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أثر الفكر االعتزالي في العدول عن أحاديث
الصحيحين

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

إعداد:
الدكتور حسن الخطاف
عضو الهيئة التدريسية في كلية الشريعة  ،بجامعة حلب.

المقدمة
بسم اهلل الرحمن الرحيم ،وأفضل الصبلة وأتم التسمم عمى سيدنا محمد وعمى آلو وصحبو

أجمعين ،وبعد فقد جعل اهلل سبحانو وتعالى الشريعة اإلسبلمية خاتمة الرساالت  ،وأيد اهلل تعالى
ِ
ِّ
ون ( )9
دينو بان حفظو من التغيير والتبديل ،كما قال سبحانو" إَِّنا َن ْح ُن َن َّزْل َنا الذ ْك َر َوِاَّنا لَوُ لَ َحافظُ َ
[الحجر ، ]9 /وحفظ اهلل تعالى لمقرآن الكريم يشتمل عمى حفظ السنة النبوية  ،ألن اهلل تعالى ال
عبد بمعزل عن السنة المطيرة  ،فقد جاءت – كما ىو معروف -بتقييد مطمقو وتخصيصو عامو،
ُي َ
وتبيين مجممو  ،كما أنيا استقمت بأحكام لم ترد في القرآن الكريم  ،يقول الشوكاني تحت مبحث

ِّ
حجية السنة واستقبلليا بالتشريع ":اعمم أنو قد اتفق من يعتد بو من أىل العمم

،عمى أن السنة

المطيرة مستقمة بتشريع األحكام ،وأنيا كالقرآن في تحميل الحبلل ،وتحريم الحرام ،وقد ثبت عنو 

أنو قال" :أال واني أوتيت القرآن ومثمو معو"  1أي :أوتيت القرآن وأوتيت مثمو من السنة التي لم
ينطق بيا القرآن ،وذلك كتحريم لحوم الحمر األىمية وتحريم كل ذي ناب من السباع ومخمب من

الطير ،وغير ذلك مما ال يأتي عميو الحصر" .1

وقد ىيَّأ اهلل تعالى لحفظ ىذه السنة رجاال قاموا بنقميا وحفظيا والبحث في صحيحيا

وسقيميا  ،والرد عمى ابتداع المبتدعين وتحرفين المنحرفين .وكان عمى رأس ىؤالء الشيخان

البخاري ومسمم رحميما اهلل تعالى  ،ومما ىو بدىي لمدارس في العموم اإلسبلمية أن كتابييما

أصح الكتب بعد كتاب اهلل تعالى  ،و َّ
أن صحيح البخاري يفضل عمى صحيح مسمم  ،ويتقدم عميو
 ،لعمو كعبو في عموم الحديث  ،لشدة الشروط وقمة األحاديث والرجال الذين انتقدوا في صحيح

البخاري مقارنة بصحيح مسمم  ،ولفقيو وتقطيعو لؤلحاديث وتكريرىا و َّ
أن من فضَّل صحيح مسمم
من بعض المغاربة فمحمول عمى ترتيب األسانيد في موضع واحد وشدة االعتناء بالسند واأللفاظ

2

وقد اعتنت األمة بالصحيحين أيَّما اعتناء ومع ىذا نجد من لم يم ِ
ق باال بالصحيحين وال
بغيرىما  ،وما ذاك إال لمرجحات عقمية وقواعد منيجية ُخيِّمت ألصحابيا عمى أنيا أولى بالتقديم
من الصحيحين  ،ومن ىؤالء المعتزلة الذين ساروا عمى مناىجيم العقمية  ،وقد ّأدى بيم ذلك إلى
تقديم ىذه المناىج وتمك األصول الخمسة التي ُعرفوا بيا عمى السنة النبوية ومنيا الصحيحان.
المبحث األول  :التعريف بالمعتزلة :
1

إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من عمم األصول :ص ،96 .تحقيق :أحمد عزو عناية  ،دار الكتاب العربي  ،دمشق،

الطبعة األولى 1419ىـ 1999 -م
2

انظر في ىذه المسألة  :تدريب الراوي  ،السيوطي ،90 -86 /1 :دار الكمم الطيب ،دمشق ،بيروت ،فتح المغيث بشرح

ألفية الحديث ،السخاوي ،52 -46 /1 :مكتبة دار المنياج ،الرياض،

المعتزلة فرقة عقدية نشأت عمى يد واصل بن عطاء [ ت ]131 :ليم أسماء عدة أشيرىا

تميزت عن غيرىا بأصوليا الخمسة وىي التوحيد والعدل والوعد
المعتزلة و ا سم لمجماعة التي ّ
والوعيد والمنزلة بين المنزلتين واألمر بالمعروف والنيي عن المنكر وسبب االعتزال كما صوره

القاضي عبد الجبار[ت ]415 :بقولو »ذىب الخوارج ‹ ›1إلى أن صاحب الكبيرة كاف ر وذىبت

المرجئة ‹ ›2إلى أنو مؤمن  ،وذىب الحسن البصري[ت]110 :إلى أنو ليس بمؤمن وال كافر  ،وانما
يكون منافقا  ،والى ىذا ذىب عمرو بن عبيد[ت ،]144:وكان من أصحاب الحسن ،وذىب واصل

بن عطاء[ت ]131 :إلى أن صاحب الكبيرة ال يكون مؤمنا وال كاف ار وال منافقا

،بل يكون

فاسقا ...وقد جرت بين واصل بن عطاء،وعمرو بن عبيد مناظرة في ىذا،فرجع عمرو بن عبيد إلى
مذىبو،وترك حمقة الحسن واعتزل جانبا فسموه معتزليا،وىذا أصل تمقيب أىل العدل بالمعتزلة

«‹.›3

المبحث الثاني :أثر الفكر االعتزالي عمى الصحيحين:
بداية عمينا أن نؤكد أن المعتزلة لم تميز بين الصحيحين وبين غيرىما  ،لكن من خبلل

لفكرىم وجدت احاديث كثيرة في الصحيحين أعرض عنيا المعتزلة اعتمادا منيم عمى أصوليم

الخمسة  ،فما لم يتفق مع أصوليم يردونيم أو يؤولونو وىذه ىي نماذج من األحاديث التي وقفت

عمييا:

الحديث األول  :متفق عميه ( حديث الصادق المصدوق )
يقول اإلمام البخاري":حدثنا الحسن بن الربيع ،حدثنا أبو األحوص ،عن األعمش عن زيد
بن وىب ،قال عبد اهلل  :حدثنا رسول اهلل  وىو الصادق المصدوق قال (إن أحدكم يجمع في

بطن أمو أربعين يوما ،ثم يكون عمقة مثل ذلك ،ثم يكون مضغة مثل ذلك  ،ثم يبعث اهلل ممكا

فيؤمر بأربع كممات  ،ويقال لو اكتب عممو  ،ورزقو،وأجمو  ،وشقي أم سعيد  ،ثم ينفخ فيو الروح

،فإن الرجل منكم ليعمل حتى ما يكون بينو وبين الجنة إال ذراع فيسبق عميو كتابو فيعمل بعمل

‹ ›1الخوارج ىي الجماعة التي خرجت عمى عمي ،ولم ترض بالتحكيم الذي دار بين عمي ومعاوية،انظر :البوطي ‹ محمد
سعيد رمضان›،العقيدة اإلسبلمية والفكر المعاصر.35:

‹َ ›2يقصد بيم أىل السنة  ،فقد تبين بتتبع ىذه المفظة في المدونات االعتزالية أنيم يطمقونيا عمى أىل السنة ،انظر عمى
سبيل المثال:القاضي عبد الجبار،شرح األصول الخمسة727 ،672:
‹ ›3شرح األصول الخمسة 138-137 :وتجد ليذه الرواية تفصيبل أشمل عند أبي الحسين الخياط[ت،]290 :مع ذكر أدلة
واصل  ،التي دعتو إلى العدول عن مذىب المرجئة

والخوارِج إلى القول بالمنزلة بين المنزلتين لمرتكب

الكبيرة.انظر:الخياط،االنتصار والرد عمى ابن الروندي الممحد167-165:وانظر:ابن حزم،الفصل. 123/3:

أىل النار ،ويعمل حتى ما يكون بينو وبين النار إال ذراع ،فيسبق عميو الكتاب فيعمل بعمل أىل
1

الجنة فيدخميا"

ذكر الخطيب البغداي في تاريخو والذىبي في ميزانو أنو ُذ ِكر ىذا الحديث لعمرو بن

عبيد 2،فقال ":لو سمعت األعمش[ت ]147:يقول ىذا لكذبتو،ولو سمعتو من زيد بن وىب[ت]96:
لما صدقتو،ولوسمعت ابن مسعود [ت ]32:يقولو ما قبمتو،ولو سمعت رسول اهلل  يقول ىذا
لرددتو ،ولو سمعت اهلل يقول ىذا لقمت ليس عمى ىذا أخذت ميثاقنا ‹›3
الحديث الثاني :متفق عميه ( حديث الرؤية)

روى جرير جرير بن عبد اهلل البجمي  قال" ُكَّنا ِع ْن َد َّ
النبِ ِّي  إِ ْذ َن َ
ظ َر ِإلَى اْلقَ َم ِر لَْيمَةَ
4
ون ‹ِ ›5في ُرْؤَيتِ ِو"‹›6
ض ُّم
اْل َب ْدر ،فَقَ َ
ض ُ
ون‹ › أ َْو َال تُ َ
َما إَِّن ُك ْم َستََرْو َن َرَّب ُك ْم َك َما تََرْو َن َى َذا َال تُ َ
اى َ
ام َ
ال ":أ َ

يقول القاضي عبد الجبار عن ىذا الحديث " ىذا الخبر يتضمن الجبر والتشبيو ،ألنا
ال نرى القمر غبل مدو ار عاليا منورا ،ومعموم أنو ال يجوز ان ُيرى القديم تعالى عمى ىذا الحد،
فيجب أن نقطع عمى أنو كذب عمى النبي  ، وأنو لم يقمو وا ْن قالو فإنو قالو حكاية عن قوم كما

