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Summary:



In their jurisprudence, the jurists took up

الملخص

the aspect of the queen when deducing and

judging the chain of narrators, and used the
name of the juristic queen.

تناول الفقهــاء يف اجتهادهم جانــب امللكة عند

The research aims to explain the meaning  واصطلحوا لها،االســتنباط والحكم عىل األسانيد
.تسمية امللكة الفقهية

of the jurisprudential queen as a term used

by the jurists, its relationship to human taste ويهــدف البحث إىل بيــان معنى امللكــة الفقهية

and character, and to know the foundations  وعالقتها بالذوق والطبع،كمصطلح يتداوله الفقهاء
and controls that govern the relationship  ومعرفة األســس والضوابط التي تحكم،اإلنساين
between the cognitive queen and the sense
of taste.

.العالقة بني امللكة املعرفية والحس الذوقي

وقــد جــاء البحــث مكونا من مقدمــة تضمنت

The research consisted of an introduction األســباب وراء اختيــار هذا املوضوع ومشــكلة

that included the reasons behind choos-  وخامتة تضمنت، وأربعة مباحث،البحث وخطتــه

ing this topic, the research problem and its  ومن أبرز تلك النتائج أن،أهم النتائــج والتوصيات
plan, four investigations, and a conclusion ،امللكة الدوقية ليست رضبا من التخمني والخرص

that included the most important findings بل هي إمــا نور وحكمــة يقذفها اللــه يف قلوب
and recommendations, and among the  كام ظهر يف أحاديث نبوية صحيحة،خواص خلقه

most prominent of these results is that the  وإما أن تكون خربة امتزجت بطول الزمن مع العلم،
Ducal Queen is not a form of speculation  فتولد عنها ذوق معريف مييز بني مختلف،والصالح
.األمور

and a distraction, rather it is either light and
wisdom that God throws into the hearts of

the properties of his creation It also appeared in authentic hadiths of the Prophet,

or it is an experience mixed with longevity

❊

❊

❊
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with knowledge and righteousness, then it

generates a taste for knowledge that distinguishes between various matters.

❊

❊

❊

مقدمة
إن الحمد لله نحمده ونســتهديه ونستغفره ،ونعوذ

بالله من رشور أنفســنا ومن ســيئات أعاملنا ،من
يهــده الله فال مضل له ،ومــن يضلل فال هادي له،
وأشهد أن ال إله إال الله وحده ال رشيك له ،وأشهد

أن محمدا عبده ورسوله صىل الله وسلم عليه وعىل
آله وأصحابه والتابعني لهم باحسان اىل يوم الدين.

وأما بعد؛ فإن لل َملَكة الفقهية والعلمية يف الترشيع

اإلســامي أهمية كبــرة ؛ باعتبارها مــوردا لنتاج
علمي مســتمر ،يساهم يف تنمية الحياة االجتامعية

واالقتصادية ,وسببا رئيسا يف الحركة االجتهادية من

خالل تحريــك النصوص الرشعية ضمن مجموعة

من األصــول والضوابط .وهــذه ال َملَكة توجد يف

بعض النــاس ،وتنعــدم يف كثريٍ منهــم ،وهي إن
وجدت فإنها تتفاوت بنا ًء عىل تفاوت أصحابها يف

العلم واملعرفة والقرب من الله تعاىل وتوفيقه ،ويف
هذا البحث نتناول بيان معناها وحكمها ومعايريها،

فجاءت الفكرة موســومة بعنــوان «امللكة الذوقية
واثرها يف االجتهاد الفقهي دراسة مقارنة».
أوال  :أسباب اختيار املوضوع

-1اظهار مرونة الفقه اإلســامي وقدرته االستيعابية
للمستحدثات يف املجاالت العلمية والفكرية.

-2تعزيز القيمة الرتاكمية للمعرفة مبا يرســخ ذوقا
مكينا يفصل يف املسائل ويحدد االجتهاد الفقهي
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 -3الحاجة إىل معرفة الطرق التي لجأ إليها الفقهاء ،رابعا  :الدراسات السابقة:

يف تحرير األحــكام الفقهية باالعتامد عىل امللكة مل أقف حســب اطالعي عىل من كتب يف امللكة
الذوقية والحس الفقهي.

الذوقية من حيث مفهومها ومرشوعيتها وتطبيقاتها،

-4التمييز بني امللكة الذوقيــة املبنية عىل صالح ما خال دراســة لألستاذ الدكتور عثامن محمد شبري
الرسيــرة والخربة العلمية يف وبــن الفكر الباطني يف (امللكة الفقهية) وهو بحــث تناول فيه مراتب
املبني عىل الوهم والخيال.
ثانيا  :مشكلة البحث

املجتهدين وسبل تكوين امللكة لديهم  ،وال صلة

ملــا ارمي اليــه يف بحثي هذا بالبحث املوســوم

يضــع الباحث تصوره عن مشــكلة البحث انطالقا كوين أتطلع اىل توضيح الفراســة الذائقة املنظبطة

من أن اإلســام حثّ عــى العلــم عموما وعىل بالثوابت العلمية وفق معايري الرشع.

التفقه خصوصا ورغّب فيهــا ،ومن ذلك
الرتغيب خامسا:منهج البحث
ُ
يف اختيار األحســن ،لذلك ميكن صياغة مشكلة اعتمد الباحث عىل منهجني رئيسني :

البحث بالسؤالني اآلتيني :

الوصفي :وذلك من خالل التوصيف
املنهج
األول :
َ
َّ

الرشعي منها؟

مدلوالتها الرشعية؛

 -1ما املقصود بال َملَكة الذوقية ؟  ،وما هو املوقف يف القســم النظري ملفهوم امللكة الذوقية ,ومعرفة
يل :وذلك بتنــاول اآلراء
 -2هــل ميكن اعتامد ال َملَكــة الذوقية العلمية يف الثــاين :
َ
املنهــج التحلي َّ
فهم النصــوص الرشعية ؟  ،وما هي آثار ذلك عىل الفقهية للفقهاء ،وتحليل وجوه داللتها ,ومناقشــتها
األحكام الرشعية؟

ثالثا  :أهمية املوضوع:

وعرض مثراتها ،وبيان الراجح منها.
خامسا  :خطة البحث:

تكمن أهميــة املوضوع يف الوقــوف عىل مفهوم جــاء البحث مكونا مــن مقدمة وأربعــة مباحث،
امللكة الذوقيــة ،وأثرها يف العمليــة االجتهادية ،تضمنــت املقدمــة األســباب وراء اختيــار هذا

وبيان حكمها الرشعي؛ إلظهار ســعة ومرونة الفقه املوضوع ومشكلة البحث وخطته.

اإلســامي يف التعامــل مع النصــوص الرشعية ،وأما املبحث األول :لبيان معنــى ال َملَكة الذوقية
وانعكاســاتها عىل املجتمع اإلسالمي يف مختلف ومرشوعيتها.

مناحي الحياة االقتصادية واالجتامعية والسياســية وخصصت املبحــث الثاين :ملصدريــة ال َملَكة

 ،كام أنها تعزز من احرتام اإلنســان وتقدير ملكاته الذوقية وأحكامها الرشعية.

وخرباته الرتاكمية يف اإلنتاج العلمي والبناء املعريف وجعلت املبحث الثالــث :لعرض ال َملَكة الفقهية
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وصلتها بالذوق املعريف.

وأما املبحث الرابع :فهو ملعايري امللكة الذوقية

ثــم خامتة تضمنت أهم النتائج التي توصلت اليها

يف البحث والتوصيات التي ميكن أن تســتثمر يف

حقول علمية أخرى .

وألحقت بالبحث قامئة بأهــم املصادر واملراجع
التي اعتمدت عليها يف التوثيق والتعزيز .

المبحث األول
بيان معنى الملكة الذوقية
وانواعها ومشروعيتها
تــداول الفقهاء مصطلــح «ال َملَكة» ملن يُحســن

والله أســأل أن بأوله ووسطه وآخره وما كان فيه من الفصل يف األدلة ،أو الرتجيح بني اآلراء ،أو يُحسن

صواب وخــر فمن الله فله الحمد والشــكر عىل االســتنباط منها والتعامل معهــا ،ونجد املحدثني
ذلــك وان كان فيه غري فمن نفــي وما توصل اليه يلمــع الــذوق والفطنة يف التمييز بــن األحاديث
جهدي والحمد لله رب العاملني

❊

❊

والحكم عليها عندهم  ،وتارة تنســب هذه امللكة

إىل الفقه فيقال :امللكة الفقهية ،وتارة يعرب عنها مبا

❊

يشبه الفراسة فيقال  :اإللهام ،وما يجمع بني علمي

الفقه والحديث من عرفــان رباين وعرفان علمي ،
ذائقة يتملكها الفقيه واملحدث مبا يشــبه البصرية

والحكمة ،التي متنحه بهدايــة الله تعاىل االختيار

الصحيــح ،أو الرتجيــح بني الفاضــل واملفضول

والحسن واألحسن.

ويف ثنايــا هذا املبحث نتناول بيــان معنى امللكة

الذوقية وأنواعها يف املطالب اآلتية:

•املطلب األول :امللكة الذوقية املفهوم والداللة

يلزم لبيان معنى امللكة الذوقية معرفة معنى امللكة،

ومعنى الــذوق وصوال إىل تحريــر معنى امللكة
الذوقية ،وهو ما نتناوله يف الفروع اآلتية:

الفرع األول :تعريف امللكة الذوقية باعتبارها مركبا

أوال :امللكــة يف اللغة :وردت كلمــة امللكة يف
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لســان العرب ولغتهم مأخوذة مــن ملك ،والجذر  -2وعرفها الربكتي بقوله  :صفة راسخة يف النفس))
اللغوي لها ( م ل ك ) وهو كام قال ابن فارس  :أصل (،)4

حة ،يقال -3 :وعرفهــا العطار بقولــه  :الهيئة الراســخة يف
صحيح يــدل عىل قوة يف الــيء وص ّ

ْت اليش َء :النفس»
أمل ََك َعجِي َنه :ق َّوى عج َنه وشــ َّده ،وملَّك ُ
ق َّويتُه  ...واألصل هذا ،ثم قيل َ
ملك اإلنسا ُن اليش َء  -4وعرفها الشــنقيطي بقوله ســجية راســخة يف
()5

َيلِكُــه َملْكا ،واالســم امللْك; أل ّن يــده فيه قوية النفــس تحصل لل ُمــدرِك بعد إدراك مســائل الفن
صحيحة )) (.)1

ومامرستها»(.)6

وأيد الزمخرشي ذلك بقوله « :ملك اليشء وامتلكه وبعــد النظر يف هذه التعريفــات يظهر للباحث أن
ومتلّكه ،وهو مالكه وأحد ُمالّكه ،وهذا ِملْكه و ِملْك هنــاك تالزما بني النفس وما ترتســم به من صفات
ــري :كانت لنا ملوك وهيئات وان كانت التعريفــات متعددة املباين اال
يده ،وهذه أمالكه ،وقال قُشَ
ٌّ

ُ
امللك وامللكوتُ  ،وهو انها متحدة املقاصد واملعاين
من نخل أي أمــاك .ولله

امل َلك وامل َليك .وملك فال ٌن سنني ،وهو صاحب ثالثــا  :الذوق يف اللغة :لهــذه املفردة عند العرب

ُملك ومملكة وماملك»(.)2

معانٍ يجمعها أصــل واحد وهو اختبار اليشء من

العلامء ومن أهمها :

 -1وجود الطعم بالفم ،ويعرب به عن األكل.

عبوا به عن معان ،أهمها اآليت:
ثانيا :امللكة يف االصطــاح :تعددت فيها عبارت جهة تطعم( ،)7وقد ّ

س
 -1عرفها ابن خلدون بأنها اإلحاطة مببادئ العلم  -2تحســس اليشء واستكشافه .فقيل :ال َّذ ْوق َم ُّ
الــي ِء باللســان ,أو بالفم ،يقال فيــه :ذاق يذوق
وقواعده ،والوقوف عىل مســائله ،واستنباط فروعه
َّ ْ
من أصوله)) (.)3

((( ابن فارس :مقاييس اللغة .352-351/5 ،مادة (ملك)

((( الربكتي :محمد عميم اإلحســان املجــددي ،قواعد
الفقه ،الصدف ببلرشز-كراتيش ،ط1407 ،1ه ،ص.506

((( الزمخــري :محمود بن عمر (ت538 :ه) ،أســاس ((( العطار :حســن بــن محمد الشــافعي (ت1250 :ه)
البالغة ،تحقيق :محمد باســل عيون الســود ،دار الكتب حاشــية العطار عــى رشح الجالل املحــي عىل جمع
العلمية ،بريوت ،لبنان ،الطبعة :األوىل1419 ،ه 1998 -م ،الجوامع ،دار الكتب العلميــة ،الطبعة :بدون طبعة وبدون

.227/ 2

تاريخ.421/ 2 ،

((( ابــن خلــدون :عبــد الرحمن بن محمــد الحرضمي ((( الشنقيطي ،عبد الله بن إبراهيم العلوي ،نرش البنود عىل
اإلشــبييل (ت808 :ه) ،تاريخ ابن خلدون ،تحقيق :خليل مراقي السعود ،تقديم :الداي ولد سيدي بابا  -أحمد رمزي،

شــحادة ،دار الفكر ،بــروت ،الطبعة :الثانيــة1408 ،ه  -مطبعة فضالة ،املغرب ،بدون طبعة وبدون تاريخ.17/1 ،

1988م.543/ 1 ،

((( ابن فارس ،مقاييس اللغة.364/2 ،
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بت ًه
ذوقــا( .)1وهو التعــرف عن طعم اليشء باللســان فذاق ،ويقال :فالن ذاق كــذا ،وأنا أكلته أي َ
خ َْ
َ
ب(.)6
فوق ما َ
خ ََ

واللهاة(.)2

ُقت اليشء :وهنا ال بد من بيان أن الذوق والطبع قد يُطلَقان عىل
-5تجربة الــيء يف غري مطعــم ،وذ ُ

ج ّربته ،ومنه :ذاق فالن الناس َع َرفهم ،وذاق الرجل القــ ّوة امله ّيأة للعلوم ،من حيث كاملها يف اإلدراك
ص َل لهام حالو ُة مبنزلة اإلحساس ،من حيث كونها بحسب الفطرة،
ُع َســيلَتَها وذاق ْ
ح َ
َت ُع َســيلتَه :إذا َ

الخالط ولذة املبارشة باإليالج

()3

ُ
الذوق مبــا يتعلق بلطائــف الكالم،
ــص
وقد يُ َ
خ ُّ

الشــهي لروح اإلنسان
وأصل الــذوق فيام يقل تناوله دون ما يكرث ،فإن ما لكونه مبنزلة الطعام اللذيذ
ّ
يكرث منه يقال له األكل(.)4

املعنوي ،والطبع مبا يتعلق بأوزان الشــعر لكونها

ج ِبلّــة ،بحيث ال ينفع فيها إعامل ال ِ
رابعا  :الذوق يف االصطالح :الذوق يف األصطالح مبحض ال ِ
ج ِبلّة

شاع يف تع ُّر ُف الطَّعم ،ثم كرث حتى ُجعل استعامله إال قليالً(.)7

(ذقت فالناً) و(ذقت ما الفرع الثاين  :تعريف امللكة الذوقية باعتبارها علام
عبارة عن كل تجربة ،يقال:
ُ
يعب به عن االختبار ،فيقال :أذقته كذا ولقبا
عنده)( .)5كام َّ

((( ابن عادل :أيب حفص عمر بن عيل الدمشــقي الحنبيل
(ت :بعد  880ه) ،اللباب يف علوم الكتاب ،تحقيق :عادل

أحمد عبــد املوجود ،وعيل محمد معــوض ،دار الكتب
العلمية ،بريوت ،لبنان1419 ،ه 1998م.61/ 9 ،

بعد عــرض متعلقــات امللكة الذوقيــة يف اللغة

واالصطــاح وما انطوى عليه هــذا املصطلح من

معــان تقرب حقيقة املفهــوم وتوضح الداللة  ،مل
أقف حســب علمي واطالعي عىل تعريف جامع

((( الربكتي :محمد عميم اإلحسان املجددي ،التعريفات مانــع يعطي املقصود ولعل ذلــك راجع اىل عدم
الفقهية ،نرش :دار الكتب العلمية ،ط1424 ،1ه ،ص .100اطراد هذا املصطلح يف جميع االفراد املعرفية بل

((( املنــاوي :محمد عبد الرؤوف (ت ،)1031 :التوقيف
عىل مهامت التعاريــف ،تحقيق :محمد رضــوان الداية،

قارص عىل من متكن بعد الدربة ونال ذلك بالتعبد

دار الفكر املعارص ،دار الفكر ،بريوت ,دمشــق 1410ه ،والقربــة ولكن نصــوا عىل أن امللكــة هي« :أمر
يهجم عىل قلوبهم ال ميكنهم ر ُّده ،وهيئة نفســانية
ص.352

((( الراغب :الحسني بن محمد األصفهاين (ت502 :ه) ،ال معــدل لهم عنها ،ولهذا تــرى الجامع بني الفقه
املفــردات يف غريــب القــرآن ،تحقيق :صفــوان عدنان

الداودي ،دار القلم ،الدار الشامية ،دمشق ،بريوت ،الطبعة :تحقيق :عدنان درويش ،ومحمد املرصي ،مؤسسة الرسالة،
األوىل1412 ،ه  ،ص.332

بريوت1419 ،ه 1998 -م ،ص.462

(((()الكفوي :أيوب بن موىس الحســيني (ت ((( ،)1094 :الراغب :املفردات يف غريب القرآن ،ص.332
الكليــات :معجم يف املصطلحــات والفــروق اللغوية ((( ،ينظر :الكفوي :الكليات ص.462
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والحديث كابن خزمية ،واإلســاعييل ،والبيهقي ،من طروحاتهــم لها من حيــث مصدرها واملحل

وابن عبد الرب ال ينكر عليهم ،بل يشــاركهم ويحذو الذي تتأىت منه وهي عىل قسمني :
حذوهم ،ورمبا يطالبهم الفقيه أو األصويل العاري القسم األول :ملكة الذوق الوهبية

عن الحديث باألدلة»(.)1

خص الله بهــا صنوفا من العباد مبزايا من
وهي ما ّ

ومام تقدم من تعريف امللكة والذوق وبعد إضافة عنده سبحانه ،يفضّ ل بها من يشاء من خلقه كحسن

ت ال ِْح ْك َم َة
الــذوق إىل امللكة ،اســترشف بانــه ميكن القول الخلق والفطنة وغريها ،قال تعاىل﴿ :يُ ْؤ ِ
ريا
وت َ
بأن امللكة الذوقية :صبغــة ربانية يهبها الله تعاىل َمن يَشَ ــا ُء َو َمن يُ ْؤتَ ال ِْح ْك َم َة فَقَــ ْد أُ ِ َ
يا كَ ِث ً
خ ًْ
اب﴾[البقرة ،]269:وهذا
لصنف من خلقه بالتأييد لهم عىل صالحهم وسالمة َو َما يَ َّذكَّ ُر إِلَّ أُولُــو الْ َلْ َب ِ

قلوبهم ،أو ميكنها آلخرين بالتوفيق ،عن طريق بذل ان دل عىل يشء فإمنــا يدل عىل اختصاص الحق
األسباب واالجتهاد بالعلم وسالمة القلب والجوارح بعض الخلق بالحكمة كعطاء من الله تعاىل من غري

من العيوب األخالقية )) .

