم )٥٠٣١(، ومسلم يف صحيحه، كتاب صالة املسافرين، برقم )٧٨٩(، عن 

عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنهم.
)٣( كذا، ولعلها: أيَّ علم كان.

)٤( التمهيد )١٣٣/١٤(.
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يدرس علمكم«)١(، وقال عبد اهلل بن مسعود: تذاكروا احلديث فإنَّ 
حياته املذاكرة)٢(، وعن علقمة مثله)٣(، وقال عبد الرمحن بن أيب ليىل: 
إحياء احلديث مذاكرته فذاكروه، فقال عبد اهلل بن شداد: يرمحك اهلل، 
بن  حممد  وقال  مات)٤(،  كان  قد  صدري  يف  أحييته  حديث  من  كم 
وقال  املذاكرة)٥(،  وترك  النسيان  العلم  ُيذهب  إنَّم  الزهرّي:  شهاب 
بعد  االستذكار  ترك  ممن  فكم  عظيم،  أصل  التَّكرار  اجلوزي:  ابن 

ظ فضاع زمن طويل يف اسرتجاع حمفوظ قد ُنيس)٦(. التحفُّ

ولالستذكار يف ِسرَي العلمء صور، منها:

كنا 	   : رباح  أبي  بن  للدرس: فعن عطاء  الطالب  إعادة 
ثنا، فإذا خرجنا من عنده  نكون عند جابر بن عبد الله فيحدِّ

تذاكرنا حديثه)٧(.

مسائل 	  أصحابه  العلم  طالب  ُيطارح  بأن  األقران:  مذاكرة 
ا في ِسَير العلماء  العلم، وهذا النوع من االستذكار كثير جدًّ

)١( جامع بيان العلم وفضله )١٠١/١(، رشف أصحاب احلديث ص٩٣.
)٢( رشف أصحاب احلديث ص٩٤.
)٣( رشف أصحاب احلديث ص٩٧.

السامع  وآداب  الراوي  ألخالق  اجلامع   ،)١٠١/١( وفضله  العلم  بيان  جامع   )٤(
.)٤١٠/٢(

)٥( الفقيه واملتفقه )٢٦٥/٢(.
)٦( صيد اخلاطر ص١٦٣.

)٧( اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع )٣٦٥/١(.
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-رحمهم الله-، من ذلك ما جاء عن أبي بكر بن أبي موسى 
األشعرّي أنَّ أباه أتى عمر بعد العشاء اآلخرة فقال: »ما جاء 
بك يا أبا موسى الساعة؟«، قال: نتذاكر الفقه، قال: فجلسنا 
لياًل طوياًل نتذاكر، قال أبو موسى: الصالة! فقال عمر: »إنا 
في صالة«، قال: فتذاكرا حتى كان قريًبا من الفجر)١(. وقال 
والحارث  شبرمة  وابن  أنا  نجلس  كنا  غزوان:  بن  فضيل 
الفقه،  نتذاكر  بالليل  يزيد  بن  والقعقاع  والمغيرة  العكلي 

فربما لم نُقم حتى نسمع النداء لصالة الفجر)٢(.

فيه: 	  وامتحانهم  قبل  من  موه  تعلَّ فيما  طاّلبه  المعلم  سؤال 
يطالب  »أن  جماعة-:  ابن  يقول  -كما  العالم  أدب  فمن 
ويمتحن  المحفوظات،  بإعادة  األوقات  بعض  في  الطلبة 
ة والمسائل الغريبة،  ضبطهم لما قّدم لهم من القواعد المهمَّ
ذكره،  دليل  أو  ره  قرَّ أصل  على  ُتبنى  بمسائل  ويختبرهم 
ة اإلعجاب  فمن رآه مصيًبا في الجواب ولم يَخف عليه شدَّ
شكره وأثنى عليه بين أصحابه؛ ليبعثه وإياهم على االجتهاد 
ًرا ولم يَخف نفوره عنَّفه  في طلب االزدياد، ومن رآه مقصِّ
في  المنزلة  ونيل  ة  الهمَّ علوِّ  على  ضه  وحرَّ قصوره،  على 

