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موضــوع النقــد ومنهجــه ليــس غريبــا ف� الحيــاة العلميــة لعلمــاء المسـ ي ف
ـلم� ومؤلفاتهــم ،باســتقراء حــوارات ســلف األمــة مــن الصحابــة
ي
ف
ت
والتابعـ ي ف
ـ� ومــن بعدهــم ،نعـ ثـر عــى نمــاذج البــأس بهــا مــن النقــد والرجيــح واإلختيــار ،ولــو أمعنــا النظــر ي� مدونــات العلمــاء وكتاباتهــم ،لنجــد أن
ف
للنقــد ف ف
مرلــة وأهميــة بالغــة ي� جميــع العلــوم ،ســواء رصحــوا باســمه كمــا هــو الحــال عنــد علمــاء الحديــث ،أو اســتعملوا مفــردات قريبــة منــه بمفهومــه
ومعنــاه كمــا هــو شــأن كثـ يـر مــن العلــوم األخــرى ،كالجــدل والخــالف والمناظــرة وغـ يـر ذلــك ،فلــم يخــل علــم مــن العلــوم ،وعــرص مــن العصــور مــن النقــد
ف
ث
ت
غرهــم ،لطبيعــة صنعتهــم.
واالعــراض والحــوار حــول تســاؤالت مطروحــة ي� تلــك األيــام ،واهتمــام أهــل األصــول بالنقــد أ كــر مــن ي
ف
َ
ت
صاحب منهج النقد ،واستمرت هذه المصاحبة ي� جميع مراحله حسب مقتضيات العرص إىل يومنا
الى من بدايته
فعلم أصول الفقه من العلوم ي
ف
ـوىل خصوصــا اســتعمال األســاليب الحجاجيــة والحواريــة ،وكذلــك التســاؤالت االســتفهامية ،وعناويــن
هــذا ،ومــن المعالــم المنهجيــة ي� النقــد األصـ ي
المدونــات األصوليــة تشــهد أن هــذا العلــم كان مــكان خصــب للنقــد ،ويظهــر هــذا االهتمــام مــن أول مــا تقلــب العـ ي ف
ـ� عــى عناويــن مؤلفاتهــم ،عــى

ـ� البــرصي ،والرهــان ف� أصــول الفقــه لإلمــام الجويـ فـى ،والمسـ ف
ســبيل المثــال مــن عناويــن بعــض الكتــب :المعتمــد ف� أصــول الفقــه أل� الحسـ ي ف
ـتص�
ب
بي
ي
ي
ي
ف
ف
ف
ـوكا� ،فتفضيــل كتبهــم واضــح مــن العناويــن كمــا رأيــت،
اىل ،وإرشــاد الفحــول ي� تحقيــق الحــق مــن علــم األصــول للشـ ي
ي� أصــول الفقــه ب ي
أل� حامــد الغـز ي
ـ� لــه أن المؤلفـ ي ف
ويدخــل ف� هــذه المسـ يـرة مــا كتبــه العالمــة الزلــى وســماه ب ـ :أحطــاء أصوليــة البــن الســب� ،والمطلــع عــى المؤلفــات األصوليــة يتبـ ي ف
ـ�
ي
ي
ي
ف
ت
كان لهــم وجهــات نظــر مختلفــة عمــا قيــل ي� بعــض مســائل العلــم ،فبينــوا منهجهــم ووجهــة نظرهــم إزاء تلــك المســائل الـ يـى لهــم تأمــالت
ونقد تجاهها.

Research Summary:
The subject of criticism and its method is not strange in the scientific life of Muslim scholars and their
works, by extrapolating the dialogues of the nation‹s predecessor from the companions and followers and
after them, we find examples of the most critical criticism and weight and choice, even if we look at the codes
of scientists and writings, to find that criticism is a status and importance in all sciences, Whether they stated
in his name, as is the case with modern scholars, or used vocabulary close to it in its meaning and meaning,
as is the case with many other sciences, such as controversy, controversy, debate, etc. There is nothing wrong
with science and no age of criticism, Those days And the interest of the people of assets to criticize more than
others, the nature of their manufacture.
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ف
مەشخەڵەكا� ڕهخنە–نەقد -و بژارده لە دیدی گەوره زانا دكتۆر مەستەفا زهڵى
لەمیانەی نامیلكەی چەند هەڵەگەلێ� ئوصوىل ب ف
ئی� سوب�» أخطاءأصولیە» البن السب�

پوختەی بابەت:

ڵ
ـوڵمانا� كــردووه ،ئەگــەر ســەرنجێك بدهینــە گفتوگـ ف
ف
هاوه�یـ ت
ـۆكا� پێشـ ف
ـیى
ـە� ژیـ فـا� زانسـ تـى موسـ
بێگومــان بابــەت و ڕێبــازی نەقــد لەدێــر زهمانــەوه
ڵ
ت
ف
بایە�
بابە� نەقد و ڕهخنە جێگەو پێگەیەك گرنگ و پڕ
ئوممەت لەهاوه� ف� پەیامبەرو شوێن كەوتووانیان و دواتریش بۆمان ڕوون دهبێتەوه كە
لەتێكـڕای زانســتەكان بــۆ خــۆی گرتــووه ،ئنجــا ڕاســتەخۆ نــاوی ف
هێرابیــت وهك ئــەوهی زانایـ فـا� فەرمــوودهو ئــەدهب بەخامەكانیــان نەخشــاندوویانە،
یاخــود ووشــەگەلێ� دیكەیــان بــەكار هێنــا بیــت لەبــری ئــەو وهك لەزۆرێــك لــە زانســتە ف
كا� تــر باوبــووه .وهك جــەدهل و مونــازهرهو جیــاوازی هتــد ،بــەم
ڵ
جــۆرهش نەهیــچ ســەردهمێك و نەهیــج زانســتێك لەچــاوی نەقــد وون نەبــوون و خــا� نەبــوون .هەتــا رۆژگاری ئەمــڕۆ.
ف
بێگومانیش ز ف
انایا� ز ت
تف
تێگەیش�» بەزۆری و زیاتر بایەخیان
بنەماكا�
انسى « أصول الفقە»

ف
ت
بە نەقد داوه بەبەراورد بەهەندێ ز ت
ئەوا� بەخۆیەوه سەرقاڵ كردووه.
�وشى ئەو زانستەی
انسى تر ،ئەوهش بەخاتری
هەروههــا ئــەم زانســتە -أصــول الفقــە -هــەر لەســەرهتای ســەرهەڵدانیەوهو بەبــەردهوام هاوڕییەكــەی بــە ئەمــەك نەقــد بــووهو هەمیشــەش ئــەم
ڵ
هاودهمیــە بــەردهوام بــووه .لــە نیشــانەو مەشــخە� ڕێبــازی نەقــد و ڕهخنــە بــەكار هێنـ فـا� شــێوازی بــەراوردی بەڵگــەو ،بەڵگــە بەبەڵگــەو گفتوگــۆ و
ف
هەروههــا – سـ ي ف
ـەلماند� ســانایە تەنهــا بەیەكــەم چاوكــردن لەناونیشـ فـا� پەرتووكــە ئوصولیــەكان
ـ� وجیــم -پرســیار كــردن بــووه ،ئــەم ڕســتەیەش سـ
بەدیــار دهكەوێــت.
ف
وهك :المعتمــد ڵ�� الحسـ ي ف
الرهــان � اصــول الفقــە ،للجویـ فـى .هتــد ...زۆربــەی پەرتووكــە ئوصولیــەكان ئــەوه لــە ناونیشــانەكانیان
ـ� البــرصی ،ب
ب
ف
ـۆ� خســتۆتە ســەر كــۆ زانیــاری ئــەوهی پیــش خــۆی یاخــوود ڕاســتییەكا� زیاتــر رووهــەڵ ماڵیــوه یــا ئەوهتــا پــەی
دهردهكەوێــت ،كــە یــان زانیاریــەك نـ ي
بەڕاســتكرنەوهی بابەتێــك بــردووه كەبەســەر پێشــخۆیدا گــوزهری كــردووه .كــە هەمــوو ئەوانــەش دهچنــە بازنــەی نەقــدهوه.
�
تروانیـ فـى جیــاواز بــۆ
بێگومــان ئــەم توێژینــەوهی دكتــۆر زهڵمیــش لەهەمــان خولگــەدا ســووڕ دهخــوات .چونكــە نەقــد الی ئوصولیــەكان بریتیــە لــە ي ڕ
ـرد� بۆچـ ف
بابەتــە ئوصولیــەكان و پەســەند نەكـ ف
ـوو� بەرامبــەرو بگــره بەهەڵــە زانینیـ شـ�.
سەرن� بخریتە سەر.
بۆیە بەگرنگ زانرا گفتو گۆو
ب
بسم هللا الرحمن الرحيم

مقدمة:
يف
يف
يف
أجمع�
المتق� ،وعى آله وصحبه
العالم� والصالة والسالم عى إمام
الحمدهلل رب
ف
ف
ف
ف
ـى برســوخ القــدم ي� الفهــم ،وعلــو الكعــب ي� العلــم ،فــكان متمكنــا ي� العلــوم المشــهورة متمـ ي فـرا ي� المذاهــب الفقهيــة
لقــد تمتــع الدكتــور الزلـ ي
َ ََ َ ف
ف
ف
ف
ـب ي�
المعروفــة ،ومتبحـرا ي� علــم أصــول الفقــه ،ومعروفــا بكتاباتــه القانونيــة ،ومشــاركا بتأليفاتــه ي� كثـ يـر مــن الفنــون ،فصنــف ي� علــوم متعــددة ،فكتـ
الفقــه وأصولــه والمنطــق وعلــوم القــرآن وأحكامــه ،فبلــغ مؤلفاتــه قرابــة مائــة بـ ي ف
ـ� الكتــب والرســائل والبحــوث ،والمشــتغل بالكتابــة يعــرف جيــدا أن

هــذه الكـ ثـرة الهائلــة دالــة عــى حرصــه وتمكنــه وطــول باعــه ف ي� العلــوم والكتابــة.
ً
ً
ف
ف
مصط� إبراهيم محمد
لى
فهذا بحث ي
قصر تحريت من خالله عرضا علميا لمنهج العالمة الدكتور(مصط� الز ي
ـ� الزلــى ،الــوالدة ســنة 1924م ،الوفــاة ســنة  2016م) ،ف� االختيــارات والنقــد ت
أمـ ي ف
واعراضاتــه عــى آراء اآلخريــن وبيــان المنهــج والقواعــد األساســية
ي
ي
ت
ف
ـى.
الـ يـى ينبـ يـى عليهــا نقــده العلـ ي
ً ُ
ـى خــالل رســالته
إذا خصــص البحــث للحديــث عــن موضــوع مهــم بحاجــة إىل الدراســة والتحليــل ،وهــو الــكالم عــن منهــج النقــد األصـ ي
ـوىل عنــد الزلـ ي
ـب� ف ي� جمــع الجوامع(رحمــه هللا).
عــن أخطــاء ابــن السـ ي
ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت
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أسباب اختيار هذا الموضوع ،وهذه الشخصية:
ف
دفعى إىل الكتابة ف ي� مثل هذا الموضوع:
مما
ي
ً
ف ف
ف ف
ـ� ي� تقويــم آراء
أوال :رأيــت كثـ يـرا ممــن يتصــدون لدراســة جهــود العلمــاء ،وكــذا نقــد المؤلفـ يـ� ي� العلــوم اإلســالمية يغلــب عليهــم الجانــب العاطـ ي
ف
ف
ث
غرهــم لعــدم تحــرى المنهــج الســليم ف ي� النقــد.
اآلخريــن ،فيكــر منهــم إمــا التســاهل ي� التقييــم أو الخطــأ ي� الحكــم عــى ي
ثانيــا :أن الدكتــور الزلــى كان يعـ تـرض وينتقــد كالم مــن ســبقه مــن أهــل أصــول الفقــه ،فأحببــت أن أقــف مــع نقــده ت
واعراضاتــه ومنهجــه ،وبيــان
ي
ف
الصــواب والســديد عــن غـ يـره .خصوصــا ي� رســالته المذكــورة.
ف
ف
ـ� أن يجمــع عنــده مالــم يجمــع عنــد غـ يـره ،ففضلــت أراجــع مــا ي�
ثالثــا :أن الدكتــور الزلـ ي
ـى معــارص فاطلــع عــى المؤلفــات القديمــة والمعــارصة فينبـ ي
جعبتــه مــن رؤى وأفــكار ،وعــى ضــوء هــذه األســباب تــم اختيــاره لعــرض منهجــه النقــدي كنمــوذج لهــذه الدراســة .

أهداف البحث:

ف
يهدف البحث والدراسة إىل بيان منهج الزلى ف� النقد ،ومصادر ت
اعراضاته ومسالكه ي� النقد ،بغية الوصول إىل الرأي الصحيح تجاه المسائل
ي ي

المختلفة.

إشكاالت البحث:
ـى تجــاه بعــض مســائل أصــول الفقــه ،وموقفــه مــن آراء غـ يـره مــن العمــاء ،أيمكــن القــول
يحــاول البحــث االجابــة عــى تســاؤالت حــول موقــف الزلـ ي
ف
ف
بــأن منهجــه ي� نقــد كالم بعــض العلمــاء هــو منهــج مســتقل أو هــو ناقــل لــه ؟ .وبيــان منهجــه ي� النقــد مــع مصــادره ومســالكه ،وكيــف تعامــل الدكتــور
الزلــى مــع آراء غـ يـره مــن العلمــاء خصوصــا المخالفـ ي ف
ـ� لــه ســواء مــا يتعلــق بالعــرض أو االســتدالل ؟.
ي

منهج البحث:

ف
ت
لى حول المســائل
المنهج المتبع ي� هذه الدراســة ســيكون منهجا اســتقرائيا تحليليا ،حيث يقوم الباحث باســتقراء المواطن ي
الى ورد فيها كالم الز ي
ف
ت
يأ� الباحث بالدراســة والتحليل حســب ف
الرصورة .
المحددة ي� عنوان البحث ،ويتتبع كالم الدكتور ثم يقارنه ي
بغره.ثم ي

الدراسات السابقة:

رغــم أن رســالة الدكتــور الزلــى ليــس قديمــا فكتبه(رحمــه هللا تعــاىل) قبــل ســنوات ونـ شـ�ت ف� عــام (2010م) إال أن محتواهــا حركــت النــاس بـ ي ف
ـ� ناقــد
ي
ي

ـ� يتعلــق بالرســالة المذكــورة ،أولهمــا للدكتــور حســن خالــد المفـ تـى بكليــة ش
ومؤيــد ،واطلعــت عــى بحثـ ي ف
ال�يعــة جامعــة صــالح الديــن ،تحــت عنــوان:
ي
نقــد أســلوب الزلــى ،ف� قرابــة( )190صفحــة ،وطبــع عــام(2010م) ،وثانيهمــا ،للشــيخ الجليــل نــوري فــارس حمــه خــان ،بعنــوان :أخطـ ُ
ـاء أخطـ ٍـاء
ي ي
ف
أصوليــة ،حصلــت عــى نســخة مخطوطــة ،مكتــوب عليــه ي� نهايــة البحــث(2014م) ،وقيــل طبــع األخـ يـر لكنـ ف يـى لــم أجــد النســخة المطبوعــة ،وعنــد
ف
ف
ـا�
ـب� ،والثـ ي
قرأتهمــا تبـ يـ� يىل أن لهمــا منــ� آخــر ،أمــا البحــث األول فاقتــرص عــى نقــد أســلوبه ،وكتابتــه فيــه نــوع مــن الحماســة للدفــاع عــن ابــن السـ ي
ف
وغرهمــا ،ومــع أن عنوانــه محــدد لكــن محتــواه
مــع أنــه كتابــة راقيــة ،يظهــر فيــه قــدرة الكاتــب عــى العبــارات الراقيــة ،وتفوقــه ي� البالغــة واإلنشــاء ي
مختلــط فيجمــع بـ ي ف
ـ� النقــد والمــدح مــن جهــة ،والخــروج عــن الموضوعيــة مــن جهــة أخــرى ،وعــى كل حــال لــم يتطرقــا إىل معالــم نقــده أو تقويمــا
علميــا الختياراتــه ونقــده.

ً
ف
ف
ـى ونـ شـ�ت ي� عــام(2010م) ،وتقــع ي�( )23صفحــة ،مــن نــوع(  ،)4 Aوكل صفحــة تحتــوي عــى( )20أســطرا تقريبــا،
طبعــت رســالة الدكتــور الزلـ ي
إلكرونيــة ف� موســوعة الدكتــور عــى ت
ـ�( -13إىل )15-كلمــة ،واعتمــدت للبحـ ثـى هــذا عــى نســخة ت
وكل ســطر يـ تـراوح بـ ي ف
اإلنرنــت ،وتبــدأ الرســالة مــن
ي
ي
ش
ـ� بتعريــف
ـ� ب ـ ،)227 :وتتكــون الرســالة مــن أربعــة عــ�( )14مالحظــة أو خطــأ حســب تعبـ يـره ،تبــدأ بتعريــف الفقــه ،وتنتـ ي
صفحــة( 199وتنتـ ي
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القيــاس ،ولــم يتجــاوز القيــاس ف ي� انتقاداتــه.

