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  مبسم اهللا الرمحن الرحي
  

  .احلمد هللا محداً كثرياً طيباً مباركاً فيه
والصالة والسالم على عبده ورسوله، والصفوة من خلقه، سيدنا حممد، الذي أرسله ربه رمحةً للعاملني، وحجـةً                 

عنها على اخللق أمجعني، فأدى األمانة، وبلَّغ الرسالة، ونصح لألمة، وتركها على احملجة البيضاء، ليلها كنهارها، ال يزيغ                  
  .إال هالك

 األخيار، وآله األطهار، الذين آمنوا به وعزروه، ونصروه، وعن الذين اتبعوهم بإحسان             هورضي اهللا عن أصحاب   
  .إىل يوم الدين

  ...وبعد 
، يبدأ من معرفة مكانة هذا العقـل، ووظيفتـه،   )أثر علم أصول احلديث يف تشكيل العقل املسلم  (فاحلديث عن   

  .م احملافظة عليهوتكامله مع الوحي، ولزو
  :والذي يهمنا من ذلك هنا، هو

: يعة وضعت للمحافظة على الضروريات اخلمـس، وهـي        مة بل سائر امللل، على أن الشر      قد اتفقت األ  " أنه   -
  .)١("الدين، والنفس، والنسل، واملال، والعقل

  ).العقل مناط التكليف( على أن )٢(وقد اتفقت كلمة األصوليني
  .ورة ال غىن عنها، وال تستقيم حياة الناس، وال يكون منهم عمران بدون ذلكومن مث فإن حفظه ضر

ن متاماً أن متام العملية الفكرية هو املعين بالعقل الذي هو مناط التكليفوبي.  
  : مفسدات العقل اليت جيب حفظه منها قسمان وإنَّ-

  :املفسدات املعنوية: القسم األول
ات فاسدة يف الدين، أو االجتماع، أو االقتصاد، أو السياسة، وغريها مـن             وهي ما يطرأ على العقول من تصور      

أنشطة احلياة، فهذه مفسدة للعقول من حيث كون اإلنسان قد عطل عقله عن التفكري السليم الذي يوافق الشرع، فعقله                   
  .من هذه احليثية كأنه فاسد ال يفكر

  : املفسدات احلسية: القسم الثاين
  . اإلخالل بالعقل، وهذه املفسدات هي املسكرات واملخدراتوهي اليت تؤدي إىل 

وفساد العقول بالتصورات اخلاطئة، واألفكار املنحرفة، وألوان البدع واخلرافات، أخطر من فسادها باملسكرات             
  .)٣(وحنوها

داً هلـذا   ولتميز اإلنسان ذا العقل عن سائر املخلوقات، جعله اخلالق جل وعال، مستخلفاًُ يف األرض، وسـي     -

	�א����ض����������الكون؛ فسخر له سائر مظاهره وموجوداته، وصريها يف خدمته، وأوكل إليه عمارة األرض              ��������	������	�����

��	���������	�	�  .]٦١: هود[ �وא!� 	��
  ".أي وأمركم بالعمارة: واستعمركم فيها: ")٤(قال اإلمام الزخمشري

                                                 

 ).١/٣١(للشاطيب " املوافقات ")١(
 ).١/٤٩٩(البن النجار احلنبلي " شرح الكوكب املنري"، و)٣٥٠ - ١/٣٤٩(للزركشي " البحر احمليط"، و)١/١٥٨(للغزايل " املستصفى: " انظر)٢(
للـدكتور  " مقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتها باألدلة الشرعية     "، و )١١٨-١١٤(للدكتور عبداهللا قادري ص   " اإلسالم وضرورة احلياة  : " انظر )٣(

 ).٢٤٤-٢٣٧(حممد سعد اليويب ص
 ).٢/٢٢٣" (فالكشا" يف )٤(



 ٢

وقد ظهر ذلك من أول     . لفه، واستحق بذلك أن يكون أهالً للتكليف       وجبت مسؤوليته أمام من استخ     مومن ثَ "
طل اهللا حتـديهم،    ا هذا املخلوق اجلديد، فكان أن أب      يوم مت فيه خلق أبينا آدم عليه السالم، حينما أراد املالئكة أن يتحدو            

؛ ذلك هو القدرة علـى الـتعلم   مهأماة اجلديد حيمل يف تكوينه شيئاً ال ميلكونه، وال قبل هلم بالوقوف           أن اخلليف  وبني هلم 
  .واستيعاب ما يتعلمه، وإمناء ذلك وزيادته
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9ْ ����ن	�	.���� R���]٣٣-٣٠: البقرة[.  
 أبونا آدم عليه السالم أمراً وياً، وظهرت يف قصته املسؤولية واجلزاء، مث اإلنابـة والتلقـي،                 ومن هنا خوطب  

 خطابـاً   � رسالة خامت األنبياء حممد      توبذلك كان العقل يف اإلنسان هو جهة اخلطاب، وجهة التبليغ، والتعليم، وجاء           
  :للعقل وإعداداً لإلنسان بالعلم والتعلم يف أول أمرٍ للوحي
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ب العمل به، والرجوع إليـه، وال تـأيت         القرآن الكرمي ال يذكر العقل إالّ يف مقام التعظيم والتنبيه إىل وجو           "إنَّ  
رضة وال مقتضبة يف سياق اآلية، بل هي تأيت يف كل موضع من مواضعها مؤكدة جازمة باللفظ والداللة،                  ااإلشارة إليه ع  

وتتكرر يف كل معرض من معارض األمر والنهي اليت حيث فيها املؤمن على حتكيم عقله أو يالم فيها املُنكر على إمهـال                      
  . وقبول احلجر عليهعقله

وال يأيت تكرار اإلشارة إىل العقل مبعىن واحد من معانيه اليت يشرحها النفسانيون من أصحاب العلوم احلديثة، بل                  
 بني هذه الوظائف واخلـصائص يف        وخصائصها، وتتعمد التفرقة   أعماهلال وظائف اإلنسان العقلية على اختالف       هي تشم 

حصر خطاب العقل يف العقل الوازع، وال يف العقل املدرك، وال يف العقل الذي يناط به                مواطن اخلطاب ومناسباته، فال ين    
لذهن اإلنـساين مـن خاصـة أو     التأمل الصادق واحلكم الصحيح، بل يعم اخلطاب يف اآليات القرآنية كل ما يتسع له ا              

  .)٢("وظيفة
خبطاب العقل بكل ملكة من ملكاتـه،       إن الكتاب الذي ميز اإلنسان خباصة التكليف، هو الكتاب الذي امتأل            "

سون كنهاً وعمالً، وأثراً يف داخلـه وفيمـا         الداروكل وظيفة عرفها له العقالء، واملتعقلون، قبل أن يصبح درساً يتقصاه            
  .ول إليهيصدر منه وما يؤخرج عنه، وفيما 
  .ع يعقل صاحبه عما يأباه له التكليفزاالعقل و

  .شياء ويف بواطن األمورالعقل فهم وفكر يتقلب يف وجوه األ
  .العقل رشد مييز بني اهلداية والضالل

  .العقل روية وتدبري
  .العقل بصرية تنفذ وراء األبصار

  .والعقل ذكرى تأخذ من املاضي للحاضر، وجتمع العربة مما كان ملا يكون، وحتفظ وتعي وتبدئ وتعيد
  . أمر مبعروف، وكل ي عن حمظوروالعقل بكل هذه املعاين موصول بكل حجة من حجج التكليف، وكل

                                                 

 ".علم آدم األمساء كلها: "رسالة األستاذ حممود الدمرداش: وانظر). ٥٩-٥٨(للدكتور أمحد العسال ص" اإلسالم وبناء اتمع ")١(
 ). ٨-٧(لألستاذ عباس حممود العقاد ص" التفكري فريضة إسالمية ")٢(



 ٣

  أفال تعقلون؟ أفال يتفكرون؟ أفال يبصرون؟ أفال يتدبرون؟ أليس منكم رجل رشيد؟ أفال تتذكرون؟
إن هذا العقل بكل عمل من أعماله اليت يناط ا التكليف حجة على املكلفني فيما يعنـيهم مـن أمـر األرض                      

  :خالق األرض والسماء، ألموالسماء، ومن أمر أنفسهم، ومن أمر خالقهم، و
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ت ( احلنبلـي رمحـه اهللا تعـاىل         قدامهوقد لَخص هذا الذي تقدم عن مكانة العقل ووظيفته اإلمام املوفق ابن             

  : يف عبارة جامعة)٢(خري تلخيص فقال )هـ٦٢٠
"ه أكرب املعاين قَ   إندر  نفعاً، فإنَّ  اً، وأعظم احلواس    به يتميز م ن  البهيمة، وي رِعف   ويهتدي إىل    به حقائق املعلومات ،

مصاحله، ويتقي ما يضره، ويدلُخبه يف التكليف، وهو ش وصحة التصرفات، وأداء العبادات طٌ يف ثبوت الواليات،ر."  
  ): هـ٩٤ت( رمحه اهللا تعاىل )٣(قال اإلمام التابعي اجلليل عروة بن الزبري

  ". يف اآلخرة رضوان اهللا عز وجلأعطواقل، وأفضل ما أفضل ما أُعطي العباد يف الدنيا الع"
  ):هـ١١٠ت( رمحه اهللا تعاىل )٥( احلسن البصري-)٤(الذي كالمه يشبه كالم األنبياء-وقال اإلمام التابعي  

  ".ما مت دين الرجل حىت يتم عقله"
  

  :التكامل بني الوحي والعقل
 بينه وبني الوحي اإلهلي من تضاد أو تعارض، بل مها           هذا العقل الذي تقدمت صفته ووظيفته، ال ميكن أن يكون         

  .متعاضدان بل متحدان
، حيث  -) على الراجح  هـ٤١٠ت حنو    ( احلسني بن حممد   –  هذا التكامل اإلمام الراغب األصبهاين      عن ومن خري من أبان   

  :يقول
"             الشرع كالبناء، ولن يغين    ، و اعلم أن العقل لن يهتدي إال بالشرع، والشرع ال يتبني إال بالعقل، فالعقل كاُألس

مامل يكن بناء، ولن يثبت بناء ما مل يكن أس، وأيضاً فالعقل كالبصر، والشرع كالشعاع، ولن يغين البصر مامل يكن                     أس 
�5>�����5P�D: ولن يغين الشعاع ما مل يكن بصر، فلهذا قال تعاىل        شعاع من خارج،  c��	 �5و��������dL2&א�	
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 ومامل يكن سراج مل      والشرع كالزيت الذي ميده، فإن مل يكن زيت مل حيصل السراج،           وأيضاً فالعقل كالسراج،  
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  .انتهى. )٦("داخل، ومها متعاضدان، بل متحدانرع عقل من خارج، والعقل شرع من فالش

                                                 

 ).٢١-٢٠(لألستاذ عباس حممود العقاد ص" اإلنسان يف القرآن الكرمي ")١(
 ).١٢/١٥٢" (املغين" يف كتابه )٢(
 ).١٨(رقم ) ٤٤-٤١(ص" العقل وفضله" فيما رواه عنه ابن أيب الدنيا يف كتابه )٣(
ذاك الذي يـشبه    :  إذا ذُكر عند أيب جعفر بن علي بن احلسني قال          - يعين احلسن البصري   -وكان  ): "٢/١٤٧" (حلية األولياء " قال أبو نعيم يف      )٤(

 ".نبياءكالمه كالم األ
 ).١٩(رقم ) ٤٢(ص" العقل وفضله" فيما رواه عنه ابن أيب الدنيا يف كتابه )٥(
 ).١٤١-١٤٠(ص" تفصيل النشأتني وحتصيل السعادتني" يف )٦(



 ٤

بتحديـد   الوحي املرتل إىل اإلنسان من لدن اخلالق العظيم، مقصود به هداية اإلنسان وتكميـل إدراكاتـه          إنَّ"
وترشيد توجهاته فيهـا، ووصـل إدراكـه اجلزئـي           غايات احلياة الرشيدة لإلنسان وحتديد مسؤولياته يف هذه احلياة،        

باملدركات الكلية فيما وراء احلياة، وعالقات الكون والوجود، وكليات املركبـات والعالقـات واملفـاهيم اإلنـسانية               
إلرادة اإلنسانية من محل مسؤولياا، وترشيد جهودها وتـصرفاا وفـق           مكني العقل اإلنساين وا   ت الالزمة ل  واالجتماعية

  .الغايات احملددة هلا يف هذه احلياة
  .)١("ولذلك فالوحي والعقل ضروريان، ومتكامالن، لتحقيق احلياة اإلنسانية الصحيحة يف هذه األرض

  : رمحه اهللا تعاىل-)هـ٧٢٨ت (تقي الدين أمحد بن عبداحلليم - )٢(يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية
به يكمل العلم والعمل، لكنه ليس مستقالً بـذلك،         ة العلوم، وكمال وصالح األعمال، و     العقل شرط يف معرف   "

لكنه غريزة يف النفس، وقوة فيها، مبرتلة قوة البصر اليت يف العني، فإن اتصل به نور اإلميان والقرآن، كان كنور العـني إذا               
 وإن انفرد بنفسه مل يبصر األمور اليت يعجز وحده عن دركها، وإن عزل بالكليـة كانـت                  اتصل به نور الشمس والنار،    

األقوال واألفعال مع عدمه أموراً حيوانية، قد يكون فيها حمبة، ووجد، وذوق، كما قد حيصل للبهيمة، فاألحوال احلاصلة                  
  .انتهى" مع عدم العقل ناقصة، واألقوال املخالفة للعقل باطلة

  : مبيناً حدود العقل-)هـ١١٨٨ت( حممد بن أمحد - )٣(ام األصويل احملدث مشس الدين السفاريينويقول اإلم
"                رة، ال من حيث مـا      كِّفَإن اهللا خلق العقول وأعطاها قوة الفكر، وجعل هلا حداً تقف عنده من حيث ما هي م

دها، ووفَّت النظر حقه أصابت بـإذن اهللا  ها وح هو يف طورماي أفكارها ف العقولُتلمعت، فإذا اس هي قابلة للوهب اإلهلي   
 اهللا هلا، ركبت منت عمياء، وخبطت       هدها الذي ح  حدت األفكار على ما هو خارج عن طورها، ووراء          تعاىل، وإذا سلِّطَ  

  .انتهى..." خبط عشواء، فلم يثبت هلا قدم، ومل ترتكن على أمر تطمئن إليه 
بد أن تفضي عند معرفتها والوقوف عندها، إىل تأكيد تلـك القاعـدة الكليـة               ومجلة احلقائق املتقدمة هذه، ال    

  :الكربى، وهي قوهلم
  ).صحيح املنقول ال يعارض صريح املعقول (إنَّ

  :   رمحه اهللا)٤(قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
"لما عول صريح قط بصريح العقل ال يتصور أن يعارض الشرع ألبتة، بل املنقول الصحيح ال يعارضه معقم.  

ت ما خالف النصوص الصحيحة الصرحية شبهات فاسدة،        دوقد تأملت ذلك يف عامة ما تنازع الناس فيه، فوج         
علَيعلم بالعقل ثبوت نقيضها املوافق للشرعما، بل يبالعقل بطال . ...  

