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 المحاضرة األولى
 :أوال/ تعريف المعتزلة

أما ادلعتزلة يف االصطالح: فهو اسم يطلق على فرقة ظهرت يف اإلسالم يف أوائل القرن الثاين، 
وىم أصحاب واصل بن عطاء الغزال الذي  ،وسلكت منهجا عقليا متطرفا يف ْتث العقائد اإلسالمية

 .(1)اعتزل عن رللس احلسن البصري

 ثانيا/ نشأة المعتزلة:
ودخل رجل على احلسن البصري، فقال: يا إمام الدين: لقد ظهرت يف زماننا "يقول الشهرستاني:

اخلوارج، ومجاعة مجاعة يكفرون أصحاب الكبائر، والكبَتة عندىم كفر ؼلرج بو عن ادللة، وىم وعيدية 
يرجئون أصحاب الكبائر، والكبَتة عندىم ال تضر مع اإلؽلان؛ بل العمل على مذىبهم ليس ركنا من 
اإلؽلان، فال يضر مع مع اإلؽلان معصية، كما ال ينفع مع الكفر طاعة، وىم مرجئة األمة، فكيف ٖتكم 

بن عطاء: أنا ال أقول أن  لنا يف ذلك اعتقادا؟ ففكر احلسن يف ذلك, وقبل أن غليب قال واصل
صاحب الكبَتة مؤمن مطلق، وال كافر مطلقا؛ بل ىو يف منزلة بُت ادلنزلتُت، ال مؤمن وال كافر، مث قام 
واعتزل إىل أسطوانة من أسطوانات ادلسجد يقرر ما أجاب بو على مجاعة من أصحاب احلسن. فقال 

 .(2)."احلسن: اعتزلنا واصل، فسمي ىو وأصحابو ادلعتزلة
إن واصل بن عطاء زعم أن الفاسق من ىذه األمة ال مؤمن وال كافر، وجعل "ويقول البغدادي:

الفسق يف منزليت الكفر واإلؽلان، وأن احلسن البصري دلا مسع ذلك منو طرده من رللسو، وانضم إليو 

                                                           

 .238( التعريفات ، اجلرجاين، ص1)
 .1/52( ادللل والنحل، 2)
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يومئذ صديقو عمرو بن عبيد، فقال الناس فيهما: إهنما قد اعتزال قول األمة، ومسي أتباعهما من 
 .(3)"معتزلة

 أهم أعالم المدرسة االعتزالية:ثالثا/ 
 واصل بن عطاء: .1

، كان أحد األئمة البلغاء ادلتكلمُت يف علوم الكالم بالغزالأبو حذيفة واصل بن عطاء، ادلعروف 
  .(4)وغَته، وكان يلثغ بالراء فيجعلها غيناً 

واصل بن عطاء أحد األعاجيب، وذلك كان "الكامل": " قال أبو العباس ادلربد يف حقو يف كتاب
أنو كان ألثغ قبيح اللثغة يف الراء، فكان ؼللص كالمو من الراء وال يفطن لذلك، القتداره على الكالم 

 .(5)"وسهولة ألفاظو ففي ذلك
وذكر السمعاين أن واصل بن عطاء كان غللس إىل احلسن البصري رضي اهلل عنو، فلما ظهر 

بتكفَت مرتكيب الكبائر وقالت اجلماعة بأهنم مؤمنون وإن فسقوا بالكبائر،  وقالت اخلوارج ،االختالف
فخرج واصل بن عطاء عن الفريقُت وقال: إن من ىذه األمة ال مؤمن وال كافر، منزلة بُت منزلتُت، 

 .(6)"فطرده احلسن عن رللسو فاعتزل عنو، وجلس إليو عمرو بن عبيد، فقيل ذلما وألتباعهما: معتزلون

                                                           

 (6/7وفيات األعيان ) (3)

 (6/7وفيات األعيان )(4)

 (6/7وفيات األعيان )(5)

 (6/8وفيات األعيان )(6)
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وكتاب  ، ادلنزلة بُت منزلتُت"" التوبة "، وكتاب" وكتاب ،أصناف ادلرجئة"" ن التصانيف كتابولو م
 وكتاب"، اخلطب يف التوحيد والعدل" وكتاب ،معاين القرآن"" خطبتو اليت أخرج منها الراء، وكتاب

  .(7)السبيل إىل معرفة احلق " وغَت ذلك"
رَاِت"وقال الذىيب: "َوِقْيَل: ُعِرَف  َق َعَلى النّْسَوِة الَفِقي ْ  .(8)بِالَغزَّاِل؛ لِتَ ْرَداِدِه ِإىَل ُسْوِق الَغْزِل؛ لَِيَتصدَّ

 وكانت والدتو سنة مثانُت للهجرة ٔتدينة الرسول صلى اهلل عليو وسلم، وتويف سنة إحدى 
 .(9)ومثانُت ومائة، رمحو اهلل تعاىل

  عمرو بن عبيد: .2
، باب، ْبن ُعَبيد ْبن َعمرو  الزاىد ادلتكلمفارس،  أْبناء ِمن ََتِيم، َبٍِت  َموىَل  ُعثمان، أَبو الَبصرِيُّ

 .وقتو يف ادلعتزلة شيخ وكان عقيل، بٍت موىل ادلشهور،
 األنبياء وكأن أدبتو، ادلالئكة كأن رجل عن سألت لقد": للسائل فقال عنو، البصري احلسن سئل

 شيء عن هني وإن لو، الناس ألزم كان بشيء أمر وإن بو، قام بأمر قعد وإن بو، قعد بأمر قام إن ربتو،
 .(10)"منو بظاىر أشبو باطناً  وال بباطن أشبو ظاىراً  رأيت ما لو، الناس أترك كان

ُروكوعبد الرمحان:  القطان قال النسائي وعمرو بن علي وأبو حامت وػلي  .(11)احَلِديث َمت ْ
 

                                                           

 (6/11وفيات األعيان )( 7)

 (464/ 5سَت أعالم النبالء )( 8)

 (6/11وفيات األعيان )( 9)
 (460/ 3) األعيان وفيات(10)

 (70/ 8) التهذيب هتذيب ،(79: ص) للنسائي وادلًتوكون الضعفاء، (352/ 6) للبخاري الكبَت التاريخ(11)

 



 

4 | P a g e  
 

 المحاضرة الثانية:

 أصول المعتزلة:ا/ رابع

التوحيد، العدل، والوعد والوعيد، ادلنزلة بُت ادلنزلتُت، األمر بادلعروف :سة ىيمخ ادلعتزلة األصول

 .والنهي عن ادلنكر

 .(12)"حىت غلمع القول باألصول اخلمسة قال أبو احلسن اخلياط: "وليس يستحق أحد اسم االعتزال

أمجعت ادلعتزلة على أن اهلل واحد نفي صفات اهلل تعاىل، يقول األشعري: " التوحيدبادلراد التوحيد:  .1

وال  ،وال حلم، وال صورة  ،وال جثة ،وال شبح ،وليس ّتسم ،ليس كمثلو شيء وىو السميع البصَت

وال يوصف بشيء ... وال طعم وال رائحة ،وال بذي لون ،وال عرض ،وال جوىر ،وال شخص ،دم

وال ذىاب يف  ،وال يوصف ٔتساحة ،وال يوصف بأنو متناه ،على حدثهممن صفات اخللق الدالة 

اجلهات وليس ٔتحدود، وال والد وال مولود، وال ٖتيط بو األقدار، وال ٖتجبو األستار،وال تدركو 

وال ٕتري عليو اآلفات، وال ٖتل بو  ،احلواس، وال يقاس بالناس، وال يشبو اخللق بوجو من الوجوه

طر بالبال وتصور بالوىم فغَت مشبو لو، مل يزل أواًل سابقًا متقدمًا للمحدثات، العاىات، وكل ما خ

موجوداً قبل ادلخلوقات، ومل يزل عادلاً قادراً حياً وال يزال كذلك، ال تراه العيون وال تدركو األبصار وال 

قادرين ٖتيط بو األوىام وال يسمع باألمساع، شيء ال كاألشياء، عامل قادر حي ال كالعلماء ال

فهذه مجلة قوذلم ...األحياء، وأنو القدمي وحده وال قدمي غَته وال إلو سواه، وال شريك لو يف ملكو، 
                                                           

 .17( فضل االعتزال، ص12)
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وإن كانوا  ،وطوائف من الشيع ،وطوائف من ادلرجئة ،يف التوحيد وقد شاركهم يف ىذه اجلملة اخلوارج

