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دراسة يف قراءة أهل السنة واملتكلمة لنصوص الوحيني

عزيزة ارمويل
باحثة بمرحلة الدكتوراه :كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
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موضوع البحث:
إبــراز أمهيــة املنهــج يف تنــاول القضايــا الغيبيــة ،مــع بيــان أثــر اختــاف املنهــج بــن أهــل الســنة

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

هدف البحث:

مناقشــة أدلــة الفريقــن ،وبيــان منهجهــا يف التعامــل مــع نصــوص الوحــي خاصــة مســألة:

«ذبــح املــوت» و«عــذاب القــر».

مشكلة البحث:
مــا الــر يف اختــاف أهــل الســنة مــع غريهــم يف التعامــل مــع األخبــار الغيبيــة كقضيــة« :ذبــح

املــوت» ،و«عــذاب القــر»؟ وهــل للمنهــج دور يف هــذا االختــاف؟

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

2 .2االختــاف يف املنهــج أدى بفريــق إىل متريــر تلــك األخبــار يقينــا منــه بــأن :مــن اهلل العلــم
وعــى الرســول البــاغ وعــى األمــة التســليم ،بينــا اســتنكف فريــق آخــر الســر عــى ســنن

أهــل االتبــاع فركــب مطيــة التأويــل فتســبب يف تعطيــل أخبــار ثابتــة بمقتــى الوحــي.

الكلامت الدالة (املفتاحية):
منهج :أهل السنة -املتكلمة  -ذبح املوت -عذاب القرب.
3
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F
إن احلمــد هلل نحمــده ونســتعينه ونســتغفره ونعــوذ بــاهلل مــن رشور أنفســنا ومــن ســيئات

أعاملنــا ،مــن هيــده اهلل فــا مضــل لــه ومــن يضلــل فــا 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

ﭭ ﭮ ﭯ ﮊ [ســورة آل عمــران ،]102 :ﮋﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ

ﯓ ﯔﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﮊ[ســورة األحــزاب ،]71 - 70 :أمــا بعــد؛ فــإن خــر احلديــث
كتـــاب اهلل -تعــاىل ،-وخــر اهلــدي هــدي ســيدنا حممــد  ، ورش األمــور حمدثاهتــا ،وكل
حمدثــة بدعــة ،وكل بدعــة ضاللــة ،وكل ضاللــة يف النــار.

وبعــد ،الشــك أن علــم العقائــد مــن العلــوم التــي ال يــدرك كنههــا إال بمقتــى مــا أخــر

بــه احلـــق -ســبحانه ،-و َب َّينَ ـ ُه نبيــه األكــرم -صلــوات ريب وســامه عليه-ومــن بــن أهــم القضايــا

العقديــة التــي يســتعان يف فهمهــا عــى الســنة البيانيــة مســألة« :ذبــح املــوت» ،و«عــذاب القــر»،

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
بقدراتــه املحــدودة.

هلــذا كان الزمــا أن نرصــد الســبب الــذي جعــل هــؤالء املتكلمــة يعطلــون هــذه األخبــار،

ويرفضــون منهــج أهــل الســنة يف إثبــات هذيــن اخلربيــن.
هلذا جاء البحث بعنوان:

منهــج أهــل الســنة واملتكلمــة يف التعامــل مــع املســائل الغيبية«:ذبــح املــوت وعــذاب القــر»
-أنموذجــا-
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أوالً :أمهية البحث:
تظهر أمهية هذا البحث يف كونه؛
 -1يــرز أمهيــة املنهــج يف التعامــل مــع القضايــا الغيبيــة؛ ألن االختــاف يف املنهــج هــو الــذي

أدى بالبعــض إىل تعطيــل نصــوص الوحــي.

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

أقــره الوحــي.

-3أصالته يف تقيص منهج أهل السنة يف التعامل مع مسائل الغيب.
 -4تنبيــه املعارصيــن أن املنهــج الصحيــح يف التعامــل مــع الوحــي هــو اتبــاع مــا كان عليــه

ســلف األمــة.

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

العقديــة ،حتــى هــان شــأهنا عنــد أعدائها.

ثاني ًا :أسباب اختيار موضوع البحث:
لعل أبرز أسباب اختيار هذا املوضوع هي:
 -1أمهية املنهج يف التعامل مع القضايا العقدية خاصة املسائل الغيبية منها.
 -2جدة هذا املوضوع من حيث البحث والثمرة والنتيجة ،وأصالته من ناحية املصدر.
 -3دقــة هــذا املوضــوع وتداخلــه بــن علــم أصــول الديــن والتفســر واحلديــث وعلومــه،

وكتــب التاريــخ والرتاجــم...
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ثالث ًا :أهداف البحث:
تكمن أهداف البحث فيام ييل:
 -1معرفــة منهــج أهــل الســنة واملتكلمــة يف التعامــل مــع القضايــا الغيبيــة خاصــة مســألة:

«ذبــح املــوت» و«عــذاب القــر».

 -2الوقــوف عــى األســلوب احلجاجــي للمثبتــن مــن أهــل الســنة يف رد شــبهات املؤولــة
واملعطلــة مــن أهــل الــكالم لنصــوص الوحيــن.

 -3بيان الرتابط الوثيق بني االنحراف يف املنهج وتعطيل نصوص الوحي.
 -4إبــراز أن بيــان املســائل الغيبيــة وغريهــا مرجعــه األســاس القــرآن الكريــم والســنة النبويــة

الصحيحــة بمنهــج الصحابــة والتابعــن هلــم بإحســان.

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

القويــم.

رابع ًا :مشكلة البحث:
ومشــكلة البحــث هــي :مــا الســبب يف اختــاف أهــل الســنة وبعــض املتكلمــة يف التعامــل مــع

خــر« :ذبــح املــوت» ،و«وعــذاب القــر» ،وهــل للمنهــج دور يف هــذا التبايــن؟

خامس ًا :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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سادس ًا :حدود مصادر البحث:
حــدود البحــث العلميــة :كتــب العقائــد والفــرق األصيلــة ،وكتــب التفســر واحلديــث وعلومه،

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

سابع ًا :الدراسات السابقة:
صحيــح أنــه هنــاك دراســات تناولــت هاتــن املســألتني ،لكــن -بحســب علمــي املحــدود -مل

ـو ِق أقــوال
أقــف عــى دراســة قامــت بتحريــر املســألتني بنفــس املنهجيــة التــي اعتمدهتــا مــن خــال َسـ ْ

الفريقــن م ًعــا ،والوقــوف عــى منهــج أهــل الســنة يف الـ َـر ِّد 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:

	«-تذكــرة املؤتــي رشح عقيــدة احلافــظ عبــد الغنــي املقــديس» /املؤلــف :عبــد الــرزاق بــن

عبــد املحســن البــدر /غــراس للنــر والتوزيــع /لطبعــة :األوىل1424 ،هـــ2003/م.

	«-أحــداث اآلخــرة» بقلــم :ســعد يوســف أبــو عزيز/طبــع :دار التوفيقيــة للــراث ،حيــث

عمــل عــى رسد اآليــات واألحاديــث وأقــوال ابــن القيــم مــن خــال كتابــه «الــروح» دون بســط شــبه
املتكلمــة مــن خــال كتبهــم.

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

ثــاث وثالثــن صفحــة ،لكنــه اكتفــى يف مبحــث الــرد عــى منكــري عــذاب القــر بشــبهة واحــدة

نقلهــا عــن كتــب األشــاعرة دون حتريرهــا مــن كتبهــم ،كــا مل يتنــاول باقــي الشــبهات التــي حررهتــا يف
بحثــي ،وأغفــل ذكــر نصــوص املفرسيــن يف تفســر األدلــة املثبتــة لعــذاب القــر.

	«-الطعــن يف حديــث :يؤتــى باملــوت كهيئــة كبــش أملــح» مقــال منشــور بموقــع« :بيــان
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السنَّة َوا ٌمل َت َك ِّل َمة يف ًّ ّ ُ َ َ َ
هل ُّ

	«-الــرد عــى مــن زعــم أخــذ النبــي  لعقيــدة عــذاب القــر مــن اليهــود» مقــال

منشــور بموقــع« :اإلســام :ســؤال وجــواب».
	«-صور من عذاب القرب» لنفس املوقع.

وينبغــي أن أشــر إىل أن البحــث اعتمــد بشــكل كبــر عــى األصــول مــن تفاســر املتقدمــن وكذا

يف بــاب أصــول الديــن مــن كال اجلانبــن ،ويبقــى أن لــكل باحــث اجتهــاده يف منهــج التنــاول ملثــل
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 اإلخــاص والســداد ،والتوفيــق

والرشــاد.

ثامن ًا :خطة البحث:
انتظم سلك هذا البحث كام ييل:
 مقدمة :وفيها بيان أمهية املوضوع ،وحدوده ،واملنهج املتبع ،وخطة البحث. -متهيد :أمهية املنهج يف التعامل مع القضايا العقدية السيام الغيبية منها.

 -املبحــث األول :منهــج أهــل الســنة وأهــل الــكالم يف التعامــل مــع خــر« :ذبــحاملــوت»

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« :عــذابالقــر»،
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وفيه مطلبان:
املطلب األول :منهج أهل السنة يف إثبات خرب« :عذاب القرب».
املطلــب الثــاين :منهــج أهــل الــكالم يف تعطيــل هــذا اخلــر ورد أهــل الســنة عــى

شــبهاهتم.

 اخلامتـة :وفيها أهم النتائج والتوصيات.-الفهارس :فهرس للمصادر واملراجع.

تاسع ًا :منهج البحث:

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

ومــن متمــات هــذا املنهــج ولوازمــه مــا يــي:

 1.عزو اآليات إىل سورها بذكر اسم السورة ورقم اآلية.
 2.ختريــج األحاديــث واآلثــار مــن مصادرهــا األصيلــة بذكــر اســم الكتــاب والبــاب ،ورقــم
احلديــث ،مــع رصــد أقــوال علــاء اجلــرح والتعديــل بشــأهنا.

 3.عزو معاين األلفاظ إىل املعاجم اللغوية السيام املتقدمة منها.
 4.ترمجة األعالم بالرجوع إىل كتب الرتاجم.
ِ
ــر ِق األصيلــة ،وكتــب التفســر واألصــول ،واحلديــث
 5.االســتعانة بكتــب العقائــد والف َ
ورشوحــه ،والتاريــخ والســر...

 6.عــزو األقــوال إىل أصحاهبــا مــن كتبهــم مبــارشة عــدا إذا اســتعىص الوقــوف عليهــا يف أصوهلا
إمــا ألهنــا مفقــودة أو ألهنــا مل حتقــق بعــد؛ كشــأن أيب بكــر األصــم حيــث اعتمــدت الواســطة
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التعام ُْل مع ا َْلس ِ
ِ
نه ُج َأ ِ
ائ ِل ا ْل ًغ ْيبِ َّية
َم َ
السنَّة َوا ٌمل َت َك ِّل َمة يف ًّ ّ ُ َ َ َ
هل ُّ

يف بيــان مذهبــه مــن خــال مــا ذكــره ابــن بطــال يف رشحــه عــى صحيــح البخــاري ،وكشــأن
رضار بــن عمــرو فيــا حــكاه عنــه القــايض عبــد اجلبــار يف« :رشحــه لألصــول اخلمســة»،
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
خــال الكتــب التــي نقلــت أصوهلــم ،كشــأن فخــر الديــن الــرازي يف تفســره الكبــر.

 7.راعيــت يف اعتــاد هــذه املصــادر الرتتيــب التارخيــي احرتامــا لتاريــخ األفــكار مــن جهــة،
ولكــون ذلــك الرتتيــب يبــن أن اخللــف مــن كال اجلانبــن مل يشــذ كثــرا عــن ســلفه.

هــذا وأســأل اهلل -ســبحانه وتعــاىل -أن يرزقنــي الصــدق واإلخــاص يف العمــل ،وأن يمــن

عــي بحســن القبــول وأن ينفــع بــا وفقنــي إليــه مــن إبــراز أمهيــة املنهــج يف التعامــل مــع الوحــي

الســيام يف املســائل الغيبيــة ،كــا أســأله ســبحانه أن جيعــل جهــدي وتعبــي ونتــاج بحثــي يف صحيفتــي
يــوم القيامــة ،وأن جيــزي عنــي والــدي  ومشــاخيي خــر 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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تعتــر املســائل الغيبيــة مــن القضايــا الشــائكة التــي يصعــب عــى املكلــف اســتيعاهبا بمقتــى

العقــل ،ومــن ثــم فــا جمــال ملعرفتهــا إال بواســطة اخلــر ،بمعنــى أن إدراك هــذه القضايــا يــأيت مــن

قبــل اآليــات احلكيمــة وبــا بينتــه الســنة النبويــة الصحيحــة؛ ألن أقــوال النبــي  إىل جانــب
أفعالــه وتقريراتــه وحــي كــا قــال تعــاىل :ﮋﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﮊ [ســورة النجــم،]4 -3:

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

الذكــر احلكيــم؛ قــال تعــاىل خماطب ـ ًا نبيــه : ﮋﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ

ﭮﮊ [ســورة النحــل ،]44:بــل إن النــص القــرآين نفســه قــد أعطــى لنبــي اهلــدى حــق الترشيــع
أيضــا يقــول عــز مــن قائــل :ﮋﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁ

ﰂﮊ[ســورة النســاء.]113:

ـول َعـ ِ
ـى َمــا َجــا َء َمنْ ُقــــ ً
ـق َل ْفـ ُ
«الس ـن َِّة» َعـ َ
ـي
يقــول اإلمــام الشــاطبي(ُ « :)1ي ْط َلـ ُ
ـن النَّبِـ ِّ
ـظ ُّ
ـز ،بـ ْـل إِ َّنــا ُنــص َع َليـ ِ
ـوصِ ،مــا َل ينَــص َع َليـ ِ
ـه ِف ا ْل ِك َتـ ِ
ـى ْ
َ عـ َ
ـه مــن جهتــه
ْ
َ َّ
ـاب ا ْل َع ِزيـ ِ َ
ْ
الُ ُصـ ِ َّ ْ ُ ّ
َان َب َيا ًنــا َلِــا ِف ا ْل ِك َتـ ِ
ـا ُم ،-ك َ
السـ َ
ـاب َأ َّوالً».
عليـــه الصــاة َو َّـدي كَــ ِ
ـن معـ ِ
ِ
ـعب  ،أن النبي
ومــا قــرره اإلمــام الشــاطبي لــه أصــل مــن حديــث ا ْل ْقــدَ ا ِم ْبـ ِ َ ْ
«أالَ إِن ُأوتِيـ ُ ِ
ـاب َو ِم ْث َلـ ُه َم َع ُه»(.)2
 قــالِّ َ :
ـت الك َتـ َ
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((« (1املوافقات» /لإلمام الشاطبي (ت790:هـ).)290/4( /
((« (2إسناده صحيح» :أخرجه أمحد يف«:مسنده»( /مسند الشاميني /حديث املقدام بن معدي كرب الكندي/ح ،)17174:وأبو داود
يف«:سننه» ،يف كتاب :السنة /باب :يف لزوم السنة /ح ،)4604 :وابن بطة يف«:اإلبانة الكربى»( /باب :ذكر ما جاءت به السنة من طاعة
رسول اهلل /ح ،)62:من طرق ،عن ح ِريز ،عن عبد الرمحان بن أيب عوف اجلر ِش ،عن املقدام ب ِن مع ِدي ك َِرب ِ
الكن ِْدي
َ
ْ َْ
َ
َُ
 مرفوعا.
ِ
ِ
الر َحبي :من الثقات األثبات ،رمي بالنصب«.التقريب»( /ص ،)170:وعبد الرمحان بن أيب عوف اجلُ َرش:
قلت :حريز بن عثامن ُّ
من الثقات أيضا«.التقريب»( /ص ،)470:واملقدام بن معدي كرب هو من الصحابة رضوان اهلل عليهم  .فإسناد احلديث صحيح،
ألن رواته من الثقات العدول ،هلذا صححه األلباين عند حتقيقه لكتاب«:اإليامن» (ص ،)36 :وأورده يف«:صحيح سنن أيب داود»/

التعام ُْل مع ا َْلس ِ
ِ
نه ُج َأ ِ
ائ ِل ا ْل ًغ ْيبِ َّية
َم َ
السنَّة َوا ٌمل َت َك ِّل َمة يف ًّ ّ ُ َ َ َ
هل ُّ

قــال أبــو القاســم اخلطــايب(« :)1أي ُأ ِذ َن لــه أن يبــن مــا يف الكتــاب ويعــم وخيــص وأن

ـر َع مــا ليــس لــه يف الكتــاب ذكـ ٌـر ،فيكــون ذلــك يف وجــوب احلكــم ولــزوم العمــل بــه
يزيــد عليــه َف ُيـ َ ِّ

كالظاهــر املتلــو مــن القــرآن» ولتأكيــد ذلــك اســتدل اإلمــام البغــوي( )2بقولــه -تعــاىل :-ﮋﭴﭵ
ﭶﭷ ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ ﭿﮀﮁﮂﮃ ﮄﮊ [ ،ســورة البقــرة،]129:

حيــث فهــم أن بيــان الكتــاب إىل الرســول  ،وكيــف ال؟! وقــد آتــاه اهلل احلكمــة وهــي

الســنة ،يقــول ابــن قيــم اجلوزيــة يف كتابــه« :التبيــان يف أقســام القــرآن»(« :)3وقــد صــح عنــه أنــه قــال
« َأالَ إِن ُأوتِيـ ُ ِ
ـاب َو ِم ْث َل ـ ُه َم َع ـ ُه » وهــذا هــو الســنة بــا شــك وقــد قــال -تعــاىل :-ﮋﯳﯴ
ِّ
ـت الك َتـ َ
ﯵﯶﯷﮊ[ ،ســورة النســاء ،]113:ومهــا القــرآن والســنة».

هلــذا كلــه يظهــر أن معرفــة اإلســام -الســيام املســائل العقديــة منــه -ال يكــون إال بالرجــوع

املطل ــق إىل الوح ــي املتمثــل يف الكتــاب والس ــنة ،وال جمــال ملقارنتهــا بالق ـراءات الب رشيــة القــارصة خاصة

يف بــاب األم ــور الغيبي ــة الت ــي ال يمك ــن إخضاعهــا ألق واهل ــم واجتهاداهت ــم مهــا أوت ـوا م ــن العل ــم ،بــل
ال واجــب اإليــان هب ــا والتس ــليم بــا ورد يف الق ـرآن وبــا صــح م ــن حديــث رس ــول اهلل ؛ ألن

اإلنس ــان يبق ــى حمــدود املعرفــة ،وحمصــور الفك ــر والنظ ــر باملقارنــة مــع اخلالــق الــذي لــه كــال العل ــم

واحلكم ــة ،وبالتــايل فإنــه ال يقــدر أن يس ــتوعب مــا جي ــري يف هــذا الك ــون الشاســع ،يق ــول -س ــبحانه:-

ﮋﯷﯸﯹﯺﯻﯼﮊ [ســورة اإلرساء ،]85 :أي أن مــا« :أعطاك ــم اهلل م ــن العل ــم قلي ــل في ــا عنــده
«واللَِّ َم ــا ِع ْل ِم ــي
م ــن العل ــم»( ،)4هلــذا قــال العب ــد الصالــح :اخلــر  ملوس ــى -علي ــه الس ــامَ :-
ـذا ال َّط ائِ ــر بِ ِم نْ َق ـ ِ ِ ِ
ـن ال َب ْح ـ ِ
ـك ِف َج نْ ـ ِ
ـذ َه ـ َ
ـب ِع ْل ـ ِم اللَِّ إِ َّل َك ـ َـا َأ َخ ـ َ
َو َم ــا ِع ْل ُم ـ َ
ـر»(.)5
ـاره مـ َ
ُ
(.)118 117/3
((« (1معامل السنن» /أليب سليامن اخلطايب (ت388 :هـ).)298/4( /
(( (2ينظر« :رشح السنة» /للبغوي( /ت516 :هـ).)202/1( /
((« (3التبيان يف أقسام القرآن»  /البن القيم (ت751:هـ)( /ص.)249 :
(( (4ينظر« :بحر العلوم» /أليب الليث السمرقندي (ت373:هـ) .)25/3( /
(( (5أخرجه البخاري يف «:كتاب :التفسري /باب «:فلام بلغا جممع بينهام/...ح ،)4726:عن أيب بن كعب ،مرفوع ًا.
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يقــول ابــن حجــر( )1يف تعليقــه عــى قــول اخلــر « :مــن الفوائــد أن اهلل يفعــل يف ملكــه مــا يريــد

وحيكــم يف خلقــه بــا يشــاء ممــا ينفــع أو يــر فــا مدخــل للعقــل يف أفعالــه وال معارضــة ألحكامــه

بــل جيــب عــى اخللــق الرضــا والتســليم فــإن إدراك العقــول ألرسار الربوبيــة قــارص فــا يتوجــه عــى
ـف ،كــا ال يتوجــه عليــه يف وجــوده أيــن وحيــث ،وإن العقــل ال حيســن وال يقبــح
حكمــه ِل َ َوالَ َك ْيـ َ

وأن ذلــك راجــع إىل الــرع  ...فليحــذر املــرء مــن االعــراض فــإن مــآل ذلــك إىل اخليبــة» ،وبالتــايل

وجــب متريــر مــا أخــر بــه الشــارع احلكيــم وبينــه نبيــه الكريــم  ،عــى ظاهــره ،يقــول
ِ ِ
ِ
ـاح َو َل َنـ ُـر ُّد َعـ َ
ـى
ـن ِ َبــا َون َُصــدِّ ُق ِ َبــا َو َل َنـ ُـر ُّد َشـ ْيئًا ِمن َْهــا إِ َذا كَا َنـ ْ
ـت َأ َســانيدُ ص َحـ َ
اإلمــام أمحــد(« :)2ن ُْؤمـ ُ
ِ
ِ
الر ُسـ ُ
ـق» ،فاألمــور الغيبيــة هــي فــوق مســتوى العقــل
ـول َحـ ٌّ
ـاء بِــه َّ
َر ُســول اللَِّ َق ْو َلـ ُه َو َن ْع َلـ ُ
ـم َأ َّن َمــا َجـ َ

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

يمكنــه إطالقــا أن يناقــض الوحــي الصحيــح؛ يقــول شــيخ اإلســام ابــن تيميــة(« :)3فجميــع ما

خيــر بــه الرســول عــن اهلل صــدق وحــق ال جيــوز أن يكــون يف ذلــك يشء مناقــض لدليــل عقــي وال

ســمعي ،فمتــى علــم املؤمــن بالرســول أنــه أخــر بــيء مــن ذلــك جــزم جزمــا قاطعــا أنــه حــق وأنــه
ال جيــوز أن يكــون يف الباطــن بخــاف مــا أخــر بــه ،وأنــه يمتنــع أن يعارضــه دليــل قطعــي ال عقــي
وال ســمعي ،وأن كل مــا ظــن أنــه عارضــه مــن ذلــك فإنــا هــو حجــج داحضــة وشــبه مــن جنــس

شــبه السوفســطائية(.»)4

وال عجــب يف ذلــك ،فالعقــل خملــوق وهــو يــؤدي وظيفتــه مــن خــال قدراتــه املحــدودة،