)١( الفقيه واملتفقه )٢٦٧/٢(.
)٢( الفقيه واملتفقه )٢٦٨/٢(، هتذيب التهذيب )٤٠١/٣(.
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نشاًطا  التعنيف  يزيده  مـّمن  كان  إن  سيَّما  ال  العلم،  طلب 
ليفهمه  إعادته؛  الحال  يقتضي  ما  ويعيد  انبساًطا،  والشكر 

الطالب فهًما راسًخا«)١(.

باستذكار 	  العلماء  عناية  كبير  فمن  بالعلم:  الناس  تحديث 
لم  إذا  كان  أحدهم  أن  منفعته  من  وجدوا  ما  وعظيم  العلم 
ث بذلك العلم إلى أيِّ  يجد من طلبة العلم من يذاكره تحدَّ
أو من  العلم  يُكن من طلبة  لم  به، ولو  إنسان أمكن تحديثه 
يفهم وينتفع بذلك العلم، وإنما يريدون بذلك تثبيت العلم، 
وإسماعيل  والزهري  النخعي  إبراهيم  عنه  هذا  روي  وممن 

بن رجاء)٢(.

الدرس 	  يحضر  أن  فبعد  نفسه:  في  الدرس  الطالب  َتكرار 
ذلك  في  مه  تعلَّ ما  وَتكرار  الستذكار  يقوم  الشيخ  لدى 
لها  مصّوًرا  الدرس  مسائل  ذهنه  في  يعرض  بأن  الدرس، 
مستحضًرا الحكم والدليل، وال بأس في رفع الصوت في 
 : الشيرازي  إسحاق  أبو  يقول  أثبت)٣(،  هو  بل  ذلك، 

)١( تذكرة السامع واملتكلم يف أدب العامل واملتعلم ص٩٤.
وفضله  العلم  بيان  جامع   ،)٤٠٥/٢( السامع  وآداب  الراوي  ألخالق  اجلامع   )٢(

.)١٠١/١(
واملتكلم  السامع  تذكرة   ،)٣٩٩/٢-٤٠٤( الراوي  ألخالق  اجلامع  انظر:   )٣(
العثيمني  ص٢٠١-٢٠٢، جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صالح 

)٢١٦/٢٦(، املجموع )٨٨/١(. 
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بيت  المسألة  في  كان  وإذا  ة،  مرَّ ِمائة  درس  كلَّ  أعيد  كنت 
شعر يستشهد به حفظت القصيدة كّلها من أجله)١(.

تعاهد العلم: ومن صور ذلك أن يكون للمرء دورة منتظمة 	 
الشيوخ  بعض  عن  اإلسنوي  نقل  وقد  الفقه،  أبواب  على 
قوله: يقبح لمن يتصدى لإلفتاء والتدريس أن يكون عهده 
الحجوي  ويحكي  أكثر من عام)٢(،  الفقه  أبواب  بباب من 
عن الفقهاء المالكّيين قولهم: على المفتي أن يقرأ مختصر 

خليل كلَّ سنة)٣(.

استذكار المحفوظات)٤(.	 

ج - االختصاص:

سعة العلم وكثرته مع حمدوديَّة قدرة اإلنسان تعل من البعيد يف 
العادة أن يكون املرء عاملًا متقًنا لعدد من العلوم، يكون ذا مَلكة فيها 
فيها،  التحقيق واإلضافة  قادًرا عىل  بفروعها  ضابًطا ألصوهلا عارًفا 
ة، يقول  وقد عربَّ علمؤنا -رمحهم اهلل- عن هذا املعنى بعبارات عدَّ
فيه  أخذت  فأهّيا  أودية،  العلم  فإنَّ  العلم؛  تكابر  »ال   : الزهرّي 

)١( املجموع )٤٣/١(.
)٢( املهمت يف رشح الروضة والرافعي )٩٨/١(.