اكتســاب .يف الوقت الذي تطلق فيه الحكمة عىل

فامللكــة الذوقية هــي أقرب إىل ما يســمى بفقه عدة معان منها :العــدل ،والعلم ،والحلم ،والنبوة،
النفس وهي صفة يف النفس جبلّية ،تحقق لصاحبها والقرآن ،واإلنجيل ،والسنة ،والفقه بالدين ،والعمل

شــدة الفهم ملقاصد الكالم كالتفريق بني املنطوق به( ،)3وقــد رجح االمام مالك أن الحكمة هي الفقه
واملفهوم ،قال الســيوطي« :وفقه النفس ال بد منه ،يف الديــن ،حيث قــال« :الذي يقــع يف قلبي أن
وهو غريزة ال تتعلق باالكتساب»(.)2

•املطلب الثاين :أنواع امللكة الذوقية

الحكمة هي الفقه ،ومام يتبني ذلك أن الرجل تجده

عاقالً يف أمر الدنيــا ذا نظر فيها وبرص بها وال علم

مل يتطــرق الفقهــاء قدميا اىل بيان أنــواع امللكة له بدينه ،وتجد آخر ضعيفًا يف أمر الدنيا عامل ًا بأمر

ريا به ،يؤتيه الله إياه ويحرمه هذا ،فالحكمة
الذوقية  ،ولكن ميكن تقســيمها انطالقا واستنباطا دينه بص ً

((( الســخاوي :محمد بــن عبد الرحمــن (ت902 :ه) ،الفقه يف دين الله»(.)4
فتح املغيث برشح ألفية الحديــث للعراقي ،تحقيق :عيل

حســن عيل ،مكتبة السنة ،مرص ،الطبعة :األوىل1424 ،ه ((( ينظر :الجرجاين :التعريفات ،91/ 1 ،اآللويس :روح

2003 -م.289/ 1 ،

املعاين.269/ 9 ،

((( الســيوطي :عبــد الرحمن بن أيب بكــر( ،ت911 :ه) ((( القرطبــي :يوســف بن عبد اللــه (ت463 :ه) ،جامع

تقرير االستناد يف تفسري االجتهاد ،تحقيق :فؤاد عبد املنعم بيان العلم وفضله ،تحقيق :أيب األشــبال الزهريي ،دار ابن
أحمد ،دار الدعوة ،االسكندرية ،الطبعة :األوىل1403 ،ه ،الجوزي ،الســعودية ،الطبعة :األوىل1414 ،ه 1994 -م،

.43/
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و« :الفقــه يف الدين هو معرفــة أرسار األمور وفقه

والحكمة من هبات الله تعاىل وتأكيد ذلك ما ورد

األحكام ،وبيان املصلحة فيها ،والطريق إىل العمل يف الســنة من شأن رجل يقال له :أشج عبد القيس،

بها ،وهو يبعث عىل العمل وااللتزام ،كام أن العمل وكان رجالً حليامً وقورا ً فقال له رسول الله ﷺ« :إن
يوصــل إىل الفقه يف الدين ،أو طرق االســتدالل ،فيك خصلتني يحبهام الله :الحلم واألناة»( ،)4ويف
ومعرفة الحقائق برباهينها ،وهي طريقة القرآن»

()1

رواية أيب داود :قال :يا رسول الله أنا أتخلق بهام أم

فالحكمــة تأيت مبعنى امللكة الفقهية ،ألنها تنشــأ الله جبلني عليهام؟ قال« :بل الله جبلك عليهام».
عند اإلنسان بأمرين  ،هام:

قال :الحمد لله الــذي جبلني عىل خلتني يحبهام

األول :نــور يقذفــه الله يف قلب العامل املســلم ،الله ورسوله (.)5

ت ال ِْح ْك َم َة َم ْن يَشَ ــا ُء وقــد دل هذا النص و ما ذكره رســول الله ﷺ من
ويؤيد ذلك قوله تعاىل﴿ :يُ ْؤ ِ
ريا َو َما يَ َّذكَّ ُر إِ َّل اختصاص الله لــه بخصلتي الحلــم واألناة فهي
وت َ
َو َم ْن يُ ْؤتَ ال ِْح ْك َم َة فَ َق ْد أُ ِ َ
يا كَ ِث ً
خ ًْ
محض عطاء من الله تعاىل.
اب﴾[البقرة.]269:
أُولُو الْ َلْ َب ِ
الثــاين :باالكتســاب ،ويؤيد ذلك ما روي عن عبد قال ابــن األزرق« :ذكروا يف الــروطالدالةعىل

الله بن مســعود قال :قال النبي ﷺ« :ال حســد إال حصولال َملَكة يف العلم أمورا ً ،وهي:
يف اثنتني :رجل آتاه الله ماالً ،فســلطه عىل هلكته  -1املعرفة بأصول أي علم كان

يف الحــق ،ورجل آتاه اللــه حكمة ،فهو يقيض بها  -2وما يبنى عليه ذلك العلم
ويعلمها» (.)2

ُكتســب بالعلم ،قال ابن مسعود« :نعم
فالحكمة ت َ

 -3وما يلزم عنه

املجلس مجلس تنــر فيه الحكمــة وترجى فيه فيام نعلم».
((( مســلم :صحيح مســلم ،كتاب :اإلميــان ،باب األمر
()3

الرحمة» .

باإلميان بالله ورســوله ،ورشائع الديــن ،والدعاء إليه1 ،

((( رضا :تفسري املنار.183/ 4 ،

 ،48/رقم.17:

املال يف حقه ،108/ 2 ،رقم.1409:

 ،361/ 29رقــم ،17828:أبــو داود :ســنن أيب داود،

((( البخاري :صحيح البخاري ،كتاب :الزكاة ،باب :إنفاق ((( أحمد :مســند اإلمام أحمد ،حديــث وفد عبد القيس،
((( الدارمي :عبد الله بن عبد الرحمن ،التميمي السمرقندي أبواب النوم ،بــاب يف قبلة الرجل ،357/ 4 ،رقم،5225:
(ت255 :ه) ،سنن الدارمي ،تحقيق :حسني سليم أسد ،دار والحديــث صحيح ،ينظر :البخاري :محمد بن إســاعيل
املغني للنرش والتوزيع ،السعودية ،الطبعة :األوىل( 1412 ،ت256 :ه) ،األدب املفــرد ،تحقيق :محمد نارص الدين

ه  2000 -م،333/ 1 ،رقم ،295:تعليق املحقق« :رجاله األلباين ،دار الصديــق للنرش والتوزيــع ،الطبعة :الرابعة،
ثقات غري أنه منقطع عون بن عبد الله مل يسمع من عبد الله 1418ه 1997 -م ،219/ 1 ،رقم.585:
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 -4والقدرة عىل التعبري عــن مقصوده ،وعىل دفع عنه ،وإدراكه الفرق علــم يصادفه يف قلبه بالذوق،

الشبه الواردة عليه فيه»(.)1

وال يشــك يف أن لوقوعه يف قلبه سببا وله عند الله

وقــد ذكر عن أيب يوســف أنه قــال  :وإذا اختلف تعاىل حقيقة ،وال ميكنه اإلخبار عنه ال لقصور يف

الفقهاء يف مســألة من املســائل ،فإن أعلم الناس لسانه ،بل لدقة املعنى يف نفسه عن أن تناله العبارة،
أبرصهــم بالحــق إذا اختلف النــاس ،فهذه صفة وهذا مام قــد تفطن له املواظبــون عىل النظر يف

الفقهاء الراسخني يف الفقه ( .)2وقد روي عن مالك املشكالت»(.)4

أنه قال للشــافعي وهو غالم يطلب العلم« :إن الله القسم الثاين  :ملكة الذوق الكسبية
ألقى عىل قلبك نو ًرا فال تطفئه باملعصية»(.)3

وهي امللكة التي يكتسبها صاحبها بالدربة واملران

يقول الغزايل« :واعلم أن كل واحد منهام ينقســم عىل فعل األشــياء أو تركها ،حتى تغدو عنده سلوكا
إىل ما ميكن التعبري عنه عنــد اإلفاقة منه ،وإىل ما وموهبة متيزه عن سواه ،وقد أشار العلامء إىل هذا.

ال متكــن العبارة عنه أصال ،ولعلك تســتبعد حالة قــال ابن خلدون« :إن الحذق يف العلم والتفنن فيه

أو علام ال تعلــم حقيقته وال ميكن التعبري عنه عن واالستيالء عليه إمنا هو بحصول ملكة يف اإلحاطة
حقيقته فال تســتبعد ذلك ،فإنك تجد يف أحوالك مببادئه وقواعده والوقوف عىل مســائله واستنباط
القريبة لذلك شواهد ،أما العلم فكم من فقيه تعرض فروعه من أصوله ،ومــا مل تحصل هذه امللكة مل

عليه مسألتان متشابهتان يف الصورة ،ويدرك الفقيه يكن الحذق يف ذلك الفن»(.)5

بذوقه أن بينهام فرقا يف الحك ،وإذا كلف ذكر وجه وقد أكد الســلف أهمية اكتســاب الخربة املعرفية

الفرق مل يســاعده اللسان عىل التعبري وإن كان من يف بناء امللكــة الذوقية ،فقالوا« :هذا النوع –يعني

أفصح الناس ،فيدرك بذوقه الفرق وال ميكنه التعبري معرفة علل الحديث -من أغمــض األنواع وأدقها،
((( ابــن األزرق الغرناطــي ،محمــد بن عــي بن محمد

ولــذا مل يتكلم فيــه كام ســلف إال الجهابذة أهل

األصبحــي األندليس ،بدائــع الســلك يف طبائع امللك ،الحفظ والخربة والفهــم الثاقب مثل ابن املديني،
تحقيق :د .عيل سامي النشار ،نرش :وزارة اإلعالم ،العراق ،وأحمد ،والبخاري ،ويعقوب بن شيبة ،وأيب حاتم،

ط.337/2 ،1

((( ينظر :ابن عبد الرب ،جامع بيان العلم وفضله.807/2 ،

وأيب زرعة ،والدارقطني»(.)6

((( الجوينــي :عبــد امللك بــن عبد اللــه امللقب بإمام ((( الغزايل :إحياء علوم الدين.295/ 2 ،
الحرمني (ت478 :ه) ،نهايــة املطلب يف دراية املذهب ((( ،ابن خلدون :التاريخ.543/ 1 ،

تحقيق :عبــد العظيم محمود ال ّديب ،دار املنهاج ،الطبعة ((( :الســخاوي :فتح املغيــث برشح ألفيــة الحديث1 ،
األوىل1428 ،ه2007-م.112/ 1 ،

.288/
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وتخضــع امللكــة الذوقية ألمنــاط من املراس االســتخارة مبا يرســخ القدرات الذهنية والقلبية،

واملران ،مبا يجعلها راســخة غري طارئة وثابتة غري وتطوير امللكة الذوقية واســتقامتها ،وهو ما نتناوله

زائلــة ،وقد التفت اىل ذلك ابــن خلدون إذ يقول :يف الفروع اآلتية:

«اعلم أن تلقني العلوم للمتعلمني إمنا يكون مفي ًدا الفرع األول :آلية امللكة الذوقية

إذا كان عىل التدريج شــيئًا فشــيئًا وقليــاً فقليالً ،االميان والتقوى ركيزتان أساسيتان يف البناء الذوقي
يلقى عليه أوالً مســائل من كل باب من الفن ،هي لســلوكيات اإلنســان ،ولهام رمزية كبــرة تتعدى

أصول ذلك الباب ،ويقرب له يف رشحها عىل سبيل بفوائدها ومآثرها الحــر والتعداد ،ولعل من أبرز
اإلجــال ،ويراعى يف ذلك قوة عقله واســتعداده ما أومأ القرآن الكريم إليه هدايات قلبية ،ترتك آثارها

لقبول مــا يرد عليه حتى ينتهي إىل آخر الفن ،وعند عىل املؤمن باستقامته وحسن اختياره ،وقد جاءت
ذلــك يحصل له ملكة يف ذلك العلم إال أنها جزئية النصوص القرآنية لرتسيخ ما ييل:
ضعيفــة ،وغايتها أنها هيأته لفهــم الفن وتحصيل أوال :اإلميان وفاعلية الذوق

مســائله ،ثم يرجع بــه إىل الفن ثانيــة ،فريفعه يف أشــار القــرآن الكريم إىل أن من أســباب هدايات
التلقــن عن تلك الرتبة إىل أعىل منها ،ويســتويف امللكة الذوقية ،تقوى الله تعاىل والعمل الصالح،
ح ِ
ات
الرشح والبيان ويخرج عــن اإلجامل ،ويذكر له ما قال تعــاىل﴿ :إِ َّن ال َِّذي َن آ َم ُنــوا َو َع ِملُوا َّ
الصالِ َ

ح ِت ِه ُم الْ َنْ َها ُر
جرِي ِمــن ت َ ْ
هنالــك من الخالف ..فتجود ملكتــه ،ثم يرجع به يَ ْه ِديهِــ ْم َربُّ ُهم ِب ِإميَانِ ِه ْم تَ ْ
ج َّن ِ
يم﴾[يونس ،]9:وقد أشار القرآن اىل
وقد شــذا فال يرتك
ات ال َّن ِع ِ
مهم وال مغلقًا إال ِ
ً
عويصــا وال ً
ف َ
وضحه ،وفتح لــه مقفله ،فيخلص مــن الفن وقد أن من هدايات امللكــة الذوقية من خالل اإلميان

استوىل عىل ملكته(.)1

•املطلب الثالث :أهمية امللكة الذوقية

والعمل الصالح ،والــذي يفيض إىل هداية خاصة

رصح القــرآن بها يف قوله تعــاىل﴿ :يَ ْه ِدي ِه ْم َربُّ ُهم

ميانِهِــ ْم﴾ ،فتعني هذه الهداية عــى التمييز بني
أملح القــرآن اىل قابلية امللكة الذوقية يف االختيار ِب ِإ َ

بتفعيل اإلميــان واعتــاد التقوى ســلوكا حياتيا حقائق االشياء.

لرتسيخ امللكة الذوقية الســليمة باعتبارها أثرا ً من ويحرر اب ُن عاشور هذا النص « :والهداية :اإلرشاد

آثار اإلميان والتقوى ،وقد أردفت الســنة مبا يعزز عىل املقصــد النافع والداللة عليه ،فمعنى يهديهم
مــن تنمية امللكة الذوقية مــن خالل ترشيع صالة ربهم يرشدهم إىل ما فيه خريهم ،واملقصود اإلرشاد
التكويني ،أي يخلق يف نفوسهم املعرفة باألعامل

((( ابن خلدون :التاريخ.734/ 1 ،

النافعة وتسهيل اإلكثار منها ،وأما اإلرشاد الذي هو
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الداللة بالقــول والتعليم فالله يخاطب به املؤمنني تزول الشبه والشكوك عن القلب إال إذا وصل العبد

والكافرين»(.)1

إىل هذه الحال ،فبارش اإلميان قلبه حقيقة املبارش،

بي رســول الله ﷺ عمق العالقة بني اإلميان فيذوق طعمه ويجد حالوته والله املوفق»(.)4
وقد ّ

والذوق ،فذكر الســبب والنتيجــة فعن العباس بن

إال أن الهداية وإن ذكرت عىل ســبيل الثمرة ،إال

عبداملطلب -ريض الله عنه -أنه ســمع رسول الله أنهــا ترمي إىل تحول اإلميان إىل ملكة يهتدي فيها
ﷺ يقول« :ذاق طعم اإلميــان من ريض بالله ربا ،اإلنســان إىل الهدى بهداية الله تعاىل ،فكأنها نور

وباإلسالم دينا ،ومبحمد رسوال»(.)2

يخــص الله به العبــاد ،للثبات عــى الدين ،يقول

وقال عــن النتيجة ما رواه أنــس -ريض الله عنه ،-ابن عاشــور« :فالهداية باإلميان خصوصية تتعلق
قال :قال رســول الله ﷺ« :ثالث من كن فيه وجد بادراك املعــارف الناتجة عن القرب من الله تعاىل

حالوة اإلميان :أن يكون الله ورسوله أحب إليه مام يقول الطاهر بن عاشــور« :يجعل الله لإلميان نُورا ً

سواهام ،وأن يحب املرء ال يحبه إال لله ،وأن يكره يوضع يف عقل املؤمن ،ولذلك النور أشعة نورانية
أن يعود يف الكفر كام يكره أن يقذ يف النار»(.)3

تتصل بني نفس املؤمن وبني عوامل القدس ،فتكون

يقول ابن القيم« :وهذا الذوق هو الذي اســتدل به سبباً مغناطيســياً النفعال النفس بالتوجه إىل الخري
هرقــل عىل صحة النبوة ،حيث قال أليب ســفيان :والكامل ال يزال يزداد يومــاً فيوماً ،ولذلك يقرتب
فهل يرتد أحد منهم ســخطة لدينه ،فقال :ال ،قال :من اإلدراك الصحيح املحفوظ من الضالل مبقدار
وكذلك اإلميان إذا خالطت حالوته بشاشة القلوب ،مراتب اإلميــان والعمل الصالــح  ...وألجل هذا

فاستدل مبا يحصل ألتباعه من ذوق اإلميان الذي النــور كان أصحاب النبي ﷺ أكمــل الناس إمياناً
خالطــت بشاشــته القلوب ..واملقصــود أن ذوق ألنهم ملا تلقــوا اإلميان عن النبي ﷺ كانت أنواره

حالوة اإلميان واإلحســان أمر يجــده القلب ...،السارية يف نفوسهم أقوى وأوسع»(.)5
فلإلميان طعم وحالوة يتعلق بهام ذوق ووجد ،وال ثانيا :التقوى وتنمية الذوق

«التقوى أن تعمل بطاعة الله عىل نور من الله ترجو ثواب

((( ابن عاشور :التحرير والتنوير.101/ 11 ،
الله ،وأن ترتك معصية الله عىل نور من الله تخاف عقاب
((( مسلم :صحيح مسلم ،كتاب :اإلميان ،باب :ذاق طعم الله»( .)6وهي سبب للفرقان ،قال تعاىل﴿ :يا أَيُّ َها ال َِّذي َن
اإلميان من ريض بالله ربا ،62/ 1 ،رقم.34:

((( البخاري :صحيــح البخاري ،كتــاب :اإلكراه ،باب ((( :ابن القيم :مدارج السالكني.88-87/ 3 ،

من اختار الــرب والقتل والهوان عــى الكفر ((( ،20/ 9 ،ابن عاشور :التحرير والتنوير.103-102/ 11 ،

رقم.6941:

((( ابن رجب :زين الدين عبد الرحمن بن أحمد  ،البغدادي،
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ج َع ْللَ ُك ْمفُ ْرقَانًا َويُ َك ِّف ْر َع ْن ُك ْم َسيِّئَاتِ ُك ْم تصونوا أنفسكم عن كل ما يغضبه ،وتطيعوه يف الرس
آ َم ُنواإِ ْنتَتَّقُوااللَّ َهيَ ْ
ج َع ْل لَ ُك ْم فُ ْرقاناً﴾ أي هداية يف قلوبكم
َويَ ْغ ِف ْر لَ ُك ْم َواللَّ ُه ذُو الْفَضْ لِ الْ َع ِظ ِ
يم﴾[األنفال ،]29:والعلن ﴿ يَ ْ
والفرقا ن الذي يجعله الله للمؤمن هو« :العلم والهدى تفرقــون بها بني الحــق والباطل ،ونــرا تعلو به

الذي يفرق به صاحبه بــن الهدى والضالل ،والحق كلمتكم عىل كلمة أعدائكم ،ومخرجا من الشبهات
والباطــل ،والحالل والحــرام ،وأهل الســعادة من التي تقلق النفوس ،ونجاة مام تخافون»(.)3

أهل الشقاوة»(.)1

والحــق الذي يعتصم بــه من عاش للــه ومع الله

وقد أوجز اآللويس مقالة أهل التفســر من الفرقان وألجل اللــه تعاىل ،فيخصه بذائقة متكنه من النأي

فقال« :فرقانا أي هداية ونورا يف قلوبكم تفرقون به عــن الريبة وتصده عن مواطن الشــبهات ،وكل ما

بــن الحق والباطل كام روي عــن ابن جريج وابن فيه مخرج لهم ونجــاة من التباس األحوال وارتباك
زيد ،أو نــرا يفرق بني املحــق واملبطل بإعزاز األمور وانبهام املقاصد ،فيؤول إىل استقامة أحوال
املؤمنني وإذالل الكافرين كام قال الفراء ،أو نجاة الحياة ،حتى يكونوا مطمئني البال منرشحي الخاطر

يف الدارين كام هو ظاهر كالم الســدي ،أو مخرجا وذلك يســتدعي أن يكونوا :منصوريــن ،غالبني،

