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ت�صدير

اآله  وعلى  املر�سلني  �سيد  على  وال�سالم  وال�سالة  العاملني  رب  هلل  احلمد 

و�سحبه اأجمعني.

تظل املعرفة، اأي معرفة، قا�سرة عن بلوغ  ال�ستواء املن�سود مامل تتخلق 

مبجموعة من املبائ ، ومامل تن�سبط لقواعد ا�سطلح على ت�سميتها  بقواعد 

البحث العلمي.

والثقافة الإ�سالمية، با�ستمدادها املتوا�سل من هدايات القراآن وتوجيهات 

على  حري�سة  العلماء،  واإر�سادات  وال�سالم  ال�سالة  عليه  الكرمي  الر�سول 

الن�سباط اإىل قواعد املنهج العلمي يف البحث واملعرفة، وقد اأكدت قدرتها 

على �سياغة عطائها العلمي والفكري وفق مبادئ املو�سوعية والإن�ساف ونبذ 

التقليد والتع�سب ،واحلر�ص على ال�ستغال مبا يفيد الفرد والأمة، والبتعاد 

عن املو�سوعات التي تقع خارج دائرة احلدود العقلية لالإن�سان، اأو تلك التي 

تورث اخلرافة وال�سقاق .

وقد �سعى الباحث نا�سر د�سوقي اإىل الك�سف عن تلك ال�سوابط من خالل 

التاأ�سيل لها واإيراد ما يدعمها من مناذج تطبيقية تك�سف عن الروح العلمية 

يف البحث لدى علماء احل�سارة الإ�سالمية.

الإ�سالمية  وال�سوؤون  الأوق��اف  ب��وزارة  الإ�سالمية  الثقافة  اإدارة  وي�سر 

وطلبة  الكرام  القراء  جمهور  اإىل  الكتاب  ه��ذا  تقدم  اأن  الكويت  بدولة 

املنهجية  وال�سروط  بال�سوابط  التذكري  منها يف  اإ�سهاما  ال�سرعية،  العلوم 

يجزي  واأن  به،  ينفع  اأن  املوىل  �سائلة  العلمي،  البحث  جمال  يف  واملعرفية 

موؤلفه خري اجلزاء...

اإنه �سميع جميب.
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مقدمة





احلمد هلل الذي علم بالقلم، واأجزل العطاء لأهل العلم واملعرفة، فاأعلى 

مب  ىب  يب   العزيز:{  كتابه  �سبحانه يف  قال  ورفع درجاتهم،  مكانتهم، 

.
)1(

جت   حت  خت  مت  ىت    يت}

وال�سالة وال�سالم على النبي الأمي: معلم العلماء، و�سيد الدعاة، وعلى 

اآله و�سحبه ومن �سار على نهجه، واقتفى اأثره اإىل يوم الدين..... وبعد

يف  املبثوثة  قدرته  ودلئل  اهلل  �سنن  اإىل  النا�ص  اأنظار  الإ�سالم  لفت  فقد 

اأرجاء الكون، وحث على البحث والنظر فيها، كي يقف الإن�سان على حقائقها، 

فيدرك عظمة خالقها، فيذعن ويقر بالعبودية له، ويلهج ل�سانه بالثناء عليه، 

وي�ستثمرنتائج نظره وبحثه يف عمارة الأر�ص ومناء احلياة.

واآيات القراآن التي حتث على البحث والنظر يف اأرجاء الكون كثرية نذكر 

منها على �سبيل املثال:

)2(

ھ} ہ     ہ   ہ   ہ        ۀ   ۀ   {ڻ   تعاىل  اهلل   يقول 

اأو�سح  وم��ن   ،
)3(

ڑک} ڑ      ژ   ژ   ڈ   �سبحانه:{ڈ   ويقول 

قوله  الكون،  اأ�سرار  على  والتعرف  والنظر  البحث  الآيات التي حتث على 

تعاىل:{ ڱ    ں      ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہھ  ھ  

ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  
ۉې    ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۈٴۇ   ۈ   ۆ   ۆ    ۇ  

.
)4(

ې  ې  ې   ى}

واأ�سرار  بالآيات  العاملون  بالعلماء هنا: هم  املراد  اأن  ال�سياق  ووا�سح من 

1- �سورة املجادلة اآية )11( .

2- �سورة العنكبوت اآية: )20( .

3- �سورة يون�ص اآية )101( .

4- �سورة  فاطر اآية )27 -  28( .
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اخللق التي اأودعها اهلل �سبحانه وتعاىل فيما اأ�سارت اإليه هذه الآيات الكونية 

التي بثها اهلل يف اأرجاء كونه ودلت على عظيم قدرته. 

والتعرف على هذه الأ�سرار ل يتاأتى اإل ب�سلوك طريق بحث منظم، من�سبط 

ب�سوابط و�سطية، تر�سم له طريقه حتى ل ي�سل الباحث طريقه في�سرب يف 

تيه مظلم ونفق م�سدود،  يعود منه - اإذا عاد - بال�سالل واخل�سران واإ�ساعة 

الوقت واجلهد فيما ل يفيد. 

هذا، وملا كان الإ�سالم هو دين اهلل الذي ارت�ساه لعباده، فقد و�سع لعملية 

يف  البحثية  العملية  �سري  يكفل  ما  ال�سوابط  من  لأهميتها،   نظرًا  البحث 

طريق �سحيح ماأمون العقبات مرجو الثمار، وجاءت هذه ال�سوابط حاملة 

�سفة العتدال والو�سطية �ساأنها �ساأن الإ�سالم الذي جاء بها، والذي يت�سم 

اإىل  الباحثني  خطى  ت�سديد  على  يحر�ص  وال��ذي  �سيء،  كل  يف  بالو�سطية 

�سعادة الدارين.

اأهم مالمح املنهج الإ�سالمي يف عملية البحث العلمي:

اإذا نظرنا اإىل املالمح التي يتميز بها املنهج الإ�سالمي يف عملية البحث 

العلمي جند اأنها تقوم على: 

1 – ا�ستقراء العدل ل اتباع الهوى:

البحث من باب  الأم��ور، وتكون يف  العامة يف كل  الإ�سالم  والعدل قاعدة 

ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ    چ   چ   {چ   ت��ع��اىل:  ق��ال  اأوىل، 

 
)1(

ژ} ژ   ڈ   ڎڈ   ڎ   ڌ    ڌ   ڍ  
ٻ   ٻ   تعاىل:{   قال  الهوى،  اتباع  عن  وتعاىل   �سبحانه  ينهى  وكذلك 

ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  

1- �سورة النحل اآية 9.
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ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ   ڦ  ڄ   
.

)1(

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ        ڃ  ڃ  ڃ}
وانطالقا من هذه التوجيهات الربانية، حر�ص علماء الإ�سالم على تطبيق 

 – – رحمه اهلل  الهيثم  بن  فهذا مثال احل�سن  اأبحاثهم،  ذلك وحتريه يف 

املب�سرات،  اأحوال  وت�سفح  املوجودات،  با�ستقراء  البحث  يف  يقول:»يبتدئ 

التدرج  على  واملقايي�ص  البحث  يف  نرتقي  ثم  اجلزئيات...  خوا�ص  ومتييز 

والرتيب مع انتقاء املقدمات والتحفظ من الغلط يف النتائج، وجنعل غر�سنا 

يف جميع ما ن�ستقروؤه ونت�سفحه ا�ستعمال العدل ل اتباع الهوى، ونتحرى يف 

�سائر ما نخرب به وننتقد طلبا للحق الذي به  تثلج ال�سدور  ون�سل بالتدرج 

والتحفظ  النقد  مع  ونظفر  اليقني،  يقع  عندها  التي  الغاية  اإىل  والتلطف 

.
)2(

باحلقيقة التي يزول معها اخلالف وتنح�سم به مواد ال�سبهات«

2 - ما كان موافقا للحق قبلناه من اأي م�سدر كان وحذرنا مما يخالفه:

النا�ص  اأحق  فهو  وجدها  اأنى  املوؤمن  �سالة  )احلكمة  احلكم:  يف  يقولون 

بها(، فاملوؤمن ل يزال طالبا للحق حري�سا عليه، ل مينعه �سيء عن الأخذ به 

حيث وجده ولو كان من اأبغ�ص النا�ص اإليه قال تعاىل: { ۓ  ڭ  

.
)3(

ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ}
اأي م�سدر  اأخذ معلومة مفيدة من  امل�سلم من  الباحث  ثم ل ميتنع  ومن 

جاءت، وذلك على حد قول القائل: 

     ل حتقرن الراأي وهو موافق         حكم ال�سواب اإذا اأتى من ناق�ص

     فالدر وهو اأعز �سيء يقتنى           م�ا ح�ط قيمته ه����وان الغ���ائ�ص

اأبحاثهم، يقول  الإ�سالم يف  �سار عليه علماء  الذي  الأ�سا�ص  وعلى هذا 

1- �سورة الن�ساء اآية: 135.

2- مقدمات العلوم واملناهج -  الأ�ستاذ اأنور اجلندي – ج�7 �س�27 - دار الأن�سار – القاهرة .

3 - �سورة املائدة اآية 8 .
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ابن ر�سد يف تو�سيحه ملا ينبغي اأن تكون عليه طريقة التعامل فيما و�سل اإلينا 

كتبهم  يف  اأثبتوه  وما  قالوه  الذي  هذا  يف  »ننظر  ال�سابقني:  اأقوال  من 

فما كان منها موافقا للحق قبلناه منهم و�سررنا به و�سكرناهم عليه، وما كان 

ن�ستعني  اأن  وعلينا  وعذرناهم،  منه  وحذرنا  عليه  نبهنا  للحق  غري موافق 

على ما نحن ب�سبيله مما قاله من تقدمنا يف ذلك، و�سواء كان هذا التعبري 

.
)1(

م�ساركا لنا يف امللة اأو غري م�سارك اإذا كانت فيها �سروط ال�سحة«

قوله  ترك  الهوى عن  وي�سده  التع�سب  يعميه  اأن  ينبغي  ل  احلق  وطالب 

والأخذ بقول غريه طاملا ظهر عنده احلق. يقول ابن حزم رحمه اهلل: »وطالب 

يف  وهو  يكون،  حيث  التما�سه  عن  لقوله  التع�سب  يعميه  اأن  ي�سح  ل  احلق 

اإخال�سه للحق ل يبغي اإل ن�سر احلق املجرد، وهو م�ستعد لرك قوله هو اإىل 

.
)2(

قول غريه اإن راأى عند غريه احلق ال�سائغ الذي ل ي�سوبه باطل«

ويقول ال�سافعي –رحمه اهلل -: »ول يعجل بالقول دون التثبت ول ميتنع من 

ال�ستماع ممن خالفه لأنه قد يتنبه بال�ستماع لرك الغفلة ويزداد به تثبتا 

من  والإن�ساف  جهده  غاية  بلوغ  ذلك  يف  وعليه  ال�سواب،  من  اعتقد  فيما 

.
)3(

نف�سه حتى يعرف من اأين قال ما يقول وترك ما يرك«

3 – تكرمي العقل واحرتامه ل تقدي�سه: 

ولكن  الإ�سالم،  يف  احرامه  وله  مكانته  له  العقل  اأن  فيه  �سك  ل  مما 

البحث  احلق يف  وُيعطاه  التقدي�ص،  مرتبة  اإىل  يرفع  اأن  ذلك  معنى  لي�ص 

عما هو خارج نطاقه وقدرته، اإذ العقل مهما اأوتي من قدرات، فهو ناق�ص 

قا�سر وبالأخ�ص يف جمال الغيبيات التي ا�ستاأثر اهلل �سبحانه بعلمها. والفرق 

وا�سح بني دور العقل يف كل من املنظومة الإ�سالمية واملنظومة الغربية، 

1- مقدمات العلوم واملناهج – اأنور اجلندي – ج�7  �س� 27، 28 .

2- املرجع ال�سابق – ج�3 �س�� 715 بت�سريف واخت�سار .

3- الر�سالة – الإمام ال�سافعي �س� 222.
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الأوىل  فاإن  راملعرفة،  العقل م�سدرا من م�ساد  تعترب  الأخرية  كانت  فاإذا 

تعده و�سيلة من و�سائل املعرفة، والفرق وا�سح وجلي.

وهذا الأمر من �سمات الو�سطية يف الإ�سالم التي تعطي كل �سيء املنزلة 

الالئقة به، فهو مل يلغ العقل ويقول لنا: اأطفئ م�سباح عقلك واعتقد واأنت 

اأعمى. - كما تقول الن�سرانية -  ويف ذات الوقت، ل يجعل للعقل ال�سلطان 

املطلق يف بحث كل �سيء حتى ل ي�سرب يف تيه ل يطيقه فريجع  منه خائبا.

4- اجلمع بني العلم والعمل وبني م�سالح الدنيا والآخرة: 

وهذا املعلم من اأعظم معامل الإ�سالم يف جمال البحث العلمي، فالإ�سالم 

ل يقبل التجزئة بني الدنيا والآخ��رة، بل ي�سري وا�سعا يف ح�سبانه الأمرين 

معا، والإ�سالم كذلك ل يقبل الف�سل بني العلم والعمل اأو بني العلم والنتائج 

املرتبة عليه، بل ي�سع يف اعتباره كل هذه الأ�سياء. 

وتظهر عظمة هذه املالمح واملعامل الإ�سالمية اإذا ما اأ�سرنا اإىل املوازين 

التي ي�ستغل على اأ�سا�سها الباحثون الذين حاولوا اأن ي�سوهوا �سورة الإ�سالم 

املعا�سر  الفكر  يف  عرفوا  الذين  هوؤلء  وبخا�سة  الإ�سالمية،  الأمة  وتاريخ 

بامل�ست�سرقني وكما يقال:  ب�سدها تتميز الأ�سياء. 

موازين البحث عند امل�ست�سرقني:

يعتمد كثري من الباحثني - وخا�سة ممن يكنون العداء لالإ�سالم  - على 

اأن  اإذ املعروف  العلمي،  الغرابة يف ميدان البحث  موازين غريبة بل وبالغة 

عن  يبحث  و  �سخ�سي،  وميل  هوى  كل  عن  يتجرد  اأن  عليه  ينبغي  الباحث 

امل�سدر املوثوق به يف جمال بحثه، وما قاده اإليه الدليل اتبعه وعمل به.

ولكننا جند اأن اأغلب هوؤلء ل ي�ستخدمون هذه املوازين الثابتة عند اأهل 

احلق – واإن ادعوها كذبا وزورا -  ولكنهم ي�سعون يف اأذهانهم فكرة معينة، 

لهذه  تاأويلهم  مع  هناك،  ومن  هنا  من  ن�سو�ص  عن  لها  باحثني  وينطلقون 
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الن�سو�ص و�سرفها عن معناها حتى تتما�سى مع الفكرة التي اعتقدوها، بل 

ورمبا قادهم الهوى وعدم التجرد اإىل ا�ستنباط قاعدة كلية من اأمر جزئي. 

يقول علماء الإ�سالم: »واأ�سول املغالطات يف البحث العلمي مرجعها اإىل 

اأمور منها: 

•تخ�سي�ص اأمر عام اأو تعميم اأمر خا�ص. 	
•�سم زيادات لي�ست يف  الأ�سل، اأو حذف قيود لزمة يوؤدي حذفها اإىل  	

تغيري احلقيقة.

•اأخذ ن�سو�ص مقطوعة عن �سوابقها اأو لواحقها اأو كليهما اأخذا يف�سد  	
اأ�سل املعنى .

•التالعب يف معنى الن�سو�ص لإبطال حق اأو اإحقاق باطل. 	
ويلخ�ص لنا ال�سيخ  عبد الرحمن ح�سن حبنكة امليداين  موازين البحث 

عند  البحث  م��وازي��ن  تلخي�ص  »ومي��ك��ن  فيقول:  امل�ست�سرقني  ه���وؤلء  عند 

امل�ست�سرقني فيما يلي: 

الأعمى  والتع�سب  وامل�سلمني  لالإ�سالم  العداء  ونزعات  الهوى  حتكيم     -	

للن�سرانية ولل�سعوب والأمم املنتمية اإليها. 

�سعيفة  كانت  مهما  توؤيدها  اأدلة  عن  البحث  ثم  مقدما  الفكرة  و�سع     -	

واهية، ولو ا�سطرهم الأمر اإىل اأ�سلوب املغالطات والأكاذيب واقتطاع 

الن�سو�ص. وهذا عك�ص املنهج العلمي ال�ستدليل ال�سليم.

تف�سريات  والغايات  والنيات  والوقائع  واحلوادث  الن�سو�ص  تف�سري  3  -

اأثبتها  التي  النتائج  مع  ول  احلقيقية  واأماراتها  دللتها  مع  تتفق  ل 

الإ�سالمية. الأمة  تاريخ 

تاريخ  �سورة  �ساحة  على  تطغى  وجعلها  ال�سغرى  الأخطاء  ت�سخيم  4  -

امل�سلمني، وطم�ص ال�سورة الرائعة امل�سرقة يف  هذا التاريخ.
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جتميع الهفوات التي ل تخلو منها اأمة مهما عظمت كمالتها وو�سعها يف  5  -

�سورة واحدة وتقدميها على اأنها هي كل �سورة تاريخ امل�سلمني. 

النا�ص ول  فيها على كثري من  ي�ستبه وجه احلق  التي  ال�سبهات  ت�سيد  6  -

ي�ستبني لهم ما مل ميتحنوها بالتجارب الطويلة، واإثارة انتقادات حولها 

ذلك  ويف  قمامات،  من  حتمله  وما  بالغبار  اململوءة  الزوابع  وحتريك 

ي�ستغلون اأنانيات النفو�ص واأهواءها و�سهواتهاوي�ستغلون �سعارات خادعة 

براقة املظهر زخرفية القول ك�سعار: حرية املراأة وغريه.

اعتماد ما يوافق هواهم من كل خرب وراأي مردود �ساذ �ساقط ل �سند له  7  -

من عقل ول من نقل �سحيح. 

رف�ص احلق بالنفي املجرد الذي ل يدعمه دليل �سحيح مقبول يف املنهج  8  -

العلمي ال�سليم. 

قيا�ص املوؤمن الذي يخ�سى اهلل على الذين ل تردعهم روادع دين ول خلق، 

وتف�سريهم ل�سلوك امل�سلمني اأفرادا وجماعات باأنه مدفوع باأغرا�ص �سخ�سية 

 .
)1(

ونوازع نف�سية دنيوية ولي�ص اأثرا لبتغاء مر�ساة اهلل وثواب الآخرة

فاإذا كانت هذه هي الركائز التي يرتكز عليها هوؤلء يف بحثهم، فهل هذا 

لعلنا  بل  اإىل خري  واأمته  بيد �ساحبه  ياأخذ  يكون بحثا علميا مثمرا  البحث 

التي ينطلق من  واأ�س�ص الإ�سالم  اأ�س�ص هوؤلء  ندرك من خالل املقارنة بني 

اأهل احلق  خاللها علماء الإ�سالم يف م�ساألة البحث مدى الفرق بني اجتاه 

وو�سطيتهم وبني اجتاه اأهل الباطل وع�سبيتهم، واأين هوؤلء من قول الإمام 

ميتنع  ول  التثبت،  دون  بالقول  يعجل  »ول  اهلل–  –رحمه  ال�سافعي 

ال�ستماع ممن خالفه، لأنه قد يتنبه بال�ستماع لرك الغفلة ويزداد  من 

جهده  غاية  بلوغ  ذل��ك  يف  وعليه  ال�سواب،  من  اعتقد  فيما  تثبتا  ب��ه 

 ،» اأين قال ما يقول وترك ما يرك  من نف�سه حتى يعرف من  والإن�ساف 

1 – اأجنحة املكر الثالثة – عبد الرحمن ح�سن حبنكة امليداين �س�� 147، 148 باخت�سار  .
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وال�سدق من جنود  والعدل  يجعل احلق  –رحمه اهلل–  الرمذي  والإم��ام 

املعرفة  ويقول:»فهذه الثالثة جند املعرفة، وهذه الثالثة التي هي اأ�سدادهن 

اأن  »وطالب احلق ل ي�سح  ابن حزم رحمه اهلل:   ويقول  الهوى«،  هي جند 

التي  الأ�س�ص  هي  فهذه  يكون«.  حيث  التما�سه  عن  لقوله  التع�سب  يعميه 

ينطلق منها علماء الإ�سالم والتي اأخذوها من روح الإ�سالم ومبادئه فاهلل 

عز وجل يقول: {ہ  ہ  ھ  ھ        ھ  ھ   ے  ےۓ  ۓ  

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ  ۋ  
.

)1(

ۅۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې}
اأينما  احلق  يتحرون  الإ�سالم  علماء  جعلت  التي  هي  التوجيهات  وه��ذه 

وجدوه، ول يخافون يف اهلل لومة لئم اأن ينبهوا على ما عرفوه من عيب يف 

اأي م�سدر ميكن اأن ياأخذ النا�ص عنه مهما كانت قرابته ومكانته، فهذا علي 

بن املديني وهو من زمالء الإمام اأحمد ي�ساأل عن اأبيه فيجيب: »هو الدين 

.
)2(

اإنه �سعيف«

هذه املبادئ جعلت املنهج الإ�سالمي يف جمال البحث العلمي واملعرفة يت�سم 

بخ�سائ�ص ل تتوفر يف غريه من املناهج. اأهم خ�سائ�ص املنهج الإ�سالمي:

وال��روح واملادة  العقل والقلب  اأنه منهج متكامل و�سامل جامع بني   -1

والدنيا والآخرة.

وهذه اخل�سي�سة ل تتوفر يف غري املنهج الإ�سالمي، وهي خا�سية توؤكد اأن 

الإ�سالم دين ي�سعى اإىل اإيجاد منظومة ح�سارية متوازنة ت�سم جناحيها على 

كل  ما هو روحي اأخالقي ومادي على ال�سواء، وهذا ما يجعل العلماء  حينما 

يتحدثون عن املنهج الإ�سالمي يقررون بكل �سدق » اإننا باإزاء حركة ح�سارية 

�ساملة تربط – وهي تطلب من الإن�سان اأن ينظر يف ال�سماوات  والأر�ص – 

1- �سورة املائدة اآية: 8 .

2- القراآن واملنهج العلمي املعا�سر – عبد احلليم اجلندي �س�1.9 طبعة دار املعارف.

20



والتوغل قدما يف  التلقي عن اهلل  الإب��داع، بني  الإمي��ان وم�ساألة  بني م�ساألة 

عال  روحي  م�ستوى  حتقيق  بني  واأغامي�سها،  ومنحنياتها  الطبيعة  م�سالك 

والريا�سيات  والفيزياء  الكيمياء  الأر�ص وبني ت�سخري قوانني  لالإن�سان على 

املادي  امل�ستوى  على  احل�ساري  والعلو  التقدم  من  نف�سها  الدرجة  لتحقيق 

 هذا التكامل يجعل الإن�سان 
)1(

)املدين( ومل يف�سل الإ�سالم بني هذا وذاك«

يدرك اأنه ل يقف اأو ل يتعامل مع منهج عقلي خال�ص،  ول وجداين حد�سي 

عقال  لي�ص  فالإن�سان  نف�سه،  لالإن�سان  متكامل  منهج  اأمام  ولكنه  خال�ص، 

خال�سا ول ج�سدا ماديا خال�سا، ولكنه جامع بني الأمرين  جميعا.

العدل  مفاهيم  على  ا�ستماله  حيث  من  اخلال�ص  الإن�ساين  الطابع   -2

والرحمة و�سائر الأخالق الكرمية.

فالعلم الذي ل يعود على الإن�سانية كلها باخلري علم ل خري فيه ول فائدة، 

وكذلك كل علم يكون جمرد و�سيلة لبط�ص الإن�سان باأخيه الإن�سان، فهو علم 

ل خري فيه، ومن هنا ندرك اأن تكرمي الإن�سان يف الإ�سالم يقوم على اأ�سا�ص 

اإن�سانيته، بغ�ص النظر عن جن�سه ولونه ولغته ووطنه ووظيفته، بل عن دينه 

نف�سه، فالإن�سان مكرم باإن�سانيته.

كل  يف  الب�سرية  على  والنفتاح  والتقبل  احلركة  على  والقدرة  املرونة   -3

ع�سورها وبيئاتها :

باملرونة  واملعرفة  العلمي  البحث  جمال  يف  الإ�سالمي  املنهج  يت�سف 

ل التحجر واجلمود، وعنده القدرة على التقبل لالآخر والنفتاح على الثقافات 

الأخرى مع قدرته الذاتية على طرح كل ما ل يتالءم مع اأ�سالته وهويته.

القدرة على ال�ستفادة من ال�سالح  امل�سلم  العقل  اأعطت هذه امليزة  لقد 

ونقل  اقتبا�ص  ال�ستفادة جمرد  تكن هذه  ومل  والنافع  من معطيات غريه، 

الوثنيات  �سوائب  من  له  وتنقية  الآخ��ر  عند  ملا  ه�سما  كان  ولكنه  اأعمى، 

1- اإعادة  ت�سكيل العقل امل�سلم  /   د. عماد الدين خليل �س�12.، 121.
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املنهج  وقد قدم  ومبادئه،  الإ�سالم  تعاليم  تتفق مع  ل  التي  والالاأخالقيات 

اآخر،  منهج  بها  يقم  مل  للب�سرية  عظيمة  خدمة  اخلا�سية،  الإ�سالميبهذه 

اإنها مهمة حماية الراث احل�ساري الب�سري ومتكينه من البقاء يف مواجهة 

.
)1(

حتديات الفناء والن�سيان

و�ستكون مباحث الكتاب منا�سبة لتف�سيل القول يف تلك اخل�سائ�ص مع 

ر�سد لأهم املالمح املنهجية التي تفيد البحث العلمي.

1  -  ينظر املرجع ال�سابق باخت�سار وت�سريف �س�66، 67.
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الباب الأول

ال�ضوابط العلمية 

ل�ضالمة البحث العلمي واإعالء قيمته





الف�ضل الأول

املحافظة على وقت

الباحث وطاقاته





للباحث عن املعرفة يف الإ�سالم منزلة �سامية، ولقد اأو�سح لنا ر�سول اهلل 

] عظيم ر�سوان اهلل ومعونته للباحثني عن احلق واملعرفة، وكيف اأن اهلل 
�سبحانه ميدهم بعونه ويذلل لهم العقبات وامل�سقات.

فعن كثري بن قي�ص قال:  كنت جال�سا عند اأبي الدرداء يف م�سجد دم�سق 

  [ اهلل  ر�سول  مدينة  املدينة  من  اأتيتك  ال��درداء  اأبا  يا  فقال:  رجل  فاأتاه 

حلديث بلغني اأنك حتدث به عن النبي ]، قال: فما جاء بك جتارة  قال: 

ل. قال: ول جاء بك غريه  قال: ل. قال: فاإين �سمعت ر�سول اهلل ] يقول: 

واإن  اجلنة،  اإىل  طريقا  له  اهلل  �سهل  علما  فيه  يلتم�ص  طريقا  �سلك  »م��ن 

املالئكة لت�سع اأجنحتها ر�سا لطالب العلم واإن طالب العلم ي�ستغفر له من 

يف ال�سماء والأر�ص حتى احلوت يف املاء، واإن ف�سل العامل على العابد كف�سل 

القمر على �سائر الكواكب، واإن العلماء ورثة الأنبياء واإن الأنبياء مل يورثوا 

، فر�سول 
)1(

دينارا ول درهما اإمنا ورثوا العلم، فمن اأخذه اأخذ بحظ وافر«

] يبني لنا يف هذا احلديث منزلة طالب العلم، ومنزلة الباحث عن  اهلل 

العلم واملعرفة . 

وملا كان لطالب العلم والباحث عن احلق هذه املنزلة العظيمة، فقد و�سع 

له الإ�سالم من ال�سوابط ما يكفل لعمله الإثمار والفائدة، حتى ل يزيغ يف 

التي  ال�سوابط  هذه  اأهم  و�سرنى  واخل�سران،  بال�سالل  منه  ويرجع  بحثه 

و�سعها الإ�سالم لي�سدد خطى الباحثني على الطريق امل�ستقيم.

1  - رواه الرمذي عن اأبي هريرة وقال ال�سيوطي يف اجلامع ال�سغري: حديث ح�سن  ج� 2 �س�3.

     وينظر �سنن بن ماجة / باب ف�سل العلماء واحلث على طلب العلم ج�1 �س� 81 .
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املبحث الأول

دخول مو�سوع البحث يف نطاق العقل الب�سري وقدراته

العلم  عن  للباحث  وتقدير  اإج��الل  نظرة  ذك��رن��ا،  كما  الإ���س��الم،  ينظر 

واملعرفة، ومن ثم و�سع له من ال�سوابط  ما يحفظ عليه وقته وجهده، ويعود 

باخلري  عليه وعلى الب�سرية جمعاء، وكان من اأول هذه ال�سوابط اأنه: نهى 

الباحث اأن يبحث يف اأمور خارج نطاق عقله وفوق قدراته، وهذه الأمور هي 

الغيبيات التي ا�ستاأثر اهلل بعلمها، فالعقل الب�سري واإن كان قد اأعطي الكثري 

من القدرات اإل اأنه قا�سر عن اإدراك حقائق الغيب بنف�سه، بل لبد له من 

ال�ستنارة بال�سرع، اإذ  ل طاقة للعقل ول قدرة له على معرفة الغيب من اإميان 

باهلل واليوم الآخر واجلنة والنار وال�سراط وامليزان والبعث واحل�سر وغري 

ذلك من الغيبيات اإل عن طريق ال�سماع والأخذ عن ال�سادق ] . و�سنتناول 

النهي عن اخلو�ص فيها، ولكن ينبغي تو�سيح بع�ص  التي ورد  الأمور  بع�ص 

الأمور قبل ذلك، من اأهم هذه الأمور:  

- بيان حدود العقل الب�سري وقدراته التي يعمل فيها:

اأن ي�سبح يف جماري  الب�سري قدرات فائقة فهو ي�ستطيع  العقل  منح اهلل 

الفكر والتخيل والتدبر والقيا�ص وال�ستنباط، وذلك يف كل ما ي�سل اإليه من 

اأو غريهما، وكذلك  اأو الباطن  �سور املدركات عن طريق احل�ص الظاهر 

مبا يتخيله من �سور تركيبية جديدة يبتكرها، ومبا لديه من اأ�سول فطرية 

تتاألف منها موازينه وقوانينه الذاتية،  فالعقل ي�ستطيع اأن ي�ستنبط اجلزئيات 

ي�ستطيع  كما  اجلزئيات،  يف  النظر  من  الكليات  يدرك  واأن  الكليات،  من 

التحليل  اأعمال  يجري  واأن  بع�ص،  على  بع�سها  والنظائر  الأ�سباه  يقي�ص  اأن 

والركيب واجلمع والتفريق، واأن يدرك الروابط بني املعلومات وعللها العقلية 

اأن ما يدركه العقل لي�ص من قبيل  .وبالرغم من ذلك كله، فالتجربة توؤكد 
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وهناك  ال�سك،  وهناك  الراجح،  الظن  وهناك  اليقني  احلق  فهناك  اليقني 

.
)1(

الظن املرجوح، وهناك الباطل

ولكن  عظيمة،  قدرات  الب�سري  العقل  وتعاىل،  �سبحانه  اهلل،  اأعطى  فقد 

نطاق  يف  حم�سورة  الأم��ور  هذه  اأن  وه��و:  األ  هام  اأم��ر  اإىل  النتباه  ينبغي 

الزمان واملكان، اأما ما كان خارج نطاقهما، فاإن العقل الب�سري عاجز عن 

الوحي،  بنور  ال�ستنارة  من  اإدراكها  يف  له  ولبد  وكنهها،  حقيقتها  اإدراك 

وال�سر�ساد بهداياته. 

ويتوا�سع  يخ�سع  العقل  جتعل  التي  اهلل  حكم  من  لعله  اآخر  اأمر  وهناك 

اأن هناك من حقائق كونية مل ي�ستطع العقل  ول يعريه الكرب والغرور وهو 

اأن يدرك حقيقتها اأو اأن ي�سل اإىل كنهها. فالعقل عاجز عن معرفة النف�ص 

عاجز  والعقل  والفل�سفة،  العلم  م�سائل  اأعقد  من  مازالت  التي  الإن�سانية، 

عن اإدراك حقيقة ال�سوء، وال�سوء من اأظهر الأ�سياء واأو�سحها، وعاجز عن 

اإدراك حقيقة املادة وحقيقة الذرات التي تتاألف منها املادة، واملادة األ�سق 

�سيء بالإن�سان. بل اإن الكثري من خ�سائ�ص الإن�سان نف�سه مل ي�ستطع العقل 

اأن ي�سل اإىل حقيقتها، فما هي اإرادة الإن�سان  وكيف حتدث يف نف�ص الإن�سان  

الإن�سان   الروح  وكيف تدخل يف ج�سم  بل ما هي حقيقة  التفكري   وما هو 

وما مكانها  وكيف تخرج  وغري ذلك مما ل ي�ستطيع العقل اأن يعطي فيه بيانا 

�سافيا بالرغم من قربه منه !

اأن  ي�ستطيع  فهل  الأ�سياء،  هذه  ي��درك  اأن  ي�ستطيع  ل  العقل  كان  واإذا 

يدرك حقيقة الغيبيات وكنهها الذي ا�ستاأثر بعلمه اخلالق �سبحانه وتعاىل  

!  مما ل �سك فيه اأن العقل اإذا حاول ذلك فلن يرجع اإل بال�سالل والكالل 

بعيدا عن اأنوار الوحي.

1- ينظر �سوابط املعرفة / عبد الرحمن ح�سن حبنكة امليداين �س�132، 133.
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- ن�ساأة البحث عن الغيبيات وموقف الباحث امل�سلم منها:

من  غريزة  فهي  الإن�سان،  وج��ود  م��ع   ن�ساأت  ظاهرة  الغيب  عن  البحث 

اأو لدفع �سرره،  غرائزه يحاول بها ك�سف ما �سر عنه للح�سول على نفعه 

ويف طبع الإن�سان غريزة حب ال�ستطالع، وهو ي�سعى اإىل اإرواء هذه الغريزة 

يف نف�سه. 

وقد ق�سم البع�ص الغيبيات اإىل ثالثة اأق�سام: 

الق�سم الأول: ما كان يف املا�سي ومل نخرب به ل عن طريق تاريخ دونته 

اأخبار  ذلك  و�سمل  عنه،  يحدثنا  �سماوي  كتاب  طريق  عن  ول  الب�سر  اأيدي 

اآيات القراآن اأن هناك من  ال�سابقني التي مل نعرفها، وقد ذكرت لنا بع�ص 

الأنبياء من مل يذكر عنهم �سيء يف القراآن، وهوؤلء الأنبياء ل ي�ستطيع اأي 

باحث اأن يبحث عن تاريخهم، لأنهم يف عداد الغيب، ول يعلم ما ق�ستهم 

ول ما دار بينهم وبني اأقوامهم اإل اهلل �سبحانه، قال تعاىل: { ٱ  ٻ  

.
)1(

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ}

باأدب  الغيبيات  من  الق�سم  هذا  جتاه  يتاأدب  اأن  عليه  امل�سلم  والباحث 

القراآن:  يف  جاء  كما  فرعون  �ساأله  حينما  ال�سالم  عليه  مو�سى  اهلل  نبي 

جح   مج   حج    يث   ىث   مث    جث    يت   ىت   مت   خت   حت      جت   يب   {ىب  

ڀ   ڀ   پ   پ   پپ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   حس    جس   مخ       حخ   جخ   مح  
.

)2(

ڀ}
فاإذا كان هذا رد نبي اهلل مو�سى عليه ال�سالم حيث فو�ص علمها اإىل اهلل 

يفتي بغري  اأو  براأي  يقول فيها  اأن  اأحد  ين�سى، فهل يجروؤ  الذي ل ي�سل ول 

علم، فرك اخلو�ص فيها اإذًا راحة وحفظ للوقت واجلهد.

1- �سورة غافر اآية 77 .

2- �سورة طه الآيات 49 : 52.
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اأو من اخلطوط والأوراق  القوم وراءهم من املعامل والآثار  اإذا خلف  اأما 

ينبغي  الأم���ور  ه��ذه  ف��اإن  عليه  ك��ان��وا  مب��ا  ا�ستنطاقه  ميكن  م��ا  واملكتوبات 

ال�ستفادة منها، ول حرج يف ذلك. 

منه  الق�سم  وهذا  نعرفه،  ل  اأننا  اإل  كان يف احلا�سر  ما  الثاين:  الق�سم 

واملالئكة واجلن،  الوحي كالروح  اإل عن طريق  اإليه  التو�سل  ن�ستطيع  ما ل 

فالإميان  ال�سرع،  به  ورد  ما  اإل  �سيئا  فيها  يقول  اأن  العقل  ي�ستطيع  وهذه ل 

بها والتعرف عليها ياأخذ بالتلقي عن الر�سل عليهم ال�سالة وال�سالم، ومن 

هذا الق�سم كذلك اأمور التقدم العلمي من الخراعات وامل�سنوعات، فغري 

تكلف  فقد  احلديثة  الأم��ور  من  اأم��ر  يف  عقله  اأقحم  اإن  التخ�س�ص  اأه��ل 

اأن يدعه لأهل اخلربة، فالإ�سالم يحرم التخ�س�ص  ي�ستطيعه فعليه  ل  ما 

ويحر�ص على حفظ طاقة الباحث ومن ثم قال اهلل عز وجل  {وئ  ۇئ  ۇئ  

.
)1(

ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ}
الق�سم الثالث: ما كان يف امل�ستقبل من اللحظة القادمة اإىل يوم القيامة، 

وما يكون يف يوم القيامة كذلك من بعث وجنة ونار، فهذا ق�سم حمجوب عن 

عقول الب�سر ل ي�ستطيع اأحد اأن يقول فيه �سيئا اإل ما ورد به ال�سرع، وقد بني 

اهلل عز وجل اخت�سا�سه بهذه الأمور الغيبية امل�ستقبلية فقال تعاىل: {ائ  

ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ۈئېئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ    ۇئ   وئ   وئ   ەئ     ەئ  
.

)2(

ىئ  یی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئيئ  جب      حب  خب  مب}
بالغيب ومطالب كذلك برك اخلو�ص  بالإميان  امل�سلم مطالب  والباحث 

 ،
)3(

فيه، فاهلل �سبحانه و�سف عباده املوؤمنني بقوله: { ڀ  ٺ  ٺ} 

الباحث  اإن  بل  باملح�سو�ص،  اإل  يوؤمنون  ل  الذين  املاديني  �ساأن  �ساأنه  فلي�ص 

اأرواحهم  بني  احل�ص  حواجز  تقوم  ل   « الذين  املوؤمنني  �ساأن  �ساأنه  امل�سلم 

1�سورة الإ�سراء اآية : 26 .

2- �سورة لقمان اآية 34 .

3- �سورة البقرة اآية: 3 .

31



و�سائر ما وراء احل�ص من حقائق وقوى وطاقات وخالئق وموجودات، فلي�ص 

من يعي�ص يف احليز ال�سغري الذي تدركه حوا�سه كمن يعي�ص يف الكون الكبري 

الذي تدركه بديهته وب�سريته ويتلقى اأ�سداءه واإيحاءاته يف اأطوائه واأعماقه 

عمره  يف  وعيه  يدركه  ما  كل  من  واملكان  الزمان  يف  اأو�سع  مداه  اأن  وي�سعر 

الكون  من  اأكرب  حقيقة  وخافيه  ظاهره  الكون  وراء  واأن  املحدود   الق�سري 

هي التي �سدر عنها وا�ستمد من وجودها وجوده، حقيقة الذات الإلهية التي 

الفكرية  الطاقة  ت�سان  وعندئذ  العقول،  بها  ول حتيط  الأب�سار  تدركها  ل 

املحدودة املجال عن التبدد والتمزق والن�سغال مبا مل تخلق له وما مل توهب 

 
)1(

القدرة لالإحاطة به وما ل يجدي �سيئا اأن تنفق فيه«

فرع  بال�سيء  »العلم  وهي:  هامة  قاعدة  يقررون  البحث  علماء  كان  واإذا 

عن ت�سوره«، فاأنى للعقل الب�سري اأن يدرك اأمور الغيب وما هو وراء احل�ص 

امل�ساهد، واهلل �سبحانه يقول: {ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ        ىئ  ىئ  ىئ   ی  

.
)2(

ی   ی  ی  جئ  حئ}
موقف الإ�سالم من مدعي معرفة الغيب:

اخت�ص اهلل �سبحانه نف�سه بعلم معرفة الغيب، والإميان بذلك واجب، ومن 

ادعى عدم اخت�سا�ص اهلل بعلم الغيب فقد كفر، لأنه كذب �سريح القراآن 

يف الدللة على ذلك فاهلل عز وجل يقول {  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  

.  ومن حاول معرفة هذه املفاتيح لي�سارك اهلل فيها كفر اأي�سا، 
)3(

ۇئ   ۆئ }
اليقيني بها فال يكفر  العلم  اإىل  باأنه لن ي�سل  اأما من يحوم حولها موؤمنا 

ومعلوماته التي ي�سل اإليها هي معلومات ظنية ل يقينية، مع اإدراكه لأمرين 

هامني وهما: الأول:  اأن علم اهلل عن �سيء ما علم �سامل جلميع ما يت�سل 

بذلك ال�سيء.

1- يف ظالل القراآن – ال�سيخ �سيد قطب – ج�1 �س�4.  

2- �سورة اجلن اآية: 26، 27 .

3- �سورة الأنعام اآية: 59.
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  الثاين:  اأن علم اهلل علم يقيني ل ظني، اأما علم الب�سر فال يجمع الأمرين 

ل يف الكيف ول يف الكم، واإذا ح�سل علم ب�سيء عن �سيء فهو علم ناق�ص 

.
)1(

قا�سر 

القدرات  من  – بالرغم  بالغيب  اجلن  علم  الكرمي  القراآن  نفى  لقد  بل 

الهائلة التي اأعطاهم اهلل اإياها – قال تعاىل: 

{ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی  ی  ی  ی   جئ   حئ  مئ  ىئ  يئجب  

 ،
)2(

ىث} مث   جث   يت    ىت   مت    خت   حت       جت    يب   ىب     مب     خب   حب  
واإذا كان هذا يف �ساأن اجلن فما بالنا بالأدعياء من الب�سر ممن ي�ستخدمون 

ال�سحر والكهانة والعرافة والرمل وقراءة الفنجان! فكل من ي�ستخدمون هذه 

وهذه  الدجل  هذا  يقر  ل  والإ�سالم  وخرافات،  دجل  اأهل  هم  اإمنا  الأ�سياء 

اخلرافات التي ي�سللون النا�ص بها. 

ولننظر اإىل اآيات القراآن  واإىل اأحاديث الر�سول – ] – واأقوال علماء 

الإ�سالم يف مواجهة هذه ال�ساللت: قال تعاىل: {ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  

ڀ      ٺ  ٺ   ڀ   ڀ   پپ  پ  ڀ    پ   ٻ  
ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ   ڤ  ڤ  ڤ  
چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄڄ    ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ  
ژ   ڈ    ڎڈ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   چڇ    چ   چ  
ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ    ک   ک   ک   ڑک   ڑ   ژ  

)3(

ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ںں  ڻ  ڻ  ڻ }

  
)4(

وقال ر�سول اهلل ] :»حد ال�ساحر �سربة بال�سيف«

1- ينظر / بيان للنا�ص من الأزهر ال�سريف ج� 2 �س� 127  .

2- �سورة �سباأ اآية: 14.

3- �سورة البقرة اآية: 1.2.

