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أمهية العلوم املعاصرة وفوائدها يف فهم دراسات احلديث وعلومه
Importance of Modern Sciences and it Benefits in Understanding
Hadith and its Sciences
 1حممد أنور حممد غن
ABSTRACT:
The modern sciences and technology have important role in today’s life and
development of society. And it is a significant driver behind change, and sometimes
plays an important role in renovations in educational design and delivery. As all the
Sciences are contributory and linked to each other, so there is immense possibility to
use the modern sciences in the service of Hadith and its sciences. This research is to
elaborate the importance and benefits of modern sciences in understanding Hadith and
its sciences. And also give an Islamic perspective on the modern sciences.
Key Words: Modern Sciences, Hadith, Hadith sciences, Understanding Hadith
ير كّز هذا البحث عىل بيان أمهية العلوم املعاصرة يف فهم دراسات احلديث وعلومه ،وذلك لتسهيل فهم احلديث

ثم حتقيق دورها املنشود يف توجيه حياتنا الواقعية والفكرية ،وتذليل
فهما جيّدا وتفعيل السنّة النبويّة يف حياتنا املعاصرة ومن ّ

صعوبات علوم احلديث .وذلك من خالل بيان النكات التالية:

تعريف العلوم املعاصرة،موقف اإلسالم من العلوم املعاصرة وأمهية العلوم املعاصرة يف دراسة احلديث النبوي.

تعريف العلوم املعاصرة.

املراد بالعلوم املعاصرة العلوم التطبيقية الدنيوية احلديثة؛ كاللغة،الطب،اجلرب واهلندسة،الطبيعيات،الكيمياء،

العلوم االجتماعية،االقتصاديات ،اجلغرافية،علوم احلاسوب،وعلم إدارة األعمال ،وغري ذلك من العلوم احلديثة.

قسم اإلمام الغزايل العلوم إىل شرعيّة وغري شرعيّة
هذا وفق تقسيم اإلمام الغزايل ،وابن خلدون للعلوم؛ حيث ّ
فقال" :العلوم تنقسم إىل شرعيّة وغري شرعيّة ،وأعن با لشرعيّة ما استفيد من األنبياء صلوات اهلل عليهم وسالمه ،وال يرشد العقل

إليه مثل احلساب ،وال التجربة مثل الطب ،وال السماع مثل اللغة".

1

وقسمها ابن خلدون إىل عقلية ونقليّة؛ حيث قال" :اعلم أن العلوم اليت خيوض فيها البشر ويتداولوهنا يف األمصار
ّ

حتصيال وتعليما هي عىل صنفني صنف طبيعي لإلنسان يهتدي إليه بفكره وصنف نقلي يأخذه عمن وضعه.

واألول :هي العلوم احلِكميّة الفلسفية،وهي اليت ميكن أن يقف عليها اإلنسان بطبيعة فكره ،ويهتدي مبداركه

البشريّة إىل موضوعاهتا،ومسائلها،وأحناء براهينها ،ووجوه تعليمها،حىت يفقه نظره،وحيثه عىل الصواب من اخلطأ فيها من حيث هو

إنسان ذو فكر.والثاين :هي العلوم النقليّة الوضعيّة وهي كلها مستندة إىل اخلرب عن الواضع الشرعي وال جمال فيها للعقل.وأصل

هذه العلوم النقليّة كلها هي الشرعيات من الكتاب والسنة اليت هي مشروعة لنا من اهلل ورسوله وما يتعلق بذلك من العلوم اليت
16
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هتيئوها لإلفادة"2۔فاملراد بالعلوم املعاصرة أو العصرية هنا العلوم غري الشرعيّة ،العقليّة اليت تسىم أيضا بالعلوم الدنيويّة،
العصريّة ،احلديثة ،اجلديدة.
موقف اإلسالم من العلوم املعاصرة:

اّلل َّفأ َّ َّّّن
امليِّ ِ
امليِّ ِ
ب َّو َّّ
ت َّو ُ ح
اّلل َّفا ِل ُق ح
احل َّ ِّ
قال اهلل سبحانه وتعاىل" :إِ َّّ
ت ِم َّن ا ححلَّ ِّي َّذ ِل ُك ُم َّّ ُ
ن َّّ َّ
ُم ِر ُج ح َّ
الن َّوى ُ حخي ِر ُج ا ححل َّ َّّي ِم َّن ح َّ
اإلصب ِ
اح َّو َّج َّع َّل اللَّّيح َّل َّس َّك ًنا َّوا َّّ
وم
ِيم * َّو ُه َّو الَّّذِي َّج َّع َّل لَّ ُك ُم ُّ
ِك َّت حق ِدي ُر الح َّع ِزي ِز الح َّعل ِ
لش حم َّس َّوالح َّق َّم َّر ُح حس َّبا ًنا َّذ ل َّ
ج َّ
الن ُ
ون * َّفا ِل ُق ح ِ ح َّ
ُت حؤ َّف ُك َّ
ون * َّو ُه َّو الَّّذِي أ َّ حن َّشأ َّ ُك حم ِم حن َّن حف ٍس َّواح َِّد ٍة َّف ُم حس َّت َّق ٌّّر َّو ُم حس َّت حو َّد ٌّع قَّ حد
ح ِر قَّ حد َّف َّّصلحنَّا حاْلَّيَّ ِ
ل َِّت حه َّت ُدوا بِ َّها ِيف ُظل ُ َّم ِ
ات الح َّ ِّ
رب َّوالح َّب ح
ات ِل َّق حو ٍم يَّ حعل َّ ُم َّ

ات ك ُ ّ ِل َّش حي ٍء َّفأ َّ حخ َّر حجنَّا مِنح ُه َّخضِ ًرا ُُنح ِر ُج مِنح ُه َّح ًّبا ُم َّ ََّتا ك ًِبا
َّف َّّصلحنَّا حاْلَّيَّ ِ
ون * َّو ُه َّو الَّّذِي أ َّ حن َّز َّل ِم َّن َّّ
الس َّما ِء َّم ًاء َّفأ َّ حخ َّر حجنَّا بِ ِه َّن َّب َّ
ات ِل َّق حو ٍم يَّ حف َّق ُه َّ

ِم
ل
ات ِم حن أ َّ حع َّن ٍ ل َّ
ري ُم َّت َّشابِ ٍه ا حن ُظ ُروا إِ َّىل َّ ََّث ِر ِه إِ َّذا أ َّ ح ََّث َّر
ان َّدانِيَّ ٌّة َّو َّج َّّن ٍ
َّو ِم َّن َّّ
ان ُم حش َّت ِب ًها َّوغَّ ح َّ
ون َّوا ُّر َّّم َّ
اب َّوا ّزيح ُت َّ
النخح ِل حن َّطلحع َِّها ق حِن َّو ٌّ
)(3
ون".
ن ِيف َّذ ِل ُك حم َّْلَّيَّ ٍ
َّو يَّ حن ِع ِه إِ َّّ
ات ِل َّق حو ٍم يُ حؤم ُِن َّ
ب والنوى ،الليل والنهار،الشمس والقمروالنجوم،الرب ،البحرو
اْليات املذكورة تتحدث عن الكون كشق احلَّ ّ

ظلماهتما،خلق اإلنسان واملراحل اليت مي ّربهااإلنسان،إنزال املطر،والنبات من النخل وأعناب والزيتون والرمان.

يدل عىل أن العلم بتلك
ثم بني اهلل سبحانه وتعاىل أن فيها آيات وعرب ملن يعلم ويفقه ويؤمن .فهذا البيان وهذا السياق ّ
اْليات الكونية مطلوب ،ونافع ،فيه منافع للناس وميدح اهلل سبحانه وتعاىل العالم مبثل هذه اْليات الكونية.

