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 ثامنةالالمحاضرة 
 المدرسة العقلية القديمة وموقفكا من السٌّنَّة النَّبوية )المعتزلة نموذًجا(

 *** أوًلا: العالقة بين الشرع والعقل في الدين اإلسالمي ***

 :أوًًل: ماهية العقل 

: "الوصؼ الذي يفارؽ فقاؿ، ىػ(٘ٓ٘أبو حامد الغزالي )تاإلماـ عّرفو  ،قائمة بنفس اإلنسان التي تعقلوغريزة العقل صفة 
ابف تيمية اإلماـ عّرفو و  ،اإلنساف بو سائر البيائـ، وىو الذي استعد بو لقبوؿ العمـو النظرية، وتدبير الصناعات الخفية الفكرية"

 . "ىو عمـ، أو عمؿ بالعمـ، وغريزة تقتضي ذلؾ" (، فقاؿ:ىػٕٛٚ)

الخير مف الشر، ولكف العاقؿ الذي يعرؼ الخير  ؼُ عرِ الذي يَ  " ليس :-هـ( ٜٛٔ)ت عيينة كما قال سفيان بن  -العاقل و 
 :، وقاؿ [َٓٔلْو ُكنَّا َنْسَمُع َأْو َنْعِقُؿ َما ُكنَّا ِفي َأْصَحاِب السَِّعيِر{ ]الممؾ:  } :فيتبعو، ويعرؼ الشر فيجتنبو"، وليذا قاؿ أىؿ النار

ـْ ُقمُ أَ } ـْ َيِسيُروا ِفي اْْلَْرِض َفَتُكوَف َلُي ُقُموُب الَِّتي ِفي وٌب َيْعِقُموَف ِبَيا َأْو آَذاٌف َيْسَمُعوَف ِبَيا َفِإنََّيا ََل َتْعَمى اْْلَْبَصاُر َوَلِكْف َتْعَمى الْ َفَم
ُدورِ   ."ها محل العقل، كما أن اآلذان محل السمعوأسند التعقل إلى القلىب ألن  قال اإلمام الشىكاني: ". [ٙٗ{ ]الحج: الصُّ

نَّ و هذا؛    العقل من البدن خالف ممخصه في ثالثة أقوال: محلي فا 

العقؿ يوجد في الدماغ: وىو قوؿ اإلماـ أبي حنيفة وأصحابو ورواية عف اإلماـ أحمد، وقوؿ جميع الفالسفة وعامة  أفَّ اْلوؿ: 
  .وىو اْلمر الشائع عند عمـو الناساْلطباء، 

  .راسات العممية الحديثة والمتأخرة، ومالت إليو بعض الدالمسمميف عمماء: وىو قوؿ جميور العقؿ يوجد في القمب والثاني: أفَّ 

ا، وىو قوؿ طائفة ىذا القمب العاقؿ موجود في الجسد وفي الروح أيضً  العقؿ في القمب، ولو تعمؽ بالدماغ، وأفَّ  والثالث: أفَّ 
 .-واهلل أعمـ -رب لمصواباْلق خير ىوواْل ...قوؿ أدلتويمية، ولكؿ مف أصحاب أحمد، وقوؿ اإلماـ ابف ت

 وموقف أرباب المذاهب منه:ومجاله ثانًيا: وظيفة العقل ، 

وبه يكمل العمم العقل شرط في معرفة العموم، وكمال وصالح األعمال، ": وظيفة العقؿ، فقاؿ ابف تيمية بّيف شيخ اإلسالـ
فإن اتصل به نور اإليمان  ة قوة البصر التي في العين بذلك، لكنه غريزة في النفس، وقو  فياا، بمنزلوالعمل، ولكنه ليس مستقاًل 

ن انفرد بنفسه، لم يبصر األمور التي يعجز وحد  عن إدر    ."كاااوالقرآن، كان كنور العين إذا اتصل به نور الشمس والنار. وا 

وض فياا، وًل يخرج ا الغيبيات التي ًل تقع تحت مداركه فال مجال لمعقل أن يخا مجال العقل فكل ما هو محسوس، أمّ وأمّ 
 .عما دلت عميه النصوص الشرعية في شأناا

 :لعقلأرباب المذاهب في موقفام من اوتباين  وقد اختمف

يَماَف َواْلُقْرآَف َتاِبَعْيِف َلُو. َوا أهل الكالم:ف ـْ َوُيْفِرُدوَنُو َوَيْجَعُموَف اإْلِ ـْ ِىَي اْْلُُصوُؿ ْلَمْعُقوََل َيْجَعُموَف اْلَعْقَؿ َوْحَدُه َأْصَؿ ِعْمِمِي ُت ِعْنَدُى
يَماِف َواْلُقْرآِف. ِليَُّة اْلُمْسَتْغِنَيُة ِبَنْفِسَيا َعْف اإْلِ  اْلُكمِّيَُّة اْْلَوَّ

وجردوا كتاب اهلل وسنة رسولو  ،والباطؿ ما رفضتو ،عقوليـعندىـ ما جاءت بو  ، فأصبح الحؽعظموا العقوؿ وقدسوىاوىؤَلء 
 جعموا العقؿ والشرع ضديف.بؿ  ،عف الدَلئؿ العقمية
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َفِة: ِفيَعةَ  َواْلَمَقاَماتِ  اْلَعاِلَيةَ  اْْلَْحَواؿَ  َأفَّ  َوَيَرْوفَ  َوَيِعيُبوَنوُ  اْلَعْقؿَ  َيُذمُّوفَ فيـ  وأما اْلُمَتَصوِّ وفَ  َعَدِموِ  َمعَ  إَلَّ  َتْحُصؿُ  ََل  الرَّ  ِمفْ  َوُيِقرُّ
 . اْلَعْقؿِ  َزَواؿِ  َمعَ  إَلَّ  َتُكوفُ  ََل  الَِّتي َواْْلَْحَواؿِ  اْلَمَعاِرؼِ  ِمفْ  َوُأُموًرا َواْلَوَلوَ  َواْلُجُنوفَ  السُّْكرَ  َوَيْمَدُحوفَ . ْقؿِ اْلعَ  َصِريحُ  ِبوِ  ُيَكذِّبُ  ِبَما اْْلُُمورِ 

 ِعْندَ  الدََّوابِّ  َشرَّ  ِإفَّ { فقاؿ:ة في اْلرض، يـ شر الخميقووصفيـ بأنّ  ذميـ اهلل  ، وقدىؤَلء ذموا العقوؿ وكبموىا وعطموىاو 
ُـّ  المَّوِ  لذا فإف  .]ٖٕ-ٕٕاْلنفاؿ: [ }ُمْعِرُضوف َوُىـْ  َلَتَولَّْوا َأْسَمَعُيـْ  َوَلوْ  َْلَْسَمَعُيـْ  َخْيراً  ِفيِيـْ  المَّوُ  َعِمـَ  َوَلوْ  ،َيْعِقُموفَ  َل الَِّذيفَ  اْلُبْكـُ  الصُّ

-ٓٔالممؾ: [ السَِّعيِر{ ِْلَْصحابِ  َفُسْحقاً  ِبَذْنِبِيـْ  َفاْعَتَرُفوا ،السَِّعيرِ  َأْصحابِ  ِفي ُكنَّا ما َنْعِقؿُ  وْ أَ  َنْسَمعُ  ُكنَّا َلوْ  َوقاُلوا{: جوابيـ يـو القيامة
ٔٔ[. 

 َيْكُملُ  َوِبهِ  ْعَمالِ اأْلَ  َوَصاَلحِ  َوَكَمالِ  اْلُعُمومِ  َمْعِرَفةِ  ِفي َشْرطٌ  اْلَعْقلُ  َبلْ  َمْذُموٌم، (أهل الكالم والمتصوفة)الطََّرَفْيِن  ِكاَل مذهب و 
 .، كما قال شيخ اإلسالمِبَذِلكَ  ُمْسَتِقالِّ  َلْيَس  َلِكنَّهُ  اْلِعْمُم َواْلَعَمُل؛

 موقف اإلسالم من العقل:ثالثًا : 

 ِفي ِإفَّ } : بيا إلى الحؽ، قاؿ  وأثنى عمى أصحاب العقوؿ السميمة التي أحسف أصحابيا استخداميا فيداىـ اهلل  اإلسالـمدح  -ٔ
 َخْمؽِ  ِفي َوَيَتَفكَُّروفَ  ُجُنوِبِيـْ  َوَعَمى َوُقُعوًدا ِقَياًما المَّوَ  َيْذُكُروفَ  اْْلَْلَباِب، الَِّذيفَ  ِْلُوِلي ََلَياتٍ  َوالنََّيارِ  المَّْيؿِ  َواْخِتاَلؼِ  َواْْلَْرضِ  السََّماَواتِ  َخْمؽِ 

شرع اهلل عقوليـ عارض فيؤَلء لـ ت ؛[ٜٔٔ ،ٜٓٔ: عمراف آؿ{ ] النَّارِ  َعَذابَ  َفِقَنا ُسْبَحاَنؾَ  َباِطاًل  َىَذا َخَمْقتَ  َما َربََّنا َواْْلَْرضِ  السََّماَواتِ 
  بؿ وقفت عند حدودىا التي حدىا اهلل فال إفراط وَل تفريط ،ليا ولـ تنتيؾ حرمة النصوص، ولـ تغفؿ تدبرىا. 

ـُ َعْف َثاَلَثٍة: َعِف النَّاِئـِ َحتَّى َيْسَتْيِقَظ، {:  الرسوؿقاؿ  د ارتفع التكميؼ.مناط التكميؼ فإذا فقفجعمو  ،اىتـ اإلسالـ بالعقؿ -ٕ ُرِفَع اْلَقَم
ِغيِر َحتَّى َيْكَبَر، َوَعِف اْلَمْجُنوِف َحتَّى َيْعِقَؿ، َأْو ُيِفيؽَ    أخرجو ابف ماجو(. ،، )الحديث صحيحو}َوَعِف الصَّ

  الدنيا مبنية عمى المحافظة عمييا.ْلف مصالح الديف و  ،الشارع بحفظيا ورعايتيا أحد الضروريات الخمس التي أمر وجعمو

أىمو لحمؿ الرسالة، واَلنصياع لتكاليؼ اإلسالـ، واَلنقياد ْلوامره، واَلنتياء عف نواىيو، فأحكاـ اإلسالـ كميا معقولة لـ و 
، ونياه عف التقميد والخضوع اْلعمى لمسادة كير والتدبر والتبصرلعقؿ عمى التف العقؿ، ولـ توجو إَل إليو، فحث اإلسالـ اتخاطب إَّل 

ْشدُ  َتَبيَّفَ  َقدْ  الدِّيفِ  ِفي ِإْكَراهَ  ََل }: والكبراء، ووجو الدعوة إليو معزولة عف وسائؿ الضغط والشدة والقصر واإلكراه، قاؿ  {  اْلَغيِّ  ِمفَ  الرُّ
 .[ٕٙ٘: البقرة]

ضمف كتابو  يا عقوؿ أىؿ الكالـ والفمسفة، فاهلل موءاف باْلدلة العقمية التي تقصر عنمم النبوية والسنة الكريـ القرآفو 
مف اْلدلة العقمية والحجج  -...فيما أخبر بو عف نفسو وأسمائو وصفاتو، وأمر المعاد، وثبوت اْلوامر والنواىي، والوعد والوعيد -العزيز

 ِفي ِلمنَّاسِ  َضَرْبنا َوَلَقدْ  } :قاؿ  فينتفع بيا، ،لكؿ ذي عقؿ مف غير كدر ما يتضحالبينة الباىرة واْلقيسة التي ىي اْلمثاؿ المضروبة 
 َحتَّى َأنُفِسِيْـ  َوِفي اَْلَفاؽِ  ِفي آَياِتَنا }َسُنِريِيـْ : بيا إلى الحؽ، قاؿ ى ، وييتد]ٕٚسورة الزمر[ َيَتَذكَُّروَف{ َلَعمَُّيـْ  َمَثؿٍ  ُكؿِّ  ِمفْ  اْلُقْرآفِ  ىَذا
 ٓ.[ٖ٘ فصمت] }اْلَحؽُّ  َأنَّوُ  َلُيـْ  َبيَّفَ َيتَ 

وقد جاءت البراىيف العقمية في القرآف الكريـ في أعظـ المطالب اإلليية، ففي الدَللة عمى توحيد اهلل وتفرده بالعبادة دوف سواه 
 ِإفَّ  َلوُ  َفاْسَتِمُعوا َمَثؿٌ  ُضِربَ  النَّاُس  اَأيُّيَ  يا } :ا ليـ بطالف اَللية التي اتخذت مف دوف اهلل فقاؿ أصحاب العقوؿ مبينً   خاطب اهلل

