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ملخص 

انطبــاق معايــري االبتــكار  العلــل للدكتــور مهــام ســعيد ومــدى  البحــث مقدمــة حتقيــق شــرح  تنــاول 
واإلبــداع عليهــا، وقــد قســمت البحــث إىل مبحثــني: األول: مفهــوم االبتــكار ومعايــريه ومكوانتــه، والثــاين: 
معــامل االبتــكار يف مقدمــة شــرح العلــل، وقــد توصلــت إىل أن هــذه املقدمــة تعــد عمــال ابتــكاراي يف علــم العلــل 

غــري مســبوقة كان هلــا أثــر كبــري يف فتــح آفــاق البحــث العلمــي يف علــم علــل احلديــث.

Abstract:
The research focused on the introduction to achieving the explanation of the rational 
by Dr. Hammam Saeed and the extent to which the criteria of innovation and creativity 
apply to them. The research was divided into two sections: the first: the concept of in-
novation, its criteria and its components; the second: the parameters of innovation in the 
introduction to the explanation of the rationales. And I concluded that this introduction 
is an unprecedented innovative work in the science of rational that had significant im-
pact in the horizons of scientific research in the science of the rational in Hadith science.
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aliajeen@yahoo.com .2020/9/25م
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املقدمة
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على الني األمني، وبعد

فإن تطور األمم يقاس مبا يقدم للموهوبني واملبتكرين من رعاية و اهتمام، فالبيئة 
املشــجعة علــى اإلبــداع تولــد االبتــكار، ومــن ذلــك دراســة وحتليــل أعمــال املبدعــني، 
وبيــان أوجــه اإلبــداع فيهــا، وأثرهــا علــى تطــور العلــم يف جماهلــا، ومنهــا العلــوم الشــرعية، 
الــي -لألســف-مل تنــل عنايــة مــن قبــل الباحثــني يف كشــف قيمتهــا يف ميــزان علــم 
االبتــكار، حــى ظــن بعــض الدارســني أن الدراســات الشــرعية ال عالقــة هلــا ابإلبــداع، 
فنــرى أن أصحــاب التخصصــات العلميــة األخــرى يكرمــون علماءهــم، ومينحوهنــم 
أومســة اإلبــداع وبــراءات االبتــكار، وأمــا علمــاء الدراســات اإلســالمية فــال عــزاء هلــم. 

مشكلة الدراسة: 
أتت هــذه الدراســة بعنــوان: مقدمــة حتقيــق شــرح العلــل للدكتــور مهّــام ســعيد 
يف ميــزان علــم االبتــكار، حماولــًة اإلجابــة عــن التســاؤل اآلت: هــل تعــد مقدمــة 
حتقيــق »شــرح العلــل البــن رجــب« الــي كتبهــا د. مهّــام ســعيد عمــاًل ابتــكاراًي؟ ومــا 

جوانــب االبتــكار فيهــا؟ 
أهــداف الدراســة: هتــدف الدراســة إىل بيــان جوانــب االبتــكار يف مقدمــة 

حتقيــق شــرح العلــل. 
منهج الدراسة: اتبع الباحث املنهج االستقرائي لتتبع مواضع االبتكار يف املقدمة، 

كما قام الباحث ابستنباط هذه املواضع بتطبيق مفاهيم علم االبتكار ومعايريه. 
قيمــة  لبيــان  ســابقة  دراســة  علــى  الباحــث  يقــف  مل  الســابقة:  الدراســات 
احلنبلــي.  رجــب  البــن  الرتمــذي«  علــل  »شــرح  حتقيــق  مقدمــة  يف  االبتــكار 

خمطط الدراسة: مت تقسيم الدراسة إىل مبحثني، على النحو اآلت: 
املبحث األول: االبتكار مفهومه، ومعايريه، ومكوانته. 

املبحث الثاين: معامل االبتكار يف مقدمة حتقيق شرح العلل. 
ويلهمنــا حــب  أعمالنــا،  يتقبــل  أن  الكــرمي  العــرش  العظيــم، رب  أســأل هللا 

وتكرميهــم.  العلمــاء 
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املبحث األول: االبتكار مفهومه، ومعايريه، ومكوانته. 
املطلب األول: مفهوم االبتكار: 

أوَّاًل: االبتكار لغة: 
قــال ابــن فــارس: »البــاء والــكاف والــراء أصــٌل واحــٌد يرجــع إليــه فرعــان مهــا 
منــه. فــاألّول أّوُل الشــيء وبَــْدُؤه. والثــاين مشــتقٌّ منــه، فــاألول الُبكــرة وهــي الغَــداة، 

ِضــيُّ يف ذلــك الوقــت. 
ُ
واجلمــع الُبَكــر. والتبكــري والُبكــور واالبتــكار امل

ويقــال أرٌض ِمْبــَكاٌر، إذا كانــت تْنبِــُت يف أّول نبــات األرض، فهــذا األصــُل 
األّول، ومــا بعــده مشــتقٌّ منــه. فمنــه الَبْكــر مــن اإلبــل، والِبْكــُر مــن كلِّ أَمــٍر أَولُــه. 

والِبْكــُر: الَكــْرم الــذي مَحَــَل أّول مــرّة«)1(. 
ــْيء  وابتكــر كلمــة حمدثــة، وفيهــا معــى بــذل اجلهــد، أي تكّلــف البكــور، َوالشَّ
ابْتِــكارًا، فهــو ُمبتِكــر، واملفعــول  ِإلَْيــِه. )2( وابتكــَر يبتكــر،  ابتدعــه غــري َمْســُبوق 
مبتَكــر، وابتكــر اجلهــاَز: اخرتعــه، ابتدعــه واســتنبطه غــري مســبوق إليــه، وابتكــر 
ُمبتِكــر: خــاّلق مبــدع، جمــدِّد ذو موهبــة ونبــوغ، وفــّن  طريقــة جديــدة، وعقــٌل 

ُمبتَكــر: جديــد، غــري مألــوف)3(. 
اثنًيا: االبتكار اصطالًحا: 

العلميــة  واهتماماهتــم  الباحثــني  مناحــي  حســب  خمتلفــة  تعاريــف  لالبتــكار 
إنتــاج  أو  الشــخصية  مســات  علــى  بنــاًء  تعريفــه  فيمكــن  الفكريــة،  ومدارســهم 

املبتكــرة)4(.  أو البيئــة  االبتكاريــة،  الشــخص، أو العمليــة 
ابــن فــارس: أمحــد بــن حســني بــن زكــراي، معجــم مقاييــس اللغــة العربيــة، حتقيــق عبــد الســالم   )1(
= 2002م. )311-310-309/1(.  هـــ  العــرب، 1423  الكتــاب  احتــاد  طبعــــة  هــارون، 
انظــر: مصطفــى، إبراهيــم مصطفــى وآخــرون، املعجــم الوســيط، جممــع اللغــة العربيــة ابلقاهــرة،   )2(

الثانيــة، 1392ه-1972م، )67/1(.  الطبعــة 
انظــر: خمتــار، أمحــد خمتــار، معجــم اللغــة العربيــة املعاصــرة، عــامل الكتــب، القاهــرة، الطبعــة:   )3(

 .)234/1( م،   2008  - هـــ   1429 األوىل، 
وتنميتــه،  تعريفــه  االبتــكار  قطــر،  الدريــي، جامعــة  العزيــز  عبــد  حســني  الدريــي،  انظــر:   )4(
https: //qspace. qu. edu. qa/bitstream/ رابــط  علــى  النــت،  علــى  منشــور  مقــال 

وقــت   ،handle/10576/9287/018201-0006-fulltext. pdf?sequence=4&isAllowed=y

 .161 ص  مســاء،  اخلامســة  الســاعة   ،2020/  8  /  29 الدخــول 
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وتشــري بعــض املراجــع إىل أن بعــض الباحثــني يــرون فروقًــا بــني اإلبــداع واالبتــكار، 
ويــرون أن اإلبــداع يتنــاول اجلانــب النظــري واألديب، بينمــا االبتــكار يتنــاول اجلانــب 
التطبيقــي والعلمــي، مبعــى آخــٍر أي فكــرة أصيلــة جديــدة فهــي فكــرة مبدعــة، ولكــن 
إذا حتولت هذه الفكرة إىل واقع حقيقي ملموس فإهنا تتحول إىل ابتكار)1(، وعليه 
ميكــن القــول: إن كل ابتــكار إبــداع، وليــس كل إبــداع ابتــكار، ويعقــب د. العبيــدي 
علــى ذلــك بقولــه: »إن التفريــق املشــار إليــه ال يتجــاوز األطروحــات النظريــة، حيــث 
توجــد قرائــن يــدل جمموعهــا علــى أن املفهومــني - اإلبــداع و االبتــكار- يصــريان 
بــني اإلبــداع  التمييــز  عمليًــا إىل شــيء واحــد«)2(، ويــرى د. جنــم عبــود أن هــذا 
واالبتــكار كمراحــل متعاقبــة كان مقبــواًل يف املاضــي عندمــا كان التوصــل إىل الفكــرة 
اجلديــدة أو املفهــوم اجلديــد يظــل لعقــود طويلــة يف حالــة الركــون قبــل أن يتحــول إىل 
منتــج جديــد أو عمليــة جديــدة، وأن هــذا التمييــز مل يعــد عملًيــا)3(، وهــذا مــا يســري 

عليــه الباحــث يف دراســته يف أن اإلبــداع واالبتــكار مرتادفــان. 
وإىل هــذا يشــري تعريــف )بــريز Purs( )1960(: »اإلبــداع: جتســيد لقــدرة 
فيــه مســات  تتوافــر  إجنــاز  تقليديــة يف حتقيــق  غــري  اســتخدام طرائــق  الفــرد علــى 