ومــن خــال مــا يدركــه بحــواس اإلنســان املحــدودة ،فالقــدرة املطلقــة واإلحاطــة الشــاملة هــي
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((« (1فتح الباري» /البن حجر العسقالين (ت852:هـ).)221 220/1( /
(( (2ينظر« :رشح أصول اعتقاد أهل السنة» /لاللكائي (ت418:هـ).)502/3( /
((« (3درء تعارض العقل والنقل» /البن تيمية (ت728:هـ).)172/1( /
ِ
ِ
ورة ،كام زعموا أن حقائق
((« (4السوفسطائية» :هم ا َّلذين ينفون العلم وينفون حقائق االشياء َ
الض َ
كلها ،هلذا عُدُّ وا معاندين ملا قد علموه ب ُ َّ
االشياء تَابِ َعة لالعتقاد وصححوا َجِيع االعتقادات َم َع تضادها وتنافيها ،وقد بسط ابن حزم مقالتهم وفندها وكشف َع َو َر َها من خالل
كتابه«:الفصل» ينظر«:الفرق بني الفرق»( /ص ،)311:و«الفصل يف امللل واألهواء والنحل».)15 14/1( /

التعام ُْل مع ا َْلس ِ
ِ
نه ُج َأ ِ
ائ ِل ا ْل ًغ ْيبِ َّية
َم َ
السنَّة َوا ٌمل َت َك ِّل َمة يف ًّ ّ ُ َ َ َ
هل ُّ

مــن صفــات اخلالــق وحــده وليســت مــن صفــات العقــل املخلــوق ،وقــس عــى ذلــك مــا يتعلــق

بالــذات اإلهليــة ،هلــذا اســتغرب ابــن القيــم( )1ممــن 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 تــرز أمهيــة منهــج الصحابــة يف تعاملهــم مــع بيــان النبــي  هلــذه املســائل

التــي ختــص عــوامل األزل الغيبيــة؛ فالصحابــة كان هلــم الفضــل والســبق يف اإلســام ،ومنزلتهــم ال

يتقدمهــا أحــد ،ال مــن عامــة املســلمني وال مــن خاصتهــم ،يقــول ابــن مســــعود « :إِ َّن اللََّ
ــادَ ،فاص َط َفــاه لِنَ ْف ِس ِ
ــوب ا ْل ِعب ِ
ــادَ ،فوجــدَ َق ْلــب ُ َ ٍ
ــوب ا ْل ِعب ِ
ــه،
ُ
ْ
ــر ُق ُل ِ َ
َ
َ َ
ــر ِف ُق ُل ِ َ
َن َظ َ
م َّمــد َ خ ْ َ
ِ
ممـ ٍ
ـوب ا ْل ِعبـ ِ
ِِ
ـدَ ،ف َو َجــدَ ُق ُلـ َ َ
ـر ُق ُلـ ِ
ـاد َب ْعــدَ َق ْلـ ِ
ـوب
ـم َن َظـ َـر ِف ُق ُلـ ِ َ
ـب ُ َ َّ
َفا ْب َت َع َثـ ُه بِ ِر َســا َلتهُ ،ثـ َّ
ـوب أ ْص َحابِــه َخـ ْ َ

ون حس ـنًاَ ،فهـ ِ
ِ
ـون عـ َ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ـن،
ـو عنْــدَ اللَِّ َح َسـ ٌ
ُ َ
ـم ُوز ََر َاء َنبِ ِّيــهُ ،ي َقات ُلـ َ َ
ـى دينــهَ ،فـ َـا َر َأى ا ُْل ْســل ُم َ َ َ
ا ْلع َبــادَ ،ف َج َع َل ُهـ ْ
ـو ِعنْــدَ اللَِّ َس ـ ِّي ٌئ»( ،)2ويكفيهــم رفعــة بــا وصفهــم بــه -ســبحانه وتعــاىل:-ﮋ ﮏ
َو َمــا َر َأ ْوا َس ـ ِّيئًا َف ُهـ َ
(( « (1مدارج السالكني»  /البن قيم اجلوزية (ت751:هـ).)353/3( /
((« (2إسناده حسن» :أخرجه أبو داود الطياليس 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  وعىل 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 ُح َب ْيش ،عبد اهلل بن مسعود  به.
ف َعنْ ُهَ ،ف َر َوا ُه َأ ُبو َبك ِْر ْب ُن َع َّي ٍ
قال الدارقطني يف«:العلل الواردة يف األحاديث النبوية»َ :)66/5( /ف َق َال :يرويه عاصم َو ْ
اشَ ،وا ْب ُن
اخت ُِل َ
اص ٍمَ ،عن ِزرَ ،عن َعب ِد اللَِّ ،و َخا َل َفهم ا َْلسع ِ
اتَ ،فروياه َعن َع ِ
ُعيينَ َةَ ،عن َع ِ
اص ٍمَ ،ع ْن َأ ِب َو ِائ ٍلَ ،ع ْن َع ْب ِد اللَِّ.
ح َز ُة َّ
ود ُّيَ ،و َ ْ
الز َّي ُ َ َ َ ُ ْ
َُ ْ ُ
َ
ْ ٍّ ْ ْ
ْ
َْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َو َخا َل َف ُه ْم ن َُص ْ ُي ْب ُن َأ ِب ْال ْش َعثَ ،ر َوا ُه َع ْن َعاص ٍمَ ،ع ِن ا ُْل َس َّي ِ
ب ْب ِن َرافعٍَ ،و ُم ْسل ُم ْب ُن ُص َب ْي ٍحَ ،ع ْن َع ْبد اللَِّ ،ورواه األعمشَ ،و ْ
ف َعنْ ُه؛
اختُل َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ال ِ
الس َل ِم ْب ُن َح ْر ٍ
شَ ،ع ْن َش ِق ٍيقَ ،ع ْن َع ْبد اللََِّ ،و َق َال ا ْب ُن ُع َي ْينَ َةَ :ع ِن ْالَ ْع َم ِ
بَ ،ع ِن ْالَ ْع َم ِ
ارثَ ،ع ْن َع ْبد اللَِّ»
شَ ،ع ْن َمالك ْب ِن ْ َ
َف َق َال َع ْبدُ َّ
قلت :املسعودي :عبد الرمحان بن عبد اهلل بن مسعود الكويف :قال ابن حجر :صدوق اختلط قبل موته ،وضابطه أن من سمع منه ببغداد
فبعد االختالط«.التقريب»( /ص ،)464:وقال يف« :هتذيب التهذيب» :)210/6( /وإنام اختلط املسعودي ببغداد ومن سمع منه
بالكوفة والبرصة فسامعه جيد وقال حنبل عن أمحد سامع أيب النرض 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»/
( ،)35/12أنه 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 ممن 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:

َّــاسَ ،في ُقو ُل َ ِ
ِ
ِ
وقولــهَ « :ي ْ
ــى الن ِ
ــأ ِت َع َ
ــن
َّــاس ز ََم ٌ
ُــم َم ْ
ــانَ ،ف َيغْــزُو فئَــا ٌم ()1م َ
ــون :فيك ْ
ــن الن ِ َ
ـم َيـ ْ
ـى النَّـ ِ
ـب َر ُسـ َ
ـأ ِت َعـ َ
ـانَ ،ف َي ْغـزُو
ـاس ز ََمـ ٌ
ـول اللَِّ ؟ َف َي ُقو ُلـ َ
ـمَ ،ف ُي ْف َتـ ُ
احـ َ
َص َ
ـمُ ،ثـ َّ
ـح َُلـ ْ
ـونَ :ن َعـ ْ

ـال :هـ ْ ِ
ِ
ِ
ـاب رسـ ِ
ـن النَّـ ِ
ـون:
ـول اللَِّ ؟ َف َي ُقو ُلـ َ
احـ َ
ـن َص َ
ـم َمـ ْ
ـاسَ ،ف ُي َقـ ُ َ
ف َئــا ٌم مـ َ
ـب َأ ْص َحـ َ َ ُ
ـل في ُكـ ْ
ـال :هـ ْ ِ
ِ
ِ
ـم َيـ ْ
ـن النَّـ ِ
ـى النَّـ ِ
ـأ ِت َعـ َ
ـن
ـاس ز ََمـ ٌ
ـم َمـ ْ
ـاسَ ،ف ُي َقـ ُ َ
ـانَ ،ف َي ْغ ـزُو ف َئــا ٌم مـ َ
ـمَ ،ف ُي ْف َتـ ُ
ـل في ُكـ ْ
ـمُ ،ثـ َّ
ـح َُلـ ْ
َن َعـ ْ
ـاب رسـ ِ
ـم»(.)2
ـول اللَِّ ؟ َف َي ُقو ُلـ َ
َص َ
ـمَ ،ف ُي ْف َتـ ُ
احـ َ
ـن َص َ
ـب َمـ ْ
احـ َ
ـح َُلـ ْ
ـونَ :ن َعـ ْ
ـب َأ ْص َحـ َ َ ُ
فالواجــب عــى كل فــرد مســلم التــأيس بالصحابــة واتبــاع منهجهــم يف تلقــي الوحــي واإليــان

بــه عــى ظاهــره ،يقــول الاللكائــي( « :)3فلــم نجــد يف كتــاب اهلل تعــاىل وســنة رســوله وآثــار صحابتــه
إال احلــث عــى االتبــاع ،وذم التكلــف واالخــراع ،فمــن اقتــر عــى هــذه اآلثــار كان مــن املتبعــن».
وقــد توعــد اهلل -تعــاىل -مــن ينحــرف عــن منهجهــم بقولــه -عــز مــن قائــل :-ﮋ ﭮ ﭯ

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

منهاجــا غــر
قــال أبــو جعفــر الطــري(« :)4يتبــع طري ًقــا غــر طريــق أهــل التصديــق ،ويســلك
ً

منهاجهــم ،وذلــك هــو الكفــر بــاهلل ،ألن الكفــر بــاهلل ورســوله غــر ســبيل املؤمنــن وغــر 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

هــو ا ُمل َو ِّجــه والعقــل يــارس وظيفتــه يف ظــل توجيهــات الوحــي ،وكل مــن أراد جتــاوز الوحــي وأراد
إخضــاع النصــوص لرأيــه فإنــه يكــون بذلــك قــد ســلك ســبيل إبليــس -لعنــه اهلل -ملــا رفــض تنفيــذ
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إسنادها حسن ،وهذا ما نحا إليه ابن القيم يف«:الفروسية املحمدية»( /ص ،)238:قال :ثابت عن ابن مسعود ،وحسنه ابن حجر
يف«:األمايل املطلقة»( /ص ،)65:وقال األلباين يف«:السلسة الضعيفة»«:)17/2( /إسناده حسن» ،واهلل أعلم.
((« (1فئام» :اجلامعة من الناس وغريهم .ينظر«:العني»( /مادة :فأم).
((« (2متفق عليه» :أخرجه البخاري يف( :كتاب:أصحاب النبي/باب:فضائل أصحاب النبي /ح،)3649:
ومسلم يف( :كتاب :فضائل الصحابة  / باب :فضل الصحابة/ح ،)6502:من حديث أيب سعيد اخلدري  ،مرفوعا.
((« (3رشح أصول اعتقاد أهل السنة» /الاللكائي (ت418:هـ).)23/1( /
(( (4ينظر«:جامع البيان» /أليب جعفر الطربي (ت310:هـ).)205/9( /

التعام ُْل مع ا َْلس ِ
ِ
نه ُج َأ ِ
ائ ِل ا ْل ًغ ْيبِ َّية
َم َ
السنَّة َوا ٌمل َت َك ِّل َمة يف ًّ ّ ُ َ َ َ
هل ُّ

ـال بِر ْأ ِيـ ِ
ـه
أمــر اهلل بدعــوى متيــزه عــن آدم -عليــه الســام -يقــول ابــن أيب العــز احلنفــي(َ :)1
«وك ُُّل َمـ ْن َقـ َ َ
ِ
ـه و ِسي ِ ِ
ِ ِ
ِ
ـص بِا َْل ْع ُقـ ِ
ـسَ ،ح ْيـ ُ
ـث
ـول َ -ف َقــدْ َض َ
اهــى إِ ْبليـ َ
ـار َض النَّـ َّ
ـع ُو ُجــود النَّـ ِّ
اســته َ -مـ َ
ـصَ ،أ ْو َعـ َ
َو َذ ْوقـ َ َ َ
ِ
ــر رب ِ
ــال :ﮋﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﮊ [ســورة صَ ،]76:و َق َ
ــل َق َ
ــهَ ،ب ْ
ــال َت َع َ
ــال:
َل ْ ُي َســ ِّل ْم لَ ْم ِ َ ِّ
ﮋﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﮊ[ســورة النســاءَ ،]80:و َقـ َ
ـال َت َعـ َ
ـال :ﮋ ﭮ ﭯ ﭰ

ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼﮊ [ســورة آل عمــرانَ ،]31:و َق َ
ــال َت َع َ
ــال:ﮋﯜ ﯝ ﯞ

ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﮊ[النســاء:

ِ ِ
ِ ِ
ـه ويسـ ِّلموا تَسـ ِ
ـم َل ُي ْؤ ِمنُـ َ
ـل ًيم».
يك ُِّمــوا نَبِ َّيـ ُه َو َي ْر َضـ ْ
ـون َح َّتــى ُ َ
ـوا بِ ُحكْمـ َ ُ َ ُ ْ
ـم ُسـ ْب َحا َن ُه بِنَ ْفســه َأ َّنُـ ْ
َ ،]65أ ْق َسـ َ

ويف هــذا الســياق ينبغــي أن أشــر إىل أن الســنة كان هلــا أثـ ٌـر ظاهـ ٌـر يف تكويــن فهــم املســلمني
ـن يف حتديــد املجــاالت التــي يمكــن للمســلم أن ُي ْع ِمــل
األوائــل لإلســام عقيــدة ورشيعــة ،وتأثــر بـ ِّ ٌ

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

عــن إدراك املســائل الغيبيــة ،وســلطان الوحــي جيعلــه يقنــع أن هنــاك حــدودا ال يســتطيع أن يســر
ـت أن حكــم اهلل
أغوارهــا لعجــزه عــن إدراكهــا ،يقــول اإلمــام الشاطبـــي (« :)2إن الرشيعــة َب َّينَـ ْ

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

ﯪﯫﯬﯭﮊ [اإلرساءَ ، ]15:و َق َ
ــال َت َع َ
ــال :ﮋ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ

ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﮊ[ســورة النســاء.»]59:

ألجــل هــذا كلــه جيــدر باملســلم أن يــدرك أنــه يف مثــل هــذه األمــور ال يســعه إال أن يســلم

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

الوحــي ،قــال تعــاىل:ﮋﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵ ﯶﯷﯸﯹ
ﯺﯻﯼﯽﯾﯿﮊ [ســورة القصــص.]50:

((« (1رشح العقيدة الطحاوية» /البن أيب العز احلنفي (ت792:هـ)( /ص.)176 :
((« (2االعتصام» /لإلمام الشاطبي (ت790:هـ).)526/2(/
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ومــن بــن أبــرز املســائل الغيبيــة التــي تولــت الســنة النبويــة الرشيفــة بياهنــا مســألة« :ذبــح

املــوت» و«عــذاب القــر» ،فكيــف كان منهــج أهــل الســنة وأهــل الــكالم يف التعامــل مــع هذيــن
اخلربيــن؟ وملــاذا اختــار فريــق اإلمــرار بينــا اختــار اآلخــر التأويــل؟

هذا ما سأعمل عىل تفصيـله بإذن اهلل -تعاىل -من خالل املبحثني التاليني:
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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التعام ُْل مع ا َْلس ِ
ِ
نه ُج َأ ِ
ائ ِل ا ْل ًغ ْيبِ َّية
َم َ
السنَّة َوا ٌمل َت َك ِّل َمة يف ًّ ّ ُ َ َ َ
هل ُّ

املبحث األول:

منهج أهل السنة وأهل الكالم يف التعامل مع خرب:
«ذبح املوت»

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

املثبتــة هلــذا اخلــر عــى ظاهرهــا أم أقحمــوا العقــل يف تأويلهــا؟ هــذا مــا ســيفصل فيــه مــن خــال
املطلبــن اآلتيــن:

املطلب األول :منهج أهل السنة يف إثبات خرب« :ذبح املوت»
يعــد ذبــح املــوت مــن األخبــار التــي يســتعان يف فهمهــا بــا ثبــت عــن النبــي ،

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

أنــه يؤتــى بــه يــوم القيامــة عــى هيئــة كبــش أملــح فيذبــح عــى رؤوس األشــهاد.

وقــد اســتدل الســلف الصالــح إلثبــات هــذا اخلــر بقولــه تعــاىل ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﮊ[ســورة مريــم ،]39 :واســتعانوا يف تفســر هــذه اآليــة بحديــث أيب ســعيد اخلــدري
ـادي منَـ ٍ
ـش َأم َلــحَ ،فينَـ ِ
ِ
 عــن النبــي  قــال« :ي ْؤ َتــى بِا َْلـ ِ
ـادَ :يــا َأ ْهـ َ
ـل
ْ
ُ
ـوت ك ََه ْي َئــة َك ْبـ ٍ ْ َ ُ
ُ
َ ِ
ونَ ،ف َي ُق ُ
ــمَ ،ه َ
ــون َه َ
ــولَ :ه ْ
ــم
ــذا؟ َف َي ُقو ُل َ
ــل َت ْع ِر ُف َ
ــر َ
شئِ ُّب َ
ــذا ا َمل ْ
ــو ُتَ ،و ُك ُّل ُه ْ
ــونَ :ن َع ْ
ــون َو َينْ ُظ ُ
اجلنَّــةَ ،ف َي ْ َ
َقــدْ رآهُ ،ثــم ينَـ ِ
ِ
ونَ ،ف َي ُقـ ُ
ـون َهـ َ
وهـ ْ
ـاديَ :يــا َأ ْهـ َ
ـون:
ـذا؟ َف َي ُقو ُلـ َ
ـل َت ْع ِر ُفـ َ
ـون َو َينْ ُظـ ُـر َ
شئِ ُّبـ َ
ـولَ :
َ ُ َّ ُ
ـل النَّــارَ ،ف َي ْ َ
اجلنَّـ ِ
ـل َ
ـم َي ُقـ ُ
ـمَ ،هـ َ
ـو َتَ ،و َيــا َأ ْهـ َ
ـولَ :يــا َأ ْهـ َ
ـة ُخ ُلــو ٌد َفـ َ
ـل
ا َمـ ْ
ـم َقــدْ َرآ ُهَ ،ف ُي ْذ َبـ ُ
ـذا ا َملـ ْ
ـح ُثـ َّ
ـو ُتَ ،و ُك ُّل ُهـ ْ
َن َعـ ْ
النَّـ ِ
ـار ُخ ُلــو ٌد َفـ َ
ـر َأ :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﮊ [ســورة مريــم،]39 :
ا َمـ ْ
ـم َقـ َ
ـو َتُ ،ثـ َّ

ـؤالَ ِء ِف َغ ْف َلـ ٍ
ـة َأ ْهـ ُ
ـون»»(.)1
ـم الَ ُي ْؤ ِمنُـ َ
َو َهـ ُ
ـل الدُّ ْن َيــا َ
«و ُهـ ْ

((« (1متفق عليه» :أخرجه الشيخان؛ البخاري يف( :كتاب :تفسري القرآن /باب :قوله«:وأنذرهم يوم احلرسة» /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 املفرسيــن يف بيــان هــذه اآليــة ،ومــن هــؤالء؛ شــيخ

املفرسيــن أبــو جعفــر الطــري إىل جانــب اســتعانته بأقــوال الصحابــة منهــم؛ حــر األمــة وترمجــان

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

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

أيضــا الفــزع األكــر ،ويأمــل أهــل اجلنــة املــوت ،فــا خيشــونه ،وأمنــوا املــوت ،وهــو الفــزع األكــر،
ً

ألهنــم خيلــدون يف اجلنــة» ثــم تابعــه بقــول ابــن جريــج« :حيــر أهــل النــار حــن يذبــح املــوت

والفريقــان ينظــرون ،فذلــك قولــه :ﮋ ﭔ ﭕ ﭖ ﮊ قــال :ذبــح املــوت» واســتدل ابــن أيب حاتــم

الــرازي( )3لتقريــر هــذا اخلــر الغيبــي بقــول الصحــايب اجلليــل عبــد اهلل بــن مســعود  ،يقــول:
«إِ َذا د َخـ َـل َأهـ ُـل ْ ِ
النَّـ َة َو َأ ْهـ ُـل النَّـ ِ
ـار ،يــأيت املــوت يف صــورة كبــش أملــح حتــى وقــف بــن
ْ
َ
ـار النَّـ َ
النَّــة ْ َ
َ
النَّــة والنــار.»...
َْ

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

منهم :

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

ثــم أتبعــه بقــول رشيــح  ،يقــول« :حــن يذبــح املــوت عــى هيئــة كبــش أملــح عــى األعــراف،
والفريقــان ينظــرون فينــادى :يــا أهــل اجلنــة ،خلــود ال مــوت ،ويــا أهــل النــار ،خلــود ال

مــوت».

-وكذلــك اإلمــام البغــوي( ،)5وبــه احتــج علــاء األصــول مــن أهــل الســنة منهم؛-أبــو ســعيد
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(( (1ينظر«:جامع البيان» /أليب جعفر الطربي (ت310:هـ).)201/18( /
((« (2أملح» :الذي فيه بياض سواد ويكون البياض أكثر .ينظر«:غريب احلديث» /للقاسم بن سالم (ت224:هـ)( /مادة :ملح).
(( (3ينظر«:تفسري القرآن العظيم»/البن أيب حاتم الرازي (ت327:هـ)/2410/7( /رقم.)13136:
(( (4ينظر«:بحر العلوم» /أليب الليث السمرقندي (ت373:هـ).)443/2( /
(( (5ينظر«:معامل التنزيل» /لإلمام البغوي (ت510 :هـ).)232/5( /

التعام ُْل مع ا َْلس ِ
ِ
نه ُج َأ ِ
ائ ِل ا ْل ًغ ْيبِ َّية
َم َ
السنَّة َوا ٌمل َت َك ِّل َمة يف ًّ ّ ُ َ َ َ
هل ُّ

الدارمــي( )1يف نقضــه عــى املريــي اجلهمــي ،واإلمــام ،األثــري ،ا ُملتَّبِــع؛ عبــد الغني ا َمل ْقـ ِ
ـد ِس يف

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

هلــذا أدرجــه كل مــن ابــن قدامــة يف كتابــه« :ملعــة االعتقــاد»( ،)3وابــن العطــار( )4ضمــن قســم
اإليــان بــكل مــا أخــر بــه الرســول ،فهــؤالء مجيعهــم آمنــوا هبــذا اخلــر 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(« :)5أمــض احلديــث كــا روي
بــا كيــف».

