
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 هللا واإلنسان 
 وفيـــــه 

 أوالً : حقيقة الفعل اإلنسانى بين الجبر واالختيار . 
 ثانياً : نظرية الكسب عند األشاعرة ورأى السلف فيها .

أو  فقط, هل هو بالروح ونعيمة ثالثاً : البرزخ وعذاب القبر 
 الروح والجسد معاً .

 رابعاً : مسألة حشر األجساد .
 مسألة الشفاعة بين المعتزلة واألشاعرة والسلف . خامساً :
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 تمهيــد : 
 تتضح أهمية الدراسة فى هذا الفصل من خالل محورين هامين يمكن عرضهما كاآلتى:

 المحور األول : ما يتعلق بحقيقة الفعل اإلنسانى بين الجبر واالختيار .
وقد تعرضت لطعن  إن عقيدة القضاء والقدر وهى أحد أركان العقيدة اإلسالمية ,

عنيف , وتشكيك مستمر بصورة تدعو إلى العجب واالستغراب , فما لبث عصر النبوة 
والصحابة أن انتهى حتى ظهر فى المسلمين مبدأ نفى القدر , والقول بالجبر ومذهب 

, وتعرضت أمة اإلسالم  األقطاراالعتزال , والتشيع , ونجم الشر واستطار , وطرق كل 
 ها , وبكل وجودها إلى أعنف الهزات التى زلزلت كيانها .بعقائدها وبالد

القدر  إنأن نبين : كيف وجد من ينكر القدر ويجادل فيه ؟ فنقول :  بناواآلن يحسن 
الذى وجد بين المسلمين من ينكره ويجادل فيه ليس هو القدر العام الذى يشمل الكون كله 

 قدرة له على دفعها أو تغييرها , إذ هى ال يد لإلنسان فيها , وال أحداثوما يجرى فيه من 
  ⬧◆ جارية على نظام السنن التى يقول هللا تعالى فيها 

   ⧫❑  (1)  وإنما هو القدر
الخاص المتعلق بأفعال العباد , حسنها وسيئها , صالحها وفاسدها , وأول ما ظهر القول 

الخليفة األموى الراشد , وذلك فى حدود المائة األولى  فيه على عهد عمر بن عبد العزيز
حتى قتله هشام بن عبد الملك ,  (2)من الهجرة , قال به وأظهره ودعا إليه غيالن الدمشقى 

العكس من نفاه القدر كانت طائفة الجبرية من المعتزلة , وأول من ظهر منهم الجعد  وعلى

                                                
  43: آية . سورة فاطر  1
. جمععع غععيالن بععين القععدر واإلرجععاء ويععذكر الععرازى أن الغيالنيععة يجمعععون بععين االعتععزال واإلرجععاء وممععا يصععور مععذهب  2

فعى القععدر قولعه فععى رسعالة لععه إلعى عمععر بعن عبعد العزيععز ) ... فهعل وجععدت يعا عمععر حكيمعا  يعيععب معا يصععنع أو  غعيالن
على ما يعذب عليه , أم هل وجدت رشيدا  يدعو إلى الهدى ثعم يصنع ما يعيب . أو يعذب على ما قضى , أو يقضى 

يضععل عنععه , أم هععل وجععدت رحيمععا  يكلععف العبععاد فععوق الطاقععة , أو يعععذبهم علععى الطاعععة , أم هععل وجععدت عععدال  يحمععل 
النععاع علععى الظلععم والتظععالم وهععل وجععدت صععادقا  يحمععل النععاع علععى الكععذب أو التكععذيب بيععنهم؟ كفععى ببيععان هععذا بيانععا  , 

فخععر الععدين الععرازى : اعتقععادات  اإلمعام(, 127 /1وبعالعمى عنععه عمععى . للمزيععد راجعع : الشهرسععتانى : الملععل والنحععل, ) 
,  40بمراجعة: د. على سامى النشار : ص  –م 1938المسلمين والمشركين , نشر مكتبة النهضة المصرية عام  فرق 
 . 17 - 16المنية واألمل , ص  المرتضى:ابن 
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يهودى من يهود الشام , وتلقاه عنه الجهم  , وكان قد تلقى مذهب الجبر من (1)بن درهم 
 الصفات المعطلين . نفاةبن صفوان رئيس الطائفة الجهمية 

وحقيقة الجبر : أن اإلنسان ال يخلق أفعاله , وال ينبغى أن تنسب إليه إال على سبيل 
 المجاز , فهى نسبة فعل ال نسبة إرادة واختيار , إذ هى أفعال هللا تعالى , أجراها على يد

العبد بدون إرادة من العبد , وال اختيار , والزم هذه العقيدة أن العبد غير مؤاخذ على أفعاله 
, وأنه ال ُيعاب منه فعل , وال يالم عليه , ولو كان فى غاية القبح والفساد , ولذا كان هذا 

هنا إليه  اإلشارةالمذهب أفسد وأشد شرا  من سابقة الذى هو مذهب القدرية , والذى ينبغى 
هو أن عقيدة الجبر بالرغم من كونها أكثر ضررا  وفسادا  من عقيدة نفى القدر فقد ظلت 
ظاهرة فى المسلمين , سارية فيهم وبدون إرادة منهم لها , وال رغبة فيها , ولعل السبب فى 
ذلك يعود إلى أن عقيدة الجبر هذه تلقى التبعة عن العبد فيما يرتكب من المعاصى , 

 من الذنوب , وتجعله معذورا  أمام نفسه . وفيما يقارف

المحور الثانى : ما يتعلق باليوم اآلخر وما فيه من أحداث شهدت بها العقيدة 
 اإلسالمية من خالل آيات القرآن الكريم والسنة النبوية 

 ونتساءل ما المراد باليوم اآلخر ؟ 
لها وانتهاء هذه الحياة : فناء هذه العوالم ك األولإن المراد باليوم اآلخر أمران : 

: إقبال الحياة اآلخرة وابتداؤها . فدل لفظ اليوم اآلخر على آخر يوم من  والثانىبكاملها , 
أيام هذه الحياة وبداية الحياة اآلخرة , فاإليمان باليوم اآلخر مقتض للتصديق بإخبار هللا 

                                                
للقعول بمقالتعه  القعرآن كقضعية الزمعةكلم فعى الصعفات الجععد بعن درهعم , فإنعه نفاهعا ....  , وفعى القعول بخلعق . أول من ت1

األعصعم ...  بعنفى الصفات , وقد اتهم الجعد بأنه أخذ بدعته هذه من بنان بعن سعمعان , ععن طعالوت ابعن أخعت لبيعد 
... وأخععذها لبيععد عععن يهععودى بععاليمن وأقععام جعععد واشععتغل بالسععحر , وكععان يقععول بخلععق القععرآن  ولبيععد عاصععر الرسععول 

بدمشعق حتععى أظهعر بدعتععه تلععك , ثعم هععرب إلععى الكوفعة , فلقيععه فيهعا الجهععم بععن صعفوان , فتقلععد هععذا القعول عنععه , ووقععع 
 –: أميعر الععراق : فذبحعه فعى عيعد األضعحى , وكعان قعد أخعذ عنعه تلعك المقالعة  القسعرى الجعد فى يعد خالعد بعن عبعد هللا 

فقتلعه , وانتقلععت مقالعة خلععق القعرآن مععن الجهعم إلععى بشعر إلععى  القسععرى لمغيعرة بععن سععيد العجلععى فظفعر بععه خالعد ا –أيضعا 
أحمععد بععن أبععى دؤاد , فصععارت مععن أقععوال المعتزلععة ومبععادئهم األساسععية . للمزيععد راجععع:ابن األثيععر : ) محمععد الععدين بععن 

هع ( : النهاية فعى غريعب الحعديث واألثعر ,  606ثير ) ت محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيبانى الجوزى ابن األ
( ومععا 350/  9( وانظععر ابعن كثيعر : البدايععة والنهايعة, )104/  5طبععة ييسعى الحلبععى , بعدون رقعم الطبعععة وتاريخهعا, )

 بعدها  

This file was downloaded from QuranicThought.com



 318 لفصل الخامس ا 

 

فيه من أهوال واختالف  تعالى بفناء هذه الحياة الدنيا , وبما يسبقه من إمارات وما يتم
أحوال , كما هو مقتض كذلك للتصديق هللا تعالى فى أخباره عن الحياة اآلخرة, وما فيها 
من نعيم وعذاب , وما يجرى فيها من أمور عظام , كبعث الخالئق , وحشرهم , وحسابهم 

 نيا ., ومجازاتهم على أعمالهم اإلرادية االختيارية التى قاموا بها فى هذه الحياة الد
 هل الفناء ممكن ؟  –وسؤال آخر يطرح نفسه ويتبادر إلى الذهن 

والجواب : نعم الفناء ممكن , ألن العالم ليس أزليَّا أبدا , وما لم يكن أزليا  فهو حادث , 
وما كان حادثا  فالفناء من صفاته الالزمة له , والتى ال تنفك عنه بحال , وطروء الفناء 

هذه الحياة ال يحتاج إلى دليل . إنه قد ثبت بالبراهين العقلية  على الحادثات ُمشاهد فى
والمادية معا  حدوث العالم , إن التغيير الجارى والمستمر على العوالم دال على حدوثها , 

 على فنائها . دالوإن حدوثها 
ودليل آخر : أن العالم كلُّ له أجزاء , ونحن نشاهد الفناء يجرى فى أجزائه باستمرار , 

اإلنسان , والحيوان , النبات , كلها تفنى أمامنا , وتحت سمعنا وبصرنا وتفقد وجودها ف
 الفينةباستمرار ودون انقطاع , وهى قطعا  أجزاء من هذا العالم , كما أننا نرى الزلزال من 

يدمر مدنَّا وقرى كبيرة , ويغير من معالم األرض فى كثير من البالد فى العالم  الفينةإلى 
الفناء هذه ألجزاء العالم دالة على فناء العالم كله , إذ ما أمكن الفناء فى أجزائه  هرةفظا, 

 أنباؤهكله , وبناء على هذا فاليوم اآلخر ممكن الوقوع وهو مرتقب جدا  ومنتظر  فناؤهأمكن 
 , وهو اليوم الذى ال يأتى بعده يوم من أيام هذه الحياة , وذلك لخراب العالم وفنائه .

