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بحث مقدم لمؤتمر االنتصار للصحيحين المنعقد في الفترة من 2010/7/15 –14م بكلية الشريعة
بالجامعة األردنية
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ماجستير أصول دين
المملكة األردنية الهاشمية

ممخص البحث:
يعد ىذا البحث محاولة جادة إللقاء الضوء عمى منيجية التعامل مع السنة النبوية عند أىل السنة،
وانو من مقتضيات شيادة محمد رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم  ،كما حاول الباحث إلقاء الضوء عمى

أسباب الخمل الحاصل في األمة في جانب تمقي الحديث النبوي الشريف والتعامل معو .

وقد عمل الباحث بعد ذلك عمى رصد المنطمقات العقدية والفكرية التي اعتمد عمييا أصحاب الفكر

االعتزالي محاوال إظيارىا بتجرد من خالل النظر في منيجيتيم في التعامل مع السنة النبوية.

كما عمل الباحث عمى تجمية مراحل تطور الفكر االعتزالي ومحطات انتقالو من خالل بيان جذوره
األولى ثم مرحمة االستشراق ثم ما بعده وىي اخطر المراحل حيث جمعت بين رواسب الماضي ومغالطات

الحاضر من خالل زيادات المستشرقين ،فضال عن أراء أصحابيا المعاصرين .

يعن كثي ار بالرد بقدر ما ُعني بتوضيح األفكار وتجميتيا .
كما يشير الباحث ىنا إلى انو لم َ
واهلل اعمم.
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
المقدمة
إن الحمد هلل نحمده ونستعينو ونستغفره ونستيديو ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا،
من ييده اهلل فال مضل لو ومن يضمل فال ىادي لو ،واشيد أن ال الو إال اهلل وحده ال شريك لو واشيد أن

محمدا عبده ورسولو صمى اهلل عميو وعمى الو وصحبو وسمم تسميما مزيدا .

وبعد:

فالحمد هلل الذي أرسل إلينا رسوال من أنفسنا  ،يتمو عمينا آيات اهلل ويزكينا  ،ويعممنا الكتاب

والحكمة وان كنا من قبل لفي ضالل مبين ،إعمم أرشدك اهلل لطاعتو أن الدنيا ممعونة ممعون ما فييا إال ما
أشرقت عميو شمس الرسالة وأسس بنيانو عمييا ،فال بقاء ألىل األرض إال ما دامت أثار الرسل موجودة

فييم ،فإذا درست أثار الرسل من األرض وانمحت بالكمية أذن اهلل بخراب العالم العموي والسفمي وأقام القيامة

.

وكان خاتم الرسل وسيدىم وأكرميم عمى ربو محمد بن عبد اهلل

يقول ":يا أييا الناس إنما أنا

ِ ِ
رحمة ميداة " ،1وقال تعالى  ":وما أَرسْم َن َ اَّل
ين " ،2وقال
اك إِال َر ْح َمةً لْم َعالَم َ
ََ ْ َ
3
فمقتيم عربيم وعجميم إال بقايا من أىل الكتاب " "،وىذا المقت كان لعدم ىدايتيم بالرسل ،فرفع اهلل عنيم

":إن اهلل نظر إلى أىل األرض

ىذا المقت برسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ،فبعثو رحمة لمعالمين ومحجة لمسالكين ،وحجة عمى الخالئق

أجمعين وافترض عمى العباد طاعتو ومحبتو ،وتعزيره وتوقيره ،والقيام بأداء حقوقو ،وسد إليو جميع الطرق

،فمم يفتح ألحد إال من طريقو .ميد اهلل ببعثتو الدالئل ،وأوضح بو البينات ،وأظير من اآليات ما أزعج بو
4

القموب وبعث الخواطر عمى النظر في المطموب .

فأسعد الناس من جعل أصول دينو تبع لما جاء بو الرسول

 ،فإن اهلل أرسمو باليدى ودين

الحق ،فال ىدى إال فيما جاء بو  ،يقول ابن أبي العز رحمو اهلل "فالواجب كمال التسميم لمرسول صمى اهلل

عميو وسمم واالنقياد ألمره ،وتمقي خبره بالقبول والتصديق ،دون أن يعارض بخيال باطل يسميو معقوال ،أو
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[ الحاكم في المستدرك ،كتاب االيمان  ،باب ىو صمى اهلل عميو وسمم رحمة ميداة  ، 107قال الحاكم ىذا حديث صحيح

عمى شرطيما ]
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[االنبياء ] 107:
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[مسمم  :كتاب الجنة وصفة نعيميا وأىميا  ،باب الصفات التي يعرف بيا في الدنيا أىل الجنة وأىل النار ح ]2865
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تحممو شبية أوشكا  ،أو يقدم عميو أراء الرجال فيوحده بالتحكيم والتسميم واالنقياد واإلذعان ،كما وحد

المرسل بالعبادة والخضوع والذل واإلنابة والتوكل.

فيما توحيدان،ال نجاة لمعبد من عذاب اهلل االبيما :توحيد المرسل ومتابعة الرسول ،فال يحاكم إلى

غيره وال يرضى بحكم غيره ،وال يقف تنفيذ أمره وتصديق خبره عمى عرضو عمى قول شيخو وامامو وذوي
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مذىبو بل إذا بمغو الحديث الصحيح يعد نفسو قد سمعو من رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم "
لذلك كانت الحجة الواجبة اإلتباع لمكتاب والسنة واإلجماع ،فإ

ن ىذا حق ال باطل فيو ،واجب

اإلتباع ال يجوز تركو بحال ،وال الخروج عن شيء مما دلت عميو ،وه ي مبنية عمى أصمين:

احدىما :أن ىذا جاء بو الرسول صمى اهلل عميو وسمم
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الثاني:أن ما جاء بو الرسول وجب إتباعو.

أما األصل األول  :فيي مقدمة عممية مبناىا عمى العمم باإلسناد والعمم بالمتن ،وذلك ألىل العمم
بالكتاب والسنة واإلجماع لفظا ومعنى واسنادا ومتنا ،فكان ال بد لمن أراد معرفة ذلك من النقل والرواية ال
مجرد العقل فكما إن نور العين ال يرى االمع ظيور نور أمامو كذلك نور العقل ال ييتدي إال إذا اطمعت

عميو شمس الرسالة وقد خص اهلل ىذه األمة بعمم اإلسناد والرواية وجعمو سمما إلى الدراية  ،فكان البد لمن
أراد برد اليقين واالطمئنان بالدين ومعرفة ما جاء بو سيد األولين واآلخرين من العناية باألحاديث واآلثار.
وكما خص اهلل ىذه األمة بيذه الفضيمة،كذلك تميز أىل السنة والحديث من بين سائر طوائف

األمة بالعناية باألحاديث النبوية الشريفة فيي المبينة لمقران والمفسرة لو والدالة عميو ،وقد انب ار عمماء

الحديث في الماضي والحاضر بالرد عمى من خالف في حجية السنة النبوية اوشكك في ثبوتيا ،فكان ليم
من وسائل النقد وفحص الروايات ومعرفة الراوي ما لم يكن لطائفة من الطوائف فضال عن امة من األمم

،وىذا يعود إلى فضل اختصاص ليم تميزوا بو عن سائر الناس .

قال اإلمام ابن القيم رحمو اهلل":وانما يعرف ذلك_اي معرفة الموضوع من غير نظر في إسناده
_من تضمع في معرفة السنن الصحيحة ،وخمطت بدمو ولحمو ،وصار لو فييا مكانة  ،وصار لو

اختصاص شديد بمعرفة السنن واآلثار ومعرفة سيرة الرسول صمى اهلل عميو وسمم وىديو فيما يأمر بو

5

[شرح الطحاوية ص، 228قولو توحيدان ،فاالولى ان يسمييما اصالن]
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وينيى عنو ويخبر عنو ويدعو إليو ويحبو ويكرىو ،ويشرعو لألمة بحيث كأنو كان مخالطا لمرسول صمى
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اهلل عميو وسمم كواحد من أصحابو"

واالحتجاج باألحاديث النبوية وحصول العمم بيا عند أىل الحديث يعود إلى قواعد يقينية ال يتخالجيا

شك أو يعترييا نقص  ،فيي ترجع إلى المخبر ،والى المخبر عنو والمخبر بو،والمخبر.

أما ما يرجع إلى المخبر فان الصحابة رضي اهلل عنيم الذين بمغوا األمة سنة نبييم كانوا اصدق الخمق

ليجة وأعظميم أمانة وأحفظيم لما يسمعونو ،وخصيم اهلل تعالى من ذلك بما لم يخص بو غيرىم ،فكانت
طبيعتيم قبل اإلسالم الصدق واألمانة ؛ثم ازدادوا باإلسالم قوة في الصدق واألمانة ،وكان صدقيم عند

األمة وعدالتيم وضبطيم وحفظيم عن نبييم أم ار معموما ليم باالضطرار ،كما يعممون إسالميم وايمانيم
وجيادىم مع رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم .
كذلك الرواة الثقات العدول الذين رووا عنيم ىم اصدق الناس ليجة وأشدىم تحريا لمصدق والضبط
حتى ال يعرف في جميع طوائف بني ادم اصدق ليجة وال أعظم تحريا لمصدق منيم ،لذلك كان عمماء

األمة في القديم والحديث يعظمون نقمة الحديث واآلثار ،حتى قال الشافعي رحمو اهلل ":إذا رأيت رجالً من
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أىل الحديث فكأنما رأيت أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم "

وأما ما يرجع إلى المخبر عنو فإن اهلل تكفل لرسولو صمى اهلل عميو وسمم بأن يظير دينو عمى
الدين كمو وأن يحفظو حتى يبمغو األول لمن بعده فال بد أن يحفظ اهلل سبحانو حججو وببناتو عمى خمقو ،

وبين حالو لمناس ،
لئال تبطل حججو وببناتو ،وليذا فضح اهلل من كذب عمى رسولو في حياتو وبعد مماتو ّ
ىم رجل أن يكذب في
قال سفيان بن عيينو  ":ما ستر اهلل أحدا يكذب في الحديث " :وقال ابن المبارك لو ّ

الحديث ألصبح الناس يقولون فالن كذاب " ،وحرف المسألة انو ال يجوز أن يكون الخبر الذي تعبد اهلل بو

األمة وتعرف بو إلييم عمى لسان رسولو صمى اهلل عميو وسمم كذبا باطال في نفس األمر فإنو من حجج اهلل
عمى عباده ،وحجج اهلل ال تكون كذبا باطال  ،بل ال تكون االحقا في نفس األمر ،وال يجوز أن تتكافأ أدلة

الحق والباطل ،وال يجوز أن يكون الكذب
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[المنار المنيف ص]35
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عمى اهلل وشرعو ودينو مشتبيا بالوحي الذي أنزلو اهلل عمى رسولو وتعبد بو خمقو ،بحيث ال يتميز ىذا من

ىذا فان الفرق بين الحق والباطل  ،والصدق والكذب ووحي الشيطان ووحي الممك عن اهلل اظير من أن

يشتبو أحدىما باألخر  ،وقد جعل اهلل عمى الحق نو ار كنور الشمس يظير لمبصائر المستنيرة .

وأما ما يرجع إلى المخبر بو فإنو الحق المحض وىو كالم رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم الذي
كالمو وحي فيو اصدق الصدق ،وأحق الحق بعد كالم اهلل ،فال يشتبو بالكذب والباطل عمى ذي عقل

صحيح ،بل عميو من النور والجاللة والبرىان ما يشيد بصدقو ،والحق عميو نور ساطع يبصره ذو البصيرة

السميمة ،فبين الخبر الصادق عن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وبين الخبر الكاذب عنو من الفرق كما

بين الميل والنيار والضوء والظالم وكالم النبوة تميز بنفسو عن غيره من الكالم الصدق ،فكيف نسبتو إلى

الكذب ،ولكن ىذا إنما يعرفو من لو عناية بحديث رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وأخباره وسنتو  ،ومن

سواىم في عمى عن ذلك ،فإذا قالوا أخباره وأحاديثو الصحيحة ال تفيد العمم فيم مخبرون عن أنفسيم أنيم

لم يستفيدوا منيا العمم فيم صادقون فيما يخبرون بو عن أنفسيم كاذبون في أخبارىم إنيا ال تفيد العمم ألىل

الحديث .

قال اإلمام أبو الحسن األشعري رحمو اهلل ":وليس يحتاج _أرشدكم اهلل _في االستدالل بخبر الرسول
عميو السالم عمى ما ذكرناه من المعرفة باألمر الغائب عن حواسنا إلى مثل ذلك _يشير إلى دليل األعراض

الذي اعتمد عميو المتكممون ،ألن آياتو واألدلة الدالة عمى صدقو محسوسة مشاىدة قد أزعجت القموب
9

،وبعثت الخواطر عمى النظر في صحة ما يدعو إليو "

وانما يؤتى اإلنسان ويدخل الزيف عميو والباطل ،م

ن نقص متابعتو لمرسول صمى اهلل عميو وسمم
10

بخالف المؤمن المحسن ،المتبع لو في أقوالو وأفعالو ،فان أقوال الرسول عمييا جاللة ،ولوا ناموس.