)٣( الفكر السامي ص٧٢٤.
)٤( انظر: املجموع )٨٨/١(، تذكرة السامع واملتكلم ص٩٤.
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قطع بك«)١(، ويقول الشافعيُّ  لرجل: تريد أن تكتب احلديث 
يعلم  أن  أراد  »من  بعضهم:  وقال  هيهات!)٢(،  فقيًها؟  تكون  وأن 
ليشء  له  تصّور  إنم  ذلك  فإنَّ  يداووه!  أن  ألهله  فينبغي  يشء  كلَّ 
ر ابن خلدون استبعاد حتصيل املَلكة يف علمني، وأنَّ  اعرتاه«)٣(، ويقرِّ
من سبقت إليه املَلكة يف علٍم أو صناعٍة ما فإنه ال جييد بعدها مَلكة 
صناعة  صاحب  تد  أن  فقلَّ  الوجود،  له  يشهد  بنيِّ  »وهذا  أخرى، 
حُيِكمها ثم حيكم من بعدها أخرى ويكون فيهم مًعا عىل رتبة واحدة 
هبذه  فهم  فكريَّة  مَلكتهم  الذين  العلم  أهل  إنَّ  حتى  اإلجادة،  من 
املنزلة، ومن حصل منهم عىل مَلكة علم من العلوم وأجادها يف الغاية 

ا فيه«)٤(. فقلَّ أن جييد مَلكة علم آخر عىل نسبته بل يكون مقرّصً

ويزداد هذا املطلب صعوبًة وُبعًدا مع ما نعيشه يف هذا العرص من 
ر حضاريٍّ وعلميٍّ رسيع، وما فيه من اتِّساع املكتشفات العلميَّة  تطوُّ

ات. وكثرة النوازل ورسعة التغريُّ

هو  الفقهيَّة  املَلكة  بطالب  فالالئق  كذلك  األمر  كان  وإذا 
بعلم  ذلك  من  ليخرج  عليه  عنايته  وتوفري  الفقه  بعلم  االختصاص 

)١( جامع بيان العلم وفضله )١٠٤/١(.
)٢( آداب الشافعي ومناقبه البن أيب حاتم ص١٣٥.

)٣( احلث عىل طلب العلم ص٧٠.
التعليم   ،)١٢٥/٢( الرشعية  اآلداب  وانظر:  ص٣٧٥،  خلدون  ابن  مقدمة   )٤(

واإلرشاد ص٢٤٢-٢٥٤.
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راسخ ومَلكة قويَّة، مع االجتهاد يف أخذ املهمِّ من كلِّ علم؛ فإنَّ ذلك 
ينفعه يف العلم الذي اختصَّ فيه.

من  أمنع  مل  العمر  اتَّسع  لو  أنَّه  »اعلم   : اجلوزيُّ  ابن  يقول 
اإليغال يف كلِّ علم إىل منتهاه، غري أنَّ العمر قصري، والعلم كثري... 
ة ونصح نفسه تشاغل باملهمِّ من كلِّ علم، وجعل جلَّ  فمن كان ذا مهَّ

شغله الفقه؛ فهو أعظم العلوم وأمّهها«)١(.

: »ينبغي ملن حيب العلم أن يفتنَّ يف  ويقول أبو العباس املربد 
كلِّ ما يقدر عليه من العلوم، إال أنه يكون منفرًدا غالًبا عليه منها علم 

يقصده بعينه ويبالغ فيه«)٢(.