ُ
ف
ـى خصصــت لنقــد بعــض مســائل ي� كتــاب جمــع الجوامــع ،أفضــل أكتــب بضــع كلمــات حــول الكتــاب ومكانتــه عنــد
ومــادام رســالة الدكتــور الزلـ ي

المتخصصـ ي ف
ـ� .
ف
ف ف
ف
ف
أ�
ال يخــ� عــى الباحثـ يـ� والمتخصصـ يـ� ي� علــم أصــول الفقــه أن هــذا الكتــاب لــه أهميتــه ومكانتــه ي� علــم األصــول ،وأن مؤلفــه ،وهــو تــاج الديــن ب ي
ً
ف
ف
ف
ـب�(ت 771ـه) إنمــا ش�ع ي� تأليفــه بعــد تصفــح واســتقراء مــا ألــف قبلــه ي� العلــم ،وفضــا عــن ذلــك
النــرص عبــد الوهــاب بــن عـ يـى بــن عبــد الـ ي
ـكا� السـ ي
ًّ
ف
ف ف
ش�ح كتابـ ي ف
ـ� ي� العلــم ،وكمــا يقــول ي� مقدمــة جمــع الجوامــع أنــه ش�ح كا مــن كتــاب المختــرص للعالــم الكبـ يـر ابــن الحاجــب أبــو عمــرو جمــال
ـ� عظيمـ ي
الديــن عثمــان بــن عمــر(ت646ـه ) ،وســماه رفــع الحاجــب عــى مختــرص ابــن الحاجــب ،ومــن ثــم ش�ح كتــاب :منهــاج الوصــول إىل علــم األصــول،
ف
ـوىل المعــروف ،والعمــدة عنــد أهــل االختصــاص عبــد هللا بــن عمــر البيضــاوي(ت 685ـه) ،وبعــد هــذه التجــارب وهــذا الرســوخ ي� القــدم
للعالــم األصـ ي

وطول الباع جاء وألف جمع الجوامع ،ولو أردنا أن نتحدث عن ش�وحات جمع الجوامع وحواشيه ،فهذا بحاجة إىل صفحات فقد ش�ح الكتاب
ـ� حـ ي ف
عـ شـ�ات المـرات فيمــا ُطبــع فقــط أمــا المخطوطــات الـ تـى لــم تطبــع بعــد فــ� كثـ يـرة أيضــا بدليــل أن بـ ي ف
ـ� وآخــر يظهــر ش�ح أو حاشــية لــه .
ي
ي

خطة البحث:

التاىل:
وقد قسم البحث عى أربعة مباحث وخاتمة عى النحو ي

المبحث األول :حقيقة النقد واالختيار :مفهومهما ش
وم�وعيتهما وتأريخهما.
ف
لى وانتقاداته .
المبحث ي
الثا� :إختيارات الدكتور الز ي
لى ،ومالحظات.
المبحث الثالث :معالم النقد عند الدكتور الز ي
ت
تأ� الخاتمة وتضمنت النتائج والتوصيات.
ي
وأخرا ي

المبحث األول:
النقد األصوىل مفهومه ،تأريخه ،ش
م�وعيته.
ي
ف
ف
ف
ف
مفهــوم النقــد :ورد لفــظ النقــد ي� اللغــة العربيــة بمعــان عــدة لكــن المعــى األنســب لهــذا البحــث هــو اإلبـراز واالختبــار والتميـ يـر بـ يـ� الجيــد والزيــف،
والكشــف ،والتأمــل ،فيقــال :نقــد النـ ثـر والشــعر أي :أظهــر مــا فيهمــا مــن عيــب أو حســن ،وفــالن ينقــد النــاس يعيبهــم ويغتابهــم .الجوهــري،
الصحــاح(1987م) ( ،)241/3ابــن فــارس ،مقاييــس اللغــة(2002م)( ،)375/5ابــن منظــور ،لســان العرب(1405ـه((مــادة نقــد) ،الفراهيــدي،
الخليــل بــن أحمد،كتــاب العـ ي ف
ـ�(1988م)( ،)210/2مجموعــة مؤلفــون ،المعجــم الوســيط(.)944/2

النقد ض ي� االصطاح :

ـ� ،واســتعمله علمــاء ش
مفهــوم النقــد ومعنــاه معلــوم عنــد علمــاء المتقدمـ ي ف
ال�يعــة بكـ ثـرة لكــن بغـ يـر المعـ فـى الــذي كنــا بصــدده بــل قصدهــم بــه هــو المــال
ف
وغرهــا عــن الــرديء ،والمـراد الممتــازون مــن الصلحــاء» أمـ يـر
ـ� :النقــد تميـ ي فـر الجيــد مــن الدراهــم ي
المخصــوص والعملــة والثمــن ،قــال ابــن الهمــام الحنـ ي
بادشــاه ،تيسـ يـر التحرير (.)21/3
ً
ف
ف
ف
ـب� »:وقــد اختلــف النــاس ي� النقــد هــل يكــون قادحــا ي� العليــة» .اإلبهــاج (1404ـه)
وقــد تجــده بالمعــى الــذي نحــن بصــدده نــزرا قــال ابــن السـ ي
األد�(1983م)
( ،)85/3وأمــا علمــاء الحديــث واألدب ،فإنهــم رصحــوا بــه وســبقوا ي
غرهــم إليــه ،مــن حيــث االســتعمال .إحســان عبــاس ،تاری ـ ــخ النقــد ب ي
(ص)13
ـ� ،فلــم يجــر عــرف السـ ي ف
إال أن البحــث عــن تعريفــه بمــا نقصــده فــال تتعــب نفســك وال تبــذل جهــودا ســدى ،فــال تجــد تعريفــا لــه عنــد المتقدمـ ي ف
ـابق�
ف
ت
بالركـ ي فـر والتعويــل عــى تعريفــه بالمعـ فـى المقصــود هنــا شــأنه ي� ذلــك شــأن كثـ يـر مــن المفــردات ،لوضــوح معنــاه وعــدم الغرابــة فيــه مــا عرفــوه،
وغرهــا ،وخــاض بعــض
ـوىل ي
ـوىل والتحقيــق والخــالف األصـ ي
واســتعمل أهــل الفقــه واألصــول مفــردات أخــرى متقاربــة لــه كالجــدل والنظــر األصـ ي
ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت
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ً
المعارصيــن ف ي� صياغــة تعريــف لــه فذكــروا أمــورا منهــا:
ـرض منــه تميـ ي فـر صحيــح األقــوال واألفــكار ّ
النقــد بمعنــاه العــام هــو :عمــل فكــري إبــداع الغـ ُ
والراهـ ي ف
ـ�
وجيدهــا مــن باطلهــا ورديئهــا بذكــر الحجــج ب
ي
ً
ً
ت
ئ
عــى ٍّ
كل ،مــع الــرد عــى الشــبهات واإلشــكاالت بمــا يجعــل المتلــ� ســامعا كان أو قارئــا يقنــع بمــا يذكــره الناقــد ويطمـ ف
ـ� إليــه» .عبــد القــادر الخطيــب
ي
الحسـ ف يـى ،هــل أنــت شــيطان أخــرس(.)http://www.almeshkat.net

األصوىل :
النقد
ي

ـوىل عبــارة عــن عمليــة علميــة تحقيقيــة لمســائل العلــم مــن حيــث اســتقاللها ،ومــن حيــث صدورهــا عــن صاحبهــا .شــهيد ،الحســان ،نظريــة
النقــد األصـ ي
ف
ف
ـوىل لمفــردة النقــد عــن المعـ فـى اللغــوي الســابق ،فهــو يــدور حولــه ،فالنقــد عبــارة عــن
ـر� األصـ ي
ـوىل(2011م) (ص .)61وال يبعــد معــى العـ ي
النقــد األصـ ي
ف
ش
ـ�ء وصحتــه أو خطئــه جيــده ورديئــه.
التأمــل وإعــادة النظــر ي� مســألة علميــة بغيــة معرفــة حقيقــة الـ ي
ف
وه عمليــة دقيقــة ،فــال ســبيل للوصــول إليــه بــال منهــج ،وأســس نظريــة يقــوم عليهــا
فــإذا كان النقــد عبــارة عــن البحــث ي� ماهيــة الــكالم ومغ ـزاه ،ي
ف
ـوىل :بأنــه :مجمــوع األســس العلميــة ،والطــرق
هــذا المنهــج ،والبحــث بموضوعيــة ،فنحتــاج إىل تعريــف منهــج النقــد :فقيــل ي� المنهــج النقــدي األصـ ي
ف
ف
االســتداللية المعتمــدة ي� دراســة المباحــث األصوليــة ،وكــذا المســالك المنهجيــة المســتثمرة ي� تحقيــق اآلراء األصوليــة وتقويمهــا ،وفــق أســاليب
علميــة ،وتصــور واضــح للموضــوع» شــهيد ،الحســان ،نظریــة النقــد األصــوىل(2011م) (ص.)64

األصوىل:
تأريـ ــخ النقد
ي

ف
ف
ـو� والرســالة ،ولــه حضــور معنــاه ومفهومــه ي� جميــع العلــوم اإلســالمية ،فلــم ينقطــع عــن تراثنــا ي� عــرص
يعــود ظهــور النقــد ومنهجــه إىل عــرص الـ ي
ِّ
ف
مــن العصــور ،بــل يمكننــا القــول بــأن كل مؤلــف الحــق ي� أصــول الفقــه ناقــد للســابق بشــكل أو آخــر؛ ألنــه يــرى أن الســابق إمــا لــم يشــبع الموضــوع،
ف
ف
ف
أو عنــده خلــل ي� بحــث مــا أو خطــأ بحاجــة إىل التصحيــح والتصويــب ،وغـ يـر ذلــك ،وهــذه كلهــا تتمحــور ي� النقــد ويــدور ي� فلكــه ،وإذا عرفنــا هــذا
تُ
ف
ف
ت
ف
ـاف� ي� رســالته
فــكل مــا اعــرض عــى أول تأليــف أصـ ي
ـ� عــى الشـ ي
ـوىل إىل اليــوم فهــو داخــل ي� عمــوم النقــد ،مــن ذلــك إعراضــات الجصــاص الحنـ ي
ف
ف
ـاف� ،محمــد بــن إدريــس ،الرســالة(1940م) (ص ،)21الجصــاص ،الفصــول ي�
ي� مواضــع منهــا عــى ســبيل المثــال موضــوع البيــان فكلهــا نقــد .الشـ ي
األصــول(1985م) ،)11/2( ،وهلــم ج ـرا.

ش
األصوىل:
م�وعية النقد
ي

ف
ف
ش
ش
ـ� القــرآن
إذا كان النقــد عبــارة عــن التثبــت والتأ كــد والتحقيــق فيمــا قيــل ونــ� ،فهــذا أمــر رصوري أ كــد عليــه القــرآن الكريــم والســنة النبويــة ال�يفــة ،فـ ي
ُ ََ َ ٌ َ ْ َُ َ ْ :
اســق ِبن َبـ ٍـأ فت َب َّينوا](الحج ـرات :مــن اآليــة  ،)6ففيهــا أمــر بالتثبــت
الكريــم تجــد إشــارات ودالالت واضحــة للنقــد ،مــن ذلــك قولــه تعــاىل ِ[إن جاءكــم ف ِ

والتحقيــق عمــا قيــل ،وهــذا قريــب مــن معـ فـى النقــد ،فهــو معــاودة النظــر والتأمــل لمــا قيــل بغــرض الوصــول إىل الحــق والصــواب ،وهنــاك تنبيــه مــن
َ َ َ َ ٍّ َ ْ َ ُ َ َ ُ َ ْ َ َ تَّ ُ ْ َ ف ْ َ
األ ْ
ض] األنفــال
ر
قبلــه ســبحانه لرســوله(صل هللا علیــه وســلم) وذلــك كقوله[:مــا كان ِلنـ ِب يـى أن يكــون لــه أ�ى حــى يث ِخــن ِ ي�
ِ
َ ْ ََ :
َّ
ـاس َو َّ ُ
الل َأ َحـ ُّـق َأ ْن َت ْخ َشـ ُ
النـ َ
ـاه] األح ـزاب مــن اآليــة ،)37 :فلــو تتبعنــا آي القــرآن الكريــم لوجدنــا مواطــن كثـ يـرة مــن
[وتخـ شـ�
مــن اآليــة ،)67 :وقوله
هــذا النــوع.

ال�يفــة مصــدر خصــب ش
والســنة النبويــة ش
لم�وعيــة النقــد ،فهــو ينتقــد ترصفــات بعــض أصحابــه ،ويرشــدهم إىل األحســن واألفضــل ،فهنــاك اعـ تـراض
وعتــاب ورفــض مــن قبله(صــل هللا علیــه وســلم) مــن ذلــك:
قوله(صــل هللا علیــه وســلم) :ف
(ك� بالمــرء كذبــا أن يحــدث بــكل ماســمع) ،القشـ يـري ،مســلم بــن الحجــاج ،الجامــع الصحيــح ،رقــم( ،)5وهــذا تأكيــد
لآليــة الســابقة بوجــوب التثبــت والتأكيــد عــن الخـ بـر ومــا قيــل ،ونقــد مــن يقــوم بذلــك ،وكذلــك نقده(صــل هللا علیــه وســلم) لــكالم أحــد أصحابــه
عندمــا لعــن مــن ش�ب الخمــر مـرات ،فقــال(:ال تلعنــوه فــوهللا مــا علمــت إنــه يحــب هللا ورســوله) ،البخــاري ،محمــد بــن إســماعيل ،الجامــع الصحيــح
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المختــرص ،رقــم( .)6398ورده تلميــح أحــد أصحابــه عندمــا أنكــر ولــده بســبب لونــه ،بقوله(صــل هللا علیــه وســلم) (فلعــل ابنــك هــذا نزعــه عــرق)،
البخــاري ،الجامــع الصحيــح ،رقــم( ،)6455مســلم ،الجامــع الصحيــح ،رقــم( ،)1500واألمثلــة كثـ يـرة ف ي� الســنة.
ف
و� عرص الصحابة فإنهم حاوروا فيما بينهم وتثبتوا وانتقد بعضهم بعضا ومن أمثلة النقد ف ي� عرصهم:
ي
ف
ف
ف
ـ� الـزكاة ،فقــال عمــر ناقــدا قولــه :كيــف تقاتــل النــاس؟ وقــد قــال رســول
أ� بكــر الصديــق وعمــر بــن الخطـ
مــا جــرى بـ يـ� ب ي
ي
ـاب(ر� هللا عنهمــا) ي� مانـ ي
ف
ت
مى ماله ونفســه إال بحقه وحســابه عى هللا)؟،
هللا(صل هللا علیه وســلم)(:أمرت أن أقاتل الناس حى يقولوا ال إله إال هللا فمن قالها فقد عصم ي
ً
ف
ف
ـو� عناقــا كانــوا يؤدونهــا إىل رســول هللا(صــل هللا علیــه
فأجــاب قائــا :وهللا ألقاتلــن مــن فــرق بـ يـ� الصــالة والـزكاة ،فــإن الـزكاة حــق المــال وهللا لــو منعـ ي
وســلم) لقاتلتهــم عــى منعهــا) البخــاري ،الجامــع الصحيــح ،رقــم( ،)1335القشـ يـري ،مســلم بــن الحجــاج ،الجامــع الصحيــح ،رقــم(.)20
ت
التابع� ومن بعدهم ث
واالعراض وظهرت مؤلفات ف� الخالف ي ف
يف
ب� العلماء.
كر فيه النقد ،ومع تدوين العلوم زاد النقد
وعرص
ي
وب ـهــذه النقــوالت يتبـ ي ف
ـ� لنــا أن النقــد محمــود ومـ شـ�وع ،ويحتــوي عــى المصالــح العامــة لألمــة والعلــوم اإلســالمية ،وبيــان الطريقــة األصــوب واألصــح
ف
ف
ف
ـ� بــأن مــن حيــث األصــل يدخــل
لهــم ي� جميــع مجــاالت الحيــاة ،ويكــون ســببا ي� التطــور والتقــدم واإلزدهــار ،وعــى ضوئــه يمكننــا بيــان حكمــه التكليـ ي
ف
ئ
ـا� إذا تحقــق ش�وطــه وعــى منهجــه ،وقــد يكــون غـ يـر ذلــك إذا كان النقــد مــن قبــل غـ يـر عالــم أو لــم ينــو صاحبــه الخـ يـر والصــالح
ي� بــاب الوجــوب الكفـ ي
ولــم يكــن مخلصــا فيــه .

نظرة الناس تجاە النقد:

ف
ف
و� مقدمتهــم أصحــاب رســول هللا(صــل هللا علیــه
ـ� لــه ويحبــه ي
اختلفــت رؤيــة النــاس للنقــد فلــم يكونــوا عــى نمــط واحــد تجاهــه ،فتجــد مــن يصـ ي
وســلم) فكمــا قــال عمـ ف
ـر(ر� هللا عنه)»:رحــم هللا مــن أهــدى ّ
فف
ـدارم ( ،)163/1وهنــاك مــن النــاس مــن يرفــض النقــد،
إىل عيـ ب ي
ي
ـدارم ،ســ� الـ ي
ي
ـو�» ،الـ ي
وألســباب عديــدة منهــا :اإلعتقــاد بأنــه إنمــا بـ فـى أقوالــه عــى إســتقراء تــام فيمــا خــاض فيــه مــن المســائل ،فــال يحتمــل غـ يـر الصــواب ومــا ومــن يعارضــه
ف
ـ� مؤولــة أو منســوخة،
فالخلــل عنــده أو ي� تفكـ يـره ،ويحمــل عــى هــذا مــا نســب إىل بعــض الحنفيــة بــأن »:كل آيــة تخالــف مــا عليــه أصحابنــا ،فـ ي
وحديــث كذلــك فهــو مــؤول أو منســوخ» .الـ ب فـردوي ،عــى بــن محمــد ،كـ ف فـر الوصــول(ص ،)373وكذلــك مــا قالــه إمــام الحرمـ ي ف
ـ� مــن الشــافعية »:نحــن
ي
ـ� وعامــة المسـ ي ف ش
نــدع أنــه يجــب عــى كافــة العاقلـ ي ف
ـاف� ،ويجــب عــى العــوام الطغــام والجهــال األنــذال
ي
ـلم� �قــا وغربــا بعــدا وقربــا انتحــال مذهــب الشـ ي
ـب� ،اإلبهــاج1404( ،ـه)(.)206/3
أيضــا انتحــال مذهبــه بحيــث ال يبغــون عنــه حــوال ،وال يريــدون بــه بــدال .»...السـ ي

ومنهــا عــدم ثقتــه بالناقــد وانتقاصــه لــه ،وقــد يكــون ســبب رفضــه للنقــد؛ ألن المســألة الـ تـى اختلفــوا فيهــا حمالــة األوجــه أو الوجهـ ي ف
ـ� ،وقــد يكــون
ي

بســبب اإلعجــاب بالنفــس ،وهــذا أخطــر أنــواع المنــع نســأل هللا تعــاىل الســالمة منــه.