4- �سنن الرنمذي ج�3 �س�139.
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وعن عائ�سة ر�سي اهلل عنها قالت: » �ساأل نا�ص ر�سول اهلل ] عن الكهان 

فقال: لي�ص ب�سيء، فقالوا يا ر�سول اهلل اإنهم يحدثوننا اأحيانا ب�سيء فيكون 

حقا، فقال ر�سول اهلل ] تلك الكلمة من احلق يخطفها اجلني فيقرها يف 

 
)1(

اأذن وليه فيخلطون معها مائه كذبة 

وورد كذلك عن ر�سول اهلل ]  اأنه قال: »من اأتى كاهنا اأو عرافا ف�سدقه 

)2(

مبا يقول فقد كفر مبا اأنزل على حممد«

وعن معاوية بن احلكم ال�سلمي قال: »قلت يا ر�سول اهلل اأمورا كنا ن�سنعها 

يف اجلاهلية: كنا ناأتي الكهان.

يجده  �سيء  ذاك  ق��ال:  نتطري.   كنا  قلت:  ق��ال:  الكهان.  تاأتوا  فال  ق��ال: 

 
)3(

اأحدكم يف نف�سه فال ي�سدنكم«

اأبا جاد وينظرون يف  ويقول ابن عبا�ص ر�سي اهلل عنهما يف قوم يكتبون 

النجوم: ما اأرى من فعل ذلك له عند اهلل من خالق« 

وعن قتادة قال: اإمنا جعل اهلل النجوم لثالث خ�سال جعلها زينة لل�سماء، 

ذلك  غري  فيها  تعاطى  فمن  لل�سياطني  رجوما  وجعلها  بها،  يهتدى  وجعلها 

فقد قال براأيه واأخطاأ حظه واأ�ساع ن�سيبه وتكلف ما ل علم له به، واإن نا�سا 

اأعر�ص بنجم كذا  النجوم كهانة: من  اأحدثوا يف هذه  باأمر اهلل قد  جهلهم 

وكذا كان كذا وكذا، ومن �سافر بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، ولعمري ما 

من جنم اإل ويولد به الأحمر والأ�سود والطويل والق�سري واحل�سن والدميم 

وما علم هذه النجوم وهذه الدابة وهذا الطائر ب�سيء من هذا الغيب، ولو اأن 

اأحدا علم الغيب لعلمه اآدم الذي خلقه اهلل بيده واأ�سجد له مالئكته وعلمه 

1- اأخرجه البخاري – كتاب الطب، باب الكهانة / فتح الباري ج�1. �س�277.

2- م�سند الإمام اأحمد ج�9 �س�24.

3- �سحيح م�سلم ب�سرح النووي كتاب ال�سالم، باب حترمي الكهانة واإتيان الكهان ج�7 �س�481، 482.
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 . وقد وردت الأحاديث عن ر�سول اهلل – ] حتذر من 
)1(

اأ�سماء كل �سيء«

ا�ستخدام النجوم يف ادعاء معرفة الغيب منها: ما رواه عبد اهلل بن عبا�ص 

ر�سي اهلل عنهما عن النبي ] اأنه قال: »من اقتب�ص علما من النجوم اقتب�ص 

.
)2(

�سعبة من �سحر ما زاد زاد وما زاد زاد«

النجوم خلقها اهلل  فاإن  النجوم يعد حمرما  ت�ستخدم فيه  ولي�ص كل علم 

ملنافع منها:

.
)3(

 اأنها عالمات يهتدى بهاقال تعاىل: {ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ}

ڇ   چ   چ   چ   چ      ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   {ڄ   �سبحانه:  وق��ال   

،  واملعنى كما يقول العلماء: »اأي لتعرفوا بها جهة ق�سدكم ولي�ص 
)4(

ڇ}
.

)5(

املراد اأنه يهتدى بها يف علم الغيب«

» فاأما علم النجوم الذي يدرك من طريق امل�ساهدة واحل�ص كالذي يعرف 

اأن  وذلك  نهي عنه،  فيما  فاإنه غري داخل  القبلة،  به جهة  ويعلم  الزوال  به 

معرفة ر�سد الظل لي�ص باأكرث من اأن الظل ما دام متناق�سا فال�سم�ص بعد 

�ساعدة نحو و�سط ال�سماء من الأفق ال�سرقي واإذا اأخذ يف الزيادة فال�سم�ص 

هابطة من و�سط ال�سماء نحو الأفق الغربي، وهذا علم ي�سح دركه من جهة 

امل�ساهدة، اإل اأن اأهل هذه ال�سناعة قد دبروه مبا اتخذوا له من الآلة التي 

ي�ستغني الناظر فيها عن مراعاة مدته ومرا�سده. 

هيئات  من  الأخبار  ن�سرات  يف  ي��ذاع  ما  هذا  التنجيم  علم  يف  يدخل  ول 

الأر�ساد اجلوية يف الأقطار املختلفة من توقع حركة الرياح ونزول الأمطار 

التنبوؤ  لي�ص من  ونحو ذلكالأن هذه  وال��ربودة  ودرج��ات احل��رارة  عدمها  اأو 

1- تقريب فتح املجيد، عبد الرحمن بن ح�سن اآل ال�سيخ �ص 274، 275 .

2- م�سند الإمام اأحمد ج� 3 �س�259.

3- �سورة النحل اآية )16( .

4- �سورة الأنعام اآية 97 .

5- تقريب فتح املجيد �س�275 .

35



اإل اهلل بل هو مبني على م�ساهدات وجتارب  بالغيب املطلق الذي ل يعلمه 

معروفة، وكذلك لي�ص من علم التنجيم ول من علم املنجمني  ما يتعلق بعلم 

الفلك الذي كان للم�سلمني فيه يد طوىل اأيام ازدهار احل�سارة الإ�سالمية 

.
)1(

والذي ا�ستبحر يف ع�سرنا« 

 قال تعاىل: {      ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  

وئ    ەئ    ەئ   ائائ   ى    ى   ې   ې   ې   ۉې   ۉ      ۅ  
 
)2(

وئ}

اإىل  به  يتو�سلوا  كي  النا�ص  اتخذه  فن  اأو  علم  كل  النهي  باب  يف  ويدخل 

و�سرب  والطرق،  – كالعرافة،  ذلك  به  يدعون  اأو  املطلق،  الغيب  معرفة 

ي�ستخدمه  والطرية  وغريها مما  الأث��ر،  وقيا�ص  الفنجان،  وق��راءة  الرمل، 

الكهنة واأمثالهم لأخذ اأموال النا�ص بالباطل حتت م�سمى معرفة ما �سيحدث 

لالإن�سان قبل وقوعه  اأو معرفة من �سرق املتاع وغري ذلك -اإذ اأن هذا الغيب 

اأحد من اخللق، ومن ادعاه  ا�ستاأثر اهلل عز وجل به ول ي�ستطيعه  هو ما 

فقد كفر .

خطورة هذه الو�سائل على البحث العلمي:

العلمي،  البحث  على  املدمرة  اآثارها  الو�سائل  لهذه  اأن  فيه  �سك  ل  مما 

لكانت  الباحث يف بحثه  لها  الإ�سالم وخ�سع  اأقرها  لو  الو�سائل  اإن هذه  اإذ 

كفيلة ب�سياع عملية البحث العلمي وتخلف الأمم وانتكا�سها يف دركات اجلهل 

وال�سحر وال�سعوذة، اإذ اإنها يف جمملها جتعل معتقدها واخلا�سع ل�سلطانها 

يف  معتقدا  وتعاىل،  �سبحانه  باهلل  اليقني  �سعيف  بالأ�سباب  لالأخذ  تاركا 

ومن  يكون،  وما  كان  ما  ومعرفة  الأم��ور  ت�سيري  على  الب�سر  من  قدرة فالن 

ثم فهو خا�سع لهذا الإن�سان منفذ لأوامره، وبالطبع ل ي�سح اأن تكون هذه 

�سفة امل�سلم و�سلوكياته والقراآن يدفعه دفعا وينادي عليه كي يجتهد ويبحث 

1- العقل والعلم يف القراآن الكرمي  - الدكتور يو�سف القر�ساوي  �ص 140، 141 باخت�سار مطبعة املدين. 

2- �سورة يون�ص اآية )5( .
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الب�سر،  اأن يجل�ص خا�سعا ذليال لغريه من  وي�ساهم يف كل خري وازدهار ل 

.
)1(

يقول اهلل تعاىل: {ڻ  ۀ  ۀ  ہ       ہ  ہ  ہ    ھ}

يقول الأ�ستاذ اأنور اجلندي: »لقد كان للب�سرية اأن تتقدم وترقى يف جمال 

الفكر والعقل بعد اأن جندتها ر�سالت الأديان واألقت اإليها في�سا من املفاهيم 

الأ�سيلة والعلوم امل�ستيقنة امل�سدر، ومل يكن لها اأن ترتد ناك�سة على اأعقابها 

مرة اأخرى لتجدد هذا الراث ال�سال امل�سل  الذي جتاوزته باملناهج العلمية 

.
)2(

بعد وحي الأديان «

الوهم  على  الإ�سالم  ق�سى  اأن  بعد  الو�سائل  هذا  اإىل  النا�ص  رجع  ف��اإذا 

واخلرافة والأ�سطورة، فاإن هذا يكون اإيذانا ب�سياع البحث العلمي القائم على 

الربهان والدليل والنظر يف ال�سنن الكونية الثابتة التي حر�ص النبي على بيان 

ثباتها يف اأ�سد الظروف ونفي اخلرافة التي تق�سي بعدم ثباتها حماباة ملوت 

اأحد اأو حلياته، وذلك حينما ك�سفت ال�سم�ص يوم وفاة اإبراهيم ابن النبي ] 

فقال النا�ص: ك�سفت ال�سم�ص لوفاة اإبراهيم فقال النبي ]  م�سححا هذا 

حلياته  اأو  اأحد  ملوت  ينك�سفان  ل  والقمر  »ال�سم�ص  اخلاطئ:  الفهم 

.
)3(

ف�سلوا« راأيتموهما  فاإذا  اهلل  اآيات  من  اآيتان  ولكنهما 

ومن هذا احلدث نرى كيف حر�ص الإ�سالم على حترير العقل من الوهم 

واخلرافة و�سائر املعوقات التي حتجبه عن التفاعل مع الكون وجتعل الإن�سان 

والدجل،  اخلرافة  اأهل  من  تعليماته  يتلقى  جامدا  ذليال  قابعا  يجل�ص 

ومما ل �سك فيه اأن هذا الأمر كفيل بواأد عملية البحث العلمي وبوار املعارف 

ال�سحيحة.

1- �سورة العنكبوت اآية )20( .

2- اأخطاء املنهج العلمي الوافد  / اأ�ستاذ اأنور اجلندي – �س�197.

3- اأخرجه البخاري – كتاب الك�سوف – باب ل تنك�سف ال�سم�ص ملوت اأحد ول حلياته   فتح الباري 

ج�2 �س�633 .
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غيبيات منهىٌّ عن اخلو�ص فيها توفرياً لوقت الباحث وجهده:

اأول: البحث عن حقيقة الذات الإلهية:

اإذا كان من البدهيات التي ل يختلف عليها اأهل العقل والعلم: اأن املقيد ل 

يدرك كنه املطلق ول يحيط بحقيقته، فاإن هذا يتطلب من الباحث األ ي�سيع 

وقته يف حماولت البحث يف حقيقة الذات العلية: ذات اهلل �سبحانه وتعاىل، 

فحقيقتها فوق طاقة اأدوات املعرفة يف الإن�سان، تلك الأدوات املح�سورة يف 

وتعاىل  تبارك  الرب  ذات  عن  الكالم  فاإن  ثم  ومن  واملكان.  الزمان  نطاق 

معناه »تقرير حرمة التفكري فيها، وحماولة اإدراك كنهها ومعرفة حقيقتها، 

ملا ثبت �سرعا من النهي عن ذلك، ول�ستحالة اإدراك ذات اهلل تعاىل عقال، 

 
)1(

ٿٿ} ٺ        } �سبحانه  نف�سه  و�سف  كما  تعاىل  اهلل  لأن 

.
)2(

وقال {ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ}

فهو �سبحانه ل تدركه الأب�سار ول تكتنه كنهه العقول.اإن مدى ما ت�سل 

اإليه العقول وتدركها من الأ�سياء هو ما كان من جن�ص املادة املحيطة بها، 

والرب تبارك وتعاىل لي�ص منها، لأن املادة �سيء معلوم التكوين واهلل لي�ص 

كمثله �سيء. واملادة املعروفة لدى الإن�سان هو اخلالق لها �سبحانه وتعاىل، 

واخلالق ل يكون جزءا من خملوقه كما ل يكون �سبيها له بحال من الأحوال، 

فذات اهلل تعاىل ذات مقد�سة ل ت�سبه الذوات، واأنها مو�سوفة ب�سفات عليا 

لت�سبه ال�سفات، فمن �سبه ذات اهلل تعاىل بذات املخلوقني اأو ادعى اإدراك 

كنهها ومعرفة حقيقتها اأو تكلم فيها مبا ل علم له من كتاب اهلل و�سنة ر�سوله 

.
)3(

] فقد كفر واأ�سرك«

فيه وهو مل يقف على  الأمر ويقحم عقله  اإىل هذا  الباحث  يتطلع  وكيف 

حقيقة نف�سه وروحه التي هي اأقرب الأ�سياء اإليه؟! ولقد قرر القراآن الكرمي 

1-  �سورة ال�سورى اآية )11( .

2 - �سورة الإخال�ص )4( .

3- عقيدة املوؤمن – اأبو بكر اجلزائري �س�1.9 – 11. 
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ې   ۉ   ۉ   ۅ   {ۅ   تعاىل  فقال  الأم��ر  هذا  اإدراك  عن  الإن�سان  عجز 

ٹ   ٹ    ٹ    {ٿ   تعاىل  وقال   ،
)1(

ى} ى       ې    ې     ې  
.

)2(

ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ}
طائل  ل  بحث  ومعاناة  باب  ولوج  من  الإن�سان  الإ�سالم  اأراح  وبهذا 

اإل املعاناة والتعب والرجوع بال�سالل، ويف املقابل وجهه  من اخلو�ص فيه 

يقول  اهلل،  اآي��ات  يف  البحث  وهو  فيه،  ويثمر  ي�ستطيعه  ال��ذي  املجال  اإىل 

وعظمته  اهلل  ج��الل  يف  »الفكر  اهلل  رحمه  ال��غ��زايل  حامد  ب��و  اأ الإم��ام 

مقامان:  وفيه  وكربيائه 

املقام الأعلى: الفكر يف ذاته و�سفاته ومعاين اأ�سمائه وهذا مما منع منه.. 

ثم يقول »وملا كان النظر يف ذات اهلل و�سفاته خطرا من هذا الوجه اقت�سى 

اإىل  نعدل  لكنا  فيه،  الفكر  ملجاري  يتعر�ص  األ  اخللق  و�سالح  ال�سرع  اأدب 

وبدائع  �سنعه  وعجائب  قدره  اأفعاله وجماري  النظر يف  وهو  الثاين:  املقام 

، ويقول يف 
)3(

اأمره يف خلقه فاإنها تدل على جالله وكربيائه وتقد�سه وتعاليه«

املق�سد الأ�سنى »ومن اأين للقوى الب�سرية يف �سفات الربوبية �سبيل البحث 

.
)4(

والفح�ص والتفتي�ص واأنى تطيق نور ال�سم�ص اأب�سار اخلفافي�ص«

النظرة الو�سطية للباحث امل�سلم يف ق�سية البحث يف ذات اهلل �سبحانه:

الباحث امل�سلم عارف بحدود عقله ومبقدار طاقاته، ومن ثم فهو ل يخو�ص 

فيما نهي عنهفقد ورد عن ر�سول اهلل ] اأنه قال: » تفكروا يف خلق اهلل ول 

.
)5(

تفكروا يف ذات اهلل فتهلكوا«

1- �سورة طه اآية )110( .

2 - �سورة الأنعام اآية )1.3( .

3- اإحياء علوم الدين – اأبو حامد الغزايل ج�4 �س�434.

4- املق�سد الأ�سنى �سرح اأ�سماء اهلل احل�سنى �س�2 .

5- اجلامع ال�سغري لل�سيوطي ج�1 �س�132 وقد ورد هذا احلديث بلفظ اآخر عن ابن عبا�ص ر�سي اهلل 

عنهما قال ر�سول اهلل ]: » تفكروا يف اخللق ول تفكروا يف اخلالق فاإنكم ل تقدروه قدره«.
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وهذا املنهج لي�ص بامل�ستحدث يف الإ�سالم بل هو منهج الأنبياء جميعا عليهم 

ال�سالة وال�سالم ومنهج ال�سلف ال�سالح ر�سوان اهلل عليهم اأجمعني. 

فمع الأنبياء جند كليم اهلل مو�سى عليه ال�سالم ملا �ساأله  عدو اهلل فرعون 

ڦ   ڦ   ڦ   قوله:{ڤ   ال��ق��راآن  علينا  ق�ص  كما  قائال  اهلل  ماهية  عن 

   قال مو�سى عليه ال�سالم: {   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ  چ      
)1(

ڦ}
چ     چ} )ال�سعراء: 24(.

 يقول الإمام الألو�سي – رحمه اهلل -: »  وملا كان ال�سوؤال عن احلقيقة مما 

ل يليق بجنابه جل وعال قال عليه ال�سالم عادل عن جوابه اإىل ذكر �سفاته 

عز وجل على نهج الأ�سلوب احلكيم اإ�سارة اإىل تعذر بيان احلقيقة »قال رب 

ال�سموات والأر�ص وما بينهما اإن كنتم موقنني« اأي هو رب ال�سماوات والأر�ص 

بالأ�سياء  اأي  موقنني(  كنتم  )اإن  والعن�سريات  العنا�سر  من  بينهما  وما 

حمققني لها علمتم ذلك، اأو اإن كنتم موقنني ب�سيء من الأ�سياء فهذا اأوىل 

ال�سالم  �سماع جوابه عليه  قال فرعون عند  دليله.  واإنارة  بالإيقان لظهوره 

اأ�سراف قومه  اأن يعلق منه يف قلوب قومه �سيء )ملن حوله( من  خوفا من 

)األ ت�ستمعون( جوابه، يريد التعجب منه والزدراء بقائله، وكان ذلك لعدم 

عدول  )ق��ال(  عنها  امل�سوؤول  احلقيقة  فيه  يبني  مل  حيث  لل�سوؤال  مطابقته 

اإىل ما هو اأو�سح واأقرب اإعطاء ملن�سب الإر�ساد حقه ح�سب الإمكان لتعذر 

 .
)2(

الوقوف على احلقيقة كما �سمعت »ربكم ورب اآبائكم الأولني«

ال�سالم كان يجيب فرعون بلفت  اأن مو�سى عليه  فنجد من هذا احلوار 

اإىل  ينتقل  ثم  والأر�ص،  ال�سماوات  خلق  يف  اهلل  قدرة  دلئل  اإىل  نظره 

ما هو اأقرب من ال�سماوات والأر�ص وهو خلق النف�ص والآباء، ومل يتعر�ص 

للحديث عن حقيقة الذات الإلهية اإجابة ل�سوؤال فرعون لعدم القدرة على 

ذلك وعدم اخلو�ص فيما هو فوق طاقة الب�سر.

1- �سورة ال�سعراء اآية )23( .

2- روح املعاين ج�11 �س�1.7، 1.8 .
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وحول هذا املعنى يقول الإمام الفخر الرازي: » فما لي�ص مبمكن ي�ستحيل 

اأن يكون مركبا، فواجب الوجود لي�ص مبركب، واإذا مل يكن مركبا ا�ستحال 

اأنه ل ميكن تعريف ماهية  الق�سمان ثبت  باأجزائه، وملا بطل هذان  تعريفه 

تكون  وقد  تكون خفية  اللوازم قد  اإن  ثم  واآث��اره،  بلوازمه  اإل  الوجود  واجب 

جلية، ول يجوز تعريف املاهية باللوازم اخلفية، بل لبد من تعريفها باللوازم 

املح�سو�ص  العامل  هذا  هو  الوجود  واجب  ذات  ث��ار  اآ واأظهر  اجللية، 

وهو ال�سماوات والأر�ص وما بينهما، فقد ثبت اأنه ل جواب البتة لقول فرعون 

اأنه »رب ال�سماوات  )وما رب العاملني( اإل ما قال مو�سى عليه ال�سالم وهو 

 .
)1(

والأر�ص وما بينهما«

وعلى هذا النهج �سار علماء الإ�سالم وال�سلف ال�سالح ر�سوان اهلل عليهم 

فهذا ال�سبلي – رحمه اهلل – ي�ساأل عن اهلل تبارك وتعاىل فيقول: »هو اهلل 

الواحد املعروف قبل احلدود وقبل احلروف«.

وقيل ليحيى بن معاذ: اأخربين عن اهلل  فقال: اإله واحد. فقيل له: كيف 

هو،  فقال: ملك قادر. فقيل له: اأين هو  فقال: هو باملر�ساد. فقال ال�سائل: 

مل اأ�ساألك عن هذا. فقال: ما كان غري هذا كان �سفة املخلوق، فاأما �سفته 

فما اأخربتك به«.

اأحرى  فما  الق�سية،  هذه  من  وال�سلف  الأنبياء  موقف  هو  هذا  كان  واإذا 

الباحث امل�سلم اأن يقتدي بهم واأل يخو�ص فيما خا�ص فيه الكثري ممن جاءوا 

بعد ال�سدر الأول فيما �سمي بعلم الكالم، واأدخلوا على الإ�سالم من املباحث 

والآراء ما مل يكن من روح الإ�سالم ول من مبادئه، هذا العلم الدخيل الذي 

قال عنه الإمام ال�سافعي – رحمه اهلل تعاىل – لئن األقى اهلل عا�سيا اأحب 

اإيل من اأن األقاه متكلما«، والإمام مالك – رحمه اهلل - الذي جعل اخلو�ص 

فيه من قبيل البدع حينما �سئل عن معنى ال�ستواء يف قوله تعاىل )الرحمن 

به  والإمي��ان  جمهول  والكيف  معلوم  ال�ستواء  فقال:  ا�ستوى(  العر�ص  على 

واجب، وال�سوؤال عنه بدعة« .

1- مفاتيح الغيب – الفخر الرازي 23 / 114 .
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ويقول ال�سيخ �سيد �سابق – رحمه اهلل -: » ونحن نرى راأي العلماء واأئمة 

الدين الذين يذهبون اأن هذا من الدخيل على الإ�سالم ومن البدع الطارئة 

عنها،  يتنزهوا  اأن  امل�سلمني  على  يجب  التي  املنكرات  ومن  العقيدة  على 

اأن تتناول على هذا النحو، وهذا النوع من التفكري  فاإن ذات اهلل اأجل من 

مما نهينا عنه ومل يكلفنا اهلل به، لأنه خارج عن نطاق العقل املحدود وذات 

اهلل فوق الإدراك.... اإن ما كلفنا به اأن نعلم اأن اهلل موجود واأن له الأ�سماء 

احل�سنى وال�سفات العليا والكمال املطلق، وما وراء ذلك يجب الإم�ساك عنه 

.
)1(

ول يحل البحث فيه فالعلم به ل ينفع واجلهل به ل ي�سر«

وعلى الباحث امل�سلم اأن ي�ستفيد من جتارب ال�سابقني ومن ندمهم يف اآخر 

حياتهم على اخلو�ص يف هذا البحر اخل�سم الذي ل طائل من وراء اخلو�ص 

اأمره اإىل الوقوف واحلرية  – انتهى اآخر  – رحمه اهلل  فيه، فهذا الغزايل 

يف امل�سائل الكالمية ثم اأعر�ص عن تلك الطرق، واأقبل على اأحاديث ر�سول 

اأبو عبد اهلل  وهذا  على �سدره،  البخاري  الإمام  و�سحيح  فمات   [ اهلل 

حممد بن عمر الرازي الذي يقول عن خو�سه يف هذا البحر: 

   نه��اية اإق�دام العق�������ول عق���������ال         وغاية �سعي العاملني �س����������الل

   واأرواحنا يف وح�سة من ج�سوم�ن��ا         وحا�سل دنيانا اأذى ووب������������ال

   ومل ن�ستفد من بحثنا طول عمرنا         �سوى اأن جمعنا فيه قيل وقالوا

ثم يقول: لقد تاأملت الطرق الكالمية واملناهج الفل�سفية فما راأيتها ت�سفي 

 .
)2(

عليال ول تروي غليال، وراأيت اأقرب الطرق طريقة القراآن« 

ومن هنا كان على الباحث امل�سلم اأن يرك اخلو�ص فيما هو خارج نطاق 

عقله وما ل ي�ستطيع اإدراك كنهه.

1- العقائد الإ�سالمية – �سيد �سابق �س�72 .

2- �سرح العقيدة الطحاوية �س�2.8.
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ثانيا:البحث يف م�ساألة الق�ساء والقدر

معنى الق�ساء والقدر: 

َمَر ويف القراآن الكرمي { ڳ  
َ
 ق�سى  ق�ساء: حكم وف�سل، وق�سى اهلل: اأ

، والقدر: الق�ساء الذي يقدره 
)1(

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں} 
.

)2(

اهلل على عباده  )ج( اأقدار 

نظرة تاريخية لق�سية البحث يف الق�ساء والقدر: 

مع  ظهرت  التي  الأم��ور  من  والقدر  الق�ساء  م�ساألة   يف  البحث  يكن  مل  

ظهور الفرق الإ�سالمية يف ع�سر �سدر الإ�سالم، بل اإنها م�ساألة �سغلت العقل 

اليونان، وخا�ص فيها كذلك  اأمد بعيد، فخا�ص فيها فال�سفة  الب�سري منذ 

اأهل الكتاب من اليهود والن�سارى.  فنجد مثال من الفال�سفة من ذهب اإىل 

اأن الإن�سان لي�ست له حرية مطلقة بل هو مكبل ب�سال�سل واأغالل خفية من 

القدر، ومنهم من ذهب اإىل اأن حرية الإن�سان مطلقة ل تقيد بقيد فهو ميلك 

حرية الختيار يف �سوؤونه كلها. 

وكما انق�سم الفال�سفة يف امل�ساألة اإىل ق�سمني، فكذلك انق�سم اأهل الكتاب 

الإن�سان جمرب يف  باأن  القول  اإىل  اليهود  القراوؤون من  اإىل ق�سمني، فذهب 

اأفعاله، وذهب الربانيون اإىل القول باأن الإن�سان خمتار يف اأفعاله. 

اأما الن�سارى فقد اختلفوا يف امل�ساألة اأي�سا : فذهب فريق منهم اإىل القول 

بحرية الإرادة الإن�سانية، وذهب الفريق الآخر اإىل القول باأن الإن�سان جمرب 

، وهذا الختالف الذي اأ�ساب اليونان واأهل الكتاب  اأ�ساب عرب 
)3(

يف اأفعاله

اجلاهلية اأي�سا، فذهب فريق منهم اإىل القول اإن الإن�سان حر يف اختياره، 

وذهب الفريق الآخر اإىل القول اإن الإن�سان جمرب يف اأفعاله كلها. ومع هذا 

1- �سورة الإ�سراء اآية )23(.

2- املعجم الوجيز   �س�5.6  492.

3- ينظر / اإمياننا احلق بني النظر والدليل  - اإبراهيم النعمة – �ص  246 بت�سريف.
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الختالف الوا�سع فاإن الراأي ال�سائد عند هذه الطوائف كلها ب�سورة عامة 

 – عنهم  ت�سقط  العقيدة  ه��ذه  لأن  كلها  اأفعاله  يف  جمرب  الإن�سان  اأن  هو 

.
)1(

بزعمهم – تبعة التكاليف واأوزار اآثامهم

م�ساألة الق�ساء والقدر واملوقف الو�سطي للباحث امل�سلم:

موقف الباحث امل�سلم يف هذه امل�ساألة هو موقف الإ�سالم كما بينه لنا ر�سول 

اهلل ] وكما طبقه �سلف هذه الأمة املباركة امتثال لتوجيه ر�سول اهلل ]، 

فقد اأورد الرمذي يف �سننه احلديث الآتي » خرج علينا ر�سول اهلل ] ونحن 

ُفِقيَء يف وجنتيه  كاأمنا  احمر وجهه، حتى  القدر فغ�سب حتى  نتنازع يف 

َحبُّ الرمان فقال: اأفبهذا اأمرمت  اأم بهذا اأر�سلت اإليكم؟ اإمنا هلك من كان 

.
)2(

قبلكم حني تنازعوا يف هذا الأمر عزمت عليكم األ تنازعوا فيه«

كان  القدر  يف   [ اهلل  ر�سول  بعد  اخلو�ص  ب��داي��ات  ظهرت  ملا  ولهذا 

ال�سحابة ر�سوان اهلل عليهم يقفون موقفا �سديدا جتاه من يفعل ذلك حتى 

قال ابن عمر  ر�سي اهلل عنهما  ملن �ساأله عنهم » اإذا لقيت اأولئك فاأخربهم 

اأين منهم بريء واأنهم مني برءاء، والذي يحلف به عبد اهلل بن عمر لو كان 

لأحدهم مثل اأحد ذهبا فاأنفقه يف �سبيل اهلل ما قبله اهلل منه حتى يوؤمن 

.
)3(

بالقدر«

ومن بعد ال�سحابة �سار على نهجهم �سلف هذه الأمة واأئمة الدين، فقد 

وقفوا اأمام اخلو�ص يف هذه  امل�ساألة حتى قال الإمام مالك رحمه اهلل الكالم 

بلدنا يكرهونه وينهون عنه، نحو الكالم  اأهل  اأكرهه، ومل يزل  الدين  يف 

فيما  اإل  الكالم  اأحب  ول  ذلك،  �سبه  اأ ما  وكل  والقدر،  جهم  راأي  يف 

.
)4(

عمل« حتته 

1- املرجع ال�سابق �س�246، 247.

2- احلديث خرجه الرمذي ج4 �س�51.

3- تقريب فتح املجيد �س�433، 434.

4- جامع بيان العلم وف�سله – ابن عبد الرب – ج�2 �س�9 .
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واأنى للعقول الب�سرية اأن تخو�ص يف هذا البحر الذي هو » �سر اهلل تعاىل 

والنظر  والتعمق  مر�سل،  نبي  ول  مقرب،  ملك  ذلك  على  يطلع  خلقهلم  يف 

ف��احل��ذر كل  الطغيان،  و�سلم احل��رم��ان ودرج���ة  يف ذل��ك ذري��ع��ة اخل���ذلن 

احلذر من ذلك، نظرا وفكرا وو�سو�سة، فاإن اهلل تعاىل طوى علم القدر عن 

وئ  وئ    ۇئ  ۇئ  ۆئ   اأنامه ونهاهم عن مرامهكما قال تعاىل يف كتابه { 

 فمن �ساأل مل فعل  فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب 
)1(

ۆئ} 
كان من الكافرين«. 

ثم اإن الباحث امل�سلم ل يقلد اأهل ال�سرك يف اأبحاثهم القائمة على الظن، 

والتي ما اأنزل اهلل بها من �سلطان، اإذ يقول اهلل �سبحانه وتعاىل يف �ساأنهم: 

ڤڤ    ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ    ٺ      ٺ   {ٺ  

ڦ  ڦ       ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  

.
)2(

چ  چڇ  ڇ    ڇ  ڇ       ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ}

والفكر  الو�سطية  بالنظرة  امللتزم  امل�سلم  الباحث  اأن  يت�سح  �سبق،  ومما 

الو�سطي يلتزم عقيدة الإميان بالق�ساء والقدر ولكنه يرك اخلو�ص فيه.  

يقول ال�سيخ �سيد �سابق رحمه اهلل:« ويكون الإميان بالقدر جزءا من عقيدة 

امل�سلم ولي�ص فيه معنى الإجبار،  قال اخلطابي: قد يح�سب كثري من النا�ص 

وق�ساه،  قدره  ما  على  العبد  �سبحانه  اهلل  اإجبار  والقدر  الق�ساء  معنى  اأن 

ولي�ص الأمر كما يتوهمون، واإمنا معناه الإخبار عن قدمي علم اهلل �سبحانه 

لها  وخلقه  تعاىل  منه  تقدير  عن  و�سدورها  العبد  اكت�سابات  من  يكون  مبا 

.
)3(

خريها و�سرها«

اأن يخو�ص فيما ل يرتب عليه عملكما ذكرنا  امل�سلم  للباحث  ول ينبغي 

1- �سورة الأنبياء اآية: 23.

2- �سورة الأنعام اآية )148( .

3- العقائد الإ�سالمية –  ال�سيخ �سيد �سابق - �ص 96 .
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اإل فيما  الكالم  اأحب  » ول  – ر�سي اهلل عنه -:  الإم��ام مالك  من كالم  

 
)1(

حتته عمل«

فهذه هي النظرة  الو�سطية التي ينبغي اأن يلتزم بها الباحث امل�سلم جتاه 

هذه العقيدة الإ�سالمية ال�سامية.

ثالثا: البحث عن وقت ال�ساعة

ال�ساعة تطلق يف عرف ال�سرع على يوم القيامة، وعلم وقتها �سيء ا�ستاأثر 

اإليه  اخللق  اأح��ب  اأح��دا من خلقه، حتى  عليه  يطلع  ومل  ب��ه،  وج��ل  عز  اهلل 

ور�سوله اإىل العاملني حممد ]، قال اهلل عز وجل:{ ىئ  ىئ  ىئ  ی  

 .
)2(

ی   ی  ی  جئ  حئ   مئ          ىئ  يئ     جب  حب}
ويف حديث جربيل امل�سهور والذي �ساأل فيه النبي – ] – عن وقت ال�ساعة 

فقال له النبي – ] -: » ما امل�سوؤول عنها باأعلم من ال�سائل«.

م�سوؤول  واأي  �سائل  اأي  علم  – ونفيه   [ – النبي  رد  هو  كان هذا  واإذا 

عنها اإىل قيام ال�ساعة فالأحرى بامل�سلمب�سفة عامة والباحث امل�سلم ب�سفة 

جتاه  عليه  يجب  وال��ذي  عنه  حجب  فيما  بالبحث  نف�سه  يتعب  األ  خا�سة، 

ال�ساعة اأن ي�ستعد لها بالعمل ال�سالح،  فهي اآتية ل حمالة  قال اهلل تعاىل: 

.
)3(

{ٿ  ٿ  ٿ   ٹ   ٹ}

وقت ال�ساعة والبحث ال�سال :

لقد ح�سم اهلل عز وجل اأمر اخلو�ص والبحث عن ال�ساعة فقال �سبحانه 

{وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ  ی  ی    ی     یجئ  

حئ    مئ  ىئ  يئجب  حب  خب  مب  ىبيب  جت  حت       خت   متىت  يت  جث   
1- جامع بيان العلم وف�سله – ج�2 �س�95

2- �سورة النازعات اآية )18.، 181 

3- �سورة طه اآية: 15
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.
)1(

مث  ىث  يث  حج  مج      جح  مح    جخ}
وبالرغم من ذلك، جند اأن بع�ص النا�ص قدميا وحديثا حاولوا اأن يخو�سوا 

يف ميدان البحث عنها ظنا منهم اأنه ميكنهم اأن يتو�سلوا اإىل وقتها واأتعبوا 

اأنف�سهم يف مبحث ل قدرة لهم عليه.

ومن املالحظ اأن هوؤلء الأدعياء رددوا كالما ل حجة لهم فيه ول برهان 

لهم عليه، مثال كان اليهود يقولون: اإن الدنيا �سبعة اآلف �سنة، وادعوا كذلك 

كذبا بدون برهان  اأن النار لن مت�سهم اإل اأياما معدودة. قال اهلل تعاىل: 

{ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  

.
)2(

ک  ک  کگ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ}
ومن هوؤلء النا�ص كذلك من حاول اأن يرتكز يف ادعائه على بع�ص الآيات 

القراآنية، اأو على ما اأ�سموه: �سر العدد  ت�سعة ع�سر )19(، وكان من هوؤلء 

طائفة البهائية وبيان ذلك ما يلي: 

ڎ   {ڎ   جهنم  و�سف  يف  تعاىل  قوله  يف  املذكور   )19( العدد  اأول: 

 حيث زعموا اأن له �سرا حاولوا اأن يثبتوه بح�سر احلروف املوجودة 
)3(

ڈ}
الكلمات،  اأو يف بع�ص  اأو يف فواحتها من احلروف املقطعة  ال�سور  يف بع�ص 

الأبجدية  يف  اليهودي  النظام  على  باأرقام  احلروف  عن  التعوي�ص  وبطرق 

حددوا- على حد زعمهم– وقت قيام ال�ساعة. 

وقد رد عليهم العلماء وبينوا اأن هذا الكالم باطل من وجوه منها: 

فلماذا  والأل��ف وغريها  واملائة  كالع�سرة  اأخ��رى  اأع��داد  فيه  القراآن  اأن   -

اختاروا هذا العدد بالذات؟!

1- �سورة الأعراف اآية 187 

2- �سورة البقرة اآية 8. 

3 - �سورة املدثر اآية: 30
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- واأنهم مل يتبعوا املنهج  العلمي عند ح�سر احلروف فاأ�سقطوا بع�سها 

ليتم لهم ما يريدون كما ك�سف عن ذلك املتتبعون للح�سر الذي اأعلنوه.

- واأن اأية جمموعة كبرية من الأعداد ميكن التو�سل منها اإىل جمموعات 

العدد »19«  اأن يكون  الأع��داد ولي�ص �سرطا  اأي عدد من  الق�سمة على  تقبل 

.
)1(

وذلك من البديهيات عند علماء الريا�سة 

كما زعموا اأن اليهود اأخربوا النبي ] باأن حروف )اأمل( تدل على عدد 

ال�سنوات التي تعي�سها دعوته ومل ينكر عليهم ذلك، وهذا خرب مد�سو�ص لي�ص 

.
)2(

له �سند يعتمد عليه

ثانيا: حاول اأدعياء معرفة وقت ال�ساعة ال�ستدلل على ذلك ببع�ص الآيات 

القراآنية مثل قوله تعاىل:  { وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ  

ی  ی    ی     یجئ  حئ    مئ  ىئ  يئجب  حب  خب  مب  ىبيب  جت  حت       خت   متىت  
، فقالوا يف تقرير حجتهم 

)3(

يت  جث   مث  ىث  يث  حج  مج      جح  مح    جخ }
من الآية: اإن قوله تعاىل {  حج  مج      جح  مح    جخ} يفيد اأن بع�سا قليال 

من النا�ص يعلمون موعد ال�ساعة وهم من هذا القليل.

الإميان  على  من�سب  النا�ص  اأك��رث  عن  العلم  نفي  ب��اأن:  عليهم  وي��رد 

تاأتي  ول  ثقيلة  وباأنها  بها  اهلل  علم  اخت�سا�ص  من  الآي��ة  يف  �سبق  مبا 

يف  املقررة  احلقيقة  هذه  يجهلون  الكافرون،  النا�سوهم  فاأكرث  بغتة،  اإل 

ال�ساعة  مبوعد  جاهلون  النا�ص  اأكرث  اأن  من  فهموه  ملا  معنى  ول  الآي��ة، 

الكرمي  والقراآن  ت�سارب  واآخرها  الآية  لأول  فهمهم  ففي  يعلمه،  والقليل 

لأنه  �ساقط،  به  فال�ستدلل  هذا،  فهمهم  احتمال  ومع  ذلك.  عن  منزه 

اإليه  تطرق  اإذا  الدليل  اأن  ومعلوم  لها،  املتعني  الوحيد  الفهم  هو  لي�ص 

ال�ستدلل. به  �سقط  الحتمال 

1- بيان للنا�ص ج�2 �س�131، 132

2- املرجع ال�سابق ج�2 �س�131، 132 

3- �سورة الأعراف اآية 187
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والآية تدل �سراحة على نفي علم اأحد بال�ساعة اأي بوقت حدوثها، فذلك 

من اخت�سا�ص اهلل وحده وذلك وا�سح يف ق�سر علمها عليه �سبحانه باأكرث 

] بذلك، فالبد من توافق  تاأتي بغتة ويف علم النبي  اأنها  اأ�سلوب ويف  من 

اآخر الآية مع هذه املقررات ال�سريحة فيها، ونفي علم اأحد مبوعدها ي�ستوي 

 .
)1(

فيه القليل والكثري من النا�ص

يف  وهم  الآي��ة،  هذه  غري  القراآن  من  باآيات  اأباطيلهم  على  ا�ستدلوا  وقد 

حقيقة الأمر يجرون وراء ال�سبه الواهية التي يحاولون بها اإثبات ما يدعون 

من اأكاذيب، ولو كانوا �سادقني يف بحثهم لتبعوا املحكم من الآيات القراآنية، 

قال تعاىل { ٱ  ٻ    ٻ  ٻٻ  پ  پ   پ  پ  ڀڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  

 .
)2(

ٺ  ٺ}

الباحث امل�سلم والت�سور الو�سطي يف م�ساألة البحث عن وقت ال�ساعة:

وكل  بل  اهلل،  اإىل  الدعوة  لأم��ر  يت�سدى  من  كل  وكذلك  امل�سلم  الباحث 

ويتاأدب   [ اأن يتخلق بخلق ر�سول اهلل  اإمكانيات عقله عليه  باحث يحرم 

قال  كما  ال�ساعة  وقت  عن   [ اهلل  ر�سول  امل�سركون  �ساأل  باآدابه، فقد 

.
)3(

{وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ} �سبحانه 

»والر�سول ] ب�سر ل يدعي علم الغيب ماأمور اأن يكل الغيب اإىل �ساحبه، 

خارج  �سيئا  يدري  ل  ب�سر  واأن��ه  الألوهية،  خ�سائ�ص  من  اأنها  يعلمهم  واأن 

اإليه ما ي�ساء:{  ۈئ  ېئ   ب�سريته ول يتعدى حدودها، اإمنا يعلمه ربه ويوحي 

ی}، فهو �سبحانه خمت�ص بعلمها، وهو  ی      ی     ی   ىئ   ىئىئ   ېئ   ېئ  
ل يك�سف عنها اإل يف حينها، ول يك�سف غريه عنها، ثم يلفتهم عن ال�سوؤال 

بهولها  ال�سعور  واإىل  وحقيقتها  بطبيعتها  الهتمام  اإىل  موعدها  عن  هكذا 

لتثقل يف  واإنها  األ  لثقيل،  واإن عبئها  األ  لعظيم  اأمرها  واإن  األ  و�سخامتها، 

1- بيان للنا�ص ج� 2 �س�132، 133 

2- �سورة الأحزاب اآية 63 

3- �سورة الأعراف اآية 187 
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ال�سماوات والأر�سني وهي بعد ذلك ل تاأتي اإل بغتة والغافلون عنها غافلون 

{حئ    مئ  ىئ  يئجب  حب  خب  مب  ىب}.

تاأتي بغتة  اأن  للتهيوؤ لها، وال�ستعداد قبل  اأن ين�سرف الهتمام   فالأوىل 

.
)1(

فال ينفع معها احلذر«

وعن اأن�ص – ر�سي اهلل عنه – اأن اأعرابيا قال لر�سول اهلل ]: متى ال�ساعة  

.
)2(

فقال: ما اأعددت لها  قال حب اهلل ور�سوله . قال اأنت مع من اأحببت«

فاملالحظ اأن ر�سول اهلل ] لفت نظر الرجل اإىل الن�سغال بالعمل النافع 

وترك مال ينفع وهذا ما ينبغي اأن يكون عليه كل م�سلم بل وكل باحث جاد 

يحرم وقته وجهده، اإذ »ملا كان ينبني على ظهور اأماراتها احلذر منها ومن 

اأخربه  عندها،  اهلل  اإىل  والرجوع  اأماراتها  من  التي هي  الأفعال  الوقوع يف 

بذلك ثم ختم عليه ال�سالم ذلك احلديث – اأي حديث جربيل عليه ال�سالم– 

بتعريفه عمر اأن جربيل اأتاهم ليعلمهم دينهم، ف�سح اإذًا اأن من جملة دينهم 

زمان  علم  اأعني  به،  العلم  يجب  ل  مما  اأنه  ال�ساعة  عن  ال�سوؤال  ف�سل  يف 

.
)3(

اإتيانها، فلينتبه لهذا املعنى يف احلديث وفائدة �سوؤاله عنها«

                             رابعا: البحث عن حقيقة الروح 

الإن�سان  ميلك  ل  بعلمه،  اهلل  ا�ستاأثر  ال��ذي  اهلل  اأ���س��رار  من  �سر  ال��روح 

الإن�سان،  من  قربه  من  بالرغم  ال�سر  هذا  حقيقة  اإىل  التو�سل  اإمكانيات 

فلحكمة يعلمها اهلل �سبحانه مل يعط لالإن�سان القدرات التي تو�سله للتعرف 

على حقيقة هذا ال�سر، فكل ما يعرفه الإن�سان عن الروح اأنها حتل يف اجل�سم 

واحلب  والختيار  والإرادة  والتفكري  والإدراك  الوعي  ويظهر  احلياة  فتكون 

اإىل مادة هامدة جامدة ك�سائر  والبغ�ص، واإذا فارقت الروح البدن، حتول 

1- الظالل – ال�سيخ �سيد قطب – ج�3 �س�14.9.