وأما ما يرجع إلى المخبر فالمخبر نوعان :نوع لو عمم ومعرفة بأحوال الصحابة وعدالتيم وتحرييم
لمصدق والضبط وكونيم أبعد خمق اهلل عن الكذب وعن الغمط والخطأ فيما نقموه إلى األمة وتمقاه بعضيم
عن بعض بالقبول  ،وتمقتو األمة عنيم كذلك ،وقامت شواىد صدقيم فيو  ،فيذا المخبر يقطع بصدق

المخبر ويفيده خبره العمم واليقين لمعرفتو بحالو وسيرتو .
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[رسالة الى اىل الثغر ص] 189-188
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[قواعد التحديث لمقاسمي ص] 174
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ونوع ال عمم ليم بذلك ،وليس عندىم من المعرفة بحال المخبرين ما عند أولئك ،فيؤالء قد ال

يفيدىم خبرىم اليقين ،فإذا انضم عمل المخبر وعممو بحال المخبر ونضاف إلى ذلك معرفة المخبر عنو

ونسبة ذلك الخبر إليو ،أفاد ذلك عمما ضروريا بصحة تمك النسبة.

 وأما األصل الثاني :وىو أن ما جاء بو الرسول وجب إتباعو.وىذه مقدمة إيمانية ضدىا الكفر والنفاق ،وقد دخل في بعض ذلك طوائف من المتكممة والمتفمسفة

والمتآمرة والمتصوفة  ،إما بناء عمى نوع التقصير بالرسالة  ،واما بناء عمى نوع تفضل عمييا ،واما عمى

عين إعراض عنيا  ،واما عمى أنيا ال تقبل إال في شيء يتغير ،كالفروع _مثال _دون األصول العقمية أو
11

السياسية  ،أو غير ذلك من األمور القادحة في اإليمان بالرسالة .

ومما يوضح ىذا األصل أن اإليمان بنبوة النبي صمى اهلل عميو وسمم يتضمن اإليمان بأنو مرسل

من ربو سبحانو وتعالى وأن اهلل أوحى إليو وانو يبمغ عن اهلل فيو صادق في كل ما اخبر بو عنو كما يدل
قولو سبحانو:
اَّل
وحى " 12وانو مرسل لمناس كافة وانو خاتم األنبياء والمرسمين،
" َو َما َي ْن ِط ُ
ق َع ِن اْليَ َوى * إِ ْن ُى َو إِال َو ْح ٌي ُي َ
كما يتضمن العزم عمى إتباعو واالنقياد لموجب الرسالة وان ال يعبد اهلل إال بشريعتو،كما يتضمن محبتو

صمى اهلل عميو وسمم لمحبة اهلل لو  ،والختياره ليكون واسطة تبميغ دين اهلل الذي بو حياة القموب ،والفوز في

الدنيا واآلخرة ،ومحبة ىديو وما جاء بو من الدين .

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمو اهلل ":وقد تبين بذلك انو ال يمكن أن يكون تصديق الرسول فيما
اخبر بو معمقا بشرط  ،وال موقوفا عمى انتفاء مانع ،بل ال بد من تصديقو في كل ما اخبر بو تصديقا

جازما ،كما في أصل اإليمان بو  ...وليذا كان من المعموم باالضطرار من دين اإلسالم انو يجب عمى
الخمق اإليمان بالرسول إيمانا مطمقا جازما عاما ،بتصديقو في كل ما اخبر ،وطاعتو في كل ما اوجب

وأمر ،وان كل ما عارض ذلك فيو باطل ،وان من قال :يجب تصديق ما أدركتو بعقمي ،ورد ما جاء بو

الرسول لرأي وعقمي ،وتقديم عقمي عمى ما اخبر بو الرسول ،م ع تصديقي بان الرسول صادق فيما اخبر
بو ،فيو متناقض فاسد العقل ماجن في الشرع وأما من قال:ال اصدق ما اخبر بو حتى اعممو بعقمي ،فكفره
13

ظاىر"...
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7

جوز أن يكون فيما أخبر بو النبي صمى اهلل عميو وسمم ما يعارض
وقد بين أىل العمم أن من ّ
صريح المعقول لم يزل في ريب من ثبوت ما اخبر بو ،ومن المعموم أن العمم بأن النبي صمى اهلل عميو
وسمم صادق مقصوده تصديق أخباره والمقصود بتصديق أخباره التصديق بمضمونيا  ،فمن لم يصدق
14

بمضمونيا كان بمنزلة من آمن بالوسيمة ولم يحصل لو المقصود.

قال ابن أبي العز الحنفي رحمو اهلل ":اعمم إن مبنى العبودية واإليمان باهلل وكتبو ورسمو  ،عمى
التسميم وعدم األسئمة عن تفاصيل الحكمة في األوامر والنواىي والشرائع ،وليذا لم ِ
يحك اهلل عن أمة نبي
صدقت بنبييا وآمنت بما جاء بو أنيا سألتو عن تفاصيل الحكمة فيما أمرىا بو ونياىا عنو ،وبمغيا عن

ربيا ،ولو فعمت ذلك لما كانت مؤمنة بنبييا ،بل انقادت وسممت وأذعنت ،وما عرفت من الحكمة عرفتو
وما خفي عنيا ،لم تتوقف في انقيادىا وتسميميا عمى معرفتو ...
فأول مراتب تعظيم األمر :التصديق بو  ،ثم العزم الجازم عمى امتثالو ،ثم المسارعة إليو والمبادرة بو
القواطع والموانع ،ثم بذل الجيد والنصح في اإلتيان بو عمى أكمل الوجوه ثم فعمو لكونو مأمو ار بو ،بحيث ال

يتوقف اإلتيان بو عمى معرفة حكمتو فان ظيرت لو ،فعمو واال عطمو ،فان ىذا ينافي االنقياد ،ويقدح في
15

االمتثال " .

 أسباب الخمل في التعامل مع السنة النبوية :إن الناظر في تاريخ األمة المسممة يرى بأن الخمل في التعامل مع السنة النبوية قد حصل في زمن
مبكر يعود إلى زمن النبي صمى اهلل عميو وسمم كما في حديث ذي الخويصرة والذي اتيم النبي صمى اهلل
عميو وسمم بعدم العدل  ،إال أن ىذا الخمل لم يتخذ منيجا عاما يسير عميو أصحابو بل كان حوادث فردية

ال تشكل منيجا عاما إال انو كان يمثل بداية لمدارس فكرية تتخذ من ترك السنة وعدم االحتجاج بيا منيجا
عاما لو أصولو وقواعده التي يسير عمييا ويحاكم إلييا النصوص وكان ليذا الخمل أسباب ظيرت ابتداءً

في الحديث المشار إليو

حديث ذي الخويصرة وىو ضعف اإليمان بنبوة النبي صمى اهلل عميو وسمم ،وسأرجئ الكالم عن ىذا السبب

والعوامل المؤثرة بو إلى مبحث المنطمقات العقدية والفكرية ألنيا تمثل وحدة واحدة تشكل بمجموعيا ضعف

اإليمان بالنبوة وكيفية التعامل معيا .

14

[ينظر درء التعارض]338/5

15

[شرح الطحاويو ص]341
8

إما السبب الثاني :ىو دخول عمم المنطق والكالم في منياج الفرق الكالمية ،وىذ

ا السبب لو تعمق

مباشر بالسبب األول حيث يمثل بديال اتخذتو ىذه الفرق عن النصوص النبوية في التعامل مع العقائد.

لذلك كان من األىمية بمكان دراسة اثر المنطق الذي ىو بوابة الفمسفة عمى مناىج الفرق اإلسالمية
16

الكالمية والكالم عن أصول الفالسفة الالدنيين واثر ىذه األصول عمى معتقدات ىذه الفرق.

أما المنطق فيعرفو أصحابو بأنو آلة قانونية تعصم مراعاتيا الذىن إن يزّل في فكره ،وقد بنوا ىذا
17
العمم عمى القياس وحصروا العمم بيذه الطريقة وأن العمم ال يستفاد إال بيا.
التعريف بالفالسفة وبيان أصوليم ومدى تأثر الفرق الكالمية بيذه األصول :
الفالسفة :اسم جنس لمن يحب الحكمة ويؤثرىا .

وقد صار ىذا االسم في عرف كثير من الناس مختصا بمن خرج عن ديانات األنبياء ولم يذىب إال إلى ما
يقتضيو العقل في زعمو.

واخص من ذلك أنو في عرف المتأخرين اسم إلتباع أرسطو وىم المشأوون خاصة وىم الذين ىذب

ابن سينا طريقتيم وبسطيا وقررىا .وىي التي يعرفيا بل ال يعرف سواىا المتأخرون من المتكممين.
والذي ينبغي معرفتو أن الفالسفة ال يؤمنون بوجود اهلل حقيقة ،وال يؤمنون بوحي وال نبوة وال رسالة
وينكرون كل غيب ،فالمبادئ الفمسفية جميعيا تقوم عمى أصمين ىما:

االصل األول :أن االصل في العموم ىو عقل اإلنسان ،فيو عندىم مصدر العمم.-االصل الثاني :أن العموم محصورة في األمور المحسوسة المشاىدة فقط.

وأما الرسل واألنبياء فممنبوة عندىم ثالث خصائص ،م ن استكمميا فيو نبي:
 -احدىا :قوة الحدس ،بحيث يدرك الحد األوسط بسرعة.

 الثانية :قوة التخييل ،بحيث يتخيل في نفسو أشكاال نورانية تخاطبو،ويسمع الخطاب منيا ،ويخيمياإلى غيره

16

[انظر لمعرفة مدى تأثر الفرق الكالمية بعموم اليونان ما يمي :رسالة الى اىل الثغر ص ، 185مجموع الفتاوى 8-7/2

المنيج المقترح لدراسة المصطمح ص ، 69موقف الطوائف من االسماء والصفات ص ] 73-69
17

[ مجموع الفتاوى ] 130/149، 26/9
9

 -الثالثة :قوة التأثير بالتصرف في ىيولى العالم  ،وىذا يكون عندىم بتجرد النفس عن العالئق

واتصاليا بالمفارقات ،من العقول والنفوس المجردة .
18

وىذه الخصائص تحصل عندىم باالكتساب.

وأما المالئكة عندىم فيي أشكال نورانية كما تقدم يتخيميا النبي ثم يخيميا إلى غيره فالمالئكة إذا
مجرد خيال ال حقيقة لو .

كما أنيم ال يؤمنون ببعث وال حشر وال جنة وال نار فكل ىذه األمور عندىم جاءت بيا األنبياء

إلصالح الناس وتيذيب سموكيم .

يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمو اهلل ":وأما الطرائق الفمسفية الكالمية ،فإنيم ابتدئوا بنفوسيم،
فجعموىا ىي االصل الذي يفرعون عميو ،واألساس الذي يبنون عميو ،فتكمموا في إدراكيم لمعمم :انو تارة

يكون بالحس وتارة بالعقل وتارة بيما ،وجعموا العموم الحسية والبدييية ونحوىا ىي االصل الذي ال يحصل
19

عمم إال بيا"

20

وقال":أما النبوة والرسل ،فميس ليؤالء فييا كالم معروف ،ال نفيا وال إثباتا "

وقد بين رحمو اهلل في موضع أخر من كتبو سبب عدم معرفة الفالسفة لألنبياء ،وبين أحوال الفالسفة
21

المنتسبين لإلسالم مع ما جاء بو الرسول صمى اهلل عميو وسمم.

إذا الناظر في أصول الفالسفة يتبين لو موقفيم من األنبياء وما جاؤوا بو من عند اهلل تعالى ،
فأصميم األول الذي يعتبر أن اإلنسان ىو أصل العمم وأساسو أبطموا من خاللو الوحي فال حاجة إذا لموحي

عندىم.

وأما أصميم الثاني :وىو حصر اإليمان بالشئ المحسوس المشاىد ،فأبطموا من خاللو اإليمان

بالغيب من مالئكة وجنة ونار .

18

[ موقف الطوائف من االسماء والصفات ص] 73-6

19

[مجموع الفتاوى ]22-21/2

20

[مجموع الفتاوى ]84/2

21

[انظر لذلك كتاب النبوات]205-195/1
10

والذي ينظر في أقوال الفرق الكالمية اإلسالمية يرى أثر ىذين األصمين عمى معتقدات ىذه الفرق

بشكل واضح ،كإنكار عمو اهلل سبحانو وتعالى وما يتعمق بو من استواء ونزول ورؤية ،ويظير كذلك فيما

يتعمق بإثبات الصراط والميزان وغبر ذلك من أمور اآلخرة .22

وأظير أثر ليذين األصمين ىو التنكر لموحي إما عن طريق عدم إثبات العقائد بو واما عن طريق
تقسيم األحاديث إلى أحاد وتواتر وجعل الثاني ىو الذي تُبنى عميو العقيدة دون األول  ،أو عن طريق
التأويل بحجة أن الظاىر غير ممكن أو مستحيل لمخالفتو العقل .
لذلك جعل أصحاب ىذه الفرق عمدة الكالم عندىم ومعظمو ،ه

و تمك القضايا التي يسمونيا

العقميات وىي أصول دينيم.وقد بنوىا عمى مقاييس تستمزم رد كثي اًر مما جاءت بو السنة فمحقيم الذم من
جية ضعف المقاييس التي بنوا عمييا ومن جية ردىم لما جاءت بو السنة.