من الشــبهات كام جاء عن مقاتل ،أو ظهورا يشهر بــراء باألمور ،كملة األخالق ســائرين يف طريق

أمركم وينرش صيتكم كام يشــعر به كالم محمد بن الحــق والرشــد ،وذلك هو مالك اســتقامة األمم،
إسحاق -من بت أفعل كذا حتى سطع الفرقان -أي فاختيار الفرقان هنا ،ألنه اللفظ الذي ال يؤدي غريه
الصبــح ،وكل املعاين ترجع إىل الفرق بني أمرين ،مؤداه يف هذا الغرض وذلك من متام الفصاحة»(.)4

وجوز بعض املحققني الجمع بينها»(. )2

ثالثا :االستبصار

وقــال طنطــاوي« :ونحن مع هــذا البعض من وهو ميــزة فيمن وهبه الله ملكــة الذوق وهي»قوة

املحققني يف جواز الجمع بني هذه املعاين فيكون للقلب املنور بنور القدس يرى بها حقائق األشــياء
املعنى﴿ :يا أَيُّ َهــا ال َِّذي َن آ َم ُنــوا إِ ْن تَتَّقُوا اللَّ َه﴾ بأن وبواطنها ،مبثابة البرص للنفس(.)5
وهــي قوة القلــب املدركة :جاء يف القــران قوله

ــر َك الْ َي ْو َم
(املتوىف795 :ه) ،جامع العلوم والحكم ،املحقق :شعيب تعــاىل﴿ :فَكَشَ ــفْنا َع ْن َك ِغطــا َء َك فَ َب َ ُ
األرناؤوط  -إبراهيم باجس ،مؤسسة الرسالة  ،بريوت ،ط،7
ص َوما طَغى﴾
َ
ح ِدي ٌد﴾[ق ،]22:وقال﴿ :ما زا َغ الْ َب َ ُ

1422ه 2001 -م.400/1 ،

((( السعدي :تيسري الكريم الرحمن يف تفسري كالم املنان ((( ،طنطاوي :التفسري الوسيط للقرآن الكريم.83/ 6 ،
ص.319

((( اآللويس :روح املعاين.184/ 5 ،

((( ابن عاشور :التحرير والتنوير.326/ 9 ،
((( اآللويس :روح املعاين.331/ 4 ،

امللكة الذوقية وأثرها يف اإلجتهاد الفقهي (دراسة مقارنة)

الدكتور عمر شاكر الكبييس 167

[النجم.)1( ]17:

منهم»(.)4

واإلســتبصار طريق يهتدي به املسلم ببصريته وهو وهنا أخرب النبي ﷺ عن أناس ممن قبلنا ويف أمته،
مام مينت الله به عىل بعض عباده  ،قال تعاىل﴿ قَ ْد يهبهم الله تعاىل معامل امللكة الذوقية باإللهام منه
ص فَلِ َنف ِْس ِه َو َم ْن َع ِم َي جل وعال.
َجا َءكُ ْم بَ َ
صائِ ُر ِم ْن َربِّ ُك ْم فَ َم ْن أَبْ َ َ
ح ِف ٍ
يظ ﴾[األنعام « ،]104:وعني العلامء مبعنى قوله ﷺ« :محدَّ ثون»
فَ َعلَ ْي َها َو َما أَنَا َعلَ ْيكُــ ْم ِب َ

وهي للقلــب مبنزلة البرص للعني ،فهي النور الذي -1قال إســحاق بن بهلول األنبــاري :فقلت أليب
يبرص به القلب ،كام أن البرص هو النور الذي تبرص ضمرة –يعنــي أنس بن عياض الليثــي :-ما معنى

به العني ،واملراد بها آيات القرآن ودالئله التي يفرق يح َّدثون؟ قال :يُلقَى عىل أفئدتهم العلم»(.)5
بها بني الهدى والضاللة»(.)2

 -2وقال اآلج ّري« :ومعناه عند العلامء -والله أعلم-

ومــن بالغة القرآن أنه « اســتعري اإلبصار يف قوله :أن اللــه عز وجــل يلقي يف قلبه الحــق ،وينطق به
ص﴾ للعلم بالحق والعمل به ألن املهتدي بهذا لسانه ،يلقيه امللك عىل لسانه وقلبه من الله عز وجل
﴿أَبْ َ َ

الهــدي الوارد من الله مبنزلة الــذي نور له الطريق خصوصــا ،خص الله الكريم بــه عمر بن الخطاب

بالبدر أو غريه ،فأبرصه وســار فيــه ،وبهذا االعتبار -ريض الله عنــه -كام قال عــي -ريض الله عنه:-
يجوز أن يكون أبرص متثيال موجزا ضمن فيه تشبيه ما كنا نبعد أن السكينة تنطق عىل لسان عمر» (.)6

هيئة املرشــد إىل الحق إذا عمل بها أرشد به ،بهيئة  -3وقال الطحاوي« :فكان معنى قوله ﷺ مح َّدثون
املبرص إذا انتفع ببرصه»(.)3

الفرع الثاين :محل االختصاص بامللكة الذوقية

أيُ :مل َهمون ،وكذلــك يح َّدثون أي :يُل َهمون حتى

عند تتبــع أحاديث النبي ﷺ نجــد أن له ترصيحا ((( مسلم :صحيح مســلم ،كتاب :فضائل الصحابة ريض
الله تعاىل عنهم ،باب :مــن فضائل عمر -ريض الله تعاىل

بأهــل امللكة الذوقية ،ممن يخصهــم الله بذلك،

عنه ،1864/ 4 ،-رقم.2398:

فعن عائشــة -ريض الله عنها ،-عــن النبي ﷺ ،أنه ((( أحمــد بن محمد بــن حنبل الشــيباين (ت241 :ه)،

كان يقول« :قد كان يكون يف األمم قبلكم مح َّدثون ،فضائل الصحابة ،تحقيق :ويص الله محمد عباس ،مؤسسة
فإن يكن يف أمتي منهم أحد ،فإن عمر بن الخطاب الرســالة ،بــروت ،الطبعــة :األوىل1 ،1983 – 1403 ،
 ،362/رقم.530:

((( الراغب :املفردات يف غريب القرآن ،ص.127

((( طنطاوي :التفسري الوسيط للقرآن الكريم.149/ 5 ،
((( ابن عاشور :التحرير والتنوير.419/ 7 ،

((( اآلجري :محمد بن الحســن البغدادي (ت360 :ه)،
الرشيعة ،تحقيق :عبد الله بن عمر بن ســليامن الدميجي،
دار الوطن ،الرياض ،الســعودية ،الطبعة :الثانية1420 ،ه -

1999م.1891/ 4 ،

امللكة الذوقية وأثرها يف اإلجتهاد الفقهي (دراسة مقارنة)

 168الدكتور عمر شاكر الكبييس

تنطق ألسنتهم بالحكمة كام كان لسان عمر -ريض

المبحث الثاني

الله عنه -ينطق مبا كان ينطق به منها»(.)1

 -4وقــال ابن قتيبــة« :يريد قوما يصيبــون إذا ظنوا
وحدســوا ،فكأنهم حدثوا بيشء فقالوه»( ،)2قال ابن

األثري  :أنهــم امللهمون .وامللهم هــو الذي يلقى

مصدرية الملكة الذوقية
وأحكامها الشرعية

يف نفســه اليشء فيخرب به حدسا وفراسة ،وهو نوع

يختــص به الله عز وجل من يشــاء من عباده الذين امللكة الذوقية هي امتالك القدرة العلمية والروحية
اصطفى ،مثل عمر ،كأنهم حدثوا بيشء فقالوه(.)3

يف اختيار األحســن من الحســن أو الصحيح من

وبعد عرض هذه األقوال يظهر للباحث أن العلامء املشبوه ،وهذه امللكة قد تنعدم يف كثري من الناس

من أهل الذوق ليسوا كباقي الخلق يف عالقتهم مع وقد توجــد يف بعضهم ،وبالرغم من وجودها فإنها

اللــه ،واصطفاء الله تعاىل لهــم داللة عىل صالح تتفاوت بناء عىل درجة التفاوت يف العلم واملعرفة

قلوبهــم ،ويف الحديث يقول النبــي ﷺ« :من يرد والقرب من الله تعــاىل ،ويف هذا املبحث نتناول
الله بــه خريا يفقهه يف الديــن»( .)4ومهام يكن من مصدريتها وحكمها يف املطلبني االتيني :

أمر ،فإن امللكــة الذوقية قد تكون نوعا من العطاء

•املطلب األول :مصدرية امللكة الذوقية

اللدين ،الذي يخص الله به األولياء وهو ما أشــار أحال الشــارع الســائلني عن تفاصيــل دينهم إىل

إليــه البيهقي بقوله« :وهذا الحديث أصل يف جواز أهــل التخصص من رجــال الفقه والعلــم ،فقال
تعاىل﴿ :ف َْســئَلُوا أَ ْه َل ال ِّذكْ ِر إِ ْن كُ ْنتُ ْم َل تَ ْعلَ ُمونَ﴾
كرامات األولياء»(.)5
((( الطحاوي :رشح مشكل اآلثار.337/ 4 ،

((( ابن الجــوزي :عبد الرحمن بن عــي الجوزي (ت:

[النحل ،]43:بيد أن املســتفتي قــد يتعرض لريبة
يف الجواب رمبا تعود إىل شخص املفتي لعلة يف

597ه) ،كشــف املشكل من حديث الصحيحني ،تحقيق :دينه ،أو نقص يف اســتيعاب السؤال أحيانا ،أو إىل
طبيعة شخصية املستفتي أحيانا أخرى ،مام يجعل
عيل حسني البواب ،دار الوطن ،الرياض.381/ 3 ،

((( ابن األثري :النهاية يف غريب الحديث واألثر .350/ 1 ،املســتفتي يف ريبة مــن أمره ،ويف هــذا املطلب
((( البخاري :صحيح البخاري ،كتاب العلم ،باب من يرد نتناول مصدرية امللكــة الذوقية ومعناها وصورها.
الله به خريا يفقهه يف الدين ،)71( 25/1 ،ومسلم :صحيح
مســلم ،كتاب :الزكاة ،باب :النهي عن املسألة،718/ 2 ،

رقم.1037:

وكام يأيت:

تحقيق :أحمد عصام الكاتب ،دار اآلفاق الجديدة ،بريوت،

((( البيهقــي :أحمد بن الحســن (ت458 :ه) ،االعتقاد ،الطبعة :األوىل1401 ،ه.314/ 1 ،
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أوال  :إلحالــة اىل القلب ،ويؤيــد ذلك ما ورد من فقال« :الرب ما ســكنت إليه النفــس ،واطأمن إليه

أحاديث رصيحة

القلب ،واإلثم ما مل تسكن إليه النفس ،ومل يطمنئ

 -1عن وابصة بن معبد -ريض الله عنه -أن النبي ﷺ إليه القلب ،وإن أفتاك املفتون»(.)3

قال له « :يا وابصة أخربك أم تســألني؟» قلت :ال ،وقد دلت النصوص عىل أمرين:

بل أخربين ،فقال« :جئت تســألني عن الرب واإلثم» أحدهام :االرتباط الوثيق بني الرب وســامة القلب
فقــال :نعم ،فجمــع أنامله فجعــل ينكت بهن يف واطمئنان النفس ،ونكران القلب وعزوفه عن الريبة
صدري ،ويقول« :يا وابصة استفت قلبك ،واستفت واملشبوه ،ومبا يرســخ معنى امللكة الذوقية ،قال

نفسك» ثالث مرات« ،الرب ما اطأمنت إليه النفس ،املناوي« :اســتفت نفســك» املطمئنة املوهوبة
واإلثم ما حاك يف النفــس ،وتردد يف الصدر ،وإن نورا يفرق بني الحق والباطــل والصدق والكذب،

أفتاك الناس وأفتوك»( .)1فالنبي ﷺ أحال الســائل إذ الخطــاب لوابصة وهو يتصف بذلك ،ويف رواية
إىل قلبه ،وذكر له بعض األمارات التي يســتعني بها «قلبــك» أي ع ّول عىل ما فيه ،ألن للنفس شــعورا

للتميز بني الرب واإلثم ،من اطمئنان القلب والنفس ،مبــا تحمد عاقبتــه أو تذم «وإن» غايــة ملقدر دل

وتردد الريبة يف الصدر.

عليه مــا قبله أي فالتزم العمل مبا يف نفســك ولو

 -2وعن النواس بن سمعان األنصاري –ريض الله «أفتاك املفتون» بخالفه ألنهــم إمنا يطلعون عىل

عنه ،-قال :سألت رســول الله ﷺ ،عن الرب واإلثم الظواهر(.)4

فقال« :الرب حســن الخلــق ،واإلثم مــا حاك يف وقال القرطبي :لكن هذا إمنــا يصح ممن نور الله

صدرك ،وكرهت أن يطلع عليه الناس»(.)2

قلبه بالعلــم ،وزين جوارحه بالــورع ،بحيث يجد

 -3وعن أيب ثعلبة الخشــني -ريض الله عنه -قال للشبهة أثرا يف قلبه ,كام يحىك عن كثري من سلف

قلت :يا رســول الله ،أخربين مبا يحل يل ،ويحرم هذه األمة(.)5

عيل ،قــال :فصعد النبي ﷺ وصــوب يف النظر ((( ،أحمد :املســند ،مســند الشــاميني ،حديث أيب ثعلبة
الخشــني ،277/ 29 ،رقم ،17743 :الطرباين :املعجم

((( أحمــد :مســند الشــاميني ،حديث وابصــة بن معبد الكبري ،219/ 22 ،رقــم ،585 :قال األلباين« :رواه أحمد
األســدي نزل الرقة ،527/ 29 ،رقم ،18001:وإســناده بإســناد جيد» ،األلبــاين :صحيح الرتغيــب والرتهيب2 ،
حســن» ،األلباين :صحيح الرتغيب والرتهيب ،324/ ،323/ 2 ،رقم.1735:

رقم.1734:

((( املناوي :فيض القدير رشح الجامع الصغري.495/ 1 ،

باب :تفسري الرب واإلثم ،1980/ 4 ،رقم.25553:

.492/ 4

((( مسلم :صحيح مســلم ،كتاب :الرب والصلة واآلداب ((( ،القرطبي :املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم،
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ثانيهام  :االعتامد عــى الحس الذوقي للقلب يف الباطن ،سواء تردد أو حاك يف صدره ،لعلمه بالحال

استصحاب الحالل واســتنكار املشبوه والحرام :يف الباطن ،أو لشــكه فيه ،أو لجهلــه به ،أو لعلمه

«أي :حتــى وإن أفتاك مفت بــأن هذا جائز ،ولكن جهــل املفتي أو محاباته يف فتــواه أو عدم تقييده
نفســك مل تطمنئ ومل تنرشح إليه فدعه ،فإن هذا بالكتاب والســنة أو ألنه معــروف بالفتوى بالحيل

من الخري والرب  ،إال إذا علمت يف نفسك مرضا من والرخص املخالفة للســنة وغري ذلك من األسباب

الوسواس والشــك والرتدد فال تلتفت لهذا ،والنبي املانعة من الثقة بفتواه وسكون النفس إليها»(.)3
ﷺ إمنا يخاطب الناس أو يتكلم عىل الوجه الذي ثانياً :متييز الصحيح نسبته إىل الرشع.
ليس يف قلب صاحبه مرض»(.)1

ذكر العلامء أن للمكة الذوقية قوة وفاعلية يف التمييز

وهنا يقول ابن القيم« :ال يجوز العمل مبجرد فتوى بني الصحيح وغريه يف ما متت نســبته اىل الرشيعة
املفتــي إذا مل تطمنئ نفســه ،وحاك يف صدره من االسالمية حتى عىل مستوى قبول النص ويؤيده أن

قبوله ،وتردد فيها؛ لقوله ﷺ« :اســتفت نفسك وإن النبــي ﷺ قال " :إذا ســمعتم الحديث عني تعرفه
أفتاك الناس وأفتوك» فيجب عليه أن يســتفتي نفسه قلوبكم ،وتلني له أشــعاركم و أبشاركم ،و ترون أنه

أوال ،وال تخلصه فتوى املفتي من الله إذا كان يعلم منكم قريب؛ فأنا أوالكم به ،وإذا ســمعتم الحديث

أن األمر يف الباطن بخالف مــا أفتاه ،كام ال ينفعه عني تنكره قلوبكم ،وتنفر منه أشــعاركم وأبشاركم،
قضاء القايض له بذلك ،كام قال النبي  -ﷺ« :-من وترون أنه منكم بعيد؛ فأنا أبعدكم منه(.)4

قضيت له بــيء من حق أخيه فــا يأخذه؛ فإمنا وقد أرشد الحديث اىل أن النبي ﷺ أحال يف معرفة
أقطــع له قطعة من نــار»( ،)2واملفتي والقايض يف الحديــث إىل امللكة الذوقيــة القامئة عىل طهارة
هذا سواء ،وال يظن املستفتي أن مجرد فتوى الفقيه القلوب وسالمة الجوارح.

تبيح له ما سأل عنه إذا كان يعلم أن األمر بخالفه يف

((( ابن قيــم الجوزية :محمد بن أيب بكــر (ت751 :ه)،
إعالم املوقعني عــن رب العاملني ،تحقيــق :محمد عبد

((( العثيمــن :محمد بــن صالــح (ت1421 :ه) ،رشح الســام إبراهيم ،دار الكتــب العلمية ،بــروت ،الطبعة:
رياض الصالحــن ،دار الوطن للنــر ،الرياض ،الطبعة :األوىل1411 ،ه 1991 -م.195/ 4 ،

1426ه.499/ 3 ،

((( أخرجــه أحمد  ،497/ 3والبخاري يف التاريخ الكبري،

(((البخاري :صحيح البخاري ،كتــاب :الحيل ،باب :إذا  ،416-415/ 5وغريهم من حديث أيب حميد وأيب أســيد
غصب جارية فزعم أنها ماتت ،فقيض بقيمة الجارية امليتة ،مرفوعا ،قال الهيثمي يف مجمــع الزوائد،150-149/ 1 ،

ثم وجدها صاحبها فهي له ،ويــرد القيمة وال تكون القيمة «ورجاله رجال الصحيح .وقال األلباين« :حديث حسن».
مثنا ،25/ 9 ،رقم.6967 :

السلسلة الصحيحة (َ ،360/2رقم.732:
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وهذا التوجيه النبــوي يف اعامل امللكة الذوقية

•املطلب الثاين :حكم العمل بامللكة الذوقية

قد خصه بعض املتأخرين بجيل مخصوص وزمن اختلف الفقهاء يف حكــم العمل مبقتىض امللكة

مخصوص كاأللباين حيث قال « :الخطاب خاص الذوقية ،واختلفوا يف تفسري ما يستفتى به وتناولت
بالصحابة وأهل العلم بالحديــث ونقاده ممن هم ذلك يف فرعني :

مثلهم يف صفاء القلوب ،وطهارة النفوس ،واملعرفة الفرع األول :حكم العمل بامللكة الذوقية وموقف

بسريته ﷺ.)1(».

الفقهاء منها

وتعرض السندي ملحاكة هذا النص وبيان املراد منه اختلف أهل العلــم يف اإلحالة إىل امللكة الذوقية

والطــرق املنضبطة ملعرفة ذلك فعرب بأن املقصود يف الفصــل بني األحــكام عىل وجهتــن ومحل
بقوله« :تعرفه قلوبكم» ،أي :يقبله القلب ،وال يلحق الخــاف الذي بنى عليه الفقهاء آراءهم هو حديث

به الوحشــة للنفس ،وهذا إما بالعرض عىل أصول وابصة بن معبد ريض الله عنه .