آداب النقد وأصوله:
عمليــة النقــد مـ شـ�وع متشــعب فلــه آداب عامــة وأصــول يجــب مراعاتهمــا لتكــون الجهــود مثمــرة مقبولــة موافقــة للواقــع والصــواب ،ومــن هــذه
اآلداب :

ف
)1الصــدق واإلنصــاف والعــدل واإلخــالص ،فهــذه أمــور البــد منهــا لــورود األمــر بهــا ي� نصــوص كثـ يـرة ،وألن اإلخــالل بهــا يفقــد الناقــد ثقتــه ومروئتــه
عنــد النــاس.
)2االجتنــاب عــن تأويــالت بعيــدة متكلفــة ،فهــو يقــدم جهــده للقـراء فــال يخـ فـ� عليهــم تكلفــه وتأويالتــه البعيــدة وفعلــه هــذا يــؤدي إىل إبتعــاد النــاس
ْ ُ ْ َّ َّ
ف
لل] األنعــام مــن
عنــه ،ولــو نعــود إىل تراثنــا لنجــد مثــل هــذه التأويــالت البعيــدة المتكلفــة ،كتكلــف الخــوارج ي� تأويــل قولــه تعــاىل[ِ :إ ِن الحكـ ُـم ِإل ِ ِ
ف
اآليــة( ،)57بــأن معنــاه :ال حكــم إال هلل ،وعــى ضوئــه اتهمــوا عليا(كــرم هللا وجهــه) بأنــه حكــم الرجــال ي� أمــر هللا عــز وجــل .ابــن تيميــة ،منهــاج الســنة

النبويــة (1،140ـه) ،)283/8(،ابــن قيــم الجوزيــة ،إعــالم الموقعـ ي ف
ـ� (1973م) .)215-214/1(،ومــع ذلــك أنهــم حكمــوا رجالهــم ،وكانــت لهــم دول
وه معروفــة ذكرهــا المؤرخــون ،ولــم يــروا بأســا ف ي� حكمهــم.
ي
ف
ف
 )3األمانــة ي� الحكــم والنقــل :لمــا نتصفــح ترصفــات الحــذاق ي� أحــوال الرجــال نراهــم يذكــرون مــا للـراوي ومــا عليــه ،فالناقــد بحاجــة إىل دقــة تامــة مــن
ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت
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ف
ف
ـ� أن يكــون الناقــد أمينــا ي� حكمــه عــى
تتبــع األقــوال ،والمعرفــة بجميــع وجــوه القــول الــذي تكلــم فيــه غـ يـره ،ثــم يصــدر الحكــم المناســب فيــه ،فينبـ ي
غره،لــم ينقــص مــن كالمــه مــا هــو مــن تمامــه ،ولــم يــزد عليــه.
أقــوال وآراء ي
ف
غره،
وكذلك األمانة العلمية فرصورية لكل باحث ،وهو داخل ي� دائرة حسن الخلق ،والمسلم أوىل بها عن ي
ف
وهــو منهــج علمائنــا فعــزو كل قــول إىل قائلــه ،قــال الثــوري» يذكــر بــأن نســبة الفائــدة إىل مفيدهــا مــن الصــدق ي� العلــم وشــكره ،وأن الســكوت عــن
ف
ـر� ،مواهــب الجليــل (ص.)13
ذلــك مــن الكــذب ي� العلــم وكفــره» ،أبــو عبــد هللا محمــد المغـ ب ي
ش
ال�ء إىل قائله» ،مخترص جامع بيان العلم وفضله (1992م) (ص.)922
وعن ابن عبد ب
الر »:إن من بركة العلم أن تضيف ي
ف
والدكتــور الزلــى إلـ ت فـرم بهــذه المزيــة ف� رســالته إىل حــد مــا فيضيــف األقــوال إىل قائليهــا ،خصوصــا إذا كان نقلــه عــن عالــم معـ ي ف
ـ� ،وإذا تــرصف ي� الــكالم
ي
ي
ف
ف
ـب� :فكتــب ي� الهامــش :تعبـ يـر عــى الصحيــح ورد ي� بدايــة كالمــه  ..وهــذا
بالحــذف واإلضافــة يشـ يـر إليــه ،مثــال ذلــك :قولــه :أثنــاء نقلــه لــكالم ابــن السـ ي
ت
ـيأ�.
معطــوف عــى ذلــك ( .ص .)222إال أنــه عنــد ذكــر األحاديــث لــم يذكــر ال مصادرهــا وال تخريجــا لهــا كمــا سـ ي
ف
ف
تف
ـى الصحيــح وكانــوا مــع ذلــك يأمــرون طالبهــم
 )4الــرام األدب ي� النقــد :فلــم يخــرج هــؤالء العلمــاء ي� نقدهــم وأحكامهــم عــن آداب البحــث العلـ ي
ً
ف
ف
تف
ف
ـاف� يومــا وأنــا أقول(:فــالن كــذاب)! ،فقــال يىل(:يــا إبراهيــم :إكــس ألفاظــك
بالــرام األدب ي� نقدهــم ،يقــول المـ ي
ـاف� »:سـ ي
ـز� ،تلميــذ الشـ ي
ـمعى الشـ ي
أحســنها ،وال تقــل كــذاب) .أصــول الحديــث ،محمــد الخطيــب(2006م) (ص.)267
ف
 )5الموضوعيــة :المقصــود ب ــها ت
الركـ ي فـر عــى موضــوع الدراســة وعــدم الخــروج عنــه ،وعــدم االنحيــاز إىل جهــة بــال برهــان ،وذلــك بتكثيــف الجهــد ي�
ف
إطــار موضــوع البحــث .ال�حــان ،أ.د .محـ ي يـى هــالل ،أصــول البحــث وتحقيــق النصــوص ي� العلــوم االســالمية ،ط2010(،1م)(،ص ،)32وقــد ركــز
ـى عــى مســائل محــددة ،وإن كانــت ف ي� مواضــع متفرقــة ،ولــم يخــرج إىل غـ يـر المســائل الـ ت يـى قصدهــا هــو للبحــث والدراســة.
الدكتــور الزلـ ي

وأما أصول النقد:

ُ
ف
فهنــاك أســس وأصــول بعضهــا مــن البدهيــات يجــب اإللـ ت فـرام بهــا ،حـ تـى التذهــب جهــود الناقــد ســدى ،وبعــد التفكـ يـر والتأمــل لمــا كتــب ي� الموضــوع
األد�(1983م)(ص.)13
ـوىل (2011م)( .ص .)61إحســان عبــاس ،تاری ـ ــخ النقــد ب ي
جمــع عنــدي األســس التالية(:شــهيد ،الحســان ،نظريــة النقــد األصـ ي
ت
ـط� ليســهل عــى كل إنســان
 )1أن يكــون المشــتغل بالنقــد يتمتــع باألهليــة والصالحيــة القتحــام هــذا البــاب ،إذ لــو كان النقــد عبــارة عــن اعــراض سـ ي
أن يقــوم بــه ،فالبــد مــن التعمــق وضبــط األلفــاظ والمصطلحــات والمفاهيــم.
 )2توثيــق النقــد ،الناقــد مهمــا لــه طــول بــاع وحســن تفهــم ف� الفــن والتخصــص فالبــد لــه مــن توثيــق نقــده؛ فهــو يقــدم ت
إعراضاتــه للنــاس وليــس لنفســه،
ي
فالنــاس يق ـرأون األســطر والكلمــات وليــس األفــكار والخيــاالت ،فيجــب توثيــق نقــده بالرجــوع إىل المصــادر األصليــة مهمــا أمكــن وإال فالثانويــة ،وال
يمكــن وال يقبــل النقــد بــال توثيــق.

ت
والرهان،
غره ،ال يوجه نقده عاريا عن البيان ب
بالرهان والحجة ،من المسلم أن الذي يعرض وينتقد ي
)3النقد ب
ً
ف ف
ف
ـو� ي� الحيــاة .إذا فعمليــة النقــد ليســت عمليــة
فالبــد مــن إثبــات حقيقــة دعــواه ،وخطــأ المقابــل ي� المحــل الـ ف فـراع ،فلــو جــاز النقــد بــال حجــة لتعــم الفـ
هينــة مــن الحكــم عــى اآلخــر بأنــه أخطــأ إمــا ف� قولــه أو رؤيتــه أو ترصفــه ،بــل النقــد مـ شـ�وع دقيــق بحاجــة إىل المقارنــة بـ ي ف
ـ� األقــوال واآلراء وتميـ ي فـر
ي
الصحيــح والراجــح عــن الســقيم والمرجــوح ،ولــم ينتــه بذلــك بــل بحاجــة إىل �د األدلــة وكيفيــة االســتدالل والداللــة عــى المقصــود ،إضافــة إىل بيــان
المرجــوح ووجــه الوهــن فيــه.
)4أن يقــوم الناقــد بتحديــد محــل الـ ف فـراع ،والموطــن الــذي يعـ تـرض عليــه ،فهــو إنمــا يبــذل جهــوده لبيــان الخطــأ ،فلــو لــم يحــدد موطــن الـ ف فـراع ومحلــه،
ف
ـ� مقاصــد الباحــث األصليــة.
ليضطــرب عليــه الكتابــة وتختـ ي
ف
ال�عيــات حفــظ ش
)5يجــب أن تكــون غايــة الناقــد ف� ش
ال�يعــة وأحكامهــا ومقاصدهــا ،والقيــام بواجــب التناصــح ي� هللا تعــاىل تجــاه أخيــه المســلم،
ي
ِّ
ف
َ
والــذي ف� قولــه تعاىل(َ :و َت َو َ
اصــوا بالحــق) العــرص مــن اآليــة( ،)3إذا كان � المســائل المتعلقــة بالعلــوم ش
ال�عيــة والدينيــة.
ِ
ي
ي
)6الهــدف مــن النقــد اســتدراك خطــأ أو زلــة وقــع فيهــا عالــم ،والحكــم عليــه بالضعــف والوهــن ،بغيــة بيــان الصــواب وإرشــاد السـ ي ف
ـالك� إليــه ،والحفــاظ
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يف
يحى هذه العلوم من الشــبهات ،فالنقد
المعني� بالموضوع ،وبــهذا اإلعتبار فالنقد حام
عى المنهج الســديد ،وإيصال ما هو صالح وصواب إىل
ي
مقصــود لغـ يـره فهــو وســيلة لمعرفــة الصــواب مــن الخطــأ.

ً
)7االســتقالل وعــدم التعصــب :يجــب عــى الناقــد أن يكــون محايــدا لــم يتحـ ي فـر لجهــة عــى حســاب جهــة أو جماعــة ،أو رأي دون رأي آخــر ،وقــد نجــد
ف
ـ� بــأي ثمــن كان.
مثــل هــذه ي� التأري ـ ــخ ،فهنــاك مــن همــه الدفــاع عــن اتجاهــه الفكــري أو مذهبــه الفقـ ي

الزلم ض ي� النقد:
منهج العامة
ي

ف
ف
إذا كان للنقــد هــذه المكانــة واألهميــة ف� الـ تـراث اإلســالم ،فينبـ فـ� ت
الركـ ي فـر عليــه واإلشــتغال بــه ي� كل عــرص ولــكل علــم ،كمــا هــو الحــال ي� الســابق مــن
ي
ي
ي
ف
ف
لى هو من رواد إحياء هذا المنهج خصوصا ي� العراق وكوردســتان
االهتمام به والتمســك به ي� العلوم اإلســالمية ،والجدير بالذكر أن الدكتور الز ي
ف
ـ� ف� اختيــاره لهــذا الموضــوع الــذي هــو مــن صميــم المنهــج اإلســالم الرصـ ي ف
ف
ـ� ،فلــو لــم يقــدم غـ يـر
ي� عرصنــا ،يكفيــه فخـرا أنــه ســبق غـ يـره مــن الباحثـ ي ي
ي
رســالته هــذه لكفــاه فخـرا .
ف
وغر ذلك مما عرفنا.
وقد سبقت أوصاف الرسالة ي� المقدمة ،من حيث الحجم والصفحات وسنة الطبع ي
اعتمــد الدكتــور ف� الكتابــة أســلوبا متمـ فـرا مي ـ�ا ،وذلــك ت
بالركـ ي فـر عــى االختصــار والوضــوح ليقــرب عــى الق ـراء فهمــه ،وليكــون ســهل التنــاول قريــب
ي
ي
ـ� ،وقــد حــاول تجريــده مــن االختالفــات غـ يـر ف
التــداول للدارسـ ي ف
الرصوريــة إىل حــد كبـ يـر.
يمكن إجمال منهجه ف� النقد وما ي ف
تمر به ف ي� النقاط اآلتية:
ي
 )1مصادره ف ي� الكتابة:

 القــرآن والســنة ،اســتدل بالنصــوص فيهمــا ،ســواء كان لإلســتدالل بهــا أو تللرجيــح أو اعتمــد عليهــا إلثبــات آرائــه ووجهــات نظــره أو لبيــان المعـ فـى
َ َ ْ شَ َ ْ ِّ َ ْ ْ
ف
ف
ـس ِإ ِن
ـ
ن
اللغــوي ،ومــن أمثلــة تفسـ يـر اآليــات :أورد الدكتــور آيــة رقــم( )23ي� ســورة الرحمــن ففــ� الســلطان ي� قولــه تعاىل[:يــا معــ� ال ِجــن و ِاإل ِ
َ ْ ُ ُ َ َ ُ ُ َ َّ
ْ
السـ َـم َاو َ ْ َ ْ
ْاسـ َـت َط ْع ُت ْم َأ ْن َت ْن ُفـ ُـذوا مـ ْـن َأ ْق َطــار َّ
ض فانفــذوا ل ت ْنفــذون ِإل ِب ُســل َط ٍان] الرحمــن( ،)33بأنــه العلــم المكتســب عــن طريــق العقــل.
ِ
ِ
ِ
ات واألر ِ
ّ
(ص .)208وبالرجــوع إىل كالم المف�يــن يتبـ ي ف
ـ� أنهــم ذكــروا أمــورا أخــرى .كالقــوة الـ ت يـى يتســلط بهــا عــى األمــر والملــك والقــدرة والحجــة كلهــا ســلطان».
ف
المــاوردي ،النكــت والعيــون( ،)434/5القرطـ ب يـى ،الجامــع ألحــكام القــرآن(2003م)( ،)170/17ابــن عــادل ،اللبــاب ي� علــوم الكتــاب1998( ،م)
(.)331/18