  :ت ما يعلم بصريح العقل مل خيالفه مسع قط، بل السمع الذي يقال إنه خيالفهدجوو
ا حديث موضوع، أو داللة ضعيفة، فال يصلح أن يكون دليالً لو جترد عن معارضة العقل الصريح، فكيف إذا                   إم

  ".خالفه صريح املعقول
  : رمحه اهللا تعاىل)٥(وقال

" العلم ضعيف، بل معلم حديث واحد خيالف العقل أو السمع الصحيح إال وهو عند أهل         ال ي علـم وضوع، بـل ال ي 
نـه   أن يكون له حديث صـحيح يـدل علـى أ           يف األمر والنهي أمجع املسلمون على تركه، إال        �  حديث صحيح عن النيب   

                                                 

 ).١١٣-١١٢(من إعداد املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ص" إسالمية املعرفة ")١(
 ).٣٣٩-٣/٣٣٨" (جمموع الفتاوى" يف )٢(
 ).١/١٠٥" (األنوار البهيةلوامع " يف )٣(
 ).١/١٤٧" (درء تعارض العقل والنقل" يف )٤(
 ).١٥١-١/١٥٠( يف املصدر السابق )٥(



 ٥

  حديث صحيح أمجع املسلمون على نقيضه، فضالً عن أن يكون نقيضه معلوماً بالعقل الصريح               �علم عن النيب    منسوخ، وال ي 
  .انتهى".  يعلم إال باإلمجاع وحنوه من األدلة السمعيةالبين لعامة العقالء، فإن ما يعلم بالعقل الصريح البين أظهر مما ال

إن العقل الصريح البعيد عن الظنون واألوهام، واخلايل من شوائب اجلهل واإلدعاء، والعـاري مـن التعـصب                  
الوحي مصدر هداية، والعقل اإلنساين مـصدر هدايـة،         "والتقليد، ال ميكن أن يعارض النقل الصحيح، بل يوافقه، ألن           

ما األخرية يف هذا الوجود، وأمران شـأ      يهدف إىل حتديد الطريق املستقيم يف احلياة لإلنسان، وإىل حتديد غايته            ا  وكالمه
  .ذلك البد أن يتوافقا يف التحديد اإلمجايل على األقل بطريق اإلنسان يف حياته وغايته يف وجوده

إما حتريف رسالة   : ل كان منشأ هذا االختالف    فإن بدا أن هناك اختالفاً بني تطبيق رسالة الوحي واستخدام العق          
الوحي، أو سوء استخدام العقل، واحملرف للرسالة السماوية هو اإلنسان هنا وهناك، وليس املَلَك الذي نزل بالوحي، وال                  

  . لتبليغ الرسالة-�-الرسول املصطفى 
صدرا هداية لغاية واحدة من كامـل        إذاً، ألما م   -السليم-طبيعة الوحي جيب أن توافق طبيعة العقل اإلنساين         

  .)١("حد كماالً مطلقاً وهو اهللا سبحانه وتعاىلوا
     

  :النقالت اليت حققها اإلسالم للعقل
، يتوقف علـى معرفـة أهـم        )أثر علم أصول احلديث يف تشكيل العقل املسلم       (بعد تقرير ما تقدم، فإن بيان       

  .له للعقلالتحوالت اليت جاء ا هذا الدين الرباين يف تشكي
  ).النقلة التصورية االعتقادية: (أوالً

 مـا مـن     ه، فإن )العتقاديةالنقلة التصورية ا  : ( أهم التحوالت اليت جاء ا هذا الدين يف تشكيله للعقل املسلم           إنَّ
 حتويل التوجه اإلنساين من   : ته يف موضعه الصحيح، كهذه اخلطوة      البشرية حررت العقل، وكرمته، ووضع     ة يف تاريخ  خطو

التعدد إىل الوحدة، ومن عبادة العباد إىل عبادة اهللا وحده، ومن عشق احلجارة واألصنام والتماثيل إىل حمبة احلق الذي ال                    
كسر للحاجز املادي باجتاه الغيب، ومتكني للعقل من التحقق بقناعات تعلـو علـى              ... تلمسه األيدي وال تراه العيون      

  .معطيات احلس القريب
  :)٢(، وغريوا خرائط العامل، قالوها صراحةًواإلمرباطورياتقطوا الدول الفاحتون الذي أس

اهللا ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إىل عبادة اهللا، ومن ضيق الدنيا إىل سعتها، ومن جـور األديـان إىل                      
  .عدل اإلسالم

  :فالعقيدة اجلديدة جاءت لكي تنقل اإلنسان إذاً إىل
  .التوحيد -١
 .والسعة -٢
 .والعدل -٣

هنالك جيد العقل نفسه، وقد أعيد تشكيله ذه القيم، قديراً على احلركة والفعل عرب هذا املدى الواسع الـذي                   
منحه إياه اإلسالم، غري حمكوم عليه بظلم من سلطة فكرية قاهرة ترغمه على قبول ما ال ميكن قبوله باسم الدين، متحققاً                     

  .)٣(لك وحده حق التوجه والتعبد، واملصريحيث مي... بالتقابل الباهر بني اإلنسان واهللا 

                                                 

 ).٨٤-٨٣(للدكتور عبداهللا شحاته رمحه اهللا تعاىل ص" منهج اإلمام حممد عبده يف تفسري القرآن الكرمي ")١(
  ).٣/٥٢٠" (تارخيه"يش الفارسي رستم، على ما رواه ابن جرير الطربي يف  يف حواره مع قائد اجل�بن عامر  ربعي  جاء هذا على لسان )٢(
 .بتصرف) ٤٨-٤٧(للدكتور عماد الدين خليل ص" حول تشكيل العقل املسلم ")٣(



 ٦

 إدراكنا حلقيقة هذه النقلة وأبعادها، يوجب علينا تقدمي ودراسة احلضارة اإلسالمية كمسرية مستمرة، يـؤثر                إنَّ
  .فيها مبدأ التوحيد ليصنع العمران والبناء

املة ملبدأ التوحيد وانعكاساته، أي     البد من الربط بني التفاصيل واجلزئيات ملظاهر احلضارة مع النظرة الكلية الش           
 إىل مكمن العقيدة،    -يتهما على أمه  -املي التاريخ واجلغرافيا    البد من عرض اإلسالم من الداخل إىل اخلارج، أي ختطي ع          

  . )١(فالتوحيد هو هوية احلضارة اإلسالمية
  ):النقلة املعرفية: (ثانياً

، وكان هذا يف صميم العقل، من اجـل         )التحول املعريف (و) ملعرفيةالنقلة ا : (وكانت النقلة الثانية والتحول الثاين    
  .تشكيله بالصيغة اليت متكنه من التعامل مع الكون والعامل والوجود

...) اقرأ باسم ربك الذي خلـق       (كة التحول املعريف هذه     رنلتقي حب ... الكلمة األوىل   ... فمنذ التـرتل األول    
 والعشرين عاماً استمر التأكيد نفسه، لتعميق االجتاه، وتعزيزه والتمكن للنقلة، وحتويلها            وعرب املسرية الطويلة مسرية االثنني    

  .إىل واقع يومي معاش
.. منبثة يف نسيج كتـاب اهللا       إىل آخره،   ...  نداءات القرآن املنبثقة من فعل القراءة والتفكري، والعقل والتدبر           إنَّ

وعرب املدى الزمين لترتل القرآن الكرمي، ينهمر السيل ويتعاىل النداء          .. عهد املدين   مل ختفت أبداً ال يف العهد املكي وال يف ال         
ن ملزماً مبنطق اإلميان نفسه، بـأ     وجيد العقل املسلم نفسه     ... اقرأ، تفكر، اعقل، تدبر، تفقه، انظر، تبصر        : مرة بعد مرة  

ده الدين اجلديد، بل إن نسيج القـرآن نفـسه،          الذي أرا ) املعريف(يتحول، أن يتشكل من جديد، لكي يتالءم مع التوجه          
ومعطياته املعجزة، من بدئها حىت منتهاها، يف جمال العقيدة، والتشريع، والسلوك، واحلقائق العلمية، متثـل نـسقاً مـن                   
 املعطيات املعرفية كانت كفيلة، مبجرد التعامل املخلص الذكي املتبصر معها، أن ز عقل اإلنسان، وان تفجـر ينابيعـه                  

  .)٢(وطاقاته، وان ختلق يف تركيبه خاصية التشوق املعريف لكل ما حييط به من مظاهر ووقائع وأشياء
  ):النقلة املنهجية: (ثالثاً

، )املعرفيـة (و) االعتقاديـة (، وهي ترتبط بالنقلتني السابقتني      )النقلة املنهجية : (مث كانت النقلة الثالثة واألخرية    
  ...وتنبثق عنهما 

ونعرف أنه دون   ... دوراً خطرياً يف حركة اإلنسان الفكرية، واحلضارية عموماً         ) املنهج( يؤدي   وحنن نعرف كم  
  .فليس مثة طريق يوصل إىل األهداف مهما بذل من جهد وقدم من عطاء) منهج(

تـشكل عقـل    ) اً ومعرفياً ومنهجياً  ديعق(لقد كانت النتيجة احملتومة اليت متخضت عن هذه التحوالت احلامسة           
  .د، قدير على االستيعاب والفعل واإلضافة واإلبداعجدي

اليت نفذها املسلمون وحتققوا ا عرب قرون التألق والعطاء، إمنـا جـاءت مثـرة               ) النقلة احلضارية (ومن مث فإن    
  .ن هلااليت صاغها اإلسالم ومكَّ) للعقلية(

جنب مع قوى اإلنسان األخرى وطاقاته      وإن األفكار، أو النشاط العقلي بعبارة أخرى، هو الذي يسهم جنباً إىل             
املتشعبة يف صناعة احلضارات، وليس العكس مما تقول به بعض النظريات اليت أكدت عدم صحتها آخر معطيات العلـم                   

ولكن مفتـاح احلركـة،     ... صحيح أن الصيغة احلضارية تؤثر يف العقلية وتؤدي دوراً أكيداً يف توجهاا             ... الصحيح  
  .فيها للعقل أوالً وأخرياًوالكلمة الفاعلة 

                                                 

 .)١٣٢-١٣١(للدكتور إمساعيل الفاروقي، والدكتورة لويس ملياء الفاروقي تغمدمها اهللا برمحته ص" أطلس احلضارة اإلسالمية: " انظر)١(
 .بتصرف) ٥٩-٥٦(ص" حول تشكيل العقل املسلم ")٢(



 ٧

إنه ليس مبقدور قوة يف األرض أن تبعث املسلمني من جديد للفعل احلضاري مامل تتهيأ الشروط واملواصـفات                  
لقد أعاد هذا الدين صياغة الروح والقلـب        ... عقدياً ومعرفياً ومنهجياً    : مامل تتحقق بالتحوالت احلامسة ذاا    .. نفسها  

  .)١(تحوالت الثالثةوالضمري من خالل هذه ال
امتد لكي يغطي اجتاهات ثالثة، انضفرت يف اية األمر لكي تعـزز الوجـود              ) الفعل احلضاري اإلسالمي  (إن  

  .خرىجهة أاحلضاري اإلسالمي، وتغنيه من جهة، ولكي ترفد جمرى احلضارات البشرية بالعطاء املتنوع الواحد من 
  :وهذه االجتاهات الثالثة، هي

  .ارياالنتقاء احلض -١
 .اإلبداع بعد االنتقاء -٢
     .)٢(النقل اجلغرايف واالنتشار -٣
  :حققت للعقل املسلم أن يتصف) عقدياً ومعرفياً ومنهجياً( هذه التحوالت الرئيسة إنَّ

  .بالتطابق والتكامل واالنسجام: أوالُ
  .بالقضاء على االزدواجية: ثانياً
  .)٣(ء يف إطارها الصحيحوضع كل شيء يف مكانه املناسب، ورؤية األشيا: ثالثاً
�1ًJو!	uً������، اليت بلَّغه اهللا ا موقع الشهود احلضاري         )وسطيته: (ا حققت للعقل املسلم   إأي  ��������	R2ْ	�	7��'�&	\و��
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  :قلة املنهجيةعلم أصول احلديث والن
ـ   )أثر علم أصول احلديث يف تشكيل العقل املسلم       (والذي يهمنا يف موضوع      ، واليت  )النقلة املنهجية (، ما يتعلق ب

  :متثلت وحتققت على أمت وجه يف
  ).علم أصول احلديث (-
  ).علم أصول الفقه (-

  .حيث إن كل واحد منهما يعد باملعىن الدقيق
  .لتعامل مع النص ثبوتاً وتوثيقاًمنهج ل): علم أصول احلديث(فـ

  .منهج للتعامل مع النص فهماً واستدالالً): علم أصول الفقه(و
وقد أنشأها العقل املسلم على غري مثال سابق، ومها ميثالن معاً إضافة هامة ومتفردة يف التأصيل للفكر املنهجي،                  

  .مسلمنيلوالتحصني الثقايف، والتميز احلضاري ل
 رمحه اهللا تعاىل، ال خيرج      )٤(كما يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية     " ققَّح م ا استداللٌ ، وإم قدص م لٌقْ ن اإم: ملْالع"و

  .عن ذلك
  :وهو مبعىن القاعدة املشهورة يف أول كتب آداب البحث واملناظرة

  ". كنت ناقالً فالصحة، أو مدعياً فالدليلإنْ"

                                                 

 .بتصرف) ٨١-٧٩، ٦١( املصدر السابق ص)١(
 ).١٠٨-٨١(ص" حول تشكيل العقل املسلم: " انظر هذه االجتاهات والكالم عنها يف كتاب الدكتور عماد الدين خليل)٢(
 ). ٦٤-٦٠(د العسال صللدكتور أمح" اإلسالم وبناء اتمع: " انظر يف هذه الصفات وبياا)٣(
 ).٤٨(ص" مقدمة يف أصول التفسري" يف كتابه )٤(



 ٨

  .قيامهما وحتققهما، كال العلمني املذكورينب، قد تكفل )ققاالستدالل احمل(، و)قالنقل املصد(وهذا 
  .ميزان املنقول): علم أصول احلديث(حيث كان 

  .يزان املعقولم): علم أصول الفقه(وكان 
  .ففيهما وقع الرد على حتريف الغالني، وانتحال املبطلني، وتأويل اجلاهلني

" ن كما ال ميكن أن يوجد أدىن شـك بـأ         .  اإلسالم  أن العلوم املنهجية كانت من بني أعظم منجزات        وال شك
 ملؤسسي ديانـات العـامل أن       ردالدين اإلسالمي بسبب هذه العلوم، قد أحرز موقعاً بالغ األصالة بني أديان العامل، فلو قُ              

ء ما سوف جيـده     يعودوا اليوم إىل هذه الدنيا ملا وجدوا فيما آلت إليه ديانام عرب القرون ما يشبه ما جاؤوا به، باستثنا                  
  .�النيب حممد 

فمن الذي يستطيع القول ما كانت ستؤول إليه الديانات األخرى لو أن أتباعها قد طـوروا وطبقـوا العلـوم                    
   .)١("اتبعها املسلموناملنهجية النقدية اليت 

اًء يف  وال أجد ابتد  ). علم أصول احلديث  ): (منطق املنقول وميزان تصحيح األخبار    (وحديثنا هنا سيتجه صوب     
ـ ١٣٧٣ت(التعريف ذا العلم ووصفه، خرياً من كلمة العالمة اجلليل الشيخ سليمان الندوي رمحه اهللا تعـاىل                  ، إذ  )هـ

  :)٢(يقول
الرواية أمر ضروري، وال مندوحة لعلم من العلوم وال لشأن من شؤون الدنيا، عن النقل والرواية ألنه ال ميكن                    "

فإذاً ال يتصور علم الوقائع للغائبني عنها إال بطريق الروايـة شـفاهاً أو              . حلوادثلكل إنسان أن يكون حاضراً يف كل ا       
هذه تـواريخ األمـم الغـابرة    . وكذلك املولودون بعد تلك احلوادث ال ميكنهم العلم ا إال بالرواية عمن قبلهم    . حتريراً

ء واختراعام، هل وصلت إلينا إال بطريق       ب العلما رواحلاضرة، واملذاهب واألديان، ونظريات احلكماء والفالسفة، وجتا      
 هناك فرقاً بينه وبني احلديث، وهـو أن القـرآن منقـول             ]لكن[،   ...والقرآن أيضاً منقول بالرواية   ... النقل والرواية؟   