ُم َّت ِل ًفا أَّلح َّواهنُ َّا َّو ِم َّن ا ِجل َّب ِال
الس َّما ِء َّم ًاء َّفأ َّ حخ َّر حج َّنا بِ ِه َّ ََّث َّر ٍ
ات ُ ح
اهلل أ َّ حن َّز َّل ِم َّن َّّ
وكذلك قال اهلل سبحانه وتعاىل" :أَّلَّ حم َّت َّر أ َّ َّّ
ن َّ
َّ
اهلل ِم حن ع َِّبا ِد ِه
ود * َّو ِم َّن َّّ
الن ِاس َّو َّّ
اب َّواأل َّ حن َّع ِام ُ ح
ُح ٌّر ُ ح
ُم َّتل ٌِّف أَّلح َّوا ُن ُه َّك َّذل َّ
ُج َّد ٌّد بِي ٌّض َّو ُ ح
يب ُس ٌّ
ِك إِ َّّ َّّنا َّ حخي ََّش َّ
ُم َّتل ٌِّف ألح َّواهنُ َّا َّو َّغ َّرابِ ُ
الد َّو ِّ
4
اهلل َّع ِزي ٌّز غَّ ُفو ٌّر ".
العلَّ َّم ُاء إِ َّّ
ن َّ
ُ
اْليتان تتحدثان عن اْليات الكونية كإنزال املطروالنبات وإخراج الثمار واختالف ألواهناوعن اجلبال وأنواعها

يدل عىل أن العلم
والناس
العل َّ َّم ُاء" .هذا السياق ّ
والدواب واألنعام واختالف ألونه.ثم قال ع ّز ّ
وجل" :إِ َّّ َّّنا َّخي ََّش َّ
اهلل ِمن ع َِّبا ِد ِه ُ
ّ

بهذه األشياء حممود ومطلوب ،وأن العلم بهذه األشياء له عالقة خبشية اهلل.

وقال النبيﷺ":طلب العلم فريضة عىل كل مسلم".5يف احلديث عموم ومنه ينشأ سؤال يف الذهن؛مااملراد بالعلم؟

وهل جيب كل العلوم عىل مجيع املسلمني؟.أحبث عن اجلواب وأ ّتضح موقف اإلسالم من العلوم العصرية من خالل موقف العلماء.

قال الشيخ الزرنوجي" :6إنه ال يفَتض عىل كل مسلم طلب كل علم ،وإّنا يفَتض عليه طلب علم احلال ،أي علم ما يقع له يف حاله

من الصالة ،والزكاة ،والصوم ،واحلج"7۔

وقال اإلمام الغزايل" :أراد بالعلم علم العمل الذي هو مشهور الوجوب عىل املسلمني ال غري". 8قال الشيخ ابن باز

رُحه اهلل":العلم يطلق عىل أشياء كثرية ،و لكن عند علماء اإلسالم املراد بالعلم هو :العلم الشرعي ،وهو املراد يف كتاب اهلل وسنّة
رسوله ﷺعند اإلطالق .وهو العلم باهلل وبأمسائه وصفاته ،والعلم حبقه عىل عباده ،ومبا شرعه هلم سبحانه وتعاىل".

9
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فتبني من هذا الكالم أن العلم يطلق عند العلماء املسلمني عىل العلم الشرعي فقط .وال شك أن العلم املراد يف
ّ

القرآن الكريم واحلديث النبوي هو العلم الشرعي ،والفضائل اليت وردت فيهما هي للعلم الشرعي فقط،لكن هذا ال يعن
أن العلوم الدنيوية غري حممودة كلها ،وال مطلوبة ،بل منها حممودة ومنها مذمومة؛ قال اإلمام الغزايل رُحه اهلل" :العلوم

اليت ليست بشرعية :تنقسم إىل ما هو حممود ،وإىل ما هو مذموم  ،وإىل ما هو مباح"10وقال اإلمام الذهبي" :احلكمة الرياضية فيها
حق من طبائع هندسيّة و حساب وحنو ذلك ،وفيها أباطيل وتنجيم وما أشبهه ،فباطلها يؤذي املرء يف دينه يضلله،وحقها صنعة

مما ال أجر فيه وال وزر".
وإتقان وحتر ير ّ

11

الشك أن املحمود من هذه العلوم مطلوب ،ملا سأل النبي علما نافعا واستعاذ من علم ال ينفع؛ فعن جابر بن عبد

هم ّإين أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم ال ينفع"12.وملا يَتتب بها مصاحل أمور
اهلل قال :مسعت رسول اهللﷺيقول" :الل ّ ّ

"وأَّع ُِّدوا َّ ُهل حم َّما حاس َّت َّط حع ُت حم ِم حن قُ َّّوةٍ"13وكل قوة
الدنيا ،واملنافع الدنيوية لألمة.وجيب عىل املسلمني إعدادالقوة لقوله سبحانه وتعاىلَّ :

يقصرون يف إعدادها فإهنم يأَثون،والعلوم النافعة من العلوم العصرية
يستطيع املسلمون إعدادها ثم يفرطون فيها،و ّ
واجبة عىل األمة بكل جوانبها ،ألن ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب ،وكل ما حتتاج إليه األمة املسلمة من العلوم ليحقق هلا
التفوق عىل عدوها ولتكون هلا القوة عىل غريها ،فهو فرض كفائي عليها.وكذلك قال النبي ﷺ" :املؤمن القوي خري وأحب إىل

اهلل من املؤمن الضعيف"14 .وكما يقال  :العقل السليم يف اجلسم السليم.والقوة هنا تشمل إىل مجيع صور القوة؛ من املاديّة ،البدنيّة،
العلميّة ،السياسيّة ،العسكريّة ،الزراعيّة ،الصناعيّة ،و غري ذلك .والقوة يف هذه املجاالت ال تأيت إال بالعلم واملعرفة بها.
يذم شيئا من هذه العلوم من حيث األصل؛ قال الشيخ صديق حسن خان القنوجي يف تقسيم العلوم إىل
واإلسالم لم ّ

الدينيّة وغري الدينيّة" :وهذا التفاوت بالنسبة إىل الغايات ،وإال فالعلم من حيث إنه علم فضيلة ال ُتنكر وال ُتذم .فالعلم بكل

شيء أوىل من جهله ،فإياك أن تكون من اجلاهلني"15.وقال أيضا ،هو واإلمام الشوكاين كذلك" :العلم بكل فن خري من اجلهل

به بكثري"16۔وهي من العلوم املباحة كالصناعات ال يثاب عليها وال يعاقب من حيث األصل؛ قال اإلمام الذهبي" :الصنائع
17
استخدامها .فقال
حسن
حسنت النيّ ُة و ُ
ُ
كالطب ،و احلساب ،واهلندسة ،ال يثاب عليها و ال يعاقب" ۔وقد يؤجر صاحبها إذا ُ

مما يُتق ّرب به إىل اهلل ،و ال من زا ِد املعاد بل هي
اإلمام الذهبي" :واحلكمة الطبيعية ال بأس بها ،لكنها ليست من علوم الدين ،و ال ّ

خريا كما رأينا مجاعة منهم ،وقد يُثاب الرجل عىل تعليمها
صنعة بال ثواب وال عقاب ،إذا كان صاحبها سليم االعتقاد ً
عادال ً

بالنية .إن شاء اهلل تعاىل"18۔وقال أيضا يف احلساب وشرع الديوان" :ومن ات ىق اهلل فيها وكتب لقضاة العدل ،وباشر األيتام

والصدقات ،ومال األوقاف واملدارس و لزم األمانة وات ىق فيه فهذا حممود ومأجور بنيته"19۔وجعلها اإلمام الغزايل من فرض
الكفاية للمسلمني؛ حيث قال" :فاملحمود ما يرتبط به مصاحل أمور الدنيا كالطب واحلساب .وذلك ينقسم إىل ما هو فرض كفاية ،

علم ال يُستغىن عنه يف قوام أمور الدنيا ،كالطب؛ إذ هو ضروري يف حاجة
وإىل ما هو فضيلة و ليس بفريضة؛ أما فرض الكفاية فهو ٌّ

بقاء األبدان .وكاحلساب؛ فإنه ضروري يف املعامالت وقسمة الوصايا واملواريث وغريمها .وهذه هي العلوم اليت لو خال البلد
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عمن يقوم بها حرج أهل البلد وإذا قام بها واحد ك ىف وسقط الفرض عن اْلخر ين".