َ َ َْ َ ْ َ َ
ف
ف
ف
اك إ َّل َر ْح َمـ ًـة ل ْل َع َالمـ فَ
ـ�] رقــم ( )107ي� ســورة األنبيــاء أ كـ ثـر مــن مــرة (ص ،)208لبيــان أن الرحمــة ي�
ِ ي
ِ
كمــا فــ� «الرحمــة» ي� قولــه تعاىل[:ومــا أرســلن ِ
ف
هذه اآلية ه مصلحة فبى ش
(المرصة المســتدرأة)(....ص ،)209 -208هذه التفسـ يـرات
الب� ،ســواء كانت إيجابية( المنفعة المســتجلبة) أو ســلبية
ي
ي
ال تجــد لهــا أي إشــارة إىل مصــدر ،وإن كانــت ليــس فيهــا مخالفــة واضحــة.
َّ َ ُ َ َّ ف َ ْ ُ ُ
َ َ َْ
ْ
اج ِلــدوا ك َّل َو ِاحـ ٍـد ِمن ُه َمــا ِمائــة َجلد ٍة]النــور مــن اآليــة(( ،)2ص )225عنــد موضــوع النســخ ،وكذلــك أورد قولــه
ا� ف
وذكــر قولــه عــز وجل[:الز ِانيــة والــز ِ ي
َ ف ُ
ً
َ ُْ
َ َ َ
تعــاىلَ [:و َمــا كان َ ُّربــك ُم ْه ِلــك القـ َـرى َحـ تَّـى َي ْب َعــث ِ ي� أ ِّم َهــا َر ُســول] القصــص ((،)59ص )225لبيــان صحــة قاعــدة (ال جريمــة وال عقوبــة إال بنــص)،
َ
ُ
 ِّ َ ُ َ ْ ِّ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ :فَ َّ
ـاس َمــا نـ ِّـز َل ِإل ْي ِه ْم]النحــل((،)44ص ،)221لبيــان أن وظيفــة الســنة عبــارة عــن البيــان ،وذكــر قولــه
ـ
لن
واســتدل بقولــه تعاىل [وأنزلنــا ِإليــك الذكــر ِلتبـ يـ� ِل ِ
َ
ُّ
َ
َ
َ
ْ
َ َ َُ ْ َ :
َ
تعاىل ف� النسخ ،وأنه نسخ التوجه إىل بيت المقدس[:قد ن َرى تقل َ
ب َو ْجهك ف� َّ
الس َم ِاء] البقرة(( ،)144ص )219واستدل بقوله تعاىل [يسألونك
ِ ِي
ي
َ
ْ
ْ
َ ْ
ُ
َ
َّ
َ
ف
َ
َ
ْ
ُ
َ
ْ
ٌ
َ
َ
ْ
ٌ
و�
ـاس ]..البقــرة(( ،)219ص ،)217لتحريــم الخمــر وكل مـ فـرص لإلنســان .ي
ـ� قــل ِف ِ
عـ ِـن الخمـ ِـر والميـ ِ ِ
وغرهــا(ص ،)217ي
يهمــا ِإثــم ك ِبـ يـر ومن ِافــع ِللنـ ِ
الهامــش ذكــر أســماء الســور وأرقــام اآليــات ،وقــد يـ تـأ� إىل النصــوص ويبـ ي ف
ـ� المعـ فـى اللغــوي أو يفــ� معـ فـى النــص إال أنــه لــم يقــم بتوثيــق كالمــه مــن
ي
مصــادر التفسـ يـر واللغــة ،ومثــال ذلــك مــا ســبق مــن تفسـ يـر الرحمــة بالمصلحــة والســلطان بالعلــم العقـ يـى وغـ يـر ذلــك ممــا ســبق.
ف
ف
وأمــا منهــج الدكتــور ي� التعامــل مــع نصــوص الســنة ،فهــو اســتدل بهــا ي� مواطــن مختلفــة مــن رســالته ،ومــن أمثلــة األحاديــث الـ ت يـى ذكرهــا :قوله(صــل
ف
و� موضــوع
هللا عليــه وســلم)(:إذا حكــم الحاكــم واجتهــد وأصــاب فلــه أجـران )..الحديــث أخرجــه البخــاري ( )7352ومســلم ((،)1716ص ،)203ي
ف
النســخ مثــل بحديث(:كنــت نهيتكــم عــن زيــارة القبــور) ،مســلم(رقم  ،)977وكذلــك ي� تخصيــص العــام أورد حديــث(:ال يــرث القاتــل) ،أخرجــه أبــو
ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت
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ئ ف
ئ
ف
وغرهمــا .ولبيــان الفــرق أن الفــرض
ـا� وابــن القطــان ي
ـا� ي� الكـ بـرى رقــم ( ، )6367والدارقطـ يـى ( ، )96/4وضعفــه النسـ ي
داود رقــم ( ،)4564والنسـ ي
والواجــب متخلفــان ،مثــل بقوله(صــل هللا عليــه وســلم)(:ال صــالة لمــن لــم يقـرأ بفاتحــة الكتــاب) البخــاري ( .) 756ومســلم((،)394ص ،)213إال
ف
ت
ـأ�:
أنــه يالحــظ عــى منهجــه ي� التعامــل مــع الســنة مــا يـ ي
ف
وغرهم.
أ) ي� جميع الروايات واألحاديث ال يذكر
أسام الرواة مطلقا من الصحابة ي
ي
ف
فف
غرها .
ب) لم يذكر مصادر النصوص مطلقا سواء كان النص ي� المصادر المعتمدة المشهورة كالصحاح
والس� والمسانيد والمعاجم أو ي
ج) لم يقدم أي معلومة متعلقة بدرجة الحديث.
وغرها.
د) ال يذكر مايتعلق بالتخري ــج والحكم عى الحديث من حيث الصناعة الحديثية صحيح ضعيف موضوع ،صالح لإلحتجاج ي
ف
وهــذه كلهــا بخــالف نصــوص القــرآن الكريــم والـ ت يـى ســبقت مــن ذكــره الســم الســور ورقــم اآليــات ،وقــد تصفحــت كتبــه فوجــدت أنــه هكــذا منهجــه ي�
التعامــل مــع الســنة ف ي� أ كـ ثـر مواطــن مــن مؤلفاتــه.

 الكتــب الفقهيــة مــن المذاهــب المختلفــة ،خصوصــا المذاهــب المدونــة المعروفــة ،اهتــم بنقــل كالم العلمــاء السـ ي فـابق� مــن الفقهــاء ،وأحيانــا ينقــل
ف
ف
ف
و� الهامــش ذكــر مالــه صلــة بالكتــاب مــن معلومــات
اىل ي� المســتص� ،ي
مــن كتــاب محــدد ويذكــر كل مــا لــه صلــة بالمصــدر مثالــه :نقــل كالم الغ ـز ي
الطبــع :دار العلــوم الحديثــة ،بـ يـروت لبنــان ،مطبــوع مــع فواتــح الرحمــوت.
ف
ف
ف
ـدا�
أ� بكــر بــن عبدالجليــل الرشـ ي
أ� الحســن عـ يـى بــن ب ي
و� الهامــش كتــب :تأليــف شــيخ اإلســالم برهــان الديــن ب ي
ـ� ي
وبدايــة المبتــدي الحنـ ي
ف
المرغينـ فـا�(ت 596ـه) الفقيــه الحنـ فـ� ،مطبعــة البــا� الحلـ يـى وأوالده ،مــع رقــم الجــزء والصفحــة .لكــن هذيــن المثالـ ي ف
ـ� فقــط ولــم يتكــرر ي� الرســالة،
ي
بي
ي
ي
فلــم يذكــر معلومــات الطبــع لبقيــة مصــادره ،وهــذا العمــل فيــه نظــر مــن حيــث مناهــج البحــث ،وقــد تعلمنــا مــن أمثــال العالمــة الدكتــور فهــل كان يقبــل
هــذا مــن أحــد طالبــه ف ي� كتابــة رســالته العلميــة؟.
ف
ّ
ف
ـ� ،وذكــر رقــم الجــزء
ومــن أمثلــة عــدم ذكــره لمــا يتعلــق بالمصــدر :نقــل كالمهــم دون أي إشــارة بمعلومــات المصــدر :كذكــره لــكالم الكاسـ ي
ـا� الحنـ ي
ش
ـ� وليــس ف� الهامــش ،بــال معلومــات الطبــع ،ال ف� الهامــش وال ف� ثبــت المصــادر والمراجــع ،ونقــل ف� الفقــه المالـ ش
والصفحــة ف� المـ ت ف
ـرس)
ي
ي
ي
ي
ي
ـ�(�ح الخـ ي
ي
ف
ف
ت
بــال معلومــات و� المـ ف
ـ� أيضــا .وكــذا الحــال بالنســبة لحاشــية ابــن عابديــن ،وتحفــة المحتــاج ،والمغـ ف يـى البــن قدامــة ،وكذلــك يتكــرر هــذا ي� نفــس
ي
الموضــع للمصــادر والمراجــع( .ص.)211-210
 )2اإلعتمــاد عــى علــم المنطــق باعتبــاره مـ ي فـران للتعريــف والحــدود ،وألنــه علــم يبعــد األفــكار ويعصمهــا عــن الخطــأ ويســاعدها للصــواب ،كمــا واضــح
ف
ف
ـيوط ،معجــم
ـا� ،التعريفــات(1405ـه) (ص ،)208والسـ
مــن تعريفــه بأنــه »:آلــة قانونيــة ،تعصــم مراعاتهــا الذهــن عــن الخطــأ ي� الفكــر» الجرجـ ي
ي
مقاليــد العلــوم(2004م) (ص .)117وباختيــار هــذا النهــج مــن الكتابــة اختلــف مــع كثـ يـر مــن العلمــاء المتأخريــن والمعارصيــن الذيــن ينــادون بفصــل
مباحــث علــم األصــول عــن المنطــق؛ ألنــه تســبب الجمــود والركــود ف ي� علــم األصــول.
ف
ـص بــأن المعـ ِّـرف والمعـ َّـرف يجــب أن يكونــا متحديــن بالــذات ومتغايريــن باالعتبــار(.ص )205العلــم ينــدرج
ومثالــه :قــال :القاعــدة المنطقيــة تقـ ي
تحــت إحــدى المقــوالت(....ص.)205
ش
ش
ش
ـ�ء عــى نفســه....
ـ�ء عــى مايتوقــف عليــه يســتلزم توقــف الـ ي
ولــو توقــف اإليمــان بــاهلل عــى الــ�ع للزمــت االســتحالة المنطقيــة؛ ألن توقــف الـ ي
(ص.)209

ف
 )3االعتمــاد عــى اللغــة :ركــز الدكتــور ي� نقــده عــى اللغــة العربيــة لتفسـ يـر المصطلحــات وبيــان خطــأ المقابــل ورجحــان مــا ذهــب إليــه ،وهــذا مذهــب
ســائغ ومنهــج ســديد ،وقــد ســار عليــه العلمــاء عنــد المناظــرة والجــدل ،فتمســكوا باللغــة واســتعماالتها كمــا ف� بيــان معـ فـى القــرء بـ ي ف
ـ� الشــافعية
ي
ف
ـ� الرجــوع إىل كتــب اللغــة المعتمــدة لتوثيــق المعلومــة والتأ كــد عــى أن هــذا التفسـ يـر والتحليــل مـ شـ�وع ،ومــع ذلــك أغلــب
والحنفيــة ،لكنــه ينبـ ي
تفسـ يـرات الدكتــور اللغويــة مــن النحويــة والرصفيــة مــن قبلــه ،ولــم يـ شـ� إىل المصــادر المعروفــة المختصــة باللغــة ،واعتمــد عــى المعلومــات المخزونــة

ف
عنــده مــن النحــو وقواعــده فأثنــاء ت
اعراضــه عــى تعريــف الحكــم قــال :والضمـ يـر المسـ تـتر ي� (ورد) يرجــع إىل الحكــم المذكــور(.ص ،)206وكذلــك عنــد
ّ
تف
تف
المعرلــة العقــل حاكمــا  ...وهــذا المعـ فـى هــو الواضــح مــن العبــارة المذكــورة،
المعرلــة العقــل) قــال :أي :جعلــت
ـب�( وحكمــت
تفسـ يـره لقــول ابــن السـ ي
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ّ
وأســاس اســتدالله عــى كلمة(حكــم)( .ص.)208
ف
ف
ـ� أن يقــول :إن تبــدل وليــس تغـ يـر؛ ألنــه يوصــف الحكــم بالتغـ يـر،
وعنــد نقــده تعريــف الرخصــة ي� تعريــف ابــن السـ ي
ـب� (:والحكــم إن تغـ يـر  )...قــال :ينبـ ي
والصــواب ف� مثــل هــذه األحــكام أن يســتعمل تعبــر التبديــل بــدال مــن التغــر( .ص ،)215وهــذا نقــد وترجيــح عــى أســاس اللغــة ،لكنــه لــم يذكــر ّ
أي
ي
ي
ي
ف
مصــدر للتفرقــة بـ يـ� التغـ يـر والتبــدل.
ف
تف
تف
المعرلــة
المعرلــة وطريقتهــم ي� التعامــل مــع النــص ،وقــد أعلــن ذلــك رصاحــة أ كـ ثـر مــن مــرة ،مــن ذلــك قولــه :أن فالســفة
 )4التأثــر الواضــح بمنهــج
هــم عقــالء األمــة اإلســالمية بعــد الخلفــاء الراشــدين ،...إلــخ( ،ص.)208
ف
ت
تف
المعرلة ،ي ف
يأ�:
ولو بحثنا عن سبب إعجابه بمنهج
يتب� من خالل استقرائنا لكالمه ي� مواطن من الرسالة ،ويمكننا حرص األسباب بما ي
المعرلة؛ ألنهم – وحســب تصور الدكتور -ت
تف
احرموا العقل وجمعوا بينه ي ف
وب� النص ،قال »:ولو عمل المســلمون
أوال :إنما أعجب الدكتور بمنهج
تف
المعرلة -إىل استخدام العقل مع النقل  ...لكانت المركبة نزلت عى المري ــخ إسالمية ...إلخ» (.)208
بدعوتهم – أي:
ف ف
ف
تف
تف
ثانيــا :ف� حـ ي ف
ـ� ي� ســياق مدحــه
المعرلــة اعتمــدوا عــى العقــل وتفاعلــوا معــه ،كــره المســلمون غـ يـر
ـ� أن
المعرلــة العقــل - ،ي� اعتقــاد الدكتــور -كمــا تبـ ي
ي
تف
للمعرلــة مــا ســبق لــو عمــل المســلمون بدعوتهم...ثــم قــال :ولكــن انقلبــت

ً
هذه الحقيقة ؛ ألن ث
غرهم؛ ألنهم جمعوا ي ف
يف
ب� العقل والنقل حسب كالم الدكتور.
أكر
المسلم� ضد العقل «(ص .)208إذا إنما فضلهم عى ي
ف
تف
غرهــم تأخــروا بســبب بغضهــم العقــل ،ويســتنبط
ثالثــا :أن
المعرلــة الســتعمالهم العقــل اســتطاعوا أن يواكبــوا التطــورات والتغـ يـرات ي� الحيــاة ،لكــن ي
هــذا مــن كالمــه الســابق ف ي� الفقـرات الماضيــة.
ف
رابعا :أن نظرتهم تجاه الحسن والقبح ث
أكر واقعية بدليل واقعنا المعارص ،كما قال ي� تعقيبه حول واقعية نظرتهم
تف
المعرلــة إىل القــول بــأن بإمــكان العقــل اكتشــاف بعــض أحــكام هللا بصــورة إجماليــة قبــل الـ شـ�ع ...ثــم قــال :ومــن تتبــع القوانـ ي ف
للمســألة »:ذهبــت
ـ�
وغر اإلســالم يجد أنها ال تتعارض مع روح ش
يف
ه من صنع العقل
ال�يعة اإلســالمية ( )%60غالبا ،وهذه
ـالم ي
ي
الوضعية لدول العالم اإلسـ ي
القوان� ي
تف
المعرلــة بــأن العقــل الســليم يســتطيع أن يــدرك األحــكام ش
ال�عيــة عــى أســاس الحســن والقبــح العقليـ ي ف
ـ�( .ص.)208
البـ شـ�ي ،وهــذا يؤيــد صحــة كالم

يحر القارئ هو أنه لم يذكر مصدرا واحدا إلثبات الدعوى ،ولم يوثق المعلومة المقدمة ،وال سبيل
لكن الذي ي
تف
إىل مصــادركالم الدكتــور ،وهنــا يجــب عــى الباحــث الرجــوع إىل كتــب القــوم –
المعرلــة -لبيــان منهجهــم فيمــا يتعلــق بكيفيــة تعاملهــم مــع النصــوص،
َ
أ كانــوا جمعــوا بـ ي ف
ـاىل هــم أعــداء العقــل؟.
ـ� العقــل والنقــل ؟ ،وهــل أنهــم قدســوا العقــل؟ وهــل ي
غرهــم أعلنــوا الحــرب مــع العقــل وبالتـ ي
ف
ف
ف
تف
ـى ليــس وحــده ي� اإلعجــاب بهــذه الفرقــة-
المعرلــة -بــل هنــاك الكثـ يـر قديمــا وحديثــا
ي
ـ� أن نقــول أن العالمــة الدكتــور الزلـ ي
و� بدايــة هــذه المســألة ينبـ ي
ّ
ف
ف
تف
ف
ـال� ،تمهيــد األوائــل
ـتا� ،الملــل والنحــل( ،)55/1الباقـ ي
ســلموا ســلم العقــل إىل المعرلــة .راجــع :الجويـ يـى ،اإلرشــاد(1405ـه) (ص ،)228الشهرسـ ي
ئ
ت
ف
ا� لمدونــات
وتلخيــص الدالئــل(1414ـه) ( ،)292ي
وغرهــم ،وهــذا اإلطــالق بحاجــة إىل إعــادة النظــر؛ ألن الــذي تبـ يـ� يىل مــن خــالل متابعـ يـى واســتقر ي
ـ� النقــل والعقــل وتعاملهــم ف� هــذا الموضــوع تبـ ي ف
القــوم ومقارناتهــم بـ ي ف
ـ� يىل أن الــذي يعنيهــم هــو الدفــاع والحفــاظ عــن أصولهــم الفكريــة ،وآرائهــم فيمــا
ي
يخــص ش
ال�عيــات ،إال أنهــم لمــا رأوا أن األمــر ليــس هينــا عــى النــاس قبولــه جــاءوا فألبســوه لبــاس العقــل والعقالنيــة ،فالحفــاظ عــى مبادئهــم هــو الهــم
ً
ً
ت
ـنأ� إىل أقوالهــم الدالــة عــى مــا أقــول.
ـ� ،وليــس رثاؤهــم للعقــل وحبهــم لــه ،وليــس هــذا كالمــا مجــردا عــن ب
الرهــان سـ ي
الرئيـ ي
ت
تف
المعرلة للعقل والنص وأنقل لكل فقرة قوال أو ي ف
قول� ألئمتهم خوفا من اإلطالة ،وأبذل جهودي للرجوع إىل كتبهم:
نأ� إىل نظرة
واآلن ي
أوال :كيفية تعاملهم مع النصوص:
ُّ
تف
المعرلة وما روي عنهم ي ف
يتب� أنهم إذا تعارض النص مع مبادئهم ونقضها إما يردون النصوص،
باستقراء كالم
ف
ت
وه معروفة ي� الكتاب والسنة ،فهم
أو يؤلونها بما يناسب حالهم .مثال ذلك النصوص ي
الى تثبت الشفاعة ي
يؤلونها؛ ألن من مبادئهم إنكار الشفاعة ،لكن السؤال الذي بحاجة إىل إجابة واضحة هو لماذا العقل ال يقبل

ف
ف
ـ�
الشــفاعة؟ ،مــا هــو المانــع ،خصوصــا إذا كانــت النصــوص أثبتتهــا؟ ،أيــن تعــارض وجــود الشــفاعة مــع العقــل؟ .كذلــك حالهــم ي� نفيهــم للمـ يـران الحـ ي
ف
ف
بمرر أنه تعاىل ال يحتاجه ،فلماذا العقل يرفض ي ف
المران
يوم القيامة الوارد ي� آيات القرآن والسنة النبوية ي� النصوص المعلومة ،دون أي حجة ،ب
ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت
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ف
وهــل بإمكانــه العمــل ي� الغيبيــات كهــذه،
وكأنهم يعرفون عنه سبحانه وتعاىل ث
الو� والرسول(صل هللا عليه وسلم).
أكر من
ي
واألعجــب ممــا ســبق أنهــم يــرون أن العقــل بإمكانــه نســخ النصــوص واألحاديــث عــى وجــه الخصــوص ،كمــا روي عــن النظــام »:إن حجــة العقــل قــد
تف
المعرلــة
تنســخ األخبــار منهــا األحاديــث النبويــة» .ابــن قتيبــة ،تأويــل مختلــف الحديــث(1973م) (ص .)43وهــذا هــو تعاملهــم مــع النــص ونــادت بــه
ومــن تبعهــم وكــرر عباراتهــم!!.
ف
بــل ي� واقــع األمــر هــذا هــو رفــض للنــص بخيــاالت وعقلهــم وليــس العقــل المطلــق بــل عقلهــم أي :حســب نظرهــم إذا تعــارض نــص أو خـ بـر فحاولــوا
جهدهــم للتوفيــق وإال يرفضــون النــص ،وجــاء النظــام فبـ ي ف
ـ� لنــا أن هــذا ليــس برفــض بــل نســخ نســخه مــا أطلقــوا عليــه العقــل.

