
 مصطلح الحدیث
 الحدیث علم آراء الغزالي واآلمدي والرازي في

 
الي واآلمدي والرازي في �تب مصطلح الحدیث فما عالقة هؤالء �علم نقل أقوال الغز : تُ السؤال

 الحدیث؟

واعترفوا  ،هؤالء أعني الغزالي والرازي واآلمدي من أ�عد الناس عن الحدیث وعلم الحدیث :الجواب
فعلى سبیل المثال  ،ومصنفاتهم تشهد بذلك ،�ضاعتهم في الحدیث مزجاةأن �على أنفسهم 

إن �ضاعته  :قالفوصرح  ،للغزالي مشحون �األحادیث الضعیفة والواهیة والموضوعة )اإلحیاء(
�جمع من األحادیث  ،و�ذلك الرازي حاطب لیل ،وهو أعرف من غیره بنفسه ،في الحدیث مزجاة

واآلمدي  ،التصحیح والتضعیف�اب ولیست له ید في  ،ذلكالصحیح والضعیف والموضوع وغیر 
على �ل حال هم لهم جهودهم وعلومهم في أصول الفقه وغیره  ،أشدُّ منهما في البعد عن السنة

وذ�ر الرازي في  ،و�دل على ذلك مصنفاتهم ،امن العلوم لكن �ضاعتهم في هذا العلم قلیلة جد� 
أن امرأًة شر�ت الخمر وزنت وجاءت بولد فقتلته ثم جاءت  :تفسیر سورة العصر حدیًثا موضوًعا

 أنك تر�تِ  لكن ظننتُ « :فقال لها -علیه الصالة والسالم-تصیح في أسواق المدینة تبحث عنه 
لوسي عنه نقله األ -ي یهمناذوهذا ال-لوسي عنه هذا ذ�ره الرازي ونقله األ ،»صالة العصر

طلق في �تب الشافعیة وحتى في �تب األصول ینصرف إذا ُأواإلمام  ،)د بذ�ره اإلمامتفرَّ ( :وقال
 قدح وهذا )،لعمري إمام في معرفة ما ال �عرفه أهل الحدیثهو و ( :لوسيثم قال األ ،إلى الرازي 
 ،شبه الذم�ما �ُ  المدحُ  :عند أهل العلم، و مما یدل على أنه لیست له ید في علم الحدیثبال شك، 

ومباحث السنة موجودة في  ،وعلى �ل حال أقوالهم موجودة ،وهذا منه ،شبه المدحوالذم �ما �ُ 
فاألصول  ،وهي قسم �بیر من أقسام األصول �المباحث المتعلقة �الكتاب ،كتب األصول

بحث عند األصولیین �لهم �ما في ذلك مباحث تُ  ،والقیاس ،واإلجماع ،والسنة ،الكتاب :األر�عة
قد  ،بحث في مصطلح الحدیث وعلوم الحدیثالمباحث وما یُ  تقارب �بیر بین هذه َثمَّ و  ،السنة

والخطیب أهل الحدیث �ابن الصالح من ن المصنِّفین في مصطلح الحدیث وهم إ :�قول قائل
واألصولیون تأثروا �علم الكالم وانتقل تأثرهم إلى  ،ن جاء �عدهم یذ�رون أقوال األصولیینومَ قبله 

ف �تب نظَّ ولذا ینادي �عض الغیور�ن على السنة أن تُ  ،إلى علوم الحدیث مَّ ومن ثَ  ،أصول الفقه
والمسألة تحتاج إلى شيء من  ،المصطلح عن أقوال هؤالء الذین لیس لهم عالقة �علم الحدیث

وهذا �الفعل لیست لهم �ه أدنى  ،له على النقلفمن علوم الحدیث ما معوَّ  ،النظر التفصیل ودقةِ 
والحكمة ضالة  ،له على النظر فال مانع من اإلفادة من أقوالهمداره ومعوَّ أما ما �ان م ،عالقة

ي مباحث حینما �قال فف ،لیس لهم عالقة �الروا�ة لكن قد �كون لهم نظر في الدرا�ةفهم  ،المؤمن