فْ  َلوُ  اْجَتَمُعوا َوَلوِ  ُذباباً  َيْخُمُقوا َلفْ  المَّوِ  ُدوفِ  ِمفْ  َتْدُعوفَ  الَِّذيفَ  سورة [ { َواْلَمْطُموبُ  الطَّاِلبُ  َضُعؼَ  ِمْنوُ  َيْسَتْنِقُذوهُ  َل َشْيئاً  الذُّبابُ  َيْسُمْبُيـُ  َواِ 
ا، فإذا كاف الذباب وىو أضعؼ ا وَل ضرً َل تممؾ لعابدييا نفعً عاجزة آلية ضعيفة  مع اهلل  بدتذه اَللية التي عُ في .]ٖٚ: الحج

 !!.ا مطاعيفالحيواف وأحقره، وَل يقدر مف عبدوه مف دوف اهلل عمى خمؽ مثمو، ودفع أذيتو، فكيؼ يجوز أف يكونوا آلية معبوديف وأربابً 



 - 3 -ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــضرة الثامنة: المدرسة العقلية القديمة وموقفكا من السٌّنَّة النَّبوية )المعتزلة نموذًجا(    المحا

 َتَخاُفوَنُيـْ  َسَواءٌ  ِفيوِ  َفَأْنُتـْ  َرَزْقَناُكـْ  َما ِفي ُشَرَكاءَ  ِمفْ  َأْيَماُنُكـْ  َمَمَكتْ  َما ِمفْ  َلُكـْ  َىؿْ  َأْنُفِسُكـْ  ِمفْ  اًل َمثَ  َلُكـْ  }َضَربَ  :قاؿ و 
ؿُ  َكَذِلؾَ  َأْنُفَسُكـْ  َكِخيَفِتُكـْ  فيو خطاب ، دلة في نفي الشريؾ عف اهلل وىذا مف أقوى اْل .]ٕٛ: سورة الرـو[ َيْعِقُموَف{ ِلَقْوـٍ  اَْلَياتِ  ُنَفصِّ

 فيؿ يرضى أحدىـ أف يكوف ممموكو في نفسو ومالو مثمو، فإذا لـ يرضوا ىذا موجو لممشركيف الذيف صرفوا العبادة لغير اهلل 
 ْلنفسيـ، فكيؼ جعموا هلل شركاء؟!.

ـْ يَ :  فقاؿ، اد اْلجساـ بأبمغ اْلدلة العقميةعمى مع ودلؿ اهلل  ْنَساُف َأنَّا َخَمْقَناُه ِمْف ُنْطفَ }َأَوَل  ،ٍة َفِإَذا ُىَو َخِصيـٌ ُمِبيفٌ َر اإْلِ
ـَ َوِىَي َرِميـٌ َوَضَرَب َلَنا َمَثاًل َوَنِسَي َخْمَقُو َقاَؿ َمْف يُ  َؿ َمرٍَّة َوُىَو ِبُكؿِّ َخمْ  ،ْحِي اْلِعَظا ـْ ِمَف الَِّذي  ،ٍؽ َعِميـٌ ُقْؿ ُيْحِييَيا الَِّذي َأْنَشَأَىا َأوَّ َجَعَؿ َلُك

ـْ ِمْنُو ُتوِقُدوفَ الشََّجِر اْْلَْخَضِر َناًرا َفإِ  ـْ َبمَ ، َذا َأْنُت ُؽ اْلَعِميـُ َأَوَلْيَس الَِّذي َخَمَؽ السََّماَواِت َواْْلَْرَض ِبَقاِدٍر َعَمى َأْف َيْخُمَؽ ِمْثَمُي ، ى َوُىَو اْلَخالَّ
َلْيِو ُتْرَجُعوَف{ ]يس:  ،ْف َيُقوَؿ َلُو ُكْف َفَيُكوفُ ِإنََّما َأْمُرُه ِإَذا َأَراَد َشْيًئا أَ   .[ٖٛ - َٚٚفُسْبَحاَف الَِّذي ِبَيِدِه َمَمُكوُت ُكؿِّ َشْيٍء َواِ 

ثـ أخبر عف عظـ قدرتو في خمؽ السماوات وما فييا مف الكواكب، واْلرض وما فييا مف جباؿ ورماؿ وبحار وقفار وما بيف 
 َيْعَمُموفَ  َل النَّاسِ  َأْكَثرَ  َولِكفَّ  النَّاسِ  َخْمؽِ  ِمفْ  َأْكَبرُ  َواْْلَْرضِ  السَّماواتِ  َلَخْمؽُ  }: فقاؿ مف خمؽ اَلجساد، ذلؾ وىذا أعظـ في اإليجاد 

 .]ٚ٘: غافر سورة[ {(ٚ٘)

 َوالطِّبِّ  اْلِحَسابِ  َكِعْممِ : اْلَعْقلِ بِ  َيْحُصلُ  َنْوعٌ  :َنْوَعانِ  -التي يستفيد مناا الخمق -َواأْلَْعَمالَ  "اْلُعُمومَ وتجدر اإلشارة إلى أن 
َناَعةِ    َأْكَمُل. ِفيَاا ُهمْ  َبلْ  َغْيرِِهْم؛ ِعْندَ  ِهيَ  َكَما اْلِمَملِ  َأْهلِ  ِعْندَ  اأْلُُمورُ  َفَاِذ ِ . َذِلكَ  َوَنْحوِ  َوالتَِّجاَرةِ  َواْلِخَياَطةِ  اْلِحَياَكةِ  ِمنْ  َوَكالصِّ

َلِايَّةِ  َكاْلُعُمومِ  :اْلَعْقلِ  َجرَّدِ ِبمُ  ُيْعَممُ  ًَل  َما َوَأمَّا ةٌ  َفَاِذ ِ : الدَِّياَناتِ  َوُعُمومِ  اإلِْ  َعَمْيهِ  ُيَقامَ  َأنْ  ُيْمِكنُ  َما ِمْنَاا َوَهِذ ِ  اْلِمَملِ  ِبَأْهلِ  ُمْخَتصَّ
 ".َشْرِعيَّةٌ  َعْقِميَّةٌ  َفِايَ  َعَمْيَاا لِ اْلُعُقو َدًَلَلةِ  إَلى َوَأْرَشُدوُهمْ  اْلَخْمقَ  َهَدْوا َفالرُُّسلُ  َعْقِميٌَّة، َأِدلَّةٌ 

 :ًل تعارض بين الشرع والعقل، ووجوب انقياد العقل واستسالمه لمشرع: رابًعا 

إذا تعارضت األدلة السمعية  [وضع عمماء الكالم قاعدة عامة سموها قانوًنا كمًيا يرجع إليه في أمور الدين، فقالوا: 
مَّ ا أن يجمع بيناما وهو محال، ألنَّ والعقمية، أو النقل والعقل، فإمّ  مَّ ه جمع بين النقيضين، وا  ا أن يقدم السمع وهو ا أن يردا جميًعا، وا 

العقل أصل النقل، فمو قدمنا  عميه كان ذلك قدًحا في العقل الذي هو أصل النقل، والقدح في أصل الشيء قدح فيه،  محال، ألنَّ 
مَّ جميًعا، فوجب تقديم العقل، ثم النقل؛ إمَّ فكان تقديم النقل قدًحا في النقل والعقل   .]ا أن يتأول أو يفوض ا أن يقال بعدم صحته، وا 

استطاع ىؤَلء أف يردوا نصوص الوحي الثابتة وأف يجعموا لعقوليـ سمطاًنا عمييا يرد ما شاء ويقبؿ ما  فباذ  القاعدة الباطمة
 شاء ويدعي معاضتو لما شاء.

كؿ ما فييا يوافؽ العقؿ والمعقوؿ الصحيح دائر مع  السنة( تعارض العقوؿ أو تخالفيا، ْلفّ وما كانت الشريعة )الكتاب و 
: شيخ اإلسالـ ابف تيمية ، قاؿأخبارىا وجوًدا وعدًما، فمـ يخبر اهلل ورسولو بما يناقض صريح العقؿ ولـ يشرع ما يناقض الميزاف والعدؿ

وقد تأممت ذلؾ في  لبتة، بؿ المنقوؿ الصحيح َل يعارضو معقوؿ صريح قط.ما عمـ بصريح العقؿ َل يتصور أف يعارضو الشرع ا"
عمـ بالعقؿ ثبوت عامة ما تنازع الناس فيو، فوجدت ما خالؼ النصوص الصحيحة الصريحة شبيات فاسدة يعمـ بالعقؿ بطالنيا، بؿ يُ 

صفات، ومسائؿ القدر والنبوات والمعاد وغير ذلؾ، وىذا تأممتو في مسائؿ اْلصوؿ الكبار كمسائؿ التوحيد وال نقيضيا الموفؽ لمشرع.
ا حديث موضوع، أو دَللة ضعيفة، فال يصمح ووجدت ما يعمـ بصريح العقؿ لـ يخالفو سمع قط، بؿ السمع الذي يقاؿ إنو يخالفو: إمّ 

اَلت حرسؿ َل يخبروف بمُ ونحف نعمـ أف ال. !، فكيؼ إذا خالفو صريح المعقوؿ؟أف يكوف دلياًل لو تجرد عف معارضة العقؿ الصريح
 ".فال يخبروف بما يعمـ العقؿ انتفاءه، بؿ يخبروف بما يعجز العقؿ عف معرفتو ،العقوؿ تاراحالعقوؿ بؿ بمَ 



 - 4 -ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــضرة الثامنة: المدرسة العقلية القديمة وموقفكا من السٌّنَّة النَّبوية )المعتزلة نموذًجا(    المحا

أرسمو باليدى ليظيره عمى الديف كمو، و  رسولو  بعث اهلل فقد د العقل واستسالمه لمشرع، انقيا لذلك كان من الواجب
أغمؽ جميع الطرؽ إَل ، و [ٕٛ: سبأ{ ]َيْعَمُموفَ  ََل  النَّاسِ  َأْكَثرَ  َوَلِكفَّ  َوَنِذيًرا َبِشيًرا ِلمنَّاسِ  َكافَّةً  ِإَلَّ  َأْرَسْمَناؾَ  َوَما}كافة لمناس بشيًرا ونذيًرا 

اُكـْ  َذِلُكـْ  َسِبيِموِ  َعفْ  ِبُكـْ  َفرَّؽَ َفتَ  السُُّبؿَ  َتتَِّبُعوا َوََل  َفاتَِّبُعوهُ  ُمْسَتِقيًما ِصَراِطي َىَذا َوَأفَّ }طريًقا واحًدا ىو الموصؿ إليو  { َتتَُّقوفَ  َلَعمَُّكـْ  ِبوِ  َوصَّ
نَّؾَ }  ىو الدليؿ اليادي إلى ىذا الطريؽ ، والرسوؿ [ٖ٘ٔ: اْلنعاـ] ، ِصَراطٍ  ِإَلى َلَتْيِدي َواِ   السََّماَواتِ  ِفي َما َلوُ  الَِّذي المَّوِ  ِصَراطِ  ُمْسَتِقيـٍ

 َتَبيَّفَ  َما َبْعدِ  ِمفْ  الرَُّسوؿَ  ُيَشاِقؽِ  َوَمفْ }، العباد بطاعتو اهلل ـز ألقد ، و [ٖ٘ ،ٕ٘: الشورى{ ]اْْلُُمورُ  َتِصيرُ  المَّوِ  ِإَلى َأََل  اْْلَْرضِ  ِفي َوَما
  .[٘ٔٔ: النساء{ ]ِصيًرامَ  َوَساَءتْ  َجَينَّـَ  َوُنْصِموِ  َتَولَّى َما ُنَولِّوِ  اْلُمْؤِمِنيفَ  َسِبيؿِ  َغْيرَ  َوَيتَِّبعْ  اْلُيَدى َلوُ 

يسميو عارض خبره بخياؿ باطؿ دوف أف ي ،فالواجب عمى المسمـ التسميـ لو، واَلنقياد ْلمره، وتمقي خبره بالقبوؿ والتصديؽ
ْساَلـِ  َقَدـُ  َتْثُبتُ  َوََل قاؿ الطحاوي رحمو اهلل: " قدـ عميو آراء الرجاؿ،أو شًكا أو يحممو شبية معقوًَل أو ي  التسميـ َظْيرِ  َعَمى ِإَلَّ  اإْلِ