تف
المعرلة جمعوا ي ف
ب� العقل والنقل ؟:
ثانيا :هل كانت
تف
المعرلــة جمعــوا بـ ي ف
ـ� النقــل والعقــل ،بــل أنهــم قدمــوا مــا يخــدم مبادئهــم عــى النقــل ،ومــن ثــم أطلقــوا
ـى الصحيــح القــول بــأن
ال يناســب المنهــج العلـ ي
عــى المقــدم العقــل كمــا سـ ي ف
ـنب�.
ف
تف ف
ف
المعرلــة ي� عــرصه ،ولــم يطلــق هــذا اللقــب عــى ســواه ،فقــال ي� بيــان مراتــب األدلــة »:أولهــا العقــل؛ ألن بــه
ـا� عبــد الجبــار ،وهــو عمــدة
جــاء القـ ي
ف
ف
تف
المعرلــة(ص .)139وقــال أيضــا »:فــإن قيــل :مــا األدلــة؟ ،قيــل
ـا� ،فضــل اإلعـ ت فـرال وطبقــات
يعــرف أن الكتــاب حجــة ،فهــو أصــل ي� هــذا البــاب» .القـ ي
ف
ف
ـا� ،عبدالجبــار ،األصــول الخمســة
لــه :األربعــة :حجــة العقــل ،والســنة والكتــاب ،واإلجمــاع ،ومعرفــة هللا ال تنــال إال بالنظــر ي� حجــة العقــل .القـ ي
ـرس المعـ ت فـر يىل(ت  246ـه) »:جــاءت حجــة العقــل بمعرفــة المعبــود ،وحجــة الكتــاب بمعرفــة التعبــد ،زحجــة الرســول
(ص .)66قــال أبــو القاســم الـ ي
ف
ف
ـرس ،القاســم بــن إبراهيــم ،أصــول التوحيــد (1988م)(ص .)125-124والجاحــظ ،أبــو عمــرو
بمعرفــة العبــادة ،والعقــل أصــل الحجتـ يـ� األخريـ يـ�» .الـ ي
ً
بــن بحــر ،كتــاب الحيــوان( .)207/1ورســائل الجاحــظ ،رســالة ت
الربيــع والتدويــر( .)58/3أقــول أوال هنــا قــدم حجــة العقــل عــى النقــل فليــس هــذا
ف ً
ـ� ،إذا يعـ ف يـى ليــس هنــاك الجمــع بــل تقديــم وترجيــح ،وأمــا لفظــة العقــل اســتعملوه
مــن الجمــع بــل تقديــم واضــح ،ثانيــا :يقــول العقــل أصــل الحجتـ ي
ت
ـنأ� لبيانــه.
وخدعــوا بــه كثـ يـرا مــن النــاس فسـ ي
قال ش
ب� بن المعتمر ف ي� مدح العقل:
ف
هلل ُّ
والي�.
ائد ...
الع�
وصاحب ي�
در
العقل من ر ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
وحاكم ف
لألمر .الجاحظ ،الحيوان(.)87/7
الشاهد
غائب  ...قضية
يقص عى
ِ
ٍ
ٍ
ِ

ومفهوم كالمه ومقصوده هو أن العقل فقط هو الذي منبع هداية للناس ،وأنه ف
يف
األع� عليه دون
ينب� نصب
ي
ً
غره مرشدا وأن يحذروا أن يفعلوا مثل من ضلوا واحتكموا إىل التقليد.
ي
ف
ف
ومــن اضطرابهــم ي� التعامــل مــع الســنة رفــض الصحــاح ،وقبــول مــا ال وجــود لهــا ي� كتــب أهــل اإلســالم ،وهــذا ليــس افـ تـراء عليهــم بــل ســأنقل كالمهــم،
وهــذا أيضــا يبـ ي ف
ـ� أن همهــم ليــس للعقــل وال النقــل بــل الدفــاع عــن المبــادئ.
ً
ف
ف
ف
وغرهمــا
ـا� عبدالجبــار وأنــت احكــم :فهــو يذكــر روايــة ال تجدهــا ي� كتــب أهــل اإلســالم ،حـ تـى الفقهيــة واألصوليــة ي
ي
و� روايــات واهيــة إســمع إىل القـ ي
ويســتدل بهــا دون تــردد!! .وه مــا ذكــره ف� مــدح واصــل بــن عطــاء بقولــه »:فقــد روي عــن النـ بـى :ســيكون ف� أمـ تـى رجــل يقــال لــه واصــل يصــل بـ ي ف
ـ�
ي
ي
ي
ي
ي
ف
ت
ت
ف
ف
ف
ـا� ،عبدالجبــار ،فضــل اإلعــرال( ،ص .)241وكالعــادة أن مــن منهــج المعرلــة عــدم ذكــر مصــادر الســنة ي� األغلــب وال درجــة
الحــق والباطــل) ،القـ ي
ف
ث
ف
ـا� مــع رفضــه لألحاديــث الصحيحــة!!.
الحديــث ،وهــذه الروايــة التبــذل جهــودك لتعــر عليهــا ي� كتــب أهــل اإلســالم ،ومــع ذلــك يســتدل بهــا القـ ي
وهــذا هــو منهجهــم ف� الجمــع بـ ي ف
ـ� العقــل والنقــل.
ي
ت
ت
ت
ف
ف
ف
ف
اإلعرال (1974م) (ص. )213
اإلعرال اتباع الدليل».
القا� عبدالجبار ،فضل
القا� ويقول »:إن أصل مذهب
يأ�
ومع هذا ي
ي
ي
تف
المعرلــة لمــا ســمع حديث»الصــادق المصــدوق» ،والــذي ورد فيــه بدايــة خلــق اإلنســان
وتأمــل كالم عمــرو بــن عبيــد وهــو مــن أ كـ بـر شــيوخ ورؤســاء
غرهمــا مــن أهــل السـ ف ف
ـ� والمســانيد.
والقــدر؛ البخــاري ،رقــم( )6893و( ،)1226ومســلم رقــم( .)2643وأخرجــه ي
فرفض عمرو الحديث رفضا قاطعا وقوله فيه مشهور ،وذلك ألن الحديث أثبت القدر ،علما أنه َّ
مخرج ف ي� الصحاح.
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ومن حقنا أن نسأل أهذا هو الجمع ي ف
تنصر
ب� العقل والنقل؟ أو اإلعتماد عى العقل واإلهتمام به؟ ،أو هو
ي
الهوى والرأي المجرد عن العقل عى ش
ال�ع؟.
قصرة.
غرهم أعلنوا الحرب مع العقل
وبالتاىل هم أعداء العقل؟ وهذا أيضا بحاجة إىل وقفة ي
وهل ي
ي
وبعض هذه المسائل لها صلة بأصول الدين وكان من األوىل أن يسمو قلم الدكتور عنها وعن الخوض فيها.
ف
ف
ـب� ،ولــم يشــمل جميــع مباحــث الكتــاب بــل كمــا أشــار ي� مقدمــة رســالته بقولــه» ومــن
 )5حــرص دراســته ي� كتــاب جمــع الجوامــع البــن السـ ي
ً
ف
ت
ـالم إىل تالميذنــا األع ـزاء ي� المــدارس الدينيــة بادئــا
هــذا المنطلــق بــادرت إىل نقــل بعــض مالحظـ ي
ـا� المتواضعــة فيمــا يتعلــق بأصــول الفقــه اإلسـ ي
بكتاب(جمــع الجوامــع) .أخطــاء أصوليــة(ص.)204
اعراضاتــه ونقــده ف� التعريفــات ،ومــن ت
 )6أ كـ ثـر ت
اعراضاتــه عــى التعريفــات :اعـ تـرض عــى تعريــف الفقــه مــن الناحيــة اإلصطالحيــة ،ألن المصنــف لــم
ي
ف
ش
ـ� ،واعـ تـرض عــى تعريــف الرخصــة (ص ،)214والعــام (ص،)216
يذكــر تعريــف الحكــم الــ� ي
ـ� إىل نفســه والوضـ ي
ع مطلقــا ثــم عــى تقســيم التكليـ ي
ف
ّ
ـب� لكنــه ي� األ كـ ثـر هــو ناقــل لهــذه التعريفــات وليــس مبدعــا
والتخصيــص ،وتعريــف القيــاس .والمالحــظ أن الدكتــور وجــه انتقاداتــه إىل ابــن السـ ي
ـب� بــل اعـ تـرض عــى الذيــن ذكروهــا.
وصائغــا لهــا ،فــكان األوىل أن ال يقيــد نقــده بابــن السـ ي

ض
الزلم وانتقاداته
الثا� :اختيارات الدكتور
المبحث
ي
ي

ف
ـى يتمتــع بقــدرة علميــة هائلــة خصوصــا ي� العلــوم العقليــة وكذلــك النقليــة إىل حــد كبـ يـر ،فتؤهلــه؛ ألن يعـ تـرض وينتقــد ويختــار
كان الدكتــور الزلـ ي
ف
ف
ويرجــح ،وتتجــى خصوصيتــه ي� الوقــوف إىل جــل المســائل األصوليــة ،وهــذه رصاحــة مــن قبلــه جعــل لــه رؤيتــه ي� مســائل ال تحــص فتجــده ينتقــد
ف
ف� التعريفــات واالســتدالل ت
والرجيــح ،وقــد خصصنــا هــذا المبحــث لــ�د إختياراتــه ي� الرســالة ،واالختيــارات جمــع إختيــار ،ومعنــاه :التفضيــل
ي
وغرهــا.
واإلصطفــاء ،وللعلمــاء عــدا هــذه اللفظــة ،تعبـ يـرات أخــرى كقولهــم :األوىل ،أميــل ،األرجــح ،واألصــح أو األظهــر ي
لى ف ي� الرسالة مع التعقيب عليها إن وجد:
ومن اختيارات الدكتور الز ي
ت
ـب� مــن التعريفــات
)1اعراضــه عــى تعريــف الفقــه واختــار أن يقــال :هــو األحــكام نفســها وليــس العلــم بــه(.ص ،)205والتعريــف الــذي أورده ابــن السـ ي
المشــهورة وإال فهنــاك تعريفــات أخــرى لفقــه ،ولــم يخــل تعريــف مــن التعريفــات عــن االعـ تـراض والنقــد ،والدكتــور لــم يكــن أول مــن اعـ تـرض عليــه
ُ
ف
بــل هــو اعـ تـراض قديــم ،اإلســنوي جمــال الديــن ،نهايــة الســول (ص ،)13وقــد اعـ تـرض عــى المؤلــف ي� حياتــه بعكــس هــذا ،لكــن كالمــه يحتــوي
عــى جــواب لهــذا أيضــا ،فقيــل للمؤلــف لمــاذا حذفــت المعرفــة ف� تعريــف األصــول ،وأثبــت العلــم ف� تعريفــك للفقــه؟ ،فأجــاب عنــه ،وبـ ي ف
ـ� أســباب
ي
ي
ف
ف
ـا� حــذف المعرفــة قصــدا ،فقــال :دالئــل ،معنــاه أنــه إنمــا عــرف الفقــه بذلــك
اختيار(العلــم باألحــكام) بــدال مــن القول(األحــكام نفســها)؛ ألنــه ي� الثـ ي
ف
ت
ـى »:أن اســتعمال العلــم للفقــه أقــرب
لغــرض وليــس لضعــف الملكــة أو تقصـ يـرا ي� العلــم .وخالصــة مــا قالــه عــى مــن اعــرض عليــه بمثــل الدكتــور الزلـ ي
ف
إىل اســتعمال اللغــوي؛ ألنــه لغــة هــو الفهــم بخــالف األصــول» .منــع الموانــع(ص ،)91 -88ي� منــع الموانــع(ص ،)91 -88ولــو رجــع الدكتــور إىل
جوابــه قبــل كتابــة المالحظــة لــكان أحســن!.
ف
والمعــارصون أيضــا تطرقــوا لهــذا الموضــوع ي� تعريــف الفقــه فاليتســع المجــال لــ�د كالمهــم .راجــع :د .فريــد األنصــاري ،مفهــوم العالميــة ،مــن الكتــاب
ت
ف
ـاد� ،منهــاج تدريــس الفقــه (ط2012/1م(،ص ،)271و د .ســعيد حليــم،
إىل الربانيــة»( ،ط2011(2م)(،ص،(103 –102 -101و د .مصطــ� صـ ي
ّ .
عوائــق تدريــس العلــوم ش
ورد عــى دكتورنــا الشــيخ نــوري فــارس ردا جميــال .أخطــاء أخطــاء أصوليــة (ص. ) 4-3
ال�عيــة»(2014م)(،ص)18
 )2تكليــف المكـ َـره :قــال المؤلف(والصــواب امتنــاع تكليــف الغافــل والملجــأ ،وكــذا المكــره عــى الصحيــح) ،وهــذا قولــه هنــا وقصــده بالتكليــف أي
َ َْ
ْ َْ
تف
المعرلــة ،إال أن
القصــاص وليــس مطلــق التكليــف بدليــل قولــه بعــدهَ »:و ِإثـ ُـم الق ِاتـ ِـل ِ ِإليثـ ِـارِه نف َسـ ِـه»  ،وقــول المؤلــف هنــا موافــق لمــا ذهــب إليــه
المؤلــف رجــع عنــه إىل تكليفــه ،وال أشــك أن الدكتــور اطلــع عــى كتــاب المؤلــف :منــع الموانــع ،وكذلــك كتابــه :األشــباه والنظائــر ،بــل أ كـ ثـر الكتــب الـ ت يـى
رووا رجوعــه إىل القــول بتكليــف المكـ َـره ،لكــن يبــدو أن معلومــات الدكتــور تعــرض للنســيان .والمكــره مكلــف جنائيــا بإجمــاع (ص ،)211والمؤلــف كمــا
بترئتــه بــل كمــا ســبق كالمــه عــى القصــاص فقــط.
ســبق لــم يقــل ب
ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت
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ـب� مختــرص بــل بــذل (رحمــه هللا) جــل جهــوده فعــرص األلفــاظ وقــدم المقصــود بأقــرص عبــارة ،وبعــض كلماتــه تشــبه
ذكــر الدكتــور أن كتــاب ابــن السـ ي
ف
ث
ف
ـب� عـ َـرف مذاهــب العلمــاء ي�
الرمــز ،وذلــك ألنــه ألــف كتابــه لغـ يـر المبتدئـ يـ� وألهــل عــرصه ،وهــم أ كــر تفوقــا مقارنــة بعصــور مــن بعــده ،فابــن السـ ي
وه:
ذلــك؛ ألنــه ذكــر إشــارات واضحــة ي
ً
ف
ي� بدايــة المســألةلم يطلــق القــول فيهــا بــل قــال :الصــواب ،وكلنــا نعــرف أن هــذا يعـ ف يـى فيــه اختــالف ،ولكنــه صـ ّـوب هــذا المذهــب ،إذا فهــو عالــم
بدقائــق المســألة لــم يكــون ضعيفــا ف ي� الفقــه!!!.
ومن ثم قال :عى الصحيح ،وهذا يوضح أن االختالف فيها قوي.
غر
غر آثم ،وال ي
وبعد ذلك قال(:كذا المكره) ،وأبدل الدكتور بـ(كذلك) .وبعد هذه القيود كلها لم يقل أنه ي