أن  أوشك  علم  كلِّ  عىل  االحتواء  طلب  »من  حزم:  ابن  ويقول 
ينقطع وينحرس وال حيصل عىل يشء، وكان كالـُمحرِض إىل غري غاية؛ 
ومقدار  بنصيب،  علم  كلِّ  من  وليأخذ  ذلك،  عن  يقرص  العمر  إذ 
ذلك: معرفته بأعراض ذلك العلم فقط، ثم يأخذ مما به رضورة إىل ما 
ال ُبدَّ له منه كم وصفنا، ثم يعتمد العلم الذي يسبق فيه بطبعه وبقلبه 

وبحيلته فيستكثر منه ما أمكنه«)٣(.

)١( صيد اخلاطر ص٣٨٧.
)٢( صناعة الُكّتاب ص١١٦.

)٣( مراتب العلوم )ضمن: رسائل ابن حزم األندليس ٧٧/٤-٧٨(.
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د - إدامة النَّظر يف كتاب أو كتب من كتب الفقه العالية:

ة لكتاب أو كتب  نلحظ يف سرية بعض الفقهاء إيالءهم عناية خاصَّ
راسة. رون تلك الدِّ حمدودة العدد، فيدرسوهنا دراسة دقيقة، وُيكرِّ

كتاب  يف  أنظر  أنا   :- للشافعيِّ األنجب  -التلميذ  املزين  يقول 
ة إال وأنا أستفيد  الرسالة منذ مخسني سنة، ما أعلم أين نظرت فيه مرَّ

شيًئا مل أكن عرفته)١(.

وحيكي ابن رسيج شدة مالزمته ملخترص املزين ودوام نظره فيه، 
وما جيتنيه منه من ِصقال الذهن والعلوم املتنوعة فيقول: 

حجة عرشين  منذ  فؤادي  لصيق 

مهي عن  واملفرج  ذهني  وصيقل 

مثله ــارة  إعـ مثيل  عــىل  عــزيــز 

نظم ومن  لطيف  علم  من  فيه  ملا 

بأرسها العلوم  ألصناف  َجوع 
كمي)٢( يفارقه  أال  به  فأخِلق 

مخسمئة  احلكم  عبد  ابن  خمترص  قرأت  املالكي:  األهبري  ويقول 
ة،  مرَّ وأربعني  مخًسا  أ  واملوطَّ ة،  مرَّ وسبعني  مخًسا  واألسدية  ة،  مرَّ

)١( طبقات الشافعية الكربى للسبكي )٩٩/٢(، املجموع )٣٣/١(.
)٢( طبقات الشافعية الكربى للسبكي )٣١/٣(.
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ة)١(. وقرأت املبسوط ثالثني مرَّ

ة، وله  والزريرايّن احلنبيّل يذكر أنَّه طالع )املغني( ثالًثا وعرشين مرَّ
عليه تعليقات وحواٍش)٢(.

ويذكر الشيخ حممد بن عثيمني  عن بعض مشاخيه: أنَّ الشيخ 
مشايخ  أكرب  من  وهو  اهلل،  -رمحه  أبابطني  الرمحن  عبد  بن  اهلل  عبد 
وض املربع، ال يطالع  ا عىل الرَّ نجد، مفتي الديار النجديَّة- كان مكبًّ
ره، لكن يأخذه باملفهوم واملنطوق  م انتهى منه كرَّ ره، كلَّ إال إّياه ويكرِّ

واإلشارة والعبارة)٣(.

هذه نمذج ملا عليه العلمء من إدمان النَّظر وَتكراره يف كتب العلم 
العالية، ويلحظ يف هذه الكتب التي اختارها أولئك العلمء مالءهتا بم 
يشحذ املَلكة، وذلك بم حتويه هذه الكتب من أدلَّة وأقوال ومناقشة 
ا  عمليًّ متريًنا  الكثرية  املسائل  من  حتويه  فيم  أن  كم  للمآخذ،  وبيان 
ًرا عىل االستنباط والقياس وغري ذلك من املَلكات الفقهيَّة، مع  متكرِّ
للمران  كتب  فهي  املعلومات،  استذكار  من  فيها  الّناظر  يستفيده  ما 
ملسائل  جوامع  كوهنا  قبل  الفقهيِّ  الفكر  ة  وصحَّ النَّظر  صواب  عىل 
الفقه، ويصف الدكتور عبد الكريم بكار هذا النوع من الكتب بقوله: 

)١( ترتيب املدارك )١٨٦/٦(. 
)٢( ذيل طبقات احلنابلة )٢/٥(.