مان بالحياة اآلخرة ليس واجبا  فحسب بل هو أحد أركان ستة عليها تبنى العقيدة واإلي
   ▪اإلسالمية , فال تتم إال به , وال تصح إال عليه , قال تعالى 

▪  ❑◆❑➔ ❑ 
⧫ ☺ ☺◆ 

⬧◆ ▪ ⧫ ⧫◆  
❑◆◆  

◼☺◆ ⧫◆ 
◆  (1)  

وألهمية هذا المعتقد فى حياة المؤمن , وآلثاره الكبرى فى استقامة الفرد وصالحه ُعنى 
القرآن الكريم به عناية ال تقل عن العناية باإليمان باهلل عز وجل , فقد ذكره فى عشرات 

                                                
  177. سورة البقرة : آية  1
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 ات اآليات : مرة بوصفه والحديث عنه كقوله تعالى        السور منه , وفى مئ
⬧⬧   ❑ 

⧫ ◼◆   ◼❑◆ 
 ⧫◆ ⧫⬧ 

 ◼◆  ⧫❑◆⬧ 
➔⬧◆ ➔➔◆❑  

⧫◆ ☺ ⬧ 
⧫❑⧫ ◆◆  

→◼☺◆ ◼⧫ 
  ☺⧫⬧◆ ⧫ 

◼◆ ⬧❑⬧ ⧫❑⧫ 
◆⬧  ⧫❑⧫ 
⧫❑→⧫➔➔  ⬧  

⬧◆    (1)      
  ⬧ ومرة تقريره وتأكيد مجيئه , كقوله تعالى 

 ◆❑➔ ⧫ ◆ 
⧫ ⧫❑◆ ◆ 
◼⧫   ⬧  
◆ ⬧⧫ ◆◆  
◆  ◆  

⧫➔ ⧫  →❑   
(2)         

  ⧫ ⧫وقوله تعالى 
   ❑➔➔  

➔ ◼⧫ ◼◆◆ ➔➔⬧ 
▪➔ →⬧⧫⬧ ☺   

◆⬧ ⧫◼      
(3)          

  →⬧ومره بتعليق االستقامة على اإليمان به , كقوله تعالى 
→⧫❑  ⧫ ⧫ ⬧ 

 ❑◆◆    
                                                

  18 – 13. سورة الحاقة : اآليات  1
   7 – 6. سورة الحج : اآليات  2
   7. سورة التغابن : آية   3
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(1)  ى , وقوله تعال ⬧ ⧫ ⬧  
❑◆  ◆❑ ◆ 
☺ ⧫ ❑⧫  

◆◆❑⧫ ⧫  (2)  
 ومرة بإثبات الهداية والفالح للموقنين به , وذلك كقوله تعالى 

⧫◆  ⧫❑❑ 
 ⬧ ◼⧫ ➔  

◼▪  ⬧◆ ➔ 
☺⬧❑   (3) 

ومما يؤكد أهمية هذا المعتقد , ويجعله كالصمام لحياة االستقامة والطهر , والخير هو 
  ذكره مقرونا  باإليمان باهلل تعالى , وذلك كقوله تعالى من سورة البقرة 

⧫ ❑⧫◆ ◆ 
 ⧫◆ 

✓◆ ⧫ ⧫◆ 
 ❑◆◆  
☺⧫◆ ⬧ ◼⬧ 

➔  ◼◆ ◆ 
❑ ◼⧫ ◆ ➔ 

⬧⧫⧫❑  (4)  وكقوله تعالى ◆ ⬧❑ 
 ◆ ❑◆ 

   (5)          وقوله عز وجل    
 ⧫❑⬧➔  

◆◆❑    (6)  

فدلت هذه العناية القرآنية بهذين الركنين من أركان اإليمان على أنهما قوام حياة الروح 
, وعليهما مدار استقامة المرء فى هذه الحياة , وأن اإليمان بدونهما ليس شيئا  , وأن من 

                                                
   2. سورة الطالق : آية  1
 21. سورة األحزاب : آية  2
  5 – 4. سورة البقرة : اآليات  3
  62. سورة البقرة : آية  4
  38. سورة النساء : آية  5
  2. سورة النور : آية  6
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وأن من افتقدهما فقد افتقد كل عناصر الخير والفضيلة فى عدمهما قد عدم كل خير , 
نفسه وأصبح من شر البرية . وبالجملة فإن معتقد اإليمان باهلل واليوم اآلخر هو رأع كل 
عقيدة , وأساع كل إيمان , وعليه مدار استقامة اإلنسان , وصالح خلقه , وطهارة روحه 

ه , وال لغيره , وهو شر كله , وال ُيؤمن فاإلنسان مخلوق ال خير فيه ال لنفس وبدونه, 
جانبه , وال يطمئن إليه , وال تسكن النفوع عنده , وذلك لما انعدم عنده , من أصول 

 الخير وينابيع الفضيلة والكمال البشرى .

واآلن حان لنا أن نعرض عقيدة القضاء والقدر عرضا  أكثر وضوحا  وتحديدا  لنستوف 
 لف فى هذه المسألة وذلك تحت عنوان .موقف كل من األشاعرة والس

 أواًل : حقيقة الفعل اإلنسانى بين الجبر واالختيار.
إنه قد صعب على غير الموفقين من الناع التوفيق بين كون اإلنسان فاعال  ألفعاله, 
مريدا  لها , مختارا  فيها , مهيأ للثواب عليها إن كانت خيرا  , وللعقاب عليها إن كانت شرا  

ن كون هللا تعالى هو خالقه وخالق أفعاله خيرها وشرها , مع اعتقاد هللا وتنزيهه عن , وبي
 الظلم .

ومن هنا انقسموا فرقا  فقالت فرقة منهم : إن العبد هو خالق أفعاله بنفسه , وليس هلل 
تعالى فيها دخل البتة , واعتذروا بكون أفعال اإلنسان منها ما هو شر وقبيح ُينزه هللا تعالى 
عنه , وال تجوز نسبته إليه , فالتزموا بناء على هذا المذهب بمبدأ نفى القدر عن أفعال 

فى الذكر          " كتاب  تكتب, ولم  يقدرهاهللا أزال  , ولم  تعالى العباد , أى لم يعلمها
المقادير" ولزمهم فى معتقدهم هذا أن يكون للكون غير خالق واحد , وهو رد صريح لقوله 

   ⬧ ⬧ ◆تعالى 
  (1) وقوله عز وجل . ◆ ⬧◼⬧ ◆⧫ 

                                                
  54. سورة األعراف : آية 1
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⬧➔☺➔❑⧫ (1)  وقوله ⬧→  
◆   ⧫⬧  ◆❑➔  
 →  ◼⬧  

◆➔❑◆ ⧫◼   ◆  (2)    

إلثباتهم خالقين مع هللا تعالى فى الكون , وقد روى اإلمام أحمد فكانوا بهذا مجوسا  
مجوع هذه األمة , إن مرُضوا فال  (3)قال " القدرية  بن حنبل بسند حسن أن النبى 

  (4)فال تشهدوهم "  ماتواتعوُدُهم , وإن 

                                                
  96. سورة الصافات : آية 1
 102آية  . سورة األنعام :2
( ولكن االسعفرايينى: فيعذكرهم أنهعم معن المعتزلعة  راجعع: 93/  1. عدها البغدادى :من الفرق , راجع: الفرق بين الفرق )3

 ( مصدر سابق 63/  1فى ذلك التبصير فى الدين , )
 ( مصدر سابق 125 – 86/  2. اإلمام أحمد بن حنبل : المسند , )4
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   وقالت فرقة أخرى بعكس ما قالت األولى : فكانوا على النقيض معهم , إذ قالوا      
: إن العبد ال إلرادة له فى أفعاله وال اختيار , وليس هو بالفاعل على الحقيقة أبدا  , وإنما 

 الفاعل هو هللا عز وجل , وما ورد فى القرآن من نسبة الفعل إلى العبد كقوله تعالى 
⧫◆ ❑➔➔⬧   

⧫➔◼☺    (1)  وقوله   
⧫➔◼ ⧫ ⬧➔➔❑  (2) 

إلى غير ذلك من اآليات التى تسند الفعل إلى العبد خيرا كان أو شرا  , إنما هى 
نسبة مجازية عالقتها السببية ولم تكن نسبة حقيقية أبدا . إن هى إال أفعال هللا تعالى 

أو  أجراها على يد العبد , والعبد مجبور عليها , غير مريد لها . وال اختيار له فى فعلها
وال قبح , وال خير وال شر , وبالتالى  ُحسنبذلك أن ال يكون فى فعل العبد  ولزمهمتركها . 

فال حساب عليها وال عقاب . وبناء على مذهبهم هذا فإنه لم يبق من معنى لبعثة الرسل 
أسوأ ,  –الجبر والتعطيل  –وإنزال الكتب , ووضع الشرائع و ومن هنا كان هذا المذهب 

 ونفاه القدر كما بينا سابقا  . –القدرية وأفسد من 
 : ويقول الشهرستانى أن الجبر والجبرية أصناف 

 فالجبرية الخالصة : هى التى ال تثبت للعبد فعال  وال قدرة على الفعل أصال  .
والجبرية المتوسطة : هى التى تثبت للعبد قدرة غير مؤثرة أصال  , فأما من أثبت 

فى الفعل وسمى ذلك كسبا  فليس بجبرى و والمعتزلة يسمون من لم  للقدرة الحادثة أثرا  ما
 يثبت للقدرة الحادثة أثرا  فى اإلبداع واإلحداث إستقالال  جبريا  .

من الجبرية وكذلك جماعة  (3)والمصنفون فى المقاالت عدوا النجارية والضرارية 
 الكالبية من الصفاتية .

                                                
  197. سورة البقرة : آية  1
  91سورة النحل : آية .  2
أنهمعا قعاال البعارى تععالى ععالم قعادر  علعى. الضرارية: هم أصحاب ضرار بن عمعرو وحفعا الفعرد : واتفقعا فعى التعطيعل 3

على معنى أنه ليس بجاهعل وال ععاجز وأثبتعا هلل سعبحانه مااليعة ال يعلمهعا إال هعو , وقعاال : إن هعذه المقالعة محكيعة ععن 
عة من أصحابه , وأثبتا حاسة سادسة لإلنسان يرى بها البارى تعالى يعوم الثعواب فعى الجنعة , أبى حنيفة رحمه هللا وجما
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ة جبرية ونحن سمعنا إقرارهم على أصحابهم وتار  (1)واألشعرية سموهم تارة حشوية 
من النجارية والضرارية فعددناهم من الجبرية ولم نسمع إقرارهم على غيرهم فعددناهم من 

   (2)الصفاتية. 
فهل هذه  –باألشاعرة أن يوصفوا بالجبرين  يربأوالشهرستانى بهذا التقسيم أراد أن 

 صحيح ؟ هذا ما سنوضحه الحقا  .
ث : إنه مادام هللا تبارك وتعالى قد نفى الظلم عن نفسه فى قوله تعالى وقال فريق ثال

    →⧫ ⧫⬧ 
▪⬧  ◆ →⬧ ◆ 

➔  (3)  
وحرمه على نفسه وعلى يبادة فى قوله فى حديث مسلم القدسى :" يا يبادى إنى 

  (4)محرما  فال تظالموا " حرمُت الُظلم على نفسى وجعلتُه بينكم 
فكيف يجوز إذا  عقال  أن يكتب على العبد أزال  أعماله ليقوم بها حتما  , ثم يؤاخذه 