ف
معاقــب كمــا واضــح مــن :قوله(:وإثــم القاتــل إليثــاره نفســه) ،األنصــاري ،زكريــا ،حاشــية عــى المحـ يـى(2007م) ( .)217/1وقــال الـ شـ�اح ي�» إثــم
ش
فئ
سء تعلــق بــه اإلثــم؟ واإلثــم تعلــق بــه
القاتــل» ،جــواب ســؤال تقديــره إذا كان المكــره عــى قتــل المــكا� ليــس بمكلــف بالقتــل وال بنقيضــه فــألي ي
لتقديــم نفســه بالبقــاء .السـ ف
ـيناو� ،حســن ابــن الحــاج ،األصــل الجامــع إليضــاح الــدرر المنظومــة ف ي� ســلك جمــع الجوامــع( ،ص.)9
ي
ف
ف
ـيوط أن ي� تكليــف المكــره
ومــع ذلــك قــال العلمــاء أن ابــن السـ ي
ـب� رجــع عــن هــذا القــول إىل مذهــب األشــاعرة القائلـ يـ� بتكليــف المكــره .كمــا أفــاد السـ ي
تف
ف
ـب� ف ي� جمــع الجوامــع.
عــى مــا أ كــره عليــه قولـ يـ� ،أحدهمــا وهــو مذهــب المعرلــة أنــه ممتنــع ،وصححــه ابــن السـ ي
ف
ـا� :يجــوز (تكليفــه) وهــو مذهــب األشــاعرة ،وذكــر أن المصنــف رجــع إليــه أخـ يـرا ،فالمســألة مختلــف فيهــا ،فمــن أخــذ بواحــد منهمــا ال يعتـ بـر
والثـ ي
ـ� ،حلوحلــو أحمــد بــن عبــد الرحمــن ،الضيــاء الالمــع ش�ح جمــع الجوامــع (1999م)( ،)165/1األشــباه والنظائــر( ،)124األم
خطــأ .الظليـ ي
ـب� ،بتحقيــق :ســعيد
ـاف�( ،)209/3اإلحــكام لآلمــدي( ،)154/1منــع الموانــع عــن جمــع الجوامــع ،تــاج الديــن ،عبدالوهــاب بــن عـ يـى السـ ي
للشـ ي
الحمـ يـري ،دار البشــائر ،ط1999(،1م) (.)110-102-99

 )3يــرى الدكتــور أن مراجعــة الفقــه اإلســالم بــل وأصولــه مــن فرصوريــات اليــوم ف� حيــاة المسـ ي ف
ـلم� لكــن ليــس مــن زوايــا الـ ت يـى نــادى بهــا اآلخــرون بــل
ي
ي
ف
أهــم زوايــا المراجعــة عنــده ف ي� األمثلــة الـ ت يـى لــم تبــق لهــا وجــود ي� واقــع الحيــاة كأمثلــة العبيــد والجــواري (ص.)204
الى يتمناها الدكتور قد بدأت منذ ت
ت
فرة ال بأس بها ،ويعود بدايتها إىل العرص
ومن المعلوم أن الحركة العلمية ي
ف
يف
ـالم وخصوصا مجلة األحكام العدلية ،ومن ثم اســتمرت حركة التجديد والمراجعة إىل أن أسســت مجمعات
العثما� فظهرت
ي
بتقن� الفقه اإلسـ ي
ف
ومنظمات لنفس الغرض ،ومن ثمراتها الموسوعات الفقهية ي� العرص الحديث ،ومجالس اإلفتاء ،فال تجد حادثة إال وقد خاض فيها المعارصون

فأفتوا فيها ،كاالستنساخ ش
وغرها.
الب�ي ،وأطفال األنابيب والتأمينات والحقوق المعنوية كحق التأليف والرمز التجاري ي
ف
تف
 )4اختار الدكتور أن اإليمان باهلل تعاىل واجب عقى وليس ش�عيا ويحاسب عليه اإلنسان قبل ش
المعرلة،
ال�ع( .ص .)210وهذا ي� األصل كالم
ي
ت
ت
ف
ف
ف
ف
ـا� عبــد الجبــار :أن معرفــة هللا واجبــة مــن جهــة العقــل» فضــل اإلعــرال وطبقــات المعرلــة( .)183إال أن هنــاك فرقــا كبـ يـرا بـ يـ� المعرفــة
قــال القـ ي
ف
تف
تف
المعرلــة وبـ ي ف
المعرلــة أهــون ،وال أحــب التفصيــل ف ي� هــذه المســألة؛ ألنهــا ال صلــة لهــا بأصــول الفقــه.
ـ� كالم الدكتــور ي� اإليمــان ،فــكالم
الـ ت يـى قالهــا
تف
ـ� العقــل والنقــل(ص ،)208وقــد ســبق الــكالم عــى هــذه المســألة وتبـ ي ف
المعرلــة واختــار أنهــم جمعــوا بـ ي ف
ـ� أن اإلطــالق غـ يـر مناســب .وأمــا
 )5ثنــاؤه عــى

ف
ـ� أن نذكــر أســتاذنا
الجــزء اآلخــر مــن كالم الدكتــور فهــو :ولــو عمــل المســلمون بدعوتهــم إىل اســتخدام العقــل مــع النقــل ....إلــخ( .ص ،)208وهنــا ينبـ ي
ـي� ،ولــم يقدمــوا للمسـ ي ف
ـ� ونصــف قــرن ف� عــرص العباسـ ي ف
الكريــم أنهــم حكمــوا العالــم اإلســالم قرنـ ي ف
ـلم� إال بــالء ونقمــة ،ففرضــوا عــى عامــة النــاس
ي
ي
الخضــوع لمبادئهــم وامتحنوهــم وعاقبــوا مــن أنكــر عليهــم .ابــن كثـ يـر ،البدايــة والنهايــة 1988( ،م)( ،)229/4و(.)280/10
ف
 )6اختــار بــأن العقــل يأمــر بطاعــة هللا ويوجــب مــا أوجبــه ويحــرم ماحرمــه هللا غالبــا .ويعقــب عــى هــذا الــكالم أنــك ال تجــد ي� التأريـ ـ ــخ ملــكا ورئيســا
يأمــر بالعــدل ويبتعــد عــن الظلــم إال نــادرا ،مــع أن كل الملــوك كانــوا أصحــاب العقــول فلمــاذا لــم يســتعملوا العقــل مــن قبــل هــؤالء ،وورد ذكــر بعضهــم
ف ي� القــرآن الكريــم ،فلمــاذا عقولهــم يأمرهــم بالظلــم والفســاد والقتــل ؟ .وحـ تـى عامــة النــاس قبلــوا أن يكونــوا لهــم عبيــدا أليــس لهــؤالء وهــؤالء عقــل؟ .
ف
ش
ف
ـا� واجــب عقـ يـى ،وتعليلــه هــو لإلبتعــاد عــن الــدور واللــزوم(،ص .)209وكمــا ســبق هــذا هــو
 )7اختــار التفرقــة بـ يـ� األحــكام ال�عيــة واإليمــان ،فالثـ ي
تف
المعرلــة ،وموضــوع اإليمــان خــارج عمــا نحــن فيــه؛ ألنــه داخــل ف ي� أصــول الديــن ،وإال فهــو يحتــاج إىل تعقيــب.
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 )8اختار أن االختالف ف� الفرض والواجب معنوي ،وليس ف
السب�.
بلف� كما قال ابن
ي
ي
ي
ف
ف
ف
ف
ف
ف
اىل ي� المســتص� ( ،)158/1واآلمــدي ي�
ـ� هكــذا ورد ي� الكتــب األصوليــة المنســوبة إىل طريقــة المتكلمـ يـ� مــن ذلــك الغ ـز ي
والخلــف لفـ ي
ف
ف
ـب� عــن هــذا االعـ تـراض
اإلحــكام( ،)88/1وابــن قدامــة ي� روضــة الناظــر(ص ،)16وابــن الحاجــب ي� المختــرص( .)232/1وقــد أجــاب ابــن السـ ي
ف
ّف
ـدع أبــو حنيفــة أنــه واجــب
ـ�) وبـ يـ� أن مــا ذهــب إليــه هــو الصــواب ومــن كالمــه »:وأمــا تـرادف الفــرض والواجــب فواضــح؛ ألن الــذي يـ ي
(الخلــف لفـ ي
غـ يـر فــرض ،إن مــدح فاعلــه وعاقــب تاركــه فهــو الفــرض عندنــا ،وإن لــم يعاقــب تاركــه مــع مــدح فاعلــه فهــو الســنة ...ثــم قــال :غايــة األمــر أن بعــض
ف
ـب�،
الواجبــات يكفــر جاحدهــا ،وهــذا مســلم فــإن قــال أبــو حنيفــة :ال أســميه واجبــا ،وإنمــا أســميه فرضــا ،نقــول :هــذا خــالف ي� اللفــظ» .ابــن السـ ي
منــع الموانــع(.)121 -118
 )9اعـ تـرض عــى تعريــف الرخصــة ،واختــار ف� تعريفهــا إبــدال لفظة(تغـ يّـر) بـ(تبـ ّـدل) (ص ،)215ألن كال الحكمـ ي ف
ـ� جاهــز ومتوفــر ،فــال يوصــف أحدهمــا
ي
بالتغـ يـر .. ،إضافــة إىل أن حكــم هللا ال يجــوز أن يوصــف بالتغـ يـر؛ ألنــه قديــم(ص .)215وهــذا النقــد واالختيــار البــد أن يبـ ف يـى عــى اللغــة واالســتعمال
ََ
ّ
ف
اللغــوي لــكل مــن (تغـ يّـر و تبــدل)،كل منهمــا مــن بــاب تف َّعــل ،فــإذا وردا كم ـرادف فــال ســبيل لالعـ تـراض ،وإال فاســتدراك الدكتــور ي� مكانــه ،ومــع أن
الدكتــور لــم يذكــر ّ
أي مســتند وال مصــدر لكالمــه إال أن الرجــوع إىل المصــادر المختصــة باســتعمال األلفــاظ ومعانيهــا يتبـ ي ف
ـ� لنــا الحقيقــة.

ّ
ّ
ش
ش
ـ�ء مــن حالــة
ـ�ء عــن حالــه ،وبدلــت :إذا غـ يـرت هيئتــه ،الفــروق اللغويــة( .)114/1وقــال المنــاوي :التغـ يـر :انتقــال الـ ي
قــال الفـراء :التبديــل :تغيـ يـر الـ ي
ألخرى.
ف
ّ
ش
ف
ـا� :لتبديلــه بغـ يـره
ـ�ء دون ذاتــه ،يقــال :غـ يـر داره ،إذا بناهــا غـ يـر الــذي كان .الثـ ي
وقــال الراغــب :التغيـ يـر يقــال عــى وجهـ يـ� :أحدهمــا لتغيـ يـر صــورة الـ ي
بغرهمــا .المنــاوي ،التعاريــف(1410ـه)
ـالم ودابـ ت يـى أبدلتهــا ي
نحــو غـ يـرت غـ ي

(ص.)191

ف
بالتغير ،قال ابن منظور »:األصل ف� التبديل :ي ش
ال�ء عن حاله ،واألصل ي� اإلبدال
وقد ف� التبديل
ي
ي
تغير ي
جعــل شسء مــكان شسء آخــر ،كإبدالــك مــن الــواو تــاء ف� تــاهلل» لســان العــرب(1405ـه)( .)95/4كتــاب العـ ي ف
ـ�( .)81/15فلــو تأملنــا كالم ابــن منظــور
ي
ي
ي
ت
ـأ� بنفــس معـ فـى التغـ يـر الــذي حــذر منــه الدكتــور،
لنجــد أن التغـ يـر أهــون ،إذا هــو التحــول مــن حالــة إىل أخــرى ،أمــا التبديــل فهــو أوســع كمــا مثــل لــه ،ويـ ي
ف
وغرهــم فهمــا اســتعمال
ـا� :عنــد أهــل اللغــة ي
ـب� اعتمــد عــى هــذه المعـ ي
ومــع أن أهــل اللغــة يســتعملون التبديــل ويف�ونــه بالتغيـ يـر ،وأن ابــن السـ ي
ف
ش
ف
ف
ـ�ء دون ذاتــه.
كمـرادف ،ففــ�وا التبديــل بالتغيـ يـر ،وخصوصــا المعــى األول لألصفهـ ي
ـا� يبـ يـ� أن التغـ يـر :تغيـ يـر صــورة الـ ي
ش
ـب� يقولــون المـراد بالتغـ يـر ليــس الحكــم بــل أن المتغـ يـر حقيقــة إنمــا هــو التعلــق
ولــم أجــد مصــدرا يفــرق بينهمــا بمــا ذكــره الدكتــور ،وأن �اح ابــن السـ ي
ال الحكــم وتغـ يـر الحكــم محــال .حاشــية العطــار عــى ش�ح الجــالل المحـ يـى(.)44/1
ت
ـب�( ،)299-298/1وقــال غـ يـر جامــع؛ ألنــه ال يشــمل إال
 )10اعــرض الدكتــور عــى تعريــف العام(لفــظ يســتغرق الصالــح لــه بــال حرص)(ابــن السـ ي
ـب�
العــام اللغــوي ،واختــار لتعريفــه بقولــه :الصــواب العــام هــو :مــا يســتغرق الصالــح لــه دفعــة واحــدة لغــة أو عرفــا أو عقــال) (ص ،)216لكــن ابــن السـ ي
ف
إنمــا عــرف العــام ي� المبــادئ اللغويــة ،فهــو يتحــدث عــن العــام اللغــوي وليــس غـ يـره ،ولــو تطــرق إىل غـ يـره لــكان خروجــا عــن الموضوعيىــة ،ومــع ذلــك
أشــار إىل أن العــام قــد يكــون عرفيــا وعقليــا كمــا ذكــره الدكتــور أيضــا.
ّ
ّ
ت
ت
تف
ـأ�
ـب� (:وحكمــت المعرلــة العقــل) فلــم يغفــل العلمــاء عــن ذلــك لكنهــم عرفــوا أن الفعل(حكــم) يـ ي
 )11وأمــا مــا يخــص اعراضــه عــى قــول ابــن السـ ي
بمعــان ،قــال العطــار :صيغــة ّ
فعــل هنــا ليســت للتصيـ يـر؛ ألنهــم لــم يصـ يـروا العقــل ،وليــس الم ـراد بكــون العقــل حاكمــا عندهــم أنــه منـ ش ئ
ـ� للحكــم إذ
المنـ ش ئ
ـ� لــه اتفاقــا منــا ومنهــم -ليــس إال هللا تعــاىل -بــل المـراد أنــه مــدرك لحكــم هللا تعــاىل « .إذا تنبــه العلمــاء لهــذه المالحظــة لكنهــا لهــا تفسـ يـر واضــح
بــال تكلــف فالدكتــور ليــس أول مــن اســتدرك  ،ولــم يكــن اســتعمال اللفظــة خطــأ  ،والدليــل هنــا هــو اللغــة كمــا رأينــا.
ف
ف
 )12مــا يتعلــق بالقيــاس :فاعـ تـرض ي� تعريفه(حمــل معلــوم عــى معلــوم لمســاواته ي� علــة حكمــه عنــد الحامــل) المحـ يـى مــع العطــار( ،)239/2فقــال
ف
ف
الدكتــور :المفــروض أن يقــول :حمــل معلــوم عــى معلــوم الشـ تـراكهما ي� علــة الحكــم عنــد الحامــل) أي :اإلشــكال ي� كلمة(مســاواة)(ص ،)226وابــن
ُ ْ ُ ْ
ف
ف
ف
ت
ـوم آخـ َـر الشـ تـراكهما ي�
ـوم ي� معلـ ٍ
ـب� عــدل عــن االشــراك الــذي اســتعمله العلمــاء قبلــه عمــدا؛ ألنــه قيــل ي� تعريفــه »:إثبــات مثـ ِـل حكـ ِـم معلـ ٍ
السـ ي
ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت
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ُ
ش
ف
ش
ـواس لجمــع
علـ ِـة الحكــم عنــد المثبــت» .البــرصي أبــو الحسـ يـ� ،المعتمــد(1303ـه)( ،)206 /2فاختــار المســاواة ألغـراض ذكرهــا الــ�اح وأهــل الحـ ي
ـ� هــذا المعـ فـى وبـ ي ف
الجوامــع ،منهــا :أنــه إنمــا اختــار المســاواة لتطابــق معنــاه اللغــوي إذا القيــاس ف� اللغــة التســوية ،وأن لفــظ المشــاركة مشـ تـرك بـ ي ف
ـ�
ي
ف
ف
ف
ت
المناصفــة ي� صفــة المــال كقولــك :اشـ تـرك زيــد وعمــرو ي� المــال ،واجتنــاب اللفــظ المشــرك ي� التعريــف أوىل» .أبــو زرعــة ،الغيــث الهامــع(2004م)
(ص،)515-514