 اإليماف وصحيح المعرفة وصافي التوحيد خالص َعفْ  َمَراُموُ  َحَجَبوُ  َفْيُموُ  ِبالتَّْسِميـِ  َيْقَنعْ  َوَلـْ  ِعْمُموُ  َعْنوُ  ُحِظرَ  َما ِعْمـَ  َراـَ  واَلستسالـ َفَمفْ 
يَمافِ  اْلُكْفرِ  َبْيفَ  َفَيَتَذْبَذبُ  ْقَرارِ  ِذيبِ َوالتَّكْ  َوالتَّْصِديؽِ  َواإْلِ  مكذًبا". اجاحدً  وَل امصدقً  امؤمنً  َل اشاكً  اتائيً  اموسوسً  واإلنكار َواإْلِ

موف عقوليـ عمى الوحي، خاضعوف ْلئمتيـ وسمفيـ في أمور كثيرة، ويقولوف: ىـ أعمـ فييا منا، ومف العجب، أف ىؤَلء المقدّ 
َل يقولوف بذلؾ مع الوحي!!!، واْلصؿ أف ينقاد العقؿ ويستمـ لمرسوؿ  كنيـوعقوليـ أكمؿ مف عقولنا، فميس لنا أف نعترض عمييـ. ول

 .كانقياد العامي المقمد مع اإلماـ المجتيد، أو الصبي الصغير ْلستاذه ومربيو، بؿ أضعاؼ مضاعفة 

ْساَلـَ  َلُكـُ  َوَرِضيتُ  ِتيِنْعمَ  َعَمْيُكـْ  َوَأْتَمْمتُ  ِديَنُكـْ  َلُكـْ  َأْكَمْمتُ  اْلَيْوـَ }فقاؿ: الدِّيف،  اهلل  فقد أكمؿ ، وأنكر [ٖ: المائدة{ ] ِديًنا اإْلِ
 َوِذْكَرى َلَرْحَمةً  َذِلؾَ  ِفي ِإفَّ  َعَمْيِيـْ  ُيْتَمى اْلِكَتابَ  َعَمْيؾَ  َأْنَزْلَنا َأنَّا َيْكِفِيـْ  َأَوَلـْ } عمى مف لـ يكتؼ بالوحي ولجأ إلى شبيات العقوؿ، فقاؿ: 

ليس  وج إلى عقوؿ ناقصة وَل آراء واىمة، كما أنّ مف أمور الديف كامؿ َل يحتا . فما جاء بو الرسوؿ [ٔ٘: العنكبوت{ ]ُيْؤِمُنوفَ  ِلَقْوـٍ 
بو  فيو العمـ الذي زكى اهلل  ا،ا وخبرً طمبً  أخبرت بو رسؿ اهلل عف اهلل  حقيقة إَل مافي الليس العمـ فيو نقص وَل تقصير، بؿ 

 المَّوُ  َوَأْنَزؿَ } : قاؿ وأقاـ بو الحجة وىدى بو الخمؽ،و العقوؿ وأزاؿ بو الشكوؾ، ودحض بو الشبو ؿ بو الفطر وصحح بالنفوس وكمّ 
 .]ٖٔٔسورة النساء: [ {َعِظيًما َعَمْيؾَ  المَّوِ  َفْضؿُ  َوَكافَ  َتْعَمـُ  َتُكفْ  َلـْ  َما َوَعمََّمؾَ  َواْلِحْكَمةَ  اْلِكَتابَ  َعَمْيؾَ 

ـْ ِبِو ِمْف ِعْمـٍ ِإْف قاؿ  ،اف لنصوص الوحي بعقوليـ فيو ظف َل يغني مف الحؽ شيئً وأما ما عند ىؤَلء المعارضي : }َوَما َلُي
فَّ الظَّفَّ ََل  ـْ ُيِرْد ِإَلَّ اْلَحَياَة الدُّ  ، ُيْغِني ِمَف اْلَحؽِّ َشْيًئاَيتَِّبُعوَف ِإَلَّ الظَّفَّ َواِ  ـْ ِمَف اْلِعْمـِ  ،ْنَياَفَأْعِرْض َعْف َمْف َتَولَّى َعْف ِذْكِرَنا َوَل َذِلَؾ َمْبَمُغُي

ـُ ِبَمْف َضؿَّ َعْف َسِبيِمِو َوىُ  ـُ ِبَمِف اْىَتَدىِإفَّ َربََّؾ ُىَو َأْعَم  .]ٖٓ-ٕٛسورة النجـ[ {َو َأْعَم

َساَلةُ  َوَلْوََل : "-رحمو اهلل -قاؿ شيخ اإلسالـ ابف تيمية ارِّ  لنَّاِفعِ ا َتَفاِصيؿِ  إَلى اْلَعْقؿُ  َيْيَتدِ  َلـْ  الرِّ  َفِمفْ  َواْلُمَعادِ  اْلَمَعاشِ  ِفي َوالضَّ
َراطَ  َلُيـْ  َوَبيَّفَ  ُكتَُبُو؛ َعَمْيِيـْ  َوَأْنَزؿَ  ُرُسَمُو؛ إَلْيِيـْ  َأْرَسؿَ  َأفْ : َعَمْيِيـْ  ِمنَّةٍ  َوَأْشَرؼِ  ِعَباِدهِ  َعَمى المَّوِ  ِنَعـِ  َأْعَظـِ   َكاُنوالَ  َذِلؾَ  َوَلْوََل . اْلُمْسَتِقيـَ  الصِّ
 َشرِّ  ِمفْ  َفُيوَ  َعْنَيا َوَخَرجَ  َردََّىا َوَمفْ  اْلَبِريَّةِ  َخْيرِ  ِمفْ  َفُيوَ  َعَمْيَيا َواْسَتَقاـَ  المَّوِ  ِرَساَلةَ  َقِبؿَ  َفَمفْ  ِمْنَيا َحاًَل  َأَشرَّ  َبؿْ  َواْلَبَياِئـِ  اْْلَْنَعاـِ  ِبَمْنِزَلةِ 
 ".اْلَبِييـِ  َواْلَحَيَوافِ  َواْلِخْنِزيرِ  ْمبِ اْلكَ  ِمفْ  َحاًَل  َوَأْسَوأُ  اْلَبِريَّةِ 

ذا كاف عقؿ رسوؿ اهلل  ا لرجح عقمو، وقد قاؿ اهلل بؿ وزف عقمو بعقولو جميعً  أكمؿ عقوؿ أىؿ اْلرض عمى اإلطالؽ،  وا 
يمافُ  َوَل اْلِكتابُ  َما َتْدِري ُكْنتَ  ما َأْمِرنا ِمفْ  ُروحاً  ِإَلْيؾَ  َأْوَحْينا َوَكذِلؾَ  } نو قبؿ الوحي ما كاف يدري ما الكتاب وَل اإليماف،عنو بأ  اإْلِ
نَّؾَ  ِعباِدنا ِمفْ  َنشاءُ  َمفْ  ِبوِ  َنْيِدي ُنوراً  َجَعْمناهُ  َولِكفْ  { ِصراطٍ  ِإلى َلَتْيِدي َواِ   بؿ ما حصؿ لو اليدى إَّل  ،]ٕ٘:  سورة الشورى[ ُمْسَتِقيـٍ

فِ  َنْفِسي َعَمى َأِضؿُّ  اَفِإنَّمَ  َضَمْمتُ  ِإفْ  ُقؿْ  }: بالوحي، قاؿ  فكيؼ ، ]ٓ٘سورة سبأ: [{ َقِريبٌ  َسِميعٌ  ِإنَّوُ  َربِّي ِإَليَّ  ُيوِحي َفِبَما اْىَتَدْيتُ  َواِ 
 ؟!.يحصؿ لسفياء العقوؿ اَلىتداء إلى حقائؽ اإليماف بعقوليـ المجردة دوف الوحي
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 به، وًل ه ًل صالح في اآلخرة إًلَّ عام والشراب؛ ألنّ فالناس محتاجون إلى الشرع أكثر من احتياجام إلى الط ؛وفي الجممة
 .إلى عقول البشر، بل العقول هي التي بحاجة إليه كي تعممهالشرع ثابت في نفسه ًل يحتاج في إثباته ، و  بهسعادة في الدنيا إًلَّ 

ـَ  َأفْ  ِلْمَعْقؿِ  َيْنَبِغي ََل : "-رحمو اهلل -قاؿ الشاطبي ـِ  ِمفَ  َفِإنَّوُ  ْرِع،الشَّ  َيَديِ  َبْيفَ  َيَتَقدَّ  َوَراءَ  ِمفْ  ُمَمبًِّيا َيُكوفُ  َبؿْ  َوَرُسوِلِو، المَّوِ  َيَديِ  َبْيفَ  التََّقدُّ
  ".َوَراءَ 

، اتَِّيُموا{: قاؿ  ُحَنْيؼٍ  ْبفَ  عف سيؿِ ف فمـ يعارضوا الشرع بالعقؿ، الذي سار عميه الصحابة  القويم وهذا المناج ـْ  َرْأَيُك
 َأْمرٍ  ِإَلى ِبَنا َأْسَيْمفَ  ِإَلَّ  ُيْفِظُعَنا، ِْلَْمرٍ  َعَواِتِقَنا َعَمى َأْسَياَفَنا َوَضْعَنا َوَما َلَرَدْدُتُو،  النَِّبيِّ  َأْمرَ  َأُردَّ  َأفْ  َأْسَتِطيعُ  َوَلوْ  َجْنَدٍؿ، َأِبي ْوـَ يَ  َرَأْيتُِني
 )صحيح البخاري(. }َىَذا َأْمِرَنا َغْيرِ  َنْعِرُفوُ 

 َقدْ  َأَلْيَس  المَِّو، َرُسوؿَ  َيا: َفُقْمتُ  ،}َىَمَؾ  ِإَلَّ  الِقَياَمةِ  َيْوـَ  ُيَحاَسبُ  َأَحدٌ  َلْيَس  {: َقاؿَ   المَّوِ  َرُسوؿَ  َأفَّ : ة رضي اهلل عنوعف َعاِئشَ و 
 الَعْرُض، َذِلؾِ  ِإنََّما{:  المَّوِ  َرُسوؿُ  َفَقاؿَ  .[ٛ: اَلنشقاؽ{ ]ًراَيِسي ِحَساًبا ُيَحاَسبُ  َفَسْوؼَ  ِبَيِميِنوِ  ِكَتاَبوُ  ُأوِتيَ  َمفْ  َفَأمَّا: }َتَعاَلى المَّوُ  َقاؿَ 

فعائشة رضي اهلل عنيا لـ تعترض عمى النص بعقميا وَل برأييا،  )صحيح البخاري(. }ُعذِّبَ  ِإَلَّ  الِقَياَمةِ  َيْوـَ  الِحَسابَ  ُيَناَقُش  َأَحدٌ  َوَلْيَس 
 رجاء أف يزيؿ اإلشكاؿ. فسرت مف رسوؿ اهلل بؿ أوىـ في ذىنيا أنو يخالؼ اَلية فاست

مع أنيـ أكمؿ اْلمة عقوًَل ومعارؼ لـ يسألوا نبييـ: لـ أمر اهلل بكذا؟، ولـ نيى عف كذا؟، لعمميـ أف ذلؾ  والصحابة 
وا ىذه العقوؿ بيف ، وأما المعارضوف لمشرع بعقوليـ فيُميـ أف يقحمفأوؿ مراتب تعظيـ اْلمر التصديؽ بوضاد لالستسالـ واإليماف، م

 سارعوا بردىا وحجتيـ أنيا تخالؼ العقوؿ.ثنايا النصوص َلستكشاؼ الحكـ، فإف عجزوا عف الوصوؿ إلى ذلؾ 

وعقوؿ  في التمسك بالكتاب والسنة وعدم معارضتاما بآراء وشبه، وقد سار السمف الصالح عمى مناج الصحابة 
لمعارؼ، ولكف َل يسمكوف في شأنو مسمؾ أىؿ الكالـ، فال يقروف بالتعارض بيف العقؿ وأوىاـ، وىـ َل ينكروف العقؿ والتوصؿ بو إلى ا

  المَّوِ  َرُسوؿُ  "َسفَّ : يقوؿ اْلَعِزيزِ  َعْبدِ  ْبفُ  ُعَمرُ  فيذا وحي. وجاءت أقواليـ تدلؿ عمى ذلؾ؛والشرع، وَل يقدموف العقؿ عمى نصوص ال
 اْلَخْمؽِ  ِمفَ  ِْلََحدٍ  َلْيَس  المَِّو، ِديفِ  َعَمى َوُقوَّةٌ  َتَعاَلى، المَّوِ  ِلَطاَعةِ  َواْسِتْكَماؿٌ  َتَعاَلى، المَّوِ  ِلِكَتابِ  اتَِّباعٌ  ِبَيا ْْلَْخذُ ا ُسَنًنا، َبْعِدهِ  ِمفْ  اْْلَْمرِ  َووََُلةُ 