 عليها ؟ 
بل ذهبوا إلى أكثر من هذا القول بشاعة وقبحا  فقالوا : ما دام هللا تعالى قد علم 

اللوح المحفوظ" , مصير العبد , وقرره , حيث قدرة بكتابته فى كتاب المقادير العام " 
وأصبح ال محالة صائرا  إليه شاء أم أبى , أحب أم كره , فكيف يؤمر العبد إذا  وينهى , 
ويطالب بفعل الطاعات , وترك المعاصى , واألمر قد ُبت فيه , وفرغ منه إنما يؤمر 
                                                                                                                                              

وقاال : أفعال العباد مخلوقة للبارى تعالى حقيقة والعبد مكتسبها حقيقة وجوزوا حصول فععل بعين فعاعلين , للمزيعد راجعع 
 ( 89/  1: الشهرستانى : الملل والنحل ,)

كمعا روى فعى مجلعس الحسعن البصعرى : إذ ععرض عليعه جماععة معن العرواة بضعاعتهم فععى . ظهعر اصعطالح الحشعوية : 1
أى جانبهععا فسععموا حشععوية , كمععا يقععال أيضععا إن هععذه  –الحععديث , فصععاح فععى اتباعععه ) ردوا هععؤالء إلععى حشععا الحلقععة ( 

والسعنن واآلثععار دون التسعمية وردت أوال  علعى لسععان عمعرو بعن عبيععد فعى وصعفه لعبععد هللا بعن عمعر , إذ يقبععل األحاديعث 
تمحيا , فى رأيه , وإذا كانت التسمية قد ظهرت فى هذا الوقت , فعإن الحشعو نفسعه يرجععه الكعوثرى إلعى طائفعة ممعن 
أسلموا فى عهد الراشعدين معن أحبعار اليهعود , للمزيعد راجعع : ابعن عسعاكر : مقدمعة تبيعين كعذب المفتعرى , وانظعر: نشعأة 

 (  604/  1الفكر الفلسفى , )
 ( 84/  1الشهرستانى : الملل والنحل , ) .2
  40. سورة النساء : آية 3
 ( 17/  8. اإلمام مسلم : صحيح مسلم , )4
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له مصير , وتقرر له نهاية , فمثل هذا " يؤمر وينهى ليتقرر مصيره  يحددوينهى من لم 
 سب استجابته لما أمر به وُنهى عنه .بح

 للخيرأما رأى اإلمام الجوينى فى هذه المسألة , فنجده قد تحدث عن خلق هللا تعالى 
والشر , فأثبت أن هللا تعالى خالق للخير والشر وال يتضرر بالشر كما ال ينتفع بنقيضه 

و شر فى العالم بغير وهو الخير , وإنما يتضرر العباد وينتفعون , ولو أراد إحداث خير أ
واسطة أو بواسطة بشر فإنه ال راد إلرادته وهو فى ذلك يقول :" كل ما قضى العقل 
بجوازه وإمكان حدوثه فالرب تعالى موصوف باالقتدار عليه , ولو فرض إحداثه إياه كان 

 قال تعالى فى كتابه العزيز  –وهذا أمر متفق عليه  (1)مسوغا  فى العقل غير ممتنع " 
◆ ◆❑ ◆➔⧫ 
⧫✓→ ➔⧫ ☺ 

❑ ⧫❑⧫  (2)  وقوله تعالى 
❑➔⧫◆  
⬧◆ ◆  ◆⬧◆ 

➔➔❑⧫  (3)  
ولكن الذى هو محل خالف بين الناع هو ما ذهب إليه اإلمام الجوينى فى معنى 

, باإلضافة إلى حكم اإللهية فإن  وال شرفى أفعال هللا تبارك وتعال خير قوله : ليس 
مقنع  المقداراألفعال متساوية فى حكمة . وإنما تختلف مراتبها باإلضافة إلى العباد , وهذا 

وقد نبه على هذا المعنى رسول هللا  (4)فى هذا األصل العظيم , وال حاجة معه إلى غيره . 
 يث طويل " قسم هللا األرواح فوقفت أرواح السعداء على يمين إذ قال فى مساق حد

العرش , وأرواح األشقياء على يسار العرش ثم قال : هؤالء أهل الجنة , وال أبالى , وهؤالء 
   (5)أهل النار , وال أبالى " 

                                                
 مصدر سابق  35. اإلمام الجوينى : العقيدة النظامية , ص  1
  129. سورة األنعام : آية  2
  35. سورة األنبياء : آية  3
  36 ص –. اإلمام الجوينى : العقيدة النظامية  4
. الحديث ضعيف : ضعفه اإلمام محمد زاهد الكوثرى فى هامش الكتاب : ومعنى الحديث معارض للقرآن الكريم  5

  الذى نا فى الكثير من اآليات على حرية اإلنسان وأعطاه حق اختيار أفعاله قال تعالى 
◼    ⚫⧫ 
⧫ ➔⬧ ☺➔☺ ⧫ 
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ويفهم من كالم اإلمام الجوينى وتدليله بهذا الحديث أن الناع غير قادرين على 
هم , والثقات من العلماء ال يفهمون منه كما فهم منه الجوينى , وإنما هم اختيار أفعال

 يرفضون هذا القول وشبهه لمعارضته النصوص الواضحة فى آى الكتاب ومنها 
⧫◆ ◆ ⬧→ ➔ 

  (1)  . تفضل بمحض إرادته كرما  منه فأعطى  ولكنهويقولون : حقا  أن هللا خالق كل شئ
لناع "العقول" وأرسل إليهم "الرسل" وفسر لهم ما يريده منهم فى كتبه , وحيث أعطى ل

على  يجبرهعقال  وأرسل رسال  وأنزل كتبا  فإنه قد منح اإلنسان . االستقالل فى أفعاله , ولم 
  شئ , وهذا يترتب عليه نعيم لمن أطاع بدون محاباة أو منه 

⧫ ❑⧫◆ ❑➔◆ 
⬧ ◼⬧  

 ❑  (2)  ويترتب عليه عذاب لمن عصى بدون ظلم
فقد أمر تعالى ,    ◆ ➔→◼☺❑⧫ ⬧  (3) حيفأو 

لهم الطاعة , وكره لهم  وأحبيبادة باإليمان به, وبرسله , وبطاعته, وطاعة رسله , 
  ◆⬧ تعالى  , والعصيان قال (4)الكفر, والفسوق 
 ⬧ ☺ 

◆◆  ❑➔➔ 
◼▪◆ ⬧ ⧫ 

⬧❑→◆ ⧫◆➔◆  
⬧ ➔ ▪  (5)  

محض أو يرفضوا ب يمتثلوا, واإلرادة والمشيئة أمكنهم من أن  القدرةوبما منحهم من 
على ذلك جزاءهم بإثابة المحسنين وعقوبة المسيئين .  ليرتبإرادتهم وكامل اختيارهم , 

 هذه هى اإلرادة الدينية الشريية كما ينبغى أن تعلم .

                                                                                                                                              
   ◆   

 ◆ ❑→    3 – 2سورة اإلنسان : آية  
  46. سورة فصلت : آية  1
  6. سورة التين : آية  2
  77. سورة النساء : آية  3
 وما بعدها مرجع سابق  265. أبو بكر الجزائرى : عقيدة المؤمن , ص  4
  7. سورة الحجرات : آية  5
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القدرية : فإن هللا تعالى لم يجعل للعبد قدرة على الخروج عنها  الكونيةوأما اإلرادة 
تتعلق بأفعال العباد اإلرادية االختيارية التى هى  والتمرد عليها بحال من األحوال , ألنها ال

التكليف والجزاء إال من حيث إنه تعالى شاءها أن تكون أزال  كذلك , فكانت طردا  لعموم 
 إرادته حتى ال يخرج الكون عنها .

 وزيادة فى اإليضاح لإلرادة الكونية والتى ال سبيل لإلنسان إلى الخروج عنها نقول : 
سان أن يرفض أن يكون ذكرا  إذ كان أنثى , أو العكس , أو يرفض فهل يمكن لإلن

أبيض , أو يرفض أن يكون قصيرا  إذا كان هو طويال  , أو  هوأن يكون أسود إذا كان 
يرفض أن يولد فى بلد كذا أو تاريخ كذا إذا كان هو فى بلد وزمان غير ما كان منه ؟ 

و أن إرادة هللا تعالى الكونية ال يعصى فيها والجواب فى كل هذا , ال , ولم ؟ والجواب : ه
, وال تتخلف بحال من األحوال , ألنها مناط نظام الكون , وآية الربوبية , وموجب األلوالية 
هلل عز وجل , وبخالفها اإلرادة الشريية التكليفية المتعلقة بأفعال العباد اإلرادية االختيارية 

   (1)لها , ورفضها ليبتليه ثم يجزيه. , فإن هللا تعالى أقدر العبد على امتثا
منها  اقربونلمح فى حديث اإلمام الجوينى فى هذه المسألة يبارات هى إلى الجبر 

إلى االختيار فهو يقول " أحدث هللا تبارك وتعالى القدر فى العبد على أقدار أحاط بها 
ن يفعل فأحدث فيه علمه واليأ أسباب الفعل وسلب هللا العلم بالتفاصيل وأراد من العبد أ

دواعى مستحثه وخيرة وإرادة , وعلم أن األفعال ستقع على قدر معلوم فوقعت بالقدرة التى 
. هل معنى هذا إال أن اإلنسان آلة يوقع الفعل  (2)وأراد "  ماعلماخترعها العبد على 

الحسن المرسوم له من قبل هللا من قبل أن يخلقه هللا , وأى فرق بين هذا الرأى ورأى أبو 
بقدرة هلل وقدرة للعبد  –رحمه هللا  –الحرمين ؟ يقول األشعرى  إماماألشعرى الذى نقده 

مقترنان عند حدوث الفعل من العبد فالعبد فى الظاهر فاعل . وهللا فى الحقيقة واضع يده 
فعل العبد بقدرته  وقوع, ويقول إمام الحرمين " ال سبيل إلى المصير إلى  (3)مع العبد 

ثة , والقدرة القديمة . فإن الفعل الواحد يستحيل حدوثه بقادرين إذ الواحد ال ينقسم فإن الحاد

                                                
 265.  أبو بكر الجزائرى : عقيدة المؤمن , ص  1
 48. الجوينى : العقيدة النظامية , ص  2
 مصدر سابق  53. أبو الحسن األشعرى : اإلبانة , ص  3
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وقع بقدرة هللا سبحانه وتعالى استقل بها وسقط أثر القدرة الحادثة , ويستحيل أن يقع 
   (1)له "  بعضبعضه بقدرة هللا عز وجل , فإن الفعل الواحد ال 
 للطائعين , وطبعه وختمه على قلوب ويتحدث اإلمام الجوينى عن توفيق هللا

المعتدين والكافرين فيقول " إذا أراد هللا بعبد خيرا  أكمل عقله , وأتم بصيرته ثم صرف عنه 
العوائق والدوافع وأزاح عنه الموانع , ووفق له قرناء الخير وسهل له سبيله , وقطع عنه 