اإلبــداع.  مفهــوم  االبتــكار يف  فأدخــل  واالبتــكار«)4(،  األصالــة 
وعليــه يظهــر الرتابــط بــني املعــى اللغــوي واملعــى االصطالحــي لالبتــكار، فــإن 
أصــل االبتــكار هــو أن يكــون أول الشــيء، والذهــاب يف أول الوقــت، وكذلــك 
املبتكــر أيت أبمــر هــو األول وميضــي فيــه فهــو مبتكــر لــه، ويبــذل جهــد االبتــكار 
فيــه، وأيت بشــيء غــري مســبوق، وهــو مــا يوصــف ابألصالــة، أي أنــه غــري مقلــد 

لغــريه، فهــو مــن ســبق اآلخريــن يف ابتــكاره. 
ويــرى )ولــس Wallace( )1985(: أن »اإلبــداع: عمــل هــادف يقــود إىل 

نواتــج أصيلــة وغــري معروفــة«)5(. 
انظــر: العبيــدي وآخــرون، حممدجاســم العبيــدي، اإلبــداع و التفكرياالبتــكاري، ديبونــو للنشــر،   )1(

عّمــان، الطبعــة األوىل، 2010م، نقــاًل عــن احلّمــادي، ص 137.                       
املصدر السابق.   )2(

انظر: جنم، جنم عبود جنم، إدارة االبتكار، دار وائل للنشر، عّمان، الطبعة األوىل 2003م، ص 18.   )3(
انظر: صبحي، تيسري صبحي، املوهبة واإلبداع، دار التنوير العلمي، 1992م، ص26.   )4(

اجلامعــي  الكتــاب  دار  العــني:  واإلبــداع،  والتفــوق  املوهبــة  جــروان،  فتحــي  جــروان،  انظــر:   )5(
ص89.  1999م،  1419هـــ/ 
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بقولــه:  اإلبداعــي  التفكــري  فيصــف  )1993م(   )Torrance )تورنــس  وأمــا 
»عملية حتسس للمشكالت، وإدراك مواطن الضعف والثغرات، وعدم االنسجام 
والنقــص يف املعلومــات، والبحــث عــن احللــول الــي ميكــن التنبــؤ هبــا، وإعــادة صــوغ 
الفرضيــات يف ضــوء اختبارهــا؛ هبــدف توليــد حلــول جديــدة مــن خــالل توظيــف 

املعطيــات املتوافــرة، ومــن مث نشــر النتائــج وعرضهــا علــى اآلخريــن«)1(. 
خدمــات  إىل  القدميــة  املعرفــة  »حتويــل  بقولــه:  االبتــكار  عــّرف  مــن  وهنــاك 
جديــدة وخمتلفــة، مــن شــأهنا النهــوض مبســتوى الفــرد واجملتمــع إىل مســتوى متقــدم 

و رفيــع«)2(. 
املطلب الثاين: معايري اإلنتاج اإلبداعي: 

1- احلداثة أو اجِلدة )Novelty(: فاملنتج اإلبداعي شيء خيتلف عن املألوف. 
2- الفاعليــة )Effectiveness(: فاملنتــج اإلبداعــي، بصــرف النظــر عــن نوعــه، 
حيقــق هدفًــا علــى أرض الواقــع، قــد يكــون هــذا اهلــدف مجاليًــا، أو فنيًــا، أو ذوقيًــا، 

أو روحيًــا، وقــد يكــون مــاداًي)3(. 
ويبــني كروبلــي هــذه الصفــات بقولــه: تشــري »اجلــدة« إىل شــيء غــري معــروف 
يف الســابق يف حميــط حمــدد، وتعــي »الفاعليــة« أن تســاعد اجلــدة علــى التعامــل 

مــع مشــكلة معينــة)4(. 
3- الرضــا االجتماعــي)5(: فاملعيــار الرئيــس لتقــومي اإلبــداع هــو أن يكــون النتــاج فيــه 

جديًدا وأصياًل، وذا قيمة للمجتمع يف الوقت ذاته)6(. 
انظر: نوفل، حممد بكر، اإلبداع اجلاد، عّمان: دار ديبونو للطباعة والنشر، 2009، ص31.   )1(

نقلــه الضبــع: أمحــد الضبــع، صناعــة األفــكار املبتكــرة، دار األجيــال للنشــر، القاهــرة، الطبعــة   )2(
ص10.  1430ه-2009م،  األوىل 

انظــر: كروبلــي: آرثــر كروبلــي، اإلبــداع يف الرتبيــة والتعليــم، ترمجــة إبراهيــم احلارثــي، وحممــد   )3(
 .11 ص  1422ه-2002م،  األوىل  الطبعــة  الــرايض،  الشــقري،  مكتبــة  مقبــل، 

املصدر السابق، ص 132.   )4(
انظــر: الســرور: انداي، مقدمــة يف اإلبــداع، دار ديبونــو للنشــر والتوزيــع، عمــّان، الطبعــة الثانيــة،   )5(

2005م، ص 133. 
انظر: شــاهني: عوين، وزايد: حنان، اإلبداع، دار الشــروق، عّمان، الطبعة األوىل، 2009م،   )6(

ص 80. 
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4- اســتمرارية األثــر: فكلمــا اســتمرت اآلاثر املرتتبــة علــى الناتــج كان ذلــك دليــاًل 
علــى أمهيتــه وقيمتــه ابلنســبة جملالــه، وبقــدر مــا ميثــل الناتــج إضافــة أساســية بقــدر 

مــا تســتمر آاثره)1(. 
املطلب الثالث: مكوانت التفكري اإلبداعي: 

عــّرف )جيلفــورد( )Guilford, 1986( التفكــري اإلبداعــي علــى أنــه: جمموعــة مــن 
املهــارات تتضمــن مهــارة الطالقــة، ومهــارة املرونــة، ومهــارة األصالــة، ومهــارة احلساســية 
جتــاه املشــكالت، ومــن مث العمــل علــى إعــادة صــوغ املشــكلة وشــرحها ابلتفصيــل)2(. 

1- الطالقة Fluency أو اخلصوبة أو السيولة: 
ويقصــد هبــا القــدرة علــى إنتــاج أكــرب عــدد مــن األفــكار املناســبة أو املالئمــة، 
فالشــخص املبــدع شــخص متفــوق مــن حيــث كميــة األفــكار الــي يقرتحهــا عــن 
موضــوع معــني يف وحــدة زمنيــة اثبتــة ابملقارنــة بغــريه، أي أنــه علــى درجــة مرتفعــة 

مــن القــدرة علــى ســيولة األفــكار وســهولة توليدهــا)3(. 
 :)Flexibility( 2- املرونة

وهــي القــدرة علــى إنتــاج عــدد متنــوع وخمتلــف مــن األفــكار - أو االســتجاابت 
والتحول من نوع معني من الفكر إىل نوع آخر- أي إمكانية تغيري إسرتاتيجياته 

يف النظر للمتغري الواحد. 
والســمة الفريــدة الــي متيــز املرونــة هــي قــدرة صاحبهــا علــى الفــكاك مــن أســر 
القصــور الــذات الفكــري، فنحــن نعلــم أننــا نفكــر دائًمــا يف أمنــاط معينــة، وهــذه 
األمنــاط تفــرض علينــا دائــرة مغلقــة تــدور فيهــا أفــكاران وال نســتطيع الفــكاك منهــا، 
أمــا صاحــب التفكــري املــرن فإنــه ينتقــل بــني الفئــات وبــني هــذه األمنــاط الفكريــة، 

وال يقــع أبــًدا يف ذلــك احلصــار الفكــري)4(. 
انظــر: الكنــاين: ممــدوح، ســيكولوجية اإلبــداع وأســاليب تنميتــه، دار املســرية، عّمــان، الطبعــة   )1(

 .122 1426ه-2005م، ص  األوىل، 
نوفــل: حممــد بكــر، اإلبــداع اجلــاد مفاهيــم وتطبيقــات، ديبونــو للطباعــة والنشــر، عّمــان، الطبعــة   )2(

األوىل، 2009م. ص32. 
انظر: الكناين: سيكولوجية اإلبداع، ص 82، مصدر سابق.   )3(

انظر: الكناين: سيكولوجية اإلبداع، ص 86-87. مصدر سابق.   )4(
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 :)Originality( 3- األصالة
يقصــد هبــا تلــك القــدرة الــي تبــدو يف ســلوك الفــرد عندمــا يبتكــر ابلفعــل إنتاًجــا 
جديــًدا، فاألصالــة تعــي اجلــدة أو النــدرة، وهنــاك شــرط آخــر ال بــد مــن توافــره 
إىل جانــب اجلــدة؛ كــي يعــدَّ اإلنتــاج أصيــاًل، وهــو أن يكــون مناســًبا للهــدف أو 
الوظيفــة الــي ســيؤديها العمــل املبتكــر، واألصالــة مرادفــة لإلبــداع نفســه، وتعــرف 

أبهنــا القــدرة علــى إبــداء أفــكار جديــدة وفريــدة وخالقــة أو توليدهــا)1(. 
 :)Sensitivity to Problems( 4- احلساسية للمشكالت

ويقصــد هبــا الوعــي بوجــود مشــكالت أو حاجــات أو عناصــر ضعــف يف البيئــة 
أو املوقــف، ويعــي ذلــك أن بعــض األفــراد أســرع مــن غريهــم يف مالحظــة املشــكلة 
والتحقــق مــن وجودهــا يف املوقــف، وال شــك أن اكتشــاف املشــكلة ميثــل خطــوة 
أوىل يف عمليــة البحــث عــن حــل هلــا، ومــن مث إضافــة معرفــة جديــدة أو إدخــال 