 َسِبيؿِ  َغْيرَ  اتََّبعَ  َتَرَكَيا َوَمفْ  َمْنُصوٌر، َفُيوَ  ِبَيا اْسَتْنَصرَ  َوَمفِ  ُمْيَتٍد، وَ َفيُ  ِبَيا اْىَتَدى َمفِ  َخاَلَفَيا، َشْيءٍ  ِفي النََّظرُ  َوََل  َتْبِديُمَيا، َوََل ،  َتْغِييُرَىا
هُ  اْلُمْؤِمِنيَف، فْ  َسَمَؼ، َمفْ  ِبآثَارِ  "َعَمْيؾَ : يقوؿ اْْلَْوَزاِعيُّ ، و "َمِصيًرا َوَساَءتْ  َجَينَّـَ  َوَأْصاَلهُ  َتَولَّى، َما المَّوُ  َوَوَلَّ يَّاؾَ  النَّاُس، ؾَ َرَفضَ  َواِ   َوآَراءِ  َواِ 
فْ  الرَِّجاِؿ،  ِباْلَقْوِؿ". َلؾَ  َزْخَرُفوا َواِ 

 خامًسا: مزالق من عارض الشرع بالعقل: 

 آرائيـ خمس طوائؼ:المعارضيف لموحي ب فَّ ": "إالصواعؽ المرسمةقاؿ اإلماـ ابف القيـ في "

 لنا العقؿ ولكـ النقؿ. :فقالوا ْلصحاب الوحيطائفة عارضتو بعقوليـ في الخبريات وقدمت عميو العقؿ  -ٔ

 ْلىؿ الحديث لكـ الحديث ولنا الرأي والقياس. :فقالوا ،وطائفة عارضتو بآرائيـ وقياساتيـ -ٕ

 لكـ الشريعة ولنا الحقيقة. :وقالوا ،وطائفة عارضتو بحقائقيـ وأذواقيـ -ٖ

 الشريعة ونحف أصحاب السياسة.أنتـ أصحاب  :فقالوا ،وطائفة عارضتو بسياساتيـ وتدبيرىـ -ٗ

 أنتـ أصحاب الظاىر ونحف أصحاب الباطف. :فقالوا ،وطائفة عارضتو بالتأويؿ الباطف -٘
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ـْ َيْسَتِجيُبوا  :كؿ طائفة مف ىذه الطوائؼ َل ضابط لما تأتي بو مف ذلؾ بؿ ما تأتي بو تبع ْلىوائيا كما قاؿ  ثـ إفّ  }َفِإْف َل
ـْ َأنََّما يَ  { ]القصصَلَؾ َفاْعَم ـْ  .]ٓ٘تَِّبُعوَف َأْىَواَءُى

عن األولى التي قدست العقل وأعطته سمطاًنا يتحكم في الشرع ويعترض عميه، من المعتزلة ومن نحا هنا والحديث 
 وقعوا في مزالق خطيرة بسب سموك هذا الناج الخاطئ والمسمك المنحرف، ومناا:قد . فممنحاهم من المستشرقين وأذنابا

 ِمْنوُ  َخْيرٌ  َأَنا}، ولـ يسمـ ْلمره بالسجود َلدـ وعارضو بعقمو، فقاؿ: حيف اعترض عمى اهلل  ،إلبميس لعنه اهللمضاهاتام  -ٔ
 ِمْنُكـْ  َجَينَّـَ  َْلَْمََلَفَّ  ِمْنُيـْ  َتِبَعؾَ  َلَمفْ  َمْدُحوًرا َمْذُءوًما ِمْنَيا اْخُرجْ  َقاؿَ }، فكانت العاقبة: [ٕٔ: اْلعراؼ{ ] ِطيفٍ  ِمفْ  َوَخَمْقَتوُ  َنارٍ  ِمفْ  َخَمْقَتِني
 .[ٛٔ: اْلعراؼ{ ]َأْجَمِعيفَ 

 ِمفَ  َرُجؿٍ  َعَمى اْلُقْرآفُ  َىَذا ُنزِّؿَ  َلْوََل  َوَقاُلوا}: مف ذلؾ معارضتيـ لنبوة النبي مشاباة الكفار في اعتراضام في أكثر من موضع،  -ٕ
ْمَنا َوََل  آَباُؤَنا َوََل  َأْشَرْكَنا َما المَّوُ  َشاءَ  َلوْ  َأْشَرُكوا الَِّذيفَ  َسَيُقوؿُ }اهلل، ومعارضتيـ لقدر . [ٖٔ: الزخرؼ{ ]َعِظيـٍ  اْلَقْرَيَتْيفِ   َكَذِلؾَ  َشْيءٍ  ِمفْ  َحرَّ
فْ  الظَّفَّ  ِإَلَّ  َتتَِّبُعوفَ  ِإفْ  َلَنا َفُتْخِرُجوهُ  ِعْمـٍ  ِمفْ  ِعْنَدُكـْ  َىؿْ  ُقؿْ  َبْأَسَنا َذاُقوا َحتَّى َقْبِمِيـْ  ِمفْ  الَِّذيفَ  َكذَّبَ   .[ٛٗٔ: اْلنعاـ{ ]َتْخُرُصو ِإَلَّ  َأْنُتـْ  َواِ 

َبا ِمْثؿُ  اْلَبْيعُ  ِإنََّما َقاُلوا ِبَأنَُّيـْ  َذِلؾَ }ومعارضتيـ تحريـ الربا بتسويتيا بالبيع  ـَ  اْلَبْيعَ  المَّوُ  َوَأَحؿَّ  الرِّ َبا َوَحرَّ  وغير ذلؾ. .[ٕ٘ٚ: البقرة{ ] الرِّ

بطال دًللة السمع، ل تكذيب الرسو -ٖ ما أرسؿ و اْلنبياء والمرسموف، بؿ تكذيب الكتاب و وسد طريؽ العمـ بما أخبر ب وتخطئته، وا 
صادؽ، وما أخبر بو ثابت، امتنع عف  و مف عمـ أف الرسوؿ عمى شيء. ْلنَّ  ر الرسوؿ بو رسمو، ومنع اَلستدَلؿ بخب اهلل 

 .تقديـ العقؿ عمى خبره 

: حيث تأتي معارضة العقؿ لنصوص الوحي لمف يقر بالنبوة عمى النبوة حًقاقواعد المسممين المؤمنين في اإلقرار ب راف عناًلنح -ٗ
 قواعد الفمسفة، إذ الوحي عندىـ تابع َل متبوع.

بؿ  في المطالب اإلليية، فصار وجوده عندىـ كالعدـ، ْلنيـ َل يرجعوف إليو شيًئا،  عدم اًلستفادة من جاة الرسول  -٘
 ا عف طريؽ التكذيب أو التعريض أو التأويؿ.يـ لـ ينتفعوا منو شيًئا، واحتاجوا أف يدفعوا ما جاء بو إمَّ أضر!، ْلنَّ 

أبعد كاف عقمو أقؿ  في خمقو إفساد عقوؿ مف خالفوا رسمو، فكمما كاف الرجؿ عف الرسوؿ  حيث إف حكمة اهلل فساد عقولام،  -ٙ
 س عقوًَل أصحاب الرسؿ، وأفسدىـ عقوًَل المعرضيف عنيـ وعما جاءوا بو.وأفسد، ولذلؾ كاف أكمؿ النا

 َلؾَ  َيْسَتِجيُبوا َلـْ  َفِإفْ }: كما قاؿ اهلل  واَلستجابة ْلمر رسوؿ  اهلل  وىو ينتج مف عدـ اَلىتداء بشرع اهلل اتباع الاوى،  -ٚ
 .[ٓ٘: القصص{ ]الظَّاِلِميفَ  اْلَقْوـَ  َيْيِدي ََل  المَّوَ  ِإفَّ  المَّوِ  ِمفَ  ُىًدى ِبَغْيرِ  َىَواهُ  اتََّبعَ  ِممَّفِ  َأَضؿُّ  َوَمفْ  َأْىَواَءُىـْ  َيتَِّبُعوفَ  َأنََّما َفاْعَمـْ 

الذي يعارض الوحي بعقمو ليس عنده عمـ وَل ىدى وَل كتاب مبيف، قاؿ  ْلفَّ بغير عمم،  وعمى رسول اهلل  القول عمى اهلل  -ٛ
 :{ َُمِنيرٍ  ِكَتابٍ  َوََل  ُىًدى َوََل  ِعْمـٍ  ِبَغْيرِ  المَّوِ  ِفي ُيَجاِدؿُ  فْ مَ  النَّاسِ  َوِمف[ }الحج :ٛ]. 

ىـ مف يقدموا العقؿ عمى النقؿ، فال يجتمع اثناف مف رؤسائيـ عمى أمر  ا،إف أكثر الناس اختالفً بؿ  التفرق واًلختالف والتنازع، -ٜ
 .!!!الشرع متفاوتة متباينة، فقد يعمـ زيد بعقمو ما َل يعممو بكرالعقوؿ التي حكموا في  واحد في الديف، وذلؾ ْلفَّ 

فإف أساطيف الفمسفة الذيف بمغوا في الذكاء والنظر الغاية، ودأبوا لياًل ونياًرا في التعمؽ ودراسة ىذه  وقوعام في الشك والحيرة، -ٓٔ
رة والشؾ واَلختالؼ واَلرتياب، فكيؼ بمف سواىـ ممف العقميات لـ يصموا إلى معقوؿ صريح واحد يناقض الوحي، بؿ وصموا إلى الحي

 .!!لـ يبمغ ذكاؤه ذكاءىـ ومعرفتو معرفتيـ
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 يمة )المعتزلة( من السنة النبوية ***موقف المدرسة العقلية القد *** ثانًيا:

 :تعريف المعتزلة: أوًًل  

 القضايا مناقشة في والقياس المنطؽ عمى اعتمدت اإلسالمّي، الكالـ عمـ في مذىب أوؿ تعدّ  المسمميف، الفالسفة مف فرقةىـ 
 البصريّ  الحسف حمقة عطاء بف واصؿ إماميا اعتزاؿ إلى اسميا ويرجع اليجرّي، اْلّوؿ القرف أواخر في البصرة في نشأت الكالمّية،

 .الكبيرة مرتكب مسألة عف الحسف سئؿ حينما

 :أفكار المعتزلة: ثانًيا 

ة اليونانية، وأثرت في منيجيـ تأثيًرا بالًغا صرفيـ عف الصراط المستقيـ، فصبغوىا صبغة تزلة في براثف الفمسفوقع المع
قد و اْلسباب التي أدت إلى وقوعيـ في ذلؾ، فقاؿ: " الشيخ محمد أبو زهرةف إسالمية، واستعانوا بيا عمى نظرياتيـ وجدليـ، وقد بيَّ 

  :أمرافدفعيـ إلى دراسة الفمسفة 

 فييا مراًنا عقمًيا جعميـ يمحنوف بالُحجة في قوة. دواجو و  وا فييا ما يرضي نيميـ العقمي وشغفيـ الفكري.يـ وجدأنَّ أحدىما:  -
الفالسفة وغيرىـ ىاجموا بعض المبادئ اإلسالمية، وتصدى ىؤَلء لمرد عمييـ، واستخدموا بعض طرقيـ في النظر والجدؿ،  ثانًيا: أفَّ  -

 نالوا الفوز عمييـ".وتعمموا كثيًرا منيا  ليستطيعوا أف ي
 ج وظيرت اْلقواؿ وتشعبت بسالكييا، وكاف مف أفكارىـ:تكونت العقائد، ونشأت المناىنتيجة لذلؾ و      

 اْلدلة وقدموه عمى الكتاب والسنة. العقؿ ىو أوؿ أفّ  -قوليـ:  موقفيـ مف العقؿ:  -ٔ
عمالجَّ حُ وأّف  -                                      و أوؿ الواجبات عمى العباد، وأف معرفة اهلل َل تكوف إَل بالعقؿ.ة العقؿ وا 

 اْلصوؿ الخمسة ىي التي كمؼ اهلل بيا العباد. -ٕ
 موقفام من العقل:  ( ٔ)

في معرض حديثو عف  -مف شيوخ المعتزلة -الجبارقاؿ القاضي عبد : وقدمو  عمى الكتاب والسنة أول األدلةهو العقل أن  -ٔ
ما تعجب مف بَّ بو يعرؼ أف الكتاب حجة والسنة واإلجماع ويكمؿ، ورُ  بو يميز بيف الحسف والقبيح، وْلفَّ  دَللة العقؿ؛ ْلفّ  أوليا:اْلدلة: "