فيألفها, ثم يعتادها  القرباتلى له ما يقرب إ وقيضالملهيات وأسباب الغفالت والذهول , 
, واليأ له تماديه فى ويقصيهويمرن عليه, وإذا أراد بعبد شرا  قدر له ما يبعده عن الخير 

إلى الشهوات , وعرضه لآلفات , وكلما غلبت دواعى الشر  التشوفالغى , وحبب إليه 
فس األمارة الشيطان ونزوات الن ونزغاتخنست دواعى الخير , وتتعاون عليه الوساوع , 

 –بالسوء فتنشئ الغفلة غشاوة على قلبه , بقضاء هللا تبارك وتعالى وقدرة فذلكم الطبع 
  (2)والختم واألكنة "  –عافاكم هللا 

لقد ارجع اإلمام الجوينى التوفيق والطبع والختم إلى قضاء هللا تبارك وتعالى وقدرة " 
فهو لم يثبت إرادة خيرة من العبد  –باد وهذا صحيح " ولكنه لم يثبت اختيارا  فى أفعال الع

بسببها يوفقه هللا , ولم يثبت إرادة سيئة  من العبد بسببها يطبع هللا على قلبه , أنه سار 
فى أفعال العباد وفى القضاء والقدر المؤديان فى نظره إلى التوفيق والطبع إلى ما أراده هللا 

التوفيق والطبع أن هللا تعالى إذا رأى من عز وجل أزال  من العالم . ولو انه قرر فى آيه 
رأى من العبد اتجاها  إلى المنكرات خلى  وإذالعبد اتجاها  إلى الخيرات وفقه إلى الخيرات , 

بينه وبين نفسه األمارة بالسوء , لكان بهذا التقرير موضحا  لعدل هللا ورحمته وأنه ما يريد 
 ظلما  للعباد .

الطائع على عمله  يثيبواب والعقاب , فبين أن هللا وتحدث اإلمام الجوينى عن الث
الخير تفضال  منه , ويعاقب العاصى على عمله السيئ جزاء وفاقا  , بينما يقرر غيره أن 

                                                
  45- 44. الجوينى : العقيدة النظامية , ص  1
  51– 50. الجوينى : العقيدة النظامية: ص 2
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, أوجبه هو على  (1)إثابة هللا للطائع ليست تفضال  من هللا , بل هو أمر واجب على هللا 
  ⧫ ◆ ◼⧫نفسه بقوله تعالى 

⧫ ▪☺⬧   (2)  وللتوفيق بين رأى اإلمام
الجوينى وغيره يمكن القول بأن هللا تعالى تفضل أزال  بخلق الخلق , ثم نا للخلق فى 

 كتبه على أنه كتب الرحمة وكتب العذاب , ليحملهم على عدم العذر إليه .
بق إلى أفهام كثير من أما إذا اتجهنا إلى السلف فنجد أن اإلمام ابن القيم يقول : يس

الناع أن القضاء والقدر إذا كان قد سبق فال فائدة فى األعمال وأن ما قضاه الرب 
سبحانه وقدره البد من وقوعه , فتوسط العمل ال فائدة فيه . وقد سبق إيراد هذا السؤال من 

فأجابهم بما فيه الشفاء والهدى . ففى الصحيحين عن على بن  الصحابة على النبى 
ومعه مخصرة فنكَّس  أبى طالب قال : كنا فى جنازة فى بقيع الغرقد فأتانا رسول هللا 

فجعل ينكت بمخصرته ثم قال : ما منكم من أحد , ما من نفس منفوسة إال كتب مكانها 
من الجنة والنار , وإال قد كتبت شقية أو سعيدة , فقال رجل : يا رسول هللا افال نتكل على 

مل , فمن كان منا من أهل السعادة فيصير إلى عمل أهل السعادة , ومن كتابنا وندع الع
كان من أهل الشقاوة فيصير إلى عمل أهل الشقاوة فقال أعملوا فكل ميسر أما أهل السعادة 

ثم قرأ  (3)فييسرون لعمل أهل السعادة , وأما أهل الشقاوة فييسرون إلى عمل أهل الشقاوة 
(4)  ⬧ ⧫ ⬧ ◆⬧ 

 ⬧◆ ⧫    
◼◆⬧ ◆  

◆ ⧫  ⧫◆ 
 ◆ ⧫  

⬧◆◼ ➔◆  (5)  

                                                
العبعد ال تفعى بعالنعم التعى تتعوفر  يقيمهعاا نقد اإلمام الجوينى ألصحاب هذا الرأى قائال  " إن العبعادات التعى . سبق أن بين1

هللا تبععارك وتععالى بععال تفعى بأقلهععا " للمزيعد راجععع: الفصعل األول : وحدانيععة  ألنععمعليعه معن ربععه نعاجزا  , وهععى تقعع شععكرا  
 العبادة .

  54. سورة األنعام : آية  2
 ( 1362حديث رقم  /3مام البخارى : صحيح البخارى , ) ج. اإل 3
 مصدر سابق   65. ابن القيم : شفاء العليل , ص  4
  10 – 5. سورة الليل : اآليات  5
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: جعشم فقال  بنوعن أبى الزبير عن جابر بن عبد هللا قال : جاء سراقة بن مالك 
يا رسول هللا بين لنا ديننا كأننا خلقنا اآلن , ففيم العمل اليوم أفيما جفت به األقالم وجرت 
به المقادير أم فيما يستقبل ؟ قال : ال بل فيما جفت به األقالم وجرت به المقادير , قال 

  (1)ففيم العمل ؟ فقال : اعملوا فكل ميسر. 
لق فيها لما رواه اإلمام أحمد فى مسنده من وكتابة القلم للقدر كان فى الساعة التى خ

 –حديث يبادة بن الصامت , قال : حدثنى أبى قال : دخلت على يبادة وهو مريض 
أتخايل فيه الموت فقلت : يا أبتاه أوصنى وأجتهد لى فقال أجلسونى , فلما أجلسوه قال : 

ارك وتعالى حتى تؤمن يا بنى إنك لن تجد طعم اإليمان ولن تبلغ حق حقيقة العلم باهلل تب
بالقدر خير وشره . قلت يا أبتاه , كيف لى أن أعلم ما خير القدر وشره ؟ قال : تعلم أن 

 ما أخطاك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك , يا بنى إنى سمعت رسول هللا 
كائن يقول :" إن أول ما خلق هللا تعالى القلم ثم قال اكتب فجرى فى تلك الساعة بما هو 

  (2)إلى يوم القيامة , يا بنى إن ُمت ولست على ذلك دخلت النار " 
وعن أبى األسود الدؤلى قال : قال لى عمران بن حصين : أرأيت ما يعمل الناع 

 يستقبلون اليوم ويكدحون فيه أشئ قضى عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق , أو فيما 
فقلت: بل شئ قضى عليهم ومضى عليهم ,  به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم ؟

قال : فقال : أفال يكون ظلما  ؟ قال : ففزعت من ذلك فزعا  شديدا  وقلت : كل شئ خُلق 
هللا وملك يده فال يسأل عمل يفعل وهم يسألون قال : فقال لى يرحمك هللا إنى لم أرد بما 

فقاال : يا رسول هللا أرأيت  رسول هللا  أتيا مزينةسألتك إال ألحرز عقلك , إن رجلين من 
فيهم من قدر قد سبق. أو  ومضىما يعمل الناع اليوم ويكدحون فيه أشئ قضى عليهم 

قضى عليهم  شئفيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت به الحجة عليهم . فقال : بل 
  ◆⧫▪ ◆⧫فيهم وتصديق ذلك فى كتاب هللا عز وجل  (3)ومضى 

                                                
 ( 8/ ص 2040/ باب القدر / حديث رقم  4. اإلمام مسلم : صحيح مسلم, ) ج 1
 ( مصدر سابق 317/  5. اإلمام أحمد بن حنبل : المسند , ) 2
 ( 438/  4( وأحمد )10/ ص 2042/  2041/ باب القدر / حديث رقم  4. أخرجه مسلم :)ج 3
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▪❑  ☺⚫⬧ ◆❑➔ 
◆⬧❑◆  (1)  

يقول:" كتب هللا مقادير  وعن عبد هللا بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول هللا 
  (2)"  واألرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء السماواتالخالئق قبل أن يخلق 

نصها أن اإلنسان  هل يفهم من – (3)وبعد أن ساق اإلمام ابن القيم هذه األحاديث 
مجبور فى أفعاله وال دخل له فيها البتة ؟ يجيب ابن القيم بإجابات غاية فى الروعة وشفاء 

تنحل عن العبد للنفوع فيقول : ينبغى االعتناء بكشف هذا الباب وتحقيق معناه فبذلك 
 من العرفان .أنواع من ضالالت القدرية والجبرية حيث لم يعطوا هذا الباب حقه 

ل فى تبيان ذلك : اعلم أن الرب سبحانه وتعالى فاعل غير منفعل , والعبد ويقو 
شهدت  (4)فالجبرية  –فاعل منفعل , وهو فى فاعليته منفعل للفاعل الذى ال ينفعل بوجه 

والمحل , وجعلوا حركته بمنزلة حركات  اآللةكونه منفعال  يجرى عليه الحكم بمنزلة 
لى سبيل المجاز , فقام وقعد وأكل وشرب وصلى وصام األشجار ولم يجعلوه فاعال  إال ع

عندهم بمنزلة مرض وألم ومات , ونحو ذلك مما هو فيه منفعل محضا  والقدرية شهدت 
كونه فاعال  محضا  غير منفعل فى فعله . وكل من الطائفتين نظر بعين عوراء , وأهل 

ألمرين باآلخر فاستقام لهم يبطلوا أحد ا ولمالعلم واالعتدال أعطوا كال المقامين حقه , 
الثواب والعقاب  وقوعنظرهم ومناظرتهم . واستقر عندهم الشرع والقدر فى نصابه , ومهدوا 

, قال  (5)على من هو أولى به , فأثبتوا نطق العبد حقيقة , وإنطاق هللا له       حقيقة 
  ❑⬧◆ ❑➔ تعالى 

 ◼⧫  ❑⬧ 
◆⬧⬧  ✓ ⧫⬧ 

   (6)  

                                                
 8 - 7. سورة الشمس : آية  1
 (16/ ص 2044/ باب القدر / حديث رقم  4. أخرجه مسلم )ج 2
 ق ( مصدر ساب 66 – 65 – 24 – 17. يرجع لهذه األحاديث : إلى كتاب ابن القيم : شفاء العليل , ) صفحات  3
 وما بعدها  307. المصدر السابق : ص  4
  307. ابن القيم: شفاء العليل , ص  5
  21. سورة فصلت : آية  6
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ال يجوز تعطيله , والنطق فعل العبد الذى ال يمكن إنكاره الذى فاإلنطاق فعل هللا 
  ◆◆❑⬧ ◆كما قال تعالى 