بالتواتر واحلديث منقول برواية رجال معدودين، ولكنهم ليسوا جماهيل بل هم رجال مـشهورون، أحـواهلم معلومـة،             
وهذا الفرق  .  اليقني والوثوق، ال يف نفس القبول واالعتبار        درجات وهذا الفرق يقتضي التفاوت يف    . دهم حمفوظة وأساني

ما متساويان يف كل جهةمنهم لَّم عند كل مسلم، ال يقول أحد سمبأ....  
لـيت   أصـول النقـد ا     -قدها ومتييز الصحيح من غريه    يف ن -ديث أخباراً، وجب أن نستعمل      وملا كانت األحا  

   فماذا نعمل؟ليت تبلغنا، أعين إذا مسعنا خرباًنستعملها يف سائر الروايات واألخبار ا
  .ل على روايته أم ال مسعنا منه اخلرب، هل هو ممن يعو ننظر أوالً يف حال الراوي الذي-
  .تنتهي الوسائطحال من روى عنه هذا الرجل وهكذا إىل أن   مث ننظر يف-
  األعلى كان حاضراً الواقعة أم ال، وهل كان بإمكانه فهمها وحفظها؟ مث نتحقق هل الراوي -
 مث ننظر يف األمر املروي هل يالئم أحوال الرجل الذي نسب إليه، وهل ميكن وقوعه يف ذلك العصر واحملـيط                  -

  أم ال؟
ا األحاديث  ، وبذلك ميزو  )أصول احلديث (فهذه القواعد وأشباهها استعملها احملدثون يف نقد األحاديث ومسوها          

  .انتهى". الصحيحة من غريها
أي صـحة   . )٣("سند واملنت من حيث القبول والرد     علم بقوانني يعرف ا أحوال ال     : "فعلم أصول احلديث إذاً   

  .أو حسناً أو ضعفاً أو وضعاً
                                                 

 ).٣٧٦(ص" أطلس احلضارة اإلسالمية ")١(
 ).١٠-٩(ص" حتقيق معىن السنة وبيان احلاجة إليها: " يف رسالته)٢(
 ).١/٧(لزكريا األنصاري " فتح الباقي شرح ألفية العراقي"، و)١/٤١(للسيوطي " تدريب الراوي: : انظر)٣(



 ٩

زاً لـصحيحها   وهذا العلم نشأ من العهد األول يف جنب السنة املطهرة، حارساً هلا، حمافظاً عليها، ذاباً عنها، ممي                
  .من منحوهلا ومقبوهلا من مدخوهلا

روا فيما وضعوه مـن قواعـد        الصحابة رضوان اهللا عليهم، قد صد      ومما ال ريب فيه أن علماء احلديث من لدن        
الكرمي والسنة املطهرة، واليت تشكل أسس املنهج النقدي احلـديثي يف           وقوانني هذا العلم، من األصول اليت قررها القرآن         

  .الردالقبول و
  :وميكن تلخيص هذه األصول مبا يلي

  .حترمي الكذب: األصل األول
���Rن	�=�*w	���Wא&��dL2: لقوله تعاىل�S�*�F�	
��]�א&c�\�9	�א&�\�*	 (ْ	*��	�J�8� ]١٠٥: النحل[.  

  : يف تفسري هذه اآلية-)هـ٤٦٣ت (و عمر يوسف بن عبداهللا أب- )١(قال اإلمام ابن عبدالرب
  ". الكذب على اهللا أو على رسوله–اهللا أعلم و–فذلك عندي "

  .)٢("من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار: "�ولقوله 
 دين يتبع وشريعة    � من أكرب الكبائر، ألن حديثه       �وإذا كان الكذب كبرية من أصله، فإن الكذب على النيب           

  :تنتهج، فقال
  .)٣(..." على أحدإنَّ كذباً علي ليس ككذبٍ"

  . هذا األصل تقعيد لوجوب األمانة العلمية، وحترمي اخليانة فيهاإنَّ
  .رفض خرب الفاسق: األصل الثاين

�� 	D	���RJא *	����*>�	��א&�\�*
	 �: لقوله تعاىل�l�	D	R�=�5Z�!���	��Rא�8ن�7	�$	�����O� ]٦: احلجرات[.  
حىت تتبني صحته من طرق أخرى، فتكون العمدة        فقد أوجب تعاىل التثبت والتحري، وعدم قبول خرب الفاسق،          

  .على تلك الطريق
  .اشتراط العدالة لقبول األخبار: األصل الثالث

  .]٢: الطالق[ �و�����p%�وא�ذ	و	]��6	%�ٍل������9R: لقوله تعاىل

	�א&�>�	%	א$��: ولقوله أيضاً���I	��ن	�	.�
J��  .]٢٨٢: البقرة[ �

  : بقوله- )هـ٣١٠ت ( أبو جعفر حممد بن جرير – )٤(وقد فسرها اإلمام الطربي
  ".يعين من العدول املرتضى دينهم وصالحهم"

  .وإذا كانت الشهادة املطلوبة يف اآليتني الكرميتني قد وردتا يف األموال واحلقوق، فإن ذلك يف دين اهللا أحق
  .اشتراط الضبط لقبول األخبار: األصل الرابع

  .)٥(.."معه كما سغلَّبا شيئاً فَ منعم س امرأً اهللارضن: "�لقوله 
  .فمن مل يكن حافظاً ضابطاً ملا سمع، فليس له أن حيدث أو أن يروي

  
  

                                                 

 ).١٦/٢٥٥" (التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد" يف )١(
 .، من حديث أيب هريرة، وهو حديث متواتر)٣(، ومسلم برقم )١١٠( رواه البخاري برقم )٢(
 .، من حديث املغرية بن شعبة)٤(، ومسلم برقم )١٢٩١( رواه البخاري برقم )٣(
 ).٦/٦٢" (تفسريه" يف )٤(
 ".هذا حديث حسن صحيح: "وقال الترمذي. من حديث عبداهللا بن مسعود) ٢٦٥٧(ذي برقم  رواه الترم)٥(



 ١٠

  .حترمي نقل اخلرب املكذوب، ونفي رواية املنكر من األخبار، واالحتياط يف حتملها: األصل اخلامس
  .)١("نيبِاذ فهو أحد الكَبذ كَهن يرى أمن حدثَ عين حبديث: "�لقوله 

  .وفيه داللة على نفي رواية املنكر من األخبار كنحو داللة القرآن على نفي خرب الفاسق
  .)٢("اهماكم وإيثونكم ما مل تسمعوا أنتم وال آباؤكُم فإيسيكونُ يف آخر أميت أناس حيد: " أيضاً�ولقوله 

  ".م وال يفْتنوكُملُّونكُال يض: " آخره زيادة قوله يف)٣(ويف رواية أخرى
  .التثبت من كل قضية: األصل السادس

	�(��SوFً�������������������������������: لقوله تعـاىل  ��d��R	6�	ن������'��T�&,>���و�����	אد	S��(&ْوא�	�	k�	D&ْوא�	i��J)�&א�J8�5ن��2ْ�6��d��=��'��&�	x����&���	��y�Aْ	.�Fو� 
  .]٣٦:اإلسراء[

ن يدعو دائماً إىل التفكر والنظر والتدبر، والتماس الشواهد والقـرائن، وحماكمـة              القرآن الكرمي كا   ومن مثّ فإنَّ  
  .املقوالت السابقة، واالبتعاد عن التقليد األعمى

  .]١٤٣: األنعام[ ��	�4����T�D=���8��ٍ2ْن���Q���� R	�د�/�P	�: يقول احلق تعاىل يف هذا
  .]١١١: البقرة[ �Q���� R	�د�/�P	/�,���	�.��א�=����	��	8����9ن����: ويقول جلّ شأنه

  :، والذي تتمثّل غايته)أصول احلديث(إىل هذه األصول الكربى، يرجع علم 
من اخللط فيـه، أو الـدس       ) احلديث النبوي (يف حفظ الدين اإلسالمي من التحريف والتبديل من خالل حفظ           

  .واالفتراء عليه
  

  :وتشكيل العقل املسلم) علم أصول احلديث(منهجية 
 هي مـن    اً يف تشكيل العقل املسلم، فإن حقائق أربع       – وهو من ركائز النقلة املنهجية       –إلدراك أثر هذا العلم     و

  .األمهية مبكان حققت وأكدت منهجيته اليت كان نوط تشكيل العقل املسلم ا
  :احلقيقة األوىل

أنواع علوم احلديث، كانت شاملة لكـل        قواعد وقوانني هذا العلم، واليت انبثقت من اثنني وتسعني نوعاً من             نَّأ
أوجه احتمال القوة أو الضعف يف جوانب احلديث كافة سنداً ومتناً مشوالً دقيقاً متناسقاً يشكّل نظرية وفلـسفة نقديـة                    

  .كاملة
هو أداء الراوي للحديث كما مسعه، وهذا يقتضي أوالً دراسة الراوي، وقـد             : "واألساس األول يف هذه النظرية    

، مث وضـعوا    )العدالة والضبط (دثون ذلك بدراسات مستفيضة متنوعة دقيقة، ووضعوا فيها شروط الراوي الثقة            حقق احمل 
العلوم اليت تكشف أمور الرواة، فبحثوا يف أمسائهم ويف توارخيهم وأماكنهم ومبا يتصل ذه األصول من املسائل يف ثالثني                   

  . جزئيةًجزئيةًا بالنسبة لكل راوٍ  وتصانيفها الكثرية اليت تتناول جزئيانوعاً من أنواع علوم احلديث هلا فروعها ومسائلها
 للحديث جوانب أخرى سوى شخص الراوي قد تدل على الضعف أو السالمة يف النقل، وهـي إمـا أن          مث إنَّ 

نت، وقد اسـتوىف    تكون يف أخذ الراوي أو أدائه للحديث أو يف سلسلة السند أو يف عني املنت، أو مشتركة بني السند وامل                   
  ..احملدثون حبث ذلك كله وتتبعوا كل احتمال للقوة أو الضعف

                                                 

البـن حجـر   " وفـتح البـاري  "، )١/٦٥" (شرح النووي على صحيح مـسلم : "وانظر يف شرحه ). ١/٩" (مقدمة صحيحة " رواه مسلم يف     )١(
)٣/١٦٢.( 

 ).ب النهي عن الرواية عن الضعفاء واالحتياط يف حتملهابا(، من حديث أيب هريرة، يف )٦(برقم " صحيحه" رواه مسلم يف )٢(
 ).٧( عند مسلم أيضاً، وهي برقم )٣(



 ١١

ة، قد أقام أهل احلديث بنياا على الدراسة        ني سليمة واضحة احلجة نرية احملج     ومن هنا فقد جاءت أحكام احملدث     
  .ئمالشاملة لكل وجه من أوجه احتمال القوة أو الضعف، ووضعوا كل حال منها يف موضعه املال

ومن مث جند أحكامهم يف القبول والرد تنقسم بدقة متدرجة تبدأ من قمة الصحة فيما أمسوه أصح األسانيد وما حيفّـه                     
من قرائن أخرى، مث باقي مراتب الصحيح، فاحلسن لذاته، فاحلسن لغريه، إىل الضعف اليسري الذي قد يعمل به بشروط تقـوي              

فـسق، وهـذا متـروك ال    مبناشئ عن فحش الغلط والغفلة أو كون الراوي متهماً احتمال سالمته، مث الضعف الشديد وهو ال    
ه وهو الكذب املختلق، ال جتوز روايته ال على سبيل التحذير منه والتنبيه على كذبه من ذلك كلِّيلتفت إليه، مث ما هو شر.  

  .)١("اماًفهذا سلَّم دقيق للقبول والرد أخذت كل درجة منه شروطها، وحكمها املالئم مت
  :وهذا يفضي بنا إىل احلقيقة الثانية

 العوامل الشكلية كانت هي      املنهج النقدي مل يكن منهجاً يمن عليه الرتعة الشكلية، فما ادعي من أنَّ             أنَّ: وهي
ذي  احلكم ال   األحاديث كانت ختترب حبسب شكلها اخلارجي فقط، وأنَّ        ديث، وأنَّ عوامل احلامسة للحكم على صحة احل     ال

 يتعلق بالقرار الذي يعطيه نقّاد احلديث حول تصحيح سلسلة الرواة، ومـن مث فإنـه               – أي متوا    –ميس قيمة مضموا    
عندما ينتصر إسناد يف امتحان هذا النقد الشكلي، فإن احلديث يعترب صحيحاً وإن كان املنت قد تضمن استحالة منطقيـة                    

 أو حجة منطقية أو واقع تارخيي وثيق، وإن أصول هذا املنهج النقدي وتارخيـه       أو تارخيية؛ فإنه ال يستند على دليل علمي       
  .وتطبيقاته، تدفع هذه الدعوى بالكلية كما سيأيت

 أغنائدس، ووليم   ر، ونيكوالس اجنتس جولْدتسيه وهذه الدعوى تولّى كبرها مجاعة من املستشرقني يف مقدمتهم          
  .، وسواهم)٢(موير، واسربجنر

 عن ذلك بأوضح عبـارة وأخـصرها،        )٣("النظريات احملمدية االقتصادية  " نيكوالس أغنائدس يف كتابه      وقد عبر 
  :حيث يقول
، فاحلديث الذي سـنده     �إن احملدثني جتاهلوا متاماً احملتوى، وأصبح جلُّ اهتمامهم باتصال السند إىل الرسول             "

  ".متصل يعترب صحيحاً
ة مبا نِسب إىل العقل العريب أو العقل السامي من وقوف عند األشكال وعدم              وعلَّل بعضهم هذه الظاهرة املزعوم    "

  .)٤("التعمق يف فهم املوضوع
وليدرك مدى ما وصل إليه علم بعض املستشرقني املنتقدين يف هذا اجلانب، وما كانوا عليه مـن اتقـاد عقـل                     

  :، حيث يقول)٥("قيدة والشريعةالع"تسيهر يف كتابه ه يكفي نقل ما قاله كبريهم جولْدوإبداع، فإن
 يف النقد ليست كوجهات النظر عندنا، الـيت  – يعين علماء احلديث –من السهل أن يفهم أن وجهات نظرهم       "

جتد هلا جماالً كبرياً يف النظر يف تلك األحاديث اليت اعتربها النقد اإلسالمي صحيحة غري مشكوك فيها، ووقف حياهلـا ال                 
  ".حيرك ساكناً

                                                 

 ).٤٣٤-٤٣٣(للدكتور نور الدين عتر ص" منهج النقد يف علوم احلديث ")١(
للدكتور حممد لقمان السلفي    " تباعهماهتمام احملدثني بنقد احلديث سنداً ومتناً ودحض مزاعم املستشرقني وأ         : " انظر مقوالم هذه والرد عليها يف      )٢(

للدكتور " منهج النقد يف علوم احلديث    "، و )١٤٩-١٢٧(للدكتور حممد مصطفى األعظمي ص    " منهج النقد عند احملدثني   "، و )٥١٢-٤٦٩(ص
 ).٦٣٠-٥٨٥(للدكتور ساسي احلاج ص" الظاهرة االستشراقية وأثرها على الدراسات اإلسالمية"، و)٤٥٥-٤٣٩(نور الدين عتر ص

 ).٤٧١-٤٧٠(ص" اهتمام احملدثني بنقد احلديث سنداً ومتناً: " كما يف كتاب الدكتور لقمان السلفي السابق)٣(
 ).١٠٦(للدكتور مهام سعيد ص" الفكر املنهجي عند احملدثني ")٤(
 ).٤٢-٤١( ص)٥(



 ١٢

ة وحـدها، بـل هنـاك       ألحاديث املوضوعة لألجيال املتأخر   ال نستطيع أن نعزو ا    : "ما نصه   قبل ذكرد  كان ق و
عا قاهلا الرسول، أو من عمل رجال اإلسالم القدامىأحاديث عليها طابم وهذه إمد١(" الق(.  