ولعــل ذلــك راجــع باألســاس العتقادهــم اجلــازم أن اهلل  قــادر عــى ِّ
كل يشء ،قــادر عــى أن

يقلــب األعــراض أجســام ًا واألجســام أعراضـ ًا ،ال يعجــزه -تبــارك وتعــاىل -يشء ،فــا يقــال :كيــف

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

ـو أفضــل مــن ُلـ ُـزوم َمــا َبــن الدفتــن واإلكثــار
«و َل أرى للبيــب َمــا ُهـ َ
بــن الدفتــن ،يقــول امللطــي(َ :)6
الم َعــة ودع َعنْــك العــوج و ِل وكَيــفَ ،فــا ُأ ِمــر َت بِـ ِ
ـه َوإِ َّنـ َـا
َ ََ
َْ
ْ
َ
الســنة َو ْ َ َ
مــن النّظــر ِف ت َْأ ِويلــه َو ُلـ ُـزوم ّ
خلقــك اهلل لعبادتــه َوأنــزل إِ َل ْيــك نــورا ُمبينًــا َو ْأرســل إِ َل ْيــك َر ُســوال ك َِريـ ًـا َفاتبــع نــوره َو َمــا سـ ّن َلــك
ِ
ـامَ -فـ َـا عــدا َ
السـ َ
الصـ َ
ـو ضــال» ،كــا أن الصحابــة قــد حــذروا مــن
هذ ْيــن َف ُهـ َ
نبيــه َ -ع َل ْيــه َّ
ـاة َو َّ

البــدع والشــك أن اخلــوض يف تأويــل املســائل الغيبيــة تدخــل ضمــن هــذا التحذيــر ،هلــذا خاطــب
امللطــي( )7أهــل األهــواء بالقــولَ « :فهــل سـ ِ
ـمعت َعن ُْهــم إِ َّل التحذيــر َعــن ا ْلبــدع واملحدثــات َونقــل
َ َ
َعن ُْهــم َأن كل حمدثــة بِد َعــة وكل بِد َعــة َض َل َلــة َف َهـ َ
ـذا ُمــدث ووســواس».

(( (1ينظر«:نقض اإلمام أيب سعيد عثامن بن سعيد عىل املرييس اجلهمي /للدارمي (ت280 :هـ)( /ص.)66:
(( (2ينظر«:االقتصاد يف االعتقاد» /لعبد الغني املقديس (ت600:هـ)( /ص.)194:
(( (3ينظر«:ملعة االعتقاد» /البن قدامة املقديس (ت 620:هـ)( /ص.)34:
(( (4ينظر«:االعتقاد اخلالص من الشك واالنتقاد» /لعالء الدين ابن العطار (ت724:هـ)( /ص.)255 254:
(( (5ينظر«:اإلبانة الكربى» /البن بطة (ت387:هـ).)242/7(/
((« (6التنبيه والرد» /للملطي (ت377:هـ)( /ص.)42:
(( (7املصدر نفسه.
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فحديــث« :ذبــح املــوت» يفيــد أن املــوت يــأيت عــى هيــأة كبــش ،ويــزداد اليقــن بذلــك بحديث

آخــر أخرجــه الشــيخان يف« :صحيحيهــا»( ،)1مــن حديــث ابــن عمــر  قــال :قــال رســـول اهلل
ـارِ ،جــيء بِا َْلـ ِ
اجلنَّـ ِ
اجلنَّـ ِ
ـار إِ َل النَّـ ِ
ـل النَّـ ِ
ـة إِ َل َ
ـل َ
ي َعـ َ
ـةَ ،و َأ ْهـ ُ
ـار َأ ْهـ ُ
ـن
ـل َبـ ْ َ
َ ْ
ـوت َح َّتــى ُ ْ
 « : إِ َذا َصـ َ
ـل َ ِ
ـادي منَـ ٍ
ـارُ ،ثــم ي ْذبــحُ ،ثــم ينَـ ِ
َ ِ
ـل النَّـ ِ
ـو َتَ ،و َيــا َأ ْهـ َ
ـادَ :يــا َأ ْهـ َ
ـو َتَ ،ف َيـ ْز َدا ُد
ـار الَ َمـ ْ
اجلنَّــة الَ َمـ ْ
ُ
اجلنَّــة َوالنَّـ ِ َّ ُ َ ُ َّ ُ
ِ
ـل َ ِ
ـل النَّـ ِ
ـار ُح ْز ًنــا إِ َل ُحز ِ ِ
ـمَ ،و َيـ ْز َدا ُد َأ ْهـ ُ
َأ ْهـ ُ
ـم».
اجلنَّــة َف َر ًحــا إِ َل َف َرح ِهـ ْ
ْنـ ْ
وهذيــن احلديثــن اللذيــن فــرا اآليــة الكريمــة مهــا مــن روايــة الشــيخني اللذيــن اتفقــت األمــة

عــى صحــة روايتهــا ،والســلف قبلــوا ببيــان النبــي  ومل يســألوا :كيــف يكــون املــوت

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
التمــذي(« :)2واملذهــب يف هــذا
أهــل الســنة كــا ســلف يف هــذه املســألة وغريهــا ،يقــول أبــو عيســى ِّ

عنــد أهــل العلــم مــن األئمــة مثــل :ســفيان الثــوري ،ومالــك بــن أنــس ،وابــن املبــارك ،وابــن عيينــة،
ووكيــع وغريهــم أهنــم رووا هــذه األشــياء ،ثــم قالــوا :تــروى هــذه األحاديــث ونؤمــن هبــا ،وال

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 اخلــر باآليــة الكريمــة وببيــان النبــي 

هلــا مــع ســلوك منهــج الصحابــة ومــن نحــا منحاهــم مــن التابعــن يف متريــر ذلــك اخلــر عــى ظاهــره،
فكيــف تعامــل أهــل الــكالم مــع هــذا اخلــر ،ومــا ســبب هــذا االختــاف؟ هــذا مــا ســيفصل فيــه

-إن شــاء اهلل تعــاىل -يف املطلــب التــايل.

22

((« (1متفق عليه» :أخرجه البخاري يف( :كتاب  :الرقاق /باب :صفة اجلنة والنار/ح ،)6548 :ومسلم يف«:كتاب :اجلنة وصفة نعيمها
وأهلها /باب :النار يدخلها اجلبارون واجلنة يدخلها الضعفاء/ح.)2850:
((« (2سنن الرتمذي»  /أليب عيسى الرتمذي (ت279:هـ).)691/4( /
(( (3وهو ما ذكره ابن خزيمة فيام نقله عنه ابن تيمية يف«:الفتاوى الكربى».)561/6( /

التعام ُْل مع ا َْلس ِ
ِ
نه ُج َأ ِ
ائ ِل ا ْل ًغ ْيبِ َّية
َم َ
السنَّة َوا ٌمل َت َك ِّل َمة يف ًّ ّ ُ َ َ َ
هل ُّ

املطلب الثاين :منهج أهل الكالم يف تأويل هذا اخلرب ورد أهل السنة عليهم.
مل يسلم املتكلمة ببيان النبي  هلذه اآلية الكريمة حيث تعللوا بشبهتني:
األوىل :أن ظاهر اخلرب خيالف مدركات العقل ومن ثم وجب تأويله.
الثانيــة :أن هــذا اخلــر هــو مــن أحاديــث اآلحــاد الــذي حيكمــه الظــن ال القطــع ،ومــن

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

فبالنســبة للشــبهة األوىل :ادعــوا أنــه يســتحيل أن ينقلــب العــرض جوهــرا ،وبنــاء عــى هــذه

الذريعــة ســوغوا ألنفســهم أن يؤلــوا اخلــر الصحيــح الرصيــح ،ومــن بــن هــؤالء:

 اإلمــام املــازري( )1يقــول« :املــوت عــرض مــن األعــراض عندنــا يضــا ّد احليــاة  ...ال يصــحأن يكــون املــوت كبشــا وال ِجس ـ ًا مــن األجســام وإنــا املــراد هبــذا التَّشــبيه والتَمثِيــل ،وقــد خيلــق

ـم ُيذ َبــح وجيعــل هــذا مثــاال ألن املــوت ال يطــرأ عــى أهــل اآلخــرة».
البــاري ســبحانه هــذا اجلســم ثـ َّ
 -وبنــاء عــى نفــس القاعــدة يف التأويــل استشــكل عــى أيب العبــاس القرطبــي صاحــب:

«املفهــم»( ،)2أن ينقلــب العــرض جوهــرا ،يقــول« :ظاهــر هــذا احلديــث مســتحيل ،وذلــك أن العقــاء
اتفقــوا عــى :أن املــوت :إمــا عــرض خمصــوص ،وإمــا نفــي احليــاة ،ومل يذهــب أحــد إىل أنــه مــن قبيــل
اجلواهــر» ،وذكــر أن النــاس أولــوا هــذا اخلــر مــن وجهــن؛ األول :أن اهلل خلــق صــورة كبــش خلــق

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

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

«والوجــه املعنــي :األول ،واهلل أعلــم» وإىل ذلــك نحــا القرطبــي يف« :تذكرتــه»( ،)3وألجــل تدعيــم
((« (1ا ُمل ْعلم بفوائد مسلم»/أليب عبد اهلل املازري (ت536 :هـ) .)358/3( /
(( (2ينظر« :املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم» /أليب العباس القرطبي (ت656:هـ).)191 190/7( /
((« (3التذكرة بأحوال املوتى وأمور اآلخرة» /لشمس الدين القرطبي (ت671:هـ)( /ص.)927 :
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هــذا الطــرح أضــاف الفخــر الــرازي(« :)1أن املــوت عــرض فــا جيــوز أن يصــر جســا حيوانيــا بــل
املــراد أنــه ال مــوت البتــة بعــد ذلــك».

وبنــاء عــى هــذه املقدمــة نفــى اإلجيــي( )2هــذه القــراءة ليقــول« :وذبــح املــوت َبــدَ ٌل مــن اليــوم

ف للحــرة».
أو َظـ ْـر ٌ

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

بغــرهِ ،
نسـ ُ
ـان جوهــر ،واللــون ال يقــوم بذاتــه فهــو عــرض ،وهكــذا احليــاة واملــوت.
فاإل َ

أمــا الشــبهة الثانيــة :فهــي أهنــم تعللــوا بــرد اخلــر عــى ظاهــره ألنــه خــر آحــاد( )3وليــس

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( :)4حيــث اعتــر خــر اآلحــاد ال يفيــد العلــم ،متعلــا بأنــه لــو قبــل عــى

ســبيل القطــع الســتوى مــع خــر 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 َم ـ ْن ســمعه

كــا يســتوي يف العلــم بمخــر خــر التواتــر ،فلــا كنــا نجــد أنفســنا غــر عاملــن بصحــة خمــره ،دل

عــى أنــه ال يقطــع عــى معينــه ،وأنــه بخــاف التَّواتــر ،وصــار خــر الواحــد ،بمنزلــة َّ
الشــاهد الــذي
قــد أمرنــا ب َق ُبــول شــهادته وإن كنــا ال نقطــع عــى صدقــه» ،وإىل ذلــك نحــا أبــو املعــايل اجلوينــي(،)5
وأبــو العبــاس القرطبــي(.)6
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((« (1مفاتيح الغيب»/فخر الدين الرازي (ت606:هـ).)541/21( /
(( (2ينظر«:جامع البيان يف تفسري القرآن» /حممد اإلجيي الشافعي (ت905:هـ).)480/2( /
((« (3خرب اآلحاد» :هو الذي مل يبلغ درجة التواتر.
(( (4ينظر« :اإلشارة يف أصول الفقه» /أليب الوليد الباجي (ت474:هـ)( /ص.)27 26:
((« (5التلخيص يف أصول الفقه» /أليب املعايل اجلويني (ت478:هـ).)34/2 /
((« (6املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم» /أليب العباس القرطبي (ت656:هـ).)125/2( /

التعام ُْل مع ا َْلس ِ
ِ
نه ُج َأ ِ
ائ ِل ا ْل ًغ ْيبِ َّية
َم َ
السنَّة َوا ٌمل َت َك ِّل َمة يف ًّ ّ ُ َ َ َ
هل ُّ

 -وبنــاء عــى هــذا املنهــج جــوز أبــو بكــر ابــن العــريب( )1املعافــري -الفقيــه املالكــي -تأويــل

خــر اآلحــاد إذا خالــف مقتــى العقــل ،يقــول« :ملــا ســمع النــاس هــذا احلديــث ،مــن ذهــاب

الصــدر األول ،قالــت طائفــة :ال نقبلــه ،فإنــه خــر واحــد ،وأيضــا فــإن جــاء بــا يناقــض العقــل ،فــإن
املــوت عــرض ،والعــرض ال ينقلــب جســا ،وال يعقــل فيــه ذبحــا ،وملــا اســتحال ذلــك عقــا ،وجــب

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

كتابــه« :املحصــول»( )2عــى مــن ســاوى بــن خــر اآلحــاد واملتواتــر واعتــر أن ذلــك ناتــج إمــا عــن
ـذا إِ َّنــا صــاروا إِ َليـ ِ
ـه بشــبهتني دخلتــا َع َل ْي ِهــم
ْ
جهلهــم بالعلــم أو جهلهــم بخــر الواحــد ،يقــولَ :
«و َهـ َ َ َ ُ
ِ
ـر ِ
ـر
إِ َّمــا جلهلهــم بِا ْلعلـ ِم َوإِ َّمــا جلهلهــم بِ َخـ َ
ورة نعلــم ا ْمتنَــاع ُح ُصــول ا ْلعلــم بِ َخـ َ
ـر ا ْل َواحــد َفإ َّنــا بِالـ َّ ُ َ
ـذب والســهو َع َليـ ِ
احــد وجــواز تطــرق ا ْل َكـ ِ
ا ْلو ِ
ـه».
ْ
َ َ َ
َ
ولتأكيــد ذلــك احتــج القرطبــي( )3بقولــه -تعــاىل ﮋﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔ

ﮕﮖﮗﮘﮊ [ســورة يونــس ،]36:يقــول(« :)4ويف هــذه اآليــة دليــل عــى أنــه ال يكتفــى بالظــن يف

العقائــد».

هذا الغيض من فيض ما قرره األصوليون يف الباب.
وقد رد علامء السنة عىل هاتني الشبهتني:
فبالنســبة للشــبهة األوىل :وهــي استشــكاهلم أن يــأيت املــوت عــى هيئــة كبــش يــوم القيامــة،

بدعــوى أن املــوت عــرض واألعــراض ال تنقلــب أجســا ًما ،يمكــن القــول أن دعواهــم هــذه مــردودة
وحجتهــم يف ذلــك واهيــة ألن الــذي خلــق األعــراض واجلواهــر قــادر عــى أن حيوهلــا مــن جنــس

(( (1ينظر« :العواصم من القواصم» /أليب بكر ابن العريب (ت543:هـ)( /ص.)236:
(( (2ينظر« :املحصول» /أليب بكر ابن العريب (ت543:هـ)( /ص.)117:
(( (3ينظر« :اجلامع ألحكام القرآن» /لشمس الدين القرطبي (ت671:هـ).)332/16( /
((« (4اجلامع ألحكام القرآن» /لشمس الدين القرطبي (ت671:هـ).)343/8( /

25

آلخــر ،يقــول شــيخ اإلســـام ابــن تيميــة(« : )1مــا ذكرمتــوه خطــأ يف املعقــول واملنقــول؛ إذ

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،

نــارا ،والــراب مــاء ،واملــاء ترا ًبــا ،وكــا يقلــب املنــي علقــة ،والعلقــة مضغــة ،واملضغــة
واهلــواء ً

عظا ًمــا ...فهــو ســبحانه خيلــق مــن األعــراض أجســا ًما كــا ورد بذلــك النصــوص يف مواضــع كقـــوله
-عليــه الســام« :-اقــرؤوا القــرآن ،اقــرؤوا البقــرة وآل عمــران فإهنــا يأتيــان يــوم القيامــة كأهنــا

ان
«إن َل ُسـ ْب َح َ
غاممتــان أو غيايتــان( )2أو فرقــان( )3مــن طــر صــواف حياجــان عــن صاحبهــا»( ،)4وقــالَّ :

اهلل واحلمــد هلل وال إلــه إال اهلل واهلل أكــر دو ًّيــا عنــد العــرش تذكــر صاحبهــا»( ،)5وقــال« :كلمتــان

خفيفتــان عــى اللســان ،ثقيلتــان يف امليــزان ،حبيبتــان إىل الرمحــن ،ســبحان اهلل وبحمــده ســبحان اهلل
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((« (1املسائل واألجوبة»  /البن تيمية (ت728 :هـ).)130 129/1( /
((« (2غيايتان» :من الغياية :كل يشء أظل اإلنسان فوق رأسه مثل السحابة .ينظر« :غريب احلديث» /لالبن سالم(/مادة :غيي).
((« (3فرقان» :أي قطعتان .ينظر« :النهاية يف غريب احلديث واألثر» /البن األثري (ت606:هـ)( /مادةَ :ف ِر َق).
(( (4أخرجه مسلم يف( :كتاب :صالة املسافرين وقرصها /باب :فضل قراءة القرآن ،وسورة البقرة /ح ،)1884:من حديث أيب ُأمامة
الباهيل .
((« (5صحيح» :أخرجه ابن املبارك يف« :الزهد» /قباب :ذكر رمحة اهلل تبارك وتعاىل وجل وعال/ح ،)932:من طريق أيب عمر بن َح َي َو ْيه،
عن حييى ،عن احلسني ،عن عبد اهلل ،عن سعيد اجلُ َر ْيري قال :بلغنا عن كعب األحبار.
قلت :أبو عمر اخلزاز ابن حيويه :وثقه اخلطيب يف«:تارخيه» ،)205/4( /وحييى ابن صاعد وصفة اخلطيب بأنه أحد حفاظ
احلديث«.تاريخ بغداد» ،)341/16( /واحلسني بن احلسن ،أبو عبد اهلل املروزي :صدوق«.التقريب»( /ص ،)184:وعبد اهلل بن
جل َر ْي ِري :من الثقات ،اختلط قبل موته بثالث سنني«.التقريب»/
املبارك من الثقات األثبات«.التقريب»( /ص ،)423:وسعيد بن إياس ا ُ
(ص ،)285:وعلق األلباين عىل 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:و ،)35037وأمحد يف«:مسنده»( /أول مسند الكوفيني/
حديث النعامن بن بشري/ح 18362:و ،)18388وابن ماجة يف«:سننه»( /باب :فضل التسبيح/ح ،)3809:والبزار يف«:البحر
الزخار»( /مسند النعامن بن بشري/ح ،)3236:من طرق عن موسى بن مسلم احلزامي ،عن عون بن عبد اهلل ،عن أبيه أو عن أخيه ،عن
ون اللََّ ِمن تَسبِ ِ
ِ
يح ِه و َت ِْم ِ
يد ِه َو َت ْكبِ ِري ِه َو َ ْتلِيلِ ِه
ين َي ْذك ُُر َ
َ
النعامن بن بشري ،قال -واللفظ البن أيب شبية  :قال رسول اهلل «:ا َّلذ َ
ْ ْ
ش َُلن د ِوي كَدَ ِوي النَّح ِل ،ي َذكِّر َن بِص ِ
احبِ ِه َّن»...
ِّ ْ ُ ْ َ
َي َت َعا َط ْف َن َح ْو َل ا ْل َع ْر ِ َّ َ ٌّ
قال البوصريي يف«:مصباح الزجاجة» :)132/4( /إسناده صحيح ،رجاله ثقات ،وأخو عون اسمه عبيد اهلل بن عتبة.
قلت :موسى بن مسلم احلزامي ،أبو عيسى الكويف ،قال ابن معني :ال بأس به«.هتذيب الكامل» ،)153/29( /ومعناه  -عند ابن
معني أنه ثقة«.معرفة أنواع علوم احلديث» (مقدمة ابن صالح)»( /ص ،)244:وعون بن عبد اهلل بن عتبة بن مسعود الكويف :من
الثقات«.التقريب»( /ص ،)601:وأبوه أيضا وثقه العجيل ومجاعة«.التقريب»( /ص ،)410:وإذا كان رواه عن أخيه :عبيد اهلل فهو
أيضا :ثقة«.التقريب»( /ص ،)509:وقد نحا الشيخ األلباين إىل تصحيحه يف«:سلسلة األحاديث الصحيحة» ،)1077/7( /فأثر
كعب له شاهد من حديث النعامن ابن برش كام تبني ،ومن تم فاخلرب حسن ،واهلل أعلم.

