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 املنطلق العقدي وأثره يف التعامل مع السنة النبوية

 د.أسامة مصطفى التريكي                                     أ.عبدالرحمن بن سعد     

االسالمية     جامعة محمد السنوسياالسالمية                           جامعة محمد السنوسي
abdosaad6561@gmail.com                               abdosaad6561@gmail.com      

__________________________________________ 
 املقدمة

 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله، أما بعد:
من املعلوم أن لعقيدة املرء األثر البالغ على أقواله وأفعاله وتوجهاته، وكل صالح أو طالح يف 

َوِإنَّ يف اجَلَسِد  : )َألَ ملسو هيلع هللا ىلصتعامالته فهو انتج عن ما ُيكّنه يف قلبه من اعتقاد، وهو ما أشار إليه 
، ولذا 1ُمْضَغًة: ِإَذا َصَلَحْت َصَلَح اجَلَسُد ُكلُُّه، َوِإَذا َفَسَدْت َفَسَد اجَلَسُد ُكلُُّه، َأَل َوِهَي الَقْلُب(

عندما نتأمل يف املناهج املتباينة جدا يف التعامل مع السنة النبوية يلّح علينا تساؤل مهم: ما هي 
اليت نتجت عنها هذه املنهجيات يف التعامل مع السنة النبوية؟  وهو ما حيوجنا أول لبيان  العقائد

أهم مالمح تلكم املناهج ومن ََثّ البحث والتدقيق والتأمل لستنباط املنطلقات العقدية اليت تولد 
ك املناهج عنها ذلك التعامل مع السنة النبوية املشرفة، مما ميثل أمهية ابلغة يف فهم خلفية تل

والكشف عن املناهج املنحرفة يف التعامل مع السنة  وكيفية التحذير منها، ولكن قبل البدء يف 
 البحث حيُسن بنا التعريف ابملصطلحات الرئيسية ووضع حدود هلا.

املنطلق العقدي: فأما املنطلق بفتح الالم فهو اسم مفعول من انطلق وهو من اإلطالق مبعىن  أوال:
 فاملنطَلق هو نقطة النطالق وبدايته.، 2اإلرسال

وأما العقدي: فنسبة للعقيدة، واملقصود هبا هنا املعىن العام هي ما يدين اإلنسان به، من  
  3"اْعتَ َقْدُت" كذا أي "َعَقْدُت" عليه القلب والضمري

                                                           

 107، صحيح مسلم ح 52صحيح البخاري ح  1
  3/420انظر معجم مقاييس اللغة  2
 218املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري ص:  3
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السنة وعليه فاملقصود من عنوان هذا البحث: العقائد اليت نتجت عنها مواقف الفرق املختلفة من 
 النبوية.

 
املبحث األول: املنطلق العقدي عند احملّدثني وأثره يف التعامل مع السنة 

 النبوية.
انطلق احملدثون يف تعاملهم مع السّنة النبوية من عقيدة راسخة، نبعت هذه العقيدة انبعة من القرءان 

استمّد منها احملّدثون عقيدهتم يف التعامل مع  اليت القرآنية. فمن أمثلة اآلايت ملسو هيلع هللا ىلصالكرمي وسنة النيب 
[ 7السنة النبوية قوله احلق تبارك وتعاىل }وما آاتكم الرسول فخذوه وما هناكم عنه فانتهوا{]احلشر: 

[ 21وقوله} لقد كان لكم يف رسول هللا إسوة حسنة ملن كان يرجوا هللا واليوم اآلخر{] األحزاب:
 ملسو هيلع هللا ىلص[ وغريها من اآلايت اليت أتمر ابتّباع النيب 59لّرسول{] النساء:وقوله} وأطيعوا هللا وأطيعوا ا

وطاعته وحّبه وحتكيم سّنته، وأّما أمثلة األحاديث النبوية اليت استمّد منها احملّدثون عقيدهتم يف 
 4{التعامل مع السنة النبوية قوله عليه الصالة والسالم} أل إين أوتيت القرءان ومثله معه

وقوله } نّضر هللا  5وقوله:}فعليكم بسّنيت وسنة اخللفاء املهديني متّسكوا هبا وعّضوا عليها ابلّنواجذ{
عبداً مسع مقاليت فوعاها، فبّلغها من مل يسمعها، فُرّب حامل فقه إىل من هو أفقه منه، وُرّب حامل 

السنة النبوية ابإلضافة إىل اآلايت . وكذلك بىن احملّدثون عقيدهتم يف التعامل مع 6فقه ل فقه له{
كقول عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه: -إذ هبم نفهم النصوص الشرعية-واألحاديث آاثر الّصحابة

"إايكم وأصحاب الرأي، فإهنم أعداء الّسنن، أعيتهم األحاديث أن حيفظوها، فقالوا ابلرأي، فضّلوا 
لو كان الدين ابلرأي، لكان املسح أسفل . وقول علي بن أيب طالب رضي هللا عنه:" 7وأضّلوا"

. فعلى ضوء اآلاثر الّسابقة وغريها، انتهج احملّدثون يف تعاملهم مع السّنة 8اخلّف أوىل من أعاله"
النبوية هنجًا متّثل يف عّدة صور، منها: مجع السنة وتدوينها، احلكم على أسانيدها ومتوهنا، الذّب 

 عنها والدفاع عن محلتها. 