وليس اْلمر  ؿ إذا كاف يدؿ عمى أمور فيو مؤخر،ىذا الترتيب فيظف أف اْلدلة ىي الكتاب والسنة واإلجماع فقط، أو يظف أف العق
". السنة واإلجماع، فيو اْلصؿ في ىذا البابحجة، وكذلؾ ف الكتاب بو ُيعرؼ أ  أىؿ العقؿ، وْلفَّ يخاطب إَّل  اهلل تعالى لـ كذلؾ، ْلفَّ 

 عمى العقؿ. الكريـ والسنة النبوية القرآف وبذلؾ أوقفوا صحة دَللة

  َّد عميام:الر 

 ََل  آَمُنوا الَِّذيفَ  َأيَُّيا َيا}: ، قاؿ -اهلل ـرحمي -ىذا مخالؼ لما دؿ عميو الكتاب والسنة، وما كاف عميو سمؼ اْلمةزعميـ 
بتقديمو، ويقدـ ما مف شأنو  فكيؼ يؤخر ما أمر اهلل  .[ٔ: الحجرات{ ] َعِميـٌ  َسِميعٌ  المَّوَ  ِإفَّ  المَّوَ  َواتَُّقوا َوَرُسوِلوِ  المَّوِ  َيَديِ  َبْيفَ  تَُقدُِّموا
 سواىما، وما سواىما َل حكـ لو عمييما بؿ ىو تابع ليما. ، بؿ الكتاب والسنة ليما الحكـ المطمؽ عمى ؟!التأخير

 اْقَتَضى ِلْمَعاِقِؿ َأْمَرْيِف:: "-رحمو اهلل -قاؿ اإلماـ الشاطبي

ـَ َما َحقُُّو ِؿ اْلَواِجُب َعَمْيِو َأْف ُيقَ َأَحُدُىَما: َأْف ََل ُيْجَعَؿ اْلَعْقُؿ َحاِكًما ِبِإْطاَلٍؽ، َوَقْد ثََبَت َعَمْيِو َحاِكـٌ ِبِإْطاَلٍؽ َوُىَو الشَّْرُع، بَ  - دَّ
ُر َما َحقُُّو التَّْأِخيرُ َوُيؤَ  -َوُىَو الشَّْرُع  -التَّْقِديـُ  ـُ النَّاِقِص َحاِكًما َعَمى اْلَكاِمِؿ، ِْلَنَُّو ِخاَلُؼ  ،-َظُر اْلَعْقؿِ نَ َوُىَو  -خِّ ِْلَنَُّو ََل َيِصحُّ َتْقِدي

يِنَؾ َواْلَعْقَؿ ِفي َيَساِرَؾ، َتْنِبيًيا اْجَعِؿ الشَّْرَع ِفي َيمِ  اْلَمْعُقوِؿ َواْلَمْنُقوِؿ، َبْؿ ِضدُّ اْلَقِضيَِّة ُىَو اْلُمَواِفُؽ ِلَْلَِدلَِّة َفاَل َمْعِدَؿ َعْنُو، َوِلَذِلَؾ َقاَؿ:
 َعَمى َتَقدُّـِ الشَّْرِع َعَمى اْلَعْقِؿ.
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ـَ َبْيفَ َوالثَّاِني: َأنَُّو ِإَذا َوَجَد ِفي الشَّْرِع َأْخَباًرا َتْقَتِضي َظاِىًرا َخْرَؽ اْلَعاَدِة اْلَجاِرَيِة اْلُمْعَتاَدِة،  - ْنَكاَر  َفاَل َيْنَبِغي َلُو َأْف ُيَقدِّ َيَدْيِو اإْلِ
ا َأْف ُيَصدَِّؽ ِبِو َعَمى َحَسِب َما َجاَء َوَيِكُؿ ِعْمَمُو ِإلَ  ى َعاِلِمِو. َوُىَو َظاِىُر َقْوِلِو َتَعاَلى: }َوالرَّاِسُخوَف ِبِإْطاَلٍؽ، َبْؿ َلُو َسَعٌة ِفي َأَحِد َأْمَرْيِف: ِإمَّ

ـُ ِبِو، َوَلْو َلِزـَ  ؛[ِٚمْف ِعْنِد َربَِّنا{ ]آؿ عمراف:  ِفي اْلِعْمـِ َيُقوُلوَف آَمنَّا ِبِو ُكؿ   ، َواْلُمَتَشاِبَو اْلُمْجَمَؿ، ِإْذ ََل َيْمَزُمُو اْلِعْم ـَ َيْعِني اْلَواِضَح اْلُمْحَك
َلَّ َكاَف َتْكِميًفا ِبَما ََل ُيَطاُؽ.  ـُ ِبِو َلُجِعَؿ َلُو َطِريٌؽ ِإَلى َمْعِرَفِتِو، َواِ   اْلِعْم

ْقَراِر ِبُمْقَتَضى الظَّاِىِر، ِْلَفَّ ِإْنَكاَرُه إِ َوا ِ  َلُو َعَمى َما ُيْمِكُف َحْمُمُو َعَمْيِو َمَع اإْلِ ا َأْف َيَتَأوَّ  ".َكاٌر ِلَخْرِؽ اْلَعاَدِة ِفيوِ نْ مَّ

ولـ يطمقوا لعقوليـ  فمـ يستعيضوا نصوص الوحي بغيرىا، ولـ يقدموا عمييا ما سواىا، -رحميـ اهلل -وىذا ما كاف عميو السمؼ
ليا، فمـ يتجاوزوىا، فأعمموا حيث جاز ليا أف تعمؿ، وأوقفوىا   اْلعنة لتنتيؾ حرمة النصوص، بؿ وقفوا بيا عند الحد الذي حده اهلل

 حيث يحؽ ليا أف تقؼ، فال إفراط وَل تفريط.

خضاع النص  وص له بأمور نجمماا فيما يأتي:ويمكن أن نرد عمى المعتزلة في تقديمام لحجية العقل عمى النصوص، وا 

العقؿ متى ما كاف سميًما معافى أذعف لسمطاف النصوص وخضع ْلدلة  أ. العقؿ َل يمكنو أف يناقض نًصا صحيًحا، ْلفَّ 
نَّا َلُو َلَحاِفُظوَف { ]الحجر: نصوص الوحي معصومة ومحفوظة  الوحي، لعممو بأفَّ  ْلَنا الذِّْكَر َواِ   .[ٜ}ِإنَّا َنْحُف َنزَّ

فكيؼ يجعؿ حكًما عمى  ،بؿ عاجز عف إدراؾ حقيقة نفسو لضعفو وقصوره ،ب. العقؿ عاجز عف إدراؾ كثير مف الحقائؽ
ـُ َما ِفي اْلَبرِّ وَ  ؟!،الذي َل تخفى عميو خافية الوحي الكامؿ الذي جاء مف عند اهلل  اْلَبْحِر }َوِعْنَدُه َمَفاِتُح اْلَغْيِب ََل َيْعَمُمَيا ِإَلَّ ُىَو َوَيْعَم

 .[َٜ٘تاٍب ُمِبيٍف{ ]اْلنعاـ: َوَما َتْسُقُط ِمْف َوَرَقٍة ِإَلَّ َيْعَمُمَيا َوََل َحبٍَّة ِفي ُظُمَماِت اْْلَْرِض َوََل َرْطٍب َوََل َياِبٍس ِإَلَّ ِفي كِ 

نيا ليحكـ عمى النصوص؟!، ج. العقوؿ مختمفة متباينة في إدراكاتيا وفيميا فما ىو العقؿ اْلمثؿ الذي يمكف أف يختار مف بي
، بؿ باف ؟!فيؿ بإمكاف طائفة المعتزلة أف تنتخب لنا مف أساطينيا مف يكوف عقمو في منزلة الكماؿ حتى نخضع لو نصوص الوحي

 ضعؼ عقوليـ جمًيا في تناقضيـ وكثرة اختالفيـ في أمور ظاىرة.

عتبار الصحيح، بؿ ىي أوىاـ وخياَلت عارية مف د. ما يدعيو ىؤَلء مف عقميات مخالفة لمنصوص َل حقيقة ليا عند اَل
 .و الرسوؿ جدىا براىيف ناطقة بصدؽ ما أخبر بالصواب. بؿ إذا أعطى النظر في المعقوَلت حقو مف التماـ و 

عماله أول الواجبات عمى العباد، وأ -ٕ  ،ئؿإف سأؿ سا"عبد الجبار: القاضي قاؿ  :ن معرفة اهلل ًل تكون إًل بالعقلحجة العقل وا 
دة فيجب أف عرؼ ضرورة إَل بالمشاىاهلل تعالى َل يُ  النظر المؤدي إلى معرفة اهلل تعالى؛ ْلفَّ  :فقؿ، ؟ما أوؿ ما أوجب اهلل عميؾ فقاؿ:

جب أف ، ومعرفة اهلل َل تحصؿ إَلَّ بالنظر فيإَلَّ بعد معرفة اهلل  فُ حسُ ، وقاؿ: "سائر الشرائع مف قوؿ وفعؿ َل تَ نعرفو بالتفكر والنظر"
 تنال ومعرفة اهلل ًل ،واإلجماع ،والسنة ،والكتاب ،حجة العقل" أنواع اْلدلة عمى اْلىمية، فقاؿ: وقد رتب الواجبات، ؿيكوف النظر أو 
 .إًل بحجة العقل"

  َّد عميام:الر 

بالغ معرفتو واإلقرار بو"، في كتابو "اَلعتقاد" باًبا قاؿ فيو: "باب أوؿ ما يجب عمى العاقؿ ال -رحمو اهلل -عقد اإلماـ البييقي
: فذكر قولو  ؛هو معرفة اهلل معرفة حقه واإلقرار به وهو توحيد اهلل ثـ ساؽ اْلدلة التي تدؿ عمى أف أوؿ واجب عمى العبد 

ـْ َأنَُّو ََل ِإَلَو ِإَلَّ المَُّو { ]محمد:  { ]اْلنف:  ، وقولو[ٜٔ}َفاْعَم ـْ } ُقوُلوا آَمنَّا ِبالمَِّو َوَما ُأْنِزَؿ ِإَلْيَنا  : ، وقولو[ٓٗاؿ: }َفاْعَمُموا َأفَّ المََّو َمْوََلُك
 .[ٖٙٔ{ ]البقرة: 
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ُأِمْرُت َأْف ُأَقاِتَؿ النَّاَس َحتَّى َيُقوُلوا: ََل  {: ، َقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ المَِّو ُىَرْيَرَة  يَأب ثـ ساؽ أدلة مف السنة النبوية، منيا: حديث
، َقاَؿ: َقاَؿ بف عفاف  ُعْثَمافَ  ، وحديث} ِو َوِحَساُبُو َعَمى المَّوِ ُو، َفَمْف َقاَؿ: ََل ِإَلَو ِإَلَّ المَُّو، َفَقْد َعَصـَ ِمنِّي َنْفَسُو َوَماَلُو، ِإَلَّ ِبَحقِّ ِإَلَو ِإَلَّ المَّ 
ـُ َأنَُّو ََل ِإَلَو ِإَلَّ اهلُل، َدَخؿَ  {: َرُسوُؿ اهلِل   .} اْلَجنَّةَ  َمْف َماَت َوُىَو َيْعَم

: في شأف نوح  اهلل  قاؿدعوتيـ ْلقواميـ بو،  -عمييـ السالـ -بدأ رسؿ اهلل ،ا كاف التوحيد بيذه المثابة مف اْلىميةولمَّ 
ـْ ِمْف ِإَلٍو َغْيُرُه ِإنِّي َأَخا }َلَقْد َأْرَسْمَنا ُنوًحا ِإَلى َقْوِمِو َفَقاَؿ َيا { ]اْلعراؼ: َقْوـِ اْعُبُدوا المََّو َما َلُك ـْ َعَذاَب َيْوـٍ َعِظيـٍ ، وفي شأف [ُٜ٘ؼ َعَمْيُك

ـْ ُىوًدا َقاَؿ َيا: ىود  َلى َعاٍد َأَخاُى ـْ ِمْف ِإَلٍو َغْيُرُه َأَفاَل َتتَُّقوَف { ]اْلعراؼ:  }َواِ  رضي اهلل  اْبَف َعبَّاسٍ ، وقاؿ [َ٘ٙقْوـِ اْعُبُدوا المََّو َما َلُك
ا بَ {َيُقوُؿ:  عنيما ـْ ِو َأْىِؿ الَيَمِف َقاَؿ َلُو: ُمَعاَذ ْبَف َجَبٍؿ ِإَلى َنحْ  َعَث النَِّبيُّ َلمَّ َؿ َما َتْدُعوُى ـُ َعَمى َقْوـٍ ِمْف َأْىِؿ الِكَتاِب، َفْمَيُكْف َأوَّ ِإنََّؾ َتْقَد
ُدوا المََّو َتَعاَلىِإَلى أَ   . الحديث. )أخرجو البخاري(.}ْف ُيَوحِّ