ذكرنا".7

ِ
 1رواه البخاري في الجامع الصحيح،كتاب التوحيد،باب قولو تعالى  ولَقَ ْد سبقَ ْ ِ ِ ِ ِ
ين} (  )171سورة
ََ
ت َكم َمتَُنا لعَبادَنا ا ْل ُم ْر َسم َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الصافات ،رقم،7454 :ورواه مسمم  ،باب َك ْيِفي ِ
ِ
ِ
َّة ا ْل َخ ْم ِ
ِ
ادتو، .
ط ِن أ ِّ
ااد ِم ِّى ِفى َب ْ
َجمو َو َع َممو َو َشقَ َاوتو َو َس َع َ
ق َ
ُمو َوكتَ َابة رْزقو َوأ َ
رقم6893 :
2

عمرو بن عبيد بن كيسان بن باب،أبو عثمان ،من أبناء فارس

 ،لو مصنفات وخطب  ،ولو مقاالت تفرد بيا واليو

الع ْم َرويَّة"كمدرسة من مدارس المعتزلة ،اختمف في سنة وفاتو ،واألرجح أنيا سنة
تنسب " َ

أربع وأربعين ومائة انظر:ابن

كثير،البداية والنياية ،124 /10 :محمد صالح محمد السيد  ،عمرو بن عبيد وآراؤه الكبلمية.49-48 :

‹ ›3تاريخ بغداد  ،المكتبة الشاممة،اإلصدار الثاني،170/12:الذىبي ،ميزان االعتدال في نقد الرجال 333 /5:
4
تضامون" بالتشديد ،معناه ال ينضم بعضكم إلى بعض كما تنضمون وتجتمعون في رؤية اليبلل ،بل ترونو من
‹ › قولو " ّ
غير تكمف في طمب رؤيتو ،كما ترون البدر،ومثل ىذا قولو في الرواية األخرى " تضارون" ،أي ال يمحقكم الضرر في رؤيتو

خفي  ،وقريب من ىذا المعنى الرواية التي وردت بمفظ"تضامون"بتخفيف الميم ،أي ال
كما يمحق من يطمب رؤية شيء ٍ
يمحقكم ضيم  ،والضيم والضرر واحد ،انظر:ابن فورك،مشكل الحديث.69-68:

‹ ›5أي ال يشتبو عميكم وال ترتابون في رؤيتو،انظر :ابن حجر العسقبلني،فتح الباري .446 /11:
‹ ›6البخاري،الجامع الصحيح،كتاب مواقيت الصبلة ،باب فضل صبلة الفجر،رقم،573 :و صحيح مسمم  ،كتاب المساجد
ومواضع الصبلة ،باب فَ ْ ِ
ص ِر َوا ْل ُم َحافَظَ ِة َعمَْي ِي َما.رقم 633
صبلَتَ ِى الص ْ
ُّمب ِح َوا ْل َع ْ
ضل َ
 7شرح األصول الخمسة .268 :

موقف المعتزلة من أحاديث الرؤية ليس منصبا عمى ىذا الحديث بل عمى كل أحاديث

الرؤية لكننا ذكرنا ىذا الحديث ألنو متفق عميو من جية  ،وألنو أبرز األحاديث التي استدل بيا
أىل السنة من جية الحديث عمى قضية الرؤية وىذا باعتراف القاضي عبد الجبار ،يقول القاضي

 ":ومن جممتيا وىو أشف ما يتعمقون بو ،ما يروى عن النبي  انو قال ":سترون ربكم يوم القيامة
1

كما ترون القمر ليمة البدر"

ويقول أيضا  ":حديث جرير الوارد في الرؤية"لو صح لكان لو تأويل سميم ...وىو أنو أراد

بقولو "ترون ربكم" تعممون ربكم؛ألن الرؤية قد تكون بمعنى العمم في المغة ،يبين ذلك قولو عز
ُّمك بِ َع ٍاد( [)6الفجر]  ،أَولَم َير ِْ
طفَ ٍة (  )77
ان أََّنا َخمَ ْق َناهُ ِم ْن ُن ْ
ف فَ َع َل َرب َ
وجل  :أَلَ ْم تََرى َك ْي َ
نس ُ
اإل َ
َْ َ
اب اْل ِف ِ
َص َح ِ
يل([)1الفيل]...فإذا صح ذلك...لم يمتنع أن يكون
ف فَ َع َل َرب َ
[يس] ،أَلَ ْم تََرى َك ْي َ
ُّمك بِأ ْ
المراد بقولو " ترون ربكم"[تعممون ربكم] ،ويكون ىذا أصح  ،ألنو إن حمل عمى أنو أراد يدركونو
بالبصر  ،كما يدركون القمر  ،فيجب أن يدرك في جية مخصوصة كالقمر  ،فثبت أن وجو الشبو
فيو  ،إذا حمل عمى العمم ...أصح"‹.›2
ويقول الحاكم الجشمي[ت ]493 :عن ىذا الحديث ":ظاىره يوجب التشبيو  ،والمراد أنكم
ستعممونو ضرورة من غير كمفة نظر  ،ومن غير دخول شك أو شبية"‹›3
َّ
َى ُل اْل َجَّن ِة اْل َجَّنةَ  -قَ َ
وفي ىذا السياق جاء عن النبي  قَ َ
ال « إِ َذا َد َخ َل أ ْ
ال َ -يقُو ُل الموُ
وى َنا أَلَ ْم تُ ْد ِخْم َنا اْل َجَّنةَ َوتَُن ِّج َنا ِم َن َّ
الن ِار -
ون َش ْيًئا أ َِز ُ
تََب َار َك َوتَ َعالَى تُِر ُ
ون أَلَ ْم تَُبي ْ
ِّض ُو ُج َ
يد ُك ْم فََيقُولُ َ
يد َ
4
ال  -فَي ْك ِش ُ ِ
ب إِلَ ْي ِي ْم ِم َن َّ
َح َّ
النظَ ِر إِلَى َرِّب ِي ْم َع َّز َو َج َّل ».
قَ َ
اب فَ َما أ ْ
ُعطُوا َش ْيًئا أ َ
ف اْلح َج َ
َ

اعترض الزمخشري عمى ىذا الحديث في َّ
كشافو حيث يقول ":وقد جاؤوا[القائمون بالرؤية]

أن يا أىل الجنة فيكشف الحجاب فينظرون إليو،فواهلل
بحديث مرقوع "إذا دخل أىل الجنة  ،نودوا ْ

1

م.س

‹ ›2القاضي عبد الجبار،المغني في أبواب التوحيد والعدل:

 ،231/4وانظر :شرح األصول الخمسة،270 :الصاحب بن

عباد،اإلبانة عن مذىب أىل العدل،15:ضمن كتاب"نفائس المخطوطات.

‹ ›3الحاكم الجشمي،تحكيم العقول في تصحيح األصول.115:
4
ات رؤي ِة ا ْلمؤ ِمنِين ِفى ِ
ِ
ااخ َرِة َربَّيُ ْم ُس ْب َح َانوُ َوتَ َعالَى.
صحيح مسمم  ،كتاب اإليمان ،باب إِثَْب ُ ْ َ ُ ْ َ

 ،رقم.467 :

ما أعطاىم شيئا ىو أحب إلييم منو"‹  ، ›1والرد ىنا جاء لعدم تماشي ىذا الحديث ،مع قول

المعتزلة بعدم جواز رؤية اهلل يوم القيامة‹.›2

الحديث الثالث :متفق عميه ( حديث الخروج من النار)
عن أبي سعيد الخدري  : أن النبي  قال ( إذا دخل أىل الجنة الجنة ،وأىل النار
النار ،يقول اهلل من كان في قمبو مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه ،فيخرجون قد امتحشوا
‹،›3وعادوا حمما ‹›4فيمقون في نير الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل ،أو قال حمية
السيل  -وقال النبي  -ألم تروا أنيا تخرج صفراء ممتوية ".5
اعترض المعتزلة عمى كل األحاديث التي فيو خروج من النار ،يقول القاضي في ىذا
السياق فأما ما يروى عنو  " يخرج أقوام من النار بعدما امتحشوا،وصاروا فحما وحمما فإن صح
فالمراد بو يخرجون في الدنيا من استحقاق العقاب بعد تحققو فييم  ...وقد قيل في جوابيم أن
المراد بو التبعيد والمنع من خروجيم من النار  ،حيث شرط أن يكونوا فحما  ،وماىذا حالو اليقع ،
فيو كقولو[تعالى]  وَال ي ْد ُخمُون اْلجَّنةَ حتَّى يمِج اْلجم ُل ِفي س ِّم اْل ِخي ِ
اط ([)40األعراف]‹.›6
َ
َ َ
َ
َ َ َ َ َ ََ
ويقول في موطن آخر ":إنا نتأول ىذا الخبر عمى وجو يوافق األدلة  ،فنقول إن المراد
يخرج من النار أي يخرج من عمل أىل النار قوم  ،ونظير ذلك موجود في كبلم اهلل

1
َِِّ
ك
وىيُ ْم قَتٌَر َوَال ِذلَّةٌ أ ُْولَئِ َ
ادةٌ َوَال َي ْرَى ُ
َح َسُنوا ا ْل ُح ْسَنى َوِزَي َ
ين أ ْ
ق ُو ُج َ
‹ ›الكشاف،331-330/2 :عند تفسيره لقولو تعالى  :لمذ َ
ِ
ِ
ِ
ون([ )26يونس].
َص َح ُ
اب ا ْل َجَّنة ُى ْم فييَا َخال ُد َ
أ ْ

‹ ›2انظر:الزمخشري:م.س.ن.م.وانظر لمقاضي عبد الجبار ،المغني في أبواب التوحيد والعدل:الجزء الرابع كامبل.