◆  ⬧⬧  
⧫  ⬧→❑⧫  (1)  

ون هو أمر حقيقى حتى شبه به فى تحقيق كون ما أخبر به , فعلم أن كونهم ينطق
وأن هذا حقيقة ال مجاز ومن جعل إضافة نطق العبد إليه مجازا لم يكن ناطقا  عنده حقيقة 

 , فال يكون التشبيه بنطقه محققا  لما أخبر به , فتأمله , ونظير هذا قوله تعالى     
◆ ◆❑➔ ⬧ ⬧◆ 

 (2)  فهو المضحك والمبكى حقيقة , والعبد الضاحك الباكى حقيقة . وقوله عز وجل 
➔     (3)  فالتسيير فعله

حقيقة والسير فعل العبد حقيقة , فالتسيير فعل محض والسير فعل وانفعال , ومن هذا 
  ☺◼⬧ ⬧  قوله تعالى 

◆⬧ ⬧  (4)  فهو سبحانه المزوج
 المتزوج , وقد جمع هللا سبحانه وتعالى بين األمرين فى قوله  ورسوله 

☺◼⬧ ❑ ⬧  
➔➔❑⧫   (5)  

فاإلزاغة فعله والزيغ فعلهم , فإن قيل : أنتم قررتم أنه لم يقع منهم الفعل إال بعد فعله 
لهم وإضحاكه وإبكاؤه لما نطقوا وال ضحكوا وال بكوا , وقد دلت هذه اآلية , وأنه لوال إنطاقه 

على أن فعله بعد فعلهم , وأنه أزاغ قلوبهم بعد أن زاغوا , وهذا يدل على أن إزاغة قلوبهم 
  ◆⬧⬧هو حكمه عليها بالزيغ ال جعلها زائغة , وكذلك قوله 

   و  (6)المراد جعل لنا آلة النطق ⬧ 
⬧◆   جعل لهم آلة الضحك والبكاء , قيل أما اإلزاغة المترتبة على

                                                
  23. سورة الذاريات : آية  1
  43. سورة النجم : آية  2
  11. سورة األنعام : آية  3
  37. سورة األحزاب : آية  4
  5. سورة الصف : آية  5
 309 - 380. شفاء العليل : ص  6
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زيغهم فهى أزاغه أخرى غير اإلزاغة التى زاغوا بها أوال  عقوبة لهم على زيغهم , والرب 
على الحسنة بمثلها . فحدث لهم زيغ آخر غير  يثيبتعالى يعاقب على السيئة بمثلها كما 

زاغوا أوال فجازاهم هللا بإزاغة فوق زيغهم , فإن قيل : هل تطردون هذا  همفالزيغ األول , 
فى جميع أفعال العبد من كفره وزناه وسرقته فتقولون إن هللا أفعله وهو الذى فعل , أم 

 تخصون ذلك ببعض األفعال فيظهر تناقضكم ؟ 
  السؤاليقول اإلمام ابن القيم فى اإلجابة على هذا 

لغوى وأمر معنوى , فأما اللغوى فإن ذلك ال يطرد فى لغة العرب  هناك أمران : أمر
, ال يقولون : أزنى هللا الرجل وأسرقه وأشربه وأقتله إذا جعله يزنى ويسرق ويشرب ويقتل , 
وإن كان فى لغتها أقامه وأقعده وأنطقه وأضحكه وأبكاه وأضله و وقد يأتى هذا مضاعفا  

  ☺⬧كفهمه وعلمه وسيره , وقال تعالى 
◼☺  (1)  

 فالتفهيم منه سبحانه والفهم من نبيه سليمان , وكذلك قوله 
◆⧫  → ☺  (2) 

, وكذلك التسيير والسير والتعلم من العبد , فهذا المعنى ثابت فى  سبحانه, فالتعليم منه 
 بد فاعال  كما قال :         جميع األفعال فهو سبحانه هو الذى جعل الع

◆➔◆ ☺ 
◆ ⧫ (3)  

◆➔◆ ☺ ❑⧫ 
◼   (4)  فهو سبحانه الذى جعل أئمة الهدى يهدون

 بأمره وجعل أئمة الضالل والبدع يدعون إلى النار .

                                                
  79. سورة األنبياء : آية  1
  65. سورة الكهف : آية  2
 73. سورة األنبياء : آية  3
  41. سورة القصا : آية  4
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وأوجدها وأبرزها  المعصيةأحدث  الذىود , فمن فإن قيل : هذا كله عدول عن المقص
من العدم إلى الوجود , قيل : الفاعل لها هو الذى أوجدها وأحدثها وأبرزها من العدم إلى 

 الوجود بأقدار هللا له على ذلك وتمكينه منه من غير إلجاء وال اضطرار منه إلى فعلها .
يجعله غيره مريدا  , والعبد إرادته  فإن قيل : الفرق أن إرادة الرب تعالى من نفسه , لم

من ربه , إذ هى مخلوقة له فإنه هو الذى جعله مريدا  , قيل : هذا موضع اضطرب فيه 
, فقالت القدرية: العبد هو الذى  (1)الناع فسلكت فيه القدرية واديا  وسلكت الجبرية واديا  

بأن خلقه كذلك , وقالت  يحدث إرادته وليست مخلوقة هلل , وهللا مكنه من إحداث إرادته
الجبرية : بل هللا هو الذى يحدث إرادات العبد شيئا  بعد شئ . فإحداث اإلرادات فيه 

وسواده وبياضه مما ال صنع له فيه البتة , فلو أراد أن يريد  وقصرهكإحداث لونه وطوله 
لها متوقفة على مشيئة الرب  فهىلما أمكنه ذلك وكان كما لو أراد إرادة من إرادته 

بخصوصها , فهى مراده له سبحانه كما هى معلومة مقدوره , فلزمهم القول بالجبر من 
  (2)هذه الجهة ومن جهة نفيهم أن يكون إلرادة العبد وقدرته أثر فى  الفعل .

وبعد أن فند ابن القيم آراء القدرية والجبرية يعرض طريق السلف فى هذه المسألة 
لكونه غير هذين الواديين , وأى طريق تمرون فيها سوى فيقول : فإن قيل : فأى واٍد تس

هذين الطريقين : قيل : نعم ههنا طريقة ثالثة لم يسلكها الفريقان ولم يهتد إليها الطائفتان, 
ولو حكمت كل طائفة ما معها من الحق والتزمت لوازمه وطردته لساقها إلى هذا الطريق 

اهلل التوفيق وهو المستعان وعليه التكالن وال على المحجة المستقيمة . فنقول وب وألوقعها
حول وال قوة إال باهلل : العبد بجملته مخلوق هلل , جسمه وروحه وصفاته وافعاله وأحواله , 

, وخلق على نشأة وصفة يتمكن بها من إحداث إرادته  الوجوهفهو مخلوق من جميع 
ذى خلقه وكونه كذلك , وهو لم وأفعاله , وتلك النشأة بمشيئة هللا وقدرته وتكوينه فهو ال

يجعل نفسه كذلك , بل خالقه وباريه جعله محدثا  إلرادته وأفعاله , وبذلك أمره ونهاه وأقام 
عليه حجته وعرضه للثواب والعقاب , فأمره بما هو متمكن من إحداثه ونهاه هما هو 

نها وأقدره عليها متمكن من تركه ورتب ثوابه وعقابه على هذه األفعال والتروك التى مكنه م
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به , وفطر خلقه على مدحه وذمه عليها مؤمنهم وكافرهم المقر بالشرائع منهم  اوآناطه
والجاحد لها , فكان مريدا  شائيا  بمشيئة هللا له , ولوال مشيئة هللا أن يكون شائيا  لكان أعجز 

, وعرفه ما وأضعف من أن يجعل نفسه شائيا  , فالرب سبحانه أعطاه مشيئة وقدرة وإرادة 
وإرادته وقدرته فى الطرق التى يصل بها إلى  مشيئتهينفعه وما يضره , وأمره أن يجرى 

. وأوقفه  (1)غاية صالحه فإجراؤها فى طريق هالكه بمنزلة من أعطى عبده فرسا  يركبها 
فى هذه الطريق , فعدل بها إلى الطريق اآلخر  أجريهاعلى طريق نجاة وهلكه وقال 

 وحيل, فغلبته بقوة بأسها وشدة سيرها , وعز عليه ردها عن جهة جريها ,  وأجراها فيها
قلت كان ردها عن طريقها ممكنا   فلوبينه وبين إدارتها إلى ورائها مع اختيارها وإرادتها , 

له مقدورا  أصبت , وإن قلت : لم يبق فى هذه الحال بيده من أمرها شئ وال هو يتمكن 
ومن يقلب أفئدة المعاندين  وقلبهين من يحول بين المرء أصبت , بل قد حال بينه وب

فتأمل حال من عرضت له صورة بارعة وأبصارهم , وإذا أردت فهم هذا على الحقيقة 
 وأراه فنهاه عقله وذكره ما فى ذلك من التلف والعطب , الجمال فدعاه حسنها إلى محبتها 

, فعاد يعاود النظر مرة  لفهخمصارح العشاق عن يمينه وعن شماله ومن بين يديه ومن 
بعد مرة , ويحث نفسه على التعلق وقوة اإلرادة , ويحرضها على أسباب المحبة , ويدنى 
الوقود من النار, حتى إذا اشتغلت وشب ضرامها ورمت بشررها وقد حاطت به وطلب 

 الخالص قال له القلب هيهات الت حين مناص , وأنشده :
 تولع بالعشق حتى عشق 
 رأى لجة ظنها موجة 

 

 فلما استقل به لم يطق  
 مكن منها غرق فلما ت

 

واإلرادة الجازمة الموجبة للفعل, لما  التامفكان الترك أوال  مقدورا  له لما يوجد السبب 
 تمكن الداعى واستحكمت اإلرادة قال المحب لعاذلة:

 يا عاذلى واألمر فى يده 
 

 هال عذلت وفى يدى األمر   
 

ر إرادة واختبارا  ومحبة , ووسطه اضطرارا  , وآخره عقوبة وبالء, ومثل فكان أول األم
هذا برجل ركب فرسا  ال يملكه راكبه وال يتمكن من رده , وأجراه فى طريق ينتهى به إلى 
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موضع هالك , فكان األمر إليه قبل ركوبها , فلما توسطت به الميدان خرج األمر عن يده 
   (1)ل على الهالك , فلما وصلت به إلى الغاية حص

وقد جعل اإلمام ابن القيم اإليمان بالقضاء والقدر فى أربعة مراتب , من لم يؤمن بها 
قبل  ءلم يؤمن بالقضاء والقدر وهى: )المرتبة األولى( علم الرب سبحانه وتعالى باألشيا

)الرابعة( خلقه كونه, )المرتبة الثانية ( كتابته له قبل كونها ,)المرتبة الثالثة( مشيئته لها ,
     (2)لها .