                                                           

 4604صحيح أيب داوود لأللباين ح  4
 2676سنن الرتمذي أليب عيسى ح  5
 2658صحيح الرتمذي لأللباين  6
 1/55إعالم املوقعني لبن القيم  7
 1/139عون املعبود للعظيم آابدي  8



  2021/  6/  10-8: املوافق                          جامعة املرقب -املؤمتر العلمي الدويل الثاين لكلية علوم الشريعة 
 ( من أجل فهم سديد وتطبيق صحيح (فقه التعامل مع السنة النبوية 

________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 
sunnaconff@elmergib.edu.ly                                             sunnaconf.elmergib.edu.ly 

 لثاين: املنطلق العقدي عند اخلوارج وأثره يف التعامل مع السنة النبوية.املبحث ا
 9ظهر اخلوارج يف عصر الصحابة رضي هللا عنهم، وهم أقدم الفرق ظهوراً يف اتريخ األمة اإلسالمية، 

وكان خروجهم على أمري املؤمنني علي بن أيب طالب رضي هللا عنه بعد تكفريه، عالمًة على رّد 
؛ بل إن بزوغ بدعة اعرتاضهم على السنة النبوية وإنكارها كان ملسو هيلع هللا ىلصومن وافقه عن رسول هللا مرواّيته 

: "اتِِّق هللا اي حممد"، فقال: -ملا قسم بعض األموال وترَكه-، عندما قال له كبريهم ملسو هيلع هللا ىلصيف زمن النيب 
َله  َمن يُطع هللا إذا عصيُت؟ أأيمنين هللا على أهل أحسبه خالد -األرض فال أتمنوين؟ فسأله رجٌل قت ْ

قوًما يَقرؤون القرآن ل  -أو يف عقب هذا-إن ِمن ضئضئ هذا  فمَنعه، فلما وىلَّ قال:-بن الوليد 
ُُياِوز حناجرهم؛ مَيرُقون من الدين مروق السهم ِمن الرميَّة، يَقُتلون أهل اإلسالم ويَدعون أهل 

  10هم ألقتلنَّهم قتل عاد.األواثن، لئن أان أدركتُ 
 املنطلق األول: تكفري الصحابة رضي هللا عنهم املشاركني يف الَتحكيم.

وهذا املنطلق أثّر على رفضهم لألحاديث وترّتب على ذلك إنكارهم لعدد ليس ابلقليل من السّنة 
 النبوية بسبب تكفريهم للرواة الّناقلني هلا.

وية انبثق ِمن موقفهم من الصحابة الكرام نَقلة السنَّة؛ فهم وعليه فَموقف اخلوارج من السنة النب
رون أغلب الصحابة، ل سيما ُعثمان وعلي، وحَيكمون على األمة ابلكفر؛ خاصة من اقرتف  يُكفِّ
ذنًبا يَرونه كبريًا، وعليه يردُّون السنَّة؛ ألهنا ُرويت ِمن ِقَبل غري املقبولني عندهم مذهًبا واعتقاًدا، وعليه 

م ل يقبلون من احلديث إل القليل النادر الذي يوافق مذهبهم ويكون مروايا ِمن ِقَبل أئمتهم يف فه
الِفرقة والعتقاد." فتكاد تتفق كلمات مؤرخي الفرق ودارسي املواقف من السّنة النبوية على أن 

ك يف الفتنة اخلوارج ابختالف فرقهم ل يقبلون من السّنة إل ما جاء عن طريق صحايب مل ُيشار 
الكربى وما بعدها من األحداث، وبذلك فهم رّدوا أحاديث مجهور الصحابة اليت ظهرت بعد 

 11الفتنة".

                                                           

 .14-12الفرق بني الفرق لعبد القاهر البغدادي،  9
 .1064، ومسلم برقم 4351رواه البخاري برقم  10
-155اءة معرفي      ة تقييمي      ة حملم      د أب      و اللي      ث اخل      ري آابدي مواق      ف الف      رق الغ      ابرة م      ن الس      نة النبوي      ة ق      ر  11

156. 
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قال أبو منصور البغدادي نقاًل عن أيب احلسن األشعري يف بيان موقف اخلوارج على اختالف فرقهم 
ومن رضي من الصحابة:" الذي ُيمعها إكفار علي وعثمان، وأصحاب اجلمل واحلكمني، 

واعتمد األستاذ  12ابلتحكيم، وصّوب احلكمني، أو أحدمها، ووجوب اخلروج على السلطان اجلائر".
يُعّدلون الصحابة مجيعاً قبل -على اختالف فرقهم-مصطفى السباعي هذا الكالم، فقال:" فاخلوارج 

ابة بعد الفتنة الفتنة"، ونقل كالم األشعري الّسابق، َث قال:" وبذلك رّدوا أحاديث مجهور الصح
 13فلم يكونوا أهاًل لثقتهم".-على زعمهم-لرضاهم ابلتحكيم، واتباعهم أئمة اجلور

 املنطلق الثاين: اّدعاؤهم تعظيم القرءان الكرمي وإنكار كّل ما خيالف ظاهره.
الذي بدوره نتج هلم عنه -رواة السّنة النبوية-ومبا أّن اخلوارج ظهر لنا من معتقدهم تكفري الّصحابة

قّلة األحاديث النبوية املعتمدة لديهم أّدى ذلك إىل ختّبطهم يف فهم القرءان الكرمي وفّسروه بفهمهم 
 اخلاطئ.