، وىذا َل ُيعرؼ  يد ىو أوؿ ما يجب عمى الُمكمؼ وأف الدعوة إليو أوؿ ما يجب عمى الدعاة إلى اهللفتبيف مف ىذا أف التوح
 و كما تدعي طائفة أىؿ اَلعتزاؿ.ا العقوؿ فال مجاؿ ليا في معرفتإَّل مف جية الُرسؿ عمييـ السالـ، أمَّ 

نزاؿ الكتبعمى الناس قبؿ العقوؿ كانت مستقمة بمعرفة الحؽ وأحكامو لكانت الحجة قائمة  ولو أفّ  ، ولكف !!بعث الرسؿ وا 
مف أنواع العبادات التي يتـ بيا توحيده؟!، ومف أيف ليا أف تتعرؼ عمى أسمائو الحسنى  مف أيف لمعقوؿ أف تعرؼ ما يجب هلل 

 . ، بؿ ىذا باب مغمؽ َل يمجو إَّل أنبياء اهلل الذيف يوحى إلييـ مف قبؿ اهلل؟!وصفاتو العميا لتصفو بيا

واإلقرار بالصانع الذي يتعب أىؿ الكالـ مف المعتزلة وغيرىـ في حشد اْلدلة عمى العباد،  ا معرفة ربوبية اهلل وأمّ 
جياد العقوؿ مستقر  ،و مركوز في الفطرْلنّ  ،عميو القموب والنفوس فيو َل يحتاج إلى دليؿ ىو أمر فطري فطر اهلل  ،لموصوؿ إليو وا 

ذْ  } :قولو  يا:منالسنة، كتاب و الذلؾ شاىدة مف  واْلدلة عمى في القموب، يََّتُيـْ  ُظُيوِرِىـْ  ِمفْ  آَدـَ  َبِني ِمفْ  َربُّؾَ  َأَخذَ  َواِ   َعمى َوَأْشَيَدُىـْ  ُذرِّ
آدـ مف  فقد أخرج اهلل ذرية ،]ٕٚٔاْلعراؼ[ {(ٕٚٔ) غاِفِميفَ  ىذا َعفْ  ُكنَّا ِإنَّا اْلِقياَمةِ  َيْوـَ  َتُقوُلوا َأفْ  َشِيْدنا َبمى قاُلوا ِبَربُِّكـْ  َأَلْستُ  َأْنُفِسِيـْ 

 ُيوَلدُ  ِإَلَّ  َمْوُلودٍ  ِمفْ  َما{:  النَِّبيُّ  َقاؿَ  عف أبي ىريرة  ومف السنة: ظيورىـ وأشيدىـ عمى أنفسيـ عمى أنو ربيـ ومميكيـ فأقروا بذلؾ.
َداِنوِ  َفَأَبَواهُ  الِفْطَرِة، َعَمى َراِنِو، َأوْ  ُيَيوِّ َساِنِو، َأوْ  ُيَنصِّ َـّ  ،}َجْدَعاءَ  ِمفْ  ِفيَيا ُتِحسُّوفَ  َىؿْ  َجْمَعاَء، َبِييَمةً  الَبِييَمةُ  تُْنَتجُ  َكَما ُيَمجِّ  ُىَرْيَرةَ  َأُبو َيُقوؿُ  ُث
{ : ََعَمْيَيا النَّاَس  َفَطرَ  الَِّتي المَّو ِفْطَرة[ }اَلَيةَ [ ٖٓ: الرـو.  

 بتوحيد الربوبية،كانوا مقريف وناىضوه العداء وحاربوه فحاربيـ،  فييـ الرسوؿ  أف المشركيف الذيف بعث قد أخبرنا ربنا و 
ْف َيْمِمُؾ السَّْمَع َواْْلَْبَصاَر َوَمْف ُيْخِرُج اْلَحيَّ ِمَف : قاؿ  ، ومع ذلؾ لـ يشفع ليـ عند اهلل ـْ ِمَف السََّماِء َواْْلَْرِض َأمَّ }ُقْؿ َمْف َيْرُزُقُك

ـُ اْلَحؽُّ َفَماَذا َبْعَد اْلَحؽِّ ِإَلَّ الضَّ  ،ِرُج اْلَميَِّت ِمَف اْلَحيِّ َوَمْف ُيَدبُِّر اْْلَْمَر َفَسَيُقوُلوَف المَُّو َفُقْؿ َأَفاَل َتتَُّقوفَ اْلَميِِّت َوُيخْ  ـُ المَُّو َربُُّك اَلُؿ َفَأنَّى َفَذِلُك
. وىذا التوحيد الذي يحرص بو مف عذاب اهلل، وَل يكفى لإليماف باهلل ؛ فاإلقرار بالربوبية َل ينجى صاح[ٕٖ، ٖٔ{ ]يونس: ُتْصَرُفوفَ 

 أصحاب الكالـ مف المعتزلة وغيرىـ إلى معرفتو ويسعوا إلى إقراره.

يشمؿ اْلنواع الثالثة: توحيد الربوبية واْللوىية  ، والتوحيد المطموب مف العبد،السمؼالتوحيد الذي كاف عميو  وعميو؛ فإفّ 
 فات، وىو الذي دعت إليو الرسؿ عمييـ السالـ، وأوضحت الكتب المنزلة. واْلسماء والص

يمزمو أف يعرؼ:  ،مؼ المرء بوقاؿ القاضي عبد الجبار: "فأّما مف جممة ما كُ  ،هي التي كمف اهلل باا العباد األصول الخمسة (ٕ)
 -وقاؿ أبو الحسف محمد البصري ،والناي عن المنكر" واألمر بالمعروف والمنزلة بين المنزلتين، والوعد والوعيد، التوحيد، والعدل،

 .: "وليس يستحؽ أحد اسـ اَلعتزاؿ حتى يجمع القوؿ باْلصوؿ الخمسة"-مف شيوخ المعتزلة أيًضا
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  َّد عميام:الر  

اَلخر، وكتبو، ورسمو، واليـو  اإليماف باهلل، ومالئكتو،أصوؿ ديف اإلسالـ " ءبإزا وضعوىاوؿ أىؿ اَلعتزاؿ الخمسة التي أص
ّنما بنيت عمى مقاييس عقمية فاسدة ومقدمات ىي أصوؿ مبتدعة لـ تبف عمى كتاب اهلل وَل سنة رسولو  ؛والقدر خيره وشره" ، وا 
   كثير مما جاء في الكتاب والسنة. منطقية تستمـز رد

ْلجميا كثيًرا مف المواـز الفاسدة كنفي  ا سمؾ المعتزلة الطرؽ الفاسدة واْلقيسة العقمية المعوجة في بياف أصؿ الديف، التزموالمّ و 
نكار رؤية اهلل صفات الرب  ، وغير ذلؾ، ولذلؾ قاؿ شيخ اإلسالـ ابف تيمية رحمو اهلل عف طرقيـ: "وىذه ، والقوؿ بخمؽ القرآف، وا 

 الطرؽ فييا فساد كبير مف جية الوسائؿ، والمقاصد".  

لتزاميا، ا، ثـ يمزموف الناس ب"أصوؿ الديف"يجعموف ما ابتدعوه ليس منو و اهلل ما يبتدعوف في ديف والعجب مف ىؤَلء أنَّيـ 
موف في أصوؿ الديف وىـ َل يتمقوف ذلؾ يتكمّ أنَّيـ ويوالوف ويعادوف عمييا، بؿ ويكفروف مف خالفيـ فيما ابتدعوه، بؿ والعجب مف ىؤَلء 

 ندما سألو عف اإلسالـ واإليماف واإلحساف.ع أصوؿ الديف في حديث جبريؿ   النبي فمف الكتاب والسنة، وقد بيّ 

 أصوؿ ديف لـ يعرفيا السمؼ الصالح بؿ عمموا نقيضيا، ارتكبوا عظائـ أربعة:المعتزلة بابتداعيـ  يتبيف أفّ  وعميو،

 أوًَل: ردىـ النصوص. -

 ثانًيا: ردىـ ما يوافؽ النصوص مف معقوؿ العقالء. -

 مجممة أو الباطمة ىي أصوؿ الديف.ثالثًا: جعؿ ما خالؼ ذلؾ مف أقواليـ ال -

 رابًعا: تكفيرىـ، أو تفسيقيـ، أو تخطئتيـ لمف خالؼ ىذه اْلقواؿ المبتدعة المخالفة لصحيح المنقوؿ وصريح المعقوؿ. -

 *** ثالًثا: شبكات المعتزلة حول السنة النبوية والرد صليكا***

  ذم تعمم الحديث وأهمه:شباة ( ٔ)

إذ  ،و َل حاجة إليوأنَّ  ونصوا عمى ،وقمموا مف فائدتو، واَلستدَلؿ بو ،وحذروا مف تعممو ،تعمـ الحديث لقد ذـ أىؿ اَلعتزاؿ مف
يا تبيف كراىيتيـ عمى ذلؾ بأقواؿ بعض أىؿ الحديث ويزعـ أنَّ  عبد الجبار القاضي اْلذىاف تكتفي بغيره، ويستدؿو  ،العقوؿ تغني عنو

وعف أبي إسحاؽ  ،وؼ مف أف يدخمني النار مف الحديث"أخ و قاؿ: "ما أنا مف شيءأنَّ  لطمبو وذميـ لمف أكثر منو، فنقؿ عف شعبة
حمؿ ما روي عف شعبة يُ فقاؿ: " -أي القاضي عبد الجبار -ما سبؽعمؿ  ثـ .الثوري إياؾ والحديث" كتبت إلى سفيافالفزاري قاؿ: "

لمعتزلة لـ يشتيروا بالفقو والحديث ْلنيـ توفروا عمى ما عندىـ ، وذكر أف ا"وغيره مف ذـ أصحاب الحديث لفساد طريقتيـ وقمة تمييزىـ
 وىو أجدى في الديف مف طمب الفقو والحديث.

  َّد عميام:الر 

وعدـ اَلعتناء واَلىتماـ بو، وقمة معرفتيـ بو،   ينبئ عف جيميـ بحديث رسوؿ اهللذميـ تعمـ الحديث ومف تعممو واشتغؿ بو  -ٔ
  يث في كتبيـ.استدَلليـ بالحد ولذلؾ قؿّ 

والمطمع عمى سيرىـ يجدىـ ، ىـ الذابوف عف سنتو ، و يف وأيد بيـ الشرعبيـ الدِّ  لحديث فيـ الذيف حفظ اهلل وأما أىؿ ا
 اَسَمَفنَ  المَّوُ  َوَرِحـَ : "-رحمو اهلل-اؿ القاضي عياض. قا عف رسوؿ اهلل  وأشدىـ تحريً ا وأمانة وأوفر الناس عقوًَل مف أعظـ الناس صدقً 

اِلِحيفَ  َواْلُقْدَوةِ  السَّاِبِقيفَ  َواْْلَْعاَلـِ  اْلَمْرِضيِّيفَ  اْْلَِئمَّةِ  ِمفَ   َعَمى َوَتَوفُُّرُىـْ  ِبَنْقِموِ  اْىِتَباُلُيـْ  َفَمْوََل  َقْرفٍ  َبْعدَ  َقْرًنا َوُفَقَياِئِيـْ  اْلَحِديثِ  َأْىؿِ  ِمفْ  الصَّ



 - 11 -ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــضرة الثامنة: المدرسة العقلية القديمة وموقفكا من السٌّنَّة النَّبوية )المعتزلة نموذًجا(    المحا

 َوََلْخَتَمطَ  َواَْلثَارُ  السَُّنفُ  َلَضاَعتِ  َسِقيِموِ  ِمفْ  ِلَصِحيِحوِ  َوَتْنِخيُمُيـْ  َوَغِريِبوِ  َمْشُيوِرهِ  َعفْ  َوَبْحُثُيـْ  َوَنْشِرهِ  َذاَعِتوِ إِ  ِفي َواْحِتَساُبُيـْ  َوَحْمِموِ  َسَماِعوِ 
 َواْلُمْعَتِزَلةِ  اْلَخَواِرجِ  ِمفَ  َلوُ  َذِلؾَ  الشَّْيَطافِ  ِبَتْزِييفِ  َعْنَيا َأْعَرَض وَ  ِبَيا َيْعَتفِ  َلـْ  مفْ  اْعَتَرى َكَما َواَِلْعِتَبارُ  اَِلْسِتْنَباطُ  َوَبَطؿَ  َوالنَّْييُ  اْْلَْمرُ 