حتســينات أو تعديــالت علــى معــارف أو منتوجــات جديــدة)2(. 
 :)Elaboration( 5- اإلثراء والتفاصيل

هي قدرة الفرد على اإلضافة إىل الفكرة األصيلة؛ جلعلها أكثر مالءمة ملواجهة 
املشكلة، وإقناع من حوله، وهي القدرة على وضع تفاصيل اخلطط أو األفكار)3(. 
ومما يؤكد هذه النتيجة وصول جمموعة من األفراد إىل أفكار إبداعية عالية املستوى، 
بيــد أهنــم مل حيــددوا تفاصيــل هــذه األفــكار إال عندمــا جيــيء شــخص آخــر ليكمــل مــا 

قد انتهى به الشخص األول من خالل التفكري فيما توصل إليه)4(. 
وتســهم عمليــة اإلفاضــة أو التفاصيــل يف عمليــة إكمــال املوقــف أو املوضــوع 
قيــد البحــث أو احلــل، حبيــث يصبــح أكثــر تفصيــاًل، وابلتــال كل خطــوة تســهم 

يف بنــاء اخلطــوة التاليــة)5(. 
انظر: نوفل: اإلبداع اجلاد، ص54. مصدر سابق.   )1(

انظر: جروان: املوهبة والتفوق واإلبداع، ص99. مصدر سابق.   )2(
انظر: الكناين: سيكولوجية اإلبداع، ص 96. مصدر سابق.   )3(

انظر: نوفل: اإلبداع اجلاد، ص 56. مصدر سابق.   )4(
املصــدر الســابق، ولالســتزادة حــول هــذا املوضــوع ينظــر: عجــني، علــي، اإلبــداع رؤيــة إســالمية،   )5(

ديبونــو للنشــر عّمــان، الطبعــة الثانيــة، 2015م. 
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املبحث الثاين: معامل االبتكار يف مقدمة حتقيق شرح العلل. 
قبــل احلديــث عــن معــامل االبتــكار يف مقدمــة د. مهّــام، أود أن أبــني أن صفــة 
االبتــكار واإلبــداع عنــد علمــاء احلديــث ليســت صفــة طارئــة وحمدثــة، فــإن العلمــاء 
املتقدمــني اتصفــوا بذلــك، وعلــى رأســهم اإلمــام البخاري-رمحــه هللا- يف أتليفــه 
احلديــث  يف  أول كتــاب صحيــح  إخــراج  يف  أبــدع  حيــث  الصحيــح،  للجامــع 
النبــوي، ومــا زال أثــره العلمــي إىل يومنــا هــذا)1(، فمــا قــام بــه د. مّهــام اســتكمال 

ملســرية االبتــكار عنــد احملدثــني. 
املطلب األول: الروح االبتكارية عند مؤلف املقدمة. 

يتحدث علماء اإلبداع عن ما يســمى بشــرارة اإلبداع أو ومضة اإلبداع، وهي 
مرحلــة اإلشــراق الــي يتفتــق فيهــا التفكــري فجــأة عــن حــل أو بــوادر حــل للمشــكلة، 
إهنــا حلظــة حــل اللغــز احملــري والشــعور ابلرضــا بعــد معــاانة قــد تطــول أو تقصــر)2(، 
وحيدثنــا د. مهّــام عــن والدة فكــرة كتابــة املقدمــة، وكيــف كانــت تــراوده وهــو يف 
مرحلــة املاجســتري قائــاًل: »أمــا والدة هــذه الفكــرة موضوًعــا للدراســة فقــد كانــت 
نواهتــا األوىل حبثًــا يف أوىل ســي الدراســات العليــا، ويومهــا كتبــت حبثًــا صغــريا يف 
العلــل أوقفــي علــى قيمــة هــذا املوضــوع ومكانتــه بــني علــوم احلديــث، وكان مــن بــني 
مراجعــي كتــاب خمطــوط البــن رجــب احلنبلــي، لقــد وجــدت يف هــذا الكتــاب كالًمــا 
جديــًدا يف املوضــوع فتــح أمامــي اباًب مغلًقــا وجلــت منــه إىل ميــدان رحــب فســيح، 
فزادين البحث رغبة يف البحث واالســتقصاء ومجع خمطوطات هذا العلم، ومل تثني 
العقبات و الصعوابت من أن أاتبع هذا األمر حى جتمعت عندي حصيلة جيدة 
أعانتــي علــى تكويــن صــورة أوليــة لفهــم هــذا العلــم، وملــا حصلــت علــى املاجســتري 
مل أتــردد يف اختيــار موضــوع للدكتــوراه مــن خــالل هــذه احلصيلــة فجعلــت »كتــاب 

شــرح علــل الرتمــذي البــن رجــب« موضوًعــا للرســالة حتقيًقــا و دراســة«)3(. 
انظــر: املصــدر الســابق، يف الفصــل الثالــث: عــن اإلمــام البخــاري وجامعــه الصحيــح: قــراءة مــن   )1(

منظــور علــم اإلبــداع. ص77. 
انظــر: ســرور، انداي، مقدمــة يف اإلبــداع ص 104، وجــروان، املوهبــة والتفــوق واإلبــداع. ص   )2(

109. مصــدر ســابق. 
ســعيد، مّهــام عبــد الرحيــم، شــرح علــل الرتمــذي البــن رجــب، مكتبــة املنــار، األردن، الطبعــة   )3(

 .7  /1 1407ه-1987م.  األوىل 
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وعند حتليل هذا النص جند ما أيت: 
1-اختيــار الطالــب مهّــام ســعيد - وهــو يف هــذا العمــر- للكتابــة يف موضــوع العلــل 
دون ســواه مــن علــوم احلديــث الشــريف يــدل علــى روح املغامــرة عنــد هــذا الطالــب، 

والســيما أن علــم العلــل كمــا هــو معلــوم مــن أصعــب مباحــث علــوم احلديــث. 
2-علــى الرغــم مــن الصعــوابت الــي واجهتــه مــن مجــٍع ملخطوطــات أمهــات الكتب 
يف العلل-حيــث إن كثــريًا مــن كتــب العلــل مل تطبــع يف زمانــه- لكنــه أصــر علــى 

املضــي يف مشــروعه. 
3-أتمــل يف قولــه: لقــد وجــدت يف هــذا الكتــاب كالًمــا جديــًدا يف املوضــوع فتــح 
أمامــي اباًب مغلًقــا وجلــت منــه إىل ميــدان رحــب فســيح؛ لتكتشــف هــذه الــروح 
االبتكاريــة، وهكــذا املبتكــر يبحــث عــن اجلديــد، أمــا غــري املبتكــر فيبحــث عــن 

األمــور التقليديــة ويــراتح هلــا. 
4-بقــي هــذا املشــروع يــراوده حــى أهنــى مرحلــة املاجســتري، فالــروح االبتكاريــة 

عنــده مل هتــدأ حــى حتقيــق مرادهــا. 
5-وعليــه كان هــذا البحــث الصغــري شــرارة اإلبــداع، فمــا هــي إال ســنوات حــى 
أصبــح مشــروًعا كبــريًا أحيــا هللا تعــاىل علــى يــد صاحبــه علــم العلــل يف عصــران. 

ونلمس الروح االبتكارية عند د. مهّام يف عدة جوانب: 
1-وصفــه لكتــاب علــل الرتمــذي الصغــري أبنــه أول مصنــف يف علــوم 
احلديــث: قــال د. مهّــام: »ومــع أن هــذا الكتــاب مســبوق جبهــود متفرقــة يف علــم 
الدرايــة، كمــا أنــه مســبوق مبقدمــة صحيــح مســلم، رغــم كل هــذا فــإن كتــاب العلــل 
الصغــري جــاء أمت وأكمــل، وجــاز لنــا أن نعتــربه أول مصنــف يف علــوم احلديــث، 
وموضوعاتــه أشــل و أدق مــن موضوعــات »احملــدث الفاصــل« للرامهرمــزي«)1(، 
ويصــف الكتــاب بقولــه: »وهــذا الكتــاب الصغــري يف حجمــه، الكبــري يف أهدافــه 
ومعارفــه فلســفة كاملــة »للجامــع« أواًل، وللحديــث اثنيًــا«)2(. وهكــذا صاحــب 

الــروح االبتكاريــة يقــدر االبتــكار عنــد اآلخريــن. 
املقدمة: ) 1 / 41(.   )1(

املصدر السابق. ) 1/ 77(.   )2(
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2-ثنــاؤه علــى جتديــد ابــن رجــب لعلــم العلــل: فيقــول عــن قســم القواعــد 
الــي وضعهــا ابــن رجــب يف علــم العلــل: »ويف هــذا القســم جيــد الباحــث نفســه أمــام 
منهــج فريــد يف التصنيــف مل يشــارك فيــه ابــن رجــب أحــد مــن الســابقني، كمــا ســيجد 
الباحــث يف هــذه القواعــد متعــة مــا بعدهــا متعــة«)1(، ويقــول: »وهــي ال شــك بــدع 
يف موضوعهــا، وأســلوب جديــد يف عــرض علــوم احلديــث...، فــكان هبــذا أول مــن 
علمنــاه صنــف كتــااًب مفــرًدا فيــه قواعــد العلــل يف احلديــث، ويكــون هبــذا لفــت نظــر 
الباحثــني إىل اجتــاه جديــد يف دراســة علــوم احلديــث ينصــب علــى التقعيــد«)2(، وقــال 
يف وصــف الكتــاب: »وإمنــا ينصــب إعجابنــا علــى الكتــاب مبجموعــه ومــا فيــه مــن 
ســبق وتفصيــل وســعة اطــالع، وتقعيــد لقواعــد علــم العلــل، واملصطلــح بشــكل عــام، 
وأما اختياره يف هذه املســألة -أي مســألة ثبوت الســماع ورده على اإلمام مســلم- 
ففيما يلي حتليل ومناقشة ونقد ملا ذهب إليه«)3(، فعبارة التجديد واألولية واإلبداع 
والســبق والتفــرد تــراود د. مّهــام يف حديثــه عــن ابــن رجــب واإلعجــاب بــه، وهكــذا 
جنــد أن روح االبتــكار الــي ابتدأهــا اإلمــام الرتمــذي تســري يف نفــس ابــن رجــب 
بعــد مخســة قــرون مــن تصنيــف »العلــل الصغــري«، ومتضــي مســرية االبتــكار يف هــذا 
العلــم لتصــل للدكتــور مهّــام بعــد مــا يقــارب مــن ســبعة قــرون علــى أتليــف ابــن رجــب 
لـ »شــرح العلل«، فهل شــيفرة االبتكار هي ســر اختيار د. مهّام لتحقيق الكتاب، 