وىم قسمان :قسم بنوا عمى ىذه العقميات القياسية األصول العممية دون العممية كالشاعرية .
23

وقسم بنوا عمييا األصول العممية والعممية كالمعتزلة.

وبعدىا
وقد أوضح أئمة السنة وعمماء الحديث ىذا الخمل ومدى تأثر الفرق الكالمية بعموم الفمسفة ُ

عن األصول الشرعية الصحيحة في العقيدة واالستدالل.

قال اإلمام أبو الحسن األشعري رحمو اهلل ...":وصار خبره _عميو السالم_عند ذلك سبيال إلى إدراكو_اي

ما اخبر عنو النبي صمى اهلل عميو وسمم من أمور الغيب وما يتعمق بأسماء اهلل وصفاتو_وطريقا إلى العمم

بحقيقتو وكان ما يستدل بو من أخباره _عميو السالم_عمى ذلك أوضح داللة من داللة األعراض التي اعتمد
عمى االستدالل بيا الفالسفة ومن اتبعيا من القدرية،وأىل البدع المنحرفين عن الرسل عمييم السالم "

24

قال اإلمام ابن القيم رحمو اهلل  ":إن المعارضة بين العقل ونصوص الوحي ،ال تتأتى عمى قواعد

المسممين المؤمنين بالنبيين حقا ،وال عمى أصول أحد من أىل الممل  ،المصدقين بحقيقة النبوة ،وليست ىذه
المعارضة من اإليمان بالنبوة في شيء ،وانما تتأتى ىذه المعارضة ممن يقر بالنبوة عمى قواعد الفمسفة
ويجرييا عمى أوضاعيم وان اإليمان بالنبوة عندىم ،ىو االعتراف بموجود حكيم ،لو طالع مخصوص

22

[انظر لبيان اثر الفالسفة الصواعق المرسمة  ،1427/4االشاعرة عرض ونقضص ، 157نشأة الفكر الفمسفي لمنشار

،482-481/1تاريخ المذاىب البي زىرة ص] 129
23

[ انظر لمتوسع مجموع الفتاوى ]8-7/2

24

[رسالة الى اىل الثغر ص]185-184
11

يقتضي طالعو أن يكون متبوعا ،فإذا أخبرىم بما ال تدركو عقوليم عارضوا خبره بعقوليم وقدموىا عمى خبره

 ...ثم سرت معارضتيم في المنتسبين إلى الرسل  ،فتقاسموىا تقاسم الوارث لتركو مورثيم فكل طائفة كان

الوحي عمى خالف مذىبيم  ،وقول من قمدوه لجأوا إلى ىذه المعارضة ،واعتصموا بيا دون نصوص الوحي
25

ومعموم أن ىذا يناقض اإليمان بالنبوة"

وبعد ىذه المقدمة التي أوضحت فييا طريقة أىل السنة في تمقي الحديث النبوي وأنو يمثل ركنا

أساسيا من معنى شيادة محمد رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وأن اإليمان بالحديث النبوي والعمل بو من

موجبات الشيادة وأوضحت الخمل الواقع في األمة وسبب ذلك الخمل .

وىذا أوان الشروع بالكالم عمى المنطمقات العقدية والفكرية التي اعتمد عمييا أصحاب الفكر االعتزالي
في رد السنة النبوية عموما وأحاديث الصحيحين عمى وجو الخصوص.
 المبحث األول :المنطمقات العقدية والفكرية التي اعتمد عمييا أصحاب الفكر االعتزالي لمطعن في السنةعموما والصحيحين عمى وجو الخصوص:

وفي بداية كالمي عن المنطمقات العقدية الفكرية  ،أود أن أوضح مرادي بالفكر االعتزالي فميس

مرادي ىنا فرقة معينة مثل المعتزلة وانما كالمي عمى منيج عام واعتقاد قد سرى في كل فرقة كالمية قد

خالفت في آرائيا واعتقاداتيا كتاب اهلل وسنة نبيو صمى اهلل عميو وسمم وما كان عميو الصحابة رضي اهلل
عنيم والتابعين وأئمة المسممين ،وان كان لممعتزلة خصوصية في ذلك كما سيأتي

إذا فالكالم ىنا عن أصحاب الفكر االعتزالي  ،فأقول قد أجمع الباحثون في السنة وعموميا وكتاب

الفرق والمقاالت أن أول من ُعرف برد السنة وترك االحتجاج بيا ىم المنتسبون لممدرسة االعتزالية ومن ثم
انتقل إلى سائر الفرق مع مرور األيام وتداخل األفكار .
كما اتفقت الكممة عمى أن رد السنة ما ىو إال تعبير عن حقد دفين عمى اإلسالم وأىمو ووسيمة من

الوسائل التي اتخذتيا الطوائف واألمم التي قضى اإلسالم عمييا ونسخ دياناتيا ليدم ىذا الدين ،فمم ييدأ ليم
26

بال ولم يقر ليم قرار منذ أروا ذلك االنتشار السريع لإلسالم .

 [25الصواعق المرسمة ] 956 /3
26

[ مكانة السنة لمسباعي ص،171دفاع عن السنة البي شيبة ص ، 386التنكيل لممعممي ص، 27/1االصول التي بنى

عمييا المبتدعة كالميم في الصفات ، 126/1مقدمة الفرق بين الفرق لمحي الدين عبد المجيد ]
12

ولما كانت المجابية المكشوفة ليذا الدين وكتابو الكريم غير ممكنة لجأ ىؤالء األعداء إلى حيمة

التظاىر باإلسالم وابطال خالفو ثم اخذوا يثيرون الشبيات ويبثون الشكوك بين المسممين ،وقد وجيوا رماح
27

شكوكيم وسيام شبياتيم إلى السنة المطيرة ورواتيا.

مر بيا
يقول الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعممي رحمو اهلل في بيان أول ىذا األمر والمراحل التي ّ
":وأما المتكممون فأول من بمغنا انو خاض في ذلك عمرو بن عبيد ،ذكر حديث يخالف ىواه ،رواه األعمش
عن زيد بن وىب عن عبد اهلل بن مسعود عن النبي صمى اهلل عميو وسمم فقال عمرو ":لو سمعت األعمش
يقول ىذا لكذبتو ،ولو سمعتو من زيد بن وىب لما صدقتو ولو سمعت ابن مسعود يقولو لما قبمتو ،ولو

سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقول ىذا لرددتو ،ولو سمعت اهلل يقول ىذا لقمت :ليس عمى ىذا
28

أخذت ميثاقنا "

ثم كان في القرن الثاني جماعة ممن عرف بسوء السيرة والجيل بالسنة ورقة الدين كثمامة بن

أشرس والنظام والجاحظ خاضوا في ذلك كما أشار إليو ابن قتيبو وغيره ،وجماعة آخرون يتعاطون الرأي
والكالم يردون األخبار كميا  ،وآخرون يردون أخبار اآلحاد أي ما دون التواتر  ...ثم كانت المحنة وويالتيا

وكان دعاتيا ال يجرؤون عمى رد الحديث ...ثم جاء ابن الثمجي فمم يجرؤ عمى الرد وانما لفق ما حاول بو
إسقاط حماد بن سممو ،وجمع كتابا تكمف فيو تأويل األحاديث وتبعو من االشعرية ابن فورك في كتابو ثم

اشتير بين المتكممين أن النصوص الشرعية من الكتاب والسنة ال تصمح حجة في صفات اهلل عز وجل

ونحوىا من االعتقادات وصرحوا

ذلك في كتب الكالم والعقائد كالمواقف وشرحيا واألمر أشد من ذلك كما سيأتي في قسم االعتقاديات إن
29

شاء اهلل تعالى "...

إذا فقد تبين لنا أن أول من قال بذلك

–أي رد السنة – ىم المعتزلة ثم انتشر ىذا األمر بين سائر

الفرق الكالمية حتى أصبح منيجا ليا وقعدت لو القواعد.

أما ما يتعمق بالمنطمقات التي اعتمدت عمييا ىذه الفرق فتقوم من حيث االصل عمى أساسين
اثنين تتفرع عنيما سائر المنطمقات ،وان كان ليذين األساسين أسباب قبميما آثرت فييما كما سيأتي

توضيحو :

27

[تدوبن السنة النبوية لمزىراني ص]152
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[ينظر ميزان االعتدال لمذىبي ،273/3ترجمة عمرو بن عبيد ]

29

[التنكيل لممعممي ، 27/1وانظر كذلك ]279/2
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 -أما األساس األول  :التشكيك في عدالة النقمة ،وال سيما الصحابة رضي اهلل عنيم وىذا يعود إلى أصل

عقدي عندىم يتعمق بمسائل اإليمان ،حيث يرون أن الصحابة بعد مقتل عثمان والقتال بين عمي ومعاوية

رضي اهلل عنيم أجمعين يدور حاليم بين فاسق وكافر.

30

 -وأما األساس الثاني :تقديم الدليل العقمي عمى الدليل النقمي .

فيذان األساسان ىما ما تفرع عنيما سائر المنطمقات كما سيأتي توضيحو إن شاء اهلل .

 -المنطمق األول :ضعف اإليمان بنبوة النبي صمى اهلل عميو وسمم.

وىذه المسألة تعد نتيجة من نتائج الطرق الكالمية الفمسفية التي سمكيا المتكممون في إثبات وجود

اهلل تعالى حيث جعل المتكممون ألنفسيم قوالب منطقية ليتوصموا من خالليا إلى إثبات وجود اهلل واثبات
نبوة النبي صمى اهلل عميو وسمم فحصروا العمم بوجود اهلل بطريقة األعراض وحدوث األجسام وحصروا
31

معرفة النبوة بالمعجزات المؤيدة والمقرونة بالتحدي .

وقد نتج عن ىذين المسمكين من النتائج السمبية واالضطراب في المعتقد الشيء الكثير .
فأما مسألة إثبات وجود اهلل بيذه الطريقة

–أي طريقة األعراض وحدوث األجسام – فأثبتوا من

خالليا وجودا مطمقا ال يتميز عن سائر الموجودات ولزميم القول بنفي المعرفة الفطرية والمعرفة عن طريق
الرسل الذي ىو أكمل الطرق.
لذلك كان إثبات وجود اهلل واثبات أسمائو وصفاتو ال يمكن عن طريق الرسل عندىم بل من خالل
العقل فأوجبوا النظر عمى كل مكمف بل قد ورد عن بعضيم
32

تكفير من لم ينظر.

–وان كان يمزم جميع من قال بيذا القول –

كذلك النبوة ال تعرف إال من خالل المعجزة المقرونة بالتحدي ،فميس لمنبي صفات ثبوتية في نفس

األمر.

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمو اهلل ":اإليمان بالنبوة أصل النجاة والسعادة ،فمن لم يحقق ىذا الباب

اضطرب عميو باب اليدى والضالل ،واإليمان والكفر ،ولم يميز بين الخطأ والصواب
ولما كان الذين اتبعوا ىؤالء وىؤالء من المتأخرين –أي الذين خمطوا بين الفمسفة واالشعرية –مثل

أبي حامد ،والرازي واالمدي وأمثاليم  :ىذا ونحوه مبمغ عمميم بالنبوة ،لم يكن ليا في قموبيم من العظمة ما
30

[انظر منيج االستدالل عمى مسائل االعتقاد ] 110 /1

31

[مجموع الفتاوى ، 2-1/2مختصر الصواعق ص، 156رسالة الى اىل الثغر ، 186-185االصول التي بنى عمييا

المبتدعة ] 317/1
32

[ انظر كتاب الفطرة ص ، 299االشاعرة عرض ونقض ص] 29
14

يجب ليا فال يستدلون بيا عمى األمور العممية الخبرية ؛ وىي خاصة النبي ،وىو األخبار عن الغيب

واإلنباء بو ؛ فال يستدلون بكالم اهلل ورسولو عمى اإلنباء بالغيب التي يقطع بيا  ،بل عمدتيم ما يدعونو
33

من العقميات المتناقضة "

فإذا كان ىذا الكالم في مثل ىؤالء العمماء الذين عرف كثير منيم بالصالح والتقوى مع خطئيم
فيما سمكوه من الطرق الكالمية ،فكيف بمن عرف بالزندقة وسوء الطوية واشتير بالفسق والمجون وقد
أوضح الشيخ محمد أبو زىرة رحمو اهلل وجود ىذه األصناف ممن عرفوا بقمة الدين وسوء الطوية في

صفوف المعتزلة عند كالمو عمى سبب العداوة بين المعتزلة وأىل السنة والحديث حيث قال ":وكان كثير
من ذوي اإللحاد يجدون في المعتزلة عشا يفرخون فيو بمقاصدىم وآرائيم ،ويمقون فيو دسيم عمى اإلسالم
والمسممين ،حتى إذا ظيرت أغراضيم أقصاىم المعتزلة عنيم ،فابن الروندي كان يعد منيم وأبو عيسى