2- �سحيح م�سلم ب�سرح النووي – ج8 �ص 435 كتاب الرب وال�سلة / باب املرء مع من اأحب. 

3- املوافقات – لالإمام ال�ساطبي – ج�1 �س�18.

50



املواد قال تعاىل:{وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  

.
)1(

ىئ  ىئ  ی}
ب�  امل��راد  »اإن  القول  على  اإمن��ا  املو�سوع   ه��ذا  يف  الآي��ة  بهذه  وال�ستدلل 

)الروح( يف الآية الكرمية هو روح الإن�سان، وهو الراجح لدى املف�سرين واإن 

كانت هناك اأقوال اأخرى: اأن املراد هو جربيل بو�سفه الروح الأمني. 

، ومما يوؤيد القول باأن املراد بالروح يف 
)2(

 وقيل املراد بالروح : القراآن «

الآية هي التي يحيا بها الإن�سان ما جاء يف تف�سري اجلاللني حول هذه الآية  

»وي�ساألونك« اأي اليهود » عن الروح« التي يحيا بها البدن » قل« لهم » الروح 

من اأمر ربي«  اأي علمه ل تعلمونه، » وما اأوتيتم من العلم اإل قليال« بالن�سبة 

.
)3(

اإىل علمه تعاىل«

وقال الإمام الفخر الرازي – رحمه اهلل – » للمف�سرين يف الروح املذكورة 

.
)4(

يف هذه الآية اأقوال اأظهرها اأن املراد منه الروح الذي هو �سبب احلياة«

املتكلمون والبحث عن حقيقة الروح:

اأقحم املتكلمون العقل الب�سري يف هذا املبحث وت�ساربت اأقوالهم،  وكان 

الأوىل بهم اأن يقفوا عند حدود ما بني اهلل عز وجل يف قوله: { ۆئ  ۆئ  ۈئ  

ۈئ  ېئ } وقد ذكر الإمام الأ�سعري اختالفا طويال للمتكلمني حتت عنوان 
واختلف   « – اهلل  – رحمه  وق��ال  واحل��ي��اة«  والنف�ص  ال��روح  يف  »قولهم 

اأو غريها   وهل  الروح والنف�ص واحلياة، وهل الروح هي احلياة  النا�ص يف 

.
)5(

الروح ج�سم اأم ل «

1- �سورة الإ�سراء اآية 85 .

2- العقل والعلم يف القراآن الكرمي �س�185 .

3- تف�سري اجلاللني / لالإمامني املحلي وال�سيوطي �س�382.

4- مفاتيح الغيب / الإمام الفخر الرازي – ج�1. �س�175.

5- مقالت الإ�سالميني – لالإمام الأ�سعري – ج�2�س�28 .
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ويقول الإمام الرازي » وال�سوؤال عن الروح يقع على وجوه كثرية: 

اأحدها: اأن يقال: ماهية الروح اأهو متحيز،  اأو حال يف املتحيز،  اأو موجود 

غري متحيز ول حال يف املتحيز.

ثانيها: اأن يقال الروح قدمية اأو حديثة. 

ثالثها: اأن يقال: الأرواح هل تبقى بعد موت الأج�سام اأو تفنى .

)1(

رابعها: اأن يقال: ما حقيقة �سعادة الأرواح و�سقاوتها . 

وجاء كذلك يف �سرح العقيدة الطحاوية: » واختلف يف الروح: ما هي  فقيل: 

وقيل  عر�ص   اأم  اأجوهر  ال��روح  ما  ندري  ل  وقيل  عر�ص،  وقيل  ج�سم،  هي 

ال�سايف  الدم  وقيل هي  الأربع،  الطبائع  اعتدال  اأكرث من  �سيئا  الروح  لي�ص 

اخلال�ص من الكدرة  والعفونات، وقيل: هي احلرارة الغريزية وهي احلياة، 

الن�سيم  هي  النف�ص  وقيل    ... كله  العامل  يف  منبث  ب�سيط  جوهر  هو  وقيل 

.
)2(

الداخل واخلارج بالتنف�ص وقيل غري ذلك«

الروح  ح��ول  املتكلمون  فيها  خا�ص  التي  واملباحث  الأق���وال  ه��ذه  وبعد 

وحقيقتهافهل عادوا من وراء ذلك بفائدة عملية تذكر  ! اإن ت�ستت الفكر يف 

هذه املباحث العقيمة التي ل يرتب عليها عمل ل تعود على الأمة اإل باإ�ساعة 

الوقت واجلهد، ومن املعلوم اأن ما ل يرتب عليه عمل ل يجوز اخلو�ص فيه 

�سرعا.

الباحث امل�سلم والنظرة الو�سطية جتاه البحث يف حقيقة الروح:

�سر احلياة  الإ�سرار، وكذلك  وراء قالع من  الروح حمتجب  �سر  اإذا كان 

يف بدننا، فمن اخلري لنا اأن ن�ستقبل حقيقتنا الإن�سانية كما هي،  فما ات�سل 

بالعقل �سقلناه مبا ينا�سبه، وما ات�سل باجل�سد تعهدناه مبا يتطلبه من زاد 

وعافية. 

1- مفاتيح الغيب – ج�1. �س�177.

2- �سرح العقيدة الطحاوية �س�392 باخت�سار .
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تعرف  عن  بعيدا  فلنبحث  الإن�ساين  الكيان  يف  البحث  ا�ستهوانا  ورمب��ا 

كنه  الروح، فاإن البحث يف ذلك الجتاه عدمي اجلدوى، وقد جربنا اأن تتبع 

.
)1(

اخلوا�ص والأعرا�ص اأجدى من الغو�ص وراء الذات نف�سها

والباحث امل�سلم متاأدب جتاه هذه الق�سايا باأدب ر�سول اهلل ] وقد كان 

البحث  اإىل  الباحث  نظر  فيلفت  الغيبية  الق�سايا  هذه  يف  لأ�سئلة  يتعر�ص 

عما يرتب عليه عمل مفيد، وهذا هو ذاته املنهج القراآين الأقوم،  فقد كان 

يجيب النا�ص عما هم يف حاجة اإليه، وما ي�ستطيع اإدراكهم الب�سري بلوغه 

ومعرفته، فال يبدد الطاقة العقلية التي وهبها اهلل تعاىل لهم فيما ل ينتج 

به،  و�سائله وحتيط  الذي متلك  يبدد قدراتها يف غري جمالها  ول  يثمر  ول 

ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    القراآين {  كان اجلواب  الروح  �ساألوا عن  ملا  ولذلك 

ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی }. يقول �سيد قطب: » ولي�ص يف هذا حجر على 
العقل الب�سري اأن يعمل، ولكن فيه توجيها لهذا العقل اأن يعمل يف حدوده ويف 

جماله الذي يدركه فال جدوى من اخلبط يف التيه، ومن اإنفاق الطاقة فيما 

ل ميلك اإدراكه، ولقد اأبدع الإن�سان يف هذه الأر�ص ولكنه وقف ح�سريا اأمام 

ذلك ال�سر اللطيف – الروح – ل يدري ما هو ول كيف جاء ول كيف يذهب 

.
)2(

ول اأين يكون اإل ما يخرب به العليم اخلبري يف التن�زيل«

1- ينظر / ركائز الإميان بني العقل والقلب – ال�سيخ حممد الغزايل – �س�7. باخت�سار  وت�سريف 

2- ينظر / يف ظالل القراآن ج�4 �س�2249.
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املبحث الثاين

اأول: ترك البحث فيما �سكت عنه ال�سارع من ت�سريعات

–:« كل م�ساألة ل ينبني عليها عمل  – رحمه اهلل  يقول الإمام ال�ساطبي 

واأعني  �سرعي،  دليل  ا�ستح�سانه  على  يدل  مل  فيما  خو�ص  فيها  فاخلو�ص 

بالعمل عمل القلب وعمل اجلوارح من حيث هو مطلوب �سرعا والدليل على 

يفيد عمال مكلفا  ل  يعر�ص عما  ال�سارع  راأينا  فاإنا  ال�سريعة  ا�ستقراء  ذلك 

.
)1(

به«

ويقول الإمام  ح�سن البنا – رحمه اهلل -: » وكل م�ساألة ل ينبني عليها عمل 

فاخلو�ص فيها من التكلف الذي نهينا عنه �سرعا، ومن ذلك كرثة التفريعات 

التي  الكرمية  القراآنية  الآي��ات  معاين  يف  واخلو�ص  تقع،  مل  التي  لالإحكام 

العلم بعد، والكالم يف املفا�سلة بني الأ�سحاب ر�سوان اهلل  اإليها  مل ي�سل 

عليهم وما �سجر بينهم من خالف، ولكل منهم ف�سل �سحبته وجزاء نيته، 

.
)2(

ويف التاأويل مندوحة«

اهلل �سبحانه هو اخلالق و امل�سرع لعباده، ومن ثم فهو ي�سرع لعباده ما يكون 

، ومن 
)3(

به �سالح اأمرهم، قال تعاىل { ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ}

ثم جعل لبيان الأحكام وقتا حمددا، ينزل فيه ت�سريعه دون �سهو ول ن�سيان، 

.
)4(

قال تعاىل {   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ}

لتتم  خللقه،  اهلل  ارت�ساه  معني  نظام  على  يتم  القراآن  نزول  كان  ولقد   

تربيتهم بالطريقة التي اأرادها �سبحانه، وكان اأدب ال�سوؤال والبحث من اأهم 

اأمة على منهج عقلي  الكرمي جاء لريبي  فالقراآن  القراآن عليه،  يربيهم  ما 

1- املوافقات /الإمام ال�ساطبي – ج�1�س�2.

2- فهم الإ�سالم يف ظالل الأ�سول الع�سرين  / جمعة اأحمد اأمني �س�149 طبعة دار الدعوة 

3- �سورة امللك اآية  14

4- �سورة طه  اآية: 52
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البحث وحدوده، وما دام اهلل هو  اأدب  امل�سلمني  وخلقي، ومن ثم فهو يعلم 

امل�سرع لعباده،  وهو وحده �سبحانه العامل بالغيب، فمن الأدب اإذًا اأن يرك 

اأرادها  التي  احلدود  عند  يقفوا  واأن  �سره،  اأو  الغيب  هذا  ك�سف  له  العباد 

وراء  واجل��ري  الن�سو�ص  بتن�سي�ص  اأنف�سهم  على  ي�سددوا  واأل  �سبحانه، 

الحتمالت والفرو�ص، وكذلك يجرون وراء الغيب يحاولون الك�سف عما مل 

يك�سف اهلل عنه  وما هم ببالغيه، ومن رحمة اهلل بعباده اأنه ي�سرع لهم بعلمه 

تدركه طبيعتهم،  ما  الغيب  لهم من  ويك�سف  مع طاقتهم،  يتنا�سب  ما  بهم 

وهناك اأمور تركها اهلل جمملة اأو جمهلة ول �سري على النا�ص يف تركها هكذا 

القراآن قد  النبوة وفرة تنزل  – يف عهد  ال�سوؤال  اأراده��ا اهلل - ولكن  كما 

يجعل الإجابة عنها متعينة فت�سوء بع�سهم وت�سق عليهم كلهم وعلى من يجيء 

بعدهم. لذلك نهى اهلل الذين اآمنوا اأن ي�ساألوا عن اأ�سياء ي�سووؤهم الك�سف 

حياة  يف  الوحي  فرة  يف  �ساألوا  اإذا  عنها  �سيجابون  باأنهم  واأنذرهم  عنها، 

النبي ] و�سترتب عليهم تكاليف عفا اهلل عنها فركها ومل يفر�سها.  ثم 

�سرب لهم املثل مبن كانوا قبلهم – من اأهل الكتاب – ممن كانوا ي�سددون 

على اأنف�سهم بال�سوؤال عن التكاليف والأحكام، فلما كتبها اهلل عليهم كفروا 

بها ومل يوؤدوها، ولو �سكتوا واأخذوا الأمور بالي�سر الذي �ساءه اهلل لعباده،  ما 

.
)1(

�سدد عليهم وما احتملوا تبعة التق�سري والكفران

ڭ    ڭ   ڭ   ڭ    ۓ   ۓ   ے   وتعاىل:{ے   �سبحانه  اهلل  فقال 

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېې  ې  ې  
ويف   ،

)2(

ۆئ} ۇئ   ۇئ   وئ   وئ   ەئ   ەئ   ائ   ائ    ى   ى  
احلديث عن اأبي هريرة – ر�سي اهلل عنه – اأن ر�سول اهلل ] قال: » اإن اهلل 

اأ�سياء  حد حدودا فال تعتدوها، وفر�ص فرائ�ص فال ت�سيعوها، وحرم 

1- يف ظالل القراآن ج�2 �س�986 باخت�سار وت�سريف 

2- �سورة املائدة اآية 1.1، 1.2 
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اأ�سياء من غري ن�سيان من ربكم، ولكن رحمة منه  تنتهكوها، وترك  فال 

.
)1(

لكم فاقبلوها ول تبحثوا عنها«

ففي هذا احلديث ال�سريف نهي عن البحث فيما �سكت عنه ال�سارع واأن 

هذا من رحمة اهلل عز وجل بعباده ومن هذا القبيل اأي�سا ما رواه الرمذي 

من حديث علي قال: »ملا نزلت وهلل على النا�ص حج البيت...« قالوا يار�سول 

اهلل يف كل عام  ف�سكت. ثم قالوا يار�سول اهلل يف كل عام  فقال: ل، ولو قلت 

.
)2(

نعم لوجبت. فاأنزل اهلل )يااأيها الذين اآمنوا ل ت�ساألوا عن اأ�سياء..(

التف�سيل ملا �سكت عنه  النوع من البحث والتفتي�ص وال�سوؤال وطلب  فهذا 

ال�سارع تي�سريا على العباد يرتب عليه حرج وم�سقة عامة اإذ اأنه يتعلق باأمر 

تكليفي ت�سرك فيه جميع الأمة. وقد قال بع�ص الأئمة والتحقيق »اإن البحث 

عما ل يوجد فيه ن�ص على ق�سمني: 

اأحدهما: اأن يبحث عن دخوله يف دللة الن�ص على اختالف وجوهها، فهذا 

مطلوب ل مكروه، بل رمبا كان فر�سا على من تعني عليه من املجتهدين.

بفرق  متماثلني  بني  فيفرق  الفروق،  وجوه  يف  النظر  يدقق  اأن  ثانيهما: 

بني  يجمع  باأن  بالعك�ص  اأو  و�سف اجلمع،  وجود  مع  ال�سرع  اأثر يف  له  لي�ص 

ينطبق  وعليه  ال�سلف،  ذم��ه  ال��ذي  فهذا  مثال،  ط��ردي  بو�سف  متفرقني 

اأن فيه ت�سييع الزمان   فراأوا 
)3(

حديث ابن م�سعود رفعه »هلك املتنطعون«

مبا ل طائل حتته.

ومنه الإكثار من التفريع  على م�ساألة ل اأ�سل لها يف الكتاب ول ال�سنة 

يف  �سرفه  كان  زمانا  فيها  في�سرف  جدا  الوقوع  ن��ادرة  وهي  الإجماع،  ول 

غريها اأوىل، ول �سيما اإن لزم من ذلك اإغفال التو�سع يف بيان ما يكرث وقوعه 

1- اأخرجه احلاكم يف م�ستدركه / كتاب الأطعمة – من طريق القعنبي عن علي بن م�سهر عن داود 

بن اأبي هند مرفوعا ج�4 �س�115

2- �سنن الرمذي ج� 2 �س�22.

3- م�سلم ب�سرح النووي / باب هلك املتنطعون ج�8 �س�473
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واأ�سد من ذلك يف كرثة ال�سوؤال البحث عن اأمور مغيبة ورد ال�سرع بالإميان 

.
)1(

بها مع ترك كيفيتها«

وقد  نف�سه  على  في�سق  وتعمقا  تكلفا  الإن�سان  ي�ساأل  اأن  القبيل  هذا  ومن 

بن  عمرو  فيهم  ركب  يف  خرج  اخلطاب  بن  عمر  اأن  املعنى:  هذا  يف  روي 

العا�ص – ر�سي اهلل عنهما – حتى وردوا حو�سا فقال عمرو بن العا�ص: 

اخلطاب:  بن  عمر  فقال  ال�سباع   حو�سك  ت��رد  هل  احلو�ص  يا�ساحب 

.
)2(

يا�ساحب احلو�ص ل تخربنا فاإنا نرد على ال�سباع وترد علينا«

يقول الإمام ابن حجر: »وقال بع�ص ال�سّراح: مثال التنطع يف ال�سوؤال حتى 

يف�سي بامل�سوؤول اإىل اجلواب باملنع بعد اأن يفتى بالإذن: اأن ي�ساأل عن ال�سلع 

التي توجد  بالأ�سواق: هل يكره �سراوؤها ممن هي يف يده من قبل البحث عن 

يكون من  اأن  اأخ�سى   : فاإن عاد فقال  اأول  فيجيبه باجلواز،  اإليه  م�سريها 

نهب اأو غ�سب، ويكون ذلك الوقت قد وقع �سيء من ذلك يف اجلملة، فيحتاج 

اأن يجيبه باملنع، ولو �سكت ال�سائل عن هذا التنطع مل يزد املفتي على جوابه 

.
)3(

باجلواز

ومن ذلك اأي�سا البحث فيما وقع بني ال�سحابة من خالف، وقد �سئل عمر 

بن عبد العزيز – رحمه اهلل – عن قتال اأهل �سفني، فقال: تلك دماء كف 

.
)4(

اهلل عنها يدي فال اأحب اأن األطخ بها ل�ساين«

ثانيا:ترك البحث عما مل يقع بعد

لي�ص من منهج الإ�سالم يف البحث اأن يفر�ص الباحث وقوع اأمر، ثم يذهب 

الأمر  لهذا  اإيجاد خمرج وحت�سري حكم  ويبدد طاقته يف  وقته  ي�سيع  كيما 

الذي مازال يف �سمري الغيب املكنون. 

1- فتح الباري ج�13 �س�281 

2- املوطاأ – الإمام مالك �س� 42 

3- فتح الباري ج�13 �س�281 باخت�سار 

4- املوافقات – الإمام ال�ساطبي ج�4 �س�189
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ولكن  ال�سريعة حكم  نظر  لها يف  يكون  النا�ص  ت�ستجد بني  م�سكلة  اإن كل 

بالنظر اإىل مالب�ساتها وظروف الواقعني فيها حتى ل تاأتي الفتوى ناق�سة، 

وقوع  عند  عنها  وي�ساأل  فتطلب  ال�سرعية  الأحكام  قطب:»واأما  �سيد  يقول 

طوال  ففي  الإ�سالم،  منهج  هو  وهذا  الأحكام،  هذه  تتطلب  التي  الأق�سية 

والنواهي  الأوام��ر  تن�زلت  واإن  تنفيذي  �سرعي  يتن�زل حكم  املكي مل  العهد 

عن اأ�سياء واأعمال، ولكن الأحكام التنفيذية كاحلدود والتعازير  والكفارات 

مل تتن�زل اإل بعد قيام الدولة امل�سلمة التي تتوىل تنفيذ هذه الأحكام. ووعى 

ال�سدر الأول هذا املنهج واجتاهه فلم يكونوا يفتون يف م�ساألة اإل اإذا كانت 

للن�سو�ص،   تف�سي�ص  دون  املعرو�سة  الق�سية  حدود  ويف  بالفعل  وقعت  قد 

الربوي  املنهج  والفتوى جديتهما ومت�سيهما كذلك مع ذلك  لل�سوؤال  ليكون 

  .
)1(

الرباين« 

  »عن ابن عمر  ر�سي اهلل عنهما  قال: ل ت�ساألوا عما مل يكن فاإين �سمعت 

، وعن طاوو�ص قال: قال عمر بن اخلطاب 
)2(

عمر يلعن من �ساأل عما مل يكن«

وهو على املنرب: اأحرج باهلل على كل امرئ �ساأل عن �سيء مل يكن، فاإن اهلل 

، »وعن ابن عبا�ص – ر�سي اهلل عنهما – قال: ما راأيت 
)3(

قد بني ما هو كائن«

قوما خريا من اأ�سحاب حممد ] ما �ساألوه اإل عن ثالث ع�سرة م�ساألة حتى 

قب�ص ] كلهم يف القراآن )ي�ساألونك عن املحي�ص(، )ي�ساألونك عن ال�سهر 

.
)4(

احلرام(، )ي�ساألونك عن اليتامى(. ما كانوا ي�ساألون اإل عما ينفعهم«

 :[ اهلل  ر�سول  قال  – قال:  عنه  اهلل  – ر�سي  بن جبل  معاذ  وعن 

»ل تعجلوا بالبلية قبل نزولها فاإنكم اإل تفعلوا اأو�سك اأن يكون فيكم من اإذا 

      .
)5(

قال �سدد اأو وفق، فاإنكم اإن عجلتم ت�ستت بكم الطرق هاهنا وهاهنا«

1- الظالل ج�2 �س�978.

2- جامع بيان العلم وف�سله ج�2 �س�139 .

3- املرجع ال�سابق ج�2 �س�141.

4 - املرجع ال�سابق ج�2 �س�141 .

5- جامع بيان العلم وف�سله ج�2 �س�142 .
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وافرا�ص  للبحث  م��ربرا  لنف�سه  يجد  اأن  يحاول  من  النا�ص  من  وهناك 

امل�سائل التي مل تقع بدعوى: اأن هذا النهي كان خا�سا بفرة نزول الوحي، 

اأما وقد انقطع نزول الوحي فاإنه قد اأمن فر�ص �سيء جديد وبذلك ل حرج 

اأن نبحث عما مل يكن. 

ويجيب عن هذا العرا�ص الإمام ابن رجب احلنبلي فيقول: » لي�ص هذا 

ابن  اإليه  اأ�سار  الذي  وهو  اآخر  �سبب  له  بل  امل�سائل  �سبب كراهية  وحده هو 

عبا�ص يف كالمه الذي ذكرنا بقوله  » ولكن انتظروا فاإذا نزل القراآن فاإنكم 

ل ت�ساألون عن �سيء اإل وجدمت تبيانه » ومعنى هذا اأن جميع ما يحتاج اإليه 

امل�سلمون يف دينهم ل بد اأن يبينه اهلل يف كتابه العزيز ويبلغ ذلك ر�سول اهلل 

] فال حاجة بعد هذا لأحد يف ال�سوؤال فاإن اهلل تعاىل اأعلم مب�سالح عباده 
منهم فما كان فيه هدايتهم ونفعهم فاإن اهلل تعاىل لبد اأن يبينه لهم ابتداء 

، وحينئذ فال 
)1(

من غري �سوؤال كما قال تعاىل: {   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ}

.
)2(

حاجة اإىل ال�سوؤال عن �سيء ول �سيما قبل وقوعه واحلاجة اإليه«

امل�سائل  ومتابعة  ال�سوؤال  كرثة  اأن  واحلا�سل  ال�ساطبي:«  الإم��ام  ويقول 

بالأبحاث العقلية والحتمالت النظرية مذموم، وقد كان اأ�سحاب ر�سول اهلل 

] قد وعظوا يف كرثة ال�سوؤال حتى امتنعوا منه.

وقال اأ�سد بن الفرات، وقد قدم على مالك: وكان ابن القا�سم وغريه من 

فاإن كان  له:  يقولون: قل  اأجاب،  فاإذا  امل�ساألة  اأ�ساأله يف  اأ�سحابه يجعلونني 

كذا، فاأقول له،  ف�ساق علي يوما فقال يل هذه �سلي�سلة بنت �سلي�سلة اإن اأردت 

هذا فعليك بالعراق. واإمنا كان مالك يكره فقه العراقيني واأحوالهم لإيغالهم 

.
)3(

يف امل�سائل وكرثة تفريعهم يف الراأي«

1- �سورة الن�ساء اآية 176.

2- جامع العلوم واحلكم / ابن رجب احلنبلي  �س�79.

3- املوافقات – ج�4 �س�187.
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وجه عدم ا�ستح�سان البحث يف هذه الأمور:

ا�ستح�سان  اأوج��ه عدم  بيان  – يف  اهلل  – رحمه  ال�ساطبي  الإم��ام  يقول 

اأوجه  من  فيه  ال�ستح�سان  عدم  وبيان   « الأم��ور:  هذه  والبحث يف  اخلو�ص 

متعددة،: اأنه �سغل عما يعنى من اأمر التكليف الذي طوقه املكلف مبا ل يعنى 

الآخرة  يف  اأما  الآخ��رة،  يف  ول  الدنيا  يف  ل  فائدة  ذلك  على  يبنى  ل  اإذ 

فاإنه ي�ساأل عما اأمر به اأو نهي عنه، واأما يف الدنيا فاإن علمه مبا علم من 

يف  عنه  احلا�سلة  اللذة  واأم��ا  ينق�سه،  ول  رزق��ه  تدبري  يف  يزيده  ل  ذلك 

احلال فال تفي م�سقة اكت�سابها وتعب طلبها بلذة ح�سولها، واإن فر�ص اأن 

فيه فائدة يف الدنيا فمن �سرط كونها �سهادة ال�سرع لها بذلك.

كم من لذة وفائدة يعدها الإن�سان كذلك ولي�ست يف اأحكام ال�سرع اإل على 

ال�سد كالزنا و�سرب اخلمر و�سائر وجوه الف�سق واملعا�سي التي يتعر�ص بها 

عر�ص عاجل. فاإذا قطع الزمان فيما ل يجني ثمره يف الدارين مع تعطيل 

ما يجني الثمرة من فعل مال ينبغي.

الدنيا  يف  العبد  اأح��وال  به  ت�سلح  ما  ببيان  ج��اء  قد  ال�سرع  اأن  ومنها 

على  اأنه  يظن  قد  ذلك  عن  خرج  فما  واأكملها،  الوجوه  اأمت  على  والآخ��رة 

العادية فاإن عامة امل�ستغلني بالعلوم  خالف ذلك وهو م�ساهد يف التجربة 

عن  واخل��روج  الفتنة  فيها  عليهم  تدخل  تكليفية  ثمرة  بها  تتعلق  ل  التي 

التقاطع  اإىل  امل��وؤدي  وال��ن��زاع  اخل��الف  بينهم  ويثور  امل�ستقيم  ال�سراط 

والتدابر والتع�سب حتى تفرقوا �سيعا، واإذا فعلوا ذلك خرجوا عن ال�سنة، 

ومل يكن اأ�سل الفرق اإل بهذا ال�سبب حيث تركوا القت�سار من العلم على 

ما يعني وخرجوا اإىل ما ل يعني، فذلك فتنة على املتعلم والعامل.

واإعرا�ص ال�سارع مع ح�سول ال�سوؤال عن اجلواب من اأو�سح الأدلة على اأن 

اتباع مثله من العلم فتنة اأو تعطيل للزمان يف غري حت�سيل.  

ومنها اأن تتبع النظر يف كل �سيء وتطلب علمه من �ساأن الفال�سفة الذين 
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ال�سنة،  يخالف  مبا  بتعلقهم  اإل  كذلك  يكونوا  ومل  منهم،  امل�سلمون  يترباأ 

 .
)1(

فاتباعهم يف نحلة هذا �ساأنها خطاأ عظيم وانحراف عن اجلادة«

موقف الباحث امل�سلم من اخلو�ص يف هذه الأمور امل�سكوت عنها:

الباحث امل�سلم ل يبحث يف اأمر �سكت عنه ال�سارع، ول يكلف نف�سه عناء 

اجلهد يف اأمر مل يطلب منه اخلو�ص فيه، اإذ اإن الذي يفعل ذلك يكون قد 

عر�ص نف�سه للحرج وامل�سقة واإ�ساعة الوقت واجلهد فيما ل يفيد، بل ويكون 

قد ت�سبه بهوؤلء الذين نهجوا نهج الت�سدد –ومل يطلب منهم ذلك– ف�سدد 

كان  فما  بقرة،  يذبحوا  اأن  اهلل  اأمرهم  ملا  اإ�سرائيل  بنو  فعل  عليهكما  اهلل 

�سعة  يف  الأمر  من  وكانوا  الختيار،  دائرة  اأنف�سهم  على  »�سيقوا  �سلوكهم؟ 

فاأ�سبحوا مكلفني اأن يبحثوا ل عن بقرة..  جمرد بقرة بل عن بقرة متو�سطة 

ال�سن ل عجوز ول �سغرية، وهي بعد هذا �سفراء فاقع لونها، وهي بعد هذا 

وذلك لي�ست هزيلة ول �سوهاء، ولقد كان فيما تلكوؤوا كفاية ولكنهم مي�سون 

يف طريقهم ويعقدون الأمور وي�سددون على اأنف�سهم في�سدد اهلل عليهم، لقد 

اأن يزيد الأمر  ي�ساألون عن املاهية... ومل يكن بد كذلك  اأخرى  عادوا مرة 

عليهم م�سقة وتعقيدا واأن تزيد دائرة الختيار املتاحة لهم ح�سرا و�سيقا 

باإ�سافة اأو�ساف جديدة للبقرة املطلوبة، كانوا يف �سعة منها ويف غنى عنها، 

ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ    ٹ    ٹ    ٹ   ٹ    ٿ   ٿ    {ٿ  

)2(

ڄ} ڦ  
هنا فقط... وبعد اأن تعقد الأمر وت�ساعفت ال�سروط و�ساق جمال الختيار 

.
)3(

قالوا الآن جئت باحلق »الآن كاأمنا كل ما م�سى لي�ص حقا«

يقول ابن كثري: »ملا �سيقوا على اأنف�سهم �سيق اهلل عليهم ولوا اأنهم ذبحوا 

1- املوافقات  ج�1 �س�22، 23 .

2-  �سورة البقرة اآية )71( .

3- الظالل ج�1 �س�100 ، 101   باخت�سار  .
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اأي بقرة كانت لوقعت املوقع عنهم، كما قال ابن عبا�ص وعبيدة وغري واحد: 

.
)1(

�سددوا ف�سدد اهلل عليهم«

وكما كان هذا جزاء املت�سددين من بني اإ�سرائيلفهو كذلك يكون جزاء كل 

اأن  امل�سلم  املتعني على  من ي�سلك م�سلكهم ويقتدي بهم، ومن هنا كان من 

يهتم بالبحث فيما جاء عن اهلل ور�سوله ]، في�ستغل بالت�سديق يف الأمور 

العلمية، وي�ستغل بالعمل يف الأمور العملية، وينتهي عما نهى عنه اهلل ور�سوله 

]. وهكذا كان حال اأ�سحاب ر�سول اهلل ] والتابعني لهم باإح�سان يف طلب 
العلم النافع.

فاأما اإن كانت همة ال�سامع م�سروفة عند �سماع الأمر والنهي اإىل فر�ص 

اأمور قد تقع وقد ل تقع، فاإن هذا مما يدخل يف النهي ويثبط عن اجلد يف 

متابعة الأمر، وقد �ساأل رجل ابن عمر عن ا�ستالم احلجر  فقال له:

»اأراأيت اإن غلبت عليه  اأراأيت اإن زوحمت  فقال له ابن عمر: اجعل اأراأيت 

باليمن راأيت ر�سول اهلل ي�ستلمه ويقبله«، ومراد ابن عمر اأن ل يكون لك هم 

اإل يف القتداء بالنبي ]، ول حاجة اإىل فر�ص العجز عن ذلك اأو تع�سره قبل 

وقوعه، فاإنه يفر العزم على الت�سميم عن املتابعة، فاإن التفقه يف الدين 

.
)2(

اإذا كان للعمل ل للمراء واجلدل« اإمنا يحمد  وال�سوؤال عن العلم 

وقد �سبق اأن ذكرنا موقف الإمام مالك من اأ�سد بن الفرات وكيف كره منه 

هذه الفرا�سات التي مل تقع قائال له: »هذه �سلي�سلة بنت �سلي�سلة اإن اأردت 

هذا  فعليك بالعراق«، و�سبق كذلك خرب ابن عمر ر�سي اهلل عنهما حينما 

قال: » ل ت�ساألوا عما مل يكن فاإين �سمعت عمر يلعن من �ساأل عما مل يكن«.

واأما يف ال�سلوك العملي لل�سلف مع من كان ي�سري يف هذه الطرق املحدثة 

املوؤمنني عمر ر�سي اهلل عنه مع �سبيغ بن ع�سل  اأمري  �سلوك  لنا  فيو�سحه 

1- تف�سري ابن كثري ج�1 �س�501. 

2- جامع العلوم واحلكم �س�79 .
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اأجناد امل�سلمني حتى قدم م�سر،  اأخذ ي�ساأل عن مت�سابه القراآن يف  حينما 

فبعث به عمرو بن العا�ص اإىل عمر بن اخلطاب فلما اأتاه الر�سول بالكتاب 

فقراأه قال اأين الرجل  اأب�سر األ يكون ذهب فت�سيبك مني العقوبة الوجيعة، 

اإىل  –،فاأر�سل  جديدة  بدعة  يعني   - حمدثة   �سبيل  عمر:  فقال  به،  فاأتي 

رطائب من جريدة ف�سربه بها حتى ترك ظهره دبره – اأي قرحه – ثم تركه 

حتى بريء، ثم عاد له ثم تركه حتى بريء فدعا به ليعود، فقال �سبيغ: اإن 

كنت تريد قتلي فاقتلني قتال جميال، واإن كنت تريد اأن تداويني فقد واهلل 

برئت، فاأذن له اإىل اأر�سه، وكتب اإىل اأبي مو�سى الأ�سعري: األ يجال�سه اأحد 

لتفرقنا  مائة  يف  ونحن  جاءنا  فلو  النهدي:  عثمان  اأبو  قال  امل�سلمني.   من 

عنه.  وقال زرعة: راأيت �سبيغا كاأنه بعري اأجرب يجيء اإىل حلقة ويجل�ص 

فيقومون  املوؤمنني،  اأمري  عزمة  الأخرى  احللقة  فتناديهم  يعرفونه  ل  وهم 

ويدعونه، فا�ستد ذلك على الرجل، فكتب اأبو مو�سى اإىل عمر: اأن قد ح�سن 

.
)1(

اأمره.  فكتب اإليه عمر: اأن ائذن للنا�ص مبجال�سته«

البحث، من  املحدثة يف جمال  ال�سبل  مع هذه  ال�سلف  يتعامل  كان  هكذا 

معاقبة ومقاطعة لعلمهم مبا يرتب على ذلك من مفا�سد ت�سر بالأمة وتفرق 

كلمتها .

 – التغيري  ق�سية  يف  واجلماعة  ال�سنة  اأهل  منهج   / وينظر   22 �س�  1 ج� املوافقات   / ينظر   -1

. 87  ،86 د.ال�سيد حممد نوح �س�
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الف�ضل الثاين

و�ضائل احل�ضول

على نتائج �ضحيحة ونافعة





املبحث الأول

املو�سوعية والتجرد ولوازمهما

متهيد: 

املو�سوعي  ن�سبة اإىل املو�سوع،  وهو ما تت�ساوى عالقته بجميع امل�ساهدين 

برغم اختالف الزوايا التي ي�ساهدون منها، ومن هنا وجب اأن تكون احلقائق 

العلمية م�ستقلة عن قائليها بعيدة عن التاأثر باأهوائهم وميولهم وم�ساحلهم، 

فتتحقق يف البحث العلمي املو�سوعية والنزاهة. 

واملو�سوعية  و�سف ملا هو مو�سوعي، وهي بوجه خا�ص م�سلك الذهن الذي 

 ،
)1(

يرى الأ�سياء على ما هي عليه فال ي�سوهها بنظرة �سيقة اأو بتحيز خا�ص«

.
)2(

»ويقال: بحث الأمر مبو�سوعية: عول فيه على احلقائق«

مو�سوع   – امل��ادة  »معاجلة  باأنها:  املو�سوعية  العلماء  بع�ص  وع��رف 

البحث – بالتحليل غري متاأثرين باآرائنا وميولنا ثم ُنكًون بعد و�سف املادة 

وحتليلها اأحكامنا عليها ول يجوز للباحث اأن ي�سدر اأحكاما م�سبقة ثم يطلب 

.
)3(

اإقامة الدليل على �سحتها«

وتعني املو�سوعية اأي�سا: »اأن يتجرد الباحث عن الهوى والتع�سب لنف�سه 

لالآخرين، فيكون �سعاره يف كل م�ساألة بل ويف كل جملة ت�سدر عنه )ل  اأو 

ي�سح اإل ال�سحيح(، فيحرم اآراء الآخرين بفهم مراد اأ�سحابها منها فال 

يلويها ول يوؤولها تاأويال بعيدا، ول يحملها من الفهم فوق ما حتتمله اأو دونه 

اأو فجاجتها  اإقامة احلجة والدليل على خطئها  اإل بعد  ول يهون من �ساأنها 

اأو عدم مو�سوعيتها، وعليه من جهة اأخرى األ ينظر اإىل اآرائه مهما كانت 

 .
)4(

يناق�سها« التي  وامل�سائل  الق�سايا  يف  الف�سل  القول  اأنها  على  قيمتها 

1 - املعجم الفل�سفي  / جممع اللغة العربية  �س�197 الهيئة العامة ل�سئون املطابع الأمريية.

2- املعجم الوجيز �س�673.

3- مناهج البحث اللغوي  / اأحمد طه �سلطان �س�13.

4-  املرجع ال�سابق  - �س�13.، 131 .

67



وهناك من عرفها باأنها: لفظ يطلق للدللة على املنهج اأو الأ�سلوب املجرد 

.
)1(

عن املوؤثرات الذاتية«

»النف�سال  باأنه:  البع�ص  عرفه  فقد  ال�سطالح،  يف  التجرد  معنى  اأم��ا 

من  ال�سابقة  الت�سورات  وكذلك  والجتماعية،  النف�سية  املوؤثرات  كل  عن 

ملرادهم  م��رادف  املعنى  بهذا  وهو  والرغبات،  وامليول  الأه��واء  اأو  العقائد 

.
)2(

باملو�سوعية«

التقليد  ترك  امل�ستلزم  ال�سحيح  مبعناهما  والتجرد،  املو�سوعية  َوُخلقا 

الأعمى والتع�سب وامليل مع الهوى، ماأخوذان من روح الإ�سالم ومبادئه، 

النظر وكل  العقل موؤثرات اجلمود و�سيق  الذي جنب   « الإ�سالم هو  اإن  اإذ 

عوامل النحراف والتعطيل عن اأداء مهمته، ورفع املوانع والعقبات الكاأداء 

واحلجب التي حتول بني الإن�سان والتفكري ال�سليم، فاأنقذهم من الإلف الثقيل  

والتع�سب  النظر  و�سيق  اجلمود  من  واأنقذهم  والأج��داد،  الآب��اء  ملوروثات 

هدى  ول  علم  بغري  ال�سيء  على  واحلكم  اجلهل  من  واأنقذهم  الأعمى، 

الكثيف الذي يحجب  الهوى والغفلة وال�ستار  واأنقذهم من  كتاب منري،  ول 

.
)3(

روؤية الآيات والدلئل وتعطيل نوافذ احل�ص وملكات الإدراك«

وخري ما يو�سح نداء الإ�سالم  بالتحلي بالتجرد  من الأه��واء واخل�سوع 

ڦ   ڦ   ڦ    ڤ   ڤ     } �سباأ  �سورة  يف  وجل  عز  اهلل  قول  للربهان 

ففي هذه 
)4(

ڦڄ  ڄ   ڄڄ   ڃ     ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ}
الآية »يعلم اهلل ر�سوله – ] – اأن يقول للم�سركني يف مناظرته لهم )واإنا 

اأو اإياكم لعلى هدى اأو يف �سالل مبني( ويف هذا غاية التخلي عن التع�سب 

1- ينظر / منهج كتابة التاريخ الإ�سالمي  وتدري�سه / حممد بن �سامل ال�سلمي  طبعة دار الوفاء 

للطباعة والن�سر .

2- منهج كتابة التاريخ الإ�سالمي �س�128.

3- كتاب املوؤمتر العاملي الرابع لل�سرية وال�ستة النبوية رقم )1( �س� 25. 

4- �سورة �سباأ اآية 24.
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لأمر �سابق، وكمال اإعالن الرغبة بن�سدان احلقيقة اأنى كانت، فاحلق واحد 

ل يتعدد، وهو اإما يف جانبهم اأو يف جانب الر�سول ]، فتبحث امل�ساألة بهدوء 

ما ظهر احلق  فاإذا  بالدليل،  والدليل  باحلجة  وتقرع احلجة  تع�سب،  وبال 

.
)1(

خ�سع له اجلميع«

اأدب  هناك  وهل  بل  الإن�ساف،  هذا  من  اأكرث  اإن�ساف  هناك  وهل 

يف اجلدال اأعظم من هذا الأدب، ثم من الذي يقول هذا الكالم للم�سركني.. 

اإنه ر�سول اهلل  ]، وغريه من النا�ص اأوىل باأن يقول هذا الكالم خل�سمه 

عند املناظرة.

من لوازم املو�سوعية والتجرد:

اأول:  عدم التخلق بخلق التقليد الأعمى:

على الباحث امل�سلم اأن ينطلق يف كل خطوة من خطوات بحثه وفق الدليل 

زيد  لراأي  ومتع�سبا  مقلدا  الدليل وذهب  ترك  اإذا  اأما  والربهان،  واحلجة 

اأو عمٍر، فقد جانب ال�سواب بعمله هذاوخرج من دائرة الإن�ساف، ودخل 

دائرة اجلمود والتقليد الأعمى التي حذر منها القراآن الكرمي يف العديد من 

اآياته  ومنها: 

ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ     تعاىل: {ٱ   يقول اهلل 

 ،
)2(

ٹ} ٹ      ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ  ٺ   ٺ   ٺ ڀ   
ىئ   مئ   حئ   جئ   ی   ی   ی   ی   ىئ    {ىئ   ت��ع��اىل:  وق���ال 

ڀ   ڀ    ڀ   ڀ     پ   پ   پ     پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   جب    يئ  
ڤ     ٹ     ٹ   ٹ   ٹ    ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   
ڃ   ڃ   ڃ  ڄ   ڄ    ڄ      ڄ   ڦ    ڦ   ڦ ڦ   ڤ   ڤ   ڤ  

مطبعة    55 ���س���  / �سابر  املنعم  عبد  حلمي  دك��ت��ور   / الأخ���رى  ال��ق��ول  وف��ن��ون  اخلطابة   -1

الإ�سالمية. احل�سني 

2- �سورة البقرة اآية: 17. 