قال ابن تيمية عن اخلوارج:" وأصل مذهبهم تعظيم القرءان وطلب اتّباعه، لكن خرجوا عن السّنة 
كالّرجم ونصاب الّسرقة وغري   واجلماعة، فهم ل يرون اتّباع السّنة اليت يظّنون أهنا ختالف القرءان

 14ذلك".
وقال البغدادي:" والثاين مع اخلوارج يف إنكارها حجة اإلمجاع والسنن الشرعية، وقد زعمت أنه ل 
حجة يف شيء من أحكام الشريعة إل من القرءان، ولذلك أنكروا حّد الرجم، واملسح على اخلُّفني؛ 

لقليل والكثري؛ ألن األمر بقطع السارق يف القرءان ألهنما ليسا من القرءان، وقطعوا السارق يف ا
 15مطلق، ومل يقبلوا الرواية يف نصاب القطع، ول الرواية يف اعتبار احلرز فيه".

 
 املبحث الثالث: املنطلق العقدي عند الّرافضة وأثره يف التعامل مع السنة النبوية.

إّل أهنم مل -ن ظهورها مع خروج اخلوارجتزام-رغم أّن فرقة الشيعة من أقدم الفرق املبتدعة ظهوراً 
يُعرف عنهم نقد احلديث إل مؤّخراً يف القرن السابع اهلجري، وذلك حماولة منهم التشّبه أبهل السنة 

                                                           

 .55الفرق بني الفرق أليب منصور البغدادي  12
 .130السنة ومكانتها يف التشريع اإلسالمي ملصطفى السباعي 13
 .13/208جمموع فتاوى ابن تيمية، مجع وحتقيق: عبد الرمحن بن حممد بن قاسم  14
 .19لبغدادي الفرق بني الفرق أليب منصور ا 15
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 16واجلماعة يف معرفة هذا العلم ومزامحتهم هلم، وهذا األمر أقرّه أحد معاصريهم الدكتور الفضلي.
هبذا العلم إل أنه بقي ملعتقدهم الفاسد أتثري كبري جّداً يف موضوع وبعد التشّبه أبهل السّنة واجلماعة 

 السنة النبوية، ومن أبرز منطلقاهتم العقدية، ما يلي:
 .ملسو هيلع هللا ىلصاملنطلق األول: الغلّو يف آل بيت النيب 

وصل الشيعة إىل درجة من الغلّو يف آل بيت النبّوة حىت اّدعوا أن هلم مرتبة كمرتبة األنبياء؛ بل أعظم 
 اعتقاد أّن ال تصح رواية إال من طريق عصمة آل البيتمن ذلك، وهذا املعتقد أّدي هبم إىل: 

انيد واتصاهلا من فيما يروونه فتعاملوا مع مرواّيهتم على أهنا حّق مطلق بغّض النظر عن صحة األس
عدمه. قال العامل الرّافضي حممد حسني آل كاشف الغطا:" إهنم ل يعتربون بشيء من السّنة النبوية 
إل ما صّح هلم عن طريق أهل البيت عن جّدهم، يعين ما رواه الصادق عن أبيه الباقر، عن أبيه زين 

مجيعاً، أما ما يرويه مثل أيب هريرة العابدين، عن احلسني الّسبط عن رسول هللا، سالم هللا عليهم 
ومسُرة بن جندب ومروان بن احلكم وعمران بن حطّان اخلارجي وعمرو بن العاص ونظائرهم، فليس 

أحد -ويقول حممد جواد 17له عند اإلمامية من العتبار مقدار بعوضة، وأمرهم أشهر من أن يُذكر".
أو عن أئمتهم  ملسو هيلع هللا ىلصه الثقات عن رسول هللا :" فاإلمامية أيخذون بكّل حديث يروي-ُكّتاب الشيعة

، سواء أسندها ملسو هيلع هللا ىلصاألطهار، ويعتقدون أن أقوال اإلمام يف الشريعة هي عني أقوال جّدهم رسول هللا 
  18إليه أم أرسلها بدون إسناد، وأن الكذب واخلطأ حُمال يف حّقه".