وابتــكار مقدمــة نظريــة معاصــرة يف علــم العلــل؟ 
3-الثقــة العاليــة ابلنفــس)4(: إن اختيــار د. مّهــام لكتــاب »شــرح العلــل البــن 
رجــب« ليكــون أطروحتــه للدكتــوراه جــاء -بعــد توفيــق هللا تعــاىل- نتيجــة لثقتــه 
بنفســه، وهــذه الثقــة مل أتت مــن فــراغ، فالرجــل واجــه الصعــاب يف الكتابــة يف 
موضــوع مل يطــرق مــن قبــل، ومجــع املخطوطــات، ولكــن روحــه االبتكاريــة وثقتــه 
بقولــه:  الصعبــة، ويصــف د. مهّــام عملــه  التجربــة  هــذه  بنفســه جعلتــه خيــوض 
»حبــث غــري مســبوق، اشــتمل علــى أســبق دراســة نظريــة للعلــل إىل جانــب أن 

املصدر السابق. )1 / 52(.   )1(
املصدر السابق. )1 / 54(.   )2(

املصدر السابق. )1 / 204(.   )3(
وهي إحدى صفات املبدعني، انظر: سرور، انداي، مقدمة يف اإلبداع، ص 108. مصدر سابق.   )4(
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كتــاب ابــن رجــب حيقــق مــن فضــل هللا ألول مــرة، فأكــون -إن شــاء هللا- قــد 
أكــدت و أسســت«)1(، ويصــف ترمجتــه البــن رجــب بقولــه: »واســتطعت بفضــل 
هللا أن أســجل ألول مــرة مشــيخة للرجــل وانتهجــت يف ذكــر الشــيوخ أســلواًب 
مبتكــرًا«)2(، وعنــد حديثــه عــن أســباب العلــة قــال: »إذ الــكالم عــن هــذه األســباب 
ــا، مل يقــع ل يف كتــاب مــن الكتــب الــي تعرضــت للعلــل، ومــع أن  منظًمــا جمتمًع
كتــاب ابــن رجــب هــو كتــاب العلــل الوحيــد الــذي تكلــم علــى العلــل كعلــم لــه 
قواعــده وأقســامه إال أنــه مل يفصــل أســباب العلــل يف مبحــث مســتقل، وإمنــا عــرض 
هلــا يف مواضــع متفرقــة، ولعــل دراســتنا هــذه هــي بدايــة احملاولــة يف هــذا الرتتيــب 
النظــري لعلــم العلــل«)3(، ومــع إعجابــه الشــديد بكتــاب ابــن رجــب إال أنــه انتقــده 

يف عــدة مواضــع مــن كتابــه. 
4-تعــدد ابتــكارات د. مهّــام: مل تتوقــف مســرية االبتــكار عنــد مقدمــة شــرح 
العلــل، فألــف د. مهّــام كتــاب »الفكــر املنهجــي عنــد احملدثــني«)4(، ووضــع الدليــل 
وأخــرج  اإلســالمي)5(،  للفكــر  العاملــي  املعهــد  إصــدار  النبويــة  للســنة  التصنيفــي 
النبويــة،  الســنة  النبويــة يف مركــز دراســات  للســنة  التصنيــف املوضوعــي  سلســلة 
ومنهــا موســوعة أحاديــث الفــن وأشــراط الســاعة، وموســوعة أحاديــث الشــمائل 

النبويــة، وغريهــا مــن املوســوعات)6(. 
املطلب الثاين: تطبيق معايري االبتكار على مقدمة شرح العلل

والرضــا  والفاعليــة،  اجلــدة،  أو  احلداثــة  وهــي:  االبتــكار  معايــري  بيــان  ســبق 
االجتماعــي، واســتمرارية األثــر، فهــل تنطبــق هــذه املعايــري علــى مقدمــة حتقيــق 

العلــل؟  شــرح 

مقدمة حتقيق شرح العلل. ) 1 / 8-7(  )1(
املصدر السابق. ) 1 / 10(.   )2(
املصدر السابق. )1 / 93(.   )3(

نشر البيان للبحوث والدراسات، الرايض، الطبعة األوىل 1433ه.   )4(
1414 ه- 1994 م.   )5(

للبحــوث  البيــان  مركــز  الســاعة،  وأشــراط  الفــن  أحاديــث  موســوعة  هتذيــب  مقدمــة  انظــر:   )6(
ص6-5.  1438ه-2017م.  األوىل،  الطبعــة  الــرايض،  والدراســات، 
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أواًل: احلداثــة واجلِــدة: وهــو اإلتيــان أبمــر جديــد غــري مســبوق، أو اخلــروج عــن 
املألــوف يف تنــاول أمــر مــا، ولتوضيــح احلداثــة يف املقدمــة نتعــرف علــى اترخيهــا، 
فأصــل هــذه املقدمــة رســالة علميــة للحصــول علــى درجــة الدكتــوراه يف كليــة أصــول 
الدين جبامعة األزهر، ونوقشت بتاريخ 1 صفر 1397ه املوافق 1977/1/20، 
بعنــوان: »كتــاب شــرح علــل الرتمــذي البــن رجب-حتقيًقــا و دراســة« وهــي قبــل 

حتقيــق كل مــن األســتاذ صبحــي الســامرائي، والدكتــور نــور الديــن العــرت)1(. 
فهــذه املقدمــة كتبــت قبــل مــا يقــارب مــن أربعــني عاًمــا، واحلديــث بطبيعــة 
احلــال ليــس عــن حتقيــق كتــاب شــرح العلــل البــن رجــب احلنبلــي - رمحــه هللا-، 
بــل عــن املقدمــة النظريــة الــي كتبهــا د. مهــام ســعيد، وإن كان حتقيــق هــذا الكتــاب 
بعينــه يعــد عمــاًل غــري مســبوق، والســيما يف تلــك الفــرتة الزمنيــة حيــث صعوبــة 
احلصــول علــى النســخ اخلطيــة واملراجــع العلميــة، فكثــري مــن الكتــب احلديثيــة الــي 

اعتمــد عليهــا احملقــق كانــت يف تلــك املرحلــة يف عــامل املخطوطــات. 
فمقدمــة التحقيــق تعــد أول دراســة نظريــة معاصــرة يف علــم علــل احلديــث، ومل 
يكتــب قبلهــا يف هــذا اجملــال، يقــول د. مهّــام: »وهــا أان بفضــل هللا تعــاىل أتقــدم 
غــري مســبوق،  أعلــم- حبــث  خبالصــة جهــدي وعصــارة فكــري، وهــو - وهللا 
اشــتمل علــى أســبق دراســة نظريــة للعلــل، إىل جانــب أن كتــاب ابــن رجــب حيقــق 
بفضــل هللا تعــاىل ألول مــرة، فأكــون - إن شــاء هللا- قــد أكــدت وأسســت«)2(، 
ويقول يف ثنااي حديثه عن أسباب العلة وأن دراسته هلذه األسباب غري مسبوقة: 
»إذ الــكالم عــن هــذه األســباب منظًمــا جمتمًعــا، مل يقــع ل يف كتــاب مــن الكتــب 
الــي تعرضــت للعلــل، ومــع أن ابــن رجــب هــو كتــاب العلــل الوحيــد الــذي تكلــم 
علــى العلــل كعلــم لــه قواعــده وأقســامه إال أنــه مل يفصــل أســباب العلــل يف مبحــث 
مســتقل، وإمنــا عــرض هلــا يف مواضــع متفرقــة، ولعــل دراســتنا هــذه هــي بدايــة احملاولــة 
يف هــذا الرتتيــب النظــري لعلــم العلــل«)3(، وهــذا أمــر معلــوم ومتــداول بــني العلمــاء 
انظــر: ســعيد، مّهــام عبــد الرحيــم ســعيد، شــرح علــل الرتمــذي البــن رجــب، مكتبــة املنــار،   )1(

 .)7-6  /  1( 1407ه-1987م،  األوىل  الطبعــة  األردن، 
املصدر السابق. )8-7/1(.   )2(
املصدر السابق. )1 / 93(.   )3(
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وطلبــة العلــم، واألوســاط األكادمييــة املتخصصــة يف احلديــث الشــريف وعلومــه، 
ــْد  قــال حمققــو كتــاب علــل ابــن أيب حــامت عنــد حديثهــم عــن أســباب العلــة: »ومل جنَِ
ــة مجَــَع هــذه األســباب، أو حتــدَّث عنهــا جمتمعــًة، ســوى أقــواٍل  أحــًدا مــن األئمَّ
منثــورة يف كتــب الرجــال، وبعــِض كتــِب علــوم احلديــِث، وأمثلــٍة يف كتــب العلــل؛ 
ــْبِق يف هــذا للدكتــور مهــام ســعيد يف مقدمــة  ميكــُن مجعهــا منهــا. وكان َقَصــُب السَّ
حتقيقــه لـ»شــرح علــل الرتمــذي« البــن رجــب«)1(، وهــذه شــهادة مجاعيــة صــادرة 
مــن عــدد مــن الباحثــني املختصــني، وقــال د. حــامت العــوين: »وكذلــك مقدمــة د. 
مهّــام ســعيد يف حتقيقــه لكتــاب شــرح علــل الرتمــذي البــن رجــب، وهــي مقدمــة 

متميــزة، وهــي مــن أوائــل الدراســات العصريــة لعلــم العلــل«)2(. 
فاملقدمــة يف إطارهــا العــام عمــل غــري مســبوق وغــري مألــوف، ووجــه الســبق فيــه 
أن علــم علــل احلديــث مل تكتــب فيــه مقدمــة دراســية توضيحيــة فجــاء د. مهّــام 
ســعيد فــكان الســبق مــن نصيبــه، وأمــا ســبقه يف وضــع مصطلحــات هــذا العلــم 
وتقســيماته وابتــكار معايــريه وحتليالتــه ونقــده وشــروحه، فهــذا ســيأت تفصيلــه. 