 .(13)"للجملة اليت يظهروهنا ناقضُت وذلا تاركُت

 العدل:األصل الثاني :  .2

وأما األصل الثاين من األصول اخلمسة، وىو: الكالم يف العدل، وىو  "يقول القاضي عبدالجبار:

كالم يرجع إىل أفعال القدمي تعاىل، وما غلوز عليو، وما ال غلوز؛ فلذلك أوجبنا تأخَت الكالم يف 

 .(14)"العدل يف الكالم يف التوحيد

قد عدل يعدل عداًل، وقد يذكر ويراد بو الفعل، و  "اعلم أن العدل مصدر: ويقول في حقيقة العدل

وصف بو الفعل، فادلراد بو كل فعل حسن يفعلو الفاعل لينفع بو غَته أو  إذايذكر ويراد بو الفاعل، ف

األوىل أن ، وليس كذلك، فألن ىذا ادلعٌت فيو؛ يكون خلق العامل من اهلل تعاىل عدالً  ؛إال أنليضره

 ."واستيفاء احلق منونقول: ىو توفَت حق الغَت 

 ،  فأما إذا وصف بو الفاعل: فعلى طريق ادلبالغة، كقوذلم: للصائم صوم، وللراضي رضا، وللمنور نور

إىل غَت ذلك،  وضلن إذا وصفنا القدمي تعاىل بأنو عدل حكيم؛ فلمراد بو أنو ال يفعل القبيح أو ال 

 .(15):ةنؼلتاره، وال ؼلل ٔتا ىو واجب عليو، وأن أفعالو كلها حس

                                                           

 .156 - 155( مقاالت اإلسالميُت، ص13)
 .301( شرح األصول اخلمسة، ص14)
 .301( شرح األصول اخلمسة، ص15)
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 :لوعد والوعيد: الثاألصل الثا .3

أما الوعد، فهو كل خرب يتضمن إيصال نفع إىل الغَت أو دفع ضررعنو يف "يقول القاضي عبدالجبار:

 ادلستقبل. وال فرق أن يكون حسنا مستحقا، وبُت أن ال يكون كذلك...

ادلستقبل، وال فرق بُت وأما الوعيد، فهو خرب يتضمن إيصال ضرر إىل الغَت أو تفويت نفع عنو يف 

 .(16)"...أن يكون حسنا مستحقا، وبُت أن ال يكون كذلك

"وأما علوم الوعد والوعيد، فهو أنو يعلم أن اهلل تعاىل وعد ادلطيعُت بالثواب، وتوعد العصاة بالعقاب،  ثم يقول:

 .(17)وأنو يفعل ما وعد بو وتوعد عليو ال زلالة، وال غلوز عليو اخللف والكذب"

 :المنزلة بين المنزلتين: رابعاألصل ال  .4

واألصل يف ذلك، أن ىذه العبارة إظلا تستعمل يف شيء بُت شيئُت "الجبار: يقول القاضي عبد

 ينجذب إىل كل واحد منهما بشبو، ىذا يف أصل اللغة.

وأما يف اصطالح ادلتكلمُت، فهو العلم بأن صاحب الكبَتة اسم بُت االمسُت، وحكم بُت حكمُت، 

 .(18)"على ما غليء من بعد

                                                           

 .135 – 134( شرح األصول اخلمسة، ص16)
 .136 – 135( شرح األصول اخلمسة، ص17)
 137( شرح األصول اخلمسة، ص18)
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وأشار القاضي إىل اخلالف الوارد يف ىذه ادلسألة، فقال: "فذىب اخلوارج إىل أن صاحب الكبَتة  

كافر، وذىبت ادلرجئة إىل أنو مؤمن، وذىب احلسن البصري إىل أنو ليس ٔتؤمن وال كافر، وإظلا 

واصل بن عطاء إىل أن صاحب ، وذىب منافقا، وإىل ىذا ذىب عمرو بن عبيد، وكان من أصحابو 

الكبَتة ال يكون مؤمنا وال كافرا وال منافقا بل يكون فاسقا... وقد جؤت بُت واصل بن عطاء و بُت 

عمرو بن عبيد مناظرة يف ىذا، فرجع عمرو بن عبيد إىل مذىبو وترك حلقة احلسن واعتزل جانبا 

 .(19)"فسموه معتزليا. وىذا أصل تلقيب أىل العدل بالنعتزلة

 :المنزلة بين المنزلتين: الخامساألصل 

اعلم أنو ال خالف يف وجوب األمر بادلعروف والنهي  عن ادلنكر، وإظلا "يقول القاضي عبدالجبار: 

يعلم عقا ومسعا، وذىب  اخلالف يف ذلك ىل يعلم عقال أو ال يعلم إالمسعا. فذىب أبو علي إىل أنو 

موضع واحد،وىو أن يشاىد واحدا يظلم غَته فيلحق قلبك أبو ىاشم إىل أنو إظلا يعلم مسعا، إال يف 

 بذلك مضض وحرد، فيلزمك النهي عنو دفعا لتلك ادلضرة عن النفس.

والذي يدل على وجوب األمر بادلعروف والنهي عن ادلنكر من جهة السمع الكتاب والسنة 

 .واإلمجاع

 بادلعروف وتنهون عن ادلنكر[...أما الكتاب فقولو تعاىل: ]كنتم خَت أمة أخرجت للناس تأمرون 

                                                           

 .138 – 137( شرح األصول اخلمسة، ص19)
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وأما السنة، فهو قول النيب صلى اهلل عليو وسلم: "ليس لعُت ترى اهلل يعصى فتطرف حىت تغَت أو 

 تنتقل".

 .(20)"وأما اإلمجاع، فال إشكال فيو ألهنم اتفقوا على ذلك

  

                                                           

 .142( شرح األصول اخلمسة، ص20)
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 المحاضرة الثالثة
 :خامسا/ موقف المعتزلة من الصحابة

آلتهم النقدية للنيل من أعراض عدد كبَت من الصحابة، والقدح فيهم، سواء لقد مكن رؤوس ادلعتزلة 

منهم من شارك يف الفتنة، أم شلن سبقوىم وقضوا ضلبهم قبل الفتنة، كما مل يسلم اخللفاء الراشدون، وال 

 غَتىم يف ذلك.

ن واصال فَارق الّسلف ببدعة َوَذِلَك أالبغدادي يف كتابو "الفرق بُت الفرق وبيان الفرقة الناجية" يذكر 

 .َوَسائِر َأْصَحاب اجْلمل ،وىف طَْلَحة َوالزُّبَ َْت َوَعاِئَشة ،ىل عصره سُلَْتلفُت ىف على َوَأْصَحابوأأَنو وجد 

ا َكاَن على َوَأن علي ،فَ َزَعمت اخْلََوارِج ان طَْلَحة َوالزُّبَ َْت َوَعاِئَشة وأتباعهم يَ ْوم اجْلمل كفُروا بقتاذلم عليا

 .مثَّ كفر بالتحكيم ،احْلق ىف قتال َأْصَحاب اجْلمل وىف قتال اصحاب ُمَعاِويَة بصفُت اىل َوقت التَّْحِكيم

ة ِإْساَلم اْلَفرِيَقُْتِ ىف َحْرب اجْلمل َوقَاُلوا ان عليا َكاَن على   وََكاَن اىل الّسنة َواجلََْماَعة يَ ُقوُلوَن ِبِصحَّ

واصحاب اجْلمل َكانُوا عصاة سلطئُت ىف قتال على ومل يكن خطؤىم كفرا َواَل فسقا يْسقط احْلق ىف ِقَتاذلْم 

 .لُت من كل فرقة من اْلَفرِيَقُْتِ دَشَهاَدهتم وأجازوا احلكم ِبَشَهاَدةع

ف الفسقة َوأَنو اَل يعر  ،َوزعم ان فرقة من اْلَفرِيَقُْتِ فسقة اَل بأعياهنم ،َوخرج َواصل َعن َقول اْلَفرِيَقُْتِ 

ُهَما كاحلسن َواحلَُْسُْت َواْبن َعبَّاس وعمار بن ،وأجازوا ان يكون الفسقة من اْلَفرِيَقُْتِ عليا واتباعو  ،ِمن ْ

َوَأَجاَز َكون الفسقة من اْلَفرِيَقُْتِ َعاِئَشة  ،يَاسر وأىب أَيُّوب األنصارى َوَسائِر من َكاَن َمَع على يَ ْوم اجْلمل