 املنطلق الثاين: عصمة األئمة.
بعدما صرّح الشيعة أبّن املعترب عندهم والصحيح من السنة النبوية هو ما رواه الصادق عن أبيه عن 

، لزم ذلك أن يكون الرّاوي األول الذي هو من آل البيت معصوماً؛ ملسو هيلع هللا ىلصجده عن احلسني عن جّده 
يف السّنة النبوية، فجعلوا السنة  بل غاىل الشيعة اإلمامية يف أئمتهم وقد أثّر هذا الغلّو يف معتقدهم

                                                           

م 2008نق      د احل      ديث ع      ن الش      يعة اإلمامي      ة الث      ين عش      رية، جم      دي ب      ن ع      وض اجل      ارحي، ط: األوىل،  16
 .232ص

 .79أصل الشيعة وأصوهلا حملمد حسني آل كاشف مؤسسة األعلمي بريوت  17
 .81الشيعة يف امليزان حملمد جواد مغنية بريوت لبنان، دار التعارف للمطبوعات  18
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وهلذا قال أحد شيوخهم املعاصرين:"  19النبوية هي:" كل ما يصدر عن املعصوم قوًل وفعاًل وتقريراً".
إن العتقاد بعصمة األئمة جعل األحاديث اليت تصدر عنهم صحيحة دون أن يشرتطوا إيصال 

 20د أهل السنة واجلماعة".كما هو احلال عن  ملسو هيلع هللا ىلصسندها إىل النيب 
 املنطلق الثالث: إمامة علّي بن أيب طالب واّدعاؤهم خيانة الصحابة رضي هللا عنهم.

ترّتب على هذه العقيدة تكفري الصحابة رضي هللا عنهم؛ ألنه مل يُنكر الشيعة اإلمامية السنة النبوية 
، يقول حممد جعفر 21ري إل الّنفر القليلإل بعد ما كّفروا انقليها ورواهتا، ومل يستثنوا من هذا التكف

مشس الدين الشيعي:" فهذه الرواية اليت استدلوا هبا ترجع مجيع طرقها املروية هبا، إىل أيب هريرة، وهو 
من عرف الواعون من علماء اإلسالم، مدى قدرته على خلق األحاديث وافرتائها على النيب 

كاشف:" أّما ما يرويه مثل أيب هريرة ومسرة بن جندب ومروان بن ويقول حممد حسني آل   22".ملسو هيلع هللا ىلص
احلكم وعمران بن حطّان اخلارجي وعمرو بن العاص ونظائرهم فليس هلم عند اإلمامية من العتبار 

كما يقول اخلميين يف احلكومة اإلسالمية:" ففي   23مقدار بعوضة، وأمرهم أشهر من أن يُذكر". 
أحاديث مل يقلها، ولعل راواًي كسمرة بن جندب يفرتي  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  الرواة من يفرتي على لسان

ويقول عن أيب هريرة رضي هللا عنه:"  24أحاديث متس من كرامة أمري املؤمنني علي رضي هللا عنه".
ولعّل راواًي ل ميتنع أن يروي آلف األحاديث يف فضل احُلكام اجلائرين وحسن سلوكهم عن طريق 

وعّقب على أقواله برفض عدالتهم فقال:" مثل هؤلء الرواة ل  25الظلمة وعلماء البالط". أعوان

                                                           

م، 1979ة للفق       ه املق       ارن حملم       د تق       ي احلك       يم، مؤسس       ة آل البي       ت، ط: الثاني       ة، س       نة األص       ول العام        19
 .122ص

 .140اتريخ اإلمامية لعبد هللا فّياض ص  20
ي    روي الكش    ي ع    ن أيب جعف    ر أن    ه ق    ال:" ك    ان الن    اق أه    ل ال    ردة بع    د الن    يب َإل ثالث    ة، فقل    ت م    ن الثالث    ة؟  21

 .98معرفة الرجال الكشي ص ."سلمان الفارسيوأبو ذر الغفاري، و  فقال: املقداد بن األسود،
دراس      ات يف العقي      دة اإلس      المية لش      مس ال      دين، حمم      د ب      ن جعف      ر، ب      ريوت، دار الكت      اب اللبن      اين، ط:  22

 .395م، ص3999األوىل، سنة 
أص      ل الشيع       ة وأصوهل       ا، حمم      د احلس      ني آل كاش      ف الغط      اء، حتقي      ق: ع      الء آل جعف      ر، مؤسس      ة اإلم      ام  23

 .219علي ص
 .60ة اإلسالمية للخميين ص احلكوم 24
 .60احلكومة اإلسالمية للخميين ص  25



  2021/  6/  10-8: املوافق                          جامعة املرقب -املؤمتر العلمي الدويل الثاين لكلية علوم الشريعة 
 ( من أجل فهم سديد وتطبيق صحيح (فقه التعامل مع السنة النبوية 

________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 
sunnaconff@elmergib.edu.ly                                             sunnaconf.elmergib.edu.ly 

عدالة هلم، ملا بدر منهم من احنياز إىل أعداء هللا، وابتعادهم عن تعاليم القرءان والسّنة 
 26الصحيحة".

 
 ة.املبحث الرابع: املنطلق العقدي عند املتكلمني وأثره يف التعامل مع السنة النبوي

ومفهوم علم الكالم هو: "علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية إبيراد احلجج، ودفع 
 28وعرّفه ابن تيمية أبنه:" هو حقيقة عرفية فيمن يتكلم يف الدين بغري طريقة املرسلني". 27الشبهة".