وبنــاًء عليــه فــإن إثبــات معيــار اجلِــدة واحلداثــة هلــذه املقدمــة: أن يذكــر دراســة 
ســبقت هــذه املقدمــة يف موضوعهــا، وهــذا مــا ال يوجــد، فتكــون هــذه املقدمــة 
عمــاًل غــري مســبوق وغــري مألــوف يف وقتهــا، مبعــى أن د. مهّــام هــو صاحــب أول 

نظريــة علميــة متكاملــة يف علــم علــل احلديــث. 
اثنيًــا: الفاعليــة: فاملنتــج اإلبداعــي، بصــرف النظــر عــن نوعــه، حيقــق هدفًــا 
علــى أرض الواقــع، وتعــي )الفاعليــة( أن تســاعد اجلــدة علــى التعامــل مــع مشــكلة 
معينــة)3(، فمقدمــة حتقيــق شــرح العلــل مــع ِجدهتــا حققــت هدفًــا عظيًمــا بفتــح ابب 
احلميــد: ســعد بــن عبــد هللا، وجلريســي: خالــد بــن عبــد الرمحــن، مقدمــة حتقيــق العلــل البــن أيب   )1(
حــامت املؤلــف: أبــو حممــد عبــد الرمحــن ابــن حممــد بــن إدريــس بــن املنــذر التميمــي، احلنظلــي، 
الــرازي ابــن أيب حــامت )املتــوىف: 327هـــ(، الناشــر مطابــع احلميضــي، الــرايض، ط1، 1427 

هـــ - 2006 م. )1 / 57(. 
العــوين: حــامت - املدخــل إىل فهــم علــم العلــل، ط2، 1431ه، ص 6، منشــور علــى النــت،   )2(
http: //www. dr- .اتريــخ الدخــول 28 / 8 / 2020 م، الســاعة 3و 40 علــى الرابــط

/alawni. com/files/books/pdf
املصدر السابق، ص 132.   )3(
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الدراســات يف علــم العلــل، وتعاملــت مــع مشــكلة علميــة عميقــة، فحواهــا أن هــذا 
العلــم بعــد التجديــد الــذي قــام بــه احلافــظ ابــن رجــب مــن خــالل شــرحه لعلــل اإلمــام 
الرتمــذي، توقــف عنــده، ومل يتطــور مــن بعــده، مبعــى أنــه توقــف ملــدة مــا يقــارب 
ســبعة قــرون مــن هنايــة القــرن الثامــن)1( إىل بدايــة القــرن اخلامــس عشــر اهلجــري، فجــاء 
د. مهّــام ســعيد فخــاض غمــار علــم العلــل، وفتــح أبوابــه املغلقــة، ووضــع تقســيماته 
 Innovated( املبتكرة ومصطلحاته املبدعة، وهو ما يعرف مبســتوى اإلبداع اجملدد
معروفــة)2(.  منــاذج  أو  معــان  مــن  جديــدة  أفــكار  توليــد  يف  ويبــدو   )Creativity

فالدكتــور مهّــام عمــد إىل شــرح علــل الرتمــذي للحافــظ ابــن رجــب كنمــوذج ســابق يف 
علــم العلــل، فولــد لنــا أفــكارًا جديــدة، ومصطلحــات غــري مســبوقة، بــل وضــع نظريــة 
متكاملــة يف علــم العلــل مبنيــة علــى شــرح ابــن رجــب، وأضــرب مثــااًل علــى فاعليــة 
املقدمــة اببتــكار د. مهّــام ملصطلــح: املــدارس احلديثيــة، حيــث جعــل معرفــة املــدارس 
احلديثيــة)3(، أول وســيلة مــن وســائل الكشــف عــن العلــة، وكيــف فتــح آفــاق البحــث 
فيه ملن بعده، وهو الذي أشار على زميليه يف الدراسة د. أمني القضاة، فكتب يف 
مدرسة احلديث يف البصرة سنة )1980()4(، ود. شرف القضاة فكتب يف مدرسة 
احلديــث يف الكوفــة، مث توالــت الدراســات يف هــذا املصطلــح املبتكــر)5(، »وقــد أشــار 
د. مهّام بن سعيد إىل أمهية معرفة املدارس احلديثية، وأهنا من وسائل الكشف عن 
العلــة، وتعــد معرفــة خصائــص أي مدرســة مــن أول الوســائل الــي ذكرهــا يف كشــف 
العلــة، وقــد كان لــه قصــب الســبق يف إظهــار أمهيــة هــذه املــدارس يف عصــران«)6(، 
بــل وأصبــح هــذا العنــوان: »املــدارس احلديثيــة« أحــد مســاقات ختصــص احلديــث يف 

بعــض اجلامعــات يف الدراســات العليــا)7(. 
تويف احلافظ ابن رجب سنة 795ه.   )1(

انظر: العبيدي، حممد جاسم، اإلبداع و التفكري اإلبتكاري. ص 54.   )2(
انظر: مقدمة حتقيق شرح العلل. )1 /128(.   )3(

طبعت يف بريوت، دار ابن حزم، 1419ه، 1998م.   )4(
وانظــر حبــث: زهــري، حممــد، املــدارس احلديثيــة الداللــة واملضمــون، جملــة جامعــة دمشــق للعلــوم   )5(

االقتصاديــة والقانونيــة، اجمللــد 24، العــدد الثــاين 2008، ص639. 
1437ه،  األردن،  إربــد،  الرافديــن،  مكتبــة  الــري،  يف  احلديــث  مدرســة  اثمــر،  حتاملــة،   )6(

 .11 ص  2016م. 
انظر: زهري، املدارس احلديثية، ص 639.   )7(
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اثلثًا: الرضا االجتماعي: فاملعيار الرئيسي لتقومي اإلبداع هو أن يكون النتاج فيه 
جديــًدا وأصيــاًل، وذا قيمــة للمجتمــع يف الوقــت ذاتــه، واجملتمــع هنــا هــم علمــاء احلديــث 
عموًمــا واملهتمــون بعلــم العلــل خاصــة، يقــول األســتاذ مصطفــى ابحــو- مــن علمــاء 
املغــرب - يف ثنــااي اســتعراضه مــا كتبــه املعاصــرون يف علــم العلــل عــن املقدمــة: »وهــو 
أحســن دراســة صدرت يف الباب« وذكر أنه تعقب الشــيخ يف بعض املســائل)1(، وقال 
د العوين: »وكذلك مقدمة د. مهّام سعيد يف حتقيقه لكتاب شرح علل الرتمذي البن 

رجــب، وهــي مقدمــة متميــزة، وهــي مــن أوائــل الدراســات العصريــة لعلــم العلــل«)2(. 
ويقــول أحــد الباحثــني مــن اململكــة العربيــة الســعودية: »اســتفدت يف هــذا 
املوضوع-أســباب العلــة- ممــا كتبــه الدكتــور مهّــام ســعيد يف مقدمــة شــرح علــل 
شــهادة  فتلــك  املوضــوع«)3(.  هــذا  مــن كتــب يف  أحســن  حبــق  فهــو  الرتمــذي، 

مشــرقية.  وأخــرى  مغربيــة، 
رابًعــا: اســتمرارية األثــر: فكلمــا اســتمرت اآلاثر املرتتبــة علــى الناتــج كان ذلــك 
دلياًل على أمهيته وقيمته ابلنســبة جملاله، وبقدر ما ميثل الناتج إضافة أساســية بقدر 
ما تستمر آاثره، ومقدمة حتقيق شرح العلل تعد املقرر األول يف كثري من اجلامعات 
يف مســاق علــل احلديــث، بــل إن مصطلحــات املقدمــة انبثقــت منهــا رســائل علميــة 
متعددة، فعلى ســبيل املثال وضع د. مهّام مبحثًا كاماًل بعنوان: األشــباه يف العلل، 
وهــو مصطلــح مبتكــر مل يســبق إليــه، فقــدم الباحــث رامــز أبــو الســعود رســالته يف 
املاجســتري بعنــوان: »األشــباه يف العلــل- دراســة نظريــة تطبيقيــة«)4(، واعرتافًــا منــه 
بفضــل ابتــكار د. مهــاّم هلــذا املصطلــح عنــون املطلــب الثــاين بـــ: جهــود الشــيخ مهّــام 
ســعيد يف األشــباه، فذكر إطالق هذا االســم من قبل د. مهّام اعتماًدا على إحدى 

قواعــد ابــن رجــب، مث انقــش د. مهّــام يف بعــض املســائل. 