 .َْت َوَسائِر اصحاب اجْلملَوطَْلَحة َوالزُّب َ 
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ىف ٖتقق شكو ىف اْلَفرِيَقُْتِ َلو شهد على َوطَْلَحة اَْو على َوالزُّبَ َْت َورجل من َأْصَحاب على  :مثَّ قَالَ 

َورجل من اصحاب اجْلمل عندى على باقة بقل مل أحكم ِبَشَهاَدهِتَِما لعلمى بَِأن احدعلا فَاسق اَل ِبَعْيِنو  

َشَهاَدة ادلتالعنُت لعلمى بَان احدعلا فَاسق اَل ِبَعْيِنو َوَلو شهد رجاَلِن من اُْحُد اْلَفرِيَقُْتِ َكَما اَل أحكم بِ 

 .(21)"ايهما َكاَن قبلت َشَهاَدهتَما

ىف ِبدَعة رده َشَهاَدة رجَلُْتِ َأحدعلَا من َأْصَحاب اجْلمل  َشارك واصالاَعْمر البغدادي أن أيضا وذكر 

َوزَاد َعْمرو على َواصل ىف َىِذه اْلِبْدَعة فَ َقاَل بفسق كلتا اْلفْرقَ تَ ُْتِ ادلتقاتلتُت  ،َواآْلخر من َأْصَحاب على

يًعاأِلَ  ؛َوزعم َأن َشَهاَدهتَما َمْرُدوَدة َوِإن َكانَا من فريق َواِحد ؛يَ ْوم اجْلمل  .نَُّو قَاَل بفسق اْلَفرِيَقُْتِ مجَِ

تَ َرقت اْلَقَدرِيَّة بعد َواصل َوَعْمرو ىف َىِذه اْلَمْسأََلة فَ َقاَل النظام َومعمر واجلاحظ ىف فريقى يَ ْوم   َوقد اف ْ

 .صلت القادة َوَىَلكت ااِلت َّْباعَوقَاَل َحْوَشب وَىاِشم األوقص  ،بقول َواصلاجْلمل 

َوقَاُلوا ِإن الزبَت َرَجَع َعن اْلِقَتال يَ ْومِئٍذ  ،الّسنة َواجلََْماَعة بتصويب على َوأَتْ َباعو يَ ْوم اجْلملَوقَاَل أىل 

ا بلغ وادى السَباع قَتلو هبَا َعْمرو بن حرمون غرَّة  ... تَائًِبا فَ َلمَّ

ْصاَلح َبُت اْلَفرِيَقُْتِ فغلبها بَ  َها قصدت اإْلِ أمرَىا َحىتَّ َكاَن  نو أَْزد َوبَ ُنو ضبة علىَوَعاِئَشة رضى اهلل َعن ْ

 .من اأْلَمر َما َكانَ 

                                                           

 .100-97( الفرق بُت الفرق، ص21)
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َومن قَاَل بتكفَت اْلَفرِيَقُْتِ َأو َأحدعلَا فَ ُهَو اْلَكاِفر دوهنم َىَذا َقول أىل الّسنة فيهم َواحلَْْمد هلل على 

 .(22)َذِلك

قدحو يف الصحابة رضي اهلل  من فضائح ابراهيم بن سيار اْلَمْعُروف بالنظامكما ذكر البغدادي 

َعاَب اصحاب احَلِديث  النظام وىف ِكَتابو اْلَمْعُروف بالفتيا َأن "ادلعارفو"اجلاحظ ىف كتابعنهم، فنقل عن 

 .َوزعم َأن أَبَا ُىَريْ َرة َكاَن اكذب النَّاس ،ورواياهتم احاديث اىب ُىَريْ رَة

َوشك يَ ْوم َوفَاة النىب صلى  ،َوزعم انو شّك يَ ْوم احلَُْدْيِبَية ىف دينو ،َوطعن ىف اْلَفاُروق عمر رضى َعنوُ 

َلة اْلعقَبة ،اهلل َعَلْيِو َوسلم اَلم لَي ْ َومنع ِمَتَاث  ،َوأَنو ضرب فَاِطَمة ،وانو َكاَن ِفيَمن نفر بالنىب َعَلْيِو السَّ

اج من اْلَمِديَنة  ،الفًتة َوهنى  ،َوزعم أَنو ابدع َصاَلة الت َّرَاِويح ،اىل اْلَبْصَرةوانكر َعَلْيِو تغريب نصر بن احْلجَّ

َعة احلَْج  .َوحرم ِنَكاح ادلواىل للعربيات ،َعن ُمت ْ

واستعمالو اْلَولِيد بن عقَبة على اْلُكوَفة َحىتَّ  ،َوَعاَب ُعْثَمان بايوآئو احلكم بن اْلَعاِص اىل اْلَمِديَنة

َوزعم  ،بَِأن أَعان سعيد بن اْلَعاِص بَِأْربَِعَُت الف ِدْرَىم على ِنَكاح عقده وعابو، صلى بِالنَّاِس َوُىَو َسكرَان

 .أَنو اْسَتْأثر باحلمى

 :مثَّ قَاَل ّتهلو ،اقول ِفيَها برأىي :َوزعم انو ُسِئَل َعن بقرة قتلت محارا فَ َقالَ  ،مثَّ ذكر عليا رضى اهلل َعنوُ 

 .من ُىَو َحىتَّ يْقضى ِبرَْأيوِ 

                                                           

 .102- 100( الفرق بُت الفرق، بتصرف، ص22)
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ىف َحِديث تَ ْزِويج بنت واشتف اقول ِفيَها برأىي فان َكاَن َصَوابا َفمن اهلل  :أَبَا َمْسُعود ىف قَ ْولوَوَعاَب 

اَلم أَنو قَاَل السعيد من سعد ىف بطن  .عز َوجل وان َكاَن خطأ فمٌت وَكذبو ىف رَِوايَتو َعن النىب َعَلْيِو السَّ

َلة اجلِْنّ  ،َوايَتو اْنِشَقاق اْلَقَمرىف رِ  أمو والشقى من شقى ىف بطن أمو وَكذبو ايضا  .وىف رَِوايَة اجلِّْن لَي ْ

لقد َرِضي اهلل َعن :]وىف اىل بيَعة الرْضَوان الَّذين اْنزِْل اهلل تَ َعاىَل فيهم ،فَ َهَذا قَ ْولو ىف اخيار الصََّحابَة

َجَرة  [.اْلُمؤمِنَُت ِإْذ يُ َبايُعوَنك َٖتت الشَّ

و ان الَّذين حكُموا بالرأى من الصََّحابَة اما ان َيُكونُوا قد ظنُّوا َأن َذِلك َجائِر ذَلُم مثَّ أَنو قَاَل ىف ِكَتاب

ا ارادوا َأن يذكُروا بِاخلِْاَلِف َوَأن َيُكونُوا ُرَؤَساء ىف  وجهلوا َٖتْرمي احلكم بالرأى ىف اْلفتيا َعَلْيِهم َوِإمَّ

 ...اْلمَذاىب فَاْخَتاُروا لَذِلك الَقْول بالرأى

 ؛ظلا انكر على اْبن َمْسُعود رَِوايَتو َأن السعيد من سعد ىف بطن أمو والشقى من شقى يف بطن أموإو 

َعاَدة والشقاوة ليستا من َقَضاء اهلل عز َوجل َوقدره  .أِلَن َىَذا خالف َقول اْلَقَدرِيَّة ىف َدْعَواَىا من السَّ

اَلم َكَما انكر معجزتو  َا كره ِمْنُو ثُ ُبوت مْعجَزة لنبينا َعَلْيِو َعَلْيِو السَّ ىف واظلا ِإْنَكاره اْنِشَقاق اْلَقَمر فَِإظلَّ

نظم اْلُقْرآن فَِإن َكاَن أَحال اْنِشَقاق اْلَقَمر َمَع ذكر اهلل عز َوجل َذِلك ىف اْلُقْرآن َمَع قَ ْولو من طَرِيق اْلعقل 

َأن َجامع اجزاء اْلَقَمر اَل يقدر على تفريقها وان اجاز اْنِشَقاق اْلَقَمر ىف اْلُقْدَرة واإلمكان َفَما  فقد زعم

الذى اوجب كذب اْبن َمْسُعود ىف رَِوايَتو اْنِشَقاق اْلَقَمر َمَع ذكر اهلل عز َوجل َذِلك ىف اْلُقْرآن َمَع قَ ْولو 