  !! هو الذي يقول بعض األحاديث املوضوعة�إنَّ الرسول : هذا مبلغه من العلم
أن املنهج النقدي احلديثي كان مهتماً بالنقد اخلارجي واملتعلق بالسند،          : ستشرقني هذه اليت قرروا فيها    ومقولة امل 

 –ومل يكن مهتماً بالنقد الداخلي واملتعلق باملنت، قد تابعهم عليها بعض املثقفني املسلمني املعاصرين، فرددوا تلك املقولة                  
 جهارا وخفائها، بل إن بعـضهم  يفأشكال خمتلقة، وبتباين فيما بينهم  بصيغ وطروحات و–بعد أن نفخوا فيها وزادوا      

أمحد خان، وأمحـد    ): ن الثالثة األمحدي: (، ويأيت يف مقدمة هؤالء     زور يبونسبها إىل نفسه زوراً وتاناً، فكان كالبس ثَ       
  .)٢(أمني، وأمحد عبداملنعم البهي، وحممود أبوريه، وسواهم

  :، سنراه يف األصول التالية- واليت فيها دفع مقولة املستشرقني ومن تابعهم –هذه وبيان احلقيقة الثانية 
  .اعتماد علماء احلديث طريقة نقد املنت يف دراستهم لرجال األسانيد: األصل األول

 ، والذي عابه العائبون ومسوه شكلياً، يتصل اتـصاالً وثيقـاً   - أي نقد األسانيد     – النقد اخلارجي لألحاديث     إنَّ
، ألنّ إثبات ثقة الرواة وكوم جديرين بالثقة؛ ال يثبت مبجرد عدالتهم وصدقهم، بل              - أي نقد املتون     –بالنقد الداخلي   

تقان، وعلـى أصـول الـدين وقواعـده       يات الثقات املعروفني بالضبط واإل    ال بد من اختبار مرويام بعرضها على روا       
  .ما كان موافقاً قُبِلَ، وما كان خمالفاً ردومقاصده، وعلى صريح العقل، وثابت التاريخ، ف

  ):كتب اجلرح والتعديل(ومن مث جتد عند نقّاد احلديث يف 
  . نفي تضعيف الرواة من خالل مرويام-١
  . تضعيف كثري من الرواة من أجل مرويام-٢
  .)٣( اام كثري من الرواة بالوضع واالختالق من أجل مرويام-٣

  .تباط نقد السند باملنت، وعالقته مبرويات الرواة عالقة وشيجة ال يصح أن يدور حوهلا جدالوهذا يؤكد قوة ار
، فمىت كان رواة احلديث من الثقات األثبات؛        )املنت(مل يكن لذاته، بل ملصلحة      ) اإلسناد( اعتناء احملدثني بـ     إنَّ

البشر أن يقع اخلرب الذي ينقله الصادق مـن أنفـسهم           كان االطمئنان إىل صحة ما نقلوه أكثر ابتداًء، وهذا أمر طبيع يف             
موقع القبول، وعلى نقيضه من الشك والريبة فيما ينقله الكاذب واملستهتر؛ وعلى هذا فاعتناء احملدثني باإلسناد هو مـن                   

  .صميم اعتنائهم باملنت املنقول
  : )٤(ا عندما يقول يف هذ–) هـ٢٠٤ت ( حممد بن إدريس –وما أمجع قول اإلمام الشافعي املطليب 

  : حىت جيمع أموراً)٥(وال تقوم احلجة خبرب اخلاصة"

                                                 

 ).٤١( ص)١(
األنوار الكاشفة ملا يف كتاب أضواء على الـسنة  : "ني وناقشتها، إضافة إىليف املصادر السابقة اليت ذكرت أقوال املستشرق:  انظر مقوالم ودفعها  )٢(

دفاع عن الـسنة ورد     "وما بعد، و  ) ٢٥٦(للعالّمة عبدالرمحن املعلِّمي اليماين، وانظر منه على وجه اخلصوص ص         " من الزلل والتضليل واازفة   
للدكتور مـصطفى الـسباعي   " السنة ومكانتها يف التشريع"وما بعد، و) ٤٠(للدكتور حممد أبو شهبة ص " شبه املستشرقني والكُتاب املعاصرين   

 .وما بعد) ٢٧٠(ص
للـدكتور صـالح الـدين    " منهج نقد املنت عند علماء احلديث النبوي: " انظر يف هذه األنواع الثالثة وأمثلتها الكثرية يف كتب اجلرح والتعديل    )٣(

 ).١٧٣-١٥٣(اإلدليب ص
 ).١٠٠٢-١٠٠٠(، الفقرة )٣٧٢-٣٧٠(ص" سالةالر" يف كتابه احلجة )٤(
 .خبر الواحد:  يعين)٥(



 ١٣

 يكون من حدث به ثقة يف دينه، معروفاً بالصدق يف حديثه، عاقالً ملا حيدث به، عاملاً ميا يحيلُ معـاينَ                     أنَّ: منها
عىن، ألنه إذا حدث به على املعىن       احلديث من اللفظ، وأن يكون ممن يؤدي احلديث حبروفه كما مسع، ال حيدث به على امل               

ـ جه وقبمل يدرِ، لعلّه يحيلُ احلالل إىل احلرام، وإذا أداه حبروفه فلم ي: وهو غري عاملٍ مبا حييلُ معناه  خي    ـهفيـه إحالت اف
  .احلديثَ

  أهلَ            حافظاً إن حد رِكث من كتابه، إذا شـ  ث به من حفظه، حافظاً لكتابه إن حد  ظ يف احلـديث وافـق      احلف
 عـن    الثقات خالفَه  حيدث عمن لقي ما مل يسمع منه، ويحدثُ عن النيب ما يحدثُ           : هم، برِياً من أن يكون مدلِّساً     حديثَ
  .النيب

 ويكون هكذا مفَن ممن حد وقَهنهى باحلديث موصوالً إىل النيبثه، حىت يـ  ت هِي به إليـه دونه، ألنَّ، أو إىل من انت 
  ".صفْت واحد منهم عما ولِّبِت ملن حدثه، ومثبت على من حدثَ عنه، فال يستغىن يف كُ واحد منهم مثْلَّكُ

 من  ه، كما يكونُ   غلطُه من احملدثني ومل يكن له أصلُ كتابٍ صحيح مل نقبل حديثَ            رثُن كَ وم: " رمحه اهللا  )١(وقال
يف الشهادة الغلطَأكثر ه مل نقبل شهادت."  

 رمحه اهللا تعاىل عنـدما    –) هـ٧٩٠ت  ( إبراهيم بن موسى     –ويزيد هذا املعىن وضوحاً من بعد اإلمام الشاطيب         
اً، بل  درجم) ثين فالن عن فالن   حد( ":ثاإلسناد من الدين، ال يعنون به قولَ احملد       :  بأن قوهلم  )٢("االعتصام: "يبني يف كتابه  

، وال  رحٍ وال عن مـتهمٍ    نِد عن جمهولٍ وال مج    ثُ عنهم، حىت ال يس    دحتضمنه من معرفة الرجال الذين ي     يريدون ذلك ملا    
ع  ن ال حتصلُ الثقةُ بروايته، ألنَّ   م         من غري ريبة على الظن بلغاملسألة أن ي وحذلك احلديثَ قد قالـه الـنيب         أنَّ:  ر � ،

تعليعليه يف الشريعم إليه األحكامد دنسة، وت."  
  .عدم التالزم بني صحة السند وصحة املنت: األصل الثاين

أنه ال تـالزم    : (نّ علماء احلديث قد احتاطوا من النظرة، الشكلية يف تقريرهم قاعدة اتفقوا عليها، وهي             إحيث  
  ).بني صحة السند وصحة املنت

  ).ال تالزم بني ضعف السند وضعف املنت: (وكذا العكس
  .فقد يصح اإلسناد وال يصح املنت، وقد ال يصح اإلسناد ويصح املنت من طريق أخرى

  : رمحه اهللا تعاىل–) هـ٧٧٤ت (الدمشقي عمر  إمساعيل بن – )٣(قال اإلمام ابن كثري
  ".واحلكم بالصحة أو احلسن على اإلسناد ال يلزم منه احلكم بذلك على املنت، إذ قد يكون شاذاً أو معلّالً"

  :)٤(رمحه اهللا تعاىل، فقال) هـ٧٥١ت ( حممد بن أيب بكر –م اجلوزية يقَل ذلك اإلمام ابن صوف
" ملاحلديث إمنـا     صحة اإلسناد شرط من شروط صحة احلديث، وليست موجبة لصحة احلديث، فإن             أنَّ وقد ع 

ال يكون راويه قد خالف الثقـات أو        صحة سنده، وانتفاء علّته، وعدم شذوذه ونكارته، وأن         : هايصح مبجموع أمور من   
  ".شذّ عنهم

  :رمحه اهللا تعاىل) هـ٥٩٧ت ( عبدالرمحن بن علي – )٥(ومن قبله قد قال اإلمام أبو الفرج ابن اجلوزي
موضوعاً، أو مقلوباً، أو قد جرى فيه تدليس؛ وهذا أصـعب           : وقد يكون اإلسناد كله ثقات، ويكون احلديث      "

  ".النقّاداألحوال، وال يعرف ذلك إال 

                                                 

 ).١٠٤٤(، فقرة )٣٨٢( املصدر السابق ص)١(
)٢/١٥ ()٢.( 
 ).٤١(ص" اختصار علوم احلديث" يف )٣(
 ).٦٤(ص" الفروسية: " يف كتابه)٤(
 ).١٠٠-١/٩٩" (املوضوعات" يف )٥(



 ١٤

واملطالع لكتب الرجال والتخريج وغريها، جيد عشرات األحاديث اليت وصفت أسانيدها بالـصحة ويف متوـا                
  .نكارة أو شذوذ جعلت بعض النقّاد حيكم عليها بالرد، ومل يشفع هلا صحة أسانيدها وال ثقة رجاهلا

ميـزان  "يذكر يف كتابـه     : محه اهللا تعاىل   ر –) هـ٧٤٨ت  ( مشس الدين حممد بن أمحد       –فهذا احلافظ الذهيب    
:  له � يف تفلُّت القرآن الكرمي من صدر علي رضي اهللا عنه، وقول النيب              )٢(، حديث الترمذي  )١("االعتدال يف نقد الرجال   

إذا كانت ليلة اجلمعة فقم بأربع ركعـات تقـرأ          : "قال. أجل: فقال. أفال أعلمك كلمات تثَبت ما تعلَّمت يف صدرك       "
  .وذكر الدعاء..." ، وتبارك، مث تدعو-ترتيلُ السجدة  أي امل –يس، والدخان، وترتيل : فيهن

  ".اً، يف نفسي منه شيء، فاهللا أعلم جدركَنوهو مع نظافة سنده حديث م: "قال الذهيب
 يف  ، فتعقّبـه الـذهيب    "صحيح على شرط الـشيخني    : "، وقال )٣("املستدرك"وهذا احلديث أخرجه احلاكم يف      

  ".، أخاف ال يكون موضوعاً، وقد حيرين واهللا جودة سندههذا حديث منكر شاذٌّ: "، بقوله)٣( "تلخيص املستدرك"
  : رمحه اهللا تعاىل–) هـ٦٥٦ت ( عبدالعظيم بن عبدالقوي – )٤(وقال احلافظ املنذري

"دةٌطرق أسانيد هذا احلديث جياً، واهللا أعلم، ومتنه غريب جد."  
، يف خلق األرض يف سبعة أيام، مـع أن القـرآن            )٥("صحيحه"عي إىل حديث أيب هريرة عند مسلم يف         مث انظر م  

، ومن مث حكم عليه النقّاد من احملدثني بالشذوذ، وبينـوا           )٦(الكرمي يفيد أن خلق السماوات واألرض معاً كان يف ستة أيام          
  .)١٠(، وابن كثري)٩(مي، وابن القَ)٨(، وابن تيمية)٧(يهقيالب:  يف بعض ألفاظه غلطاً، وممن قال بذلك خلْق، منهمأنَّ

  :ونص كالم اإلمام ابن تيمية رمحه اهللا
"ا  وأم)مسلم (      ا غلط، كما فيهففيه ألفاظ عرف أ" :      اهللا التربة يوم السبت، وقد بي ن البخاري خلَق)هـذا    أنَّ )١١ 
  ". هذا من كالم كعبغلط، وأنَّ

بن كثري رمحه اهللا تعاىل كالم اإلمام اونص :  
    األحبار،م البخاري وغري واحد من احلفاظ يف هذا احلديث، وجعلوه من رواية أيب هريرة عن كعبوهلذا تكلَّ"

  ". واهللا أعلم- � أي إىل النيب –ليس مرفوعاً 
  .)علم العلل(و) علم اجلرح والتعديل(تعلّق النقد الداخلي واخلارجي بكليته بـ : األصل الثالث

  .وركنه) علم أصول احلديث(ا قاعدة  إىل علمني اثنني مه-يف نظري- علوم احلديث كلها تعود إنَّ
  ).علم اجلرح والتعديل: (األول

                                                 

)٢/٢١٣ ()١.( 
 ).٣٥٧٠(برقم " سننه" يف )٢(
)٣١٧-١/٣١٦( )٣ .( 
 ).٢/٣٣٧" (الترغيب والترهيب" يف )٤(
 ).٢١٥٠( برقم )٥(
: ق(، و )٤: الـسجدة (، و )٥٩: الفرقـان (، و )٧: هود(، و )٣: يونس(، و )٥٤: األعراف: ( جاء ذلك صرحياً يف سبع آيات كرمية، انظرها يف         )٦(

 ).٤: احلديد(، و)٣٨
 ).١٢٥-٢/١٢٤" (األمساء والصفات" يف )٧(
 ).١٨/٧٣" (وع الفتاوىجمم" يف )٨(
 ).٨٤(ص" املنار املنيف" يف )٩(
 .-من سورة األعراف) ٥٤( عند تفسريه لآلية –) ٣٣٠-٢/٢٢٩" (تفسريه" يف )١٠(
 ).٤١٤-١/٤١٣" (التاريخ الكبري" يف كتابه )١١(



 ١٥

  ).علم العلل: (والثاين
 أنَّ: (وهنا مثة أمور تتعلق ذين العلمني تجلّي غاية التجلية ما حنن بصدده من احلديث عن احلقيقة الثانية، وهي                 

تـشكيل العقـل    (مما كان له كل األثر يف       )  علماء احلديث مل يكن منهجاً يمن عليه الرتعة الشكلية         دالنقدي عن املنهج  
  ).املسلم

  ):علم اجلرح والتعديل(ـبونبدأ مبا يتعلق 
  
  ".وصف الراوي يف عدالته أو ضبطه مبا يقتضي تليني روايته أو تضعيفها أو ردها): "جلرحا(         ف
  .)١("وصف الراوي يف عدالته وضبطه مبا يقتضي قبول روايته: ")التعديل(و 

  .)٢("علم يبحثُ فيه عن جرح الرواة وتعديلهم، وعن مراتب تلك األلفاظ): "علم اجلرح والتعديل(فـ 
  ).، وهو السند)النقد اخلارجي(فهذا العلم كما هو بين يتجه صوب 

مـي  هو ما جاء على لسان العالّمة الناقد عبـدالرمحن املعلِّ         : نا الذي نريد إظهاره والتأكيد عليه ه      واألمر األول 
  :)٣(، إذ يقول)هـ١٣٨٦ت (رمحه اهللا تعاىل اليماين 

ليس نقد الرواة باألمر اهلين، فإنَّ الناقد ال بد أن يكون واسع االطالع على األخبار املروية، عارفـاً بـأحوال                    "
ل والكـذب،   اضهم، وباألسباب الداعية إىل التساه    ائد الرواة ومقاصدهم وأغر   الرواة السابقني، وطرق الرواية، خبرياً بعو     