التعام ُْل مع ا َْلس ِ
ِ
نه ُج َأ ِ
ائ ِل ا ْل ًغ ْيبِ َّية
َم َ
السنَّة َوا ٌمل َت َك ِّل َمة يف ًّ ّ ُ َ َ َ
هل ُّ

العظيــم»( ،)1وقــد قــال تعــاىل :ﮋﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﮊ [ســورة فاطــر.»]10:
والســلف الصالــح مل يثــروا مثــل هــذه الشــبهات ومل يبحثــوا يف الكيــف ليقينهــم بــأن ذلــك

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

وبحديثــي أيب ســعيد اخلــدري وابــن عمــر  يف تفســرها ،واعتــر أن تأويــل الكبــش بملــك

املــوت اســتدراك فاســد وتأويــل باطــل يقــول« :وال حاجــة إىل تكلــف مــن قــال :إن الذبــح مللــك

املــوت ،فهــذا كلــه مــن االســتدراك الفاســد عــى اهلل ورســوله والتأويــل الباطــل الــذي ال يوجبــه

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

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

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

كالم مــن ال جيــوز عليــه اخلطــأ والغلــط والتناقــض وضــد البيــان واإلرشــاد هــذا مــع كــال علمــه
وكــال قدرتــه عــى أعــى أنــواع البيــان وكــال نصحــه وهــداه وإحســانه وقصــده اإلفهــام والبيــان

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( )4بــأن ينحــو منحامهــا؛ بــل أغنــى هــذه القــراءة بأدلــة أخــرى،

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

تعــاىل :ﮋﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﮊ [ســورة امللــك ،]2:والعــدم ال يوصــف بكونــه خملوقــا ،ويف
((« (1متفق 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 .
(( (2ينظر«:حادي األرواح إىل بالد األفراح» /البن القيم (ت751:هـ)( /ص.)402 401:
(( (3ينظر«:الصواعق املرسلة» /البن القيم (ت751:هـ).)400 399/2( /
(( (4ينظر«:رشح العقيدة الطحاوية» /البن أيب العز احلنفي (ت792:هـ)(/ص.)79:
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النَّـ ِ
ت يــوم ا ْل ِقيامـ ِ
احلديــث :أنــه «ي ْؤ َتــى بِا َْلـ ِ
ـة َوالنَّـ ِ
ـن َْ
ـور ِة َك ْبـ ٍ
ـة َعـ َ
ـار»،
ـح َبـ ْ َ
ـحَ ،ف ُي ْذ َبـ ُ
ـش َأ ْم َلـ َ
ْ
ـى ُصـ َ
ـو َ ْ َ َ َ
ُ
ـأ ِت ص ِ
وهــو وإن كان عرضــا فــاهلل  -تعــاىل  -يقلبــه عينــا ،كــا ورد يف العمــل الصالــحَ :
اح َب ـ ُه
«أ َّن ـ ُه َيـ ْ َ
«أ َّن ـ ُه َيـ ْ
ـور ٍة»( ،)1وورد يف القــرآنَ :
ال َسـ ِ
ـاب َْ
ـنَ ،وا ْل َع َمـ ُ
ـح َعـ َ
ـور ِة َّ
ـأ ِت
ـل ا ْل َقبِيـ ُ
الشـ ِّ
ـى َأ ْق َبــحِ ُصــــ َ
ِف ُصـ َ
الشـ ِ
ـاح ِ
َعـ َ
ـاب َّ
ـور ِة َّ
ـو ِن» احلديــث( ،)2أي قــراءة القـــــــــارئ ،وورد يف األعــال :أهنــا
ب ال َّلـ ْ
الشـ ِّ
ـى ُصـ َ

توضــع يف امليــزان( ،)3واألعيــان هــي التــي تقبــل الــوزن دون األعـــراض .وورد يف ســورة البقــرة وآل
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((« (1صحيح» :أخرجه ابن املبارك يف«:الزهد والرقائق»( /باب :فضل ذكر اهلل عز وجل/ح ،)1219:وأبو داود الطياليس يف«:مسنده»/
(الرباء بن عازب/ح ،)789:وابن أيب شيبة يف«:مصنفه»( /يف نفس املؤمن وكيف خترج ونفس الكافر/ح ،)12059:وأمحد
يف«:مسنده»( /أول مسند الكوفيني/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 اإليامن بالسؤال يف القرب/ح ،)1064:والبيهقي يف«:إثبات عذاب
القرب»( :باب :الدليل عىل 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.
قلت :األعمش :سليامن بن مهران مىض ترمجته وهو ثقة مدلس ،واملنهال بن عمرو األسدي :صدوق ربام وهم«.التقريب»/
(ص ،)778:وزاذان أبو عمر الكندي :صدوق يرسل ،وفيه شيعية«.التقريب»( /ص ،)257:وهو حيدث عن الصحايب اجلليل :الرباء
ِ
ب ِاءَ ،وك ََذلِ َك
ورَ .ر َوا ُه َ َ
جا َع ٌةَ ،ع ِن ا ْل َ َ
بن عازي ،قال ابن مندة يف«:اإليامن»( /ح ،)1064:عقب إيراده للحديثَ «:ه َذا إِ ْسنَا ٌد ُمتَّص ٌل َم ْش ُه ٌ
شَ ،و َع ِن ا ْلِن َْه ِ
ال ْب ِن َع ْم ٍروَ ،وا ْلِن َْه ُال َأ ْخ َر َج َعنْ ُه ا ْل ُب َخ ِ
َر َوا ُه ِعدَّ ةٌَ ،ع ْن ْالَ ْع َم ِ
ار ُّي َما َت َف َّر َد بِ ِهَ ،و َزا َذ ُ
ان َأ ْخ َر َج َعنْ ُه ُم ْس ِل ٌمَ ،و ُه َو َثابِ ٌت َع َل َر ْس ِم
يث َعن جابِ ٍر ،و َأ ِب هريرةَ ،و َأ ِب س ِع ٍ
الم َع ِة .ور ِوي ه َذا ْ ِ
يدَ ،و َأن ِ
َس ْب ِن َمالِ ٍكَ ،و َع ِائ َش َة  ،» هلذا نحا ابن القيم يف«:إعالم
َُ َ َ
الَد ُ ْ َ
َ ُ ََْ َ َ
ََْ
املوقعني» ،)308/2( /إىل القول :وهذا حديث صحيح ،وهذا ما خلص إليه األلباين يف تعليقه عىل«:املشكاة» ،)512/1( /و«أحكام
اجلنائز»( /ص ،)159:و«صحيح سنن أيب داود».)166/3( /
((« (2إسناده 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:
ْت ِعنْدَ رس ِ
ول اللَِّ َ ف َس ِم ْع ُت ُه
من طرق ،عن بشري بن مهاجر ،عن عبد اهلل بن بريدة ،عن أبيهَ ،ق َال واللفظ البن أيب شيبة ُ :كن ُ
َ ُ
ِ ِ ِ
ِ
الش ِ
اح ِ
َي ُق ُ
َالر ُج ِل َّ
ب »...
ول «:إِ َّن ا ْل ُق ْر َ
آن َي ْل َقى َصاح َب ُه َي ْو َم ا ْلق َي َامة ح َ
ب ُه ك َّ
ني َين َْش ُّق َعنْ ُه َق ْ ُ
ِ
قال البوصريي يف«:مصباح الزجاجة» :)126/4( /هذا إسناد رجاله ثقات ،وهو ما نحا إليه ابن حجر يف«:املطالب العالية»/
( ،)324/14واأللباين 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 احلامين ،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 احلامين ،وهو ضعيف ،لكن األلباين
عارضه من وجهني :األول :قوله :ابن عبد العزيز ،وإنام هو ابن عبد احلميد كام يف كتب الرجال ،ولعله سبق قلم من املؤلف ،أو خطأ
من الناسخ .واآلخر :أن الطرباين قد رصح بأن احلامين قد تابعه يزيد بن هارون ،وهو ثقة من رجال الشيخني ،فإعالل احلديث باحلامين
خطأ واضح ،والصواب تضعيفه برشيك ،وهو ابن عبد اهلل القايض ،وهو ضعيف لسوء حفظه .لكن احلديث حسن أو صحيح ،ألن له
شاهدا من حديث بريدة بن احلصيب مرفوعا بتاممه«.السلسلة الصحيحة».)793/6( /
(( (3ورد يف هذا الباب أحاديث تنص عىل أن األعامل 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»/
(امللحق املستدرك من مسند األنصار/ح 27517:وح ،)27532:وأبو داود يف«:سننه»( /أول كتاب :األدب /باب :يف حسن

التعام ُْل مع ا َْلس ِ
ِ
نه ُج َأ ِ
ائ ِل ا ْل ًغ ْيبِ َّية
َم َ
السنَّة َوا ٌمل َت َك ِّل َمة يف ًّ ّ ُ َ َ َ
هل ُّ

ُوضــع ِف ا ْلِيـ َـز ِ
ان» ،واألعيــان هــي التــي تقبــل الــوزن دون األعــراض.»...
عمــران(َ « :)1أ َّنَــا ت َ ُ
أمــا عــن الشــبهة الثانيــة :وهــي أن خــر الواحــد يفيــد الظــن وال يوجــب العلــم ،فيجــاب

عنهــا ،أن أهــل الســنة بــدءا مــن الصحابــة إىل مــن ســار عــى درهبــم مــن التابعــن مل يفرقــوا بــن
حديــث اآلحــاد وحديــث التواتــر فرشطهــم األســاس هــو ثبــوت صحتــه ،وهــذا هــو املشــهور عنهــم

ولعــل أبــرز هــؤالء؛ ال َع َلــم األصــويل :اإلمــام الشــافعي( )2يقــول« :إذا صــح احلديــث فهــو مذهبــي،
وإذا صــح احلديــث فارضبــوا بقــويل احلائــط» ،وكذلــك ابــن حــزم حــن بســط هــذه املســألة يف كتابــه:
«اإلحــكام»( ،)3إذ عــد أن املعيــار يف قبــول الرويــة أو ردهــا هــو مــدى ثبوهتــا ،فــإذا ثبــت صحــة اخلــر

ترتــب عليــه العلــم والعمــل ســواء يف العقائــد أو األحــكام ،يقــول« :إن كل خــر رواه الثقــة عــن الثقــة
مســندا إىل رســول اهلل  يف الديانــة فإنــه حــق قـــــــد قالــه -عليــه الســام -كــا هــو وأنــه

يوجــب العلــم ونقطــع بصحتــه».

فالســلف الصالــح مل يلتفتــوا إىل مثــل هــذه التقســيامت البدعيــة ،فــا ثبتــت صحتــه ترتــب
ِ
عليــه العلــم والعمــل ،يقــول شــيخ اإلســام ابــن تيميــة(ُ « :)4ثـ ِ
ـم ٌة َإل :اتفــاق
ـم هــذه األحاديــث ُمنْ َقسـ َ
َّ
اخللق/ح ،)4799:وابن أيب عاصم يف«:السنة»( /باب :ذكر امليزان/ح ،)783:والاللكائي يف«:رشح أصول اعتقاد أهل السنة»/
(سياق ما روي يف أن اإليامن بأن احلسنات/ح ،)2207:من طرق عن شعبة ،عن القاسم بن أيب بزة ،عن عطاء الكَيخاراين ،عن أم
الدرداء ،عن أيب الدرداء ،عـن النبي  ، قال«:ما ِمن ٍ
ِ
امليزان ِمن ُح ِ
سن ُ
يشء ُ
اخل ُل ِق»
أثقل يف
ْ
قلت :شعبة بن احلجاج :أمري املؤمنني يف احلدث«.التقريب»( /ص ،)339:والقاسم بن أيب بزة من الثقات«.التقريب»( /ص،)627:
وعطاء بن نافع ال َك ْي َخ َار ِان :من الثقات«.التقريب»( /ص ،)539:وأم الدرداءُ :ه َج ْي َمة 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
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ب َع ْن َأ ْه ِل ا َْل ْع ِر َف ِة بِ ْالَ ْخ َب ِ
ْ
ار لِ َك ْث َر ِ َتا َو ِص َّحتِ َها َو ُش ْه َر ِ َتاَ ،و ِه َي
يوضع يف
احَ ،ل ت َْذ َه ُ
امليزان«:الَ ْخ َب ُار ا َّلتي ِف ذك ِْر ا ْل َيزان َأ ْخ َب ٌار كَث َري ٌة ص َح ٌ
ِ
ِ
ار ا َّلتي ت ِ
ِم َن ْالَ ْخ َب ِ
ب ا ْلع ْل َم َع َل َما َذك َْرنَا» ،فإسناده صحيح وهذا ما نحا إليه أيضا األلباين يف«:السلسلة الصحيحة»،)535/2( /
ُوج ُ
و«صحيح سنن أيب داود».)179/3( /
(( (1أخرج مسلم يف( :كتاب :صالة املسلمني وقرصها /باب :فضل قراءة القرآن ،وسورة البقرة/حَ ،)1886 :ع ْن ُج َب ِْي ْب ِن ُن َف ٍْيَ ،ق َال:
س ِمع ُت النَّواس بن سمع َ ِ
ِِ ِ
ِ ِ
ولُ «:ي ْؤتَى بِا ْل ُق ْر ِ
بَ ،ي ُق ُ
ولَ :س ِم ْع ُت النَّبِ َّي َ ،ي ُق ُ
ون بِ ِه
ين كَانُوا َي ْع َم ُل َ
ان ا ْلك َل ِ َّ
َّ َ ْ َ َ ْ َ
َ ْ
آن َي ْو َم ا ْلق َي َامة َو َأ ْهله ا َّلذ َ
ِ
ِ
ُ
ْ
َ
ان»
ور ُة ال َبق َرةَ ،وآل ع ْم َر َ
َت ْقدُ ُم ُه ُس َ
((« (2رشح مسند الشافعي» /أليب القاسم الرافعي القزويني (ت623:هـ).)19/1( /
(( (3ينظر« :اإلحكام يف أصول األحكام» /البن حزم (ت456:هـ).)123/1( /
((« (4رفع املالم عن األئمة األعالم» /البن تيمية (ت728:هـ)( /ص.)45:
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العلــاء عــى العلــم والعمــل باألحاديــث القطعيــة ،بِـ َـأ ْن ي ُكـ َ ِ
السـن َِد َوا َْل ْتـ ِ
ـو َمــا َت َي َّقنَّــا
ـن َو ُهـ َ
َ
ـي َّ
ـون َق ْطعـ َّ
ـول اللَِّ َ قا َلـه و َتي َّقنَّــا َأ َّنـه َأراد بِـ ِ
َأ َّن َر ُســـــ َ
ـه تِ ْلـ َ
ـورةَ» وحديــث ذبــح املــوت قــد ورد
ـك ُّ
ُ َ َ
ُ َ َ
الصـ َ

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

 ،يقــول ابــن تيميــة( ..« :)1فــإن مجيــع أهــل العلــم باحلديــث جيزمــون بصحــة مجهــور
ـع هلــم يف معرفــة احلديــث»...
أحاديــث الكتابــن وســائر النــاس َت َبـ ٌ

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

مــن أتــى بعــده ،ولكــون احلديثــن املســتدل هبــا يف هــذه املســألة الغيبيــة مــن روايــة الشــيخني،
والســلف مل يفرقــوا فيهــا بــن اآلحــاد واملتواتــر؛ فالضابــط عندهــم يف القبــول أو الــرد هــو مــدى

نســبة هــذا اخلــر إىل املعصــوم.

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

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

«وال تفــر» ،أنــه ال يفهــم هلــا معنــى ،بــل يقصــدون عــدم تفســرها بخــاف ظاهرهــا الــذي تــدل
عليه .

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

أهــل الــكالم يف متريــر اخلــر عــى ظاهــره أم عمــدوا إىل التعطيــل؟ هــذا مــا ســيتبني يف املبحــث التــايل.
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((« (1جمموع الفتاوى» /البن تيمية (ت728:هـ).)17 16/18( /

التعام ُْل مع ا َْلس ِ
ِ
نه ُج َأ ِ
ائ ِل ا ْل ًغ ْيبِ َّية
َم َ
السنَّة َوا ٌمل َت َك ِّل َمة يف ًّ ّ ُ َ َ َ
هل ُّ

املبحث الثاين:

منهج أهل السنة وأهل الكالم يف التعامل مع خرب:
«عذاب القرب»

بــأي منهــج أقــر الســلف الصالــح هــذا العــذاب ،وملــاذا أنكــر املعطلــة هــذا اخلــر؟ 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»
اعتمــد أهــل الســنة يف تقريــر هــذه املســألة عــى مــا أخــر بــه -ســبحانه وتعــاىل -يف كتابــه

العزيــز ،ومــا بينتــه الســنة الصحيحــة ،وســأكتفي بإيــراد دليلــن يف البــاب:

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

آيــة مثبتــة لعــذاب القــر ،وقــد اســتعان أهــل الســنة يف بياهنــا باحلديــث الــذي رواه الشــيخان( ،)1عــن
ـر َض ع َليـ ِ
َعبـ ِ
ـد اللَِّ ْبـ ِ
ـات ُعـ ِ
ـن ُع َمـ َـر  أن النبــي َ قـ َ
ـه َم ْق َعــدُ ُه
ـم إِ َذا َمـ َ
ْ
َ ْ
ـال« :إِ َّن َأ َحدَ ُكـ ْ
ــل الن ِ ِ
َّــة ،وإِ ْن ك َ ِ
ــل َ ِ
ــل َ ِ ِ
ــي ،إِ ْن ك َ ِ
ِ
ِ
ــن َأ ْه ِ
ــن َأ ْه ِ
ــن َأ ْه ِ
ــن َأ ْه ِ
ــل
َّــار َفم ْ
َان م ْ
اجلن َ
اجلنَّــة َفم ْ
َان م ْ
بِا ْل َغــدَ اة َوال َع ِّ
القيامـ ِ
ِ
النَّـ ِ
ـارَ ،ف ُي َقـ ُ
ـالَ :هـ َ
ـذا َم ْق َعــدُ َك َح َّتــى َي ْب َع َثـ َ
ـة»
ـك اللَُّ َيـ ْ
ـو َم َ َ
ومن أبرز من اعتمد هذا احلديث لتفسري اآلية الكريمة:
-أبــو بكــر بــن جماهــد( ،)2يقــول« :أمجــع أهــل الســنة أن عــذاب القــر حــق ،وأن النــاس ُيفتنــون

ـت اهلل مــن أحــب تثبيتــه منهــم».
يف قبورهــم بعــد أن حييــوا فيهــا و ُيســألوا فيهــا ،و ُي َث ِّبـ ُ

((« (1متفق عليه» :أخرجه الشيخان؛ البخاري يف( :كتاب :اجلنائز /باب :امليت يعرض عليه مقعده بالغداة والعيش/ح ،)1379:ومسلم
يف( :كتاب :صفة اجلنة وصفة نعيمها وأهلها/باب :عرض مقعد امليت من اجلنة أو النار عليه/ح.)7245:
(( (2ينظر«:رشح صحيح البخاري» /البن بطال (ت449:هـ).)358/3( /
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-وأبــو جعفــر الطــري( )1يقــول« :يقــول تعــاىل ذكــره مب ِّينــا عــن ســوء العــذاب الــذي حـ ّـل

ـار ُي ْع َر ُضـ َ
ـون
هبــؤالء األشــقياء مــن قــوم فرعــون ذلــك الــذي حــاق هبــم مــن ســوء عــذاب اهلل (النَّـ ُ

َع َل ْي َهــا) إهنــم ملــا هلكــوا وغرقهــم اهلل ،جعلــت أرواحهــم يف أجــواف طــر ســود ،فهــي تعــرض عــى
النــار ّ
كل يــوم مرتــن ( ُغــدُ ًّوا َو َع ِش ـ ًّيا) إىل أن تقــوم الســاعة».
-وأضــاف أبــو إســحاق الزجــاج( )2اللغــوي احلصيــف نكتــة فريــدة لتأكيــد هــذا املعنــى إذ ذكــر

أن لفظــة« :ادخلــوا» تقــرأ« :عــى معنــى األمــر هلــم بالدخــول ،كأ َّنــه ويــوم تقــوم الســاعة يقــول:
ادخلــوا يــا آل فرعــون أشــد العــذاب».

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

وابــــن مســعود  ، وقتــادة وجماهــد ،يف حــن احتــج ابــن أيب زمنني( )4يف بيــان اآلية بحديــــث
ابــن عمــــر  الســالف الذكــر دونــا تأويــل أو تعطيل.

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

مــن هلــك بأخــذه آيــة وتركــه أخــرى ،وأخــذه حديثـ ًا وتركــه آخــر ،وأخــذه آيــة وتركــه حديثـ ًا يبينها،
وأخــذه حديثـ ًا وتركــه آيــة ،وهــذا خطــأ ال حيــل ،وإنــا الفــرض عــى املســلمني 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 القــر ،هلــذا قــال
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(( (1ينظر«:جامع البيان» /أليب جعفر الطربي (ت310:هـ) ،)395/21( /و«اعتقاد أئمة احلديث» /أليب بكر اجلرجاين (ت371 :هـ)/
(ص.)70 69:و«اإلبانة عن أصول الديانة» /أليب احلسن األشعري (ت324 :هـ)( /ص.)250 249:
(( (2ينظر«:معاين القرآن وإعرابه» /أليب إسحاق الزجاج (ت311:هـ).)376/4( /
(( (3ينظر«:بحر العلوم» /أليب الليث السمرقندي (ت373 :هـ) ،)208/3( /و«معامل التنزيل يف تفسري القرآن» /لإلمام البغوي (ت:
510هـ)..)151 150/7( /
(( (4ينظر«:أصول السنة» /البن أيب زمنني (ت399:هـ)( /ص.)135 134 :
(( (5ينظر«:رسائل ابن حزم» /البن حزم (ت456:هـ).)219/3( /
(( (6قلت :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؟

التعام ُْل مع ا َْلس ِ
ِ
نه ُج َأ ِ
ائ ِل ا ْل ًغ ْيبِ َّية
َم َ
السنَّة َوا ٌمل َت َك ِّل َمة يف ًّ ّ ُ َ َ َ
هل ُّ

ـتدل بِـ ِ
ِ
اسـ َّ
ـه العلـ َـاء عىل َعـ َ
ـذاب الــرزخ».
شــيخ اإلســام ابــن تيميــة(َ :)1
«و َهــذه ْال َيــة أحــد َمــا ْ
والدليل الثاين :قوله تعاىل :ﮋﭿﮀﮁﮂﮃ ﮄﮅﮊ [سورة التوبة،]101:

قــال أبــو حنيفــة(« : )2مــن َق َ
ــال َل أعــرف َع َ
ال ْه ِميــة اهلالكــة
ــر َف ُه َ
ــو مــن ْ َ
ــذاب ا ْل َق ْ
()3
ـال :ﮋﭿﮀﮊ َ ،ي ْعنِــي َعـ َ
ِلَ َّنـ ُه أنكــر َق ْولــه َت َعـ َ
ـر» ،هلــذا أوردهــا اإلمــام البخــاري
ـذاب ا ْل َقـ ْ

يف بــاب« :مــا جــاء يف عــذاب القــر» ،وهــو مــا فهمــه منهــا مجهــور املفرسيــن منهــم؛ أبــو جعفــر
الطــري( )4وابــن أيب زمنــن( )5حيــث اعتــرا أن هــذه اآليــة مــن األدلــة املثبتــة لعــذاب القــر.

وإذا كان أهــل الســنة قــد توافقــوا عــى أن عــذاب القــر ونعيمــه حــق ،وأن املؤمــن والكافــر

واملنافــق كلهــم يســألون يف قبورهــم ،فــإن بعــض املتكلمــة أولــوا بيــان النبــي  هلــذه

اآليــة ومل يســلموا بــأن الطريــق األوحــد ملعرفــة حقيقتهــا هــو كتــاب اهلل وســنة نبيــه ،

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

شــبهاهتم؟

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

((« (1دقائق التفسري» البن تيمية (ت728:هـ).)255/2( /
((« (2الفقه األكرب» /أليب حنيفة النعامن (ت150:هـ)( /ص.)137:
((« (3صحيح البخاري» /أليب عبد اهلل البخاري (ت256:هـ).)97/2( /
((« (4جامع البيان» /أليب جعفر الطربي (ت310:هـ).)441/14( /
(( (5ينظر«:أصول السنة» /البن أيب زمنني (ت399:هـ)( /ص.)154:
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املطلــب الثــاين :منهــج أهــل الــكالم يف تعطيــل هــذا اخلــر ورد أهــل الســنة عــى

شــبهاهتم.