اَعة َواْنَشقَّ اْلَقمَ ] تَ َربت السَّ فَ َقْول النظام بانشقاق اْلَقَمر مل  [ر َوِإن يَروا آيَة يعرُضوا ويقولوا سحر ُمْسَتمراق ْ
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يكن اصال َشّر من َقول اْلُمْشركُت الَّذين قَاُلوا دلا رََأْوا انشقاقو َزَعُموا َأن َذِلك َواقع ِبسحر ومنكر وجود 

 .ادلعجزة َشّر شلَّن تأوذلا على غَت َوجهَها

يَة اجلِّْن اصال لزَمو َأن اَل يرى بعض اجلِّْن بَ ْعًضا وان اجاز ُرْؤيَتهْم َفَما الذى أوجب َوأما انكاره ُرؤْ 

 .(23)َتْكِذيب اْبن َمْسُعود ىف َدْعَواُه ُرْؤيَتهمْ 

ويظهر أن ما ذكره ابن قتيبة : " -بعد سوقو لنصوص البغدادي  –يقول مصطفى السباعي 

صحيح باجلملة من حيث  -كان كالم خصم يف خصومو وإن   -والبغدادي عن رؤساء االعتزال 

َحرََّماتِ 
ُ

 .(24)"اتصاف أولئك الرؤساء ِبِقلَِّة الَتَديُِّن وعدم التورع عن ارتكاب بعض ادل

ويقول أبو لبابة حسُت: "وشلا يلفت االنتباه أن بعض ادلعتزلة يعيب على الصحابة االجتهاد اجتهاد 

عنوانا ذلم، والذي قدموه على القرآن نفسو كما أسلفنا، حُت يطبقو الرأي ىذا الذي جعل منو ادلعتزلة 

 .(25)يصبح عند ادلعتزلة من العيوب اليت ال تغتفر واليت يؤخذ هبا وعليها أصحاهبا" الصحابة

 

عرض طعون ادلعتزلة يف الصحابة، ويف مقدمتهم النظام، فقال ابن ولإلمام ابن قتيبة قصب السبق يف 

 :النَّظَّاُم أَبَا َبْكِر َوُعَمرَ َخطَّأَ قتيبة: "

                                                           

 .102- 100( الفرق بُت الفرق، بتصرف، ص23)
 .137( السنة ومكانتها من التشريع اإلسالمي، ص24)
 .78دلعتزلة من السنة النبوية، ص( موقف ا25)
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يُن بِاْلِقَياِس، َلَكاَن بَاِطُن اخلُْ  - طَّاِب َرِضَي اللَُّو َعْنُو: "َلْو َكاَن َىَذا الدّْ فّْ أَْوىَل َوذََكَر قَ ْوَل ُعَمَر ْبِن اخلَْ

 .بِاْلَمْسِح ِمْن ظَاِىرِِه"

َولَْيَس َذِلَك بَِأْعَجَب ِمْن .اْلَعَمُل ٔتِْثِل َما قَاَل يف اأْلَْحَكاِم ُكلَّْهافَ َقاَل النَّظَّاُم: َكاَن اْلَواِجُب َعَلى ُعَمَر، 

 .مُثَّ َقَضى يف اجلَْدّْ ٔتِاَئِة َقِضيٍَّة سُلَْتِلَفةٍ  "َأْجَرؤُُكْم َعَلى اجلَْدّْ َأْجَرؤُُكْم َعَلى النَّارِ "قَ ْولِِو: 

تَ َعاىَل َعْنُو، ِحَُت ُسِئَل َعْن آيٍَة ِمْن ِكَتاِب اللَِّو تَ َعاىَل، فَ َقاَل: َأيُّ  َوذََكَر قَ ْوَل َأِب َبْكٍر َرِضَي اللَّوُ  -

َوَأيُّ أَْرٍض تُِقلٍُِّت، أَْم أَْيَن أَْذَىُب؟ أَْم َكْيَف َأْصَنُع ِإَذا أَنَا قُ ْلُت يف آيٍَة ِمْن ِكَتاِب اللَِّو  ُتِظلٍُِّت، مَسَاءٍ 

 ".أَرَاَد اللَّوُ تَ َعاىَل، ِبَغَْتِ َما 

- مُثَّ ُسِئَل َعِن اْلَكاَلَلِة، فَ َقاَل: "أَُقوُل ِفيَها برأيي فَِإن َكاَن َصَوابا،َفمن اللَِّو، َوِإْن َكاَن َخطًَأ َفِمٍتّْ  -

لِ   .ِىَي َما ُدوَن اْلَوَلِد َواْلَواِلِد". قَاَل: َوَىَذا ِخاَلُف اْلَقْوِل اأْلَوَّ

ْقَداَم َحىتَّ يُ ْنِفَذ َوَمِن اْستَ ْعَظَم اْلَقوْ  َل بِالرَّْأِي َذِلَك ااْلْسِتْعظَاَم، ملَْ يُ ْقِدْم َعَلى اْلَقْوِل بِالرَّْأِي َىَذا اإْلِ

 .َعَلْيِو اأْلَْحَكامُ 

ِفيَها ِبرَْأِيي، فَِإْن َواَفَق َوذََكَر قَ ْوَل َعِليٍّ َكرََّم اللَُّو َوْجَهُو، ِحَُت ُسِئَل َعْن بَ َقرٍَة قَ تَ َلْت مِحَارًا، فَ َقاَل: "أَُقوُل  -

 ."رَْأِيي َقَضاَء َرُسوِل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم َفَذاَك، َوِإالَّ فَ َقَضاِئي َرْذٌل َفْسلٌ 

" مُثَّ َقَضى ِفيِو بِ  - َم َجرَاثِيَم َجَهنََّم، فَ ْليَ ُقْل يف اجلَْدّْ  .َقَضايَا سُلَْتِلَفةٍ قَاَل َوقَاَل: "َمْن َأَحبَّ َأْن يَ تَ َقحَّ
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َب اْبَن َمْسُعوٍد َوات ََّهَموُ  -  :َوذََكَر قَ ْوَل اْبِن َمْسُعوٍد يف َحِديِث ِبْروع بِْنِت َواِشقٍ :وََكذَّ

، َوِإْن َكاَن َصَوابًا، َفِمَن اللَِّو تَ َعاىَل "  ."أَُقوُل ِفيَها ِبرَْأِيي، فَِإْن َكاَن َخطَأً َفِمٍتّْ

َهاَدُة بِالظَّنّْ َحرَاًما، فَاْلَقَضاءُ قَاَل النظام:  َهِة، َوِإَذا َكاَنِت الشَّ ب ْ ، َواْلَقَضاُء بِالشُّ  َوَىَذا ُىَو احلُْْكُم بِالظَّنّْ

 .بِالظَّنّْ أَْعَظمُ 

ِقيّْ َكْيَف َيْشَقى، َوا َيا، َنظََر يف الشَّ ِعيِد َكْيَف َيْسَعُد، قَاَل: َوَلْو َكاَن اْبُن َمْسُعوٍد َبَدَل َنْظرِِه يف اْلُفت ْ لسَّ

 .َحىتَّ اَل يفُحَش قولُُو َعَلى اللَِّو تَ َعاىَل، َواَل َيْشَتدَّ غلطُو، َكاَن َأْوىَل بِوِ 

، َوأَنَُّو َرآُه، َوَىَذا ِمَن اْلَكِذِب الَِّذي اَل َخَفاَء ِبِو، أِلَنَّ اللََّو ت َ  َيُشقُّ َعاىَل اَل قَاَل: َوَزَعَم َأنَّ اْلَقَمَر اْنَشقَّ

ًة لِْلُمْرَسِلَُت، َوَمْزَجَرةً  َايشقو لَِيُكوَن آيًَة لِْلَعاَلِمَُت، َوُحجَّ  لِْلِعَباِد، َوبُ ْرَىانًا اْلَقَمَر َلُو َوحده، َواَل آلخر َمَعو، َوِإظلَّ

يِع اْلِباَلدِ  ُة، وملَْ يُ َؤرِّْخ النَّاُس بِ .يف مجَِ َذِلَك اْلَعاِم، وملَْ َيْذُكْرُه َشاِعٌر، وملَْ ُيْسِلْم َفَكْيَف ملَْ تَ ْعِرْف ِبَذِلَك اْلَعامَّ

 ِعْنَدُه َكاِفٌر، وملَْ ػَلَْتجُّ بِِو ُمْسِلٌم َعَلى ُمْلِحٍد؟

: فَ َهْبُو ملَْ يشهْد ِقرَاَءَة النَّيبّْ َصلَّى اللَُّو َعَليْ  َسلََّم هِبَِما، ِو وَ قَاَل: مُثَّ َجَحَد ِمْن ِكَتاِب اللَِّو تَ َعاىَل ُسوَرتَ ُْتِ