مىت ولد؟ وبأي بلد؟ وكيف هو يف الـدين واألمانـة           : واملوقعة يف اخلطأ والغلط، مث حيتاج إىل أن يعرف أحوال الراوي          
؟ وكيف سعموالعقل واملروءة والتحفّظ؟ ومىت شرع يف الطلب؟ ومىت سمع؟ ومع من سم؟ وكيف كتابه؟ع  

  . حيدث عنهم، وبلدام، ووفيام، وأوقات حتديثهم، وعادام يف التحديثنمث يعرف أحوال الشيوخ الذي
  .مث يعرف مرويات الناس عنهم، ويعرض عليها مرويات هذا الراوي، ويعترب ا، إىل غري ذلك مما يطول شرحه

نة، مالكاً لنفسه، ال يستميله اهلوى، وال يستفزه الغـضب،          متيقظاً، مرهف الفهم، دقيق الفط    : ويكون مع ذلك  
  .انتهى". وال يستخفّه بادر ظن حىت يستويف النظر، ويبلغ املقر، مث حيسن يف حكمه فال جياوز وال يقصر

  : )هـ٢٣٤ت ( رمحه اهللا تعاىل )٤(ينِيده ندرك ملاذا قال اإلمام الناقد علي بن املَهلذا كلِّ
  ". احلديث نصف العلم، ومعرفة الرجال نصف العلمالتفقه يف معاين"
قد قام علماء اجلرح والتعديل، بنقد كل راوٍ صدر منه خطأ، أو ضعف، أو ختليط، أو اضطراب، أو تزيـد، أو              و

ـ ةُ ر ن، سواء كان ذلك الراوي هلم أباً أو أخاً أو ابناً أو قريباً أو صديقاً، ال مينعهم يف ذلك شج                   ..سهو أو نسيان   وال  مٍح 
فكان ذلك عنوانَ صدق ديانتهم ونزاهتهم وأمانتهم، وعنوانَ غالء احلفاظ على السنة لديهم، وأا عندهم أغلـى            . غريها

من اآلباء واألجداد، واألوالد واألحفاد، فكانوا حبق مضرب املثل يف هذا، وليسوا باملعصومني، ولكن كان الغالب عليهم                 
  .أهلَ الصدق والتقوى

  .هو الدين، إنه ضعيف: سلُوا عنه غريي، فأعادوا عليه فقال: لي بن املديين إذا سئلَ عن والده، قالفكان ع
  . معه غريه إذا روى عنهيقرن: وكان وكيع بن اجلراح لكون والده على بيت املال

  .ابين عبداهللا كذاب": السنن"وقال أبو داود السجستاين صاحب 
  

                                                 

 ).٢٢ و٢١(للدكتور عبدالعزيز العبد اللطيف رمحه اهللا تعاىل ص" ضوابط اجلرح والتعديل ")١(
 ).١/٥٨٢(حلاج خليفة " ف الظنونكش ")٢(
 ).ب ج/ الد األول، ص(البن أيب حامت الرازي، " اجلرح والتعديل" يف تقدمة حتقيقه لكتاب )٣(
 ).٣٢٠(ص" احملدث الفاصل بني الراوي والواعي" يف كتابه –) هـ٣٦٠ت ( احلسن بن عبدالرمحن – فيما رواه عنه اإلمام الرامهرمزي )٤(



 ١٦

  
  .)١(- يعين حيىي املذكور بالكذب - عن أخي اتأخذو ال: نيسةوقال زيد بن أيب أُ

  :أما األمر الثاين
قد حقق التواصل بني املذاهب اإلسالمية املختلفة، مما كان لـه كـبري أثـر يف                ) علم اجلرح والتعديل   (فهو أنَّ 

  ).تشكيل العقل املسلم(
وى، أو تلبس ببدعة من البدع مما خيالف        نه من املعلوم أنه كان بني رواة احلديث ورجاله، من جنح به اهل            حيث إ 

الثابت واحملكم من نصوص الدين وقواعده الكلية، فترى علماء اجلرح والتعديل قد أتوا على هؤالء الرواة مجيعاً، ونبهـوا               
، وكان  -قاً   صدقاً وأمانة وأخال   –على ما تلبسوا به، بيد أم حتملوا عنهم علم احلديث والرواية ما توفّرت فيهم العدالة                

احلفظ والضبط واإلتقان صفة هلم، وردوا عليهم ما جنحوا إليه من األهواء والبدع، فكانوا على غاية النـصفَة واحلـق                    
  .واالعتدال

  ):هـ١٣٣٢ت (رمحه اهللا تعاىل  )٢(قال العالّمة املصلح الشيخ مجال الدين القامسي
 اإلمام البخاري رضي اهللا عنـه، وجـزاه عـن           –   أي عن املبدعني   –عنهم  واية  كان من أعظم من صدع بالر     "

ومأل مسلم  .. اإلسالم واملسلمني أحسن اجلزاء، فخرج عن كل عامل صدوق ثبت من أي فرقة كان، حىت ولو كان داعية                 
فكان الشيخان عليهما الرمحة والرضوان بعملها هذا قدوة اإلنصاف، وأسوة احلق، الـذي             . من الرواة الشيعة  " صحيحه"

  .ن أصابوا أو أخطأوا بنص احلديث النبويهدي كل فرقة من فرق اإلسالم مأجوروري عليه؛ ألن جمتجيب اجل
: )٣("شرح النخبـة  "مث تبع الشيخني على هذا احملققون من بعدمها، حىت قال شيخ اإلسالم احلافظ ابن حجر يف                 

فيها مبتدعة، وقد تبالغ فتكفِّر خمالفيها، فلـو أخـذ   والتحقيق أن ال يرد كل مكفَّرٍ ببدعته، ألن كل طائفة تدعي أن خمال   "
فاملعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمـراً         : - أي ابن حجر     –قال  . ذلك على اإلطالق الستلزم تكفري مجيع الطوائف      

ة، وانضم إىل ذلـك     كن ذه الصف  متواتراً من الشرع معلوماً من الدين بالضرورة، وكذا منِ اعتقد عكْسه، فأما من مل ي              
ضطُبانتهى".  ملا يرويه، مع ورعه وتقواه، فال مانع من قبولهه.  

وما ذهب إليه البخاري ومسلم وغريمها من األئمة، من الرواية عن املبتدعة املعروفني بالصدق والـضبط،                : أقول
تدعوه من عند أنفسهم، إمنا كانوا يف ذلك مقـتفني          والذين مل يكن ما بدعوا من أجله مما يكفَّر به يقيناً؛ مل يكن بِدعاً اب              

  .هلدي الصحابة والتابعني ومن بعدهم
  :-)هـ٤٦٣ت ( أمحد بن علي - )٤(اخلطيب البغدادياحلافظ قال 

، اشتهر من قبول الصحابة أخبـار اخلـوارج   -يعين املبتدعة-والذي يعتمد عليه يف جتويز االحتجاج بأخبارهم  "
 من  )٥( عمل التابعني واخلالفني بعدهم على ذلك، ملا رأوا        ار جمراهم من الفُساق بالتأويل، مث استمر      وشهادام، ومن جرى  

                                                 

وانظر . بتصرف، وفيه أخبار أخرى   ) ١٦١-١٦٠(للعالّمة الشيخ عبدالفتاح أبو غدة رمحه اهللا تعاىل ص        " ات من تاريخ السنة وعلوم احلديث     حمل ")١(
التواصل بني املذاهب اإلسالمية تأصيله وتطبيقـه عنـد         : "هذا اجلانب بتوسع واستيفاء فيما ذكره األخ العزيز الدكتور فاروق محاده يف كتابه            

 ).١٢٨-١٠١(ص" نياحملدث
 ).٦-٥(ص" اجلرح والتعديل: " يف رسالته القيمة)٢(
نزهة النظر شرح خنبـة الفكَـر يف   : "، وامسها"شرح النخبة"، ويف رسالة القامسي تغيري يسري يف بعض األلفاظ، وما أثبته هنا منقول من      )٥٠( ص )٣(

 ".مصطلح أهل األثر
 ).٢٠١(ص" الكفاية يف علم الرواية" يف )٤(
 ).١٢٦(والتصويب من الطبعة اهلندية ص". ملا رأى: "  يف املطبوع)٥(
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حتريهم الصدق وتعظيمهم الكذب، وحفظهم أنفسهم عن احملظورات من األفعال، وإنكارهم على أهل الريب والطرائـق                
  ".الف آراءهم، ويتعلق ا خمالفوهم يف االحتجاج عليهماملذمومة، وروايام األحاديث اليت خت

  : ج م وهم منسوبون إىل مذاهب عقدية خمتلفة، مث قال ذكر رمحه اهللا أمساء رواة احتمث
خبارهم، فصار ذلك كاإلمجاع منهم، وهو اكرب احلجـج يف       اً وحديثاً روايام، واحتجوا بأ    دونَ أهل العلم قدمي   "

  .)١("ه يقوى الظن يف مقاربة الصوابهذا الباب، وب
  :أما األمر الثالث

فهو أن علماء احلديث مل يقفوا عند علم اجلرح والتعديل الذي يهتم بأحوال الرواة، من حيث احلكـم علـيهم                    
كمـا  ) علم اجلرح والتعـديل   ( مهمة   بالقبول والرد، ووصفهم بأوصاف الثقات العدول أو اروحني واملتروكني، إذ أنَّ          

على كل راوٍ من رواة احلديث؛ بل جتاوزوا ذلك إىل البحث التفصيلي يف أحوال الثقـة                     ع اخللوص إىل حكم عام ،تمل
علـم علـل    (وروايته، ألنَّ الثقة ال يكون على وترية واحدة يف كل أحيانه ورواياته، وتفصيل ذلك سيأيت يف الكالم عن                   

  ).احلديث
  

  :علم علل احلديث
علم اجلرح  (يبدأ من حيث انتهى     ) علم العلل (من احلكم على الرواة، فإن      ) علم اجلرح والتعديل  (يف حني يفْرغُ    

  .، فيبحث عن كيفيات الرواية وأحواهلا وموافقاا وخمالفاا)والتعديل
  .)٢("خرب ظاهره السالمة اطُّلع فيه بعد التفتيش على قادح): "أو املعلول(لُّ عواحلديث امل

  ).املنت(، وهو )النقد الداخلي( مجلته صوب فهذا العلم يتجه يف
، قد يقع منه اخلطأ والوهم، فيدرج يف مـنت          -وهو العدل الضابط  -لقد تنبه علماء احلديث إىل أن الراوي الثقة         

احلديث ما ليس منه، أو يقلب يف متون بعض األحاديث وأسانيدها، وقد ينسى، وقد يقع منه ختليط يف شيخوخته وبداية                    
 يكون ممارساً متقناً ألحاديث شيوخه إال واحداً منهم مل يتمكن من إتقانه وممارسته، وقد يكون الراوي مسـع                   هرمه، وقد 

و الكلمة، وقد يذهب الراوي يف سند وهو يريد غريه، وقد يروي            انه فغير احلرف أ   شيخه ومل يتنبه إىل عيب يف نطقه ولس       
  .)٣(باملعىن فيختصر احلديث فيغري حقائقه وهو ال يشعر

 مـامل يكثـر     -فمن كان شانه كذلك، فإنه يتوقى من حديثه ما وقع فيه اخلطأ والوهم، ويبقى على أصل الثقة                  
  .، ويوضع يف مرتبة القبول اليت يستحقها-خطؤه وومهه

 وروايته  رسون احلاذقون الذين أَفْنوا حيام يف علم احلديث       ركها إالَّ النقاد اجلهابذة املتم    وهذه العلل اخلفية ال يد    
  .ونقده

 أمر اروحني واملتروكني والضعفاء يـسري علـى         نَّ، أل )هو علم متابعة الثقات وروايام    : (إذاً) علم العلل (فـ
  .النقاد

                                                 

" التواصل بـني املـذاهب اإلسـالمية      : "، وكتاب الدكتور فاروق محادة السابق     )٥١٣-٢/٤٨٣(للمحاضر  " أسباب اختالف احملدثني  : " انظر )١(
 ).١٠٠-١٥(ص

 ).٢/٥٠(للحافظ السخاوي " فتح املغيث ")٢(
للـدكتور عبـدالكرمي    " الوهم يف روايات خمتلفي األمصار    : "ام اليت يقع فيها الرواة يف األسانيد واملتون، مع أمثلتها، كتاب           انظر يف أنواع األوه    )٣(

) احلديث املعـل  (أجناس  ) ١١٩-١١٣(ص" معرفة علوم احلديث  "وقد قَسم اإلمام احلاكم النيسابوري يف كتابه        ). ٥٣١-٤٥٣(الوريكات ص 
 ).٢٦٢-١/٢٥٨" (تدريب الراوي"ها بأمثلتها احلافظ السيوطي يف وقد خلص. إىل عشرة أقسام
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  : رمحه اهللا تعاىل-)هـ٤٠٥ت  ( حممد بن عبداهللاأبو عبداهللا- )١(يقول اإلمام احلاكم النيسابوري
  ".جرح فيها مدخل، فإن حديث اروح ساقط واهوإمنا يعلَّلُ احلديث من أوجه ليس لل"

، )٢(والكشف عن هذا الضرب ليس بالصعب، وإمنا الدقة واجلهد والفهم يف تتبع الثقات كما يقول اإلمام احلاكم                
  : ونص كالمه يف ذلك

 ،وعلة احلديث تكثر يف أحاديث الثقات أن حيدثوا حبديث له علة فيخفى عليهم علمه فيصري احلديث معلـوالً                 "
  ".واحلجة فيه عندنا احلفظ والفهم واملعرفة ال غري

  : مبوضوعناقوالذي نود تقريره بشأن هذا العلم مما له تعلُّ
 من الفقه النقدي،    سعة، ويتناول أنواعاً   علم العلل نوع من النقد املوضوعي العميق الذي حيتاج إىل معرفة وا            أنَّ"

  .)٣("، وبعضها عقدي، وبعضها فقهيبعضها تارخيي، وبعضها اجتماعي، وبعضها نفسي
  .أولوية النقد الداخلي وجوداً: األصل الرابع

  .، وظهور اإلسنادديلتع قبل اجلرح والأ، وقد بد علوم احلديث وجوداًول، كان أ-نقد املنت- النقد الداخلي إنَّ
الـسيدة  : مقدمتـهم جند هذا يف املناقشات الطويلة اليت كانت تقوم بني الصحابة رضـوان اهللا علـيهم، ويف                 

  .عائشة،وعمر، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس، ومعاوية
فهذه السيدة عائشة تعترض على عدد من األحاديث، ال لعدم الثقة يف رواا من الصحابة، ولكـن ألن هـذه                    

 نظرهـا   هيات الـشرعية والعقليـة، يف      تأتلف مع القواعد العامة، والبد     األحاديث كانت معارضة للقرآن الكرمي، أو ال      
  .واجتهادها رضي اهللا عنها

 ر - ف اإلمام بدرالدين الزركشي  وقد صنادهبـاً مـستقالً يف   امحه اهللا تعـاىل، كت  ر-)هـ٧٩٤ت( حممد بن ب
ومجيع هذه االسـتدراكات نقـد      ". اإلجابة إليراد ما استدركته عائشة على الصحابة      : "استدراكاا على الصحابة، مساه   

  .للمنت
  .اهقادات، ذكرها اإلمام الزركشي عنر انتقاد واحد من عشرات االنتوسأكتفي بذك

  .واأَخاه، واصاحباه: ملا أصيب عمر جعل صهيب يبكي، يقول: ")٤(ففيه
  "! أهله عليهءنَّ امليت يعذَّب ببعض بكاإ: "�يا صهيب، أتبكي علي وقد قال رسول اهللا : فقال عمر

  .�رحم اهللا عمر، واهللا ما حدثَ رسول اهللا :  ذلك لعائشة فقالتفلما مات عمر ذكرت: قال ابن عباس
 أنَ اَهللا يعذِّب املؤمن     �يرحم اُهللا عمر، ال واهللا ما حدثَ رسول اهللا          : -أي يف رواية اإلمام مسلم    -وقال مسلم   

�و.�F	���������s: حسبكُم القـرآن  : لت عائشة  وقا :قال". إن اهللا يزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه       : "ببكاء أحد، ولكن قال   
�z	�  . انتهى].١٦٤: األنعام[ �وאز��	m}�وز��	����3

  : رضي اهللا عنها ملا نقلَ إليها رواية عبداهللا بن عمر هلذا احلديث أيضاً)٥(وقالت
  ".إنكم لتحدثُوين عن غري كاذبينِ وال مكَذَّبينِ، ولكن السمع يخطئُ"

  : مثاالً آخر عن غريها، مل يذكره املهتمون يف هذا املوضوع، وهووأذكر

                                                 

 ).١١٢(ص" معرفة علوم احلديث" يف كتابه )١(
 ).١١٣-١١٢( املصدر السابق ص)٢(
 ).١٠٥(للدكتور مهام سعيد ص" الفكر املنهجي عند احملدثني ")٣(
 ).٨٥-٨٤( ص)٤(
 ).٩٢٩(برقم " صحيحه" فيما رواه عنها اإلمام مسلم يف )٥(
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 ربطَ البراق يف حلْقَة باب مسجد بيت املقدس يف حادثة           � أن يكون النيب     �إنكار الصحايب حذيفة بن اليمان      
  .اإلسراء واملعراج

  :-)هـ٨٥٢ت(علي  أمحد بن - للحافظ ابن حجر العسقالين )١("فتح الباري شرح صحيح البخاري"ففي 
حتـدثون  : ( من حديث حذيفة قال    )٣( والترمذي )٢(أنكره حذيفة، فروى أمحد   . فربطته باحلَلْقَه : وقوله يف رواية ثابت   "

الغيب والشهادةأن مله عال رهخمنه، وقد س أن يفر افه ربطه، أَخ(".  
فيهم لبعض تلك األحاديث اليت رواهـا       والواقف على مجيع استدراكات الصحابة بعضهم على بعض، جيد أن ن          

 هلم؛ مل يكن يف نظر الصحايب النايف أو املًخطِّئ، لتهمة االختالق أو التقول من راوي ذلك احلـديث،                   بعضهم، وختطئتهم 
من باب احتمال وقوع اخلطأ أو السهو أو النسيان من املُخطَّئ يف            وحاشا الصحابة رضوان اهللا عليهم من ذلك، وإمنا هو          

من باب النفي الناجم عن ظن واجتهاد من النايف لوجود نص قطعي، أو حديث عنده يراه معارضاً لـذاك                   ر النايف، أو    نظ
  .احلديث يف نظره

ن النقد فيه جمال واسع لتقليب       ليس بالضرورة على حق وصواب يف رده ونقده، أل         وهذا يعين أن الصحايب النايف    
تهدالنظر واالجتهاد حسبما يظهر للناقد ا.  

  :)٤(وإن املتأمل الستدراكات الصحابة كلها، جيد أن مقاييس املعارضة والنقد عندهم هي مقاييس ثالثة
  .مقياس عرض احلديث على القرآن الكرمي: األول
  .مقياس عرض السنة بعضها على بعض: الثاين

  .مقياس النظر العقلي: الثالث
  

  :احلقيقة الثالثة
  .ن بناًء عقلياًكا) علم أصول احلديث(إن بناء 

  .ولوال هذه الصفة، ملا كان له أبداً هذا األثر البالغ يف بناء وتشكيل العقل املسلم
وهذا البناء العقلي كان ابتداؤه من تلك األصول العقلية املنهجية اليت قررها القرآن الكرمي والسنة املطهرة يف شأن                 

  .كما سبق بيانه) علم أصول احلديث(الراوي واملروي، واليت إليها يعود 
وتقرير حقيقة البناء العقلي هلذا العلم يتجلى يف كون احملدثني قد راعو العقل يف قبول احلـديث وتـصحيحه يف                    

  :)٥(أربعة مواطن كما يقول العالمة الناقد عبدالرمحن املعلِّمي اليماين
  .عند السماع -١
 .حديثتوعند ال -٢
 .وعند احلكم على الرواة -٣
  .)١(يثوعند احلكم على األحاد -٤

                                                 

)٧/٢٠٨ ()١.( 
 ).٥/٣٨٧" (املسند" يف )٢(
 ".هذا حديث حسن صحيح: "، وقال الترمذي)٣١٤٧(برقم " سننه" يف )٣(
 ).١٠٨-٥٩(للدكتور مسفر الدميين ص" مقاييس نقد متون السنة: " انظر يف هذه املقاييس الثالثة وتطبيقاا عند الصحابة، كتاب)٤(
 ).١٤(ص" األنوار الكاشفة" يف كتابه )٥(



 ٢٠

فاملتثبتون إذا مسعوا خرباً متتنع صحته أو تبعد، مل يكتبوه ومل حيفظوه، فإن حفظوه مل يحدثوا به، فإن ظهـرت                     
هتبِعذكروه مع القدح فيه ويف الراوي الذي عليه ت ،مصلحةٌ لذكرِه.  

لكذب فيه، بأن يحدث احملـدث مـاال        وذلك أن يستدلَّ على الصدق وا     : ")٢(" الرسالة"قال اإلمام الشافعي يف     
  ".جيوز أن يكون مثله، أو ما خيالفه ما هو أثبت وأكثر دالالت بالصدق منه

  ".باب وجوب اطِّراحِ املنكر واملستحيل من األحاديث"، )٣("الكفاية يف علم الرواية"وقال اخلطيب يف 
ن األئمة باملرصاد للرواة، فال تكاد جتد حديثاً بين         ويف الرواة مجاعة يتساحمون عند السماع  وعند التحديث، لك         

  .البطالن، إال وجدت يف سنده واحداً أو اثنني أو مجاعة قد جرحهم األئمة
للخرب الذي متتنع   و أكثر، ويقولون    حد منكر جاء به، فضالً عن خربين أ       واألئمة كثرياً ما جيرحون الراوي خبرب وا      

  دعبأو ت هتحص) :نملـل واملوضـوعات، واملتثبتـون ال               )باطل(أو  ) كَروجتد ذلك كثرياً، يف تراجم الضعفاء وكتب الع ،
  .يوثِّقُون الراوي حىت يستعرضوا حديثه، وينقدوه حديثاً حديثاً

و تصحيح مثبتاً، ولكن    نعم ليس كلُّ من حكي عنه توثيق أ       فأما تصحيح األحاديث فهم به أعىن وأشد احتياطاً،         
  .انتهى". ارف املمارس مييز هؤالء من أولئكالع

  
  :ة العقل يف قبول احلديث وتصحيحهااشتراط أئمة احلديث ونقاده مراع

ن ما تقدم كان تقرير أحد نقاد احلديث املعاصرين يف جانب مراعاة العقل يف قبول احلديث وتصحيحه، رغبت أ                 
وإن كان بنسب متفاوتـة     - كان على مدار تاريخ هذا العلم        بدأ به؛ ألؤكد أن كالم أئمة احلديث ونقاده يف تقرير ذلك          أ

  .، وقد أخذ التعبري عنه أشكاالً خمتلفة-من االهتمام واإلبراز والتطبيق
  :)٤("صحيحه" رمحه اهللا تعاىل يف أول  يقول-)هـ٣٥٤ت(حممد بن حبان البسيت -فهذا اإلمام ابن حبان 

  : إال حبديث اجتمع يف كل شيخ من رواته مخسة أشياء-"هصحيح"يعين يف -إنا مل حنتج فيه "
  .  العدالة يف الدين بالستر اجلميل:األول
  . الصدق يف احلديث بالشهرة فيه:والثاين

  . العقلُ مبا حيدث من احلديث:والثالث
  . العلم مبا يحيل من معاين ما يروي:والرابع

  . املُتعري خربه عن التدليس:واخلامس
 من اجتمع فيه هذه اخلصال اخلمس، احتججنا حبديثه، وبنينا الكتاب على روايته، وكلُّ من تعـرى عـن                   كلُّف

  .انتهى".  اخلمس، مل حنتج بهلخصلة من هذه اخلصا
اتساعاً أكرب، واشتراطاً آكد، ونظرةً امجع، وتقريراً أمضى، عند اإلمام احلـافظ اخلطيـب         : مث يأخذ هذا اجلانب   

باب القول فيما يرد    "، يف   )١("الفقيه واملتفقه " رمحه اهللا تعاىل، إذ يقول يف كتابه         -)هـ٤٦٣ت(أمحد بن علي    -غدادي  الب
  ":به خرب الواحد

                                                                                                                                                                       

للعالَّمة الشيخ عبدالفتاح أبو غدة رمحـه اهللا        " حملات من تاريخ السنة وعلوم احلديث     : " انظر يف شواهد وتطبيقات األمرين األول والثاين، كتاب        )١(
للـدكتور حممـد مـصطفى      " منهج النقد عند احملدثني   "، وأما شواهد وتطبيقات األمرين الثالث والرابع، فانظرها يف كتاب           )١٧٦-١٧٢(ص
 ).٨٨-٨٤(عظمي صاأل

 ).١٠٩٩(قفرة ) ٣٩٩ ()٢(
)٦٠٢ ()٣.( 
)١/١٥١ ()٤.( 



 ٢١

  :إذا روى الثقة املأمون خرباً متصل اإلسناد رد بأمور"
د بِمجوزات العقول، وأما خبالف العقول       أن خيالف موجبات العقول، فَيعلَم بطالنه، ألنَّّ الشرع إمنا يرِ          :أحدها

  .فال
  . أن خيالف نص الكتاب أو السنة املتواترة فَيعلَم أنه ال أصل له أو منسوخ:والثاين

 أن خيالف اإلمجاع فَيستدلُّ على أنه منسوخ أو ال أصل له، ألنه ال جيوز أن يكـون صـحيحاً غـري                      :والثالث
  .الفهمنسوخ وجتمع األمة على خ

جيوز أن  يدل ذلك على انه ال أصل له، ألنه ال           أن ينفرد الواحد برواية ما جيب على كافة اخللق علْمه، ف           :والرابع
  .يكون له أصل وينفرد هو بعلمه من بني اخللق العظيم

وز أن ينفـرد يف     لُ التواتر، فال يقبل ألنه ال جي      لواحد برواية ما جرت به العادة بأن ينقله أه         أن ينفرد ا   :واخلامس
  .انتهى. "مثل هذا بالرواية

-د هذا التقعيد والتأصيل اجلامع، إىل تلك القاعدة الكلية اليت قررها اإلمام أبو الفرج ابـن اجلـوزي         مث انظر بع  
 يف وجوب مراعاة العقل يف قبول األخبار وتصحيحها، إذ يقول رمحه اهللا تعـاىل يف                -)هـ٥٩٧ت(عبدالرمحن بن علي    

  :)٢("وضوعاتامل"كتابه 
  ".كُلُّ حديث رأيته خيالف املعقول، أو يناقض األصول، فاعلم أنه موضوع، فال تتكلف اعتباره"

 لكن انظر إىل ما قرره علماء احلـديث         ،)٣("ثوا عن بين إسرائيل وال حرج     وحد: " قد صح عنه قوله    � النيب   إنَّ
تفسري القرآن  " يف كتابه    -)٧٧٤ت(إمساعيل بن عمر    -ري الدمشقي   واشترطوه لقبول الرواية عنهم، إذ يقول اإلمام ابن كث        

  :عند شرحه هلذا احلديث )٤("العظيم
، فيما قد يجوزه العقل، فأما فيما       "وحدثوا عن بين إسرائيل وال حرج     : "منا أباح الشارع الرواية عنهم يف قوله      وإ"

  ".، فليس من هذا القبيل، واهللا أعلمحتيله العقول، ويحكم فيه بالبطالن، ويغلب على الظنون كذبه
علـى  الوقوفات  وتأكيداً ملثل هذا الذي قرره اإلمام ابن كثري رمحه اهللا تعاىل، جند أن علماء احلديث اشترطوا يف                  

 فُوا بالرواية ر جمال للرأي واالجتهاد فيها، أن تكون عن الصحابة الذين مل يع            ال ا تعطى حكم الرفع لكوا مم     الصحابة واليت 
  .)٥(عبداهللا بن سالَم، وعبداهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما: والنقل عن أهل الكتاب من مثل

  : رمحه اهللا تعاىل يف ذلك-)٨٥٢ت(أمحد بن علي - )٦(يقول احلافظ ابن حجر العسقالين
ات مـا ال جمـال      أن يقول الصحايب الذي مل يأخذ عن اإلسرائيلي       : ومثال املرفوع من القول حكماً ال تصرحياً      "

  وأحـوال يـومِ    نِتق، وأخبار األنبياء، أو اآلتية كاملالحم والف      لْ اخلَ ِءدكاإلخبار عن األمور املاضية من ب     .. لالجتهاد فيه   
القيامة."...  

  .ة إعمال للعقل، وال حتقق باملنهجية، وال مشول يف النظرة واتساق، أكثر من ذلكليس مثَّ
  

                                                                                                                                                                       

)١/٣٥٤ ()١.( 
)١/١٠٦ ()٢.( 
 ).٣٤٦١( رواه البخاري برقم )٣(
 ).ق(، يف أول تفسري سورة )٤/٢٣٦ ()٤(
حـافظ الـسخاوي    لل" فتح املغيث بشرح ألفيـة احلـديث      "، و )٥٣٣-١/٥٣١(للحافظ ابن حجر    " النكت على مقدمة ابن الصالح    : " انظر )٥(

)٢٣١-١/٢٢٨.( 
 ).٥٣(ص" شرح خنبة الفكَر" يف )٦(



 ٢٢

  :ني ومقاييس نقد متون السنةثاملنهج العقلي عند احملد
م يف ذلك، األثر الـبني يف       اكان الستدراكات الصحابة رضوان اهللا عليهم بعضهم على بعض فيما رووا، ونقد           

  .كالم علماء احلديث السابقني وما اشترطوه من شروط بشأن قبول اخلرب املروي
، من حيث ظهورها، وأسـباا، ومـصادر        كما كان ملباحث النقاد اليت عرضوا فيها لظاهرة الوضع يف احلديث          

أي -وأخـرى يف املـروي       يف الراوي، احلديث املوضوع، وضوابط معرفته،وتقسيمها إىل أمارات         الوضاعني، وأَمارات   
ه-مراعاة النقد اخلارجي والداخلي يف آن؛ كل األثر يف التأصيل والتقعيد لقواعد قبول املنت أو رد.  

 احملكمة اليت وضـعوها      وتطبيقام من لدن الصحابة رضوان اهللا عليهم، جيد أن املقاييس           لكالم النقاد  واملستقرئ
  :لنقد املنت هي
  .عرض السنة على القرآن الكرمي: أوالً
  . عرض السنة على السنة: ثانياً
  . على بعضهاعرض روايات احلديث الواحد بعض: ثالثاً
  .التارخييةعرض منت احلديث على الوقائع واملعلومات : رابعاً

  .النظر إىل لفظ احلديث ومعناه: خامساً
  .عرض احلديث على األصول الشرعية العامة والقواعد املقررة: سادساً
  .)١(النظر العقلي يف احلديث: سابعاً

 بالغ األثر   -على اختالف بينهم يف العمل ببعضها     -صوليني والفقهاء   قاييس نقد املتون اليت وضعها األ     كما كان مل  
  .زا وفاعليتهااية تلك املقاييس النقدية وتويف مشول

  :فمما أضافوه على ما تقدم من املقاييس
  .عرض السنة على اإلمجاع: أوالً
  .عرض السنة على عمل الصحابة: ثانياً
  .عرض السنة على القياس: ثالثاً
  .)٢(عرض خرب الواحد على ما تعم به البلوى: رابعاً
  

  : دون النظر يف إسنادهضوابط معرفة احلديث املوضوع من
وقد بلغ استخدام العقل وتوظيفه مداه عند احملدثني يف الضوابط اليت قرروها يف معرفة احلديث املوضوع من غري                  

  .أن ينظر يف سنده
املنار املنيف يف   " رمحه اهللا تعاىل يف كتابه       -)هـ٧٥١ت( حممد بن أيب بكر      -حيث يقول اإلمام ابن قيم اجلوزية       

  .)٣("يفالصحيح والضع
"لْتئيف سنده؟: س ظَرنهل ميكن معرفة احلديث املوضوع بضابط، من غري أن ي."  