‹ ›3االمتحاش ىو االحتراق  ،يقول ابن منظور ":يقال محشتو النار ،و أمحشتو أي أحرقتو" لسان العرب.345/6:
‹ ›4رواه مسمم بمفظ قريب من ىذا ،كتاب اإليمان  ،باب إثبات الشفاعة ،واخراج الموحدين من النار  ،رقم.184:
5

صحيح البخاري ،كتاب الرقاق ،باب صفة الجنة والنار ،رقم:

واخراج الموحدين من النار  ،رقم.184 :

‹ ›6فضل االعتزال وطبقات المعتزلة.210:

،6560مسمم ،كتاب اإليمان  ،باب إثبات الشفاعة،

[...قال]تعالىَ :و ُك ْنتُ ْم َعمَى َشفَا ُح ْف َ ٍرة ِم ْن َّ
الن ِار فَأ َْنقَ َذ ُك ْم ِم ْنيَا( [›1‹ )103آل عمران] ،يعني عمى
عمل من استحق ذلك ...كذلك الحال ىاىنا  ،وال يجوز غير ما ذكرناه"‹›2
ويقول الحاكم الجشمي عن ىذا الحديث فيحتمل "أنيم يخرجون من النار بعدما استحقوىا
إذا تابوا،كقولو تعالىَ :و ُك ْنتُ ْم َعمَى َشفَا ُح ْف َ ٍرة ِم ْن َّ
الن ِار فَأ َْنقَ َذ ُك ْم ِم ْنيَا([›3‹ )103آل عمران]
مس الشيطان لممولود)
الحديث الرابع  :متفق عميه ( َّ
آد َم
ت َر ُس َ
ول المَّ ِو َ يقُو ُل َما ِم ْن َبنِي َ
رواه البخاري عن أبي ىريرة عن النبي  قالَ ":س ِم ْع ُ
الش ْيطَ ِ
مولُ ٌ َّ
ُّم
ص ِارًخا ِم ْن م ِّس َّ
الش ْيطَ ِ
ان َغ ْي َر َم ْرَي َم َو ْابنِيَا،ثَُّم َيقُو ُل
ان ح َ
ود إِال َي َمسُّموُ َّ ُ
ين ُيولَ ُد ،فََي ْستَ ِيل َ
َ
َْ
ِ 4
أَبو ىرْيرةَ وِاِّني أ ِ
ُعي ُذ َىا بِ َك وُذِّريَّتَيا ِم ْن َّ
الش ْيطَ ِ
الرِجيم"
ان َّ
َ َ
ُ َُ َ َ
يقول الزمخشري في رده عمى غمزه بيذا الحديث ":وما يروى من الحديث"ما من مولود
يولد،إال الشيطان يمسو حين يولد فيستيل صارخا من مس الشيطان إياه،إال مريم ،وابنيا" فاهلل

اعمم بصحتو،فإن صح فمعناه َّ
أن كل مولود يطمع الشيطان في إغوائو إال مريم وابنيا،فإنيما كانا
معصومين ...واستيبللو صارخا من مسو تخييل وتصوير لطمعو فيو كأنو يمسو ويضربو بيده
عميو" ‹.›5

من الواضح أن الزمخشري يطعن بيذا الحديث ،ويستخدم منيجا في العدول عنو  ،وىو
منيج التأويل ،فالحديث عمى فرض صحتو كناية عن محاوالت الشيطان لئلغواء واإلغراء ،وبذلك

يخرج من داللة الحديث

‹ ›1الحاكم الجشمي،تحكيم العقول في تصحيح األصول،223-222 :وىذا التأويل مع االستدالل بااية موجود في شرح
األصول الخمسة.673:
‹ ›2شرح األصول الخمسة.674-673:

‹ ›3الحاكم الجشمي،تحكيم العقول في تصحيح األصول.223-222:

، 4صحيح البخاري،كتاب أحاديث األنبياء  ،باب قول اهلل تعالى  :وا ْذ ُك ْر ِفي ا ْل ِكتَ ِ
َىمِيَا َم َك ًانا
اب َم ْرَي َم إِ ْذ انتََب َذ ْ
ت ِم ْن أ ْ
َ
َش ْرِقيًّا([ )16مريم] رقم ، 3431:ورواه مسمم في صحيحو ،كتاب الفضائل،باب فضائل عيسى عميو السبلم  ،صحيح مسمم ،
رقم6282 :

5
ت َر ِّ
ت َولَْي َس
ض َع ْ
ض َعتْيَا قَالَ ْ
ض ْعتُيَا أ ُْنثَى َوالمَّوُ أ ْ
َعمَ ُم بِ َما َو َ
ب إِِّني َو َ
‹ › الكشاف،351/1 :عند تفسيره لقولو تعالىَ  :فمَ َّما َو َ
ِ
َّ
ك وُذِّريَّتَيا ِم ْن َّ
الش ْيطَ ِ
الرِج ِيم([)36آل عمران]
ان َّ
الذ َك ُر َك ْاأل ُْنثَى َوِاِّني َس َّم ْيتُيَا َم ْرَي َم َوِاِّني أُعي ُذ َىا بِ َ َ َ

ىذا التأويل والخروج من ظاىر داللة الحديث ،يتنزل في إطار نظرة كمية  ،مفادىا أنو ال

تسمط لمشياطين عمى اإلنس ؛ إذ و سمط إبميس عمى الناس ينخسيم  ،المتؤلت الدنيا

صراخاوعياطا" ‹.›1

الحديث الخامس  :متفق عميه ( تُ ُّ
شكل الموت بهيئة كبش)

ال رسو ُل ِ
اهلل ُ : ي ْؤتَى بِاْل َم ْو ِت َكيَ ْي َئ ِة َك ْب ٍ
ش
عن أَبِي َس ِع ٍيد اْل ُخ ْد ِر ِّ
ي رضي اهلل عنو قَ َ
ال :قَ َ َ ُ
ِ
ونَ :ن َع ْم ى َذا
أ َْممَ َح ،فَُي َن ِادي ُم َن ٍادَ ،يا أ ْ
ون ى َذا فََيقُولُ َ
رون فََيقُو ُلَ :ى ْل تَ ْع ِرفُ َ
ُّمون َوَي ْنظُ َ
َى َل اْل َجَّنة فََي ْش َرئِب َ
َى َل َّ
ون:
ت َوكمُّميُ ْم قَ ْد َأر َْوهُ ثَُّم ُي َن ِاديَ :يا أ ْ
اْل َم ْو ُ
ون ى َذا فََيقُولُ َ
ون فََيقُو ُلَ :ى ْل تَ ْع ِرفُ َ
ُّمون َوَي ْنظُُر َ
الن ِار فََي ْش َرئِب َ
َى َل َّ
ود،
النار ُخمُ ٌ
َى َل اْل َجَّن ِة ُخمُ ٌ
ت َوَيا أ ْ
ت َو ُكمُّميُ ْم قَ ْد َرآه فَُي ْذ َب ُح ثَُّم َيقُو ُلَ :يا أ ْ
ود ،فَبلَ َم ْو َ
َن َع ْم ى َذا اْل َم ْو ُ
2
ٍ
ِ
ِ
ِ
ون ([ )39مريم]
فَبلَ َم ْو َ
ت ثَُّم قَ َأَر" َوأ َْنذ ْرُى ْم َي ْوَم اْل َح ْس َ ِرة ِإ ْذ قُض َي ْاأل َْم ُر َو ُى ْم في َغ ْفمَة َو ُى ْم َال ُي ْؤ ِمُن َ

يقول القاضي في رده عمى من قال بذبح الموت" وتعمقوا فيو[في ذبح الموت] بخبر يروى

عن النبي  أنو قال :يؤتى يوم القيامة بالموت عمى صورة كبش...ثم يذبح  ...ومن بمغ معو

الكبلم إلى ىذا الحد فإن الواجب أن ُيضرب عنو"‹.›3

واإلضراب عنو  ،ألن القول بذبح الموت قول غير معقول في نظر القاضي ،وفي ىذا
السياق يقول القاضي" ثم العجب من ابن أبي بشر[ يقصد األشعري] أنو رام بصره ذلك [ إشارة

إلى ذبح الموت] بما يشبو قمة دينو  ،فقال :عن الموت يموت أيضا  ،وأنو يؤتى بو يوم القيامة في
صورة كبش أممح  ،واذا انتيى الكبلم إلى ىذا الحد  ،فالكف أولى" ‹

 ›4والكف أولى ،ألن ىذا

الكبلم في نظره خارج عن حد المعقول  ،وخروجو عن المعقول ألن الموت عرض  ،والعرض ال
يذبح ال شاىدا وال غائبا.

المبحث الثالث :منهج المعتزلة في التعامل مع الصحيحين

1
َِّ
الرَبا َال َيقُوم ِ َّ
وم
ون ِّ
ُ َ
ين َي ْأ ُكمُ َ
‹ › الكشاف ،351/1 :وانظر :الكشاف  315 /1 :عند تفسيره لقولو تعالى  :الذ َ
ون إال َك َما َيقُ ُ
الَِّذي َيتَ َخَّبطُوُ َّ
ان ِم ْن ا ْل َم ِّس ([ )275البقرة]
الش ْيطَ ُ

2

صحيح البخاري ،كتاب التفسير :باب سورة مريم  ،رقم، 4730 :ومسمم في صحيحو ،كتاب الجنة وصفة نعيميا وأىميا،

باب النار يدخميا الجبارون والجنة يدخميا الضعفاء  ،رقم.2849 :

‹ ›3شرح األصول الخمسة.546:

‹ ›4المجموع في المحيط بالتكميف.333:

تعامل المعتزلة مع السنة عمى مرتبة واحدة  ،وبالتالي ال نجد في واقع األمر خصوصية

لمصحيحين عند المعتزلة،ولكنيم قد يذكرون حديث الصحيحين عمى انو من أقوى األدلة التي
يستدل بيا خصميم .