ابحــو، مصطفــى، العلــة وأجناســها عنــد احملدثــني. دار الضيــاء طنطــا، الطبعــة األوىل، 1406   )1(
ه، 1996م. ص 271. 

العوين: حامت، املدخل إىل فهم علم العلل، الطبعة الثانية 1431ه، ص7.   )2(
ســلطان فهــد الطبيشــي أســتاذ احلديــث املشــارك بقســم الثقافــة اإلســالمية كليــة الرتبيــة، جامعــة   )3(
 https: //fac. ksu. edu. :امللــك ســعود. لــه كتــاب مقدمــة يف علــم العلــل، منشــور علــى الرابــط

sa/sites/default/files، وقــت الدخــول: 28 /8 /2020 الســاعة 3 وربــع. 
نوقشت يف اجلامعة األردنية، عام 1421 ه-2000م، إبشراف د. محزة املليباري.   )4(
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عنــوان:  حتــت  الدكتــوراه  رســالة  البشابشــة  أمحــد  الباحــث  وكذلــك كتــب 
»الرتاجــم املعلّــة«)1(، وبــني أســبقية د. مّهــام يف وضــع هــذا املصطلــح، فعنــون أحــد 
مباحــث رســالته بـــ: نشــأة مصطلــح الرتاجــم املعلــة، وقــال: »يعــد د. مهّــام ســعيد 

أول مــن أطلــق هــذه التســمية علــى هــذا الفــن حبســب مــا وقفــت عليــه«)2(. 
والــذي أراه أن أثــر املقدمــة اخلفــي يف نشــر علــم العلــل رمبــا كان أكــرب مــن أثرهــا 
املذكــور يف الكتــب والرســائل، وذلــك أن تقســيمات د. مهّــام ومصطلحاتــه شــاعت 
يف الوســط العلمــي جيــاًل بعــد جيــل، ومــع كثــرت تداوهلــا أصبحــت مــن املســلمات، 
وهــذه املقدمــة زاد عمرهــا عــن أربعــني ســنة، فتناقلتهــا األجيــال، ومــع كثــرة التــداول 
مل يســأل النــاس عــن نشــأة هــذه املصطلحــات والتقســيمات، ومــن أيــن جــاءت، 
متاًمــا عندمــا حتــدث الشــافعي - رمحــه هللا - يف الرســالة عــن العــام واخلــاص، واملقيــد 
واملطلــق، وغريهــا مــن املصطلحــات األصوليــة وتداولتهــا األجيــال، فــال يقــال ملــن قال 
هــذا عــام وهــذا خــاص مــن أيــن لــك هــذا املصطلــح، وهكــذا يف ســائر الفنــون، مــع 

إقــرار اجلميــع اببتــكار اإلمــام الشــافعي - رمحــه هللا - لعلــم األصــول. 
فمثــاًل يكتــب النــاس يف العلــل عــن: ميــدان علــم العلــل، وهــذا عنــوان مــن وضــع 
د. مهّــام)3(، وقّســم مناهــج التأليــف يف علــم العلــل قائــالً: 1- علــى طريقــة املســائل 
املتفرقــة. 2- طريقــة املســانيد املعللــة. 3- طريقــة األبــواب املعللــة. 4- طريقــة مجــع 
احلديــث املعلــل لشــيخ واحــد. 5- طريقــة الرتاجــم املعللــة. 6- مــا كتبــه علمــاء 
التقســيمات،  النــاس هــذه  فيتناقــل  املصطلــح يف كتــب علــوم احلديــث، وهكــذا 
وأصلها للدكتور مهّام)4(. ومما ســاعد يف انتشــار هذه املصطلحات والتقســيمات أن 
تالميذ د. مهّام سعيد ممن درسوا املقدمة عليه وال سيما يف اجلامعة األردنية، تفرقوا 
يف العــامل اإلســالمي للتدريــس يف جامعــات دول اخلليــج العــريب وفلســطني وغريهــا؛ 
فنقلــوا هــذه االبتــكارات، كمــا وفــد عــدد مــن الطلبــة العــرب واملســلمني علــى اجلامعــة 
األردنية فتأثروا هبذه االبتكارات؛ فكثر تداوهلا، والتأليف على أساسها وتدريسها. 
نوقشــت يف جامعــة الريمــوك، ســنة 2012م، وطبعــت يف مركــز إحســان، املدينــة املنــورة، الطبعــة   )1(

األوىل 1438ه، 2017م. 
البشابشة، أمحد، الرتاجم املعلة. ص 39، مصدر سابق.   )2(

مقدمة حتقيق شرح العلل، )1 / 25(  )3(
انظر: مقدمة حتقيق شرح العلل )1 /46-45(.   )4(
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املطلب الثالث: مهارات االبتكار يف مقدمة حتقيق شرح العلل وجماالته:
أواًل: الطالقــة: أي أن املبتكــر علــى درجــة مرتفعــة مــن القــدرة علــى ســيولة 

األفــكار وســهولة توليدهــا، ومــن ذلــك: 
الــي قــام بتوليدهــا الدكتــور مهّــام  1- الطالقــة االصطالحيــة: فاملصطلحــات 
عديــدة، وســأذكرها حبســب ورودهــا يف املقدمــة: مصطلــح مســارات الروايــة يف 
البلــدان، عنــد حديثــه عــن علــل ابــن املديــي)1(، ومصطلــح أســتاذ فــن العلــل، أطلقــه 
علــى اإلمــام أمحــد)2(. وميكــن أن نذكــر هنــا بعــض التعريفــات الــي ابتكرهــا د. 
مهّــام كتعريفــه لالختــالط بقولــه: »آفــة عقليــة تــورث فســاًدا يف اإلدراك، وتصيــب 
لــه بســبب حــادث مــا، كفقــد عزيــز، أو  اإلنســان يف آخــر عمــره، أو تعــرض 
االختــالط،  عــن  الكشــف  مصطلــح:  ابتكــر  التعريــف  وبعــد  مــال«)3(،  ضيــاع 
ووضــع مصطلــح: خفــة الضبــط ابألســباب العارضــة)4(، وذكــر مــن ذلــك مصطلــح: 
االنشــغال عــن العلــم حفظًــا و كتابــًة)5(، ووضــع مصطلــح: قصــر الصحبــة للشــيخ، 
وقلــة املمارســة حلديثــه)6(، ومصطلــح: املــدارس احلديثيــة )7(، ومصطلــح: خريطــة 

األســانيد)8(، ومصطلــح: األشــباه يف العلــل)9(. 
2- طالقــة العناويــن: فعنــون: ميــدان علــم العلــل)10(، وعنــوان: أســباب العلــة)11(، 
ومــن عناوينــه ومصطلحاتــه: وســائل الكشــف عــن العلــة)12(، وقولــه يف أنــواع العلــل: 

علــة موضوعهــا: إبطــال الســماع الصريــح، أو نفــي الســماع املتوهــم)13(، 
املصدر السابق. ) 1 / 62(.    )1(
املصدر السابق. ) 1 / 70(.    )2(

املصدر السابق. ) 1 / 103(.    )3(
املصدر السابق. ) 1 / 107(.    )4(
املصدر السابق. ) 1 / 110(.    )5(
املصدر السابق. ) 1 / 113(.    )6(

املصدر السابق. ) 1 / 128(   )7(
املصدر السابق. ) 1 / 132(   )8(

املصدر السابق. ) 1 / 165(.    )9(
املصدر السابق. )25/1(  )10(

املصدر السابق. ) 1 / 93(.   )11(
املصدر السابق. ) 1 / 121(.   )12(

املصدر السابق. ) 1 / 139(  )13(
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رفــع  الوهــم يف  علــة  وقولــه:  بعضــه)1(،  أو  اإلســناد كلــه  إبــدال  علــة  وقولــه: 
املوقــوف، أو وصــل املرســل أو مــا فيــه انقطــاع)2(، وقولــه: علــة مجــع الشــيوخ وبقــاء 

واحــًدا)3(.  اللفــظ 
وقــد يقــول قائــل: إن هــذه العناويــن واملصطلحــات أصلهــا التطبيقــي وارد عنــد 
املتقدمــني فأيــن االبتــكار فيهــا؟ واجلــواب علــى ذلــك أن د. مهّــام اســتطاع بعقليتــه 
االبتكارية أن جيعلها يف قالب اصطالحي، وعناوين رئيســة، فهو مل يســبق إليها، 

وإال فــإن املــادة العلميــة كانــت مبثوثــة للجميــع، فلمــاذا مل يفعلــوا كمــا فعــل؟! 
3- طالقة التقسيمات: ومن ذلك تقسيمه البديع ملناهج كتب العلل املتقدمة، 
حيــث جعلهــا علــى ســتة مناهــج)4(، وتقســيمه ألســباب العلــة: الســبب العــام، مث 
ســاق ابقي األســباب)5(، وأيًضا تقســيمه لوســائل الكشــف عن العلة)6(، وتقســيماته 
ألنواع العلل يف السند)7(، وتقسيماته ألنواع العلل يف املن، فجعلها مخسة أنواع)8(. 
اثنيًــا: املرونــة: وهــي القــدرة علــى إنتــاج عــدد متنــوع وخمتلــف مــن األفــكار - أو 
االســتجاابت والتحــول مــن نــوع معــني مــن الفكــر إىل نــوع آخــر- أي: إمكانيــة 
تغيــري إســرتاتيجياته يف النظــر للمتغــري الواحــد، فــإذا كانــت الطالقــة هتتــم بعــدد 
األفــكار، فــإن املرونــة هتتــم بطريقــة التفكــري أو إســرتاتيجية التفكــري، والقــدرة علــى 
التحــول مــن طريقــة إىل أخــرى حبســب مثــريات الفكــر، فاملبــدع ال جيمــد علــى 
طريقــة واحــدة، بــل ينــوع طــرق تفكــريه، فلقــد كانــت الطريقــة التقليديــة يف حتقيــق 
الــرتاث ماثلــة أمــام عــني د. مهّــام، وهــي الطريقــة األســهل بتقســيم البحــث إىل 
قســمني: قســم الدراســة، وقســم التحقيــق، والقســم الثــاين عمــل مهــاري ال بــد مــن 
إتقانه وفق أصول متفق عليها عند املختصني، أما القســم الدراســي فاســتطاع د. 
مهّام أن يغري طريقته بعيًدا عن الطريقة التقليدية، وإن طبق بعض حيثياهتا كاملعتاد، 