20

يظهر من كالم اإلمام الذهبي وكالم اإلمام الغزايل يف الظاهر أن بينهما خالف وتعارض ،لكن األمر يف احلقيقة

ليس كذلك ،فلو ُحلنا نظر اإلمام الذهبي عىل العموم ،وأخذنا قول اإلمام الغزايل عند الضرورة  -كما هو ظاهر من قوله -فينتهي

يتضح موقفهما.
اخلالف ،و ّ

قال الشيخ ابن باز -رُحه اهلل" :أنواع الصناعات املباحة ،واستخراج املعادن ،والزراعة والفالحة وغري ذلك ،كلها أمور

أمور ا مباحة ،وقد تكون فرض كفاية يف بعض
مطلوبة ،ومع صالح النية تكون عبادة ،ومع خلوها من ذلك تكون ً
أهل هلا ،فهي أمور هلا شأهنا وهلا أحواهلا الداعية
زم بذلك من هو ٌّ
األحيان إذا دعت احلاجة إليها ،ووجب عىل ويل األمر أن يُل َّ
21

إليها ،وختتلف حبسب النية ،وحبسب احلاجة".

إذن يتبني مما سبق أن علماء اإلسالم يعتربون هذه العلوم من املباحات ،و ينظرون إليها بنظر العادات أو

الصناعاتُ ،تطلب ملصاحل الدنيا ،وأن القاعدة يف األمور املباحة أهنا تصري إىل عبادات بالنيّة احلسنة وتصري إىل مهلكات بالنيّة
الفاسدة .وإن كانت مباحة من حيث األصل.

وكل علم من هذه العلوم الدنيوية إذا احتاج إليه املسلمون ،وتوقف عليه مصاحلهم ،كالطب والزراعة والصناعة

خل
ج
ألن األعمال بالنيات ،وأن الثواب و العقاب مَت ّتبان
وحنوها ،داخل أيضا فيما يؤ ر عليها إذا أ ص متعلّمه النية هلل تعاىلّ .
ع
م
عم
خ
رئ ما نوى"
لكل ام ٍ
"إّنا األعمال بالنيّات و ّإّنا ّ
أن رسول اهلل قالّ :
ىل النيّة ،ملا أ رجه اإلمام البخاري ن حديث ُ َّ ر ّ ،

22

إن الشريعة اإلسالمية جامعة ملصاحل العباد يف املعاش واملعاد ،فما من خري إال وأمر اإلسالم به ،وما من شر إال وهنى

عنه .ولم مينع عن حتصيل العلوم الدنيوية ،بل حيث عىل تعلّمها ،مادامت نافعة لألمة والبشرية ،وما دام يبتىغ به وجه اهلل تعاىل.
فمن أراد أن يستخدم هذه العلوم كالوسائل اليت تعني عىل إدراك العلم الشرعي ،أو أراد به نف َّع األمة اإلسالمية ورفع شأهنا،

وتقوية شوكتها ،من خالل نقل املعارف والعلوم والتقنية النافعة إىل املسلمني ،وإغنائها عن الدول الغري املسلمة ،أو متكني
عدوهم يف املجال العسكري واالسَتاتيجي وغري ذلك فأرجو
املسلمني يف األرض وتيسري أمورهم ،أو تقويتهم وإظهارهم عىل ّ

أن يكون عمله هذا مما ينتفع به يف الدنيا واْلخرة لكونه من العلوم النافعة ينتفع بها الناس.

املتخصصني يف
وقديكون تعلّمهافرضاعىل الكفاية عىل املسلمني،حلاجتهم إىل األطباء واملهندسني واالقتصاديني،ولقلّة
ّ

هذه العلوم واملتمكنني منها .ألجل هذا ذكر اإلمام الغزايل الطب واحلساب ،وأصول الصناعات كالفالحة واحلياكة والسياسة،
احلجامة و اخلياطة يف فرض الكفاية عىل املسلمني23۔و قد ّنبه إىل ذلك كبار العلماء يف كل عصر فوضعوها يف مكاهنا املناسب و

أنزلوها مزنهلا الصحيح.

قال الدكتور يوسف القرضاوي" :وأما فرض الكفاية من العلم ،فهو كل ما حيتاج إليه املجتمع ،أو ما حتتاج إليه األمة يف

جمموعها ،من العلوم واملعارف الالزمة لبقائها وّنائها يف دينها ودنياها ،حبيث يكون لديها من اخلرباء واملتخصصني – عىل أعىل
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مستوى ،ويف كل املجاالت – العدد الكايف الذي يغنيها عن غريها من األمم .ومعىن هذا  :أن تصل األمة بعلمائها إىل االجتهاد يف
علوم الدين ،واالبتكار يف علوم الدنيا".

24

لكنه ال يفَتض عىل كل مسلم طلب كل علم ،كما ال ميكن
خالصة الكالم أن اإلسالم ّ
حيث عىل تعلّم العلم النافعّ ،

لفرد واحد أن يتمكّن من كل علم .وأن تعلّم العلوم العصريّة الدنيوية كالطب ،اهلندسة ،البناء ،الرياضيات ،الفيزياء،

الكيمياء ،التكنولوجيا ،امليكانيكا ،احلاسوب ،وغريها من العلوم املعاصرة مما تقوم عليه مصاحل األمة اإلسالمية ،مباحة من حيث
األصل ،ومنها ما هو مفيد ومطلوب ،وقد تصري إىل العبادات إذا أحسن متعلّمها النيّة ،وقصد بتعلّمها نفع األمة والبشرية وحتقيق

مصلحتها ،وقد يكون بعضها فرضا عىل الكفاية جيب أن يتخصص فيها بعض املسلمني إذا توقفت مصلحة األمة بتعلّمه.هذا

وقد اختلف العلماء املسلمون يف دراسة العلوم العصرية مع احلديث وعلومه .فمنهم من قال جبواز دراسة العلوم العصرية مع
دراسة العلوم الشرعية ،كما م ّر ،وقالوا :أ ّنه "ال جيوز الفصل أبدا بني هذه العلوم" .ومنهم من منع عن دراستهما معا حىت بعضهم

منعوا عن دراسة الفقه مع احلديث .وإليك بيان هذا فيما يلي:

الذين قالوا جبواز اجلمع بني العلوم العصرية والعلوم الشرعية ،منهم اإلمام احلسن بن مسعود اليوسي (املتویف سنة

1102هـ)  ،حيث قال" :إن العلوم مرتبط بعضها ببعض ،فمن لم يشارك فيها لم يكمل يف واحد منها"

25

واإلمام الشوكاين يقول" :ثم ال بأس عىل من رسخ قدمه يف العلوم الشرعيّة أن يأخذ بطرف من فنون هي من أعظم

مايصقل األفكار و يصفي القرائح و يزيد القلب سرورا والنفس انشراحا كالعلم:الرياضي،والطبيعي،واهلندسة،واهليئة،والطب"

26

وقال أيضا" :وباجلملة فالعلم لكل فن خري من اجلهل به بكثري ،والسيما من رشح نفسه للطبقة العلية واملزنلة الرفيعة .ودع عنك

ما تسمعه من التشنيعات ،فإهنا كما قدمنا لك شعبة من التقليد وأنت بعد العلم بأي علم من العلوم حاكم عليه مبا قد لديك من
العلم غري حمكوم عليك واخَت لنفسك ما حيلو ،و ليس خيَش عىل من قد ثبت قدمه يف علم الشرع من شيء ،وإّنا خيَش عىل من كان
غري ثابت القدم يف علوم الكتاب والسنة ،فإنه رمبا يتزلزل وختور قوته".

27

وقال كذلك أيضا" :وإين ألعجب من رجل يدعي اإلنصاف واملحبة للعلم وجيري عىل لسانه الطعن يف علم من العلوم ال

يدري به وال يعرفه وال يعرف موضوعه وال غايته وال فائدته وال يتصوره بوجه من الوجوه... ،ولقد وجدنا لكثري من العلوم اليت
ليست من علم الشرع نفعا عظيما وفائدة جليلة يف دفع املبطلني واملتعصبني وأهل الرأي البحت ومن ال اشتغال له بالدليل".