 الطَِّريؽِ  َعفِ  َوَعَدُلوا السُُّبؿَ  ااتََّبُعو  ِْلَنَُّيـُ  َوَذِلؾَ  ،اْلَقَواِنيفَ  ُمْخَتمَّةَ  َوَمَذاِىُبُيـْ  َفَتاِويِيـْ  َوَأَتتْ  الدِّيفِ  َعفِ  َأْكَثُرُىـْ  اْنَسؿَّ  َحتَّى الرَّْأيِ  َأْىؿِ  َوَضَعَفةِ 
{ ىار ُجُرؼٍ  َشَفا َعَمى ُبْنَياَنوُ  َأسََّس  َمفْ  َأـْ  َخْيرٌ  َوِرْضَوافٍ  المَّوِ  ِمفَ  َتْقَوى َعَمى ُبْنَياَنوُ  َأسََّس  َأَفمفْ } ،َوِثيؽٍ  َأْصؿٍ  َغْيرِ  َعَمى َأْمَرُىـْ  َوَبَنْوا
 ِبِو، َوَتَفقَُّيوا َمَعاِنَيِو، َوَتَبيَُّنوا ، َنِبيُِّكـْ  ِبَحِديثِ  المَّوُ  َجَبَرُكـُ  َفَتَمسَُّكوا" ا أىؿ الحديث:مخاطبً  -و اهللرحم -اإلماـ الراميرمزيقاؿ و  ،اَْلَيَة"
 اْلُمَغفَُّموَف، ِفيوِ  َوَتَبْمَبؿَ  اْلَمَجاِنيُف، َدلََّسوُ  َوَما اْْلََحاِديِث، َواذِّ شَ  َوَتَطمُّبِ  اْْلََساِنيِد، َوَتْكِثيرِ  الطُُّرؽِ  َتَتبُّعِ  ِمفْ  ُتَعيَُّروفَ  ِبوِ  َما َوَدُعوا ِبآَداِبِو، َوَتَأدَُّبوا

ْبطِ  التَّْيِذيبِ  ِمفَ  َحقَّوُ  ُتوُفوهُ  َأفْ  ِفي َواْجَتِيُدوا ، َوالضَّ  ِبَمفْ  َتْحِمُفوا َوََل  ،اْلَمَجاِلسِ  ِفي َأْلِسَنُتُكـْ  َوَتْنَطِمؽُ  اْلَمَشاِىِد، ِفي ِبوِ  ِلَتْشُرُفوا َوالتَّْقِويـِ
 ِباْلُمَحدِّثِ  َوَكَفى َمَكاٍف، ِبُكؿِّ  ُيْجَيؿُ  ََل  َوَنَسبٌ  الذُّْكَراُف، ِإَلَّ  ُيِحبُّوُ  ََل  َذَكرٌ  اْلَحِديثَ  َفِإفَّ  َفْضِمِو، ِمفْ  المَّوُ  آتَاُكـُ  َما َعَمى َحَسًدا َعَمْيُكـْ  َيْعَتِرُض 

أىؿ الحديث  فضؿ وأقواؿ أىؿ العمـ في َوَأْصَحاِبِو(. َبْيِتوِ  َأْىؿِ  َوِذْكرِ  ِبِذْكِرهِ  ُمتَِّصاًل  َوِذْكُرهُ   النَِّبيِّ  ِباْسـِ  وًناَمْقرُ  اْسُموُ  َيُكوفَ  َأفْ  َشَرًفا
 والدفاع عنيا كثيرة. وتعمميا وشرفيـ واىتماميـ في حفظ السنة

وتعممو، فيي َل تؤيده فيما ذىب ؿ عمى ذـ طمب الحديث دنيا تا أوأما ما نقمو عبد الجبار عف بعض أئمة الحديث مف أقواؿ زاعمً  -ٕ
رؼ مف أحواؿ أولئؾ القـو وما عمـ مف شدة حرصيـ عمى تحمؿ الحديث وروايتو، أىؿ العمـ وجيوىا توجيًيا يناسب ما عُ  إليو، ْلفّ 

حديث فيفوتني ني ْلذاكر ال"إ :ائؿَل يحتممو ىو الق شعبة الذي يحمؿ قولو عبد الجبار ماوحث طمبة العمـ عمى تعممو وحفظو. ف
فأمرض"، وليس يجوز ْلحد أف يقوؿ: كاف شعبة يثبط عف طمب الحديث، وكيؼ يكوف ذلؾ، وقد بمغ مف قدره أف سمي أمير المؤمنيف 

، كؿ ذلؾ ْلجؿ طمبو لو واشتغالو بو. ولـ يزؿ طوؿ عمره يطمبو حتى مات عمى غاية الحرص في جمعو. َل يشتغؿ !في الحديث؟
 . ما سمع، وأحسنيـ إتقاًنا لما حفظشيء سواه، ويكتب عمف دونو في السف واإلسناد، وكاف مف أشد أصحاب الحديث عناية بب

وعميو فما نقمو عبد الجبار عنو فيحمؿ عمى خوفو عمى نفسو أف َل يكوف قد قاـ بحؽ الحديث، والعمؿ بو، فخشي أف يكوف 
 فميس في ما قيؿ دَللة عمى ذـ الحديث أو الطعف فيمف طمبو.وغيره، بي إسحاؽ قيؿ في شعبة يقاؿ في أذلؾ حجة عميو، وما 

  الحديث المتواتر: (ٕ)

 خبار،لحجة العقمية عنده كفيمة بنسخ اْلإلى جواز وقوع الكذب في الحديث المتواتر، وا :اـظَّ ذىب النّ  شباة جواز وقوع الكذب فيه: أ.
 عصار عمى الخطأ مف جية الرأي واَلستدَلؿ.اْلوفي كؿ  ز إجماع اْلمة في كؿ عصركما وجوّ 

فيما غاب عف الحواس مف آيات  خبارالحجة في طريؽ اْل يرى أبو اليذيؿ العالؼ أفَّ  :نًل يثبت بأقل من عشري ب. شباة أن التواتر
وجب بأخبار الكفرة ولـ يُ  ثر،ا مف أىؿ الجنة أو أكا فييـ واحدً َل تثبت بأقؿ مف عشريف نفسً  ،وفيما سواىما عمييـ السالـ، نبياءاْل

ف بمغوا عدد التواتر ،والفسقة ُحجة  إذا لـ يكف فييـ واحد مف أىؿ الجنة.  ،وا 

صح وقوع العمـ بخبرىـ وقد َل يصح، ربعة إلى العشريف قد يومف فوؽ اْل ،ااْلربعة َل يوجب حكمً خبر ما دوف  وزعـ أفَّ 
ـْ ِعْشُروَف َصاِبُروَف َيْغِمُبوا ِماَئَتْيِف { ]اْلنفاؿ: ِإْف َيُكْف ِمنْ  }: واستدؿ عمى العشريف بقولو   .[ُ٘ٙك

 :الرد عميام 
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و عقائد اَلعتزاؿ، باـ الكذب فيو، ووضع أبو اليذيؿ لو مف الشروط ما يؤيد ظَّ موقؼ المعتزلة مف المتواتر وتجويز النّ إفَّ  -ٔ
ما كانوا يفرقوف بيف الحديث المتواتر  الصحابة  فإفّ  ؛نيج السمؼ، يتعارض مع م....و عرضة لمتأويؿ والرد متى ما خالؼ عقوليـوأنّ 

 ، وأقره العمماء. طمح عميو فيما بعداص ىذا التقسيـ لكف، و واَلحاد في اْلخبار

في  ؿ اإلماـ ابف حـزقا و قطعي الثبوت ويفيد العمـ اليقيني.ْلنّ  الخبر المتواتر تحت طائمة البحث؛ لـ يضع عمماء السمؼ -ٕ
 حؽ أنو وفي ،بو اْلخذ وجوب في مسمماف يختمؼ لـ خبر وىذا  النبي بو غتبمُ  حتى كافة بعد كافة نقمتو ما ىو" :المتواتر الخبر
 كؿ ركوع عدد منامِ عَ  وبو ، النبي مبعث صحة منامِ عَ  وبو،  محمد بو أتى الذي ىو القرآف أف عرفنا بمثمو ْلفّ  ،غيبو عمى مقطوع
 وأف ...صحتو عمى قائـ البرىاف فإ ...تفسيره القرآف في يبيف لـ مما ذلؾ وغير الزكاة أحكاـ مف كثيرة ءوأشيا الصموات وعدد صالة

 والوقائع والمموؾ والفالسفة والعمماء اْلنبياء مف قبمنا كاف ومف ،البالد مف نشاىد لـ ما عرفنا بو وأف ،قبولو توجباف والطبيعة الضرورة
 وأمو أباه أف وَل زماف قبمو كاف وبأنّ  يصدؽ أف ولزمو ،فرؽ وَل اْلوؿ بالحواس يدرؾ ما أنكر مف نزلةبم كاف ذلؾ أنكر ومف ،ؼيوالتوال
 ".امرأة مف مولود أنو وَل قبمو كانا

: "وَل -رحمو اهلل -ابف تيمية اإلماـ ، بؿ الحؽ ما ذكره-كما زعـ أبو اليذيؿ وغيره -شترط لمتواتر عدد معيفو َل يُ ثـ إنّ  -ٖ
التواتر عدد محصور، بؿ يعتبر ما يفيد العمـ عمى حسب العادة في سكوف النفس إلييـ وعدـ تأتي التواطؤ عمى الكذب منيـ، يعتبر في 

ما لصالحيـ ودينيـ ونحو ذلؾ".  إما لفرط كثرتيـ، وا 

  حديث اآلحاد: (ٖ)

". ومف ىذا كذًبا أو صدًقاالذي ًل يعمم كونه د بأنَّو "اَلحا المعتزلة فمقد عرَّؼ :اة التعريف بحديث اآلحاد وأنه ًل ُيعدُّ من السنةشب أ.
ليداـ عميو، أو فعمو ليداـ اَلقتداء بو، وحديث اَلحاد  ، ْلّف السنة ىي ما أمر بو النبي تضاؼ إلى النبي  يقاؿ عنو سنةيقبح أف 

 :قتو لمعقؿ، وليذا َل يجوز في العقؿ أف يقاؿ فيوَل يؤمف فيو مف الكذب فال يقاؿ إّنو مف السنة إَلَّ عمى وجو التعارؼ، وذلؾ بعد مواف
نما يجوز أف يقاؿ ،قطًعا "قاؿ رسوؿ اهلل "  ."روي عنو " :وا 

ف باإلجماع القاطع دوف أخبار اَلحاد و ما يكاَلحتجاج إنَّ  فَّ فزعموا أ ب. شباة عدم اًلحتجاج بحديث اآلحاد مطمًقا في أمور الدين:
إليو في ردىـ الخبر  قوا ببعض الشبو التي تؤيد ما ذىبواوقد تعمّ لسيو والنسياف والتغيير والتبديؿ، فييا ا التي قد يتعمد فييا الكذب ويقع

حيف توقؼ   توقؼ في خبره حتى تابعو عميو غيره، وقصة أبي بكر وكوف النبي  ،وعدـ قبولو، مف ذلؾ: قصة ذو اليديفالواحد 
 .سعيد الخدري  موسى في اَلستئذاف حتى تابعو أبو ر أبيحيت توقؼ في خب ، وقصة عمر في خبر المغيرة في ميراث الجدة

لـ يقبؿ ظاىر الخبر في مخالفة مقتضى : "-مف المعتزلة -قاؿ أبو الحسيف إذا خالف العقل. شباة عدم اًلحتجاج بحديث اآلحادج. 
أف ذلؾ قبيح. فمو قبمنا الخبر في خالفو، لـ يخؿ إما أف َل يكمؼ إَل ما يطاؽ، و  ا قد عممنا بالعقؿ عمى اإلطالؽ أف اهلل العقؿ، ْلنّ 

 في ذلؾ فيجتمع لنا صدؽ النقيضيف، أو َل نصدقو فنعدؿ عف مدلوؿ المعجز وذلؾ محاؿ". نعتقد صدؽ النبي 

ما يفيد اَلحاد إنَّ ما يبنى عمى اليقيف َل عمى الظف، وخبر اَلعتقاد إنَّ  ْلفَّ  عدم اًلحتجاج بحديث اآلحاد في باب اًلعتقاد:شباة  د.
 وقد فرقوا بيف اَلعتقاد والعمؿ في اَلستدَلؿ بو. كما زعموا. ما يؤخذ مف حجج العقوؿا اليقيف فإنَّ أمَّ  ،الظف

َل يقبؿ الخبر إذا رواه العدؿ  -مف المعتزلة -الجبائي عميأبو  عمال إًل بشروط:شباة عدم اًلحتجاج بحديث اآلحاد في األ .ـه
أو  ،ا بيف الصحابةأو أف يكوف منتشرً  أو ظاىر خبر آخر، ،ظاىر الكتاب ، أو عضده موافقةنضـ إليو خبر عدؿ آخرإَل إذا ا ،الواحد

 عمؿ بو بعضيـ.
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  َّد عميام في شباام:الر 

  اة التعريف بحديث اآلحاد وأنه ًل ُيعدُّ من السنة:شب د عمى شباة )أ(:الرَّ  -

أما أىؿ اَلعتزاؿ فعرفوه بذلؾ و و أكثر ولـ يجمع شرط المتواتر، ه واحد أ: ما رواعند عمماء الحديث ىو اَلحاد خبر فّ إ
وعدـ اَلحتجاج بو، وحتى يسقطوا جممة عظيمة مف اْلحاديث الصحيحة التي تعارض  التعريؼ الخاطئ لكي يتسنى ليـ رده والقدح بو

  ما ابتدعوه.