                                                 

منهج نقد املنت   "، و )٢٦١-١٠٩(للدكتور مسفر الدميين ص   " مقاييس نقد متون السنة   : " انظر يف هذه املقاييس، وما دار حوهلا، مع تطبيقاا يف          )١(
للـدكتور  " املنهج العلمي للتعامل مع السنة النبوية عند احملدثني       "، و )٣٧١-٢٣٩(للدكتور صالح الدين اإلدليب ص    " عند علماء احلديث النبوي   

 ). ١٠٤-٩٢(محزة النعيمي ص
 ).٤٨٢-٢٦٢(للدكتور الدميين ص" مقاييس نقد متون السنة: " انظر يف هذه املقاييس، وما دار حوهلا، مع تطبيقاا)٢(
 ).٤٣( ص)٣(



 ٢٣

  .)١(وذكر جمموعة من الضوابط مع التمثيل هلا. نعم: وكان جوابه
  

 علي بـن    أبو احلسن - )٣(، وابن عراق الكناين   )٢(وميكن تلخيص كالمه، وكالم اإلمامني أبو الفرج ابن اجلوزي        
  : الضوابط هينَّ يف ذلك بأ-)هـ٩٦٣ت(حممد 

  . خمالفته الصرحية للقرآن الكرمي: أوالً
  .خمالفته للثابت من احلديث والسرية النبوية: ثانياً
  . العقل أو احلستهيالبدخمالفته : ثالثاً
  .خمالفته حلقائق التاريخ: رابعاً

  .كونه مما ال يشبه كالم النبوة :خامساً
  : وهو-مستفاد من جمموع كالم أئمة احلديث واألصول-وينبغي أن يضاف إليها سادس 

  .خمالفته ملقصد من مقاصد الشريعة، أو قاعدة كلية قطعية من قواعده
، حديث عبداهللا بـن عبـاس رضـي اهللا     -يف نظري -ومن تلك األحاديث املخالفة ملقصد من مقاصد الشريعة         

  :، حيث قال)٤(عنهما، عند النسائي
: قـال .  يـد المـسٍ   متنعإن عندي امرأةً هي من أحب الناس إيلَّ وهي ال         :  فقال �جاء رجل إىل رسول اهللا      "

  ".استمتع ا: قال. ال أصرب عنها: قال. طَلِّقْها
". هذا احلديث لـيس بثابـت     : "موصوالً ومرسالً، وقال عند املوصول    : فهذا احلديث رواه النسائي من طريقني     

  ".إن املرسل أوىل بالصواب: "وقال
، وهذا حمـل    )٥( رمحه اهللا تعاىل، عليه الصحة     -)٦٧٦ت( حميي الدين حيىي بن شرف       - أطلق اإلمام النووي     وقد

نه يصادم قواعد الشريعة وكلياا املعلومة مـن        صد الشريعة، وهو حفظ العرض، كما أ      نظرٍ، فإنه يصادم مقصداً من مقا     
دة معىن الفجور، وأا ال متتنع ممن يطلب منها الفاحـشة،وذا           إرا": ال متنع يد المسٍ   " "الدين بالضرورة، ألن ظاهر قوله    

  .)٦(!"أبو عبيد، واخلَالَّل، والنسائي، وابن األعرايب، واخلطايب، والغزايل، والنووي: "قال
 ال ميكن أن يأمره بإمساكها وهي على هذه احلال، فقد جلأ بعض العلماء إىل تأويـل هـذا                   �وحيث إن النيب    

إىل غري ذلك، مع أن ظاهر النص       !! أا ال متنع أحداً طلب منها شيئاً من مال زوجها         : ، من مثل  )٧(ت بعيدة القول، تأويال 
  ".تزويج الزانية: " بقوله-وهو من رواه-بين على إرادة معىن الفجور، حيث ترجم له النسائي 

باب ثبوت الرجل   : "رجم له بقوله  ، وت )١("املوضوعات"ومن ثَم أدخل اإلمام ابن اجلوزي هذا احلديث يف كتابه           
، لـيس لـه     �هذا احلديث ال يثبت عن رسول اهللا        : "ونقل عن اإلمام أمحد بن حنبل رمحه اهللا قوله        ". مع املرأة الفاجرة  

  ".أصل

                                                 

 .ته إمنا أُلِّف من أجل ذلكوالكتاب يف مجل). ١١٥-٤٣(ص" املنار املنيف: " انظر)١(
 ).١٢٤-٤٣(للدكتور مسفر الدميين ص" مقاييس ابن اجلوزي يف نقد متون السنة من خالل كتابه املوضوعات: " انظر)٢(
 ).٨-١/٥" (ترتيه الشريعة املرفوعة عن األخبار الشنيعة املوضوعة: " انظر كتابه)٣(
 ).٣٢٢٩(رقم ) ٦/٦٧" (سننه" يف )٤(
حديث صحيح مشهور، رواه أبو داود والنسائي وغريمها من رواية          ): "٣/١٣٠" (ذيب األمساء واللغات  "رمحه اهللا تعاىل يف كتابه       حيث يقول    )٥(

 ".رواه أبو داود، والبزار، ورجاله ثقات): "١٠٩٩(رقم ) ٢/١٠٥" (بلوغ املرام"ويقول احلافظ ابن حجر يف ". عكرمة عن ابن عباس
 ).٣/٤٥٢(حافظ ابن حجر العسقالين لل" التلخيص احلبري ")٦(
 ).٦٨-٦/٦٧" (، ويف حاشية السندي على سنن النسائي)٤٥٣-٣/٤٥٢( انظر هذه التأويالت يف املصدر السابق )٧(



 ٢٤

باً ده، أَلَّف بعض علماء احلديث كت     وتأكيداً ألمر الضوابط املتقدمة يف معرفة احلديث املوضوع من غري نظر يف سن            
  .ضابطة لألحاديث اليت رويت من وجه أو وجوه، وال يصح منها شيء، وذلك من خالل قواعد كليةجعلوها 

  .)٢("كُلُّ حديث يف ذكر صوم وجب،وصالة بعض الليايل فيه، فهو كذب مفترى: "من مثل قوهلم
  .)٣("أحاديث الذِّكْرِ على أعضاء الوضوء كلُّها باطل، ليس فيها شيء يصح: "وقوهلم
  .)٤("خرها إىل آأحاديث ذَم األوالد كلُّها كذب من أوهلا : "وقوهلم

املغين عن احلفـظ والكتـاب يف       : "يف كتابه ) ٦٢٢ت(وأول من أفرده بالتصنيف اإلمام عمر بن بدر املوصلي          
  .مجع فيه باباً واحداً ومئة باب". ال يصح شيء يف هذا الباب: قوهلم

ال : التحديث مبا قيـل   : "ة الشيخ بكر بن عبداهللا أبو زيد يف كتاب مساه         وآخر من أّلَّف فيه من املعاصرين العالم      
  ".يصح فيه حديث

ا قد راعوا العقل يف مجيع قواعـد        وبأن احملدثني إذا كان   : والبد من القول وحنن نتحدث عن احلقيقة الرابعة هذه        
 الثابتة، ومقاصد الشريعة وكلياا     �، وسنة النيب    منهجهم النقدي، فإن املراد بالعقل هنا، العقل املستنري بالقرآن والكرمي         

القطعية، ال العقل ارد، فإنه مبجرده ليس مقياساً لقبول الشرع أو رده، فيجب أن يكون منضبطاً بـضوابط الـشرع،                    
  .وموجهاً من قبله

خالفـة العقـل    جمال واسع لالجتهاد عند العلماء، فقد يصحح بعضهم حديثاً، ويرده آخر مل           "مع بيان أنه هاهنا     
، -كما سـبق -وال شك انه ال ميكن أن يكون تعارض بني صحيح املنقول، وصريح املعقول         . عنده، كُلٌّ حسبما ظهر له    

فينبغي من جانب النقل والرواية، التحقق والتثبت يف شروط الصحة، وينبغي من جانب العقـل، عـدم اازفـة بـرد                     
اال يصح إال بالتأويالت املتكلَّفة، اليت تبقي العقل يف حرية وشك، فكالم            األحاديث ألدىن شبهة، وعدم التساهل بقبول م      

  .)٥(" يربأ عن التعقيد والتكلُّف�رسول اهللا 
  

  :وهذا يدفعنا إىل تقرير احلقيقة التالية، وهي
كَم الذي وقفنا علـى          -اليت ال نظري هلا   -ه مع جهود علماء احلديث      أنمعاملـه    يف بناء ذلك املنهجي النقدي املُح 

تنقيـدام  قبل، ومع وضعهم لتلك املقاييس الضابطة اجلامعة ملعرفة املقبول من املردود من األحاديث واألخبـار، ومـع         
آلالف األحاديث واملرويات وبيان مراتبها صحة وضعفاً يف كتب السنة املختلفة، وعلى وجه اخلصوص يف كتب التخريج                 

 غري يث العقائد والفقه واألصول والتفسري واللغة والتربية والتاريخ؛ جند أنَّ بعضاً          وموسوعاته املتخصصة اليت خرجت أحاد    
ومل  مل يلقوا كبري بال إىل ذلـك املنـهج،         قليل من علماء املسلمني ومفكريهم وباحثيهم، ومنذ قرون ، وإىل يومنا هذا،           

حكـام  ألالكبري يف الفكـر والتـصورات وا  ، فكان من جراء ذلك، هذا اخللل -وبنسب متفاوتة-يأخذوا به، وجتاوزوه   
والسلوك والدعوة واملواقف والتقومي والعمل والبناء والعمران واألولويات، مما كان كل األثر يف ضعف األمـة املـسلمة                  

  .واعتربنا من أيتام التاريخ ، حىت مضى العامل بدوننا إىل املستقبل، وآمادوعجزها وافتقارها وختلفها وضياعها منذ آماد
لك املنهج النقدي احلديثي    ذميكن مالحظة فريقني من هؤالء العلماء الذين وصفنا من عدم اهتمامهم وتقيدهم ب            و
  .وضوابطه

                                                                                                                                                                       

)٣/٢٧٢ ()١.( 
 ).٩٦(البن قَيم اجلوزية ص" املنار املنيف يف الصحيح والضعيف ")٢(
 ).١٢٠( املصدر السابق ص)٣(
 ).١٠٩( املصدر السابق ص)٤(
 ).٣٠٤(للدكتور صالح الدين األدليب ص" منهج نقد املنت عند علماء احلديث النبوي ")٥(



 ٢٥

  
  

   :الفريق األول
 فيما هم فيه من تصنيف أو خطاب فكري أو إصالحي أو دعوي أو تربوي، عندما يريدون                 وأصحابه قد اكتفوا  

 وضعفاً،  مبا جاء فيها، على جمرد نقلها، دون ختريج وتوثيق وبيان ملراتبها صحةً           االستشهاد باألحاديث النبوية واالحتجاج     
 الشديد يف نـوع تلـك املـصادر         مع التباين -وإذا حصل من بعضهم عزو لتلك األحاديث إىل مصادرها اليت خرجتها            

هـم؛ ممـا نـتج عنـه        ، وهو األ   بيان حاهلا صحةً وضعفاً    خيلو من  ، فإن هذا العزو   -وأمهيتها ومرتلتها بني كتب الرواية    
االحتجاج والبناء والعمل مبئات األحاديث الضعيفة واملنكرة واملوضوعة، والذي أدى بدوره إىل اخللل على كل صـعيد                 

  .كما أسلفت
ت (خـوة   املعـروف بـابن األ    -بن حممد القرشي    ويف التمثيل هلذا؛ فإنه ال ميكن أن يقبل ما قاله اإلمام حممد             

  :)١("حكام احلسبةمعامل القربة يف أ" يف كتابه -)هـ٧٢٩
" عاخلَطَّ امرأةً وال جاريةً، فقد ورد النهي بذلك، لقوله           وال ي لِّموا نساءكم الكتابة، وال تـسكنوهن  : "�لِّمعال ت

  ".الغرف، ولكن علموهن سورة النور
  ". سماًيقس احلية تلِثْمإنَّ املرأة اليت تتعلم اخلط كَ: يلوق: "وقال

اإلمام قال  : د، فق - ال يكون كذلك   نْ أَ الٌح وم -، موضوع خمتلق  ..."نسائكم الكتابة   ال تعلِّموا   : "فهذا احلديث 
تلخـيص  "وقـال احلـافظ الـذهيب يف        ". هذا احلديث ال يصح   " :د أن ذكره   بع )٢("ضوعاتاملو"ابن اجلوزي يف كتابه     

  ".موضوع: ")٣(" املستدرك
ومما يدلُّ  " :)٤("زوائد تاريخ بغداد على الكتب الستة     "ث والكالم عليه يف كتايب       قلت عند خترجيي هلذا احلدي     دوق

، خمالفته لقواعـد الـشريعة      "ال تسكنوهن الغرف وال تعلموهن الكتابة     : "على وضع بعض ما جاء يف احلديث،وهو قوله       
  ".هو معلوم ومشهر  وسريته مما�ونصوصها، ومباينته الكلية هلدي النيب 

حكام واملواقف الردية بنيت علـى مثـل تلـك األحاديـث املكذوبـة              اً من التصورات واألفكار واأل    ري كث إنَّ
عة، وتم تقريرها يف حياة املسلمني، مع خمالفتها للعقول، ومباينتها للمنقول، ومناقضتها لألصول، فأفـضت إىل                بشتسوامل

  .ذلك التراكم من التخلف والعجز والضعف املقيت
  

  : لثاينأما الفريق ا
م ذكروا األحاديث وخرجوها ووثقوها، وحكموا      إفإم كانوا على النقيض من أصحاب الفريق األول، حيث          

عليها قبوالً ورداً، بيد أم أمهلوا العمل باملقاييس والضوابط اليت اشتمل عليها ذلك املنهج يف نقد املتون، فانـصرفوا إىل                    
 ذلك النظر اخلارجي، بعـضاً غـري قليـل مـن األحاديـث اكتفـاء بـصحة                  علىء  النظر يف األسانيد، فصححوا بنا    

  .أسانيدها،وأغفلوا النظر يف متوا، مع أا ضعيفة أو منكرة أو شاذة
ا شفاء، وإياكم وحلومهـا، فـإنَّ حلومهـا          فإ اا دواء، وأسما  بقر، فإ عليكم بألبان ال  : "ومثال ذلك حديث  

  .)١("داء
                                                 

 .يف الباب السادس واألربعني) ٢٦٢-٢٦١( ص)١(
)٢/٢٦٩ ()٢.( 
)٢/٣٩٦ ()٣.( 
)٤٥٢-٩/٤٤٩ ()٤.( 



 ٢٦

عاصرين العالمة الشيخ ناصـر  كما صحح احلديث من امل،  )٢("مستدركه"يف  احلاكم إسناده   فهذا احلديث صحح    
ال !  عن حلوم البقر بأا داء     �وع، فإنَّ ما جاء يف احلديث من قوله         دفرمحه اهللا تعاىل، وهذا التصحيح م      )٣(الدين األلباين 