املعتزلة، واملعتزلة ، وأبرز فرق املتكلمني هم 29وعلى هذا فكّل من اشتغل هبذا الكالم مّسي متكّلماً 
( ه ، الذي كان حيضر جمالس 131هم: "فرقة ظهرت يف البصرة على يد واصل بن عطاء الغزّال)

( ه ، يف مسجد البصرة، واعتزل حلقته إىل سارية أخرى، عقب قوله 110احلسن البصري املتوىف)
أطلق عليه ومن تبعه أبن الفاسق مرتكب الكبرية يف منزلة بني املنزلتني، وأنه خملد يف النار، ف

 وأبرز املنطلقات العقدية لدى املتكلمني يف إنكارهم حّجية السنة النبوية، ما يلي: 30املعتزلة".
إّن من األصول املقررة عند أهل السّنة واجلماعة أّن مصدر تلّقي تقدمي العقل على النقل.  -

خبالف املتكلمني  العقائد واألحكام هو الكتاب والسّنة، وأّن العقل هو مناط التكليف،
والعقالنيني الذين جعلوا العقل هو األصل والنقل فرع عنه، ويف هذا يقول أبو املظفر 

-املتكلمة-السمعاين: "واعلم أن فصل ما بيننا وبني املبتدعة هو: مسألة العقل. فإهنم
قالوا: أّسسوا دينهم على املعقول، وجعلوا التباع واملأثور تبعًا للمعقول، وأما أهل الُسنة 

األصل يف الدين التباع، والعقول تبع، ولو كان أساق الدين على املعقول، لستغىن اخللق 
عن الوحي وعن األنبياء صلوات هللا عليهم، ولبطل معىن األمر والنهي، ولقال من شاء ما 

 31شاء..."

                                                           

 .60احلكومة اإلسالمية للخميين ص  26
 .1/31املواقف يف علم الكالم لإلُيي  27
 .12/461جمموع فتاوى ابن تيمية  28
 .50-1/49منهج السلف واملتكلمني يف موافقة العقل للنقل جلابر إدريس  29
 .98الفرق بني الفرق للبغدادي  30
 .182النتصار ألهل احلديث، ضمن صوت املنطق للسيوطي  31
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ه ما قرره القاضي أما عن تقدمي املتكلمني عقوهلم على املنقول يف مسائل املعتقد عموماً، فيدّل علي
وقال أيضاً:" العقل هو القياق  32عبد اجلبار اهلمذاين بقوله:" معرفة هللا ل تنال إل حبجة العقل".

، ويقّدم أبو احلسني البصري تصّورًا عن 33الشرطي للحقيقة وهو الطريق الوحيد للمعرفة اليقينية"
قول:" األولوية للعقل على الشرع يف عندهم، في-الذي هو شامل للسنة النبوية-منزلة الدليل الشرعي

معرفة هللا، من جهة أن الشرع قائم على كونه من هللا، فيجب ابتداء معرفة هللا ابلعقل، وصفاته، وأنه 
. ويقول عنهم الشهرستاين:" 34متكلم فاعل، وهذه األشياء ل تعرف ابلشرع؛ بل الشرع يقوم عليها"

ومما جاء عن إبراز العقل لدى  35واجبة بنظر العقل". كلها معقولة ابلعقل-عند املعتزلة-املعارف
إبراهيم النظام أنّه قال:" وإن جهة حجة العقل قد تنسخ  املعتزلة وتقدميه على األخبار، ما ُروي عن

وذكر حديث -وقبل ذلك ما رواه معاذ العنربي قال مسعت عمرو بن عبيد يقول  36األخبار".
بْ ُته، ولو مسعت زيَد بن وهب يقول هذا  : " لو مسعت األعمش-الصادق املصدوق  يقول هذا لكذَّ

ما أجبُته، ولو مسعُت عبد هللا ابن مسعود يقول هذا ما قَِبْلُته، ولو مسعت رسول هللا صلى هللا عليه 
وآله وسلم يقول هذا لرددته، ولو مسعت هللا تعاىل يقول هذا لقلت له: ليس على هذا أخذت 

اجلبار اهلمذاين يف تقدمي العقل على اخلرب:" وههنا أصل آخر، وهو أن وقال القاضي عبد  37"ميثاقَنا
ما هذا سبيله من األخبار فإنه ُيب أن ينظر، فإن كان مما طريقه العمل عمل به إذا ورد بشرائطه، 
وإن كان مما طريقه العتقادات ينظر، فإن كان موافقًا حلجج العقول قُبل واعتقد موجبه، ل ملكانه؛ 

مل يقله، وإن  ملسو هيلع هللا ىلصالعقلية، وإذا مل يكن موافقًا هلا فإن الواجب أن ترّد، وحُيكم أبن النيب  بل للحجة
قاله فإمنا قاله على طريق احلكاية عن غريه، هذا إذا مل حيتمل التأويل إل بتعّسف، فأما إذا احتمله 

 38فالواجب أن يُتأول".