الديــن املعلومة ،فإذا مل يكن مخالفاً يقبله القلب ،الوجهــة األوىل :منع اإلحالــة إىل امللكة الذوقية

ٍ
أو مبعرفة رجال اإلسناد ،فإنهم إذا كانوا
ثقات أثباتاً مطلقا  ،ومــا جاء يف حديث وابصــة خاص به ال
يتســارع القلب إىل القبول ،ويحتمل أن يكون هذا يتناول ما أشببه  ،ملا توفر فيه من أسباب مكنته من

ِ
الحديث من قبيل
الب ما اطأمنت ذلــك وعليه :فإن الحكم ال يتعــداه لغريه؛ ويكون
«اســتفت قلبكُّ ِ ،

إليه النفس ،... ،وإن أفتاك الناس وأفتوك»  ..وهذا الحديث حينئذ يف واقعــة عني ال عموم لها؛ وهي

محمول عىل األمر املشــتبه ،وإال فام ثبت األم ُر به وجهة نظــر الغزايل إذ قال« :ولذلــك مل يرد عليه
يف الرشع بــا معارض فهو ب ّر ،وما ثبت النهي عنه الســام كل أحد إىل فتوى القلب ،وإمنا قال ذلك

كذلــك فهو إثم ،واملراد أن قلب املؤمن ينظر بنور لوابصة ملا كان قد عرف من حاله»

()3

الله إذا كان قوي اإلميان ...وهذا يقتيض أنه ينبغي والذي يبــدو للباحث أن الغــزايل انطلق اىل هذا
الرجو ُع إىل األصول املعلومة الثابتة من الدين فيام القــول من مناح أصولية بحتــة تضمن عدم العبث
اشتبه من الحديث ،والله تعاىل أعلم(.)2

فيام وصل اىل االمة مــن ترشيع أو تقعيد أو تفريع

وذلك ألسباب أهمها :

((( األلباين :حاشــية الجامع الصحيح رقم 2:من صحيح  -1حمل الحديث عىل أنه واقعة عني مســتندا يف
الجامع ،166/ 1 ،رقم.612:

((( السندي ،أبو الحســن نور الدين محمد بن عبد الهادي،

ذلك اىل أسباب ورود الحديث

حاشية مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،اعتنى به :نور الدين طالب ((( ،الغزايل :محمد بن محمــد (ت505 :ه) ،إحياء علوم
نرش :دار النوادر ،بريوت ،ط1428 ،1ه.198-197/9 ،

الدين ،دار املعرفة ،بريوت.117/ 2 ،
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 -2عــدم جريان قاعــدة ( العربة بعمــوم اللفظ ال املسألة الثانية :حقيقة االستفتاء القلبي

بخصوص السبب ) لعدم وجود مسوغاتها .

اختلــف الفقهاء يف بيان حقيقة االســتفتاء القلبي

للذريعة وحفاظا عىل الترشيع .

القول األول  :أن االستفتاء القلبي يف املسائل التي

 -3اغالق البــاب أمام املتقولني يف الرشع ســدا عىل ثالثة أقول :

الوجهــة الثانية :جواز اإلحالــة إىل امللكة الذوقية مل يرد فيها الدليل ،فإذا واجه املســلم أمرا مشتبهاً،

مبعايريها ،من حســن إميان وتقوى وعلم راشــد ،ومل يجــد فيه قوال ألحد إال َمــن ال يوثق بعلمه أو
وهــي وجهة أكــر رشاح الحديث ،قــال القاري :دينــه ،أخذ به ،قــال اب ُن رجب« :وأمــا ما ليس فيه

«وقيل :املعني بهــذا األمر أرباب البصائر من أهل نص من الله ورســوله -صىل الله عليه وآله وسلم-
النظر والفكر املســتقيمة وأصحاب الفراسات من وال عمن يقتدى بقوله من الصحابة وســلف األمة،

ذوي النفــوس املرتاضة والقلوب الســليمة ،فإن فإذا وقــع يف نفس املؤمن املطمنئ قلبه باإلميان،

نفوســهم بالطبع تصبو إىل الخري وتنبو عن الرش ،املنرشح صــدره بنور املعرفــة واليقني منه يشء،
فإن اليشء ينجذب إىل ما يالمئه وينفر عام يخالفه ،وحاك يف صدره لشبهة موجودة ،ومل يجد من يفتي

ويكون ملهمه للصواب يف أكرث األحوال»(.)1

فيه بالرخصــة إال من يخرب عن رأيــه وهو ممن ال

ويبــدو للباحث أن القاري اســتعمل عبارة ( قيل ) يوثق بعلمه وبدينه ،بل هــو معروف باتباع الهوى،
املشــعرة بالتضعيف  ،ولكن اعتبار امللكة الذوقية فهنا يرجع املؤمن إىل ما حاك يف صدره ،وإن أفتاه
حكام يســتند اليه يبقى مرتبطا بالضوابط واملعايري هؤالء املفتون»(.)2

وهــذا من باب االنصــاف واالعتــداد مبا ورد يف وقال التوربشتي« :وهذا القول وإن كان غري مستبعد،

حديــث وابصة فعىل علو قــدره ريض الله عنه وما فإن القول بحمله عىل العموم فيمن يجمعهم كلمة
خصه بــه النبي ﷺ ال يعني أو ال يلــزم عدم توافر التقوى ،وتحيط بهم دائرة الدين أحق وأهدى»(.)3

مثل هــذه الصفة أو دونها بفــارق الصحبة مثال أن القول الثاين  :االســتفتاء يف املفاضلة بني الحسن

تتوافر يف اجيال الخريية األوىل من فقهاء الصحابة واألحســن ،فتكــون اإلحالــة إىل القلــب هو يف
والتابعني ومن بعدهم وقد شــهدت كتب الرتاجم إطــار املحافظة عــى القلب يف اختيــار الصالح

مثل هــذه الصفة يف عرشات العلــاء ان مل ينقل
املئات.

((( القاري :مرقاة املفاتيح.1901/ 5 ،

((( ابن رجب :جامع العلوم والحكم.103/ 2 ،

((( التوربشــتي :فضل الله بن حسن (ت 661 :ه) امليرس
يف رشح مصابيح الســنة ،تحقيق :عبــد الحميد هنداوي،

مكتبة نزار مصطفى الباز ،الطبعة :الثانية1429 ،ه 2008 -م
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تحقيقــا ملعنى امللكة الذوقية ،قــال العباد« :وأما  -2وقــال ابن رجب« :فأما مــا كان مع املفتي به

اســتفتاء القلب فاملقصود بذلك :أن اإلنســان إذا دليل رشعي ،فالواجب عىل املستفتي الرجوع إليه،
كان ســأل عن يشء وأُخرب بأنه حــال ،وكان يف وإن مل ينرشح له صدره ،وهذا كالرخصة الرشعية،
نفســه يشء منه ,أو غري مطمنئ إليه ,أو أنه يعلم يف مثل :الفطر يف السفر ،واملرض ،وقرص الصالة يف
هــذا األمر الخاص به ما يجعلــه غري مطمنئ ،فإن السفر ،ونحو ذلك مام ال ينرشح به صدور كثري من

الســامة يف ذلك أن يرتك هذا اليشء الذي هو غري الجهال ،فهذا ال عربة به»(.)3
مطمنئ إليه»(.)1

القول الثالث  :االستفتاء فيام ال يقبل الريبة

 -3وقال الع ّباد« :الذي اختلف فيه اإلنســان يرجع
إىل أهل العلــم ممن يثق بعلمه ودينه يف أمر يعمل

االستفتاء ال يصار إليه إذا كان الحكم قطعيا ويسنده به ،فإذا أرشده من يثق بعلمه ودينه أخذ به»(.)4
الدليــل ،ألنه من قبيــل الهوى والنفــس ،فام َورد

ومــن املعارصين ما قاله ابــن عثيمني«« :اإلثم

النــص به فليــس للمؤمن إالَّ طاعة الله ورســوله ،ما حاك يف نفســك» أي تــردد ورصت منه يف قلق

َض «وكرهت أن يطلع عليه الناس» ألنه محل ذم وعيب،
قوله تعاىلَ ﴿ :و َمــا كَا َن لِ ُم ْؤ ِمنٍ َوال ُم ْؤ ِم َن ٍة إِذَا ق َ
ي ُة ِم ْن أَ ْم ِر ِه ْم﴾ فتجدك مرتددا فيه وتكره أن يطلع الناس عليك وهذه
اللَّ ُه َو َر ُســولُ ُه أَ ْم ًرا أَ ْن يَكُو َن لَ ُه ُم ال ِْخ َ َ
[األحــزاب .]36:وهذا ما أيدتــه نصوص العلامء الجملة إمنا هي ملن كان قلبه صافيا ســليام ،فهذا
القدماء واملعارصين فمن القدماء

هو الذي يحوك يف نفسه ما كان إمثا ويكره أن يطلع

 -1قال ابن كثري« :وذلك أنه إذا حكم الله ورســوله عليه الناس ،أما املتمــردون الخارجون عن طاعة
بيشء فليس ألحــد مخالفته ،وال اختيار ألحد هنا ،الله الذين قست قلوبهم فهؤالء ال يبالون ،بل رمبا
وال رأي وال قــول ،كام قال تبــارك وتعاىل﴿ :فَال يتبجحون بفعل املنكر واإلثــم ،فالكالم هنا ليس

ح ِّك ُم َ
ج َر بَ ْي َن ُه ْم عاما لكل أحد بل هو خاص ملن كان قلبه ســليام
وك ِف َ
يم شَ ــ َ
حتَّى يُ َ
َو َربِّ َك ال يُ ْؤ ِم ُنو َن َ
ث ُ َّم ال يَ ِ
ت َويُ َسلِّ ُموا طاهرا نقيا؛ فإنه إذا هم بإثم وإن مل يعلم أنه إثم من
ح َر ًجا ِم َّم قَضَ ْي َ
ج ُدوا ِ
ف أَنْف ُِس ِه ْم َ
يم﴾[النساء.)2(]65:
ت َْسلِ ً

((( العباد :عبد املحســن بن حمــد البدر ،رشح األربعني

قبل الرشع تجده مرتددا يكره أن يطلع الناس عليه،
وهذا ضابط وليس بقاعدة ،أي عالمة عىل اإلثم يف

قلب املؤمن»(.)5

النووية ،مصــدر الكتاب :دروس صوتية قام بتفريغها موقع ((( ابن رجب :جامع العلوم والحكم.102/ 2 ،
الشبكة اإلسالمية.12/ 13 ،

((( ابن كثري :تفسري القرآن العظيم.377/ 6 ،

((( العباد :رشح األربعني النووية.12/ 13 ،

((( العثيمــن :رشح األربعني النووية ،دار الرثيا للنرش1 ،
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قال :فإن ذلك مالك الفقه»(.)2

المبحث الثالث

 -3وعرفها محمد رأفت بأنهــا« :القدرة عىل النظر

الملكة الفقهية وصلتها
بالذوق المعرفي

تكاد تعــرض عليه حادثة من الحــوادث إال أمكن

يف األدلة ،وكيفية اســتنباط األحكام منها ،حتى ال
أن يعطيها ما يليق بها مــن األحكام ،فضالً عن أنه
بعد ذلك تطمنئ نفســه إىل ما يعمل به من أحكام

تناول الفقهــاء يف اجتهادهم جانــب امللكة عند أو يفتي به غريه ،أو يقيض به بني الناس ،إذ ال يقدم
االستنباط والحكم عىل األسانيد ،واصطلح الفقهاء عىل ذلك إال وهو يعلم الدليل عىل ما أقدم عليه»

()3

عىل تســميتها بامللكة الفقهية ،ويف هذا املبحث  -4وعرفهــا عثامن شــبري بأنها :صفة راســخة يف

نتناول معنى امللكــة الفقهية وعالقتها بالذوق ،يف النفس ،تحقق الفهم ملقاصد الكالم الذي يســهم
املطالب اآلتية:

•املطلب األول :مفهوم امللكة الفقهية

يف التمكــن من إعطــاء الحكم الرشعــي للقضية
املطروحة ،إما بر ّده إىل مظانه يف مخزون الفقه ،أو

امللكة الفقهية مصطلح يتداولــه الفقهاء ،ويعنون باالستنباط من األدلة الرشعية أو القواعد الكلية(.)4

به؛ قــدرة الفقيه عىل االســتنباط والرتجيح ومعرفة

وبنــاء عىل ما تقــدم يظهر للباحــث أن الفقهاء

العلل واملقاصد ،مبا توافر له ِمن دراية ودربة علمية القدمــاء واملعارصين يف تعريفاتهــم يظهرون ان

وخربة تراكمية.

امللكة الذوقية ليســت فقط معرفة شــمولية تتعلق

وقد عرف العلامء امللكة الفقهية بتعاريف متعددة  :بالرتاكم املعريف والعلمي ،وإمنا هي صبغة ذوقية
 -1فعرفها الزركيش :بأنهــا القدرة التي من خاللها تجمع بني القرب الرباين واالجتهاد املعريف متكن

ميكن استنتاج األحكام من مأخذها(،)1

صاحبها من االختيار مبا ميتاز به من سالمة القلب

 -2وقال املرداوي« :قــوة يقتدر بها عىل الترصف ((( املرداوي :عيل بن سليامن (ت885 :ه) ،التحبري رشح
بالجمع والتفريق والرتتيب والتصحيح واإلفساد ،ثم التحرير ،تحقيق :عبد الرحمن الجربيــن ،وآخرين ،مكتبة
الرشــد ،الســعودية ،الرياض ،الطبعة :األوىل1421 ،ه -

.268/

2000م.3870/ 8 ،

(((()محمــد رأفــت عثامن وآخــرون :بحــوث يف الفقه

((( ينظــر :الزركيش :بدر الدين محمــد بن عبد الله (ت :املقارن ،ص.22

794ه) ،البحــر املحيــط ،دار الكتبــي ،الطبعة :األوىل)(((( ،عثامن شــبري ،تكوين امللكة الفقهية ،سلسلة كتاب
1414ه 1994 -م.228/ 8 ،

األمة ،العدد ،72رجب 1420ه ،ص.58
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ونقاء الروح وآليات العلم.

الفقهية ،التــي تؤهل صاحبها بنــاء معرفيا عىل ما

•املطلــب الثــاين :العالقــة بني امللكــة الذوقية اكتسبه من علم وتقوى ،للبت يف األمر املتنازع فيه،
واالستحسان

ففي مذهب الحنفية عرف االستحسان

عرب الفقهاء عن امللكة الذوقية وتعاملوا مبوجبها-1 ،بأنه« :دليل ينقدح يف نفس املجتهد ال تســاعده

وأول من تــداول التعبــر عنها مبصطلــح فقهي العبارة ،وال يقدر عىل إبرازه وإظهاره»(.)2

هــم الحنفية إذ عربوا عنه باالستحســان ،ويف هذا  -2وعرفه أبو الحســن الكرخي من الحنفية بقوله:
املطلب نتناول العالقة بني امللكة الذوقية والفقه« ،هو العدول عن حكم يف مســألة مبثل حكمه يف

عرب الفروع اآلتية:

الفرع األول :املعنى العام لالستحسان

نظائرها إىل خالفه لوجه أقوى منه»(.)3

ومن مذهب املالكية

االستحســان مأخوذ من الحســن وهو ضد القبح ،عرفــه ابن العريب بأنه« :إيثــار ترك مقتىض الدليل،
واستحســن اليشء أي ع ّده حسنا( ،)1وتبدو العالقة والرتخيــص عــى طريــق االســتثناء ملعارضــة

مــن حيــث تســميتها أن االستحســان رضب من ما يعارض به يف بعض مقتضياته»(.)4
التذوق ،الذي قد يكون أثرا عن رغبة وشهوة ،وهذا

االرتباط اللغوي بني االستحسان والتذوق هو الذي

جعل التعريف تحت وصفني.

((( الطويف :رشح مخترص الروضة ،190/ 3 ،واإلسنوي:
نهاية الســول رشح منهاج الوصــول ،366/ 1 ،وخالف:

الفرع الثاين :التعريف الخاص لالستحسان وعالقته مصادر الترشيع اإلسالمي.58/ 1 ،

بامللكة الذوقية

((( البزدوي ،عالء الدين عبــد العزيز بن أحمد البخاري،

من تتبع التعاريف التي تناولت دليل االستحســان كشــف األرسار تحقيق  :عبد الله محمود محمد عمر ،دار
الكتب العلمية ،بريوت1418 ،ه 1997 -م ،4/ 4 ،األ ْر َموي:

تصل إىل نتيجة ،مفادها عدم وضوح الرؤية الكاملة

رساج الدين محمود بن أيب بكــر (ت682 :ه) ،التحصيل

آللية العمــل بدليل االستحســان ،لذلك وافق من من املحصول ،تحقيق :عبد الحميد عيل أبو زنيد ،رســالة
وافق وعارض من عارض فكانــت التعاريف عىل دكتوراه ،مؤسسة الرسالة للطباعة والنرش والتوزيع ،بريوت،

نوعني:

األول :تعريف االستحسان بالوصف الذوقي

عرف بعض الفقهــاء االستحســان مبعنى امللكة

لبنان  ،الطبعة :األوىل1408 ،ه 1988 -م.318/ 2 ،

((( ابــن العريب :القــايض محمد بن عبــد الله املعافري
اإلشبييل املاليك(ت543 :ه) ،املحصول ،تحقيق :حسني

عيل البدري ،ســعيد فــودة  ،دار البيارق ،عــان  ،ط،1

((( األزدي :جمهــرة اللغة ،535/ 1 ،وابن فارس :مجمل 1420ه – 1999م ،132/ 1 ،والشــاطبي :املوافقات5 ،
اللغة.233/ 1 ،

.194/
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ومن مذهب الشافعية

ال يركنون إىل تعبري االستحسان أو امللكة الذوقية،

يستحسنه اإلنسان برأي نفسه من غري دليل»(.)1

امللكة الذوقية.