الوراق وأحمد بن حائط وفضل الحدثي كانوا ينتمون إلييم  ،وىؤالء اظيروا آراء ىادمة لبعض المقررات
ّ
34
اإلسالمية "...
وأما اآلثار العممية ليذا المنطمق سأرجئ الكالم عمييا وذلك الرتباط ىذا المنطمق بما يأتي بعده .
 المنطمق الثاني :تعظيم الحس وضعف اإليمان بالغيب:إن اإليمان بالغيب ركن من أركان الدين ال يصح الدين إال باإليمان بو ،لذلك امتدح اهلل المؤمنين
الم (َ )1ذلِ َك
وجعل اإليمان بالغيب من صفات المتقين المؤمنين بوحيو سبحانو وتعالى ،قال تعالى ":
35
ِ
يو ى ًدى لِْممتاَّلِقين ( )2الاَّلِذين يؤ ِمُن ِ ِ ِ
اْل ِكتَاب َال رْي ِ ِ
ون "
ون الص َ
اَّلالةَ َو ِم اَّلما َرَزْق َن ُ
ب ف ُ
َ َ
ُ
اى ْم ُي ْنفقُ َ
يم َ
َ ُْ َ
ُ َ
ون باْل َغ ْيب َوُيق ُ
اآليات ،ولذلك جاء في الكتاب والسنة من األخبار ما ال يمكن لمعقل مجردا عن اإليمان التصديق بيا
كاألخبار عن الجنة ونعيميا والنار وعذابيا وكاألخبار عن أية اإلسراء والمعراج وما جرى قبميا وبعدىا من
اآليات العظيمة  ،فإن اإليمان بالغيب وبنبوة النبي صمى اهلل عميو وسمم التي تقتضي تميز أخباره عن

33

[النبوات ]507/1

34

[تاريخ المذاىب االسالمية  136-135ىذا فيمن عرف ممن انتسب الى المعتزلة كما اشار الشيخ في كالمو فكيف بمن لم

يعرف بل يعد من اصحاب المقاالت في الفكر االعتزالي كالمريسي وثمامة بن اشرس وابي اليذيل والنظام والجاحظ وغيرىم

،ممن ذكر في تراجميم رقة الدين وارتكاب العظائم ،ولمعرفة ىذا االمر ينظر :تأويل مختمف الحديث البن قتيبة ص، 47وما
بعدىا ،والفرق بين الفرق لمبغدادي ص 121وما بعدىا ،وسير اعالم النبالء لمذىبي ، 654، 267، 94، 92/7وتدوين السنة
النبوية لمزىراني ص]53-52
35

[ البقرة ]3-1
15

أخبار غيره أصل إن لم يصحب الناظر والمريد والطالب ،في كل مقام ،واال خسر خسرانا مبينا ،وحاجتو
إليو كحاجة البدن إلى الغذاء ،أو الحياة إلى الروح .

فاإلنسان بدون الحياة والغذاء ال يتقوم أبدا ،وال يمكن ه أن َيعمم ،وال ان ُيعمم كذلك االنسان بدون
االيمان باهلل ورسولو ال يمكنو ان ينال معرفة اهلل ،وال اليداية اليو ،وبدون اىتدائو الى ربو ال يكون اال شقيا
36

معذبا "

ولما دخمت المبادئ الفمسفية والتي تقوم عمى حصر االيمان بالشيء المشاىد المحسوس وتأثر بذلك
بعض أبناء المسممين اىتز االيمان بالغيب عندىم وبدأ يظير فييم تعظيم الحس وتقديس العموم التجريبية

،فحكموىا بالغيب واىمموا ىذا الجانب وااليمان بو ،فظيرت العظائم التي لم يجرؤ عمى الكالم بيا اال من
كفر باهلل ورسولو صمى اهلل عميو وسمم من اصحاب الديانات المنسوخة والممل المنحرفة من رد لحقائق

الكتاب والسنة بل واالستيزاء في بعض األحيان.

قال عبد اهلل القصيمي في كتابو " مشكالت األحاديث النبوية " عند حديث "إن الشيطان يجري من

ابن ادم مجرى الدم "":وقد يستشكل ىذا الحديث من يتحكم فيو الحس  ،ومن يصعب عميو أن يؤمن اال بما
وقع عميو بصره ورآه بكمتا عينيو ،ويقول :كيف يدخل الشيطان أجسامنا ونحن ال نشعر بو ؟ أم كيف يدخل

جسم في جسم ؟بل قد يشك في وجود الشيطان ألنو ال يراه.

ىذا ما يقع فيو كثير من الناس الذين لم يعرفوا من العموم اال أنيم سمعوا العالم العصري المثقف وىو

الذي ال يثق بشيء قالتو األسالف أو جاءت بو الديانات اال أن يممسو بكمتا يديو ويسمعو بكمتا أذنيو ".

37

إن مما يمفت النظر ويدعو الى االستغراب ىو ان كثي ار ممن يردون السنن المشتممة عمى أمور

الغيب تجدىم يعظمون العموم التجريبية والمدنية الحديثة كما كان أسالفيم يعظمون عموم اليونان ويحتذون
حذوىا ،والذي يزيد الدىشة أن كثي ار مما تيكم بو العقالنيون اصحاب الفكر االعتزالي قد جاء العمم بمثمو

من غير نكير منيم مثل أية شق الصدر فإن العمم الحديث وصل الى إجراء اشد العمميات الجراحية تعقيدا

من شق الصدر والقمب ،بل ما ىو أكثر استغرابا من ذلك.

36

[محموع الفتاوى  ]67/2والمراد بالتصديق في قولي  ":مااليمكن لمعقل مجردا عن االيمان التصديق بيا  ،ىو التصديق

عمى وجو التفضيل .
37

[ص] 25
16

وعميو فال يظير لرد السنن أي سبب اال ما أشرت اليو من ضعف ىذا االصل في القموب مع تعظيم
38

لمحس الذي ىو أساس ضالل الفالسفة ومبمغ عمميم واهلل اعمم .

 المنطمق الثالث:معاممة ما ورد عن النبي صمى اهلل عميو وسمم من أخبار كسائر ما ورد عن الناس.وىذا األمر يدركو الناظر في كالم القوم ادني نظر ،حيث يتعاممون مع ما ورد عن النبي صمى اهلل

عميو وسمم كسائر ما ورد عن الناس من أخبار ،ومن مظاىر ىذا التعامل ىو إجراء المقاييس البشرية عمى

كالمو صمى اهلل عميو وسمم من غير مراعاة لنبوة وال رسالة ،وعدم التفريق بين السند الى قولو وبين قولو
عميو الصالة والسالم.
كما يظير ىذا األمر في تعريفيم لمخبر من حيث معناه ومن حيث انحصاره في الصدق والكذب

فجرى كل واحد عمى وضع قوالب منطقية ليخرج بتعريف جامع مانع لمخبر ،وقد انبنى ىذا التصور عندىم

عمى أمور ىي :

-إىمال الوضع المغوي الخبر ،كم ا سيأتي توضيحو

39

 تصور الخبر تصو ار ذىنيا مجردا عن الواقع  ،حيث بنيت تعاريفيم في الغالب عمى وجود خبر مجر دعن مخبر وبالتالي جعموه محتمال لمصق والكذب ثم اجروا االحتمال في كل األخبار حتى في أخبار اهلل

تعالى وأخبار رسولو صمى اهلل عميو وسمم وأخبار الصحابة رضي اهلل عنيم وأخبار أئمة الحديث وجيابذة

الحفاظ ،مع اإلشارة ىنا الى ان المعنى المغوي لمخبر ال يعين عمى ما ادعوه من وجود االحتماالت وقد تنبو
بعضيم ليذا  ،قال صاحب كتاب (خبر الواحد وحجيتو )" :والخالف في ىذه المسألة لفظي

الخبر وانحصاره في الصدق والكذب

–أي تعريف

–وذلك ألن العرب إنما وضعت الخبر لمصدق دون الكذب فقول

القائل :زيد قائم ،معناه عند أىل المسان العربي حصول القيام منو وصدوره منو في الزمن الماضي ،ولم
ينقل عن احد من أئمة المغة خالف ذلك .

ولقد أحسن القائل :إن مدلول الخبر ىو الصدق  ،إنما الكذب احتمال عقمي  ،اال يرى انو إذا قيل
40

لك من ابن عممت ان زيدا قائم ؟تقول لو :سمعتو من فالن"

38

[ وىذا الذي اشرت اليو ىو ما توصل اليو كثير ممن رد عمى اصحاب ىذا الفكر كالشيخ السباعي في كتابو السنة النبوية

،انظر ص، 53-52والشيخ محمد ابو شيبة في كتابو دفاع عن السنة ،انظر ص]101-96
39

[قال ابن منظور في "لسان اعرب ":والخبر :بالتحريك :واحد االخبار .والخبر :ما اتاك من بناء عمن تستخبر ،وقولو

تعالى ":يومئذ تحدث اخبارىا ،فمعناه يوم تزلزل تخبر بما عمل عمييا ،10/5(.مدة خبر )
40

[ص]39مع االشارة ان قولو ان الخالف لفظي امر ال يسمم .
17

وىذا الذي أشرت إليو في مطمع كالمي وفي المنطمق الثاني من تمييز أخبار النبي صمى اهلل عميو

وسمم  ،وأنو ينبغي أن يكون ليا من التعامل ما ال يكون لغيرىا من أخبار الناس وأنو مرتبطٌ ارتباطاً وثيقا

بنبوتو ورسالتو بل ىو ما تقتضيو النبوة والرسالة ،وقد أشار اليو الشيخ السباعي رحمو اهلل رحمة واسعة في

كتابو "السنة ومكانتيا في التشريع " حيث قال ":نعم إن العمماء رحميم اهلل لم يستعمموا تمك المقاييس –أي
قواعد نقد المتن – اال في النطاق الذي ال بد منو ،فمم يردوا حديثا اال بعد تعذر التأويل ،بحيث يتحقق فيو
عمى وجو التأكيد فقد شرط من شروط الصحة ،ووجود عالمة من عالمات الوضع...
وعذر العمماء رحميم اهلل واضح فيما فعموه ،وذلك أنيم يبحثون في أحاديث تنسب الى النبي صمى
اهلل عميو وسمم ،ولمنبي ظروف خاصة بو ،تجعل مقياس النقد في حديثو أدق وأصعب من مقياس النقد في
أحاديث الناس ،ألنو رسول يتمقى الوحي من اهلل ،أوتي جوامع الكمم ،وأعطي سمطة التشريع ،وأحاط من

إسرار الغيب بما لم يحط بو إنسان عادي "...
ثم قال رحمو اهلل بعد ذلك مشي اًر الى بعض من أخل بيذا األمر ":أما المستشرقون فمم يقفوا من

رسول اهلل ىذا الموقف بل نقدوا أحاديثو عمى وفق ما يعرفون من أصول النقد العام ألخبار الناس العاديين

،ذلك ألنيم ينظرون الى الرسول كرجل عادي لم يتصل بوحي ،ولم يطمعو اهلل عمى مغيبات ولم يميزه عن
بني االنسان بأنواع من المعارف والكرامات  ...فوقفوا من رسولنا عميو السالم موقف المنكر لرسالتو

المتشكك في صدق ما بمّغ بو عن اهلل ،المماري في سمو روحو التي اتصمت بالمأل األعمى ولم يكتفوا بذلك
بل حمموا عمى عممائنا ألنيم لم يقفوا منو ىذا الموقف.

وعمماؤنا معذورون إن لم يتجيوا مع المستشرقين في ىذا االتجاه الخاطئ ،ألنيم يؤمنون بمحمد بن
عبد اهلل رسوال كريما ،أرسمو اهلل الى الناس أجمعين بشرع محكم وسعادة شاممة لمناس في دنياىم وأخرتيم
41

".

 المنطمق الرابع :جعل إتباع ما جاء عن النبي صمى اهلل عميو وسمم من قبيل التقميد.وىذا األمر قد ظير قديما عند اصحاب الفكر االعتزالي وىو مبني عمى ان معرفة اهلل ال تكون اال

من خالل االستدالل العقمي فال يعرف عن طريق الفطرة وال من خالل الوحي الذي أنزلو عمى أنبيائو ورسمو
بل ال بد من نظر واستدالل  ،لذلك عمموا عمى قطع السند من كالم أئمة التابعين اآلخذين عن الصحابة

رضي اهلل عنيم وجعموا اإلتباع في ذلك تقميدا ،جاء في رد اإلمام عثمان بن سعيد الدارمي عمى بشر
41

[ص 309-306بتصرف يسير واختصار ]
18

المريسي قولو  ":واحتج المعارض أيضا في رفع اثأر رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وتقميد رواتيا من

العمماء بحكاية حكاىا عن بشر بن غياث المريسي ،فقال معجبا بسؤالو :سألت بشر بن غياث المريسي عن

التقميد في العمم ،فقال :حرام محرم لمعمماء حتى يعرف ىذا العالم أصمو ومعرفتو من الكتاب والسنة
42

واإلجماع "

والذي يظير أن بش ار كان يريد بيذه الدعوة فتح الباب لمعقل لينظر في الكتاب والسنة من غير نظر

في أقوال الصحابة رضي اهلل عنيم وال أقوال من اخذ عنيم من أئمة التابعين ،ثم بعد ذلك كل واحد ينظر

في القران والسنة ويقول ىذا ما فيمتو وتوصمت اليو ولذلك كان أئمة السمف منتبيين ليذا األمر وما ينطوي

عميو من سوء قصد ونية فاسدة .

قال الدارمي موضحا ىذا األمر ":فاالقتداء باآلثار تقميد .فان كان ال يجوز في دعوى المريسي

ان يقتدي الرجل بمن قبمو من الفقياء ،فما موضع اإلتباع الذي قال اهلل ( والذين اتبعوىم بإحسان )وما

تصنع بآثار الصحابة والتابعين بعدىم  ،بعد أن ال يسع الرجل استعمال شيء منيا اال ما استنبطو بعقمو في
43

خالف األثر "

ثم بعد ذلك بدأ األمر يظير بشكل جمي حيث تعدى الى قول الرسول صراحة كما أشار الى ذلك
44

اإلمام أبو الحسن األشعري رحمو اهلل في كتابو "رسالة الى أىل الثغر "

وقد انب ار ابن حزم رحمو اهلل لمرد عمى من سمى أتباع النبي صمى اهلل عميو وسمم تقميدا فقال ":نعم ،

دون رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ممن لم يأمرنا
ان التقميد ال يحل البتة وانما التقميد اخذ المرء َ
قول من َ
اهلل عز وجل بإتباعو قط ،وال بأخذ قولو ،بل حرم عمينا ذلك ونيانا عنو .
وأما اخذ المرء قول رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم الذي افترض عمينا طاعتو وألزمنا أتباعو

وتصديقو وحذرنا مخالفة أمره وتوعدنا عمى ذلك اشد الوعيد ،فميس تقميدا ،وما سماه احد قط من أىل الحق
45

تقميدا بل ىو إيمان وتصديق واتباع لمحق وطاعة هلل عز وجل وأداء لممفترض "

المنطمق الخامس :التنقص من الصحابة رضي اهلل عنيم وأصحاب الحديث .
42

[نقض الدارمي عمى المريسي ضمن عقائد السمف ص]502

43

[المصدر السابق ص]503

44

[ص]204

45

[الفصل في االىواء والممل والنحل ]329-328/2وانظر كذلك [ االشاعرة عرض ونقض لمحوالي ص]28-27
19

وىذا األمر الزم ألصحاب الفكر االعتزالي فان مبادئيم ومنطمقاتيم ال تتم ليم اال من خالل التنقص

برواة الحديث عامة والصحابة عمى وجو الخصوص  ،وقد كان ليذا التنقص أسباب كثيرة كما لو وسائل
متعددة :
 -فمن ىذه األسباب :أن اصحاب ىذا الفكر اتخذوا ألنفسيم طرقا في الدين كما تقدم ذكره في المنطمق

األول تقوم عمى النظر واالستدالل وظير فييا التأثر بالفمسفة اليونانية بشكل واضح ،وعندما نظروا فيما

جاء عن الصحابة رضي اهلل عنيم لم يروا عندىم ىذه الطرق مما دفعيم لموقوع فييم والتنقص منيم ،وما
46

قيل في الصحابة يقال في رواة الحديث ونقمة اآلثار .

 -ومن األسباب  :أن كثي ار ممن عرف بالتنقص من الصحابة رضي اهلل عنيم ذكر في ترجمتو انو يبطن

غير دين اإلسالم وىم يمثمون تمك الممل المنحرفة التي قضى عمييا اإلسالم ،وال شك ان من كان ىذا حالو

البد ان يعادي من فعل بو ىذا الفعل .

وبطبيعة الحال فإن ىذه األسباب ال تنطبق عمى كل من دخل في مسمى الفكر االعتزالي ولكن
آثار ىذه األسباب ىي التي تظير عمييم ال محالة ،لذلك وقع كثير من المتأخرين بالحيرة كيف يسكت

الصحابة عن الكالم

في أىم مسائل الدين والمقصود بيا ىي تمك المسائل العقمية التي سمكيا أىل الكالم ،لذلك التمسوا ليم
األعذار ؛ فمن قائل ان الصحابة رضي اهلل عنيم انشغموا بالجياد فمم يكن عندىم وقت لمكالم في ىذا

األمر ومنيم من

قال بل تركوه لعدم حاجتيم اليو ومنيم من ظن ان الصحابة رضي اهلل عنيم كانوا كالعامة ال يعرفون

األدلة والحجج ولذلك ظير عند المتكممين ما يسمى بمذىب التفويض وىو ما لجأوا اليو عندما تعثرت بيم
47

تمك المسالك العقمية الفمسفية الوعرة وظنوا انو مذىب ومسمك الصحابة رضي اهلل عنيم وأىل الحديث.
 -وأما الوسائل:فيي كثيرة جدا:

فمنيا الطعن المباشر ،كاتياميم بعدالتيم وان منيم من ليس بعدل ومن الالفت لمنظر ان كثي ار ممن

اتيم بيذه التيمة من الصحابة رضي اهلل عنيم يدور حالو بين قمة الرواية أو ندرتيا ،ومن أولئك أمير

46

[انظر :النبوات لشيخ االسالم  ،636-634/2تاريخ المذاىب االسالمية البي زىرة ص]135

47

[انظر درء التعارض  ، 4/1النبوات  634/2وما بعدىا ]
20

المؤمنين معاوية بن أبي سفيان والوليد بن عقبة وأبو سفيان ونحوىم رضي اهلل عنيم والذي يظير أن المراد

ىو مجرد كسر حاجز العدالة .

وأكثر من نالتو سيام الطعن ىو راوية اإلسالم أبو ىريرة رضي اهلل عنو وأرضاه ،وىذا أمر قد
48

تتابع عميو المخالفون لمكتاب والسنة عمى اختالف طوائفيم واعتقاداتيم.

وأما الطعن غير المباشر  :فكاتيام بعض الصحابة رضي اهلل عنيم مثل ابن عباس وابن عمرو بن

العاص وكذلك أبي ىريرة باألخذ عن أىل الكتاب وأن ما أخذوه قد نسب الى النبي صمى اهلل عميو وسمم ،
وىذا األمر يظير وكأنو من باب الدفاع عن السنة وحمايتيا ولكن عندما تنظر الى كم األحاديث في

الصحيحين عمى وجو الخصوص التي قيل فييا أنيا من كتب أىل الكتاب تعمم أن المراد ىو الطعن بالسنة
عموما وبالصحيحين عمى وجو الخصوص ،وأكثر ما يستندون إليو ىو الرواية عن كعب األحبار ووىب بن
49

منبو وعبد اهلل بن سالم  ،أو التشابو بين بعض ما روي وما جاء في التوراة واإلنجيل .

ومن األساليب وضع األحاديث ليشان بيا أىل الحديث ويقال أنيم يروون أمو ار ساذجةً ومستحيمة

وذلك لمتنقص منيم.

50

-اآلثار العممية لممنطمقات المتقدمة:

 اآلثار العامة  :وتتمثل برد السنة النبوية  :فرغم تعدد األساليب وكثرة اآلراء وتنوع أصحابيا إال أناليدف الوحيد ليم ىدم دين اهلل والقضاء عميو  ،فالدين من حيث ىو دين ليس ىو القران الكريم وال ىو

السنة كما أنو ال ينحصر باإلجماع وال آثار الصحابة الكرام رضي اهلل عنيم بل ىو ذلك كمو ،فإن الطعن

بالسنة طعن بالدين ال محالة  ،وقد اتفقت كممة الباحثين في السنة وأصحاب المقاالت أن المراد من الطعن

بالسنة ىو الطعن بالدين اإلسالمي .
يقول الشيخ أبو شيبة رحمو اهلل ":وقد مني اإلسالم من قديم الزمان بأعداء ال ينامون ،ويضمرون

لو الكيد وينسجون الخيوط ويحيكون المؤام ارت لذىاب دولتو وسمطانو .

الدس والخديعة واتبعوا في سبيل ذلك وسائل
لما لم يتمكنوا من المجاىرة بالعداوة لجؤا الى َ
وىؤالء َ
متعددة :فطو ار عن طريق إظيار الحب والتودد آلل البيت وطو ار عن طريق التأويل في النصوص الدينية
تأويال ال يشيد لو لغة وال شرع وقد حاول ىؤالء األعداء ان يشككوا المسممين في أساس دينيم ،وىو الق ار ن
48

[ انظر االنوار الكاشفة لممعالمي ص، 223السنة ومكانتيا في التشريع ص، 396ودفاع عن السنة ص]106

49

[انظر االنوار الكاشفة ص،133-96وممن شان نفسو قبل كتابو وابدى بقممو عورتو صاحب كتاب البدايات االولى

لالسرائيميات في االسالم فقد بنى كتابو عمى ىذا التصور ]
50

[انظر الكامل البن عدي ، 550/7ترجمة محمد بن شجاع الثمجي  ،الموضوعات البن الجوزي ، 88/1االصول التي بنى

عمييا المبتدعة كالميم في الصفات ]262-261/1
21

الكريم ...وكذلك حاولوا ان يشككوا المسممين في االصل الثاني وىو السنة النبوية .وقد اتخذوا لموصول الى
الغاية الدنيئة أساليب متعددة ،فتارة عن طريق التشكيك في ثبوتيا  ،وأنيا أحادية وليست متواترة .

وتارة أخرى عن طريق اختالف الروايات التي تظير األحاديث بمظير السطحية والسذاجة في

التفكير ومخالفة الواقع المحسوس أو العقل الصريح ،والنقل الصحيح أو التجربة المسمّمة إلى غير ذلك من
51

األساليب"...

 -أما اآلثار الخاصة :وتتمثل في الطعن بالصحيحين من حيث العموم ،والطع

ن بأفراد األحاديث.وقبل

الدخول في ذكر اآلثار  ،أود ان أنبو الى مسألة قد تخفى عمى البعض وىي ان الصحيحين ال يمثالن رأي

البخاري ومسمم فقط وانما يمثالن من حيث الجممة رأي عمماء الحديث وجيابذة النقاد في ذلك الوقت  ،بل
قد أجمعت األمة بعدىما عمى تمقي الكتابين بالقبول اال بعض األحاديث والتي لم تكن عمى شرطيما كما
52

رأى ذلك بعض العمماء.

وىذا األمر يدل عميو أدنى نظر في ترجمة اإلمامين  ،حيث ذكر في سيرتيما أنيما عرضا
53

صحيحييما عمى عمماء عصرىما  ،فضال عن كثرة السامعين لمكتابين والناقمين ليما .
 -وأما ما يتعمق باآلثار :

قال بعض السمف  ":ما ابتدع احد بدعة اال خرجت حالوة الحديث من قبمو"

قال ابن القيم رحمو اهلل  ":وبمغني عن كثير منيم انو كان ييم بالقيام واالنصراف عند خت م صحيح

البخاري وما فيو من التوحيد ،والرد عمى الجيمية ،وسمع منو الطعن في محمد بن إسماعيل .
54

وقال آخر من ىؤالء  ":لقد شان البخاري صحيحو بيذا الذي أتى بو في أخره "

 أما األحاديث التي طعن فييا أصحاب الفكر االعتزالي بناءاً عمى تمك المنطمقات المتقدمة ،فوجدا منيا:

ي كثيرة

55

الصدق تدفع القضاء المبرم "
ة
أ -حديث ":صمة الرحم ،تزيد في العمر ،و
51

[ دفاع عن السنة النبوية المقدمة ص [،]7االنوار الكاشفة  ، 223 ،105السنة ومكانتيا في التشريع 497 123، 188

،االتجاه العقمي في نقد الحديث ص]84
52

[ انظر عموم الحديث البن الصالح ص ، 28ومجموع الفتاوى ] 49-48/18

53

[ انظر سير اعالم النبالء  ، 301/8، 229/ 8السنة ومكانتيا في التشريع ص]485

54

[ الصواعق المرسمة ]1040/3

55

[البخاري :كتاب االدب  ،باب من بسط لو في الرزق بصمة الرحم ،ح ، 5986 ،5985مسمم :كتاب البر والصمة واالدب

 ،باب صمة الرحم وتحريم قطعتيا ح ] 21-20
22

قال أبو محمد بن قتيبة رحمو اهلل  ":قالوا حديث يبطمو القران واإلجماع  :رويتم ان الصدقة تدفع

القضاء المبرم ،واهلل عز وجل يقول  ":إنما قولنا لشيء إذا أردناه ان نقول لو كن فيكون " ،واجمع الناس
56

عمى انو ال راد لقضائو وال معقب لحكمو "

ب -حديث  ":إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقموه ،فإن في احد جناحيو سما ،وفي األخر شفاء وانو يقدم
السم ،ويؤخر الشفاء ".57

قال أبو محمد بن قتيبة  :قالوا  :حديث يكذبو النظر  ،كيف يكون في شيء واحد سم ،وشفاء ؟ وكيف
58

يعمم الذباب بموضع السم  ،فيقدمو ،وبموضع الشفاء فيؤخره ؟"

59

ج -حديث  ":أن موسى عميو السالم لطم ممك الموت ،فأعوره "

قال ابن قتيبو رحمو اهلل ":قالوا :حديث يكذبو النظر ،فان كان يجوز عمى ممك الموت العور ،جاز

عميو العمى ،ولعل عيسى عميو السالم قد لطم األخرى فأعماه  ،ألن عيسى عميو السالم كان اشد لمموت

كراىية من موسى عميو السالم ،وكان يقول  :الميم ان كنت صارفا ىذه الكأس عن أحد من الناس فاصرفيا
60

عني "

ولعمي اقالسادس:ما ذكرت من األحاديث ،وقد ذكر اإلمام ابن قتيبة رحمو اهلل جممة وافرة كما
61

احتوت كتب مشكل الحديث وكتب الدفاع عن السنة عدد كبير من ىذه األحاديث .
المنطمق السادس  :تقديم العقل عمى النقل .

يعد ىذا المنطمق من أىم األسس التي اعتمد عمييا اصحاب الفكر االعتزالي وىو يمثل

بأوضح صورة مدى التأثر باألصول الفمسفية ،حيث يعتبر الفالسفة ان أصل العمم ىو االنسان كما تقدم
توضيحو فيما مضى.

56

[ تأويل مختمف الحديث البن قتيبة ص]239

57

[ البخاري ،كتاب بدء الخمق  ،باب اذا وقع الذباب في شراب احدكم ،ح ] 3320،3321

58

[تأويل مختمف الحديث ص، 272مشكالت االحاديث النبوية وبيانيا ص(] 67وقد بين ابن قتيبة رحمو اهلل ،انو قد جاء

عن الفالسفة اشياء عمى نحو ما ذكر في ىذا الحديث بل كما قال رحمو اهلل :ىي اعجب كقوليم ان االبل اذا نيشت اكمت
السراطين وان الكالب اذا كان في بطنيا دود اكمت سنبل القمح ،كما بين القصمي في مشكالت االحاديث ،ان الطب الحديث

قد اثبت ما ررد في ىذا الحديث ،وان كنا قد صدقنا بو وامنا قبل ذلك .واهلل اعمم)
59

[البخاري  ،الجنائز ، 69انبياء، 31مسمم :فضائل ]157

60

[تأويل مختمف الحديث :ص ، 333مشكالت االحاديث النبوية ص] 105

61

[ينظر كتاب مشكالت الحاديث النبوية وبيانيا ،والسنة ومكانتيا في التشريع واالنوار الكاشفة ،ودفاع عن السنة

،واالتجاىات العقمية في نقد الحيث النبوي]
23

لذلك فان ىذا االصل يعتمد عمى أربع ركائز ،وىي :

 العقل ال الوحي ىو المرجع الوحيد في تفسير كل شيء في الوجود. -يمكن الوصول الى المعرفة عن طريق االستدالل العقمي .

 -عدم االيمان بالمعجزات أو خوارق العادات .

62

 -العقائد الدينية ينبغي ان تختبر بمعيار عقمي .

يقول القاضي عبد الجبار رحمو اهلل  ":فاعمم ان الداللة أربعة ؛ حجة العقل ،والكتاب ،والسنة،

واإلجماع ومعرفة اهلل تعالى ال تنال اال بحجة العقل

ثم قال :واما الثاني :وىو الكالم في ان معرفة اهلل ال تنال اال بحجة العقل ،فألن ما عداىا فرع

عمى معرفة اهلل بتوحيده وعدلو ،فمو استدلمنا بشيء منيا عمى اهلل والحال ىذه كنا مستدلين بفرع لمشيء عمى
63

أصمو ،وذلك ال يجوز "

وىذا الذي ذكره القاضي عبد الجبار ىو الذي سار عميو إمام الحرمين الجويني في كتاب اإلرشاد

الى قواطع األدلة في أصول االعتقاد ،وسار عميو كذلك الفخر الرازي كما في أساس التقديس

64

وقد تفرع عن ىذا المنطمق عند اصحاب الفكر االعتزالي كثير من األصول التي بنوا عمييا مذىبيم،

وترتيب ىذه األصول كالتالي :

األصل األول:أن العمم باألخبار ال يحصل األمن جية العدد  :حيث يذىب اصحاب ىذا الفكر الى ان

الخبر ال يقبل في األمور العممية اال ان يكون متوات ار وتكون داللتو يقينية .

يقول شيخ اإلسالم  ":واذا عرف ان العمم بأخبار المخبرين لو أسباب غير مجرد العدد عمم ان من

قيد العمم بعدد معين ،وسوى بين جميع األخبار في ذلك فقد غمط غمطا عظيما ؛ وليذا كان التواتر ينقسم

الى  :عام وخاص  ،فأىل العمم بالحديث والفقو قد تواتر عندىم من السنة ما لم يتواتر عند العامة ،كسجود
السيو ووجوب الشفعة  ...واذا كان الخبر قد تواتر عند قوم دون قوم ،وقد يحصل العمم بصدقو لقوم دون

62

[الموسوعة الميسرة في المذاىب واالديان واالحزاب المعاصرة ]797/2

63

[شرح االصول الخمسة ص( ]88يقول الدكتور سامي عمي النشار :لقد اعمن المعتزلي بدون مواربة ان داللة العقل ىي

االولى ،وكانت مادتو ىي :نصوص الفمسفة اليونانية ،والنصوص الدينية االسالمية ) وىذا يوضح لنا معنى كالم القاضي
عبد الجبار في ان القران والسنة واالجماع من انواع الداللة (.نشأة الفكر الفمسفي في االسالم )482/1
64

[الرشاد ص،166-164، 144اساس التقديس ص]172-168
24

قوم ،فمن حصل لو العمم بو وجب عميو التصديق بو والعمل بمقتضاه ،كما يجب ذلك في نظائره ،ومن لم
65

يحصل لو العمم بذلك فعميو ان يسمم ذلك ألىل اإلجماع الذين اجمعوا عمى صحتو" .

االصل الثاني  :تقسيم األخبار الى أحاد وتواتر ،وىذه الدعوة قديمة قد ظيرت عند أوائل اصحاب ىذا

الفكر حيث كان ينادي بيما بشر المريسي وأمثالو  ،وىذا كمو من باب دفع االحتجاج بالسنن واآلثار

واالعتماد عمى شبيات العقول .لذلك ال يعرف عند األئمة المتقدمين من أىل الحديث تقسيم السنة الى أحاد

نظر أىل الحديث لمتواتر تختمف كميا عن نظر
وتواتر ،وان كان بعض المتأخرين قد توىم ىذا ،بل ان َ
66
غيرىم ،وىذا الذي دفع الحافظ أبو عمر بن الصالح إلنكار التواتر الذي ينص عميو األصوليون .

االصل الثالث  :ان اآلحاد تفيد الظن مطمقا ،حيث جعموا ىذه قاعدة مطردة في كل ما ىو دون التواتر .
يقول اإلمام ابن القيم رحمو اهلل  ":وأما المقام السابع  :وىو ان كون الدليل من األمور الظنية أو

القطعية أمر نسبي يختمف باختالف المدرك المستدل ،ليس ىو صفة لمدليل في نفسو ،فيذا ال ينازع فيو

عاقل ،فقد يكون قطعيا عند زيد ما ىو ظني عند عمرو ،فقوليم ان أخبار رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم

الصحيحة المتمقاة بين األمة بالقبول ال تفيد العمم  ،بل ىي ظنية ىو أخبار عما عندىم  ،إذ لم يحصل ليم

من الطرق التي استفاد بيا العمم أىل السنة ما حصل ليم ".

وبين رحمو اهلل في موضع أخر ان ىذا القول قد صدر من القدرية والمعتزلة وأرادوا بذلك رد
67

األخبار ،ثم تمقفو منيم بعض الفقياء ممن ال عمم لو بمقصودىم .
االصل الرابع  :ان اآلحاد ال يحتج بيا في العقائد .

وىذا مبني عمى ما قبمو ،فان قمنا ان اآلحاد ظنية وأن العقائد طريقيا اليقين فال تقبل اآلحاد في إثبات

العقائد ،وىذا أمر ال يختمف فيو اثنان من منتسبي الفرق الكالمية المتأثرة بالمعتزلة ومن قبميا بالفمسفة
68

اليونانية .

اآلثار العممية ليذا المنطمق :

65
66

[مجموع الفتاوى  ،52-51/18مختصر الصواعق ]465

[انظر  :الرد عمى بشر المريسي لمدارمي ،ضمن عقائد السمف وعموم الحديث البن الصالح ص ، 267مجموع الفتاوى

لشيخ االسالم ص، 40/18المنيج المقترح لدراسة المصطمح لمشريف حاتم ص ] 127-91
67

[مختصر الصواعق المرسمة ص،501وصفحة ] 489،509

68

[ ينظر شرح االصول الخمسة ص  ،واالرشاد ص  ،والموسوعة الميسرة في المذاىب واالديان واالحزاب المعاصرة

] 946/2
25

من حيث الجممة فان كل أحاديث الصفات تدخل تحت تأثير ىذا المنطمق  ،فقد رد اصحاب الفكر

االعتزالي أحاديث الصفات ،حتى من يثبت بعضيا الن اإلثبات يعود عنده الى العقل .

من ىذه األحاديث ،حديث رؤية اهلل تبارك وتعالى ":ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليمة البدر

ال تضامالثاني:يتو " حيث قالوا ،ليس يجوز في حجة العقل ان يكون الخالق يشبو المخموق في شيء من
69

الصفات .

المبحث الثاني  :الفكر االعتزالي في العصر الحديث .

إن الناظر في أصول المدرسة العقالنية الحديثة ( الفكر االعتزالي ) يعمم يقينا أنيا امتداد أو عمى

اقل تقدير تمتقي وتتفق في كثير من أصوليا وآراءىا مع االتجاىات العقمية القديمة ،وىذا التشابو نممسو في

جوانب عديدة في المدرستين في أصوليا ومناىجيا وفي وسائميا وغاياتيا .

ويمكن تمخيص أىم جوانب االتفاق بما يمي :

أ -اتفاق المدرستين عمى إكبار العقل وتقديمو عمى النص فيما ال مجال لمرأي فيو.

ب -اتفاقيما في التبعية لممذاىب والفمسفات األجنبية عن اإلسالم أو الميل إلييا واإلشادة بيا ،فكما ان
اصحاب الفرق القديمة تتممذوا عمى األفكار الفمسفية والييودية والنصرانية ،فكذلك العقالنيون المحدثون

تتممذوا عمى المستشرقين ورثة الفكر الفمسفي اليوناني والييودي والنصراني .

ج -استباحة الخوض في أمور الغيب التي ال يعمميا اال اهلل ،وليس لمعقل قدرة عمى تصورىا فضال

عن الحكم عمييا .

د -كما اتفقت المدرستان عمى رد النصوص التي ال تناسب أىوامحاور:وليم الفاسدة وعقوليم القاصرة

،ويتمثل ذلك في إنكارىم لحجية خبر اآلحاد ،بل واألحاديث الصحيحة والمتواترة إذا لم تناسب أذواقيم كما

فعموا تجاه أحاديث القدر والشفاعة ،وحديث احتجاج موسى وادم وحديث الذباب ...

70

وقد ظير الفكر االعتزالي في الوقت الحاضر وتجمى في ثالثة محاور :

 [69انظر تأويل مختمف الحديث البن قتيبة ص ، 240الحديث في البخاري بمفظ  ":انكم سترون ربكم كما ترون ىذا القمر " ،
كتاب مواقيت الصالة باب فضل صالة العصر ح  ، 573- 554شرح االصول الخمسة لمقاضي عبد الجبار ص-268
]269
70

[ الشيكة العنكبوتية  :مركز الوسطية لمدراسات واالستشارات مقال بعنوان  ،معتزلة ىذا الزمان اشد بعدا عن االسالم

واصولو ].
26

األول :من خالل الفرق القديمة والتي ال تزال قائمة الى اليوم  ،والتي إما ان تكون في أصميا ونشأتيا

من فرق المعتزلة الكبرى كالزيدية أو دخميا االعتزال في مرحمة من مراحل تطورىا ،كالخوارج والرافضة
واالباضية وسائر الفرق الصفاتية .

المحور الثاني :من خالل أحزاب وجماعات جديدة اعتنقت ىذا الفكر واختارتو مثل (حزب التحرير )

و(حزب الشعب السوداني ) وغيرىا.

المحور الثالث  :االتجاىات العقالنية والعصرانية والحدثانية وغيرىا  ،وتوحيد ىذه االتجاىات لدى كثير
71

من المفكرين واألدباء والمثقفين.

االستشراق 72والفكر االعتزالي المعاصر :

كان اليدف األساس الذي يقوم عميو االستشراق ىو تشكيك المسممين في دينيم وعقيدتيم وىو

أفضل األساليب لتحقيق التبعية لمغرب  ،وقد وقف المستشرقون عمى ذلك التراث الذي خمفو اصحاب الفكر
االعتزالي في كتبيم  ،ثم عمل المستشرقون عمى استغاللو وزادوا عميو كما سيأتي بيانو .

يقول الشيخ محمد أبو شيبة رحمو اهلل " :ثم جاء بعض المستشرقين فوقفوا عمى أقوال ىؤالء

المتحاممين فأخذوا وزادوا وأعادوا فييا  ،ثم طمعوا عمينا بآراء مبتسرة  ،وأحكام جائرة ،ولعل من نافمة القول
أن أنبو الى األغراض السيئة التي يقصدىا المستشرقون من وراء حمالتيم والتي ىي امتداد لمحمالت

الصميبية التي يقصدون منيا تقويض دعائم اإلسالم والعروبة  ...وقد نجح المستشرقون الى حد ما في

التأثير في بعض الكتاب المسممين في عصرنا األخير فاقتفوا أثارىم فيما زعموا ورددوا من دعاوي لم تقم
73

عمييا بينات  ،بل زادوا عمييا من عند أنفسيم .

إذا فقد زاد المستشرقون في ذلك اإلرث ما زادوه  ،ثم من اخذ عنيم من المعاصرين قد زادوا من عندىم

أشياء لم تكن في السابقين .

71

[ الشيكة العنكبوتية  ،مركز الوسطية لمدراسات واالستشارات ،مقال بعنوان  :المدرسة العقالنية الحديثية  ...افكارىا

واتجاىاتيا ]
72

االستشراق :تعبير يدل عمى االتجاه نحو الشرق ويطمق عمى كل ما يبحث في امور الشرقيين وثقافتيم وتاريخيم ويقصد

بو ذلك التيار الفكري الذي يتمثل في اجراء الدراسات المختمفة عن الشرق االسالمي ،والتي تشمل حضارتو واديانو وادابو

ولغاتو وثقافتو[ .انظر  :الموسوعة الميسرة ]687/2
73

[ دفاع عن السنة ص، 106وانظر  :االنوار الكاشفة  ، 103، 89، 19وقد بين الشيخ السباعي رحمو اهلل في رده عمى

ابي رية مصادر ىذا الفكر حيث قال  :فرايت مصادره االصمية في كل ما خرج بو عمى راي جميور المحققين من عمماء
السمف= =والخمف  ،ال تتعدى المصادر التالية  :اراء المعتزلة التي اتصمت عنيم  ،اراء غالة الشيعة  ،اراء المستشرقين ،
حكايات تذكر في بعض كتب االدب  ،اىواء دفينة لممؤلف  ،انظر السنة ومكانتيا في التشريع ص] 18
27

وعميو سيكون الكالم عمى ىذه الزيادات وضرب األمثمة ليا  ،أما ما تشابو فيو المتأخرون مع

المتقدمين فال يتعدى أن يكون تك ار ار لما مضى لذلك سأكتفي بما تقدم في المبحث الثاني .
وىذه الزيادات تنحصر فيما يمي :
 -االسرائميات .

 إنكار إجماع العمماء عمى تمقي الصحيحين بالقبول . -تحكيم المصطمحات الحادثة في الصحيحين

 ان اىتمام المحدثين ينحصر بنقد السند دون المتن .الزيادة األولى  :االسرائميات :

لقد دأب المستشرقون في كثير من كتاباتيم عمى إثبات ادعائيم القاضي بأن دين اإلسالم ما ىو اال

مزيج من الييودية والنصرانية  ،وقد حاولوا التمبيس فيما يدعوه بوسائل كثيرة كقوليم ان النبي صمى اهلل

عميو وسمم التقى ببحيرة الراىب واخذ عنو  ،أو اخذ بقول بعض الييود والنصارى الذين اسمموا  ،ولكن ىذا

األمر لم يمق رواجا لتعمقو مباشرة بالنبي صمى اهلل عميو وسمم .

ولكن استحكمت المكيدة الميولة في نسبة تمقي روايات أىل الكتاب لبعض الصحابة رضي اهلل
عنيم خصوصا المكثرين منيم ،حيث ادعوا ان بعض الصحابة رضي اهلل عنيم اخذوا عن بعض من اسمم

من أىل الكتاب ككعب األحبار ووىب بن منبو وغيرىم وقد اعتمدوا في ىذه التيمة عمى مجرد التشابو بين

ما ورد في السنة وما جاء في كتب أىل الكتاب .

وقد بين الشيخ عبد الرحمن المعممي رحمو اهلل ىذه المكيدة بقولو  ":أقول ىذه مكيدة ميولة يكاد بيا
اإلسالم والسنة  ،اخترعيا بعض المستشرقين فيما أرى ومشت عمى بعض األكابر وتبناىا أبو رية وارتكب

لترويجيا ما ارتكب كما ستعممو وىذا الذي قالو ىنا رجم بالغيب وحط لقوم فتحوا العالم ودبروا الدنيا احكم

تدبير الى أسفل درجات التغفيل  ،كأنيم رضي اهلل عنيم لم يعرفوا النبي صمى اهلل عميو وسمم ودينو وسنتو

وىديو

فقبموا ما يفتريو عميو وعمى دينو إنسان لم يعرفو  ،وقد ذكر أبو رية في مواضع حال الصحابة في توقف

بعضيم عما يخبره أخوه الذي يتيقن صدقو وايمانو وطول صحبتو لمنبي صمى اهلل عميو وسمم  ،فيل تراىم

مع ىذا

يتيالكون عمى رجل كان ييوديا فأسمم بعد النبي صمى اهلل عميو وسمم بسنين فيقبمون منو ما يخبرىم عن
74

النبي صمى اهلل عميو وسمم مما يفسد دينو ؟"
74

[ االنوار الكاشفة ص] 15
28

وقد نتج عن القول بيذه المكيدة رد كثير من السنن الصحيحة الثابتو عن النبي صمى اهلل عميو

وسمم  ،ومن ىذه األحاديث :

 -حديث  ":الشمس والقمر مكوران يوم القيامة "

75

قال ابو رية معمقا عمى ىذا الحديث :ومما يدلك ان ىذا الحبر الداىية قد طوى ابا ىريرة تحت جناحو حتى
76

جعمو يردد كالم ىذا الكاىن بالنص ويجعمو حديثا مرفوعا .

 -ومنيا حديث " فقدت امة من بني اسائيل  ،ال يدري ما فعمت  ،واني ال اراىا اال الفأر  :اذا وضع ليا

البان االبل لم تشرب واذا وضع ليا البان الشاء شربت  ،فحدثت كعبا فقال  :انت سمعت النبي صمى اهلل
77

عميو وسمم يقولو ؟ فقمت نعم  .فقال لي م ار ار  ،فقمت افأق أر التوراة !؟"

الزيادة الثانية  :انكار اجماع العمماء عمى تمقي الصحيحين بالقبول :
ان مما تقرر في العموم الشرعية أن اجماع العمماء حجة وان لكل عمم من العموم رجالو فاذا اجمع

اىل الفقو عمى حكم ال يحل الحد ان يخالفيم فيو النيم ىم المرجع في ىذا العمم  ،وينطبق ىذا عمى سائر
العموم .
ولكن اصحاب الفكر االعتزالي لم يرتضوا ىذا األمر بل جعموا عمم الحديث مشاعا لكل احد يقول

فيو ما يشاء حتى تعدى األمر الى القول بإنكار إجماع العمماء عمى تمقي الصحيحين بالقبول  ،بل وانكار

75

[ رواه البخاري كتاب بدء الخمق  ،باب صفة الشمس والقمر ،ح ] 3200

76

[ اضواء عمى السنة المحمدية البي رية  ،نقال عن االنوار الكاشفة ص] 181-180

77

[البخاري  ،كتاب بدء الخمق  ،باب خير مال المرء المسمم غنم يتبع بيا شغف الجبال ،ح ،3305ومسمم  :كتاب الزىد

والرقاق  ،باب في الفأرة  ،وانو مسخ ح  ] 62061يقول اسماعيل الكردي في تعميقو عمى ىذا الحديث  ،وقصد الروا ه انو
لما كانت لحوم االبل والبانيا قد حرمت عمى بني اسرايل بخالف لحوم الغنم والبانيا  ،فدل امتناع الفأرة عن شرب لبن االبل
ان الفئران ىي مسخ من بني اسرائيل ومعنى ذلك ان الفئران بني اسرئيمية ال تزال عمى مر الزمن  ،تمتزم بدقة بالشريعة
الموسوية فتبتعد عما حرم اهلل عمييا وتقتصر عمى حاللو .

ثم اشار الى مخالفة الحديث لحديث " ان اهلل لم يجعل لممسخ نسال وال عقبا " واشار الى جمع الحافظ بين الحديثين وان
الحديث االول كان في اول االمر ثم جاء الوحي ببيان ان المسخ ال نسل لو  ،فرد الكردي ىذا الجمع بأن فيو اتيام لمنبي
صمى اهلل عميو وسمم وان االولى توحيد االتيام لمن كثرت اوىامو وضعف فقيو وعرف بإرسالو وتدليسو وروايتو عن كعب
االحبار يشير في كل ذلك الى ابي ىريرة رضي اهلل عنو وارضاه (.انظر نحو تفعيل قواعدنقد المتن ص،)269-267وانظر
ما كتبو د محمد سعيد حوى في مقال لو تحت عنوان  :لوال بنوا اسرائيل لم يخنز المحم "
29

خصوصية أىل الحديث في أحقية التصحيح والتضعيف وعميو فقد خمصوا الى القول بجواز نقد كل ما
78

يستشكل في الصحيحين من األحاديث ولو لم يسبقوا الى ذلك .

وال شك ان ما ذىب اليو اصحاب الفكر االعتزالي مردود فانو قد تقرر عند أىل العمم اإلجماع

عمى احترام اختصاص كل طائفة من العمماء بعمميم واألخذ بما اتفقوا عميو من غبر نكير لذلك .

يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمو اهلل  ":فإذا اجتمع أىل الفقو عمى حكم لم يكن إال صدقا واذا

اجتمع أىل الحديث عمى تصحيح حديث لم يكن اال صدقا  ،ولكل من الطائفتين من االستدالل عمى
مطموبيم بالجمي والخفي _ ما يعرف بو من ىو بيذا األمر خفي "
وقال الحافظ أبو عمرو بن الصالح رحمو اهلل ":وأعالىا

79

– أي اعمي أقسام الصحيح – األول وىو

الذي يقول فيو أىل الحديث كثي ار صحيح متفق عميو يطمقون ذلك ويعنون بو اتفاق البخاري ومسمم ال اتفاق

األمة عميو .لكن اتفاق األمة عميو الزم من ذلك وحاصل معو التفاق األمة عمى تمقي ما اتفق عميو بالقبول
80

وىذا القسم جميعو مقطوع بصحتو والعمم اليقيني النظري واقع بو "

وقال شيخ اإلسالم ":فالخبر الذي تمقاه األئمة بالقبول تصديقا لو وعماالً بموجبو ،يفيد العمم عند

جماىير الخمف والسمف ،وىذا في معنى التواتر...

واذا كان كذلك فأكثر متون الصحيحين معمومة متقنة ،تمقاىا أىل اعمم بالحديث بالقبول والتصديق،
81

واجمعوا عمى صحتيا ،واجماعيم معصوم من الخطأ "

 -أما اآلثار المترتبة عمى ىذا االصل الذي اعتمده المتأخرون من اصحاب الفكر االعتزالي فيي

كثيرة جدا بل يدخل فييا كل حديث صحيح ردوه بأي سبب كان .
 الزيادة الثالثة :تحكيم المصطمحات الحادثة في الحكم عمى أحاديث الصحيحين:استخدم المعاصرون من أصحاب الفكر االعتزالي بعض المصطمحات لموصول الى أغراضيم

المتمثمة في الطعن بالصحيحين  ،وقبل ذكر ىذه المصطمحات وأقواليم أود ان أقدم بجمل متعمقة بيذا
األمر  ،واال فان المقام ال يتسع لمتفصيل :
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[ ينظر كتاب  :نحو تفعيل قواعد نقد المتن ص_ 47وما بعدىا  ،وما كتبو د .محمد سعيد حوى في مقال لو بعنوان :

حوارات ]
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[ عموم الحديث ص] 280
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 أوال  :ان كثي ار من ىذه المصطمحات حادثة لم تكن تعرف عند الصحابة رضي اهلل عنيم  ،مثلمصطمح التدليس ومصطمح اإلرسال .

 ثانيا  :ينبغي ان يراعا استخدام المتقدمين من أىل الحديث ليذه المصطمحات  ،ذلك ان المتأخرين قدزادوا في ىذه المصطمحات ما لم يكن يعرفو المتقدمون من أىل الحديث  ،وىذا لو أسباب ليس المقام مقام

ذكرىا .

 ثالثا :ان بعض ىذه المصطمحات قد أخذت عن غبر أىل الحديث كعمماء أصول الفقو كما سيأتيتوضيحو .

من المصطمحات التي استخدميا اصحاب الفكر االعتزالي :

أوال  :ان قول العمماء في حكميم عمى األحاديث ىذا حديث صحيح أو حديث ضعيف ال يمزم منو

الصحة في نفس األمر أو الضعف لجواز الخطأ والنسيان عمى الثقة وجواز صدق الكاذب واصابة من ىو

كثير الخطأ .

وىذا القول في نسبتو ألىل الحديث نظر ،مع وجوده في كتب المتأخرين من عمماء االصطالح ،وىو
82

مبني عمى أصل عقدي تقدم الكالم عنو وىو ان خبر اآلحاد تفيد الظن مطمقا وقد تقدم الكالم عنو .