فأما المرتبة األولى : وهى العلم السابق فقد اتفق عليه الرسل من أولهم إلى خاتمهم , 
واتفق عليه جميع الصحابة ومن تبعهم من األمة , وخالفهم مجوع األمة , وكتابته السابقة 

  ◆ ⧫⬧تدل على علمه بها قبل كونها . وقد قال تعالى 
◆ ⬧◼☺  
     

❑⬧ ➔  ⧫ 
  →◆ 

◆⧫ ⧫◆  
☺⧫ ⬧◆ ⬧  ⧫⬧ 

 ◼ ⧫  ⬧➔◼☺❑⧫  (3)  
صية وخلقه لها . وقال قتادة : كان فى علمه أنه قال مجاهد : علم من إبليس المع

سيكون من تلك الخليقة أنبياء ورسل وقوم صالحون , وساكنو الجنة , وقال ابن مسعود: أعلم 
  ماال تعلمون من إبليس , وقال مجاهد أيضا : علم من إبليس أنه ال يسجد آلدم وقال تعالى

  ◼  ⧫ 
⧫◆ ⧫ ◼➔⧫◆ ⧫ 

 ⧫◼  ⧫◆ ⬧ ▪⧫ 
⬧ ⬧   ⧫◆ ⬧ 
▪⧫   ❑☺⬧   

 ⧫   (4)  

                                                
  531. ابن القيم : شفاء العليل , ص  1
  77. المصدر السابق: ص  2
  30. سورة البقرة : آية  3
  34. سورة لقمان : آية  4
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قال : ما من مولود يولد إال على  وفى الصحيحين عن أبى هريرة عن النبى 
رانه أو يمَّجسانه كما تنتج البهيمة جمعا  , هل تحسون فيها الفطرة فأبواه ي ودانه أو ينصَّ هَّ

من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها . )قيل( يا رسول هللا أفرأيت من يموت منهم وهو 
ومعنى الحديث : هللا أعلم بما كانوا   (1)صغير ؟ قال : هللا أعلم بما كانوا عاملين " 

  ⬧⧫◆ ⧫ . وقد قال تعالى : (2)عاشوا  ولوعاملين 
⬧ ⬧ ◆❑ 

◆  ⧫◼   (3)   
 المرتبة الثانية : وهى فى كتابته ) سبحانه وتعالى ( لألشياء قبل كونها 

  ⬧⬧◆ ⧫ قال تعالى 
❑  ➔⧫ 
  ◆ 
➔⧫ ⧫ ❑⬧ 

     ◼⧫⬧ 
⬧❑ ⧫  (4)  

فالزبور هنا جميع الكتب المنزلة من السماء ال تختا بزبور داود , والذكر أّم 
. هذا أصح  الكتاب الذى عند هللا , واألرض الدنيا , ويبادة الصالحون أمة محمد 

, فإنه أخبر بذلك بمكة وأهل  رسول هللا  نبوةهذه اآلية , وهى علم من أعالم األقوال فى 
األرض كلهم كفار أعداء له وألصحابه , والمشركون قد أخرجوهم من ديارهم ومساكنهم 
وشتتوهم فى أطراف األرض , فأخبرهم ربهم تبارك وتعالى أنه كتب فى الذكر األول أنهم 

ثم كتب ذلك فى الكتب التى أنزلها على رسله . والكتاب قد ,  (5)يرثون األرض من الكفار 
فى الحديث المتفق على صحته :" كان هللا ولم يكن  أطلق عليه الذكر فى قول النبى 

فهذا هو الذكر  (6)شئ غيره وكان عرشه على الماء وكتب فى الذكر كل       شئ " 

                                                
 (  22/ ص  2047/ باب للقدر / ح رقم  4( ومسلم : )ج1358/ ح رقم  3. أخرجه البخارى: )ج 1
 مصدر سابق  78. ابن القيم : شفاء العليل , ص  2
  23. سورة الجاثية : آية  3
  106 – 105اآليات . سورة األنبياء :  4
 99. شفاء العليل : ص 5
 ( 3191/ ح رقم  6. أخرجه البخارى : )ج 6
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منزلة قد أطلق عليها الزبر فى . والكتب ال الذى كتب فيه أن الدنيا تصير ألمة محمد 
  ⧫◆ ◆ قوله تعالى 
⬧   ❑ 

⬧  ❑➔⧫⬧  
    

⧫❑⬧➔⬧   ◆⧫ 
◆   (1)  

الهدى والنور . والذكر ههنا التى فيها  والكتبأى أرسلناهم باآليات الواضحات 
 وهما التوراة واإلنجيل , والذكر فى قوله         الكتابان اللذان أنزال قبل رسول هللا 
◆⧫◆ ⬧ ⧫ 

⧫✓⧫  ⧫ ⧫ 
⬧  (2)  وهو القرآن , ففى هذه اآلية علمه بما كان قبل كونه

   ⧫ بعد علمه وقال تعالى  وكتابته له
⧫❑☺ ⧫◆ ⧫ 

❑⬧ ➔⧫◆◆  ◆ 
 ◆  ⧫ 

✓  (3)  فجمع بين الكتابين الكتاب . السابق ألعمالهم قبل وجودهم
ا أماتهم للبعث ويجازيهم بأعمالهم , والكتاب المقارن ألعمالهم , فأخبر أنه يحييهم بعد م

 من خير أو شر فعلوه فى حياتهم  قدموابكتابته لها على ذلك , قال نكتب ما  ونبه
➔⧫◆◆    ما سنوا من سنة خير أو شر فاقتدى بهم فيها

  ➔⧫◆◆ بعد موتهم , وقال ابن يباع فى رواية عطاء 
  , كقوله  ما أثروا من خير أو شر →⬧⧫ 

 ⧫❑⧫ ☺ ⧫⬧ 
◆⧫  (4)  

: لو كان هللا سبحانه تاركا  البن آدم شيئا  لترك ما عفت  قال عمر بن الخطاب 
عليه الرياح من أثر. وقال مسروق : ما خطا رجل خطوه إال كتبت له حسنة أو سيئة 

                                                
 44 - 43. سورة النحل : اآليات  1
  44. سورة النحل : آية  2
 12. سورة يس : آية  3
  13. سورة القيامة : آية 4
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  ◆ والمقصود أن قوله 
◆  ⧫ ✓  

وهو اللوح المحفوظ , وهو أم الكتاب , وهو الذكر الذى كتب فيه كل شئ يتضمن  (1)
كتابة أعمال العباد قبل أن يعملوها واإلحصاء فى الكتاب يتضمن علمه بها وحفظه لها 

   (2)وإثباتها      فيه . بعددهاواإلحاطة 

 المشيئة المرتبة الثالثة : وهى مرتبة 
وهذه المرتبة قد دل عليها إجماع الرسل من أولهم إلى آخرهم , وجميع الكتب المنزلة 
من عند هللا , والفطرة التى فطر هللا عليها خلقه , وأدلة العقول والبيان , وليس فى الوجود 
موجب وال مقتض إال مشيئة هللا وحده فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن , هذا عموم 

الذى ال يقوم إال به , والمسلمون من أولهم إلى أخرهم مجمعون على أنه ما شاء  التوحيد
هللا كان وما لم يشأ لم يكن , وخالفهم فى ذلك من ليس منهم فى هذا الموضع , وإن كان 

هللا وأن يشاء ما ال يكون ,  يشاءمنهم فى موضع آخر , فجوزوا أن يكون فى الوجود ماال 
اعهم من نفى مشيئة هللا بالكلية ولم يثبت له سبحانه مشيئة وخالف الرسل كلهم وأتب

الرسل                من الفالسفة  أعداءواختيارا  أوجد بها الخلق كما يقوله طوائف من 
 والقرآن والسنة مملو آن بتكذيب الطائفتين فقوله           تعالى  (3)وأتباعهم 

❑⬧◆ ◆  ⧫ ⧫⧫ 
⧫  ➔⧫  

➔⧫ ⧫ ◆ 
→⧫ ⬧◆ 
❑→◼⧫ ☺⬧  

⧫◆ ◆  ⧫  
❑⬧◆ ◆  ⧫ 

❑➔⧫⧫ ⬧◆  

                                                
  12. سورة يس : آية 1
 101 - 100. ابن القيم : شفاء العليل , ص 2
وأتباعهم : وهم القاتلون بقدم العالم وأنكعروا الصعانع ومعنهم فيثعاغورث وبعاذنيوع ومعنهم معن أقعر بصعانع قعديم  . الفالسفة3

مثععل إمبععاذ وقليععدع . ومععنهم مععن قععال بقععدم الطبععائع األربععع )األرض / المععاء / النععار / الهععواء( ومععن تععبعهم مععن فالسععفة 
تهافععت ألنهععم سععاروا علععى درب إسععالمهم مععن فالسععفة اليونعععان اإلسععالم كالفععارابب وابععن سععينا وقععد كفععرهم الغزالععى فععى ال

 . 8-6وقال بقولهم .. راجع: اإلمام الغزالى : تهافت الفالسفة , ص المالحدة
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⧫➔ ⧫   (1)  وقال تعالى . 
  ➔⧫ ⧫ 

⧫  (2)  وقال ◆⬧❑ ◆ ◆ 
⧫ ⧫   → 

⬧➔   (3)  وقال ◆⬧❑ ◆  
⬧☺➔ ⧫◼    (4) 

  ❑⬧◆ ◆ ◆ ➔وقال 
  ◆◼   (5)  

هللا تبارك وتعالى  مشيئةهذا الموضع آيات كثيرة تثبت  وقد ذكر اإلمام ابن القيم فى
وهذه اآليات ونحوها تتضمن الرد على طائفتى الضالل نفاه المشيئة بالكلية ونفاه مشيئة 

, وهو سبحانه تارة يخبر أن كل ما فى الكون  وضاللهمأفعال العباد وحركاتهم وهداهم 
نه لو شاء لكان خالف الواقع , وأن لو شاء بمشيئته , وتارة أن ما لم يشأ لم يكن , وتارة أ

لكان خالف القدر الذى قدره وكتبه , وأنه لو شاء ما عصى , وأنه لو شاء لجمع خلقه 
على الهدى وجعلهم أمة واحدة , فتضمن ذلك أن الواقع بمشيئته , وأن ما لم يقع فهو لعدم 

 مشيئته .
وكونه القيوم القائم بتدبير يبادة معنى كونه رب العالمين  وهووهذا حقيقة الربوبية , 

, فال خلق وال رزق وال عطاء وال منع وال قبض وال بسط وال موت وال حياة وال إضالل وال 
هدى وال سعادة وال شقاوة إال بعد إذنه وكل ذلك بمشيئته وتكوينه إذ ال مالك غيره وال مدبر 

  ◆◆ ⬧➔. قال تعالى  (6)سواه وال رب غيره 
⧫ ⧫ ◆⬧⧫   (7)  