)٣( انظر: جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صالح العثيمني )١٧١/٢٦(.
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فيه مهم  ما  يستنفد كلَّ  أنَّه مل  قارئه  الكتب... يشعر  »هناك عدد من 
إذا  ولكن  ثانية،  عودة  يستحق  وأنَّه  القراءة،  مهارات  من  استخدم 
له منه، والسبب أنَّ فهم  عاد إليه املرء مرة ثانية مل جيد فيه ما كان يؤمِّ

القارئ قد ارتقى بسبب قراءة ذلك الكتاب وبسبب قراءة غريه...

اهتمم  وإىل  اًل،  أوَّ اختيار  حسن  إىل  حيتاج  الكتب  من  النوع  هذا 
قراءته،  يف  عالية  مهارات  استخدام  إىل  إضافة  به،  القارئ  من  بالغ 

والرجوع إىل بعض الرشوح واملراجع...

م  ا... وهو نوع ال ينضب حمتواه، وكلَّ هذا النوع من الكتب نادر جدًّ
عدت إليه شعرت أنه ينّميك، وكأنه ينمو معك، فتكتشف فيه أشياء 
يتطلَّب  الذي  الُكتب هو  النوع من  إليه... وهذا  م عدت  كلَّ جديدة 
لالرتقاء  نفسه  يؤّهل  حتى  مستمّر  نحو  عىل  يقرأ  أن  اإلنسان  من 
من  القارئ  استخدم  ومهم  وذخائره،  حمتواه  واستكناه  مستواه،  إىل 
بحاجة  زال  ما  أنه  يشعر  فإنه  اجرتاحه  وحاول  له  املقاربة  أشكال 
والرشوح  راسات  الدِّ أقيمت عرشات  الكتب  املزيد، حول هذه  إىل 

واحلوايش«)١(.

هـ - التعليم:

به حُيفظ  الذي  العلم واستذكاره  التعليم صورة من صور تكرار 

)١( القراءة املثمرة ص٦٠-٦١ بترصف يسري.
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ت، فإذا كان الفقيه مزاواًل للتعليم حفظ  العلم من آفة النسيان والتفلُّ
علمه وازداد فيه رسوًخا.

ما وعيته  منفعة  العلم  احلسن: »وجدت أحرض  بن  اهلل  عبد  قال 
بقلبي وُلْكته بلساين«)١(.

وقيل: ما ِصني العلم بمثل العمل به وبذله ألهله. وقالوا: النار ال 
ينقصها ما ُأخذ منها، ولكن ينقصها أال تد حطًبا، وكذلك العلم ال 

ينقصه االقتباس منه ولكن فقد احلاملني له سبب عدمه)٢(.

إذا  فإنك  يعلم،  ممَّن  م  وتعلَّ جيهل،  من  علمك  م  علِّ يقال:  وكان 
فعلت ذلك علمت ما جهلت، وحفظت ما علمت)٣(. 

 : العلم واضمحالله، قال مكحول  التعليم ذهاب  ويف ترك 
قدمت دمشق وما أنا بيشء من العلم أعلم مني بكذا -لباٍب ذكره من 

أبواب العلم- فأمسك أهلها عن مسألتي حتى ذهب!)٤(.

وقال عروة بن الزبري: »واهلل ما يسألني الناس عن يشء؛ حتى لقد 
نسيت!«)٥(.

)١( اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع )٣٧٣/٢(.
)٢( جامع بيان العلم وفضله )١٢٤/١(.
)٣( جامع بيان العلم وفضله )١٠٣/١(.