ِظُموا َنْظَمُو، َوأَْن فَ َهالَّ اْسَتَدلَّ ِبَعِجيِب تَْألِيِفِهَما، َوأَن َُّهَما َعَلى َنْظِم َسائِِر اْلُقْرآِن اْلُمْعِجِز لِْلبُ َلَغاِء َأْن يَ نْ 

 .ػُلِْسُنوا ِمْثَل تَْألِيِفوِ 

َماَت، َكأَنَُّو ملَْ ُيَصلّْ َمَع النَّيبَّ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم، َأْو   قَاَل النظام: َوَما زَاَل يطبّْق يف الرُُّكوِع ِإىَل َأنْ 

 .َكاَن َغائًِبا

ا اْخَتاَر اْلُمْسِلُموَن ِقرَاَءَتُو أِلَن ََّها آِخُر اْلَعْرضِ  - ْتِم، َلمَّ َبِح الشَّ  .َوَشَتَم َزْيَد ْبَن ثَاِبٍت بِأَق ْ
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ان َ  - َم، َفَكاَن َأوََّل َمْن َوَعاَب ُعْثَماَن ْبَن َعفَّ َرِضَي اللَُّو َعْنُو، ِحَُت بَ َلَغُو أَنو صلى ب  "مٌت" أَْربَ ًعا، مُثَّ تَ َقدَّ

، َوَقْد َعِمَل بِاْلُفْرَقِة يف أُُموٍر َكِثَتٍَة، ومل يزل :َصلَّى أَْربَ ًعا َفِقيَل َلُو يف َذِلك، فَ َقالَ  اخلِْاَلُف َشرّّ َواْلُفْرَقُة َشرّّ

 .وُل يف ُعْثَماَن اْلَقْوَل اْلَقِبيَح، ُمْنُذ اْخَتاَر ِقرَاَءَة َزْيدٍ يَ قُ 

، ذََكَر َذِلَك ُسَلْيمَ  َلَة اجلِْنّْ ، لَي ْ ، فَ َقاَل: َىُؤاَلِء َأْشَبُو َمْن رَأَْيُت بِاجلِْنّْ ْيِميُّ َعْن َورََأى قَ ْوًما ِمَن الزُّطّْ اُن الت َّ

ْهِديّْ َعِن   .اْبن َمْسُعودَأِب ُعْثَماَن الن َّ

ْعيبّْ  - َعْن َعْلَقَمَة َقاَل: قُ ْلُت اِلْبِن َمْسُعوٍد: ُكْنَت َمَع النَّيبّْ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوآلِِو  1َوذكر َداُود َعِن الشَّ

؟ فَ َقاَل: َما َشِهَدَىا منا أحد َلَة اجلِْنّْ  .سلم لَي ْ

ُعوُه قَاذَلَاَوذكر ُحَذيْ َفَة ْبَن اْلَيَماِن فَ َقاَل: َجَعَل ػلَْ  -  .ِلُف لُِعْثَماَن َعَلى َأْشَياَء بِاللَِّو تَ َعاىَل َما قَاذَلَا، َوَقْد مسَِ

ْبُن ِكَداٍم   َفِقيَل َلُو يف َذِلَك فَ َقاَل: ِإينّْ َأْشًَتِي ِديٍِت بَ ْعَضُو بِبَ ْعٍض، سَلَاَفَة َأْن َيْذَىَب ُكلَُّو، َرَواُه ِمْسَعرُ 

َرةَ  َعْن َعْبِد اْلَمِلكِ   .ْبِن َمْيَسَرَة، َعِن الن َّزَّاِل ْبِن َسب ْ

 .فَ َقاَل النَّظَّاُم: َأْكَذبَُو ُعَمُر، َوُعْثَماُن، َوَعِليّّ َوَعاِئَشُة رِْضَواُن اللَِّو َعَلْيِهمْ :َوطََعَن بَِأِب ُىَريْ َرةَ  -

َة، َفَمَشْت يف ُخفٍّ َواِحٍد َوقَاَلْت: أَلَُخالَِفنَّ أَبَا َوَرَوى َحِديثًا يف اْلَمْشِي يف اخْلُفّْ اْلَواِحِد، فَ بَ َلَغ َعاِئشَ 

 .ُىَريْ َرة

َا رَ  َها: ُرٔتَّ اَلَة، فَ َقاَلْت َعاِئَشُة َرِضَي اللَُّو َعن ْ أَْيُت َرُسوَل وروى َأنَّ اْلَكْلَب َواْلَمْرأََة َواحلَِْماَر، تَ ْقَطُع الصَّ

َلةِ اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم  َنُو َوبَ ُْتَ اْلِقب ْ رِيِر ُمْعًَتَِضٌة بَ ي ْ رِيِر، َوأَنَا َعَلى السَّ  .ُيَصلّْي َوْسَط السَّ
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أَ، فَ َبَدأَ .قَاَل النَّظَّاُم: َوبَ َلَغ َعِليِّا َأنَّ أَبَا ُىَريْ َرَة يَ ْبَتِدُئ ٔتََياِمِنِو يف اْلُوُضوِء، َويف اللَّْباسِ  َفَدَعا ٔتَاٍء فَ تَ َوضَّ

َثٍِت َخِليِلي، َوقَاَل َخِليِلي، َورَأَْيُت َخِليِلي.َياِسرِِه، َوقَاَل: أَلَُخالَِفنَّ أَبَا ُىَريْ َرةَ ٔتَِ   .وََكاَن ِمْن قَ ْولِِو َحدَّ

: َمىَت َكاَن النَّيبُّ َخِليَلَك، يَا أَبَا ُىَريْ َرَة؟  فَ َقاَل َلُو َعِليّّ

َفَأْرَسَل َمْرَواُن يف َذِلَك ِإىَل َعاِئَشَة َوَحْفَصَة، َيْسَأذُلَُما، ."َفاَل ِصَياَم لَوُ  قَاَل: َوَقْد َرَوى "َمْن َأْصَبَح ُجنًُبا،

فَ َقاَل لِلرَُّسوِل: اْذَىْب ِإىَل .فَ َقالََتا: َكاَن النَّيبُّ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم ُيْصِبُح ُجنًُبا ِمْن َغَْتِ اْحِتاَلٍم، مُثَّ َيُصومُ 

َثٍِت ِبَذِلَك اْلَفْضُل ْبُن اْلَعبَّاسِ .َريْ َرَة، َحىتَّ تُ ْعِلَموُ َأِب ىُ  َا َحدَّ  .فَ َقاَل أَبُو ُىَريْ َرَة: ِإظلَّ

َع احلَِْديَث ِمْن َرُسوِل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم،  .(26)"وملَْ َيْسَمْعوُ  فَاْسَتْشَهَد َميًّْتا، َوَأْوَىَم النَّاَس أَنَُّو مسَِ

َىَذا قَ ْولو يف جلَِّة َأْصَحاِب َرُسوِل ":ابن قتيبة بعد عرضه لطعون النظام في الصحابة قَاَل أَبُو ُمَحمَّد  

ُهْم َكأَنَُّو ملَْ َيْسَمْع ِبَقْوِل اللَِّو َعزَّ َوَجلَّ يف ِكَتابِ   :ِو اْلَكرميِ اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم َوَرِضَي َعن ْ

ٌد َرُسوُل اللَِّو َوالَِّذيَن َمَعوُ ] ورَة [زُلَمَّ َلَقْد َرِضَي اللَُّو َعِن اْلُمْؤِمِنَُت ِإْذ ]وملَْ َيْسَمْع ِبَقْولِِو تَ َعاىَل: .ِإىَل آخر السُّ

ِكيَنَة َعَلْيِهمْ  َجَرِة فَ َعِلَم َما يف قُ ُلوهِبِْم َفأَنْ َزَل السَّ ا، اَل سَلْرََج   َوَلوْ .[يُ َباِيُعوَنَك َٖتَْت الشَّ َكاَن َما ذََكَرُىْم ِبِو َحقِّ

ْعرَاضِ   َعْنُو، ِإْذ َكاَن قَِلياًل ِمْنُو َواَل ُعْذَر ِفيِو، َواَل تَْأِويَل َلُو، ِإالَّ َما َذَىَب إِلَْيِو، َلَكاَن َحِقيًقا بِتَ ْرِك ذِْكرِِه َواإْلِ