 ثيف، والحديث يشمؿ أقوالو حدِّ ة ترادؼ الحديث عند المُ َل ُيعدُّ مف السنة، فمعمـو أف السن ـ أف حديث اَلحادوأما قولي
 وأفعالو وتقريراتو، وحديث اَلحاد َل يخرج عف ذلؾ.

 شباة عدم اًلحتجاج بحديث اآلحاد مطمًقا في أمور الدين د عمى شباة )ب(:الرَّ  -

  زعـ واه ومناؼ لمحؽ والصواب. ىذا            

ولو ترؾ اَلحتجاج بو لتياوت أركاف الشريعة  ،تناسوا أف خبر اَلحاد أصؿ مف أصوؿ الديف جيموا أو ولعؿ المعتزلة            
 )تراجع المحاضرة السابقة(. اإلسالمية، واْلدلة عمى ذلؾ كثيرة

ابة شبو واىية َل تؤيد ما ذىبوا إليو، واإلجفيي  ،يا تدؿ عمى عدـ قبوؿ خبر الواحدأثاره أىؿ اَلعتزاؿ مف شبو اعتقدوا أنّ  وما
خبر بو، واستبعد انفراده بمعرفة ذلؾ دوف مف حضر مف الجمع، ما أ في خبر ذي اليديف لظنو خالؼ وقؼ الرسوؿ فت عنيا واضحة،
أخبره بالحديث عقب إنكاره  فإف أبا موسى  ، وأما عمر لزيادة التثبتوذلؾ  ،فقصد اَلستظيار بشيادة غيره معو  أما أبو بكر

 سًدا لمذريعة لئال يكوف الناس كمما توجو ْلحدىـ لـو وضع حديثًا يرفع بو المـو عف نفسو. ت ميو، فأراد عمر التثبع

لـ يتوقفوا في اَلحتجاج بخبر اَلحاد والعمؿ بو، بؿ أجمعوا عمى قبولو، وتوقؼ بعضيـ أحياًنا لبعض  وعميو فالصحابة 
خبار صحيحة في قبول األالشافعي القاعدة ال اإلمام قد وضعو  .اْلسباب، ليس توقًفا عف العمؿ بو، وكذلؾ كاف السمؼ مف بعدىـ

، بو، وُيِحؿ ،كثيًرا واحد خبر ُيثبت أف عالـ عمى عندي يجوز فال" ؿ:فقا وردها  حديث عنده يكوف أف جية مف إَّل  مثمو ويردَّ  ويحـر
 َيتَِّيـَ  أو عنده، متيماً  يكوفَ  أو بحافظ، ليس ثوحد مف يكوفَ  أو خالفو، حدَّثو ممف عنده أوثؽَ  منو سمع وَمف سمع ما يكوفَ  أو يخالفو،

 السبؿ ىذه مف واحًدا يسمؾ لـ فإف ،...اَلخر دوف أحدىما إلى فيذىبُ  فيتأّوؿُ  معنييف،  محتماًل  الحديث يكوفَ  أو حدثو، ممف فوقو مف
ر رد الحديث بكونو آحاًدا، أو رده بالعقؿ، بؿ فالشافعي لـ يورد فيما ذك .أعمـ" واهلل ،عندنا فيو عذر َل خطأ أخذ فقد ببعضيا، فُيعذرَ 

 مف الخطأ الذي َل يعذر فيو صاحبو، وىذا ما عميو أىؿ العمـ.اعتبر ذلؾ 

  :عّدة أوجويو والنسياف فذلؾ زعـ واه مف وأما امتناعيـ عف روايتو واَلحتجاج بو بعمة الكذب والخطأ أو الس

 .ا وباطاًل كذبً  بو عباده وتعرؼ بو إلييـ عمى لساف رسولو ف يكوف الخبر الذي تعبد اهلل اْلوؿ: َل يجوز أ -

 ف يشتبو أحدىـ باَلخر.وحي الممؾ ووحي الشيطاف أظير مف أف ،ف يختمط الحؽ بالباطؿَل يمكف أ الثاني: -

ظيارهبحفظ دي تكفؿ اهلل  الثالث: -   في حياتو وبعد مماتو.  ، وفضح مف كذب عمى رسولونو كمو وا 

 ف يعرؼ.الخطأ ولكف متى وقع ذلؾ فال بد أ حد أف يدعي عصمة الرواة عفَل يمكف ْل الرابع: -
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 :إذا خالف العقل شباة عدم اًلحتجاج بحديث اآلحاد د عمى شباة )ج(:الرَّ  -

ا أف يكوف النص غير فإمّ  ؛ومتى وقعت مخالفة بيف نص وعقؿ ،الحديث الصحيح َل يخالؼ العقؿ بحاؿ مف اْلحواؿإّف 
 ىًما فيما ذىب إليو مخطأ فيما ظنو، وحينئذ َل يرد النص بسبب ما عارضو مف شبو وأوىاـ.او قؿ العيكوف و أ ،صحيح

 : عدم اًلحتجاج بحديث اآلحاد في باب اًلعتقادشباة : (دد عمى شباة )الرَّ  -

 يجاب عمييـ بعّدة وجوه:

 العقائد واْلحكاـ بال استثناء. فشممت  جاءت اْلدلة مف الكتاب والسنة عمى العمـو واإلطالؽ في اتباع النبي -ٔ

 وَل خالؼ في ذلؾ.  والصحابة  ثابت عف الرسوؿىو الفي العقائد واْلحكاـ  اَلحتجاج بحديث اَلحاد إفّ  -ٕ

 ا.والعقيدة تتضمف حكمً  ،الحكـ يتضمف عقيدة ْلفّ  التفريؽ بيف أحاديث اْلحكاـ والعقيدة تفريؽ بيف أمريف متالزميف، -ٖ

بؿ ىو مجرد دعوى َل أساس ليا.  ،؟!ما الدليؿ عمى صحتوف، بت عقيدة ىو قوؿ باطؿ في حد ذاتوَل تث حاداديث اَلالقوؿ بأف أح -ٗ
  دعؾ عف العقيدة. ومثمو يرد في اْلحكاـ

يا أسست بحجة أنّ  مف عقائد اإلسالـ الحقة التي حمميا السمؼ ودافعوا عنيا.قوؿ يحمؿ في طياتو مؤامرة تسعى لمنيؿ ىو و 
  .[ٖٙ}ا ِإفَّ الظَّفَّ ََل ُيْغِني ِمَف اْلَحؽِّ َشْيًئا { ]يونس: ظف والتخميف، وعمى ال

بو في اْلحكاـ فكيؼ يؤخذ بو في العقيدة؟!، ، وىذا َل يؤخذ والظن المعاب هنا هو الذي بمعنى الشك والخرص والتخمين
ـْ ِإَلَّ َيْخُرُصوَف{ ]اْلنعاـ: }ِإْف َيتَِّبُعوَف ِإَلَّ اعمى المشركيف بقولو:  وىو الذي نعاه اهلل  ْف ُى عمييـ إنكاًرا  . فأنكره اهلل [ٙٔٔلظَّفَّ َواِ 

، حإنما ىو الظف الراجح َل المرجو  -عمى قوؿ مف يقوؿ ذلؾ -وأما الظف الذي تفيده أخبار اَلحادولـ يخصو بعقيدة دوف حكـ.   مطمًقا
 . [ٕٔ، َٕٓفُيَو ِفي ِعيَشٍة َراِضَيٍة{ ]الحاقة:  ،َأنِّي ُماَلٍؽ ِحَساِبَيوْ  ْنتُ } ِإنِّي َظنَ ، فقاؿ: ا الراجح فقد مدح اهلل فأمّ 

 ومف ىنا يتضح خطأ المعتزلة الذيف فسروا الظف الذي تفيده أحاديث اَلحاد بظف المشركيف، وىو زعـ َل دليؿ لو، فالقوؿ بأفّ   
حديث اَلحاد متى ثبت، ولـ يكف فيو  جح مف أقواؿ العمماء أفّ أحاديث اَلحاد تفيد الظف ليس موضع اتفاؽ بيف العمماء، والذي يتر 

 و يفيد العمـ اليقيني.طعف، فإنّ 

  عمال إًل بشروط:شباة عدم اًلحتجاج بحديث اآلحاد في األ :(هـد عمى شباة )الرَّ  -

 وجييف:ب أبو عمي الجبائي مف اشتراط العدد في قبوؿ الحديث يرد عميوما ذىب إليو 

 ثيف.حدِّ ط العدد لقبوؿ الحديث لـ يصرح بو أحد مف المُ اشترا اْلوؿ: -

باطؿ بإجماع العمماء، والفروؽ بيف الرواية والشيادة فروؽ  وىذا مذىب ،أف الجبائي قاس الرواية عمى الشيادة الثاني: -
 ظاىرة َل تخفى عمى أىؿ العمـ منيا: 

)صحيح  } َكِذٍب َعَمى َأَحدٍ فَّ َكِذًبا َعَميَّ َلْيَس كَ إِ  {: ليس كالكذب عمى غيره، كما قاؿ  عمى الرسوؿ  الكذب -ٔ
 و لو كذب عميو ولـ يظير لـز مف ذلؾ إضالؿ الخمؽ، وىذا بخالؼ ما يقع في خبر الشاىد.ْلنّ  .البخاري(
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 بد مف اشتراط الثقة في رواتو. َل الخبر عنو  -ٕ

جنا وأبشارنا وأموالنا في الدنيا، بؿ إف كثيًرا مف ذلؾ يؤخذ بغير تكفؿ بحفظ الديف، ولـ يتكفؿ بحفظ دمائنا وفرو  اهلل  إفَّ  -ٖ
ِتِو ِمْف َبْعٍض، {في   نَِّبيُّ وجو حؽ، كما نص عميو ال ـْ َأْف َيُكوَف َأْلَحَف ِبُحجَّ ، َوَلَعؿَّ َبْعَضُك ـْ َتْخَتِصُموَف ِإَليَّ نَُّك َوَأْقِضَي  ِإنََّما َأَنا َبَشٌر، َواِ 

 )صحيح البخاري(. }َما َأْسَمُع، َفَمْف َقَضْيُت َلُو ِمْف َحؽِّ َأِخيِو َشْيًئا َفاَل َيْأُخْذ، َفِإنََّما َأْقَطُع َلُو ِقْطَعًة ِمَف النَّارِ ِو َلُو َعَمى َنحْ 

َل تقبؿ لكف رواية المرأة كرواية الرجؿ وليس شيادتيا كشيادتو، ورواية النساء مقبولة في الدماء والحدود ونحو ذلؾ، و  -ٗ
 بخالؼ الرواية. ..شيود مف الرجاؿ بد فييا مف أربعة شيادتيف في ذلؾ، والشيادة في الزنا َل

 إلى غير ذلؾ مف الفوارؽ التي َل نزاع فييا بيف أىؿ العمـ.

ها وجعمو أخبار اآلحاد وعدم اًلحتجاج باا في كثير من األمور التي قرروها بعقولام  الذي دفع المعتزلة إلى ردّ وأخيًرا، إنَّ 
وا أحاديث اآلحاد في مواضيع عّدة، من أهماا: صفات ، وقد ردّ أن أخبار اآلحاد تتعارض مع ما قررو  في نظرياتام العقديةعقيدة، 

رادتاا -رؤية اهلل و  -اهلل   عذاب القبر.و  -والشفاعة -الكبيرة وحكمه في الدنيا واآلخرةمرتكب و  -وأفعال العباد خمقاا وا 

 بحمد الله  ثامنةلتمت المحاضرة ا

 موقف المدرسة العقمية من السُّنَّة النَّبوية د. األمين الصادق األمين المراجع:


