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 موضوع البحث:

إبــراز أمهيــة املنهــج يف تنــاول القضايــا الغيبيــة، مــع بيــان أثــر اختــالف املنهــج بــن أهــل الســنة 

واملتكلمــة يف تقريــر هــذه األخبــار كقضيــة: »ذبــح املــوت«، و»عــذاب القــرب«.

هدف البحث:
ــألة:  ــة مس ــي خاص ــوص الوح ــع نص ــل م ــا يف التعام ــان منهجه ــن، وبي ــة الفريق ــة أدل  مناقش

ــرب«. ــذاب الق ــوت« و»ع ــح امل »ذب

مشكلة البحث:
مــا الــر يف اختــالف أهــل الســنة مــع غريهــم يف التعامــل مــع األخبــار الغيبيــة كقضيــة: »ذبــح 

املــوت«، و»عــذاب القــرب«؟ وهــل للمنهــج دور يف هــذا االختــالف؟ 

نتائج البحث:
 االختــالف يف املنهــج خاصــة يف القضايــا الغيبيــة مــن شــأنه أن يــؤدي إىل التبايــن يف التعامــل 1. 

. معها

ــم . 2 ــن اهلل العل ــأن: م ــه ب ــا من ــار يقين ــك األخب ــر تل ــق إىل متري ــج أدى بفري ــالف يف املنه االخت

وعــى الرســول البــالغ وعــى األمــة التســليم، بينــا اســتنكف فريــق آخــر الســري عــى ســنن 

ــار ثابتــة بمقتــى الوحــي. ــة التأويــل فتســبب يف تعطيــل أخب أهــل االتبــاع فركــب مطي

الكلامت الدالة )املفتاحية(:
منهج: أهل السنة- املتكلمة - ذبح املوت -عذاب القرب.



4



نَِّة َواٌلَتَكلَِّمة يف التًّّعاُمُلْ َمَع اْلََساِئِل اْلًغْيبِيَّة َمنَهُج َأهِل السُّ

5

F

ــيئات  ــن س ــنا وم ــن رشور أنفس ــاهلل م ــوذ ب ــتغفره ونع ــتعينه ونس ــده ونس ــد هلل نحم إن احلم

أعالنــا، مــن هيــده اهلل فــال مضــل لــه ومــن يضلــل فــال هــادي لــه، وأشــهد أن ال إلــه إال اهلل وحــده ال 

رشيــك لــه، وأشــهد أن حممــدا عبــده ورســوله، قــال تعــاىل: ژ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

ــران: 102[، ژ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے  ے ۓ ۓ  ــورة آل عم ڤ ڦ  ڦ ژ ]س

ــث  ــري احلدي ــإن خ ــد؛ ف ــا بع ــزاب: 70 - 71[، أم ــورة األح ڭ   ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  ۆ ۈ  ۈ ٴۇژ ]س

كتـــاب اهلل -تعــاىل-، وخــري اهلــدي هــدي ســيدنا حممــد  ، ورش األمــور حمدثاهتــا، وكل 

حمدثــة بدعــة، وكل بدعــة ضاللــة، وكل ضاللــة يف النــار.

ــرب  ــا أخ ــى م ــا إال بمقت ــدرك كنهه ــي ال ي ــوم الت ــن العل ــد م ــم العقائ ــك أن عل ــد، الش وبع

ــُه نبيــه األكــرم -صلــوات ريب وســالمه عليه-ومــن بــن أهــم القضايــا  بــه احلـــق -ســبحانه-، وَبيَّنَ

ــرب«،  ــذاب الق ــوت«، و»ع ــح امل ــألة: »ذب ــة مس ــنة البياني ــى الس ــا ع ــتعان يف فهمه ــي يس ــة الت العقدي

فرغــم وجــود الدليــل الســمعي عــى ثبوهتــا إال أن بعــض املتكلمــة رفضــوا قبــول النصــوص اخلربيــة 

عــى ظاهرهــا، وعملــوا عــى تأويلهــا، مــع أن هــذه املســائل الغيبيــة ال يمكــن للعقــل أن يســتوعبها 

ــدودة. ــه املح بقدرات

ــار،  ــذه األخب ــون ه ــة يعطل ــؤالء املتكلم ــل ه ــذي جع ــبب ال ــد الس ــا أن نرص ــذا كان الزم هل

ــن. ــن اخلربي ــات هذي ــنة يف إثب ــل الس ــج أه ــون منه ويرفض

هلذا جاء البحث بعنوان:  

منهــج أهــل الســنة واملتكلمــة يف التعامــل مــع املســائل الغيبية:»ذبــح املــوت وعــذاب القــرب« 

-أنموذجــا-
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أوالً: أمهية البحث:

تظهر أمهية هذا البحث يف كونه؛

1- يــربز أمهيــة املنهــج يف التعامــل مــع القضايــا الغيبيــة؛ ألن االختــالف يف املنهــج هــو الــذي 

أدى بالبعــض إىل تعطيــل نصــوص الوحــي.

2- التأكيــد عــى أن إعــال العقــل يف املســائل الغيبيــة سفســطة ال تــؤدي ســوى إىل تعطيــل مــا 

أقــره الوحــي.

3-أصالته يف تقيص منهج أهل السنة يف التعامل مع مسائل الغيب.

ــه  ــا كان علي ــاع م ــو اتب ــي ه ــع الوح ــل م ــح يف التعام ــج الصحي ــن أن املنه ــه املعارصي 4- تنبي

ــة. ــلف األم س

5- إبــراز أن خمالفــة أهــل االتبــاع هــو الــذي جــر عــى األمــة الفتــن والقالقــل، ومــزق وحدهتا 

العقديــة، حتــى هــان شــأهنا عنــد أعدائها.

ثانيًا: أسباب اختيار موضوع البحث:

لعل أبرز أسباب اختيار هذا املوضوع هي:

1- أمهية املنهج يف التعامل مع القضايا العقدية خاصة املسائل الغيبية منها.

2- جدة هذا املوضوع من حيث البحث والثمرة والنتيجة، وأصالته من ناحية املصدر.

ــه،  ــث وعلوم ــري واحلدي ــن والتفس ــول الدي ــم أص ــن عل ــه ب ــوع وتداخل ــذا املوض ــة ه 3- دق

ــم... ــخ والرتاج ــب التاري وكت



نَِّة َواٌلَتَكلَِّمة يف التًّّعاُمُلْ َمَع اْلََساِئِل اْلًغْيبِيَّة َمنَهُج َأهِل السُّ

7

ثالثًا: أهداف البحث:

تكمن أهداف البحث فيا ييل:

ــألة:  ــة مس ــة خاص ــا الغيبي ــع القضاي ــل م ــة يف التعام ــنة واملتكلم ــل الس ــج أه ــة منه 1- معرف

ــرب«. ــذاب الق ــوت« و»ع ــح امل »ذب

ــة  ــبهات املؤول ــنة يف رد ش ــل الس ــن أه ــن م ــي للمثبت ــلوب احلجاج ــى األس ــوف ع 2- الوق

ــن. ــوص الوحي ــكالم لنص ــل ال ــن أه ــة م واملعطل

3- بيان الرتابط الوثيق بن االنحراف يف املنهج وتعطيل نصوص الوحي. 

4- إبــراز أن بيــان املســائل الغيبيــة وغريهــا مرجعــه األســاس القــرآن الكريــم والســنة النبويــة 

الصحيحــة بمنهــج الصحابــة والتابعــن هلــم بإحســان.

5- التأكيــد عــى أن إعــال العقــل يف مســائل الغيــب شــذوذ وخــروج وانحــراف عــن النهــج 

القويــم.

رابعًا: مشكلة البحث:

ومشــكلة البحــث هــي: مــا الســبب يف اختــالف أهــل الســنة وبعــض املتكلمــة يف التعامــل مــع 

خــرب: »ذبــح املــوت«، و»وعــذاب القــرب«، وهــل للمنهــج دور يف هــذا التبايــن؟

خامسًا: حد البحث والدراسة:

ســينحرص البحــث يف بيــان منهــج املتقدمــن مــن أهــل الســنة وأهــل الــكالم يف التعامــل مــع 

هــذه النصــوص اخلربيــة مــع رصــد األســلوب احلجاجــي للمثبتــن مــن أهــل الســنة يف رد شــبهات 

املؤولــن مــن أهــل الــكالم.
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سادسًا: حدود مصادر البحث:

حــدود البحــث العلميــة: كتــب العقائــد والفــرق األصيلــة، وكتــب التفســري واحلديــث وعلومه، 

وكذلــك االســتعانة بكتــب رشوح احلديــث، وكتب الســري واألخبــار ...

سابعًا: الدراسات السابقة:

صحيــح أنــه هنــاك دراســات تناولــت هاتــن املســألتن، لكــن -بحســب علمــي املحــدود- مل 

أقــف عــى دراســة قامــت بتحريــر املســألتن بنفــس املنهجيــة التــي اعتمدهتــا مــن خــالل َســْوِق أقــوال 

الفريقــن مًعــا، والوقــوف عــى منهــج أهــل الســنة يف الــَردِّ عــى شــبهات هــؤالء املتكلمــة، مــع التأكيد 

عــى أمهيــة املنهــج، وعــى الرغــم مــن ذلــك فقــد اســتفدت مــن بعــض الدراســات يف بنــاء اجلانــب 

النظــري لدراســتي، ولعــل أهــم هــذه الدراســات: 

ــن -  ــرزاق ب ــد ال ــف: عب ــديس«/ املؤل ــي املق ــد الغن ــظ عب ــدة احلاف ــي رشح عقي ــرة املؤت »تذك

ــة: األوىل، 1424هـــ/2003م.  ــع/ لطبع ــر والتوزي ــراس للن ــدر/ غ ــن الب ــد املحس عب

ــث -  ــرتاث، حي ــة لل ــع: دار التوفيقي ــو عزيز/طب ــف أب ــعد يوس ــم: س ــرة« بقل ــداث اآلخ »أح

عمــل عــى رسد اآليــات واألحاديــث وأقــوال ابــن القيــم مــن خــالل كتابــه »الــروح« دون بســط شــبه 

املتكلمــة مــن خــالل كتبهــم.

»املــوت وأحــوال مــن اآلخــرة«: للباحــث: د. طــه ياســن كاظــم الدليمــي حيــث حــرره يف - 

ــه اكتفــى يف مبحــث الــرد عــى منكــري عــذاب القــرب بشــبهة واحــدة  ثــالث وثالثــن صفحــة، لكن

نقلهــا عــن كتــب األشــاعرة دون حتريرهــا مــن كتبهــم، كــا مل يتنــاول باقــي الشــبهات التــي حررهتــا يف 

بحثــي، وأغفــل ذكــر نصــوص املفريــن يف تفســري األدلــة املثبتــة لعــذاب القــرب. 

ــان -  ــع: »بي ــور بموق ــال منش ــح« مق ــش أمل ــة كب ــوت كهيئ ــى بامل ــث: يؤت ــن يف حدي »الطع

ــالم«. ــول اإلس ــبهات ح ــى ش ــرد ع ــالم لل اإلس
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ــال -  ــود« مق ــن اليه ــرب م ــذاب الق ــدة ع ــي   لعقي ــذ النب ــم أخ ــن زع ــى م ــرد ع »ال

ــواب«. ــؤال وج ــالم: س ــع: »اإلس ــور بموق منش

»صور من عذاب القرب« لنفس املوقع.- 

وينبغــي أن أشــري إىل أن البحــث اعتمــد بشــكل كبــري عــى األصــول مــن تفاســري املتقدمــن وكذا 

ــاول ملثــل  يف بــاب أصــول الديــن مــن كال اجلانبــن، ويبقــى أن لــكل باحــث اجتهــاده يف منهــج التن

هــذه القضايــا وحتريرهــا، واهلل أســأل أن ال حيــرم كل مــن أســهم يف بيــان املنهــج القويــم يف التعامــل 

مــع مثــل هــذه القضايــا الغيبيــة، أجــر اجتهــاده، وأن يرزقنــا وإياهــم اإلخــالص والســداد، والتوفيــق 

والرشــاد.

ثامنًا: خطة البحث:

انتظم سلك هذا البحث كا ييل:

- مقدمة: وفيها بيان أمهية املوضوع، وحدوده، واملنهج املتبع، وخطة البحث.

- متهيد: أمهية املنهج يف التعامل مع القضايا العقدية السيا الغيبية منها.

ــح  - ــر: »ذب ــع خ ــل م ــكالم يف التعام ــل ال ــنة وأه ــل الس ــج أه ــث األول: منه املبح
ــوت« امل

 وفيه مطلبان:

املطلب األول: منهج أهل السنة يف إثبات خرب: ذبح املوت«.

 املطلب الثاين: منهج أهل الكالم يف تأويل هذا اخلرب ورد أهل السنة عليهم.

املبحــث الثــاين: منهــج أهــل الســنة وأهــل الــكالم يف التعامــل مــع خــر: »عــذاب  -
القــر«، 
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وفيه مطلبان: 

 املطلب األول: منهج أهل السنة يف إثبات خرب: »عذاب القرب«.

ــى  ــنة ع ــل الس ــرب ورد أه ــذا اخل ــل ه ــكالم يف تعطي ــل ال ــج أه ــاين: منه ــب الث  املطل

ــبهاهتم. ش

- اخلامتـة: وفيها أهم النتائج والتوصيات.

-الفهارس: فهرس للمصادر واملراجع.

تاسعًا: منهج البحث:

يعتمــد هــذا البحــث أصالــة عــى املنهــج االســتقرائي التحليــيل، دون أن يغيــب املنهــج النقــدي، 

ومــن متمــات هــذا املنهــج ولوازمــه مــا يــيل:

 عزو اآليات إىل سورها بذكر اسم السورة ورقم اآلية.1. 

 ختريــج األحاديــث واآلثــار مــن مصادرهــا األصيلــة بذكــر اســم الكتــاب والبــاب، ورقــم 2. 

احلديــث، مــع رصــد أقــوال علــاء اجلــرح والتعديــل بشــأهنا.

 عزو معاين األلفاظ إىل املعاجم اللغوية السيا املتقدمة منها.3. 

 ترمجة األعالم بالرجوع إىل كتب الرتاجم.4. 

ــث 5.  ــول، واحلدي ــري واألص ــب التفس ــة، وكت ــَرِق األصيل ــد والِف ــب العقائ ــتعانة بكت  االس

ــري... ــخ والس ــه، والتاري ورشوح

 عــزو األقــوال إىل أصحاهبــا مــن كتبهــم مبــارشة عــدا إذا اســتعىص الوقــوف عليهــا يف أصوهلا 6. 

إمــا ألهنــا مفقــودة أو ألهنــا مل حتقــق بعــد؛ كشــأن أيب بكــر األصــم حيــث اعتمــدت الواســطة 
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يف بيــان مذهبــه مــن خــالل مــا ذكــره ابــن بطــال يف رشحــه عــى صحيــح البخــاري، وكشــأن 

ــار يف: »رشحــه لألصــول اخلمســة«،  ــد اجلب ــه القــايض عب ــا حــكاه عن ــن عمــرو في رضار ب

وكذلــك قــول الكعبــي فيــا حــكاه عنــه الفخــر الــرازي يف: »مفاتيح الغيــب«، أمــا بخصوص 

الدراســات التــي ظهــرت مؤخــرا لبعــض هــؤالء املعتزلــة فــا هــي إال جتميــع ألقواهلــم مــن 

خــالل الكتــب التــي نقلــت أصوهلــم، كشــأن فخــر الديــن الــرازي يف تفســريه الكبــري. 

ــخ األفــكار مــن جهــة، 7.  ــاد هــذه املصــادر الرتتيــب التارخيــي احرتامــا لتاري  راعيــت يف اعت

ولكــون ذلــك الرتتيــب يبــن أن اخللــف مــن كال اجلانبــن مل يشــذ كثــريا عــن ســلفه.

ــن  ــل، وأن يم ــالص يف العم ــدق واإلخ ــي الص ــاىل- أن يرزقن ــبحانه وتع ــأل اهلل -س ــذا وأس ه

ــي  ــع الوح ــل م ــج يف التعام ــة املنه ــراز أمهي ــن إب ــه م ــي إلي ــا وفقن ــع ب ــول وأن ينف ــن القب ــيل بحس ع

الســيا يف املســائل الغيبيــة، كــا أســأله ســبحانه أن جيعــل جهــدي وتعبــي ونتــاج بحثــي يف صحيفتــي 

يــوم القيامــة، وأن جيــزي عنــي والــدي  ومشــاخيي خــري اجلــزاء، وأن جيــزل العطاء ألمــي حفظها 

اهلل ورعاهــا ورزقهــا دوام الصحــة والعافيــة، كــا أســأله -تعــاىل شــأنه- أن يغفــر يل مــا يف هــذا البحث 

مــن أخطــاء وزالت، وكــا قيــل:

والنقص يف أصل الطبيعة كامن                     فبنو الطبيعة نقصهم ال جيحد.
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تعتــرب املســائل الغيبيــة مــن القضايــا الشــائكة التــي يصعــب عــى املكلــف اســتيعاهبا بمقتــى 

العقــل، ومــن ثــم فــال جمــال ملعرفتهــا إال بواســطة اخلــرب، بمعنــى أن إدراك هــذه القضايــا يــأيت مــن 

قبــل اآليــات احلكيمــة وبــا بينتــه الســنة النبويــة الصحيحــة؛ ألن أقــوال النبــي  إىل جانــب 

ــم:3- 4[،  ــورة النج ــاىل: ژ ڀ ڀ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ   ٿ  ٿ ژ  ]س ــال تع ــا ق ــي ك ــه وح ــه وتقريرات أفعال

ومــا دامــت الســنة وحــي فــال غــرو أن يكــون مــن بــن أهــم أدوارهــا البيــان والتبيــن ملــا أمجــل مــن 

ــه  :ژ ٿ  ٹ    ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ڤ  ــًا نبي ــاىل خماطب ــال تع ــم؛ ق ــر احلكي الذك

ــع  ــق التري ــدى ح ــي اهل ــى لنب ــد أعط ــه ق ــرآين نفس ــص الق ــل إن الن ــل:44[، ب ــورة النح ڦژ ]س

أيضــا يقــول عــز مــن قائــل: ژ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ  ىئ ىئ ىئ یی ی ی جئ حئ 

ــاء:113[. ــورة النس مئ ژ ]س

ــنَِّة« َعــَى َمــا َجــاَء َمنُْقـــــواًل َعــِن النَّبِــيِّ   يقــول اإلمــام الشــاطبي))1: »ُيْطَلــُق َلْفــُظ »السُّ

ــَا ُنــصَّ َعَلْيــِه مــن جهتــه   َعــَى اخْلُُصــوِص، ِمَّــا مَلْ  ُينـَـّص َعَلْيــِه يِف اْلِكَتــاِب اْلَعِزيــِز، َبــْل إِنَّ

الً«. ــاَلُم-، َكاَن َبَياًنــا ملَِــا يِف اْلِكَتــاِب َأوَّ -عليـــه الصــالة َوالسَّ

ومــا قــرره اإلمــام الشــاطبي لــه أصــل مــن حديــث امْلِْقــَداِم ْبــِن َمْعــِدي َكـــِعب ، أن النبي 

 قــال: »َأالَ إيِنِّ ُأوتِيــُت الكَِتــاَب َوِمْثَلــُه َمَعُه«)2(.

)1(  »املوافقات«/ لإلمام الشاطبي )ت:790هـ(/ )290/4(.
الكندي/ح:17174(، وأبو داود  املقدام بن معدي كرب  الشامين/ حديث  »إسناده صحيح«: أخرجه أمحد يف:»مسنده«/ )مسند    )2(
يف:»سننه«، يف كتاب: السنة/ باب: يف لزوم السنة/ ح: 4604(، وابن بطة يف:»اإلبانة الكرى«/ )باب: ذكر ما جاءت به السنة من طاعة 
رسول اهلل /ح:62(، من طرق، عن َحِريز، عن عبد الرمحان بن أيب عوف اجلَُرِش، عن املقدام ْبِن َمْعِدي َكِرَب الِكنِْدي 

 مرفوعا. 
اجلَُرِش:  الرمحان بن أيب عوف  بالنصب.»التقريب«/ )ص:170(، وعبد  األثبات، رمي  الثقات  َحبِي: من  الرُّ قلت: حريز بن عثان 
من الثقات أيضا.»التقريب«/ )ص:470(، واملقدام بن معدي كرب هو من الصحابة  رضوان اهلل عليهم . فإسناد احلديث صحيح، 
الثقات العدول، هلذا صححه األلباين عند حتقيقه لكتاب:»اإليامن« )ص: 36(، وأورده يف:»صحيح سنن أيب داود«/  ألن رواته من 
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ــاب ويعــم وخيــص وأن  ــه أن يبــن مــا يف الكت ــو القاســم اخلطــايب))1: »أي ُأِذَن ل ــال أب  ق

َع مــا ليــس لــه يف الكتــاب ذكــٌر، فيكــون ذلــك يف وجــوب احلكــم ولــزوم العمــل بــه  يزيــد عليــه َفُيــَرِّ

كالظاهــر املتلــو مــن القــرآن« ولتأكيــد ذلــك اســتدل اإلمــام البغــوي)2( بقولــه -تعــاىل-: ژ ڄ ڄ 

البقــرة:129[،  ]ســورة   ، ڌژ  ڍ ڍ    ڇ  ڇ  ڇڇ  چ چ چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ     ڃ 

ــي  ــة وه ــاه اهلل احلكم ــد آت ــف ال؟! وق ــول ، وكي ــاب إىل الرس ــان الكت ــم أن بي ــث فه حي

الســنة، يقــول ابــن قيــم  اجلوزيــة يف كتابــه: »التبيــان يف أقســام القــرآن«)3(: »وقــد صــح عنــه أنــه قــال 

ــاَب َوِمْثَلــُه َمَعــُه « وهــذا هــو الســنة بــال شــك وقــد قــال -تعــاىل-: ژ ۆئ ۈئ  » َأالَ إيِنِّ ُأوتِيــُت الكَِت

ۈئ ېئ ېئژ ،  ]ســورة النســاء:113[، ومهــا القــرآن والســنة«.

ــوع  ــون إال بالرج ــه- ال يك ــة من ــائل العقدي ــيا املس ــالم -الس ــة اإلس ــر أن معرف ــه يظه ــذا كل هل

املطلــق إىل الوحــي املتمثــل يف الكتــاب والســنة، وال جمــال ملقارنتهــا بالقــراءات البريــة القــارصة خاصة 

يف بــاب األمــور الغيبيــة التــي ال يمكــن إخضاعهــا ألقواهلــم واجتهاداهتــم مهــا أوتــوا مــن العلــم، بــل 

الواجــب اإليــان هبــا والتســليم بــا ورد يف القــرآن وبــا صــح مــن حديــث رســول اهلل ؛ ألن 

اإلنســان يبقــى حمــدود املعرفــة، وحمصــور الفكــر والنظــر باملقارنــة مــع اخلالــق الــذي لــه كــال العلــم 

واحلكمــة، وبالتــايل فإنــه ال يقــدر أن يســتوعب مــا جيــري يف هــذا الكــون الشاســع، يقــول -ســبحانه-: 

ــده  ــا عن ــل في ــم قلي ــم اهلل مــن العل ژ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ژ    ]ســورة اإلرساء: 85[، أي أن  مــا: »أعطاك

مــن العلــم«)4(، هلــذا قــال العبــد الصالــح: اخلــر  ملوســى -عليــه الســالم-: »َواللَِّ َمــا ِعْلِمــي 

ــرِ«)5(. ْح َب َقــارِِه ِمــَن ال ــُر بِِمنْ ائِ ــِم اللَِّ إاِلَّ َكــاَم أََخــَذ َهــَذا الطَّ ــِب ِعْل َوَمــا ِعْلُمــَك يِف َجنْ

 .)118 117/3(
)1(  »معامل السنن«/ أليب سليان اخلطايب )ت: 388هـ(/ )298/4(.

)2(   ينظر: »رشح السنة«/ للبغوي/ )ت: 516هـ(/ )202/1(.
)3(  »التبيان يف أقسام القرآن« / البن القيم )ت:751هـ(/ )ص: 249(. 

)4(  ينظر: »بحر العلوم«/ أليب الليث السمرقندي )ت:373هـ( / )25/3(. 
)5(   أخرجه البخاري يف :»كتاب: التفسري/ باب :»فلا بلغا جممع بينها.../ح:4726(، عن أيب بن كعب، مرفوعًا.
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يقــول ابــن حجــر)1( يف تعليقــه عــى قــول اخلــر: » مــن الفوائــد أن اهلل يفعــل يف ملكــه مــا يريــد 

وحيكــم يف خلقــه بــا يشــاء مــا ينفــع أو يــر فــال مدخــل للعقــل يف أفعالــه وال معارضــة ألحكامــه 

بــل جيــب عــى اخللــق الرضــا والتســليم فــإن إدراك العقــول ألرسار الربوبيــة قــارص فــال يتوجــه عــى 

ــه يف وجــوده أيــن وحيــث، وإن العقــل ال حيســن وال يقبــح  ــَف، كــا ال يتوجــه علي حكمــه مِلَ َوالَ َكْي

وأن ذلــك راجــع إىل الــرع ... فليحــذر املــرء مــن االعــرتاض فــإن مــآل ذلــك إىل اخليبــة«، وبالتــايل 

ــم ، عــى ظاهــره، يقــول  ــه الكري ــه نبي ــم وبين ــه الشــارع احلكي ــا أخــرب ب ــر م وجــب متري

ــا َواَل َنــُردُّ َشــْيًئا ِمنَْهــا إَِذا َكاَنــْت َأَســانِيُد ِصَحــاَح َواَل َنــُردُّ َعــَى  ُق ِبَ ــا َوُنَصــدِّ اإلمــام أمحــد)2(: »ُنْؤِمــُن ِبَ

«، فاألمــور الغيبيــة هــي فــوق مســتوى العقــل  ُســوُل َحــقٌّ َرُســوِل اللَِّ َقْوَلــُه َوَنْعَلــُم َأنَّ َمــا َجــاَء بـِـِه الرَّ

وإدراكــه، وهــذا ال يعنــي أهنــا مناقضــة ألحكامــه أو مســتحيلة يف حكمــه، كــا أن العقــل الرصيــح ال 

يمكنــه إطالقــا أن يناقــض الوحــي الصحيــح؛ يقــول شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة))3: »فجميــع ما 

خيــرب بــه الرســول عــن اهلل صــدق وحــق ال جيــوز أن يكــون يف ذلــك شء مناقــض لدليــل عقــيل وال 

ســمعي، فمتــى علــم املؤمــن بالرســول أنــه أخــرب بــيء مــن ذلــك جــزم جزمــا قاطعــا أنــه حــق وأنــه 

ال جيــوز أن يكــون يف الباطــن بخــالف مــا أخــرب بــه، وأنــه يمتنــع أن يعارضــه دليــل قطعــي ال عقــيل 

وال ســمعي، وأن كل مــا ظــن أنــه عارضــه مــن ذلــك فإنــا هــو حجــج داحضــة وشــبه مــن جنــس 

شــبه السوفســطائية)4(«.

ــدودة،  ــه املح ــالل قدرات ــن خ ــه م ــؤدي وظيفت ــو ي ــوق وه ــل خمل ــك، فالعق ــب يف ذل وال عج

ــي  ــاملة ه ــة الش ــة واإلحاط ــدرة املطلق ــدودة، فالق ــان املح ــواس اإلنس ــه بح ــا يدرك ــالل م ــن خ وم

)1(  »فتح الباري«/ البن حجر العسقالين )ت:852هـ(/ )220/1 221(. 
)2(   ينظر: »رشح أصول اعتقاد أهل السنة«/ لاللكائي )ت:418هـ(/ )502/3(. 

)3(  »درء تعارض العقل والنقل«/ البن تيمية )ت:728هـ(/ )172/1(.
وَرِة، كا زعموا أن حقائق  وا معاندين ملا قد علموه بِالرَُّ )4(  »السوفسطائية«: هم الَّذين ينفون العلم وينفون حقائق االشياء كلَها، هلذا ُعدُّ
االشياء َتابَِعة لالعتقاد وصححوا مَجِيع االعتقادات َمَع تضادها وتنافيها، وقد بسط ابن حزم مقالتهم وفندها وكشف َعَوَرَها من خالل 

كتابه:»الفصل« ينظر:»الفرق بني الفرق«/ )ص:311(، و»الفصل يف امللل واألهواء والنحل«/ )14/1 15(.
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ــق وحــده وليســت مــن صفــات العقــل املخلــوق، وقــس عــى ذلــك مــا يتعلــق  مــن صفــات اخلال

بالــذات اإلهليــة، هلــذا اســتغرب ابــن القيــم))1 مــن أراد أن يعمــل العقــل فيــا ال يســع إدراكــه 

إال بمقتــى الوحــي، يقــول: »فكيــف يطمــع العقــل املخلــوق املحصــور املحــدود يف معرفــة كيفيــة 

مــن لــه الكــال كلــه واجلــال كلــه والعلــم كلــه والقــدرة كلهــا والعظمــة كلهــا والكربيــاء كلهــا !؟«.

ومــن هنــا تــربز أمهيــة منهــج الصحابــة يف تعاملهــم مــع بيــان النبــي  هلــذه املســائل 

ــم ال  ــالم، ومنزلته ــبق يف اإلس ــل والس ــم الفض ــة كان هل ــة؛ فالصحاب ــوامل األزل الغيبي ــص ع ــي خت الت

ــعود : »إِنَّ اللََّ  ــن مســ ــول اب ــم، يق ــن خاصته ــلمن وال م ــة املس ــن عام ــد، ال م ــا أح يتقدمه

ــِه،  ــاُه لِنَْفِس ــاِد، َفاْصَطَف ــوِب اْلِعَب ــرْيَ ُقُل ــٍد  َخ ــَب ُمَمَّ ــَد َقْل ــاِد، َفَوَج ــوِب اْلِعَب ــَر يِف ُقُل َنَظ

ــٍد، َفَوَجــَد ُقُلــوَب َأْصَحابِــِه َخــرْيَ ُقُلــوِب  َفاْبَتَعَثــُه بِِرَســاَلتِِه، ُثــمَّ َنَظــَر يِف ُقُلــوِب اْلِعَبــاِد َبْعــَد َقْلــِب ُمَمَّ

ــَد اللَِّ َحَســٌن،  ــِه، ُيَقاتُِلــوَن َعــَى ِدينِــِه، َفــاَم َرَأى امْلُْســلُِموَن َحَســنًا، َفُهــَو ِعنْ اْلِعَبــاِد، َفَجَعَلُهــْم ُوَزَراَء َنبِيِّ

ــَد اللَِّ َســيٌِّئ«)2(، ويكفيهــم رفعــة بــا وصفهــم بــه -ســبحانه وتعــاىل-:ژ ک  َوَمــا َرَأْوا َســيًِّئا َفُهــَو ِعنْ

)1(  » مدارج السالكني« / البن قيم اجلوزية )ت:751هـ(/ )353/3(.
)2(  »إسناده حسن«: أخرجه أبو داود الطيالي يف: »مسنده«/ )ما أسند عبد اهلل بن مسعود /ح:243(، والطرباين يف:»معجمه«/ 
)خطبة ابن مسعود،/ح:8583(، والبيهقي يف:»االعتقاد«/ )ص:322/ باب: القول يف: أصحاب رسول اهلل   وعى آله 

وريض عنهم(، من طريق املسعودي، عن عاصم، عن أيب وائل، عن عبد اهلل  بن مسعود  به.
وأخرجه أمحد يف:»مسنده«/ )مسند املكثرين من الصحابة/ مسند عبد اهلل بن مسعود/ح:3600(، والبزار في:»البحر الزخار«/ )زر 

بن حبيش/ح:1816(، من طريق أيب بكر بن عياش، عن عاصم، عن زر بن ُحَبْيش، عبد اهلل بن مسعود  به.
قال الدارقطني يف:»العلل الواردة يف األحاديث النبوية«/ )66/5(: َفَقاَل: يرويه عاصم َواْخُتِلَف َعنُْه، َفَرَواُه َأُبو َبْكِر ْبُن َعيَّاٍش، َواْبُن 

اُت، َفَرَوَياُه َعْن َعاِصٍم، َعْن َأيِب َواِئٍل، َعْن َعْبِد اهللَِّ. يَّ ، َومَحَْزُة الزَّ ، َعْن َعْبِد اهللَِّ، َوَخاَلَفُهَا امْلَْسُعوِديُّ ُعَيْينََة، َعْن َعاِصٍم، َعْن ِزرٍّ
َوَخاَلَفُهْم ُنَصرْيُ ْبُن َأيِب اأْلَْشَعِث، َرَواُه َعْن َعاِصٍم، َعِن امْلَُسيَِّب ْبِن َرافٍِع، َوُمْسِلُم ْبُن ُصَبْيٍح، َعْن َعْبِد اهللَِّ، ورواه األعمش، َواْخُتِلَف َعنُْه؛ 
اَلِم ْبُن َحْرٍب، َعِن اأْلَْعَمِش، َعْن َشِقيٍق، َعْن َعْبِد اهللَِّ، َوَقاَل اْبُن ُعَيْينََة: َعِن اأْلَْعَمِش، َعْن َمالِِك ْبِن احْلَاِرِث، َعْن َعْبِد اهللَِّ« َفَقاَل َعْبُد السَّ

قلت: املسعودي: عبد الرمحان بن عبد اهلل بن مسعود الكويف: قال ابن حجر: صدوق اختلط قبل موته، وضابطه أن من سمع منه ببغداد 
ببغداد ومن سمع منه  التهذيب«/ )210/6(: وإنا اختلط املسعودي  فبعد االختالط.»التقريب«/ )ص:464(، وقال يف: »هتذيب 

بالكوفة والبرصة فساعه جيد وقال حنبل عن أمحد ساع أيب النر وعاصم وهؤالء من املسعودي بعدما اختلط.
وأبو بكر بن عياش الكويف: ثقة عابد إال أنه ملا كرب ساء حفظه، وكتابه صحيح.»التقريب«/ )ص:888(، وذكر يف:»هتذيب التهذيب«/ 
)35/12(، أنه حدث:  عن عاصم بن هبدلة أحد القراء هو يف كل رواياته عن كل من روى عنه ال بأس به وذلك إين مل أجد له حديثا 

منكرا إذا روى عنه ثقة إال أن يروي عن ضعيف.
قلت: واحلال أنه يروي عن عاصم وهو من اختلف فيه وهو ليس بالضعيف الذي تسقط روايته، فعاصم بن هبدلة: صدوق له أوهام، 
حجة يف القراءة.»التقريب«/ )ص:369(، وابو وائل: شقيق بن سلمة من الثقات.»التقريب«/ )ص:342(، هلذا تكون رواية أمحد 
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ک ک گ  گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ژ ]الفتــح:18[، 

ــْن  ــْم َم ــوَن: فِيُك ــاِس، َفَيُقوُل ــَن النَّ ــاٌم )1(ِم ــُزو فَِئ ــاٌن، َفَيْغ ــاِس َزَم ــَى النَّ ــْأِت َع ــه: »َي وقول

ــْم، ُثــمَّ َيــْأِت َعــَى النَّــاِس َزَمــاٌن، َفَيْغــُزو  َصاَحــَب َرُســوَل اللَِّ ؟ َفَيُقوُلــوَن: َنَعــْم، َفُيْفَتــُح َلُ

ــوَن:  ــوِل اللَِّ ؟ َفَيُقوُل ــاَب َرُس ــَب َأْصَح ــْن َصاَح ــْم َم ــْل فِيُك ــاُل: َه ــاِس، َفُيَق ــَن النَّ ــاٌم ِم فَِئ

ــْن  ــْم َم ــْل فِيُك ــاُل: َه ــاِس، َفُيَق ــَن النَّ ــاٌم ِم ــُزو فَِئ ــاٌن، َفَيْغ ــاِس َزَم ــَى النَّ ــْأِت َع ــمَّ َي ــْم، ُث ــُح َلُ ــْم، َفُيْفَت َنَع

ــْم«)2(. ــُح َلُ ــْم، َفُيْفَت ــوَن: َنَع ــوِل اللَِّ ؟ َفَيُقوُل ــاَب َرُس ــَب َأْصَح ــْن َصاَح ــَب َم َصاَح

فالواجــب عــى كل فــرد مســلم التــأيس بالصحابــة واتبــاع منهجهــم يف تلقــي الوحــي واإليــان 

بــه عــى ظاهــره، يقــول الاللكائــي)3(: » فلــم نجــد يف كتــاب اهلل تعــاىل وســنة رســوله وآثــار صحابتــه 

إال احلــث عــى االتبــاع، وذم التكلــف واالخــرتاع، فمــن اقتــرص عــى هــذه اآلثــار كان مــن املتبعــن«.

ــل-: ژ ڦ  ڦ  ــه -عــز مــن قائ وقــد توعــد اهلل -تعــاىل- مــن ينحــرف عــن منهجهــم بقول

]النســاء:115[،  ژ  ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ  ڍ 

ــري  ــا غ ــلك منهاًج ــق، ويس ــل التصدي ــق أه ــري طري ــا غ ــع طريًق ــربي)4(: »يتب ــر الط ــو جعف ــال أب ق

منهاجهــم، وذلــك هــو الكفــر بــاهلل، ألن الكفــر بــاهلل ورســوله غــري ســبيل املؤمنــن وغــري منهاجهم«، 

فلــم يثبــت عــن الصحابــة أن عمــدوا إىل التأويــل -خاصــة مــا يتعلــق باالعتقــاد- ليقينهــم أن ذلــك 

خيــرج عــن مــدركات عقوهلــم، ومــن ثــم كان منهجهم يف ذلــك التســليم واإلذعــان؛ بمعنــى أن الوحي 

ــه والعقــل يــارس وظيفتــه يف ظــل توجيهــات الوحــي، وكل مــن أراد جتــاوز الوحــي وأراد  هــو امُلَوجِّ

إخضــاع النصــوص لرأيــه فإنــه يكــون بذلــك قــد ســلك ســبيل إبليــس -لعنــه اهلل- ملــا رفــض تنفيــذ 

ابن حجر  ابن مسعود، وحسنه  ثابت عن  قال:  )ص:238(،  املحمدية«/  القيم يف:»الفروسية  ابن  إليه  نحا  ما  إسنادها حسن، وهذا 
يف:»األمايل املطلقة«/ )ص:65(، وقال األلباين يف:»السلسة الضعيفة«/ )17/2(:»إسناده حسن«، واهلل أعلم.

)1(  »فئام«: اجلاعة من الناس وغريهم. ينظر:»العني«/ )مادة: فأم(.
/ح:3649(،  النبي  أصحاب  النبي/باب:فضائل  )كتاب:أصحاب  يف:  البخاري  أخرجه  عليه«:  »متفق    )2(
ومسلم  يف: )كتاب: فضائل الصحابة   / باب: فضل الصحابة/ح:6502(، من حديث أيب سعيد اخلدري ، مرفوعا.

)3(  »رشح أصول اعتقاد أهل السنة«/ الاللكائي )ت:418هـ(/ )23/1(.
)4(   ينظر:»جامع البيان«/ أليب جعفر الطربي )ت:310هـ(/ )205/9(.
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أمــر اهلل بدعــوى متيــزه عــن آدم -عليــه الســالم- يقــول ابــن أيب العــز احلنفــي)1(: »َوُكلُّ َمــْن َقــاَل بَِرْأِيــِه 

، َأْو َعــاَرَض النَّــصَّ بِامْلَْعُقــوِل - َفَقــْد َضاَهــى إِْبِليــَس، َحْيــُث  َوَذْوِقــِه َوِسَياَســتِِه - َمــَع ُوُجــوِد النَّــصِّ

ــاىَل:  ــاَل َتَع ــورة ص:76[، َوَق ــاَل: ژ ەئ ەئ  وئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ   ۈئ ۈئ ېئ  ژ  ]س ــْل َق ــِه، َب ــِر َربِّ ْم أِلَْم ــلِّ مَلْ ُيَس

ــاىَل: ژ ڦ ڦ ڦ   ــاَل َتَع ــاء:80[، َوَق ــورة النس ژ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ  ڀ ڀ ژ]س

ــاىَل:ژ ۈ ٴۇ ۋ   ــاَل َتَع ــران:31[، َوَق ــورة آل عم ڦ ڄ  ڄ ڄ  ڄ ڃ ڃ   ڃڃ چ چ چ  ژ     ]س

]النســاء:  ۋ     ۅ ۅ ۉ ۉ ې   ې ې ې     ى ى ائ ائ  ەئ ەئ وئژ 

ُمــوا َنبِيَّــُه َوَيْرَضــْوا بُِحْكِمــِه َوُيَســلُِّموا َتْســِليًا«. ـُـْم اَل ُيْؤِمنـُـوَن َحتَّــى حُيَكِّ 65[، َأْقَســَم ُســْبَحاَنُه بِنَْفِســِه َأهنَّ

ــن فهــم املســلمن  ــٌر ظاهــٌر يف تكوي ويف هــذا الســياق ينبغــي أن أشــري إىل أن الســنة كان هلــا أث

ٌ يف حتديــد املجــاالت التــي يمكــن للمســلم أن ُيْعِمــل  األوائــل لإلســالم عقيــدة ورشيعــة، وتأثــري بــنِّ

تفكــريه فيهــا، ومــن ثــم حتديــد آفــاق عواملــه املمكنــة واملســتحيلة؛ فالعقــل حمــدود املعرفــة، وقــارص 

ــرب  ــتطيع أن يس ــدودا ال يس ــاك ح ــع أن هن ــه يقن ــي جيعل ــلطان الوح ــة، وس ــائل الغيبي ــن إدراك املس ع

أغوارهــا لعجــزه عــن إدراكهــا، يقــول اإلمــام الشاطبـــي ))2: »إن الريعــة َبيَّنَــْت أن حكــم اهلل 

عــى العبــاد ال يكــون إال بــا رشع يف دينــه عــى ألســنة أنبيائــه ورســله، ولذلــك قــال تعــاىل: ژ ى ى  

ــاىَل: ژ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی  ی یی جئ  ــاَل َتَع ائ ائ ەئ  ەئ ژ    ]اإلرساء:15[ ، َوَق

ــاء:59[«. ــورة النس حئ  مئ ىئ يئ جب      حب خب ژ ]س

ــلم  ــعه إال أن يس ــور ال يس ــذه األم ــل ه ــه يف مث ــدرك أن ــلم أن ي ــدر باملس ــه جي ــذا كل ــل ه ألج

بــا جــاء يف الوحيــن حتــى ال يقــع فيــا وقــع فيــه بعــض املتكلمــة مــن تعطيــل أو تأويــل لنصــوص 

ــاىل:ژ ې ى    ى ائ ائ  ەئ ەئ وئوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ  ۈئ ۈئ        ېئ ېئ ېئىئ  ــال تع ــي، ق الوح

ىئ    ىئ ی ی ی ی ژ       ]ســورة القصــص:50[.

)1(  »رشح العقيدة الطحاوية«/ البن أيب العز احلنفي )ت:792هـ(/ )ص: 176(.
)2(  »االعتصام«/ لإلمام الشاطبي )ت:790هـ(/)526/2(.
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ــح  ــألة: »ذب ــا مس ــة بياهن ــة الريف ــنة النبوي ــت الس ــي تول ــة الت ــائل الغيبي ــرز املس ــن أب ــن ب وم

ــن  ــع هذي ــل م ــكالم يف التعام ــل ال ــنة وأه ــل الس ــج أه ــف كان منه ــرب«، فكي ــذاب الق ــوت« و»ع امل

ــل؟ ــر التأوي ــار اآلخ ــا اخت ــرار بين ــق اإلم ــار فري ــاذا اخت ــن؟ ومل اخلربي

هذا ما سأعمل عى تفصيـله بإذن اهلل -تعاىل- من خالل املبحثن التالين:

-املبحث األول: منهج أهل السنة وأهل الكالم يف التعامل مع خرب: »ذبح املوت«.

-املبحث الثاين: منهج أهل السنة وأهل الكالم يف التعامل مع خرب: »عذاب القرب«.
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املبحث األول:

 منهج أهل السنة وأهل الكالم يف التعامل مع خرب:

»ذبح املوت«

كيــف تعامــل املتقدمــون مــن أهــل الســنة واملتكلمــة مــع هــذا اخلــرب؟ وهــل مــرروا النصــوص 

املثبتــة هلــذا اخلــرب عــى ظاهرهــا أم أقحمــوا العقــل يف تأويلهــا؟ هــذا مــا ســيفصل فيــه مــن خــالل 

املطلبــن اآلتيــن:

   املطلب األول: منهج أهل السنة يف إثبات خرب: »ذبح املوت«

 ، ــي ــن النب ــت ع ــا ثب ــا ب ــتعان يف فهمه ــي يس ــار الت ــن األخب ــوت م ــح امل ــد ذب يع

وبمنهــج الصحابــة والتابعــن هلــم بإحســان، وكــا ســيأيت فقــد بينــت الســنة أن معنــى ذبــح املــوت 

ــهاد. ــى رؤوس األش ــح ع ــح فيذب ــش أمل ــة كب ــى هيئ ــة ع ــوم القيام ــه ي ــى ب ــه يؤت أن

ــاىل ژ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ      ــه تع ــرب بقول ــذا اخل ــات ه ــح إلثب ــلف الصال ــتدل الس ــد اس وق

پ پ پ ڀ ڀ ڀ  ژ ]ســورة مريــم: 39[، واســتعانوا يف تفســري هــذه اآليــة بحديــث أيب ســعيد اخلــدري 

ــَل  ــا َأْه ــاٍد: َي ــاِدي ُمنَ ــَح، َفُينَ ــٍش َأْمَل ــِة َكْب ــْوِت َكَهْيَئ ــى بِامْلَ ــي  قــال: »ُيْؤَت  عــن النب

ــْم  ُه ــْوُت، َوُكلُّ ــَذا امَل ــْم، َه ــوَن: َنَع ــَذا؟ َفَيُقوُل ــوَن َه ــْل َتْعِرُف ــوُل: َه ــُروَن، َفَيُق ــوَن َوَينُْظ ئِبُّ ــِة، َفَيْشَ اجَلنَّ

ــوَن َوَينُْظــُروَن، َفَيُقــوُل: وَهــْل َتْعِرُفــوَن َهــَذا؟ َفَيُقوُلــوَن:  ئِبُّ ــاِر، َفَيْشَ ــا َأْهــَل النَّ ــاِدي: َي َقــْد َرآُه، ُثــمَّ ُينَ

ــِة ُخُلــوٌد َفــاَل َمــْوَت، َوَيــا َأْهــَل  ُهــْم َقــْد َرآُه، َفُيْذَبــُح ُثــمَّ َيُقــوُل: َيــا َأْهــَل اجَلنَّ َنَعــْم، َهــَذا امَلــْوُت، َوُكلُّ

النَّــاِر ُخُلــوٌد َفــاَل َمــْوَت، ُثــمَّ َقــَرَأ: ژ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ     پ پ پ ڀ ڀ ڀژ ]ســورة مريــم: 39[، 

ــوَن««)1(. ــا »َوُهــْم الَ ُيْؤِمنُ ْنَي ــٍة َأْهــُل الدُّ َوَهــُؤالَِء يِف َغْفَل

)1(  »متفق عليه«:  أخرجه الشيخان؛  البخاري يف: )كتاب: تفسري القرآن/ باب: قوله:»وأنذرهم يوم احلرة«/ ح: 4730(، ومسلم يف: 
)كتاب: اجلنة/ باب: النار يدخلها اجلبارون واجلنة يدخلها الضعفاء/ ح: 2849(. 
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وهــذا احلديــث هــو الــذي اعتمــده معظــم املفريــن يف بيــان هــذه اآليــة، ومــن هــؤالء؛ شــيخ 

ــة منهــم؛ حــرب األمــة وترمجــان  ــو جعفــر الطــربي إىل جانــب اســتعانته بأقــوال الصحاب ــن أب املفري

القــرآن ابـــن عبــاس  يقــول)1(: »يصــور اهلل املــوت يف صــورة كبــش أملــح)2(، فيذبــح، قــال: 

فييــأس أهــل النــار مــن املــوت، فــال يرجونــه، فتأخذهــم احلــرة مــن أجــل اخللــود يف النــار، وفيهــا 

أيًضــا الفــزع األكــرب، ويأمــل أهــل اجلنــة املــوت، فــال خيشــونه، وأمنــوا املــوت، وهــو الفــزع األكــرب، 

ــوت  ــح امل ــن يذب ــار ح ــل الن ــر أه ــج: »حي ــن جري ــول اب ــه بق ــم تابع ــة« ث ــدون يف اجلن ــم خيل ألهن

ــم  ــن أيب حات ــتدل اب ــوت« واس ــح امل ــال: ذب ــه: ژ ٻ ٻ پ     ژ   ق ــك قول ــرون، فذل ــان ينظ والفريق

الــرازي)3( لتقريــر هــذا اخلــرب الغيبــي بقــول الصحــايب اجلليــل  عبــد اهلل بــن مســعود ، يقــول: 

»إَِذا َدَخــَل َأْهــُل اجْلَنَّــِة اجْلَنَّــَة َوَأْهــُل النَّــاِر النَّــاَر، يــأيت املــوت يف صــورة كبــش أملــح حتــى وقــف بــن 

ــار...«. ــة والن اجْلَنَّ

ومل خيالــف باقــي املفريــن منهــج ســلفهم فقــد اســتعانوا يف فهــم هــذه اآليــة بــا فهمــه األتبــاع، 

: منهم

-أبــو الليــث الســمرقندي)4( فقــد اســتدل يف تقريــر هــذا اخلــرب بحديــث أيب ســعيد اخلــدري، 

ثــم أتبعــه  بقــول رشيــح ، يقــول: »حــن يذبــح املــوت عــى هيئــة كبــش أملــح عــى األعــراف، 

ــود ال  ــار، خل ــل الن ــا أه ــوت، وي ــود ال م ــة، خل ــل اجلن ــا أه ــادى: ي ــرون فين ــان ينظ والفريق

مــوت«.

-وكذلــك اإلمــام البغــوي)5(، وبــه احتــج علــاء األصــول مــن أهــل الســنة منهم؛-أبــو ســعيد 

)1(  ينظر:»جامع البيان«/ أليب جعفر الطربي )ت:310هـ(/ )201/18(.
)2(  »أملح«: الذي فيه بياض سواد ويكون البياض أكثر. ينظر:»غريب احلديث«/ للقاسم بن سالم )ت:224هـ(/ )مادة: ملح(.

)3(  ينظر:»تفسري القرآن العظيم«/البن أيب حاتم الرازي )ت:327هـ(/ )2410/7/رقم:13136(.
)4(  ينظر:»بحر العلوم«/ أليب الليث السمرقندي )ت:373هـ(/ )443/2(.

)5(  ينظر:»معامل التنزيل«/ لإلمام البغوي )ت: 510هـ(/ )232/5(.
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الدارمــي)1( يف نقضــه عــى املريــي اجلهمــي، واإلمــام، األثــري، امُلتَّبـِـع؛ عبــد الغني امَلْقــِديِس يف 

كتابــه: »االقتصــاد يف االعتقــاد«)2( يقــول: »ونؤمــن بــأن املــوت ُيؤتــى بــه يــوم القيامــة فيذبــح«، 

هلــذا أدرجــه كل مــن ابــن قدامــة يف كتابــه: »ملعــة االعتقــاد«)3(، وابــن العطــار)4( ضمــن قســم 

اإليــان بــكل مــا أخــرب بــه الرســول، فهــؤالء مجيعهــم آمنــوا هبــذا اخلــرب عــى ظاهــره إلدراكهــم 

أن العقــل يعجــز عــن اســتيعابه؛ وتعاملــوا معــه بمنهــج الصحابــة والتابعــن يف متريــر النــص 

عــى ظاهــره دونــا تأويــل أو تعطيــل، هلــذا قــال اإلمــام أمحــد)5(: »أمــض احلديــث كــا روي 

بــال كيــف«.

ولعــل ذلــك راجــع باألســاس العتقادهــم اجلــازم أن اهلل  قــادر عــى كلِّ شء، قــادر عــى أن 

يقلــب األعــراض أجســامًا واألجســام أعراضــًا، ال يعجــزه -تبــارك وتعــاىل- شء، فــال يقــال: كيــف 

يؤتــى بــه ونحــن نعلــم أنَّ املــوت عــرض؟! فاللبيــب هــو مــن أعــرض عــن هــذا التهــوك ولــزم مــا 

بــن الدفتــن، يقــول امللطــي)6(: »َواَل أرى للبيــب َمــا ُهــَو أفضــل مــن ُلــُزوم َمــا َبــن الدفتــن واإلكثــار 

ــَا  ــِه َوإِنَّ ــْرَت بِ ــَا ُأِم ــف، َف ــوج َومِلَ َوَكي ــك الع ــة وَدْع َعنْ ــنة َواجْلََاَع ــُزوم الّس ــه َوُل ــر يِف َتْأِويل ــن النّظ م

خلقــك اهلل لعبادتــه َوأنــزل إَِلْيــك نــورا ُمبينـًـا َوأْرســل إَِلْيــك َرُســوال َكِريــًا َفاتبــع نــوره َوَمــا ســّن َلــك 

ــَا عــدا هَذْيــن َفُهــَو ضــالل«،  كــا أن الصحابــة قــد حــذروا مــن  ــاَلم- َف ــاَلة َوالسَّ ــِه الصَّ نبيــه -َعَلْي

البــدع والشــك أن اخلــوض يف تأويــل املســائل الغيبيــة تدخــل ضمــن هــذا التحذيــر، هلــذا خاطــب 

امللطــي)7( أهــل األهــواء بالقــول:  »َفَهــل َســِمعت َعنُْهــم إاِلَّ التحذيــر َعــن اْلبــدع واملحدثــات َونقــل 

َعنُْهــم َأن كل حمدثــة بِدَعــة وكل بِدَعــة َضاَلَلــة َفَهــَذا حُمــدث ووســواس«.

)1(  ينظر:»نقض اإلمام أيب سعيد عثامن بن سعيد عى املرييس اجلهمي/ للدارمي )ت: 280هـ(/ )ص:66(.
)2(   ينظر:»االقتصاد يف االعتقاد«/ لعبد الغني املقديس )ت:600هـ(/ )ص:194(.

)3(  ينظر:»ملعة االعتقاد«/ البن قدامة املقديس )ت:620 هـ(/ )ص:34(.
)4(   ينظر:»االعتقاد اخلالص من الشك واالنتقاد«/ لعالء الدين ابن العطار )ت:724هـ(/ )ص:254 255(.

)5(   ينظر:»اإلبانة الكرى«/ البن بطة )ت:387هـ(/)242/7(.
)6(  »التنبيه والرد«/ للملطي )ت:377هـ(/ )ص:42(.

)7(  املصدر نفسه.
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فحديــث: »ذبــح املــوت« يفيــد أن املــوت يــأيت عــى هيــأة كبــش، ويــزداد اليقــن بذلــك بحديث 

آخــر أخرجــه الشــيخان يف: »صحيحيهــا«)1(، مــن حديــث ابــن عمــر  قــال: قــال رســـول اهلل 

َعــَل َبــنْيَ   : » إَِذا َصــاَر َأْهــُل اجَلنَّــِة إَِل اجَلنَّــِة، َوَأْهــُل النَّــاِر إَِل النَّــاِر، ِجــيَء بِامْلَــْوِت َحتَّــى ُيْ

اجَلنَّــِة َوالنَّــاِر، ُثــمَّ ُيْذَبــُح، ُثــمَّ ُينَــاِدي ُمنَــاٍد: َيــا َأْهــَل اجَلنَّــِة الَ َمــْوَت، َوَيــا َأْهــَل النَّــاِر الَ َمــْوَت، َفَيــْزَداُد 

َأْهــُل اجَلنَّــِة َفَرًحــا إَِل َفَرِحِهــْم، َوَيــْزَداُد َأْهــُل النَّــاِر ُحْزًنــا إَِل ُحْزِنِــْم«.

وهذيــن احلديثــن اللذيــن فــرا اآليــة الكريمــة مهــا مــن روايــة الشــيخن اللذيــن اتفقــت األمــة 

ــوت  ــون امل ــف يك ــألوا: كي ــي  ومل يس ــان النب ــوا ببي ــلف قبل ــا، والس ــة روايته ــى صح ع

كبشــا؟ وهــذا هــو الواجــب عــى املســلم احلــق، أن يســلم بذلــك ويعتقــد اعتقــادا جازمــا بــا أفادتــه 

قــراءة النبــي  هلــذه اآليــة، ألن ذلــك لــن يكــون بدعــا منــه، بــل هــو دأب املتقدمــن مــن 

مــذي)2(: »واملذهــب يف هــذا  أهــل الســنة كــا ســلف يف هــذه املســألة وغريهــا، يقــول أبــو عيســى الرتِّ

عنــد أهــل العلــم مــن األئمــة مثــل: ســفيان الثــوري، ومالــك بــن أنــس، وابــن املبــارك، وابــن عيينــة، 

ــا، وال  ــن هب ــث ونؤم ــذه األحادي ــروى ه ــوا: ت ــم قال ــياء، ث ــذه األش ــم رووا ه ــم أهن ــع وغريه ووكي

يقــال: كيــف؟ وهــذا الــذي اختــاره أهــل احلديــث أن يــرووا هــذه األشــياء كــا جــاءت ويؤمــن هبــا 

وال تفــر وال تتوهــم وال يقــال: كيــف؟«)3(. 

   وإذا كان أهــل الســنة اســتدلوا إلثبــات هــذا اخلــرب باآليــة الكريمــة وببيــان النبــي

هلــا مــع ســلوك منهــج الصحابــة ومــن نحــا منحاهــم مــن التابعــن يف متريــر ذلــك اخلــرب عــى ظاهــره، 

فكيــف تعامــل أهــل الــكالم مــع هــذا اخلــرب، ومــا ســبب هــذا االختــالف؟ هــذا مــا ســيفصل فيــه 

-إن شــاء اهلل تعــاىل- يف املطلــب التــايل.

اجلنة وصفة نعيمها  يف:»كتاب:  الرقاق/ باب: صفة اجلنة والنار/ح: 6548(، ومسلم   : »متفق عليه«: أخرجه البخاري يف: )كتاب    )1(
وأهلها/ باب: النار يدخلها اجلبارون واجلنة يدخلها الضعفاء/ح:2850(.

)2(  »سنن الرتمذي« / أليب عيسى الرتمذي )ت:279هـ(/ )691/4(.
)3(   وهو ما ذكره ابن خزيمة فيا نقله عنه ابن تيمية يف:»الفتاوى الكرى«/ )561/6(.
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  املطلب الثاين: منهج أهل الكالم يف تأويل هذا اخلرب ورد أهل السنة عليهم.

مل يسلم املتكلمة ببيان النبي  هلذه اآلية الكريمة حيث تعللوا بشبهتن:

 األول: أن ظاهر اخلرب خيالف مدركات العقل ومن ثم وجب تأويله.

 الثانيــة: أن هــذا اخلــرب هــو مــن أحاديــث اآلحــاد الــذي حيكمــه الظــن ال القطــع، ومــن 

تــم فهــو ال يفيــد العلــم؛ وهــذا هــو املقــرر عنــد األصوليــن املتكلمــن.

فبالنســبة للشــبهة األول: ادعــوا أنــه يســتحيل أن ينقلــب العــرض جوهــرا، وبنــاء عــى هــذه 
الذريعــة ســوغوا ألنفســهم أن يؤلــوا اخلــرب الصحيــح الرصيــح، ومــن بــن هــؤالء:

- اإلمــام املــازري)1( يقــول: »املــوت عــرض مــن األعــراض عندنــا يضــاّد  احليــاة ... ال يصــح 

ــق  ــد خيل ــل، وق ــبيه والَتمثِي ــذا التَّش ــراد هب ــا امل ــن األجســام وإن ــا وال ِجســًا م أن يكــون املــوت كبش

البــاري ســبحانه هــذا اجلســم ثــمَّ ُيذَبــح وجيعــل هــذا مثــاال ألن املــوت ال يطــرأ عــى أهــل اآلخــرة«.

ــب:  ــي صاح ــاس القرطب ــى أيب العب ــكل ع ــل استش ــدة يف التأوي ــس القاع ــى نف ــاء ع - وبن

»املفهــم«)2(، أن ينقلــب العــرض جوهــرا، يقــول: »ظاهــر هــذا احلديــث مســتحيل، وذلــك أن العقــالء 

اتفقــوا عــى: أن املــوت: إمــا عــرض خمصــوص، وإمــا نفــي احليــاة، ومل يذهــب أحــد إىل أنــه مــن قبيــل 

اجلواهــر«،  وذكــر أن النــاس أولــوا هــذا اخلــرب مــن وجهــن؛ األول: أن اهلل خلــق صــورة كبــش خلــق 

فيهــا املــوت، فلــا رآه أهــل اجلنــة وأهــل النــار وعرفــوه، فعــل اهلل فيــه فعــال يشــبه الذبــح، و الثــاين: 

أن املــراد باحلديــث متثيــل عــدم املــوت عــى جهــة التشــبيه واالســتعارة ورجــح الوجــه األول، يقــول: 

ــم  ــل تدعي ــه«)3(، وألج ــي يف: »تذكرت ــا القرطب ــك نح ــم« وإىل ذل ــي: األول، واهلل أعل ــه املعن »والوج

)1(   »امُلْعلم بفوائد مسلم«/أليب عبد اهلل املازري  )ت: 536هـ( / )358/3(.
)2(  ينظر: »املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم«/ أليب العباس القرطبي )ت:656هـ(/ )190/7 191(.

)3(  »التذكرة بأحوال املوتى وأمور اآلخرة«/ لشمس الدين القرطبي )ت:671هـ(/ )ص: 927(.
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هــذا الطــرح أضــاف الفخــر الــرازي)1(: »أن املــوت عــرض فــال جيــوز أن يصــري جســا حيوانيــا بــل 

املــراد أنــه ال مــوت البتــة بعــد ذلــك«.

وبنــاء عــى هــذه املقدمــة نفــى اإلجيــي)2( هــذه القــراءة ليقــول: »وذبــح املــوت َبــَدٌل مــن اليــوم 
أو َظــْرٌف للحــرة«.

ولعــل اإلشــكال عنــد املؤولــة يظهــر يف أن اجلوهــر عندهــم مــا قــام بذاتــه، والعــرض مــا قــام 

بغــريه، فاإِلنَســاُن جوهــر، واللــون ال يقــوم بذاتــه فهــو عــرض، وهكــذا احليــاة واملــوت.

 أمــا الشــبهة الثانيــة: فهــي أهنــم تعللــوا بــرد اخلــرب عــى ظاهــره ألنــه خــرب آحــاد)3( وليــس 
بمتواتــر، فاملتكلمــة قســموا الســنة إىل أصــول وأحــكام، فــا حتتــه حكــم فهــو قطعــي الداللــة، وأمــا 
مــا يتعلــق باألصــول فهــو ظنــي الداللــة ال يفــي إىل العلــم؛ ألن معظــم اآلثــار الثابتــة فيهــا آحــاد 
وليســت باملتواتــر، ومــن ثــم فتحــوا البــاب عــى مرصاعيــه مــن أجــل تأويــل مــا ال يوافــق عقوهلــم، 

ومــن بــن مــن تبنــوا هــذا التقســيم:  

-أبــو الوليــد الباجــي)4(: حيــث اعتــرب خــرب اآلحــاد ال يفيــد العلــم، متعلــال بأنــه لــو قبــل عــى 
ســبيل القطــع الســتوى مــع خــرب التواتــر مــع أنــه ال يســتوي معــه يف نفــس الدرجــة، يقــول: »العلــم 
ال حيصــل مــن جهتــه؛ إذ لــو كان حيصــل مــن جهتــه العلــم لوجــب أن يســتوي فيــه كل َمــْن ســمعه 

ــا نجــد أنفســنا غــري عاملــن بصحــة خمــربه، دل  كــا يســتوي يف العلــم بمخــرب خــرب التواتــر، فلــا كن
ــاهد الــذي  عــى أنــه ال يقطــع عــى معينــه، وأنــه بخــالف التَّواتــر، وصــار خــرب الواحــد، بمنزلــة الشَّ
قــد أمرنــا بَقُبــول شــهادته وإن كنــا ال نقطــع عــى صدقــه«، وإىل ذلــك نحــا أبــو املعــايل اجلوينــي)5(، 

وأبــو العبــاس القرطبــي)6(.

)1(  »مفاتيح الغيب«/فخر الدين الرازي )ت:606هـ(/ )541/21(.
)2(   ينظر:»جامع البيان يف تفسري القرآن«/ حممد اإلجيي الشافعي )ت:905هـ(/ )480/2(.

)3(  »خر اآلحاد«: هو الذي مل يبلغ درجة التواتر.
)4(  ينظر: »اإلشارة يف أصول الفقه«/ أليب الوليد الباجي )ت:474هـ(/ )ص:26 27(.

)5(  »التلخيص يف أصول الفقه«/ أليب املعايل اجلويني )ت:478هـ(/ 34/2(.
)6(  »املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم«/ أليب العباس القرطبي )ت:656هـ(/ )125/2(.
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- وبنــاء عــى هــذا املنهــج جــوز أبــو بكــر ابــن العــريب)1( املعافــري -الفقيــه املالكــي- تأويــل 

ــاب  ــن ذه ــث، م ــذا  احلدي ــاس ه ــمع الن ــا س ــول: »مل ــل، يق ــى العق ــف مقت ــاد إذا خال ــرب اآلح خ

الصــدر األول، قالــت طائفــة: ال نقبلــه، فإنــه خــرب واحــد، وأيضــا فــإن جــاء بــا يناقــض العقــل، فــإن 

املــوت عــرض، والعــرض ال ينقلــب جســا، وال يعقــل فيــه ذبحــا، وملــا اســتحال ذلــك عقــال، وجــب 

أن يمنــح احلديــث ردا، وقالــت طائفــة أخــرى: إن كان ظاهــره حمــاال، فــإن تأويلــه جائــز« وانتقــد يف 

كتابــه: »املحصــول«)2( عــى مــن ســاوى بــن خــرب اآلحــاد واملتواتــر واعتــرب أن ذلــك ناتــج إمــا عــن 

ــَا َصــاُروا إَِلْيــِه بشــبهتن دخلتــا َعَلْيِهــم  جهلهــم بالعلــم أو جهلهــم بخــرب الواحــد، يقــول: »َوَهــَذا إِنَّ

وَرِة نعلــم اْمتنـَـاع ُحُصــول اْلعلــم بَِخــرَب  ُ ــا بِالــرَّ ــا جلهلهــم بَِخــرَب اْلَواِحــد َفإنَّ ــا جلهلهــم بِاْلعلــِم َوإِمَّ إِمَّ

اْلَواِحــد َوَجــَواز تطــرق اْلَكــِذب والســهو َعَلْيــِه«.

ــاىل ژ ڎ ڎ ڈ ڈ    ژژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ گ  ــه -تع ــي)3( بقول ــج القرطب ــك احت ــد ذل ولتأكي

ــن يف  ــى بالظ ــه ال يكتف ــى أن ــل ع ــة دلي ــذه اآلي ــول)4(: »ويف ه ــس:36[،  يق ــورة يون گ  ڳ ڳ ڳژ ]س

ــد«. العقائ

هذا الغيض من فيض ما قرره األصوليون يف الباب.

وقد رد علامء السنة عى هاتني الشبهتني:

فبالنســبة للشــبهة األول: وهــي استشــكاهلم أن يــأيت املــوت عــى هيئــة كبــش يــوم القيامــة، 
بدعــوى أن املــوت عــرض واألعــراض ال تنقلــب أجســاًما، يمكــن القــول أن دعواهــم هــذه مــردودة 

ــة ألن الــذي خلــق األعــراض واجلواهــر قــادر عــى أن حيوهلــا مــن جنــس  وحجتهــم يف ذلــك واهي

)1(   ينظر: »العواصم من القواصم«/ أليب بكر ابن العريب )ت:543هـ(/ )ص:236(.
)2(  ينظر: »املحصول«/ أليب بكر ابن العريب )ت:543هـ(/ )ص:117(.

)3(  ينظر: »اجلامع ألحكام القرآن«/ لشمس الدين القرطبي )ت:671هـ(/ )332/16(.
)4(  »اجلامع ألحكام القرآن«/ لشمس الدين القرطبي )ت:671هـ(/ )343/8(.
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ــول؛ إذ  ــول واملنق ــأ يف املعق ــوه خط ــا ذكرمت ــة) )1: »م ــن تيمي ــالم اب ــيخ اإلسـ ــول ش ــر، يق آلخ

الصــواب أن األجســام أجنــاس خمتلفــة كاألعــراض، وليــس حقيقــة الــذوات كحقيقــة املــاء، وأن اهلل 

-ســبحانه- يقلــب اجلنــس إىل اجلنــس اآلخــر؛ كــا يقلــب اهلــواء مــاء، واملــاء هــواء، والنــار هــواء، 

ــة  ــة، واملضغ ــة مضغ ــة، والعلق ــي علق ــب املن ــا يقل ــا، وك ــاء تراًب ــاء، وامل ــرتاب م ــاًرا، وال ــواء ن واهل

عظاًمــا... فهــو ســبحانه خيلــق مــن األعــراض أجســاًما كــا ورد بذلــك النصــوص يف مواضــع كقـــوله 

ــام  ــة كأن ــوم القيام ــان ي ــام يأتي ــران فإن ــرة وآل عم ــرؤوا البق ــرآن، اق ــرؤوا الق ــالم-: »اق ــه الس -علي

غاممتــان أو غيايتــان)2( أو فرقــان)3( مــن طــري صــواف حياجــان عــن صاحبهــام«)4(، وقــال: »إنَّ َلُســْبَحاَن 

ــان  ــال: »كلمت ــا«)5(، وق ــر صاحبه ــرش تذك ــد الع ــا عن ــر دويًّ ــه إال الل والل أك ــد لل وال إل الل واحلم

ــبحان الل  ــده س ــبحان الل وبحم ــن، س ــان إل الرمح ــزان، حبيبت ــان يف املي ــان، ثقيلت ــى اللس ــان ع خفيفت

)1(  »املسائل واألجوبة« / البن تيمية )ت: 728هـ(/ )129/1 130(.
)2(  »غيايتان«: من الغياية: كل شء أظل اإلنسان فوق رأسه مثل السحابة. ينظر: »غريب احلديث«/ لالبن سالم/)مادة: غيي(.

)3(  »فرقان«: أي قطعتان. ينظر: »النهاية يف غريب احلديث واألثر«/ البن األثري )ت:606هـ(/ )مادة: َفِرَق(.
يف: )كتاب: صالة املسافرين وقرصها/ باب: فضل قراءة القرآن، وسورة البقرة/ ح:1884(، من حديث أيب ُأمامة  مسلم  )4(   أخرجه 

. الباهيل
)5(  »صحيح«: أخرجه ابن املبارك يف: »الزهد«/ قباب: ذكر رمحة اهلل تبارك وتعاىل وجل وعال/ح:932(، من طريق أيب عمر بن َحَيَوْيه، 

عن حييى، عن احلسن، عن عبد اهلل، عن سعيد اجلَُرْيري قال: بلغنا عن كعب األحبار.
حفاظ  أحد  بأنه  اخلطيب  وصفة  صاعد  ابن  وحييى   ،)205/4( يف:»تارخيه«/  اخلطيب  وثقه  حيويه:  ابن  اخلزاز  عمر  أبو  قلت: 
املروزي: صدوق.»التقريب«/ )ص:184(، وعبد اهلل بن  أبو عبد اهلل  احلديث.»تاريخ بغداد«/ )341/16(، واحلسن بن احلسن، 
املبارك من الثقات األثبات.»التقريب«/ )ص:423(، وسعيد بن إياس اجلَُرْيِري: من الثقات، اختلط قبل موته بثالث سنن.»التقريب«/ 

)ص:285(، وعلق األلباين عى هذا األثر بعد أن أورده يف:»خمترص العلو«/ )ص:129(، وذكر بأنه ثابت عن كعب األحبار.
وأخرجه بنحوه، ابن ايب شيبة يف:»مصنفه«/ )يف ثواب التسبيح/ح:29415 و35037(، وأمحد يف:»مسنده«/ )أول مسند الكوفين/ 
يف:»البحر  والبزار  التسبيح/ح:3809(،  فضل  )باب:  يف:»سننه«/  ماجة  وابن  و18388(،  بشري/ح:18362  بن  النعان  حديث 
الزخار«/ )مسند النعان بن بشري/ح:3236(، من طرق عن موسى بن مسلم احلزامي، عن عون بن عبد اهلل، عن أبيه أو عن أخيه، عن 
لِيلِِه  ِميِدِه َوَتْكبرِِيِه َوهَتْ النعان بن بشري، قال -واللفظ البن أيب شبية : قال رسول اهلل :»الَِّذيَن َيْذُكُروَن اللََّ ِمْن َتْسبِيِحِه َوَتْ

»... ْرَن بَِصاِحبِِهنَّ نَّ َدِويٌّ َكَدِويِّ النَّْحِل، ُيَذكِّ َيَتَعاَطْفَن َحْوَل اْلَعْرِش َلُ
قال البوصريي يف:»مصباح الزجاجة«/ )132/4(: إسناده صحيح، رجاله ثقات، وأخو عون اسمه عبيد اهلل بن عتبة.

ابن  عند   - الكامل«/ )153/29(، ومعناه  به.»هتذيب  بأس  ابن معن: ال  قال  الكويف،  أبو عيسى  احلزامي،  بن مسلم  قلت: موسى 
أنواع علوم احلديث« )مقدمة ابن صالح(«/ )ص:244(، وعون بن عبد اهلل بن عتبة بن مسعود الكويف: من  أنه ثقة.»معرفة  معن  
الثقات.»التقريب«/ )ص:601(، وأبوه أيضا وثقه العجيل ومجاعة.»التقريب«/ )ص:410(، وإذا كان رواه عن أخيه: عبيد اهلل فهو 
فأثر  الصحيحة«/ )1077/7(،  األحاديث  إىل تصحيحه يف:»سلسلة  األلباين  الشيخ  نحا  وقد  ثقة.»التقريب«/ )ص:509(،  أيضا: 

كعب له شاهد من حديث النعان ابن بر كا تبن، ومن تم فاخلرب حسن، واهلل أعلم.
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ــر:10[«. ــورة فاط ــاىل: ژ ې ې ى ى ائ ائ ەئژ  ]س ــال تع ــد ق ــم«)1(، وق العظي

ــك  ــأن ذل ــم ب ــف ليقينه ــوا يف الكي ــبهات ومل يبحث ــذه الش ــل ه ــريوا مث ــح مل يث ــلف الصال والس

غيــب ال تدركــه عقوهلــم، هلــاذ ملــا تنــاول ابــن القيــم) )2 هــذا املبحــث استشــهد فيــه هبــذه اآليــة 

ــل الكبــش بملــك  ــرب أن تأوي ــن عمــر  يف تفســريها، واعت ــي أيب ســعيد اخلــدري واب وبحديث

ــح مللــك  ــل باطــل يقــول:  »وال حاجــة إىل تكلــف مــن قــال: إن الذب املــوت اســتدراك فاســد وتأوي

ــه  ــذي ال يوجب ــل ال ــل الباط ــوله والتأوي ــى اهلل ورس ــد ع ــتدراك الفاس ــن االس ــه م ــذا كل ــوت، فه امل

عقــل وال نقــل وســببه قلــه الفهــم ملــراد الرســول مــن كالمــه«.

وتعجــب مــن منــع جتويــز تأويــل أقــوال أصحــاب العلــوم، خوفــا مــن عــدم فهــم مرادهــم، 

بينــا أبــاح تأويــل كالم مــن ال جيــوز عليــه اخلطــأ والنســيان؟! يقــول)3(: »فكيــف يســلط التأويــل عــى 

ــان واإلرشــاد هــذا مــع كــال علمــه  ــه اخلطــأ والغلــط والتناقــض وضــد البي كالم مــن ال جيــوز علي

ــان  ــان وكــال نصحــه وهــداه وإحســانه وقصــده اإلفهــام والبي ــواع البي ــه عــى أعــى أن وكــال قدرت

ال التعميــة واإللغــاز... كــا أن التأويــل إن ســلط عــى علــوم اخلالئــق أفســدها فكذلــك إذا اســتعمل 

يف خماطباهتــم أفســد األفهــام والفهــم ومل يمكــن ألمــة أن تعيــش عليــه أبــدا فإنــه ضــد البيــان الــذي 

علمــه اهلل اإلنســان لقيــام مصاحلــه يف معاشــه ومعــاده«.

ومل يكتــف ابــن أيب العــز احلنفــي)4( بــأن ينحــو منحامهــا؛ بــل أغنــى هــذه القــراءة بأدلــة أخــرى، 

وذلــك بعــد أن ناقــش شــبهتهم يقــول: »املــوت صفــة وجوديــة، خالفــا للفالســفة ومــن وافقهــم. قال 

تعــاىل: ژ ڀ ڀ  ڀ ٺ ٺ  ٺ  ٺ   ٿژ  ]ســورة امللــك:2[، والعــدم ال يوصــف بكونــه خملوقــا، ويف 

)1(  »متفق عليه«: أخرجه البخاري يف عدة كتب منها: )كتاب: الدعوات/ باب: فضل التسبيح/ح:6406(، ومسلم يف: )كتاب: الذكر 
 . والدعاء والتوبة واالستغفار/باب: فضل التهليل والتسبيح والدعاء/ح:6883(، من حديث أيب هريرة

)2(   ينظر:»حادي األرواح إل بالد األفراح«/ البن القيم )ت:751هـ(/ )ص:401 402(.
)3(   ينظر:»الصواعق املرسلة«/ البن القيم )ت:751هـ(/ )399/2 400(.

)4(    ينظر:»رشح العقيدة الطحاوية«/ البن أيب العز احلنفي )ت:792هـ(/)ص:79(.
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ــاِر«،  ــِة َوالنَّ نَّ ــنْيَ اجْلَ ــُح َب ــَح، َفُيْذَب ــٍش َأْمَل ــَى ُصــوَرِة َكْب ــِة َع ــْوَم اْلِقَياَم ــْوِت َي ــى بِامْلَ ــه »ُيْؤَت احلديــث: أن

ــُه  ــْأِت َصاِحَب ــُه َي وهــو وإن كان عرضــا فــاهلل - تعــاىل - يقلبــه عينــا، كــا ورد يف العمــل الصالــح: »َأنَّ

ــْأِت  ــُه َي ــرآن: »َأنَّ ــوَرٍة«)1(، وورد يف الق ــِح ُصـــ ــَى َأْقَب ــُح َع ــُل اْلَقبِي ــِن، َواْلَعَم َس ــابِّ احْلَ ــوَرِة الشَّ يِف ُص

ــْوِن« احلديــث)2(، أي قــراءة القـــــــــارئ، وورد يف األعــال: أهنــا  ــاِحِب اللَّ ــابِّ الشَّ َعــَى ُصــوَرِة الشَّ

توضــع يف امليــزان)3(، واألعيــان هــي التــي تقبــل الــوزن دون األعـــراض. وورد يف ســورة البقــرة وآل 

)1(  »صحيح«: أخرجه ابن املبارك يف:»الزهد والرقائق«/ )باب: فضل ذكر اهلل عز وجل/ح:1219(، وأبو داود الطيالي يف:»مسنده«/ 
وأمحد  الكافر/ح:12059(،  ونفس  خترج  وكيف  املؤمن  نفس  )يف  يف:»مصنفه«/  شيبة  أيب  وابن  عازب/ح:789(،  بن  )الرباء 
يف:»مسنده«/ )أول مسند الكوفين/حديث الرباء بن عازب/ح:18534(، وأبو داود يف:»سننه«/ )كتاب: السنة/ باب: يف املسألة يف 
القرب وعذاب/ح:4753(، وابن مندة يف:»اإليامن«/ )ذكر وجوب اإليان بالسؤال يف القرب/ح:1064(، والبيهقي يف:»إثبات عذاب 
القر«: )باب: الدليل عى أنه تعاد روحه يف جسده ثم/ح:44(،  من طرق، عن األعمش، عن املنهال ابن عمرو، عن زاذان أيب عمر، 

عن الرباء بن عازب  مرفوعا.
وهم.»التقريب«/  ربا  صدوق  األسدي:  عمرو  بن  واملنهال  مدلس،  ثقة  وهو  ترمجته   مى  مهران   بن  سليان  األعمش:  قلت: 
)ص:778(، وزاذان أبو عمر الكندي: صدوق يرسل، وفيه شيعية.»التقريب«/ )ص:257(، وهو حيدث عن الصحايب اجلليل: الرباء 
اِء، َوَكَذلَِك  بن عازي، قال ابن مندة  يف:»اإليامن«/ )ح:1064(، عقب إيراده للحديث:» َهَذا إِْسنَاٌد ُمتَِّصٌل َمْشُهوٌر. َرَواُه مَجَاَعٌة، َعِن اْلرَبَ
َد بِِه، َوَزاَذاُن َأْخَرَج َعنُْه ُمْسِلٌم، َوُهَو َثابٌِت َعَى َرْسِم  ٌة، َعْن اأْلَْعَمِش، َوَعِن امْلِنَْهاِل ْبِن َعْمٍرو، َوامْلِنَْهاُل َأْخَرَج َعنُْه اْلُبَخاِريُّ َما َتَفرَّ َرَواُه ِعدَّ
اجْلََاَعِة. َوُرِوَي َهَذا احْلَِديُث َعْن َجابٍِر، َوَأيِب ُهَرْيَرَة، َوَأيِب َسِعيٍد، َوَأَنِس ْبِن َمالٍِك، َوَعاِئَشَة  «، هلذا  نحا ابن القيم يف:»إعالم 
املوقعني«/ )308/2(، إىل القول: وهذا حديث صحيح، وهذا ما خلص إليه األلباين يف تعليقه عى:»املشكاة«/ )512/1(، و»أحكام 

اجلنائز«/ )ص:159(، و»صحيح سنن أيب داود«/ )166/3(.
)2(  »إسناده حسن«: أخرجه ابن أيب شيبة يف:»مصنفه«/ )من قال: يشفع القرآن لصاحبه يوم القيامة/ح:30045(، وأمحد يف:»مسنده«/ 
)مسند األنصار/ حديث بريدة األسلمي/ )ح:22976(، وابن ماجة يف:»سننه«/ )كتاب: األدب/ باب: تواب القرآن/ح:3781(، 
من طرق، عن بشري بن مهاجر، عن عبد اهلل بن بريدة، عن أبيه، َقاَل  واللفظ البن أيب شيبة : ُكنُْت ِعنَْد َرُسوِل اللَِّ   َفَسِمْعُتُه 

اِحِب ...« ُجِل الشَّ ُه َكالرَّ َيُقوُل:» إِنَّ اْلُقْرآَن َيْلَقى َصاِحَبُه َيْوَم اْلِقَياَمِة ِحنَي َينَْشقُّ َعنُْه َقْرُ
العالية«/  يف:»املطالب  حجر  ابن  إليه  نحا  ما   وهو  ثِقات،  رجاله  إسناد  هذا   :)126/4( الزجاجة«/  يف:»مصباح  البوصريي  قال 
)324/14(، واأللباين يف:»صحيح سنن ابن ماجة«/ )239/3(، ولرواية بريدة شاهد من حديث أيب هريرة ، أخرجه الطرباين 
يف:»األوسط«/ )من اسمه: حممد/ح:5764(، من طريق حييى بن عبد احلميد احلاين، عن رشيك، عن عبد اهلل بن عيسى، عن حييى بن 

أيب كثري، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة  ، مرفوعا.
قال اهليتمي يف:»جممع الزوائد«/ )160/7(: رواه الطرباين يف:»األوسط«، وفيه حييى بن عبد العزيز احلاين، وهو ضعيف، لكن األلباين 
عارضه من وجهن: األول: قوله: ابن عبد العزيز، وإنا هو ابن عبد احلميد كا يف كتب الرجال، ولعله سبق قلم من املؤلف، أو خطأ 
من الناسخ. واآلخر: أن الطرباين قد رصح بأن احلاين قد تابعه يزيد بن هارون، وهو ثقة من رجال الشيخن، فإعالل احلديث باحلاين 
خطأ واضح، والصواب تضعيفه بريك، وهو ابن عبد اهلل القايض، وهو ضعيف لسوء حفظه. لكن احلديث حسن أو صحيح، ألن له 

شاهدا من حديث بريدة بن احلصيب مرفوعا بتامه.»السلسلة الصحيحة«/ )793/6(.
)3(  ورد يف هذا الباب أحاديث تنص عى أن األعال توضع يف امليزان يوم القيامة منها:

 »إسناده صحيح«: ما أخرجه ابن أيب شيبة يف:»مصنفه«/ )ما ذكر يف حسن اخللق وكراهية الفحش/ح:25323(، وأمحد يف:»مسنده«/ 
حسن  يف  باب:  األدب/  كتاب:  )أول  يف:»سننه«/  داود  وأبو  وح:27532(،  األنصار/ح:27517  مسند  من  املستدرك  )امللحق 
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ــَزاِن«، واألعيــان هــي التــي تقبــل الــوزن دون األعــراض...«. َــا ُتوَضــُع يِف امْلِي عمــران)1(: »َأهنَّ

أمــا عــن الشــبهة الثانيــة: وهــي أن خــرب الواحــد يفيــد الظــن وال يوجــب العلــم، فيجــاب 
ــن  ــوا ب ــن مل يفرق ــن التابع ــم م ــى درهب ــار ع ــن س ــة إىل م ــن الصحاب ــدءا م ــنة ب ــل الس ــا، أن أه عنه

حديــث اآلحــاد وحديــث التواتــر فرطهــم األســاس هــو ثبــوت صحتــه، وهــذا هــو املشــهور عنهــم 

ولعــل أبــرز هــؤالء؛ الَعَلــم األصــويل: اإلمــام الشــافعي)2( يقــول: »إذا صــح احلديــث فهــو مذهبــي، 

وإذا صــح احلديــث فارضبــوا بقــويل احلائــط«، وكذلــك ابــن حــزم حــن بســط هــذه املســألة يف كتابــه: 

»اإلحــكام«)3(، إذ عــد أن املعيــار يف قبــول الرويــة أو ردهــا هــو مــدى ثبوهتــا، فــإذا ثبــت صحــة اخلــرب 

ترتــب عليــه العلــم والعمــل ســواء يف العقائــد أو األحــكام، يقــول: »إن كل خــرب رواه الثقــة عــن الثقــة 

مســندا إىل رســول اهلل  يف الديانــة فإنــه حــق قـــــــد قالــه -عليــه الســالم- كــا هــو وأنــه 

يوجــب العلــم ونقطــع بصحتــه«.

ــب  ــه ترت ــت صحت ــا ثبت ــة،  ف ــيات البدعي ــذه التقس ــل ه ــوا إىل مث ــح مل يلتفت ــلف الصال فالس

عليــه العلــم والعمــل، يقــول شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة)4(: »ُثــمَّ ِهــذه األحاديــث ُمنَْقِســَمٌة إىَل: اتفــاق 

السنة«/  أهل  اعتقاد  أصول  يف:»رشح  والاللكائي  امليزان/ح:783(،  ذكر  )باب:  يف:»السنة«/  عاصم  أيب  وابن  اخللق/ح:4799(، 
)سياق ما روي يف أن اإليان بأن احلسنات/ح:2207(، من طرق عن شعبة، عن القاسم بن أيب بزة، عن عطاء الَكيخاراين، عن أم 

الدرداء، عن أيب الدرداء، عـن  النبي  ، قال:»ما ِمْن يشٍء أثقُل يف امليزاِن ِمن ُحسِن اخُلُلِق«
قلت: شعبة بن احلجاج: أمري املؤمنن يف احلدث.»التقريب«/ )ص:339(، والقاسم بن أيب بزة من الثقات.»التقريب«/ )ص:627(، 
وعطاء بن نافع الَكْيَخاَرايِن: من الثقات.»التقريب«/ )ص:539(، وأم الدرداء: ُهَجْيَمة ثقة فقيهة.»التقريب«/ )ص:1052(، تروي 
عن زوجها أيب الدرداء الصحايب اجلليل، قال أبو بكر ابن أيب عاصم يف:»السنة«/ )363/2(، عقب روايته حلديث أن اخللق احلسن 
تَِها َوُشْهَرهِتَا، َوِهَي  تِي يِف ِذْكِر امْلِيَزاِن َأْخَباٌر َكثرَِيٌة ِصَحاٌح، اَل َتْذَهُب َعْن َأْهِل امْلَْعِرَفِة بِاأْلَْخَباِر لَِكْثَرهِتَا َوِصحَّ يوضع يف امليزان:»اأْلَْخَباُر الَّ
تِي ُتوِجُب اْلِعْلَم َعَى َما َذَكْرَنا«، فإسناده صحيح وهذا ما نحا إليه أيضا األلباين يف:»السلسلة الصحيحة«/ )535/2(،  ِمَن اأْلَْخَباِر الَّ

و»صحيح سنن أيب داود«/ )179/3(.  
، َقاَل:  ُنَفرْيٍ )1(  أخرج مسلم يف: )كتاب: صالة املسلمن وقرصها/ باب: فضل قراءة القرآن، وسورة البقرة/ح: 1886(، َعْن ُجَبرْيِ ْبِن 
، َيُقوُل: َسِمْعُت النَّبِيَّ ، َيُقوُل:»ُيْؤَتى بِاْلُقْرآِن َيْوَم اْلِقَياَمِة َوَأْهلِِه الَِّذيَن َكاُنوا َيْعَمُلوَن بِِه  اَس ْبَن َسْمَعاَن اْلِكاَليِبَّ َسِمْعُت النَّوَّ

َتْقُدُمُه ُسوَرُة اْلَبَقَرِة، َوآُل ِعْمَراَن«
)2(   »رشح مسند الشافعي«/ أليب القاسم الرافعي القزويني )ت:623هـ(/ )19/1(.

)3(  ينظر: »اإلحكام يف أصول األحكام«/ البن حزم )ت:456هـ(/ )123/1(.
)4(   »رفع املالم عن األئمة األعالم«/ البن تيمية )ت:728هـ(/ )ص:45(.
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نَّــا  ــنَِد َوامْلَْتــِن َوُهــَو َمــا َتَيقَّ العلــاء عــى العلــم والعمــل باألحاديــث القطعيــة، بِــَأْن َيُكــوَن َقْطِعــيَّ السَّ

ــوَرَة« وحديــث ذبــح املــوت قــد ورد  ــُه َأَراَد بـِـِه تِْلــَك الصُّ نَّــا َأنَّ َأنَّ َرُســــــوَل اهللَِّ  َقاَلــُه َوَتَيقَّ

يف الصحيحــن، وقــد اتفقــت األمــة عــى أن مجهــور مــا ورد فيهــا يعــد أصــح مــا أوثــر عــن النبــي 

ــور  ــة مجه ــون بصح ــث جيزم ــم باحلدي ــل العل ــع أه ــإن مجي ــة)1(: ».. ف ــن تيمي ــول اب ، يق

ــٌع هلــم يف معرفــة احلديــث...« أحاديــث الكتابــن وســائر النــاس َتَب

فهــذه كلهــا شــواهد اســتدل هبــا الســلف الصالــح لــرد شــبهات املؤولــة، وتثبــت أن العــرض 

يمكــن أن يتحــول إىل جوهــر بدليــل مــا أورده ابــن تيميــة  مــن أدلــة حديثيــة يف البــاب وكذلــك 

ــيخن،  ــة الش ــن رواي ــة م ــألة الغيبي ــذه املس ــا يف ه ــتدل هب ــن املس ــون احلديث ــده، ولك ــى بع ــن أت م

ــدى  ــو م ــرد ه ــول أو ال ــم يف القب ــط عنده ــر؛ فالضاب ــاد واملتوات ــن اآلح ــا ب ــوا فيه ــلف مل يفرق والس

نســبة هــذا اخلــرب إىل املعصــوم.

وتبــن كذلــك أن منهــج أهــل الســنة يف التعامــل مــع هــذا اخلــرب هــو متريــر القــراءة عــى ظاهرها 

دونــا تأويــل أو بحــث يف الكيــف الــذي ال يعلمــه إال احلــق -ســبحانه وتعــاىل-، وال َيْعنـُـوَن بقوهلــم: 

»وال تفــر«، أنــه ال يفهــم هلــا معنــى، بــل يقصــدون عــدم تفســريها بخــالف ظاهرهــا الــذي تــدل 

. عليه

وكذلــك كان دأهبــم يف إثبــات باقــي املســائل الغيبيــة منهــا إثبــات »عــذاب القــرب«، فهــل وافقهم 

أهــل الــكالم يف متريــر اخلــرب عــى ظاهــره أم عمــدوا إىل التعطيــل؟ هــذا مــا ســيتبن يف املبحــث التــايل.

)1(   »جمموع الفتاوى«/ البن تيمية )ت:728هـ(/ )16/18 17(.



نَِّة َواٌلَتَكلَِّمة يف التًّّعاُمُلْ َمَع اْلََساِئِل اْلًغْيبِيَّة َمنَهُج َأهِل السُّ

31

املبحث الثاين:

 منهج أهل السنة وأهل الكالم يف التعامل مع خرب: 

»عذاب القرب«

بــأي منهــج أقــر الســلف الصالــح هــذا العــذاب، وملــاذا أنكــر املعطلــة هــذا اخلــرب؟ هل الســبب 

يف ذلــك هــو اختالفهــم يف املنهــج؟ هــذا مــا ســيتم تناولــه يف املطلبــن التاليــن.

    املطلب األول: منهج أهل السنة يف إثبات خرب: »عذاب القرب«

ــه  ــاىل- يف كتاب ــبحانه وتع ــه -س ــرب ب ــا أخ ــى م ــألة ع ــذه املس ــر ه ــنة يف تقري ــل الس ــد أه اعتم

ــاب: ــن يف الب ــراد دليل ــأكتفي بإي ــة، وس ــنة الصحيح ــه الس ــا بينت ــز، وم العزي

الدليــل األول: قولــه -تعــاىل-:ژ ں  ں ڻ ڻ ژ ]ســورة غافــر:46[، والشــك أهنــا أرصح 

آيــة مثبتــة لعــذاب القــرب، وقــد اســتعان أهــل الســنة يف بياهنــا  باحلديــث الــذي رواه الشــيخان)1(، عــن  

ــُدُه  ــِه َمْقَع ــِرَض َعَلْي ــاَت ُع ــْم إَِذا َم ــاَل: »إِنَّ َأَحَدُك ــَر  أن النبــي  َق ــِن ُعَم ــِد اهللَِّ ْب َعْب

ــِل  ــْن َأْه ــاِر َفِم ــِل النَّ ــْن َأْه ــِة، َوإِْن َكاَن ِم ــِل اجَلنَّ ــْن َأْه ــِة َفِم ــِل اجَلنَّ ــْن َأْه ، إِْن َكاَن ِم ــِيِّ ــَداِة َوالَع بِاْلَغ

ــْوَم الِقَياَمــِة« ــى َيْبَعَثــَك اللَُّ َي ــاِر، َفُيَقــاُل: َهــَذا َمْقَعــُدَك َحتَّ النَّ

ومن أبرز من اعتمد هذا احلديث لتفسري اآلية الكريمة:

-أبــو بكــر بــن جماهــد)2(، يقــول: »أمجــع أهــل الســنة أن عــذاب القــرب حــق، وأن النــاس ُيفتنــون 

يف قبورهــم بعــد أن حييــوا فيهــا وُيســألوا فيهــا، وُيَثبِّــُت اهلل مــن أحــب تثبيتــه منهــم«.

)1(  »متفق عليه«: أخرجه الشيخان؛ البخاري يف: )كتاب: اجلنائز/ باب: امليت يعرض عليه مقعده بالغداة والعي/ح:1379(، ومسلم 
يف: )كتاب: صفة اجلنة وصفة نعيمها وأهلها/باب: عرض مقعد امليت من اجلنة أو النار عليه/ح:7245(.

)2(   ينظر:»رشح صحيح البخاري«/ البن  بطال )ت:449هـ(/ )358/3(.
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ــذي حــّل  ــا عــن ســوء العــذاب ال ــو جعفــر الطــربي)1( يقــول: »يقــول تعــاىل ذكــره مبيِّن -وأب

ــاُر ُيْعَرُضــوَن  هبــؤالء األشــقياء مــن قــوم فرعــون ذلــك الــذي حــاق هبــم مــن ســوء عــذاب اهلل )النَّ

َعَلْيَهــا( إهنــم ملــا هلكــوا وغرقهــم اهلل، جعلــت أرواحهــم يف أجــواف طــري ســود، فهــي تعــرض عــى 

ا َوَعِشــيًّا( إىل أن تقــوم الســاعة«. النــار كّل يــوم مرتــن )ُغــُدوًّ

-وأضــاف أبــو إســحاق الزجــاج)2( اللغــوي احلصيــف نكتــة فريــدة لتأكيــد هــذا املعنــى إذ ذكــر 

ــول:  ــاعة يق ــوم الس ــوم تق ــه وي ــول، كأنَّ ــم بالدخ ــر هل ــى األم ــى معن ــرأ: »ع ــوا« تق ــة: »ادخل أن لفظ

ادخلــوا يــا آل فرعــون أشــد العــذاب«.

-ومل خيالفهــم أبــو الليــث الســمرقندي)3( فقــد اســتدل لتقريــر ذلــك بــا أوثــر عــن ابــن عبــاس 

وابــــن مســعود  ، وقتــادة وجماهــد، يف حــن احتــج ابــن أيب زمنن)4( يف بيــان اآلية بحديــــث 

ابــن عمــــر  الســالف الذكــر دونــا تأويــل أو تعطيل.

ومل يكتــف ابــن حــزم)5( بتقريــر عــذاب القــرب)6(، بــل تعقــب املنكريــن بالقــول: »..وإنــا هلــك 

مــن هلــك بأخــذه آيــة وتركــه أخــرى، وأخــذه حديثــًا وتركــه آخــر، وأخــذه آيــة وتركــه حديثــًا يبينها، 

وأخــذه حديثــًا وتركــه آيــة، وهــذا خطــأ ال حيــل، وإنــا الفــرض عــى املســلمن أخــذ كل مــا جــاء بــه 

النبــي  مــن قــرآن وســنة وضــم كل ذلــك بعضــه إىل بعــض«.

يظهــر أن الســلف اتفقــوا عــى أن هــذه اآليــة مــن األدلــة القاطعــة عــى عــذاب القــرب، هلــذا قــال 

)1(   ينظر:»جامع البيان«/ أليب جعفر الطربي )ت:310هـ(/ )395/21(، و»اعتقاد أئمة احلديث«/ أليب بكر اجلرجاين )ت: 371هـ(/
)ص:69 70(.و»اإلبانة عن أصول الديانة«/ أليب احلسن األشعري )ت: 324هـ(/ )ص:249 250(.

)2(   ينظر:»معاين القرآن وإعرابه«/ أليب إسحاق الزجاج )ت:311هـ(/ )376/4(.
)3(   ينظر:»بحر العلوم«/ أليب الليث السمرقندي )ت: 373هـ(/ )208/3(، و»معامل التنزيل يف تفسري القرآن« /لإلمام البغوي )ت: 

510هـ(/ )150/7 151(..
)4(  ينظر:»أصول السنة«/ البن أيب زمنن )ت:399هـ(/ )ص: 134 135(.

)5(   ينظر:»رسائل ابن حزم«/ البن حزم )ت:456هـ(/ )219/3(.
)6(  قلت: إن ابن حزم وإن أثبت عذاب القرب إال أنه نفى أن يكون جسديا، وسيأيت الكالم عن ذلك يف املطلب الثاين عند تناول قضية: هل 

العذاب يشمل الروح أو اجلسد أم مها معا؟
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شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة)1(: »َوَهــِذه اآْلَيــة أحــد َمــا اْســتدلَّ بـِـِه العلــَاء عى َعــَذاب الــربزخ«.

والدليل الثاين: قوله تعاىل: ژ ڇ ڇ ڇ  ڍ ڍ      ڌ  ڌ ژ  ]سورة التوبة:101[، 

ــة  ــة اهلالك ــن اجْلَْهِمي ــَو م ــرْب َفُه ــَذاب اْلَق ــرف َع ــاَل اَل أع ــن َق ــة) )2: »م ــو  حنيف ــال أب  ق

ــُه أنكــر َقْولــه َتَعــاىَل: ژ ڇ ڇ ژ  ،  َيْعنـِـي َعــَذاب اْلَقــرْب«، هلــذا أوردهــا اإلمــام البخــاري)3(  أِلَنَّ

ــر  ــو جعف ــم؛ أب ــن منه ــور املفري ــا مجه ــه منه ــا فهم ــو م ــرب«،  وه ــذاب الق ــاء يف ع ــا ج ــاب: »م يف ب

ــة لعــذاب القــرب. ــة املثبت ــة مــن األدل الطــربي)4( وابــن أيب زمنــن)5( حيــث اعتــربا أن هــذه اآلي

ــر  ــن والكاف ــق، وأن املؤم ــه ح ــرب ونعيم ــذاب الق ــى أن ع ــوا ع ــد توافق ــنة ق ــل الس وإذا كان أه

ــذه  ــي  هل ــان النب ــوا بي ــة أول ــض املتكلم ــإن بع ــم، ف ــألون يف قبوره ــم يس ــق كله واملناف

 ، ــه ــنة نبي ــاب اهلل وس ــو كت ــا ه ــة حقيقته ــد ملعرف ــق األوح ــأن الطري ــلموا ب ــة ومل يس اآلي

فكيــف تعامــل هــؤالء مــع األدلــة الســمعية التــي تثبــت عــذاب الــربزخ؟ وكيــف رد أهــل الســنة عــى 

ــبهاهتم؟ ش

هذا ما سيتم الفصل فيه -بإذن اهلل تعاىل- يف املطلب التايل.

)1(  »دقائق التفسري« البن تيمية )ت:728هـ(/ )255/2(.
)2(  »الفقه األكر«/ أليب حنيفة النعان )ت:150هـ(/ )ص:137(.

)3(  »صحيح البخاري«/ أليب عبد اهلل البخاري )ت:256هـ(/ )97/2(.
)4(  »جامع البيان«/ أليب جعفر الطربي )ت:310هـ(/ )441/14(.

)5(   ينظر:»أصول السنة«/ البن أيب زمنن )ت:399هـ(/ )ص:154(.
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    املطلــب الثــاين: منهــج أهــل الــكالم يف تعطيــل هــذا اخلــرب ورد أهــل الســنة عــى 
شــبهاهتم.

ــن  ــألة، لك ــذه املس ــر ه ــم أنك ــة مجيعه ــه«)1( أن املعتزل ــعري يف: »إبانت ــن األش ــو احلس ــر أب ذك

ــم؛ ــاءهم منه ــول أس ــم واألص ــب الرتاج ــت كت ــن نقل ــم م ــمل بعضه ــكار ش ــة أن اإلن احلقيق

-مــا ذكــره امللطــي)2( يف: »التنبيــه والــرد« يقــول: »وأنكــر جهــم)3( عــذاب القــرب ومنكــرا ونكــريا، 

وقــال: أليس يقــول: ژ ۓ ڭ ڭ ڭ     ڭ ۇ ۇ ژ  ]ســورة الدخــان: 56[«.

-و رضار بــن عمــرو الغطفــاين: يقــول القــايض عبــد اجلبــار)4(: »..إال شء حيكــى عــن رضار بــن 

عمــرو)5( وكان مــن أصحــاب املعتزلــة ثــم التحــق باملجربة«.

-وبر املريي)6(:  هلذا نقض عليه أبو سعيد الدارمي)7( مقالته وفند مزاعمه.

-وأبو بكر األصم)8(: حيث روى  ابن بطال)9(، عن أيب عثان ابن احلداد)10( أنه كان ينكر عذاب القرب.

)1(  ينظر:»اإلبانة عن أصول الديانة«/ أليب احلسن األشعري )ت:324هـ(/ )ص:247(.
)2(  »التنبيه والرد«/ للملطي )ت:377هـ(/ )ص:124(.

)3(  »جهم بن صفوان«: أبو حمرز الراسبي السمرقندي، الضال املبتدع، رأس اجلهمية، كان ينكر الصفات، ويقول بخلق القرآن، وقد كانت 
هنايته عى يد سلم بن أحوز؛ إلنكاره أن اهلل كلم موسى. ينظر ترمجته:»سري أعالم النبالء«/ )27/6(. 

)4(   ينظر:»رشح األصول اخلمسة«/ للقايض عبد اجلبار )ت: 415هـ(/ )ص:730(.
)5(  «رضار بن عمرو«: شيخ الرارية، له مقاالت خبيثة، منها؛ إنكاره عذاب القرب، له تصانيف كثرية تؤذن بذكائه، لكن مل ينفعه ذلك. 

ينظر ترمجته:»الفصل«/ البن حزم/ )55/4 56(، و»سري أعالم النبالء«/)544/10 546(.
)6(  »بر املريي«: هو  أبو عبد الرمحن  بر بن غياث  املريي،  رأس الطائفة املريسية املرجئة، وصفه العجيل بأنه كان دميم املنظر، وسخ 
الثياب، وافر الشعر، أشبه شء باليهود. تويف سنة ثانية عر ومائتن: )218هـ(. ينظر ترمجته:»تاريخ بغداد«/ للخطيب )ت:463هـ/ 

)404/2(، و»سري أعالم النبالء«/ للذهبي )ت:748هـ(/ )199/10(.
)7(  ينظر:»نقض أيب سعيد عثامن بن سعيد عى املرييس اجلهمي«/ للدارمي )ت:280هـ(/ )ص:24(.

فهو  رسالته  جحد  من  مقاالته:»كل  من  منه،  أقدم  أو  العالف  اهلذيل  أيب  طبقة  من  كيسان،  بن  الرمحن  عبد  هو  األصم«:  بكر  »أبو     )8(
مرك..« ومن أبرز تالمذته إبراهيم بن إساعيل ابن ُعَليَّة، من كتبه:»خلق القرآن«، وكتاب:»احلجة والرسل«، مات سنة إحدى ومائتن 

)201هـ(. ينظر ترمجته: »تاريخ دمشق«/ البن عساكر )ت:571هـ(/ )359/53(، و»سري أعالم النبالء«/ )123/8(.
)9(  ينظر:»رشح صحيح البخاري«/ البن بطال )ت:449هـ(/)358/3(.

)10(  »أبو عثان بن احلداد«: هو سعيد بن حممد الغساين، من أهل القريوان، كان مناظرا، قوّي احلجة يف علوم الدين واللغة، وكان كثري 
الرد عى أهل البدع واملخالفن للسنة، وقد اشتهر بجدله لبعض علاء الدولة الفاطمية )العبيدية( يف بدء قيامها، من مؤلفاته:»توضيح 

املشكل يف القرآن«، تويف سنة اثنن وثالث مائة )ت:302هـ(. ينظر ترمجته:»األعالم«/ للزركيل )ت:1396هـ(/ )100/3(.
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-وزاد شمس الدين القرطبي)1( حييى بن كامل)2(.

فليــس كل املعتزلــة أنكــروا عــذاب القــرب، هلــذا اســتنكر التفتــازاين)3( عــى مــن اهتمهــم أهنــم 

ــة  ــَب إىل املعتزل ــا ُنِس ــول: »وإن ــة يق اٌر إىل املعتزل ــَب رِضَ ــدد أن ُينَْس ــرب«، ون ــذاب الق ــرب »ع ــون خ ينف

ــن للحــق«. ــه ملخالطــة رضار إياهــم وتبعــه قــوم مــن الســفهاء املعاندي ــراء من وهــم ب

وهــذا االســتنكار يثبــت أن اجلهميــة والراريــة ومــن ســبق ذكرهــم هــم الــذي أنكــروا عــذاب 

ــو القاســم الكعبــي)5(  ــر عــذاب القــرب منهــم؛ أب ــة)4(  مــن أق ــة القدري القــرب، يعضــده أن مــن املعتزل

وأبــو عــيل اجلبائــي)6( وابنــه أبــو هاشــم)7(، والقــايض عبــد اجلبــار)8(، وصالــح القبــة)9(.

وهــذا صحيــح؛ إذ باســتقرائي لبعــض كتبهــم تبــن أهنــم يثبتــون عــذاب القــرب -وإن اختلفــوا يف 

طريقــة إثباتــه-، ومــن هــؤالء املعتزلــة؛

)1(  ينظر:»التذكرة«/ لشمس الدين القرطبي )ت: 681هـ(/ )ص:379 380(.
)2(  »حييى بن كامل«: كان من أصحاب املريي، ثم انتقل إىل مذهب اإلباضية، من أقواله أن اهلل كلف العباد ما ال يقدرون عليه، تويف يف 

حدود أربعن ومائتن: ) 240 هـ(. ينظر ترمجته:»مقاالت اإلسالميني«/ أليب احلسن األشعري/ )99/1(.
)3(  »رشح املقاصد يف علم الكالم«/ سعد الدين التفتازاين )ت:793هـ(/ )113/5(.

)4(  ينظر:»التذكرة«/ لشمس الدين القرطبي )ت:681هـ(/ )ص:379(.
)5(  »أبو القاسم البلخي«: هو عبد اهلل بن أمحد، رأس املعتزلة، أخذ عن أيب احلسن اخلياط، وروى عنه: حممد بن زكريا،  من أقواله الشنيعة: 

إرادة اهلل ليست من صفات ذاته... تويف سنة تسعة عرة وثالث مائة )ت:329هـ(. ينظر ترمجته:»السري«/ )255/15(.
مائة  تويف سنة ثالث وثالث  أبو هاشم،  ابنه  عنه  وأخذ  الشحام،  يعقوب  أخذ عن:  الوهاب،  عبد  بن  هو حممد  اجلبائي«:  »أبو عيل    )6(

)ت:303هـ(. ينظر ترمجته:»سري أعالم النبالء«/ )183/14(.
)7(  »ابنه أبو هاشم«: هو عبد السالم بن حممد بن عبد الوهاب اجلبائي،  من مؤلفاته: كتاب:»اجلامع الكبري«، وكتاب:»العرض«، تويف 

ببغداد سنة إحدى وعرين وثالث مائة )ت:321هـ(. ينظر ترمجته:»سري أعالم النبالء«/ )183/14(.
)8(  »القايض عبد اجلبار«: هو ابن أمحد بن عبد اجلبار اهلمذاين،  شيخ املعتزلة، سمع من عيل القطان، وعبد الرمحان بن اجلالب وغريمها، 
مائة  واربع  عرة  مخس  سنة  مات  اخلمسة«،  األصول  أبرزها:»رشح  لعل  كثرية  وتصانيفه  وغريه،  التنوي،  القاسم  أبو  عنه:  وحدث 

)ت:415هـ(. ينظر ترمجته:»سري اعالم النبالء«/ )244/17(.
)9(  »صالح القبة«: هو أبو جعفر حممد بن قبة، من متكلمي الشيعة القدرية، ذكر األشعري أن سبب تلقيبه بـ:»ابن القبة« ألنه ملا قيل له:»ما 
تنكر أن تكون يف هذا الوقت بمكة جالسًا يف قبة قد رضبت عليك وأنت ال تعلم ذلك ألن اهلل   سبحانه   مل خيلق فيك العلم به هذا وأنت 
صحيح سليم غري مأوف قال: ال أنكر فلقب بُِقبَّة« أخذ عن النظام املعتزيل، وخالف املعتزلة أيضا يف مسألة التولد، من آثاره:»كتاب 
300(، و»الفهرست«/ )ص:219(،  ترمجته:»مقاالت اإلسالميني«/ )181/1(، و)285/2 و299  ينظر  اإلمامة«..  اإلنصاف يف 

و»طبقات املعتزلة«/ )ص:73(.
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ــول:  ــن، يق ــمل كل املكلف ــرب يش ــذاب الق ــب إىل أن ع ــث ذه ــار)1(: حي ــد اجلب ــايض عب - الق

ــاىل: ژ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ      ژ ژ     ڑ ڑ  ــه تع ــم، قول ــي تع ــة الت »والدالل

ک ژ    ]ســورة غافــر:11 [، وال تكــون اإلماتــة واإلحيــاء إال ويف إحــدى املرتــن إمــا التعذيــب يف القــرب 

ــورة  ــن س ــة: )46(، م ــرب أن اآلي ــن اعت ــنة ح ــل الس ــف أه ــه خال ــه«، لكن ــا نقول ــى م ــري ع أو التبش

غافــر ختــص آل فرعــون-، يقــول)2(: »ووجــه داللتــه عــى عــذاب القــرب ظاهــر غــري أنــه خيتــص بــآل 

فرعــون وال يعــم مجيــع املكلفــن« وخالفــه الزخمــري)3(  حيــث اســتدل هبــا عــى إثبــات عــذاب القــرب 

جلميــع املكلفــن دونــا اســتثناء، يقــول: »ويســتدل هبــذه اآليــة عــى إثبــات عــذاب القــرب«.

ــرب  ــذاب الق ــة، يقــول: »ع ــة القدري ــة وهــو مــن املعتزل ــح القب ــذاب القــرب صال -كــا أثبــت ع

ــس  ــوز أن حي ــت جي ــال: إن املي ــادها، وق ــري رد األرواح إىل أجس ــن غ ــن م ــى املؤمن ــري ع ــز وجي جائ

ــرورة«)4(. ــالف ال ــو خ ــأمل، وه وي

ومل يكن إنكار هؤالء عار من الدليل، فقد احتجوا بشبه عدة، سأعمل عى ذكر أبرزها:

الشبهة األول: أن اإلنسان لن يتعرض إال ملوتة واحدة، واستدلوا بقوله- تعاىل-: ژ ۓ ڭ 
ڭ ڭ     ڭ ۇ ۇۆ ۆ    ۈ ۈ  ژ ]سورة الدخان: 56[.

والشبهة الثانية: أهنم فهمـوا من قـوله -عز وجل-: ژ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ     ژ     ]سـورة فاطر: 22[، 
أنه ليس ثمة عذاب للقرب.

والشبهة الثالثـة: احتجاجهـم بقـوله -تـعاىل-: ژ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ      
ژ ژ     ڑ ڑ کژ ]سورة غافر:11 [، بدعـوى أن إحدى اإلماتتن إنا هي خـلق اهلل -تعاىل- اخللـق 

من نطفة هي موات، ومن ثم فال عذاب قبل يوم القيامة.

)1(  ينظر:»رشح األصول اخلمسة«/ للقايض عبد اجلبار )ت: 415هـ(/ )ص:730- 731(.
)2(  املصدر نفسه: )ص:730(.

)3(  ينظر:»الكشاف«/ للزخمري )ت: 538هـ(/ )170/4(. 
)4(  »رشح العقيدة الكرى«/ أليب عبد اهلل السنويس )ت: 895هـ(/ )ص:442(.
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والشــبهة الرابعــة: وجــود تعــارض بــن روايــة أمحــد حلديــث  التــي تضمنــت إنــكار 
الرســول  بدايــة لعــذاب القــرب ثــم تقريــره إيــاه يف آخــر الروايــة، وبــن روايــة البخــاري 

املقــررة هلــذا العــذاب.

ــد،  ــروح واجلس ــرب ال ــذاب الق ــمل ع ــم أن يش ــرية: إنكاره ــة واألخ ــبهة اخلامس ــا الش أم
بدعــوى أن املصلــوب ال يظهــر عليــه شء، وقــد بســط القــايض عبــد اجلبــار)1( بعــض األمثلــة التــي 

تعــرض شــبهتهم هاتــه، مــن ذلــك؛ أن التعذيــب يقتــي أن يكــون ظاهــرا عــى جســد امليــت، واحلــال 

أن النبــاش)2( ال جيــد ذلــك، كــا أن املصلــوب وامليــت الــذي مل يدفــن بعــد، املفــروض أن ُيســمع أنينــه 

وأن يشــاهَد اضطراَبــُه كل واحــد، واملعلــوم أن اضطــراب املَعاَقــب ال ُيــَرى، وال يســمع لــه أنــن البتــة، 

فكيــف يكــون معذبــا؟!

وقد تول أهل السنة الرد عى هذه الشبهات بمقتىض الوحيني.

ــد مزاعمهــم، فهــي  ــة يفن  فبالنســبة للشــبهة األول: فهــي مــردودة عليهــم؛ ألن ســياق اآلي
ــا، وهــو مذهــب  ــي ذاقوهــا يف الدني ــة غــري الت ــا يف اجلن ــوا موت ــن يذوق ــة بأهنــم ل ختاطــب أهــل اجلن

ــم: ــل أبرزه ــن، لع ــور املفري مجه

-ابــن قتيبــة الدينــوري يف كتابــه: »تأويــل مشــكل القــرآن« )3( يقــول: » وأما قولــه: ژ ۓ ڭ 

ڭ ڭ     ڭ ۇ ۇ ژ ]ســورة الدخــان: 56[، فــإن )إاّل( يف هــذا املوضــع أيضــا بمعنــى )ســوى(، 

ومثلــه:ژ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  ڃ ڃ ڃ ڃ چچ چ     چ ڇ ڇ   ڇ ڇ ژ    

]ســورة النســاء: 22[، يريــد ســوى مــا ســلف يف اجلاهليــة قبــل النهــي، وإنــا اســتثنى املوتــة األوىل وهــي 

ــه، إىل أســباب مــن  ــا شــاء اهلل مــن لطفــه وقدرت ــون يصــريون ب ــا، ألن الّســعداء حــن يموت يف الدني

)1(  ينظر :»رشح األصول اخلمسة«/  للقايض عبد اجلبار )ت:415هـ(/ )ص:733(.
)2(  »النباش«: هو الذي يستخرج األكفان خفية. ينظر:»غريب احلديث«/ للقاسم بن سالم )ت:224هـ(/)مادة: خفا(.

)3(  ينظر:»تأويل مشكل القرآن«/ أليب حممد ابن قتيبة )ت:276هـ(/ )ص:54(.
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أســباب اجلنــة، ويتفاضلــون أيضــا يف تلــك األســباب عــى قــدر منازهلــم عنــد اهلل: فمنهــم مــن يلّقــى 

ــة، ومنهــم الشــهداء أرواحهــم يف حواصــل  ــاب إىل اجلن ــه ب ــح ل ــّروح والّرحيــان، ومنهــم مــن يفت بال

طــري خــر تعلــق يف اجلنــة،  أي تــأكل... «.

-وهــو مــا فرهــا بــه أبــو جعفــر الطــربي مبينــا أن لفظــة: »إال« هنــا بمعنــى: »بعــد«، ومبقيــا 

عــى أن املوتــة الوحيــدة التــي ســيذوقها أهــل اجلنــة هــي تلــك التــي ســتصيبهم يف الدنيــا، يقــول )1(: » 

ال يــذوق هــؤالء املتقــون يف اجلنــة املــوت بعــد املوتــة األوىل التــي ذاقوهــا يف الدنيــا«.

ــي  ــن أيب زمنن)3(ومك ــمرقندي)2(، واب ــث الس ــو اللي ــاج وأب ــحاق الزج ــو إس ــد  أب -ومل حي

القيــي)4( واإلمــام البغــوي )5( عــن  تفســري ســلفهم، حيــث احتجــوا بنفــس اآليــة )22( مــن ســورة 

ــل  ــالته إىل أه ــالل: »رس ــن خ ــعري م ــن األش ــو احلس ــم؛ أب ــول منه ــاء األص ــم عل ــاء، ووافقه النس

ــاىل: ژ ۓ ڭ ڭ ڭ     ڭ ۇ  ــال تع ــا ق ــوت ك ــون أمل امل ــم ال يذوق ــول: »وأهن ــر«)6( يق الثغ

ــان: 56[« ــورة الدخ ۇ ژ  ]س

 أمــا الشــبهة الثانية فهــي احتجاجهــم بقولــه -عــز وجــل-: ژ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ     ژ        ]ســورة 
فاطــر: 22[، فقــد رد عليهــا ثلــة مــن العلــاء منهــم؛

ِذيــَن  ــَك اَل ُتْســِمُع اجْلَُهــاَلَء، الَّ -ابــن قتيبــة يف: »تأويــل خمتلــف احلديــث«)7( يقــول: » َيْعنِــي: َأنَّ

ــْم َمَثــاًل للجهالء  هَبُ ِذيــَن رَضَ ـُـْم َمْوَتــى يِف اْلُقُبــوِر، َوِمْثــُل َهــَذا َكثـِـرٌي يِف اْلُقــْرآِن،  َومَلْ ُيــِرْد بِامْلَْوَتــى، الَّ َكَأهنَّ

.» َشــهداء  َبــْدٍر، َفُيْحَتــجَّ هِبـِـْم َعَلْينـَـا ُأوَلِئــَك ِعنـْـَدُه َأْحَيــاٌء، َكــَا َقــاَل اهللَُّ َعــزَّ َوَجــلَّ

)1(  ينظر:»جامع البيان«/ أليب جعفر الطربي )ت:310هـ(/ )53/22(...
)2(  ينظر: »بحر العلوم«/ أليب الليث السمرقندي )ت:373هـ(/ )274/3(.

)3(  »تفسري القرآن العزيز«/ البن أيب زمنن )ت:399هـ(/ )208/4(.
)4(  »الداية إل بلوغ النهاية«/ ملكي القيي )ت:437هـ(/ )6760/10(.

)5(  »معامل التنزيل«/ لإلمام البغوي )ت:510هـ(/ )237/7(.
)6(  »رسالة إل أهل الثغر«/ أليب احلسن األشعري )ت:324هـ(/ )ص:160(.

)7(  ينظر:»تأويل خمتلف احلديث«/ البن قتيبة )ت:276هـ(/ )ص:229(.
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فمقصــود اآليــة إذن؛ هــو تشــبيه الكفــار وعنادهــم يف االســتجابة للحــق بمنزلــة أهــل القبــور 

ــو جعفــر الطــربي)1(:  ــال أب ــن تنفعهــم هــذه االســتجابة بعــد مــا صــاروا إىل دار اجلــزاء، ق ــن ل الذي

»يقــول تعــاىل ذكــره: كــا ال يقــدر أن يســمع مــن يف القبــور كتــاب اهلل فيهدهيــم بــه إىل ســبيل الرشــاد، 

فكذلــك ال يقــدر أن ينفــع بمواعــظ اهلل وبيــان حججــه مــن كان ميــت القلــب مــن أحيــاء عبــاده، عــن 

معرفــة اهلل، وفهــم كتابــه وتنزيلــه، وواضــح حججــه«، هلــذا أورد الاللكائــي)2( هــذه اآليــة يف ســياق 

مــا روي عــن النبــي  يف أن املوتــى يف قبورهــم ال يعلمــون مــا عليــه األحيــاء إال إذا رد اهلل 

عليهــم األرواح.

-واســتعان  ابــن عبــد الــرب)3( بــا فرهــا بــه شــيخ املفريــن أبــو جعفــر الطــربي، لكنــه أردف 

ــى  ــى  ع ــه املصطف ــرب ب ــا أخ ــرر م ــا أن نم ــا يلزمن ــذه القضاي ــل ه ــه يف مث ــارة إىل أن باإلش

ظاهــره، ألنــه هــو األعلــم بمــراد اهلل -تعــاىل-، يقــول: »يمكــن أن يكــون معنــاه مــا ال ُندرُكــه نحــن، 

ومل ُنــْؤَت ِمــن نــوع هــذا العلــم إاّل قليــاًل عــى إبانــة مــن اهلل -عــز وجــل، فــإّن مــا صــّح عــن رســول 

ــا  ــد حرًج ــٌد جَيِ ــن عب ــه املقاييــس، فــال ُيؤِم ــال، وال يدخــل علي ــه األمث اهلل  ال تــرب  ل

يف نفســه مــن قضــاء رســول اهلل  ، فهــو العــامل بمــراد اهلل -عــز وجــل-، وبــه َعِلْمنــا مــا 

َعِلْمنــا، وإّنــا ُبِعــث إىل ُأّمتـِـه وهــي ال تعلــم شــيًئا؛ جــزاه اهلل عنهــا بأفضــل مــا جــزى َنبِيًّــا عــن أّمتــه«.

ار  -أمــا اإلمــام البغــوي)4( فقــد اســتدل باآليــة: )81(، مــن ســورة النمــل، يقــول: »َأَراَد بـِـِه اْلكفَّ

الَّذيــن هــم ُصــمٌّ َعــن اهْلــدى اَل تقــدر َأْنــت عــى هدايتهــم كــا قــال -جــل ذكــره-: ژ ڄ ڃ ڃ   

ڃ    ڃ چچ چ     چ ڇ   ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ژ ]ســورة النمــل:81[«.

ــة ژ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  ــى اآلي ــأن معن ــوا ب ــد احتج ــة: فق ــبهة الثالث ــوص الش وبخص

)1(  ينظر:»جامع البيان«/ البن جرير الطربي )ت:310هـ(/ )459/20(.
)2(  ينظر:»رشح أصول اعتقاد أهل السنة«/ للاللكائي )ت:418هـ(/ )1229/6(.

)3(  ينظر:»األجوبة عن املسائل املستغربة من كتاب البخاري«/ البن عبد الرب النمري )ت:463هـ(/ )ص:194 195(.
)4(  ينظر:»رشح السنة«/ لإلمام البغوي )ت:516هـ(/ )384/13 385(.
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ڎ ڈ ڈ      ژ ژ     ڑ ڑ ک ژ       ]ســورة غافــر:11 [ يفيــد أن اهلل َخَلــَق اخلَْلــَق مــن نطفــة هــي 

مــوات، وهــي املقصــودة باملوتــة األوىل، والثانيــة هــي التــي تكــون قبــل يــوم القيامــة، وهــذه الشــبهة 

ذكرهــا القــايض عبــد اجلبــار يف كتابــه: »رشح األصــول«، يقــول)1(: »قالــوا إن إحــدى اإلماتتــن إنــا 

هــو خلــق اهلل -تعــاىل- اخللــق مــن نطفــة هــي مــوات«.

وقد جتند العلامء لبيان مراد الل- تعال- من هذه اآلية، نذكر من بني هؤالء: 

ــالب  ــا يف أص ــوا أموات ــادة: »كان ــول قت ــريها بق ــتعان يف تفس ــث اس ــر الطربي)2(حي ــو جعف - أب

آبائهــم، فأحياهــم اهلل يف الدنيــا، ثــم أماهتــم املوتــة التــي ال بــد منهــا، ثــم أحياهــم للبعــث يــوم القيامة، 

فهــا حياتــان وموتتــان«

ــوق  ــدادا تف ــرى أع ــن أخ ــر يف مواط ــد ذك ــا أن اهلل ق ــبهتهم مبين ــة)3( ش ــن خزيم ــل اب -وأبط

االثنــن مــن حيــث اإلحيــاء واإلماتــة، ومــن ثــم فليــس مــا ذكــروه حجــة عــى نفــي عــذاب القــرب، 

ومــن هــذه املواطــن؛ قــــوله -تعــاىل-: ژ ڱ ڱ      ڱ ں ں  ڻ ڻ ڻ  ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  

ہ ھھ ھ ھ ے ے ۓ ۓژ ]ســورة البقــرة: 259[، يقــول:  »فهــذه اآليــة تــرصح أن اهلل -تعــاىل- قــد 

ــوم  ــيحييه ي ــنة، وس ــة س ــا مائ ــه ميت ــد مكث ــة بع ــرة الثاني ــاه امل ــد أحي ــن، إذ ق ــد مرت ــذا العب ــى ه أحي

القيامــة فيبعثــه وقــال : ژ ڱ ڱ  ڱ   ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ   ۀ ہ  ہ ہ ہ 

ــيبعثهم اهلل  ــث، وس ــل البع ــن، قب ــم اهلل مرت ــد أحياه ــة ق ــذه اجلاع ــرة: 243[ ... فه ــورة البق ھ ژ    ]س

يــوم القيامــة أحيــاء، فالكتــاب دال عــى أن اهلل حييــي هــذه اجلاعــة مــع مــا تقــدم مــن إحيــاء اهلل إياهــم 

ثــالث مــرات«.

ــعود  ــن مس ــه اب ــا ب ــا فره ــال م ــو أص ــادة ه ــول قت ــن ق ــربي م ــر الط ــو جعف ــره أب ــا ذك -وم

)1(  »رشح األصول اخلمسة«/  للقايض عبد اجلبار )ت:415هـ(/ )ص:731(.
)2(  ينظر:»جامع البيان«/ أليب جعفر الطربي )ت:310هـ(/ )360/21(، و»الروح«/ البن القيم )ت:751هـ(/ )ص:35(.

)3(  ينظر:»التوحيد«/  البن خزيمة )ت:311هـ(/ )879/2 -880(.
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ــريه«)1(. ــم يف: »تفس ــن أيب حات ــه اب ــه عن ــا نقل ، في

ــل  ــن جه ــرى ع ــا، وع ــة مع ــبهة األوىل والثالث ــض الش ــي يف دح ــن امللط ــو احلس ــد أب -واجته

أصحاهبــا بمعانيهــا، يقــول)2(: »أمــا َقْولــه: ژ ڌ ڌ ڎ ڎ ژ ]ســورة غافــر:11 [، َيْعنـِـي ُكنَّــا نطفــا 

ميَتــة َليســت فِيَهــا َأْرَواح فخلقتنــا مــن تِْلــَك النُّْطَفــة َفجعلــت فِينَــا أرواحــا َفَهــِذِه موَتــة وحيــاة َيْعنـِـي 

ْنَيــا ِعنـْـد آجاهلــم ثــمَّ حيييهــم َيــْوم اْلِقَياَمــة َفَهــِذِه موَتــة  باملوتــة واحليــاة احْلََيــاة الثَّانَِيــة ِحــن أماهتــم يِف الدُّ

ــاء يِف الدنيــا ژ ٴۇ  ــار وهــم َأحَي ــُث َيُقــول لْلكفَّ ــَرة َحْي وحيــاة ُأْخــَرى َتْصِديــق َذلِــك يِف ُســوَرة اْلَبَق

ــا َأْرَواح  ــة َليســت فِيَه ــا ميَت ــم نطف ــول ُكنُْت ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ  ژ ]ســورة البقــرة:28[، َيُق

ِييُكــْم يِف اآْلِخــَرة فهاتــان  ْنَيــا ثــمَّ حُيْ فخلقكــم َوجعــل فِيُكــم أرواحــا ثــمَّ يميتكــم ِعنْــد آجالكــم يِف الدُّ

موتتــان وحياتــان َفَهــَذا تفســريمها«.

-أمــا احلليمــي)3( فاعتــرب أن هــذه اآليــة تــدل عــى أن اإلماتــة األوىل هــي الوفــاة التــي تــري 

ــتحقه،  ــن اس ــب مل ــؤال والتعذي ــل الس ــرب ألج ــاء يف الق ــي اإلحي ــة فه ــا الثاني ــاس، أم ــع الن ــى مجي ع

يقــول: »أرادوا بإحــدى اإلماتتــن؛ املــوت املعــروف، وباإلماتــة الثانيــة املــوت بعــد اإلحيــاء يف القــرب 

للســؤال والتعذيــب. وبإحــدى اإلحيائــن؛ اإلحيــاء يف القــرب للســؤال والتعذيــب، وباإلحيــاء الثــاين 

اإلحيــاء يــوم القيامــة«.

 ويف الشــبهة الرابعــة: احتجــوا بوجــود تعــارض بــن روايــة أمحــد وروايــة البخــاري حلديــث 
عائـــشة ؛ ففــي روايــة أمحــد)4( أن رســول اهلل  اســتنكر عــى اليهوديــة هــذا اخلــرب  

)1(  »تفسري ابن أيب حاتم«/ البن أيب حاتم الرازي )ت:327هـ(/ )3265/10(.
)2(  »التنبيه والرد«/ أليب احلسن امللطي )ت:377هـ(/ )ص:69(.

ينظر:»املنهاج يف شعب اإليامن«/ للحسن احلليمي )ت:403هـ(/ )490/1(، وهبا احتج البيهقي )ت:458هـ( يف كتابه:»إثبات     )3(
عذاب القر«/ )ص:50(.

)4(  »صحيح اإلسناد«: أخرجه أمحد يف:»مسنده«/ )مسند عائشة / ح: 24520(، من طريق هاشم، عن إسحاق بن سعيد، عن 
أبيه سعيد بن عمرو  بن العاص، عن عائشة  مرفوعا.

قلت: هاشم بن القاسم بن مسلم، أبو النر الليثي، وثقه ابن حجر يف:»التقريب«/ )ص: 812(، عن إسحاق بن سعيد بن عمرو 
بن العاص ثقة أيضا.»التقريب« )ص:79( عن أبيه سعيد بن عمرو  بن سعيد بن العاص وثقه ابن حجر.»التقريب« )ص:295( عن 
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- َأْكــَذُب،  ملــا ســألته عائشــة  عــن ذلــك  قائــال: »َكَذَبــْت َيُــــوُد، َوُهــْم َعــَى اللَِّ -َعــزَّ َوَجــلَّ

ــة  ــن؛ عائش ــول أم املؤمن ــك تق ــى ذل ــا ع ــة أقره ــة الرواي ــه يف هناي ــِة« لكن ــْوِم اْلِقَياَم ــَذاَب ُدوَن َي اَل َع

ــَتِماًل  ــاِر ُمْش ــَف النََّه ــْوٍم نِْص ــَرَج َذاَت َي ــَث، َفَخ ــاَء اللَُّ َأْن َيْمُك ــا َش ــَد َذاَك َم ــَث َبْع ــمَّ َمَك : » ُث

ْيــِل امْلُْظلـِـِم،  ْتُكــُم اْلِفَتــُن َكِقَطــِع اللَّ ــا النَّــاُس، َأَظلَّ َ ًة َعْينَــاُه، َوُهــَو ُينَــاِدي بَِأْعــَى َصْوتـِـِه: »َأيُّ بَِثْوبـِـِه، ُمَْمــرَّ

ــا النَّــاُس، اْســَتِعيُذوا بـِـاللَِّ ِمــْن  َ ــا النَّــاُس، َلــْو َتْعَلُمــوَن َمــا َأْعَلــُم َبَكْيُتــْم َكثـِـرًيا َوَضِحْكُتــْم َقلِيــاًل، َأيُّ َ َأيُّ

.» ، َفــإِنَّ َعــَذاَب اْلَقــْرِ َحــقٌّ َعــَذاِب اْلَقــْرِ

ــا،  ــْت َعَلْيَه ــًة َدَخَل أمــا روايــة البخــاري)1( ففــي إقــرار هبــذا العــذاب، فقــد حكــت: »َأنَّ َيُوِديَّ

ــوَل اللَِّ  ــُة َرُس ــَأَلْت َعائَِش ، َفَس ــْرِ ــَذاِب الَق ــْن َع ــاَذِك اللَُّ ِم ــا: َأَع ــْت َلَ ، َفَقاَل ــْرِ ــَذاَب الَق ــَرْت َع َفَذَك

ــُت  ــاَم َرَأْي ــُة : َف ــْت َعائَِش « َقاَل ــْرِ ــَذاُب الَق ــْم، َع ــاَل: »َنَع ، َفَق ــْرِ ــَذاِب الَق ــْن َع  َع

ــْرِ  ــَذاُب الَق ــَدٌر: »َع ــْرِ َزاَد ُغنْ ــَذاِب الَق ــْن َع َذ ِم ــوَّ ــاَلًة إاِلَّ َتَع ــىَّ َص ــُد َص ــوَل اللَِّ  َبْع َرُس

.» ــقٌّ َح

وقــد يبــدو أن ثمــة تعــارض بــن الروايتــن، فــاألوىل نفــى فيهــا رســول اهلل  عــذاب 

القــرب يف بدايــة الروايــة، لكــن عائشــة  يف هنايــة اخلــرب ذكــرت أن النبــي  تعــوذ مــن 

عــذاب القــرب، وأمــر النــاس بالتعــوذ منــه، وقــد رد ابــن حجــر)2( هــذا التعــارض بــأن الــذي: »أنكــره 

النبــي   إنــا هــو وقــوع عــذاب القــرب عــى املوحديــن ثــم أعلـــــم  أن ذلــك 

قــد يقــع عــى مــن يشــاء اهلل منهــم فجــزم بــه وحــذر منــه وبالــغ يف االســتعاذة منــه تعليا ألمتــه وإرشــادا، 

فانتفــى التعــارض بحمــد اهلل تعــاىل وفيــه داللــة عــى أن عــذاب القــرب ليــس بخــاص هبــذه األمــة«.

عائشة  مرفوعا، وكلهم من رجال البخاري، قال اهليثمي يف:»جممع الزوائد«/ )55/3(،:»هو يف الصحيح باختصار، رواه أمحد 
ورجاله رجال الصحيح« 

قلت: حديث اإلمام أمحد صحيح اإلسناد، كا أن روايته يف:»صحيح البخاري«، باختصار ال ترد املتن ألنه ورد يف هناية احلديث أن = 
=النبي  تعوذ من عذاب القرب، وهذا ما سيظهر من قول ابن حجر لنفي هذا التعارض،  واهلل أعلم.

)1( أخرجه البخاري خمترصا يف:»صحيحه«/ )كتاب: اجلنائز/باب: ما جاء يف عذاب القرب/ح: 1372(.
)2( ينظر:»فتح الباري«/  البن حجر العقالين )ت:852هـ(/ )236/3(.
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ومــن ثــم اســتنتج أن كال الروايتــن ثابتــة عــن عائشــة ، يقــول)1(: »وكال احلديثــن عــن 

ــن هيــود،  ــا يفت ــور فقــال: إن ــون يف القب ــه أن املؤمنــن يفتن ــه مل يكــن أوحــي إلي ــه أن عائشــة، وحاصل

فجــرى عــى مــا كان عنــده مــن علــم ذلــك، ثــم مَلــاَّ َعِلــَم بــأن ذلــك يقــع لغــري اليهــود اســتعاذ منــه 

وعلمــه وأمــر بإيقاعــه يف الصــالة ليكــون أنجــح يف اإلجابــة واهلل اعلــم«.

ــم أن  ــد؛ إذ رغ ــروح واجلس ــذاب ال ــمل الع ــم أن يش ــي إنكاره ــة: فه ــبهة اخلامس ــا الش أم
باقــي املعتزلــة أثبتــوا عــذاب القــرب إال أهنــم أنكــروا أن يكــون شــامال الــروح واجلســد، حيــث ذكــر 

الفخــر الــرازي أن الكعبــي طعــن يف حديــث جابــر  عندمــا لقــي رســول اهلل  بعــد 

ــَرَك  ــِهَد َأيِب َوَت ــا َرُســوَل اللَِّ اْسُتْش ــُت: َي ا؟ ُقْل ــِرً ــايِل َأَراَك ُمنَْك ــُر َم ــا َجابِ ــه: »َي ــه فقــال ل استشــهاد أبي

ــِه َقــطُّ  ــْم َأَحــًدا ِمــْن َخْلِق ــاَك، إِنَّ اللََّ مَلْ ُيَكلِّ ــِه َأَب ــاَم َلِقــَي اللَُّ بِ َك بِ ُ ــااًل، َفَقــاَل: » َأاَل ُأَبــشِّ ــا َوِعَي ــِه َدْينً َعَلْي

ــا َعْبــِدي مَتـَـنَّ َعــَيَّ َمــا ِشــْئَت  ــاَل: َي َمــُه كَِفاًحــا)2(، َوَق ــاَك َفَكلَّ ــا َأَب إاِلَّ ِمــْن َوَراِء ِحَجــاٍب، َوإِنَّ اللََّ َأْحَي

ـُـْم إَِلْيَهــا  ْنَيــا َفُأْقَتــُل فِيــَك، َفَقــاَل َتَبــاَرَك َوَتَعــاَل: اَل، إيِنِّ َأْقَســْمُت بَِيِمــنٍي َأنَّ يِن إَِل الدُّ ُأْعطِيــَك، َقــاَل: َتــُردَّ

ــا«)3(. ْنَي اَل ُيْرَجُعــوَن َيْعنِــي الدُّ

)1(  ينظر:»فتح الباري«/  )176/11(.
)2(  »كفاحا«: أي اللقاء واملبارشة. ينظر:»غريب احلديث«/ أليب عبيد اهلروي )ت:224هـ(/ )186/4(.

)3(  »إسناده حسن«: أخرجه ابن ماجة يف:»سننه«/ )أبواب السنة/ باب: فيا  أنكرت اجلهمية/ح:190(، و الرتمذي يف:»سننه«/ 
)أبواب تفسري القرآن/ باب: ومن سورة آل عمران/ح:3010(، والدارمي يف:»الرد عى اجلهمية«/ )باب: االحتجاب /ح:115(، 
وابن أيب عاصم يف:»السنة«/ )باب: حديث:»يا جابر أال أخربك با قال/ح:602(، وابن خزيمة يف: »التوحيد«/ )890/2(، واحلاكم 
بن  موسى  عن  طرق،  حرام/ح:4914(...من  بن  عمرو  بن  اهلل  عبد  مناقب  ذكر  باب:  الصحابة/  معرفة  )كتاب:  يف:»املستدرك«/ 

إبراهيم، عن طلحة بن ِخراش، عن جابر  مرفوعا.
وحسن احلديث كل من الرتمذي واحلاكم، وسكت عنه الذهبي يف:»التلخيص«/ )ح:4914(، وقال ا بن عبد الرب يف:»االستيعاب يف 

معرفة األصحاب«/ )956/3(: ُموَسى ْبن إِْبَراِهيم، وطلحة ْبن ِخَراش أنصاري: كالمها مدين ثقة.
عنه  قال  بن خراش،  األنصاري: وهو صدوق خيطئ.»التقريب«/ )ص:781(، وطلحة  إبراهيم  بن  الرواية عى موسى  مدار  قلت: 
فيا  اهلاشمي،  بن عقيل  بن حممد  اهلل  متابع وهو عبد  بن خراش  ابن حجر: صدوق.»التقريب«/ )ص:365(،  لكن حلديث طلحة 
أخرجه أمحد يف:»مسنده«/ )مسند جابر بن عبد اهلل /ح:18481(، خمترصا، وإن كان هو اآلخر صدوق فيه لن.»التقريب«/ 
)ص:426(، يتبن أن  موسى بن إبراهيم وطلحة بن خراش اختلف فيها فقد وثقها ابن عبد الرب، وقول ابن حجر صدوق حيتاج إىل 
متابع وقد وجد وإن كان هو اآلخر فيه لن لكن يقوي احلديث لريفع اإلسناد إىل درجة احلسن، هلذا أورده  األلباين يف:»صحيح سنن 

ابن ماجة«/)81/1(، واهلل أعلم.
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ـَـا َغــرْيُ َجاِئــَزٍة أِلَنَّ اأْلَْرَواَح  َواَيــاِت َوَقــاَل: إهِنَّ قــال الفخــر الــرازي)1(: »َطَعــَن اْلَكْعبـِـيُّ يِف َهــِذِه الرِّ
ِة«. وِح ِمــَن اْلَبــَدِن َمنِْزَلــُة اْلُقــوَّ وُح، َوَمنِْزَلــُة الــرُّ ْســُم إَِذا َكاَن فِيــِه َرْوٌح اَل الــرُّ ــُم اجْلِ ــَا َيَتنَعَّ ــُم، َوإِنَّ اَل َتَتنَعَّ

وذكــر شــمس الديــن القرطبــي يف: »تذكرتــه«)2( أن بعــض املعتزلــة قالــوا: »إن اهلل يعــذب املوتــى 
يف قبورهــم، وحيــدث فيهــم اآلالم وهــم ال يشــعرون، فــإذا حــروا وجــدوا تلــك اآلالم، وزعمــوا 
ُبــوا مل جيــدوا اآلالم، فــإذا  أن ســبيل املعذبــن مــن املوتــى، كســبيل الســكران أو املغشــى عليــه، لــو رُضِ

عــاد إليهــم العقــل وجــدوا تلــك اآلالم«)3(.

أما ابن حزم)4( فقد حرص العذاب عى الروح دون اجلسد و استـدل بقوله -تعاىل-:

ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ       ۋۅ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ      ۆ  ۇ  ۇ  ڭ      ڭ  ڭ  ژ   
ــا  ــة ك ــس معذب ــول: »إن النف ــام:93[، يق ــورة األنع ې           ې ى ى ائ ائ     ەئ ەئ وئ وئ ژ ]س

تــرى مــن حــن موهتــا إىل يــوم القيامــة دون األجســاد، فــإذا كان يــوم القيامــة أحيــــى اهلل -تعــاىل- 
ــة  ــل اجلن ــل أه ــس، ودخ ــا األنف ــاد ورد إليه ــا األجس ــب عليه ــور ورك ــن القب ــا م ــام، وأخرجه العظ

ــار«. ــار الن ــة وأهــل الن اجلن

وقــد رد أهــل الســنة عــى هــذه الشــبهات بــرد مجلــة مــن األحاديــث وردت يف الصحــاح تثبت 
أن العــذاب يشــمل الــروح واجلســد معــا مــن ذلك:

ِه َوَتَولَّ  -حديث قتادة، عن أنس) )5 عن النبي  َقاَل: »إِنَّ الَعْبَد إَِذا ُوِضَع يِف َقْرِ
جــُِل؟  ْم، َأَتاُه َمَلَكاِن َفُيْقِعَدانِِه، َفَيُقوالَِن: »َما ُكنَْت َتُقـوُل يِف َهَذا الرَّ ُه َلَيْسَمُع َقْرَع نَِعاِلِ َعنُْه َأْصَحاُبُه، َوإِنَّ
ا امُلنَافُِق َوالَكافُِر ...  َفَيُقوُل: الَ َأْدِري ُكنُْت َأُقوُل َما َيُقوُل النَّاُس، َفُيَقـاُل: الَ  ٍد ...«َوَأمَّ ملَُِحمَّ

.» َبًة، َفَيِصيُح َصْيَحًة َيْسَمُعَها َمْن َيلِيِه َغرْيَ الثََّقَلنْيِ ُب بَِمَطاِرَق ِمْن َحِديٍد َضْ َدَرْيَت َوالَ َتَلْيَت، َوُيْضَ

)1(  »مفاتيح الغيب«/ للفخر الرازي )ت:606هـ(/)426/9(.
)2(  ينظر:»التذكرة بأحوال املوتى وأمور اآلخرة«/ لشمس الدين القرطبي )ت:671هـ(/)ص:380(.

)3(  اجتهدت يف البحث عمن قال بذلك من املعتزلة فلم أقف عليه إال ما أورده القرطبي يف:»تذكرته«
)4(  ينظر:»رسائل ابن حزم«/البن حزم )ت:456هـ(/)219/3(.

)5(   أخرجه البخاري  يف:  )كتاب: اجلنائز/ باب: ما جاء يف عذاب القرب/ح:1374(.
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ــْن  ــٍط ِم ــيُّ  بَِحائِ ــرَّ النَّبِ ــاَل: »َم ــاس))1 َق ــن عب ــة اب ــرب األم ــث ح -وحدي
 : ُّــي ــاَل النَّبِ ــا، َفَق ــاِن يِف ُقُبوِرِهَ َب ــاَننْيِ ُيَعذَّ ــْوَت إِْنَس ــِمَع َص ــَة، َفَس ــِة، َأْو َمكَّ ــاِن امَلِدينَ ِحيَط
ــُر  ــِه، َوَكاَن اآلَخ ــْن َبْولِ ــَترِتُ ِم ــا الَ َيْس ــَى، َكاَن َأَحُدُهَ ــاَل: »َب ــمَّ َق ــرٍي« ُث ــاِن يِف َكبِ َب ــا ُيَعذَّ ــاِن، َوَم َب »ُيَعذَّ
ــَل  ًة، َفِقي ــْرَ ــاَم كِ ــْرٍ ِمنُْه ، َفَوَضــَع َعــَى ُكلِّ َق ــنْيِ َت ــا كِْرَ َه ــَدٍة، َفَكَرَ ــا بَِجِري ــمَّ َدَع ــِة« ُث َيْمــِي بِالنَِّميَم
ــا مَلْ َتْيَبَســا« َأْو: »إَِل َأْن َيْيَبَســا««. ــاَم َم ــَف َعنُْه ــُه َأْن خُيَفَّ ــاَل: »َلَعلَّ ــَت َهــَذا؟ َق ــا َرُســوَل اللَِّ، مِلَ َفَعْل ــُه: َي َل

ْيَلــَة  -وحديــث ســمرة بــن جنــدب) )2 أن النبــي  قــال: »»َمــْن َرَأى ِمنُْكــُم اللَّ
َهــا، َفَيُقــوُل: »َمــا َشــاَء اللَُّ« َفَســَأَلنَا َيْوًما َفَقــاَل: »َهــْل َرَأى َأَحــٌد ِمنُْكْم  ُرْؤَيــا؟« َقــاَل: َفــإِْن َرَأى َأَحــٌد َقصَّ
ــايِن إَِل األَْرِض  ــِدي، َفَأْخَرَج ــَذا بَِي ــايِن َفَأَخ ــنْيِ َأَتَي ــَة َرُجَل ْيَل ــُت اللَّ ــي َرَأْي ــاَل: »َلكِنِّ ــا: الَ، َق ــا؟« ُقْلنَ ُرْؤَي
ــوٌب)3( ِمــْن َحِديــٍد« َقــاَل َبْعــُض َأْصَحابِنَــا َعــْن  َســِة، َفــإَِذا َرُجــٌل َجالـِـٌس، َوَرُجــٌل َقائِــٌم، بَِيــِدِه َكلُّ امُلَقدَّ
ــَل  ــِر ِمْث ــْدِقِه اآلَخ ــُل بِِش ــمَّ َيْفَع ــاُه، ُث ــَغ َقَف ــى َيْبُل ــْدِقِه َحتَّ ــوَب  يِف ِش ــَك الَكلُّ ــُل َذلِ ــُه ُيْدِخ ــى: » إِنَّ ُموَس
َذلـِـَك، َوَيْلَتئـِـُم ِشــْدُقُه َهــَذا، َفَيُعــوُد َفَيْصنـَـُع ِمْثَلــُه، ُقْلــُت: َمــا َهــَذا؟ َقــاالَ: اْنَطلـِـْق، َفاْنَطَلْقنَــا َحتَّــى َأَتْينَــا 
ــٌم َعــَى َرْأِســِه بِِفْهــٍر - َأْو َصْخــَرٍة - َفَيْشــَدُخ بِــِه َرْأَســُه،  َعــَى َرُجــٍل ُمْضَطِجــٍع َعــَى َقَفــاُه َوَرُجــٌل َقائِ
َبــُه َتَدْهــَدَه)4( احَلَجــُر...« قــال ابــن القيــم)5( يف تعليقــه عــى هــذا احلديــث: »وهــذا نــص يف  َفــإَِذا َضَ

عــذاب الــربزخ فــإن رؤيــا األنبيــاء وحــي مطابــق ملــا يف نفــس األمــر«.

-أمــا تفســري ابــن حــزم لتلــك اآليــة فهــو خيالــف مــا فرهــا بــه شــيخ املفريــن)6(، حيــث ذكــر 
ــا حممــد، حــن يغمــر املــوت  ــه حممــد : ولــو تــرى، ي أن اهلل -جــل شــأنه- يقــول: » لنبي

ــن:ژ پ پ ڀ ڀ ڀ  ڀ ٺژ  ــداد، والقائل ــة واألن ــم اآلهل ــن برهب ــن العادل ــؤالء الظامل ــكراته ه بس

)1(  »متفق عليه«: أخرجه الشيخان؛ البخاري يف عدة كتب منها: )كتاب: اجلنائز/ باب: اجلريد عى القرب/ح:1361(، ومسلم يف: )كتاب: 
الطهارة/ باب: الدليل عى نجاسة البول /ح:690(، من حديث ابن عباس     َقاَل: »َمرَّ النَّبِيُّ  بَِحائٍِط ِمْن ِحيَطاِن امَلِدينَِة، 

ا...« َباِن يِف ُقُبوِرِهَ َة، َفَسِمَع َصْوَت إِْنَساَننْيِ ُيَعذَّ َأْو َمكَّ
)2(  أخرجه البخاري يف:»صحيحه«/ )كتاب: اجلنائز/ باب: ما قيل يف أوالد املركن/ح:1386(.

)3(  »الكلوب«:حديدة معوجة الرأس. ينظر:»النهاية يف غريب احلديث«/ )مادة: كلب(.
)4(  »تدهده«: تدحرج. ينظر:»النهاية يف غريب احلديث«/ البن األثري/  )مادة: دأل(.

)5(  ينظر:»الروح«/ البن القيم )ت:751هـ(/ ) ص:59(.
)6(  »جامع البيان«/أليب جعفر الطربي )ت:310هـ(/)537/11(.
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ــه ومل يــوَح إليــه شء، والقائلــن:  ــا، الزاعمــن أّن اهلل أوحــى إلي ]األنعــام: 91[، واملفرتيــن عــى اهلل كذًب

ــر اهلل،  ــم أم ــزل هب ــوت، ون ــكرات امل ــيتهم س ــد غش ــم وق ــام: 93[،  فتعاينه ژ ھ  ے ے ۓ ۓ ژ ]األنع

وحــان فنــاء آجاهلــم، واملالئكــة باســطو أيدهيــم يربــون وجوههــم وأدبارهــم« فهــذا يــدل عــى أن 
العــذاب يشــمل حتــى األجســاد، ولعــل احلكمــة مــن عــدم إســاع الثقلــن أنــن املعــذب يف القــرب 

لكــي ال تنتقــص حكمــة التكليــف ويرتفــع االبتــالء واالمتحــان وال يعرضــوا عــن التدابــري)1(.

ــيخ  ــول ش ــالف، يق ــال خ ــد ب ــروح واجلس ــمل ال ــذاب يش ــى أن الع ــوا ع ــد أمجع ــلف ق والس
تَِهــا َأنَّ امْلَيِّــَت إَذا َمــاَت َيُكــوُن يِف  ــِة َوَأِئمَّ اإلســالم ابــن تيميــة) )2: »َفاْعَلــْم َأنَّ َمْذَهــَب َســَلِف اأْلُمَّ

ــِه...«. ــَك حَيُْصــُل لُِروِحــِه َولَِبَدنِ ــَذاٍب َوَأنَّ َذلِ ــٍم َأْو َع َنِعي

كــا أن امليــت إذا اســتحق العــذاب ســيأتيه ال مفــر مــن ذلــك قــرب أم مل يقــرب، أكلتــه الســباع أم 
ــن القيــم)3(: »ومــا ينبغــى أن  ــا، يقــول اب ــه جســدا وبدن ــإن العــذاب يطال ــة أخــرى،  ف مــات أي ميت
يعلــم أن عــذاب القــرب هــو عــذاب الــربزح فــكل مــن مــات وهــو مســتحق للعــذاب نالــه نصيبــه منــه 
قــرب أو مل يقــرب فلــو أكلتــه الســباع أو أحــرق حتــى صــار رمــادا ونســف يف اهلــواء أو صلــب أو غــرق 

يف البحــر وصــل إىل روحــه وبدنــه مــن العــذاب مــا يصــل إىل القبــور«.

وطبيعــة ذلــك العــذاب هــو مــن عــوامل األرسار الربزخيــة التــي غيبهــا اهلل  حلكمتــه البالغــة، 

واهلل -جــل وعــال- أمرنــا باإليــان هبــذا اخلــرب وجتنــب البحــث يف الكيــف، ورضب أمثلــة مــن القــرآن 
نفســه تــدل عــى أن القــدرة اإلهليــة التــي أنطقــت احلجــر وجعلــت البحــار واجلبــال والطــري يســبحن 
بحمــد اهلل، وأنــن اجلــذع، وغــري ذلــك مــن اخلــوارق اإلهليــة تثبــت أن اهلل قــادر عــى أن يلحــق بامليــت 
املســتحق لذلــك العــذاب وإن كان ذلــك ال يظهــر للنــاس، وهــذا مــا اســتدل بــه  ابــن القيــم يف كتابــه: 
»الــروح«)4( لــرد هــذه الشــبهة، كــا أن العقــل ال يســتطيع أن يســتوعب مثــل هــذه األمــور ومــن ثــم 

)1(  ينظر: »تفة األبرار رشح مصابيح السنة«/ للقايض البيضاوي )ت: 685هـ(/ )111/1(.
)2(  ينظر:»جمموع الفتاوى«/ البن تيمية )ت:728هـ(/ )284/4(.

)3(  »الروح«/ البن القيم )ت:751هـ(/ ) ص:58(.
)4(  املصدر نفسه: )ص: 72 73(.
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ــاُد  ــو العــز احلنفــي)1(: »َفَيِجــُب اْعتَِق ــان هبــا مــع جتنــب الســؤال عــن الكيــف يقــول أب وجــب اإلي
ــُم يِف َكْيِفيَّتـِـه، إِْذ َلْيــَس لِْلَعْقــِل ُوُقــوٌف َعــَى َكْيِفيَّتـِـه، لَِكْونـِـه اَل َعْهــَد  يــَاُن بـِـِه، َواَل َيَتَكلَّ ُثُبــوِت َذلـِـَك َواإْلِ
ــِه اْلُعُقــوُل،  ــاُر فِي ــَا حَتَ ــْأيِت بِ ــْد َي ــه َق ــه اْلُعُقــوُل، َوَلِكنَّ ــَا حُتِيُل ــْأيِت بِ ُع اَل َي ْ اِر، َوالــرَّ ــِه يِف َهــِذِه الــدَّ ــُه بِ َل
وُح إَِلْيــِه إَِعــاَدة َغــرْيَ  ْنَيــا، َبــْل ُتَعــاُد الــرُّ وِح إىَِل اجْلََســِد َلْيــَس َعــَى اْلَوْجــه امْلَْعُهــوِد يِف الدُّ َفــإِنَّ َعــْوَد الــرُّ
َفــاِق  ْنَيــا«  ثــم خلــص إىل أن: ».. َعــَذاُب اْلَقــرْبِ َيُكــوُن لِلنَّْفــِس َواْلَبــَدِن مَجِيًعــا بِاتِّ َعــاَدة امْلَْأُلوَفــة يِف الدُّ اإْلِ

ُب ُمْفــَرَدة َعــِن اْلَبــَدِن َوُمتَِّصَلــة بـِـِه« . ــنَِّة َواجْلََاَعــة، َتنَْعــُم النَّْفــُس َوُتَعــذَّ َأْهــِل السُّ

فأهــل الســنة بــدءا مــن الصحـــابة -رضــوان اهلل تعــاىل عليهــم- كانــوا عى عقيــدة راســخة أن ما 

جــاء بــه الوحــي يلــزم اإليــان بــه دونــا بحــث يف الكيــف، وهــو النهــج الــذي متســك بــه اخللــف مــن 
أهــل احلديــث كاإلمــام األوزاعــي واإلمــام مالــك واإلمــام أمحــد وغريهــم مــن ســاروا عــى هنجهــم، 
هلــذا قــال اإلمــام الزهــري)2(: »ِمــَن اهلل -عــز وجــل- الِعْلــُم وعــى الرســول البــالغ وعلينا التســليم«، 
ــو  ــة وغريهــا، يقــول قــوام الســنة: اإلمــام أب وكذلــك التفاقهــم عــى قــول واحــد يف املســائل الغيبي
ــك َلــو طالعــت مَجِيــع  القاســم األصبهــاين)3(: »َوِمَّــا يــدل َعــَى َأن أهــل احلَِديــث هــم َعــَى احْلــق، َأنَّ
هلــْم إىَِل آِخرهــم، قديمهــم وحديثهــم َمــَع اْختـِـاَلف بلداهنــم وزماهنــم، وتباعــد  كتبهــْم املصنفــة مــن َأوَّ
َمــا َبينهــم يِف الديــار، َوُســُكون كل َواِحــد ِمنُْهــم قطــرا مــن األقطــار، َوَجدهتــْم يِف َبَيــان ااِلْعتَِقــاد َعــَى 

وتــرية َواِحــَدة، ونمــط َواِحــد جيــروَن فِيــِه َعــَى َطريَقــة اَل حييــدون َعنَْهــا، َواَل يميلــون فِيَهــا«.

وخــري مــا أختــم بــه قولــه : ژ ې ې     ې ې ى ى ائ ائ ەئەئ وئ  وئ             ۇئ ۇئ ۆئۆئ 

يونــس:  39[. ]ســورة  ژ  ۈئ ۈئ       ېئ       ېئ ېئ  

)1(  ينظر:»رشح  العقيدة الطحاوية«/البن أيب العز احلنفي )ت: 792هـ(/ )ص: 395 396(.
)2(   ينظر:»خلق أفعال العباد«/ للبخاري )ت:256هـ(/ )ص:76(... 

)3(  »احلجة يف بيان املحجة«/ أليب القاسم األصبهاين  )ت:535ه/ )239/2(.
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A

احلمــد هلل الــذي جعلنــا مــن أتبــاع ســيد املرســلن وخاتــم النبيــن، واحلمــد هلل الــذي مــن علينــا 

باتبــاع هديــه والتمســك بســنته، الداعــن إىل ســبيله.

ــص  ــألتن وخل ــن، يف كال املس ــة الفريق ــن أدل ــث ب ــذا البح ــا ه ــن ثناي ــا ب ــد ُجْلنَ ــد؛ فق ــا بع أم

ــة: ــارص اآلتي ــا يف العن ــن تلخيصه ــج يمك ــث إىل نتائ البح

1- أمهية املنهج يف فهم نصوص الوحي السيا املسائل الغيبية.

2- يؤدي االختالف يف املنهج إىل االختالف يف فهم نصوص الوحي.

3- االنحراف عن منهج أهل السنة يؤدي إىل تعطيل نصوص الوحي.

ويف ضوء تلك النتائج نويص باآليت:

 ينبغــي اإليــان أن نصــوص الوحــي: )الكتــاب والســنة( قطعيــة الداللــة فــال اجتهــاد مــع 1. 

النــص، وذلــك ألن أهــل الســنة مل يقســموا األحاديــث الثابتــة إىل مــا هــو قطعــي الداللــة 

ومــا هــو ظنــي منهــا، فــكل مــا هــو ثابــت يفيــد العلــم والعمــل معــا.

 ينبغي إدراك أن الوحي يأيت با حتار فيه العقول لكن ال يأيت با حتيله العقول. 2. 

ــن 3.  ــن م ــنة األول ــاع س ــو اتب ــم ه ــج القوي ــليم واملنه ــلك الس ــاد أن املس ــب االعتق  جي

ــن. ــور الدي ــن أم ــا م ــد أو يف غريه ــواء يف العقائ ــم س ــى درهب ــار ع ــن س ــة وم الصحاب

 اتبــاع الســلف الصالــح يف املعتقــد وغــريه مــن شــأنه أن يوحــد األمــة ويقــوي شــوكتها 4. 

ضــد أعــداء الديــن.
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القرآن الكريم )مصحف املدينة النبوية(.. 1

ــعري )ت: . 2 ــى األش ــن أيب موس ــاعيل ب ــن إس ــيل ب ــن ع ــو احلس ــة ، أب ــول الديان ــن أص ــة ع اإلبان
324هـــ(/ حتقيــق: د. فوقيــة حســن حممــود/ النــارش: دار األنصــار  القاهــرة/ ط:1: 1397هـــ.

ــة . 3 ــن َبطَّ ــد اهلل بــن حممــد الُعْكــرَبي املعــروف باب ــد اهلل عبي ــو عب ــة الكــرى البــن بطــة ،  أب اإلبان
العكــربي )ت: 387هـــ(/ اجلــزء األول والثــاين بتحقيــق: رضــا بــن نعســان معطــي / النــارش: 

دار الرايــة للنــر والتوزيــع، الريــاض/ط:2: 1415 هـــ : 1994 م.

ــي . 4 ــردي البيهق ْوِج ــن اخلُْرَ ــن احلس ــد ب ــر أمح ــو بك ــني ،  أب ــؤال امللك ــر وس ــذاب الق ــات ع إثب
)ت: 458هـــ(/ حتقيــق: د. رشف حممــود القضــاة/ النــارش: دار الفرقــان : عــان األردن/ ط:2: 

1405هـ.

ــرب . 5 ــد ال ــن عب ــف اب ــر يوس ــو عم ــاري ،  أب ــاب البخ ــن كت ــتغربة م ــائل املس ــن املس ــة ع األجوب
النمــري القرطبــي )ت:463هـــ(/ قــرأه وعلــق عليــه: عبــد اخلالــق بــن حممــد مــايض/ تقديــم: 
حممــد بــن عمــر بــن ســامل بازمــول/ النــارش: وقــف الســالم اخلــريي، الريــاض: اململكــة العربيــة 

الســعودية/ط:1: 1425هـــ:2004م.

ــارش: 6.  ــاين )ت:1420هـــ(/ الن ــن األلب ــارص الدي ــد ن ــان حمم ــد الرمح ــو عب ــز ،  أب ــكام اجلنائ  أح
ــالمي/ ط:4: 1406هـــ-1986م. ــب اإلس املكت

اإلحــكام يف أصــول األحــكام ،  أبــو حممــد عــيل بن أمحــد بــن حــزم )ت: 456هـ(/حتقيق: الشــيخ . 7
أمحــد حممــد شــاكر/ قــدم لــه: أ.د. إحســان عبــاس/ النــارش: دار اآلفــاق اجلديــدة، بريوت.

االســتيعاب يف معرفــة األصحــاب ،   أبــو عمــر يوســف بــن عبــد الــرب النمــري )ت:463هـــ(/ . 8
حتقيــق: عــيل حممــد البجــاوي/ النــارش: دار اجليــل، بــريوت/ط:1: 1412هـــ:1992م.
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ــو الوليــد ســليان بــن خلــف الباجــي )ت: 474 هـــ(/ حتقيــق: . 9 اإلشــارة يف أصــول الفقــه ،  أب
ــان/ ط:1:   ــريوت: لبن ــة، ب ــب العلمي ــارش: دار الكت ــاعيل/ الن ــن إس ــد حس ــن حمم ــد حس حمم

1424 هـــ : 2003 م.

أصــول الســنة، ومعــه ريــاض اجلنــة بتخريــج أصــول الســنة ،  أبــو عبــد اهلل حممــد بــن عبــد اهلل . 10
املعــروف بابــن أيب َزَمنـِـن املالكــي )ت: 399هـــ(/ حتقيــق وختريــج وتعليــق: عبــد اهلل بــن حممــد 
البخــاري/ النــارش: مكتبــة الغربــاء األثريــة، املدينــة النبويــة : اململكــة العربيــة الســعودية/ ط:1: 

1415 هـ.

اعتقــاد أئمــة احلديــث ،  أبــو بكــر أمحــد بــن إبراهيــم اجلرجــاين )ت: 371هـــ( / حتقيــق: حممــد . 11
بــن عبــد الرمحــان مخيــس/ دار العاصمــة: ريــاض/ ط:1: 1412هـــ.

االعتصــام/ إبراهيــم بــن موســى اللخمــي  الشــهري بالشــاطبي )ت: 790هـــ(/ حتقيــق: ســليم . 12
بــن عيــد اهلاليل/النــارش: دار ابــن عفــان، الســعودية/ ط:1:  1412هـــ : 1992م.

إعــالم املوقعــني عــن رب العاملــني ،   أبــو عبــد اهلل حممــد بــن أيب بكــر املعــروف بابــن قيــم اجلوزيــة . 13
)ت:751هـــ(/ قــدم لــه وعلــق عليــه وخــرج أحاديثــه وآثــاره: أبــو عبيــدة مشــهور بــن حســن 
آل ســلان/ شــارك يف التخريــج: أبــو عمــر أمحــد عبــد اهلل أمحد/النــارش: دار ابــن اجلــوزي للنــر 

والتوزيــع: اململكــة العربيــة الســعودية/ط:1: 1423هـ.

األعــالم ،   خــري الديــن بــن حممــود الــزركيل )ت:1396هـــ(/ النــارش: دار العلــم للماليــن/. 14
ط:15:أيــار: مايــو 2002م.

األمــايل املطلقــة ،   أبــو الفضــل أمحــد بــن عيل بــن حجــر العســقالين )ت:852هـ(/حتقيــق: محدي . 15
بــن عبد املجيد الســلفي/ النــارش: املكتب اإلســالمي/ بريوت/ط:1:1416هـــ/1995م.

اإليــامن ،   أبــو عبــد اهلل حممــد بــن إســحاق بــن منــدة )ت:395هـــ(/ حتقيــق: د. عــيل بــن حممــد . 16
بــن نــارص الفقيهــي/ النــارش: مؤسســة الرســالة/ بــريوت/ط:2: 1406هـــ.
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ــرج . 17 ــق: خ ــة )ت:728هـــ(/ حتقي ــن تيمي ــم اب ــد احللي ــن عب ــد ب ــن حمم ــي الدي ــامن ،   تق اإلي
ــالمي/ ط:4:  ــب اإلس ــارش: املكت ــاين )ت:1420هـــ(/ الن ــن األلب ــارص الدي ــد ن ــه حمم أحاديث

1413هـــ/1993م.

ــزار )ت:292هـــ(/. 18 ــروف بالب ــرو املع ــن عم ــد ب ــر أمح ــو بك ــزار ،   أب ــند الب ــر الزخار=مس البح
ــة  حتقيــق: حمفــوظ الرمحــان زيــن اهلل وعــادل بــن ســعد، وصــربي عبــد اخلالــق/ النــارش: مكتب

ــورة/ ط:1: 1988م إىل2009م. ــة املن ــم/ املدين ــوم واحلك العل

بحــر العلــوم ،   أبــو الليــث نــرص بــن حممــد الســمرقندي )ت:375هـــ(/ حتقيــق وتعليق: الشــيخ . 19
حممــد معــوض والشــيخ عــادل أمحــد عبــد املوجــود، ود. زكريــا عبــد املجيــد النــويت/ كليــة اللغــة 

العربية/جامعــة األزهــر/ دار الكتــب العلميــة/ بــدون تاريــخ الطبع.

تاريــخ بغــداد ،   أبــو بكــر أمحــد بــن عــيل اخلطيــب البغــدادي )ت: 463هـــ(/ حتقيــق: د. بشــار . 20
عــواد معــروف/ النــارش: دار الغــرب اإلســالمي: بــريوت/ ط: 1: 1422هـــ : 2002 م.

تاريــخ دمشــق ،   أبــو القاســم عــيل بــن احلســن املعــروف بابــن عســاكر )ت:571هـــ(/ حتقيــق: . 21
ــريوت:  ــع: ب ــر والتوزي ــة والن ــر للطباع ــارش: دار الفك ــروي/ الن ــة العم ــن غرام ــرو ب عم

1419ه:1998م. لبنــان/ط:1: 

ــة الدينــوري )ت:276هـــ(/ . 22 تأويــل مشــكل القــرآن ،   أبــو حممــد عبــد اهلل بــن ســليم بــن قتيب
ــان. ــريوت: لبن ــة، ب ــب العلمي ــارش: دار الكت ــن/ الن ــمس الدي ــم ش ــق: إبراهي حتقي

التبيــان يف أقســام القــرآن ،   حممــد بــن أيب بكــر ابــن قيــم اجلوزيــة )ت: 751هـــ(/ حتقيــق: حممــد . 23
حامــد الفقــي/ النــارش: دار املعرفــة، بــريوت، لبنــان/ بــدون تاريــخ الطبــع.

ــاوي . 24 ــر البيض ــن عم ــد اهلل ب ــن عب ــارص الدي ــايض ن ــنة ،   الق ــح الس ــرار رشح مصابي ــة األب تف
ــاف  ــارش وزارة األوق ــب/ الن ــن طال ــور الدي ــإرشاف ن ــة ب ــة خمتص ــق: جلن )ت:685هـــ(/ حتقي

ــع. ــخ الطب ــدون تاري ــر: 1433هـــ:2012م/ ب ــام الن ــت/ ع ــالمية بالكوي ــؤون اإلس والش
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التذكــرة بأحــوال املوتــى وأمــور اآلخــرة ،   أبــو عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد، شــمس الديــن القرطبي . 25
)ت: 671هـــ(/ حتقيــق ودراســة: د. الصــادق بــن حممــد بن إبراهيــم/ النــارش: مكتبــة دار املنهاج 

للنــر والتوزيع، الريــاض/ ط:1: 1425 هـ.

تفســري القــرآن العظيــم ،   أبــو حممــد عبــد الرمحــن بــن إدريــس ابــن أيب حاتــم )ت: 327هـــ(/. 26
حتقيــق: أســعد حممــد الطيــب/ النــارش: مكتبة نــزار مصطفــى البــاز : اململكــة العربية الســعودية/ 

ط:3: 1419 هـ.

تفســري القــرآن العزيــز ،   أبــو عبــد اهلل حممد بــن عبد اهلل املعــروف بابــن أيب زمنــن )ت:399هـ(/ . 27
)حتقيــق: حســن بــن عكاشــة، وحممــد بــن مصطفــى الكنــز/ النــارش: الفــاروق احلديثــة، مصدر/ 

القاهرة/ط:1: 1423هـ/2002م.

تقريــب التهذيــب  ،   أبــو الفضــل أمحــد بــن عــيل بــن حجــر العســقالين )ت:852هـ(/ومعــه: . 28
»تريــر تقريــب التهذيب«/ضبطــه وعلــق عليــه: ســعد بــن نجــدت عمــر/ مؤسســة الرســالة: 

نــارشون/ ط: 1 :1432 هـــ:2011م.

ــو املعــايل اجلوينــي )ت:478هـــ(/ . 29 ــد امللــك بــن عبــد اهلل، أب التلخيــص يف أصــول الفقــه ،   عب
حتقيــق: عبــد اهلل جــومل  النبــايل وبشــري أمحــد العمــر/ النــارش: دار البشــائر اإلســالمية: بــريوت/ 

بــدون طبعــة وال تاريــخ الطبــع.

التنبيــه والــرد عــى أهــل األهــواء والبــدع ،   حممــد بن أمحــد، أبــو احلســن امللطــي )ت:377هـ(/ . 30
حتقيــق: حممــد زاهــد بــن احلســن الكوثــري/ النــارش: املكتبــة األزهريــة للــرتاث/ مــرص/ بــدون 

طبعــة وال تاريــخ النــر.

هتذيــب التهذيــب ،   أبــو الفضــل أمحــد بــن عــيل بــن حجــر العســقالين )ت:852هـــ(/ النــارش: . 31
مطبعــة دائــرة املعــارف النظاميــة، اهلنــد/ ط:1: 1326هـــ.

هتذيــب الكــامل يف أســامء الرجــال ،   يوســف بــن عبــد الرمحــان، مجــال الديــن ابــن الزكــي املــزي . 32
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ــريوت/ط:1:  ــالة/ ب ــة الرس ــارش: مؤسس ــروف/ الن ــواد مع ــار ع ــق: بش )ت:742هـــ(/ حتقي
1400هـ/1980م.

ــن . 33 ــز ب ــد العزي ــق: عب ــة )311هـــ(/ حتقي ــن خزيم ــحاق ب ــن إس ــد ب ــر حمم ــو بك ــد ،   أب التوحي
ــاض/ ط:5: 1414هـــ/1994م. ــعودية/ الري ــد/ الس ــة الرش ــارش: مكتب ــهوان/ الن ــم الش إبراهي

جامــع البيــان يف تأويــل القــرآن ،   أبــو جعفــر حممــد بــن جريــر الطــربي )ت:310هـــ(/ حتقيــق: . 34
أمحــد حممــد شــاكر/النارش: مؤسســة الرســالة/ط:1: 1420هـ:2000م/مؤسســة الرســالة.

ــد الرمحــان اإلجيــي الشــافعي )ت:905هـــ(/. 35 ــن عب ــان يف تفســري القــرآن ،   حممــد ب جامــع البي
النــارش: دار الكتــب العلميــة: بــريوت /ط:1: 1424هـــ-2004م.

اجلامــع املســند الصحيــح املختــرص مــن أمــور رســول الل  وســننه وأيامــه = صحيــح . 36
ــد اهلل البخــاري)ت: 256هـ(/حتقيــق: حممــد زهــري / ــو عب البخــاري ،  حممــد بــن إســاعيل أب

النــارش: دار طــوق النجــاة /ط:1:  1422هـــ.

اجلامــع ألحــكام القــرآن ،   أبــو عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد شــمس الديــن القرطبــي )ت: 671هـ(/. 37
ــرة/ ط:2:  ــة/ القاه ــب املرصي ــارش: دار الكت ــش/ الن ــم أطفي ــربدوين وإبراهي ــد ال ــق: أمح حتقي

1384هـ/1964م.

ــة . 38 ــم اجلوزي ــن قي ــر اب ــن أيب بك ــد ب ــن حمم ــمس الدي ــراح ،   ش ــالد األف ــادي األرواح إل ب ح
ــرة. ــدين: القاه ــة امل ــارش: مطبع )ت:751هـــ(/ الن

احلجــة يف بيــان املحجــة ورشح عقيــدة أهــل الســنة ،   إســاعيل بــن حممــد التيمــي األصبهــاين، . 39
أبــو القاســم، امللقــب بقــوام الســنة )ت: 535هـــ(/ حتقيــق: حممد بــن ربيــع املدخيل/النــارش: دار 

الرايــة : الســعودية / الريــاض/ ط:2:  1419هـــ : 1999م.

ــاد ،  حممــد بــن إســاعيل البخــاري)ت: 256هـــ(/ حتقيــق: د. عبــد الرمحــن . 40 خلــق أفعــال العب
ــع. ــخ الطب ــة وال تاري ــدون طبع ــاض ب ــعودية/ الري ــارف الس ــارش: دار املع ــرية /الن عم
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درء تعــارض العقــل والنقــل ،   أبــو العبــاس أمحــد بــن عبــد احلليــم ابــن تيميــة )ت: 728هـــ(/ . 41
حتقيــق: د. حممــد رشــاد ســامل/ النــارش: جامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســالمية، اململكــة 

العربيــة الســعودية/ ط:2:  1411 هـــ : 1991 م.

دقائق التفسري اجلامع لتفسري ابن تيمية ،  أبو العباس أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية )ت: 728هـ(/ . 42
حتقيق: د. حممد السيد اجلليند/ النارش: مؤسسة علوم القرآن / دمشق/ ط:2:  1404م.

الــرد عــى اجلهميــة ،   أبــو ســعيد عثــان بــن ســعيد الدارمــي )ت:280هـ(/حتقيــق: بــدر بــن عبد . 43
اهلل البــدر/ النــارش: دار ابن الثــري/ بــريوت/ ط:2:/ 1416هـ/1995م.

رســالة إل أهــل الثغــر ببــاب األبــواب ،   أبو احلســن عيل بــن إســاعيل األشــعري )ت:324هـ(/ . 44
حتقيــق: عبــد اهلل شــاكر وحممــد اجلنيــدي/ النــارش: عــادة البحــث العلمــي باجلامعــة اإلســالمية، 

املدينــة املنــورة، اململكة العربيــة الســعودية/ط: 1413هـ.

رســائل ابــن حــزم األندلــيس ،   أبــو حممــد عــيل بــن أمحــد بــن حــزم  )ت: 456هـــ(/ حتقيــق: . 45
ــان. ــريوت : لبن ــر: ب ــات والن ــة للدراس ــة العربي ــارش: املؤسس ــاس/ الن ــان عب إحس

رفــع املــالم عــن األئمــة األعــالم ،   تقــي الديــن أمحــد بــن عبــد احلليــم ابــن تيميــة )ت:728هـ(/ . 46
طبــع ونــر: الرئاســة العامــة إلدارات البحــوث العلميــة واإلفتــاء والدعــوة واإلرشــاد، الرياض: 

اململكــة العربية الســعودية/ عــام النر:1403هـ:1983م.

ــة/ . 47 ــة )ت:751هـ(/النــارش: دار الكتــب العلمي ــم اجلوزي ــن قي ــن أيب بكــر اب الــروح ،   حممــد ب
ــر. ــخ الن ــة وال تاري ــدون طبع ــريوت/ ب ب

الزهــد والرقائــق البــن املبــارك ،   أبــو عبــد الرمحــان عبــد اهلل بــن املبــارك احلنظيل)ت:181هـــ(/ . 48
حتقيــق: حبيــب الرمحــان األعظمــي/ النــارش: دار الكتــب العلميــة/ بــريوت/ بــدون طبعــة وال 

تاريــخ الطبــع.

ــاين . 49 ــن األلب ــارص الدي ــد ن ــا ،   حمم ــا وفوائده ــن فقهه ــة ويشء م ــث الصحيح ــلة األحادي سلس
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)ت:1420هـــ(/ النــارش: مكتبــة املعــارف للنــر والتوزيــع لصاحبهــا: ســعد بــن عبــد الرمحــان 
ــع. ــخ الطب ــدون تاري ــد: الرياض/ب الراش

الســنة ،   أبــو بكــر بــن أيب عاصــم الشــيباين )ت:287هـــ(/ حتقيــق: حممــد نــارص الديــن األلبــاين . 50
)ت:1420هـ(/ ط:1 :1400هـ.

ِجْســتاين )ت: 275هـــ(/ حتقيــق: حممــد عبد . 51 ســنن أيب داود ،   أبــو داود ســليان بــن األشــعث السِّ
احلميــد/ النــارش: املكتبــة العرصيــة، صيــدا/ بــريوت، بــدون تاريــخ الطبــع.

ــعيب . 52 ــق: ش ــي )ت:273هـــ(/ حتقي ــد القزوين ــن يزي ــد ب ــد اهلل حمم ــو عب ــة ،   أب ــن ماج ــنن اب س
ــارش: دار  ــرز اهلل/ الن ــف ح ــد اللطي ــيل، وعب ــرة بل ــل ق ــد كام ــد، وحمم ــادل مرش ــؤوط وع األرن

ــة/ ط:1: 1430هـــ/2009م. ــالة العاملي الرس

ســنن الرتمــذي ،   أبــو عيســى حممــد بــن عيســى الرتمــذي )ت: 279هـــ(/ حتقيــق وتعليــق: أمحد . 53
حممــد شــاكر وحممــد فــؤاد عبــد الباقــي وإبراهيــم عطــوة عــوض املــدرس يف األزهــر الريــف/ 

النــارش: رشكــة مكتبــة ومطبعــة مصطفى البــايب احللبــي/ مــرص/ط:2:  1395 هـــ : 1975 م.

ســري أعــالم النبــالء ،   شــمس الديــن حممــد بــن أمحــد الذهبــي )ت: 748هـــ(/ حتقيــق: جمموعــة . 54
ــالة/ ط:3: 1405 هـــ :  ــة الرس ــارش: مؤسس ــاؤوط/ الن ــعيب األرن ــإرشاف ش ــن ب ــن املحقق م

1985 م.

ــي . 55 ــن الاللكائ ــن احلس ــة اهلل ب ــم هب ــو القاس ــة ،   أب ــنة واجلامع ــل الس ــاد أه ــول اعتق رشح أص
)ت:418هـــ(/ حتقيــق: أمحــد بــن ســعد بــن محــدان الغامــدي/ النــارش: دار طيبــة/ الســعودية/ 

ط:8: 1423هـــ/2003م.

ــام . 56 ــق: اإلم ــد )ت:415هـــ(/ تعلي ــن أمح ــار ب ــد اجلب ــايض عب ــة ،   للق ــول اخلمس رشح األص
ــة/  ــة وهب ــد الكريــم عثــان/ مكتب ــه: د. عب أمحــد بــن احلســن بــن أيب هاشــم/ حققــه وقــدم ل

1416هـــ/1996م. ــرة/ط:3:  القاه
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ــق: . 57 ــال )ت: 449هـــ(/ حتقي ــن بط ــف اب ــن خل ــيل ب ــن ع ــو احلس ــاري ،   أب ــح البخ رشح صحي
ــاض/ط: 2: 1423ه:2003م. ــعودية، الري ــد: الس ــة: الرش ــم/ مكتب ــن إبراهي ــارس ب ي

رشح الســنة ،   احلســن بــن مســعود البغــوي )ت:516هـــ(/ حتقيــق: شــعيب األرنــاؤوط : حممد . 58
زهــري الشــاويش/ النــر : املكتب اإلســالمي : دمشــق ـ بــريوت /ط:2:  1403هـــ : 1983م.

رشح العقيــدة الطحاويــة ،   حممــد بــن عــالء الديــن ابــن أيب العــز احلنفــي )ت: 792هـــ(/ حتقيق: . 59
ــاد/ ط:1:   ــوة واإلرش ــاف والدع ــالمية، واألوق ــؤون اإلس ــارش: وزارة الش ــاكر/ الن ــد ش أمح

هـ.  1418

رشح العقيــدة الكــرى املســامة عقيــدة أهــل التوحيــد ،   أبــو عبــد اهلل حممــد بــن عمــر الســنويس . 60
التلمســاين احلســني )ت:895هـ(/حتقيــق: الســيد يوســف أمحــد/ دار الكتــب العلميــة/ بــدون 

طبعــة وال تاريــخ الطبــع. 

رشح مســند الشــافعي ،   عبــد الكريــم بــن حممد، أبــو القاســم الرافعــي القزوينــي )ت:623هـ(/ . 61
ــالمية:  ــؤون اإلس ــاف والش ــارش: وزارة األوق ــران/ الن ــر زه ــد بك ــل حمم ــر وائ ــو بك ــق: أب حتقي

إدارة الشــؤون اإلســالمية، قطــر/ ط:1: 1428هـــ:2007م.

ــازاين )ت: 793هـــ(/. 62 ــر التفت ــن عم ــعود ب ــن مس ــعد الدي ــكالم ،   س ــم ال ــد يف عل رشح املقاص
حتقيــق وتعليــق مــع مقدمــة يف علــم الــكالم: د. عبــد الرمحــان عمــرية/ تصديــر فضيلــة الشــيخ: 
صالــح موســى رشف )عضــو هيئــة كبــار العلــاء وعضــو جممــع البحــوث اإلســالمية/النارش : 

عــامل الكتــب/ ط:2: 1419هـــ-1998م.

صحيــح ســنن ابــن ماجــة ،   أبــو عبــد الرمحــن حممــد نــارص الديــن األلبــاين )ت: 1420هـــ(/ . 63
النــارش: مكتبــة املعــارف للنــر والتوزيــع: الريــاض/ط:1: 1417هـــ/1997م.

صحيــح ســنن أيب داود ،   حممــد نــارص الديــن األلبــاين )ت:1420هـ(/مكتبــة املعــارف للنــر . 64
والتوزيــع: الريــاض/ط:1: 1419هـــ/1998م. 
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ــة . 65 ــم اجلوزي ــن قي ــر اب ــن أيب بك ــد ب ــة ،   حمم ــة واملعطل ــى اجلهمي ــرد ع ــلة يف ال ــق املرس الصواع
)ت:751هـــ(/ حتقيــق: عــيل بــن حممــد الدخيــل اهلل/ النــارش: دار العاصمــة، الريــاض، اململكــة 

العربيــة الســعودية/ ط:1: 1408هـــ.

ــزر/ . 66 ــنة دفيلد-فل ــه: سوس ــت بتحقيق ــى/ عني ــن املرت ــى ب ــن حيي ــد ب ــة ،   أمح ــات املعتزل طبق
ُرَهــا: جلمعيــة املســترقن  ُيَصدِّ بريوت-لبنــان/ 1380ه-1971م/ النــرات اإلســالمية 

ــش. ــربت ديرتي ــرت وأل ــوت ري ــة: هلم األملاني

العواصــم مــن القواصــم ،   للقــايض حممــد بــن عبــد اهلل أبــو بكــر بــن العــريب املعافــري اإلشــبييل . 67
املالكــي )ت:543هـــ(/ حتقيــق: الدكتــور عــار الطالبــي/ النــارش: مكتبــة الــرتاث، مرص.

االعتقــاد اخلالــص مــن الشــك واالنتقــاد ،   عــالء الديــن ابــن العطــار )ت:724هـــ(/ . 68
)ص:255(/ حتقيــق: ســعد الزوهيــري / وزارة األوقــاف والشــؤون اإلســالمية: قطــر/ ط:1:  

1432ه:2011م.

ــن . 69 ــد ب ــث ،   أمح ــاب احلدي ــلف وأصح ــب الس ــى مذه ــاد ع ــبيل الرش ــة إل س ــاد والداي االعتق
احلســن أبــو بكــر البيهقــي )ت:458هـ(/حتقيــق: أمحــد عصــام الكاتــب/ النــارش: دار اآلفــاق 

اجلديــدة: بــريوت/ ط:1: 1401هـــ.

العلــل الــواردة يف األحاديــث النبويــة ،   أبــو احلســن عــيل بــن عمــر الدارقطنــي )ت:385هـــ(/ . 70
حتقيــق وختريــج: حمفــوظ الرمحــان زيــن اهلل الســلفي/ النــارش: دار طيبــة الريــاض/ط:1: 

1405هـــ/1985م.

ــدي . 71 ــق: د. مه ــدي )ت:170هـــ(/ حتقي ــد الفراهي ــن أمح ــل ب ــان اخللي ــد الرمح ــو عب ــني ،   أب الع
ــع. ــخ الطب ــة وال تاري ــدون طبع ــة هالل/ب ــامرائي/النارش: دار ومكتب ــم الس ــي، د. إبراهي املخزوم

غريــب احلديــث ،   أبــو ُعبيــد القاســم بــن ســاّلم )ت: 224هـــ(/ حتقيــق: د. حممــد عبــد املعيــد . 72
خــان/ مطبعــة دائــرة املعــارف العثانيــة، حيــدر آبــاد: الدكــن/ ط:1: 1384 هـــ : 1964 م.
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الفتــاوى الكــرى ،   تقــي الديــن أمحــد بــن عبــد احلليــم ابــن تيميــة )ت:728هـ(/النــارش: دار . 73

الكتــب العلميــة/ لبنــان/ ط:1: 1408هـــ:1987م.

فتــح البــاري بــشح صحيــح اإلمــام أيب عبــد الل ممــد بــن إســامعيل البخــاري ،   أبــو الفضــل . 74

أمحــد بــن عــيل بــن حجــر العســقالين )ت:852هـــ(/ رقــم كتبــه وأبوابــه وأحاديثــه: حممد فــؤاد عبد 

ــات  ــه تعليق ــب/ علي ــن اخلطي ــب الدي ــه: حم ــى طبع ــه وأرشف ع ــه وصحح ــام بإخراج ــي/ ق الباق

العالمــة: عبــد العزيــز بــن عبــد اهلل بــن باز/النــارش: املكتبــة الســلفية بــدون تاريــخ الطبــع.

ــفرايني . 75 ــدادي األس ــر البغ ــن طاه ــر ب ــد القاه ــة ،  عب ــة الناجي ــان الفرق ــرق وبي ــني الف ــرق ب الف

ــريوت/ط:2: 1977م.  ــدة: ب ــاق اجلدي ــارش: دار اآلف )ت:429هـــ(/ الن

الفروســية املحمديــة ،   أبــو عبــد اهلل حممــد بــن أيب بكــر ابن قيــم اجلوزيــة )ت: 751هـــ(/ حتقيق: . 76

زائــد بــن أمحد النشــريي/ النــارش: دار عــامل الفوائــد: مكــة املكرمــة/ ط:1: 1428هـ.

ــزم )ت: 456هـــ(/ . 77 ــن ح ــد ب ــن أمح ــيل ب ــد ع ــو حمم ــل ،   أب ــواء والنح ــل واأله ــل يف املل الفص
ــع. ــخ الطب ــدون تاري ــرة/ ب ــي/ القاه ــة اخلانج ــارش: مكتب الن

الفقــه األكــر ،   ينســب أليب حنيفــة النعــان بــن ثابــت )ت:150هـــ(/ النــارش: مكتبــة الفرقــان: . 78

اإلمــارات العربيــة/ ط:1: 1419هـ:1999م.

ــروف . 79 ــيعي املع ــزيل الش ــدادي املعت ــوراق البغ ــحاق ال ــن إس ــد ب ــرج حمم ــو الف ــت ،   أب الفهرس
بابــن النديــم )ت:438هـــ(/ حتقيــق: إبراهيــم رمضــان/ النــارش: دار املعرفــة بــريوت/ لبنــان/ 

ط:2:1417هـ/1997م.

االقتصــاد يف االعتقــاد ،   عبــد الغنــي املقــديس )ت:600هـــ(/ حتقيــق: أمحــد بن عطيــة الغامدي/. 80
مكتبــة العلــوم واحلكم: املدينــة املنورة: اململكــة الســعودية/ ط: 1: 1414هـ-1993م.

الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل ،   حممــود بــن عمــر الزخمــري )ت: 538هـــ(/ النارش: . 81
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دار الكتــاب العــريب/ بــريوت/ ط:3-  1407 هـ.

ملعــة االعتقــاد ،   أبــو حممــد موفــق الديــن عبــد اهلل بــن امحــد بــن قدامــة املقــديس )ت:620هـــ(/ . 82

الســعودية/ط:2:  العربيــة  اململكــة  والدعــوة:  واألوقــاف  اإلســالمية  الشــؤون  وزارة 

1420هـــ:2000م.

جممــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد ،   نــور الديــن عــيل بــن أيب بكــر اهليثمــي )ت:807هـــ( / حتقيــق: . 83

حســام الديــن القــديس/ النــارش : مكتبــة القــديس، القاهــرة / عــام النــر:  1414هـــ:1994م/ 

بــدون طبعــة.

جممــوع الفتــاوى ،   أمحــد بــن عبــد احلليــم بــن تيميــة )ت: 728هـ(/حتقيــق: عبــد الرمحــن بــن . 84

ــة،  ــة النبوي ــف، املدين ــف الري ــة املصح ــد لطباع ــك فه ــع املل ــارش: جمم ــم/ الن ــن قاس ــد ب حمم

ــة الســعودية/ عــام النــر: 1416هـــ:1995م بــدون طبعــة. اململكــة العربي

املحصــول يف أصــول الفقــه ،   القــايض حممــد بــن عبــد أبــو بكــر بــن العــريب املعافــري . 85

ــان/  ــارق/ ع ــارش: دار البي ــودة/ الن ــعيد ف ــدري وس ــيل الي ــن ع ــق: حس )ت:543هـــ(/ حتقي

1420هـــ/1999م. ط:1: 

مــدارج الســالكني بــني منــازل إيــاك نعبــد وإيــاك نســتعني ،   ابــن قيــم اجلوزيــة )ت: 751هـــ(/ . 86

حتقيــق: حممــد املعتصــم بــاهلل البغــدادي/ النــارش: دار الكتــاب العــريب/ بــريوت/ ط:3- 1416 

هـ : 1996م.

ــن . 87 ــن ب ــق: حس ــة )ت: 728هـ(/حتقي ــن تيمي ــم ب ــد احللي ــن عب ــد ب ــة  ،   أمح ــائل واألجوب املس

ــر /ط:1 :1425هـــ-2004م. ــة والن ــة للطباع ــاروق احلديث ــة/ الف عكاش

ــد . 88 ــى عب ــق: مصطف ــم )ت:405هـــ(/ حتقي ــد اهلل احلاك ــو عب ــني ،   أب ــى الصحيح ــتدرك ع املس

ــريوت/ ط:1: 1411هـــ/1990م. ــة: ب ــب العلمي ــارش: دار الكت ــا/ الن ــادر عط الق
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ــق: د. . 89 ــي )ت:204هـــ(/ حتقي ــن داود الطيال ــليان ب ــو داود س ــيس ،   أب ــند أيب داود الطيال مس
ــرص/ط:1: 1419هـــ/1999م. ــارش: دار هجر/م ــي/ الن ــن الرتك ــد املحس ــن عب ــد ب حمم

مســند اإلمــام أمحــد ،   أبــو عبــد اهلل أمحــد بــن حنبــل )ت: 241هـــ(/ حتقيــق: شــعيب األرنــؤوط . 90

ــد املحســن الرتكــي/ النــارش: مؤسســة  ــن عب ــد اهلل ب : عــادل مرشــد، وآخــرون/ إرشاف: د عب

ــالة/ ط:1/ 1419هـ:1999م. الرس

املســند الصحيــح املختــرص بنقــل العــدل عــن العــدل إل رســول الل  ،   أبــو احلســن . 91

مســلم بــن احلجــاج القشــريي )ت: 261هـــ(/ النــارش: دار صــادر: بــريوت بــدون تاريــخ الطبــع.

مصبــاح الزجاجــة يف زوائــد ابــن ماجــة ،   أبــو العبــاس أمحــد بــن أيب بكــر البوصــريي الكنــاين . 92

)ت:840هـــ(/ حتقيــق: حممــد املنتقــى الكشــناوي/ النــارش: دار العربيــة: بــريوت/ ط:2 

:1403هـ.

مصنــف ابــن أيب شــيبة ،   أبــو بكــر عبــد اهلل بــن حممــد ابــن أيب شــيبة، العبــي )ت:235هـــ(/ . 93

حتقيــق: كــال يوســف احلــوت/ النــارش: مكتبــة الرشــد/ الريــاض/ط:1: 1409هـــ.

ــق: . 94 ــقالين )ت:852هـ(/حتقي ــن حجــر العس ــن عــيل ب ــد ب ــو الفضــل أمح ــة ،   أب املطالــب العالي

ــز  ــد العزي ــن عب ــارص ب ــن ن ــة/ تنســيق: د. ســعد ب جمموعــة مــن الباحثــن يف 17 رســالة جامعي

الشــرتي/ النــارش: دار العاصمــة للنــر والتوزيــع، ودار الغيــث للنــر والتوزيــع/ط:1: 

1419هـــ/1998م.

معــامل التنزيــل يف تفســري القــرآن ،   أبــو حممــد احلســن بن مســعود البغــوي )ت: 510هـــ(/ حتقيق . 95

وختريــج: حممــد عبــد اهلل النمــر : عثــان مجعــة ضمرييــة : ســليان مســلم احلــرش/ النــارش: دار 

طيبــة للنــر والتوزيــع/ ط:4:  1417 هـــ : 1997 م.

معــاين القــرآن وإعرابــه ،   إبراهيــم بــن الــري، أبــو إســحاق الزجــاج )ت:311هـــ(/ حتقيــق: . 96
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عبــد اجلليــل عبــده شــلبي/ النــارش: عــامل الكتب/بــريوت/ط:1: 1408هـــ/1988م.

معــامل الســنن، وهــو رشح ســنن أيب داود ،   أبــو ســليان محــد بــن حممــد بــن اخلطــاب املعــروف . 97

باخلطــايب )ت: 388هـــ(/ حتقيــق: حممــد راغــب الطبــاخ/ النــارش: املطبعــة العلميــة/ حلــب/ 

ط:1:  1351 هـــ : 1932 م.

املعجــم األوســط ،   أبــو القاســم ســليان بــن أمحــد الطــرباين )ت: 360هـــ(/ حتقيــق: طــارق بــن . 98

عــوض اهلل بــن حممــد،  عبــد املحســن بــن إبراهيــم احلســيني/ النــارش: دار احلرمــن/ القاهــرة 

بــدون طبعــة وال تاريــخ.

املعجــم الكبــري ،   أبــو القاســم ســليان بــن أمحــد الطــرباين )ت: 360هـــ(/ حتقيــق: محــدي بــن . 99

عبــد املجيــد الســلفي/ دار النــر: مكتبــة ابــن تيمية/القاهــرة/ ط:2/ بــدون تاريــخ.

ــن . 100 ــروف باب ــن املع ــي الدي ــان، تق ــد الرمح ــن عب ــان ب ــث ،   عث ــوم احلدي ــواع عل ــة أن معرف

ــارش: دار  ــل/ الن ــن الفح ــر ياس ــم: ماه ــف اهلمي ــد اللطي ــق: عب ــالح )ت:643هـــ(/ حتقي الص

العلميــة/ط:1:1423ه:2002م. الكتــب 

امُلْعلــم بفوائــد مســلم ،   أبــو عبــد اهلل حممــد بــن عــيل املــازري )ت: 536هـــ( /  حتقيق: الشــيخ . 101

ــر:  ــاب باجلزائ ــة للكت ــة الوطني ــر: املؤسس ــية للن ــدار التونس ــارش: ال ــاذيل النيفر/الن ــد الش حمم

ــزء  ــة/ ط:2: 1988م، واجل ــت احلكم ــات بي ــق والدراس ــة والتحقي ــة للرتمج ــة الوطني املؤسس

ــخ:1991م. الثالــث صــدر بتاري

مفاتيــح الغيــب= التفســري الكبــري ،  أبــو عبــد اهلل حممــد بــن عمــر امللقــب بفخــر الديــن الرازي . 102

)ت: 606هـــ(/ النــارش: دار إحياء الــرتاث العريب/ بــريوت/ ط:3: 1420 هـ.

ــي . 103 ــر القرطب ــن عم ــد ب ــاس أمح ــو العب ــلم ،   أب ــاب مس ــص كت ــن تلخي ــكل م ــا أش ــم مل املفه

)ت:656هـــ(/ حققــه وعلــق عليــه وقــدم لــه: حميــي الديــن ديــب ميســتو: أمحــد حممــد الســيد: 
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يوســف عــيل بديــوي: حممــود إبراهيــم بــزال/ النــارش: دار ابــن كثــري، دمشــق: بــريوت(، و)دار 

ــو  ــالميني/ أب ــاالت اإلس ــريوت(/ط:1: 1417هـــ: 1996م.-مق ــق: ب ــب، دمش ــم الطي الكل

ــة  ــارش:  املكتب ــم زرزور/الن ــق: نعي ــن إســاعيل األشــعري )ت:324هـــ(/ حتقي احلســن عــيل ب

العرصيــة/ ط: 1: 1426هـــ-2005م.

املنهــاج يف شــعب اإليــامن ،   أبــو عبــد اهلل احلســن بن احلســن احلليمــي )ت:403هـــ(/ حتقيق: . 104

حلمــي حممد فــودة/ النــارش: دار الفكــر/ ط:1: 1399هـ:1979م.

املوافقــات ،  إبراهيــم بــن موســى الشــاطبي )ت: 790هـــ(/ حتقيــق: أبــو عبيــدة مشــهور بــن . 105

حســن آل ســلان/ النــارش: دار ابــن عفــان/ ط:1:  1417هـــ: 1997م.

ــز . 106 ــى الل ع ــرتى ع ــام اف ــي في ــيس اجلهم ــى املري ــعيد ع ــن س ــامن ب ــعيد عث ــام أيب س ــض اإلم نق

ــو  ــق: أب ــي )ت:280هـــ(/ حتقي ــعيد الدارم ــن س ــان ب ــعيد عث ــو س ــد ،   أب ــن التوحي ــل م وج

ــرص/  ــرة: م ــع، القاه ــر والتوزي ــالمية للن ــة اإلس ــارش: املكتب ــري/ الن ــَواِمي األث ــم الشَّ عاص

ط:1433/1هـــ:2012م.

النهايــة يف غريــب احلديــث واألثــر ،   جمــد الديــن أبــو الســعادات ابــن األثــري )ت:606هـــ( . 107
العلميــة/ املكتبــة  الطناحي/النــارش:  حممــد  وحممــود  الــزاوي  أمحــد  طاهــر  حتقيــق:   /

بريوت/1399هـــ/1979م.

الدايــة إل بلــوغ النهايــة يف علــم معــاين القــرآن وتفســريه، وأحكامــه، ومجــل مــن فنــون علومــه ،  . 108
أبــو حممــد مكــي بــن أيب طالــب القيــي )ت:437هـ(/حتقيــق: جمموعــة رســائل جامعيــة بكلية 
الدراســات العليــا والبحــث العلمــي: جامعــة الشــارقة، بــإرشاف: أ. د: الشــاهد البوشــيخي/ 
ــة الريعــة والدراســات اإلســالمية: جامعــة  ــاب والســنة: كلي ــارش: جمموعــة بحــوث الكت الن

الشــارقة/ ط:1: 1429هـ/2008م.
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