28

وقال صديق حسن خان القنوجي" :العلم بالعلوم الفلسفية ال ينايف علم الشرع ،بل يزيد املتشرع الذي قد رسخت قدمه يف علم
الشرع غبطة بعلم الشرع وحمبة له ،ألنه يعلم أنه ال سبيل للوقوف عىل ما حاول الفالسفة الوقوف عليه إال من جهة الشرع".

29

وقال أيضا" :ال يدع طالب العلم فنا من العلوم املحمودة وال نوعا من أنواعها إال و ينظر فيه نظرا يطلع به عىل مقصده وغايته ،ثم
إن ساعده العمر طلب التبحر فيه وإال اشتغل باألهم منه واستوفاه وتطرف من البقية .فإن العلوم متعاونة وبعضها مرتبط

ببعض .ويستفيد منه يف احلال االنفكاك عن عداوة ذلك العلم بسبب جهله".
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لكن كثريا من املحدثني كرهوا اجلمع بني احلديث وبني علوم أخرى ،وقالوا :أن "احلديث ال يقبل املزاُحة ،و أنه

علم يصعب و يستعصي عىل من قرن به غريه ،وال يقبل له عند طالبه ضرة ،كالليل والنهار والدنيا واْلخرة"؛ وعلم احلديث له

مصطلحات مستقلة ومنهج مستقل ال يشبهه علم من العلوم .ويتطلب هذا العلم اإلخالص كلية له .حىت كرهوا دراسة الفقه

ودراسة احلديث معا.منهم أبو إمساعيل اهلروي31حيث قال" :هذا الشأن شأن من ليس شأنه سوى هذا الشأن".32وقال

اخلطيب البغدادي يف علم احلديث" :إ ّنه علم ال يعلق إال مبن وقف نفسه عليه ،ولم يضم غريه من العلوم إليه" 33وقال" :م ّر الشافعي

بيوسف بن عمرو بن يزيد ،وهو يذكر شيئا من احلديث ،فقال :يا يوسف تريد أن حتفظ احلديث ،وحتفظ الفقه؟ هيهات". 34
وقال عمر ابن هارون" :من لم جيعل عمره كله يف طلب احلديث لم يكن صاحب حديث".

35

أقول إّنا املنع كان يف زمن احلفظ حىت ال خيتلط عليهم احلديث ،كما كان املنع عن كتابة احلديث وروايته يف أوائل

العصور خشية اختالط احلديث با لقرآن ،فكذلك األمر يف املنع عن االشتغال بعلوم أخرى لكي تتوفر عناية املسلمني

تم كتابة األحاديث ومجعها يف الدواوين،وجاءت املصنفات احلديثية ارتفع احلظر،
باحلديث أوالً خوفا من اندراس احلديثّ ،
وملا ّ
وأجاز املتأخر ين االشتغال بالعلوم األخرى مع احلديث كما م ّر.وكذلك ميكن ُحل قوهلم هذا عىل مرحلة التخصص بعد

والسنة النبويّة ال
حصول العلوم اْللية املساعدة .فا لتخصص يف كل العلوم حمال.وإال فالنصوص الشرعيّة من القرآن الكريم
ّ

يتم فهمها إال باستخدام العلوم اْللية .وأئمة املحدثني قد درسوا العلوم املساعدة املعينة يف فهم احلديث ثم تفرغوا إىل علم
ّ
احلديث.أمهية العلوم املعاصرة يف دراسة احلديث النبوي وفهمه وتطبيقه:ويأيت تفصيل هذا يف بيان النكات اخلمسة التالية:
أمهية العلوم املعاصرة يف دراسة احلديث النبوي.

أهداف توظيف العلوم املعاصرة يف دراسة احلديث النبوي.

فوائد توظيف العلوم املعاصرة يف دارسة احلديث النبوي.
خسائر اجلهل بالعلوم املعاصرة لدارس احلديث النبوي.

كيفية االستفادة من العلوم املعاصرة يف دراسة احلديث النبوي.

أمهية العلوم املعاصرة يف دراسة احلديث النبوي:

إن من العلوم ما هو مقصود بالذات ويسىم بالعلوم األصلية ،ومنها ما هو ليس مبقصود يف حد ذاته بل هو وسيلة ملا
ّ

هو مقصود بالذات .ويسىم هذا القسم من العلوم با لفرعية أو العلوم اْللية.

قال ابن خلدون" :اعلم أن العلوم املتعارفة بني أهل العمران عىل صنفني :علوم مقصودة بالذات ،كا لشرعيات

من التفسري واحلديث والفقه وعلم الكالم ،وكالطبيعيات واإلهليات من الفلسفة؛ وعلوم هي وسيلة آلية هلذه العلوم؛ كا لعربية،
واحلساب ،وغريمها للشرعيات ،وكاملنطق للفلسفة ،ورمبا كان آلة لعلم الكالم ،وألصول الفقه عىل طريقة املتأخر ين".

36

فالعلوم متعاونة يف ما بينها ،وبعضها مرتبط ببعض ،بل بعضها طرق إىل بعض .كما قال صديق حسن خان القنوجي:

21

أمهية العلوم املعاصرة و فوائدهایف فهم ۔۔

ئ-دربمس2021ء)
راحة القلوب/دلج،5امشرہ(2وجال ی

"من أراد أن يطلع عىل علم الفلسفة ،فإنه حيتاج إىل معرفة العلم الرياضي ،والعلم الطبيعي ،والعلم اإلهلي ،وهكذا

علم اهلندسة .فمن مجع هذه العلوم األربعة صار فيلسوفا".

37

يتم فهمها إال باستخدام العلوم اْللية .فمن يريد وينشد
النصوص الشرعيّة من القرآن الكريم
ّ
والسنة النبويّة ال ّ

والتفوق يف احلديث وعلومه ،فعليه االستفادة من العلوم املساعدة يف فهم احلديث النبوي .وكل علم مرتبط بعلم احلديث،
التميّز
ّ

ويساعد يف فهم احلديث أو متييز الصحيح من الضعيف،جيب توظيفه يف دراسة احلديث وعلومه.وكذلك كل علم أو مهارة ميكن أن

تنمي قدرات الدارسني العقلية - ،كما يرى ابن خلدون أن كل نوع من العلم والنظر يفيد العقل ،والكتابة تقوي النظر
العقلي،وأن احلساب يقوي قدرات العقل38.جيب االهتمام بهاواحلرص عىل هتيئتهاللدارسني يف إطاراملدارس الدينية ،كتعليم
احلاسوب يف عصرنا وغريها من آليات حديثة .كما ينبغي توظيف العلوم احلديثة ،والدراسات التجريبية ،ووسائل البحث

العلمي احلديث يف دراسة األحاديث ،وفهمها واالستفادة منها يف شروح احلديث النبوي ،واحلكم علي األحاديث ضمن القواعد

والسنة النبويّة شاملة لكل شؤون احلياة إذا جيب عىل طالب احلديث النبوي أن يكون يف معرفته نوع
املرعيّة يف احلديث.
ّ
من الشمولية من ناحية املهارات اليت يكتسبها خالل فَتة الطلب .فال بد أن يكون متحدث جيد ،منطقي جيد حيسن اختيار

السنة النبويّة الشريفة ،ومعرفة بواقع املجتمع من الناحية االجتماعية
السنة ،ولديه معرفة بأساسيات فهم ّ
األدلة من ّ
واالقتصاديّة والسياسيّة وغري ذلك من املهارات.وقد كان أسالفنا حيثون الطلبة عىل تعلم العلوم املساعدة اْللية؛ كالنحو،

واملنطق ،والفلسفة ،وغري ذلك ،لكي ال خيطئوا يف استدالل بالنصوص الشرعية واستنباط األحكام منها .فما من عالم من علمائنا

إال وقد درس علوم العربية واستفاد منها يف دراسته الشرعية.ونقل اإلمام القرطبي 39عن اإلمام أيب جعفر الطربي 40قال:مسعت