69



.
)1(

ڇ} ڇ   چ   چ  چ    چ   ڃ
وملا كان هوؤلء على هذا القدر من اجلمود والتقليد الأعمى، فقد ا�ستحقوا 

باأنف�سهم  يناأوا  اأن  بهم  الأوىل  كان  التي  املزرية  ال�سورة  بهذه  ي�سوروا  اأن 

ت�سمع �سوت  اأنها  �سوى  لها  يقال  ما  تعي  ل  التي  البهيمة  اإنها �سورة  عنها: 

اأما هوؤلء  اأ�سل، فالبهيمة ترى وت�سمع املت�سيح،  من ي�سيح عليها، بل هم 

فهم �سم بكم عمي، قال تعاىل: {ٹ  ڤ  ڤ  ڤ       ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  

)2(

ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ}

يقول ابن عبد الرب: »قد ذم اهلل تبارك وتعاىل التقليد يف غري مو�سع من 

 ،
)3(

كتابه فقال {ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ}

وروي عن حذيفة وغريه قالوا: مل يعبدوهم من دون اهلل ولكنهم اأحلوا لهم 

] ويف  اأتيت ر�سول اهلل  » وقال عدي بن حامت:  وحرموا عليهم فاتبعوهم 

عنقي �سليب فقال يل: يا عدي األق هذا الوثن من عنقك. وانتهيت اإليه وهو 

يقراأ �سورة براءة حتى اأتى على هذه الآية » اتخذوا اأحبارهم ورهبانهم اأربابا 

» قال: قلت يا ر�سول اهلل اإنا مل نتخذهم اأربابا. قال: بلى، األي�ص يحلون لكم 

ما حرم عليكم فتحلونه ويحرمون عليكم ما اأحل اهلل لكم فتحرمونه  فقلت 

.
)4(

بلى، فقال: تلك عبادتهم«

)5(

لقد عّرف البع�ص التقليد باأنه: »اتباع راأي الآخرين دون معرفة الدليل«

العلمي  الباحث  �ساأن  من  يكون  ل  الدليل  معرفة  دون  الآخرين  راأي  واتباع 

الذي ي�سعى ببحثه وفكره اإىل اإثراء املعرفة ونفع الآخرين، بل هو �ساأن اأهل 

اأخالق  اجلمود والتحجر الذي ل يقوم على دليل ول حجة، وهذا لي�ص من 

الإ�سالم ول من مبادئه. 

1- �سورة الزخرف اآية 22 – 25 .

2- �سورة البقرة اآية: 171.

3- �سورة التوبة اآية: 31 .

4- جامع بيان العلم وف�سله / ابن عبد الرب / ج�2 �س�1.9.

5- القراآن واملنهج العلمي املعا�سر / عبد احلليم اجلندي �س�46.
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اأ�سباب التخلق بخلق التقليد الأعمى:

اإليها، من  التقليد الأعمى  التخلق بخلق  اإرجاع  اأ�سباب ميكن  هناك عدة 

اأهمها: 

1 - التاأثر بعقلية املجتمع و�سعف الإرادة عن املخالفة: 

لعل هذا ال�سبب من الأ�سباب الهامة يف التخلق بهذا اخللق الذميم، ولقد 

اإليه،  تو�سلوا  حتى  احلق  عن  بحثوا  ممن  من��اذج  عن  ال�سري  كتب  حدثتنا 

ولكنهم �سعفوا عن خمالفة قومهم، نظرا لعتبارات حقرية كان الأوىل بهم 

اأن يرفعوا عنها اأمام مثل هذه الأمور امل�سريية. ومما يو�سح لنا هذا املعنى 

اأبي ال�سلت  اأمية بن  الذي دار بني  ال�سرية من هذا احلديث  ما روته كتب 

واأبي �سفيان بن حرب » قال اأمية لأبي �سفيان:يا اأبا �سفيان هل لك اأن نتقدم 

على الرفقة فنتحدث، قال اأبو �سفيان: نعم. وفعل الرجالن وحتدثا عن �ساأن 

يبعث من  نبيا  كتبي  اأجد يف  كنت  اإين  اأمية:  قال  املنتظرة.  القادمة  النبوة 

حرتنا هذه فكنت اأظن بل كنت ل اأ�سك اأين اأنا هو فلما دار�ست اأهل العلم 

اإذ هو من بني عبد مناف، فنظرت يف بني عبد مناف فلم اأجد اأحدا ي�سلح 

لهذا الأمر غري عتبة بن ربيعة، فلما اأخربتني ب�سنه  عرفت اأنه لي�ص هو حني 

جاوز الأربعني ومل يوح اإليه. قال اأبو �سفيان: ف�سرب الدهر �سربة فاأوحى 

اإىل الر�سول ] وخرجت يف ركب من قري�ص اأريد اليمن يف جتارة فمررت 

تنعته  كنت  الذي  النبي  خرج  قد  اأمية  يا  به:  كامل�ستهزئ  له  فقلت  باأمية 

مينعني  ما  قال:  اتباعه.  من  مينعك  ما  قلت:  فاتبعه.  حق  اإنه  اأما  قال: 

تابعا  اأين هو ثم يرينني  اأحدثهن  اأين كنت  ن�ساء ثقيف  اإل ال�ستحياء من 

.
)1(

لغالم من بني عبد مناف«

عما  عدل  ولكنه  احلقائق،  يديه  بني  وظهرت  وحت��رى   بحث  رجل  فهذا 

اإرادته  اإليه من حق ثابت، وما كان ذلك اإل ل�سعف  ظهر اأمامه وما تو�سل 

1- الدعوة الإ�سالمية يف عهدها املكي / د - روؤوف �سلبي �س�332، 333  مطبعة الفجر اجلديد.
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احل�سبان،  يف  الأمور  ل�سفا�سف  وو�سع  القوم،  عليه  تعارف  ما  خمالفة  عن 

فجعله ذلك يعر�ص عن �سعادة الدنيا والآخرة، بل ويعر�ص عما ميليه عليه 

ال�ستقالل العقلي وا�سعا ن�سب عينيه تقّول الن�ساء. 

2 – خوف التبعات املرتتبة على البحث احلر:

واخلوف من التبعات املرتبة عل البحث احلر ياأخذ �سورا �ستى، كاخلوف 

من �سياع املركز الجتماعي اأو القت�سادي، مثل الكثريين ممن عرفوا احلق 

ولكنهم عدلوا عنه حلجج واهية مثل قولهم كما ذكر القراآن: {ں  ں     ڻ  

ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ     ہ   ہ   ۀہ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ  
. ومما ل �سك فيه اأن 

)1(

ے          ۓ  ۓ  ڭ    ڭ  ڭ    ڭ  ۇ    ۇ}
ما احتجوا به كذب وباطل، وهو ما يلجاأ اإليه الكثري من الباحثني يف حماولة 

اأن  وين�سون  فين�سون حماية اهلل وحفظه،  بحثهم احلر،  نتائج  التن�سل من 

قوى الأر�ص كلها ل متلك اأن تتخطفهم وهم يف رحمة اهلل، فلما ن�سوا ذلك 

�سايروا اأهل الباطل، و�ساروا مع القطيع خوفا من �سياع حطام الدنيا. 

3 – تعطيل و�سائل الإدراك عن البحث احلر: 

وهذا ال�سنف من النا�ص ملا عطل و�سائل الإدراك عما خلقت له كانوا كمن 

قال اهلل عز وجل: {ک  ک   گ  گ  گ  گ   ثم  افتقدها، ومن 

، وهم لي�سوا �سما ول عميا ولكنهم كال�سم 
)2(

ڳ  ڳ         ڳ  ڳ  ڱ}
والعمي يف ال�سالل وعدم النتفاع بالدعاء اإىل الهدى والإ�سارة اإىل دلئله، 

فلما عطلوها كانوا كاأنهم افتقدوها، قال تعاىل يف �ساأن هوؤلء: {ائ  ەئ        

.
)3(

ەئ       وئ  وئ         ۇئ    ۇئ  ۆئ             ۆئ  ۈئ   ۈئ}

1- �سورة الق�س�ص  اآية 57.

2- �سورة الزخرف اآية 4. 

3- �سورة امللك  اآية 1.
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4 – اإن�ساء مدار�ص لتدري�ص مذهب معني: 

املدار�ص  وين�سئ  ن�سره،  فيعمل على  يتقلد مذهبا معينا  الولة  بع�ص  كان 

لتدري�سه ون�سره، ويغدق على املدر�سني والطالب، وعلى من اأرادوا نوال هذا 

فاأدى هذا  العطاء  واإل حرموا  تقليد هذا املذهب  اأن يحر�سوا على  العطاء 

امل�سلك اإىل جعل التقليد �سمة بارزة يف مثل هذه املجتمعات، ومما يروى يف 

هذا ال�سدد: »�ساأل اأبو زرعة �سيخه البلقيني قائال له: ما تق�سري ال�سيخ تقي 

الدين ال�سبكي عن الجتهاد وقد ا�ستكمل اآلته؟ ف�سكت البلقيني.

 فقال اأبو زرعة: فما عندي اأن المتناع عن ذلك اإل للوظائف التي قدرت 

للفقهاء على املذاهب الأربعة، واأن من خرج عن ذلك مل ينله �سيء من ذلك 

وحرم ولية الق�ساء وامتنع النا�ص عن اإفتائه ون�سبت اإليه البدعة، فابت�سم 

بل  املقلدين  ت�سجيع  احلالة  اأ�سبحت  فاإذا   .
)1(

ذل��ك« على  ووافقه  البلقيني 

والوقوف اأمام الباحثني امل�ستقلني وحماربتهم يف اأرزاقهم ووظائفهم، فاأنى 

ملثل هذه املجتمعات اأن تتقدم؟!

5 – اجلهل بالعقاب املرتتب على التقليد الأعمى:

اإذ املقلد لو كان يدرك اجلزاء الذي ينتظره ب�سبب اإهماله و�سائل املعرفة 

التي منحها اهلل له، ملا ترك ا�ستخدامها وملا اآثر اجلمود على موروثات الآباء 

ور�سالة  للب�سرية  حترر  ر�سالة  اخلامت  دينه  جعل  �سبحانه  واهلل  والأج��داد، 

بالإن�سان  الذي ي�سقط  انطالق فكري و�سعوري ل تقر بهذا اجلمود املزري 

ال�سقوط  من  الدرجة  هذه  اإىل  ي�سل  ومن  العجماوات،  درج��ة  اإىل  املكرم 

الفكري فهو اأهل لنيل جزاء اهلل العادل، قال تعاىل: { ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  

ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ    ڀ   ڀ    ڀ   ڀ     پ   پ   پ     پ   ٻ  
ڄ      ڄ   ڦ    ڦڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ     ٹ     ٹ   ٹ   ٹ    ٿ  

1- فقه ال�سنة / ال�سيخ �سيد �سابق ج�1�س�12.
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.
)1(

ڄ   ڄ  ڃ ڃ  ڃ  ڃچ  چ   چ چ  ڇ  ڇ}
 فاإذا و�سلت حالتهم اإىل هذا الدرك فال يكون ثمة اإل التدمري والنتقام، 

غريهم  يرتدع  وكي  هم،  يرتدعوا  كي  هوؤلء  م�سري  القراآن  يبني  هكذا 

العني  اأغلق  من  لكل  وا�سح  فاجلزاء  واإل  الطريق  هذا  يف  ي�سريون  فال 

والعقل. والقلب 

الآثار املرتتبة على التقليد الأعمى ونظرة العلماء للمقلدين:

اإذا ت�سدر املقلد بهذه الطريقة العمياء جمال البحث العلمي، فال�سك اأنه 

�سيكون عامل تاأخر لأمته و�سياع ملقدراتها دون ثمرة ول نتيجة، بل اإنه �سوف 

القفزات  تلك  تقفز  الب�سرية  ففي حني جند  الوفري،  وال�سر  بال�سرر  يعود 

الوراء  اإىل  واأمته  بنف�سه   للردي  م�ستمرئا   هو  يظل  احلر،  البحث  نحو 

واجلمود.  والتخلف 

ومما ل �سك فيه اأن الدعوة الإ�سالمية يف ع�سرنا هذا تبتلى باأمثال هوؤلء 

اجلامدين الذين يريدون اإنزال فكر اإمام من الأئمة ال�سابقني – مع ماكان 

لهذا الفكر اأو الراأي يف حينه من مالب�سات وظروف خا�سة به – على واقعنا 

نرى مدى حر�ص  ونحن  الواقعني.  بني  والتغاير  التباعد  �سدة  مع  املعا�سر، 

علماء الإ�سالم على هذا التغاير، وكلنا يعرف اأثر هذا التغاير ومراعاته يف 

البحث والفتوى عند الإمام ال�سافعي مما جعله يغري يف مذهبه وي�سبح له 

على  ال�سافعي  جمد  فلو  م�سر،  يف   واجلديد  العراق،  يف  القدمي  مذهبان: 

القدمي ل�سق ذلك على اأهل م�سر، ولكنه الفهم ملرونة املنهج الإ�سالمي، بل 

وال�ستخدام الأمثل لتلك ال�سمعة التي وهبها اهلل لالإن�سان األ وهي العقل.

ولقد وقف علماء الإ�سالم واأئمة الدين موقفا مت�سددا من ق�سية التقليد 

 – بن حنبل  اأحمد  الإمام  قال  �سديدا حتى  نقدا  املقلدين  ونقدوا  الأعمى، 

رحمه اهلل – لأبي داوود ال�سج�ستاين ملا قال له اأبو داوود: »الأوزاعي اأتبع من 

1- �سورة الزخرف الآيات من 23: 25 .
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مالك.  قال اأحمد: ل تقلد اأحدا من هوؤلء. بل قال: ل تقلدين ول تقلد مالكا 

ول الأوزاعي ول النخعي ول غريهم وخذ الأحكام من حيث اأخذوا – اأي من 

الأ�سل –.

ويقول اأبو حنيفة – رحمه اهلل –: »ل يحل لأحد اأن يقول بقولنا حتى يدرك 

من اأين قلناه«.

ويقول مالك – رحمه اهلل –: لي�ص كلما قال رجل قول واإن كان له ف�سل 

ھ   ھ   ھ   {ہ   ي��ق��ول:  وج��ل  ع��ز  اهلل  ف���اإن  عليه،  يتبع 

.
)1(

ھ}

اأبي حنيفة وهو �ساحبه فاأجاب:  اأبو يو�سف عن كرثة خالفه مع  و�سئل 

ندرك من  ما مل  بقوله  نفتي  اأن  ي�سعنا  ول  ندرك،  ما مل  اأوتي  الإمام  اإن 

.
)2(

اأين قال«

اتباع  من  لها  لب��د  العامة  ف��اإن  العامة،  لغري  ه��ذا  اأن  فيه  �سك  ل  ومم��ا 

مل  بل  احلجة،  موقع  يتبينون  ل  العامة  لأن  بها  تن�زل  النازلة  عند  علمائها 

يختلف العلماء يف اأن العامة عليها اأن تقتدي بعلمائها، واأنهم املرادون بقول 

.
)3(

اهلل عز وجل:{  ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ        ٺ  ٺ}

ثانيا: عدم اتباع الهوى والتع�سب للراأي اأو للغري:

فكما ينبغي على الباحث األ يقلد غريه هذا التقليد الأعمى، فكذلك ل يكون 

متبعا لهواه، ول متع�سبا لراأيه اأو لراأي غريه، فالتخلق بهذه الأخالق جتعل 

عمل الباحث غري مثمر ول نافع، بل جتعل عمله غري موثوق يف م�سداقيته 

وجل،    عز  اهلل  توفيق  عن  البعد  كل  بعيدا  �سك،  بال  يكون  ذلك  يفعل  ومن 

ی   ىئ   ىئ      ېئىئ   ېئ   ېئ   ۈئ          ۈئ   ۆئ    ۆئ   ۇئ   ۇئ    } تعاىل:  قال 

1- �سورة الزمر اآية: 18 .

2- القراآن واملنهج العلمي املعا�سر �س�96.

3- �سورة النحل اآية: 43 .
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، وقال عز وجل: { ٱ  ٻ  ٻ   ٻ      ٻ  پ  
)1(

ی  ی  ی  }
پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  

.
)2(

ٹ   ٹ}
الدلئل  اأمامه  ت�ستبني  الذي  الإن�سان  هذا  الكرمي  القراآن  �سور  لقد  بل 

اأو�ساف  عن  البعد  كل  يبعده  ت�سويرا  لهواه  متبعا  يركها  ثم  الوا�سحة 

الإن�سانية التي كرمها اهلل عز وجل، فيقول اهلل تبارك وتعاىل: 

ۀ   ۀ   ڻ   ڻ    ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ    ڱ   {ڱ  

ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے     ۓ  ۓ  ڭڭ  
ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ   ۋۋ  ۅ  ۅ  
ۉ  ۉ  ې        ېې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  

.
)3(

وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ             ۈئ}
وكما اأن اتباع الهوى مف�سد لعمل الباحث، فكذلك التع�سب للراأي اأو للغري 

مف�سد لعمله، بل اإنه مظهر من مظاهر التطرف، وعالمة على �سوء الق�سد 

طاملا مل يكن الدليل معه. 

فهذا املتع�سب يرى احلق معه ويح�سر ال�سواب يف راأيه الذي ل يحتمل 

اخلطاأ، وين�سب اخلطاأ، دوما، اإىل راأي غريه الذي ل يحتمل ال�سواب، وهذا 

 – مبداأ بعيد كل البعد عن روح الإ�سالم وتعاليمه. يقول الإمام ابن القيم 

رحمه اهلل -: » ثم خلف من بعدهم –اأي بعد ال�سحابة والتابعني وتابعيهم– 

وتقطعوا  فرحون،  لديهم  مبا  حزب  كل  �سيعا  وكانوا  دينهم  فرقوا  خلوف 

اأمرهم بينهم زبرا وكل اإىل ربهم راجعون، جعلوا التع�سب للمذاهب ديانتهم 

قنعوا  منهم  واآخ��رون  يتجرون.  بها  التي  اأموالهم  وروؤو���ص  يدينون  بها  التي 

1- �سورة الق�س�ص اآية: 5.

2- �سورة اجلاثية اآية: 23

3- �سورة الأعراف الآيات من: 175: 177
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مبح�ص التقليد وقالوا: اإنا وجدنا اآباءنا على اأمة واإنا على اآثارهم مقتدون« 

والفريقان مبعزل عما ينبغي اتباعه من ال�سواب، ول�سان احلق يتلو عليهم 

.
)1(

{ٹ  ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ}

قال ال�سافعي قد�ص اهلل روحه: اأجمع امل�سلمون على اأن من ا�ستبانت له �سنة 

ر�سول اهلل ] مل يكن ليدعها لقول اأحد من النا�ص. وقال اأبو عمرو وغريه 

واأن  العلم،  اأهل  من  معدودا  لي�ص  املقلد  اأن  على  النا�ص  اأجمع  العلماء:  من 

العلم معرفة احلق بدليله، وهذا كما قال اأبو عمرو رحمه اهلل: فاإن النا�ص 

ل يختلفون اأن العلم هو املعرفة احلا�سلة بالدليل، واأما بدون الدليل فاإمنا 

واملقلد  بالهوى  املتع�سب  اإخ��راج  الإجماعان  هذان  ت�سمن  فقد  تقليد،  هو 

.
)2(

الأعمى من زمرة العلماء«

ويقول الدكتور يو�سف القر�ساوي: »اإن اأوىل دلئل التطرف هي التع�سب 

للراأي تع�سبا ل يعرف معه لالآخرين بوجود، وجمود ال�سخ�ص على فهمه 

ال�سرع  مقا�سد  ول  اخللق  مل�سالح  وا�سحة  بروؤية  له  ي�سمح  ل  جمودا 

ول ظروف الع�سر، ول يفتح نافذة للحوار مع الآخرين وموازنة ما عنده 

مبا عندهم والأخذ مبا يراه بعد ذلك اأن�سع برهانا واأو�سح ميزانا، ونحن 

ومتهميه  خ�سومه  على  اأنكره  ما  الجتاه  هذا  �ساحب  على  ننكر  هنا 

.
)3(

وهو حماولة احلجر على اآراء املخالفني واإلغائها«

وي�سيف يف �سياق اآخر: »والعجب اأن من هوؤلء من يجيز لنف�سه اأن يجتهد 

اأعو�ص امل�سائل واأغم�ص الق�سايا ويفتي فيها مبا بلوح له من راأي وافق  يف 

منفردين  املتخ�س�سني  الع�سر  لعلماء  يجيز  ل  ولكنه  خالف،  اأو  فيه 

اأو جمتمعني اأن يجتهدوا يف راأي يخالف ما ذهب اإليه ومنهم من يخرج باآراء 

كافة  فيها عن  ي�سذ  اأن  يبايل  ل  العجب  لدين اهلل هي غاية يف  وتف�سريات 

1-�سورة الن�ساء اآية : 123     

2-اإعالم املوقعني عن رب العاملني / الإمام ابن القيم ج�1 �س�5

3- ال�سحوة الإ�سالمية بني اجلمود والتطرف / الدكتور يو�سف القر�ساوي �س�39
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ال�سابقني والالحقني واملحدثني واملعا�سرين لأن راأ�سه براأ�ص اأبي بكر وعمر 

وعلي وابن عبا�ص ر�سي اهلل عنهم، فهو رجل وهم رجال وليته يعدي هذه 

الرجولة والفحولة اإىل غريه من معا�سريه من ل يرى راأيه ول يتبع نهجه من 

اأهل العلم، بيد اأنه ل يتعدى نف�سه وكل ال�سيد يف جوف الفرا. فهذا التع�سب 

املقيت الذي يثبت فيه املرء نف�سه وينفي كل من عداه هو الذي نراه من دلئل 

التطرف حقا، فاملتطرف حقا كاأمنا يقول لك من حقي اأن اأتكلم ومن واجبك 

اأن تتبع، راأيي �سواب ل يحتمل  اأقول ومن واجبك  اأن  اأن ت�سمع، ومن حقي 

اخلطاأ وراأيك خطاأ ل يحتمل ال�سواب. وبهذا ل ميكن اأن يلتقي بغريه اأبدا، 

لأن اللقاء ميكن وي�سهل يف منت�سف الطريق وو�سطه، وهو ل يعرف الو�سط 

.
)1(

ول يعرف به«

التع�سب للمذهب:

ومن الباحثني من ل يقت�سر على التع�سب لراأيه بل يتعداه اإىل التع�سب 

ملذهب معني، في�سع مبادئ هذا املذهب الذي يقلده اأمامه ويجتهد يف تاأويل 

الأدلة ويل اأعناق الن�سو�ص كي توافق مذهبه حتى اإنك لتح�ص من اأحدهم 

القدا�سة،  من  نوعا  اأئمته  على  وي�سفي  بالع�سمة،  مذهبه  ي�سف  يكاد  اأنه 

حتى قال �ساحب اجلوهرة يف علم التوحيد: 

          فواجب تقليد حرب منهمو            كما حكى القوم بلفظ يفهم

هذا مع اأن املعروف الثابت اأنه ل واجب اإل ما اأوجبه اهلل ور�سوله، ولو كان 

اإليه هم الأئمة  هذا الكالم له وجه من ال�سحة لكان اأوىل النا�ص بالدعوة 

ال�سافعي  الإمام  فهذا  ذلك،  منهجهم غري  ولكننا جند  عليهم،  اهلل  رحمة 

.
)2(

يقول: »واهلل ما اأبايل اإن ظهر احلق على ل�ساين اأو على ل�سان خ�سمي«

ولعلنا لو نظرنا اإىل اأغلب امل�سائل التي يقع حولها اخلالف بني النا�ص، 

الإمام  يقول  عليه.  وامل�ساحنة  اخلالف  ينبغي  ل  مما  اأغلبها  لوجدنا 

1- ال�سحوة الإ�سالمية بني اجلمود والتطرف  / �س�39.

2- ال�سحوة الإ�سالمية بني الختالف امل�سروع والتفرق املذموم / د. يو�سف القر�ساوي �س�2.1.
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ابن تيمية – رحمه اهلل -: »اإن ما فيه خالف اإن كان احلكم املخالف يخالف 

�سنة اأو اإجماعا وجب الإنكار عليه، وكذلك يجب الإنكار على العامل بهذا 

فيها  ولالجتهاد  اإجماع  ول  �سنة  فيها  لي�ص  امل�ساألة  كانت  واإن  احلكم، 

فاإنه ل ينكر على املخالف لراأي املنكر ومذهبه �سواء كان املخالف  م�ساغ، 

. ولعل هذه تكون قاعدة منهجية عميقة الفائدة، فحينما 
)1(

جمتهدا اأو مقلدا«

ننظر اإىل مواطن اخلالف بني املتع�سبني جند اأن اأكرثهم يتع�سبون يف اأمور 

وفهم  فقه  اأهل  كانوا  ولو  م�ساغ،  فيها  ولالجتهاد  �سنة  ول  فيها  اإجماع  ل 

ملا تع�سبوا هذا التع�سب البغي�ص.

التع�سب �سد الأئمة واملذاهب: 

اأ�سحاب املذاهب قد ظهر حديثا،  وهذا النوع من التع�سب �سد الأئمة 

التقليد،  ع�سور  يف  ح��دث  كما  لأقوالهم  التع�سب  عن  قبحا  يقل  ل  وه��و 

فالتع�سب �سد الأئمة ونبذ كل ما يرد عنهم من اجتهادات هو يف حقيقته 

منطق عجيب، اإذ الأئمة – ر�سوان اهلل عليهم – ما كانوا يفتون باأهوائهم، 

واإمنا بعد اجتهاد وبحث وحترٍّ ملواطن الدليل، حتى ثبت عن الإمام مالك – 

رحمه اهلل – اأنه قال: » رمبا وردت علي م�ساألة متنعني من الطعام وال�سراب 

، وقال بع�سهم: لكاأمنا مالك واهلل اإذا �سئل عن م�ساألة واهلل واقف 
)2(

والنوم«

بني اجلنة والنار. وقال ما �سيء اأ�سد علي من اأن اأ�ساأل عن م�ساألة من احلالل 

اأهل العلم والفقه  اأدركت  واحلرام، لأن هذا هو القطع يف حكم اهلل. ولقد 

.
)3(

ببلدنا واإن اأحدهم اإذا �سئل عن م�ساألة كاأن املوت اأ�سرف عليه«

فهل اأمثال هوؤلء من اأهل العلم يقال عنهم اأنهم يتعمدون خمالفة الكتاب 

وال�سنة، ولقد كانوا يقطعون امل�سافات �سفرا مع �سدة امل�سقة و�سعوبة الطرق 

اأو فتوى معينة. فعلينا اأن  اإليه يف مبحث  بحثا عن  �سحة حديث يحتاجون 

1- الدعوة قواعد واأ�سول / جمعة اأمني  �س� 164  طبعة دار الدعوة .

2- املوافقات / الإمام ال�ساطبي ج�4  �س�168.

3- املرجع ال�سابق ج�4 �س�168.
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نحمد لهم جهدهم واأن نعرف لهم ف�سلهم وجهدهم ول نبخ�سهم حقوقهم، 

ولو اأن�سف املتع�سبون �سدهم لأدركوا اأنهم ل ميكنهم ا�ستنباط  ما يريدون 

التي  والقواعد  واملعلومات  الو�سائل  تلك  با�ستخدام  اإل  وال�سنة  الكتاب  من 

تركوها لنا، فمن الذي عرفنا النا�سخ من املن�سوخ، وال�سحيح من ال�سعيف، 

وغري ذلك من العلوم؟!

�سوؤال يعر�ص لبع�ص املتع�سبني �سد املذاهب: 

فلماذا  وال�سنة  الكتاب  موافقة  يريدون  الأئمة  ه��وؤلء  كان  اإذا  يقولون: 

اختلفوا  ؟

وكان الأوىل بهوؤلء قبل العرا�ص والت�ساوؤل اأن يدركوا اأن اهلل �سرع لعباده 

الدين يف ن�سو�ص، واأن هذه الن�سو�ص لبد اأن يختلف النا�ص يف فهمها طبقا 

لختالف اأفهام النا�ص واأفكارهم وثقافاتهم فاهلل عز وجل مل يخلق عباده 

على منط واحد يف الأفكار والجتاهات، واإمنا لكل وجهة ولكل راأيه، فهذا 

وجد  وقد  ومق�سده،  الن�ص  بروح  يعنى  وهذا  اللفظ،  بظاهر  يعنى  حريف 

الفريقان وظهر اجتاههما يف غزوة بني قريظة ومل يعنف النبي  ]  اأحدا 

منهم .

تكون  نف�سها قد  اللغة  واألفاظ  بل  املت�سدد واملرخ�ص،  النا�ص  وكذلك يف 

بع�ص  يحتمل  وقد  معنيني،  يحمل  اأن  ميكن  اللفظ  اإذ  الختالف،  يف  �سببا 

والدليل  الرواية  اإىل  الطمئنان  كذلك  وهناك  واملجاز،  احلقيقة  الألفاظ 

الإمام  اأجاد  ولقد  كثري،  الأ�سباب  من  ذلك  وغري  له،  الطمئنان  وعدم 

القيم  كتابه  يف  الأئمة  على  العرا�ص  هذا  دفع  يف  اهلل  رحمه  تيمية  اب��ن 

)رفع املالم عن الأئمة الأعالم(، وكان مما ورد فيه: »وليعلم اأنه لي�ص اأحد 

من الأئمة املقبولني عند الأمة قبول عاما يتعمد خمالفة ر�سول اهلل ] يف 

�سيء من �سنته دقيق ول جليل، فاإنهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع 

الر�سول، وعلى اأن كل اأحد يوؤخذ من اأقواله ويرك اإل ر�سول اهلل ]، ولكن 
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اإذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث �سحيح بخالفه، فال بد له من عذر 

يف تركه، وجماع الأعذار ثالثة: 

اأحدها: عدم اعتقاد اأن النبي ] قاله.

الثاين: عدم اعتقاده اإرادة تلك امل�ساألة بذلك القول.

الثالث: اعتقاده اأن ذلك احلكم من�سوخ. وهذه الأ�سناف الثالثة تتفرع اإىل 

.
)1(

اأ�سباب متعددة

وقد ذكر الإمام تلك الأ�سباب بالتف�سيل يف كتابه ال�سالف الذكر.

الآثار املرتتبة على البحث العلمي نتيجة التخلق بخلق التقليد الأعمى 

والتع�سب:

ال�سارة  الآثار  من  الكثري  والتع�سب  الأعمى  للتقليد  اأن  فيه  �سك  ل  مما 

امل�سيعة للثمرة املرجوة من البحث العلمي، ومن اأهم هذه الآثار: 

1 – ا�ستهالك الوقت ونفاد الطاقة واجلهد يف غري املفيد.

خمالفات  يف  املتع�سب  ذلك  لوقوع  اهلل،  من  واملثوبة  التوفيق  عدم   -2

�سرعية ناجتة عن اإعالء �سوته وع�سبيته على �سوت الدليل، وهذا دليل على 

عدم الإخال�ص، اإذ لو كان خمل�سا يف بحثه ملا تعامى عن الأدلة الوا�سحة 

على  الأدلة  قامت  الذي  الراأي  ذلك  ينا�سر  كيما  ال�سم�ص  �سطوع  ال�ساطعة 

خالفه. 

3 – اإدخال احلرج وامل�سقة على الأمة ب�سبب تع�سبه وعدم خ�سوعه للدليل، 

مما يرتب عليه نبذ اجلماهري له،  وفقد الثقة يف عمله، اإذ اجلماهري بوعيها 

تقف على انغالق فكره، و�سيق اأفقه، وبعده عن روح البحث، وعدم معاي�سته 

لواقع النا�ص ومالب�سات اأمورهم وم�ستجدات حياتهم.

واأين اأمثال هذا املتع�سب الذي يريد بع�سبيته اأن يثبت نف�سه ويعلي �ساأنه 

1- رفع املالم عن الأئمة الأعالم / الإمام ابن تيمية �س�5 
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– ملا طلب منه  – رحمه اهلل  من هذه الروح التي يتحلى بها الإمام مالك 

اآفاق الإ�سالم، فرد عليه الإمام مالك  اأن يفرق موؤلفاته يف  هارون الر�سيد 

بالرغم مما يف ذلك من ذيوع �سيته وعلو منزلته و�سهرته يف �سائر الأقطار« 

يا اأمري املوؤمنني اإن اختالف العلماء رحمة من اهلل تعاىل على هذه الأمة، كل 

يتبع ما �سح عنده، وكل على هدى، وكل يريد اهلل«.

اأ�سباب تخلق الباحث بهذه الأخالق ال�سيئة: 

ل �سك اأن هناك العديد من الأ�سباب التي ت�سافرت يف نف�ص الباحث حتى 

ومبادئه من  الإ�سالم  روح  البعيدة عن  ال�سيئة  الأخالق  بهذه  يتخلق  جعلته 

اأهم هذه الأ�سباب: 

1 – عدم الإخال�ص هلل يف هذا البحث الذي يقوم به. 

2 – ال�سعي اإىل حت�سيل مطلب دنيوي من جاه اأو مال، ويرى اإثبات قوله 

و�سيلة اإىل هذا املطلب، فيتع�سب له مهما كانت املخالفة. 

3 – عدم الفهم لطبيعة الدين و�سعته ومرونته.

اآداب اخلالف وهدي ال�سلف  – �سيق الأفق ب�سبب عدم الطالع على   4

واأخالقهم يف اإدارة اخلالف. 

5 – التكرب وعدم اخل�سوع لراأي املخالف مهما �سانده الدليل. 

6 –جمال�سة اأهل الأهواء والبدع، والن�سوء يف بيئات تتخلق بهذه الأخالق، 

فالطباع ت�سرق من الطباع 

والأخالق تتاأثر بالأخالق. 

7 – تق�سري اأهل العلم والفقه واملعرفة يف بيان اآداب اخلالف يف الإ�سالم، 

وبيان الآثار ال�سارة على التخلق بهذه 

اخللل  ب��وادر  ظهور  عند  الباحثني  ن�سح  اإىل  امل��ب��ادرة  وع��دم  الأخ���الق، 

املنهجي .
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طرق معاجلة هذه الأمرا�ص ال�سيئة: 

اإن اجلانب الأكرب يف معاجلة هذه الأمرا�ص يقع على عاتق العلماء واملربني 

يف املجتمع، ومن ثم كان من الواجب عليهم اأن: 

الإ�سالم  باأخالقيات  وتعريفهم  والإر�ساد،  بالن�سح  الباحثني  يتعاهدوا 

وذلك باأن: 

يحثوهم على الإخال�ص هلل يف بحثهم.        - 

واأن يذكروهم باأخالق ال�سلف ال�سالح. - 

والتع�سب،وكيف  الهوى  اتباع  بعاقبة  يذكروهم  اأن  كذلك  وعليهم  - 

اأن املتخلق بهذه الأخالق يعر�ص نف�سه لعقاب اهلل �سبحانه وتعاىل.

كما عليهم اأن يربوا املجتمع عامة والباحثني خا�سة على اأن ينظر الفرد  - 

اإىل القول ل اإىل قائله، واأن تكون عنده القدرة وال�سجاعة على نقد الذات 

والعراف باخلطاأ، بل والرحيب بالنقد من الآخرين، بل وطلب الن�سح 

والتقومي منهم، وعلى الباحث اأن ي�سعى اإىل ال�ستفادة مما عند الآخرين 

من علم وحكمة، والثناء على املخالف فيما اأح�سن، ورد العتداء عنه اإذا 

حاول اأحد اأن يتطاول عليه.

والباحثني خا�سة على ترك  النا�سئة عامة  يربوا  اأن  العلماء كذلك  وعلى 

اأهل  اأبي قالبة »ل جتال�سوا  اأثر عن  والتع�سب، ويف  الأه��واء  اأهل  جمال�سة 

يلب�سوا  اأو  �ساللتهم  يف  يغم�سوكم  اأن  اآم��ن  ل  ف��اإين  جتادلوهم  ول  الأه��واء 

.
)1(

عليكم ما كنتم تعرفون«

1- ينظر / ال�سحوة الإ�سالمية بني الختالف امل�سروع والتفرق املذموم  /  د    يو�سف القر�ساوي   

�س�221 ، وينظر /  اآفات على الطريق  / د ال�سيد حممد نوح ج�2 �س�38.
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املبحث الثاين

التثبت من �سدق امل�سدر و�سحة النتائج

توفرت ن�سو�ص القراآن وال�سنة املطهرة على تقرير وتر�سيخ مفهوم التثبت 

القراآن  لنا  قدم  وقد  البحث،  جمال  يف  النتائج  و�سحة  امل�سدر  �سدق  من 

منهجا متكامال للقلب والعقل يف كلمات قليلة، حيث يقول اهلل عز وجل: 

ی   ی  ی   ىئ     ىئ   ىئ    ېئ   ېئ   ۈئېئ    ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   {وئ  

.
)1(

ی}
يقول املف�سر �سيد قطب -رحمه اهلل-: »وهذه الكلمات القليلة تقيم منهجا 

كامال للقلب والعقل، وي�سمل املنهج العلمي الذي عرفته الب�سرية حديثا جدا، 

وي�سيف اإليه ا�ستقامة القلب ومراقبة اهلل، ميزة الإ�سالم على املناهج العقلية 

قبل احلكم  كل حركة  ومن  كل ظاهرة  ومن  كل خرب  فالتثبت من  اجلافة، 

عليها هو دعوة القراآن الكرمي ومنهج الإ�سالم الدقيق، ومتى ا�ستقام القلب 

والعقل على هذا املنهج مل يبق جمال للوهم واخلرافة يف عامل العقيدة، ومل 

يبق جمال للظن وال�سبهة يف عامل احلكم والق�ساء والتعامل، ومل يبق جمال 

لالأحكام ال�سطحية والفرو�ص الوهمية يف عامل البحوث والتجارب والعلوم. 

�سوى  لي�ست  احلديث  الع�سر  يف  النا�ص  بها  ي�سيد  التي  العلمية  والأمانة 

ويجعل  الكربى  تبعتها  القراآن  يعلن  التي  القلبية  العقلية  الأمانة  من  طرف 

والب�سر  ال�سمع  واه��ب  اأم��ام  وف���وؤاده  وب�سره  �سمعه  عن  م�سوؤول  الإن�سان 

والفوؤاد. 

اإنها اأمانة اجلوارح واحلوا�ص والعقل والقلب، اأمانة ي�ساأل عنها �ساحبها 

وت�ساأل عنها اجلوارح واحلوا�ص والعقل والقلب جميعا، اأمانة يرتع�ص الوجدان 

لدقتها وج�سامتها كلما نطق الل�سان بكلمة وكلما روى الإن�سان رواية، وكلما 

به  لك  لي�ص  ما  تقف  )ول  حادثة  اأو  اأم��ر  اأو  �سخ�ص  على  حكما  اأ���س��در 

1- �سورة الإ�سراء اآية: 36 
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علم( ول تتبع ما مل تعلمه علم يقني وما مل تتثبت من �سحته من قول يقال 

ورواية تروى، من ظاهرة تف�سر، اأو واقعة تعلل، ومن حكم �سرعي اأو ق�سية 

.
)1(

اعتقادية«

والدليل  البينة  الأم��ور على  تبنى جميع  اأن  على  الإ�سالم  ثم حر�ص  ومن 

الأمر  القراآن هذا  املجال كثري، وكثريا ما ردد  والآي��ات يف هذا  والربهان، 

تلك  اإط��الق  عند  وذلك   { ىئ   ىئ  ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ    }

اأين  املدعني:  ال��ق��راآن  فيواجه  ال�سحة  من  لها  �سند  ل  التي  الدع���اءات 

ڳ   گ   گ    گ    } احلكم   هذا  اإطالق  يف  عليه  اعتمدمت  الذي  الربهان 

ڳ  ڳ  ڳ }  وهذا هو الواقع الذي ل جدال فيه، ول دليل ول برهان 
ول اأثارة من علم توؤثرونه عن اأحد ممن قبلكم. 

وكما حث القراآن على م�ساألة التثبت واإقامة الأمور على الدليل والربهان، 

فاإنه نهى عن القول بالظن، وبني اأن الظن ل يغني من احلق �سيئا، واأن �سوق 

الدعاوى بناء على الظن والوهم اأمر ل يقره القراآن ول يفيد يف جمال البحث 

العلمي. ولعل من الأمثلة الوا�سحة يف هذا املعنى قول اهلل عز وجل: { ے  

ۈ   ۈ    ۆۆ   ۇ   ڭۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   
ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ     ۅ  ۉ  ۉ  ېې   ې  ې  ى  ى  ائائ  ەئ  ەئ  وئ    

.
)2(

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ    ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ}
ب�ساحب  يليق  ودليل  حجة  فالروؤية  اإن��اث   اأنهم  فعلموا  خلقهم  »اأ�سهدوا 

خلقهم  �سهدوا  اأن��ه��م  يزعموا  اأن  ميلكون  وم��ا  اإل��ي��ه،  يرتكن  اأن  ال��دع��وى 

ولكنهم ي�سهدون بهذا ويدعونه فليحتملوا تبعة هذه ال�سهادة بغري ما كانوا 

.
)3(

حا�سريه)�ستكتب �سهادتهم وي�ساألون(«

1- الظالل ج�4 �س�2227

2- �سورة الزخرف اآية 19 : 21 

3- الظالل ج�5 �س�3182
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والروؤى  والك�سف  لالإلهام  اأن  من  بالرغم  الإ�سالم  علماء  جند  اإننا  بل 

واخلواطر وجودا ثابتا عندهم اإل اأن هذه الأمور ملا كانت يتطرق اإليها الظن 

ياأخذ بها  اأمر ول  اأدلة الأحكام ول يعتمد عليها يف تقرير  مل يعتربوها من 

كل  �سرورة عر�ص  قرروا  لقد  بل  وال�سنة،  للقراآن  معار�ستها  عند عدم  اإل 

هذه الأمور على الكتاب وال�سنة لأنهما مع�سومان وهذه الأمور ظنية ولي�ست 

مع�سومة. يقول الإمام ال�ساطبي: »وذلك اأن هذه الأمور ل ي�سح اأن تراعى 

وتعترب اإل ب�سرط األ تخرم حكما �سرعيا ول قاعدة دينية فاإن ما يخرم قاعدة 

�سرعية اأو حكما �سرعيا لي�ص بحق يف نف�سه بل هو اإما خيال اأو وهم واإما من 

.
)1(

اإلقاء ال�سيطان وقد يخالطه ما هو حق وقد ل يخالطه«

الظن الذي ي�سبق عملية البحث العلمي: 

حينما يريد الباحث اأن يبداأ بحثا عن ظاهرة معينة، فاإنه كثريا ما يبداأ 

من  الأدل���ة،  وزي��ادة  البحث  ب��اإدام��ة  يخرج،  ثم  والظنون،  بال�سكوك  بحثه 

ال�سكوك والظنون اإىل اليقني، وهذا ال�سك الذي ي�سبق عملية البحث العلمي 

ال�سكوك هي   « – رحمه اهلل -:  الغزايل  اأبو حامد  ل نهي فيه، وكما يقول 

املو�سلة للحق فمن مل ي�سك مل ينظر، ومن مل ينظر مل يب�سر، ومن مل يب�سر 

.
)2(

بقي يف العمى وال�سالل«

ويقول الإمام جعفر ال�سادق: »اأما اإذا خرجت من الإنكار اإىل منزلة ال�سك 

.
)3(

فاإين اأرجو اأن تخرج اإىل املعرفة« 

ق��ال عنه  ال��ذي  الظن  العلماء هو  ال��ذي حت��دث عنه ه��وؤلء  ال�سك  وه��ذا 

القلوب  يف  تقع  اإمن��ا  والظنون  الظنون،  غائب  بكل  العلم  »واأول  اجلاحظ: 

معها  ت��زول  غاية  اإىل  ينتهي  حتى  الظن  قوي  الدليل  زاد  فكلما  بالدلئل، 

1- املوافقات / ال�ساطبي ج�2 �س�183

2- القراآن واملنهج العلمي املعا�سر �س�117

3- املرجع ال�سابق �س� 113 
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ال�سكوك عن القلوب، وذلك لكرثة الدلئل وترادفها فهذه غاية علم العباد 

عملية  ي�سبق  ال��ذي  وهو  ال�سك،  من  النوع  هذا  ولعل    .
)1(

الغائبة« بالأمور 

البحث العلمي، هو من امل�ستثنى من النهي يف قول اهلل عز وجل: {ٱ  ٻ  

العلماء  قال  ثم  ومن   .
)2(

ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ پ  ڀ  ڀ} 
اأن نتلم�ص �سر الإعجاز يف الآية حيث مل ي�سادر الظن على �سبيل  »وميكن 

.
)3(

الإطالق« 

من و�سائل التثبت يف عملية البحث العلمي:

1 – امل�ساهدة ال�سحيحة والتجربة )ال�ستقراء(: 

حث القراآن الكرمي على ا�ستخدام و�سائل الإدراك التي وهبت لالإن�سان يف 

التثبت من �سحة الأ�سياء التي يبحثها ويعمل فيها عقله وفكره، فيقف بذلك 

اأ�سرارها   يتجنب  اأو  بها  فينتفع  معها،  يتعامل  كيف  ويعرف  حقائقها  على 

واآيات القراآن يف هذا املعنى كثرية نذكر منها على �سبيل املثال :

- يف جمال ا�ستخدام الب�سر  مع العقليقول اهلل عز وجل: {ڻ  ۀ  ۀ  

ڳ  ڳ  ڳ    ويقول اهلل عز وجل: {    
)4(

ہ       ہ  ہ  ہ    ھ}
 .