ذكــر أبــو احلســن األشــعري يف« :إبانتــه»( )1أن املعتزلــة مجيعهــم أنكــر هــذه املســألة ،لكــن

احلقيقــة أن اإلنــكار شــمل بعضهــم ممــن نقلــت كتــب الرتاجــم واألصــول أســاءهم منهــم؛

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

وقــال :أليس يقــول :ﮋﮱﯓﯔﯕ ﯖﯗﯘﮊ [ســورة الدخــان.»]56 :

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

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

وبرش املرييس( :)6هلذا نقض عليه أبو سعيد الدارمي( )7مقالته وفند مزاعمه.-وأبو بكر األصم( :)8حيث روى ابن بطال( ،)9عن أيب عثامن ابن احلداد( )10أنه كان ينكر عذاب القرب.
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(( (1ينظر«:اإلبانة عن أصول الديانة» /أليب احلسن األشعري (ت324:هـ)( /ص.)247:
((« (2التنبيه والرد» /للملطي (ت377:هـ)( /ص.)124:
((« (3جهم بن صفوان» :أبو حمرز الراسبي السمرقندي ،الضال املبتدع ،رأس اجلهمية ،كان ينكر الصفات ،ويقول بخلق القرآن ،وقد كانت
هنايته عىل يد سلم بن أحوز؛ إلنكاره أن اهلل كلم موسى .ينظر ترمجته«:سري أعالم النبالء».)27/6( /
(( (4ينظر«:رشح األصول اخلمسة» /للقايض عبد اجلبار (ت415 :هـ)( /ص.)730:
((» (5رضار بن عمرو» :شيخ الرضارية ،له مقاالت خبيثة ،منها؛ إنكاره عذاب القرب ،له تصانيف كثرية تؤذن بذكائه ،لكن مل ينفعه ذلك.
ينظر ترمجته«:الفصل» /البن حزم ،)56 55/4( /و«سري أعالم النبالء».)546 544/10(/
((« (6برش املرييس» :هو أبو عبد الرمحن برش بن غياث املرييس ،رأس الطائفة املريسية املرجئة ،وصفه العجيل بأنه كان دميم املنظر ،وسخ
الثياب ،وافر الشعر ،أشبه يشء باليهود .تويف سنة ثامنية عرش ومائتني218( :هـ) .ينظر ترمجته«:تاريخ بغداد» /للخطيب (ت463:هـ/
( ،)404/2و«سري أعالم النبالء» /للذهبي (ت748:هـ).)199/10( /
(( (7ينظر«:نقض أيب سعيد عثامن بن سعيد عىل املرييس اجلهمي» /للدارمي (ت280:هـ)( /ص.)24:
((« (8أبو بكر األصم» :هو عبد الرمحن بن كيسان ،من طبقة أيب اهلذيل العالف أو أقدم منه ،من مقاالته«:كل من جحد رسالته فهو
مرشك »..ومن أبرز تالمذته إبراهيم بن إسامعيل ابن ُع َل َّية ،من كتبه«:خلق القرآن» ،وكتاب«:احلجة والرسل» ،مات سنة إحدى ومائتني
(201هـ) .ينظر ترمجته« :تاريخ دمشق» /البن عساكر (ت571:هـ) ،)359/53( /و«سري أعالم النبالء».)123/8( /
(( (9ينظر«:رشح صحيح البخاري» /البن بطال (ت449:هـ).)358/3(/
قوي احلجة يف علوم الدين واللغة ،وكان كثري
(« (1(1أبو عثامن بن احلداد» :هو سعيد بن حممد الغساين ،من أهل القريوان ،كان مناظراّ ،
الرد عىل أهل البدع واملخالفني للسنة ،وقد اشتهر بجدله لبعض علامء الدولة الفاطمية (العبيدية) يف بدء قيامها ،من مؤلفاته«:توضيح
املشكل يف القرآن» ،تويف سنة اثنني وثالث مائة (ت302:هـ) .ينظر ترمجته«:األعالم» /للزركيل (ت1396:هـ).)100/3( /

التعام ُْل مع ا َْلس ِ
ِ
نه ُج َأ ِ
ائ ِل ا ْل ًغ ْيبِ َّية
َم َ
السنَّة َوا ٌمل َت َك ِّل َمة يف ًّ ّ ُ َ َ َ
هل ُّ

وزاد شمس الدين القرطبي( )1حييى بن كامل(.)2فليــس كل املعتزلــة أنكــروا عــذاب القــر ،هلــذا اســتنكر التفتــازاين( )3عــى مــن اهتمهــم أهنــم
ِ
ينفــون خــر «عــذاب القــر» ،ونــدد أن ينْسـ ِ
ـب إىل املعتزلــة
ض ٌار إىل املعتزلــة يقــول« :وإنــا نُسـ َ
ُ َ َ
ـب َ
وهــم بــراء منــه ملخالطــة رضار إياهــم وتبعــه قــوم مــن الســفهاء املعانديــن للحــق».

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

القــر ،يعضــده أن مــن املعتزلــة القدريــة

()4

مــن أقــر عــذاب القــر منهــم؛ أبــو القاســم الكعبــي

()5

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

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

طريقــة إثباتــه ،-ومــن هــؤالء املعتزلــة؛

(( (1ينظر«:التذكرة» /لشمس الدين القرطبي (ت681 :هـ)( /ص.)380 379:
((« (2حييى بن كامل» :كان من أصحاب املرييس ،ثم انتقل إىل مذهب اإلباضية ،من أقواله أن اهلل كلف العباد ما ال يقدرون عليه ،تويف يف
حدود أربعني ومائتني 240 ( :هـ) .ينظر ترمجته«:مقاالت اإلسالميني» /أليب احلسن األشعري.)99/1( /
((« (3رشح املقاصد يف علم الكالم» /سعد الدين التفتازاين (ت793:هـ).)113/5( /
(( (4ينظر«:التذكرة» /لشمس الدين القرطبي (ت681:هـ)( /ص.)379:
((« (5أبو 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 عرشة وثالث مائة (ت329:هـ) .ينظر ترمجته«:السري».)255/15( /
((« (6أبو عيل اجلبائي» :هو حممد بن عبد الوهاب ،أخذ عن :يعقوب الشحام ،وأخذ عنه ابنه أبو هاشم ،تويف سنة ثالث وثالث مائة
(ت303:هـ) .ينظر ترمجته«:سري أعالم النبالء».)183/14( /
((« (7ابنه أبو هاشم» :هو عبد السالم بن حممد بن عبد الوهاب اجلبائي ،من مؤلفاته :كتاب«:اجلامع الكبري» ،وكتاب«:العرض» ،تويف
ببغداد سنة إحدى وعرشين وثالث مائة (ت321:هـ) .ينظر ترمجته«:سري أعالم النبالء».)183/14( /
((« (8القايض عبد اجلبار» :هو ابن أمحد بن عبد اجلبار اهلمذاين ،شيخ املعتزلة ،سمع من عيل القطان ،وعبد الرمحان بن اجلالب وغريمها،
وحدث عنه :أبو القاسم التنوي ،وغريه ،وتصانيفه كثرية لعل أبرزها«:رشح األصول اخلمسة» ،مات سنة مخس عرشة واربع مائة
(ت415:هـ) .ينظر ترمجته«:سري اعالم النبالء».)244/17( /
((« (9صالح 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 جالس ًا 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 بِ ُق َّبة» أخذ عن النظام املعتزيل ،وخالف املعتزلة أيضا يف مسألة التولد ،من آثاره«:كتاب
اإلنصاف يف اإلمامة» ..ينظر ترمجته«:مقاالت اإلسالميني» ،)181/1( /و( 285/2و ،)300 299و«الفهرست»( /ص،)219:
و«طبقات املعتزلة»( /ص.)73:

35

 -القــايض عبــد اجلبــار( :)1حيــث ذهــب إىل أن عــذاب القــر يشــمل كل املكلفــن ،يقــول:

«والداللــة التــي تعــم ،قولــه تعــاىل :ﮋ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ

ﮎﮊ [ســورة غافــر ،] 11:وال تكــون اإلماتــة واإلحيــاء إال ويف إحــدى املرتــن إمــا التعذيــب يف القــر

أو التبشــر عــى مــا نقولــه» ،لكنــه خالــف أهــل الســنة حــن اعتــر أن اآليــة ،)46( :مــن ســورة
غافــر ختــص آل فرعــون ،-يقــول(« :)2ووجــه داللتــه عــى عــذاب القــر ظاهــر غــر أنــه خيتــص بــآل

فرعــون وال يعــم مجيــع املكلفــن» وخالفــه الزخمــري( )3حيــث اســتدل هبــا عــى إثبــات عــذاب القــر
جلميــع املكلفــن دونــا اســتثناء ،يقــول« :ويســتدل هبــذه اآليــة عــى إثبــات عــذاب القــر».

-كــا أثبــت عــذاب القــر صالــح القبــة وهــو مــن املعتزلــة القدريــة ،يقــول« :عــذاب القــر

جائــز وجيــري عــى املؤمنــن مــن غــر رد األرواح إىل أجســادها ،وقــال :إن امليــت جيــوز أن حيــس
ويــأمل ،وهــو خــاف الــرورة»(.)4

ومل يكن إنكار هؤالء عار من الدليل ،فقد احتجوا بشبه عدة ،سأعمل عىل ذكر أبرزها:
الشبهة األوىل :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 :-ﮋﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﮊ [سـورة فاطر،]٢٢ :

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 اإلماتتني إنام هي خـلق اهلل -تعاىل -اخللـق
من نطفة هي موات ،ومن ثم فال عذاب قبل يوم القيامة.
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(( (1ينظر«:رشح األصول اخلمسة» /للقايض عبد اجلبار (ت415 :هـ)( /ص.)731 -730:
(( (2املصدر نفسه( :ص.)730:
(( (3ينظر«:الكشاف» /للزخمرشي (ت538 :هـ).)170/4( /
((« (4رشح العقيدة الكربى» /أليب عبد اهلل السنويس (ت895 :هـ)( /ص.)442:

التعام ُْل مع ا َْلس ِ
ِ
نه ُج َأ ِ
ائ ِل ا ْل ًغ ْيبِ َّية
َم َ
السنَّة َوا ٌمل َت َك ِّل َمة يف ًّ ّ ُ َ َ َ
هل ُّ

والشــبهة الرابعــة :وجــود تعــارض بــن روايــة أمحــد حلديــث  التــي تضمنــت إنــكار

الرســول  بدايــة لعــذاب القــر ثــم تقريــره إيــاه يف آخــر الروايــة ،وبــن روايــة البخــاري
املقــررة هلــذا العــذاب.

أمــا الشــبهة اخلامســة واألخــرة :إنكارهــم أن يشــمل عــذاب القــر الــروح واجلســد،

بدعــوى أن املصلــوب ال يظهــر عليــه يشء ،وقــد بســط القــايض عبــد اجلبــار( )1بعــض األمثلــة التــي

تعــرض شــبهتهم هاتــه ،مــن ذلــك؛ أن التعذيــب يقتــي أن يكــون ظاهــرا عــى جســد امليــت ،واحلــال
أن النبــاش( )2ال جيــد ذلــك ،كــا أن املصلــوب وامليــت الــذي مل يدفــن بعــد ،املفــروض أن ُيســمع أنينــه

وأن يشــاهدَ اضطرا َبـ ُه كل واحــد ،واملعلــوم أن اضطــراب امل َعا َقــب ال ُيـ َـرى ،وال يســمع لــه أنــن البتــة،
فكيــف يكــون معذبــا؟!

وقد توىل أهل السنة الرد عىل هذه الشبهات بمقتىض الوحيني.
فبالنســبة للشــبهة األوىل :فهــي مــردودة عليهــم؛ ألن ســياق اآليــة يفنــد مزاعمهــم ،فهــي

ختاطــب أهــل اجلنــة بأهنــم لــن يذوقــوا موتــا يف اجلنــة غــر التــي ذاقوهــا يف الدنيــا ،وهــو مذهــب
مجهــور املفرسيــن ،لعــل أبرزهــم:

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

ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﮊ[ســورة الدخــان ،]56 :فــإن ّ
(إل) يف هــذا املوضــع أيضــا بمعنــى (ســوى)،
ومثلــه:ﮋﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮊ

[ســورة النســاء ،]22 :يريــد ســوى مــا ســلف يف اجلاهليــة قبــل النهــي ،وإنــا اســتثنى املوتــة األوىل وهــي
الســعداء حــن يموتــون يصــرون بــا شــاء اهلل مــن لطفــه وقدرتــه ،إىل أســباب مــن
يف الدنيــا ،ألن ّ

(( (1ينظر «:رشح األصول اخلمسة» /للقايض عبد اجلبار (ت415:هـ)( /ص.)733:
((« (2النباش» :هو الذي يستخرج األكفان خفية .ينظر«:غريب احلديث» /للقاسم بن سالم (ت224:هـ)(/مادة :خفا).
(( (3ينظر«:تأويل مشكل القرآن» /أليب حممد ابن قتيبة (ت276:هـ)( /ص.)54:
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أســباب اجلنــة ،ويتفاضلــون أيضــا يف تلــك األســباب عــى قــدر منازهلــم عنــد اهلل :فمنهــم مــن يل ّقــى

والرحيــان ،ومنهــم مــن يفتــح لــه بــاب إىل اجلنــة ،ومنهــم الشــهداء أرواحهــم يف حواصــل
بالـ ّـروح ّ

طــر خــر تعلــق يف اجلنــة ،أي تــأكل.» ...

-وهــو مــا فرسهــا بــه أبــو جعفــر الطــري 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».

-ومل حيــد أبــو إســحاق الزجــاج وأبــو الليــث الســمرقندي( ،)2وابــن أيب زمنني()3ومكــي

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

النســاء ،ووافقهــم علــاء األصــول منهــم؛ أبــو احلســن األشــعري مــن خــال« :رســالته إىل أهــل

الثغــر»( )6يقــول« :وأهنــم ال يذوقــون أمل املــوت كــا قــال تعــاىل :ﮋﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ

ﯘﮊ [ســورة الدخــان»]56 :

أمــا الشــبهة الثانية فهــي احتجاجهــم بقولــه -عــز وجــل :-ﮋ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﮊ [ســورة

فاطــر ،]٢٢ :فقــد رد عليهــا ثلــة مــن العلــاء منهــم؛

ِ
ال َهـ َ
ابــن قتيبــة يف« :تأويــل خمتلــف احلديــث»( )7يقــولَ « :ي ْعنِــيَ :أ َّنـ َـا َء ،ا َّل ِذي ـ َن
ـك َل ت ُْســم ُع ْ ُ
ِ
ِ
ـذا كَثِـ ِ
ـم َم ْو َتــى ِف ا ْل ُق ُبـ ِ
ِ
ـورَ ،و ِم ْثـ ُـل َهـ َ
ـم َم َثـ ً
ـا للجهالء
ك ََأ َّنُـ ْ
ض َ ُبـ ْ
ٌ
ـر ف ا ْل ُقـ ْـرآنَ ،و َل ْ ُيــر ْد بِا َْل ْو َتــى ،ا َّلذيـ َن َ َ
ـك ِعنْــدَ ُه َأ ْح َيــا ٌءَ ،كـ َـا َقـ َ
ـم َع َل ْينَــا ُأو َل ِئـ َ
ـال اللَُّ َعـ َّـز َو َجـ َّـل».
َشــهداء َبــدْ ٍرَ ،ف ُي ْح َتـ َّ
ـج ِبِـ ْ
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(( (1ينظر«:جامع البيان» /أليب جعفر الطربي (ت310:هـ)...)53/22( /
(( (2ينظر« :بحر العلوم» /أليب الليث السمرقندي (ت373:هـ).)274/3( /
((« (3تفسري القرآن العزيز» /البن أيب زمنني (ت399:هـ).)208/4( /
((« (4اهلداية إىل بلوغ النهاية» /ملكي القييس (ت437:هـ).)6760/10( /
((« (5معامل التنزيل» /لإلمام البغوي (ت510:هـ).)237/7( /
((« (6رسالة إىل أهل الثغر» /أليب احلسن األشعري (ت324:هـ)( /ص.)160:
(( (7ينظر«:تأويل خمتلف احلديث» /البن قتيبة (ت276:هـ)( /ص.)229:

التعام ُْل مع ا َْلس ِ
ِ
نه ُج َأ ِ
ائ ِل ا ْل ًغ ْيبِ َّية
َم َ
السنَّة َوا ٌمل َت َك ِّل َمة يف ًّ ّ ُ َ َ َ
هل ُّ

فمقصــود اآليــة إذن؛ هــو تشــبيه الكفــار وعنادهــم يف االســتجابة للحــق بمنزلــة أهــل القبــور

الذيــن لــن تنفعهــم هــذه االســتجابة بعــد مــا صــاروا إىل دار اجلــزاء ،قــال أبــو جعفــر الطــري(:)1

«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( )2هــذه اآليــة يف ســياق
مــا روي عــن النبــي  يف أن املوتــى يف قبورهــم ال يعلمــون ممــا عليــه األحيــاء إال إذا رد اهلل
عليهــم األرواح.

-واســتعان ابــن عبــد الــر( )3بــا فرسهــا بــه شــيخ املفرسيــن أبــو جعفــر الطــري ،لكنــه أردف

باإلشــارة إىل أنــه يف مثــل هــذه القضايــا يلزمنــا أن نمــرر مــا أخــر بــه املصطفــى  عــى

ظاهــره ،ألنــه هــو األعلــم بمــراد اهلل -تعــاىل ،-يقــول« :يمكــن أن يكــون معنــاه مــا ال نُدر ُكــه نحــن،
ـا عــى إبانــة مــن اهلل -عــز وجــل ،فـ ّ
ـؤ َت ِمــن نــوع هــذا العلــم ّإل قليـ ً
ـح عــن رســول
ومل ُنـ ْ
ـإن مــا صـ ّ
اهلل  ال تــرب لــه األمثــال ،وال يدخــل عليــه املقاييــس ،فــا ي ِ
ؤمــن عبــدٌ َ ِ
حرجــا
ُ
يــد ً

يف نفســه مــن قضــاء رســول اهلل  ، فهــو العــامل بمــراد اهلل -عــز وجــل ،-وبــه َع ِل ْمنــا مــا
َع ِل ْمنــا ،وإ ّنــا ُب ِعــث إىل ُأ ّمتِــه وهــي ال تعلــم شــي ًئا؛ جــزاه اهلل عنهــا بأفضــل مــا جــزى نَبِ ًّيــا عــن أ ّمتــه».
أمــا اإلمــام البغــوي( )4فقــد اســتدل باآليــة ،)81( :مــن ســورة النمــل ،يقــولَ « :أراد بِـ ِـه ا ْلك َّفار
َ َ

ـم َعــن ْ
الــدى َل تقــدر َأ ْنــت عــى هدايتهــم كــا قــال -جــل ذكــره :-ﮋ ﭵ ﭶ ﭷ
ا َّلذيــن هــم ُصـ ٌّ

ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮊ [ســورة النمــل.»]81:

وبخصــوص الشــبهة الثالثــة :فقــد احتجــوا بــأن معنــى اآليــة ﮋ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
(( (1ينظر«:جامع البيان» /البن جرير الطربي (ت310:هـ).)459/20( /
(( (2ينظر«:رشح أصول اعتقاد أهل السنة» /للاللكائي (ت418:هـ).)1229/6( /
(( (3ينظر«:األجوبة عن املسائل املستغربة من كتاب البخاري» /البن عبد الرب النمري (ت463:هـ)( /ص.)195 194:
(( (4ينظر«:رشح السنة» /لإلمام البغوي (ت516:هـ).)385 384/13( /

39

ـق مــن نطفــة هــي
ـق اخلَ ْلـ َ
ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮊ [ســورة غافــر ] 11:يفيــد أن اهلل َخ َلـ َ

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

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

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

وقد جتند العلامء لبيان مراد اهلل -تعاىل -من هذه اآلية ،نذكر من بني هؤالء:
 -أبــو جعفــر الطربي()2حيــث اســتعان يف تفســرها بقــول قتــادة« :كانــوا أمواتــا يف أصــاب

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

-وأبطــل ابــن خزيمــة( )3شــبهتهم مبينــا أن اهلل قــد ذكــر يف مواطــن أخــرى أعــدادا تفــوق

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

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 تــرح أن اهلل -تعــاىل -قــد
أحيــى هــذا العبــد مرتــن ،إذ قــد أحيــاه املــرة الثانيــة بعــد مكثــه ميتــا مائــة ســنة ،وســيحييه يــوم
القيامــة فيبعثــه وقــال  :ﮋ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

ﮪﮊ [ســورة البقــرة ... ]243 :فهــذه اجلامعــة قــد أحياهــم اهلل مرتــن ،قبــل البعــث ،وســيبعثهم اهلل

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

ثــاث مــرات».

-ومــا ذكــره أبــو جعفــر الطــري مــن قــول قتــادة هــو أصــا مــا فرسهــا بــه ابــن مســعود

40

((« (1رشح األصول اخلمسة» /للقايض عبد اجلبار (ت415:هـ)( /ص.)731:
(( (2ينظر«:جامع البيان» /أليب جعفر الطربي (ت310:هـ) ،)360/21( /و«الروح» /البن القيم (ت751:هـ)( /ص.)35:
(( (3ينظر«:التوحيد» /البن خزيمة (ت311:هـ).)880- 879/2( /

التعام ُْل مع ا َْلس ِ
ِ
نه ُج َأ ِ
ائ ِل ا ْل ًغ ْيبِ َّية
َم َ
السنَّة َوا ٌمل َت َك ِّل َمة يف ًّ ّ ُ َ َ َ
هل ُّ

 ،فيــا نقلــه عنــه ابــن أيب حاتــم يف« :تفســره»(.)1
واجتهــد أبــو احلســن امللطــي يف دحــض الشــبهة األوىل والثالثــة معــا ،وعــرى عــن جهــلأصحاهبــا بمعانيهــا ،يقــول(« :)2أمــا َق ْولــه :ﮋﮄﮅﮆﮇﮊ[ســورة غافــرَ ،] 11:ي ْعنِــي ُكنَّــا نطفــا
ـك النُّ ْط َفــة َفجعلــت فِينَــا أرواحــا َفهـ ِ
مي َتــة َليســت فِ َيهــا َأ ْر َواح فخلقتنــا مــن تِ ْلـ َ
ـذ ِه مو َتــة وحيــاة َي ْعنِــي
َ
اليــاة ال َّثانِيــة ِحــن أماهتــم ِف الدُّ ْنيــا ِعنْــد آجاهلــم ثــم حيييهــم يــوم ا ْل ِقيامــة َفهـ ِ
ـذ ِه مو َتــة
َ َ َ
َ ْ
َ
َ
باملوتــة واحليــاة ْ َ َ
َّ
ِ
ِ
ـورة ا ْل َب َقـ َـرة َح ْيـ ُ
ـث َي ُقــول ل ْلك َّفــار وهــم َأح َيــاء ِف الدنيــا ﮋ ﯝ
وحيــاة ُأ ْخـ َـرى ت َْصديــق َذلــك ِف ُسـ َ

ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣﮊ[ســورة البقــرةَ ،]28:ي ُقــول ُكنْ ُتــم نطفــا مي َتــة َليســت فِ َيهــا َأ ْر َواح
ِ
ِ
ـم ِف ْال ِخـ َـرة فهاتــان
ـم ُ ْ
ي ِيي ُكـ ْ
ـم يميتكــم عنْــد آجالكــم ِف الدُّ ْن َيــا ثـ َّ
فخلقكــم َوجعــل في ُكــم أرواحــا ثـ َّ
موتتــان وحياتــان َف َهـ َ
ـذا تفســرمها».

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

عــى مجيــع النــاس ،أمــا الثانيــة فهــي اإلحيــاء يف القــر ألجــل الســؤال والتعذيــب ملــن اســتحقه،
يقــول« :أرادوا بإحــدى اإلماتتــن؛ املــوت املعــروف ،وباإلماتــة الثانيــة املــوت بعــد اإلحيــاء يف القــر

للســؤال والتعذيــب .وبإحــدى اإلحيائــن؛ اإلحيــاء يف القــر للســؤال والتعذيــب ،وباإلحيــاء الثــاين
اإلحيــاء يــوم القيامــة».

ويف الشــبهة الرابعــة :احتجــوا بوجــود تعــارض بــن روايــة أمحــد وروايــة البخــاري حلديــث

عائـــشة ؛ ففــي روايــة أمحــد( )4أن رســول اهلل  اســتنكر عــى اليهوديــة هــذا اخلــر

((« (1تفسري ابن أيب حاتم» /البن أيب حاتم الرازي (ت327:هـ).)3265/10( /
((« (2التنبيه والرد» /أليب احلسني امللطي (ت377:هـ)( /ص.)69:
(( (3ينظر«:املنهاج يف شعب اإليامن» /للحسني احلليمي (ت403:هـ) ،)490/1( /وهبا احتج البيهقي (ت458:هـ) يف كتابه«:إثبات
عذاب القرب»( /ص.)50:
((« (4صحيح 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 النرض 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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ـلَ -أ ْكـ َ
ـى اللَِّ َ -عـ َّز َو َجـ َّ
ـم َعـ َ
ـذ ُب،
ملــا ســألته عائشــة  عــن ذلــك قائــا« :ك ََذ َبـ ْ
ـت َ ُيــــو ُدَ ،و ُهـ ْ
ون يــو ِم ا ْل ِقيام ِ
َل َع َ
ــة» لكنــه يف هنايــة الروايــة أقرهــا عــى ذلــك تقــول أم املؤمنــن؛ عائشــة
اب ُد َ َ ْ
ــذ َ
َ َ
ــف الن ََّه ِ
َــث َب ْعــدَ َذ َ
ــاء اللَُّ َأ ْن َي ْمك َ
ــم َمك َ
ــو ٍم نِ ْص َ
ــار ُم ْشــت َِم ًل
ــر َج َذ َ
ات َي ْ
ُــثَ ،فخَ َ
ُ « :ث َّ
اك َمــا َش َ
«أيــا النَّــاسَ ،أ َظ َّل ْت ُكـ ِ
ممــر ًة عينَــاه ،وهــو ينَـ ِ
ِ
ِ ِ َ
ـن ك َِق َطـ ِع ال َّل ْيـ ِ
ـادي بِ َأ ْعـ َ
ـل ا ُْل ْظلِـمِ،
ـم ا ْلف َتـ ُ
ُ
ُ
بِ َث ْوبِــهُ َ ُ َ ُ ْ َ َّ َ ْ ُ ،
ـى َص ْوتــهَ ُّ :
ِ
ِ
ح ْك ُتـ ِ
ـون مــا َأع َلــم ب َكي ُتــم كَثِــرا و َض ِ
ـن
ـاسْ ،اسـتَع ُيذوا بِــاللَِّ مـ ْ
ـم َقليـ ًـاَ ،أ ُّ َيــا النَّـ ُ
ً َ
ـاسَ ،لـ ْ
َأ ُّ َيــا النَّـ ُ
ْ
ـو َت ْع َل ُمـ َ َ ْ ُ َ ْ ْ
اب ا ْل َقـ ْ ِ
اب ا ْل َقـ ْ ِ
ـذ ِ
ـرَ ،ف ـإِ َّن َعـ َ
َعـ َ
ـق».
ـر َحـ ٌّ
ـذ َ

«أ َّن ي ِ
أمــا روايــة البخــاري( )1ففــي إقــرار هبــذا العــذاب ،فقــد حكــتَ :
ـت َع َل ْي َهــا،
ود َّي ـ ًة َد َخ َلـ ْ
َُ
ِ ِ
ــرَ ،ف َس َ
اب ال َق ْ ِ
اب ال َق ْ ِ
ــذ ِ
ت َعائِ َشــ ُة َر ُس َ
َــر ْت َع َ
ــن َع َ
ــول اللَِّ
ــرَ ،ف َقا َل ْ
ــأ َل ْ
ــذ َ
ــت َلــاَ :أ َعــا َذك اللَُّ م ْ
َف َذك َ
ــر» َقا َل ْ ِ
اب ال َق ْ ِ
اب ال َق ْ ِ
ــذ ِ
ــرَ ،ف َق َ
ــن َع َ
ــمَ ،ع َ
ــت
ــا َر َأ ْي ُ
َ ع ْ
ــذ ُ
ــالَ « :ن َع ْ
ــت َعائ َشــ ُة َ :ف َ
ِ
اب ال َق ْ ِ
اب ال َق ْ ِ
ــذ ِ
َر ُس َ
ــن َع َ
ــر زَا َد ُغنْــدَ ٌرَ « :ع َ
ــول اللَِّ َ ب ْعــدُ َص َّ
ــى َصــ َ
ــر
ــو َذ م ْ
ا ًة إِ َّل َت َع َّ
ــذ ُ
ـق».
َحـ ٌّ

وقــد يبــدو أن ثمــة تعــارض بــن الروايتــن ،فــاألوىل نفــى فيهــا رســول اهلل  عــذاب
القــر يف بدايــة الروايــة ،لكــن عائشــة  يف هنايــة اخلــر ذكــرت أن النبــي  تعــوذ مــن
عــذاب القــر ،وأمــر النــاس بالتعــوذ منــه ،وقــد رد ابــن حجــر( )2هــذا التعــارض بــأن الــذي« :أنكــره
النبــي  إنــا هــو وقــوع عــذاب القــر عــى املوحديــن ثــم أعلـــــم  أن ذلــك
قــد يقــع عــى مــن يشــاء اهلل منهــم فجــزم بــه وحــذر منــه وبالــغ يف االســتعاذة منــه تعليام ألمتــه وإرشــادا،
فانتفــى التعــارض بحمــد اهلل تعــاىل وفيــه داللــة عــى أن عــذاب القــر ليــس بخــاص هبــذه األمــة».
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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 ،كام 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.
(((1أخرجه البخاري خمترصا يف«:صحيحه»( /كتاب :اجلنائز/باب :ما جاء يف عذاب القرب/ح.)1372 :
(((2ينظر«:فتح الباري» /البن حجر العقالين (ت852:هـ).)236/3( /

التعام ُْل مع ا َْلس ِ
ِ
نه ُج َأ ِ
ائ ِل ا ْل ًغ ْيبِ َّية
َم َ
السنَّة َوا ٌمل َت َك ِّل َمة يف ًّ ّ ُ َ َ َ
هل ُّ

ومــن ثــم اســتنتج أن كال الروايتــن ثابتــة عــن عائشــة  ،يقــول(« :)1وكال احلديثــن عــن

عائشــة ،وحاصلــه أنــه مل يكــن أوحــي إليــه أن املؤمنــن يفتنــون يف القبــور فقــال :إنــا يفتــن هيــود،
ِ
ـم بــأن ذلــك يقــع لغــر اليهــود اســتعاذ منــه
فجــرى عــى مــا كان عنــده مــن علــم ذلــك ،ثــم َملـ َّا َعلـ َ
وعلمــه وأمــر بإيقاعــه يف الصــاة ليكــون أنجــح يف اإلجابــة واهلل اعلــم».

أمــا الشــبهة اخلامســة :فهــي إنكارهــم أن يشــمل العــذاب الــروح واجلســد؛ إذ رغــم أن

باقــي املعتزلــة أثبتــوا عــذاب القــر إال أهنــم أنكــروا أن يكــون شــامال الــروح واجلســد ،حيــث ذكــر

الفخــر الــرازي أن الكعبــي طعــن يف حديــث جابــر  عندمــا لقــي رســول اهلل  بعــد
ِ
ـول اللَِّ ْاست ُْشـ ِ
ـتَ :يــا َر ُسـ َ
ـال َأ َر َ
استشــهاد أبيــه فقــال لــهَ « :يــا َجابِـ ُـر َمـ ِ
ـهدَ َأ ِب َو َتـ َـر َك
ـرا؟ ُق ْلـ ُ
اك ُمنْ َكـ ً
ـاك ،إِ َّن اللََّ َل ي َك ِّلــم َأحــدً ا ِمــن َخ ْل ِقـ ِ
ـر َك بِــا َل ِقــي اللَُّ بِـ ِ
ع َليـ ِ
ـالَ ،ف َقـ َ َ ُ
ـه َد ْينًــا َو ِع َيـ ً
ـه َقـ ُّ
ـه َأ َبـ َ
ـط
ْ
ْ َ
ُْ
َ
َ ْ
َ
ـال « :أ َل أ َبـ ِّ ُ
ِ
إِ َّل ِمــن ور ِ
ِ
اء ِح َجـ ٍ
احــا(َ ،)2و َقـ َ
ـابَ ،وإِ َّن اللََّ َأ ْح َيــا َأ َبـ َ
ْت
ـي َمــا ِش ـئ َ
ـاك َف َك َّل َم ـ ُه ك َف ً
ـالَ :يــا َع ْبــدي َتَـ َّ
ْ ََ
ـن َعـ َ َّ
ت بِ َي ِمـ ٍ
ـكَ ،قـ َ
ـكَ ،ف َقـ َ
ـالَ :تـ ُـر َّد ِن إِ َل الدُّ ْن َيــا َف ُأ ْق َتـ ُ
ـار َك َو َت َعـ َ
ـل فِيـ َ
ُأ ْعطِيـ َ
ـم إِ َل ْي َهــا
ـم ُ
ـن َأ َّنُـ ْ
ـالَ :ل ،إِ ِّن َأ ْق َسـ ْ
ـال َت َبـ َ
ـون َي ْعنِــي الدُّ ْن َيــا»(.)3
َل ُي ْر َج ُعـ َ

(( (1ينظر«:فتح الباري».)176/11( /
((« (2كفاحا» :أي اللقاء واملبارشة .ينظر«:غريب احلديث» /أليب عبيد اهلروي (ت224:هـ).)186/4( /
((« (3إسناده حسن» :أخرجه ابن ماجة يف«:سننه»( /أبواب السنة /باب :فيام أنكرت اجلهمية/ح ،)190:و الرتمذي يف«:سننه»/
(أبواب تفسري القرآن /باب :ومن سورة آل عمران/ح ،)3010:والدارمي يف«:الرد عىل اجلهمية»( /باب :االحتجاب /ح،)115:
وابن أيب عاصم يف«:السنة»( /باب :حديث«:يا جابر أال أخربك بام قال/ح ،)602:وابن خزيمة يف« :التوحيد» ،)890/2( /واحلاكم
يف«:املستدرك»( /كتاب :معرفة الصحابة /باب :ذكر مناقب عبد اهلل بن عمرو بن حرام/ح...)4914:من طرق ،عن موسى بن
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( /موسى بن إِبر ِ
اهيم ،وطلحة ْبن ِخ َراش أنصاري :كالمها مدين ثقة.
ُ َ ْ َْ
قلت :مدار الرواية عىل موسى بن إبراهيم األنصاري :وهو صدوق خيطئ«.التقريب»( /ص ،)781:وطلحة بن خراش ،قال عنه
ابن حجر :صدوق«.التقريب»( /ص ،)365:لكن حلديث طلحة بن خراش متابع وهو عبد اهلل بن حممد بن عقيل اهلاشمي ،فيام
أخرجه أمحد يف«:مسنده»( /مسند جابر بن عبد اهلل /ح ،)18481:خمترصا ،وإن كان هو اآلخر صدوق فيه لني«.التقريب»/
(ص ،)426:يتبني أن موسى بن إبراهيم وطلحة بن خراش اختلف فيهام فقد وثقهام ابن عبد الرب ،وقول ابن حجر صدوق حيتاج إىل
متابع وقد وجد وإن كان هو اآلخر فيه لني لكن يقوي احلديث لريفع اإلسناد إىل درجة احلسن ،هلذا أورده األلباين يف«:صحيح سنن
ابن ماجة» ،)81/1(/واهلل أعلم.

43

ِ ٍ ِ
ـذ ِه الروايـ ِ
ِ
()1
ـات َو َقـ َ ِ
اح
ـي ِف َهـ ِّ َ َ
ـر َجائـ َـزة لَ َّن ْالَ ْر َو َ
قــال الفخــر الــرازي َ « :ط َعـ َن ا ْل َك ْعبِـ ُّ
ـال :إ َّنَــا َغـ ْ ُ
ـه روح َل الــروح ،ومن ِْز َلـ ُة الــر ِ ِ
الســم إِ َذا ك َ ِ ِ
ِ
ـو ِة».
وح مـ َن ا ْل َبــدَ ن َمن ِْز َلـ ُة ا ْل ُقـ َّ
َان فيـ َ ْ ٌ
ُّ
ُّ ُ َ َ
ـم ِْ ْ ُ
ـمَ ،وإِ َّنـ َـا َي َتنَ َّعـ ُ
َل َت َتنَ َّعـ ُ
وذكــر شــمس الديــن القرطبــي يف« :تذكرتــه»( )2أن بعــض املعتزلــة قالــوا« :إن اهلل يعــذب املوتــى

يف قبورهــم ،وحيــدث فيهــم اآلالم وهــم ال يشــعرون ،فــإذا حــروا وجــدوا تلــك اآلالم ،وزعمــوا
أن ســبيل املعذبــن مــن املوتــى ،كســبيل الســكران أو املغشــى عليــه ،لــو ُ ِ
ض ُبــوا مل جيــدوا اآلالم ،فــإذا

عــاد إليهــم العقــل وجــدوا تلــك اآلالم»(.)3

أما ابن حزم( )4فقد حرص العذاب عىل الروح دون اجلسد و استـدل بقوله -تعاىل:-
ﮋ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ

ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﮊ[ســورة األنعــام ،]93:يقــول« :إن النفــس معذبــة كــا

تــرى مــن حــن موهتــا إىل يــوم القيامــة دون األجســاد ،فــإذا كان يــوم القيامــة أحيــــى اهلل -تعــاىل-
العظــام ،وأخرجهــا مــن القبــور وركــب عليهــا األجســاد ورد إليهــا األنفــس ،ودخــل أهــل اجلنــة
اجلنــة وأهــل النــار النــار».

وقــد رد أهــل الســنة عــى هــذه الشــبهات بــرد مجلــة مــن األحاديــث وردت يف الصحــاح تثبت

أن العــذاب يشــمل الــروح واجلســد معــا مــن ذلك:

حديث قتادة ،عن أنس(  )5عن النبي َ ق َال« :إِ َّن ال َع ْبدَ إِ َذا ُو ِض َع ِف َق ْ ِب ِه َوت ََو َّلالمَ ،أتَاه م َلك ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
ْت َت ُق ُ
الرجــ ُِل؟
«ما ُكن َ
ـول ِف َه َذا َّ
َان َف ُي ْقعدَ انهَ ،ف َي ُقوالَ ِنَ :
َعنْ ُه َأ ْص َحا ُب ُهَ ،وإِ َّن ُه َل َي ْس َم ُع َق ْر َع ن َع ْ ُ َ
ِ ٍ
ـال :الَ
َّاسَ ،ف ُي َق ُ
ول َما َي ُق ُ
ْت َأ ُق ُ
»...و َأ َّما ا ُملنَافِ ُق َوالكَافِ ُر َ ...ف َي ُق ُ
ول :الَ َأ ْد ِري ُكن ُ
ول الن ُ
ُل َح َّمد َ 
ِ
ِ ٍ
ِ ِ
يح َص ْي َح ًة َي ْس َم ُع َها َم ْن َيلِ ِيه َغ ْي ال َّث َق َل ْ ِ
ي».
ت َوالَ َت َل ْي َ
َد َر ْي َ
ض َب ًةَ ،ف َيص ُ
َ
ض ُب بِ َم َطار َق م ْن َحديد َ ْ
تَ ،و ُي ْ َ
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((« (1مفاتيح الغيب» /للفخر الرازي (ت606:هـ).)426/9(/
(( (2ينظر«:التذكرة بأحوال املوتى وأمور اآلخرة» /لشمس الدين القرطبي (ت671:هـ)(/ص.)380:
(( (3اجتهدت يف البحث عمن قال بذلك من املعتزلة فلم أقف عليه إال ما أورده القرطبي يف«:تذكرته»
(( (4ينظر«:رسائل ابن حزم»/البن حزم (ت456:هـ).)219/3(/
(( (5أخرجه البخاري يف( :كتاب :اجلنائز /باب :ما جاء يف عذاب القرب/ح.)1374:

التعام ُْل مع ا َْلس ِ
ِ
نه ُج َأ ِ
ائ ِل ا ْل ًغ ْيبِ َّية
َم َ
السنَّة َوا ٌمل َت َك ِّل َمة يف ًّ ّ ُ َ َ َ
هل ُّ

ِ ٍ ِ
وحديــث حــر األمــة ابــن عبــاس(َ )1ق َــن
ــي  بِ َحائــط م ْ
ــر النَّبِ ُّ
«م َّ
ــالَ :
ــان ِف ُقب ِ ِ
ِ
ِحي َط ِ ِ ِ
ــو َت إِن َْســان ْ ِ
هــاَ ،ف َق َ
ــي :
َي ُي َع َّذ َب ِ ُ
ــان ا َملدينَــةَ ،أ ْو َمكَّــ َةَ ،ف َســم َع َص ْ
ــال النَّبِ ُّ
ور َ
َان َأحدُ ُهــا الَ يســت َِت ِمــن بولِ ِ
ــانَ ،و َمــا ُي َع َّذ َب ِ
« ُي َع َّذ َب ِ
ــان ِف َكبِ ٍ
ــم َق َ
ــالَ « :ب َ
ــر
َان َ
ــهَ ،وك َ
َْ ُ ْ َْ
اآلخ ُ
ــى ،ك َ َ َ
ــر» ُث َّ
ـي بِالن َِّم ِ
يمـ ِ
ِ
ـى ك ُِّل َقـ ٍ ِ
ـم َد َعــا بِ َج ِريــدَ ٍةَ ،فك ََس َهــا كِ ْس َتـ ْ ِ
ـرةًَ ،ف ِقيـ َ
ـع َعـ َ
ـل
ْ
ـنَ ،ف َو َضـ َ
يمــة» ُثـ َّ
َ
َْ
َ
َ
ـر من ُْهـ َـا كـ ْ َ
ـذا؟ َقـ َ
َل ـ ُهَ :يــا َر ُسـ َ
ـت َهـ َ
ـالَ « :ل َع َّل ـ ُه َأ ْن ُ َ
ي َّفـ َ
ـف َعن ُْهـ َـا َمــا َل ْ َت ْي َب َســا» َأ ْو« :إِ َل َأ ْن َي ْي َب َســا»».
ـول اللَِِّ ،ل َ َف َع ْلـ َ

ِ
()2
ـم ال َّل ْي َلـ َة
««مـ ْ
ـن َر َأى منْ ُكـ ُ
وحديــث ســمرة بــن جنــدب  أن النبــي  قــالَ :ـاء اللَُّ» َف َسـ َ
ـأ َلنَا َي ْو ًما َف َقـ َ
ـالَ :فـإِ ْن َر َأى َأ َحــدٌ َق َّص َهــاَ ،ف َي ُقـ ُ
ُرؤْ َيــا؟» َقـ َ
«هـ ْ
ـل َر َأى َأ َحــدٌ ِمنْك ُْم
ـالَ :
ـولَ :
«مــا َشـ َ

ـذا بِيـ ِ
ـديَ ،ف َأ ْخ َر َجـ ِ
ـن َأ َت َيـ ِ
ـت ال َّل ْي َل ـ َة َر ُج َلـ ْ ِ
ـان إِ َل األَ ْر ِ
ُرؤْ َيــا؟» ُق ْلنَــا :الََ ،قـ َ
ض
ـالَ « :لكِنِّــي َر َأ ْيـ ُ
ـان َف َأ َخـ َ َ
ـل َقائِــم ،بِيـ ِ
ـةَ ،فـإِ َذا رجـ ٌ ِ
ا ُمل َقدَّ سـ ِ
ـد ِه َك ُّلــوب(ِ )3مــن ح ِديـ ٍ
ـد» َقـ َ
ـسَ ،و َر ُجـ ٌ
ـال َب ْعـ ُ
ـن
ٌ
ـل َجالـ ٌ
َ ُ
ـض َأ ْص َحابِنَــا َعـ ْ
ْ َ
ٌ َ
َ
ِ ِِ
اآلخـ ِ
ـر ِم ْثـ َ
ـم َي ْف َعـ ُ
وســى « :إِ َّن ـ ُه ُيدْ ِخـ ُ
ـل َذلِـ َ
ـل
ـل بِ ِشــدْ ِق ِه َ
ـك ال َك ُّلـ َ
ـوب ِف شــدْ قه َح َّتــى َي ْب ُلــغَ َق َفــا ُهُ ،ثـ َّ
ُم َ
ِ
ـتَ :مــا َهـ َ
ـم ِشــدْ ُق ُه َهـ َ
َذلِـ َ
ـقَ ،فا ْن َط َل ْقنَــا َح َّتــى َأ َت ْينَــا
ـع ِم ْث َلـ ُهُ ،ق ْلـ ُ
ـذا؟ َقــاالَ :ا ْن َطلِـ ْ
ـذاَ ،ف َي ُعــو ُد َف َي ْصنَـ ُ
ـكَ ،و َي ْلتَئـ ُ
ـر َ -أو صخْ ــر ٍة َ -في ْشــدَ خُ بِـ ِ
ـل َقائِــم عـ َ ِ ِ ِ
ـل ُم ْض َط ِ
ـى َر ُجـ ٍ
ـى َق َفــا ُه َو َر ُجـ ٌ
ج ـ ٍع َعـ َ
َعـ َ
ـه َر ْأ َس ـ ُه،
ٌ َ
َ
ـى َر ْأســه بِف ْهـ ٍ ْ َ َ

ض َب ـ ُه تَدَ ْهــدَ َه(َ )4
احل َجـ ُـر »...قــال ابــن القيــم( )5يف تعليقــه عــى هــذا احلديــث« :وهــذا نــص يف
َف ـإِ َذا َ َ

عــذاب الــرزخ فــإن رؤيــا األنبيــاء وحــي مطابــق ملــا يف نفــس األمــر».