)٤( جامع بيان العلم وفضله )٨٩/١(.
)٥( جامع بيان العلم وفضله )١١٧/١(.
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بن  عطاء  قال  حمزًنا،  أمًرا  التعليم  عن  العامل  انقطاع  يكون  وهلذا 
السائب: كان سعيد بن جبري بفارس، وكان يتحزن، يقول: ليس أحد 

يسألني عن يشء!)١(.

فيها  له  ُيتاح  ال  بلد  من  اخلروج  يف  الثوري  سفيان  أرسع  ولذا 
التعليم، قال رّواد بن اجلراح: قدم سفيان الثوري عسقالن، فمكث 
ثالًثا ال يسأله إنسان عن يشء. فقال: اكرت يل، أخرج من هذا البلد؛ 

هذا بلد يموت فيه العلم!)٢(.

و - االستمرار يف طلب العلم:

يكون  أن  ُبدَّ  فال  رة  متكرِّ مــزاوالت  ثمرة  الرسوخ  كان  إذا 
املَلكة، وقد قال  الرسوخ ونيل  العلم شأن يف  لالستمرار يف طلب 
سعيد بن جبري وعبد اهلل بن املبارك -رمحهم اهلل-: ال يزال الرجل 
عاملًا ما تعلم، فإذا ترك العلم وظنَّ أنه قد استغنى واكتفى بم عنده 
ِزْدِن  ِبّ  رَّ }َوُقـــل  تعاىل  قوله  هذا  وشاهد  يكون)٣(،  ما  أجهل  كان 
ما  مع  العلم  من  باستزادته  نبيَّه  تعاىل  اهلل  أمر   ،]١١٤ ]طــه:  ِعْلًما{ 

ة. أعطاه من العلم والنبوَّ

)١( الطبقات الكربى )٢٥٩/٦(، سري أعالم النبالء )٣٢٤/٤(.
)٢( اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع )٤٢٠/٢(.

)٣( كلمة سعيد بن جبري يف تذكرة السامع واملتكلم ص٦٠، وكلمة عبد اهلل بن املبارك 
يف: املجالسة وجواهر العلم )١٨٦/٢(.
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وجاء عن أيب حنيفة أنه قال: قدمت البرصة فظننت أين ال ُأسأل عن 
يشء إال أجبت عنه! فسألوين عن أشياء مل يكن عندي فيها جواب؛ فجعلت 

عىل نفيس أاّل أفارق مّحاًدا حتى يموت، فصحبته ثمين عرشة سنة)١(.

م منه)٢(. وقال مالك: كان الرجل خيتلف إىل الرجل ثالثني سنة يتعلَّ

وقال عبد اهلل بن وهب: خرجت أنا وابن القاسم بضع عرشة سنة 
إىل مالك، فسنًة أسأل أنا مالًكا، وسنًة يسأله ابن القاسم)٣(.

: نِّ م السِّ ز - تقدُّ

ُيعّد تقدم العامل يف السنِّ مزية من املزايا املرجحة لذلك العامل عىل غريه، 
نُّ عند الفقهاء أحد  ن داللة عىل مزيد رسوخه يف العلم، فالسِّ وهي تتضمَّ

معايري التفضيل بني العلمء عند أخذ العلم منهم واستفتائهم.

الناس بخري ما   قوله: »لن يزال  جاء عن عبد اهلل بن مسعود 
أخذوا العلم عن أكابرهم، فإذا أتاهم من ِقبل أصاغرهم هلكوا«)٤(، 

وجاء عنه أيًضا قوله: »الشباب شعبة من اجلنون«)٥(.

)١( تاريخ بغداد )٣٣٣/١٢(.
)٢( سري أعالم النبالء )١٠٨/٨(.
)٣( سري أعالم النبالء )١٢٠/٩(.

)٤( رواه اخلطيب البغدادي يف الفقيه واملتفقه )١٥٥/٢(، وابن عبد الرب يف جامع بيان 
العلم وفضله )١٥/١-١٥٩(.