)5(

ڱ      ڱ       ڱ  ڱ}
- ويف ا�ستعمال ال�سمع مع العقل يقول اهلل عز وجل: {ې  ې  ې  ې    

.
)6(

ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ       وئ  وئ  ۇئ}

القول  وفنون  اخلطابة  كتاب  عن  نقال  واملعاد(  املعا�ص  )ر�سالة  اجلاحظ  ر�سائل   / ينظر   -1

 57 �س� الأخرى 

2- �سورة احلجرات اآية: 12 

3- اخلطابة وفنون القول الأخرى �س� 57

4- �سورة العنكبوت اآية: 2. 

5- �سورة امللك اآية: 19 

6- �سورة احلج اآية : 46 
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ويف ا�ستعمال ال�سمع والب�سر مع العقل يقول اهلل عز وجل: {وئ  ۇئ  ۇئ  

.
)1(

ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ   ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ    ی  ی  ی  ی}
وجل:  عز  اهلل  يقول  العقل  مع  امل�ساهدة  و�سائل  جميع  ا�ستعمال  ويف 

.
)2(

{ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ} 

فهذه الآيات القراآنية الكرمية » حت�ص الإن�سان على ا�ستعمال العقل وال�سمع 

والب�سر وما اإليها من طرق امل�ساهدة ال�سحيحة بجميع اأ�ساليب احل�ص، ثم 

هي مع ذلك توؤدبه من حيث ا�ستعمال هذه املواهب على وجهها ال�سحيح، فاآية 

�سورة الإ�سراء )ول تقف ما لي�ص لك به علم( تنهاه من ناحية اأن يجري مع 

الوهم والظن، وتدله من ناحية اأخرى على طريق الو�سول اإىل ما لي�ص بوهم 

والب�سر  ال�سمع  ا�ستعمال  اإح�سان  اليقني واحلق عن طريق  اإىل  اأي  ول ظن 

والعقل )اإن ال�سمع والب�سر والفوؤاد كل اأولئك كان عنه م�سئول(، لي�ص فقط 

اأمرا �سديدا باإح�سان ا�ستعمال الب�سر وال�سمع والعقل وعدم اإهمالهابل فيه 

اأي�سا اأمر بال�ستم�ساك مبا يهتدي اإليه الإن�سان من احلق عن طريقها، ففي 

هذه الآية وحدها ثالثة اأ�سول هي جماع النظر العلمي:

 اأولها: األ يتبع اإل احلق املعلوم يقينا )ول تقف ما لي�ص لك به علم(.

اإىل احلق هو امل�ساهدة ال�سحيحة والتفكري  اأن طريق الو�سول  وثانيها: 

ال�سحيح.

عن  احلق  من  اإليه  ي�سل  مبا  ي�ستم�سك  اأن  الإن�سان  على  اأن  وثالثها: 

كان  اأولئك  كل  والفوؤاد  والب�سر  ال�سمع  )اإن  والتفكري  امل�ساهدة  طريق 

.
)3(

م�سئول(« عنه 

اإىل  النظر  تلفت  الآي��ات  من  فكم  كثرية،  املجال  هذا  يف  القراآن  واآي��ات 

1- �سورة الإ�سراء اآية: 36.

2- �سورة الأعراف اآية: 185.

3- الإ�سالم يف ع�سر العلم / حممد اأحمد الغمراوي  �س�66.
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فتذعن  العقول  تتدبرها  كي  الكون  يف  املبثوثة  و�سننه  اهلل  ق��درة  مظاهر 

للخالق وتعبده وتوحده. 

ولن نكون مبالغني اإذا قلنا اإن كل دعوة يف القراآن اإىل النظر والتاأمل والتدبر 

يف اأجزاء الكون اإمنا هي يف احلقيقة »دعوة اإىل املنهج العلمي ال�ستقرائي 

و�سنن  نتائج  اإىل  والو�سول  ودرا�ستها  الكونية  الظواهر  على  التعرف  بغية 

وقوانني ت�سبطها مع ال�سعور بعظمة الإبداع يف اخللق والإتقان يف ال�سنعة 

.
)1(

فتلهج الأل�سن بالثناء وال�سكر هلل قائلة: تبارك اهلل اأح�سن اخلالقني« 

عام  حكم  اإىل  للو�سول  بع�سها  اأو  كلها  اجلزئيات  تتبع  هو:  وال�ستقراء 

ي�سملها جميعا. 

وقد كان للم�سلمني ق�سب ال�سبق يف هذا امليدان، بل وف�سل الريادة فيه، 

حيث اأثمر يف حياتهم العلمية وخا�سة يف العلوم الطبيعية والطب والكيمياء، 

منهم  تعلمت  الذين  العلماء  من  الكثري  امل�سلمني  من  العلوم  هذه  يف  وظهر 

الدنيا يف �ستى التخ�س�سات كاأمثال: جابر بن حيان  يف الكيمياء، وابن �سينا 

يف الطب، واخلوارزمي يف اجلرب والريا�سيات، وابن الهيثم يف علوم ال�سوء 

والك�سوف  الرحالت  يف  والإدري�سي  والبريوين  بطوطة  وابن  والب�سريات، 

اجلغرافية، وغري ذلك من التخ�س�سات. 

جمال  يف  كبريا  فتحا  التجريبي  املنهج  اإىل  امل�سلمني  تو�سل  ك��ان  ولقد 

البحث العلمي بعد اأن �ساد املنهج اليوناين العقيم فرات طويلة من الزمن، 

فلما  تو�سل امل�سلمون اإىل هذا املنهج اأحدث قفزات كبرية يف التقدم، وقد 

من  بيكون(  )روج��ر  نقله  اأن  بعد  العلمية  نه�ستها  يف  اأورب��ا  منه  ا�ستفادت 

العربية اإىل الالتينية. 

ولقد ا�ستخدم امل�سلمون ال�ستقراء يف طائفة من اأبواب الفقه الإ�سالمي: 

فبال�ستقراء ا�ستخرجوا القواعد الفقهية العامة، وبال�ستقراء اأح�سوا املياه 

1- اخلطابة وفنون القول الأخرى �س� 45، 46.
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ثم �سبطوا اأحكامها ال�سرعية، كما اعتمدوا على ال�ستقراء يف  حتديد دماء 

اأعمال  تتبع  يف  اعتمدوا  ال�ستقراء  وعلى  وال�ستحا�سة،  والنفا�ص  احلي�ص 

النا�ص ال�سخ�سية وغري ال�سخ�سية ثم اجتهدوا يف ا�ستخراج احلكم ال�سرعي 

لكل عمل منها. 

وكان امل�سلمون حينما يبحث باحثهم يف الن�سو�ص، فاإنه يعتمد اأول على 

منها  جمعه  فيما  ينظر  ثم  ببحثه  تتعلق  التي  الن�سو�ص  جلمع  ال�ستقراء 

الفهم  اأ���س��ول  له  حتددها  التي  الجتهاد  طرائق  وف��ق  فهمها  يف  ويجتهد 

وال�ستنباط.

اأما ال�ستقراء ملجرد جمع املعارف فقد كان و�سيلتهم يف احلديث ال�سريف 

ويف التاريخ واجلغرافيا ويف الأدب واحلكم والأمثال والأخالق وتدوين معارف 

الأولني وغري ذلك.

 اأما ال�ستقراء املقرون بالتجارب فقد كان و�سيلتهم يف الكيمياء ويف الطب 

.
)1(

�سمن حدود الأدوات التي كانت مي�سرة لهم يف زمانهم 

اأق�سام ال�ستقراء: 

ال�ستقراء ق�سمان: 

1- ا�ستقراء تام: وبهذا ال�ستقراء ا�ستطاع الباحثون اأن يقفوا على وحدات 

الزمن يف اليوم والعام، كما عرفوا عدد القارات، وعرفوا الأنهار الكربى، 

وهذا النوع قد يفيد اليقني وذلك اإذا بلغت املعرفة ب�سببه مبلغ اليقني. 

2 - ا�ستقراء ناق�ص: وهو الذي تدر�ص فيه جزئيات اأو اأجزاء ال�سيء الذي 

بقية  عليه  تقا�ص  اأ�سا�سا  فيه  املدرو�سة  الأ�سياء  وتعترب  البحث  مو�سوع  هو 

الأجزاء اأو اجلزئيات، وبال�ستناد اإىل ذلك ي�سدر الباحث حكما عاما ظنيا 

ي�سمل ما در�سه وما مل يدر�سه بناء على غلبة ظنه باأن نظام الكون ذو قوانني 

1- �سوابط املعرفة  / عبد الرحمن ح�سن حبنكة امليداين بت�سريف �س�189، 19.
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كلية يندر فيها ال�سذوذ ما دام النوع املدرو�ص واحدا، اأو بناء على غلبة ظنه 

باأن بقية الأجزاء م�سابهة لالأجزاء التي در�سها. 

تدر�ص  ودخيلة  اأ�سلية  عنا�سر  من  الإن�سان  دم  يف  ما  معرفة  يراد  فحني 

منه كمية قليلة ثم يعطي الطبيب املحلل حكمه على الدم كله بال�ستناد اإىل 

الباحثون  اإليها  التي تو�سل  الطبيعية  القوانني  التي در�سها، ومعظم  الكمية 

وظاهر  الناق�ص.  ال�ستقراء  طريق  عن  ليها  اإ تو�سلوا  اإمنا  الطبيعيون 

اأن ال�ستقراء الناق�ص ال�سحيح قد يفيد الظن باحلكم الكلي ولكنه ل يفيد 

وبجواز  در�ص،  ما  على خالف  يدر�ص  ما مل  يكون  اأن  به لحتمال  اليقني 

.
)1(

اأن يظهر يف امل�ستقبل خطاأ احلكم الكلي امل�ستند اإىل القيا�ص الناق�ص

القراآن وال�ستقراء:

حني ننظر يف اآيات القراآن جند توجيها اإىل اتخاذ طريق ال�ستقراء و�سيلة 

ق�س�ص  اإىل  اأنظارنا  القراآن  يوجه  فحينما  املعارف،  من  كثري  لتح�سيل 

ال�سابقني وما جرى معهم من اأحداث، وذلك لأخذ العظة والعتبار، ل يكون 

ذلك اإل على اأ�سا�ص ا�ستفادة قواعد و�سنن عامة من اأحداث حمددة مل تبلغ 

مبلغ ال�ستقراء التام، لكنها جتعل الفكر يقي�ص ما �سياأتي على ما م�سى نظرا 

اإىل اأن مدبر الكون واحد. 

وحينما يوجه القراآن نظرنا اإىل درا�سة الطبيعة ملعرفة كيف بداأ اهلل اخللق، 

فاإنه يوجه اإىل طريقة ال�ستقراء بال�سري يف الأر�ص وتتبع درا�سة اجلزئيات 

الكونية لتكون هادية اإىل معرفة احلقيقة الكلية، ويف هذا يقول اهلل عز وجل:  

{گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ     ڱڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  

ۀ  ۀ  ہ       ہ  ہ  ہ    ھھ  ھ  ھ  ے  ے     ۓۓ   ڭ    ڭ  ڭ  
.  ومما ل �سك فيه اأن هذا ال�سري يف الأر�ص -كما اأمر 

)2(

ڭ  ۇ  ۇ}
اهلل عز وجل -  يقت�سي تتبع اجلزئيات ودرا�سة تكوينها ون�ساأتها ل�ستنتاج 

1-  ينظر /  املرجع ال�سابق  �س�195، 196

2-  �سورة العنكبوت اآية )19، 20( 
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بداأ اهلل اخللق، وهذا بال �سك  التي تبني كيف  الكلية  والقواعد  القوانني 

هو منهج ال�ستقراء بعينه، ول يلزم من التتبع ال�ستق�ساء بل يكفي الباحث 

اأن يدر�ص مناذج متنوعة ي�ستنبط منها كليات عامة ويقي�ص ما مل يدر�سه على 

ما در�سه نظرا اإىل اأن الكون، بوجه عام وا�ستنادا اإىل املالحظة والتجربة، 

تهيمن عليه قوانني عامة �سارمة، فدرا�سة بع�ص اجلزئيات قد يدل الفكر 

ما  خمالفة  احتمال  ظل  ولئن  ولأ�سباهها،  لها  ال�سامل  العام  قانونها  على 

انتظام كل  اإىل  الظن ترجع   اأن غلبة  اإل  قائما  ملا در�ص احتمال  يدر�ص  مل 

اجلزئيات حتت قانون واحد قد ي�سل الباحث اإليه كله اأو اإىل بع�سه، ومتابعة 

البحث كفيلة بو�سول الإن�سان يف يوم ما اإىل احلقيقة النهائية يف طائفة من 

املو�سوعات التي اأعطاه اهلل مفاتيح بحثها. 

هيمنة  هو  الناق�ص  ال�ستقراء  بهذا  الأخ��ذ  اإىل  الباحث  يدعو  وال��ذي 

قانونني على ظواهر الطبيعة ب�سفة عامة، وهما قانونا الِعلِّية )اأي ال�سببية( 

والطراد. 

له من  لبد  �سبب  كل  اأن  من  والأح��داث  الظواهر  عليه  دلت  ما  ف��الأول: 

م�سبب.

تنتج  املت�سابهة  الأ�سباب  اأن  على  يدل  الذي  وهو  الط��راد،  وهو  والثاين: 

.
)1(

عنها م�سببات مت�سابهة

الآيات  من  العديد  يف  القانون  هذا  اإىل  نظرنا  الكرمي  القراآن  لفت  وقد 

وقوله   ،
)2(

ی} ی   ی     ی   {ىئ   تعاىل:  قوله  منها  والتي  الكرمية 

، وقوله عز وجل: { ۇئ  ۇئ  ۆئ  
)3(

�سبحانه: {ٹ  ٹ  ڤ   ڤ}

.
)4(

ۆئ} 

1- �سوابط املعرفة  �س�199:191باخت�سار وت�سريف .

2- �سورة الأحزاب اآية  62.

3- �سورة الإ�سراء اآية 77.

4- �سورة الأنعام اآية 34.
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 2 - القيا�ص وال�ستنباط واأثرهما يف تثبت الباحث : 

كما جند الكثري من اآيات القراآن حتث على امل�ساهدة كي يتثبت الإن�سان 

من حقائق الأمور في�سل اإىل احلقيقة الكربى وهي وحدانية اهلل وا�ستحقاقه 

امل�ساهد  على  اخلفي  الغائب  قيا�ص  اأ�سلوب  ي�ستخدم  كذلك  للعبادة، جنده 

احلا�سر، في�ستنبط الإن�سان مبا اأوتي من عقل ويقي�ص ذلك الغائب على هذا 

احلا�سر. والآيات القراآنية يف هذا  الأمر كثرية  منها: يقول اهلل تعاىل: 

ۇ     ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ      ۓ   ے   ے    ھ   ھ    ھ   {ھ  

، فيقي�ص الإن�سان هذا الغائب اخلفي )الن�سور( على 
)1(

ۆۆ  ۈ       ۈ}
القيا�ص   بعد موتها( في�ستنبط بهذا  الأر�ص  امل�ساهد احلا�سر )اإحياء  هذا 

اإمكانية الن�سور، ويوقن بقدرة اهلل على ذلك.

ولقد اعتنى علماء اأ�سول الفقه بهذا الأمر )القيا�ص( فو�سحوا �سوابطه 

وحددوا �سروطه وبينوا كل ما يتعلق به. 

ومن طرق ا�ستخدام هذا الأ�سل يف جمال الفقه: اأن يرى الفقيه م�سابهة 

اأمر لآخر يف علة حكمه، في�ستنتج اأن حكم هذا يف ال�سرع مماثل حلكم الأمر 

الآخر مبقت�سى م�سابهته له يف علة حكمه، لذلك يحكم بحرمة كل �سراب 

م�سكر قيا�سا على اخلمر، لأن علة حترمي اخلمر �سرعا هي الإ�سكار. وبذلك 

وهو  الأ�سل،  الأول:  ال��رك��ن  اأرك��ان،  اأربعة  لها  العملية  هذه  اأن  ن��درك 

املمثل  وهو  الفرع  الثاين:  الركن  عليه،  املقي�ص  اأو  به،  امل�سبه  اأو  املمثل 

اأو امل�سبه اأو املقي�ص، الركن الثالث: العلة اجلامعة التي هي �سبب التمثيل، 

الركن  به،  املمثل  الأ�سل  اإىل  بالن�سبة  احلكم  اأو  الظاهرة  يف  ال�سبب  وهي 

الرابع: الظاهرة اأو احلكم الذي يف الأ�سل املعمم على الفرع بدليل التمثيل 

.
)2(

وبجامع ا�سراك الأ�سل والفرع يف �سبب الظاهرة اأو يف علة احلكم

1- �سورة فاطر :  اآية   9 .

2- ينظر / �سوابط املعرفة  �س�291 .

93



لهذا  ال�سالكني  ل�سبط خطى  ال�سافعي  رحمه اهلل   الإم��ام  ولقد ت�سدى 

الطريق حتى ل يقحم اإن�سان نف�سه فيما لي�ص له به علم، وو�سع �سروطا للقيام 

بهذه العملية » وبلغ من دقة التعبري عن خطورة القيا�ص اأن اعترب القيام به 

اإىل  يهتدي  القائ�ص  لعل  فيها  ت�سدد  ب�سروط  اإل  ي�ستعملها  ل  لآلة  ا�ستعمال 

.
)1(

ال�سواب جزاء حتريه واإخال�سه«

ال��ت��ث��ب��ت )املنهج  اأج����ل  ال��ت��اري��خ��ي��ة م���ن  اإىل احل��ق��ائ��ق   – ال���رج���وع   3

التاريخي(:

التاريخ علم هام وم�سدر وثيق يعرف الباحث بالرجوع اإىل حقائقه �سدق 

اأو كذب الرواية املتعلقة بحدث ما، ولأهميته اعتمد عليه علماء احلديث يف 

املوؤرخون  عليه  واعتمد   [ ر�سول اهلل  �سيدنا  ال��واردة عن  الروايات  تنقيح 

وحلياة  الإ�سالمية،  وللفتوحات  الرا�سدين،  اخللفاء  ولتاريخ   ،[ ل�سريته 

مبثل  الكذابني  على  ي�ستعن  »مل  قيل:  ولهذا  واملجاهدين،  والقادة  العلماء 

. وكثريا ما جند القراآن الكرمي يلفت اأنظارنا اإىل اأحداث التاريخ 
)2( 

التاريخ«

للم�سلموبخا�سة  حث  ه��ذا  ويف  والن�سيان،  التحريف  اع��راه  ما  في�سحح 

الباحث، على اأن يتحرى ال�سدق والتثبت من �سحة احلدث عند بحثه عن 

اأخبار ال�سابقني. 

اإن نظرة فاح�سة على الق�س�ص القراآين وحكايته عن ال�سابقني »لرينا 

مدى خ�سوبة القراآن يف غر�ص هذا املنهج ولفت الأنظار اإليه، وهو يف جممله 

يقوم على متحي�ص الأقوال والأخبار والأحداث، وي�سحح ما اعراه اخلطاأ 

 .
)3(

منها، ويرد على الفراءات والنحرافات التي �سابتها« 

ومما يوؤيد هذا املنهج يف القراآن الكرمي قول اهلل عّز وجّل: {ٿ  ٿ   

1- القراآن واملنهج العلمي املعا�سر �س�81، 82 .

 / عن  نقال  �س�51   ج�1  ال�سلمي  �سامل  بن  حممد   - وتدري�سه   الإ�سالمي  التاريخ  كتابة  منهج   -2

الإعالن بالتوبيخ مل ذم التاريخ لل�سخاوي �س�9.

3- اخلطابة وفنون القول الأخرى �س�5. 
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ٿ  ٹ  ٹ      ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ         ڄڄ  
 وهي اآية تلفت نظرنا اإىل 

)1(

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ           چ} 
الرجوع اإىل احلقائق التاريخية جتاه حدث حاول اليهود اأن يتخذوا منه حجة 

اأن  ادع��اء  مع  عليهم  املحرمة  الأطعمة  بع�ص  حل  ناحية  من  امل�سلمني  على 

القراآن  بال  ما  يقولون:  ب��رزوا  ثم  ومن  التوراة  يف  ملا  م�سدقا  جاء  القراآن 

اإ�سرائيل  فريدهم القراآن اإىل حقيقة  يحلل من الأطعمة ما حرم على بني 

الأمر، وخال�سته، اإذا �سحت الرواية عن علة حترمي يعقوب على نف�سه بع�ص 

مر�ص  – قد  ال�سالم  عليه  يعقوب  – وهو  اإ�سرائيل  اهلل  نبي  اأن  الطعام،  

مر�سا �سديدا فنذر هلل ليمتنعن عن حلوم الإبل واألبانها، وكانت اأحب �سيء 

اإىل نف�سه فقبل اهلل منه نذره، وجرت �سنة بني اإ�سرائيل على اتباع اأبيهم يف 

حترمي ما حرم، وكذلك حرم اهلل على بني اإ�سرائيل مطاعم ب�سبب حمرمات 

تعاىل:  قوله  اآخر يف  مو�سع  الكرمي يف  القراآن  اإليها  اأ�سار  وقد  ارتكبوها 

{ۉ  ې  ې  ې    ې  ى  ىائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  

وئ   ۇئ  ۇئ     ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئىئ  ی  
لبني  ح��الل  التحرمي  ه��ذا  قبل  وكانت   ،

)2(

{ حئ   جئ   یی   ی  
اإ�سرائيل، ومن ثم اأخذ القراآن يردهم اإىل هذه احلقيقة ليبني لهم اأن الأ�سل 

يف هذه املطاعم هو احلل واإمنا حرمت عليهم ملالب�سات خا�سة بهم، فاإذا 

اأحلها للم�سلمني فهذا هو الأ�سل الذي ل يثري العرا�ص، وعليهم كي يتاأكدوا 

اأن يرجعوا اإىل حقائق التاريخ واإىل ن�سو�ص التوراة ال�سحيحة  ف�سيجدون 

. ومن ثم قال لهم القراآن: 
)3(

اأن اأ�سباب التحرمي خا�سة بهم ولي�ست عامة

»قل فاأتوا بالتوراة فاتلوها اإن كنتم �سادقني«، وعلى الباحث امل�سلم اأن يتحلى 

بهذا املنهج، فاإذا بحث يف اأمر يتعلق باأحداث التاريخ فعليه اأن يبني بحثه 

1- �سورة اآل عمران اآية: 93 .

2- �سورة الأنعام اآية: 146.

3- ينظر / يف ظالل القراآن ج�1 �س�433434 باخت�سار وت�سرف .
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بحثه  يتال�سى  ل  حتى  املد�سو�سة  امللفقة  الأك��اذي��ب  على  ل  ال�سحيح  على 

وي�سقط اأمام النقد احلر القائم على الدليل ال�سحيح.

�سوابط التثبت عند علماء الإ�سالم :

بحثية  ال�سرعية �سوابط  العلوم  فروع  فرع من  لكل  الإ�سالم  علماء  و�سع 

العلم وجتعل عمله مثمرا مفيدا وكان من  الباحث على بحثه يف هذا  تعني 

اأهم الفروع التي عني بها العلماء: 

اأول علوم القراآن: 

ومما ل �سك فيه اأن هذه العلوم هي اأ�سرف العلوم، واملعرفة بها من اأعظم 

خل�ست  اإذا   - الطاعات  اأعظم  من  فيها  والبحث  الإط��الق،  على  املعارف 

النيات – وذلك لأن مو�سوعها كالم اهلل، وهل هناك جمال للبحث اأعظم 

ل�سبط  و�سروطا  �سوابط  الإ�سالم  علماء  و�سع  ثم  ومن   ! املجال  هذا  من 

خطى الباحثني يف هذا املجال، كان من اأهمها: 

العلم باللغة لأنها التي يعرف بها معنى مفردات الألفاظ ومدلولتها، ومن  - 

هنا قال جماهد: »ل يحل لأحد يوؤمن باهلل واليوم الآخر اأن يتكلم يف كتاب 

اهلل اإذا مل يكن عاملا بلغات العرب«.

معرفة  يف  اأثر  من  لها  ملا  وذلك  وال�ستقاق،  والت�سريف  بالنحو،  العلم  - 

املعنى واأبنية الكلمة وا�ستقاقها.

العلم بعلوم البالغة ليعرف خوا�ص الكالم وتراكيبه وطرق دللته. - 

املعرفة بعلم القراءات، فبه يعرف كيفية النطق وبه يرجح بع�ص الوجوه  - 

املحتملة على بع�ص. 

العلوم  من  ذلك  وغري  واملن�سوخ   النا�سخ  وعلم  النزول،  اأ�سباب  علم  - 

التي ل ي�ستغني الباحث يف هذا املجال عنها. 

القول  نتثبت من �سحة  ال�سوابط كي  اإىل زيادة على هذه  ورمبا احتجنا 
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التف�سري  جمال  يف  بحثا  يقدم  الذي  فمثال  وتخ�س�سه،  البحث  نوع  ح�سب 

العلمي للقراآن، فنجد العلماء ي�سيفون ملا �سبق: 

ا�ستحالة التناق�ص بني حقائق العلم وبني الن�سو�ص التي اجتمع لها كل  - 

من قطعية الثبوت وقطعية الدللة.

الإ�سالمية  الأ�سول  اإىل  امل�ستندة  القوانني  �سوء  يف  التف�سري  يكون  اأن  - 

التي  القوانني  ول  يزول،  ل  الذي  تبلغ درجة احلق  التي مل  النظريات  ل 

تخالف الأ�سول الإ�سالمية. 

اأن يكون الت�سال وثيقا بني احلقيقة العلمية والن�ص.  - 

�سحة  من  للتثبت  املتخ�س�سون  و�سعها  التي  ال�سوابط  من  ذلك  وغري 

القراآن  من  �سيء  تف�سري  يتناول  البحث  كان  اإذا  القراآن  علوم  يف  البحث 

تف�سريا علميا، وهو جمال وا�سع ي�سمل كل ما عدا الناحية البالغية. 

النف�ص ويقودها طبق  القراآن  اقتاد  النف�سية وكيف  الناحية  »ي�سمل  وهذا 

قوانني فطرتها، وي�سمل الناحية الت�سريعية وكيف نزلت اأحكام القراآن طبق 

مل  التي  التاريخية  الناحية  وي�سمل  واجلماعات،  لالأفراد  الفطرة  قوانني 

يكن يعلمها الب�سر عند نزول ما ات�سل بها من اآيات القراآن ثم ك�سف عنها 

التنقيب الأثري فيما بعد، ثم ت�سمل الناحية الكونية ناحية ما فطر اهلل عليه 

غري الإن�سان من الكائنات يف الأر�ص، وما فطر عليه الأر�ص وغري الأر�ص يف 

. ولكن لبد من التنبيه على اأمرين هامني و�سعهما املتخ�س�سون 
)1(

الكون«

ملن يقوم مبثل هذه الأبحاث: 

الأول: اأنه ل ينبغي يف فهم الآيات الكونية من القراآن الكرمي اأن نعدل عن 

احلقيقة اإىل املجاز اإل اإذا قامت القرائن الوا�سحة متنع من حقيقة اللفظ 

وحتمل على جمازه. 

1- الإ�سالم يف ع�سر العلم �س� 257، 258.
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الثابت  باليقيني  اإل  القراآن  كونيات  نف�سر  اأن  ينبغي  ل  نه  اأ الثاين: 

من العلم ل بالفرو�ص ول بالنظريات التي ل تزال مو�سع فح�ص ومتحي�ص، 

اإن احلقائق هي �سبيل التف�سري احلق، هي كلمات اهلل الكونية ينبغي اأن يف�سر 

بها نظائرها من كلمات اهلل القراآنية، اأما احلد�سيات والظنيات فهي عر�سة 

.
)1(

للت�سحيح والتعديل

ثانيا  :  علوم ال�سنة: 

مما ل �سك فيه اأن ال�سنة النبوية هي التف�سري العملي والتطبيق الواقعي، 

ب�سلوكه  للقراآن  ] خري مف�سر  ر�سول اهلل  كان  فقد  لالإ�سالم،  واملثايل  بل 

واأخالقه، وقد اأدركت اأم املوؤمنني عائ�سة – ر�سي اهلل عنها -  هذا املعنى 

بعبارة  ذل��ك  عن  فعربت   ،[ اهلل  لر�سول  ومعاي�ستها  وفطرتها  بفقهها 

موجزة بليغة م�سرقة حينما �سئلت عن خلق ر�سول اهلل، فقالت: »كان خلقه 

واأركانه  لالإ�سالم بخ�سائ�سه  العملي  املنهج  يعرف  اأن  اأراد  فمن  القراآن«. 

والعملية  القولية   [ اهلل  ر�سول  �سنة  خالل  من  جم�سدا  مف�سال  فليعرفه 

والتقريرية. 

وملا كانت �سنة النبي ] بهذه املكانة الرفيعة يف الإ�سالم، فقد و�سع لها 

قول من يحدث  التثبت  من  �سحة  يتم  ال�سوابط احلازمة حتى  العلماء 

اأعدائها  اإل لينفوا عنها و�سع  – وما ذلك   [ – يروي عن ر�سول اهلل  اأو 

ممن يريدون اأن يروجوا ملذاهبهم الفا�سدة واآرائهم الباطلة. 

ولقد اأ�س�ص علماء احلديث علما جليال لهذا ال�ساأن مل ت�سبق الأمة الإ�سالمية 

اإليه، بل ويعترب هذا العلم خ�سي�سة من خ�سائ�ص الأمة الإ�سالمية، وكان 

من �سدة حر�سهم على امتثال تلك ال�سوابط احلازمة: اأن اأحدهم ل يراخى 

املديني  بن  علي  مثال  فهذا  اإليه،  املقربني  اأقرب  على  حتى  تطبيقها  يف 

فيجيب:  بيه  اأ رواية  عن  ُي�ساأل  حنبل   بن  اأحمد  الإمام  زمالء  وهو من 

1- ينظر / املرجع ال�سابق �س�259 .
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يروي  اإذ  بن اجل��راح  وكيع  اأ�سوة يف  وله يف ذلك  اإنه �سعيف«  الدين.  »ه��و 

احلديث عن اأبيه فيعزز رواية اأبيه مبثلها ل لعيب يف اأبيه واإمنا ملجرد ولية 

.
)1(

اأبيه على بيت املال، واملحدثون ل ير�سون العمل يف خدمة ال�سلطان

ولقد جعل هذا التحري والتحقق لعلماء احلديث مكانة عظيمة يف نفو�ص 

علماء الإ�سالم، حتى قال الإمام ال�سافعي  رحمه اهلل: »اإذا راأيت رجال 

 .
)2(

 [ اأ�سحاب ر�سول اهلل  راأيت رجال من  اأ�سحاب احلديث فكاأمنا  من 

ومتثل جممل خطوات هذا املنهج الذي و�سعه العلماء يف التثبت والتوثيق 

من �سحة الرواية عن ر�سول اهلل ] يف: 

1 - التحري والتثبت من �سحة الرواية.

�سائر  دون  الإ�سالمية  الأم��ة  بها  اهلل  خ�ص  خ�سي�سة  وهو  الإ�سناد   -  2

– رحمه اهلل -: » نقل الثقة عن الثقة يبلغ  الأمم، يقول الإم��ام ابن حزم 

] مع الت�سال خ�ص اهلل به امل�سلمني دون �سائر امللل، واأما مع  به النبي 

الإر�سال والإع�سال فيوجد يف كثري من اليهود، لكن ل يقربون فيه من مو�سى 

من  اأكرث  مو�سى  وبني  بينهم  يكون  بحيث  يقفون  بل   ،[ حممد  من  قربنا 

ثالثني ع�سرا، واإمنا يبلغون اإىل �سمعون ونحوه. قال: واأما الن�سارى فلي�ص 

عندهم من �سفة هذا النقل اإل حترمي الطالق فقط. قال: على اأن خمرجه 

من كذاب قد �سح كذبه.  واأما النقل بالطريق امل�ستملة على كذاب اأو جمهول 

.
)3(

العني فكثري يف نقل اليهود والن�سارى«

اأ�سياء مل يعطها  بثالثة  الأمة  اأبو علي اجلياين: »خ�ص اهلل هذه  وقال 

احلاكم  رواه  ما  ذلك  اأدل��ة  ومن  والإع��راب،  والأن�ساب  الإ�سناد  قبلها:  من 

اإ�سناد   قال: 
)4(

وغريه عن مطر الوراق يف قوله تعاىل {  ۉ  ې  ې  ې}

1- القراآن واملنهج العلمي املعا�سر �س� 1.9.

2- تدريب الراوي يف �سرح تقريب النووي / جالل الدين  ال�سيوطي ج�1 �س�6.

3- تدريب الراوي ج�2 �س�231، 232.

4- �سورة الأحقاف  اآية : 4  .
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احلديث، وقال ابن املبارك: الإ�سناد من الدين، لول الإ�سناد لقال من �ساء 

. واأقوال العلماء يف هذا الأمر كثرية نكتفي منها مبا ذكر. 
)1(

ما �ساء«

3 - معرفة الرجال والك�سف عن حالهم جرحا وتعديال. 

ومما ل �سك فيه اأنه لي�ص لكل اإن�سان اأن يجرح اأو يعدل، واإمنا ي�سرط 

والتعديل  اجلرح  باأ�سباب  عاملا  �سابطا  عدل  يكون  اأن  بذلك  يقوم  من  يف 

للعدالة،  اأهال  لي�ص  من  فيعدل  تق�سري  اأو  على حكمه خطاأ  يرتب  ل  حتى 

اأو يجرح من لي�ص جمّرحا، واأن يكون عاملا تقيا ورعا جمردا من التع�سب 

والأهواء، كما ي�سرط فيه اأن يكون ذا اطالع وا�سع وبحث طويل وعلم دقيق 

بطباع النف�ص الب�سرية، وغري ذلك من الأمور التي ت�ساعده على الو�سول اإىل 

.
)2(

وجه احلق، فال يدل براأيه يف النقد دون بينة ودليل اأو بحث وتنقيب

4 - علم معرفة ال�سحابة، وهو علم كبري به يعرف املت�سل من املر�سل .

ات�سال  يعرف  فبه  ج��دا،  ه��ام  علم  وه��و  وال��وف��ي��ات،  التواريخ  علم   -  5

احلديث وانقطاعه، وقد ادعى قوم الرواية عن قوم فنظر يف التاريخ فظهر 

هذا  يف  روي  ومما  ب�سنني.  وفاتهم  بعد  عنهم  الرواية  زعموا  نهم  اأ

املعنى: اأن اإ�سماعيل بن عيا�ص �ساأل رجال اختبارا: اأيُّ �سنة كتبت عن خالد 

بن معدان  فقال: �سنة ثالث ع�سر ومائة. فقال: اأنت تزعم اأنك �سمعت منه 

.
)3(

بعد موته ب�سبع �سنني فاإنه مات �سنة �ست ومائة 

6 - ا�ستعمال النقد للمتون والأ�سانيد. 

7 - املقابلة بني الن�سخ من و�سائل التثبت. 

فطبع الإن�سان الن�سيان واخلطاأ، وكثريا ما يكتب اأحدهم �سيئا فاإذا اأراد 

مراجعته وجد فيه الكثري من الأخطاء، وحديث النبي ] من الأهمية بحيث 

1- تدريب الراوي ج�2 �س�232، 233

2- ينظر / قواعد اأ�سول احلديث  د . اأحمد عمر ها�سم �س�199 باخت�سار وت�سريف 

3- ينظر / تدريب  الراوي ج�2 �س�5.2  بت�سريف 
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ثم فقد عني علماء احلديث  ن�سيان، ومن  اأو  يكون حمل خطاأ  اأن ل  ينبغي 

بعملية املقابلة بني ما كتبوه وبني الأ�سل الذي نقلوا عنه. 

8 - الرحلة توثيقا وتثبتا من �سحة الرواية، وقد ذكرت لنا كتب  احلديث 

يتثبتوا من �سحة رواية  الأمة كي  بها علماء  التي قام  الرحالت  الكثري من 

.
)1(

بلغتهم عن ر�سول اهلل ]، لن نطيل البحث باحلديث عنها هنا 

 وقد اأو�سح العلماء  بع�ص املعامل لتوجيه خطى الباحثني يف جمال ال�سنة 

نذكر منها: 

1 - فهم ال�سنة يف �سوء احلديث.

2 - جمع الأحاديث الواردة يف املو�سوع الواحد.

3 - اجلمع اأو الرجيح بني خمتلف احلديث.

4 - فهم الأحاديث يف �سوء اأ�سبابها ومالب�ساتها ومقا�سدها.

5 - التمييز بني الو�سيلة املتغرية والهدف الثابت للحديث.

6 - التفريق بني احلقيقة واملجاز يف فهم احلديث.

.
)2(

7 - التاأكد من مدلولت األفاظ احلديث

ولقد و�سع علماء الإ�سالم لكل علم من ال�سوابط ما يتنا�سب مع طبيعة 

هذا العلم.

ثالثا:  �سوابط التثبت عند علماء التاريخ الإ�سالمي: 

كان من مظاهر عناية علماء الإ�سالم  بالتاريخ ومن حر�سهم على رواية 

الأحداث رواية �سادقة مطابقة للواقع، اأنهم و�سعوا �سوابط تثبت يف املوؤرخ 

املوؤرخ،  يرويها  التي  الرواية  يف  تثبت  �سوابط  وو�سعوا  روايته،  لقبول  ذاته 

1- ينظر / جامع بيان العلم وف�سله   لبن عبد الرب ج�1 �س� 93 

2- ينظر / كيف نتعامل مع ال�سنة   د يو�سف القر�ساوي �س� 93:  181   املعهد العاملي للفكر 

الإ�سالمي 
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و�سوابط تثبت يف امل�سادر التي اأخذ عنها املوؤرخكما و�سعوا �سوابط تبني 

كتب  لالأخذ من  و�سوابط  والبدع،  الأه��واء  اأ�سحاب  كتب  الأخذ من  حدود 

اأهل الكتاب، كل ذلك يبني لنا مدى اهتمام علماء الإ�سالم بالتاريخ، و�سوف 

نو�سح هذا الكالم فيما يلي: 

اأول: �سوابط تثبت يف املوؤرخ ذاته لقبول روايته: 

لي�ص كل من يروي خربا ياأخذ منه دون معرفة بحالة الراوي وعدالته، ومن 

ثم كان من اأهم ال�سوابط التي 

جتعلنا نقبل رواية الراوي ونثق فيها: 

1 - عدالة الراوي: فال ي�سح اأن تقبل رواية من لي�ص عدل . 

2 - القدرة على التمييز بني املقبول واملردود من الروايات، وذلك يكون 

مبعرفة الرواة وما  قيل فيهم من جرح اأو تعديل، ومعرفة الأ�سول املنهجية 

يف النقد واملوازنة بني الروايات املتعار�سة وكيفية اجلمع بينها.

3 - العلم باأ�سول الأحكام ال�سرعية، والعلم مبدلولت الألفاظ.

4 - م�ساحبة الورع والتقوى بحيث ل ياأخذ بالوهم .

5 - جتنب الغر�ص والهوى.

املو�سوع  يفهم  باأن  وذلك  فيه،  يكتب  الذي  للمو�سوع  الت�سور  6 - ح�سن 

الذي يكتب فيه فهما جيدا، ويحيط به من كافة جوانبه.

7 - اأن يكون جيد العبارة عف الل�سان عن املنكر من القول. 

ثانيا : �سوابط تثبت فيما يرويه املوؤرخ :  

كذلك و�سع علماء الإ�سالم �سوابط يف قبول الرواية التي يرويها املوؤرخ، 

من اأهم هذه ال�سوابط: 

دون  بن�سه  الكالم  ينقل  باأن  وذلك  املعنى،  دون  اللفظ  يعتمد  اأن   -  1

اأن يت�سرف فيه .
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2 - اأن ي�سمي املوؤرخ امل�سدر الذي نقل عنه معلوماته. 

3 - اأن يكون نقله م�سبوطا .

4 - اأن يتحرى فيما يرويه من الوقائع التي كانت بني اأعيان ال�سدر الأول 

من ال�سحابة ر�سي اهلل عنهم. 

ثالثا: �سوابط تثبت يف امل�سادر التي ياأخذ عنها املوؤرخ: 

فامل�سادربالن�سبة للموؤرخ، هي العماد الذي يقوم عليه بحثه، فاملوؤرخ بدون 

م�سدر ل ي�ستطيع اأن يبحث اأمرا تاريخيا مل ي�ساهده بنف�سه، يقول العلماء:  

التاريخ خرب عن  لأن  امل�سادر،  الأخذ من  تعتمد على  نقلية  التاريخ معرفة 

حدث وقع وانتهى، فال يغني فيه اخليال والرجم بالغيب ول التجارب املعملية، 

كما يفعل الأديب والق�سا�ص وال�ساعر والعامل الفيزيائي، وما دامت امل�سادر 

اأن  وعليه كذلك   العتناء  بها غاية  يعتني  اأن  للموؤرخ، فالبد  الأهمية  بهذه 

يرتبها الرتيب ال�سحيح وفق معايري نقدية حمددةكدرجة الثبوت، والثقة يف 

امل�سدر، وكالقرب من الواقعة التاريخية، �سواء قرب امل�ساحبة واملعاي�سة، 

اأو القرب الزمني، وتقدم رواية من كان األ�سق باخلرب على من مل تكن هذه 

.
)1(

�سفته

وبناء على ذلك كان على الباحث يف التاريخ اأن يراعي جتاه امل�سادر: 

1 - اعتماد امل�سادر ال�سرعية، املوثوق بها مادة ومنهجا، وتقدميها على 

كل م�سدر .

فهذه  الإ�سالم،  على  ال�سابقة  الكتب  يف  ورد  ما  لكل  الت�سليم  عدم   -  2

الكتب من حيث ما جاء فيها تنق�سم اإىل ثالثة اأق�سام، وقد حتدث الإمام 

الكتب  مواد  اأبرز  باعتبارها  لالإ�سرائيليات  نقده  يدي  بني  عنها  كثري  ابن 

يجوز،  ل  وما  منها  به  ن�ست�سهد  اأن  يجوز  ما  وبني  الإ�سالم،  عن  ال�سابقة 

فاإنها  الإ�سرائيلية تذكر لال�ست�سهاد ل لالعت�ساد،  الأحاديث  فقال: »هذه 

على ثالثة اأق�سام:

1- منهج كتابة التاريخ الإ�سالمي وتدري�سه  �س� 217.
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فذاك  بال�سدق  له  ي�سهد  مما  باأيدينا  مما  �سحته  علمنا  ما  اأح��ده��ا: 

�سحيح.