ن یرى الفرق بینهما وأن المعنعن متصل والمأنأن ن من أهل الحدیث مَ إ :السند المعنعن والمأنأن
فاإلمام أحمد و�عقوب بن شیبة فیما نسبه إلیهما ابن الصالح  ،هذا الفرق إلى النظر مردف ،منقطع

قا بینهما إنهما حكما  :ما الدلیل على ذلك؟ قال ،ن المعنعن متصل والمأنأن منقطعإ :قالواف ،فرَّ
عن محمد بن الحنفیة عن عمار بن �اسر أن " :-رضي هللا عنهما- على حدیث عمار بن �اسر

عن حكما على الصیغة األخرى: "و  ،هذا متصل :قالوا "�ه مرَّ  -صلى هللا علیه وسلم-النبي 
 والسبب في ذلك ،منقطع :قالوا "-علیه الصالة والسالم-�ه النبي  محمد بن الحنفیة أن عماًرا مرَّ 

 ،فهذا معنعن )،أن(روى �صیغة والثاني یُ  )،عن(روى �صیغة أن ذاك یُ  -على زعم ابن الصالح–
طلق القول المُ الحافظ ابن الصالح  وز عو  ،والمأنأن غیر متصل ،فالمعنعن متصل ،مأنأنوهذا 

 ،على هذا الحدیث فیه قصور والحكمِ  على هذا الحدیثِ  لإلمام أحمد و�عقوب ابن شیبة بناءً 
و�ت �صیغة وتلك الروا�ة رُ  )عن(�قتضي أن التفر�ق بین الروایتین ال ألن هذا �صیغة  والنظرُ 

ب صو�َ ( ،�عني البن الصالح )كذا له( :)ألفیته(ولذا قال الحافظ العراقي في  ،)أن(  )هولم �صوِّ
عن محمد بن الحنفیة عن عمار "في روا�ة ف ،المعنعن والمأنأن التفر�ق بین �عني ما أدرك حقیقة

تعلق ت و�روي عنه قصةً  امحمد بن الحنفیة أدرك عمارً  ،"�ه مرَّ  -معلیه الصالة والسال-أن النبي 
عن محمد بن الحنفیة أن عماًرا "الروا�ة الثانیة ي فو  ،ألنه یرو�ها عن صاحبها ؛فهي متصلة ،�ه
مثل ما تقول  ،لم یدر�ها فهي منقطعة هو یروي قصةً  "،-علیه الصالة والسالم-�ه النبي  مرَّ 
 ؛متصلةهذه  ،أو أنه حصل له �ذا ،ه من شیوخك أنه قالعن شخص أدر�تَ  )عن فالن( :أنت

 :في أول عمره وأنت لم تدر�ها وتقول حصلْت  لكن لما تحكي قصةً  ،هابألنك ترو�ها عن صاح
مثل هذه ف ا،ففي هذه الحال �كون السند منقطعً  )عنه( :ما تقول )حصل له �ذا اأن شیخنا فالنً (

فالغزالي له  ،هذه تحتاج إلى دقة نظر ،تحتاج إلى روا�ة ال ،تحتاج إلى روا�ة؟ الهل مور األ
ألنه  ؛والرازي له مدخل في هذا النظر ،واآلمدي له مدخل في هذا النظر ،دخل في هذا النظرم

ممن ینتسب إلى علم الحدیث في حكم الرازي  ان �ثیرً إ :و�ال لقلنا ،دركمبني على النظر و�ُ 
لكن لهم نظر في  ،ل علیهم في �اب الروا�ةوال �عوَّ  ،ذ�رلیست لهم روا�ة تُ  ،والغزالي واآلمدي

ل شك أنه إذا �ان معوَّ  فال ،حون من �اب الدرا�ة ال من �اب الروا�ةمسائل المصطلح و�رجِّ 
 ؛�ما أنه أ�ًضا ال دخل للمتأخر�ن فیها ،ال دخل لهم فیهافالمسألة االصطالحیة على الروا�ة 

فتح فقد �ُ  ،أوعى من سامع مبلغٍ  بَّ له على النظر والدرا�ة فرُ و�ذا �ان معوَّ  ،النقطاع أسانیدهم فیها
 مه من الشیوخ.من تقدَّ  لم ُ�فتح علىلمتأخر في فهم �عض المسائل ما على ا
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