 َمَناِقِبِهْم، َوُصْحَبِتِهْم لَِرُسوِل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم َوَبْذذِلِْم َيِسَتًا َمْغُمورًا يف َجْنِب زَلَاِسِنِهْم، وََكِثَتِ 

 .(27)"ُمَهَجُهْم َوأَْمَواذَلُْم، يف َذاِت اللَِّو تَ َعاىَل 

                                                           

 .23-20( تأويل سلتلف  احلديث، بتصرف، ص26)
 .23( تأويل سلتلف  احلديث، ص27)
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 المحاضرة الرابعة
 سادسا/ مكانة العقل عند المعتزلة:

أوذلا: داللة العقل، ألن بو ؽليز بُت احلسن أّن "، ذكر القاضي عبد الجبارفي فصل بيان األدلة
ة واإلمجاع، ورٔتا تعجب من ىذا الًتتيب بو يعرف أن الكتاب حجة، وكذلك السنّ  والقبيح، وألنّ 

ع فقط، أو يظن أن العقل إذا كان يدل على أمور ا بعضهم، فيظن أن األدلة ىي الكتاب والسنة واإلمج
اىل مل ؼلاطب إال أىل العقل؛ وألن بو يعرف أن الكتاب فهو مؤخر، وليس األمر كذلك؛ألن اهلل تع

ن الكتاب ىو األصل، من أة واإلمجاع، فهو األصل يف ىذا الباب، وإن كنا نقول: حجة، وكذلك السنّ 
حيث أن فيو التنبيو على ما يف العقول، كما أن فيو األدلة على األحكام، وبالعقل ؽليز بُت أحكام 

لُت، ولواله دلا عرفنا من يؤاخذ ٔتا يًتكو أو ٔتا يأتيو، ومن ػلسد ومن يذم، األفعال، وبُت أحكام الفاع
إذلا منفردا باالذلية، وعرفناه حكيما يعلم يف   وبذلك تزول ادلؤاخذة عمن ال عقل لو. ومىت عرفنا بالعقل

أن قول الرسول  كتابو أنو داللة، ومىت عرفناه مرسال للرسول وشليزا لو باألعالم ادلعجزة من الكاذبُت، علما
حجة، وإذا قال صلى اهلل عليو وسلم:"ال ٕتتمع أميت على خطأ، وعليكم باجلماعة، علمنا أن اإلمجاع 

 .(28)"حجة

 / حجية السنة عند المعتزلة:بعاسا
أن من  آثار القدح يف الصحابة رضي اهلل عنهم، الطعن يف عدالتهم، يفهم من البند السابق، 

فيها؛ فإذا كان ىؤالء وغَتىم مدار الرواية اليت ٖتمل لنا العقائد والتشريع،  وبالتايل رد روايتهموالطعن

واألخالق والقيم، فتحصيل القدح يف حاذلم، القدح يف أحاديثهم، وىذا ما درج عليو ادلعتزلة، وذلذا صلد 

 عددا منهم يتكلم يف بعض الصحابة مستشهدا ببعض الروايات ذلم.
                                                           

 .139( فضل االعتزال، وطبقات ادلعتزلة ومباينتهم لسائر ادلخالفُت، ص28)
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ادلعتزلة قدؽلا اإلمام الشافعي يف كتابو "األم" ، وابن قتيبة يف كتابو وأثار مسألة حجية السنة عند 

"تأويل سلتلف احلديث"، وأعاد عرضها حديثا محاعة من العلماء، منهم: اخلضري يف كتابو "تاريخ 

التشريع اإلسالمي"، ومصطفى السباعي يف كتابو "السنة ومكانتها من التشريع اإلسالمي"، وزلمد 

يف كتابو "تاريخ تدوين السنة"، وأبو لبابة حسُت يف كتابو "موقف ادلعتزلة من السنة مصطفى األعظمي 

 النبوية"، وغَتىم.

، وعرض فيو َكايَِة قَ ْوِل الطَّائَِفِة الَّيِت َردَّْت اأْلَْخَباَر ُكلََّهاحلِ فاإلمام الشافعي يف كتابو األم خصص بابا 

ونقل ىذه ادلناظرة سلتصرة   ،(29)د قول اخلصم وإضعافوفصل فيها احلجج والرباىُت، ور مناظرة مطولة 

من ىي مل يبُت –َرمِحَُو اهلُل  -الشافعي مث أبدى مجلة من ادلالحظات، ذكر منها أن ، مصطفى السباعي

ىذه الطائفة اليت َردَّْت األخبار كلها، وال من ىو الشخص الذي ناظره يف ذلك، وقد استظهر الشيخ 

ومََلْ »أنو يعٍت بذلك ادلعتزلة حيث قال يف كتابو " تاريخ التشريع اإلسالمي ":  -اهلُل َرمِحَُو  -اخلضري 

اِفِعيُّ َشْخِصيََّة َمْن َكاَن يَ َرَى َىَذا الرَّْأَي َواَل أَبَانَُو لََنا التَّارِيُخ، ِإالَّ َأنَّ ال اِفِعيَّ يف ُمَناظََرتِِو يُْظِهِر لََنا الشَّ شَّ

ْذَىِب )َمْن يَ ُردُّ اأَلْخَباَر  أَلْصَحاِب الرَّأْ 
َ

ِة( َقْد َصرََّح بَِأنَّ َصاِحَب َىَذا ادل ِي اآلِت )الِذيَن يَ ُردُّْوَن َخبَ َر اخلَاصَّ

َها نَ بَ َعْت  ْعَتزَِلِة، فَ َقْد  َمَذاِىبُ ُكلََّها( َمْنُسوٌب ِإىَل الَبْصَرِة، وََكاَنْت الَبْصَرُة َمرَْكزًا حلَِرََكٍة َعَمِليٍَّة َكاَلِميٍَّة، َوِمن ْ
ُ

ادل

ُهم(َنَشَأ هِبَا ِكَبارُُىْم وَُكتَّابُ ُهْم، وََكانُوا َمْعُروِفُْتَ ٔتَُخاَصَمِتِهْم أَلْىِل احَلِديِث، فَ َلَعلَّ َصاِحبَ َهَذا  َوَقد  ،الَقْوِل ِمن ْ

ْوُسْوِم ب  "
َ

ٍد َعْبُد اهلِل ْبن  تَأَيََّد ِعْنِدي َىَذا الظَّنُّ ٔتَا رَأَيْ ُتُو يف الِكَتاِب ادل تَْأِوْيِل سُلْتَ َلِف احَلِديِث " أَلِب زُلَمَّ

                                                           

 .292-7/287( األم، باب مجاع العلم، 29)
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ْفِتَُت ، ُمْسِلٍم ْبِن قُ تَ ْيَبةَ 
ُ

نَِّة َوَتطَاَوذَلُْم َعَلى الصََّحابَِة وَِكَباِر ادل ْعَتزِلَِة ِمَن السُّ
ُ

فَ َقْد ذََكَر ِفيِو َمْوِقَف ُشُيوِخ ادل

ُهمْ   .(30)ِمن ْ

من ذلك أن « اخلضري»واستنتج األخضري فيما ذىب إليو، وذلك يف قولو: "وأيد السباعي الشيخ 

َتَكلِّْمَُت كان 
ُ

َتَكلِّْمَُت على َأْىِل الُسنَِّة، وأكثر ادل
ُ

غارة شعواء ُشنَّْت يف عصر الشافعي أو قبلو بقليل من ادل

ِد أن يكون الذي ناظر الشافعي من ىؤالء ؤَكَّ
ُ

« اخلضري»ظهره الشيخ وىذا الذي است. بالبصرة، فمن ادل

 .(31)"قوي يف النظر

 وخلص السباعي جواب اإلمام الشافعي خلصمو، يف أمور مخسة:

أن اهلل أوجب علينا اتباع رسولو، وىذا عام دلن كان يف زمنو وكل من يأِت بعده. وال سبيل إىل ذلك  .1

األخبار وقبوذلا، ألن ما ال يتم دلن مل يشاىد الرسول إال عن طريق األخبار فيكون اهلل قد أمرنا باتباع 

 .الواجب إال بو فهو واجب

أنو ال بد من قبول األخبار دلعرفة أحكام القرآن نفسو، فإن الناسخ فيو وادلنسوخ ال يعرفان إال  .2

 .بالرجوع إىل الُسنَّةِ 

دلعرفتها إال أن ىنالك أحكاماً متفقاً عليها من اجلميع حىت الذين يَ ُردُّوَن األخبار، ومل يكن من سبيل  .3