املصدر السابق. ) 1 / 144(.   )1(
املصدر السابق. ) 1 / 149(.   )2(

املصدر السابق. ) 1 / 152(  )3(
املصدر السابق. ) 1 / 45(.   )4(
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مــن وصــف النســخ، وترمجــة للمؤلــف وحنــو ذلــك، ولكنــه غــري طريقــة تفكــريه مــن 
واصف لكتاب إىل واضع نظرية وفق هذا الكتاب، فأخرج نفسه من هذا احلصار 
الفكــري، علــى الرغــم مــن أن الطريقــة املعتــادة هــي األســهل، وكأين بــه قــد اســتلهم 
مــن ابتــكار ابــن رجــب ابتــكارًا، يقــول ابــن رجــب يف ســبب وضعــه لقواعــد علــم 
العلــل: »وأردت بذلــك تقريــب علــم العلــل علــى مــن ينظــر فيــه، فإنــه علــم قــد هجــر 
يف هــذا الزمــان، فقــد ذكــران يف كتــاب العلــم أنــه علــم جليــل قــل مــن يعرفــه مــن أهــل 
هذا الشأن، وأن بساطه قد طوي منذ أزمان، وابهلل املستعان، وعليه التكالن«)1(. 
فالدكتــور مهّــام أراد تقريــب هــذا العلــم ألبنــاء عصــره، فوضــع نظريتــه يف علــم العلــل، 
وال ســيما أن هــذا العلــم يف زمــن أتليــف د. مهّــام ملقدمتــه كان أشــد غربــة عنــد 
املشــتغلني يف احلديــث ممــا وصــف ابــن رجــب يف زمانــه، فمــا ابلــك بغريهــم؟ ولــك أن 
تقــارن هنضــة علــم العلــل يف زماننــا لتــدرك مــا صنعتــه مقدمــة د. مهّــام يف العلــل، فكــم 
كتب يف العلل بعد هذه املقدمة من رسائل وكتب، وكم عقدت الدروس وأقيمت 
النــدوات واملناظــرات؟! وكيــف ســارت مصطلحــات هــذه املقدمــة املباركــة وعناوينهــا 

وتقســيماهتا بــني املختصــني، وتداوهلــا الدارســون؟! 
اثلثًا: األصالة: 

إذا كانــت الطالقــة هتتــم بعــدد األفــكار، واملرونــة هتتــم بتغــري طريقــة التفكــري، 
فــإن األصالــة تعــي التفــرد واإلبــداع وابتــكار اجلديــد، ويف احلقيقــة أننــا ال ميكــن عــزل 
األصالــة عــن الطالقــة واملرونــة، فهــي مراحــل متتاليــة تولــد اإلبــداع، ومسيــت األصالــة 
بذلــك إشــارة أن االبتــكار اجلديــد هــو أصيــل لصاحبــه، وليــس تقليــًدا لآلخريــن. 

ويقصــد هبــا تلــك القــدرة الــي تبــدو يف ســلوك الفــرد عندمــا يبتكــر ابلفعــل 
إنتاًجــا جديــًدا، فاألصالــة تعــي اجلــدة أو النــدرة، وتعــرف أبهنــا القــدرة علــى إبــداء 
أفــكار جديــدة وفريــدة وخالقــة أو توليدهــا، وســبق بيــان أصالــة مقدمــة د. مّهــام 
أبنــه أول مــن كتــب نظريــة معاصــرة لعلــم العلــل، وأن هــذه النظريــة فتحــت أبــوااًب 
كانــت مغلقــة أمــام الباحثــني، وقــد أشــار إىل ذلــك املختصــون بتاريــخ علــم العلــل 
كمــا ســبق بيانــه، وأضيــف ملــا ســبق بعــض النتائــج التفصيليــة الــي ســطرها د. مهّــام 

شرح علل الرتمذي، ) 2 / 663(.   )1(
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يف مقدمتــه، فمــن ذلــك: تقســيمه للنقــد احلديثــي إىل قســمني: األول: علــم اجلــرح 
و التعديــل، وهــو نقــد أول ســهل ميســور، يهتــم ابلقــوادح الظاهــرة، القســم الثــاين: 

علــم العلــل، وهــو نقــد اثنــوي أعلــى مــن ســابقه وأدق)1(. 
ومــن نتائجــه قولــه: »ولعــل ابــن املديــي هــو أول مــن نقــل احلديــث إىل ميــدان 
الدراســة التحليليــة الشــاملة املســتقصية«)2(. ومــن نتائجــه التنبيــه إىل أن الباحثــني 
يف احلديــث قــد يقعــون يف الوهــم واخلطــأ إذا اعتمــدوا علــى كتــب الرتاجــم املشــهورة 
وتركــوا كتــب العلــل، مث مّثــل لذلــك بقضيــة إثبــات الســماع فقــال: »فــإن كثرييــن 
اســتعرض كتــب  أن  وبعــد  ذلــك«)3(،  غــري  األمــر  وحقيقــة  الســماع  هلــم  يذكــر 
العلــل قــال: »وهلــذا حــق لنــا أن نقــول إن كتــب العلــل هــي الكتــب األوىل لعلــوم 
احلديــث«)4(، ويفصــل يف ذلــك قائــاًل: »إن كل جزئيــة مــن جزئيــات علــوم احلديــث 
داخلــة يف علــم العلــل، إمــا دخــواًل مباشــرًا، أو غــري مباشــر كخــادم ألصــول هــذا 
العلــم وضروراتــه«)5(، وقريــب منــه قولــه: »إذ ظهــر ل بعــد البحــث واالســتقصاء 
أن أكثــر علــوم احلديــث اســتمد مــن علــم العلــل«)6(، ووضــح د. مّهــام مفهــوم 
الضبــط يف تعريــف احلديــث الصحيــح فقــال: »فالضبــط التــام الكامــل هــو ضبــط 
نســي يدخــل فيــه الوهــم و اخلطــأ القليــل النــادر«)7(، وعــن أهليــة الناقــد، يقــول: 
»إنــه حيتــاج ملكــة علميــة متعــددة اجلوانــب، كثــرية العناصــر، متتــاز ابلشــمول و 
التكامــل«)8(، وبعــد مناقشــة مســتفيضة ملوضــوع اشــرتاط اللقــاء، وذكــر لــرأي اإلمــام 
مســلم، ورأي اإلمــام البخــاري، وانتقــاده البــن رجــب؛ النتصــاره لــرأي البخــاري 
خلــص د. مهّــام إىل نتيجتــني: »أن رأي اإلمــام مســلم أوجــه وأثبــت، وأنــه يتنــاول 
أدىن مراتــب االتصــال، الثانيــة: ال مينــع هــذا أن يصنــف غــريه كتــااًب فيضيــف شــرطًا 
كشــرط اللقــاء والســماع، ولكــن هــذا الشــرط يبقــى شــرط كتــاب ال شــرط صحــة. 
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وهللا أعلم«)1(، ومن نتائجه: »أن كتب احلديث كتب معللة، روعي يف اختيارها 
ســالمتها مــن العلــة، وخاصــة كتــاب البخــاري ومســلم«)2(. ويف ذلــك رد علــى 
مــن يفتــش عــن علــل احلديــث يف كتــب احلديــث املشــهورة، وال ســيما صحيــح 

البخــاري ومســلم. 
رابًعا: احلساسية للمشكالت: 

ويقصــد هبــا الوعــي بوجــود مشــكالت أو حاجــات أو عناصــر ضعــف يف 
البيئــة أو املوقــف، ويعــي ذلــك أن بعــض األفــراد أســرع مــن غريهــم يف مالحظــة 
املشــكلة والتحقــق مــن وجودهــا يف املوقــف، وال شــك أن اكتشــاف املشــكلة ميثــل 
خطــوة أوىل يف عمليــة البحــث عــن حــل هلــا، ومــن مث إضافــة معرفــة جديــدة أو 
إدخــال حتســينات أو تعديــالت علــى معــارف أو منتوجــات جديــدة، وهــذا عــني 
مــا قــام بــه د. مهّــام حيــث أدرك غربــة علــم العلــل يف زماننــا، وحاجــة النــاس لتقريبــه 
إليهــم، ومــا ترتــب علــى ذلــك مــن إمهــال النقــد احلديثــي املتكامــل، وكلهــا ثغــرات 
ومشــكالت واجهــت علــم احلديــث، فأدخــل حتســيناته، وأضــاف معرفــة جديــدة 
تتمثــل بنظريــة عــن علــم العلــل، معتمــًدا علــى مــا قدمــه ابــن رجــب، ولكنــه صاغــه 
أبســلوب يفهمــه أهــل عصــره، فقــرب إليهــم علًمــا كان يظــن أنــه كهانــة، ففتــح اباًب 
مغلًقــا، وســهل طريًقــا وعــرة، حــى وصلنــا إىل هنضــة يف علــم العلــل مشــهودة، وكل 