                                                           

 .88شرح األصول اخلمسة للقاضي عبد اجلبار  32
 .88شرح األصول اخلمسة لعبداجلبار اهلمذاين  33
 .889املعتمد يف أصول الفقه أليب احلسني البصري  34
 .1/38امللل والنحل للشهرستاين  35
 .43خمتلف احلديث لبن قتيبة أتويل  36
( لب       ن حج       ر، ومي       زان 24/71( للخطي       ب البغ       دادي، وهت       ذيب الته       ذيب )12/170اتري       خ بغ       داد ) 37

 .( للذهيب3/84(، واتريخ اإلسالم )6/104(، وسري أعالم النبالء )3/278العتدال )
 .770شرح األصول اخلمسة للقاضي عبد اجلبار اهلمذاين  38
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ند املعتزلة:" ولذلك فإن موقفهم من احلديث كثريا ما يكون ويقول أمحد أمني ُمبّينا هذا املنطلق ع
موقف املتشكك يف صحته، وأحيااًن موقف املنكر له ألهنم حيكمون العقل يف احلديث ل احلديث 

 39يف العقل".
 تقسيم األحاديث النبوية إىل آحاد ومتواتر. -

األخبار إىل آحاد ومتواتر، وأن اآلحاد يُعّد القاضي عبد اجلبار اهلمذاين من املؤسسني ملسألة تقسيم 
وإن كان ُيوز العمل به إذا ورد بشرائطه؛ إل أنه غري مقبول يف ابب العقائد، فقال:" األخبار ل 
ختلو: إما أن يُعلم صدقها أو يُعلم كذهبا، أو ل يعلم صدقها ول يُعلم كذهبا...وأما ما ل يُعلم كونه 

اد، وما هذه سبيله ُيوز العمل به إذا ورد بشرائطه، فأما قبوله فيما صدقاً أو كذابً فهو كأخبار اآلح
 40طريقه العتقادات فال".

  التهّكم ابلصحابة رضي هللا عنهم. -
إن من لوازم إثبات السّنة النبوية واعتقاد أهنا وحي من عند هللا سبحانه، اعتقاد حمّبة انقليها وُرواهتا، 

معتقد املعتزلة خالف ذلك، أّدى هبم إىل إنكار مرواّيت الصحابة والرتّضي عنهم وإجالهلم، وملا كان 
 .ملسو هيلع هللا ىلصعن النيب 

، وطلحة،  قال عبد هللا بن سلمة احلضرمي: "مسعت عمرو بن عبيد يقول: لو شهد عندي عليٌّ
 41."أجزُت شهادهتم والزبري، وعثمان، على ِشراك نعل، ما

 
 اخلامس: املنطلق العقدي عند أهل الرأي وأثره يف التعامل مع السنة النبوية. املبحث

إن مقصود العلماء من إطالق القول على مجاعة معينة ُعرفوا أبهل الرّأي ذلك ملا اشتهر عنهم من 
معارضة الّسنة ابلرأي، قال عمر رضي هللا عنه: "إايكم والرأي، فإّن أصحاب الرّأي أعداء الّسنن، 

وقال  املعلمي: 42تهم األحاديث أن يعوها وتفّلتت منهم أن حيفظوها فقالوا يف الّدين برأيهم".أعي
)كان كثري من أهل العلم من الصحابة وغريهم يّتقون الّنظر فيما مل ُيدوا فيه نّصاً، وكان منهم من 

                                                           

 .3/85ضحى اإلسالم  39
 .769-768شرح األصول اخلمسة للقاضي عبد اجلبار اهلمذاين  40
 (.3/275ميزان العتدال للذهيب ) 41
 .1042-2/1041جامع بيان العلم وفضله، لبن عبد الرب النمري  42
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الّنظر يف  يتوسع يف ذلك، َث نشأ من أهل العلم ول سيما ابلكوفة من توسع يف ذلك، وتوّسع يف
القضااي اليت مل تقع وأخذوا يبحثون يف ذلك ويتناظرون ويصرفون أوقاهتم يف ذلك، واتصل هبم مجاعة 
من طلبة العلم تشاغلوا بذلك ورأوه أشهى ألنفسهم وأيسر عليهم من تتبع الرواة يف البلدان واإلمعان 

ت لديهم منطلقات عقدية ونتيجة تقدمي الرّأي على الّسنن كان 43يف مجع األحاديث واآلاثر(.
 ُمسّلمة يعتمدون عليها، وأبرز تلك املنطلقات:

 رّد احلديث الصحيح إذا زاد حكماً على النص القرءاين )الزايدة على النّص(. -
يقول السرخسي:" الزايدة على النص...بيان صورة ونسخ معىن عندان سواء كانت الزايدة يف السبب 

َث رتّبوا على ذلك:" أن ما ثبت أنه من ابب النسخ وكان مقطوعًا به فال ينسخ إل  44أو احلكم".
بقاطع كالتغريب، فإن أاب حنيفة ملا كان عنده نسخًا نفاه؛ ألنه نسٌخ للقرءان خبري الواحد، وملا مل 

ة يكن عند اجلمهور نسخًا قبلوه إذ ل معارضة، وقد رّدوا بذلك أخبارًا صحيحة ملا اقتضت زايد
 45على القرءان، والزايدة نسخ ول ُيوز نسخ القرءان خبرب اآلحاد".