 .عن طريق األخبار

                                                           

 عن تاريخ التشريع اإلسالمي، للشيخ األخضري.. نقال 144( السنة ومكانتها يف التشريع اإلسالمي، ص30)
 . 144( السنة ومكانتها يف التشريع اإلسالمي، ص31)
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، كما يف الشهادة على القتل وادلال باثنُت، مع أن حرمة   .4 أن الشرع قد جاء بتخصيص القطعي ِبَظٍتٍّّْ

 .ادلال والدم مقطوع هبما. وقد قبلت فيهما شهادة االثنُت وىي ظنية بال جدال

بعد التثبت  -االحتمال  أن االخبار وإن كان فيها احتمال اخلطأ والوىم والكذب، ولكن ىذا .5

ِثَُت  َحدّْ
ُ

أصبح أقل من االحتمال  -والتأكد من عدالة الراوي، ومقابلة روايتو بروايات أقرانو من ادل

الوارد يف الشهادات. خصوصًا إذا عضد الراوية نص من كتاب أو ُسنٌَّة، فإن االحتمال يكاد يكون 

 .معدوماً 

مل يَ تَ َعرَّْض يف اجلواب لقول اخلصم: إن اهلل أنزل الكتاب تبياناً  -َرمِحَُو اهللُ  -أن الشافعي  -َخاِمساً 

لكل شيء، إال أن يكون نص القرآن على اتباع الرسول متضمنًا إقراره وتشريعو لكل ما جاء عن 

 .(32)"الرسول

  

                                                           

 . 147( السنة ومكانتها يف التشريع اإلسالمي، ص32)
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وخالف الشيخ زلمد مصطفى األعظمي السباعي فيما ذىب إليو؛ حيث اعترب أن اضطراب النقول 

 لة، ال يفيد إنكارىم حلجية السنة، بل يفيد عكس ذلك.عن ادلعتز 

 خلياط، وأِب احلسن البصري ادلعتزيل.ألِب احلسُت اوأيد األعظمي قولو بنصُت 

وكان يزعم أن خرب : "عن اخلياط يف رده عن ابن الراوندي، وذلك يف قول ابن الراونديحيث نقل 

صلى اهلل عليو وسلم يف إغلاب احلجة إذا كان سلربه الواحد الكافر يوجب العلم، وأنو ٔتنزلة خرب النيب 

، عقب عليو أبو احلسُت اخلياط بقولو: "وىذا أيضا كذب على إبراىيم: ليس يعدل "جسما زلسوسا

 .(33) "خرب اهلل وخرب رسولو عند إبراىيم خرب أحد

ي العلم"، د"  يف باب يف أن خرب الواحد ال يقتضونقل عن أِب احلسُت البصري يف كتابو "ادلعتم

قولو: "قال أكثر الناس: إنو ال يقتضي العلم، وقال آخرون يقتضيو، واختلف ىؤالء فلم يشًتط قوم 

من أىل الظاىر اقًتان قرينتو باخلرب، وشرط أبو إسحاق النظام يف اقتضاء اخلرب العلم اقًتان قرائن بو، 

، ونسمع يف داره الواعية، ونرى وقيل أنو شرط ذلك يف التواتر أيضا، ومثل ذلك بأن طلرب ٔتوت زيد

 .(34) "جنازة على بابو، مع علمنا بأنو ليس يف داره مريض سواه...

مث قال بعد ذلك: "ىذه النقول تعطينا فكرة واضحة عن مذىب ادلعتزلة بأهنم كانوا يأخذون 

باألحاديث النبوية، وما نقل عن النظام فهو مضطرب، وإن ثبت عنو رد السنة فيكون مذىبو، وىو 
                                                           

. نقال عن كتاب "االنتصار و الرد عن ابن الراوندي ادللحد ما قصد 1/24( ينظر: دراسات يف احلديث النبوي وتاريخ تدوينو، 33)
 .60الكذب على ادلسلمُت والطعن عليهم، ص  بو من

 . نقال عن ادلعتمد ألِب احلسُت البصري.1/24( ينظر: دراسات يف احلديث النبوي وتاريخ تدوينو، 34)
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حاديث يف ىذا ال ؽلثل مجهور ادلعتزلة، وكم من احملدثُت رموا بالقدر، فإذا كان ىؤالء ال يأخذون باأل

 يتعبون أنفسهم ويفنون ىأعمارىم يف شيء ال قيمة لو عندىم.النبوية فلم كانوا 

أن ادلعتزلة كانوا مع مجهور األمة يف األخذ باألحاديث  –بعد ىذه الشواىد  –والذي ظليل إليو 

لكنو مل يكن  ،النبوية، ورٔتا طعنوا يف صحة بعض األحاديث عندما وجدوىا تقف يف سبيل نظرياهتم

 .(35)من مذىبهم رد األحاديث مجلة

  

                                                           

 .25 – 1/24( دراسات يف احلديث النبوي وتاريخ تدوينو، 35)



 

24 | P a g e  
 

 المحاضرة الخامسة
 :موقفهم من الحديث  المتواتر/ بعاسا

ة من طَرِيق االخبار ِفيَما :"أقَ ْولوفضائح أبي الهذيل محمد بن الهذيل ذكر البغدادي يف  ن احْلجَّ
اَلم َوِفيَما سواَىا اَل تثبت بِأََقّل من عْشرين نفسا فيهم  ،َغاَب َعن احلَْواس من آيَات االنبياء َعَلْيِهم السَّ

َواتُر الَّذين اَل  .َواِحد من اىل اجْلنَّة اَْو َأكثر ة وان بلُغوا عدد الت َّ ومل يُوجب بأخبار اْلَكَفَرة والفسقة حجَّ
 .اذا مل يكن فيهم َواِحد من أىل اجْلنَّة ،ؽُلكن تواطؤىم على اْلَكِذب

َومن َفوق االربعة اىل اْلعْشرين قد َيصح ُوُقوع اْلعلم  ، يُوجب حكماَوزعم َأن خرب َما دون االربعة اَل 
َوخرب اْلعْشرين اذا َكاَن فيهم َواِحد مناىل اجْلنَّة غلب ُوُقوع اْلعلم ِمْنُو اَل  ،ٓتربىم َوقد اَل يَقع اْلعلم ٓتربىم

ة بقول اهلل تَ َعاىَل  ،زَلالة  [.ِمْنُكم عشُرون َصاِبُروَن يغلبوا ِمائَ تَ ُْتِ ِإن يكن :]َواْستدلَّ على ان اْلعْشرين حجَّ
ة :َوقَالَ  ة ُموجَبة  ،مل يبح ذَلُم ِقَتاذلْم اال وىم َعَلْيِهم حجَّ َوَىَذا يُوجب َعَلْيِو ان يكون خرب اْلَواِحد حجَّ

از ِقَتالو ذَلُم َدلِيال على  أِلَن اْلَواِحد ىف َذِلك اْلَوْقت َكاَن َلُو قتال اْلعْشَرة من اْلُمْشركُت فَيكون َجوَ ؛لْلعلم

ة َعَلْيِهم  .(36)"َكونو حجَّ
رَب اذا َكاَن فيهم َواِحد من :"قَاَل عبد القاىر ة من ِجَهة اخلَْ َما أَرَاَد ابو اذْلُذْيل بِاْعِتَبارِِه عْشرين ىف احْلجَّ

ْرِعيَّة َعن  النو أَرَاَد بقولو يَ ْنَبِغي ان يكون  ؛فوائدىاأىل اجْلنَّة ِإالَّ تَ ْعِطيل االخبار اْلَوارَِدة ىف االحكام الشَّ
 ؛فيهم َواِحد من أىل اجْلنَّة َواِحد يكون على بدعتو ىف االعتزال َواْلقدر وىف فَناء مقدورات اهلل عز َوجل

ة ومل يقل قبل َأىب اذْلُذْيل أحد على ِبدعَ  ،َواَل من أىل اجْلنَّة ،اَلن من مل يقل بذلك اَل يكون ِعْنده ُمؤمنا

 .(37)"َأىب اذْلُذْيل َحىتَّ تكون رَِوايَتو ىف مجَلة اْلعْشرين على َشرطو

                                                           