اجلرمي41يقول" :أنا منذ ثالثني سنة أفيت يف الفقه من كتاب سيبويه" وقال حممد بن يزيد املربد" :42وذلك أن أبا عمر اجلرمي
كان صاحب حديث؛ فلما علم كتاب سيبويه 43تفقه يف احلديث ،إذ كان كتاب سيبويه يتعلم منه النظر والتفسري ،ثم ينظر يف

جل  -يف كتابه ،وهي تفتح له أحكام القرآن فتحا".
السنن املأثورة الثابتة عن رسوله فبها يصل الطالب إىل مراد اهلل  -ع ّز و ّ

44

السنة مبا يتناسب مع عصرهم وبيئتهم واستطاعوا أن حيلوا قضاياهم
وكذلك جند يف مناهج املحدثني أهنم فهموا ّ

آنذاك ،واستفادوا من علوم ذاك العصر يف شروح احلديث النبوي ،يف بيان معانيه و مشكله ،ومعرفة ناسخه و منسوخه ،و
ُمتلفه ،و معانيه ،واستنباط األحكام منه ،وغري ذلك .كما جند أنه من كان أعرف بعلوم عصره ومتطلبات زمانه ،كان أقدر

والسنة النبوية تستنبط
للسنة النبويّة واستخالص املعاين واحلكم وتقديم احللول املناسبة لقضاياهم.هذا
ّ
عىل الفهم الصحيح ّ

السنة مبا يتناسب مع عصرهم وبيئتهم
منها األحكام الشرعيّة يف كل عصر وكل زمان ،وإذا كان
املتقدمون قد فهموا ّ
ّ
السنة يف ضوء مستجدات هذا العصر ومعارفه وعلومه،و
واستطاعوا أن حيلّوا قضاياهم آنذاك ،فكذلك جيب علينا أن نفهم ّ

يهتم بالدراسات احلديثية أن يفهموا السنّة النبويّة والقضايا املطروحة فيها فهما
يف ضوء أصوهلا وقواعدها .فينبغي ملن ّ

تضمنتها السنة النبوية،
سليما،وحيسنوا التعامل معها ،وأن ّ
يوظف العلوم العصرية املختلفة يف استخالص املعاين واحلكم اليت ّ
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فالسنة ليست مصدرا ألحكام العقيدة والعبادات فقط،بل هي منبع لكافة املعرفة اإلنسانية.ومن املعلوم أن املعارف
ّ
وتغري البيئات ،فما كان صاحلا باألمس قد ال يصلح اليوم ،وما
تتبدل
وتتغري مع تطور احلياة واختالف الزمان ّ
ّ
واملفاهيم قد ّ
السنة لعدم مراعاة الواقع وتغريات العصر ،واختيار
يصلح اليوم قد ال يكون صاحلا غدا ،وبسبب هذا قد يقع االحنراف يف فهم ّ

منهج خاطئ يف تزنيل السنة النبوية عىل الواقع .قال الدكتور يوسف القرضاوي" :ليس كل ما يصلح لشخص يصلح ْلخر ،و ليس كل
مايصلح لبيئة يصلح ألخرى،و ليس كل مايصلح لفئة أوجنس يصلح لغريها،و ليس كل مايصلح لزمن يصلح لسائراألزمنة والعصور"

45

وقال أيضا" :وما البد للمسلم منه يف دنياه  :خيتلف من بيئة ألخرى ،ومن عصر ْلخر .فقد يكون يف عصرنا ،من الضروري للتلميذ
يف املدارس االبتدائية اإللزامية أن يتعلم بعض مبادئا حلاسوب (الكومبيوتر) الذي غدا شيئا أساسيا يف حياة الناس".46ألجل

السنة النبويّة دائما تقتضي تصحيح املفاهيم ،وفق الضوابط الشرعيّة يف ظل املعارف العلمية احلديثة الصاحلة لشرعنا حىت
هذا ّ

السنة النبوية عىل الواقع املعاصر والتمكّن من احللول املناسبة للقضايا املعاصرة واملواجهة لتحديات العصر.
ميكن تزنيل ّ

قمته ،والدارس حيتاج إىل
املرحلة األخرية يف املدارس الدينية ما تسىم بدورة احلديث ،يبلغ فيها تدريس احلديث إىل ّ

قدر معقول من معرفة املسائل املعاصرة قبل وصوله إىل هذه املرحلة ،خاصة املسائل املتعلقة بالعلوم االجتماعية .مادام

الطالب لم يكن عارفا بالقضايا املعاصرة وخلفيتها الفكرية والثقافية بل حىت بلهجاهتا ،املرحلة التالية إذا لم تكن حماال
47

ستكون بالتأكيد صعبة.

أهداف استخدام العلوم املعاصرة يف دراسة احلديث النبوي:

من أهم أهداف استخدام العلوم املعاصرة يف دراسة وفهم احلديث النبوي ما يلي:

.1

معرفة واقع املسلمني اليوم يف شىت اجلوانب ،وتفاعل مع قضايا األمة اإلسالمية املعاصرة ،وفهم احلركات اهلدامة،

.2

تدريب الدارسني عىل استعمال أدوات االتصال واإلعالم املعلوماتية احلديثة ،ومبادئ اللغة اإلجنليزية يف األقسام

.3

توثيق الصلة بني املدارس الدينية واملؤسسات التعليمية ذات العالقة يف الداخل واخلارج ،وكذا بني املدارس وعلماء

وكيفية مواجهتها بالوسائل الشرعية.

ذات العالقة ،وإنشاء املؤسسات اإلعالمية وتطو يرها ،وتصحيح السياسة اإلعالمية وبراجمها.
املسلمني يف ُمتلف التخصصات واملجاالت اليت ختدم أهداف رسالة احلديث النبوي.

.4

االستفادة من وسائل االتصال واملعلومات لنشر العلوم الشرعية بواسطة األّناط احلديثة للتعليم ،كالتعليم املفتوح،

.5

االستفادة من تنوع اجتهادات املذاهب الفقهية اإلسالمية املعتربة يف حل مشكالت الفرد ،واملجتمع ،والدولة يف

.6

إقامة الروابط العلمية والثقافية باجلامعات واهليئات واملؤسسات العلمية يف العالم وتوثيقها خلدمة اإلسالم

والتعليم عن بعد وغريه.

البيئات املختلفة ،يف إطار احلرص عىل التمسك بالكتاب والسنة ،ومتاسك املجتمع ،ووحدة األمة.
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وحتقيق أهدافه.

املسامهة يف تلبية احتياجات البالد اإلسالمية اليت ختصص طائفة من أبنائها يف العلوم احلديثية.

.7

إعداد املتخصصني يف جماالت العلم واملعرفة املختلفة املزودين باملهارات املختلفة ملواكبة متطلبات التقدم

.8

والتطور التقن مما ميكنه ّن من اإلسهام يف بناء اقتصاد املعرفة.
ّ
معرفة سنن االختالف ،والتنوع بني الشعوب ،ومبادئ التعارف والتعاون ،والتعايش بني األمم ،ووجوب
.9
الدفاع عن دينهم وأوطاهنم ،ومناصرة احلق والعدل ،ويكتسبوا مهارات الدعوة إىل اهلل باحلكمة واملوعظة احلسنة واجلدال با ليت

هي أحسن ،يف ضوء كتاب اهلل وسنة رسوله.

ترسيخ الرؤية اإلسالمية الصحيحة النابعة من آفاق املعرفة اإلسالمية الشاملة وتصورها للكون واإلنسان

.10
واحلياة.
.11

أن يتعلم الطلبة أساسيات العلوم الكونية،ومواطن اإلعجاز العلم ي يف السنة النبوية،وميارسواحبوث اإلعجاز

العلمي؛ الستنباط ذخائره ،واإلفادة منه ،وتوظيفه لتقر ير حقائق اإلميان.

فوائد العلوم العصرية لدارس احلديث:

من فوائد اليت حيصل عليها طالب احلديث النبوي من دراسة العلوم احلديثة ما يأيت:

-

يدرك الطالب أمهية العلوم املعاصرة .يعرف مقاصدها ،و يعرف خريها من شرها.