-1عرفــه الشــرازي قــال  :هو تــرك القياس مبا فتغري شكل التعريف لكنه ظل يف نطاق التعبري عن
 -2وذكــر الغــزايل أن من معاين االستحســان هو الثاين  :تعريف االستحسان بالوصف التخصيص

املعنى الذوقــي ،فعرف االستحســان« :أنه دليل تعبــر الحنفية عــن امللكــة الذوقيــة مبصطلح
ينقدح يف نفس املجتهد ال تساعده العبارة عنه ،وال االستحسان ،له صلة مبا يتداوله بعض علامء الكالم
يقدر عىل إبرازه وإظهاره»(.)2

من التحســن العقيل ،ولذلك اعــرض لفيف من

«ترك الحكم إىل حكم هو أوىل منه»(.)3

ذلــك بدعوى أن ذلك من قبيل الهوى والتشــهي،

ومن مذهب الحنابلة عرفه القايض أبو يعىل بقوله :الفقهاء يتقدمهم الشافعي وابن حزم الظاهري عىل
والذي يظهر للباحــث أن كل هذه التعاريف تتفق وقد اشتهرت عبارات الشافعي يف النكري عىل دليل

عىل ترك الدليل لســبب يقتيض الرتك ،ومبنى هذا االستحســان ،ولعل من أبرزها عبارته الشــهرية يف
الرتك هو امللكة الذوقية التي اصطلح الحنفية عىل ذلك قوله« :من استحسن فقد رشع»(.)5

تسميتها باالستحسان

ويف موضع آخر من كتاب الرسالة قال« :االستحسان

وقــد أوجز الشــاطبي تعريفه بأن ســبب الرتك هو تلذذ»( .)6وعلل ذلك بقوله« :واالجتهاد ال يكون إال

املصلحة فقال« :االستحســان هو األخذ مبصلحة عىل مطلــوب ،واملطلوب ال يكــون أبدا ً إال عىل

جزئية يف مقابل دليل كيل»(.)4

عني قامئة ،ت ُطلب بدالل ٍة يُقصد بها إليها ،أو تشــبي ٍه

وليســت العلة يف الدليل الكيل أو الجزيئ ،وإمنا عىل عني قامئة ،وهذا يبــن أن حراماً عىل أحد أن
رب»(.)7
مبناه أن الفقيــه قد يلجأ إىل هذا بنــاء عىل ملكته يقول باالستحسان إذا خالف االستحسا ُن الخ َ

الذوقية ،ومن ثم فقد أدرك بعض الفقهاء ،أن الناس وقال ابن حزم« :الحق حق وإن اســتقبحه الناس،

((( الشــرازي :إبراهيم بن عيل بن يوسف (ت476 :ه) ،والباطــل باطل وإن استحســنه النــاس ،فصح أن
التبرصة ،تحقيق :محمد حســن هيتو ،دار الفكر ،دمشــق ،االستحســان شــهوة واتباع للهوى وضالل ،وبالله
1403ه.492/ 1 ،

((( ينظر :ابن قدامة املقديس ،روضة الناظر وجنة املناظر،
 ،472/ 1وابن النجار :رشح الكوكب املنري.431/ 4 ،

تعاىل نعوذ من الخذالن» ،وقال أيضاً« :من املحال
((( الغزايل :املستصفى ،274/ 1 ،اإلسنوي :نهاية السول

((( أبو يعىل :العدة ،1607/ 5 ،وآل تيمية :املســودة 1 ،رشح منهاج الوصول.365/ 1 ،

.452/

((( الشاطبي :املوافقات.194/ 5 ،

((( الشافعي :الرسالة ،باب االستحسان.507/ 1 ،
((( املصدر نفسه.507/ 1 ،
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أن يكــون الحق فيــا استحســنا دون برهان؛ ألنه الوجه األول :أن امللكة الذوقية ليست اجتهادا عاما

لــو كان ذلك لكان الله تعــاىل يكلفنا ما ال نطيق ،يف أقضية تتنازعها أدلة الحــل والحرمة ،وإمنا هو
ولبطلت الحقائق»(.)1

محض معرفــة علمية وهداية نورانيــة ،قال تعاىل:

ورمبا ألجأ ذلك
بعــض الفقهاء من بعد إىل إيجاد ﴿يَ ْه ِديهِــ ْم َربُّ ُه ْم ِب ِإميانِ ِه ْم﴾[يونــس :من اآلية،]9
َ
وصف تخصــي يعربون به عــن امللكة الذوقية يقدمها العارفون ملن يستنصحهم يف اختيار وجهة
بعيدا عام قد يساء فهمه :

أو مذهب ،ولذا قال اإلمام مالك« :تســعة أعشــار

 -1تعريــف الكرخــي الطويف االستحســان هو :العلــم االستحســان»( )6ورمبا بالــغ بعضهم حتى
العدول بحكم املســألة عن نظائرها بدليل خاص عــده عامد العلم ،وأن الذي ال يستحســن يكاد أن

من القرآن أو السنة ،وهذا هو (.)2

يفارق السنة(.)7

يف نظائرها إىل خالفه بوجه هو أقوى»(،)3

ومــا يعرب عن امللكة الذوقية ،هو اختالف بســبب

 -2أو « :هو العدول يف مســألة عن مثل ما حكم به الوجــه الثاين :الخالف يف مســمى االستحســان
وهذا من أكرث ما اتفق عليه الفقهاء؛ ألنه يشمل كل نوع اللفظ وحســب ،أما االستحسان عىل املعنى

أنواعه( ،)4فقال الغزايل عن هــذا التعريف« :وهذا املختار ،وهو :العدول يف مسألة عن مثل ما حكم
مام ال ينكر»(.)5

الفرع الثالث :االستعامل الفقهي للملكة الذوقية

بــه يف نظائرها إىل خالفه بوجه هو أقوى ،فقد اتفق
العلــاء عىل قبولــه ،وإمنا الخالف يف تســميته

بعد بيان تعريف االستحســان وموقــف املدارس استحســانًا ،قال الغزايل بعدما ذكــر هذا التعريف
الفقهيــة منه ،يرتجح لنا أن امللكــة الذوقية وما عرب لالستحســان« :وهذا مــا ال ينكــر ،وإمنا يرجع

عنه الحنفية باالستحســان ،ليس رضبا من التلذذ أو االســتنكار إىل اللفظ وتخصيص هــذا النوع من
التشهي املبني عىل الرغبة والهوى ،من وجو ٍه أهمها :الدليل بتسميته استحسانًا من بني سائر األدلة»(.)8

فالخــاف إذًا لفظــي ،قــال الزركــي »:نبه ابن

((( ابن حزم :اإلحكام يف أصول األحكام.17/ 6 ،

السمعاين عىل أن الخالف بيننا وبينهم لفظي؛ فإن

((( ينظر :ابن قدامة :روضة الناظر وجنة املناظر  ،472/ 1تفسري االستحسان مبا يشــنع عليهم ال يقولون به،
وابن النجار :رشح الكوكب املنري.431/ 4 ،

((( التفتــازاين :رشح التلويح عــى التوضيح ((( ،163/ 2 ،الشاطبي :املوافقات.198/ 5 ،
وينظر :الجصاص :الفصول يف األصول.234/ 4 ،

((( ينظر :الباحســن :يعقوب ،رفع الحــرج يف الرشيعة

((( الغزايل :املستصفى.173/ 1 ،

((( الغزايل :املستصفى.173/ 1 ،

((( ينظر :أبو زهرة :محمد ،أصول الفقه.232/ 1 ،

اإلسالمية.277/ 1 ،
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والذي يقولون به إنه العــدول يف الحكم من دليل ذلك قوله :

إىل دليل هو أقوى منه ،فهذا مام مل ينكره ،لكن هذا «-1وقد كان من حكام اآلفاق من يســتحلف عىل
اسم ملا يقال به مبثل هذا الدليل ،املصحف ،وذلك عندي حسن»(.)4
االســم ال نعرفه ً

وقريب منه قول القفال»(.)1

 -2ســئل عن العمرة يف أشهر الحج فقال« :حسنة

وقد أملح الشوكاين إىل ذلك فقال« :إن كان املراد أستحســنها وهي أحب منهــا بعد الحــج ،لقول

ح ِّج﴾[البقرة:
باالستحســان :ما دلت عليه األصول مبعانيها فهو الله﴿ :ف َمــ ْن تَ َتَّــ َع بِالْ ُع ْمــ َر ِة إِ َ
ل الْ َ
حسن لقيام الحجة به ،وهذا ال ننكره ونقول به ،وإذا ،]196ولقــول رســول ﷺ« :دخلــت العمرة يف

كان ما يقع يف الوهم من استقباح اليشء واستحسانه الحج»(.)5

من غري حج ٍة فهو محظور ،والقول به غري سائغ»( -3 .)2ويف وضع املؤذن أصبعيه يف أذنيه حال األذان،

ولذا قال كثري من الفقهاء« :إ ّن املخالفني ال ينكرون قال« :وحسن أن يضع أصبعيه يف أذنيه»(،)6

عىل أيب حنيفة االستحســان باألثر أو باإلجامع أو  -4وقال يف دفع زكاة الفطر قبل العيد بيومني« :هذا

بالرضورة؛ ألن ترك القياس بهذه الدالئل مستحسن حسن وأستحســنه ملن فعل ،وأستحسن يف خيار
باالتفــاق ،وإنّ ا أنكروا عليه االستحســان بالرأي ،الشفعة أن تكون ثالثة أيام»(.)7

فإنه ترك للقياس بالتشهي»(.)3

الوجه الثالث:النامذج الفقهية للملكة الذوقية

قد استعمل الشافعية وغريهم عبارات مبدأ امللكة

وهــذا ان دل عــى يشء فامنا يدل عــى أمرين :
األول  :أن الخالف يف االستحســان خالف لفظي

الذوقية ،ومبعنى االستحســان يف مواقع كثرية من ((( ينظــر البيهقي :معرفة الســنن واآلثار ،تحقيق :ســيد
فقههــم لكنها بصيغ أخرى فيقولــون :يعجبني وال كرسوي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،416/ 7 ،وابن

يعجبني ،وكقولهم :أحب وال أحب ،وكقولهم :أكره

حجر :أحمد بن محمــد الهيتمي ،تحفة املحتاج يف رشح

املنهــاج ،املكتبة التجارية الكربى  ،مــر ،ثم دار إحياء

وال أكره ،وغريه ما يعرب به عن امللكة الذوقية .وهذا الرتاث العريب ،بريوت1357 ،ه 1983 -م.220/ 20 ،

االســتعامل دليل االستحسان مبا يعرب عن سياقات ((( الشافعي :األم ،268/ 7 ،قولهﷺ« :دخلت العمرة يف

امللكــة الذوقية يف كثري من مفــردات فقهه ،ومن الحج» ،رواه مسلم :صحيح مســلم ،كتاب :الحج ،باب:
حجة النبي ﷺ ،886/ 2 ،رقم.1218:

(((( ) الزركيش :البحر املحيط.99/ 8 ،

((( املاوردي :الحاوي الكبــر ،45/ 2 ،الزركيش :البحر

األصول.183/ 2 ،

.157/ 4

((( الشــوكاين :إرشــاد الفحول إىل تحقيق الحق من علم املحيط  ،395/ 4 ،اآلمدي :اإلحكام يف أصول األحكام،
((( البزدوي :كشف األرسار.5/ 4 ،

((( الشافعي :األم ،باب زكاة الفطر.273/ 7 ،
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واصطالحــي وليس خالفا معنويا وال مشــاحة يف ولذلــك قال التابعــي الربيع بن خثيــم(« :)2إن من

االصطالحات

الحديــث حديثا لــه ضوء كضوء النهــار نعرفه به،

الثــاين  :وجود التطبيقات الفقهية التي كان للملكة وإن مــن الحديث حديثــا له ظلمــة كظلمة الليل
الذوقية االثــر يف تغري الحكم عىل االشــياء اثباتا نعرفه بها»(.)3

أو نفيا .

يقول ابن القيم« :ومعرفة هذا الشــأن وعلله ،ذوق

•املطلــب الثالــث :العالقة بني امللكــة الذوقية ونور يقذفــه الله يف القلب يقطع بــه من ذاقه وال
وعلم الحديث

يشــك فيه ،ومن ليس له هذا الذوق ال شعور له به،

علم الحديث علم واسع يتعلق بنوعني من الدراسة ،وهذا كنقد الدراهم ألربابه فيه ذوق ومعرفة ليســتا

األول :علم الســند الذي يتعلق برواة الحديث من لكبار العلامء»(.)4

الرجال وما يتصل بذلك من جرح وتعديل ،والثاين :وقد عزز هذ التوجه قول عبدالرحمن بن مهدي(،)5

دراسة املنت وما يتصل به من دراسة معانيه وسالمته

من التعارض ،مبا يحقق نسبته إىل النبي ﷺ.

تلك الشــبه ورد عليها ،عبدالكريم محمد جراد ،السرب عند

ونجيل موضوع امللكــة الذوقية يف علم الحديث املحدثني.68/ 1 ،
((( الربيع بن خُثيم الثوري أبو يزيد الكويف ،ثقة عابد ،قال

بصــورة أوضح ،ملــا للحديث من أنــوار تيضء
القلوب مبا يلهــم صاحبها أحيانا ،بصحة الحديث

وإن مل يطلع عىل السند.

ابن مســعود :لو رآك رســول الله ألحبك ،مات سنة إحدى

وقيــل ثالث وســتني ،ينظــر :ابن حجر :أحمــد بن عيل

العسقالين (ت852 :ه) ،تقريب التهذيب ،تحقيق :محمد

ويف هذا املطلب نتناول الصلة بني امللكة الذوقية عوامة ،دار الرشــيد ،ســورية ،الطبعة :األوىل1406 ،ه–
عند املحدثــن ،وجانبا مــن أحكامها وذلك عرب 1986م.206/ 1 ،

الفروع اآلتية:

((( ابن سعد :محمد بن ســعد ،البرصي ،البغدادي (ت:
230ه) ،الطبقات الكربى ،تحقيق :محمد عبد القادر عطا،

الفــرع األول :الصلة بني امللكة الذوقية ودراســة دار الكتــب العلمية ،الطبعة :األوىل 1410 ،ه  1990 -م،

الحديث يف الصناعة الحديثية كان للملكة الذوقية .222/ 6

الناشئة ،االلتزام التطوعي والدراية العلمية والرتاكم ((( ابن القيم :الفروســية ،تحقيق :مشهور بن حسن ،دار
األندلس ،الســعودية ،حائل ،الطبعــة :األوىل1414 ،ه–

املعريف ،أثر كبري يف التمييز بني الصحيح والسقيم،

وتجويد بعض األحاديث وصيانتها من التضعيف(.)1

1993م.235/ 1 ،

((( عبد الرحمن بن مهدي بن حســان العنربي ،البرصي،

((( وقــد انتقد بعض املســترشقني ذلك وعــده نوعا من اللؤلــؤي135‹ ،ﻫ198 -ﻫ›  ،من كبار حفاظ الحديث ،وله
التخرص والتشــهي يف الحكم عىل األحاديث ،وقد أورد مصنفات فيه ،ينظر :الزركيل :األعالم.339/ 3 ،
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حيث اعترب ذلــك إلها ًما ال تعرف أرساره ،فقال :إن و يقــول ابن كثــر« :وهو فن خفــي عىل كثري من

معرفة الحديث إلهام ،قــال ابن منري( :)1صدق! لو علامء الحديث ،حتى قال بعض حفاظهم :معرفتنا
بهذا كهانة عند الجاهــل ،وإمنا يهتدي إىل تحقيق
قلت لَ ُه :من أَيْ َن قلت؟ مل يكن لَ ُه جواب(.)2
وللتعبري عــن هيمنة امللكة الذوقيــة عىل ألبابهم هذا الفن الجهابذة النقاد منهم ،مييزون بني صحيح

َ
قــال أبو حاتــم الرازي« :مثــل معرفة الحديث وســقيمه ،و ُمعوجه ومستقيمه ،كام مييز
وقلوبهــم،
الحديث كمثل فص مثنه مئة دينار ،وآخر مثله عىل الصــريف البصري بصناعته بني الجياد والســيوف،

لونه مثنه عرشة دراهم»(.)3

والدنانري والفلوس ،فكــا ال يتامرى هذا ،كذلك

وب ّوب الخطيب لذلك بقوله« :إن املعرفة بالحديث يقطع ذاك مبا ذكرنــاه ،ومنهم من يظن ،ومنهم من

ليست تلقينا ،وإمنا هو علم يحدثه الله يف القلب ،يقف ،بحسب مراتب علومهم وحذقهم واطالعهم
أشــبه األشــياء بعلم الحديث معرفة الرصف ونقد عىل طرق الحديث ،وذوقهم حالوة عبارة الرســول

الدنانــر والدراهــم ،فإنه ال يعرف جــودة الدينار ﷺ التي ال يشــبهها غريها مــن ألفاظ الناس ،فمن
والدراهــم بلــون وال مــس وال طــراوة  ...وإمنا األحاديث املروية ما عليه أنوار النبوة ،ومنها ما وقع

يعرفه الناقد عند املعاينة فيعــرف البهرج والزائف فيه تغيري لفظ أو زيادة باطلة أو مجازفة أو نحو ذلك
والخالص واملغشــوش وكذلك متييــز الحديث يدركها البصري من أهل هذه الصناعة»

(.)5

فإنه علم يخلقه الله تعــاىل يف القلوب ،بعد طول وقــال الســخاوي يف معــرض كالمه عــن العلل
املامرسة له واالعتناء به»(.)4

الخفية« :هذا النوع من أغمض األنواع وأدقها ،ولذا

مل يتكلم فيه كام ســلف إال الجهابذة أهل الحفظ

((( محمد بن عبد اللــه بن منري ،الهمذاين ،الخاريف ،من والخربة والفهــم الثاقب مثل ابن املديني ،وأحمد،
الحفاظ ،روى له البخاري ومسلم .ينظر :البخاري :التاريخ

الكبري.144/ 1 ،

والبخــاري ،ويعقوب بن شــيبة ،وأيب حاتم ،وأيب

((( ابــن أيب حاتــم :عبد الرحمــن بن محمــد ،الرازي زرعة ،والدارقطني»(.)6
(ت327 :ه) ،العلــل البــن أيب حاتم ،تحقيــق :فريق من

الباحثــن ،مطابع الحمييض ،الطبعــة :األوىل1427 ،ه  ((( -ابن كثري :إسامعيل بن عمر القريش البرصي الدمشقي

 2006م.675/ 5 ،

((( املصدر نفسه.24/ 1 ،

(ت774 :ه) اختصار علوم الحديث ،تحقيق :أحمد محمد

شــاكر ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،الطبعة :الثانية،

((( الخطيب البغدادي :أحمد بن عيل (ت463 :ه) الجامع .64-63/ 1

ألخالق الراوي وآداب الســامع ،تحقيق :محمود الطحان ((( ،السخاوي :فتح املغيث برشح ألفية الحديث للعراقي،
مكتبة املعارف ،الرياض.255/ 2 ،

تحقيق :عيل حســن عيل ،مكتبة الســنة ،مــر ،الطبعة:
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ومــا مىض من أقــوال العلامء األعــام يف علم الصناعة الحديثية :هذا إســناد ضعيــف خالد بن
الحديث ،فال أشك أن أصول التصحيح والتضعيف عمرو قــال أحمد وابن معــن :أحاديثه موضوعة،

ظنيــة ،ومنها ما هو مــداره عــى ذوق املحدث وقال البخاري وأبو زرعة :منكر الحديث(.)3

واملجتهد ،فال لــوم عىل محدث ومجتهد يخالف وقــال ابــ ُن حبــان« :كان ينفــرد عــن الثقــات

غريه من املحدثني واملجتهدين ،أال ترى مسلام قد باملوضوعات ال يحل االحتجاج به بخربه .ثم غفل
خالف البخاري يف بعض األصول .قال ابن مهدي :فذكره يف «الثقات» وضعفه أبو داود والنسايئ وقال
«هي إلهام ،لو قلت للقيم بالعلل :من أين لك هذا؟ ابــن عدي :عامة أحاديثــه أو كلها موضوعة ،قلت

مل تكن لــه حجة ،يعني يعرب بهــا غالبا ،وإال ففي وأورد له العقييل هذا الحديث بهذا اإلســناد وقال:
نفسه حجج للقول وللدفع»(.)1

ليس له أصل من حديث الثوري انتهى ،وأورده ابن

الحديث وتطبيقه

عمرو وضعف الحديث به ،وقال النووي عقب هذا

الفــرع الثاين :أثــر امللكة الذوقيــة يف التعامل مع الجوزي يف «العلــل املتناهية» من طريق خالد بن
وقد بدا لبعض العلامء من أهل الحديث أ ْن يحكم الحديث :رواه ابن ماجه وغريه بأسانيد حسنة وقال

ملكته الذوقية ،يف صيانة الحديث من الوهن بالرغم الحافظ عبد العظيم املنــذري يف كتاب الزهد من
حسن بعض مشايخنا إسناده وفيه
من نقده وفق الصناعة الحديثية ،فعن سهل بن سعد «الرتغيب» :وقد َّ
الساعدي ،قال :أىت النبي ﷺ رجل ،فقال :يا رسول بُعــد ألنه من رواية خالد بــن عمرو وقد ترك واتهم

الله دلني عىل عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني ومل أر َمن وثقه»(.)4

الناس؟ فقال رسول الله ﷺ« :ازهد يف الدنيا يحبك ثــم قال« :لكن عىل هذا الحديــث المعة من أنوار
الله ،وازهد فيام يف أيدي الناس يحبك الناس»(.)2

النبوة ال مينع كون راويه ضعيفا أن يكون النبي ﷺ

قال علــا ُء الحديث يف الحكم عىل الســند َوفق قاله وقد تابعه عليه محمد بن كثري الصنعاين

عن ســفيان ،ومحمد هذا قد وثق عىل ضعفه ،وهو

األوىل1424 ،ه 2003 -م.288/ 1 ،

((( املصدر نفسه288/ 1 ،

((( ابن ماجه :ســنن ابن ماجه ،كتاب :الزهد ،باب :الزهد ((( ينظر :ابن رجب :جامع العلوم والحكم.175/ 2 ،

يف الدنيــا ،1373/ 2 ،رقم ،4102:الطــراين :املعجم (((()الكناين :أحمد بن أيب بكر البوصريي الشافعي (ت:
الكبري ،باب :الســن ،ســفيان الثوري عــن أيب حازم840 6 ،ه) ،مصبــاح الزجاجة يف زوائد ابــن ماجه ،تحقيق:

 ،193/رقم ،5972:والحديث صحيــح ،ينظر :األلباين :محمد املنتقى الكشــناوي ،دار العربيــة ،بريوت ،الطبعة:
صحيح الجامع الصغري وزياداته ،220/ 1 ،رقم.917:

الثانية1403 ،ه.210/ 4 ،
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أصلح حاال من خالد والله أعلم»(.)1

المبحث الرابع

ومــن جهة أخرى فقــد يتــذوق املحدث ضعف
حديث وان كان السند مقبوال ،قال الشيخ العجلوين

معايير الملكة الذوقية

يف الكشف :وهو يعلق عىل حديث « :همة العلامء

الرعاية ،وهمة الســفهاء الرواية « :فقال :وال يصح

عندي مرفوعاً وال موقوفاً؛ ألن مداره عىل أيب محمد إذا ثبت أن النبي ﷺ قد أحال إىل القلب وســكون
األطرابليس ،الذي ترجم ُه ابن عســاكر ،ومل يذكر النفــس ،كمصدر من مصــادر الكســب العلمي
فيه جرحاً وال تعديالً ،فهــو يف عداد املجهولني .واملعــريف ،فإن ذلك ال يتوفر لــكل أحد ،بل البد

والحســن هو :البرصي ،فهو مرسل إن صح السند من توافر معايري حاكمــة عىل تلك القدرة املعرفية

إليه مرفوعاً ،بل إن رفعه باطل عندي ،ليس عليه نور وامللكــة الذوقية ،لذلك نتنــاول يف هذا املبحث
تلك املعايري من خالل املطالب االتية:

النبوة (.)2

املطلب األول

❊

❊

❊

السالمة من العيوب الروحية

امللكة الذوقية نتاج معريف لسالمة القلب مع نور

العلــم ،ومن تلوث قلبه بالذنوب واملعايص فليس
أهال ملحل النور ،الذي تنشــأ عنه امللكة الذوقية،

فعن النعامن بن بشــر-ريض الله عنــه-ألن النبي
ﷺ قال« :أال وإن يف الجسد مضغة ،إذا صلحت،

صلح الجســد كله ،وإذا فسدت ،فسد الجسد كله،

أال وهي القلب»( ،)3ويف هذا املطلب نتناول مدى

تأثــر هذا املعيار عىل امللكــة الذوقية يف الفروع
االتية

((( البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب اإلميان ،باب فضل

((( املصدر نفسه.210 /4 ،

من اســتربأ لدينه ،)52( 20/1 ،ومســلم :صحيح مسلم،

وأثرها السيئ يف األمة ( ،)288 /5رقم.)2263( :

 ،1219/رقم.1599:

((())األلباين :سلســلة األحاديــث الضعيفة واملوضوعة كتاب :املســاقاة ،باب :أخذ الحالل وترك الشــبهات3 ،
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الفرع األول  :أثر الذنوب عىل امللكة الذوقية

حيث أراد(.)2

من املعلوم أن الذنوب هي اآلفة التي تقطع حسن الفرع الثاين  :استيعاب القلوب للشهوات والفنت

التواصل بني العبد واملعبود ،ولبيان خطر الذنوب ال يخفى ما للشــهوات من أثر يف استيعاب الفنت،

أوضح رســول الله ﷺ خطرهــا عىل القلبt ،عن أو نفيها ،والقلب املســتنري بأنــوار العلم واملعرفة
أيب هريــرة -ريض الله عنه ،-أن النبي ﷺ قال« :إن بالله تعاىل ،لن يفتنت مبا يعرض عليه ،وإمنا يفتنت
العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت يف قلبه نكتة ســوداء ،القلب الذي اعتاد تلبية الشهوات واتباع الهوى ،فعن

فإذا هو نزع واستغفر وتاب سقل قلبه ،وإن عاد زيد قال حذيفة :سمعت رسول الله ﷺ يقول« :تعرض
فيها حتى تعلو قلبه ،وهو الران الذي ذكر الله»(.)1

الفنت عىل القلوب كالحصري عودا عودا ،فأي قلب

وهذا الحديث يدل عــى أن القلب محط انبعاث أرشبها ،نكت فيه نكتة ســوداء ،وأي قلب أنكرها،

امللكة الذوقية وتكوينهــا ،وتتابع الذنوب وكرثتها نكــت فيه نكتة بيضاء ،حتى تصري عىل قلبني ،عىل
يحجب القلب عن معارف البصرية ،ومبا مينعه من أبيض مثل الصفا فال ترضه فتنة ما دامت الساموات
تحسس امللكة الذوقية

واألرض ،واآلخر أســود مربادا كالكــوز ،مجخياً

قال ابن القيــم« :الذنوب إذا تكاثــرت :طُبع عىل ال يعرف معروفــاً ،وال ينكر منكــرا ً ،إال ما أرشب
قلب صاحبها ،فكان من الغافلني ،وكام قال بعض من هواه»(.)3

الســلف يف قوله تعاىل﴿ :ك ََّل بَ ْل َرا َن َع َل قُلُو ِب ِه ْم ودل هذا النص إخبار النبي ﷺ أن القلب املغلف
َمــا كَانُــوا يَك ِْســبُونَ﴾[املطففني ،]14 :قال :هو بكرثة املعايص لن يبرص للذوق نورا ،فال يســتفاد
الذنب بعد الذنب ،وقال الحســن :هو الذنب عىل منــه يف تحرير حــق ،قال القايض عياض« :شــبه
الذنب حتى يعمي القلــب ،حتى قال :وأصل هذا القلب الذي ال يعي خــرا بالكوز املنحرف الذي

أن القلــب يصدأ من املعصية ،فــاذا زادت :غلب ال يثبــت املاء فيه .وقال صاحــب التحرير :معنى

الصــدأ حتى يصري راناً ،ثم يغلب حتى يصري ط ْبعاً ،الحديث أن الرجل إذا تبع هواه وارتكب املعايص،
وقفالً ،وختامً ،فيصري القلب يف غشــاوة وغالف،
فإذا حصل له ذلــك بعد الهدى والبصرية :انتكس ((( ،ابــن القيــم :الجواب الكايف ملن ســأل عــن الدواء
الشــايف ،دار املعرفة ،املغرب ،الطبعة :األوىل1418 ،ه -

فصار أعاله أســفله ،فحينئذ يتواله عدوه ،ويسوقه

1997م.60/ 1 ،

((( مسلم :صحيح مســلم ،كتاب :اإلميان ،باب :بيان أن

((( الرتمذي :ســنن الرتمذي ،434/ 5 ،رقم ،3334:قال اإلسالم بدأ غريبا وسيعود غريبا ،وأنه يأرز بني املسجدين،
الرتمذي :حسن صحيح.

 ،128/ 1رقم.231:
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دخل قلبه بكل معصيــة يتعاطاها ظلمة ،وإذا صار

ومن املنغصــات يف طلب العلم صعوبة الحفظ

كذلــك افتنت وزال عنه نور اإلســام ،والقلب مثل وعدم االسرتشاد ،ومرجع ذلك إىل مقارفة الذنوب

الكــوز فإذا انكب انصب ما فيــه ومل يدخله يشء وتعاطي الحرام ،ويذكر أن الشافعي شكا إىل وكيع
بعد ذلك(.)1

بــن الجراح ســوء الحفظ ،فقال له :اســتعن عىل

وقال اب ُن القيم :والفــن التي تُعرض عىل القلوب الحفظ برتك املعايص ،فأنشأ يقول.)4(:

هي أســباب مرضها ،وهي فنت الشــهوات ،وفنت شكوت إىل وكيع ســوء حفظي  ...فأرشدين إىل

الشــبهات ،فنت الغــي والضالل ،فــن املعايص ترك املعايص

والبــدع ،فنت الظلــم والجهل ،فــاألوىل :توجب وذلــك أ ّن حفظ العلم فضــل  ...وفضل الله ال

فســاد القصد واإلرادة ،والثانية :توجب فساد العلم يؤىت لعايص

واالعتقاد»(.)2

•املطلب الثاين :امللكة الذوقية وااللتزام التطوعي

وقد أشار رسول الله ﷺ إىل أثر الذنوب يف حرمانها الفــرض مام كتبه الله تعاىل وألــزم به الجميع ،وال

لإلنسان ،من بعض االستحقاقات التكرميية ،كربكة حظ ألحد عــى أحــد إال بحســن األداء وجودة
الرزق والعمر فعن ثوبان موىل رسول الله ﷺ« :ال التطبيق ،ومن أراد الزلفــى من الله تعاىل فعليه مبا

يــرد القدر إال الدعاء ،وال يزيــد يف العمر إال الرب ،يزيد عىل الفــرض من التطــوع بالنوافل ،يف هذا
وإن الرجل ليحرم الرزق ،بالذنب يصيبه»(.)3

املطلب نتنــاول أثر العمل التطوعــي يف امللكة

الذوقية من خالل الفرعني االتيني :

((( النووي :املنهاج رشح صحيح مســلم بن الحجاج 2 ،الفــرع األول :الصلة بني امللكــة الذوقية وااللتزام

.173/

((( ابن القيم :إغاثة اللهفان من مصايد الشــيطان ،تحقيق:
محمــد حامد الفقي ،مكتبة املعــارف ،الرياض ،اململكة

العربية السعودية.12/ 1 ،

التطوعي

مام يتميز به أهل امللكة الذوقية ســعيهم الحثيث
وطلبهم املتواصل ملرضاة الله تعاىل ،بكل الوسائل

((( الطرباين :املعجــم الكبري ،باب :الثــاء ،ثوبان موىل املمكنة ومن ذلك الزيادة عــى ما افرتض عليهم
ف
رسول الله ﷺ ،100/ 2 ،رقم ،1442:الحاكم :املستدرك من واجبات ،قال تعاىل ﴿إِنَّ ُه ْم كَانُوا يُ َســا ِر ُعو َن ِ

عىل الصحيحــن ،670/ 1 ،رقــم ،1814 :قال الحاكم:

«الحديث صحيح ومل يخرجاه» ،وإســناده لني ،والحديث بريوت ،لبنان1419 ،ه ،84/ 5 ،رقم.1892:

حســن ،الدينوري :أحمد بن مروان املاليك (ت333 :ه) ((( ،األبشــيهي :محمد بن أحمد (ت852 :ه) ،املستطرف

املجالســة وجواهر العلم ،تحقيق :مشــهور بن حسن آل يف كل فن مستطرف ،عامل الكتب ،بريوت ،الطبعة :األوىل،

سلامن ،جمعية الرتبية اإلســامية ،البحرين ،دار ابن حزم1419 ،ه.29/ 1 ،
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خ ِ
ي ِ
ني﴾ دل الحديث عىل أن اللــه تعاىل أخرب أن املقربني
ات َويَ ْد ُعونَ َنا َر َغبًا َو َر َهبًا َوكَانُوا لَ َنا َ
الْ َ
اش ِع َ
خ َْ
[األنبياء :من اآلية ،]90أي أنهم يبادرون إىل أبواب منه سبحانه عىل منزلتني :األوىل :املقربون بسبب
الخري كلها مفروضة كانت أو غري مفروضة(.)1

االلتزام مبا قدره الله من فروض ،والثانية :املقربون

ويف الحديــث القديس عــن أيب هريرة -ريض الله بســبب الســعي بالزيادة فوق الفرض ،وأولئك هم

عنه ،-قال :قال النبي -ﷺ« :يقــول الله تعاىل :أنا من يخصهم الله بأنوار العطاء يف الســمع والبرص
عند ظن عبدي يب ،وأنا معه إذا ذكرين ،فإن ذكرين والقلب وكل الجوارح ،وهم أولياء الله جل وعال.
يف نفسه ذكرته يف نفيس ،وإن ذكرين يف مأل ذكرته

وااللتــزام مبــوارد الرشيعة من كتاب وســنة هو

يف مأل خري منهم ،وإن تقرب إيل بشــر تقربت إليه الطريــق األمثــل لبلــوغ العطاء املعــريف ،يقول

ذراعا ،وإن تقــرب إيل ذراعا تقربت إليه باعا ،وإن الشــوكاين« :املعيار الذي تعرف به صحة الوالية،

أتاين مييش أتيته هرولة»(  .)2

هــو أن يكون عامالً بكتاب الله ســبحانه وبســنة

وقــد أخرب املوىل جل وعال عــن أثر ذلك القربان رســولهﷺ مؤثرا ً لهام عــى كل يشء ،مقدماً لهام

بتنمية البصــرة ،عن أيب هريرة ،قال :قال رســول يف إصداره وإيراده ،ويف كل شؤونه ،فإذا زاغ عنهام

اللــه ﷺ« :إن الله قال :من عادى يل وليا فقد آذنته زاغت عنه واليته»(.)4

بالحرب ،وما تقرب إيل عبدي بيشء أحب إيل مام الفرع الثاين :النور املعريف وأثره يف امللكة الذوقية
افرتضت عليه ،وما يزال عبدي يتقرب إيل بالنوافل

ترتكــز امللكة الذوقيــة يف تكوينها إىل ركيزتني

حتى أحبه ،فإذا أحببته :كنت سمعه الذي يسمع به ،رئيستني :األوىل :االلتزام الروحي ،والثانية :املعرفة

وبرصه الذي يبرص به ،ويده التي يبطش بها ،ورجله العلميــة ،ومــن هاتــن الركيزتني تتكــون امللكة
التي مييش بها ،وإن سألني ألعطينه ،ولنئ استعاذين الذوقيــة ،التي تصبغ املعرفة بالنــور اإللهي الذي

ألعيذنه ،وما ترددت عن يشء أنا فاعله ترددي عن يعطي للمجتهد طأمنينة متكنه من قابلية التمييز.
نفس املؤمن ،يكره املوت وأنا أكره مساءته»(.)3

ومام يؤيد ذلك :

ف َذلِ َك َليَ ٍ
ني﴾
 -1قوله تعاىل﴿ :إِ َّن ِ
ات �لِّلْ ُمتَ َو ِّس ِم َ

((( ينظر :البيضاوي :أنوار التنزيل وأرسار التأويل[ .59/ 4 ،الحجــر ،]75:قــال ابن العريب« :هي اســتدالل
((( البخاري :صحيح البخاري ،كتاب :التوحيد ،باب قول بالعالمة ،ومن العالمات ظاهر يبدو لكل أحد ،بأول
ح ِّذ ُركُ ُم اللَّ ُه نَف َْســهُ﴾ [آل عمران :من اآلية
الله تعاىلَ ﴿ :ويُ َ

 ،121/ 9 ،]28رقم.7405 :

((( الشــوكاين :محمد بن عيل (ت1250 :ه) ،والية الله

((( البخــاري :صحيــح البخاري ،كتــاب :الرقاق ،باب :والطريق إليها ،تحقيق :إبراهيم هالل ،دار الكتب الحديثة،

التواضع ،105/8 ،رقم.6502 :

مرص ،القاهرة.262/ 1 ،
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نظر ،ومنها ما هو خفي فال يبدو لكل أحد»(.)1

هذا النوع من الفراســة :من الحيــاة والنور اللذين

 -2و عن أنس ،قال :قال رســول الله ﷺ« :إن لله يهبهام الله تعاىل ملن يشاء من عباده ،فيحيا القلب

تبارك وتعاىل عبادا يعرفون الناس بالتوسم»( ، )2قال بذلك ويستنري ،فال تكاد فراســته تخطئ ،قال الله
ج َعلْ َنا لَ ُه نُو ًرا
ح َي ْي َنــا ُه َو َ
القرطبي« :التوســم تف ّعل من الوسم ،وهي العالمة تعاىل﴿ :أَ َو َمــ ْن كَا َن َم ْيتًا فَأَ ْ
ي ِ
ف الظُّل َُم ِ
ف ال َّن ِ
س
اس كَ َم ْن َمثَلُــ ُه ِ
ــي ِب ِه ِ
التي يستدل بها عىل مطلوب غريها ،يقال :توسمت َ ْ
ت لَ ْي َ
ج ِم ْن َها﴾ [األنعــام ،]122 :كان ميتا بالكفر
فيه الخري إذا رأيت ميسم ذلك فيه»(.)3
ِب َ
خــا ِر ٍ
وهنا ملحظ مهم أشــر اليه وهو أنه يأيت التوسم والجهــل ،فأحياه الله باإلميــان والعلم ،وجعل له

يف الفراســة أيضــا ،يقول ابــن العــريب« :يقال :بالقرآن واإلميان نورا يســتيضء به يف الناس عىل

تفرست وتوســمت ،وحقيقتها االستدالل بالخلق قصد السبيل.

عىل الخلق ،وذلك يكون بجــودة القريحة ،وحدة والفراسة الثانية :فراسة الرياضة ،والجوع ،والسهر،
الخاطر ،وصفاء الفكر»(.)4

وقال اب ُن القيم« :والفراسة ثالثة أنواع:

والتخــي ،فإن النفس إذا تجردت عن العوائق صار

ب تجردها ،وهذه
ح َس ِ
لها من الفراسة والكشــف ِب َ

األوىل  :إميانية ... :وسببها نور يقذفه الله يف قلب فراسة مشــركة بني املؤمن والكافر ،وال تدل عىل
عبده ،يفــرق به بني الحق والباطــل ...،والصادق إميان وال عىل والية ،وكثــر من الجهال يغرت بها،
والكاذب ،وحقيقتها أنها خاطر يهجم عىل القلب ،وللرهبان فيها وقائع معلومة ،وهي فراسة ال تكشف

ثوب األسد عىل عن حق نافع ،وال عن طريق مســتقيم ،بل كشــفها
ينفي ما يضاده ،يثب عىل القلب ُو َ

الفريسة ...،وهذه الفراسة عىل حسب قوة اإلميان ،جزيئ ،من جنس فراســة الــوالة ،وأصحاب تعبري
ح ُّد فراسة ......،وأصل الرؤيا ،واألطباء ،ونحوهم .ولألطباء فراسة معروفة،
فمن كان أقوى إميانا ،فهو أَ َ
(((()ابن العريب :أحكام القرآن.107/ 3 ،

ِمن ِحذْقهم يف صناعتهم.