ف
ف
ت
«االشراك» ي�
وابن القاسم العبادي ،اآليات البينات(2012م)( .)4/4ومع ذلك كله أنه ذكر ي� اإلبهاج
ف
أخرا.
تعريف القياس1404(.ـه) ( .)3/3وإن كان
المعتر هو ما ورد ي� جمع الجوامع ألنه ألفه ي
ب
ف
ت
ـب�(ص،)223
 )13اختــار الدكتــور حــذف دور القيــاس ي� النســخ معقبــا عــى كالم ابــن السـ ي
ـب� مــع تأســفه لهــذه الزلــة الـ يـى وقــع فيهــا ابــن السـ ي
ف
ف
ـب� هــو »:ويجــوز عــى الصحيــح النســخ بالقيــاس ،وثالثهــا:إن كان جليــا ،والرابــع :إن
ولكنـ يـى ال أحــب التــ�ع ي� هــذه المســألة ،ونــص كالم ابــن السـ ي
ف
كان ي� زمنه(عليــه الســالم) ،والعلــة منصوصــة» .جمــع الجوامــع مــع حاشــية العطــار عــى ش�ح جــالل المحـ يـى( ،) 309/1قــال المحـ يـى مفـ�ا كالم
ـب� أن يقــول بجــواز نســخ النــص بقيــاس غـ يـر مســتند
المصنــف :الســتناده-أي :القيــاس -إىل النــص فكأنــه الناســخ ،فــال يتصــور مــن عالــم كابــن السـ ي
ف
ف
ـب� نفســه ،فهــو يقــول ي�
ـب�،
ي
وكالم هــذا إنمــا جــاء عــن دليــل مــن ابــن السـ ي
ـ� فكيــف بابــن السـ ي
إىل النــص ،بــل لــو ســألت طالــب علــم ألجابــك بالنـ ي
اإلبهــاج »:أمــا النســخ بالقيــاس فاختــار فيــه أنــه يصــح إن كانــت العلــة منصوصــة» اإلبهــاج1404(،ـه)( ،)256/2وال يخـ فـ� عــى الباحثـ ي ف
ـ� أنــه ألــف
اإلبهــاج قبــل جمــع الجوامــع ،وهــذا موضــوع معــروف عنــد أهــل الفــن ،قــال اآلمــدي »:اختلفــوا ف� النســخ بالقيــاس عــى ثالثــة أقــوال :ثالثهــا الفــرق بـ ي ف
ـ�
ي
ف
ف
ـ�
ـاف� ،والمختــار أنــه إن كانــت العلــة الجامعــة ي� القيــاس منصوصــة فـ ي
ـ� ،وهــو قــول ب ي
ـاط مــن أصحــاب الشـ ي
أ� القاســم األنمـ ي
القيــاس الجـ يـى والخـ ي
ف ي� معـ فـى النــص فيصــح النســخ بــه» .اإلحــكام( 1404ـه)( .)178/3والشـ يـرازي ،التبــرصة(1403ـه)(ص.)274
ف
 )14اعـ تـرض الدكتــور عــى بعــض أنــواع النســخ (ص ،)223منهــا :أنكــر بقــاء المنســوخ تــالوة وحكمــا ي� القــرآن؛ وذلــك ألن بقــاءه عبــث حســب
ف
رأيــه(ص ،)219وال ريــب أن موضــوع النســخ مــن الزاويــة الـ ت يـى اعـ تـرض عليــه بحاجــة إىل بحــث مفصــل؛ ألنــه مــن جهــة ألــف الدكتــور كتابــا ي� هــذا
الموضــوع ،وهنــا عنــده ت
اعراضــات ،ومــا اعـ تـرض فيــه ليــس بجديــد ،بــل ذكــره العلمــاء وأجابــوا عــن مثلهــا .والمؤلفــات األصوليــة ناقشــت المســألة
بالتفصيــل ،وســيكون لنــا بــإذن هللا لقــاء خــاص بهــذا الموضــوع .الســب� ،اإلبهــاج( ،)261/2الغ ـزاىل ،المسـ ف
ـتص�(1413ـه)(.)99 /1
ي
ي
ف
ف
ـص بعــدم قرآنيتــه(ص ،)220أوال موضــوع قرآنيتــه بالنســبة لمــا بعــد
 )15اختــار أن الشــيخ والشــيخة كالم ي� العهــد الجاهـ يـى ،والعقــل الســليم يقـ ي
ف
ش
ـالم ال يخـ فـ� عــى طالــب علــم بــل عامــة النــاس
تدويــن القــرآن انتــ� ،ولكــن هــذه المســألة معروفــة ،فوجــود مثــل هــذا الحكــم ي� الت�يـ ـ ــع اإلسـ ي
ـلم� ،وأمــا قــول الدكتــور أنــه تقليــد للعــرف الجاهــى ،فهــذا ال يليــق بالدكتــور؛ ألنــه بالرجــوع إىل تعريــف الســنة عنــد العلمــاء المحدثـ ي ف
مــن المسـ ي ف
ـ� أو
ي
ف
ـ� ،يتبـ ي ف
األصوليـ ي ف
ـ� أن فعلــه داخــل ي� الســنة ،وحاشــاه(صل هللا عليــه وســلم) أن يقلــد عــرف الجاهـ يـى ،ومــا فعلــه الرســول(صل هللا عليــه وســلم)كان
برعايــة هللا تعــاىل ،وهــو لــم يقــره عــى خطــأ ،وقــد نبهــه غـ يـر مــرة كمــا ســجله القــرآن الكريــم .ف ي� األنفــال ،وســورة عبــس ،وغـ يـر ذلــك ممــا هــو معــروف.
ف
وأن النــص -الرجــم -ورد ي� الصحــاح ،والقــول بــأن الرســول قلــد العــرف الجاهـ يـى أو أخــذه مــن التــوراة  ،أو ترجيــح بالــذوق الســليم والعقــل عــى النــص،
غـ يـر مناســب ،أتمـ فـى لــو رفــع قلمــه عــن هــذا االعـ تـراض.
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الزلم وماحظات
المبحث الثالث :معالم النقد عند الدكتور
ي

مــن قـرأ مؤلفــات الدكتــور ال يشــك بأنــه كان متمكنــا ومطلعــا عــى كثـ يـر مــن العلــوم ،فهــو ألــف عـ شـ�ات الكتــب والبحــوث والرســائل ،وهــذا يبـ ي ف
خرتــه
ـ� ب
العميقــة ف ي� الكتابــة ،وال ريــب أن كل مؤلــف يعمــل ف ي� مجــال النقــد لــه منهجــه ،ومــن هنــا فضلــت أن أ�د ولــو بعجالــة معالــم منهــج الدكتــور:
لى:
معالم النقد عند الدكتور الز ي

منهج النقد عنده يتكون من أمور متعددة ،منها:
ف
ف
ت
ـاىل كمــا ي� النســخ ،وهــذا يشــجع الكاتــب عــى إبــداء رأيــه مهمــا كـ ثـر المخالفــون
 جرئتــه عــى النقــد حيــث يخالــف الجمهــور ي� بعــض اعراضاتــه ،وال يبـ يلــه لكــن مــع اســتقراء تــام للموضــوع الــذي قــرر أن يخــوض فيــه بالكتابــة.
 الوضوح ف� بيان مقصده ونقده ،يعرب عما تيعرض عليه بعبارات سائغة وسهلة وواضحة.
ي
ف
 أغلــب نقــده موجــه إىل التعريفــات ،ومنحــرص � جــزء مــن كتــاب جمــع الجوامــع فلــم يتجــاوز القيــاس ،ومســتوى تاعراضاتــه فقــد ســبق أن وقفنــا
ي
ت
االعراضــات.
عــى جملــة مــن
 ومــن معالــم نقــده :اطــالق المعلومــات دون العمــل إلثباتــه ،وعــدم ذكــره للمصــادر غالبــا ،وعــدم توثيــق المعلومات:كقولــه :وإذا وجدنــا خطــأ وقــعف� كتــاب ســابق نجــده يتكــرر عنــد الالحــق ،هــذه معلومــة مفتقــرة إىل األمثلــة والتمثيــل(ص ،)204أو أ كـ ثـر المسـ ي ف
ـلم� ضــد العقــل(ص)208؟ .وهــذه
ي
األمــور نالــت مــن شــأن رســالته إىل حــد كبـ يـر؛ ألن الباحــث ال ينطــق جزافــا فالبــد مــن أدلــة وبراهـ ي ف
ـ� إلثبــات مــا يقــول ويقــرر.
ف
 ومــن معالمــه :حرصــه عــى الديــن والعلــوم حيــث إنمــا يدعــو إىل إعــادة النظــر ي� الفقــه واألصــول تجنبــا عــن اســتغالل بعــض المســائل مــن قبــلمثـ يـري الشــبهات (ص .)204وهــذا محــض إخــالص ودليــل عــى حبــه وحرصــه عــى دينــه واألمــة اإلســالمية .رحمــه هللا تعــاىل وأســكنه فســيح جنانــه.
 االعتمــاد عــى علــوم اآللــة والمنطــق وهــذا الثـ فـا� هــو عمدتــه حـ تـى ف� كتاباتــه األخــرى ،وب ـهــذا اختلــف مــع كثـ يـر مــن المؤلفـ ي فـ� مــن المتأخريــن
ي
ي
ف
والمعارصيــن الذيــن نــادوا بفصــل علــم المنطــق عــن مباحــث أصــول الفقــه متهمــة بأنــه تســبب الجمــود والخمــود ي� علــم األصــول( ،ص.)205
ف
 ومــن معالمــه :تفسـ يـر النصــوص معتمــدا عــى ذاكرتــه دون توثيــق والرجــوع إىل المصــادر المختصــة (ص )208كمــا ي� تفسـ يـر لفظة(الســلطان)ف
ف
و� (الرحمــة) قــال المصلحــة(ص )208وتفسـ يـر الفــرض والواجــب دون توثيــق مــن
ي� القــرآن الكريــم ،قــال العلــم المكتســب عــن طريــق العقــل ،ي
المعاجــم اللغويــة .وهــذا كمــا ســبق البــد مــن الرجــوع إىل أهــل الخـ بـرة لتوثيــق المعلومــات.
 االســتعجال وعــدم التـ فـأ� الــالزم لــكل لفظــة مثالــه تاعراضــه عــى تكليــف المكــره فلــم يركــز ال عى(كــذا) وال عــى (الصــواب) و(الصحيــح) وال ( إثــم
ي
ف
ف
القاتــل) مــن كالم المؤلــف(ص .)211واألمثلــة ي� مثــل هــذا كثـ يـرة ي� الرســالة بــل لعــل مــن أ كـ بـر خلــل هــذه الرســالة هــو عــدم رجــوع كاتبهــا إىل المصــادر
ت
ـب� ،بــل الكتــاب الــذي ألفــه للــرد عــى األســئلة الموجهــة إىل جمــع الجوامــع.
المتعلقــة بهــا حــى كتــب ابــن السـ ي
المآخذ:

ف
ولعــل مــن المآخــذ ي� بدايــة رســالته لــم يذكــر ال البســملة وال الحمدلــة ،وهــذا لــم يكــن مــن دأب الدكتــور فيخالــف بهــذا أ كـ ثـر كتاباتــه الـ ت يـى بــدأ بهمــا كمــا
خالــف أغلــب المؤلفـ ي ف
ـ� ف ي� اإلســالميات ،ولكنــه ذكرهمــا بالنطــق أثنــاء البــدء بالكتابــة وإن لــم يكتبهمــا إن شــاء هللا تعــاىل.
ف
وعنوان رسالته(أخطاء أصولية) يحتاج وقفة أخرى ،وتكرار هذا الكالم ي� المحتوى كم مرة (ص .)204كما
ف
ت
ت
ف
ـب� ي� حياتــه ،أو ش�اح جمــع الجوامــع
تبـ يـ� مــن هــذا البحــث وغـ يـره أن جــل المســائل الـ يـى اعــرض عليهــا الدكتــور أجيــب عنهــا إمــا مــن قبــل ابــن السـ ي
ش
ـواس والنكــت .وليــس هــذا دأب العلمــاء ،فكلهــم ألفــوا كتبهــم ؛ ألنهــم رأوا أن المؤلفــات الـ ت يـى ســبق كتابــه إمــا لــم يشــبع الموضوعــات أو
أو أهــل الحـ ي
غرهــم.
لــم يتطــرق إىل زاويــة معينــة .دون تخطئــة ي
اعراضاته ،فقد رأينا أن أغلب ت
يعرض بما ذكر من ت
أكر من مرة أ ،أنه ألول مرة ت
أن كالم الدكتور الذي رصح ث
اعراضاته تطرق إليها من قبل.
ف
و� استنتاجات الدكتور:
ي
ـوىل األمر(رئيــس الدولــة) ....هــذا االســتنتاج ال يتعلــق بالموضــوع؛ ألنــه مــن جهــة لــم ولــن يقــل أحــد ليــس لرئيــس
اســتنتاج( ص )209وهــو قولــه :أن لـ ي
ف
ـ� الـ تـى تخــدم اإلنســانية .ومــن جهــة أخــرى كمــا ّ
الدولــة باالستشــارة مــع أهــل الخـ بـرة أن يصــدر تعليمــات وقوانـ ي ف
رصح الدكتــور ي� مثــل هــذه اللجــان البــد
ي
ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت
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مــن حضــور أهــل الـ شـ�ع مــن المتخصصـ ي ف
ـ� حـ تـى ال يصــدر مــا يخالــف الـ شـ�ع ،فهــل خالــف أحــد ف ي� ذلــك منــذ أن جــاء اإلســالم؟.
ف
 هنــاك اســتنتاجات بعــد بعــض مالحظاتــه ،ولكنــه اســتعمل تعبـ يـر ال يليــق بــه ي� النســخ كقولــه :هــل كان هللا مشــغوال بعمــل آخــر فــوكل الرســول أوعاجـزا ؟!(ص.)220
وغرها :
أخطاء مطبعية ي

ف
ف
و� القسم الثالث:
عدم التفرقة يب� همزات القطع والوصل أثناء الكتابة( :ص ،)225وتكرر هذا مرات .ي
(ص( )224س )3فأرجموهما ،والهمزة ليست همزة قطع بل وصل :فارجموهما.
ف
ف
ش
ش
ـب�( )46/10يبــدو (ج)1
ـ�ء مبايــل ،الصــواب :مبايــن .ي
قولــه ي� :تعريــف الحكــم الــ� ي
و� الهامــش :ابــن السـ ي
ع( :ص( )206س )8؛ ألن قســيم الـ ي
وليــس ()10
يف
يف
القوان�.
القوان� ،الصواب :هذه
(ص ( )209س :)13وهذا

ً
(ص )214تعريف الرخصة( :س :)4وحه الخطأ ،الصحيح :وجه الخطأ .وبعد هذا ش
مبا�ة وردت كلمة(هم) خطأ.
قوله( :ص( )224س ،)8رقم( )3ماذا تقول لم أهدى اليك ،الصحيح :لم أهد إليك.
ـى ،وهــذه الرســالة كمــا بينــت أ كـ ثـر مــن مــرة تحتــاج إىل دراســة جديــة؛ ألن عالمــات االســتعجال
هــذه إشــارة عابــرة إىل رســالة العالمــة الدكتــور الزلـ ي
ف
ـأ� عليهــا ظاهــرة.
وعــدم التـ ي

الخاتمة
كثرة ولعل من أبرزها:
بعد تصفح رسالة أخطاء أصولية البن
السب� وقراءتها مرات عديدة ،أثناء كتابة هذا البحث جمع عندي نتائج ي
ي
ف
 )1أن منهــج النقــد ي� العلــوم اإلســالمية بحاجــة إىل اإلهتمــام بــه ،بعيــدا عــن التشــنجات والتعصــب؛ ألنــه كمــا هــو معلــوم لدينــا جميعــا كل إنســان
يؤخــذ منــه ويــرد إال الرســول الكريم(صــى هللا عليــه وســلم).
ف
ف
ف
ت
أدع
 )2يظهــر ي� الكتابــة تواضــع الدكتــور حيــث يقــول ي� البدايــة  »:أقــدم بعــض مالحظـ ي
ـا� المتواضعــة(،ص )204ي
و� موضــع آخــر قــال :وال ي
ف
الوصــول إىل مرتبــة التميـ ي فـر بـ ي ف
ـ� الصــواب والخطــأ ي� كالم كبــار العلمــاء ( .ص)203
ـاىل فيــه مــا فيــه ،فمــن ســمع لفظــة أخطــاء
 )3مــن األفضــل واألوىل أن يكــون عنــوان بحثــه :مالحظــات أو تحقيقــات أو اســتدراكات؛ ألن العنــوان الحـ ي
ش
سء آخــر كمــا عرفنــا لــم نجــد مــا اطلــق عليــه الدكتــور خطــأ إال
يتصــور أنــه سـ يـرى مجموعــة مــن األخطــاء الواضحــة البينــة بــال جــدال لكــن المحتــوى ي
ســبقه إليــه غـ يـره وقدمــوا لــه تفسـ يـر مناســب مقبــول.
ت
وه بحــد ذاتهــا ليســت كثـ يـرة؛ فلــم يفصــل فيهــا عمــدا حـ تـى ال يمــل القــارئ ،وأراد
 )4عــرض الدكتــور تعليقاتــه وتوضيحاتــه واعراضاتــه باختصــار ،ي
إيصــال رســالته بأقــرص كالم وعبــارة ممكنــة .
يتعروها خطأ بل أوردوها كمسائل خالفية.
كثرا من مالحظات الدكتور تطرق إليها العلماء ،ولم ب
 )5إن ي
 )6تقسيمه لألحكام بالنسبة ألدلتها إىل ثالثة(:ص ،)210هو ي ف
السب� ف ي� منع الموانع1999( ،م)(ص.)93-92
ع� كالم ابن
ي

التوصيات:

ف
ـى -رحمــه هللا -ألــف عـ شـ�ات الكتــب والبحــوث ،فمــن حقــه علينــا أن نتنــاول آثــاره بالتحقيــق والدراســة
كمــا نعــرف جميعــا أن الدكتــور مصطــ� الزلـ ي
ف ي� جميــع المجــاالت الـ ت يـى اشــتغل عليهــا الدكتــور ،وفــاء لجهــوده العلميــة.
ف
وأو� أحبـ ت يـى الطلبــة ي� الدراســات العليــا وال ســيما طلبــة
وعــى وجــه الخصــوص هــذه الرســالة بحاجــة إىل مراجعــة جديــة ودراســة مفصلــة
ي
الماجسـ يـتر أن يختاروهــا للدراســة ســواء كان ف ي� أصــول الفقــه ،أو علــم الــكالم والمنطــق.
يف
أجمع�.
نى الرحمة محمد وعى آله وصحبه
وصى هللا وسلم وبارك عى ب ي
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المصادر والمراجع:
ي ض
العالم�.
القرآن الكريم كام رب
كتب السنة النبوية ش
ال�يفة:
ف
فف
السجستا� ،طبعة دار الجنان يبروت.
أ� داود ،لسليمان بن األشعث
ي
.1أبو داود ،س� ب ي
ف
مصط� ديب البغا أستاذ الحديث وعلومه ف� كلية ش
ال�يعة  -جامعة دمشق.
.2ط1987 – 1407 ،3م ،تحقيق :د.
ي
ئ
ئ
النسا� ،أحمد بن شعيب ،أبو عبد الرحمن ،ف ف
.3
النسا� ،طبعة دار المعرفة يبروت .1994
س�
ي
ي
.4النسـ ئـا� ،أحمــد بــن شــعيب أبــو عبــد الرحمــن ،السـ ف ف
ـ� الكـ بـرى  ،دار الكتــب العلميــة – بـ يـروت ،ط 1411 ،1ـه– 1991م ،تحقيــق  :د.عبــد الغفــار
ي
ســليمان البنــداري  ,ســيد كــ�وي حســن
ت
الحس� مسلم بن الحجاج ،صحيح مسلم ،طبعة دار إحياء ت
يف
البا�.
.5
الراث
القشري ،أبو
ي
بي
العر� يبروت ،تحقيق محمد فؤاد عبد ي
.6الدارم ،ف ف
الدارم ،لعبد الرحمن بن الفضل بن بهرام ،طبعة دار الريان سنة 1407ـه.
س�
ي
ي
ف
ف
ف
ف
اقطى ،طبعة عالم الكتب يبروت.
.7
عى بن عمر  ،س� الدر ي
الدارقطى ،للحافظ ي
ي
ف
كثر  ،اليمامة – يبروت.
.8البخاري ،محمد بن إسماعيل أبو عبدهللا البخاري
الجع� ،الجامع الصحيح المخترص ،دار ابن ي
ي
وغ�هما:
مصادر األصولية والفقهية ي
ف
ـر� – بـ يـروت ،الطبعــة األوىل1404 ،ـه ،تحقيــق :د.
.1اآلمــدي ،عـ يـى بــن محمــد اآلمــدي أبــو الحســن ،اإلحــكام ي� أصــول األحــكام ،دار الكتــاب العـ ب ي
ســيد الجميـ يـى.
ف
ـب� ،رفــع الحاجــب عــن مختــرص عالــم الكتــب  -لبنــان  /بـ يـروت -
ـب� ،تــاج الديــن ب ي
أ� النــرص عبــد الوهــاب بــن عـ يـى بــن عبــد الـ ي
ـكا� السـ ي
.2ابــن السـ ي
 1999م  1419 -ـه الطبعــة  :األوىل.
األد� عند العرب ،دار الثقافة ،يبروت ،لبنان ،الطبعة الرابعة1404( ،ـه 1983 -م).
.3إحسان عباس الدكتور ،تاری ــخ النقد ب ي
.4ابن القاسم العبادي ،أحمد بن قاسم ،اآليات البينات ،دار الكتب العلمية ،يبروت لبنان ،ط2012( ،2م)
َ
ـ� أحمــد بــن فــارس بــن زَكر ّيــا ،مقاييــس اللغــة ،تحقيــق :عبــد َّ
.5ابــن فــارس ،أبــو الحسـ ي ف
الســالم محمــد هـ ُـارون ،اتحــاد الكتــاب العــرب ،الطبعــة 1423 :
ِ
ِ
ـه2002 ،م.
ف
ف
ا� أبــو العبــاس ،منهــاج الســنة النبويــة ي� نقــض كالم الشــيعة والقدريــة ،تحقيــق :د .محمــد رشــاد ســالم،
.6ابــن تيميــة ،أحمــد بــن عبــد الحليــم الحـر ي
مؤسســة قرطبــة ،ط،1،1406
الزهري ،دار ابن الجوزي ،الدمام ،1994 1414 ،ط. 1
الر ،جامع بيان العلم وفضله ،تحقيق :أبو األشبال
ي
.7ابن عبد ب
ـ� عــن رب العالمـ ي ف
.8ابــن قيــم الجوزيــة ،محمــد بــن أ� بكــر أيــوب الــزرع أبــو عبــد هللا ،إعــالم الموقعـ ي ف
ـ� ،دار الجيــل -بـ يـروت ،1973 ،تحقيــق :طــه
بي
ي
عبــد الــرءوف ســعد
.9ابن منظور ،أبو الفضل جمال الدين ممد بن مكرم ،لسان العرب ،ش
ن� أدب الحوزة قم -ايران  -1405ه 1363ق.
ف
ف
.10ابــن عــادل ،أبــو حفــص عمــر بــن عــى ابــن عــادل الدمشـ تـ� الحنبــى المتــو� بعــد ســنة  880ـه ،اللبــاب ي� علــوم الكتــاب1998( ،م) دار الكتــب
العلميــة ـ بـ يـروت
ت
ت
ـر� ،طبعــة جديــدة
ـ� ،البدايــة والنهايــة ،حققــه ودقــق اصولــه وعلــق حواشــيه عـ يـى شـ يـري ،دار إحيــاء الــراث العـ ب ي
.11ابــن كثـ يـر ،اســماعيل الدمشـ ي
محققــة الطبعــة االوىل  1408ه ـ 1988 .م
ف
ـدس أبــو محمــد ،روضةالناظــر وجنــة المناظــر ي� أصــول الفقــه :تحقيــق :د .عبــد العزيــز عبــد
.12ابــن قدامــة ،عبــد هللا بــن أحمــد بــن قدامــة المقـ ي
الرحمــن الســعيد ،جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية ،ط1399 ،2ـه.
.13أبــو هــالل العســكري ،معجــم الفــروق اللغويــة الحــاوي لكتــاب العســكري ،وجــزءا مــن كتــاب الســيد نــور الديــن الجزائــري تحقيــق مؤسســة النـ شـ�
ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت
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االســالم التابعــة لجماعــة المدرسـ ي ف
ـ� بالقــم ،الطبعــة :االوىل 1412 ،ـه.
ي
المحى ،تحقيق :عبدالحفيظ الجزائري ،ط ،1مكتبة الرشيد ،الرياض (2007م).
.14األنصاري ،زكريا ،حاشية عى
ي
أمر بادشاه ،محمد ي ف
تيسر التحرير ،دار الفكر.
أم�،
ي
 .15ي

.16البــرصي ،محمــد بــن عــى بــن الطيــب أبــو الحسـ ي ف
ـ� ،المعتمــد ف ي� أصــول الفقــه ،دار الكتــب العلميــة – بـ يـروت ،الطبعــة األوىل 1403 ،تحقيــق :
ي
خليــل الميــس .

.17البغدادي ،عبد القاهر بن طاهر بن محمد أبو منصور ،الفرق ي ف
ب� الفرق،دار اآلفاق الجديدة.
.18البلـ فـ� ،أبــو القاســم ،والقـ ف
تف
المعرلــة ،تحقيــق األســتاذ فــؤاد ســيد ،الــدار التونســية
ـا� عبــد الجبــار ،والحاكــم الجشــى ،فضــل االعـ ت فـرال وطبقــات
بوتنــس 1394هـ1974-م.
ف
فف
 .19ب ف
ش
ات�.
عى بن محمد
الردوي ،ي
ي
الحن� ،كر الوصول اىل معرفة األصول ،مطبعة جاويد بريس – كر ي
.20الجاحظ ،أبو عمرو بن بحر ،كتاب الحيوان ،تحقيق عبدالسالم ،ط.2
ف
ف
.21
الجويى ،عبد الملك بن يوسف ،اإلرشاد إىل قواطع األدلة ي� أصول االعتقاد ،تحقيق :أسعد تميم-ط1405-1ـه -مؤسسة الكتب الثقافية-
ي
يبروت.
.22الجوهــري ،ســماعيل بــن حمــاد الجوهــري ،الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة ،تحقيــق أحمــد عبــد الغفــور عطــار ،الطبعــة الرابعــة 1407
ه ـ  1987 -م
أ� زرعة ،الغيث الهامع ش�ح جمع الجوامع  ،تحقيق :محمد تامر حجازي ،دار الكتب العلمية ،يبروت لبنان ،ط2004( ،1م) .
.23الحافظ ،ب ي
ف
اإلسالم2011( ،م) .
العالى للفكر
الشاطى ،ط ،1المعهد
األصوىل دراسة ي� منهج النقد عند
.24الحسان شهيد ،نظرية النقد
ي
ي
بي
ي
أ� بكــر أحمــد بــن عـ يـى (ت ،)463تاريـ ـ ــخ بغــداد أو مدينــة الســالم  ،دراســة وتحقيــق مصطـ فـ� عبــد القــادر عطــا،
.25الخطيــب البغــدادي ،الحافــظ ب ي
دار الكتــب العلميــة بـ يـروت – لبنــان
ـرس ،القاســم بــن إبراهيــم  ،أصــول التوحيــد ضمــن كتــاب رســائل العــدل والتوحيــد ،تحقيــق :محمــد عمــارة ،ط ،2دار الـ شـ�وق ،القاهــرة،
.26الـ ي
(1988م).
ف
ف
ش
يف
.27
والثقا� ،صنعاء.
العلى
حس� ش�يف الدين ،مكتبة مركز بدر
الزمخ�ي ،المنهاج ي� أصول الدين ،تحقيق :عباس
ي
ي
ف
.28ال�حــان ،أ.د .محـ ي يـى هــالل ،أصــول البحــث وتحقيــق النصــوص ي� العلــوم االســالمية ،ط 2010، 1م ،مركــز البحــوث والدراســات ،الوقــف
السـ ف يـى.
ف
ف
كيال�.
.29
بروت ،1404 ،تحقيق :محمد سيدأ� بكر أحمد ،الملل والنحل دار المعرفة ي
ي
الشهرستا� ،محمد بن عبد الكريم بن ب ي
ي
ـ� ،حلوحلــو أحمــد بــن عبــد الرحمــن ،تحقيــق د.عبدالكريــم بــن عـ يـى النملــة ،الضيــاء الالمــع ش�ح جمــع الجوامــع ،ط ،2مكتبــة الرشــيد،
.30الظليـ ي
الريــاض(1999م)
ف
ش
عى عبدالقادر ،ط1959 ،2م.
.31كولدزيــهر ،العقيدة وال�يعة ي� االسالم ،ترجمة األساتذة :محمد يوسف ،ي
ئ
.32الفراهيدي ،خليل بن أحمد ،كتاب ي ف
األعلى للمطبوعات  ،يبروت 1988م .
ا� ،مؤسسة
الع� ،تحقيق :مهدي
المخزوم وإبراهيم السامر ي
ي
ي
ف
ـ� التشــبيه عــن هللا الواحــد الحميــد ،ضمــن رســائل العــدل والتوحيــد ،تحقيــق محمــد
.33القاســم بــن إبراهيــم الـ ي
ـرس ،كتــاب العــدل والتوحيــد ونـ ي
عمــارة ،ط ،2دار الـ شـ�وق ،القاهــرة(1988م)
 .34ف
القا� ،عبدالجبار  ،األصول الخمسة ،تحقيق :د .فيصل بدير عون ،الطبعة األوىل1998 ،م.
ي
 .35ف
المغى ف� أبواب التوحيد والعدل قوم نصه ابراهيم االبياري ،ش
ف
يف
حس� ،يبروت ،الطبعة الثانية .1977 ،
با�اف د طه
القا� ،عبدالجبار،
ي ي
ي
 .36ف
القا� عبد الجبار ،ش�ح األصول الخمسة ،تحقيق:د.عبدالكريم عثمان ،مكتبة وهبة ،القاهرة ،الطبعة األوىل1384ـه  1965م.
ي
.37تأويل مختلف الحديث ،عبدهللا بن مسلم بن قتيبة أبو محمد الدينوري ،الجيل -يبروت  ،1972 ،تحقيق :محمد زهري النجار .
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تف
المعرىل ،المخترص ف� أصول الدين ،رسائل العدل والتوحيد ،تحقيق :محمد عمارة ،ط ،2دار ش
ال�وق ،القاهرة1988( ،م)
.38عبد الجبار
ي
ي

ف
ـواىل خمســة آالف وتســعمائة مقــال
.39عبــد القــادر الخطيــب الحسـ يـى ،هــل أنــت شــيطان أخــرس ،موســوعة البحــوث والمقــاالت العلميــة ،حـ ي
وبحــث ،موقــع شــبكة مشــكاة اإلســالمية(.)http://www.almeshkat net
ف
الثقافية-بروت.
.40
الباقال� ،تمهيد األوائل وتلخيص الدالئل تحقيق:عماد الدين حيدر ،ط1414-3ـه -مؤسسة الكتب
ي
ي
ف
الفروزآبــادي أبــو إســحاق ،التبــرصة ي� أصــول الفقــه (1403ـه) .دار الفكــر – دمشــق ،الطبعــة األوىل ،
.41الشـ يـرازي ،إبراهيــم بــن عـ يـى بــن يوســف ي
1403ـه.
.42مجموعــة مــن المؤلفـ ي ف
ـ� ،إبراهيــم مصطـ فـ� ـ أحمــد الزيــات ،حامــد عبــد القــادرـ محمــد النجــار ،معجــم الوســيط ،دار الدعــوة تحقيــق  /مجمــع
اللغــة العربيــة.
البرصي(،تفسر الماوردى) النكت والعيون ،دار الكتب العلمية يبروت لبنان .
عى بن محمد بن حبيب
ي
.43الماوردي ،أبو الحسن ي
ـمر البخــاري ،دار
ـزر� ،الجامــع ألحــكام القــرآن ،تحقيــق :هشــام سـ ي
.44القرطـ ب يـى ،أبــو عبــد هللا محمــد بــن أحمــد بــن ب ي
أ� بكــر بــن فــرح األنصــاري الخـ ب ي
عالــم الكتــب ،الريــاض ،المملكــة العربيــة الســعودية ،الطبعــة1423 :ـه 2003 /م.
ف
ف
.45
العر�– يبروت ،الطبعة األوىل1405 ،ـه ،تحقيق  :إبراهيم األبياري التعريفات.
الجرجا� ،دار الكتاب
عى
ي
ي
بي
عى بن محمد بن ي
الجرجا� ،ي
ف
ـيوط ،أبــو الفضــل عبــد الرحمــن جــالل الديــن ،معجــم مقاليــد العلــوم ي� الحــدود والرســوم ،مكتبــة اآلداب -القاهــرة مــرص  1424 -ـه -
.46السـ
ي
 2004م ،الطبعــة  :األوىل.
ف
السيناو� ،حسن ابن الحاج ،األصل الجامع إليضاح الدرر المنظومة ف ي� سلك جمع الجوامع ،مطبعة النهضة نهج بان سعدون ،تونس.
.47
ي
.48المنــاوي ،محمــد عبــد الــرؤوف المنــاوي التوقيــف عــى مهمــات التعاريــف ،دار الفكــر المعــارص ,دار الفكــر -بـ يـروت ,دمشــق ،الطبعــة األوىل،
(1410ـه) ،تحقيــق  :د .محمــد رضــوان الدايــة.
المحى دار الكتب العلمية ،ط.1
.49العطار ،حسن بن محمد بن محمود ،حاشية العطار عى ش�ح الجالل
ي
ف ف
ـتص� ي� علــم األصــول ،دار الكتــب العلميــة – بـ يـروت ،الطبعــة األوىل1413 ،ـه ،تحقيــق  :محمــد
اىل ،محمــد بــن محمــد أبــو حامــد ،المسـ
.50الغـز ي
ف
ـا�.
عبــد الســالم عبــد الشـ ي
ف
ـى ،وزارة
.51الجصــاص ،أحمــد بــن عـ يـى ال ـرازي (370-305ـه) أصــول الفقــه المســى :الفصــول ي� األصــول ،تحقيــق :د.عجيــل جاســم النشـ ي
األوقــاف والشــئون اإلســالمية دولــة الكويــت ،الطبعــة  :األوىل1405 ،هــ1985م.
ف
ش
ـرس
المطلى(المتــو� 204 :ـه) ،الرســالة ،تحقيــق  :أحمــد شــاكر ،مكتبــه الحلـ ب يـى ،مــرص ،الطبعــة
بي
ـاف� ،أبــو عبــد هللا محمــد بــن إدريــس القـ ي
.52الشـ ي
 :األوىل1358 ،ـه1940/م
.53ابــن قتيبــة ،أبــو محمــد عبــد هللا بــن مســلم بــن قتيبــة الدينــوري(ت 276ـه)» تأويــل مختلــف الحديــث» تحقيــق محمــد زهــري النجــار  -دار
الجيــل -بـ يـروت.1972 – 1393 -
ـر�(ت  )954مختــرص خليــل ،مواهــب الجليــل لـ شـ�ح هـ ،تحقيــق زكريــا عمـ يـرات ،دار الكتــب العلميــة بـ يـروت
.54خليــل ،أبــو عبــد هللا محمــد المغـ ب ي
– لبنــان(ص.)13
.55الخطيب ،محمد عجاج ،أصول الحديث علومه ومصطلحه ،دار الفكر 1426 ،ـه 2006 ،م ،لبنان ،يبروت ،ط.1
الدكتــور فريــد األنصاري(،مفهــوم العالميــة ،مــن الكتــاب إىل الربانيــة» ،د .ت1430ـه) دار الســالمة للطباعــة والنـ شـ� ،سلســلة مــن القــرآن إىل
العم ـران  ،3ط2011 /2م.
ت
ف
اإلسالم ،ط2012 /1م .
العالى للفكر
صاد� ،منهاج تدريس الفقه» ،المعهد
مصط�
الدكتور
ي
ي
ي
ال�عيــة» ،سلســلة محـ ف
ـارصات بماسـ تـر تدريــس العلــوم ش
الدكتــور ســعيد حليــم ،عوائــق تدريــس العلــوم ش
ال�عيــة بالمدرســة العليــا لألســاتذة بفــاس
2014م.
ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
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