���|�L2���U&��9������: املائـدة قوله تعاىل يف أول سـورة  نصوص القرآن الكرمي يف حلِّ حلومها، من مثل           من يتفق مع ما جاء   
، وشرع ذحبهـا يف  )٤( ضحى بالبقر عن نسائه �، وال مع ما ثبت يف السنة املطهرة من كونه           ]١: األنعـام [ �=	����	��1א�����	�م��

ون مكروهاً على األقل، اتقاًء     فإن تناوهلا حيرم أو يك     ؛ فلو كانت داءً   )٥(اهلدي واألضاحي، وجعل البقرة عن سبعة كالبدنة      
بقر مأكولة يف العامل أمجع، واملسلمون وغريهم       كما أنه ال يتفق مع الواقع من كون حلوم ال         . للضرر، إذ ال ضرر وال ضرار     

  .يأكلوا منذ آماد وآماد، ومل جيدوا فيها داء، كما مل جيدوا يف أكلها حرجاً وال إمثاً
      قواعد وضوابط ومقاييس قبول املنت اليت تضمنها املنهج النقدي احلديثي، ملا            ولو نظر من صححه إىل متنه، وطَب ق

  .قبل هذا اجلزء املتعلق باجتناب حلومها ألا داء
الآللئ املنثورة يف   : " يف كتابه  -)هـ٧٩٤ت  (بدرالدين حممد بن بهادر     -مث وقفت على كالمٍ لإلمام الزركشي       

بـل هـو    : قلـت : "إىل ما ذكرت، حيث يقول بعد نقله لتصحيح احلاكم إلسناده         ، ينحو فيه    )٦(" األحاديث املشهورة 
  ". ضحى عن نسائه بالبقر، وهو ال يتقرب بالداء�منقطع، ويف صحته نظر، فإن يف الصحيح أنَّ النيب 

مقبوالً عنـد   ) باب املعجزات (بل إن اخللل يف هذا اجلانب وصل إىل العقائد، حيث أصبح احلديث الضعيف يف               
  .عضهمب

هـذا  : "يف صدد تعليقه على حديث يف املعجزات يقـول        ) هـ٤٤٩ت(فهذا اإلمام إمساعيل بن أمحد الصابوين       
  "!!حديث غريب اإلسناد واملنت وهو يف املعجزات حسن

ـ )٧("شرح املواهب اللدنيـة "له يف كتابه   )هـ١١٢٢ت(مث جتد إقراراً من العالَّمة حممد عبدالباقي الزرقاين          د  بع
  !له عنهنقله 

بإمكاننا أن نقتفي أثر الصحابة فيما ناقشوه من أحاديث، وما أصلُوه من أصول وقواعـد،               "د هذا كلِّه، هل     بع
ونتخذها اليوم مقاييس لنقد منت احلديث، مع العلم بأن صحة األحاديث اليت بني أيدينا ليست مساوية لصحة ما وصلهم                   

واحد أو اثنني على األكثر، ومها من الصحابة العدول الصادقني، بينما           من أحاديث، وذلك أن اإلسناد عندهم يكون من         
  ن من سلسلة طويلة ال تقل عن أربعة وقد تصل إىل عشرات الرجال، فإذا كان ذلـك مـوقفهم مـن        كاإلسناد لدينا مو

  .)٨("حديث صحايب مع معرفتهم به، فأوىل بنا أن نستعمل تلك املقاييس
املشكلة على تلك القواعد واملقاييس فنقبل ما تقبل، ونرد ما ترد، وذا نكـون              أي نقوم بعرض كل األحاديث      

  .حتريف الغالني، وانتحال املبطلني، وتأويل اجلاهلني: قد دفعنا عن السنة النبوية

                                                                                                                                                                       

 ذا اللفظ، وعزاه البن السني وأيب نعيم )٢٣٧ _٢/٢٣٦(-وكالمها للسيوطي-" الفتح الكبري يف ضم الزيادة إىل اجلامع الصغري" ذكره يف )١(
 .واحلاكم عن ابن مسعود مرفوعاً

)٤/٤٠٤ ()٢.( 
 !ومل يتكلم على متنه بشيء) ١٩٤٣(رقم " سلسلة األحاديث الصحيحة"وتوسع يف خترجيه يف ). ٤٠٦٠(رقم " صحيح اجلامع الصغري" يف كتابه )٣(
 ). ١٢١١(برقم ، ومسلم )٥٥٤٨( رواه البخاري برقم )٤(
 ).١٢١٣( رواه مسلم برقم )٥(
 ).١٢٩(رقم ) ١٠٠-٩٩( ص)٦(
)١/١٤٧ ()٧.( 
 ).٥٦(للدكتور مسفر الدميين ص" مقاييس نقد متون السنة ")٨(
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ـ ٨٠٨ت  ( عبدالرمحن بـن حممـد       -ورضي اهللا عن العالَّمة املؤرخ الناقد ابن خلدون           إذ يقـول يف     -)هـ
  :)١("مقدمته"

ألخبار إذا اعتمد فيها على جمرد النقل، ومل تحكَّم أصول العادة، وقواعد السياسة، وطبيعة العمران واألحـوال    ا"
 فرمبا مل يؤمن فيها من العثور، ومزلَّة القـدم،          يف االجتماع اإلنساين، وال قيس الغائب منها بالشاهد، واحلاضر بالذاهب،         

  .واحليد عند جادة الصدق
فيها علـى جمـرد     العتمادهم  قع للمؤرخني واملفسرين وأئمة النقل املغالط يف احلكايات والوقائع،            وكثرياً ما و   

النقل غثاً أو مسيناً، مل يعرضوها على أصوهلا، وال قاسوها بأشباهها، وال سربوها مبعيار احلكمة، والوقوف علـى طبـائع           
  .انتهى". ق، وتاهوا يف بيداء الوهم والغلطالكائنات، وحتكيم النظر والبصرية يف األخبار، فضلُّوا عن احل

  :احلقيقة اخلامسة
، مل ينفك أبـداً عـن       هإذا كان بناؤه عقلياً كما تقدم، فإن هذا البناء العقلي بامتدادات          ) علم أصول احلديث   (نَّإ

  .، مما يؤكد مشولية هذا العلم من طرف، وتوازنه من طرف آخر)البناء التربوي(
  . الناهضة ال ميكن أن تكون قويةً حقاً إذا كانت بال تربية وآداب وقيمولنتذكر هنا أن األمة

معرفة آداب احملـدث    : ( أمسوه -هو من أوسعها  -لقد أفرد علماء احلديث نوعاً مستقالً من أنواع علوم احلديث           
 احلافظ اخلطيـب    ، بل صنفوا يف ذلك مصنفات مستقلة بلغت الذروة يف بابتها، كان من أجلِّها مصنف              )وطالب احلديث 

  ".اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع): "هـ٤٦٣ت ( أمحد بن علي -البغدادي 
وقد تضمن هذا الباب من أبواب علوم احلديث، املنهج الذي ينبغي أن يسري عليه احملدث وطالـب احلـديث يف    

 احلديث يف كل عملية تعليمية، سواء       حياته اخلاصة والعامة، فاشتمل من ضمن ما اشتمل عليه ما جيب أن يلتزم به طالب              
 جيب عليه أن يأخذ به نفسه، من التحلي بأمجل األخالق واآلداب، ومـا              وماذا. غايةأو  كانت وسيلة أو أداة أو طريقة       

والتصرفات، أو ما ينفِّر من قبيح العـادات، أو يكـون مـدعاة للـسخرية                جيب عليه أن يترفع عنه من سيء األعمال       
  .... واالستخفاف

وكانت الغاية من هذه اآلداب، معرفة املنهج الذي ينبغي التزامه والتحقق فيه يف التعامل مع اآلخرين، واملدقق ملا                  
  :عرض له علماء احلديث يف هذا اجلانب يرى مالحظتهم لألمور التالية

  . إن العلم وحده ال يكفي يف تربية الشعوب-"
  .ة حسنة، وهذه ال تتحقق مبجرد التلقني والوعظوقدو  إن التربية حتتاج إىل إعداد وممارسة،-
د اسـتطاع   ق إن التربية تقوم على آداب تستوعب حياة الفرد يف مجيع أعماله وتصرفاته، وعالقاته بالناس، ول               -

  .كرب عامل على دخول الناس يف اإلسالم كانت أاملسلمون ذه التربية أن تكون هلم شخصية متميزة عن غريهم،
ية البد أن تكون مفاهيمه خاضعة ألوامر الشرع ونواهيه، وليست مزاجاً أو أهواء متليها العادات               ن أدب الترب   إ -

  .والتقاليد الفاسدة
 اهللا هلـذه    أ االعتدال وعدم الشطط أو اإلفراط أو التفريط، كمـا أراد           إن أدب التربية جيب أن يقوم على مبد        -

  .)٢(" تكون وسطاًاألمة أن
  

  :يف تشكيل العقل املسلم) ديثعلم أصول احل(كليات أثر 
                                                 

)١/٢٩١ ()١.( 
لألستاذ "  القرن الثالث اهلجريمعامل تربية احملدثني يف: "وانظر). ١٥(للدكتور أمحد حممد نور سيف ص" من آداب احملدثني يف التربية والتعاليم ")٢(

 ).  ٢٠٩-١٠٧(عبداملعطي أبو طور ص
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يف تشكيل العقل املسلم واليت وقفنا عليهـا يف         ) علم أصول احلديث  (إنَّ الصور واألشكال واألبعاد املمتدة ألثر       
ثنايا تناولنا للحقائق اخلمس املتقدمة مبا انطوت عليه من مالحظات وأفكار، ميكننا أن نرصف بعضها إىل جانب بعـض،                   

  :هذا األثر، هيإنَّ كليات : لنقول
  :تكوين العقلية العلمية، واملتمثلة يف: أوالً

  .رفض الظن يف موضع اليقني -١
 .عدم قبول دعوى بغري حجة وبرهان -٢
 .تكامل النقل الصحيح مع العقل الصريح، وعدم تعارضهما -٣
 .التحقق باملوضوعية املتجردة عن التقليد والتبعية واهلوى -٤
 .لرأي والنظر العقلي اردااللتزام بالقواعد الشرعية الضابطة ل -٥
 .حتقيق الشمولية والتوازن عند البحث والنظر والتقومي والعمل -٦
 

العقلية العلمية اليت هي من أهم خصائص العقل املسلم، جعل هـذا          إن اإلسهام الكلي هلذا العلم يف تكوين       :ثانياً
لج يف تصوراته وحركته وبنائه وعمرانه،      ، يف عصمة من الفوضى واالضطراب والتلج      -عندما يتحقق بتلك الصفة   -العقل  

مما يقـع   . والذي يتمثل يف ضياع املقاييس،و إمهال الضوابط أو جتاوزها، وغياب الرؤية الشاملة، وعدم إبصار األولويات              
ـ       رداً لنصوصه الثابتة احملكمة، أو تفسرياً هلا من       : معه االجتراء واإلفتراء على هذا الدين      رة دون علم وفقه، ومن دون نظ

  .مشولية للسنة النبوية وتعاملٍ معها على أا كُلٌّ ال يتجزأ
ممـا يـصح فيـه    - التأكيد على الوحدة والتالقي، من خالل التحقق منهج اإلعذار فيما يقع فيه اختالف      :ثالثاً

وتفعيلـه   وهذا من أهم ما جيب االهتمام بـه وإبـرازه   .، مبا ساعد ويساعد على التواصل بني املذاهب اإلسالمية     -ذلك
  .وخباصة يف وجه التحديات املختلفة اليت تواجه األمة املسلمة اليوم بكل أطيافها ومكوناا

آداب احملـدث وطالـب     (عليم والتربية والقيم واآلداب والسلوك، مما عرض له احملدثون يف           ت أسلوب ال   إنَّ :رابعاً
ان تأكيداً على ضرورة اقتران العلم بالعمل، والنظريـة         ، ك -وأوسعها) م احلديث وعل(كواحد من أهم أنواع     -) احلديث

) املنهج التربوي (بالتطبيق، واملعرفة بالسلوك، مما يدفع باألمة إىل التفوق الروحي واألخالقي واالجتماعي والعمراين معاً، و             
  .هذا يشكل نظرية املعرفة العملية وفلسفة التربية الناهضة

  :ينتقل"جعل العقل املسلم  ن له كل األثر يفكا) علم أصول احلديث(أنَّ : صلةواحمل
  . من عقل خرايف يتبع الظنون واألوهام إىل عقل علمي يتبع احلجة والربهان:أوالً
  .د تابعٍ إىل عقل متحرر مستقل من عقل مقلِّ:ثانياً
  . من عقل متعصب إىل عقل متسامح:ثالثاً
  . من عقل راكد على عقل متحرك:رابعاً

  .)١("  مدعٍ متطاولٍ إىل عقل متواضع، يعرف حده فيقف عنده من عقل:خامساً
ـ      -وحنن حناول النهوض من جديد    ال خيار أمامنا    "وضوع يؤكد أنه     هذا امل  إنَّ ية، ل من العودة لتمثل العلوم األص

ـ       . واكتساب املناهج اليت قامت عليها حضارتنا وتراثنا       ة مـن اخلـارج   ذلك أنَّ الذين حاولوا التلفيق، والنـهوض باألم
وقاسوا الواقع احلضاري لألمة بغري مقياسـه       اإلسالمي، أخفقوا وسامهوا بتكريس التخلف وتنميته، ألم أخطأوا املنهج          

                                                 

بتصرف، وقد جاء كالمه هذا يف معرض حديثه عن الوعي ) ٢٠٥(للدكتور يوسف القرضاوي ص" السنة مصدراً للمعرفة واحلضارة ")١(
 . احلضاري
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الصحيح، وقوموا البناء على غري أساسه، واعتربوا احلضارة األوروبية وعلومها هي املقياس لكل حضارة، ووسيلة النهوض                
  .ي شاهد على أن أي وض مب يتحقق إال من الداخل اإلسالميلكل تقدم، والتاريخ اإلسالم

وقـد تعاظمـت حركـة الـوعي        -وعلى اجلانب اآلخر فقد يكون املطلوب اليوم أكثر من أي وقت مضى             
، أن نقف مع العلوم األصلية لنصلها بواقع احلياة بعد أن توقفت وأصبحت جتريدات بعيـدة عـن الواقـع،                    -اإلسالمي

نظومات حمفوظة، ال تلد فقهاً وال تدخل واقعاً، وال شك أن هذه الدراسات املنهجية ليست مقدسة                ومقوالت نظرية، وم  
لذاا، وإمنا تكتسب قيمتها مبا تقدمه من نتائج تنعكس حضارياً وثقافياً على حياة األمة، ألا يف اية املطاف هي مـن                     

سلمني جعلت منها غايات يتوقف عنـدها؛ ومـن مث ال   علوم اآللة اليت تكتسب لالستخدام، وإن كانت عصور ختلف امل    
تكون هناك أية تطلعات لتعدية الرؤية وانسحاب آثارها إىل فروع احلياة اإلسالمية، ومع األسف فإن الكثري مـن هـذه                    

ـ                    اوز املاضـي   العلوم اليت تشكل املنهج األساسي للعقل املسلم مل يبق هلا يف حياتنا إال القيمة التارخيية، أما القدرة على جت
  .وصناعة احلاضر فال تكاد تذكر
وف يشكل عبئاً ومعوقاً ينقلب إىل ضده إذا مل يترجم          ت الفخر واالعتزاز بإجناز السلف س     إنَّ التوقف عند عمليا   

  ... .إىل واقع يدفع األمة إىل ترسم اخلطوات السابقة 
مرار تناوهلا بالبحـث والـدرس، والنقـد        واست إشاعة علوم املنهج يف األمة بشكل عام،      : ويبقى املطلوب دائماً  

  .)١("واملوازنة والترجيح حىت يشكل البحث يف املنهج مناخاً عاماً ينشأُ عليه عقل األمة
          .  آخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملنيو
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