                                                
 253. سورة البقرة : آية  1
 40. سورة آل عمران : آية  2
  99. سورة يونس : آية  3
  35. سورة األنعام : آية  4
 118. سورة هود : آية  5
  114 – 109ن القيم : شفاء العليل , ص . اب 6
  68. سورة القصا : آية  7
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 المرتبة الرابعة : وهى فى خلق هللا سبحانه األعمال وتكوينه وإيجاده لها 
وهذا أمر متفق عليه بين الرسل صلى هللا تعالى عليهم وسلم , وعليه اتفقت الكتب 
اإللهية والفطر والعقول واالعتبار , وخالف مجوع األمة فأخرجت طاعات مالئكته 

عن ربوبيته وتكوينه  –وهى أشرف ما فى العالم  –ئه ورسله ويبادة المؤمنين وأنبيا
, بل جعلوهم الخالقين لها وال تعلق لها بمشيئته وال تدخل تحت قدرته , وكذلك  ومشيئته

قالوا فى جميع أفعال الحيوانات االختيارية , فعندهم أنه سبحانه ال يقدر أن يهدى ضاال  
يقدر أن يجعل المسلم مسلما  والكافر كافرا  والمصلى مصليا  , وإنما وال يضل مهتديا  , وال 

 تعالى . بجعلهبجعلهم أنفسهم كذلك , ال ذلك 
وأدلة التوحيد والعقول على بطالن  والسنةوقد نادى القرآن بل الكتب السماوية كلها 

م , وصاح بهم أهل العلم واإليمان من أقطار األرض , وصنف حزب اإلسال (1)قولهم
وعسكره التصانيف للرد عليهم , وهى أكثر من أن يحصيها إال هللا ,  وعصابة الرسول 

إذ كانوا يردون باطلهم بالحق المحض , وبدعتهم بالسنة , والسنة ال يقوم لها شئ , فكانوا 
معهم كالذمة مع المسلمين إلى أن نبغت نابغة ردوا بدعتهم ببدعة تقابلها , وقابلوا باطلهم 

ن جنسه , وقالوا العبد مجبور على أفعاله مقهور عليها ال تأثير له فى وجودها بباطل م
غالتهم فقالوا : بل هى عين أفعال هللا , وال تنسب  وغلألبته وهى واقعة بإرادته واختياره , 

للعبد إال على المجاز وهللا سبحانه يلوم العبد , يعاقبه ويخلده فى النار على ما لم يكن 
فعل هللا وهذا قول الجبرية وهو إن لم يكن شرا  من  محضهو فعله بل هو فيه صنع وال 

القدرية فليس هو بدونه فى البطالن , وإجماع الرسل واتفاق الكتب اإللهية وأدلة العقول 
والفطر والعيان يكذب هذا القول ويرده . والطائفتان فى عمى عن الحق القويم والصراط 

  (2)المستقيم . 

                                                
. سبق توضيح مسألة خلق هللا لألعمعال وتكوينعه لهعا فعى ععرض رأى ابعن القعيم فعى وحدانيعة الخلعق والتكعوين , وقعد بعين 1

ه ومشععيئته كمععا أن السعلف مععذهبهم الوسععط , فالقضععاء والقععدر معن خلععق هللا تعععالى ألفعععال المكلفععين , وتعدخل تحععت قدرتعع
دخلت تحت علمه وكتابته , فاهلل عز وجل هو الخالق ألييان , وما يصدر عنها من أفعال والعالم بتفاصيل ذلك , فعال 
تخرج شئ منه عن علمه وال عن قدرتعه وال ععن خلقعه ومشعيئته , وأن العبعاد ال يشعاءون إال أن يشعاء هللا وال يفعلعون إال 

 الفصل األول, ) وحدانية الخلق والتكوين (  من بعد مشيئته , للمزيد راجع: 
 128 - 127. ابن القيم : شفاء العليل , ص  2
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 ة يتضح لنا اآلتى :     وفيما سبق عرض
أراد اإلمام الجوينى التوسط بين القدرة والجبرية , ولكنه مال إلى الجانب الجبرى فى  .1

أقواله التى ذكرت آنفا  , وقد أنكر عليه ذلك عامة أصحابه منهم أبو القاسم سليمان بن 
من هع ( فى شرح اإلرشاد وغيره . وقالوا : هو أقرب  512ناصر األنصاري ) ت عام 

وبينهم إال إلى االسم فقط , ووصفوا كتابة  بينهمذهب المعتزلة وال يرجع الخالف 
  (1)العقيدة النظامية , بأنه انفرد به عن األصحاب وهو قريب من مذهب المعتزلة.

وللحقيقة فإن اإلمام ابن القيم حاول إنصافه فى آرائه بقوله " الذى قال به اإلمام فى 
  (2)حق مما قاله األشعرى وابن الباقالنى ومن تابعهما " النظامية " أقرب إلى ال

الفكرى . فلو  (3)وصف ابن القيم آراء األشعرى وأتباعه فى هذه المسألة باالضطراب .2
قابلنا األفكار بعضها ببعض لظهر لنا هذه التناقض واالضطراب وأن األفكار تنفى 

وقول هللا لهم ) أى  بعضها ببعض وعلى سبيل المثال , يقول اإلمام الجوينى :"
لكم الطول وفسحت لكم المهل  أرخيتللعاصين ( لم تعديتم وعصيتم وأبيتم وقد 

لئال يكون للناع علّى حجة . فمن أحاط بذلك كله  المحجةوأرسلت الرسل وأوضحت 
ثم استراب فى أن أفعال العباد واقعة على حسب إيثارهم واختيارهم واقتدارهم فهو 

أنه ال  –قر على تقليده مصمم على جهلة , ففى المصير إليه مصاب فى عقله أو مست
    (4)قطع طلبات الشرائع والتكذيب بما جاء به المرسلون "  –أثر لقدرة العبد على فعله 

بقول اإلمام بعد سطور قليلة ما نصه :" وال سبيل  –إذ قوبل مضمون هذا النا 
لقدرة القديمة , فإن الفعل الواحد يستحيل إلى المصير إلى وقوع فعل العبد بقدرته الحادثة وا

حدوثه بقادرين . إذ الواحد ال ينقسم , فإن وقع بقدرة هللا استقل بها واسقط اثر القدرة 
الحادثة , ويستحيل أن يقع بعضه بقدرة هللا تعالى , فإن الفعل الواحد ال          بعض  

  (5)له " 
                                                

  284. ابن القيم : شفاء العليل , ص  1
  285. المصدر السابق : ص  2
  284. المصدر نفسه : ص  3
  44 – 42. اإلمام الجوينى : العقيدة النظامية ,  ص  4
   45 – 44نظامية , ص . اإلمام الجوينى : العقيدة ال 5
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فى العبد على أقدار أحاط بها علمه ,  وقوله فى نا آخر " أحدث هللا تعالى القدرة
واليأ أسباب الفعل , وسلب العبد العلم بالتفاصيل , وأراد من العبد أن يفعل فأحدث فيه 

بالقدرة التى  فوقعتوإرادة , وعلم أن األفعال ستقع على قدر معلوم  وخيرةدواعى مستحثة 
   (1)اخترعها العبد على ما علم وأراد " 

ص تناقض فى قدرة العبد على اختيار أفعاله حتى يحاسب أليس بين هذه النصو 
عليها ويعاقب أو يثاب , فقد أثبتها اإلمام الجوينى فى النا األول وشبه نفاها فى 
النصين اآلخرين . فاألفكار هنا بها اضطراب فكرى وتناقض , ومع هذا ال نستطيع 

د على إثبات مشيئة هللا عز إلصاق تهمة الجبر باإلمام الجوينى , فكل ما فعله هو التأكي
وجل ووقف مدافعا  عن العقيدة اإلسالمية ضد آراء القدرية فى قولهم نفى القدر عن أفعال 

 العباد , أى أن هللا ال يعلمها أزال  ولم يقدرها ولم تكتب فى اللوح المحفوظ .
ا نظرا إلى اإلمام ابن القيم آراء القدرية والجبرية وبين أن كالهما على باطل وأنهم فند  .3

 الحقيقة بعين عوراء .

عرض ابن القيم طريقة السلف فى هذه المسألة وكان موفقا  ألنه توسط الفريقين فقال:"  .4
نعم ههنا طريقة ثالثة لم يسلكها الفريقان ولم يهتد إليها الطائفتان ... ثم بدأ فى عرض 

ه وأفعاله وأحواله طريقة السلف بقوله :" العبد بحملته مخلوق هلل , جسمه وروحه وصفات
, فهو مخلوق من جميع الوجوه وخلق على نشأة وصفة يتمكن بها من إحداث إرادته 

وتلك النشأة بمشيئة هللا وقدرته وتكوينه فهو الذى خلقه وكونه لذلك , وهو لم  –وأفعاله 
يجعل نفسه كذلك , بل خالقه وباريه جعله محدثا  إلرادته وأفعاله , وبذلك أمره ونهاه 

هو متمكن من تركه وربت ثوابه وعقابه على هذه األفعال والتروك التى مكنه منها  مما
 ... إلى آخر ما قال.     (2)وأقدره عليها 

وأخير نقول : إن األسلوب القرآنى فى الرد على أمثال القدرية والجبرية , جاء 
نفيذ أوامره ليصحح للناع منهجهم فى الفكر والنظر , ويبين لهم أن المطلوب منهم هو ت

سبحانه , واجتناب نوااليه , وليس المطلوب أن يبحثوا عن غيبه المستور ليكيفوا أنفسهم 
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على حسبه , فإن مشيئة هللا غيب ال وسيلة لهم إليه , فكيف يعلمونه ؟ وإذا لم يعلموه يقينا 
 فكيف يحيلون عليه .

معلومات القطعية وراء يتركون هذه ال فلماذاإن هلل أوامر ونواهى معلومة علما  قطعيا 
 الحدع فى واد ال يعلمونه .