يدرك مدى ارتباط علوم الشرعية بالعلوم العصرية .ويقف عىل موقف السنة النبوية حول قضايا املعاصرة .فهناك كثري

من القضايا املعاصرة مثل؛ ما ينبغي موقف فرد أن يكون يف دولة ما؟ وما هي األسس اليت ينبغي أن يبىن عليها حقوق فرد

ودولة؟ ما هو العقد االجتماعي ()Social Contract؟ وما موقف اإلسالم منه؟ ما هي قوى العرض والطلب ؟ وإىل مىت ميكن
أن يعتمد عليه يف االقتصاد؟ ما ينبغي أن يكون دور دولة يف ختليق الثروة وتقسيمها؟ القيمة الزمنيّة للنقود ( Time Value

أي حد موثوقة بها؟ أسئلة عديدة مثل هذه اليت ال يعرفها وخلفيتها طالب املدارس الدينية .عىل رغم أن
 )of Moneyإىل ّ
موضوعات كثرية مثل هذه عناوينها جديدة فقط إال أن تلك املباحث موجودة عند الفقهاء واملتكلمني القدماء .إن كان

الطالب عارفا بهذه األمور إىل حد ما فالكالم عىل هذه املباحث يف ضوء األحاديث النبوية يكون سهال هلم إىل حد كبري.

48

-

يتمكّن من الفهم الصحيح للحديث النبوي وتعيني املعىن املراد منه من خالل معرفة خلفية احلديث والسياق الذي قيل

-

السنة النبويّة املناسب عىل الواقع املعاصر.
ثم تزنيل ّ
يتمكّن من معرفة الواقع املعاصر وموقعه ومن ّ

-

رد عىل الشبهات الواردة احلديثة .قال
يفهم املسائل والفنت املعاصرة بالسهولة ،و يتمكّن من تقديم احلل املناسب هلا ،وال ّ

السنة.
فيه .ويدرك التمييز بني الثابت
واملتغري يف فهم ّ
ّ
-

يزيد الطالب إدراكا يف عدد من الفنون الشرعية والعلوم املساعدة وفق منهج علمي متكامل جيمع بني النظر والتطبيق.
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اإلمام الشوكاين" :ولقد وجدنا لكثري من العلوم اليت ليست من علم الشرع نفعا عظيما وفائدة جليلة يف دفع املبطلني واملتعصبني

وأهل الرأي البحت ومن ال اشتغال له بالدليل".

49

فنهم،
 التمكن وحصول القدرة عىل تفهيم الناس.إذا كان العالم املتشرع عاملا بالعلوم احلديثة فإنه جيري مع الناس يف ّويقدم هلم أمثلة
فيكرب يف عيوهنم  ،وخياطبهم بلهجاهتم ،ويستخدم مصطلحات العصر ،ويوضح هلم أدلة الشرع بأسلوب فاهمّ ،

توضيحية من تلك العلوم ،فيقنع قلوبهم ،ويفهمون رسالة احلديث النبوي.
-

يدرك أمهيّة السيّاق الزمن ،واملكاين ،واللغوي للحديث ،الذي يساعد يف فهم املتون من خالل معرفة حال الراوي

وقت مساعه للحديث.

وحاولت أن أعرف موفق العلماء يف املدارس الدينية حول فوائد العلوم املعاصرة لدارس احلديث فسألتهم ما

فائدة العلوم العصرية لدارس احلديث؟ فجاءت النتيجة كالتايل:

فتدل هذه الدراسة أن العلماء يف املدارس الدينية يف الغالب يعَتفون بأمهية العلوم املعاصرة ،إال ما شاء اهلل.

ألن اثنني وستون يف املائة  %62قالوا أهنا تفيد الطالب يف تفهيم موقفه النّاس ومخس وأربعون يف املائة  %45منهم

قالوا أهنا تفيد يف فهم القضايا والفنت املعاصرة وتقديم احللول املناسبة هلا.
خسائر اجلهل بالعلوم احلديثة لدارس احلديث:

مما خيسر طالب احلديث للجهل والبعد عن العلوم العصرية ما يلي:

❖ اجلهل بعلم ما يسبب يف عداوة ذلك العلم ،وأهله:

فإن بعض الناس يكرهون بعض العلوم بسبب اجلهل بها وعدم املعرفة مبقاصدها .قال اإلمام الشوكاين ،والشيخ

القنوجي" :وقد رأينا كثريا ممن عاصرنا ورأيناه يشتغل بالعلم وينصف يف مسائل الشرع ويقتدي بالدليل فإذا مسع مسألة من فن من
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الفنون اليت ال يعرفها كعلم املنطق والكالم واهليئة وحنو ذلك ،نفر منه طبعه ون ّفر عنه غريه ،وهو ال يدري ما تلك املسألة

وال يعقلها قط وال يفهم شيئا منها"50.وقال الشوكاين أيضا" :العالم الذي ال يعرف ما يقولون فغاية ما جيري بينه وبينهم خصام

 /وسباب ومشامتة ،هو يرميهم باالشتغال بالعلوم الكفرية وال يدري ما هي تلك العلوم ،وهم يرمونه بالبالدة وعدم الفهم

51
لم
واجلهل بعلم العقل وال يدرون ما لديه من علم الشرع" .وقال الشيخ القنوجي" :إن الناس أعداء ما جهلوا .قال تعاىل َّ :وإِ َّذ َّ
52
ِيم".
يَّ َّ
ون َّه َّذا إِ ٌّ
فك َّقد ٌّ
هت ُدوا بِ ِه َّف َّسيَّ ُقولُ َّ
السنة النبويّة:.
❖ الصعوبة يف إفهام وتفهيم وتبليغ رسالة ّ

اللغة وأسلوب البيان هلا أمهية يف تبليغ رسالة احلديث النبوي العمليّة واألخالقيّة .واحلقيقة أن طالب املدارس

ويتعود عليها الطالب يف مدة َثانية
الدينية ضعفاء يف تلك اللهجات واللغات اليت يفهمها عامة الناس .اللغة اليت يتعلّمها
ّ

تعودت عىل مساع إىل خطب معينة .ما عدا
سنوات ال يفهمها إال الناس املَتابطني بالعلماء ملدة طويلة أو الفئة املحدودة اليت ّ
هؤالء يصعب اإلبالغ إليهم عن طر يق لغاهتم وهلجاهتم .هذه املشكلة ال خيتص باحلديث فقط بل يتعلق بالدين بكامله .وهذا

موضوع قابل للبحث والتمحيص.

ترمجة الكتاب املقرر إىل اللغة األردية أو لغة حملية تعترب جزء مهم للعملية التعليمية يف املدارس الدينية .لكن يف

احلقيقة هي لغة منفردة ال توجد إال يف احلرم املدرسي.الكتب احلديثية اليت تدرس يف املرحلة الثانوية وما بعده إىل مشكوة
يهتم فيها با لَتمجة أكثر.لكن هذه الَتمجة ال ميكن لعامة الناس أن يفهم مفهوم احلديث ورسالته من هذه الَتمجة
املصابيح ّ

فقط.والطالب يتعود عىل هذه الَتمجة يف أيام دراسته.وعندما يدرس يف عامة الناس فيضطر إىل استعمال هذه اللغة وهو ال يعرف

أنه يتكلم أو يستعمل لغة أجنبية .ألجل هذا ينبغي ملدرسي احلديث وأرباب املدارس أن ير كز عىل هذا اجلانب ويهتم بتأهيل
الطالب لتبليغ رسالة احلديث إىل عامة الناس بلسان قومه.للعثور عىل هذا اهلدف قبل تربية الطالب ينبغي االهتمام بالندوات

املنظمة ملدرسي احلديث .املدرسون الذين تعودوا عىل هذا املنهج يصعب عليهم تغيري منهجهم لكن
و الدورات التدريبيّة ّ

الشباب من املدرسني سوف يفوز هذه اجلهود يف حقهم وفيهم أهليّة التعلّم واالستنباط أكثر ويب ىق أثر الَتبية فيهم متأخرا.
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❖

الصعوبة يف الرد عىل الشبهات الواردة عىل احلديث من قبل املختصني يف العلوم العصرية:ألهنم يستعملون مصطلحات

العلوم العصرية وطالب احلديث ال يعرف كيف يرد عىل الشبهات اليت تثار حول بعض األحاديث ،بسبب تصرفه عن االهتمام

بالعلوم املساعدة لفهم النصوص النبوية.
❖

يُنظر إليهم بدونية يف املجتمع:

العالم املتشرع الذي ليس عنده معرفة بالعلوم العصرية ينظر إليه بدونية يف املجتمع ،ألنه من لم يقدر عىل شيء من

هذه العلوم فال يعتربونه من أهل العلم،وإن كان باملحل العايل من العلوم الشرعية.فحينئذ اليبالون مبقاله بل يسخرون
وأما إذا كان متعدد القدرات نظر إليه
منه .و ليس هذا انتقاصا من قدر العلم الشرعي ،بل لعدم قدرته عىل العلوم العصريةّ .
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املجتمع باحَتام وتقدير.