خلْقية ،وهي التي
((( البــزار :أحمد بــن عمرو (ت292 :ه) ،مســند البزار ،أما الفراســة الثالثة :الفراســة ال َ
خلْق عىل
تحقيق :محفوظ الرحمن زيــن الله وآخرين ،مكتبة العلوم صنف فيها األطباء وغريهم واســتدلوا بال َ
خلُق؛ ملا بينهام من االرتباط الذي اقتضته حكمة
والحكم ،املدينــة املنورة ،الطبعــة :األوىل ،326/ 13 ،ال ُ

رقم ،6935:الطرباين :املعجم األوســط ،باب :من اسمه الله ،كاالســتدالل بصغر الرأس الخارج عن العادة
إبراهيم ،207/ 3 ،رقم ،2935:وإسناده حسن،268/ 10 ،

رقم.17939:

((( القرطبي :الجامع ألحكام القرآن.43/ 10 ،
((( ابن العريب :أحكام القرآن.106/ 3 ،

عىل صغــر العقل ،وبكربه ،وبســعة الصدر ،وبُ ْعد
خلق صاحبه ،واحتامله،
ما بني جانبيه عىل ســعة ُ
وبسطته ،وبضيقه عىل ضيقه ،وبجمود العني وكالل
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نظرها عىل بالدة صاحبها ،وضعف حرارة قلبه»(.)1

نوه الحديث عىل أهمية الصدق وأثره بتنمية العالقة

وكان كثري من العلامء يعنيه حال من يطلب العلم بني العبد وربه ،مبا يرســخ امللكة الذوقية وينقيها

يف العالقة مع الله تعاىل ،مبــا ينعكس عىل فهمه من الدنس ،ومــا يرتكه الكذب من قطيعة بني العبد
وذائقته ،وقد تناول الفقهــاء أثر القرب من الله يف وبني املأل األعىل ،مبا يحجــب عنه أنوار الهداية
اســتدامة العلم وتكوين امللكة الذوقية ،فكان من والبصرية

وصايا مالك للشــافعي قولــه« :إن الله ألقى عىل قال النووي« :قال العلامء :معناه أن الصدق يهدي

قلبك نو ًرا فال تطفئه باملعصية»(.)2

إىل العمل الصالح الخالــص من كل مذموم والرب

•املطلــب الثالث :امللكة الذوقيــة والتحري يف اســم جامع للخري كله وقيل :الرب الجنة ويجوز أن
طلب الحالل

يتنــاول العمل الصالح والجنة وأما الكذب فيوصل

التحري هو التتبع الحثيث يف اســتقصاء الحالل إىل الفجــور وهــو امليل عــن االســتقامة وقيل:

واستكشــافه ،مبا يحقق صبغة الصــدق بني العبد االنبعاث يف املعايص»(.)4

وربه ،وقد أشار رسول الله ﷺ إىل استدامة التحري فكام أن الرب ســبب النبعــاث الطاعات يف النفس
مبا يحافظ عىل سالمة القلب ،سواء كان ذلك عن مبا يغــذي امللكة الذوقية ،فــإن املعايص تبعث

طريق اللســان بصدق القول أو عــن طريق تغذية عىل الفجــور وموت امللكة الذوقية ،فالفجور :هو

البدن بالطعام الحالل

االنبعاث إىل املعايص والتوسع فيها ،وركوب كل

وقد أمــر الله تعــاىل بالصدق ،قوله تعــاىل﴿ :يَا أمر قبيح ،دون رغبة يف التوبة واإلنابة،
ني﴾ وقال ابن حجــر« :والفجور إكثار املعصية شــ ّبه
الصا ِد ِق َ
أَيُّ َهــا ال َِّذي َن آ َم ُنوا اتَّقُوا اللَّــ َه َوكُونُوا َم َع َّ
[التوبــة ،]119:وحث النبي ﷺ عىل الصدق فعن بانفجار املاء ويطلق عىل الكذب»(.)5

عبد الله بن مســعود ،قال :قال رسول الله ﷺ« :إن وقد حــث النبــي ﷺ عــى رضورة التحري عن

الصــدق بر ،وإن الرب يهــدي إىل الجنة ،وإن العبد الحالل مبا يعزز ســامة النفس ويحقق الطأمنينة،

ليتحرى الصدق ،حتى يكتب عند الله صديقا ،وإن فعن النعامن بن بشــر -ريض اللــه عنهام ،-قال:
الكذب فجور ،وإن الفجــور يهدي إىل النار ،وإن
العبد ليتحرى الكذب ،حتى يكتب كذابا»(.)3

((( ابن القيم :مدارج السالكني.456-453/ 2 ،

((( الجويني :نهاية املطلب يف دراية املذهب.112/ 1 ،

باب :قبح الكذب وحســن الصدق وفضلــه،2013/ 4 ،

رقم.2607:

((( النووي :املنهاج رشح صحيح مسلم بن الحجاج16 ،

.160/

((( مسلم :صحيح مســلم ،كتاب :الرب والصلة واآلداب ((( ،ابن حجر :فتح الباري.165/ 1 ،
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سمعته يقول :سمعت رسول الله ﷺ« :إن الحالل ألن اليشء إمــا أن ينص عىل طلبه مع الوعيد عىل
بني ،وإن الحرام بني ،وبينهام مشتبهات ال يعلمهن تركه ،أو ينص عىل تركه مــع الوعيد عىل فعله ،أو
كثري من الناس ،فمن اتقى الشــبهات استربأ لدينه ،ال ينص عىل واحد منهام ،فــاألول الحالل البني،
وعرضه ،ومن وقع يف الشــبهات وقع يف الحرام ،والثــاين الحرام البني ،فمعنى قوله :الحالل بني أي

كالراعــي يرعى حــول الحمى ،يوشــك أن يرتع ال يحتــاج إىل بيانه ويشــرك يف معرفته كل أحد،
فيــه ،أال وإن لكل ملك حمــى ،أال وإن حمى الله والثالث :مشــتبه لخفائه فال يدرى هل هو حالل أو

محارمه ،أال وإن يف الجســد مضغة ،إذا صلحت ،حرام ،وما كان هذا سبيله ينبغي اجتنابه ،ألنه إن كان
صلح الجســد كله ،وإذا فسدت ،فسد الجسد كله ،يف نفس األمر حراما فقد بريء من تبعتها ،وإن كان

أال وهي القلب»(.)1

حالال فقد أجر عىل تركها بهذا القصد»(.)3

قــال العينــي« :أجمــع العلامء عىل عظــم موقع وخــر القلوب من نزه نفســه عن املتشــابه حفظا
هــذا الحديث ،وأنه أحــد األحاديــث التي عليها لقلبــه من الظلــم ،وامنا يتاميز النــاس مبا يصفو

مدار اإلســام .قالت جامعة :هو ثلث اإلســام ،لهم من الود بســامة قلوبهم ،قال تعاىل﴿ :يَ ْو َم َل
وأن االســام يدور عليه وعــى حديث «األعامل يَ ْنفَــ ُع َم ٌ
يم﴾
ال َو َل بَ ُنو َن إِ َّل َم ْن أَ َ
ت اللَّ َه ِب َقل ٍ
ْب َســلِ ٍ

بالنيات» ،وحديث« :من حسن إسالم املرء تركه ما [الشــعراء ،]89-88:وقد قســم الصحابة -ريض
ال يعنيه» ،وقال أبو داود :يدور عىل أربعة أحاديث الله تعاىل عنهــم -القلوب إىل أربعة ،كام جاء عن

هذه الثالثة وحديث« :ال يؤمن أحدكم حتى يحب حذيفة بن اليامن -ريض الله عنه« :-القلوب أربعة:

ألخيه ما يحب لنفسه» ،قالوا :سبب عظم موقعه أنه ،قلــب أغلف ،فذلك قلب الكافــر ،وقلب مصفح،
عليه السالم ،نبه فيه عىل صالح املطعم واملرشب فذلك قلب املنافق ،وقلــب أجرد فيه رساج يزهر،
وامللبــس واملنكح وغريها ،وأنــه ينبغي أن يكون فــذاك قلب املؤمن ،وقلب فيه نفاق وإميان ،فمثل

حالال ،وأرشــد إىل معرفة الحالل ،وأنه ينبغي ترك اإلميان كمثل شجرة ميدها ماء طيب ،ومثل النفاق
املشتبهات ،فإنه سبب لحامية دينه وعرضه ،وحذر مثل القرحة ميدها قيــح ودم ،فأيهام ما غلب عليه

من مواقعة الشبهات»(.)2

وقال اب ُن حجر « :قوله الحالل بني والحرام بني إلخ
فيه تقســيم األحكام إىل ثالثة أشياء ،وهو صحيح

((( أخرجه البخاري ،ومسلم ،وقد تقدم تخريجه.
((( العيني :عمدة القاري.299/ 1 ،

غلب»(.)4

((( ابن حجر :فتح الباري.291/ 4 ،

((( األصبهاين :أبــو نعيم أحمد بن عبد الله (ت430 :ه)،
حلية األولياء وطبقات األصفياء ،الســعادة ،بجوار محافظة

مرص1394 ،ه 1974 -م.276/ 1 ،
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وتختلف املشتبهات يف طبيعتها ومناسبتها ،ولذلك من هذا القسم فهو عىل اإلباحة حتى يعلم تحرميه

قسم بعض العلامء املشــتبهات إىل ثالثة أقسام :واألصل يف هذا الحديث فيمن شــك يف الحدث

(.)1

بعد أن تيقن الطهارة ،فعن عباد بن متيم ،عن عمه،

القســم األول :ما يعلم اإلنســان أنه حرام ثم يشك عن النبي ﷺ قال« :ال ينرصف حتى يسمع صوتا أو
يف زوال تحرميه ،كالذى يحرم عىل املرء أكله قبل يجد ريحا»(.)3

الذكاة إذا شــك يف ذكاته مل يزل التحريم إال بيقني القســم الثالث :أن يشك يف يشء فال يدري أحالل

الــذكاة ،واألصل يف ذلك حديــث عدى بن حاتم أم حــرام ويحتمل األمرين جميعــاً ،وال داللة عىل

أنه قال :يا رسول الله إين أرسل كلبي وأسمي عليه أحدهام فاألحســن التنزه كام فعــل النبي ﷺ يف
فأجد معه عــى الصيد كلبا آخر قال« :ال تأكل إمنا التمرة الساقطة حني وجدها يف بيته فقال« :لوال أين

سميت عىل كلبك ومل تســم عىل غريه»( ،)2فأفتاه أخاف أن تكون من الصدقة ألكلتها»(.)4

رســول الله ﷺ بالشــبهة أيضاً خوفاً من أن يكون

والتنزه عن الشــبهات هــو الطريق األقوم لتجنب

الكلب الذى قتله غري مسمى عليه ،فكأنه أهل لغري الوقوع يف الحــرام ،ألن مقارفة الشــبهات مدعاة
الله به وقد قال الله تعاىل يف ذلكَ ﴿ :وال تَأْكُلُوا ِم َّم للوقــوع يف الحرام وذلك معنــى قوله ﷺ« :ومن

اس ُم اللَّ ِه َعلَيْ ِه َوإِنَّ ُه لَ ِف ْس ٌق﴾[األنعام ،]121:وقع يف الشــبهات وقع يف الحرام»( ،)5وتفسريه من
لَ ْم يُ ْذكَ ِر ْ
فكان يف فتياه ﷺ داللة عىل االحتياط يف الحوادث وجهني:

والنــوازل املحتملــة للتحليل والتحريم الشــتباه األول :أن مــن مل يتــق الله وتجرأ عىل الشــبهات

أسبابها.

أفضت بــه إىل املحرمات ،ويحمله التســاهل يف

القســم الثاين :أن يكون اليشء حالالً فيشــك يف أمرها عــى الجرأة عىل الحرام كــا قال بعضهم:

تحرميه كرجل له زوجة فشك يف طالقها ،فام كان املعــايص بريد الكفر ،كام أن الحمى بريد املوت
((( ينظر :ابن دقيق العيد :محمد بن عيل القشــري( ،ت ((( :البخاري :صحيح البخاري ،كتاب :التوحيد ،باب :من
702ه) ،رشح األربعني النوويــة يف األحاديث الصحيحة مل ير الوضوء إال من املخرجني :من القبل والدبر،46/ 1 ،
النبوية ،مؤسسة الريان ،الطبعة :السادسة 1424ه  2003 -رقم.177:

م ،ص.46

((( البخاري :صحيــح البخاري ،كتاب :يف اللقطة ،باب:

((( مسلم :صحيح مسلم ،باب :الصيد بالكالب املعلمة ،إذا وجد مترة يف الطريق ،125/ 3 ،رقم.2431:

كتاب :الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان ((( ،1325/ 3 ،مســلم :صحيح مسلم ،كتاب :املســاقاة ،باب :أخذ
رقم.1929:

الحالل وترك الشبهات ،1219/ 3 ،رقم.1599:
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الصغرية تجر لكبرية وهي تجر للكفر»(.)1

وجدت نفسك ترتاب يف اليشء ،فاتركه ،فإن نفس

الثاين :أن من أكرث من مواقعة الشــبهات أظلم عليه املؤمن تطمنئ إىل الصــدق ،وترتاب من الكذب،
قلبه ،لفقدان نور الطاعة العلم ونور الورع ،فيقع يف فارتيابــك من اليشء منبيء عن كونه مظنة للباطل،
الحرام وهو ال يشــعر به وقد يأثم بذلك إذا تسبب فاحذره ،وطأمنينتك لليشء مشعر بحقيقته ،فتمسك

منه إىل تقصري ،وقد أكد رســول الله ﷺ عىل تلك به»(.)3

أصــل يف باب الورع ،والحث عىل
ٌ
القيمة ،مبا جعلها مبدأ يتعلمه الصغار قبل الكبار ،وهذا الحديث

أصــل يف باب األخذ
ٌ
فعن الحســن بنــي عيل -ريض اللــه عنهام -قال :تــرك املشــتبهات  ،كام أنه

حفظت من رسول الله ﷺ« :دع ما يريبك إىل ما ال باليقني وترك املشكوك فيه ،قال ابن رجب« :ومعنى
يريبك ،فإن الصدق طأمنينة ،وإن الكذب ريبة»( .)2هــذا الحديث يرجــع إىل الوقوف عند الشــبهات
وجــه الداللة من النص :أن النبي ﷺ أوصل األمر واتقائها ،فإن الحالل املحض ال يحصل ملؤمن يف

إىل ترك كل ما تســريب منه النفس ،ألجل تحقيق قلبه منه ريب ،والريب :مبعنى القلق واالضطراب،

الطأمنينة التي تعد ركيزة يف بنــاء امللكة الذوقية ،بل تســكن إليــه النفس ،ويطمنئ بــه القلب ،وأما

قال املناوي :قوله ﷺ«« :دع ما يريبك» أي :اترك ما املشتبهات فيحصل بها للقلوب القلق واالضطراب

تشــك يف كونه حسنا أو قبيحا ،أو حالال أو حراما ،املوجب للشك»(.)4
«إىل ما ال يريبك» أي :واعدل إىل ما ال شــك فيه،

وقــال ابن عثيمني« :وهــذا الحديث من جوامع

يعني ما تيقنت حسنه ِ
وحلَّه« ،فإن الصدق طأمنينة» الكلم ،وما أجوده وأنفعه للعبد إذا سار عليه ،فالعبد

أي :يطمنئ إليه القلب ويسكن« ،وإن الكذب ريبة» يرد عليه شــكوك يف أشياء كثرية ،فنقول :دع الشك
ّ
الشك فيه ،حتى تسرتيح وتسلم ،فكل يشء
أي :يقلــق القلب ويضطرب ،وقــال الطِّيبي :جاء إىل ما
هذا القول ممهدا ملا تقدمه من الكالم ،ومعناه :إذا يلحقك به ّ
شك وقلق وريب :اتركه إىل أمر ال يلحقك

((( ينظر :األصبهاين :حلية األولياء وطبقات األصفياء 10 ،به ريب ،وهذا ما مل يصل إىل حد الوســواس ،فإن
وصل إىل حد الوسواس فال تلتفت له ،وهذا يكون
.229/
((( أحمد :مســند اإلمام أحمد ،مسند أهل البيت ،حديث يف العبادات ،ويكــون يف املعامالت ،ويكون يف
الحســن بن عيل ،248/ 3 ،رقم ،1723:الرتمذي :ســنن النكاح ،ويكون يف كل أبــواب العلم ،ومثال ذلك
الرتمــذي ،أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رســول

الله ﷺ ،668/ 4 ،رقم ،2518:الطرباين :املعجم الكبري،

يف العبادات :رجــل انتقض وضــوؤه ،ثم صىل،

 ،75/ 3رقم ،2708:والحديــث صحيح ،ينظر :األلباين ((( :املناوي :فيض القدير.529/ 3 ،
صحيح الجامع الصغري وزياداته ،637/ 1 ،رقم.3378:

((( ابن رجب :جامع العلوم والحكم.280/ 1 ،
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ّ
وشــك هل توضّ أ بعد نقض الوضوء أم مل يتوضّ أ؟

وجه الداللة من النص أن النبي ﷺ حكم مبقتىض

ّ
الشك ،فإن توضّ أ فالصالة صحيحة ،وإن الدليل يف ثبوت الولــد للفراش ،بالرغم من وجود
فوقع يف

مل يتوضّ ــأ فالصالة باطلة ،وبقــي يف قلق؛ فنقول :القرينة التي ترتك الريبة يف ثبوت أخوة الولد للسيدة
دع مــا يريبك إىل ما ال يريبــك ،فالريب هنا صحة ســودة ،فأمرها باالحتجاب منــه بالرغم من حكمه

الصالة ،وعدم الريــب أن تتوضّ أ وتصيل ،وعكس بأخوتها مــن الرضيع ،قال النووي »:وأما قوله ﷺ:
املثال الســابق :رجل توضّ أ ثم صىل وشــك هل «واحتجبي منه يا ســودة» فأمرها بــه ندبا واحتياطا

انتقض وضــوؤه أم ال؟ فنقول :دع مــا يريبك إىل ألنه يف ظاهر الــرع أخوها ألنه ألحق بأبيها لكن

ما ال يريبك ،عنــدك يشء متيقّن وهو الوضوء ،ثم ملا رأى الشــبه البني بعتبة بن أيب وقاص خيش أن

شــككت هل طرأ عىل هــذا الوضوء حدث أم ال؟ يكون من مائه فيكون أجنبيا منها فأمرها باالحتجاب
فالذي يُرتك هو الشــك :هــل حصل حدث أو ال؟ منه احتياطا(.)3
وأرح نفسك ،واترك الشك»(.)1

ومــن التطبيقــات يف ذلك ما التفت إليــه الفقهاء

وامللكــة الذوقية تنأى بصاحبها عن أي ريبة تعطل من رضورة العناية بأصحــاب تلك القلوب من أي

فراســتها يف التعــرف عىل الحــق ،أو الفصل يف ريبة ،تؤثر عىل صلة القلــب بامللكة الذوقية ،ومل
املتشــابهات ،وهو ما رســخه النبي ﷺ يف نفوس تخل فتاوى الســلف من هذا النمــط ،الذي يعزز

أصحابــه ،فعن عائشــة -ريض الله عنهــا -قالت :السلوك الشخيص للمســتفتي إذا ما كانت األسئلة
اختصم ســعد بن أيب وقاص ،وعبــد بن زمعة يف بهذا الخصوص« ،وقيل :جاءت أخت برش الحايف

غالم ،فقال ســعد :هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة إىل أحمد ابن حنبل وقالت :إنا نغزل عىل سطوحنا
بــن أيب وقاص ،عهد إيل أنه ابنه انظر إىل شــبهه ،فتمر بنا مشاعل الظاهرية ويقع الشعاع علينا أفيجوز
وقال عبــد بن زمعة :هذا أخي يا رســول الله ،ولد لنا الغزل يف شــعاعها فقال أحمد :من أنت عافاك

عىل فراش أيب من وليدته ،فنظر رسول الله ﷺ إىل الله تعاىل ،فقالت :أخت برش الحايف فبىك أحمد

شبهه ،فرأى شــبها بينا بعتبة ،فقال« :هو لك يا عبد وقال :من بيتكم يخرج الورع الصادق ال تغزيل يف
بن زمعة ،الولد للفراش وللعاهر الحجر ،واحتجبي شعاعها»(.)4

منه يا سودة بنت زمعة» فلم تره سودة قط(.)2

((( النووي :املنهاج رشح صحيح مسلم بن الحجاج10 ،

((( ابن عثيمني :رشح األربعني النووية.154/ 1 ،

.39/

اململوك من الحريب وهبته وعتقه ،81/ 3 ،رقم.2218:

الرسالة القشريية ،تحقيق :عبد الحليم محمود ،محمود بن

((( البخاري :صحيح البخاري ،كتاب :البيوع ،باب :رشاء ((( القشــري :عبــد الكريم بــن هــوازن (ت465 :ه)،
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•املطلب الرابع :املكلة الذوقية واألساس العلمي قال الدهلوي« :حقيقة االجتهاد -عىل ما يفهم من كالم
واملعريف

العلامء -اســتفراغ الجهد يف إدراك األحكام الرشعية

االجتهاد الفقهي عملية عقلية ،يقصد منها تحصيل الفرعية من أدلتها التفصيلية الراجعة كلياتها إىل أربعة

الحكم الرشعي ،ســواء عن طريق النظر يف األدلة أقسام :الكتاب والسنة واإلجامع والقياس ،ويفهم من
التفصيلية من الكتاب والســنة واإلجامع والقياس ،هذا أنه أعم من أن يكون اســتفراغا يف إدراك حكم ما

أو عن طريق النظر يف نصوص العلامء ،فاالجتهاد سبق التكلم فيه من العلامء السابقني أو ال ،وافقهم يف
وامللكــة الفقهية متقاربان من حيــث القدرة عىل ذلك أو خالف ،ومن أن يكون ذلك بإعانة البعض يف

التنبيه عىل صور املسائل والتنبيه عىل مآخذ األحكام

استنباط األحكام وفقه املعاين.