والثاين: ما علمنا كذبه مما عندنا مما يخالفه .

القبيل،  ول من هذا  القبيل  ما هو م�سكوت عنه، ل من هذا  والثالث: 

فال نوؤمن به ول نكذبه، ويجوز حكايته ملا تقدم، وغالب ذلك مما ل فائدة 

.
)1(

فيه تعود اإىل اأمر ديني«

�سوابط الأخذ من كتب اأهل الأهواء والبدع: 

اأ�سحاب  كانوا  الإ�سالمي  التاريخ  يف  كتبوا  ممن  بع�سا  اأن  املعلوم  من 

تكون  ومنهم من  امل�سلمني،  يعد مبذهبه من  واأه��واء، منهم من ل  مذاهب 

اإىل  الأم��ر  به  اأدى  واإن  خ�سومه،  على  يتحامل  ولكنه  ذلك  من  اأقل  بدعته 

الكذب والتغيري يف الرواية، ومن ثم كان على الباحث حينما ياأخذ من م�سدر 

اأخطاءه  يتوقى  حتى  الفكري،  واجتاهه  موؤلفه  مذهب  على  يتعرف  اأن  ما  

ومغالطاته، ولقد حذر الإمام اأبو بكر بن العربي املالكي من الأخذ من كتب 

وال�سلف  ا�ستحقار لل�سحابة  اأحاديث  والبدع، لأنهم: »ين�سئون  الأهواء  اأهل 

وال�ستخفاف بهم واخراع ال�سر�سال يف الأقوال والأفعال عنهم، وخروج 

مقا�سدهم من الدين اإىل الدنيا وعن احلق اإىل الهوى، فاإذا قاطعتم اأهل 

العدول، �سلمتم من هذه احلبائل ومل تطووا  الباطل واقت�سرمت على رواية 

ك�سحا على هذه الغوائل، ومن اأ�سد �سيء على النا�ص جاهل عاقل اأو مبتدع 

.
)2(

حمتال«

اأمثال  من  الأه���واء  اأ�سحاب  بع�ص  الأخ��ذ عن  من  اهلل  رحمه  ح��ذر  وق��د 

امل�سعودي واجلاحظ، يف بع�ص كتاباته، كما حذر ال�سيخ حمب الدين اخلطيب 

يف تعليقه على كالم ابن العربي من الأ�سفهاين يف كتابه )الأغاين(.

1- تف�سري ابن كثري ج�1 �س�4.

2- العوا�سم من القوا�سم  �س�26.، 261 .
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حيث  من  واملبتدعة  الأه��واء  اأ�سحاب  جتاه  املوقف  العلماء  ف�سّل  وقد 

والأهواء  الفرق  اأ�سحاب  كتب  من  »واملوقف  فقالوا:  رواياتهم  من  الأخذ 

ينظر له من ثالث زوايا هي بح�سب مو�سوع الرواية: 

علماء  فاإن  وروايته  ال�سريعة  اأحكام  من  حكم  بنقل  متعلقا  كان  فما   -  1

اإىل  تنق�سم  املبتدعة  عن  الرواية  اأن  كتبهم  يف  ق��رروا  قد  احلديث  اأ�سول 

ق�سمني : 

بدعته  كانت  ومن  روايتهم،  تقبل  ل  فهوؤلء  مكفرة  بدعته  كانت  فمن 

ل ت�سل اإىل حد الكفر،  فمن كان  معروفا بالكذب وقلة ال�سبط فال تقبل 

روايته  فتقبل  يرويه  ملا  وال�سبط  والتقوى  بالورع  م�سهورا  كان  ومن  روايته، 

�سريطة اأن ل يكون ما يرويه موؤيدا لبدعته، واحتجوا لهذا باإخراج البخاري 

يف �سحيحه لعمران بن حطان اخلارجي مادح عبد الرحمن بن ملجم قاتل 

علي بن اأبي طالب  [.

2 - وما كان متعلقا بالأخبار عن اأهل ال�سنة �سواء يف التاريخ العام اأم يف 

فمن  الراوي من عدمه،  تع�سب  اإىل  فيه  ينظر  فهذا  ال�سخ�سية،  الراجم 

لحت عليه اأمارات التع�سب اأ�سقط خربه، اأما من ل يالحظ عليه  التع�سب  

وكان عدل يف ذاته في�سرب خربه ويقارن بغريه من الأخبار، وبالوجهة العامة 

للمجتمع الإ�سالمي. 

طائفتهم  اأهل  عن  الأخبار  روايتهم  هي  النظر  يف  الثالثة  والزاوية   -  3

.
)1(

ومذاهبهم، وهذا كالإقرار منهم فهو حجة عليهم«

�سوابط الأخذ من كتب غري امل�سلمني: 

امل�سلمني،  غري  كتب  من  �سيئا  ياأخذ  اأن  يريد  حينما  امل�سلم  والباحث 

بديانتهم  متعلق  هو  وهل  يبحثه،  الذي  املو�سوع  اإىل  يرجع  الأمر  فاإن 

اأم ل، فاإن كان متعلقا بديانتهم فال باأ�ص من الأخذ عنهم حينئذ مع النظر 

1- ينظر / منهج كتابة التاريخ الإ�سالمي وتدري�سه �س�223: 225 باخت�سار .
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ال�سوابط  ح�سب  عنهم  فالأخذ  الكتاب  اأه��ل  من  ك��ان  اإذا  اأم��ا  واملقارنة. 

التي ذكرناها �سابقا عن الإمام ابن كثري والتي قال فيها: »هذه الأحاديث 

الإ�سرائيلية تذكر لال�ست�سهاد ل لالعت�ساد، فاإنها على ثالثة اأق�سام:

فذاك  بال�سدق  له  ي�سهد  مما  باأيدينا  مما  �سحته  علمنا  ما  اأح��ده��ا: 

�سحيح.

والثاين: ما علمنا كذبه مما عندنا مما يخالفه.

القبيل  هذا  من  ول  القبيل  هذا  من  ل  عنه  م�سكوت  هو  ما  والثالث: 

فال نوؤمن به ول نكذبه ويجوزحكايته ملا تقدم، وغالب ذلك مما ل فائدة فيه 

.
)1(

تعود اإىل اأمر ديني«

واإذا كان متعلقا بديننا من �سرح اأو تف�سري فال يوؤخذ عنهم ذلك اإل بعد 

التمحي�ص لغر�ص البيان وال�ستئنا�ص، اأما اإذا كان غري متعلق ب�سيء من هذه 

.
)2(

الأنواع فاإنه يخ�سع ملوازين النقد العلمي

من مظاهر عدم التثبت يف البحث العلمي:

مما �سبق يت�سح لنا اأن الإ�سالم اأمر بالتثبت يف �سائر الأمور، ومن ثم �سار 

علماء الإ�سالم على هذا النهج، وكان لهذا النهج ف�سل ال�سبق يف الع�سور 

الو�سطى بل ويف �سائر الع�سور التي طبقه فيها امل�سلمون. 

واإذا كان لعملية التثبت هذه املكانة يف البحث العلمي، فاإن لعدم التثبت 

مظاهر تدل عليه.

 من اأهم هذه املظاهر: 

1 – اهتمام الباحث باملظهر وال�سكل مع اإهمال اجلوهر واملق�سد:

ونحن جند يف  النفع،  من  خاليا  القيمة  البحث عدمي  يجعل  الأمر  وهذا 

1  - تف�سريابنكثريج�1 �س�4.

2-  ينظر / منهج كتابة التاريخ الإ�سالمي وتدر�سه  �س� 238 باخت�سار وت�سرف .
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اأ�سياء عن ظاهر احلياة  يعلموا  اأن  القراآن ذما �سريحا لقوم جعلوا همهم 

بالبحث  يتحرون  ول  الأ�سيلة،  وقوانينها  �سننها  يف  يتعمقوا  اأن  دون  الدنيا 

التعرف على نوامي�سها الكربى املرتبطة بعامل الغيب والآخرة قال �سبحانه: 

. والفرق �سا�سع 
)1(

{ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ}

وبعيد بني اإن�سان يجعل همه اأن ي�سل اإىل العمق واملق�سد والغاية، وبني اإن�سان 

النهج،  لهذا  القراآن  ذم  اأ�سكال  تعددت  وقد  اخلارجي،  املظهر  اإل  ليعنيه 

فمثال جنده يعيب على الذين يركون مغزى احلدث وهدفه ويذهبون باحثني 

الكهف  اأهل  التعاظ من ق�سة  تركوا  الذين  حول فرعيات هام�سية كهوؤلء 

وذهبوا يخت�سمون حول عددهم {ڄ  ڃ     ڃ  ڃ          ڃ  

چ  چ  چ     چ   ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  
ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک   ک  ک   گ      گ   گ  گ  ڳ    

.
)2(

ڳ  ڳ}
ورائها  من  ترجى  فائدة  ل  جانبية  باأمور  يتعلقون  النا�ص  من  الكثري  اإن 

وراء  من  املرجوة  الهامة  املقا�سد  ويركون  حولها  الختالف  يف  ويقعون 

بالعدد  حا�سلة  هي  كما  القليل  بالعدد  حا�سلة  العربة  كانت  واإذا  احلدث، 

القراآين برك  التوجيه  الفائدة من وراء اجلدال، ومن ثم كان  الكثري فما 

اجلدال وعدم ا�ستفتاء اأحد يف عددهم حفاظا على الطاقات العقلية حتى 

ل تبدد فيما ل يفيد. 

وقد طبق علماء الإ�سالم هذا املنهج القراآين يف العلوم النظرية والعلوم 

القائ�ص  �سروط  من  يجعل  اهلل  رحمه  ال�سافعي  الإم��ام  فهذا  التجريبية، 

مبجرد  ولي�ص  املعرفة  بحقيقة  عاملا  يكون  اأن  القيا�ص(  بعملية  )القائم 

احلفظ، اإذ احلفظ بدون فهم هو اأمر �سكلي ظاهري فيقول »ومن كان عاملا 

مبا و�سفنا باحلفظ ل بحقيقة املعرفة فلي�ص له اأن يقول اأي�سا بقيا�ص لأنه 

1- �سورة الروم اآية: 7 .

2- �سورة الكهف ة اآية 22.
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. وبذلك ندرك اأن ال�سافعي اأوجب اأن يكون 
)1(

قد يذهب عليه عقل املعاين«

العلم فهما ولي�ص جمرد حفظ يف ال�سدر اإذ احلفظ دون فهم هو يف حقيقة 

الأمر جهل وحمل لالأ�سفار بدون وعي. 

بحثه  يف  اجلوهر  على  موؤكدا  الطبيب  ال��رازي  يذهب  املعنى  هذا  واإىل 

النظر  اإل يف  بها  نثق  فال  الدلئل  »اأما جودة  فيقول:  باملظهر  منخدع  غري 

يف املنتهى«، ثم ي�سيف »يحتاج يف ا�ستدلل علل الأع�ساء الباطنة اإىل العلم 

.
)2(

بجواهرها«

2 – اهتمام الباحث بالكم ل بالكيف:

مع  يتفق  ل  اأمر  بالكيف  الهتمام  اإهماله  مع  بالكم  الباحث  اهتمام  اإن 

عامة  ب�سفة  املبداأ  هذا  الكرمي  القراآن  قرر  ولقد  العلمي،  البحث  �سوابط 

فقال تعاىل {ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ     ۀہ  ہ  

.
)3(

ہ  ہ  ھ   ھ  ھ} 
قول  يحددها  متميزة  اإ�سالمية  خا�سية  يكون  يكاد  بالكيف  والهتمام 

 ،
)4(

ڌ} ڌ   ڍ   ڍ   ڇ       } عامة  النا�ص  و�سف  يف  تعاىل  اهلل 

التدابري.  بجودة  ولكن  العقاقري  بكرثة  لي�ست  العربة  يقولون:  وكما 

فما اأحوج العامل الإ�سالمي اإىل تعديل نهجه جتاه هذا املبداأ والركيز 

اأن يكون اهتمام الباحثني فيه بالكيف ل بالكم فيثمر البحث ويوؤتي  على 

اأكله  املرجو.

3 - عدم الهتمام بالتفا�سيل والدقائق وما يرتتب عليها )ترك ال�ستقراء(:

كثريا ما تتغري نتائج بحث ما عند التمحي�ص يف دقائق الأمور والنتباه ملا 

1- الر�سالة  لالإمام ال�سافعي  �س�222.

2- منهج البحث العلمي عند العرب �س�194، 195 .

3- �سورة املائدة اآية: 10.

4- �سورة احلجرات اآية: 13.
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يرتب عليها، وقد راأينا علماء الإ�سالم ي�ستقرئون حالت ال�سيء الذي يبحثونه 

بكل تفا�سيله ودقائقه، ويف نهاية بحثهم يخرجون بنتيجة تكون مبثابة قانون 

ا�ستخدموا  كيف  مثال  ولننظر  بحثوه،  الذي  ال�سيء  هذا  حول  موثق  عام 

�سك  ل  ومما  و�سوابطها،  اللغة  قواعد  لنا  ا�ستخرجوا  حتى  ال�ستقراء 

فيه اأن ذلك كلفهم اجلهد الكبري حتى ا�ستق�سوا معظم الراكيب العربية 

وال�سرف،  النحو  قواعد  ذلك  من  ا�ستخرجوا  ثم  وم�ستقاتها،  واملفردات 

ولننظر كيف ا�ستخدموا ال�ستقراء يف ا�ستخراج علم العرو�ص، ومعلوم اأنه 

بال�ستقراء ا�ستخرج الفقهاء القواعد الفقهية العامة، وبه اأح�سوا املياه ثم 

فيه اجلزئيات حتى  تتبعوا  اإىل غري ذلك مما  ال�سرعية،  اأحكامها  �سبطوا 

تو�سلوا اإىل اأحكام كلية عامة ودقيقة ونافعة. 

4 – تعميم اأمر خا�ص وجزئي اأو و�سع قاعدة كلية من النظر يف حالة 

�ساذة وجزئية: 

– يف الأعم  اأن هذا منهج من يريدون ت�سويه الإ�سالم  ذكرنا فيما �سبق 

الأغلب – حيث يقومون بت�سيد بع�ص الجتهادات لبع�ص العلماء – بالرغم 

من اأن جمهور العلماء قد انتقدها ورد عليها – ويجعلون منها الوجهة العامة 

لبع�ص  املت�سددة  الآراء  بع�ص  يتخذون  اأو  لالإ�سالم،  احلقيقية  وال�سورة 

ومبادئه،  الإ�سالم  روح  عن  املعربة  ال�سورة  ويجعلونها  الإ�سالمية  الفرق 

اأما الباحث ال�سادق الذي ل مييل مع هواه فال يقدم على اإ�سدار حكم عام 

اإل بعد القيام بال�ستقراء للحوادث والن�سو�ص املتعلقة مبو�سوع بحثه وطرق 

العلماء املتخ�س�سني يف توجيهها، ثم بعد ذلك ي�سدر حكمه بناء على هذا 

ال�ستقراء القائم على التدقيق والتثبت. 

5 – عدم التحري ملعرفة مدلولت الألفاظ:

 مما ل �سك فيه اأن هذا الأمر يجعل الباحث يقع يف خطاأ كبري، وذلك اأن 
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دللت الألفاظ تتغري من زمان لآخر ومن مكان لآخر، ومن �سياق اإىل اآخر، 

وهذا الأمر يجعل الباحث يدخل يف حكٍم ما  ما لي�ص داخال يف هذا احلكم 

فاإن   « القر�ساوي:  يو�سف  الدكتور  يقول  ما هو من �سميمه،  اأو يخرج عنه 

الألفاظ تتغري دللتها من ع�سر لآخر ومن بيئة لأخرى، وهذا اأمر معروف 

)1(

لدى الدار�سني لتطور اللغات واألفاظها  واأثر الزمان واملكان فيها« 

تبدل  الأم��ر وبني خطورة  الغزايل رحمه اهلل يف هذا  الإم��ام  وقد حتدث 

ال�سالح  ال�سلف  كانت عليه يف ع�سر  وتغري مدلولتها عما  الألفاظ  معاين 

ر�سوان اهلل عليهم فيقول: »اعلم اأن من�ساأ التبا�ص العلوم املذمومة بالعلوم 

الفا�سدة  بالأغرا�ص  ونقلها  وتبديلها  املحمودة  الأ�سامي  حتريف  ال�سرعية 

األفاظ:  الأول وهي خم�سة  والقرن  ال�سالح  ال�سلف  اأراده  ما  اإىل معان غري 

الفقه والعلم والتوحيد والتذكري واحلكمة فهذه اأ�سماء حممودة واملت�سفون 

بها اأرباب املنا�سب يف الدين، ولكنها نقلت الآن اإىل معان مذمومة ف�سارت 

الأ�سامي  هذه  اإطالق  ل�سيوع  مبعانيها  يت�سف  من  مذمة  عن  تنفر  القلوب 

.
)2(

عليهم«

مثل  ذكرها،  التي  الألفاظ  مدلولت  تغريت  كيف  اهلل  رحمه  اأو�سح  ثم 

الفقه تغري مدلول اللفظ من علم طريق الآخرة ومعرفة دقائق اآفات النفو�ص 

ومف�سدات الأعمال وقوة الإحاطة بحقارة الدنيا، اإىل معرفة الفروع الغريبة 

يف الفتوى والوقوف على دقائق عللها وا�ستكثار الكالم فيها وحفظ املقالت 

املتعلقة بها، فمن كان اأ�سد تعمقا فيها واأكرث ا�ستغال بها يقال هو الأفقه، كما 

بني رحمه اهلل تغري مدلولت باقي الألفاظ اخلم�سة التي ذكرها. 

1- كيف نتعامل مع ال�سنة  - د  يو�سف القر�ساوي  �س� 179

2- اإحياء علوم الدين  - الإمام اأبو حامد الغزايل  ج�1 �س�31، 32 
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» واإذا كانت هذه الألفاظ اخلم�سة ما حلظ الغزايل تبدله يف جمال العلم، 

ح�سرها،  ي�سعب  �ستى  جمالت  يف  بدلت  كثرية  لفاظا  اأ هناك  فاإن 

ثم ل يزال هذا التبدل يت�سع مع تغري الزمان وتبدل املكان وتطور الإن�سان اإىل 

اأن ت�سبح ال�سقة بعيدة بني املدلول ال�سرعي الأ�سلي للفظ واملدلول العريف اأو 

ال�سطالحي احلادث املتاأخر، وهنا ين�ساأ الغلط و�سوء الفهم غري املق�سود 

كما ين�ساأ النحراف والتحريف املتعمد وهو ما حذر منه اجلهابذة واملحققون 

من علماء الأمة اأن تن�زل الألفاظ ال�سرعية على امل�سطلحات امل�ستحدثة على 

.
)1(

مر الع�سور، ومن مل يراع هذا ال�سابط يقع يف اأخطاء كثرية«

الآثار املرتتبة على البحث العلمي ب�سبب عدم التثبت :

مما ل �سك فيه اأن عدم التثبت ترتب عليه نتائج  واآثار خطرية مدمرة 

لعملية البحث العلمي وم�سيعة لفائدته، من اأخطر  هذه الآثار: 

ثم  ومن  البحث،  عملية  وراء  من  املرجوة  والفائدة  الثمرة  �سياع   -  1

فائدة  ل  وم�سرة  بل  للوقت  م�سيعة  والتكلف،  اجلهد  مع  البحث،  ي�سبح 

منه.  ترجى 

اإن الباحث  اإذ  2 - عدم التثبت يف البحث يوؤدي اإىل التطرف يف الفكر، 

اأقوال ل �سحة لها، ومن ثم يوؤدي اإىل فرقة بني الأمة، ولعل املرجع  يعتمد 

الرئي�ص يف خروج الكثري من اجلماعات على اأهل ال�سنة واجلماعة هو عدم 

التثبت من �سحة اأقوال مفراة ل اأ�سا�ص لها من ال�سحة، اأو عدم التثبت من 

حقيقة املعنى املراد ب�سبب عدم ا�ستكمال اآلة الفهم يف هذا العلم حتى يتم 

التحقق من معنى الن�ص. 

3 - قد يوؤدي عدم التثبت اإىل اتهام  اأفراد اأو جهات ومنظمات بدون 

1- كيف نتعامل مع ال�سنة  �س�179، 180. 
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اهلل  ق��ول  يف  ذل��ك  اإىل  ن��ظ��ار  الأ الكرمي  ال��ق��راآن  لفت  وق��د  ح��ق،  وج��ه 

ڤ      ٹ   ٹ   ٹ   ٹ    ٿ   ٿ   ٿ   ٿ      ٺ   ٺ   {ٺ   تعاىل: 

ہ   ۀ   {ۀ    ت��ع��اىل:  وق���ال   ،
)1(

ڦ} ڦ   ڤ   ڤ   ڤ  
ڭ   ڭ   ۓ    ۓ   ے   ے    ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ    

.
)2(

ڭ}
تلك  يف  ال��وق��وع  بعد  يتثبت  مل  ال��ذي  تعري  التي  وال��ن��دم  احل�سرة   -  4

املخالفات كما قال تعاىل {ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ}.ومما ل �سك فيه اأن 

للح�سرة والندم اآثارا �سلبية قد توؤدي اإىل اإعاقة الباحث وتثبيطه عن موا�سلة 

�سريه يف عملية البحث.

اأ�سباب عدم التثبت يف عملية البحث: 

هناك بع�ص الأ�سباب املوؤدية اإىل وقوع الباحث يف عدم التثبت يف بحثهمن 

اأهمها: 

1- جماراة امليل الفطري يف التعجل وعدم التاأين، اإذ التعجل من �سفات 

ڇ     {ڇ   تعاىل:  ق��ال  عنها  نف�سه  فطم  من  اإل  له  امل��الزم��ة  الإن�سان 

.
)3(

ڍ}
و�سعه  البحث ح�سبما  بنوع  التثبت اخلا�سة  باأ�ساليب وطرق  - اجلهل   2

املتخ�س�سون والرا�سخون يف هذا الفن. 

 3- ال�ستنكاف والتكرب عن الرجوع اإىل اأهل اخلربة، وقد راأينا اأ�سحاب 

ر�سول اهلل ] كيف كانوا ي�سافرون ويتحملون امل�سقات من اأجل التثبت من 

�سحة حديث بلغهم اأنه عند اأحد ال�سحابة الذين انتقلوا اإىل بلدان اأخرى. 

1�سورة احلجرات اآية: 6 .

2- �سورة الن�ساء اآية: 94 .

3- �سورة الإ�سراء اآية: 11.
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4 - التعلق بعر�ص زائل من اأعرا�ص الدنيا قد يتح�سل عليه ب�سبب عدم 

حتريه للحق وتثبته من نتائج بحثه. 

5 - الن�ساأة يف بيئة ل تعباأ بالتثبت ول تهتم ب�سروطه ومقت�سياته.

6 - احلما�سة اأو العاطفة اجليا�سة التي تدفع الباحث اإىل قول معني دون 

التثبت من �سحته. 

7 - اجلهل بالعواقب املرتبة على عدم التثبت.

عالج عدم التثبت:

هناك بع�ص الأمور التي تعني الباحث على التخل�ص من �سفة عدم التثبت، 

من اأهم هذه الأمور: 

1 - تقوية ملكة التقوى واملراقبة هلل �سبحانه وتعاىل. 

قال  واجل���زاء  للم�ساءلة  وج��ل  عز  اهلل  ي��دي  بني  بالوقوف  التذكري   -  2

ی           ی   ىئ     ىئ   ىئ    ېئ   ېئ   ۈئېئ    ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   تعاىل:{وئ  

.
)1(

ی  ی} 
3 - معاي�سة الكتاب وال�سنة من خالل الن�سو�ص املتعلقة بق�سية التثبت. 

4 - دوام النظر يف �سري ال�ساحلني واأخبار ال�سلف فاإن فيها من النماذج 

احلية ما يعني على التخلق بخلق التثبت. 

على  جم��ب��ول  الإن�����س��ان  ف���اإن  و���س��واب��ط��ه،  التثبت  بقواعد  التذكري   -  5

الن�سيان. 

6 -  اإدراك مدى اجلرم الذي يقع فيه من ل يتثبت كما قال تعاىل: { ں  

ڻ  ڻ   ڻ  ڻ     ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ     ھ  ھ   ھ  ھ  
.

)2(

ے}
1- �سورة الإ�سراء اآية: 36 .

2- �سورة النور  اآية: 15 .
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7 - ت�سور الباحث نف�سه يف موطن من يوؤخذ ويتهم بغري تثبت ول تبني 

للحقيقة، ومما ل �سك فيه اأنه اإذا ت�سور ذلك، وت�سرب مدى تاأثري املوقف 

على نف�سه، فاإنه لن يقدم على عمل اأو اإ�سدار حكم اإل بعد التثبت التام من 

امل�ساألة. 
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الباب الثاين

ال�ضوابط الأخالقية 

ل�ضالمة البحث العلمي





 الف�ضل الأول

�ضوابط اأخالقية متعلقة بالباحث





املبحث الأول

اإخال�ص النية و�سالمة الق�سد

يتقرب  وقربى  عبادة  حقيقتها  يف  هي  العلمي  البحث  عملية  اأن  ذكرنا 

بها الباحث اإىل اهلل اإذا اأخل�ص يف نيته هلل �سبحانه وتعاىل، ومن املعروف 

وبركته،  ومنائه  العمل  اأ�سا�ص خريية  هو  الإخال�ص  اأن  ديننا احلنيف  يف 

علماء  بني  وقد  احل�سنات،  وم�ساعفة  القبول  يكون  الإخال�ص  قدر  وعلى 

الإ�سالم معنى الإخال�ص حيث قالوا هو: اإفراد احلق �سبحانه وتعاىل يف 

الطاعات بالق�سد، وهو اأن يريد بعمله التقرب اإىل اهلل تعاىل دون �سيء 

اآخر من ت�سنع ملخلوق اأو اكت�ساب حممدة عند النا�ص اأو حمبة مدح من 

اإىل اهلل تعاىل. اأو معنى من املعاين �سوى التقرب  اخللق 

هذا، وملا كان مدار الأعمال على املقا�سد والغايات كانت النية هي املعّول 

عليها يف �سحة العمل اأو ف�ساده، ومن ثم وجب اأن يرتبط الباحث امل�سلم يف 

العمل  واأن يحر�ص على حتقيق �سرطي  بحثه بهدف حمدد وغاية حمددة، 

ٺ   ٺ    تعاىل: {  قال  وال�سواب،  الإخال�ص  يبحثه وهما  فيما  ال�سالح 

 وقد قال العلماء يف معنى الآية الكرمية: اإن اخلال�ص ما كان 
)1(

ٺ    ٿ} 
لوجه اهلل وال�سواب ما كان موافقا لل�سنة. 

والباحث امل�سلم لي�ص حمتاجا اإىل النية يف الأبحاث الدينية فقط، بل اإن 

اأو التاريخ  احتياجه اإىل اإخال�ص النية يف الأبحاث املتعلقة بالكون والنف�ص 

ل يقل عنه خطورة، اإذ العلمان مطلوبان وال�سرع يحثنا على كل علم مادام 

الكون  علوم  »اإن  تعاىل:  اهلل  رحمه  دروي�ص  �سليمان  الدكتور  يقول  نافعا. 

واحلياة ونتائج البحث املتوا�سل يف ملكوت ال�سماوات والأر�ص ل تقل خطرا 

النتائج ما يجعل معرفتها  الدين املح�سة، بل قد يرتبط بها من  عن علوم 

موؤيدا كل التاأييد ملا جاءت به علوم الدين، اأي اإن علوم احلياة م�ساوية لعلوم 

الطب  العلمي يف جمال  فالبحث  الدين وجتلية حقائقه،  الآخ��رة يف خدمة 

1- �سورة امللك اآية : 2 .
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والبحث  املختلفة،  بفروعها  والهند�سة  الت�سريع  جمل  يف  العلمي  والبحث 

يف جمال الكيمياء وما اإليها ل يقل خطرا عن البحث يف جمال العلوم الدينية 

الباحث  �ساأن  عن  فيها  الباحث  �ساأن  يقل  ول  امل�سلم،  املجتمع  خدمة  يف 

يف علوم الدين اإذا حتلى ب�سرط الإخال�ص هلل �سبحانه يف بحثه ومل ينتظر 

املثوبة والأجر من النا�ص ولكن من اهلل وحده، واأن ي�سخر نتائج بحثه خلدمة 

.
)1(

امل�سلمني« 

من لوازم الإخال�ص يف عملية البحث العلمي:

1 - ال�ستعانة باهلل يف كل خطوة من خطوات البحث :

اأمر هام فمن مل ي�ستعن باهلل كيف يكون خمل�سا  بل وكيف يوفق  وهذا 

يف بحثه  ! اإن مما ل �سك فيه اأن بحثه يجيء مبتورا ل قيمة له ويف احلديث 

 ،
)2(

باهلل« فا�ستعن  ا�ستعنت  واإذا  اهلل  فا�ساأل  �ساألت  »اإذا  ال�سريف  النبوي 

وامل�سلم يعلن يف كل �سلواته ا�ستعانته باهلل عز وجل من خالل قراءته لقوله 

.
)3(

تعاىل: { ٿ  ٿ  ٿ  ٿ} 

وهذا الالزم  - ال�ستعانة باهلل – من اللوازم التي يتميز بها الباحث امل�سلم 

عن غريه من الباحثني، يقول الأ�ستاذ حممد قطب: »ومما ي�ستوقف النظر 

ول �سك  اأن يجد الإن�سان احل�سن بن الهيثم يكتب يف مو�سوع علمي يعترب 

اأ�سد اجلفاف وهو)علم الب�سريات( فيبداأ حديثه ب�سم اهلل ويحمده  جافا 

يكتب  دارون  جند  بينما  التوفيق  منه  وي�ستمد  اأهله  هو  مبا  عليه  ويثني 

الب�سري  القلب  ويبعث  الب�سري  الوجدان  يثري  اأن  طبيعته  من  مو�سوع  يف 

الكائنات احلية  وتنوع  امليت  خا�سعا هلل وهو علم احلياة وخروج احلي من 

فال يذكر ا�سم اهلل مرة واحدة بل يقول اإن الطبيعة تخلق كل �سيء ول حد 

1- اأنوار من هدي النبوة   / د  �سليمان دروي�ص   ج�2 �س� 246  بت�سرف  .

2-  م�سند اأحمد ج�3 �س�195 حديث رقم 2669.

3- �سورة الفاحتة اآية: 5 .
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 .
)1(

لقدرتها على اخللق، ثم يقول بعد ذلك: اإن الطبيعة تخبط خبط ع�سواء« 

فهذا النموذج يلفت الأب�سار والب�سائر اإىل مقدار الفرق بني باحث يخل�ص 

هلل ويعتمد عليه وي�ستمد منه التوفيق، وباحث فاقد للبو�سلة.

2 - التحقق من �سدق امل�سدر املاأخوذ عنه: 

لبد اأن يتاأكد الباحث امل�سلم من �سحة امل�سدر الذي ياأخذ عنه، اأما الذي 

فائدة ترجى من  تثبت فال  ول  بدون حتقق  اأي م�سدر  ياأخذ معلوماته من 

وراء بحثه، اإذ اأنه اآثر الراحة وابتعد بنف�سه عن م�سقة البحث وتكلفة التثبت، 

اأو ركن اإىل اأغرا�ص تتنافى مع نزاهة البحث واملعرفة، وهذا مثله كمثل 

من قام ببحث فجعل كل مراجعه جمرد مقالت �سحفية ل �سند ول اأ�سا�ص 

تاأخذ  قالوا: )ل  ثم  التاأكد، ومن  نف�سه م�سقة  يكلف  ال�سحة ومل  لها من 

العلم من �سحفي ول القراآن من م�سحفي(. 

�سدق  من  التثبت  ق�سية  يف  الأمثلة  اأروع  الإ���س��الم  علماء  �سرب  ولقد 

امل�سدر املاأخوذ عنه، وما و�سعه علماء احلديث من �سوابط للتثبت جتعل 

لالأمة الإ�سالمية الريادة يف هذا املجال، فقد كان لعلماء احلديث الن�سيب 

ومنابعها  م�سادرها  اإىل  الن�سو�ص  ون�سبة  بالتوثيق  الهتمام  يف  الأوفر 

الأوىل، فعن ب�سر بن عبيد اهلل احل�سرمي قال: » اإن كنت لأركب اإىل امل�سر 

.
)2(

من الأم�سار يف احلديث الواحد لأ�سمعه«

3 - التحقق من �سحة النتائج التي تو�سل اإليها الباحث: 

النقد  ب�ساط  على  عر�ست  فلما  باحثون،  اإليها  تو�سل  نتائج  م��ن  ك��م 

هباء  اجلهود  وذهبت  ماتال�ست  و�سرعان  �سيء،  ل  اأنها  تبني  والتمحي�ص 

منثورا، ولعل من الأقوال التي يرددها العلماء يف جمال البحث  قولهم: 

»اإن النتائج ل تعترب �سحيحة حتى يدعمها الدليل«، وذلك اأن اإمكانية اإ�سافة 

1- واقعنا املعا�سر  �س� 99.

2- جامع بيان العلم وف�سله  / ابن عبد الرب /  ج�1 �س�95.
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حقائق جديدة اإىل املعرفة الإن�سانية »لي�ص اأمرا �سهال مي�سورا، وعلى الرغم 

�سحيحة،  اأنها  على  الأفكار  من  كثريا  يتقبل  العادي  ال�سخ�ص  اأن  من 

فاإن الباحث املدقق ل يعرف ب�سحتها اأو قيمتها قبل اأن يخ�سعها للفح�ص 

الدقيق والبحث عن دليل �سحتها ووزن وتقييم اجلوانب املوؤيدة واملعار�سة، 

وكثريا ما ت�ستع�سي امل�سكلة العلمية على احلل لأن الدليل غري كاف اأو لأنها 

.
)1(

ل تثبت لالختبار املنطقي اأو العقلي« 

ولقد لفت اإىل هذا الالزم علماء الإ�سالم، يقول الإمام ال�سافعي – رحمه 

نف�سه حتى  من  والإن�ساف  غاية جهده  بلوغ  ذلك  – »وعليه يف  تعاىل  اهلل 

يتاأتى  . وبلوغ غاية اجلهد ل 
)2(

اأين قال ما قال وترك ما ترك«  يعرف من 

بدون امتحان النتائج التي تو�سل اإليها كي يتاأكد من �سحتها، كما يقول جابر 

– رحمه اهلل تعاىل -: »قد عملته بيدي وبعقلي من قبل وبحثت  بن حيان 

»اإنا  اأخرى:  القائل يف منا�سبة  ، وهو 
)3(

عنه حتى �سح وامتحنته فما كذب«

لنا  قيل  اأو  �سمعناه  ما  – دون  راأيناه فقط  ما  الكتب خوا�ص  نذكر يف هذه 

.  فبمثل هذا التحقق والتوثيق من 
)4(

اأو قراأناه – بعد اأن امتحناه وجربناه«

�سحة النتائج ميكن النتفاع بالبحث ونتائجه. 

4 - ال�سرب على متاعب وم�سقات البحث:

فالقيام مبا �سبق ذكره من توثيق ومراجعة للنتائج كلها اأمور حتتاج اإىل 

اأن  له  فالبد  هلل،  خمل�سا  الباحث  كان  وطاملا  وتعب،  و�سفر  وم�سقة  جهد 

ي�سرب على ذلك، فاإ�سافة حقيقة جديدة اإىل املعرفة الإن�سانية لي�ست بالأمر 

الب�سيط الهني، ولقد �سرب القراآن الكرمي اأروع الأمثلة يف ق�س�ص الأنبياء 

وحر�سهم على العلم مهما كلفهم ذلك من جهد و�سفر، ويف ق�سة نبي اهلل 

1- اأ�سول البحث العلمي ومناهجه �س�59  / 6.  بت�سرف .

2 الر�سالة  / الإمام ال�سافعي �س� 222.

3-  منهج البحث العلمي عند العرب �س� 125، 126 .

4- املرجع ال�سابق �س�134.
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مو�سى واخل�سر عليهما ال�سالم ما يبني لنا ذلك، قال تعاىل: {ائ  ەئ  

ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  
ٻ   ٻ   ٱ   يئ    ىئ   مئ     حئ   جئ   ی   ی   ی   ی    ىئ   ىئ   

.
)1(

ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ}
اإىل  املدينة  – يرحل من  – ر�سي اهلل عنه  الأن�ساري  اأي��وب  اأب��و  وه��ذا 

عقبة بن عامر مب�سر ي�ساأله عن حديث �سمعه من النبي ]. يقول ال�سيخ 

حممد اأبو زهرة  - رحمه اهلل -: »فانظر – رعاك اهلل –اإىل همة �سحابة 

ر�سول اهلل ] كيف هانت عليهم الدنيا و�سغرت اأمامهم العظائم يف �سبيل 

وقطعوا  الأخطار  وركبوا  براحتهم  ف�سحوا  اهلل  ر�سول  �سنة  على  املحافظة 

وكرثة  �سنه  تقدم  على  اأيوب  بو  فاأ احلديث،  طلب  يف  والقفار  املفاوز 

م�سقة  متحمال  م�سر  اإىل  املدينة  من  يرحل    [ اهلل  ر�سول  من  �سماعه 

باملقام مب�سر  نف�سه  ال�سفر ووعثاءه، ثم هو يرجع من �ساعته ول حتدثه 

.
)2(

يوما اأو يومني ي�ستجم فيه«

وهنا قد ي�ساأل الإن�سان نف�سه ملاذا حتمل هوؤلء ال�سحابة كل هذه املتاعب 

نياتهم، ومن كان كذلك من  اأخل�سوا هلل وح�سنت  لأنهم  بالطبع:  والإجابة 

على  يرتب  ملا  املثوبة  على  يح�سل  كي  ويتحمل  ي�سرب  اأن  فالبد  الباحثني 

�سربه من املنفعة لعباد اهلل. 

5 - اللتزام بنتائج البحث والعمل مبا فيها من خري يقرب اإىل اهلل: 

اإذ كيف يكون  ويعد هذا الأمر  من لوازم اإخال�ص الباحث هلل يف عمله، 

اإليه  تو�سل  الذي  باخلري  املنتفعني  امللتزمني  اأول  يكن  مل  من  خمل�سا 

بنتائجه  الباحث داخال  كان هذا  واإل  اإليه،  وتقرب  بحثه من طاعة هلل  يف 

حتت الن�سو�ص الكثرية التي تنهى عن عدم العمل مبا قاله وما علمه، قال 

1- �سورة الكهف اآية  60: 62 .

2-  احلديث واملحدثون  حممد اأبو زهرة �س�11.
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ہ   ۀ   ۀ     ڻ    ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں      ڱ   ڱ   {ڱ   تعاىل: 

، وقال تعاىل: { ۀ  ۀ  ہ   ہ  
)1(

ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ} 
»تعلموا   :[ النبي  ويقول    ،

)2(

ے} ھ   ھ   ھ ھ   ہ   ہ  
.

)3(

ما �سئتم اأن تعلموا فلن ياأجركم اهلل حتى تعملوا«

6 – عدم كتمان نتائج بحثه وعلمه عن امل�سلمني: 

فالباحث الذي يخل�ص هلل  ل ينبغي له اأن يكتم �سيئا من نتائج بحثه، واإل 

كيف يكون خمل�سا ! 

ولقد ذم القراآن الكرمي اأولئك الذين اآتاهم اهلل العلم فكتموه  مقابل اأمر 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   تعاىل:{  قال  الدنيا،  متاع  زهيد من 

پ  پ       ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿٿ  ٿ  
. يقول الإمام ابن كثري: » هذا توبيخ من اهلل وتهديد لأهل 

)4(

ٿ  ٹ  }
الكتاب الذين اأخذ اهلل عليهم العهد على األ�سنة الأنبياء اأن يوؤمنوا مبحمد 

] واأن ينوهوا بذكره يف النا�ص فيكونوا على اأهبة من اأمره، فاإذا اأر�سله اهلل 
والآخرة  الدنيا  وتعو�سوا عما عدوا عليه من اخلري يف  فكتموا ذلك  تابعوه 

بالدون الطفيف واحلظ الدنيوي ال�سخيف، فبئ�ست ال�سفقة �سفقتهم وبئ�ست 

في�سيبهم  م�سلكهم  ي�سلكوا  اأن  للعلماء  حتذير  هذا  ويف  بيعتهم،  البيعة 

باأيديهم  ما  يبذلوا  اأن  العلماء  فعلى  م�سلكهم،  بهم  وي�سلك  اأ�سابهم  ما 

من العلم النافع الدال على العمل ال�سالح ول يكتموا منه �سيئافقد ورد يف 

احلديث املروي من طرق متعددة عن النبي ] اأنه قال: »من �سئل عن علم 

.
)5(

فكتمه اأجلم يوم القيامة بلجام من نار«

1- �سورة ال�سف اآية: 2، 3.

2- �سورة البقرة اآية: 44.

3- جامع بيان العلم وف�سله   / ابن عبد الرب / ج� 2 �س� 6 .

4- �سورة اآل عمران اآية: 187.

5- تف�سري ابن كثري ج�1 �س�412 واحلديث خرجه الإمام اأحمد يف م�سنده بلفظ » من �سئل عن علم 

فكتمه اأجلمه اهلل عز وجل بلجام من نار يوم القيامة«.
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وعن اأبي القا�سم قال: كنا اإذا ودعنا مالكا يقول لنا » اتقوا اهلل وان�سروا 

.
)1(

هذا العلم وعلموه ول تكتموه«

7 – عزو الف�سل اإىل اأهله والتربوؤ من اأن يحمد الباحث مبا مل يفعل: 

اإىل نف�سه    الباحثني من ي�سطو على بحث وجهد غريه وين�سبه  هناك من 

هذا  يف  �سبقه  من  اإىل  الإ���س��ارة  ودون  بل  اأ�سحابه،  اإىل  الف�سل  عزو  دون 

املجال، وهذا بالطبع ل يتفق مع خلق الإ�سالم وتعاليمه، فالقراآن الكرمي يحث 

امل�سلم على اإ�سناد الف�سل اإىل ذويه، بل و�سكرهم والدعاء لهم، قال تعاىل: 

ڀ   پ   پ      پ       پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   {ٱ  

 ،
)2(

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ}
واإذا اأخذنا بعموم اللفظ يف الآية القراآنية {ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ   ڤ  

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃڃ  چ  چ  
، لراأينا مقدار العذاب الذي ينتظر من كانت هذه �سفته.

)3(

چ }
بل اإن من اأخالقيات الباحث امل�سلم اأنه اإذا عرث على زلة يف كتابات اأحد 

اأدب جم  الزلة يف  تلك  اإىل  ي�سري  اأن  العلماء، فعليه  بالف�سل من  ال�سابقني 

وخلق فا�سل مع من �سبقوه ومن اأناروا ال�سبيل ملن اأتى بعدهم، ل اأن يقلل من 

بني  »كل  ال�سريف  ولي�سع ن�سب عينيه احلديث  يتطاول عليهم،  اأو  �ساأنهم 

.
)4(

اآدم خطاء وخري اخلطائني التوابون«

ومن النماذج الرائعة يف هذا املجال ما ذكره ابن القيم تعليقا على ماأخذ 

وجده يف منازل ال�سائرين لالإمام الهروي، فقد ذهب هذا العامل اجلليل اإىل 

اأن من حقائق التوبة »طلب اإعذار اخلليقة«، فرد ابن القيم على هذا الكالم 

1- ف�سل العلم واآداب طلبته �س�16.

2 - �سورة احل�سر اآية : 10 .

3 - �سورة اآل عمران اآية: 188.