ذلــك بفضــل هللا تعــاىل مث بفضــل هــذه املقدمــة. 
خامًسا: اإلثراء والتفاصيل: 

هي قدرة الفرد على اإلضافة إىل الفكرة األصيلة؛ جلعلها أكثر مالءمة؛ ملواجهة 
املشــكلة وإقنــاع مــن حولــه، وهــي القــدرة علــى وضــع تفاصيــل اخلطــط أو األفــكار، 
وتسهم عملية اإلفاضة أو التفاصيل يف عملية إكمال املوقف أو املوضوع قيد البحث 
أو احلل، حبيث يصبح أكثر تفصياًل، وهذا ما قام به د. مهّام حيث أضاف تفاصيل 
مكملــة لنظريتــه، مــن حيــث حســن تقســيم الدراســة إىل أبــواب وفصــول ومباحــث، 
ونقل أقوال العلماء يف املسائل الي كان يطرحها ومناقشتها والرتجيح بينها، بل ونقد 
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بعض آراء كبار علماء العلل، كنقده لإلمام الســخاوي حيث قال: »وأرى أن كالم 
الســخاوي هــذا- يف جعــل معرفــة العلــة هيئــة نفســانية وخواطــر وجدانيــة- ال يســتفاد 
مــن جممــوع كالم النقــاد، وال يشــهد لــه هــذا العلــم، بــل يشــهد عليــه، وهــو مرفــوض 
مبنطق مئات األمثلة والشواهد الي احتوهتا هذه الرسالة«)1(، وكذلك انتقاده لتعريف 
احلافــظ ابــن حجــر يف تعريــف املعلــل بقولــه: »مث الوهــم إن اطلــع عليــه ابلقرائــن ومجــع 
الطــرق فهــو املعلــل«. قــال د. مهّــام: »وال يصلــح هــذا ألن يكــون حــًدا للعلــة، إذ هــو 
بيــان لطــرق الكشــف عــن العلــة«)2(، ومــن اإلضافــات املكملــة لعملــه االبتــكاري أنــه 
كان يقــرتح بعــض املشــاريع العلميــة خلدمــة علــم العلــل، فقــال عنــد حديثــه عــن كتــاب 
العلــل لإلمــام أمحــد: »ولــو قــدر هلــذا الكتــاب أن ترتــب مادتــه حبيــث جيمــع مــا يتعلــق 
بوكيــع، ومــا يتعلــق بشــعبة، ومــا يتعلــق هبشــيم وغريهــم، لــو قــدر لــه ذلــك لكــن علــى 
غايــة مــن الفائــدة؛ ملــا يذكــره مــن دقائــق املعــارف عــن هــؤالء«)3(، وطالــب برتتيــب علــل 
اإلمــام أمحــد علــى حنــو ترتيــب أيب طالــب لعلــل الرتمــذي الكبــري علــى األبــواب، فقــال: 
»وأي كتــاب ســيكون علــل أمحــد لــو قــدر لــه أن يرتــب مبثــل هــذا الرتتيــب«)4(، ومــن 
اإلضافــات وضــع املعايــري، فبعــد بيانــه مليــدان علــم العلــل أنــه أحاديــث الثقــات بــني 
ســبب دخــول أحاديــث الضعفــاء يف كتــب العلــل، مث بــني معيــار خفائــه بقولــه: »إن 
معيــار خفائــه ســؤال احلفــاظ عنــه، ووروده يف كتــب العلــل«)5(، ومــن اإلضافــات لعملــه 
أنه قام بطباعة عمله ونشره، وقسمه لفصول، األول: يف العلة وميداهنا وأشهر علماء 
العلل، والثاين: يف التعريف أبصل الكتاب وصاحبه، ومنهج ابن رجب فيه ومصادره 
يف العلــل، الفصــل الثالــث: دراســة حــول علــم العلــل مــن خــالل كتــاب ابــن رجــب، 
الفصــل الرابــع: دراســة يف مصطلــح احلديــث مــن خــالل كتــاب شــرح العلــل، ووضــع لــه 
فهــارس تفصيليــة، وعلــق علــى اجلــزء اخلــاص ابلتحقيــق بتعليقــات علميــة، كمــا وضــع 

عناويــن توضيحيــة لــكالم ابــن رجــب. 
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وإبــداء  الكتــاب  انتقــاد  عــدم  يعــي  ال  ابالبتــكار  مهّــام  د.  عمــل  ووصــف 
امللحوظــات عليــه، فقــد انتقــد يف نســبة التعريــف الــذي اختــاره لإلمــام العراقــي 
بقولــه: »نقــل البقاعــي يف نكتــه علــى ألفيــة العراقــي كالًمــا آخــر للعراقــي جــاء فيــه: 
واملعلــل خــرب ظاهــره الســالمة اطلــع فيــه بعــد التفتيــش علــى قــادح«)1(، والصــواب 
اجلامعــة  يف  الشــريف  احلديــث  أســتاذ  محــاد  حســني  انفــذ  د.  أ.  أفــادين  كمــا 
اإلســالمية يف غــزة، أن التعريــف للحافــظ ابــن حجــر يف ثنــااي مناقشــة البقاعــي 

لشــيخه ابــن حجــر)2(. 
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اخلامتة
أهم نتائج الدراسة: 

1-تعــد مقدمــة حتقيــق كتــاب »شــرح علــل الرتمــذي البــن رجــب« الــي كتبهــا د. 
مهّــام ســعيد عمــاًل مبتكــرًا مل يســبق إليــه، وكان لــه فاعليــة واضحــة يف وضــع نظريــة 
علميــة لعلــم العلــل يف زمننــا املعاصــر، وفتــح آفــاق البحــث العلمــي فيــه، وذلــك أن 

معايــري االبتــكار تنطبــق علــى هــذه املقدمــة. 
2-اتصــف مؤلــف املقدمــة بــروح ابتكاريــة واضحــة، علــى الرغــم مــن األحــوال 
الصعبــة الــي أحاطــت بعملــه يف حتقيــق الكتــاب، واســتطاع هبــذه الــروح الكشــف 
عــن مواضــع اإلبــداع عنــد ابــن رجــب احلنبلــي، كمــا جعلتــه يقــدم عمــاًل مبتكــرًا. 
3-ظهرت معامل االبتكار يف املقدمة مبا احتوته من مكوانت االبتكار، على 
النحــو اآلت: الطالقــة االصطالحيــة، وطالقــة العناويــن، وطالقــة التقســيمات، 
وكذلــك املرونــة الفكريــة فقــد كانــت الطريقــة التقليديــة يف القســم الدراســي لتحقيــق 
الكتــاب ماثلــة أمــام عينيــه، لكــن د. مهّــام اســتطاع أن يغــري طريقــة تفكــريه مــن 

واصــف لكتــاب، إىل واضــع نظريــة وفــق هــذا الكتــاب. 
وكذلــك األصالــة، وهــي تعــي اجلــدة أو النــدرة، ويعــد د. مهّــام أول واضــع 
لنظريــة معاصــرة لعلــم العلــل، وأن هــذه النظريــة فتحــت أبــوااًب كانــت مغلقــة أمــام 

الباحثــني، وقــد أشــار إىل ذلــك املختصــون بعلــم العلــل. 
وأيًضا احلساسية للمشكالت، حيث أدرك د. مهّام غربة علم العلل يف زماننا، 
وحاجــة النــاس لتقريبــه إليهــم، ومــا ترتــب علــى ذلــك مــن إمهــال النقــد احلديثــي 
املتكامــل، وكلهــا ثغــرات ومشــكالت واجهــت علــم احلديــث، فأدخــل حتســيناته 
وأضــاف معرفــة جديــدة تتمثــل بنظريــة علميــة عــن علــم العلــل، معتمــًدا علــى ما قدمه 
ابــن رجــب، ولكنــه صاغــه أبســلوب يفهمــه أهــل عصــره، حــى وصلنــا إىل هنضــة يف 

علــم العلــل مشــهودة، وكل ذلــك بفضــل هللا تعــاىل مث بفضــل هــذه املقدمــة. 
وكذلــك اإلثــراء والتفاصيــل وهــي تســهم يف عمليــة إكمــال املوقــف أو املوضــوع 
قيد البحث أو احلل، حبيث يصبح أكثر تفصياًل، وهذا ما قام به د. مهّام حيث 
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أضــاف تفاصيــل مكملــة لنظريتــه، مــن حيــث حســن تقســيم الدراســة إىل أبــواب 
وفصــول ومباحــث، ونقــل أقــوال العلمــاء يف املســائل الــي كان يطرحهــا ومناقشــتها 
والرتجيــح بينهــا، بــل ونقــد بعــض آراء كبــار علمــاء العلــل، ومــن اإلضافــات املكملة 
لعملــه االبتــكاري أنــه كان يقــرتح بعــض املشــاريع العلميــة خلدمــة علــم العلــل، ومــن 
اإلضافــات وضــع املعايــري، وكذلــك علّــق علــى اجلــزء اخلــاص ابلتحقيــق بتعليقــات 

علميــة، كمــا وضــع عناويــن توضيحيــة لــكالم ابــن رجــب. 
كمــا يوصــي الباحــث بدراســة ابتــكارات العلمــاء املعاصريــن يف العلــوم الشــرعية 
عموًمــا، وعلمــاء احلديــث خاصــة، ومــن ذلــك ابتــكار د. نورالديــن العــرت لعلــم 
بــني جامــع الرتمــذي والصحيحــني، وكذلــك  مناهــج احملدثــني يف كتابــه املوازنــة 

جهــوده يف علــم مصطلــح احلديــث.    
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