 عرض األحاديث النبوية على القياس. -
قال السرخسي:" إذا كان الصحايب الراوي للحديث غري فقيه فال نقبل حديثه إذا خالف 

صرّاة، وهو صحيح  46القياق".
ُ

وهبذا األصل رّدوا حديث أيب هريرة رضي هللا عنه يف امل
فاق أهل احلديث، وقد تصّدى أهل العلم للرّد على هذه الطائفة، ومن ذلك ما قرره ابتّ 

السمعاين حيث قال:" مىت ثبت اخلرب صار أصاًل من األصول ول حيتاج إىل عرضه على 
أصل آخر، ألنه إن وافقه فذاك، وإن خالفه فال ُيوز رّد أحدمها؛ ألنه رّد للخرب ابلقياق، 

كما أّن مجعًا من   47إّن السّنة مقّدمة على القياق بال خالف".وهو مردود ابتّفاق، ف

                                                           

التنكي    ل مب    ا يف أتني    ب الك    وثري م    ن األابطي    ل لعب    د ال    رمحن املعلم    ي، حتقي    ق: حمم    د انص    ر ال    دين األلب    اين،  43
1/23-24. 

 .2/82أصول السرخسي حملمد بن أمحد السرخسي، حتقيق: أبو الوفاء األفغاين،  44
 .311-5/310البحر احمليط لبدر الدين الزركشي، حتقيق: جلنة من علماء األزهر،  45
 .1/340أصول السرخسي  46
 .4/428فتح الباري شرح صحيح البخاري لبن حجر العسقالين،  47
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، وما ُنسب 48العلماء رّجح براءة أيب حنيفة من هذه الطريقة يف التعامل مع السنة النبوية
 49إىل اإلمام مالك يف استعماله هذه الطريقة مل يثبت عنه.

 
السادس: املنطلق العقدي عند الصوفية وأثره يف التعامل مع السنة  املبحث

 النبوية.
الصوفية هي: "فرقة ظهرت يف القرن الثاين اهلجري وهم طائفة من العّباد آثروا العزلة وعدم 
الختالط ابلناق، فشددوا على أنفسهم يف العبادة على حنو مل يُعهد من قبل، لنفتاح 

اهتا، مما أوجد ردة فعل عند بعض العّباد وخباصة يف البصرة، الناق على الدنيا وملذّ 
وقد اختلف أهل العلم يف 50 "والكوفة، حيث كانت بداية الحنراف عن املنهج الصحيح

سبب تسميتهم ابلصوفية، والذي ذهب إليه كثري من أهل التحقيق كابن تيمية وابن 
هرة اليت يلبسها كثري من الصوفية، خلدون وغريمها، أهنم مُسوا ابلصوفية نسبة للبسة الظا

  51وهي أمسال من الصوف الغليظ".
 ومن أبرز املنطلقات العقدية اليت كان هلا أبلغ األثر يف إنكار السنة النبوية عند الصوفية:

 .52الكشف الصويف -
نقل الشيخ العجلوين تصريح حمي الدين ابن عريب رّد احلديث الصحيح ابعتبار ما ينكشف له من 

ما حاصله: فرّب حديث -قّدق سرّه األنور-، فقال:" ويف الفتوحات املكية للشيخ األكربالعلوم
! فيعلم ملسو هيلع هللا ىلصيكون صحيحًا من طريق ُرواته حيصل هلذا املكاشف أنه غري صحيح لسؤاله لرسول هللا 

                                                           

 .429مقاييس نقد املتون للدميين  48
 .444املرجع السابق  49
( 254/ 1املوس         وعة امليس         رة يف األداين وامل         ذاهب واألح         زاب املعاص         رة، إبش         راف د. م         انع اجله         ين ) 50

 بتصرف.
  ، للشيخ انصر القفاري، والشيخ انصر العقل.167-166املوجز يف األداين واملذاهب املعاصرة ص 51
والكش     ف ه     و: الط     الع عل     ى م     ا يغي     ب م     ن علمه     م، أو م     ا حيت     اجون إلي     ه م     ن األم     ور الديني     ة أو ح     ىت  52

الدنيوي     ة عي     اانً أو مساع     اً م     ن قب     ل الن     يب ص     لى هللا علي     ه وس     لم أو اخلض     ر أو اهلوات     ف أو املالئك     ة وحن     و 
 .207ذلك". انظر: مصادر التلقي عند الصوفية 
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به لضعف وضعه ويرتك العمل به وإن عمل به أهل النقل لصحة طريقه، وُرّب حديث تُرك العمل 
طريقه من أجل وّضاع يف رواته يكون صحيحًا يف نفس األمر؛ لسماع املكاشف له من الّروح حني 

 53"!.ملسو هيلع هللا ىلصإلقائه على رسول هللا 
ويقول الشيخ أمحد بن املبارك:" إن الويل املفتوح عليه يعرف احلق والصواب ول يتقيد مبذهب من 

أبسرها لقدر على إحياء الشريعة، وكيف ل وهو الذي ل يغيب عنه املذاهب، ولو تعطلت املذاهب 
 54طرفة عني ول خيرج عن مشاهدة احلق جل جالله حلظة". ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 
  العلم الّلديّن: -