برقم  مسعود،  بن  اهلل  عبد  كالم  الزهد،  كتاب  مصنفه،  يف  شيبة  أيب  ابن  رواه   )٥(
.)٣٤٥٥٢(، )١٠٦/٧(
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الذم)١(  سياق  يف  نِّ  السِّ بحداثة  اخلوارج    النبي  وصف  ويف 
نِّ منقبة وفضيلة، قال القايض عياض: »فيه أنَّ  إشارة إىل أنَّ علوَّ السِّ
ة العقل  ؛ لقوَّ نِّ ة البصرية مع الشيخ وكمل السِّ التؤدة والتثبت وقوَّ
وترك  احلركة،  لكثرة  املثري  الدم  غلبة  وُسكون  التجارب  ة  وصحَّ

التوفر«)٢(.

: »وإذا ذكر له -يعني: املستفتي-  ويقول اخلطيب البغداديُّ 
اثنان أو أكثر بدأ باألسنِّ واألكثر منهم رياضة وُدربة«)٣(.

نه من كثرة  ملا يتضمَّ التفضيل،  السنِّ أحد معايري  م  تقدُّ وإنَّم كان 
العقل  به  يزداد  أمر  وذلك  رها،  وتكرُّ واحلياتيَّة  العلميَّة  التجارب 
سالًكا  املرء  كان  فإذا  واستواًء،  رسوًخا  العلم  به  ويزداد  اكتماًل 
ًنا، ومردُّ هذا  نِّ رسوًخا ومتكُّ ة الفقه فال شكَّ أنَّه سيزداد مع السِّ جادَّ
ر التجارب العلميَّة وتراكم اخلربة الناشئة عن دوام  الرسوخ إىل تكرُّ

املزاولة وكثرة النَّظر وممارسة حتقيق املناطات عىل الواقعات.

)١( يف قوله : »يأيت يف آخر الزمان قوم حدثاء األسنان، سفهاء األحالم، يقولون من 
خري قول الربية، يمرقون من اإلسالم كم يمرق السهم من الرمية، ال جياوز إيمهنم 
القيامة«،  يوم  قتلهم  ملن  أجر  قتلهم  فإن  فاقتلوهم،  لقيتموهم  فأينم  حناجرهم، 
رواه البخاري يف صحيحه، كتاب املناقب، باب عالمات النبوة يف اإلسالم، برقم 

. ٍّ٣٦١١(، ورواه مسلم يف صحيحه، كتاب الزكاة، برقم )١٠٦٦(، عن عيل(
)٢( إكمل املعلم بفوائد مسلم )٦٢٠/٣(، وانظر: حاشية السندي عىل سنن ابن ماجه 

.)٧٢/١(
)٣( الفقيه واملتفقه )٣٧٩/٢(.
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)لن  السابق  مسعود  ابن  كالم  وجه  ًنا  مبيِّ قتيبة   ابن  يقول 
يزال الناس بخري ما أخذوا العلم عن أكابرهم...(: »يريد: ال يزال 
الناس بخري ما كان علمؤهم املشايخ، ومل يكن علمؤهم األحداث؛ 
وسفهه،  وعجلته  وحّدته  الشباب  ميعة  عنه  زالت  قد  الشيخ  ألنَّ 
بهة، وال  واستصحب التجربة واخلربة؛ فال يدخل عليه يف علمه الشُّ
مع، وال يستزّله الشيطان استزالل  يغلب عليه اهلوى وال يميل به الطَّ
نِّ الوقار واجلاللة واهليبة، واحلدث قد تدخل عليه  احلدث، ومع السِّ
هلك  وأفتى  عليه  دخلت  فإذا  الشيخ،  عىل  أمنت  التي  األمور  هذا 

وأهلك«)١(.