كيفية استخدام العلوم املعاصرة يف دراسة احلديث وعلومه:

ضل عن الصراط املستقيم .لكن هذا ال
السنة ودراستها واحد ،وهو منهج السلف الصاحل ،ومن زاغ عنه فقد ّ
منهج فهم ّ

م
لعص
السنة مقصور عىل املحدث أو الفقيه دون
أن هدي ّ
يعن أن االستفادة ن العلوم ا ريّة ال جيوز أو غري مفيد فيه ،أو ّ

السنة مع إخالص النية هدي ًا يدله يف جماله عىل ما فيه خري
الطبيب واملفكر وعالم االجتماع والسياسي ،بل كلهم سيجد يف ّ
البشرية ،من خالل عمله الذي ينشد به خدمة األمة.وميكن توظيف العلوم املعاصرة يف خدمة احلديث وعلومه يف عدة جماالت،

ال ميكن حصرها هنا .وأقدم بعض األمثلة لتوظيف العلوم العصرية يف خدمة السنة النبوية ،منها:
➢

توظيف العلوم العصرية يف شرح احلديث النبوي وبيانه .لكي يسهل فهم السنة النبوية ملن رسخ يف العلوم العصرية.

كشرح حديث عبد اهلل بن مسعود  يف كيفية خلق آدمي يف بطن أمه؛ "إن أحدكم جيمع خلقه يف بطن أمه أربعني يوما ،ثم يكون

علقة مثل ذلك ،ثم يكون مضغة مثل ذلك ،ثم يرسل امللك ،فينفخ فيه الروح ،ويؤمر بأربع كلمات ،بكتب رزقه ،وأجله،

وعمله ،وشقي ،أو سعيد."...

54

فليذكر يف شرح احلديث ما وصل إليها علماء الطب احلديث من معرفة مراحل تطور خلق اإلنسان يف رحم األم.

➢

االستفادة من علم اجلغرافية يف معرفة املواضع اليت ذكرت يف األحاديث النبوية .قد جاء يف األحاديث النبوية أمساء

بعض األما كن والدول اليت ال وجود هلا يف العالم احلاضر ،وعندما يقرأ الطالب تلك األحاديث فيظنها قصصا خيالية .مثل حديث

صحيح البخاري عن عائشة أن"أم سلمة ذكرت لرسول اهللﷺكنيسة رأهتا بأرض احلبشة يقال هلا مارية" ...احلديث55۔

فليس هناك دولة يف العالم امسها حبشة .فلو بني املدرس أن احلبشة امسها احلايل مجهورية إثيوبيا الفدرالية الدميقراطية

وبني من خالل خريطة جغرافية وبني للطالب أهنا تقع يف القارة األفريقية وتقع يف مشاهلا أريَتيا ،ويف الشمال الغريب السودان
ويف املشرق جيبويت ،والصومال ،ويف الغرب جنوب السودان ،ويف اجلنوب الغريب كينيا ،وهكذا .فيدرك الدارس من خالل هذا
األسلوب أن األحاديث مثل هذه ليست خيالية ،بل هلا واقع تطبيقي ،وأهنا تتكلّم عن هذا العالم.

➢

صحة السنّة النبويّة،وزعزعة ث ّقة املسلمني
االستفادة منهايف الدفاع عن السنة النبوية،والردعىل من مهه التشكيك يف َّّ

رد
بها.ألن املشككني يف الغالب متخصصون يف العلوم العصريّة .فالبد من استخدام العلوم العصرية يف فهم شبهاهتم ،ثم ال ّ
عليهم وإقناعهم بأسلوبهم وغري ذلك.

امللخص:

o

ميكن استخدام العلوم املعاصرة يف فهم دراسات احلديث النبوي وعلومه ،وحل الصعوبات يف حتصيله ،وتوضيح

مرامه ،وتسهيل فهمه.
o

قسم اإلمام الغزايل العلوم إىل الشرعية وغري الشرعية ،والشيخ صديق حسن خان إىل الدينية وغري الدينية بالنسبة
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إىل الغاية .وقسمها ابن خلدون إىل العقلية والنقلية بالنسبة االكتساب والوصول إليها.
o
o
o

العلم خبلق اهلل واْليات الكونية مطلوب شرعي ،وهو من العلوم النافعة ،وله عالقة خبشية اهلل.

الفضائل الواردة يف القرآن الكريم واْلحاديث النبوية هي للعلم الشرعي فقط.

من العلوم العقلية ما هو حممود ومنها ما هو مذموم ،والعلم بكل شيء خري من اجلهل به.

o

كل ما حتتاج إليه األمة املسلمة من العلوم ليحقق هلا التفوق عىل عدوها ولتكون هلا القوة عىل غريهاو فهو فرض

o

حيث عىل تعلّم العلوم النافعة ولكنه ال يفَتض عىل كل مسلم طلب كل علم.
اإلسالم ّ

كفائي عليها.
o
o
o

قد اختلف العلماء املسلمون يف اجلمع بني العلوم الدنيوية وعلم احلديث النبوي ،ولكل وجهة هو موليها.
العلوم متعاونة يف ما بينها وبعضها مرتبط ببعض وطرق الوصول إىل بعض أخرى.

كل علم مرتبط بعلم احلديث النبوي ويساعد يف فهمه أو متييز الصحيح من الضعيف جيب توظيفه يف دراسة احلديث

النبوي وعلومه.
o

أنه من كان أعرف بعلوم عصره ومتطلبات زمانه كان أقدر عىل الفهم الصحيح للسنة النبوية واستخالص املعاين

واحلكم منها.

اهلوامش واإلحاالت

1الغزاىل،حممد بن حممد أبو حامد،احياء علوم الدين،دار املعرفة،بريوت،ج،1ص16

2احلضرمي،عبد الرُحن بن حممد بن خلدون ،مقدمة ابن خلدون،دار القلم،بريوت،الطبعة اخلامسة 1984م،ص435
3األنعام99-95 :6

4سورة الفاطر28:27

5سنن ابن ماجه ،باب فضل العلماء واحلث عىل طلب العلم( ،ح .)224وأخرجه الطرباين يف املعجم األوسط عن أنس وعلي وابن عباس ،وأيب سعيد اخلدري

 .وأبو يعىل والبزار عن أنس  بسند ضعيف ،قال البزار بعد أن يرويه" :هذا كذب ليس له أصل عن ثابت عن أنس ،فأما ما يذكر عن النبي أنه قال طلب
العلم فريضة عىل كلم مسلم فقد روى عن أنس من غري وجه ،وكل ما يروى فيها عن أنس فغري صحيح .وقال أُحد الكناين" :هذا إسناد ضعيف لضعف حفص بن

سليمان" .مصباح الزجاجة :باب فضل العلماء واحلث عىل طلب العلم ،ج،1ص30

 6هو الشيخ برهان الدين عبود بن أُحد باعباد الزرنوجي ،من أهل القرن السادس للهجرة ،ومن تلميذ صاحب اهلداية علي بن أيب بكر املرغيناين.