-أمــا تفســر ابــن حــزم لتلــك اآليــة فهــو خيالــف مــا فرسهــا بــه شــيخ املفرسيــن( ،)6حيــث ذكــر

أن اهلل -جــل شــأنه -يقــول « :لنبيــه حممــد  :ولــو تــرى ،يــا حممــد ،حــن يغمــر املــوت

بســكراته هــؤالء الظاملــن العادلــن برهبــم اآلهلــة واألنــداد ،والقائلــن:ﮋ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﮊ
((« (1متفق عليه» :أخرجه الشيخان؛ البخاري يف عدة كتب منها( :كتاب :اجلنائز /باب :اجلريد عىل القرب/ح ،)1361:ومسلم يف( :كتاب:
الطهارة /باب :الدليل عىل نجاسة البول /ح ،)690:من حديث ابن عباس َق َال« :مر النَّبِي  بِحائِ ٍ
ط ِم ْن ِحي َط ِ
ان ا َمل ِدين َِة،
َ
ُّ
َ َّ
ان ِف ُقب ِ ِ
َأ ْو َم َّك َةَ ،ف َس ِم َع َص ْو َت إِن َْسان ْ ِ
ها»...
َي ُي َع َّذ َب ِ ُ
ور َ
(( (2أخرجه البخاري يف«:صحيحه»( /كتاب :اجلنائز /باب :ما قيل يف أوالد املرشكني/ح.)1386:
((« (3الكلوب»:حديدة معوجة الرأس .ينظر«:النهاية يف غريب احلديث»( /مادة :كلب).
((« (4تدهده» :تدحرج .ينظر«:النهاية يف غريب احلديث» /البن األثري( /مادة :دأل).
(( (5ينظر«:الروح» /البن القيم (ت751:هـ) ( /ص.)59:
((« (6جامع البيان»/أليب جعفر الطربي (ت310:هـ).)537/11(/
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[األنعــام ،]91 :واملفرتيــن عــى اهلل كذ ًبــا ،الزاعمــن ّ
ـوح إليــه يشء ،والقائلــن:
أن اهلل أوحــى إليــه ومل يـ َ
ﮋﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﮊ [األنعــام ،]93 :فتعاينهــم وقــد غشــيتهم ســكرات املــوت ،ونــزل هبــم أمــر اهلل،

وحــان فنــاء آجاهلــم ،واملالئكــة باســطو أيدهيــم يرضبــون وجوههــم وأدبارهــم» فهــذا يــدل عــى أن

العــذاب يشــمل حتــى األجســاد ،ولعــل احلكمــة مــن عــدم إســاع الثقلــن أنــن املعــذب يف القــر
لكــي ال تنتقــص حكمــة التكليــف ويرتفــع االبتــاء واالمتحــان وال يعرضــوا عــن التدابــر(.)1

والســلف قــد أمجعــوا عــى أن العــذاب يشــمل الــروح واجلســد بــا خــاف ،يقــول شــيخ
ف ْالُمـ ِ
اإلســام ابــن تيميــة(َ « : )2فا ْع َلــم َأ َّن م ْذهــب سـ َل ِ
ـات َي ُكـ ُ
ـون ِف
ـت إ َذا َمـ َ
ـة َو َأ ِئ َّمتِ َهــا َأ َّن ا َْل ِّيـ َ
َّ
ْ َ َ َ َ
ـه ولِبدَ نِـ ِ
ِ ِ ِ
ـذ ٍ
ن َِعي ـ ٍم َأ ْو َعـ َ
اب َو َأ َّن َذلِـ َ
ـه.»...
ي ُصـ ُـل ل ُروحـ َ َ
ـك َ ْ

كــا أن امليــت إذا اســتحق العــذاب ســيأتيه ال مفــر مــن ذلــك قــر أم مل يقــر ،أكلتــه الســباع أم

مــات أي ميتــة أخــرى ،فــإن العــذاب يطالــه جســدا وبدنــا ،يقــول ابــن القيــم(« :)3وممــا ينبغــى أن

يعلــم أن عــذاب القــر هــو عــذاب الــرزح فــكل مــن مــات وهــو مســتحق للعــذاب نالــه نصيبــه منــه

قــر أو مل يقــر 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 وعــا -أمرنــا باإليــان هبــذا اخلــر وجتنــب البحــث يف الكيــف ،ورضب أمثلــة مــن القــرآن
نفســه تــدل عــى أن القــدرة اإلهليــة التــي أنطقــت احلجــر وجعلــت البحــار واجلبــال والطــر يســبحن

بحمــد اهلل ،وأنــن اجلــذع ،وغــر 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»( )4لــرد هــذه الشــبهة ،كــا أن العقــل ال يســتطيع أن يســتوعب مثــل هــذه األمــور ومــن ثــم
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(( (1ينظر« :حتفة األبرار رشح مصابيح السنة» /للقايض البيضاوي (ت685 :هـ).)111/1( /
(( (2ينظر«:جمموع الفتاوى» /البن تيمية (ت728:هـ).)284/4( /
((« (3الروح» /البن القيم (ت751:هـ) ( /ص.)58:
(( (4املصدر نفسه( :ص.)73 72 :

التعام ُْل مع ا َْلس ِ
ِ
نه ُج َأ ِ
ائ ِل ا ْل ًغ ْيبِ َّية
َم َ
السنَّة َوا ٌمل َت َك ِّل َمة يف ًّ ّ ُ َ َ َ
هل ُّ

ـب ا ْعتِ َقــا ُد
وجــب اإليــان هبــا مــع جتنــب الســؤال عــن الكيــف يقــول أبــو العــز احلنفــي(َ « :)1ف َي ِجـ ُ
ِ ِ
ِ
ُثبـ ِ
ـك َو ْ ِ
ـس لِ ْل َع ْقـ ِ
ـوت َذلِـ َ
ـوف َعـ َ
ـل ُو ُقـ ٌ
ـى َك ْي ِف َّيتِــه ،لِك َْونِــه َل َع ْهــدَ
ـم ِف َك ْيف َّيتــه ،إِ ْذ َل ْيـ َ
ُ
اليـ َـا ُن بِــهَ ،و َل َي َت َك َّلـ ُ
ـول ،و َل ِكنَّــه َقــدْ يـ ْـأ ِت بِــا َ َتــار فِيـ ِ
ِ
ِ ِ
ِِ
ِ
ـه ا ْل ُع ُقـ ُ
ـول،
َ
ـر ُع َل َيـ ْـأ ِت بِـ َـا ُتي ُلــه ا ْل ُع ُقـ ُ َ
ُ
َ
َل ـ ُه بِــه ف َهــذه الــدَّ ارَ ،والـ َّ ْ

ـى ا ْلوجــه ا َْلعهـ ِ
وح إِ َل ْ ِ
ـود ِف الدُّ ْن َيــاَ ،بـ ْـل ُت َعــا ُد الـ ُّـر ُ ِ ِ ِ
ـو َد الـ ُّـر ِ
ـر
َفــإِ َّن َعـ ْ
ُْ
ـس َعـ َ َ ْ
ال َســد َل ْيـ َ
َ
وح إ َل ْيــه إ َعــا َدة َغـ ْ َ
ـس َوا ْل َبــدَ ِن َجِي ًعــا بِا ِّت َفـ ِ
اب ا ْل َقـ ْ ِ
ِْ
ـون لِلنَّ ْفـ ِ
ـر َي ُكـ ُ
ال َعــا َدة ا َْل ْأ ُلو َفــة ِف الدُّ ْن َيــا» ثــم خلــص إىل أنَ ..« :عـ َ
ـاق
ـذ ُ
ـن ا ْلبــدَ ِن ومت َِّص َلــة بِـ ِ
ِ
َأ ْهـ ِ
ـس َو ُت َعـ َّ
ـه» .
ـذ ُب ُم ْفـ َـر َدة َعـ ِ َ
ـم النَّ ْفـ ُ
َ ُ
ال َم َعــةَ ،تنْ َعـ ُ
السـنَّة َو ْ َ
ـل ُّ
فأهــل الســنة بــدءا مــن الصحـــابة -رضــوان اهلل تعــاىل عليهــم -كانــوا عىل 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 ممــن ســاروا عــى هنجهــم،
ِ
(ِ )2
ـم وعــى الرســول البــاغ وعلينا التســليم»،
هلــذا قــال اإلمــام الزهــري « :مـ َن اهلل -عــز وجــل -الع ْلـ ُ

وكذلــك التفاقهــم عــى قــول واحــد يف املســائل الغيبيــة وغريهــا ،يقــول قــوام الســنة :اإلمــام أبــو
ـى ْ
حل ِديــث هــم َعـ َ
«و ِمَّــا يــدل َعـ َ
الــقَ ،أ َّنــك َلــو طالعــت َجِيــع
القاســم األصبهــاين(َ :)3
ـى َأن أهــل ا َ
ِ
اختِـ َ
ـع ْ
ـاف بلداهنــم وزماهنــم ،وتباعــد
ـم إِ َل آخرهــم ،قديمهــم وحديثهــم َمـ َ
ـم املصنفــة مــن َأ َّوهلـ ْ
كتبهـ ْ
احــد ِمنْهــم قطــرا مــن األقطــار ،وجدهتــم ِف بيــان ِ
مــا بينهــم ِف الديــار ،وسـكُون كل و ِ
ال ْعتِ َقــاد َعـ َ
ـى
ْ ََ
َ َ
ُ
َ
َ َ
َ ُ
ِ
ـرون فِيـ ِ
احــدَ ة ،ونمــط و ِ
وتــرة و ِ
احــد جيـ َ
ـه َعـ َ
يهــا».
ـى َطري َقــة َل حييــدون َعن َْهــاَ ،و َل يميلــون ف َ
َ
َ
وخــر مــا أختــم بــه قولــه  :ﮋﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯ ﯰﯱﯲﯳ

ﯴﯵ ﯶ ﯷﯸﮊ [ســورة يونــس.]39 :

(( (1ينظر«:رشح العقيدة الطحاوية»/البن أيب العز احلنفي (ت792 :هـ)( /ص.)396 395 :
(( (2ينظر«:خلق أفعال العباد» /للبخاري (ت256:هـ)( /ص...)76:
((« (3احلجة يف بيان املحجة» /أليب القاسم األصبهاين (ت535:ه.)239/2( /
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A
احلمــد هلل الــذي جعلنــا مــن أتبــاع ســيد املرســلني وخاتــم النبيــن ،واحلمــد هلل الــذي مــن علينــا

باتبــاع هديــه والتمســك بســنته ،الداعــن إىل ســبيله.

أمــا بعــد؛ فقــد ُج ْلنَــا بــن ثنايــا هــذا البحــث بــن أدلــة الفريقــن ،يف كال املســألتني وخلــص

البحــث إىل نتائــج يمكــن تلخيصهــا يف العنــارص اآلتيــة:

 -1أمهية املنهج يف فهم نصوص الوحي السيام املسائل الغيبية.
 -2يؤدي االختالف يف املنهج إىل االختالف يف فهم نصوص الوحي.
 -3االنحراف عن منهج أهل السنة يؤدي إىل تعطيل نصوص الوحي.
ويف ضوء تلك النتائج نويص باآليت:
 1 .ينبغــي اإليــان أن نصــوص الوحــي( :الكتــاب والســنة) قطعيــة الداللــة فــا اجتهــاد مــع
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.

 2 .ينبغي إدراك أن الوحي يأيت بام حتار فيه العقول لكن ال يأيت بام حتيله العقول.
 3 .جيــب االعتقــاد أن املســلك الســليم واملنهــج القويــم هــو اتبــاع ســنة األولــن مــن
الصحابــة ومــن ســار عــى درهبــم ســواء يف العقائــد أو يف غريهــا مــن أمــور الديــن.

 4 .اتبــاع الســلف الصالــح يف املعتقــد وغــره مــن شــأنه أن يوحــد األمــة ويقــوي شــوكتها
ضــد أعــداء الديــن.
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1 .1القرآن الكريم (مصحف املدينة النبوية).
2 .2اإلبانــة عــن أصــول الديانــة  ،أبــو احلســن عــي بــن إســاعيل بــن أيب موســى األشــعري (ت:

324هـــ) /حتقيــق :د .فوقيــة حســن حممــود /النــارش :دار األنصــار القاهــرة /ط1397 :1:هـــ.

ـري املعــروف بابــن َب َّطــة
3 .3اإلبانــة الكــرى البــن بطــة  ،أبــو عبــد اهلل عبيــد اهلل بــن حممــد ال ُع ْكـ َ

العكــري (ت387 :هـــ) /اجلــزء األول والثــاين بتحقيــق :رضــا بــن نعســان معطــي  /النــارش:

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

س ْو ِجــردي البيهقــي
4 .4إثبــات عــذاب القــر وســؤال امللكــن  ،أبــو بكــر أمحــد بــن احلســن اخلُ ْ َ

(ت458 :هـــ) /حتقيــق :د .رشف حممــود القضــاة /النــارش :دار الفرقــان  :عــان األردن /ط:2:

1405هـ.

5 .5األجوبــة عــن املســائل املســتغربة مــن كتــاب البخــاري  ،أبــو عمــر يوســف ابــن عبــد الــر
النمــري القرطبــي (ت463:هـــ) /قــرأه وعلــق عليــه :عبــد اخلالــق بــن حممــد مــايض /تقديــم:
حممــد بــن عمــر بــن ســامل بازمــول /النــارش :وقــف الســام اخلــري ،الريــاض :اململكــة العربيــة
الســعودية/ط1425 :1:هـــ2004:م.

 6 .أحــكام اجلنائــز  ،أبــو عبــد الرمحــان حممــد نــارص الديــن األلبــاين (ت1420:هـــ) /النــارش:
املكتــب اإلســامي /ط1406 :4:هـــ1986-م.

7 .7اإلحــكام يف أصــول األحــكام  ،أبــو حممــد عــي بن أمحــد بــن حــزم (ت456 :هـ)/حتقيق :الشــيخ
أمحــد حممــد شــاكر /قــدم لــه :أ.د .إحســان عبــاس /النــارش :دار اآلفــاق اجلديــدة ،بريوت.

8 .8االســتيعاب يف معرفــة األصحــاب  ،أبــو عمــر يوســف بــن عبــد الــر النمــري (ت463:هـــ)/
حتقيــق :عــي حممــد البجــاوي /النــارش :دار اجليــل ،بــروت/ط1412 :1:هـــ1992:م.
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9 .9اإلشــارة يف أصــول الفقــه  ،أبــو الوليــد ســليامن بــن خلــف الباجــي (ت 474 :هـــ) /حتقيــق:
حممــد حســن حممــد حســن إســاعيل /النــارش :دار الكتــب العلميــة ،بــروت :لبنــان /ط:1:
 1424هـــ  2003 :م.

1010أصــول الســنة ،ومعــه ريــاض اجلنــة بتخريــج أصــول الســنة  ،أبــو عبــد اهلل حممــد بــن عبــد اهلل
املعــروف بابــن أيب َز َمنِــن املالكــي (ت399 :هـــ) /حتقيــق وختريــج وتعليــق :عبــد اهلل بــن حممــد
البخــاري /النــارش :مكتبــة الغربــاء األثريــة ،املدينــة النبويــة  :اململكــة العربيــة الســعودية /ط:1:
 1415هـ.

1111اعتقــاد أئمــة احلديــث  ،أبــو بكــر أمحــد بــن إبراهيــم اجلرجــاين (ت371 :هـــ)  /حتقيــق :حممــد
بــن عبــد الرمحــان مخيــس /دار العاصمــة :ريــاض /ط1412 :1:هـــ.

1212االعتصــام /إبراهيــم بــن موســى اللخمــي الشــهري بالشــاطبي (ت790 :هـــ) /حتقيــق :ســليم
بــن عيــد اهلاليل/النــارش :دار ابــن عفــان ،الســعودية /ط1412 :1:هـــ 1992 :م.

1313إعــام املوقعــن عــن رب العاملــن  ،أبــو عبــد اهلل حممــد بــن أيب بكــر املعــروف بابــن قيــم اجلوزيــة
(ت751:هـــ) /قــدم لــه وعلــق عليــه وخــرج أحاديثــه وآثــاره :أبــو عبيــدة مشــهور بــن حســن
آل ســلامن /شــارك يف التخريــج :أبــو عمــر أمحــد عبــد اهلل أمحد/النــارش :دار ابــن اجلــوزي للنــر
والتوزيــع :اململكــة العربيــة الســعودية/ط1423 :1:هـ.

1414األعــام  ،خــر الديــن بــن حممــود الــزركيل (ت1396:هـــ) /النــارش :دار العلــم للماليــن/
ط:15:أيــار :مايــو 2002م.

1515األمــايل املطلقــة  ،أبــو الفضــل أمحــد بــن عيل بــن حجــر العســقالين (ت852:هـ)/حتقيــق :محدي
بــن عبد املجيد الســلفي /النــارش :املكتب اإلســامي /بريوت/ط1:1416:هـــ1995/م.

1616اإليــان  ،أبــو عبــد اهلل حممــد بــن إســحاق بــن منــدة (ت395:هـــ) /حتقيــق :د .عــي بــن حممــد
بــن نــارص الفقيهــي /النــارش :مؤسســة الرســالة /بــروت/ط1406 :2:هـــ.
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1717اإليــان  ،تقــي الديــن حممــد بــن عبــد احلليــم ابــن تيميــة (ت728:هـــ) /حتقيــق :خــرج
أحاديثــه حممــد نــارص الديــن األلبــاين (ت1420:هـــ) /النــارش :املكتــب اإلســامي /ط:4:

1413هـــ1993/م.

1818البحــر الزخار=مســند البــزار  ،أبــو بكــر أمحــد بــن عمــرو املعــروف بالبــزار (ت292:هـــ)/

حتقيــق :حمفــوظ الرمحــان زيــن اهلل وعــادل بــن ســعد ،وصــري عبــد اخلالــق /النــارش :مكتبــة
العلــوم واحلكــم /املدينــة املنــورة /ط1988 :1:م إىل2009م.

1919بحــر العلــوم  ،أبــو الليــث نــر بــن حممــد الســمرقندي (ت375:هـــ) /حتقيــق وتعليق :الشــيخ
حممــد معــوض والشــيخ عــادل أمحــد عبــد املوجــود ،ود .زكريــا عبــد املجيــد النــويت /كليــة اللغــة
العربية/جامعــة األزهــر /دار الكتــب العلميــة /بــدون تاريــخ الطبع.

2020تاريــخ بغــداد  ،أبــو بكــر أمحــد بــن عــي اخلطيــب البغــدادي (ت463 :هـــ) /حتقيــق :د .بشــار
عــواد معــروف /النــارش :دار الغــرب اإلســامي :بــروت /ط1422 :1 :هـــ  2002 :م.

2121تاريــخ دمشــق  ،أبــو القاســم عــي بــن احلســن املعــروف بابــن عســاكر (ت571:هـــ) /حتقيــق:
عمــرو بــن غرامــة العمــروي /النــارش :دار الفكــر للطباعــة والنــر والتوزيــع :بــروت:

لبنــان/ط1419 :1:ه1998:م.

2222تأويــل مشــكل القــرآن  ،أبــو حممــد عبــد اهلل بــن ســليم بــن قتيبــة الدينــوري (ت276:هـــ)/
حتقيــق :إبراهيــم شــمس الديــن /النــارش :دار الكتــب العلميــة ،بــروت :لبنــان.

2323التبيــان يف أقســام القــرآن  ،حممــد بــن أيب بكــر ابــن قيــم اجلوزيــة (ت751 :هـــ) /حتقيــق :حممــد
حامــد الفقــي /النــارش :دار املعرفــة ،بــروت ،لبنــان /بــدون تاريــخ الطبــع.

2424حتفــة األبــرار رشح مصابيــح الســنة  ،القــايض نــارص الديــن عبــد اهلل بــن عمــر البيضــاوي
(ت685:هـــ) /حتقيــق :جلنــة خمتصــة بــإرشاف نــور الديــن طالــب /النــارش وزارة األوقــاف

والشــؤون اإلســامية بالكويــت /عــام النــر1433 :هـــ2012:م /بــدون تاريــخ الطبــع.
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2525التذكــرة بأحــوال املوتــى وأمــور اآلخــرة  ،أبــو عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد ،شــمس الديــن القرطبي
(ت671 :هـــ) /حتقيــق ودراســة :د .الصــادق بــن حممــد بن إبراهيــم /النــارش :مكتبــة دار املنهاج

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

2626تفســر القــرآن العظيــم  ،أبــو حممــد عبــد الرمحــن بــن إدريــس ابــن أيب حاتــم (ت327 :هـــ)/
حتقيــق :أســعد حممــد الطيــب /النــارش :مكتبة نــزار مصطفــى البــاز  :اململكــة العربية الســعودية/

ط 1419 :3:هـ.

2727تفســر القــرآن العزيــز  ،أبــو عبــد اهلل حممد بــن عبد اهلل املعــروف بابــن أيب زمنــن (ت399:هـ)/

(حتقيــق :حســن بــن عكاشــة ،وحممــد بــن مصطفــى الكنــز /النــارش :الفــاروق احلديثــة ،مصدر/
القاهرة/ط1423 :1:هـ2002/م.

2828تقريــب التهذيــب  ،أبــو الفضــل أمحــد بــن عــي بــن حجــر العســقالين (ت852:هـ)/ومعــه:
«حتريــر تقريــب التهذيب»/ضبطــه وعلــق عليــه :ســعد بــن نجــدت عمــر /مؤسســة الرســالة:

نــارشون /ط 1432: 1 :هـــ2011:م.

2929التلخيــص يف أصــول الفقــه  ،عبــد امللــك بــن عبــد اهلل ،أبــو املعــايل اجلوينــي (ت478:هـــ)/
حتقيــق :عبــد اهلل جــومل النبــايل وبشــر أمحــد العمــر /النــارش :دار البشــائر اإلســامية :بــروت/
بــدون طبعــة وال تاريــخ الطبــع.

3030التنبيــه والــرد عــى أهــل األهــواء والبــدع  ،حممــد بن أمحــد ،أبــو احلســن امللطــي (ت377:هـ)/

حتقيــق :حممــد زاهــد بــن احلســن الكوثــري /النــارش :املكتبــة األزهريــة للــراث /مــر /بــدون

طبعــة وال تاريــخ النــر.

3131هتذيــب التهذيــب  ،أبــو الفضــل أمحــد بــن عــي بــن حجــر العســقالين (ت852:هـــ) /النــارش:
مطبعــة دائــرة املعــارف النظاميــة ،اهلنــد /ط1326 :1:هـــ.

3232هتذيــب الكــال يف أســاء الرجــال  ،يوســف بــن عبــد الرمحــان ،مجــال الديــن ابــن الزكــي املــزي
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(ت742:هـــ) /حتقيــق :بشــار عــواد معــروف /النــارش :مؤسســة الرســالة /بــروت/ط:1:
1400هـ1980/م.

3333التوحيــد  ،أبــو بكــر حممــد بــن إســحاق بــن خزيمــة (311هـــ) /حتقيــق :عبــد العزيــز بــن
إبراهيــمالشــهوان/النــارش:مكتبــةالرشــد/الســعودية/الريــاض/ط1414:5:هـــ1994/م.

3434جامــع البيــان يف تأويــل القــرآن  ،أبــو جعفــر حممــد بــن جريــر الطــري (ت310:هـــ) /حتقيــق:
أمحــد حممــد شــاكر/النارش :مؤسســة الرســالة/ط1420 :1:هـ2000:م/مؤسســة الرســالة.

3535جامــع البيــان يف تفســر القــرآن  ،حممــد بــن عبــد الرمحــان اإلجيــي الشــافعي (ت905:هـــ)/
النــارش :دار الكتــب العلميــة :بــروت /ط1424 :1:هـــ2004-م.

3636اجلامــع املســند الصحيــح املختــر مــن أمــور رســول اهلل  وســننه وأيامــه = صحيــح
البخــاري  ،حممــد بــن إســاعيل أبــو عبــد اهلل البخــاري(ت256 :هـ)/حتقيــق :حممــد زهــر /
النــارش :دار طــوق النجــاة /ط1422 :1:هـــ.

3737اجلامــع ألحــكام القــرآن  ،أبــو عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد شــمس الديــن القرطبــي (ت671 :هـ)/

حتقيــق :أمحــد الــردوين وإبراهيــم أطفيــش /النــارش :دار الكتــب املرصيــة /القاهــرة /ط:2:

1384هـ1964/م.

3838حــادي األرواح إىل بــاد األفــراح  ،شــمس الديــن حممــد بــن أيب بكــر ابــن قيــم اجلوزيــة
(ت751:هـــ) /النــارش :مطبعــة املــدين :القاهــرة.

3939احلجــة يف بيــان املحجــة ورشح عقيــدة أهــل الســنة  ،إســاعيل بــن حممــد التيمــي األصبهــاين،
أبــو القاســم ،امللقــب بقــوام الســنة (ت535 :هـــ) /حتقيــق :حممد بــن ربيــع املدخيل/النــارش :دار
الرايــة  :الســعودية  /الريــاض /ط1419 :2:هـــ 1999 :م.

4040خلــق أفعــال العبــاد  ،حممــد بــن إســاعيل البخــاري(ت256 :هـــ) /حتقيــق :د .عبــد الرمحــن
عمــرة /النــارش :دار املعــارف الســعودية /الريــاض بــدون طبعــة وال تاريــخ الطبــع.
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4141درء تعــارض العقــل والنقــل  ،أبــو العبــاس أمحــد بــن عبــد احلليــم ابــن تيميــة (ت728 :هـــ)/
حتقيــق :د .حممــد رشــاد ســامل /النــارش :جامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســامية ،اململكــة

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

4242دقائق التفسري اجلامع لتفسري ابن تيمية  ،أبو العباس أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية (ت728 :هـ)/
حتقيق :د .حممد السيد اجلليند /النارش :مؤسسة علوم القرآن  /دمشق /ط1404 :2:م.