وع ّد النبي ﷺ امللكة الذوقية يف تحصيل الفقه من من األدلة التفصيلية أو بغري إعانة منه ،فام يُظَ ُّن فيمن
الخري الذي يســوقه الله تعاىل ملن يشاء من عباده ،كان موافقا لشيخه يف أكرث املسائل -لكنه يعرف لكل
فقال ﷺ« :من يرد الله به خريا يفقهه يف الدين») ،(1حكم دليال ويطمنئ قلبه بذلك الدليل وهو عىل بصرية

قال ابن بطال« :فيه فضل العلامء عىل سائر الناس ،من أمره -أنه ليس مبجتهد ظ ٌّن فاســد»( .)5وعليه فإن
وفيه فضل الفقه يف الدين عىل سائر العلوم ،وإمنا االجتهاد هو معرفة الحكم الرشعي بدليله ولو كان متب ًعا

ثبت فضله ،ألنه يقود إىل خشية الله ،والتزام طاعته ،لغريه يف الحكم ،فإذا وصل الفقيه لهذه املرحلة كان ذا

ملكة فقهية ،فاالجتهاد وامللكة الفقهية وجهان لعملة

وتجنب معاصيه(.)2

واالجتهاد لغة :من «(جهد) الجيــم والهاء والدال واحدة ،ألن الفقيه من اتصف بعلم الفقه أو باالجتهاد،
أصله املشــقة ،ثــم يحمل عليه مــا يقاربه ،يقال :قال اب ُن املوقّت« :والظاهــ ُر :كال ُم األصوليني أنه ال
( )

جهــدت نفــي وأجهــدت والجهد الطاقــة»  ، 3يُتص َّور فقي ٌه غري مجتهــد ،وال مجته ٌد غري فقيه عىل
واالجتهــاد اصطالحا« :اســتفراغ الفقيه الوســع اإلطالق ،وهو بالغ عاقل مســلم ذو َملَكة ،يقتدر بها

لتحصيل الظن بحكم رشعي»(.)4

عىل استنتاج األحكام من مأخذها»(.)6

الرشيف ،دار املعارف ،القاهرة.235/ 1 ،

والنظائر ،دار الكتب العلميــة ،الطبعة :األوىل1405 ،ه -

((( أخرجه البخاري ومسلم ،وقد تقدم تخريجه.

1985م.30/ 1 ،

((( ابن فارس :مقاييس اللغة.386/ 1 ،

الجيد يف أحكام االجتهــاد والتقليد ،تحقيق :محب الدين

(((ابن بطال :رشح صحيح البخاري البن بطال((( .154/ 1: ،الدهلوي :أحمد بن عبــد الرحيم (ت1176 :ه) ،عقد
((( الحمــوي :أحمد بن محمد ميك ،الحســيني الحنفي الخطيب ،املطبعة السلفية ،القاهرة ،ص.3

(ت1098 :ه) ،غمــز عيــون البصائــر يف رشح األشــباه ((( ابــن املوقت الحنفــي :محمد بن محمــد املعروف
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الخاتمة
•يف اهم النتائج والتوصيات

قلوب خواص خلقــه ومصداقها يف قول النبي ﷺ
ان لكل امــة ملهم ،واما ان تكــون خربة امتزجت

بطــول الزمن مع العلم والصــاح فتولد عنها ذوقا
ميايز بني األمور.

بعد بيــان تم عرضــه يف البحث ميكــن للباحث  -7امللكة الذوقيــة اجتهاد معترب تدعمه النصوص
تلخيص اهم النتائج والتوصيات مبا يأيت:

أوال :أهم النتائج

الرشعية فاذا استوىف رشوطه فال ريبة يف االحتكام

اليه.

 -1امللكة الذوقية هيئة راســخة يف النفس حاصلة  -8اســتعمل الفقهاء عىل اختلف مذهبهم ما يعرب

عن تراكم معريف يف دراســة علم ما ومقرون برقابة عن امللكة الذوقية فقالوا :واستحسن ،واحب واكره
الله والخشية منه.

ويعجبني وال يعجبني وغريها من االلفاظ التي تنم

 -2سالمة امللكة الذوقية من افات الهوى والتشهي عن الذائقة يف اختار الحكم.
بجامــع امريــن مهمني هام خشــية اللــه واتراكم ثانيا :أهم التوصيات

الخربات العلمية

 -1ينبغي عىل الباحثني واملشتغلني بالعلوم الرشعية

اجتهادية ظنية غري ملزمة فيمكن قبولها او رفضها

وأثرها يف مجاالت االعتقاد والشعائر اإلسالمية.

 -3االحــكام الصادرة عن امللكــة الذوقية احكام البحث يف مواضيع امللكة الفقهية والفراسة الذهنية
 -4اســتعمل املحدثون والفقهــاء امللكة الذوقية  -2اعتامد برامج علمية يف مناهج وطرائق التدريس،
يف الحكم عــى االحاديث وترجيــح الفقهاء اال لتطوير القدرات الذهنية والفكرية ،وشــحذ الهمم
ان املحدثــن كانــوا اكرث جــراة يف اإلفصاح عن الذوقية واملعرفية.

ملكاتهم.

 -5باملقارنــة بــن معنى امللكــة والفطرة وغريها
تبني ان امللكة قد تكــون موهبة بالتاييد وقد تكون
مكتسبة باملراس والخربة

 -6امللكــة الدوقيــة ليســت رضبا مــن التخمني
والتخرص بل هي اما نــور وحكمة يقذفها الله يف

بابن أمري حــاج (ت879 :ه) ،التقرير والتحبري ،دار الكتب
العلمية ،الطبعة :الثانية1403 ،ه 1983 -م.291/1 ،

❊

❊

❊
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قائمة المصادر
 -بعد القرآن الكريم.

بجوار محافظة مرص1394 ،ه 1974 -م.

 -7البخــاري :محمد بن إســاعيل (ت256 :ه)،
األدب املفرد ،تحقيق :محمد نارص الدين األلباين،

دار الصديــق للنــر والتوزيع ،الطبعــة :الرابعة،

 -1األبشــيهي :محمد بــن أحمــد (ت852 :ه)1418 ،ه 1997 -م.

املســتطرف يف كل فن مســتطرف ،عامل الكتب -8 ،البخــاري :محمد بن إســاعيل أبــو عبدالله

بريوت ،الطبعة :األوىل1419 ،ه.

الجعفي ،صحيح البخــاري ،تحقيق :محمد زهري

 -2اآلجــري :محمد بن الحســن البغدادي (ت :بن نارص النارص ،دار طوق النجاة ،الطبعة :األوىل،
360ه) ،الرشيعــة ،تحقيق :عبد اللــه بن عمر بن 1422ه.

سليامن الدميجي ،دار الوطن ،الرياض ،السعودية -9 ،الربكتــي :محمد عميم اإلحســان املجددي،
الطبعة :الثانية1420 ،ه 1999 -م.

التعريفات الفقهية ،نرش :دار الكتب العلمية ،ط،1

 -3أحمد بن محمد بن حنبل الشيباين (ت241 :ه)1424 ،ه.

فضائل الصحابة ،تحقيق :ويص الله محمد عباس -10 ،الربكتي :محمد عميم اإلحســان املجددي،

مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :األوىل1403 ،ه– قواعــد الفقه ،الصــدف ببلرشز-كراتــي ،ط،1
1983م.

 -4األ ْر َمــوي :رساج الديــن محمود بــن أيب بكر

1407ه.

 -11البزار :أحمد بن عمرو (ت292 :ه) ،مســند

(ت682 :ه) ،التحصيل مــن املحصول ،تحقيق :البزار ،تحقيق :محفوظ الرحمن زين الله وآخرين،
عبد الحميد عيل أبو زنيد ،رســالة دكتوراه ،مؤسسة مكتبــة العلوم والحكم ،املدينة املنــورة ،الطبعة:

الرســالة للطباعة والنرش والتوزيع ،بريوت ،لبنان  ،األوىل.
الطبعة :األوىل1408 ،ه 1988 -م.

 -12البــزدوي ،عالء الدين عبــد العزيز بن أحمد

 -5ابن األزرق الغرناطي ،محمد بن عيل بن محمد البخاري ،كشف األرسار تحقيق  :عبد الله محمود
األصبحــي األندلــي ،بدائع الســلك يف طبائع محمد عمــر ،دار الكتب العلمية ،بريوت1418 ،ه
امللك ،تحقيق :د .عيل سامي النشار ،نرش :وزارة 1997 -م.

اإلعالم ،العراق ،ط.1

 -13البيهقي :معرفة الســنن واآلثار ،تحقيق :سيد

 -6األصبهــاين :أبو نعيم أحمــد بن عبد الله (ت :كرسوي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان.

430ه) ،حلية األولياء وطبقات األصفياء ،السعادة -14 ،الجوينــي :عبد امللك بن عبــد الله امللقب
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بإمام الحرمني (ت478 :ه) ،نهاية املطلب يف دراية  -21الدارمي :عبد اللــه بن عبد الرحمن ،التميمي
املذهب ،تحقيق :عبد العظيم محمود ال ّديب ،دار الســمرقندي (ت255 :ه) ،سنن الدارمي ،تحقيق:

املنهاج ،الطبعة :األوىل1428 ،ه2007-م.

حسني ســليم أســد ،دار املغني للنرش والتوزيع،

 -15ابن أيب حاتــم :عبد الرحمن بن محمد( ،ت :السعودية ،الطبعة :األوىل1412 ،ه  2000 -م.

327ه) ،العلل البن أيب حاتــم ،تحقيق :فريق من  -22ابن دقيــق العيد :محمد بن عيل القشــري،
الباحثــن ،مطابــع الحمييض ،الطبعــة :األوىل( ،ت702 :ه) ،رشح األربعني النووية يف األحاديث

1427ه 2006 -م.

الصحيحة النبوية ،مؤسسة الريان ،الطبعة :السادسة

 -16ابــن حجر :أحمد بن عيل العســقالين (ت1424 :ه 2003 -م.

852ه) ،تقريب التهذيــب ،تحقيق :محمد عوامة -23 ،الدهلــوي :أحمــد بــن عبد الرحيــم (ت:
دار الرشــيد ،ســورية ،الطبعة :األوىل1406 ،ه– 1176ه) ،عقد الجيد يف أحكام االجتهاد والتقليد،

1986م.

تحقيق :محب الدين الخطيب ،املطبعة الســلفية،

 -17ابــن حجر :أحمد بن محمــد الهيتمي ،تحفة القاهرة.

املحتــاج يف رشح املنهــاج ،املكتبــة التجارية  -24الدينــوري :أحمد بن مــروان املاليك (ت:

الكربى  ،مــر ،ثــم دار إحياء الــراث العريب333 ،ه) ،املجالسة وجواهر العلم ،تحقيق :مشهور

بريوت1357 ،ه 1983 -م.

بن حســن آل ســلامن ،جمعية الرتبية اإلسالمية،

 -18الحمــوي :أحمد بن محمد ميك ،الحســيني البحرين ،دار ابن حزم ،بريوت ،لبنان1419 ،ه.

الحنفــي (ت1098 :ه) ،غمز عيــون البصائر يف  -25الراغب :الحســن بن محمد األصفهاين (ت:
رشح األشباه والنظائر ،دار الكتب العلمية ،الطبعة502 :ه) ،املفــردات يف غريــب القــرآن ،تحقيق:

األوىل1405 ،ه 1985 -م.

صفوان عدنان الداودي ،دار القلم ،الدار الشــامية،

 -19الخطيــب البغــدادي :أحمد بــن عيل (ت :دمشق ،بريوت ،الطبعة :األوىل1412 ،ه.

463ه) الجامــع ألخالق الراوي وآداب الســامع -26 ،الزركــي :بــدر الدين محمد بــن عبد الله

تحقيق :محمود الطحان ،مكتبة املعارف ،الرياض( .ت794 :ه) ،البحر املحيط ،دار الكتبي ،الطبعة:
 -20ابن خلدون :عبد الرحمن بن محمد الحرضمي األوىل1414 ،ه 1994 -م.

اإلشبييل (ت808 :ه) ،تاريخ ابن خلدون ،تحقيق -27 :الزمخــري :محمود بــن عمر (ت538 :ه)،

خليل شــحادة ،دار الفكر ،بريوت ،الطبعة :الثانية ،أساس البالغة ،تحقيق :محمد باسل عيون السود،

1408ه 1988 -م.

دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،الطبعة :األوىل،
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1419ه 1998 -م.

الكتب الحديثة ،مرص ،القاهرة.

 -28السخاوي :فتح املغيث برشح ألفية الحديث  -35الشــرازي :إبراهيم بن عيل بن يوســف (ت:
للعراقي ،تحقيق :عيل حســن عيل ،مكتبة السنة476 ،ه) ،التبرصة ،تحقيق :محمد حســن هيتو ،دار
مرص ،الطبعة :األوىل1424 ،ه 2003 -م.

الفكر ،دمشق1403 ،ه.

 -29الســخاوي :محمــد بن عبــد الرحمن (ت -36 :ابــن عادل :عمر بن عــي (ت :بعد  880ه)،

902ه) ،فتح املغيث برشح ألفية الحديث للعراقي ،اللبــاب يف علــوم الكتاب ،تحقيــق :عادل أحمد
تحقيــق :عيل حســن عيل ،مكتبة الســنة ،مرص ،عبد املوجود ،وعيل محمــد معوض ،دار الكتب
الطبعة :األوىل1424 ،ه 2003 -م.

العلمية ،بريوت ،لبنان1419 ،ه 1998م.

 -30ابن سعد :محمد بن سعد ،البرصي ،البغدادي  -37العباد :عبد املحســن بن حمــد البدر ،رشح
(ت230 :ه) ،الطبقات الكربى ،تحقيق :محمد عبد األربعني النووية ،مصــدر الكتاب :دروس صوتية
القادر عطا ،دار الكتــب العلمية ،الطبعة :األوىل ،قام بتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية.

 1410ه 1990 -م.

 -38عثامن شــبري ،تكوين امللكة الفقهية ،سلسلة

 -31السندي ،أبو الحسن نور الدين محمد بن عبد كتاب األمة ،العدد ،72رجب 1420ه.

الهادي ،حاشية مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،اعتنى - 39العثيمني :محمد بن صالــح (ت1421 :ه)،
به :نــور الدين طالب ،نــر :دار النوادر ،بريوت ،رشح رياض الصالحني ،دار الوطن للنرش ،الرياض،

ط1428 ،1ه.

الطبعة1426 :ه.

 -32الســيوطي :عبد الرحمن بــن أيب بكر( ،ت -40 :ابــن العريب :القــايض محمد بــن عبد الله
911ه) تقرير االستناد يف تفسري االجتهاد ،تحقيق :املعافــري اإلشــبييل املالــي(ت543 :ه)،
فؤاد عبد املنعم أحمد ،دار الدعوة ،االســكندرية ،املحصول ،تحقيق :حســن عيل البدري ،ســعيد

الطبعة :األوىل1403 ،ه.

فودة  ،دار البيارق ،عامن  ،ط1420 ،1ه – 1999م.

 -33الشــنقيطي ،عبد الله بن إبراهيم العلوي ،نرش  -41العطار :حســن بــن محمد الشــافعي (ت:
البنود عىل مراقي السعود ،تقديم :الداي ولد سيدي 1250ه) حاشية العطار عىل رشح الجالل املحيل

بابا  -أحمد رمزي ،مطبعــة فضالة ،املغرب ،بدون عىل جمع الجوامع ،دار الكتــب العلمية ،الطبعة:
طبعة وبدون تاريخ.

بدون طبعة وبدون تاريخ.

 -34الشــوكاين :محمد بن عــي (ت1250 :ه) -42 ،الغــزايل :محمــد بن محمــد (ت505 :ه)،

والية الله والطريق إليها ،تحقيق :إبراهيم هالل ،دار إحياء علوم الدين ،دار املعرفة ،بريوت.توربشتي:
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فضل الله بن حسن (ت 661 :ه) امليرس يف رشح الــدواء الشــايف ،دار املعرفة ،املغــرب ،الطبعة:

مصابيــح الســنة ،تحقيق :عبد الحميــد هنداوي ،األوىل1418 ،ه 1997 -م.

مكتبة نزار مصطفــى الباز ،الطبعة :الثانية1429 ،ه  -50ابــن القيم :الفروســية ،تحقيق :مشــهور بن

2008 -م.

حســن ،دار األندلس ،الســعودية ،حائل ،الطبعة:

 -43ابــن فــارس :أبو الحســن أحمد بــن زكريا األوىل1414 ،ه– 1993م.

(املتــوىف395 :ه) ،معجم مقاييس اللغةً ،تحقيق -51 :ابن القيم :محمد بــن أيب بكر الجوزي (ت:

عبد الســام محمد هــارون ،دار الفكر1399 ،ه 751 -ه) ،إعالم املوقعني عن رب العاملني ،تحقيق:

1979م.

محمد عبد الســام إبراهيــم ،دار الكتب العلمية،

 -44ابن فارس :أحمد بن زكريا (املتوىف395 :ه) ،بريوت ،الطبعة :األوىل1411 ،ه 1991 -م.

مجمل اللغة البن فارس ،دراسة وتحقيق :زهري عبد  -52ابن كثري :إســاعيل بن عمر القريش البرصي

املحسن سلطان ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة الدمشــقي (ت774 :ه) اختصــار علوم الحديث،
الثانية1406 ،ه 1986 -م.

تحقيق :أحمد محمد شــاكر ،دار الكتب العلمية،

 -45القرطبي :يوســف بن عبد الله (ت463 :ه) ،بريوت ،لبنان ،الطبعة :الثانية.

جامــع بيان العلــم وفضله ،تحقيق :أيب األشــبال  -53الكفــوي :أيــوب بن موىس الحســيني (ت:
الزهريي ،دار ابــن الجوزي ،الســعودية ،الطبعة ،)1094 :الكليــات :معجــم يف املصطلحــات
األوىل1414 ،ه 1994 -م.

والفروق اللغوية ،تحقيق :عدنان درويش ،ومحمد

 -46القشريي :عبد الكريم بن هوازن (ت465 :ه) ،املرصي ،مؤسســة الرســالة ،بــروت1419 ،ه -
الرســالة القشــرية ،تحقيق :عبد الحليم محمود1998 ،م.

محمود بن الرشيف ،دار املعارف ،القاهرة.

 -54الكناين :أحمد بن أيب بكر البوصريي الشافعي

 -47ابن القيم :إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان( ،ت840 :ه) ،مصباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجه،

تحقيــق :محمد حامــد الفقي ،مكتبــة املعارف ،تحقيــق :محمد املنتقى الكشــناوي ،دار العربية،
الرياض ،اململكة العربية السعودية.

بريوت ،الطبعة :الثانية1403 ،ه.

 -48ابن القيم :عبد الرحمن بن عيل الجوزي (ت -55 :املــرداوي :عيل بن ســليامن (ت885 :ه)،
597ه) ،كشف املشــكل من حديث الصحيحني ،التحبــر رشح التحريــر ،تحقيــق :عبــد الرحمن
تحقيق :عيل حسني البواب ،دار الوطن ،الرياض.

الجربيــن ،وآخريــن ،مكتبة الرشــد ،الســعودية،

 -49ابــن القيــم :الجواب الكايف ملن ســأل عن الرياض ،الطبعة :األوىل1421 ،ه 2000 -م.

امللكة الذوقية وأثرها يف اإلجتهاد الفقهي (دراسة مقارنة)

 198الدكتور عمر شاكر الكبييس

 -56مســلم :بن الحجاج أبو الحســن القشــري

النيســابوري (املتوىف261 :ه) ،صحيح مســلم،
املحقق :محمد فؤاد عبد الباقي ،النارش :دار إحياء

الرتاث العريب ،بريوت.

 -57املنــاوي :محمد عبد الرؤوف (ت،)1031 :
التوقيف عىل مهامت التعاريــف ،تحقيق :محمد

رضوان الدايــة ،دار الفكر املعــارص ،دار الفكر،

بريوت ,دمشق 1410ه..

 -58ابــن املوقــت الحنفــي :محمد بــن محمد
املعروف بابن أمــر حــاج (ت879 :ه) ،التقرير

والتحبــر ،دار الكتــب العلمية ،الطبعــة :الثانية،

1403ه 1983 -م.
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