 .110- 109( الفرق بُت الفرق، ص36)
 .110( الفرق بُت الفرق، ص37)
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رَب َعن احْلْصر:"قَ ْولوكما صلد من فضائح النظام  رَب اْلُمتَ َواتر َمَع ُخُروج ناقليو ِعْند سامع اخلَْ  ،بَِأن اخلَْ
َىَذا َمَع قَ ْولو بَِأن من َأْخَبار اآْلَحاد  .غلوز ان يَقع كذب ،َوَمَع اْخِتاَلف علم الناقلُت َواْخِتاَلف دواعيهم

 .(38)"َما يُوجب اْلعلم الضرورى
 :اآلحادموقفهم من الحديث / بعاسا

 منهم ، (39)"خالف ادلعتزلة ما ذىب إليو مجهور العلماء ادلسلمُت، وردوا خرب الواحد مشًتطُت التعدد

َحىتَّ يرويِو اثْ َنان َعن اثْ نَ ُْتِ ِإىَل النَّيب صلى اهلل َعَلْيِو  الذي ذىب إىل عدم جواز العمل بو و َعلّي اجلبائيأُ 

 .(40)َوسلم
ناثنينعناثنينفىاخلربكالشهادة،وعنداآلخرينأربععنأربعفىكلخرٍب،وىوشرطاجلُبَّائىوبعضالقدريةالعددفالبدعندعل

رواليفيدمعنىفىبابالنقل  .(41)"ذاشلايتعذَّ
/ 2)"ادلعتمدفىأصواللفقوفي "احلسينمحمدبنعلىالطيبادلعتزلىأبو ونقل 

 : ،عنأبىعلىاجلبائىأهنإذاروىالعدالطلرباًوجبالعملبو،وإنرواىواحدفقطلميجزالعملبهإالبأحدشروط،منها(138

 ،انضافإلىخربهخربآخر أنيعضدىظاىر  -

 أوعملبعضالصحابة،أوانتشارىبينهم، -

 أوموافقةمارواىالراوىلظاىرآية، -

                                                           

 .129 - 128بُت الفرق، ص( الفرق 38)
 .92( موقف ادلعتزلة من السنة النبوية، ص39)
 .312ص128( التبصرة يف أصول الفقو، الشَتازي، ص40)
 .135( ينظر إرشاد الفحول، الشوكاين، ص41)
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وحكىعنهأهنلميقبلفىالزناإالخربأربعة،كالشهادةعليو،وأجيبعنذلككلهبالتمسكبكتبالرسولَصلَّىاللُهَعَلْيِهَوَسلَّ 
َمورسلو،فإهنَصلَّىاللُهَعَلْيِهَوَسلََّمكاناليتكلفجمعرسولينإلىكلصوب،بلكانيبعثهموػُلَّملهمنقاللشريعةعلىمات

 .(42)"قتضيهاألحوال،مفردينومقًتنُت

َنٍة تَ ْنَضمُّ إِلَْيِو، اجلَُْويِْنيُِّفي "َشرِْح الرَّْساَلِة" َعْن ِىَشاٍم َوالنَّظَّاِم أَنَُّو اَل يُ ْقَبُل َخبَ ُر اْلَواِحِد ِإالَّ بَ ْعَد َقرِيَوَحَكى 

 .(43)َوُىَو ِعْلُم الضَُّروَرِة، بَِأْن ؼَلُْلَق اللَُّو يف قَ ْلِبِو َضُروَرَة الصّْْدقِ 
: فىالربىانقال و 

ومنادعىأصلملةاألخبارالتىاستدلبهاأصحابرسوالللهَصلَّىاللُهَعَلْيِهَوَسلََّمفىأحكامالوقائعرواىاأعدادفقدباىتوعاند"
 .،وخالفماادلعلومالضرورىبخالفو

 -رمحهاهلل -وقدعلل

 .(44)"رداجلمهوراشًتاطالعددأهنذايؤدىإلىردمعظماألحاديثإذاتطاولتالعصور،وتناسختاألزمانوالدىور
 

  

                                                           

 (138/ 2"ادلعتمد ىف أصول الفقو" )، نقال عن (109/ 1إكمال ادلعلم بفوائد مسلم، ػلِت إمساعيل، )( ىامش ٖتقيق كتاب 42)
 .(109 - 108/ 1إكمال ادلعلم بفوائد مسلم )( 43)

 
 608/ 1الربىان ، نقال عن (109/ 1إكمال ادلعلم بفوائد مسلم، ػلِت إمساعيل، )( ىامش ٖتقيق كتاب 44)
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 بعض حجج المعتزلة في رد خبر الواحد:

الذي توقف فيه النبي صلى اهلل عليه وسلم حتى شهد له جماعة من  حديث ذي اليدين: أوال: 
 كبا الصحابة رضي اهلل عنهم:

 الصالة اليدينأقصرت ذو لو فقال اثنتُت من انصرف وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسول أن ىريرة أِب عن
 عليو اهلل صلى اهلل رسول فقام ،نعم :الناس فقال ؟ليدينا ذو أصدق :فقال ؟نسيت أم اهلل رسول يا

 فسجد كرب  مث رفع مث ،أطول أو سجوده مثل سجد مث ،كرب  مث ،سلم مث ،أخريُت ركعتُت فصلى وسلم

 .(45)"رفع مث سجوده مثل
ألنو أخرب  ؛إظلا توقف فيو للريبةالظاىرة -صلى اهلل عليو وسلم  -النيب  وأجاب احلافظ ابن حجر بأن

رضي اهلل عنهم،  -وكان مثة مجاعة من أكابر الصحابة  ،عن فعل نفسو -صلى اهلل عليو وسلم  -النيب 
ومل يذكره أحد منهم سواه، فكان موجب التوقف قويا. وقد قبل خرب غَته على انفراده عند انتفاء الريبة 

 .(46)"يف مجلة من الوقائع
خبر المغيرة بن شعبة في ميراث الجدة، حتى تابعه  توقف أبي بكر رضي اهلل عنه فيثانيا: 

 محمد مسلمة:
فأراد أن يتثبت فيو،  ؛أبا بكر الصديق رضي اهلل عنو إظلا توقف فيو، ألنو أمر مشهور واجلواب: أن

وقد قبل أبو بكر رضي تعاىل اهلل عنو حديث عائشة رضي اهلل عنها وحدىا يف القدر الذي كفنفيو 
 .إىل غَت ذلك من األخبار -صلى اهلل عليو وسلم  -رسول اهلل 
 : قصة عمر حين توقف في خبر أبي موسى في االستئذان حتى تابعه أبو سعيد الخدريثالثا: 

                                                           

، )م( 7250، كتاب اآلحاد رقم 1229رقم  5، باب 1228رقم  4القصة يف )خ( كتاب السهو باب  ( أخرجو البخاري، 45)
  ،98، 97 مساجد حديث

 .1/254النكت على مقدمة ابن الصالح، ( 46)

http://library.islamweb.net/NewLibrary/showalam.php?ids=3
http://library.islamweb.net/NewLibrary/showalam.php?ids=3
http://library.islamweb.net/NewLibrary/display_book.php?bk_no=52&ID=3992&idfrom=13254&idto=13295&bookid=52&startno=4#docu
http://library.islamweb.net/NewLibrary/display_book.php?bk_no=52&ID=3992&idfrom=13254&idto=13295&bookid=52&startno=4#docu
http://library.islamweb.net/NewLibrary/display_book.php?bk_no=52&ID=3992&idfrom=13254&idto=13295&bookid=52&startno=4#docu
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 -رضي اهلل عنو  -بذلك احلديث عقب إنكاره عليو رجوعو، فأراد عمر فإن أبا موسى أخربه 
 عمر أحاديث كثَتة مل يروىا سوى واحد، منها:وقد قبل  .االستثبات يف خربه ذلذه القرينة

صلى اهلل عليو  -رضي اهلل عنو حديث عبد الرمحن بن عوف  رضي اهلل عنو وحده يف أن النيب  قبولو -
 .أخذ اجلزية من رلوس ىجر - وسلم

 .رضي اهلل عنو يف النهي عن الفرار من الطاعون، وعن دخول البلدة اليت وقع هبا وحديثو وحده -

 .وحديث الضحاك بن سفيان يف توريث امرأة أشيم من دية زوجها -
 ولعلماء احلديث فصول وتبويبات بينوا فيها موقفهم من خرب الواحد ؼلالف ادلعتزلة ومن وافقهم:

جاء يف إجازة خرب  البخاري عقد يف جامعو الصحيح بابا ذلذا الغرض ترجم لو بقولو: باب ماف 
 ".الواحد الصدوق

   ".التثبت يف خرب الواحد دلا غلوز عليو من السهو وغَتهويقول ابن بطال:"

 