ويقول علمء النفس: إنَّ الذكاء يتوقف عن الزيادة بعد سنِّ الثامنة 
عرشة تقريًبا، وإنَّ الفرق بني عقول الشباب وعقول الكبار ال يعود 
إىل ازدياد يف نموِّ الذكاء، ولكن إىل ازدياد اخلربة، فلو ُوجهت أسئلة 
للذكاء ال تعتمد عىل اخلربة ملجموعتني إحدامها من الكبار واألخرى 

من الصغار فإننا لن نجد بينهم فرًقا ُيذكر)٢(.

)١( الفقيه واملتفقه )١٥٦/٢(.
وقد ُفرسِّ أخذ العلم عن األصاغر أيًضا: بأنه أخذ العلم عن أهل البدع وترك أقوال 
انظر:   . السنِّ يف  كباًرا  كانوا  وإن  باجلهال  أيًضا  األصاغر  وفرّس   ، الصحابة 
جامع بيان العلم وفضله )١٥٨/١-١٥٩(، الفقيه واملتفقه )١٥٥/٢(، االعتصام 

.)١٠٠/٣(
)٢( انظر: علم نفس املراحل العمرية ص٣١٢، ٤٣٦-٤٣٧.
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والرسوخ  العلم  ملزيد من  مظنَّة  إىل كوهنا  تعود   ) ـنِّ )الـسِّ فمزية 
تلك  مرّد  كان  وإذا  مطلًقا،  مزية  وليست  التجارب،  من  ل  املحصَّ
نِّ إنم يكون  م السِّ الفضيلة إىل ازدياد التجارب واجتمع اخلربة فإنَّ تقدُّ
مفيًدا بمقدار عمرة املرء لعمره بالعلم واخلربة النافعة، وإذا خال عن 
نِّ قد يكون مظنَّة لنسيان العلم واندثار امللكة، فذو  م السِّ ذلك فإنَّ تقدُّ
م  تقدَّ إذا  العلم، وأما  التساوي يف  ُيقّدم عىل من دونه عند  إنم  نِّ  السِّ

ا يف العلم فكثرًيا ما يكون هو املقّدم)١(، وقد قيل: األحدُث ِسنًّ

عنده علم  ال  القوم  كبري  وإن 
املحافل)٢( عليه  التّفت  إذا  صغري 

كانوا  كهواًل  ومشاورته  عمر  جملس  أصحاب  القّراء  »كان  وقد 
نِّ مظنَّة الفضل  م السِّ أو شباًنا«)٣(، ومما يبنيِّ ذلك -أعني: كون تقدُّ
نَّة من بيان األحقِّ  والرسوخ وليس فضاًل يف نفسه-: ما جاء يف السُّ
باإلمامة يف الصالة، يف قوله : »يُؤمُّ القوم أقرُؤهم لكتاب اهلل، فإن 
سواء  نَّة  السُّ يف  كانوا  فإن  نَّة،  بالسُّ فأعلمهم  سواء  القراءة  يف  كانوا 
ففي  ا«)٤(،  ِسنًّ فأقدمهم  سواء  اهلجرة  يف  كانوا  فإن  هجرة،  فأقدمهم 

)١( انظر: كشاف القناع )٣٤/١٥(، وانظر: ما حتت األقنعة ص٣٥١.
)٢( جامع بيان العلم وفضله )١٥٩/١(.

)٣( رواه البخاري يف صحيحه، كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، باب االقتداء بسنن 
رسول اهلل ، برقم )٧٢٨٦(، من قول ابن عباس ريض اهلل عنهم.

مسعود  أيب  عن   ،)٦٧٣( برقم  املساجد،  كتاب  صحيحه،  يف  مسلم  رواه   )٤(
. األنصاري
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نَّ مظنَّة  نِّ ما يشري إىل أنَّ السِّ تقديم القراءة والعلم واهلجرة عىل السِّ
فضل، فُتقّدم عليه حقيقة الفضل إذا ُعلمت.
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