4 - ابن ماجة – كتاب الزهد – باب ذكر التوبة ج�2 �س� 1420 .
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بالقدر،  الع�ساة  لعذر  وجه  ل  »اإنه  قائاًل:  ال�سالكني(  )مدارج  كتابه  يف 

ول �سيما اأنه يدخل يف هذا عذر عباد الأ�سنام وقتلة الأنبياء..... ول توجب 

اإ�ساءة الظن به فمحله من  و  اإهدار حما�سنه  هذه الزلة من �سيخ الإ�سالم 

يجهل،  ل  الذي  املحل  ال�سلوك  طريق  يف  والتقدم  واملعرفة  والأمانة  العلم 

وكل اأحد ماأخوذ من قوله ومروك اإل املع�سوم �سلوات اهلل و�سالمه عليه، 

والكامل من عّد خطوؤه، ول �سيما يف هذا املجال ال�سنك واملعرك ال�سعب 

الذي زلت فيه اأقدام و�سلت فيه اأفهام، وافرقت بال�سالكني فيه الطرقات، 

اأن  ، فمثل هذا الأدب ينبغي 
)1(

اأودية الهلكات« اأقلهم - على  اإل  واأ�سرفوا - 

يكون �سلوك الباحث امل�سلم مع من �سبقوه وبذلوا اجلهد قبله لإنارة  �سبيل 

البحث والعلم واملعرفة، فعليه اأن يعرف لهم قدرهم، ويثني على جهدهم، 

ويلتم�ص العذر لزلتهم، ل اأن يتعاىل ويتكرب وين�سى ما قدموه له ولغريه من 

الباحثني، وين�سب لنف�سه كل ف�سل و�سرف. 

1 - ال�سحوة الإ�سالمية بني الختالف امل�سروع والتفرق املذموم �س�234 نقال عن  مدارج ال�سالكني 

لبن القيم  بت�سرف .
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املبحث الثاين

التوا�سع وعدم الغرتار بنتائج البحث 

اأن يتحلى  امل�سلم  الباحث  التي ينبغي على  التوا�سع من ال�سفات  ف�سفة 

بها يف حياته كلها ويف جميع مراحل بحثه واأطوار اإىل منتهاه، وعليه اأن ي�سع 

ن�سب عينيه قول املالئكة كما ذكر لنا القراآن الكرمي: { ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  

، ومن الأدب املحمود اأن يتنبه ملغزى 
)1(

ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ}
الآية القراآنية التي تلفت نظر الإن�سان اإىل ق�سور علمه مهما اأوتي منهحيث 

.
)2(

يقول اهلل عز وجل {   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی}

وهناك بع�ص الأمور التي تلزم الباحث  يف توا�سعه  ودفعه ل�ستى اأ�سكال 

الغرور، منها: 

1- الإقرار بالعجز اإذا بحث �سيئا ومل ي�ستطع التو�سل اإىل حقائقه :

فالباحث املتوا�سع اإذا بحث عن �سيء ومل ي�ستطع اأن ي�سرب غوره اأو اأن يقف 

على اأبعاده وحقائقه فعليه األ يقحم نف�سه يف ادعاء معرفته واإمنا عليه اأن 

يقر بالعجز والق�سور ول ي�ستنكف مما مل ت�ستنكف منه املالئكة حيث قالوا:  

» �سبحانك ل علم لنا اإل ما علمتنا اإنك اأنت العليم احلكيم ».

ولقد كان هذا �ساأن ال�سلف ال�سالح ر�سوان اهلل عليهم يف توا�سعهم وعدم 

– قال:  – ر�سي اهلل عنه  يعلمون، فعن علي  لأنف�سهم فيما ل  اإقحامهم 

وعن  اأعلم«،  ل  يقول  اأن  يعلم  ل  الرجل عما  �سئل  اإذا  الكبد  على  بردها  يا 

مروان الأ�سفر قال: كنت عند ابن عمر – ر�سي اهلل عنهما – ف�سئل عن 

�سيء فقال: ل اأدري. ونعم ما قال ابن عمر ملا ل يدري ل اأدري«. 

وروى نافع عن ابن عمر قال: العلم ثالثة: كتاب ناطق، و�سنة ما�سية، 

1- �سورة البقرة اآية: 32 .

2- �سورة الإ�سراء اآية: 85 .
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اأدري فقد  ل  يقول  اأن  العامل  اأخطاأ  اإذا  يقول:  ابن عبا�ص  وكان  اأدري«،  ول 

من  بالرغم  ال�سالح  ال�سلف  اأخ��الق  هذه  كانت  ف��اإذا   .
)1(

مقاتله« اأ�سيبت 

ر�سوخ قدمهم يف العلم اأفال يكون غريهم من باب اأوىل األ يقحم نف�سه يف 

ادعاء معرفة ما مل يعرفه.

اإليه يقول: »مل اأج��ده ول يقول هو  اأم��ر ومل يتو�سل  اإذا بحث عن   -2

غري موجود«:

فمن القواعد املقررة عند علماء البحث: »عدم الوجدان ل ي�ستلزم عدم 

الوجود«، ول ي�سح نفي الوجود اإل بعد ثبوت الإحاطة العلمي��ة ب�سكل قطعي، 

وانطالقا من هذه القاعدة يقول العلماء اإذا بحث��وا عن �سيء ومل يجدوه: 

مل جنده ول يقولون هو غري موجود، وذلك اإدراكا منهم للعجز الذي ي�سيطر 

على النف�ص الب�سرية، ومن ثم فهم يتقيدون بحدود هذا العجز. 

ي�سرب العلماء مثال تو�سيحيا لهذا الأمر فيقولون: ادعى طالب علم اأنه 

اطلع مثال يف كتاب الأم لل�سافعي على احلكم الفالين يف م�ساألة من م�سائل 

الأبواب والف�سول املتعلقة  الربا فجاء باحث يبحث يف كتاب الأم فقراأ كل 

الأم  كتاب  اإن  فقال:  الدعوى  �ساحب  نقله  ال��ذي  احلكم  يجد  فلم  بالربا 

لل�سافعي مل يتعر�ص حلكم هذه امل�ساألة لأنني راجعت كل الأبواب والف�سول 

املتعلقة بالربا فلم اأجد فيها هذا احلك�م. هنا نقول له:»اإن عدم الوجدان 

ل ي�ستلزم عدم الوجود«.وبالتحليل العقلي املنطقي يظهر لنا عدة احتمالت 

لل�سافعي  الأم  كتاب  موجودا يف  املذكور  احلكم  يكون  اأن  املمكن  من  جنعل 

والباحث فيه مل يجده لأنه مل ميلك الإحاطة التامة: فقد يكون احلكم املذكور 

موجودا يف مكان اآخر غري الأبواب والف�سول التي نظر فيها الباحث، وكم 

من م�ساألة توجد يف كتب العلوم يف غري مظانها، وقد يكون احلكم املذكور 

موجودا يف اأبواب وف�سول الربا من الكتاب اإل اأن الباحث تعر�ص لغفلة من 

غفالت البحث، فمر على امل�ساألة دون اأن يتنبه اإليها، وكم يح�سل مثل هذا 

1- ينظر / ف�سل العلم واآداب طلبته �س� 182.
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للباحثني، ويعرفون باأنهم مل يتنبهوا اإىل م�سائل مروا عليها اأكرث من مرة ثم 

بعد حني تنبهوا اإليها فقالوا: اإنها جديدة علينا متاما.. 

وكم من عنا�سر وطاقات يف الكون تك�سفت للعلماء الباحثني فيه وقد كانت 

بالن�سبة اإىل من �سبقهم غيبا من الغيب، ومل يكن يدل عدم وجدانهم لها يف 

ال�سابق على عدم وجودها يف الواقع الكوين.... وعلى هذا فاإننا نوؤكد اأن نفي 

الوجود امل�ستند اإىل عدم الوجدان ل ي�سح اإل اإذا اقرن بدليل قطعي يفيد 

.
)1(

عدم الوجود 

نف�سه فيدرك  اإىل حقيقة  امل�سلم  الباحث  تلفت نظر  النماذج  ومثل هذه  

التامة  الإحاطة  ثبوت  بعد  اإل  �سيء  وج��ود  ينفي  ول  بعلمه  يغر  ول  عجزه 

عباراته حمددة  تكون  واإمنا  التعميم،  اأ�سلوب  ي�ستعمل  األ  كذلك  وعليه  به، 

الدللة وا�سحة املعنى، وعليه كذلك األ يطلق حكما عاما على اأهل بلد اأو اأهل 

زمان اأو على جن�ص من الأجنا�ص، اأو ينفي حدوث واقعة معينة قبل حدوث 

.
)2(

ال�ستقراء التام لها 

3- العودة اإىل ال�سواب والعرتاف بالعجز الب�سري:

فالباحث املتوا�سع ل يتمادى يف اخلطاأ ول ي�سر عليه، ولكنه  مبجرد اأن 

اإىل العراف به والإذع��ان له،  اأمامه ف�سرعان ما يبادر  يظهر وجه احلق 

چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ   وقد مدح اهلل اأهل هذه ال�سفة فقال تعاىل: { 

.
)3(

ڍ}

التوا�سع  عن  عيا�ص  بن  الف�سيل  �ساألت  الأ�سعث:  بن  اإبراهيم  يقول 

فقال: اأن تخ�سع للحق وتنقاد له ممن �سمعته ولو كان اأجهل النا�ص لزمك 

.
)4(

اأن تقبله منه«

1- ينظر /  �سوابط املعرفة  - عبد الرحمن ح�سن حبنكة  �س�351: 353 باخت�سار وت�سرف. 

2- ينظر / منهج كتابة التاريخ الإ�سالمي �س� 248.

3- �سورة اآل عمران  اآية:  135.

4- جامع بيان العلم وف�سله جاأ1 �س�143.

129



اأروع الأمثلة يف  اأمام الباحثني  – �سربوا  – ر�سوان اهلل عليهم  وال�سلف 

�سيدنا  رجوع  الأمر  هذا  يف  امل�سهور  ومن  ال�سواب،  اإىل  والرجوع  التوا�سع 

– يف حتديد املهور ملا عار�سته املراأة  – ر�سي اهلل عنه  عمر بن اخلطاب 

{  پ    يقول  وجل  عز  اهلل  لأن  قالت   ومل   ق��ال:  لك،  ذاك  ما  وقالت: 

اأ�سابت  ام��راأة  عمر:  فقال   ،
)1(

ڀ}  ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ  
.

)2(

ورجل اأخطاأ«

 و هو القائل لأبي مو�سى ر�سي اهلل عنهما: » فاإن الرجوع اإىل احلق خري 

من التمادي يف الباطل »، وعن حممد بن كعب القرظي قال: �ساأل رجل عليا 

عن م�ساألة فقال فيها، فقال الرجل لي�ص كذلك يا اأمري املوؤمنني ولكن كذا 

وكذا، فقال علي ر�سي اهلل عنه: اأ�سبَت واأخطاأٌت وفوق كل ذي علم عليم«.

فهذه اأمثلة من حياة ال�سلف ال�سالح – ر�سوان اهلل عليهم – نرى منها 

الإ�سالم  علماء  جند  ما  وكثريا  اخلطاأ،  يف  الوقوع  بعد  احلق  اإىل  عودهم 

اإىل  ولننظر مثال  العون من اهلل،  العجز وطلب  باإظهار  اأبحاثهم  ي�سدرون 

تلك العبارات التي ي�سدر بها العالمة املقريزي خططه فيقول: »فاإن كنت 

اأح�سنت فيما جمعت واأ�سبت يف الذي �سنعت فذلك من عميم منن اهلل تعاىل 

فعلت  فيما  اأ�ساأت  اأنا  واإن  طوله،  وجليل  علي  اأنعمه  وعظيم  ف�سله  وجزيل 

يع�سمه  مل  اإذا  والعيوب  بالإ�ساءة  الإن�سان  اأجدر  فما  و�سعت  اإذ  واأخطاأت 

ويحفظه عالم الغيوب. 

      وم�ا اأبريء نف�سي اإنني ب�سر          اأ�سهو واأخطئ ما مل يحمني قدر

)3(

      ول ترى عذرا اأوىل بذي زلل          م�ن اأن يقول مق���را اإنني ب�س���ر«

 والإمام ال�سوكاين بعد اأن حتدث عن جمهوده يف كتابه نيل الأوطار  يقول: 

1 - �سورة الن�ساء اآية 2. 

2- جامع بيان العلم وف�سله ج�1 �س�131.

3- اخلطط والآثار / املقريزي ج�1 �س�3.
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خلقه  م��ن  على  الغالبان  هما  ل��زل��ل  وا اخل��ط��اأ  ن  ب��اأ معرف  »واإين 

.
)1(

عجل« من  اهلل 

4- اإتيان اأهل اخلربة والتخ�س�ص من لوازم التوا�سع: 

اخلربة  اأه��ل  اإت��ي��ان  يف  ك��ربا  اأو  حرجا  نف�سه  يف  يجد  ال��ذي  فالباحث 

وراء  ياأتي من  ولن  يثمر جهده  لن  فيه  يبحث  الذي  املجال  والتخ�س�ص يف 

يقطعون  الإ�سالم،كانوا  لعلماء  بوقائع  التاريخ  احتفظ  وقد  بخري،  بحثه 

اأبوابهم  وياأتون  والتخ�س�ص  اخلربة  اأهل  عن  لياأخذوا  الطويلة  امل�سافات 

وينتظرون اأمامها، والريح ي�سفي عليهم الراب دون تكرب ول ا�ستعالء، من 

اأجل الأخذ والتوثيق العلمي، وتاأدبا باأدب الإ�سالم، قال تعاىل  { ڀ  ڀ   

.
)3(

، وقال تعاىل:{  ڌ  ڌ   ڎ}
)2(

ڀ   ڀ  ٺ       ٺ  ٺ}
يقول ابن عبا�ص – ر�سي اهلل عنهما – » فاإنه كان ليبلغني احلديث عن 

الرجل فاآتي بابه وهو قائل – اأي نائم يف ن�سف النهار – فاأتو�سد ردائي على 

بابه ي�سفي الريح علي ّ من الراب فيخرج فرياين فيقول: يابن عم ر�سول 

اهلل ] ما جاء بك  هال اأر�سلت اإيّل فاآتيك فاأقول: ل اأنا اأحق اأن اآتيك. قال: 

.
)4(

فاأ�ساأله عن احلديث«

على  ال��دال��ة  النماذج  ه��ذه  من  الكثري  يجد  ال�سلف  حياة  يتتبع  وال��ذي 

توا�سعهم وحر�سهم على اإتيان اأهل اخلربة والتخ�س�ص، بل اإن الأمر ل يقف 

العلم   اأهل  اإنهم عند جميئهم   بل  اإتيانهم فح�سب  على  بهم عند احلر�ص 

ال�سوؤال لهم، وعلى  اأيديهم وح�سن  التوا�سع بني  عليهم اأن يكونوا يف قمة 

الباحث األ ينق�ص قدرهم اأو يرفع عليهم اإذا كانوا اأقل منه جاها اأو مال 

اأو اأ�سغر منه �سنا، وهذا نبي اهلل مو�سى عليه ال�سالم يف ذهابه اإىل اخل�سر 

1- نيل الأوطار – الإمام ال�سوكاين ج�1 �س�3.

2- �سورة النحل  اآية: 43  .

3- �سورة الفرقان اآية: 59.

4- ف�سل العلم واآداب طلبته �س�149.
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فاإنه مل ميتنع عن  الفا�سل  النبي  هو  مو�سى  اأن  بالرغم من  ال�سالم،  عليه 

�سوؤال املف�سول، وذلك يف قوله تعاىل { ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ  

املالطف  �سوؤال  »وه��ذا  اهلل:  رحمه  القرطبي  يقول   ،
)1(

ڳ} گ   گ  
.

)2(

واملخاطب امل�ستذل املبالغ يف ح�سن الأدب«

ويلفت الإمام الفخر الرازي نظر الباحثني اإىل ما يف الآية من اأنواع الأدب 

وح�سن الطلب مما ينبغي اأن يتحلى به طالب العلم والباحث عن احلق، يقول 

الرازي: » اعلم اأن هذه الآيات تدل على اأن مو�سى عليه ال�سالم راعى اأنواعا 

اأنه  فاأحدها:  يتعلم من اخل�سر:  اأن  اأراد  واللطف عندما  الأدب  كثرية من 

جعل نف�سه تابعا له لأنه قال«هل اأتبعك » ثانيها: اأنه ا�ستاأذن يف اإثبات هذه 

التبعية فكاأنه قال: هل تاأذن يل اأن اأجعل نف�سي تابعا لك  وهذا مبالغة عظيمة 

يف التوا�سع. ثالثها: اأنه تعاىل قال: على اأن تعلمن »وهذا اإقرار له على نف�سه 

�ستاذه بالعلم. رابعها: اأنه تعاىل قال: »مما علمت«، و�سيغة 
ُ
باجلهل وعلى اأ

» من« للتبعي�ص فطلب منه تعليم بع�ص مما  علمه اهلل، وهذا اأي�سا م�سعر 

بالتوا�سع، كاأنه يقول ل اأطلب منك اأن جتعلني م�ساويا يف العلم لك، بل اأطلب 

منك اأن تعطيني جزءا من اأجزاء علمك كما يطلب الفقري من الغني اأن يدفع 

اإليه جزءا من اأجزاء ماله. 

خام�سها: اأن قوله » مما علمت« اعراف باأن اهلل علمه ذلك العلم.

�ساد�سها: اأن قوله تعاىل » ر�سدا« طلب منه لالإر�ساد والهداية، والإر�ساد 

هو الأمر الذي لو مل يح�سل حل�سلت الغواية وال�سالل. 

�سابعها: اأن قوله تعاىل » تعلمن مما علمت » معناه اأنه طلب منه اأن يعامله 

مبثل ما عامله  اهلل به، وفيه اإ�سعار باأن يكون اإنعامك علي عند هذا التعليم 

�سبيها باإنعام اهلل عليك يف هذا التعليم، ولهذا املعنى قيل: اأنا عبد من تعلمت 

1- �سورة الكهف اآية: 66.

2- تف�سري الإمام القرطبي ج�5 �س�4169.
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منه حرفا. ثم يقول الفخر الرازي – رحمه اهلل -: احلادي ع�سر: اأنه تعاىل 

قال: هل اأتبعك على اأن تعلمن » فاأثبت كونه تابعا له اأول ثم طلب ثانيا اأن 

يعلمه وهذا منه ابتداء باخلدمة ثم يف املرتبة الثانية طلب منه التعليم. ثم 

» وكيف ت�سرب على ما مل  ال�سالم  »قول اخل�سر ملو�سى عليه  الرازي  يقول 

حتط به خربا« ن�سبه اإىل قلة العلم واخلرب. وقول مو�سى له: »�ستجدين اإن 

التام  للتحمل  واإظهار  �سديد  توا�سع  اأمرا«  لك  اأع�سي  ول  �سابرا  �ساء اهلل 

والتوا�سع ال�سديد، وكل ذلك يدل على اأن الواجب على املتعلم اإظهار التوا�سع 

باأق�سى الغايات، واأما املعلم فاإن راأى يف التغليظ على املتعلم ما يفيده نفعا 

واإر�سادا اإىل اخلري فالواجب عليه ذكره، فاإن ال�سكوت عنه يوقع املتعلم يف 

.
)1(

الغرور والنخوة وذلك مينعه من التعلم«

1- مفاتيح الغيب  / الإمام الفخر الرازي ج�1.  �س�352: �س�356  باخت�سار .
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املبحث الثالث

اقرتان العقيدة بالتطبيق  والعلم بنتائجه

�سلم  يف  به  والتدرج  الباحث  خطوات  توجيه  يف  الإ�سالم  منهج  يتفق  ل 

املعرفة مع تلك املناهج التي تنادي باأنك: اإذا اأردت اهلل فدع العلم واإذا اأردت 

العلم فدع اهلل، ولكنه نادى باأعلى �سوته رابطا بني العلم والدين {ۋ  ۋ  

.
)1(

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ}

ومن ثمكان من خ�سائ�ص منهج الإ�سالم اأنه » ربط بني العقيدة والتطبيق، 

العلم يطلب  اأن  وقرر  للعلم(،  )العلم  ورف�ص مبداأ  والعمل  العلم  وقرن بني 

وتقدمها،  الإن�سانية  احلياة  حت�سني  يف  منه  وال�ستفادة  به  العمل  اأجل  من 

نظرية  قدرة  بقدرتني مرابطتني:  الب�سرية مزودة  الطبيعة  اأن  وك�سف عن 

قادرة على حت�سيل العلم، وقدرة عملية قادرة على تقومي العمل ولبد من 

.
)2(

الثنني معا«

تلك  يحطموا  اأن  الع�سور  م��دار  على  الإ���س��الم  علماء  ا�ستطاع  ولقد 

العلم  بني  الف�سل  �سرورة  من  الكثريين  اأذهان  يف  عا�ست  التي  الأ�سطورة 

النماذج  لأرقى  تقدميهم  وذلك من خالل  التقدم  من  نتمكن  والدين حتى 

يف اأدق التخ�س�سات العلمية مع احتفاظهم باأعلى مراتب الفهم الإ�سالمي 

واللتزام مببادئ ال�سرع احلنيف، بل ويف الوقت الذي كان ينادي فيه غري 

امل�سلمني: العلم للعلم والفن للفن، كان امل�سلمون ينادون: العلم بالعمل مفيد 

والفن بالقيم �سديد. 

النتيجة  اإىل  وينظر  بحثه،  يف  الباحث  و�سيلة  اإىل  ينظر  الإ�سالم  اإن  بل 

املرتبة على هذا البحث، بل وينظر اإىل الغايات والبواعث التي دفعته للقيام 

بهذا البحث، فاإن كانت الو�سيلة والنتيجة والباعث خريا كان العمل عبادة، 

1- �سورة فاطر اآية: 28 

2- اأخطاء املنهج العلمي الغربي الوافد �ص 438.
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واإل فال فائدة منها مهما كان اجلهد املبذول، اأما اإذا كانت النتائج املرتبة 

على البحث �سوف توؤدي اإىل الدمار والتخريب  ملا عمره الآخرون، فاإن هذا 

حرام يعاقب عليه بني يدي خالقه تبارك وتعاىل، فاهلل �سبحانه وتعاىل يقول: 

، ويقول جل �ساأنه {ہ  ھ    
)1(

{ ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ} 
.

)2(

ھ   ھ  ھ}

اإن القراآن » يندد بكل عمل اأو ن�ساط خاطئ من �ساأنه اأن يوؤول اإىل الف�ساد 

يف الأر�ص واإىل هدم وتدمري املكت�سبات التي ي�سنعها العمل ال�سالح بال�سرب 

الإن�سان  اإىل حماية منجزات  ي�سعى  والداأب واملثابرة، وهو من موقفه هذا 

احل�سارية، ووقف كل ما من �ساأنه اأن يعوق م�سريتها ومنوها، ومالحقة اأية 

حماولة لإنزال الدمار بها من الداخل حتت اأي �سعار كانت، وهذه احلماية 

الب�سري  الإجناز  )املدنية( من  املادية  تن�سب على اجلوانب  ل  احل�سارية 

فقط، بل تتجه اإىل ما هو اأكرث اأهمية وما يعد اأ�سا�سا لالإجناز املادي نف�سه 

تلك هي املعطيات الفكرية والأخالقية والروحية والثقافية مبفهومها ال�سامل 

من اأجل ال�سمود يف املواقع التي بلغها الإن�سان وهو يوا�سل طريقه لإعمار 

.
)3(

العامل عرب �سل�سلة طويلة من كفاح مبعوثي اهلل تعاىل اإىل بني اآدم«

حركيا  موقفا  تتخذ  ب��اأن  املوؤمنة  اجلماعة  ياأمر  الكرمي  ال��ق��راآن  اإن  بل 

لوقف اأي اإن�سان حاول اأن يقدم عمال اأو يخرع �سيئا تكون نتيجته الإ�سرار 

ۉ   ې         ې  ې  ې  ى   بالآخرين وتدمري ما عمروه قال تعاىل { 

ېئ   ۈئۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ      وئ   وئ   ەئ    ەئ   ائ   ائ   ى  
مئ     حئ   جئ    ی   ی   ی   ی   ىئ   ىئ   ىئ   ېئ   ېئ    

.
)4(

ىئ  يئ  جب  حب}

1- �سورة الأعراف اآية: 56 

2-- �سورة الأعراف 142

3- حول اإعادة ت�سكيل العقل امل�سلم  �س�117 

4- �سورة هود الآيات 116، 117 
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ويذهب مفكروا الإ�سالم اإىل اأن »اأ�سا�ص املدنيات لي�ص القوة، بل اإح�سان 

ومن ثم فاإن الف�سل بني البحث ونتيجته 
)1(

ا�ستعمال القوة يف �سبيل احلق«

ووجهه  ال�سري  للباحث �سوابط  و�سع  الذي  الإ�سالم  روح  مع  يتفق  ل  منهج 

ق���ال تعاىل:                   وق��ت��ه وج��ه��ده وط��اق��ت��ه،  ل��ال���س��ت��ف��ادة م��ن  اأع��ظ��م وج��ه��ة 

پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ    }

ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ       ٺ   ڀ   ڀڀ   ڀ  
.

)2(

ٹ    ٹ     ٹڤ  ڤ      ڤ  ڤ  ڦ}
فاحلديد فيه منافع للنا�ص،  ومن اأكرب منافعه » اأنه ي�ستخدم  لن�سر اهلل 

اإر�سال الر�سل واإنزال الكتب، فامل�سلم ينتفع  ور�سله، ولذلك قدم عليه ذكر 

دينه   ن�سر  يف  اجلهاد  �سبيل  يف  قوي  من  الكون  يف  واأودع  اهلل  خلق  ما  بكل 

فيه  ورغبه  له  اهلل  اأباح  وفيما  كلمته،  واإعالء  كله   الدين  على  واإظهاره 

.
)3(

من جتارة م�سروعة وك�سب حالل و�سفر بر ومنافع مباحة«

  النتائج املرتتبة على ف�سل البحث العلمي عن الدين والأخالق: 

وح�ص  اإىل  العلم  حتول  اإىل  يوؤدي  والدين  العلمي  البحث  بني  الف�سل  اإن 

هذا  اأح��دث��ه  ما  راأي��ن��ا  وق��د  واخل���راب،  بالدمار  الب�سرية  يهدد  كا�سر  

الو�سول  و كيف متكنوا من  ال��ذرة،  اأبحاث  تفنن يف  الغرب من  يف  الف�سل 

الب�سر  جهود  عمرته  ملا  املدمرة  الذرية  القنابل  �سناعة  اإىل  الأبحاث  بهذه 

عرب الزمان، والكل يعلم مبا اأحدثوه يف اليابان من تخريب وتدمري وت�سويه 

ب�سبب اإلقاء القنبلة الذرية على بع�ص مدنه، ملاذا حدث ذلك  اإنه بال �سك 

نتيجة حتمية لف�سل البحث العلمي عن الدين والأخالق، ومن ثم اأ�سبحت 

الب�سرية كلها مهددة بالدمار واخلراب، وبعد القنبلة الذرية، تت�سابق الدول 

اإىل امتالك القوة النووية. وهكذا بعيدا عن �سوابط الدين والقيم.

1-  مقدمات العلوم واملناهج – اأنور اجلندي ج�8 �س�287.

2- �سورة احلديد اآية 25 .

3- ماذا خ�سر العامل بانحطاط امل�سلمني  - اأبو احل�سن الندوي  �س� 19.
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تلوث  يكون  »اأن  ي�ستبعد  فال  العلمية،  الأبحاث  يف  مقررا  اأ�سحى  وكما 

التي �ساعدت على حدوث  العوامل  الذرية من  بالإ�سعاعات  الغالف اجلوي 

الأعوام  يف  لحظناها  التي  املاألوفة  غري  العنيفة  الطبيعية  الكوارث  تلك 

الأخرية، ومن بينها ظاهرة اجلفاف الذي اأ�سبح يهدد بالفناء م�ساحات 

يف  حت��دث  ب��داأت  التي  الثقوب  وظ��اه��رة  الأر���س��ي��ة،  الكرة  من  �سا�سعة 

التي  الأوزون  غاز  طبقة  تال�ست  حيث  الأماكن  بع�ص  يف  اجل��وي  الغالف 

.
)1(

حتمي الكائنات احلية من الأ�سعة ال�سارة«

هذا كله واأ�سعافه ميكن اأن يحدث اإذا ابتعد البحث العلمي عن اأخالقيات 

الإ�سالم ومبادئه، وهذا كله ميكن اأن يحدث بل واأ�سعافه  اإذا جعل الباحث 

قائده عقله واتبع هواه وترك منهج اهلل عز وجل،  اإن امل�سنوعات اجلمادية  

ل ذنب لها، فهي »خا�سعة لإرادة الإن�سان وعقليته واأخالقه، فهي يف ذات 

فيحولها  نف�سها  يف  خ��ريا  تكون  ما  وكثريا  �سرا،  ول  خ��ريا  لي�ست  نف�سها 

ال�ساأن  فلي�ص  تربيته،  وف�ساد  �سريرته  وخبث  ا�ستعماله  ب�سوء  �سرا  الإن�سان 

الذي  الغر�ص  ويف  ي�ستغلها  فيمن  ال�ساأن  اإمنا  واملخرعات،  الآلت  هذه  يف 

الآلت  اأورب��ا من هذه  يتطري يف  اأ�سبح  ملن  يقال  اأن  فيه، وحقيق  ي�ستعملها 

اإمنا  اإليها املالم:  القنابل...... وي�سكو منها ويوجه  التي تقذف  والطيارات 

طائركم معكم، فاإن العلوم الطبيعية ت�سخر لالإن�سان القوة املادية ولي�ص من 

�ساأنها اأن تعلمه اأي�سا كيف ي�ستعملها وفيم ي�سعها، كالكربيت يعطيك نارا 

ولك اأن حترق بها بيتا على �سكانه اأو تطبخ طعاما اأو ت�ستدفئ بالنار، والذي 

ير�سد  فالدين  الدين،  هو  ي�سعها  وفيما  القوة  ي�ستعمل  كيف  الإن�سان  يعلم 

ويحذر  اهلل،  نعمة  ي�سكر  وكيف  حقيقيا  انتفاعا  بقوته  ينتفع  كيف  الإن�سان 

واجلرمية  الظلم  على  معينا  اإياها  اهلل  خوله  التي  بقوته  يكون  اأن  الإن�سان 

 .
)2(

والإثم والعدوان«

1- حقيقة العلمانية بني اخلرافة والتخريب  / د  - يحيى ها�سم ح�سن فرغل  �س� 174، 175.

2- ماذا خ�سر العلم بانحطاط امل�سلمني  / اأبو احل�سن الندوي �س�19.
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اإن العلم نعمة من اأعظم نعم اهلل على عباده، وحري مبن يوؤتيه اهلل العلم 

اأن يكون قائال بل�سان حاله كما قال نبي اهلل مو�سى عليه ال�سالم {  ڳ  ڳ   

.
)1(

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ     ڱ  ں}

1- �سورة  الق�س�ص اآية : 17 
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املبحث الرابع

الأمانة العلمية

امل�سلمني  الباحثني  اأبحاث  يف  جلية  وا�سحة  الأم��ان��ة   �سفة  ظهرت  لقد 

ما  وكثريا  وال�سديق،  والعدو  والبعيد  القريب  لهم  واعرف  وم�سنفاتهم، 

املراجع  اإىل  ي�سريون  اأبحاثهم،  يف  مناهجهم  عن  يتحدثون  وهم  جندهم، 

التي اأخذوا عنها بكل دقة واأمانة، بل اإن الباحث الذي مل تتح  له الظروف 

ابن  يعتذر عن ق�سوره يف ذلك كما فعل  اأخذ منها كان  التي  املراجع  ذكر 

�سينا يف كتابه ال�سفاء. 

)كتاب  األف  �سينا عندما  ابن  اأن  »غري  روزينتال:  فرينتيز  الدكتور  يقول 

ال�سفاء( ومل ي�ستطع اأن يذكر بدقة واأمانة م�سادره التي اأخذ عنها وخمتلف 

الآراء التي اأدىل بها غريه من العلماء نقول: اإنه عندما مل ي�ستطع اأن يذكر 

القارئ  اإىل  يعتذر  فاإنه  العلمي  الأ�سلوب  يتطلبها  كما  الأم��ور  هذه  جميع 

ظروف  يف  الناق�ص  ال�سكل  بهذا  كتابه  اأ�سدر  اإنه  لنا:  ويقول  ق�سوره  عن 

.
)1(

قاهرة«

اأنحاء  اأي  واأم��ا   « خططه:  مقدمة  – يف  اهلل  – رحمه  املقريزي  ويقول 

النقل  اأنحاء وهي:  التعاليم ق�سدت يف هذا الكتاب فاإين �سلكت فيه ثالثة 

من الكتب امل�سنفة يف العلوم، والرواية عمن اأدركت من �سيخة العلم وجلة 

النا�ص، وامل�ساهدة ملا راأيته وعاينته. 

فاأما النقل من دواوين العلماء التي �سنفوها يف اأنواع العلوم، فاإين اأعزو 

كل نقل اإىل الكتاب الذي نقلته منه لأخل�ص من عهدته واأبراأ من جريرته، 

– يف الغالب  اأدركت من اجللة وامل�سايخ فاإين  ثم يقول: واأما الرواية عمن 

قد  اأك��ون  اأو  تعيينه  اإىل  يحتاج  األ  اإل  با�سم من حدثني  – اأ�سرح  والأك��رث 

1- مناهج العلماء امل�سلمني يف البحث العلمي، فرينتيز روزينتال �س� 114 
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اأن�سيته وقل ما يتفق مثل هذا، واأما ما �ساهدنه فاإين اأرجو اأن اأكون – وهلل 

.
)1(

احلمد – غري متهم ول ظنني«

ويعترب املحدثون والفقهاء هم الذين و�سعوا املنهج املوثوق ملن اأراد التثبت 

والتحقق من �سحة القول، وهذا من فرط اأمانتهم ودقتهم العلمية وخطورة 

نعرف  مل  اأننا  الظن  »وك��ان  ال�ساطئ:  بنت  الدكتورة  تقول  تخ�س�سهم... 

املنهج قبل الت�سال باملدار�ص الغربية ونقل مناهجها يف البحث -ثم نقول- 

علماء  هم  املنهج  هذا  اأ�سل  من  اأول  اأن  والواقع  ال�سحيح،  هو  العك�ص  اإن 

احلديث الذين حددوا �سوابطه يف توثيق الرواية والإ�سناد والنقل، وعنهم 

اأخذ علماء اللغة والأدب والتاريخ يف فح�ص الأ�سانيد ونقد الرواة واملوازين 

الكفيلة ب�سالمة املرويات من �سوائب التحريف والغفلة اأو التدلي�ص والكذب 

.
)2(

والو�سع«

كانا  فقد  والفقه  احلديث  علم  »اأم��ا  روزينتال:  فرينتيز  الدكتور  يقول  و 

املاأخوذ  امل�سدر  ذكر  يف  والأمانة  الدقة  على  الأوىل  الدرجة  يف  ي�ستندان 

.
)3(

عنه«

من مظاهر الأمانة العلمية عند علماء الإ�سالم: 

العناية ب�سبط الألفاظ وحتقيقها �سكال ونقطا يوؤمن معها اللب�ص ليوؤدي  - 

– رحمه اهلل -: »اإعجام املكتوب  اللفظ كما �سمعه.  قال ابن ال�سالح 

مينع من ا�ستعجامه، و�سكله مينع من اإ�سكاله، قال: وكثريا ما يعتمد الواثق     

.
)4(

على ذهنه، وذلك  وخيم العاقبة فاإن الإن�سان معر�ص للن�سيان«

ومن الأمانة العلمية كذلك اأنهم كانوا يقابلون بني ما كتبه اأحدهم والأ�سل  - 

1-  اخلطط والآثار  - للمقريزي – ج�1 �س�6 

2- مقدمات العلوم واملناهج  - اأنور اجلندي ج�7 �س�32 

3- الرجع ال�سابق �س�115

4- تدريب الراوي ج� 2 �س�11. 
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الذي اأملى منه ال�سيخ تاأكدا من �سحة املكتوب.

النا�ص،  يعرفه  ل  برمز  نف�سه  مع  ي�سطلح  ل  اأن  العلمية  الأمانة  ومن  - 

واإن فعل الكاتب ذلك فعليه اأن يبني ذلك يف اأول الكتاب اأو يف اآخره حتى 

يعلم القارئ مراده فينتفع بالكتاب.

ومل يكن الأمر يف الأمانة يتوقف عند ذكر امل�سدر املنقول عنه، بل لقد  - 

واأمانة،  كانوا ي�سددون على �سرورة نقل الكالم من امل�سدر بكل دقة 

اأن يكتبه مبعناه  واأراد  اللفظ الذي �سمعه من معلمه  ن�سي بع�سهم  واإذا 

فاإنه كان ي�سري اإىل ذلك، وهذا من متام الأمانة، ومن اأمثلة ذلك: روى 

القفطي من ذاكرته بع�ص الأمور التي ذكرها ابن �سينا عن ابن م�سكويه، 

ولكن لي�ص بالألفاظ والعبارات التي ا�ستعملها ابن �سينا، يقول القفطي:

.
)1(

»هذا معنى ما ذكره ابن �سينا لأنني كتبت احلكاية من حفظي«

ومن مظاهر الأمانة العلمية: اأن الباحث اإذا بحث اأمرا له فيه وجهة نظر  - 

معينة وهناك من الباحثني من يخالفه فعليه اأن يذكر راأي املخالف واأدلته 

بكل دقة واأمانة، ثم يرد عليها بكل نزاهة دون تع�سب لراأيه وفقا للقواعد     

املقررة، مع ال�ستعانة باأقوال العلماء الثقات. 

ومن مظاهر الأمانة العلمية: اأنه اإذا قام اأحد العلماء باإلقاء حما�سرة من  - 

كتاب غريه من العلماء، فعليه اأن يح�سل اأول على اإجازة من موؤلف هذا 

الكتاب، ومل يكن لأحد اأن ياأخذ اآراء اأ�ستاذه التي األقاها �سفويا يف اإحدى 

الراأي  �ساحب  اأ�ستاذه  ي�ستاأذن  اأن  دون  لتالميذه  ليدر�سها  حما�سراته 

اأول، »وبذلك كان حق املوؤلف مرعيا مقد�سا ورثته اجلامعات الغربية عن 

.
)2(

املدار�ص العربية العليا«

1- مناهج العلماء امل�سلمني يف البحث العلمي �س�116، 117  باخت�سار 

2- حقيقة العلمانية بني اخلرافة والتخريب  �س� 141
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ومع كل ذلك كانت كلمة: )اهلل اأعلم، ول اأدري( من الكلمات التي تدل  - 

على اأمانتهم العلمية وحتفظهم من القول فيما لي�ص لهم به علم«،روى نافع 

.
)1(

عن ابن عمر قال: العلم ثالثة كتاب ناطق و�سنة ما�سية ول اأدري«

1- ف�سل العلم واآداب طلبته �س�182
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الف�ضل الثاين

�ضوابط متعلقة

مبقا�ضد البحث واأهدافه





البحث العلمي يف الإ�سالم كما �سبق اأن ذكرنا، َعَمٌل له قيمته، فهو جهد 

عقلي وبدين يقوم به الباحث يف مقدار  معني من الوقت، قّل هذا الوقت 

اأو كرث، وهذا العمل كي يوؤتي ثمرته املرجوة لبد اأن يكون يف اإطار املوا�سفات 

وال�سوابط التي حددها الإ�سالم، و اأن يكون لهذا العمل هدف ياأمر به ال�سرع 

ويحث عليهاإذ ما فائدة عمل ل ق�سد نافع من ورائه ول غاية حممودة ترجى 

منه، ومن ثم كان من الواجب يف البحث:

األ يكون اإعداده من قبيل الرف العلمي، واإمنا لبد اأن يكون لتجلية اأمر  - 

يتعلق مبقا�سد ال�سريعة الإ�سالمية.

اأن يكون البحث مهتما باجلانب العملي ل النظري التجريدي. - 

اأن يكون البحث جامعا بني الأ�سالة واملعا�سرة. - 

و�سنتناول هذه الأمور ب�سيء من التو�سيح والبيان فما يلي من مباحث.
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املبحث الأول

تخلية البحث من الرتف العلمي

يعاجلها  التي  الق�سية  اأهمية  على  تتوقف  الإ�سالم  يف  البحث  قيمة  اإن 

�سرورية  ق�سية  يعالج  كان  ما  قيمة  الأبحاث  فاأعلى  للم�سلمني،  ويجليها 

تتعلق بال�سروريات اخلم�سة: »وهي التي تتوقف عليها حياة النا�ص الدينية 

والدنيوية بحيث لو فقدت اختلت احلياة يف الدنيا وفات النعيم  وحل العقاب 

ال�سرورية  »فاأما   :- اهلل  – رحمه  ال�ساطبي  الإم��ام  يقول   ،
)1(

الآخ���رة« يف 

فقدت  اإذا  بحيث  والدنيا  الدين  قيام م�سالح  منها يف  لبد  اأنها  فمعناها 

مل جتر م�سالح الدنيا على ا�ستقامة، بل على ف�ساد وتهارج وفوت حياة، ويف 

.
)2(

الأخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع باخل�سران املبني« 

والن�سل،  والعقل،  والنف�ص،  )الدين،  اخلم�سة  بال�سروريات  واملق�سود 

واملال( .

هذه  على  باملحافظة  يتعلق  اأم���را  مو�سحا  يكون  اأن  بالبحث  ف���الأوىل 

ال�سروريات، واملحافظة عليها يكون باأحد اأمرين: 

الأول: ما يقيم اأركانها ويثبت قواعدها، وذلك عبارة عن مراعاتها من 

جانب الوجود.

املتوقع فيها، وذلك عبارة عن  اأو  الواقع  يدراأ عنها الختالل  الثاين: ما 

.
)3(

مراعاتها من جانب العدم 

ومن مناذج الأبحاث التي ميكن اأن تخدم هذه ال�سروريات: 

اأن يتناول البحث مثال:

1- اأ�سول الت�سريع الإ�سالمي – علي ح�سب اهلل �س�296

2- املوافقات  لالإمام ال�ساطبي ج�2 �س�4 

3- ينظر / املرجع ال�سابق ج�2 �س�4 
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1-  جتلية وتو�سيح ال�سورة ال�سحيحة للعقيدة.

2 -  نفي البدع واخلرافات التي ت�سر بالدين وت�سوه �سورته.

3 -  اإظهار اأثر العقيدة ال�سحيحة يف حياة الفرد واملجتمع.

4 -  اإظهار حما�سن �سريعة اهلل والفرق بينها وبني القوانني الو�سعية.

5 -  الرد على ال�سبهات.

6 -  تقدمي الأبحاث التي تعنى باإظهار قيمة النف�ص وحرمتها يف الإ�سالم.

7 -  اإظهار احلكمة من وراء احلدود يف ال�سريعة الإ�سالمية.

8 -  حث الإ�سالم على النكاح والتي�سري فيه باعتباره الطريقة ال�سرعية 

للح�سول على الن�سل والذرية.

9 -  حترمي الطرق غري ال�سرعية من زنا وغري ذلك، واإظهار احلكمة 

املجتمع. الفرد  على  واأثرها  حرمتها  من 

عليه  املحافظة  وطرق  العقل  بقيمة  تعنى  التي  الأبحاث  تقدمي    -  10

الإ�سالم. يف 

11 -  تقدمي الأبحاث التي تظهر عناية الإ�سالم بالن�سل.

 12-  تقدمي الأبحاث التي تعنى باإظهار قيمة املال يف الإ�سالم واأنه قوام 

احلياة.

13 -  اإظهار حرمة و�سائل اأكل اأموال النا�ص بالباطل من مي�سر وغ�ص وربا 

وغريها.

حما�سن  اإظهار  املقابل  ويف  القت�ساد،  على  الربا  خطورة  اإظهار    -  14

النظام الإ�سالمي.