ويقول الشعراين: "وكان الشيخ كامل أبو اليزيد البسطامي رضي هللا عنه يقول لعلماء عصره: أخذمت 
 55. "الرسوم ميتاً عن ميت وأخذان علمنا من احلي الذي ل ميوت علمكم من علماء

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .10تهر من األحاديث على ألسنة الناق إلمساعيل العجلوين، كشف اخلفاء ومزيل اإللباق عما اش  53
 .96رماح حزب الرحيم على حنور حزب الرجيم لعمر الفويت  54
 .1/5راين الطبقات الكربى للشع 55
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 اخلامتة 
 وفيها أبرز نتائج البحث

احلمد هلل أوًل وآخرًا وظاهرًا وابطنًا وبعد الوقوف على أهم مادة البحث والنظر فيها خُلصنا إىل ما 
 يلي:

والسنة من نصوص تعظم الوحيني ول أوًل: أن أهل احلديث هم الذين متسكوا مبا ورد يف القرآن 
تفّرق بينهما، بل كل السّنة الصحيحة مثل القرآن يف الحتجاج هبا وتضمني العمل مبوجب 

 صحتها.
اثنياً: أن أهل احلديث عند دراستهم للسنة النبوية فهم ينظرون إىل عدة اعتبارات، منها: أهنا وحي 

ال رواهتا واحلكم عليهم جرحا وتعدياًل، وأن اإلسناد من عند هللا، تدوين السنة النبوية، النظر يف ح
 خصيصة هذه األمة دون غريها فأولوه عناية كبرية.

اثلثا: أن كل من احنرف يف ابب السنة النبوية إمنا كان ملنطلق عقدي سابق له التزمه وألزم به غريه، 
 وابلتايل وقع يف الحنراف.

لى الحنراف العملي نتيجة التعامل مع النصوص الشرعية رابعاً: أن الحنراف العقدي له أثر كبري ع
 وحكرها يف قوالب مبتدعة من املتكلمني والرافضة وغريهم.

خامساً: أن أسعد الناق بفهم السنة النبوية وتطبيقها هم أهل احلديث واألثر من لدن الصحابة 
 والتابعني إىل األئمة األربعة ومن جاء بعدهم إىل يومنا هذا.

 
 هذا ما يسر هللا إيراده وهّيأ بيانه وصلى هللا على حممد وصحبه وآله
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 فهرس املصادر واملراجع

 القرآن الكرمي -
 ضحى اإلسالم ألمحد أمني، الطبعة الثانية ملكتبة األسرة، ضمن سلسلة األعمال الدينية. -
موقف الفرق الغابرة من السنة النبوية قراءة معرفية تقييمية حملمد أبو الليث اخلري آابدي،  -

 مقالة مستلة من اجمللد الثالث لدراسات اجلامعة اإلسالمية العاملية شيتاغونغ.
 احلكومة اإلسالمية وولية الفقيه لسيد روح هللا اخلميين، الطبعة الثانية، دار الولء. -
رق لعبد القاهر البغدادي، حتقيق: حممد حمي الدين عبد احلميد، املكتبة الفرق بني الف -

 العصرية.
رماح حزب الرحيم على حنور حزب الرجيم لعمر الفويت، حتقيق: عاصم الكيايل، ط: دار  -

 انشرون.
 الطبقات الكربى للشعراين، حتقيق: أمحد السايح وتوفيق وهبة، مكتبة الثقافة اإلسالمية. -
سرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة، إبشراف د. مانع اجلهين، طباعة املوسوعة املي -

 دار الندوة العاملية للطباعة والنشر والتوزيع.
كشف اخلفاء ومزيل اإللباق عما اشتهر من األحاديث على ألسنة الناق إلمساعيل  -

 العجلوين، حتقيق: أمحد القالش، مؤسسة الرسالة انشرون.
 ن واملذاهب املعاصرة لناصر القفاري وانصر العقل، طبعة دار كنوز اشبيليا.املوجز يف األداي -
املصادر العامة للتلقي عند الصوفية عرضًا ونقداً، لصادق سليم صادق، مكتبة الرشد،  -

 الرايض.
مقاييس نقد متون السّنة، مسفر عزم هللا الدميين، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية،  -

 مدينة الرايض.
تح الباري شرح صحيح البخاري لبن حجر العسقالين، دار الكتب العلمية، مجهورية ف -

 مصر العربية.
أصول السرخسي، أبو بكر حممد بن أمحد السرخسي، حتقيق: أبو الوفا األفغاين، جلنة  -

 إحياء املعارف النعمانية حبيدر آابد.
زهر، دار الكتب العلمية، البحر احمليط لبدر الدين الزركشي، حتقيق: جلنة من علماء األ -

 بريوت لبنان.
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جامع بيان العلم وفضله، لبن عبد الرب النمري، حتقيق: أبو األشبال الزهريي، دار ابن  -
 اجلوزي.

شرح األصول اخلمسة للقاضي عبد اجلبار اهلمذاين، حتقيق: أمحد السايح وتوفيق وهبة،  -
 مكتبة الثقافة الدينية، عمان األردن.

 
 

 