من ىنا يمكن القول إن منيج المعتزلة ينسحب عمى جميع السنة فما ىو منيجيم في

التعامل مع السنة النبوية؟

من الواضح أن ىذا المنيج يقوم عمى ضرورة انسجام السنة النبوية مع أصول المعتزلة

الخمسة  ،فكل ما يصطدم مع ىذه األصول ال يقبل  ،وسنقوم بتطبيق ىذا األمر من خبلل
األحاديث السابقة .
أوال :المسوغات االعتزالية في الرد عمى أحاديث الرؤية :

يقول القاضي عبد الجبار ":قد دل العقل والسمع عمى ما قمناه في نفي الرؤية" ثم شرع
أن ال يرى إال إذا كانت لو
بتفصيل الدليل الذي جاء " من جية العقل [...وىو] أن من شأن أحدنا ْ
لحاستو،إن كان إنما يراه ببل واسطة،أو
أن يكون المرئي مقاببل
ْ
حاسة صحيحة،وال يكفي ذلك دون ْ
إن كان يرى بواسطة ىي المرآة...فإذا ثبتت ىذه الجممة،وكان من حق الرائي
يقابل ما قابل حاستو ْ
أن
منا أال يرى إال ماىو مقابل لنا،وكانت ىذه القضية[قضية المقابمة]فيو تعالى ممتنعة،فيجب ْ
تمتنع رؤيتو"‹›1
ما قالو القاضي ىنا يكشف عن عممية قياس الغائب عمى الشاىد  ،ويمكن إبراز ىذا
القياس وتوضيحو من خبلل تطبيقو عمى دليل منع الرؤية الذي ذكره القاضي  ،فالمقيس عميو ىو
المرئيات الموجودة التي يراىا اإلنسان  ،والمقيس ىو رؤيتنا هلل  ،والعمة الجامعة ىي أن ما نراه
ينبغي أن يخضع لشروط معينة ىي كون حاسة البصر صحيحة،وكون المرئي في مقابل الرائي أو
في حكم المقابل ،وىذه الشروط لصحة الرؤية ينبغي -في نظر القاضي -أن تطبق عمى اهلل ،
أن نراه إذا وجدت ىذه الشروط  ،وىذا
وعميو ينبغي ْ

هو الحكم  ،ورؤيتنا لو تعالى تجعل منو

‹ ›1المجموع في المحيط بالتكميف208:ـوانظر شرح األصول الخمسة.249-248:

جسما  ،والجسمية ممتنعة في حقو ،وىذا معنى قولو السابق "وكانت ىذه القضية فيو تعالى
أن تمتنع رؤيتو.
ممتعة"  ،واذا كانت الجسمية في حقو ممتنعة فيجب ْ
أن يكون اهلل جسما عمى غرار
إذا القول برؤية اهلل في نظر المعتزلة يؤدي ال محالة إلى ْ
المرئيات،وىذه الخشية –الرؤية تسوق إلى التجسيم -جاءت صريحة في قول القاضي" إن الكبلم
في الرؤية فرع عمى الكبلم في نفي التجسيم" ‹ ›1وفي قول الزمخشري[ت ]538 :في تعميمو لنفي
الرؤية باألبصار " ألن األبصار إنما تتعمق بما كان في جية...كاألجسام"‹.›2
إذاً أنكرت المعتزلة الرؤية تنزييا هلل من أن يكون جسما،وذلك ألن ما نراه ال يكون إال
جسما،فالقول برؤيتو تعالى يجعمو مماثبل لممرئيات،وىذا ىو عين قياس الغائب عمى الشاىد.
وقد ذكر الغزالي[ت ]505:دليل المعتزلة السابق ثم قال " وحاصمو يرجع إلى الحكم بأن
أن ال يعمم غيره إال عمى وفقو" ‹ ›3وىذا ىو قياس الغائب عمى الشاىد‹›4
ما شوىد وعمم،ينبغي ْ
وىذا األمر خطأ ذلك ألن رؤية اهلل تعالى التي قال ذىب أىل السنة إلى جواز رؤية
اهلل في ااخرة عقبل ووجوبيا نقبل ،واستدلوا عمى ذلك بالعقل والنقل،وأبرز دليل ليم في العقل ىو
أن
تعميق الرؤية بالوجود فاهلل موجود ،وكل ما ىو موجود يصح ْ
أن يرى فاهلل يصح أن يرى،أي ّ
حيز ،وبالتالي ال تستمزم الجسمية
العقل ال يحيل ذلك ،ولكنيا رؤية ال تقتضي الجية هلل وال التّ ّ
عندىم  ،كما استدلوا بالكتاب وأىم دليل عندىم قولو تعالى   :وجوه يومئٍِذ َن ِ
اض َرةٌ( )22إِلَى َربِّيَا
ُ ُ ٌ َْ َ
ِ
أن النظر وا ْن كان يحمل أكثر من داللة إال أنو إذا اقترن
َناظ َرةٌ( [)23القيامة]،ووجو االستدالل ّ
أباب التوحيد والعدل.140/4:
‹ ›1المغني في و

2
يف ا ْل َخبِ ُير( )103
ص ُار َو ُى َو ُي ْد ِر ُ
ص َار َو ُى َو المَّ ِط ُ
ك ْاأل َْب َ
‹ › الزمخشري،الكشاف،52/2:عند تفسيره لقولو تعالىَ :ال تُ ْد ِرُكوُ ْاأل َْب َ
[األنعام]103:

3الغزالي،االقتصاد في االعتقاد.73:

‹ ›4يتضح ذلك بشكل أوضح من خبلل تخصيص القاضي عبد الجبار الجزء الرابع من موسوعتو " المغني في أبواب
التوحيد والعدل " في االعتراض عمى من يقول بالرؤية  ،ومحاولة االستدالل عمى عدم حصوليا بالعقل والنقل .

أن يق ال
وع ّدي بحرف " إلى " فإنو يصرف إلى الرؤية البصرية ،وال فرق في ىذه الحال ْ
بالوجو ُ
"نظر" أو"رأى ".
ىذا باختصار أبرز دليمين ألىل السنة ‹ ›1وقد استدل أىل السنة بأحاديث كثيرة ،وردت
بطرق كثيرة وليذا حكموا بتواتر أحاديث الرؤية‹.›2

ثانيا :المسوغات االعتزالية في الرد عمى أحاديث الخروج من النار
األساس النظري في ذلك ىو انو يصطدم مع أصوليم الفكرية ألن أحاديث الخروج من
النار تفيد عدم استم اررية العقاب في حق العصاة ،حيث ينقمون من التعذيب إلى التنعيم،وىذا
يتعارض مع ما تراه المعتزلة من أن العاصي إذا مات،وكانت معصيتو من الكبائر ولم يتب قبل
موتو،فإنو فاسق وىو يستحق العقاب المستمر الذي ال انقطاع فيو،وىو" يخمد في النار ويعذب
فييا أبدا" ‹.›3
واألساس النظري الستحقاق العاصي العقوبة،وبالتالي الخمود المستمر في النار ىو قياس
الغائب عمى الشاىد،وأقوال المعتزلة في ىذا السياق كثيرة أقتصر منيا عمى نموذجين:
األول:متصل بعدم جواز الشفاعة ،والثاني :متصل باستم اررية العقوبة.

‹›1انظر في ىذين الدليمين واألدلة األخرى:األشعري،اإلبانة

 ،55-35ابن فورك ،مجرد مقاالت الشيخ أبي الحسن

األشعري 90-79:الغزالي،االقتصاد في االعتقاد،80-72:الشيرستاني الممل والنحل ، ،100/1 :الماتريدي ،تأويبلت أىل
السنة.160:

‹ ›2من الذين قالوا بتواتر الرؤية  :ابن الوزير ،الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم ،75:الكتاني،نظم المتناثر في
الحديث التواتر، 153:وىو ما يفيم من النووي حيث أوصل رواة الحديث إلى عشرين صحابيا ،انظر النووي في شرحو عمى
صحيح مسمم15/3:

‹ ›3شرح األصول ،666 :واستدلوا عمى تخميده بالعقل والنقل ،انظر:شرح األصول:
المعتزلة،210-209:الحاكم الجشمي،تحكيم العقول في تصحيح األصول222-220:

،665-656فضل االعتزال وطبقات

فيما يخص األول يرى المعتزلة أن الشفاعة لمعاصي نوع من اإلثابة،والعاصي ال يستحق
اإلثابة " واثابة من ال يستحق الثواب قبيح،واهلل تعالى ال يفعل القبيح"‹ ، ›1لكن ما الدليل عمى أن
إثابة من ال يستحق الثواب قبيح ؟ يجيب القاضي بالقول إن الثواب" يستحق عمى طريقة التعظيم
أن يعظم أجنبيا
واإلجبلل ،وما ىذا سبيمو ال يحسن دون االستحقاق؛وليذا ال يحسن من الواحد منا ْ
عمى الحد الذي يعظم والده"‹›2
أي أن األجنبي ال يستحق التعظيم كالوالد،فإذا عظم الولد والده واألجنبي عمى درجة
واحدة كان الولد فاعبل لمقبيح،ألنو ساوى بين من يستحق التعظيم وىو الوالد ،وبين من ال يستحق
التعظيم وىو األجنبي،وكذا الشفاعة لمعاصي تجعمو مساويا لمطائع ،والمساواة بين ذلك قبح ألن
الطائع يستحق الثواب ،والعاصي ال يستحق الثواب بل يستحق العقاب.
تتنزل
وقريبا من ىذا قولو أيضا إن" الشفاعة لمفساق الذين ماتوا عمى الفسوق،ولم يتوبوا ّ
أن ذلك يقبح فكذا ىاىنا "‹›3
منزلة الشفاعة لمن قتل ولد الغير ،وترصد لآلخر حتى يقتمو ،فكما ّ
واضح بجبلء أن المعتزلة ينطمقون من الشاىد ،ويمحقون بو الغائب،وما يقبح في الشاىد
يقبح في الغائب.
أما فيما يخص قول المعتزلة باستم اررية العقوبة،وبالتالي عدم الشفاعة والخروج من النار
،فيو "أن العقاب كالذم يثبتان في االستحقاق معا ،ويزوالن معا...حتى ال يجوز أن يثبت أحدىما

‹ ›1القاضي عبد الجبار،شرح األصول الخمسة.667:
‹ ›2م.س.ن.م.

‹ ›3شرح األصول،688 :وىذا الدليل موجود في كتابو " فضل االعتزال وطبقات المعتزلة" 209 :وأسنده القاضي إلى أبي
عمي الجبائي.

،ويسقط ااخر"‹ ،›1ولكن ما الدليل عمى َّ
أن الذم يستحق دائما،حتى نحكم بالترافق بينو وبين
العقاب؟
يرى القاضي أن الجواب عن ىذا السؤال" ال يقع فيو إشكال،فمعموم َّ
أن من لطم
أن يذمو عمى ذلك الصنيع دائما" ‹›2
والده،وكان مص ار عميو،يحسن منو ومن غيره ْ
فكما يحسن ذم البلطم في ىذا المثال بشكل دائم،فكذا يحسن ذم العاصي -الذي ارتكب
كبيرة ولم يتب –عمى الدوام،واذا حسن ذمو حسنت عقوبتو،لمتبلزم بينيما ،واذا حسن ىذان،فمن
القبح ترك ما يحسن .
ىذا ما أراد القاضي قولو،وأدلتو السابقة واضحة

–فيما أحسب – في استنادىا،عمى

أن يكون عمى وفق ما عمم وشوىد.
القياس،أي ما غاب ينبغي ْ
والبد من التأكد أنيم عندما يستدلون بيذا القياس عمى عدم الشفاعة  ،فيم يستدلون بو
عمى أنو دليل عقمي  ،وعميو فإن القول بخروجيم يؤدي في تصورىم إلى نوٍع من التفضل عمى
العصاة  ،أو إثابتيم" والعقل قد دل عمى أن ال ثواب ليم"‹. ›3
وىذا األمر فيو غمو واجحاف وقد وردت األحاديث الكثيرة في إخراج العصاة من النار ،
فبل مناص من األخذ بيا .
عصم من الذنوب  ،وعدم عصمتو مع كونو مسمما يقتضي
ثم إن اإلنسان ليس نبيا حتى ُي َ
العدل أن ال يخمد في نار جينم .
ثالثا:المسوغات االعتزالية في الرد عمى أحاديث ُّ
تشكل الموت عمى هيئة كبش
‹ ›1شرح األصول الخمسة.667:

‹ ›2شرح األصول الخمسة.668:
‹ ›3القاضي عبد الجبار ،فضل االعتزال وطبقات المعتزلة.209 :

الع َرض ال ُيذبح ،
األساس النظري الذي استند إليو المعتزلة في ذلك أن الموت َع َر ٌ
ض،و َ
يقول القاضي في رده عمى من قال بذبح الموت" وتعمقوا فيو[في ذبح الموت] بخبر يروى عن
النبي  أنو قال :يؤتى يوم القيامة بالموت عمى صورة كبش...ثم يذبح  ...ومن بمغ معو الكبلم
إلى ىذا الحد فإن الواجب أن ُيضرب عنو"‹.›1

وقد عبَّر الغزالي[ت ]505:عن رأي من أنكر ذبح الموت  ،وفي ىذا يقول " واذا سمعت
أن الموت  ،يؤتى بو في صورة كبش أممح  ،عممت أنو مؤول ؛ إذا الموت عرض  ،ال يؤتى بو ،

إذ اإلتيان انتقال  ،وال يجوز عمى العرض  ،اليكون لو صورة كصورة كبش أممح  ،إذ األعراض ال
تنقمب أجساما  ،وال يذبح الموت  ،إذ الذبح فصل الرقبة عن البدن  ،والموت مالو رقبة والبدن ،

فإنو عرض أو عدم عند من يرى أنو عدم الحياة  ،فإذا البد من التأويل" ‹.›2
نأخذ من ىذا النص معطيين:

األول :فيو داللة عمى أن من اعترض عمى ىذا الحديث – ومنيم القاضي عبد الجبار-
اعترض عميو استنادا إلى قياس الغائب عمى الشاىد،ذلك ألن الموت إما أنو عرض وىذا ىو

الراجح من كبلم الغزالي  ،ولذا نراه يستند في ضرورة التأويل إليو  ،والعرض اليقوم بغيره  ،واما
ضا أو َع َد َما فإنو اليذبح وىذا ىو المعيود في الحياة
أنو عدم  ،والعدم ال وجود لو ،وسواء كان َع َر َ
الدنيا  ،وىذا بعينو قياس الغائب عمى الشاىد..
الثاني :أن من َّأول ىذا الحديث -ومنيم الغزالي -استند عمى نفس الدليل الذي استند

عميو من رد الحديث  ،وىو القياس  ،فمما كان الموت عرضا  ،والعرض ال يقع عميو المجيء

والذبح ...كان البد من تأويمو ،والتأويل أولى عند الغزالي من رد الحديث  ،بينما منيج المعتزلة
يقتضي أن يرد ىذا الحديث  ،ألن المعتزلة" ال يسوغون التعسف في تأويل أخبار ااحاد"‹

ولذا لم يقولوا بتأويمو  ،والغزالي الذي ذىب إلى تأويل الحديث لم يسطع الخروج من التعسف
حيث رأى أن تمثُّمل الموت بصورة كبش اليعد وجوده وجودا ذاتيا حقيقيا  ،كوجود الشمس
والقمر،وانما وجوده وجود حسي “ يختص بو الحاس  ،وال يشاركو غيره  ،وذلك كما يشاىده

النائم"‹›4

‹ ›1شرح األصول الخمسة.546:
‹ ›2الغزالي ،قانون التأويل،583:ضمن مجموعة رسائل الغزالي.
‹ ›3القاضي عبد الجبار ،المغني.233/4:

‹ ›4الغزالي ،فيصل التفرقة بين اإلسبلم والزندقة،240:ضمن مجموعة رسائل الغزالي.

، ›3
،

يفيم من ىذا أن الموت ال يتمثل بييئة كبش ،يدرك من قبل أىل الجنة والنار ،وانما ىو

موجود في أذىانيم ال في الخارج ،ولكن كيف َّأول الغزالي الحديث؟ يرى الغزالي أن الموت

بالصورة التي صورىا الحديث يكون " موجودا في حسيم ال في الخارج،ويكون سببا لحصول اليقين

باليأس عن الموت بعد ذلك ؛ إذ المذبوح ميؤوس منو" ‹.›1

ىذا التأويل فيو إيغال في التعسف  ،فمماذا يتصورنو في مخيمتيم عمى ىيئة كبش  ،وليس
عمى ىيئة حيوان آخر؟ ولماذا كان لونو أممحا ،ولم يكن غير ذلك؟ ثم إن ألفاظ الحديث تأبى ىذا

التصور فيناك مجيء وىناك ذبح  ،وىناك مخاطبة ألىل الجنة  ،وألىل النار  ،وىناك ردود
منيما  ،كل ذلك يبعد أن يكون األمر مجرد إحساس
ويبدو أن المعتزلة شعرت أن ىذا الحديث ال يمكن تأويمو  ،فقاموا برده انسجاما مع

منيجيم  ،القائم عمى عدم التعسف في تأويل الحديث ،ألن الحديث" إن لم يمكن تأويمو إال

بتعسف لم يجز أن يكون النبي قالو عمى ذلك الوجو" ‹ ،›2أي عدم صحة الحديث بالشكل الذي

رواه الراوي.

بينما ذىب جميور أىل السنة إلى أن الموت  ،وان كان عرضا فبل مانع أن يجعل اهلل

منو جسما ،وأن يقع الذبح عمى ىذا الجسم إعبلما بالخمود‹.›3

إذا كان القياس السبب وراء رد الحديث عند القاضي عبد الجبار

‹ ، ›4وتأويمو عند

الغزالي  ،والذي أراه شخصيا-بغض النظر عن الحديث -عدم استبعاد تشكل الموت بأي شكل،

إذا نظرنا إلى الموت عمى أنو أمر وجودي مغاير لمحياة  ،أي ىو خمق من خمق اهلل ،كما قال
ور( [)2الممك]،وليس
تعالى  الَِّذي َخمَ َ
ت َواْل َح َياةَ لِ َيْبمُ َو ُك ْم أُّمَي ُك ْم أ ْ
ق اْل َم ْو َ
َح َس ُن َع َم ًبل َو ُى َو اْل َع ِز ُيز اْل َغفُ ُ
ىو كائن بذاتو  ،وىذا األمر يسيل تقبمو إذا نظرنا إليو بيذا الشكل،واماتة اهلل اإلنسان في أغمبيا
كما ىو مبلحظ عبارة عن زرع األسباب المؤدية إلى الموت ،فميس ببعيد أن يجسم اهلل من ىذه
األسباب شكبل يريده  ،ثم يتم ذبحو ليزداد يقين أىل الجنة وأىل النار بالبقاء والخمود.
المبحث الرابع :موقف المعتزلة من رجاالت الحديث :

‹ ›1م.س.241.
‹ ›2أبو الحسين البصري ،المعتمد.153/2:
‹ ›3المباركفوري ،تحفة األحوذي 235 /7:

‹ ›4بينما اعترف الزمشري بصحة الحديث الوارد في تحول الموت إلى كبش  ،انظر لو الكشاف ،17/3 :عند تفسيره لقولو
ٍ
ِ
ِ
ِ
ون([)39مريم]
تعالىَ وأَنذ ْرُى ْم َي ْوَم ا ْل َح ْس َرِة إِ ْذ قُض َي ْاأل َْم ُر َو ُى ْم في َغ ْفمَة َو ُى ْم َال ُي ْؤ ِمُن َ

ىاجم المعتزلة حممت الحديث وطعنوا بيم  ،ولم يثقوا بمنيجيم وأكثر ما تجمى عدم الثقة

بمنيج المحدثين والطعن بيم عند أبي القاسم الكعبي البمخي[ت ›1‹]319 :حيث عقد كتابا كامبل
أسماه "قبول األخبار ومعرفة الرجال " وقد طعن فيو بالمحدثين وبمنيجيم في قبول الحديث
ورده،ولعل عدم الثقة بالمحدثين كانت الحافز عمى تأليف ىذا الكتاب .

يقول البمخي في مقدمة مؤلَفو ":وقد جعمت ىذا الكتاب أعزك اهلل أبوابا فذكرت في ٍ
باب
منو ...ما رووه عن ثقاتيم مما أجمعت األمة عمى العمل بخبلفو ،وفي ٍ
باب منو ما غمطوا فيو

الغمط الظاىر الذي ال يتدافعونو وال يشكون فيو ...وفي ٍ
أسماء من ضعفوه وأسقطوه ،ولم
باب
َ
يعتدوا بو مع تكثيرىم بالرواية عنو،فبل ىم يسقطون حديثيم فيريحوا المسممين من تخميطيم،والىم
يوثقونيم ويقبمونيم" ‹›2

أن المعتزلة لم تقبل منيج المحدثين ،فيو في نظرىم ال يخمو من خبط ،وعدم ىذا
واضح ّ
القبول ينعكس عمى األحاديث التي رواىا المحدثون.
كما أننا نجد الحاكم الجشمي[ت ›3‹]493 :يحمل بشدة عمى المحدثين"ىؤالء ِ
يسمون
أنفسيم بأنيم أصحاب الحديث ،وأنيم أىل السنة والجماعة ،وىم بمعزل من ذلك ،وليس ليم

‹ ›1ىو عبد اهلل بن أحمد بن محمود الكعبي ،أبو القاسم  ،والكعبي نسبة إلى قبيمة كعب العربية التي تقطن في المحمرة[
بمدة في إيران تسمى اليوم باألىواز]،يعد الكعبي شيخا من شيوخ المعتزلة ،لو مقاالت انفرد بيا  ،وقد عرفت عند أىل ىذا
الفن بـ"الكعبية"نسبة لو.

اشتير الكعبي ،بنقده لممحدثين ؛ حيث صنف في ذلك كتابا سماه " قبول األخبار ومعرفة الرجال" تتبع فيو
مثالبيم ،وعاب عمييم مناىجيم ،إضافة إلى ذلك اىتم بعموم الطبيعة والتاريخ والتفسير ،والبحث عن أصل المغة  ،والعروض
 ،حتى إنو صنف كتابا في العروض انتقد من خبللو الخمي َل بن أحمد الفراىيدي  ،مؤسس العروض.
توفي أبو القاسم سنة تسع عشرة وثبلثمائة  ،بعد أن شغمت مؤلفاتو مفكري عصره  ،ويظير ذلك من كثرة ردوده ؛

فقد رد عمى الجبائيين[أبي عمي:ت ،303:وابنو أبي ىاشم:ت ]323:واألشعري [ت ]324:والماتريدي[ت ]333 :وغيرىم.انظر

 :رشيد الخيون ،معتزلة البصرة وبغداد  ،300- 290 ،280 :ابن حجر العسقبلني ،لسان الميزان.255/ 3:
‹ ›2قبول األخبار ومعرفة الرجال ،ق، 4-3:مخطوط بدار الكتب المصرية.
‹ ›3الجاحظ:ىو أبو عمرو،عثمان بن بح ر البصري  ،تتممذ عمى يد النظام  ،ورد عميو،أفرد لو المصنفون في الفرق

والمقاالت آراء انفرد بو  ،وعرفت مدرستو عندىم بالجاحظية نسبة لو ،صنف الجاحظ كتبا ورسائل كثيرة في شتى المجاالت
المعرفية ،وأكثر مصنفاتو كانت في الكبلم  ،ولو في ذلك ما يزيد عمى خمسة وثبلثين مصنفا بين كتاب ورسالة ،تتوزع

أغمبيا بين الرد عمى الممل المخالفة :كالييود والنصارى ،وبين تثبيت عقيدة االعتزال ،والرد عمى المخالفين
ضياع أغمب مصنفاتو إال أن ما بقي منيا ككتاب "الحيوان" و"البيان والتبيين"والبخبلء" ،ومج

ليا  ،ورغم

م وعة "رسائمو" تكشف عن

تفكيره العممي  ،ومنيجو العقمي،ومذىبو االعتزالي ،يقول فيو الذىبي [ت ]748:بأنو"كان من بحور العمم  ،وتصانيفو كثيرة
جدا،قيل لم يقع بيده كتاب قط إال استوفى قراءتو " ُعرف عند أىل السنة بشدة نقده لبعض األحاديث ،انظر:ابن قتيبة ،تأويل

مذىب معروف وال كتاب ُيعرف منو مذاىبيم إال أنيم مجمعون عمى الجبر والتشبيو ،ويدعون َّ
أن
أكثر السمف منيم ،وىم ُبراءٌ من ذلك ،وينكرون الخوض في الكبلم والجدل ،ويعولون عمى التقميد
وظاىر الروايات...وليم ترىات كثيرة ومن رجاليم ...أحمد بن حنبل[ت:

معين[ت›1‹"]233:

...]241ويحيى ابن

ىذا النقد لممحدثين والسيما ألحمد بن حنبل ويحيى بن معين -وىما من شيوخ المحدثين-
يرمي إلى التقميل من شأن المحدثين ومن منيجيم .
مع مبلحظة أن نقد المحدثين كان أسبق من ظيور أبي القاسم البمخي[ت ]319 :والحاكم
أن جذوره التاريخية ترجع إلى الجاحظ[ت ]256 :حيث رمى المحدثين
الجشمي [ت،]493 :ويبدو ّ
2
يرض عن منيجيم في التعامل مع
بالتقميد واتيميم بالتكسب،وقمة الورع والزىد ‹ ›،كما أنو لم َ
َّ
المؤنة،ولكن أكثر الروايات
السنة،وفي ىذا يقول ":ولو كانوا يروون األمور مع عمميا خفت
مجردة،وقد اقتصروا عمى ظاىر المفظ دون حكاية العمة" ‹.›3

المبحث الخامس:موقف أبي عمي الجبائي4من أحاديث الصحيحين وغيرهما

مختمف الحديث،60 :الذىبي  ،سير أعبلم النببلء
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وبغداد.135-131:
‹ ›1الحاكم الجشمي،شرح العيون :،ق،27:مخطوط بالجامع الكبير بصنعاء ،رقم.657:
‹›2أنظر:أبو زىرة‹محمد›،تاريخ المذاىب اإلسبلمية .128:

‹ ›3الجاحظ ،كتاب الحيوان،339/1:و ىذا النقد ىو الذي دفع ابن قتيبة[ت ]276:المعاصر لمجاحظ إلى تأليف كتابو"تأويل
ٍ
رسالة تظير نقد المعتزلة لممحدثين يقول ابن قتيبة في مقدمة كتابو ":أما بعد
مختمف الحديث" ،وىو تأليف جاء ردا عمى
وقفت عميو من ثمب أىل الكبلم أى َل الحديث وامتيانيم واسيابيم في
تعمِمني ما
َ
إلي ْ
أسعدك اهلل بطاعتو ...فإنك كبت ّ
الكتب بذميم ،ورمييم بحمل الكذب ورواية المناقض" ابن قتيبة،تأويل مختمف الحديث.":

 4ىو أبو عمي محمد بن عبد الوىاب البصري  ،والجبائي نسبة إلى " ُجبَّى" من توابع البصرة،شيخ المعتزلة في مرحمتيا
المتأخرة ،ومن الجبائي خرج أبو الحسن األشعري بعد أن تتممذ عمى يده ،ومثل أبو الحسن فيما بعد المرحمة السنية،واليو
تنسب األشعرية،كان الجبائي متعمقا في الكبلم،وصفو الذىبي بأنو " ذلل الكبلم وسيمو ويسر ما صعب منو " ولم يقتصر
عميو بل اشتغل في التفسير والحديث ،لو مقاالت  ،ولو مدرسة عرفت بـ"الجبائية" نسبة لو ،توفي أبو عمي سنة :ثبلث

وثبلثمائة ،وترك مصنفات عدة انظر، :سير أعبلم النببلء:
وبغداد،213 -210 :الفرق بين الفرق.168 -167 :
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َّ
شذ أبو عمي الجبائي ،فمم يقبل خبر ااحاد إال إذا رواه اثنان فأكثر ،فإذا" روى العدالن

خب ار  ،وجب العمل بو  ،وان رواه واحد فقط  ،لم يجز العمل بو إال بأحد شروط منيا:أن يعضده

ظاىر،أو عم ُل بعض الصحابة ،أو اجتياد ،أو يكون منتش ار"‹›1

صحيح في كتب
وبالتالي ىو ال يفرق بين حديث رواه الشيخان او أحدىما  ،وبين حديث
ٍ

السنة األخرى  ،ومؤدى قولو أن الحديث الذي يرد عن رسول اهلل

 ، يجب عند الجبائي ،أن

يرويو اثنان من الصحابة عمى األقل  ،وأن يتمقاه عن الصحابة اثنان من التابعين عمى األقل ،

حتى يدون الخبر ،وفي ىذا يقول القاضي عبد الجبار ،بعد أن أسند ىذا الرأي ألبي عمي ":وال
خبلف بين القائمين بخبر الواحد  ،في أنو يعتبر النقل إلى أن ينتيي إلى الرسول عميو السبلم ،

فمن يقول باالثنين يوجب استمرار النقل فيو عمى ىذا الحد"‹.›2

ويمكن أن يتنازل عن االثنين  ،ويكتفي براو واحد ،شريطة أن يتعضد ىذا الواحد بمؤيدات

أخرى ،وىي مؤيدات تنزل منزلة راو ٍ
ثان ،ومن ىنا اشترط حضورىا أو حضور واحد منيا.

ىذا التوجو من قبل الجبائي باشتراط اثنين من الرواة  ،أو االكتفاء بو ٍ
احد شريطة أن
يظير ما يؤيده من المؤيدات السابقة  ،يعبر عن تشدد من قبمو في قبول السنة .
ٍ
معضد بعمل بعض الصحابة ،أو أن يكون ىذا الخبر
واشتراط راويين في السند ،أو واحد

منتش ار ،أو وجود نصوص من القرآن والسنة في الموضوع الذي ورد فيو الحديث  ،أو التقاء ىذا
ٍ
اجتياد  ،في نفس الواقعة ،كل ذلك إشارة إلى أن الحديث ليس نشا از عن نصوص
الحديث مع

الشريعة.

وحجة أبي عمي في عدم قبولو حديث ااحاد  ،إلى إذا جاء عمى وفق ما اشترطو ،أن

النبي  لم يعمل بخبر ذي اليدين حتى سأل أبا بكر وعمر رضي اهلل عنيما

‹ ، ›3كما أن

الصحابة رضي اهلل عنيم اعتبروا العدد في األخبار،فأبو بكر لم يقبل خبر المغيرة في الجدة،حتى

‹›1أبو الحسين البصري،المعتمد.138/2:
‹ ›2القاضي عبد الجبار،المغني.380 /17 :

َّ ِ
‹ ›3روى البخاري " َع ْن أَبِي ُى َرْي َرةَ أ َّ
يت َيا
ت الص َ
ف ِم ْن اثَْنتَْي ِن،فَقَ َ
ص َر ْ
ص َر َ
َّبلةُ  ،أ َْم َن ِس َ
ال لَوُ ُذو ا ْلَي َد ْي ِن ":أَقَ ُ
َن َر ُسو َل المو ْ َان َ
َّ ِ
َّ ِ
ق ُذو ا ْلَي َد ْي ِن؟ فَقَا َل َّ
ُخ َرَي ْي ِن،ثَُّم َسمَّ َم،ثَُّم َكب ََّر
َر ُسو َل المَّ ِو؟ فَقَ َ
صمَّى اثَْنتَْي ِن أ ْ
َص َد َ
اس َن َع ْم،فَقَ َام َر ُسو ُل المو  فَ َ
الن ُ
ال َر ُسو ُل المو ": أ َ
فَسج َد ِ
،مثْ َل ُس ُج ِ
ط َو َل"،صحيح البخاري،كتاب األذان ،باب ىل يأخذ اإلمام إذا شك بقول الناس،رقم،714 :وفي رواية
ود ِه أ َْو أَ ْ
ََ
أخرى لمبخاري ومسمم" وفي القوم أبو بكر وعمر فيابا أن يتكمما" ،صحيح البخاري،كتاب الصبلة  ،باب تشبيك األصابع في
المسجد وفي غيره ،رقم،482 :صحيح مسمم،كتاب المساجد ،ومواضع الصبلة ،باب السيو في الصبلة والسجود لو

،رقم.573:

رواه معو محمد بن مسممة ‹،›1ولم يعمل عمر بخبر أبي موسى في االستئذان،حتى رواه معو
غيره ‹،›2كما أنو لم يعمل بخبر فاطمة بنت قيس  ،التي طمقيا زوجيا البتة فطالبت بالسكنى

والنفقة‹›3

كما أن أبا بكر وعمر لما يقببل خبر عثمان بن عفان في ِّ
رد الحكم بن العاص إلى

المدينة  ،وقاال إنك شاىد واحد ‹، ›4وموطن استشياد أبي عمي في ىذه األحداث  ،أنيا بمثابة
يكتف برٍاو و ٍ
ِ
احد
اإلجماع من الصحابة ،حيث لم ُينكر عمى من لم
واستدل الجبائي كذلك بدليل عقمي وىو قياس الشيادة عمى الرواية ،والجامع بينيما أن

كبل منيما إخبار عن الغير ،فيجب في الرواية العدد كما يجب في الشيادة‹›5

1
الص ِّدي ِ
ال َما لَ ِك
ق،تَ ْسأَلُوُ ِم َا
ت ا ْل َج َّدةُ إِلَى أَبِي َب ْك ٍر ِّ
يرثَيَا،فَقَ َ
اء ْ
يصةَ ْب ِن ُذ َؤْي ٍب،أََّنوُ قَا َل َج َ
‹ › روى أبو داود في سننو " َع ْن قَبِ َ
ِ
َّ ِ
ِ
اب المَّ ِو تَعالَى َشيء،وما عمِم ُ ِ ِ
ِفي ِكتَ ِ
اس،فَ َسأَ َل َّ
َسأَ َل َّ
اس فَقَا َل ا ْل ُم ِغ َيرةُ ْب ُن
ت لَك في ُسَّنة َنبِ ِّي المو َ ش ْيًئا،فَ ْارِجعي َحتَّى أ ْ
الن َ
الن َ
َ
ٌْ ََ َ ْ
ال
َع َ
ال ِمثْ َل َما قَ َ
ك؟ فَقَ َام ُم َح َّم ُد ْب ُن َم ْسمَ َمةَ فَقَ َ
ك َغ ْي ُر َ
ُّمد َس،فَقَا َل أَُبو َب ْك ٍر َى ْل َم َع َ
اىا الس ُ
ت َر ُسو َل المَّ ِو  أ ْ
ض ْر ُ
ط َ
ُش ْعَبةَ َ ":ح َ
ا ْل ُم ِغ َيرةُ ْب ُن ُش ْعَبةَ،فَأ َْنفَ َذهُ لَيَا أَُبو َب ْك ٍر، "...سنن أبي داود،كتاب الفرائض ،باب في الجدة،رقم،2894 :ورواه الترمذي ،سنن

الترمذي،كتاب الفرائض عن رسول اهلل

، باب ماجاء في ميراث الجدة،رقم،2100 :ابن ماجو ،سنن ابن ماجو،كتاب

الفرائض ،باب ميراث الجدة ،رقم ،2724:مالك،الموطأ،كتاب الفرائض،باب ميراث الجدة،رقم.1098:
س ِم ْن َم َج ِال ِ
ت ِفي َم ْجمِ ٍ
ال
‹ ›2روى البخاري" َع ْن أَبِي َس ِع ٍيد ا ْل ُخ ْد ِر ِّ
ور،فَقَ َ
ي،قَا َل ُك ْن ُ
اء أَُبو ُم َ
ص ِار،إِ ْذ َج َ
س ْاأل َْن َ
وسى َكأََّنوُ َم ْذ ُع ٌ
ت ثَ َبلثًا َفمَ ْم ُي ْؤَذ ْن لِي فََرَج ْعتُ َ ،وقَا َل َر ُسو ُل
ت  ،فَقَا َل َما َمَن َع َ
استَْأ َذ ْن ُ
ك ؟ ُق ْم ُ
ت َعمَى ُع َم َر ثَ َبلثًا َ ،فمَ ْم ُي ْؤَذ ْن لِي فَ َر َج ْع ُ
استَْأ َذ ْن ُ
ت ْ
ْ
ِ
ِ
َّ ِ ِ
َّ ِ
ِ
َح ٌد َس ِم َعوُ ِم ْن َّ
ال
النبِ ِّي  ؟فَقَ َ
يم َّن َعمَْيو بَِبيَِّنة  ،أَم ْن ُك ْم أ َ
استَْأ َذ َن أ َ
المو ": إِ َذا ْ
َح ُد ُك ْم ثَ َبلثًا َ ،فمَ ْم ُي ْؤَذ ْن لَوُ َف ْمَي ْرجعْ  ،فَقَا َل َوالمو لَتُق َ
أَُب ُّمي ْبن َكع ٍب والمَّ ِو َال َيقُوم مع َ َّ
َن َّ
ت ُع َم َر أ َّ
ك" ،
ال َذلِ َ
النبِ َّي  قَ َ
ت َم َعوُ  ،فَأ ْ
َخَب ْر ُ
َص َغ َر ا ْلقَ ْوِم فَقُ ْم ُ
َص َغ ُر ا ْلقَ ْومِ  ،فَ ُك ْن ُ
تأ ْ
ك إِال أ ْ
ُ ََ
ُ ْ َ
صحيح البخاري كتاب االستئذان ،باب التسميم واالستئذان ،رقم.6245:
 فييا  ،فبينت لو أن زوجيا

‹ ›3روى مسمم عن الشعبي أنو دخل عمى فاطمة بنت قيس  ،فسأليا عن قضاء رسول اهلل
ت ":فَ َخاصمتُوُ إِلَى رس ِ
الس ْكَنى َو َّ
ت َفمَ ْم َي ْج َع ْل لِي ُس ْكَنى َوَال َنفَقَةً  ٍصحيح
ول المَّ ِو ِ في ُّم
النفَقَ ِة،قَالَ ْ
طمقيا " ا ْلَبتَّةَ  ،فَقَالَ ْ
َُ
َْ
مسمم،كتاب الطبلق،باب المطمقة ثبلثا ال نفقة ليا،رقم.1480:
َّ ِ
وكان عمر  قد اعترض عمى ىذا الحديث،وقالَ ":ال َنتْر ُ ِ
ِ ِ
،ال َن ْد ِري لَ َعمَّيَا
،و ُسَّنةَ َنبِيَِّنا
ام َأرٍَة َ
ك كتَ َ
 لقَ ْول ْ
ُ
اب المو َ
اح َش ٍة مبيَِّنةٍ
َن يأْتِين بِفَ ِ
ِ
َّ
الس ْكَنى َو َّ
ت،لَيَا ُّم
النفَقَةُ قَ َ
ت أ َْو َن ِسَي ْ
َحِفظَ ْ
ال المَّوُ َعَّز َو َج َّل َ ال تُ ْخ ِر ُج ُ
َُ
وى َّن م ْن ُبُيوتِ ِي َّن َوَال َي ْخ ُر ْج َن إِال أ ْ َ َ
[ )1(...الطبلق] م.س.ن.م.
‹ ›4ىو الحكم بن العاص بن أمية عم عثمان بن عفان  ،وقد كان النبي  طرده إلى الطائف، ،ولما تولى أبو بكر الخبلفة

طمب من أبي بكر إرجاعو  ،وقيل الطالب ىو عثمان  ،فرفض أبو بكر محتجا بطرد النبي  لو،وأرجعو عثمان في خبلفتو

وطُعن عمى عثمان ليذا اإلرجاع ،واختمف في سبب طرد النبي  لو فقيل كان يفشي سر رسول اهلل ،وقيل كان يقمده في

مشيو وفي بعض حركاتو ،انظر:الطبراني،المعجم الكبير ،214/3:رقم،3168:الذىبي،سير أعبلم النببلء،108/2 :ابن حجر
العسقبلني،اإلصابة  ،105- 104/2:ولم أجد فيما اطمعت عميو-أنو طمب من عمر إرجاع الحكم بن العاص ،أو أنيما قاال

لو ّإنك شاىد واحد
‹ ›5أبو الحسين البصري  ،المعتمد ،139-138/2:الرازي ،المحصول606-601/4:

يظير لمناظر في أدلة الجبائي أنيا ىزيمة وغير مقنعة ؛ألن عدم قبول رواية الخبر في

معظم ىذه األمثمة التي ساقيا أبو عمي  ،ليس مرده إلى عدم قبول رواية الواحد  ،وانما األمر
متصل بالراوي ألسباب معينة  ،فإذا انتفت ىذه األسباب  ،قبموا خبر الواحد من غير تردد ،

والمتأمل في ىذه األدلة يجد عمر بن الخطاب  ،يمثل محو ار أساسيا في ىذه األدلة  ،وكأنو يمثل

ترو إال عن
الرأس في عدم قبول خبر الواحد  ،بينما نجده من حيث الواقع قبل أخبا ار كثيرة  ،لم َ
واحد فقط  ،ولو كان األمر متعمقا بعدم قبول خبر الواحد عنده  ،التخذ من ذلك موقفا عاما من
كل األخبار التي حمميا فرد واحد  ،فعممية االنتقاء عنده ترجح أن األمر في ىذه المسألة ذاتي،

وليس معياريا  ،ولذا نجده لم يتردد في قبول خبر عبد الرحمن بن عوف  ، في جواز أخذ الجزية

من المجوس عندما قال ":سمعت رسول اهلل  يقول ":سنوا بيم سنة أىل الكتاب"

وىذا الحديث تفرد بو ابن عوف  ،وبموجبو أخذ عمر الجزية من المجوس  ،ولم يثبت
أن عمر طالب ابن عوف بإحضار شاىد ،يؤكد سماعو ىذا الحديث.
ىذا من حيث الرد اإلجمالي عمى الجبائي .
أما من حيث الرد التفصيمي فالمبلحظ أن المعتزلة أنفسيم لم يستسيغوا توجو الجبائي ،

وأدلتو ،فأبو الحسين البصري[ت– ]463:مثبل-قد اعترض عمى أدلة الجبائي مبينا أن خبر ذي
اليدين ال يصمح برىانا لمجبائي  ،باعتبار أن الجبائي يشترط أن يروي الخبر اثنان  ،بينما خبر

ذي اليدين – كما استشيد بو الجبائي -يدل عمى اعتبار ثبلثة،وىم أبو بكر وعمر وذو اليدين.
وأما عدم اكتفاء أبي بكر وعمر برٍاو و ٍ
احد  ،في األمثمة التي ساقيا الجبائي  ،فإنو ال يدل
عمى أنيما ال يعمبلن بخبر الواحد لو انفرد بو الراوي،ألن الحاكم قد يطمب شاىدا ثالثا ليقوي

ظنو،وقد يكتفي باالثنين،وربما لما يقببل بعض األخبار،لظنيما بأن مثل ىذا الخبر ينبغي أن يرويو

أكثر من واحد‹.›1

كما أن الناظر إلى حديث فاطمة بنت قيس،يفيم منو أن العمة في اعتراض عمر ،ليس

ألنيا روت ىذا الحديث كفرد  ،وانما خشي عمر من طروء النسيان عمييا  ،ولعل ىذا يفيم من

قولو"لعميا حفظت أو نسيت"‹ ،›2فكأن عمر  عمل عدم األخذ بحديثيا خشية من نسيانيا ؛واال

‹ ›1أبو الحسين البصري  ،المعتمد  ،139-138/2:الرازي  ،المحصول.604-603/4:
‹ ›2ولئلشارة فإن البعض يروي ىذا الحديث بمفظ" أصدقت أم كذبت ؟"  ،وقد خطَّأ ابن القيم[ت ]751 :من يروي الحديث
ٍ
حديث ،وفي ىذا يقول  وما يرويو بعض األصوليين ال ندع كتاب ربنا
بيذا المفظ ،وأشار إلى أن ىذا المفظ لم يرد في

...لقول امرأة ال ندري أصدقت أم كذبت غمط  ،ليس في الحديث  ،وانما الذي في الحديث حفظت " حاشية ابن القيم /6 :
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لما كان ليذا التعميل معنى ،ويدل عمى ىذا أيضا ما ذكرناه سابقا من أن عمر قبل أحاديث انفرد

بروايتيا واحد فقط.

وقد يكون عدم قبول عمر لحديث فاطمة  ،لعدم اطبلعو عمى ىذا الحكم الذي قالتو

فاطمة  ،ولذا روي أنو قال عن حديث فاطمة"خفي عمي ىذا من رسول اهلل

،›1‹" كما أن عدم

القبول قد يكون راجعا إلى أن عمر كان يتبنى عدم تخصيص القرآن بخبر ااحاد  ،واألخذ بيذا

الحديث يؤدي إلى تخصيص القرآن بو ‹›2

وأما ما فعمو مع أبي موسى  ،فيو نوع من التثبت ال ردا لخبر رواه فرد واحد  ،وليذا
روي أن أبي بن كعب قال لعمر في ىذه القضية " فبل تكونن عذابا عمى أصحاب رسول اهلل



فقال سبحان اهلل إنما سمعت شيئا فأحببت أن أتثبت" ‹›3

وقد تتبعت الحديث-فيما وقع بين يدي من مصادر –فمم أجده بمفظ" أصدقت أم كذبت "ولذا ينبغي التثبت في النقل
،والتحري في الدقة،فالفرق بينيما كبير ،فالنسيان أمر جبمي في اإلنسان،بينما في الرواية المنتقدة يفيم منيا خوف عمر من
كذب المرأة  ،وىو ما قد يشير إلى بروز الكذب كظاىرة في فترة عمر  ،وىو ما يناسب توجيات المستشرقين الذين يؤرخون

لظاىرة الكذب في الحديث في عيد الرسول  ، مع أن المعروف أن الكذب في الحديث كظاىرة فكرية واسعة نشأت بعد
الفتنة.
وكأن ابن القيم في نقده لبعض األصوليين يشير إلى أبي الحسين البصري  ،وفخر الدين الرازي فقد نقبل الحديث
بالمفظ الذي انتقده ،انظر :المعتمد ،115/2:المحصول 447 ، 140،4/3:

‹ ›1ابن حزم ،إحكام األحكام.248/2:

‹ ›2ذكر ذلك أبو الحسين البصري،انظر:المعتمد،162 ،116 -115/2 :وىذا ليس ببعيد سيما إذا عممنا أنو ال معارضة
َن
وى َّن ِم ْن ُبُيوتِ ِي َّن َوَال َي ْخ ُر ْج َن إِ َّال أ ْ
حقيقية بين ىذا الحديث  ،وبين ااية التي استشيد بيا عمر وىي قولو تعالى َ ال تُ ْخ ِرُج ُ
يأْتِين بِفَ ِ
اح َش ٍة ُمَبيَِّنة ([)1الطبلق] ما دام ىناك جمع ،وذلك بحمل ااية عمى المطمقة رجعيا  ،فيذه ال يخرجيا زوجيا ،
َ َ
ويستتبع ذلك النفقة ،وحمل الحديث عمى المطمقة بائنا  ،وىذا ما فيمتو فاطمة  ،يقول المباركفوري في تبيان وجية نظر

فاطمة بنت قيس ومن قال برأييا  بأنو [أي قول عمر ]مخالف لكتاب اهلل ليس بصحيح فإن الذي فيمو السمف من قولو
تعالى ال تخرجوىن من بيوتين  ىو ما فيمتو فاطمة من كونو في الرجعية  ،لقولو في آخر ااية

لعل اهلل يحدث بعد

ذلك أم ار  ؛ ألن األمر الذي يرجى إحداثو ىو الرجعة ال سواه ،وىو الذي حكاه الطبري عن قتادة والحسن والسدي
والضحاك،ولم يحك عن أحد غيرىم خبلفو ،قال الشوكاني ولو سمم العموم في ااية ،لكان حديث فاطمة بنت قيس

مخصصا لو،وبذلك يظير أن العمل بو ليس بترك لمكتاب العزيز كما قال عمر

 " المباركفوري  ،تحفة األحوذي /4 :
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استنادا إلى ما سبق فإن عمر  فيم من ىذا عمى أنو تخصيص لآلية  ،ولم يكتف بروايتيا لتخصيص ااية  ،وىذا ما
يؤيد رأي أبي الحسين البصري في أن عمر فيم منو التخصيص  ،ويؤيد ىذا أيضا أن التخصيص كمنيج أصولي في فيم

النصوص ال يعد تركا لكتاب اهلل ..

‹›3النووي  ،شرح النووي عمى صحيح مسمم ،132 / 14 :ابن حجر العسقبلني  ،فتح الباري.30/11 :

وفرق كبير بين التثبت  ،وبين عدم االعتداد ٍ
بخبر رواه فرد واحد ،فقد يطمب القاضي

أكثر من شاىدين لمتثبت في القضية  ،وليس ذلك معناه عدم العمل بشيادة االثنين.
الخالصة :

استدالل الجبائي باألدلة النقمية فيو ضعف ،وأن الصحيح من مذىب عمر  -وىو أكثر

من استدل بو -قبول خبر الفرد الواحد .

وأما قياس الجبائي الرواية عمى الشيادة فيو منقوض بسائر الشروط المعتبرة في الشيادة

وغير معتبرة في الرواية ،كالذكورة والبصر وعدم القرابة‹.›1
الخاتمة

نخمص من ىذا البحث إلى القول بالسنة النبوية ال غنى عنيا ،ومن يحاول إقصاءىا فيو
يقصي الدين كامبل ،وقد ىيَّأ اهلل تعالى لمسنة حممة بذلوا قصار جيدىم في المحافظة عمييا ،وعمى

رأس ىؤالء نجد صاحبي الصحيحين ( البخاري ومسمم) وقد تعاممت المعتزلة مع السنة النبوية بما
ينسجم وأصوليم الفكرية  ،فما كان موافقا ليا أخذوا بو سواء أكان في الصحيحين أو في غيرىما،

وعميو فميس لمصحيحين خصوصية معينة .

وما كان معارضا ألصوليم الفكرية رفضوا األخذ بو ،وأىم معيار في رفض أحاديث

الصحيين عند المعتزلة ىو اصطدام قياس الغائب عمى الشاىد بيذه األحاديث.

‹›1أبو الحسين البصري،المعتمد  ،139-138/2:الرازي  ،المحصول.604-603/4:
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