4343الــرد عــى اجلهميــة  ،أبــو ســعيد عثــان بــن ســعيد الدارمــي (ت280:هـ)/حتقيــق :بــدر بــن عبد
اهلل البــدر /النــارش :دار ابن الثــر /بــروت /ط1416 /:2:هـ1995/م.

4444رســالة إىل أهــل الثغــر ببــاب األبــواب  ،أبو احلســن عيل بــن إســاعيل األشــعري (ت324:هـ)/
حتقيــق :عبــد اهلل شــاكر وحممــد اجلنيــدي /النــارش :عــادة البحــث العلمــي باجلامعــة اإلســامية،
املدينــة املنــورة ،اململكة العربيــة الســعودية/ط1413 :هـ.

4545رســائل ابــن حــزم األندلــي  ،أبــو حممــد عــي بــن أمحــد بــن حــزم (ت456 :هـــ) /حتقيــق:
إحســان عبــاس /النــارش :املؤسســة العربيــة للدراســات والنــر :بــروت  :لبنــان.

4646رفــع املــام عــن األئمــة األعــام  ،تقــي الديــن أمحــد بــن عبــد احلليــم ابــن تيميــة (ت728:هـ)/
طبــع ونــر :الرئاســة العامــة إلدارات البحــوث العلميــة واإلفتــاء والدعــوة واإلرشــاد ،الرياض:
اململكــة العربية الســعودية /عــام النرش1403:هـ1983:م.

4747الــروح  ،حممــد بــن أيب بكــر ابــن قيــم اجلوزيــة (ت751:هـ)/النــارش :دار الكتــب العلميــة/
بــروت /بــدون طبعــة وال تاريــخ النــر.

4848الزهــد والرقائــق البــن املبــارك  ،أبــو عبــد الرمحــان عبــد اهلل بــن املبــارك احلنظيل(ت181:هـــ)/
حتقيــق :حبيــب الرمحــان األعظمــي /النــارش :دار الكتــب العلميــة /بــروت /بــدون طبعــة وال

تاريــخ الطبــع.

4949سلســلة األحاديــث الصحيحــة ويشء مــن فقههــا وفوائدهــا  ،حممــد نــارص الديــن األلبــاين
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(ت1420:هـــ) /النــارش :مكتبــة املعــارف للنــر والتوزيــع لصاحبهــا :ســعد بــن عبــد الرمحــان
الراشــد :الرياض/بــدون تاريــخ الطبــع.

5050الســنة  ،أبــو بكــر بــن أيب عاصــم الشــيباين (ت287:هـــ) /حتقيــق :حممــد نــارص الديــن األلبــاين
(ت1420:هـ) /ط1400: 1:هـ.

الس ِج ْســتاين (ت275 :هـــ) /حتقيــق :حممــد عبد
5151ســنن أيب داود  ،أبــو داود ســليامن بــن األشــعث ِّ
احلميــد /النــارش :املكتبــة العرصيــة ،صيــدا /بــروت ،بــدون تاريــخ الطبــع.

5252ســنن ابــن ماجــة  ،أبــو عبــد اهلل حممــد بــن يزيــد القزوينــي (ت273:هـــ) /حتقيــق :شــعيب
األرنــؤوط وعــادل مرشــد ،وحممــد كامــل قــرة بلــي ،وعبــد اللطيــف حــرز اهلل /النــارش :دار

الرســالة العامليــة /ط1430 :1:هـــ2009/م.

5353ســنن الرتمــذي  ،أبــو عيســى حممــد بــن عيســى الرتمــذي (ت279 :هـــ) /حتقيــق وتعليــق :أمحد
حممــد شــاكر وحممــد فــؤاد عبــد الباقــي وإبراهيــم عطــوة عــوض املــدرس يف األزهــر الرشيــف/
النــارش :رشكــة مكتبــة ومطبعــة مصطفى البــايب احللبــي /مــر/ط 1395 :2:هـــ  1975 :م.

5454ســر أعــام النبــاء  ،شــمس الديــن حممــد بــن أمحــد الذهبــي (ت748 :هـــ) /حتقيــق :جمموعــة
مــن املحققــن بــإرشاف شــعيب األرنــاؤوط /النــارش :مؤسســة الرســالة /ط 1405 :3:هـــ :

 1985م.

5555رشح أصــول اعتقــاد أهــل الســنة واجلامعــة  ،أبــو القاســم هبــة اهلل بــن احلســن الاللكائــي
(ت418:هـــ) /حتقيــق :أمحــد بــن ســعد بــن محــدان الغامــدي /النــارش :دار طيبــة /الســعودية/
ط1423 :8:هـــ2003/م.

5656رشح األصــول اخلمســة  ،للقــايض عبــد اجلبــار بــن أمحــد (ت415:هـــ) /تعليــق :اإلمــام
أمحــد بــن احلســن بــن أيب هاشــم /حققــه وقــدم لــه :د .عبــد الكريــم عثــان /مكتبــة وهبــة/
القاهــرة/ط1416 :3:هـــ1996/م.
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5757رشح صحيــح البخــاري  ،أبــو احلســن عــي بــن خلــف ابــن بطــال (ت449 :هـــ) /حتقيــق:
يــارس بــن إبراهيــم /مكتبــة :الرشــد :الســعودية ،الريــاض/ط1423 :2 :ه2003:م.

5858رشح الســنة  ،احلســن بــن مســعود البغــوي (ت516:هـــ) /حتقيــق :شــعيب األرنــاؤوط  :حممد
زهــر الشــاويش /النــر  :املكتب اإلســامي  :دمشــق ـ بــروت /ط1403 :2:هـــ 1983 :م.

5959رشح العقيــدة الطحاويــة  ،حممــد بــن عــاء الديــن ابــن أيب العــز احلنفــي (ت792 :هـــ) /حتقيق:
أمحــد شــاكر /النــارش :وزارة الشــؤون اإلســامية ،واألوقــاف والدعــوة واإلرشــاد /ط:1:
 1418هـ.

6060رشح العقيــدة الكــرى املســاة عقيــدة أهــل التوحيــد  ،أبــو عبــد اهلل حممــد بــن عمــر الســنويس
التلمســاين احلســني (ت895:هـ)/حتقيــق :الســيد يوســف أمحــد /دار الكتــب العلميــة /بــدون

طبعــة وال تاريــخ الطبــع.

6161رشح مســند الشــافعي  ،عبــد الكريــم بــن حممد ،أبــو القاســم الرافعــي القزوينــي (ت623:هـ)/

حتقيــق :أبــو بكــر وائــل حممــد بكــر زهــران /النــارش :وزارة األوقــاف والشــؤون اإلســامية:
إدارة الشــؤون اإلســامية ،قطــر /ط1428 :1:هـــ2007:م.

6262رشح املقاصــد يف علــم الــكالم  ،ســعد الديــن مســعود بــن عمــر التفتــازاين (ت793 :هـــ)/
حتقيــق وتعليــق مــع مقدمــة يف علــم الــكالم :د .عبــد الرمحــان عمــرة /تصديــر فضيلــة الشــيخ:

صالــح موســى رشف (عضــو هيئــة كبــار العلــاء وعضــو جممــع البحــوث اإلســامية/النارش :

عــامل الكتــب /ط1419 :2:هـــ1998-م.

6363صحيــح ســنن ابــن ماجــة  ،أبــو عبــد الرمحــن حممــد نــارص الديــن األلبــاين (ت1420 :هـــ)/
النــارش :مكتبــة املعــارف للنــر والتوزيــع :الريــاض/ط1417 :1:هـــ1997/م.

6464صحيــح ســنن أيب داود  ،حممــد نــارص الديــن األلبــاين (ت1420:هـ)/مكتبــة املعــارف للنــر
والتوزيــع :الريــاض/ط1419 :1:هـــ1998/م.
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6565الصواعــق املرســلة يف الــرد عــى اجلهميــة واملعطلــة  ،حممــد بــن أيب بكــر ابــن قيــم اجلوزيــة
(ت751:هـــ) /حتقيــق :عــي بــن حممــد الدخيــل اهلل /النــارش :دار العاصمــة ،الريــاض ،اململكــة
العربيــة الســعودية /ط1408 :1:هـــ.

6666طبقــات املعتزلــة  ،أمحــد بــن حييــى بــن املرتــى /عنيــت بتحقيقــه :سوســنة دفيلد-فلــزر/
بريوت-لبنــان1380 /ه1971-م /النــرات اإلســامية ُي َصدِّ ُر َهــا :جلمعيــة املســترشقني
األملانيــة :هلمــوت ريــر وألــرت ديرتيــش.

6767العواصــم مــن القواصــم  ،للقــايض حممــد بــن عبــد اهلل أبــو بكــر بــن العــريب املعافــري اإلشــبييل
املالكــي (ت543:هـــ) /حتقيــق :الدكتــور عــار الطالبــي /النــارش :مكتبــة الــراث ،مرص.

6868االعتقــاد اخلالــص مــن الشــك واالنتقــاد  ،عــاء الديــن ابــن العطــار (ت724:هـــ)/

(ص /)255:حتقيــق :ســعد الزوهيــري  /وزارة األوقــاف والشــؤون اإلســامية :قطــر /ط:1:

1432ه2011:م.

6969االعتقــاد واهلدايــة إىل ســبيل الرشــاد عــى مذهــب الســلف وأصحــاب احلديــث  ،أمحــد بــن
احلســن أبــو بكــر البيهقــي (ت458:هـ)/حتقيــق :أمحــد عصــام الكاتــب /النــارش :دار اآلفــاق

اجلديــدة :بــروت /ط1401 :1:هـــ.

7070العلــل الــواردة يف األحاديــث النبويــة  ،أبــو احلســن عــي بــن عمــر الدارقطنــي (ت385:هـــ)/
حتقيــق وختريــج :حمفــوظ الرمحــان زيــن اهلل الســلفي /النــارش :دار طيبــة الريــاض/ط:1:
1405هـــ1985/م.

7171العــن  ،أبــو عبــد الرمحــان اخلليــل بــن أمحــد الفراهيــدي (ت170:هـــ) /حتقيــق :د .مهــدي
املخزومــي ،د .إبراهيــم الســامرائي/النارش :دار ومكتبــة هالل/بــدون طبعــة وال تاريــخ الطبــع.

7272غريــب احلديــث  ،أبــو ُعبيــد القاســم بــن سـاّم (ت224 :هـــ) /حتقيــق :د .حممــد عبــد املعيــد
خــان /مطبعــة دائــرة املعــارف العثامنيــة ،حيــدر آبــاد :الدكــن /ط 1384 :1:هـــ  1964 :م.
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7373الفتــاوى الكــرى  ،تقــي الديــن أمحــد بــن عبــد احلليــم ابــن تيميــة (ت728:هـ)/النــارش :دار
الكتــب العلميــة /لبنــان /ط1408 :1:هـــ1987:م.

7474فتــح البــاري بــرح صحيــح اإلمــام أيب عبــد اهلل حممــد بــن إســاعيل البخــاري  ،أبــو الفضــل
أمحــد بــن عــي بــن حجــر العســقالين (ت852:هـــ) /رقــم كتبــه وأبوابــه وأحاديثــه :حممد فــؤاد عبد
الباقــي /قــام بإخراجــه وصححــه وأرشف عــى طبعــه :حمــب الديــن اخلطيــب /عليــه تعليقــات

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

7575الفــرق بــن الفــرق وبيــان الفرقــة الناجيــة  ،عبــد القاهــر بــن طاهــر البغــدادي األســفرايني
(ت429:هـــ) /النــارش :دار اآلفــاق اجلديــدة :بــروت/ط1977 :2:م.

7676الفروســية املحمديــة  ،أبــو عبــد اهلل حممــد بــن أيب بكــر ابن قيــم اجلوزيــة (ت751 :هـــ) /حتقيق:
زائــد بــن أمحد النشــري /النــارش :دار عــامل الفوائــد :مكــة املكرمــة /ط1428 :1:هـ.

7777الفصــل يف امللــل واألهــواء والنحــل  ،أبــو حممــد عــي بــن أمحــد بــن حــزم (ت456 :هـــ)/
النــارش :مكتبــة اخلانجــي /القاهــرة /بــدون تاريــخ الطبــع.

7878الفقــه األكــر  ،ينســب أليب حنيفــة النعــان بــن ثابــت (ت150:هـــ) /النــارش :مكتبــة الفرقــان:
اإلمــارات العربيــة /ط1419 :1:هـ1999:م.

7979الفهرســت  ،أبــو الفــرج حممــد بــن إســحاق الــوراق البغــدادي املعتــزيل الشــيعي املعــروف
بابــن النديــم (ت438:هـــ) /حتقيــق :إبراهيــم رمضــان /النــارش :دار املعرفــة بــروت /لبنــان/
ط2:1417:هـ1997/م.

8080االقتصــاد يف االعتقــاد  ،عبــد الغنــي املقــديس (ت600:هـــ) /حتقيــق :أمحــد بن عطيــة الغامدي/
مكتبــة العلــوم واحلكم :املدينــة املنورة :اململكــة الســعودية /ط1414 :1 :هـ1993-م.

8181الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل  ،حممــود بــن عمــر الزخمــري (ت538 :هـــ) /النارش:
58
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دار الكتــاب العــريب /بــروت /ط 1407 -3:هـ.
8282ملعــة االعتقــاد  ،أبــو حممــد موفــق الديــن عبــد اهلل بــن امحــد بــن قدامــة املقــديس (ت620:هـــ)/

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

1420هـــ2000:م.

8383جممــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد  ،نــور الديــن عــي بــن أيب بكــر اهليثمــي (ت807:هـــ)  /حتقيــق:
حســام الديــن القــديس /النــارش  :مكتبــة القــديس ،القاهــرة  /عــام النــر1414 :هـــ1994:م/

بــدون طبعــة.

8484جممــوع الفتــاوى  ،أمحــد بــن عبــد احلليــم بــن تيميــة (ت728 :هـ)/حتقيــق :عبــد الرمحــن بــن
حممــد بــن قاســم /النــارش :جممــع امللــك فهــد لطباعــة املصحــف الرشيــف ،املدينــة النبويــة،
اململكــة العربيــة الســعودية /عــام النــر1416 :هـــ1995:م بــدون طبعــة.

8585املحصــول يف أصــول الفقــه  ،القــايض حممــد بــن عبــد أبــو بكــر بــن العــريب املعافــري
(ت543:هـــ) /حتقيــق :حســن عــي اليــدري وســعيد فــودة /النــارش :دار البيــارق /عــان/
ط1420 :1:هـــ1999/م.

8686مــدارج الســالكني بــن منــازل إيــاك نعبــد وإيــاك نســتعني  ،ابــن قيــم اجلوزيــة (ت751 :هـــ)/
حتقيــق :حممــد املعتصــم بــاهلل البغــدادي /النــارش :دار الكتــاب العــريب /بــروت /ط1416 -3:

هـ 1996 :م.

8787املســائل واألجوبــة  ،أمحــد بــن عبــد احلليــم بــن تيميــة (ت728 :هـ)/حتقيــق :حســن بــن
عكاشــة /الفــاروق احلديثــة للطباعــة والنــر /ط1425: 1:هـــ2004-م.

8888املســتدرك عــى الصحيحــن  ،أبــو عبــد اهلل احلاكــم (ت405:هـــ) /حتقيــق :مصطفــى عبــد
القــادر عطــا /النــارش :دار الكتــب العلميــة :بــروت /ط1411 :1:هـــ1990/م.
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8989مســند أيب داود الطيالــي  ،أبــو داود ســليامن بــن داود الطيالــي (ت204:هـــ) /حتقيــق :د.
حممــد بــن عبــد املحســن الرتكــي /النــارش :دار هجر/مــر/ط1419 :1:هـــ1999/م.

9090مســند اإلمــام أمحــد  ،أبــو عبــد اهلل أمحــد بــن حنبــل (ت241 :هـــ) /حتقيــق :شــعيب األرنــؤوط
 :عــادل مرشــد ،وآخــرون /إرشاف :د عبــد اهلل بــن عبــد املحســن الرتكــي /النــارش :مؤسســة

الرســالة /ط1419 /1:هـ1999:م.

9191املســند الصحيــح املختــر بنقــل العــدل عــن العــدل إىل رســول اهلل  ، أبــو احلســن

مســلم بــن احلجــاج القشــري (ت261 :هـــ) /النــارش :دار صــادر :بــروت بــدون تاريــخ الطبــع.

9292مصبــاح الزجاجــة يف زوائــد ابــن ماجــة  ،أبــو العبــاس أمحــد بــن أيب بكــر البوصــري الكنــاين
(ت840:هـــ) /حتقيــق :حممــد املنتقــى الكشــناوي /النــارش :دار العربيــة :بــروت /ط2:

1403:هـ.

9393مصنــف ابــن أيب شــيبة  ،أبــو بكــر عبــد اهلل بــن حممــد ابــن أيب شــيبة ،العبــي (ت235:هـــ)/
حتقيــق :كــال يوســف احلــوت /النــارش :مكتبــة الرشــد /الريــاض/ط1409 :1:هـــ.

9494املطالــب العاليــة  ،أبــو الفضــل أمحــد بــن عــي بــن حجــر العســقالين (ت852:هـ)/حتقيــق:
جمموعــة مــن الباحثــن يف  17رســالة جامعيــة /تنســيق :د .ســعد بــن نــارص بــن عبــد العزيــز

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

1419هـــ1998/م.

9595معــامل التنزيــل يف تفســر القــرآن  ،أبــو حممــد احلســن بن مســعود البغــوي (ت510 :هـــ) /حتقيق

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

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

9696معــاين القــرآن وإعرابــه  ،إبراهيــم بــن الــري ،أبــو إســحاق الزجــاج (ت311:هـــ) /حتقيــق:
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التعام ُْل مع ا َْلس ِ
ِ
نه ُج َأ ِ
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هل ُّ

عبــد اجلليــل عبــده شــلبي /النــارش :عــامل الكتب/بــروت/ط1408 :1:هـــ1988/م.
9797معــامل الســنن ،وهــو رشح ســنن أيب داود  ،أبــو ســليامن محــد بــن حممــد بــن اخلطــاب املعــروف
باخلطــايب (ت388 :هـــ) /حتقيــق :حممــد راغــب الطبــاخ /النــارش :املطبعــة العلميــة /حلــب/
ط 1351 :1:هـــ  1932 :م.

9898املعجــم األوســط  ،أبــو القاســم ســليامن بــن أمحــد الطــراين (ت360 :هـــ) /حتقيــق :طــارق بــن
عــوض اهلل بــن حممــد ،عبــد املحســن بــن إبراهيــم احلســيني /النــارش :دار احلرمــن /القاهــرة
بــدون طبعــة وال تاريــخ.

9999املعجــم الكبــر  ،أبــو القاســم ســليامن بــن أمحــد الطــراين (ت360 :هـــ) /حتقيــق :محــدي بــن
عبــد املجيــد الســلفي /دار النــر :مكتبــة ابــن تيمية/القاهــرة /ط /2:بــدون تاريــخ.

10100معرفــة أنــواع علــوم احلديــث  ،عثــان بــن عبــد الرمحــان ،تقــي الديــن املعــروف بابــن
الصــاح (ت643:هـــ) /حتقيــق :عبــد اللطيــف اهلميــم :ماهــر ياســن الفحــل /النــارش :دار

الكتــب العلميــة/ط1:1423:ه2002:م.

10101ا ُمل ْعلــم بفوائــد مســلم  ،أبــو عبــد اهلل حممــد بــن عــي املــازري (ت536 :هـــ)  /حتقيق :الشــيخ
حممــد الشــاذيل النيفر/النــارش :الــدار التونســية للنــر :املؤسســة الوطنيــة للكتــاب باجلزائــر:

املؤسســة الوطنيــة للرتمجــة والتحقيــق والدراســات بيــت احلكمــة /ط1988 :2:م ،واجلــزء
الثالــث صــدر بتاريــخ1991:م.

10102مفاتيــح الغيــب= التفســر الكبــر  ،أبــو عبــد اهلل حممــد بــن عمــر امللقــب بفخــر الديــن الرازي
(ت606 :هـــ) /النــارش :دار إحياء الــراث العريب /بــروت /ط 1420 :3:هـ.

10103املفهــم ملــا أشــكل مــن تلخيــص كتــاب مســلم  ،أبــو العبــاس أمحــد بــن عمــر القرطبــي
(ت656:هـــ) /حققــه وعلــق عليــه وقــدم لــه :حميــي الديــن ديــب ميســتو :أمحــد حممــد الســيد:
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يوســف عــي بديــوي :حممــود إبراهيــم بــزال /النــارش :دار ابــن كثــر ،دمشــق :بــروت) ،و(دار

الكلــم الطيــب ،دمشــق :بــروت)/ط1417 :1:هـــ1996 :م-.مقــاالت اإلســاميني /أبــو
احلســن عــي بــن إســاعيل األشــعري (ت324:هـــ) /حتقيــق :نعيــم زرزور/النــارش :املكتبــة

العرصيــة /ط1426 :1 :هـــ2005-م.

10104املنهــاج يف شــعب اإليــان  ،أبــو عبــد اهلل احلســن بن احلســن احلليمــي (ت403:هـــ) /حتقيق:
حلمــي حممد فــودة /النــارش :دار الفكــر /ط1399 :1:هـ1979:م.

10105املوافقــات  ،إبراهيــم بــن موســى الشــاطبي (ت790 :هـــ) /حتقيــق :أبــو عبيــدة مشــهور بــن
حســن آل ســلامن /النــارش :دار ابــن عفــان /ط1417 :1:هـــ1997 :م.

10106نقــض اإلمــام أيب ســعيد عثــان بــن ســعيد عــى املريــي اجلهمــي فيــا افــرى عــى اهلل عــز
وجــل مــن التوحيــد  ،أبــو ســعيد عثــان بــن ســعيد الدارمــي (ت280:هـــ) /حتقيــق :أبــو
عاصــم َّ
ــو ِامي األثــري /النــارش :املكتبــة اإلســامية للنــر والتوزيــع ،القاهــرة :مــر/
الش َ
ط1433/1:هـــ2012:م.

10107النهايــة يف غريــب احلديــث واألثــر  ،جمــد الديــن أبــو الســعادات ابــن األثــر (ت606:هـــ)
 /حتقيــق :طاهــر أمحــد الــزاوي وحممــود حممــد الطناحي/النــارش :املكتبــة العلميــة/
بريوت1399/هـــ1979/م.

10108اهلدايــة إىل بلــوغ النهايــة يف علــم معــاين القــرآن وتفســره ،وأحكامــه ،ومجــل مــن فنــون علومــه ،
أبــو حممــد مكــي بــن أيب طالــب القيــي (ت437:هـ)/حتقيــق :جمموعــة رســائل جامعيــة بكلية

الدراســات العليــا والبحــث العلمــي :جامعــة الشــارقة ،بــإرشاف :أ .د :الشــاهد البوشــيخي/

النــارش :جمموعــة بحــوث الكتــاب والســنة :كليــة الرشيعــة والدراســات اإلســامية :جامعــة
الشــارقة /ط1429 :1:هـ2008/م.
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