يقول اإلمام ابن القيم رحمو اهلل  ":ان أىل العمم بالحديث لم يزالوا يقولون صح عن رسول اهلل صمى

اهلل عميو وسمم وذلك –جزم منيم بأنو قال  ،ولم يكن مرادىم ما قالو بعض المتأخرين ان المراد بالصحة
صحة السند ال صحة المتن  ،بل ىذا مراد من زعم ان أحاديث رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ال تفيد
83

العمم وانما كان مرادىم صحة اإلضافة "

ثانيا  :اتيام بعض الصحابة بالتدليس أو اإلرسال وتنزيل حكم التدليس واإلرسال عمييم لرد

مروياتيم  ،وان ما ورد في البخاري ومسمم معنعنا من رواية مدلس ان حكمو حكم سائر أحاديث المدلسين

بمعنى أنيا ال تقبل اال إذا صرح بالسماع وكان مع ذلك ثقة .

وىذا الذي قالوا من الخمط الذي ال مبرر لو ،فإن ىذه المصطمحات كما قدمت نشأة متأخرة في
ظروف معينة عندما ظير الخمل عند بعض الرواة ،وقد أوضح أىل العمم ىذا األمر وبينوه.
قال الشيخ المعممي رحمو اهلل في رد ما نسبو أبو رية ألبي ىريرة من التدليس  ":ما يؤخذ عمى المدلس

82
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[انظر نحو تفعيل نقد متن الحديث ص] 41-38
[ مختصر الصواعق ص ،478وانظر كذلك ] 455-454
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أوال  :إييامو السماع ممن لم يسمع منو .

ثانيا  :إنما لم يبين لعممو ان الواسطة غير مرضي .

ثالثا:األنفة من الرواية عمن حدثو .
رابعا :إييام عمو اإلستاد.

خامسا :عدولو عن الكشف الى االحتمال .
أقول :ىذه األمور منتفية فيما يقع من الصحابة رضي اهلل عنيم من قول احدىم فيما سمعو من صحابي

أخر عن النبي صمى اهلل عميو وسمم ":قال النبي صمى اهلل عميو وسمم " .أما األولى فألن اإلييام إنما نشأ
منذ عني الناس باإلسناد  ،وذلك عقب حدوث الفتنة " ثم أشار الشيخ بعد ذلك الى ما استقر عميو األمر

من اعتماد اإلسناد والذي يدل عمى سماع الرواة من بعضيم البعض وان منيم من كان يصرح بالسماع ولم

يسمع فيذا الذي يسبب اإلييام " وىذا العرف لم يكن مستق ار في حق الصحابة ال قبل الفتنة وال بعدىا  ،بل
عرفيم المعروف عنيم أنيم كانوا يأخذون من النبي صمى اهلل عميو وسمم بال واسطة  ،ويأخذ بعضيم

بواسطة بعض .

ٍ
مرض  ،ألنيم لم يكن احد منيم يرسل اال
ثم احتمال الن يكون الواسطة غير
وأما الثاني  :فمم يكن ّ
ما سمعو من صحابي أخر – يثق بو وثوقو بنفسو – عن النبي صمى اهلل عميو وسمم ولم يكن احد منيم
يرسل ما سمعو من صبي أو من مغفل أو قريب العيد باإلسالم  ،ومن مغموص بالنفاق  ،ومن تابعي .
وأما الثالث :وىو األنفة من الرواية عمن حدثو – فمم يكن من شأن الصحابة رضي اهلل عنيم

وأما الرابع :فتبع لألول

وأما الخامس  :فال ضرر في االحتمال مع الوثوق بأنو ان كان ىناك واسطة فيو صحابي "
وقد أوضح الشيخ الدكتور حاتم الشريف ضرر استخدام المصطمحات وتحكيميا في تطبيقات أىميا

الذين عنيم أُخذت فقال  ":ان وجدت قاعدة من قواعد عموم الحديث المنصوص عمييا في كتب عمومو

تخالف تطبيقات أىل المصطمح  ،وتناقض صريح تصرفاتيم فاعمم ان تمك القاعدة منسوفة من أساسيا

مقتمعة من أصوليا "

فنقول :والكارثة حقا ان تجد القضية معكوسة  ،حيث نسمع ونق أر لمن ينتقد مثال أحاديث في

الصحيحين ألنيا معنعنات بعض مشاىير المدلسين !! فنقول  :عالم اعتمدت في انتقادك لعنعنة المدلس
؟ أوليس عمى قواعد مبثوثة في كتب عموم الحديث ؟

32

ثم أوليس تمك القواعد إنما منتقضة،من تطبيقات أئمة الحديث ونقاده في قرونو السوالف ؟ فإذا وجدنا أن

صاحبي الصحيح فكيف تنتقد بالمنتقد ؟
تمك القواعد منتقضة ،أو منتقض بعضيا ،بمثل صريح تصرف
ّ
84
ونبني عمى قاعدة منسوفة ؟"
الزيادة الرابعة  :ان جيود المحدثين انحصرت في نقد األسانيد دون المتون

85

وىذه المسألة من نفثات المستشرقين ووسوستيم ألوليائيم وقد تمقفوىا تمقف المميوف – واستشرفوىا

من غر مراعاة لتمك القرون الفاضمة المنصرمة وقد خفي عمى ىؤالء أو تجاىموا ان ىذه األحاديث دين وىل
تمضي تمك القرون ويتعبد الناس بيا من غير ان يظير اهلل دينو  ،دعوة لو عرفوا ما فييا لما تج أر احد

عمى القول

يح بمثل ىذا وانما كانوا يؤولون األحاديث التي ال
بيا  ،بل ان المتقدمين – منيم لم يكن عندىم تصر ٌ
تتوافق مع مذاىبيم .

أما مراعاة المتن فيو جزء ميم من اىتمام المحدثين ،فالمتثبتون من المحدثين إذا سمعوا خب ار تمتنع صحتو

أو تبعد لم يكتبوه ولم يحفظوه ،فان حفظوه لم يحدثوا بو فإن ظيرت مصمحة لذكره ذكروه مع القدح فيو وفي
الراوي الذي عميو تبعتو.

الخاتمة:وتتضمن أىم النتائج:
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[ المنيج المقترح ص ] 257وما قيل في التدليس يقال في االرسال  ،وقد اوضح الشيخ ابو زىرة رحمو اهلل ىذا االمر

وبين ان االئمة المتقدمون كانوا يقبمون من المراسيل ما لم يقبمو المتأخرون  ،وسبب ذلك انو كمما كان الزمن اقرب الى رسول
اهلل صمى اهلل عميو وسمم كان المجيولون الذين لم يذكروا اقرب الى فرض الثقة  ،ثم اشار الى مسألة االسناد وتطوره وما

اشترطو العمماء =فيو  .وعمى كل حال فيذه المسائل االصطالحية  ،لم تكن تعرف في عيد الصحابة ونشأت احكاميا بعدىم
بزمن  ،واهلل اعمم ( ابن حنبل حياتو وعصره – اراءه وفقيو ص)181
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[ انظر نحو تفعيل نقد متون الحديث ص ، 168سمسمة مقاالت ىل يوجد في الصحيحين ما يتعارض مع القران لمدكتور

محمد سعيد حوى  ،ومنيجية التعامل مع السنة النبوية ]
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 )1ان السنة النبوية دين يتقرب باإليمان بمضمونيا والعمل بيا الى اهلل تعالى  ،وان االيمان بيا من

مقتضيات شيادة محمد رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم  ،وان العمم بيا عند أىل السنة والحديث مبني عمى

قواعد يقينية  ،وأسس عممية ال يتخالجيا شك وال ريب .

 )2لقد حصل الخمل في التعامل مع السنة النبوية في وقت مبكر ولكنو لم يتخذ منيجا عاما اال انو كان
بداية لظيور مدارس فكرية تتخذ من رد السنة وعدم العمل بيا منيجا لو أسس وقواعد  ،وكان من ابرز

أسباب ىذا الخمل

أوال  :ضعف االيمان بنبوة النبي صمى اهلل عميو وسمم
ثانيا  :التأثر بالفمسفة اليونانية ومبادئ الفالسفة الالدينيين .

 )3ان الفكر االعتزالي يتمثل في كل فرقة كالمية خالفت في منيجيا الطريقة الشرعية  ،وان ىذا الفكر

يمثل امتداداً لحركات تأسست اثر ظيور اإلسالم وقضائو عمى أديان ومذاىب كانت سائرة ومنتشرة في ذلك

الوقت فعممت عمى تقويضو من الداخل.

 )4ان المنطمقات العقدية التي اعتمد عمييا اصحاب الفكر االعتزالي تقوم عمى أساسين اثنين
األول :التشكيك في عدالة النقمة

الثاني  :تقديم الدليل العقمي عمى الدليل النقمي .
 )5ان جية االيمان بنبوة النبي صمى اهلل عميو وسمم توجب تميز أخباره عن أخبار غيره من الناس وىذا

أصل ال بد ان يصحب الناظر والطالب في كل مقام  ،وىذا يقتضي ان تعامل ىذه األخبار بما يناسبيا وال

يجرى عمييا مقاييس أخبار الناس.

مر الفكر االعتزالي بثالث مراحل ؛ فالمرحمة األولى مرحمة التأثر بالفمسفة و المنطق  ،والمرحمة
 ) 6لقد ّ
الثانية مرحمة االستشراق  ،والثالثة مرحمة التأثر بنتائج المستشرقين والمدنية الحديثة  ،لذلك ظيرت مبادئ
وأقوال لم تكن تعرف عند المتقدمين من اصحاب الفكر االعتزالي .
 )7ان الفكر االعتزالي المعاصر قد ظير في عدة محاور كما انو قد زاد في منيجو وآراءه زيادات لم تكن
عند المتقدمين .
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جامعة االمام محمد بن سعود _ الرياض  ،ط .بدون  ،تاريخ .بدون .

 -دفاع عن السنة لمشيخ الدكتور محمد بن محمد ابو شيبة  ،مكتبة السنة  ،القاىرة  .ط .الثانية -1428

 2007م.

 -رسالة الى اىل الثغر لالمام ابي الحسن االشعري عمي بن اسماعيل بن ابي بشر ت

العموم والحكم ،المدينة المنورة ،ط.الثانية 2002 -1422م.

 -سير اعالم النبالء  ،لالمام محمد بن احمد بن عثمان الذىبي ت

 ، 324مكتبة

 ، 748مكتبة الصفا  .القاىرة ،ط.

االولى 2003- 1424م.

 -شرح االصول الخمسة لمقاضي عبد الجبار بن احمد  ،تعميق احمد بن الحسين بن ابي ىاشم  ،مكتبة

وىبة ،القاىرة  .مصر  .ط .الرابعة 2006 -1427م.

 -شرح العقيدة الطحاوية  ،لمقاضي عمي بن عمي بن محمد بن ابي العز الحنفي ت

الكتب _ الرياض  ،ط .الثالثة  1997- 1418م.

 ، 792دار عالم

 -صحيح البخاري  ،البي عبداهلل محمد بن اسماعيل البخاري  ،المكتبة السمفية ،ط .االولى 1400

 -صحيح مسمم  ،لالمام ابي الحسن مسمم بن الحجاج القشيري النيسابوري ت  ، 261دار عالم الكتب ،ط

.االولى 1996 -1417م.

 -عقائد السمف  ،عمي سامي النشار وعمار جمعي الطالبي  ،الناشر مكتبة المعارف االسكندرية ،

ط.بدون تاريخ  1971م.
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 -عموم الحديث  ،لالمام ابي عمرو عثمان بن عبد الحمن الشيرزوري ت  ، 643دار الفكر  .دمشق .

سورية ،دار الفكر المعاصر  ،بيروت  .لبنان  ،ط .مصورة عن الطبعة الثالثة

2003م.

– 1984صورة - 1423

 -قواعد التحديث من فنون مصطمح الحديث  ،لمشيخ محمد جمال الدين القاسمي  ،دار النفائس

،ط.الثالثة 2001- 1422م.

 لسان العرب جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور  ،دار صادر .بيروت  .لبنان ،ط .الثالثة 2004م. -مشكالت االحاديث النبوية وبيانيا  ،تأليف عبد اهلل بن عمي النجدي القصيمي ،دار القمم  ،بيروت .

لبنان ،ط .االولى  1985-1405م.

 -مجموع الفتاوى لشيخ االسالم احمد بن عبد الحميم بن تيمية ت ، 728دار ابن حزم – دار الوفاء ،ط.

الثانية  2001-1422م.

 -مختصر الصواعق المرسمة عمى الجيمية والمعطمة لالمام محمد بن ابي بكر بن قيم الجوزية ت ،756

اختصره الشيخ محمد بن الموصمي ،دار الكتب العممية  ،بيروت –لبنان ،ط.بدون  .تاريخ .بدون.

 -منيج االستدالل عمى مسائل االعتقاد عند اىل السنة والجماعة  ،عثمان بن عمي حسن  ،مكتبة الرشد،

الرياض  ،ط .السادسة 2008 -1429م.

 -موقف المدرسة العقمية الحديثة من الحديث النبوي الشريف  ،شفيق بن عبد بن عبد اهلل سقير  ،المكتب

االسالمي  ،بيروت –لبنان ،ط .االولى 1998- 1419م.

 -نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث  ،اسماعيل الكردي  ،دار االوائل  ،دمشق

 2002م.

–سورية ،ط االولى

 -نشأة الفكر الفمسفي في االسالم  ،د .عمي سامي النشار  ،دار السالم  ،القاىرة ،ط .االولى - 1429

2008م.
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