(اكتفاء القنوع :ص ،190ألدورد فنديك ،دار صادر بريوت 1896 ،م).
7تعليم املتعلم طر يق التعلم للزرنوجي.ص3
 -8إحياء علوم الدين ،ج،1ص16

9جمموع فتاوى للشيخ عبد العزيز ابن باز .دار القاسم للنشر با لرياض.ج،2ص302
10إحياء علوم الدين ،ج،1ص16
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11زغل العلم  ،طبعة مكتبة الصحوة اإلسالمية  -حتقيق حممد بن ناصر العجمي )1404 .هـ.ص45

12
جل وعال -العلم النافع( ،ح .)82ومسلم جزءا منه يف حديث طويل يف الصحيح:
صحيح ابن حبان  ،كتاب العلم  ،ذكر ما جيب عىل املرء أن يسأل اهلل ّ -

كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ،باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل( ،ح .)2722وابن ماجه يف السنن مبعناه :كتاب الدعاء ،باب ما
تعوذ منه رسول اهلل ﷺ( ،ح .)3843هذا إسناد صحيح رجاله ثقات( .مصباح الزجاجة .)140/4 :وكذلك ابن أيب شيبة يف مصنفه :كتاب احلديث

با لكراريس ،باب يف الرجل يقيد غالمه( ،ح ،)26712وكتاب الدعاء( ،ح .)29122وكتاب الزهد ،ما ذكر عن نبينا ( ،ح .)34358والطرباين يف املعجم
األوسط ،عن عائشة (ح .)7139وعن جابر .)9050(،قال اهليثمي :وإسناده حسن( .جممع الزوائد.)182/10 :
13سورة األنفال  ،اْلية.60 :

14أخرجه مسلم يف الصحيح ،مطوال :كتاب القدر( ،باب يف األمر بالقوة وترك العجز واالستعانة باهلل وتفو يض املقادير هلل ،ح .)2664وابن حبان يف
صحيحه ،باب ما يكره من الكالم وما ال يكره ،ذكر الزجر عن أن يستعمل املرء يف أسبابه اللو دون النقياد حبكم اهلل جل وعال فيه( ،ح ،)5721وذكر

اخلرب املدحض قول من زعم أن خرب بن عجالن منقطع لم يسمعه من األعرج( ،ح .)5722والنسائي يف الكربى ،كتاب عمل اليوم والليلة ،باب ما يقوم

إذا غلبه أمر(،ح .)10461-10457وابن ماجه يف السنن :كتاب الزهد ،باب التوكل واليقني(،ح .)4168وأُحد يف مسنده عن أيب هر يرة كغريه(،ح،8777
.)8815

15أجبد العلوم ،ج،1ص61

16املصدر السابق( -ج،1ص .)372وأدب الطلب ،ص207

 17زغل العلم  ،طبعة مكتبة الصحوة اإلسالمية  -حتقيق حممد بن ناصر العجمي.ص39۔40
18املصدر السابق (ص.)45
19زغل العلم ،ص49 ،48

20إحياء علوم الدين،ج،1ص16

21جمموع الفتاوى  ،للشيخ عبد العزيز بن باز رُحه اهلل .دار القاسم للنشر با لرياض.ج،2ص314

22صحيح البخاري ،باب كيف كان بدء الوحي إىل رسول اهلل ﷺ ( ،ح .)1وابن حبان يف صحيحه ،كتاب الرب واإلحسان ،باب اإلخالص وأعمال

السر(،ح ،)288وكتاب السري ،باب اهلجرة ،ذكر البيان بأن كل من هاجر إىل املصط ىف ﷺ ومن قصده نوال شيء من هذه الفانية الزائلة كانت هجرته

إىل ما هاجر( ،ح .)4868وأبو داود يف السنن :كتاب الطالق تفر يع أبواب الطالق ،باب فيما عن به الطالق والنيات( ،ح .)2201وابن ماجه يف السنن:

كتاب الزهد ،باب النية(،ح.)4227

 -23انظر :إحياء علوم الدين ،ج،1ص16

 -24السنة مصدر املعرفة واحلضارة ،ص213

25القانون يف أحكام العلم وأحكام العالم وأحكام املتعلم( .ص  .)428تأليف اإلمام أيب املواهب احلسن بن مسعود اليوسي املتویف سنة 1102هـ .حتقيق
وشرح وتعليق وفهرسة وتقديم ُحيد ُحاين األستاذ بكلية اْلداب والعلوم اإلنسانية جامعة احلسن الثاين عني الشق .مطبعة شالة الرباط .الطبعة األوىل،

1419هـ1998 -م.

-)26أجبد العلوم ، -ج،1ص /372أدب الطلب ،ص207
27املرجع نفسه.

28املرجع السابق ،ج،1ص /373أدب الطالب ،ص208
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29املرجع السابق ،ج،1ص378
-30أجبد العلوم ،ج،1ص125

31هو شيخ اإلسالم أبو إمساعيل عبد اهلل بن حممد بن مت األنصاري األصبهاين اهلروي ،كان إماما حافظا بارعا يف اللغة أمام وقته ،تويف سنة 481هـ.
32الرسالة املستطرفة ،ص221

-33اجلا مع ألخالق الراوي وآداب السا مع،ج،2ص173
-34املرجع السابق.

35انظر اجلواهر والدرر ،ج،1ص80

36مقدمة ابن خلدون (ج،2ص )351الفصل التاسع والثالثون:يف أن العلوم اْللية ال تو َّّس ُع فيها األنظار وال تف ّرع املسائل .وأجبد العلوم ()122/1
37أجبد العلوم ،-ج،1ص378

 38مقدمة ابن خلدون ( .)136/2الفصل الثالث والثالثون  :يف أن الصنائع تكسب صاحبها عقال وخصوصا الكتابة واحلساب .ج،1ص479
39قد م ّرت ترمجته يف التمهيد ،ص1

40هو اإلمام املفسر أبو جعفر حممد بن جر ير بن يزيد بن خالد الطربي ،املتویف سنة 310هـ(.تذكرة احلفاظ ،710/2:ت)728

 -41هو صاحل بن إسحاق أبو عمر اجلرمي موىل جلرم بن زبان وجرم من قبائل اليمن ،املتویف سنة225 ،هـ( .معجم األدباء ،418/3 :ت.)481

42حممد بن يزيد بن عبد األكرب بن عمرو بن حسان ويقال بن احلارث بن مالك الثمايل أبو العباس املربد البصري اللغوي ،املتویف سنة 285هـ( .لسان

امليزان ،430/5 :ت.)1406

43هو اإلمام أبو بِشر عمرو بن عثمان بن قنرب املعروف بسيبويه ،املتویف سنة 180هـ .له كتاب يف قواعد اللغة العربية اشتهر بـ"كتاب سيبويه" طبع يف

مكتبة اخلاجني بالقاهرة طبعة ثالثة 1408هـ.

44تفسري القرطبي ،املقدمة  ،باب ما ينبغي لصاحب القرآن ان يأخذ نفسه به وال يغفل عنه.ج،1ص21۔22
45السنة مصدر للمعرفة واحلضارة  ،د .العالمة يوسف القرضاوي ،ص135
46السنة مصدر للمعرفة واحلضارة ،ص212

47انظر :جملة الشريعة مايو  /يونيو ، 2009ص56
 -48ايضا

49أدب الطلب (ص .)208أجبد العلوم ،ج،1ص373
50أدب الطلب ،ص208
51أدب الطلب ،ص209

52أجبد العلوم ،ج،1ص125

53انظر :جملة الشريعة مايو  /يونيو ، 2009ص59۔60

54أخرجه البخاري يف الصحيح :كتاب بدء اخللق ،باب ذكر املالئكة( ،ح .)3036ومسلم يف الصحيح :كتاب القدر( ،باب كيفية اخللق اْلدمي يف بطن أمه
وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته ،ح  .)2643والَت مذي يف جامعه :كتاب القدر ،باب ما جاء أن األعمال باخلواتيم(،ح.)2137

55أخرجه البخاري يف الصحيح :كتاب الصالة( ،باب الصالة يف البيعة -ح .)424وابن أيب شيبة مثله يف مصنفه :كتاب الصلوات ،باب يف الصالة عند قرب النبي
ﷺ وإتيانه( ،ح.)7548
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