البحث  اأولوية  لها  التي  ال�سرورية  الأبحاث  لهذه  جامعة  خال�سة  ويف 
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الع�سر احلا�سر والتي تتعلق مبقا�سد ال�سريعة يقول الدكتور علي عبد  يف 

امل�سلمني  م�سالح  اإىل  ديا  موؤ ه  اإجراوؤ يكون  بحث  »كل  حممود:  احلليم 

م�سالح  وفوت  وتهارج  ف�ساد  اإىل  موؤديا  اإجرائه  وترك  والدنيا،  الدين  يف 

واأنف�سهم  دينهم  النا�ص  على  يحفظ  ما  جمال  يف  وذل��ك  والآخ���رة،  الدنيا 

.
)1(

ون�سلهم ومالهم وعقولهم«

ثم يلي هذا النوع من الأبحاث املتعلقة بال�سروريات تلك الأبحاث املتعلقة 

اإليها النا�ص لرفع امل�سقة ودفع احلرج عنهم،  باحلاجياتو هي« التي يحتاج 

واإذا فقدت ل تختل بفقدها حياتهم كما يقع يف النوع الأول، بل ي�سيبهم من 

.
)2(

فقدها حرج وم�سقة ل يبلغان مبلغ الف�ساد املتوقع يف فقد ال�سروريات«

التي  الإ�سالمية  ال�سريعة  يف  التي�سري  جوانب  بحثه  يف  الباحث  فيتناول 

تق�سد من خاللها دفع احلرج وامل�سقة عن النا�ص، يقول الدكتور علي عبد 

احلليم حممود عن هذا النوع من الأبحاث: »كل بحث يكون اإجراوؤه موؤديا اإىل 

التو�سعة على امل�سلمني ورفع ال�سيق واحلرج عنهم يف اأمور دينهم ودنياهم، 

وهو جمال �سخم اأمام الباحثني امل�سلمني، لأن التو�سعة على امل�سلمني يدخل 

يعي�ص  اأن  اإىل  ت��وؤدي  التي  والدرا�سات  البحوث  من  له  ح�سر  ل  ما  حتتها 

امل�سلمون يف �سعة من اأمر دينهم ودنياهم، وكذلك ال�ساأن يف البحوث التي 

ترفع عنهم احلرج وامل�سقة، وهذا باب وا�سع نعجز عن اأن نح�سره بل عن اأن 

ن�سري اإىل اأهم ما فيه من بحوث واإمنا ن�سبطه بهذين احلدين ال�سرعيني: 

1 - ما يو�سع على امل�سلمني.

2 - ما يرفع عنهم احلرج وامل�سقة. 

البحوث  مو�سوعات  من  له  نهاية  ل  ما  احلدين  هذين  من  حد  كل  ويف 

والدرا�سات النظرية والعملية والتطبيقية يف جمالت احلياة من املطعم اإىل 

1- نحو منهج بحوث اإ�سالمي - د علي عبد احلليم حممود �س�35

2 اأ�سول الت�سريع الإ�سالمي - �س�297
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امل�سرب اإىل امللب�ص اإىل امل�سكن اإىل املنتزه، زراعة و�سناعة وتعدينا و�سيا�سة 

.
)1(

واقت�سادا... وما ل نهاية له من البحوث«

ثم يلي هذا النوع من البحاث املتعلقة باحلاجيات تلك الأبحاث املتعلقة 

بالتح�سينياتوهي كما يعرفها العلماء: 

»ما ل يدخل يف النوعني ال�سابقني بل يرجع اإىل اجتناب ما تاأنفه العقول 

الراجحات، واإىل الأخذ مبحا�سن العادات وما تقت�سيه املروءات، ويجمع ذلك 

 .
)2(

ق�سم مكارم الأخالق، ورعاية اأح�سن املناهج يف العادات واملعامالت«

ومن اأمثلة هذا النوع من البحوث يف جمال العبادات: كاأن يتناول الباحث 

ببحثه ف�سل التقرب اإىل اهلل بالنوافل، ويف العادات كاأن يظهر ببحثه اآداب 

الأكل وال�سرب، ويف املعامالت كاأن يظهر منع بيع النجا�سات، ويف العقوبات 

كاأن يظهر منهج الإ�سالم ورحمته يف عدم قتل الن�ساء والأطفال والرهبان 

يف اجلهاد. 

يقول الإمام ال�ساطبي – رحمه اهلل -: » وقليل الأمثلة يدل على ما �سواه 

مما هو يف معناه فهذه الأمور راجعة اإىل حما�سن زائدة على اأ�سل امل�سالح 

ال�سرورية واحلاجية، اإذ لي�ص فقدانها مبخل باأمر �سروري ول حاجي واإمنا 

 .
)3(

جرت جمرى التح�سني والتزيني« 

ومما �سبق يت�سح اأنه لي�ص من تعاليم الإ�سالم ول من اأخالقياته اأن يعد  

البحث ملجرد الرف العقلي الذي ليعود بفائدة على امل�سلمني ولعل من هذا 

القبيل كان نهي القراآن عن التجادل والتباحث حول عدد اأهل الكهف، اأو عن 

النملة التي حدثت نبي اهلل �سليمان، ومن اأي الف�سائل كانت، وعن لون كلب 

اأهل الكهف، اإىل غري ذلك مما ل فائدة منه، وذلك لأن العظة من الق�سة 

1- نحو منهج بحوث اإ�سالمي �س� 39، 40.

2- اأ�سول الت�سريع الإ�سالمي �س�297

3- املوافقات ج�2 �س�5 
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حتدث – ملن اأراد التعاظ – دون معرفة هذه الأمور، ومن ثم �سكت عنها 

القراآن ومل يتعر�ص لها.

�سواء  الأمة  اإليها  التي حتتاج  الأبحاث  اأن هذه  بالذكر هنا  ومن اجلدير 

كانت �سرورية اأو حاجية اأو حت�سينية، لتطلب من علماء ال�سرع فح�سب، 

بل تطلب من كل عامل ح�سب تخ�س�سه، �سواء كانت اأبحاثا �سرعية اأم كونية 

وال�سيدلة  الطب  فعلماء  ذلك،  كل  اإىل  الب�سرية حتتاج  احلياة  لأن  عملية، 

والفيزياء  والف�ساء  والفلك  والتكنولوجيا  والهند�سة  والبيطرة  والزراعة 

اللغة،  وعلماء  والقت�ساد  وال�سيا�سة  والجتماع  النف�ص  وعلماء  والكيمياء 

وكل متخ�س�ص يف فرع من فروع العلم واملعرفة  ل يقل واجبه ول تقل مثوبته 

من اهلل اإذا اأخل�ص يف بحثه هلل عز وجل. 
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املبحث الثاين

الهتمام باجلانب العملي ل النظري التجريدي

اإىل  متوجها  باحثيها  اهتمام  ك��ان  الإ���س��الم  قبل  ح�سارات  وج��دت  لقد 

اجلانب النظري الفل�سفي، كما كان الأمر عند الإغريق الذين كانوا يبحثون 

اأقرها ب�سورة  عن النظرية ويفل�سفونها، ويكتفون بعر�سها على العقل فاإن 

�سحتها  اأو  الواقعي  وجودها  عن  النظر  ب�سرف  �سحيحة  فهي  ال�سور  من 

اهلل  ر�سول  على  القراآن  يات  اآ وتن�زلت  الإ�سالم  جاء  فلما  الواقعية، 

] مل تكتف مبجرد الإ�سارة اإىل الكونيات، واإمنا حوت املنهج العلمي الذي 
ينبغي اأن ي�سلكه الباحثون يف اأبحاثهم، ولعل من الإ�سارات القراآنية اللطيفة 

ڭ   ڭ   ڭ   ۓۓ   ے   ے      } وجل  عز  اهلل  قول  امل�ستوى  هذا  يف 

، فلم يجعل القراآن من ذلك ال�سوؤال منا�سبة لبيان حقيقة 
)1(

ڭ  ۇ}
الزمان والك�سف عن جوهر الأهلة، واإمنا �سرف القراآن النظر عن كل ذلك 

الذي كان يتمنى العرب التعرف عليه، ولفت اأنظارهم اإىل القيمة ال�سرعية 

للوقت وهي معرفة املواقيت وما يرتبط بها  من حج وعبادات وما يتعلق بها 

من منافع وم�سالح )قل هي مواقيت للنا�ص واحلج(.

اأ�سلفناه  الذي  ال�سوؤال  ذلك  �سئل   [ النبي  اإن  الروايات  بع�ص  »تقول 

عن الأهلة ظهورها ومنوها وتناق�سها... ما بالها ت�سنع هذا  وتقول بع�ص 

هذا  يكون  وق��د  الأه��ل��ة   خلقت  مل  اهلل  ر�سول  يا  قالوا:  اإنهم  ال��رواي��ات 

ال�سوؤال يف �سيغته الأخرية اأقرب اإىل طبيعة اجلواب فقال اهلل لنبيه:)قل 

هي مواقيت للنا�ص واحلج(.

مواقيت للنا�ص يف حلهم وترحالهم، ويف �سومهم وفطرهم، ويف نكاحهم 

دينهم  اأم��ور  ويف  وديونهم،  وجتارتهم  معامالتهم  ويف  وعدتهم،  وطالقهم 

ال�سوؤال  على  ردا  اجل��واب  هذا  كان  و�سواء  �سواء،  على  دنياهم  واأم��ور 

1- �سورة البقرة اآية: 189.
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واقع حياتهم  اإىل  اجته  احلالتني  كلتا  فهو يف  الثاين  ال�سوؤال  على  اأو  الأول 

.
)1(

العملي ل اإىل جمرد العلم النظري«

اأن هذا  يقول الإمام ال�ساطبي - رحمه اهلل -: »فكان من جملة اجلواب 

ال�سوؤال يف التمثيل اإتيان للبيوت من ظهورها والرب هو التقوى ل العلم بهذه 

.
)2(

الأمور التي ل تفيد يف التكليف ول جتر اإليه«

فكان  ال�ساعة  وقت  عن  النبي  �سوؤالهم  القبيل  هذا  من  القراآن  يف  وجند 

اإىل اجلانب  اأنظارهم  لفت  واإمنا  البعد عن موعدها،  كل  بعيدا  القراآن  رد 

العملي وهو ال�ستعداد لها والتهيوؤ ملواجهة هذا الأمر الذي ثقل يف ال�سماوات 

تعاىل: {وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ   قال  والأر�ص، 

.
)3(

ی  ی    ی     یجئ  حئ    مئ  ىئ  يئجب  حب  خب  مب  ىب}

وقد �ساأل جربيل عليه ال�سالم ر�سول اهلل ] عن ال�ساعة فقال: »ما امل�سوؤول 

عنها باأعلم من ال�سائل«، فاأخربه اأن لي�ص عنده من ذلك علم، وذلك يبني 

اأن ال�سوؤال عنها ل يتعلق به تكليف، وملا كان يبنى على ظهور اأماراتها احلذر 

منها ومن الوقوع يف الأفعال التي هي من اأماراتها والرجوع اإىل اهلل عندها 

اأخربه بذلك، ثم ختم عليه ال�سالم ذلك احلديث بتعريفه عمر اأن جربيل 

ال�سوؤال  ف�سل  يف  دينهم  جملة  من  اأن  اإذا  ف�سح  دينهم،  ليعلمهم  اأتاهم 

عن ال�ساعة اأنه مما ل يجب العلم به، اأعني علم زمان اإثباتها فليتنبه لهذا 

.
)4(

املعنى يف احلديث وفائدة �سوؤاله عنها«

ويف مو�سع اآخر يتحدث القراآن عن اآيتي الليل والنهار، فلم يتناول يف حديثه 

دورة الأر�ص حول نف�سها اأو دورتها حول ال�سم�ص، ولكنه ذكر عقيبه الفائدة 

1- يف ظالل القراآن  / ال�سيخ �سيد قطب ج�1 �س�18.

2- املوافقات ج�1 �س�2.

3- �سورة الأعراف اآية: 187.

4- املوافقات  ج�1 �س�21.
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العملية املرتبة على هاتني الآيتني فقال تعاىل: { ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  

گ   گ    گ   ک   ک   ک   ک   ڑ    ڑ    ژ   ژ   ڈ     
 .

)1(

گ   ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ}
فكل بحث يقوم به الإن�سان ينبغي اأن يكون هدفه التعبد هلل عز وجل فهذا 

هو املق�سد الأول، فاإن ظهر فيه اعتبار جهة اأخرى �سرعية فبالتبع والق�سد 

باأمور  املعنى  ال�ساطبي ويدلل على هذا  الأول، كما يقول  بالق�سد  الثاين ل 

فيقول:»والدليل على ذلك اأمور:

 اأولها: ما تقدم يف امل�ساألة قبل اأن كل علم ل يفيد عمال فلي�ص يف ال�سرع 

م�ستح�سنا  لكان  �سرعية  اأخرى  غاية  له  كان  ولو  ا�ستح�سانه،  على  يدل  ما 

�سرعا، ولو كان م�ستح�سنا لبحث عنه الأولون من ال�سحابة والتابعون وذلك 

غري موجود فما يلزم عنه كذلك.

والثاين: اأن ال�سرع اإمنا جاء بالتعبد وهو املق�سود من بعثة الأنبياء عليهم 

ال�سالم كقوله تعاىل »يا اأيها النا�ص اتقوا ربكم«.

الثالث: ما جاء من الأدلة الدالة على اأن روح العلم هو العمل واإل فالعلم 

ي�ستعيذ  وال�سالم كان  ال�سالة  اأنه عليه  به، فقد روي  عارية وغري منتفع 

.
)2(

من علم ل ينفع 

وكان لفهم امل�سلمني لهذا النتقال الإ�سالمي اجلديد بالعلم من النظري 

املجرد اإىل العملي التطبيقي اأعظم الأثر، بل لقد اأحدثوا يف العلم نقلة هائلة 

اأهلت البحث العلمي لالآفاق التي و�سل اإليها يف القرون الأخرية وخا�سة  بعد 

ما اأ�س�سوا املنهج التجريبي يف البحث العلمي الذي اأخذه الغرب عن امل�سلمني 

فقفزوا به هذه القفزات الهائلة يف البحث واملعرفة.

1- �سورة الإ�سراء اآية 12 .

2- املوافقات ج�1 �س�3.: 32 باخت�سار .
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املبحث الثالث

اجلمع بني الأ�سالة واملعا�سرة

فيه  و�سع  مهما  ويزول  يتال�سى  ما  �سرعان  له  اأ�سا�ص  ل  الذي  البناء 

من اإمكانيات، ومهما بذل فيه من جهد، والأ�س�ص الأ�سيلة التي يقوم عليها 

امل�سلم  فالباحث  وال�سنة،  القراآن  هي  اإمنا  الإ�سالم  يف  العلمي  البحث 

اإن مل يكن منطلقا يف بحثه من هذين الأ�سا�سني فمعنى ذلك اأنه �سينجرف 

اإىل مناهج وافدة ل متثل اأ�سالة الأمة وثقافتها وعقيدتها: عقيدة التوحيد. 

الإن�سان  يكون  اأن  الأ�سالة  اأ�سباب  »واأوث��ق  قطب:  حممد  الأ�ستاذ  يقول 

�ساحب عقيدة و�ساحب منهج خا�ص يف احلياة، قمة ذلك اأن يكون الإن�سان 

م�سلما لأنه يكون عندئذ �ساحب العقيدة ال�سحيحة ومنهج احلياة ال�سحيح، 

الأوىل فقد حتققت  الأجيال  عليه  كانت  الذي  النحو  م�سلما على  كان  فاإذا 

له الأ�سالة يف اأعلى قممها ل التي متنع الذوبان وفقدان ال�سخ�سية بتاأثري 

النقل فح�سب، بل التي �سرعان ما تكت�سب احلا�سة اخلا�سة وتنتقل يف فرات 

وجيزة من الزمن من التتلمذ اإىل التمكن اإىل الأ�ستاذية، وذلك ما كان من 

اأجيالها الأوىل ففي جميع امليادين التي احتاجت  �ساأن الأمة الإ�سالمية يف 

فيها اإىل القتبا�ص من غريها كاملجال العلمي واملجال املايل والتنظيمي، فما  

مّر ما بني تتلمذها على اأووربا واأ�ستاذيتها على اأوروبا اإل اأجيال قليلة كاأنها 

.
)1(

برهات يف عمر الزمن« 

واملعا�سرةكما هو وا�سح من اللفظ، ماأخوذة من الع�سر، والباحث امل�سلم 

مع اأنه منطلق يف بحثه على اأ�سل من القراآن وال�سنة ومنهج ال�سلف ال�سالح 

ر�سوان اهلل عليهم، فهو كذلك يعي�ص ع�سره بتطوره وحت�سره، وي�سوغ بحثه 

�سياغة موافقة لروح الع�سر ومتطلباته وفق تعاليم الإ�سالم. 

وبالطبع ل نق�سد باملعا�سرة التبعية لغري امل�سلمني باأخذ مناهجهم �سواء 

1- واقعنا املعا�سر �ص 	،6. 
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منها احل�سن والقبيح والثمني والرديء، اإذ اأن هذا �سوف يوؤدي اإىل التال�سي 

وحمو الذاتية مع مرور الزمان، ولي�ص معنى هذا عدم اأخذ الباحث امل�سلم 

ياأخذ  ل  ولكن  ينفتح  اإنه  بل  اأبحاثهم،  يف  امل�سلمني  غري  اإليه  تو�سل  مما 

اإل النافع، ثم ي�سهره يف بوتقة الإ�سالم كما متلي عليه مبادئ دينه، كما كان 

اأخذوا ممن حولهم  ال�سلف ر�سوان اهلل عليهم، فال�سلف حينما  ال�ساأن مع 

ات�سفوا ب�سفتني يف اأخذهم هذا:

»الأوىل: اأن اأرواحهم مل تهزم قط اأمام اأعدائهم حتت �سغط احلاجة اإىل 

الأخذ منهم. 

ينقلون  كانوا  بل  اأعدائهم  عند  وجدوه  �سيء  كل  ينقلوا  اأنهم مل  الثانية: 

على ب�سرية، فينقلون فقط ما يظنون اأنهم يف حاجة اإليه مما ل يتعار�ص 

مع عقيدتهم واإ�سالمهم، ويعر�سون عن كل ما يرونه غري نافع لهم اأو يرونه 

علوم  نقلوا  اأنهم  ذلك  على  مثال  واأو�سح  وت�سوراتهم،  لعقيدتهم  خمالفا 

.
)1(

الإغريق ومل ينقلوا ما كان م�سهورا عندهم من اأ�ساطري«

ومن املعروف اأن امل�سلمني انفتحوا على �سائر حقول املعرفة التي �سبقتهم 

من رومانية ويونانية وبيزنطية، كل هذه احل�سارات جال فيها العقل امل�سلم، 

فاأخذ ورف�ص وحّم�ص واخترب، فكان ياأخذ ما يتفق مع �سمته وعقيدته، وكان 

والهزال  املر�ص  جراثيم  يحمل  ما  اأما  وحياة،  دما  يزيده  ما  ياأخذ 

فكان ل يبايل به ول يلتفت اإليه، وهذا يبني مدى الأ�سالة الفكرية والعتزاز 

بالنتماء اإىل العقيدة الربانية التي مّن اهلل عليهم بها. 

ومما ل �سك فيه اأن عدم معاي�سة الباحث لع�سره و�سعف معرفته به له 

اأ�سرار وخيمة على بحثه الذي يقوم به، اإذ الباحث يف مثل هذه احلالة يكون 

مثل الطبيب الذي ي�سف دواًء جيدا ولكنه قد يقتل املري�ص لأنه مل ي�سخ�ص 

له ما يتفق مع مر�سه، » وقد ذكر علماوؤنا اأن من واجب الفقيه اأو املفتي اأن 

1- املرجع ال�سابق  �س�1.، 11.
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يعرف الواقع قبل اأن يفتي فيه بجواز اأو منع اأو حل اأو حرمة، فال يكون كل 

بحثه وكل همه حول ما يجب اأن يكون مغفال ما هو كائن بالفعل .

ومن اأهم مقت�سيات املعا�سرة وبعبارة اأخرى: اأهم ما ناأخذه عن الع�سر: 

العلم وتطبيقاته )التكنولوجيا( العلم مبعناه احلديث القائم على املالحظة 

الكفاية  اأن من فرو�ص  منها:  وجوه  الأمة من  واجب على  وذلك  والتجريب 

مقام  يف  تكون  اأن  يجب  الأم��ة  اأن  ومنها  اإل��ي��ه،  حتتاج  ما  الأم��ة  تتقن  اأن 

الأ�ستاذية لالأمم ومنها اأن الأمة يجب اأن تكون �سيدة اأر�سها ل �سلطان لأحد 

.
)1(

عليها«

ولي�ص مما تتطلبه الأ�سالة: اأن يتعامل الباحث مع الراث -الذي هو نتاج 

العقلية الإ�سالمية على مدار الزمان- معاملة التقدي�ص لكل ما فيه، اإذ من 

املعروف اأن يف هذا الراث ما يتالءم مع تعاليم الإ�سالم، ومنه ما ل يتالءم. 

وكذلك لي�ص من متطلبات املعا�سرة اأن ُيْنَكر الراث اإنكارا تاما ويويل وجهه 

�سطر كل حديث دون ارتكاز على اأ�سوله الثابتة، وبالتايل يذوب مع كل وافد 

املوقف  واإمنا  ذاتيته،  ومتحى  �سخ�سيته  فتذوب  املعا�سرة،  بدعوى  حديث 

قوامها  النظريتني  بني  و�سطا  مذهبا  يتخذ  »اأن  العلماء،  يقول  كما  الو�سط 

باملدر�سة  ويوؤمن  ومرونة،  طالقة  يف  اإليه  والنظر  لراثنا  الكامل  التقدير 

الو�سطى التي تقيم فكرها على اأ�سا�ص اأ�سيل وتاأخذ من كل �سيء بقدر ما 

.
)2(

يعطي �سخ�سيتنا قوة النماء والتطور واحلياة«

التقدم احل�ساري لي�ص هدفا نهائيا للبحث العلمي يف الإ�سالم:

الغاية  اأما  اأنه و�سيلة ل غاية،  العلمي على  البحث  اإىل  الإ�سالم ينظر  اإن 

ر�سوانه  على  واحل�سول  وجل  عز  اهلل  عبادة  فهي  الو�سيلة  هذه  وراء  من 

1- الثقافة العربية الإ�سالمية بني الأ�سالة واملعا�سرة / د  يو�سف القر�ساوي  6.، 61  باخت�سار .

2- مقدمات العلوم واملناهج ج�4 �س�833 باخت�سار .
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والتمكني  لدينه يف الأر�ص، فاحلياة الدنيا لي�ست اأبدية بل هي فرة عابرة، 

اأو حلظة من اللحظات  اأي فرة  اأن تزول نتائجه يف  والتقدم العلمي ميكن 

باأي تغري من تغريات الطبيعة، ومن هنا كان على الباحث امل�سلم اأن ي�سمو 

القراآن  ذمهم  الذين  هوؤلء  من  كان  واإل  بحثه،  وراء  من  وغايته  بهدفه 

لغاية  نظر  دون  الدنيا  احلياة  ظاهر  على  علمهم  ق�سروا  حينما  الكرمي 

اأخرى �ساميةفقال تعاىل: {ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  

، وقال تعاىل: {ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  
)1(

ڃ  چ  چ   چ  چ}
.

)2(

ٿ  ٿ     ٹ  ٹ}

ڭ   ڭ   ڭ    ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   {ھ   تعاىل:  وقال 

، فهذه الآيات تلفت النظر اإىل خطورة 
)3(

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ     ۈ  ۈ}
تعمي  فتنة  اإمي��ان  بغري  فالعلم  خطاه،  وي�سدد  يع�سمه  اإمي��ان  بغري  العلم 

بالغرور،  العلم الظاهري يوحي  اللون من  اأن هذا  �ساحبها وتطغيه، »ذلك 

مقدرات  وميلك  �سخمة  قوى  يف  هذا  بعلمه  يتحكم  اأنه  �ساحبه  يح�سب  اإذ 

التي  الهائلة  الآم��اد  وين�سى  ومكانها  قدرها  بنف�سه  فيتجاوز  عظيمة، 

يجهلها وهي موجودة يف هذا الكون ول �سلطان له عليها بل ل اإحاطة له 

بل ل معرفة له بغري اأطرافها القريبة، وبذلك ينتفخ فياأخذ اأكرث من  بها، 

حقيقته، وي�ستخفه علمه وين�سى جهله، ولو قا�ص ما يعلم اإىل ما يجهل، وما 

اإدراك �سره لطامن من  اإىل ما يعجز حتى عن  يقدر عليه يف هذا الكون 

.
)4(

كربيائه وخفف من فرحه الذي ي�ستخفه«

لو عرف كل �سيء  العبد  »اإن  القيم - رحمه اهلل -:  ابن  الإمام  ويقول 

1- �سورة النجم اآية 29، 30. 

2- �سورة الروم اآية 7 .

3- �سورة غافر اآية 83 .

4- يف ظالل القراآن ج�6 �س�341.
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الدنيا  حظوظ  من  حظ  كل  نال  ولو  �سيئا،  يعرف  مل  فكاأنه  ربه  يعرف  ومل 

فكاأنه  به  والأن�ص  اإليه  وال�سوق  اهلل  مبحبة  يظفر  ومل  و�سهواتها  ولذاتها 

.
)1(

مل يظفر بلذة ول نعيم ول قرة عني«

وهدفا  بل  بعدا،  اأك��رث  غاية  العلمي  للبحث  ي�سع  الإ�سالمي  الت�سور  اإن 

اأ�سمى من غريه من الت�سورات، واأين كل ت�سورات الأر�ص من هذا الهدف 

ال�سامي الذي و�سعه الإ�سالم والذي ينبغي اأن يكون د�ستور احلياة اأمام كل 

م�سلم ب�سفة عامة وكل باحث ب�سفة خا�سة، األ وهو قول اهلل عز وجل {ڭ  

.
)2(

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ}
خالدة،  لي�ست  احلياة  هذه  يف  ومنجزاته  ن�سان  الإ معطيات  ن  اإ

منا هي معر�سة يف اأية حلظة للدمار والزوال بناء على طبيعة احلياة الدنيا  اإ

ثم  ومن  واملوت،  وامليالد  والهبوط  وال�سعود  والتنوع  التغري  على  القائمة 

هدفا  يكون  األ  يجب  اأعمال  من  الفانية  احلياة  هذه  يف  يقدمه  ما  فكل 

اهلل  هدي  عن  البعيدة  الب�سرية  التجارب  يف  احلال  هو  كما  ذاته  بحد 

وحده  اهلل  لعبادة  الدنيا  احلياة  لتهيئة  فح�سب  و�سيلة  هو  واإمنا  ودينه، 

الإجناز  يغدو  وهكذا  ال�ستخالف،  ملمار�سة  املنا�سب  املناخ  واإيجاد 

.
)3(

اأكرب اإىل غاية  و�سيلة  الإ�سالم  يف  احل�ساري 

1-  منهج  كتابة التاريخ الإ�سالمي �س�26، 27 .

2- �سورة الأنعام اآية 163.

3- ينظر / حول اإعادة ت�سكيل العقل امل�سلم �س�134، 135.
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اخلامتة:

الأثر  اأعظم  البحثية  ال�سوابط  لهذه  امل�سلمني  العلماء  لتطبيق  كان 

يف اإجنازهم احل�ساري، والذي �سهد لهم به العدو قبل ال�سديق، و�سنكتفي 

بذكر بع�ص الأقوال التي قالها علماء غربيون وهم ي�سيدون باإجنازات العقول 

�سهدت  ما  الف�سل  يقولون:  وكما  واحل�سارة،  للعلم  واإثرائها  الإ�سالمية 

به الأعداء. 

يقول برنارد لوي�ص: »تعلمت اأوربة من العرب طريقة جديدة و�سعت العقل 

فوق ال�سلطة، ونادت بوجوب البحث امل�ستقل والتجربة، وكان لهذين الأ�سا�سني 

.
)1(

الف�سل الكبري على الع�سور الو�سطي والإيذان بع�سر النه�سة«

ويقول درابر: »ومن عادة العرب اأن يراقبوا وميتحنوا، وقد ح�سبوا الهند�سة 

والعلوم الريا�سية و�سائط للقيا�ص، ومما جتدر مالحظته اأنهم مل ي�ستندوا 

النظر  جمرد  على  والب�سريات  وال�سائالت  امليكانيكيات  يف  كتبوه  فيما 

بل اعتمدوا على املراقبة والمتحان مبا كان لديهم من الآلت وذلك مما هياأ 

لهم �سبيل ابتداع الكيمياء، وقادهم لخراع اأدوات الت�سفية ورفع الأثقال، 

.
)2(

واخرعوا اجلرب وا�ستعمال الأرقام يف احل�ساب«

العلمية  حلقاتهم  يتحدثونعرب  الإ���س��الم  علماء  ك��ان  ال��ذي  الوقت  ففي 

والأج���رام  الأف���الك  وح��رك��ات  وكرويتها  الأر����ص  دوران  ع��ن  وموؤلفاتهم، 

هذه  عن  والأوه���ام  باخلرافات  متتليء  الأورب��ي��ني  عقول  كانت  ال�سماوية، 

احلقائق، ومن ثم بداأت حركات الرجمة من العربية اإىل الالتينية، وغدت 

كتب علماء الإ�سالم تدر�ص يف اجلامعات الغربية، وكان من بني هذه الكتب: 

كتاب القانون يف الطب لبن �سينا يف القرن الثاين ع�سر، كما ترجم كتاب 

احلاوي للرازي، وهو اأو�سع من القانون واأ�سخم يف نهاية القرن الثالث ع�سر، 

1- القراآن واملنهج العلمي املعا�سر �س�167.

2- ينظر / الإ�سالم واحل�سارة العربية  - حممد كرد علي ج�1 �س� 212: 12. باخت�سار �سديد .

159



وظل هذان الكتابان عمدة لتدري�ص الطب يف اجلامعات الأوربية حتى القرن 

.
)1(

ال�ساد�ص ع�سر

وختاما، ل جند اأدل على مدى التقدم الذي و�سل اإليه امل�سلمون - ملا طبقوا 

الأمم  اأ�سبحت  حتى  الأمم  من  غريهم  على  تفوقوا  وكيف  ال�سوابط،  تلك 

هذا  من    - امل�سلمني  يد  على  التتلمذ  �سرف  لتنال  جاهدة  ت�سعى  الأخ��رى 

الكتاب الذي اأر�سل به جورج الثاين ملك اجنلرا والغال )فرن�سا والرنويج( 

و�سنة   418 �سنة  بني  الأندل�ص  بالد  الذي حكم   الثالث  ه�سام  اخلليفة  اإىل 

الثاين  جورج  امللك  يقول  امليالدي،  ع�سر  احل��ادي  القرن  يف  422ه��� 

بفي�سه  تتمتع  ال��ذي  العظيم  الرقي  عن  »�سمعنا  والتعظيم:  التوقري  بعد 

اقتبا�ص  لبلدنا  فاأردنا  العامرة،  بالدكم  يف  العلم  معاهد  ال�سايف 

الف�سائل لن�سر اأ�سواء العلم يف بالدنا التي يحيط اجلهل من اأركانها  هذه 

الأربع، وقد و�سعنا ابنة �سقيقتنا الأمرية دوبانت على راأ�ص بعثه من بنات 

.
)2(

الأ�سراف الإجنليز..... من خادمكم املطيع جورج«

واحلمد هلل الذي بنعمته تتم ال�ساحلات.

1- ينظر / من روائع ح�سارتنا م�سطفى ال�سباعي �س� 37 بت�سرف.

2- القراآن واملنهج العلمي املعا�سر  / عبد احلليم اجلندي �س� 177، 178  طبعة دار املعارف  �سنة 
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1- ال�صهود احل�صاري لالأمة الو�صط يف  ع�صر العوملة. 

      د. عبد العزيز برغوث.

2- عينان مطفاأتان وقلب ب�صري )رواية(. 

د. عبد اهلل الطنطاوي.      

3- دور ال�صياق يف الرتجيح بني الأقاويل التف�صريية. 

د. حممد اإقبال عروي.      

4- اإ�صكالية املنهج يف ا�صتثمار ال�صنة النبوية.

      د. الطيب برغوث.

5- ظالل وارفة )جمموعة ق�ص�صية( . 

د. �صعاد النا�صر )اأم �صلمى(.      

6- قراءات معرفية يف الفكر الأ�صويل. 

د. م�صطفى قطب �صانو.      

7- من ق�صايا الإ�صالم والإعالم بالغرب. 

د. عبد الكرمي بوفرة.      

8- اخلط العربي وحدود امل�صطلح الفني.

د. اإدهام حممد حن�ص.      

9- الختيار الفقهي واإ�صكالية جتديد الفقه الإ�صالمي. 

د. حممود النجريي.      

�صل�صلـــة  اإ�صــــدارات   



10- مالمح تطبيقية يف منهج الإ�صالم احل�صاري. 

د. حممد كمال ح�صن.      

11- العمران والبنيان يف منظور الإ�صالم.

د. يحيى وزيري.      

12- تاأمل واعتبار: قراءة يف حكايات اأندل�صية. 

د. عبد الرحمن احلجي.      

13- ومنها تتفجر الأنهار )ديوان �صعر(. 

ال�صاعرة اأمينة املريني.      

14-  الطــريــق... مــــن هنـــــــــــا.

ال�صيخ حممد الغزايل      

15- خطاب احلداثة: قراءة نقدية.

د. حـمـيــد �صـمــيــــر      

16- العودة اإىل ال�صف�صاف )جمموعة ق�ص�صية لليافعني(.

فريد حممد معو�ص      

17- ارت�صامات يف بناء الذات.

د. حممد بن اإبراهيم احلمد      

18- هو وهي: ق�صة الرجل واملراأة يف القراآن الكرمي.

د. عودة خليل اأبو عودة      



19- الت�صرفات املالية للمراأة يف الفقه الإ�صالمي.

د. ثــريــة اأقـ�صــــري      

20- اإ�صكالية تاأ�صيل الروؤية الإ�صالمة يف النقد والإبداع.

د. عمر اأحمد بو قرورة      

21- مالمح الروؤية الو�صطية يف املنهج الفقهي.

د. اأبو اأمامة نوار بن ال�صلي      

22- اأ�صواء على الرواية الإ�صالمية املعا�صرة.

د. حلمي حممد القاعود      

23- ج�صور التوا�صل احل�صاري بني العامل الإ�صالمي واليابان.

اأ. د. �صمري عبد احلميد نوح      

24- الكليات الأ�صا�صية لل�صريعة الإ�صالمية.

د. اأحمد الري�صوين      

25- املرتكزات البيانية يف فهم الن�صو�ص ال�صرعية.

د. جنم الدين قادر كرمي الزنكي      

26- معامل منهجية يف تاأ�صيل مفهوم الأدب الإ�صالمي.

د. ح�صن الأمراين      

د. حممد اإقبال عروي      

27- اإمام احلكمة )رواية(.

      الروائي/ عبد الباقـي يو�صـف  



28- بناء اقت�صاديات الأ�صرة على قيم القت�صاد الإ�صالمي.

اأ. د. عبد احلميد حممود البعلي      

29- اإمنا اأنت... بل�صم ) ديوان �صعر(.

ال�صاعر حممود مفلح      

30- نظرية العقد يف ال�صريعة الإ�صالمية.

د. حممد احلبيب التجكاين      

31- حممد ] ملهم ال�صعراء.

اأ. طالل العامر      

32- نحو تربية مالية اأ�صرية را�صدة.

د. اأ�صرف حممد دوابه      

33- جماليات ت�صوير احلركة يف القراآن الكرمي .

د. حكمت �صالح      

34- الفكر املقا�صدي وتطبيقاته يف ال�صيا�صة ال�صرعية.

د. عبد الرحمن الع�صراوي      

35- ال�صنابل... )ديوان �صعر(.

اأ. حميي الدين عطية      

36- نظرات يف اأ�صول الفقه.

د. اأحمد حممد كنعان      



37- القراءات املف�صرة ودورها يف توجيه معاين الآيات القراآنية.

د. عبد الهادي دحاين      

38- �صعر اأبي طالب يف ن�صرة النبي ].

د. حممد عبد احلميد �ضامل      

39- اأثر اللغة يف ال�صتنباطات ال�صرعية.

د. حمدي بخيت عمران      

40- روؤية نقدية يف اأزمة الأموال غري احلقيقية.

اأ.د. مو�ضى العرباين      

د.نا�ضر يو�ضف      

41- مرافىء اليقني )ديوان �صعر(.

ال�صاعر ي�ص الفيل      

42- م�صائل يف علوم القراآن.

د. عبد الغفور م�صطفى جعفر      

43- التاأ�صيل ال�صرعي للتعامل مع غري امل�صلمني.

د. م�صطفى بن حمزة      

44- يف مدارج احلكة )ديوان �صعر(.

ال�صاعر وحيد الده�صان      



45- اأحاديث ف�صائل �صور القراآن: درا�صة نقدية حديثية.

د. فاطمة خديد      

46- يف ميــــــــزان الإ�صـــالم.

د. عبد احلليم عوي�ص      

47- النظر امل�صلحي عند الأ�صوليني.

د. م�صطفى قرطاح      

48- درا�صات يف الأدب الإ�صالمي.

د. جابر قميحة      

49- القيُم الروحّية يف الإ�صالم.

د. حمّمد حلمي عبد الوّهاب      

50- تـــالميـــذ النبـــــوة )ديوان �صعر(.

ال�صاعر عبد الرحمن الع�صماوي      

51- اأ�صماء ال�صور ودورها يف �صناعة النه�صة اجلامعة.

د. فــــــوؤاد البنــــا      

52- الأ�صرة بني العدل والف�صل.

د. فريد �صكري      

 53- هي القد�ص... )ديوان �صعر(.

ال�صاعرة: نبيلة اخلطيب      

54- م�صار العمارة واآفاق التجديد.

م. فالح بن ح�صن املطريي      



45- اأحاديث ف�صائل �صور القراآن: درا�صة نقدية حديثية.

د. فاطمة خديد      

46- يف ميــــــــزان الإ�صـــالم.

د. عبد احلليم عوي�ص      

47- النظر امل�صلحي عند الأ�صوليني.

د. م�صطفى قرطاح      

48- درا�صات يف الأدب الإ�صالمي.

د. جابر قميحة      

49- القيُم الروحّية يف الإ�صالم.

د. حمّمد حلمي عبد الوّهاب      

50- تـــالميـــذ النبـــــوة )ديوان �صعر(.

ال�صاعر عبد الرحمن الع�صماوي      

51- اأ�صماء ال�صور ودورها يف �صناعة النه�صة اجلامعة.

د. فــــــوؤاد البنــــا      

52- الأ�صرة بني العدل والف�صل.

د. فريد �صكري      

 53- هي القد�ص... )ديوان �صعر(.

ال�صاعرة: نبيلة اخلطيب      

54- م�صار العمارة واآفاق التجديد.

م. فالح بن ح�صن املطريي      

55- ر�صالة يف الوعظ والإر�صاد وطرقهما.

ْرقاين ال�صيخ حممد عبد العظيم الزُّ      

56- مقا�صد الأحكام الفقهية.

د. و�صفي عا�صور اأبو زيد      

57- الو�صطية يف منهج الأدب الإ�صالمي.

د. وليد اإبراهيم الق�صاب      

58- املدخل املعريف واللغوي للقراآن الكرمي.

د. خديجة اإيكر      

59- اأحاديث ال�صعر وال�صعراء.

د. احل�صــني زروق      

60- من اأدب الو�صايا.

اأ. زهري حممود حموي      

61- �صنن التداول وماآلت احل�صارة.

د. حممد هي�صور      

62- نظام العدالة الإ�صالمية يف منوذج اخلالفة الرا�صدة.

مرعي خليل  املنعم  عبد  خليل  د.        

63- التــراث العمــراين للمدينة الإ�صـــالمـــيــة

د. خالد عزب      

64- فرا�صات مكة... دعوها حتلق.. )رواية(.

الروائية/ زبيدة هرما�ص      



65- مباحث يف فقه لغة القراآن الكرمي.

د. خالد فهمي      

د. اأ�صرف اأحمد حافظ      

66- حممود حممد �صاكر: درا�صة يف حياته و�صعره.

د. اأماين حامت جمدي ب�صي�صو      

67- بوح ال�صالكني )ديوان �صعر(.

ال�صاعر طلعت املغربي      

68- وظيفية مقا�صد ال�صريعة.

د. حممد املنتـــــار      

69- علم الأدب ال�صالمي.

د. اإ�صماعيل اإبراهيم امل�صهداين      

70- الِكَتاب و�صنعة التاأليف عند اجلاحظ.

د. عبا�ص اأرحيلة      

71- و�صائلية الفقه واأ�صوله لتحقيق مقا�صد ال�صريعة.

حممد  القياتي  اأحمد  حممد  د.       

72- التكامل املعريف بني العلوم.

د. احل�صان �صهيد      

73- الطفولة املبكرة اخل�صائ�ص وامل�صكالت.

د. وفقي حامد اأبو علي      



74- اأنا الإن�صان )ديوان �صعر(.

ال�صاعر يو�صف اأبو القا�صم ال�صريف      

75- م�صار التعريف بالإ�صالم يف اللغات الأجنبية.

د. ح�صن عزوزي      

76- اأدب الطفل امل�صلم.. خ�صو�صية التخطيط والإبداع.

د. اأحمد مبارك �صامل      

77- التغيري بالقراءة.

د. اأحمد عي�صاوي      

78- ثقافة ال�صالم بني التاأ�صيل والتح�صيل.

د. حممد النا�صري      

79- ويزهر ال�صعد )ديوان �صعر(.

ال�صاعر حممد توكلنا      

80- فقه البيان النبوي.

اأ. حممد بن داود �صماروه      

81- املقا�صد ال�صرعية للوقف الإ�صالمي.

د. احل�صن تركوي      

82- احلـــوار يف الإ�صـالم منهــج وثقــافـة.

اأ. د. يا�صر اأحمد ال�صمايل      



83- اأ�ص�ص النظام الجتماعي يف الإ�صالم.

د. عبد احلميد عيد عو�ص      

84- حروف الإبحار )ديوان �صعر(.

ال�صاعر ع�صام الغزايل      

85- معامل منهجية يف جتديد خطاب الفقه واأ�صوله.

د. م�صعود �صربي      

86- قب�صات من ح�صارة التوحيد والرحمة.

اأ. ممدوح ال�صيخ      

87- لقاء قريب )رواية(.

الروائية ميا�صة علي عبدة النخالين      

88- مقا�صد ال�صريعة بني الب�صط والقب�ص.

د. حممد بولوز      

89- مدائن ال�صحِو )ديوان �صعر(.

ال�صاعر حميي الدين �صالح      

90- الفن واجلمال من النزوع ال�صكالين اإىل التاأ�صيل الر�صايل.

د. عبد اجلبار البودايل      

91- دوائر احليـــاة )جمموعة ق�ص�صية(.

اأ. ماجدة �صحاتة      



92- علم اأ�صول الفقه ودوره يف خدمة الدعوة.

د. عبد الروؤوف مف�صى خراب�صة      

93- موا�صم اخل�صب )ديوان �صعر(.

ال�صاعر حممد يون�ص      

94- مفهوم الت�صديق والهيمنة يف القراآن الكرمي.

د. نعيمة لبـــــداوي      

95- موطاأ الإمام مالك واعتناء العلماء به.

د. حممد عبد اهلل حّياين      

96- ف�صول يف بيان القراآن الكرمي.

د. حممود اأحمد الأطر�ص      

97- امل�صجد النبوي.. وبيوت اأمهات املوؤمنني.

اأ. د. حممد عبد ال�صتار عثمان      

98- اخلطاب الرتبوي املتكامل: ابن اجلوزي منوذجًا.

د. ح�صن عبد العـــــال      

99- �صوابط البحث العلمي يف املنهجية الإ�صالمية.

د. نا�صر د�صوقي رم�صان      