 مشيئتههذا هو فصل القول فى هذه القضية أن هللا ال يكلف الناع أن يعلموا غيب 
وقدره حتى يكيفوا أنفسهم على حسبه , إنما يكلفهم أن يعلموا أوامره ونوااليه ليكيفوا أنفسهم 

أنه يهديهم إليه , ويشرح صدورهم  على حسبها , وهم حين يحاولون هذا يقرر هللا سبحانه
لإلسالم , وهذا حسبهم فى القضية , التى تبدو عندئذ فى واقعها العملى , يسيره واضحة , 

 بريئة من غموض ذلك الجدل وتحكماته .
إن هللا قادر لو شاء على أن يخلق بنى آدم ابتداء بطبيعة ال تعرف إال الهدى أو 

ى فى قلوبهم , فيهتدوا بال قهر ... ولكنه سبحانه شاء يقهرهم على الهدى , أو يقذف بالهد
غير هذا ؟ شاء أن يبتلى بنى آدم بالقدرة على االتجاه للهدى أو الضالل , ليعين من 
يتجه منهم إلى الهدى على الهدى , وليمد من يتجه منهم إلى الضالل فى غيه وفى 

سر صورة يدركها اإلدراك عميانه وجرت سنته بما شاء , فالقضية واضحة , مصوغة فى أي
البشرى , فأما المعاضلة فيها والمجادلة , فهى غريبة على المنهج اإلسالمى .. ولم ينته 
الجدل فيها فى أية فلسفة أو أى الهوت إلى نتيجة مريحة ألنه جدل يتناول القضية 

 بأسلوب ال يناسب طبيعتها . 
ه أوامر ونواه واضحة , فاإلحالة وبعد فلقد جاء هذا الدين ليحقق واقعا  عمليا  , تحد

للجهد الذى  ومضيعةإلى المشيئة الغيبية دخول فى متاهة , يرتادها العقل بغير دليل , 
 ينبغى أن ينفق فى العمل اإليجابى الواقعى .
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 ورأى السلف فيها .   األشاعرةثانيا : نظرية الكسب عند 
سية يرى أن المسلمين قد يستند موقف األشعرى من أفعال اإلنسان إلى قضية أسا 

, وهذه قضية  (1)أجمعوا عليها وهى : ما شاء هللا أن يكون كان وما ال يشاء ال يكون 
جعلته ينظر إلى مشكلة الجبر واالختيار من زاوية المشيئة اإللهية ال من زاوية التكليف 

 والجزاء .
كان فى سلطان وقد هاجم األشعرى موقف المعتزلة من المشكلة : إنكم زعمتم أنه قد 

هللا عز وجل الكفر وهو ال يريده , وأراد أن يؤمن الخلق أجمعين فلم يؤمنوا , فقد وجب 
على قولكم أن أكثر ما شاء هللا أن يكون لم يكن وأكثر ما شاء هللا أن يكون كان , ألن 

 –أكثر من اإليمان الذى كان وهو يشاء  –وهو ال يشاء هللا عندكم  –الكفر الذى كان 
ثر ما شاء هللا أن يكون لم يكن ... لقد جعلتم مشيئة هللا أنفذ من مشيئة رب العالمين , وأك

 ألن الكفر اكثر من اإليمان وكثيرا  مما شاءه إبليس أن يكون كان .
  ➔⬧ ☺وإذا كان هللا كما وصف نفسه 

   لكان ذلك عن سهو وغفلة وهو محال يريدووقع فى ملكه ما ال , 
عليه إذ هما ال يتفقان , وصفة العلم التى يتصف بها البارى , فما دام قد خلق الكفر 

وكما  تعلمهوالمعاصى فهو البد مريد لها , ألنه ال يجوز أن يخلق ماال يريد , وإرادة هللا 
كذلك  –أنه يعلم جميع المعلومات فال يجوز أن يحدث فى الكون ماال يعلمه هللا بالجهل 

يقع شئ على غير إرادته حتى ال ينسب إليه تعالى السهو والغفلة أو أن ال يجوز أن 
وال فى  تالسماوابوصف بالعجز والضعف , فكما ال يعزب عن علمه مثقال ذرة فى 

, فاهلل مريد لكل ما هو واقع فى العالم خيرا  أو  (2)األرض , كذلك ال يخرج عن قدرته شئ 
 شرا  .

ارض للمعتزلة فى حرية اإلرادة ومن المجبرة فى األشعرى بموقف المع التزمهكذا 
 األفعال, على أن ذلك ال يعنى أنه ناصر القائلين بالجبر . إذ فرق بين  بالجبرقولهم 
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االختيارية , األولى تقع من العباد وقد عجزوا عن ردها والثانية يقدر  واألفعالاالضطرارية 
ا واختيارها , وبهذه المقدرة الحادثة يكتسب عليها العباد غير أنها مسبوقة بإرادة هللا حدوثه

اإلنسان أفعاله , فالفعل المكتسب هو المقدور بالقدرة الحادثة , فإذا أراد العبد الفعل وتجرد 
خلق هللا له فى هذه اللحظة قدرة على الفعل مكتسبة  –أى لم يشغل نفسه بفعل سواه  –له 

وإبداعا  وإحداثا من هللا وكسبا من العبد من العبد مخلوقة من الرب , فيكون الفعل خلقا  
لقدرته التى خلقها هللا له وقت الفعل . فالحركتان االضطرارية واالختيارية وقعتا من جهة 

   (1)هللا خلقا وهما يفترقان فى باب الضرورة والكسب ولكنهما يستويان فى باب الخلق . 
هذه أقدر كما أنه إذ خلق فينا  وإذا كان هللا قد خلق فينا القدرة على الفعل فهو على

على اختياره تعالى  موقوفتانالقدرة على العلم فهو به اعلم . وحركتا االضطرار واالختيار 
لم يكونا , ويعترض المعتزلة على أنه إذا كان الحكم  يخترهمافإن اختارهما كانتا وان لم 

اختلفت التسمية ؟ ويرد فى الحركتين واحدا  وتتوقف الحركتان على إرادته تعالى فلماذا 
األشعرى : ليس من الضروري أن تنسب إلى هللا األفعال التى يخلقها لغيره فهو يخلق 

 يخلقالحركة وال يسمى متحركا  ألنه خلقها حركة لغيره , وإنما يسمى العبد متحركا  كذلك 
  (2)مكتسبا  لها . األخيرهللا أفعال العباد ويكون 

لعباد تتم بالمشاركة بين هللا ويباده , فال يستقل أى من والحق فى نظرهم أن أفعال ا
الطرفين بها وحده , ولما كان هللا ال يحتاج إلى معين فى أفعاله الخاصة فيبقى أن العبد 
هو المحتاج إلى عون هللا فى أفعاله , ومن ثم فإن الفعل ينسب إلى فاعلين هما : هللا 

نهما فى الفعل اإلنسانى قسموا الفعل الواحد نصيب كل م األشاعرةولكى يوضح  (3)والعبد 
 إلى ثالثة وجوه أو اعتبارات عقلية .

 إتقان الفعل وأحكامه . .1
 القدرة على تنفيذه , أى االستطاعة  .2

 اإلرادة التى تختار واحدا من الممكنات  .3
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خارج  شئفاهلل تعالى له إتقان الفعل ثم له االستطاعة , إذ القدرة على تنفيذ الفعل 
اإلنسان ألنها قدرة تفارقه أحيانا  فيعجز عن الفعل ثم أنه لو كانت هذه القدرة من  عن ذات

 خلق هللا والعبد معا لجاز اجتماع مؤثرين فى أثر واحد وهذا محال .
أى التى تختار  –أما اإلرادة التى يخصا بها الفعل ببعض الجائزات دون بعض 

 فهى للعبد . –واحدا  من عدة ممكنات 
خلقا  وإيجادا  واختراعا   –ألشاعرة عمل هللا , أى إتقان الفعل واالستطاعة وقد سمى ا

  لقوله تعالى  ومصداقا  أما عمل العبد , أى اإلرادة فقد سموه " كسبا  " 
   ◆✓  (1)  فاهلل ,

فيوجه إما إلى يخلق فى العبد الفعل واالستطاعة , والعبد يتصرف بهذا الفعل كما يريد 
فيكتسب بذلك إما ثوابا  وإما عقابا  وهكذا يكون للتكليف  الشرفعل الخير أو إلى فعل 

,  (2)الشرعى معنى , بحيث يتحمل اإلنسان تبعة أعماله , من حيث أن له حرية االختيار 
فبينما يقول الجبرية بعدم قدرة العبد على إحداث الفعل والكسب , ويقول المعتزلة بقدرة 
العبد على األحداث والكسب معا  , نرى األشاعرة ينكرون قدرة العبد على اإلحداث 

 ويسلمون بقدرته على الكسب فقط .
أن مذهب  –وربما اعتبر البعض موقفهم هذا توسطا  بين الطرفين ولكن الواقع 

ا ما األشاعرة فى الكسب يرتد فى النهاية إلى مذهب القائلين بخلق هللا ألفعال العباد , إذ
فى حدوث العالم والخلق المتجدد , وموقفهم المفسر للفعل  األشاعرةربطنا بين موقف 

اإلنسانى . فعلى ضوء هذا الربط بين الموقفين , تسقط دعواهم عن حرية الفعل اإلنسانى 
 ويتعذر تبريره على أى وجه .

 وقد نشأت أمثال هذه الصعوبات فى مذهب األشاعرة من محاولتهم اتخاذ موقف
  (3)توسط متعسف بين طرفين يصعب التقاؤهما فى كثير من المسائل. 

                                                
  21. سورة الطور : آية  1
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 ويتضح موقف األشعرى أكثر بالرد على سؤالين 
 هل االستطاعة تسبق الفعل أم تصاحبه . .1
 على الفعل وضده أم قدرة على الفعل فقط ؟  قدرة القدرةهل تكون  .2

رض , والعرض ال أما االستطاعة فهى عند األشعرى مصاحبة للفعل ألنها عنده ع
يبقى زمانين , ومن ثم فإن هللا يخلق االستطاعة فى العبد عند قيامه بالفعل , ولكن أليست 
االستطاعة راجعة إلى أحوال اإلنسان من صحة البنية وسالمة الجوارح الالزمة ألداء 
الفعل وهذه مالزمة لإلنسان قبل الفعل وعنده ؟ ال يشترط األشعرى هذه األحوال وإنما 

 قترن الفعل بوجود االستطاعة .ي
من شرط القدرة الحادثة  ألنوينفى األشعرى أن تكون القدرة على الشئ وضده , 

وقت الفعل أن يلزم فى وجودها وجود مقدورها , أنه لو قدر اإلنسان على الشئ وضده 
لكان معنى ذلك فى رأيه أنه يجب وجودهما معا  فى وقت واحد , وبذلك يكون اإلنسان 

 ا  عاصيا  فى وقت واحد .مطيع
لماذا ال ينسب الفعل صراحة إلى هللا بعد ذلك مادام هو الخالق الفاعل المحدث له؟ 
يرد األشعرى أن الفعل المكتسب ال يسند إلى هللا مع أنه خالق له إذ ال يضاف إلى الموجد 

و أراده , ما يضاف إلى المكتسب , فالعبد كاتب أو قائم أو قاعد مع أن هللا خلق له ذلك 
ألن هللا يريد الفعل خلقا  ويريده العبد كسبا  فجهتا اإلرادة مستقلتان ومن ثم جاز اجتماعهما 

   (1)جميعا  على مراد واحد من غير تعارض . 
  ◆ويستدل األشعرى على خلق هللا ألفعال اإلنسان بقوله تعالى 

⬧◼⬧ ◆⧫ ⬧➔☺➔❑⧫  (2) ا  ولكن فى ذلك خروج
باآلية عن معناها فآيات القرآن تفسر فى ضوء ما قبلها وما بعدها واآلية التى قبلها 

  ⧫⬧ ⧫➔⬧استنكار من إبرااليم لعبادة قومه األوثان
⧫ ⧫❑⬧⬧  ◆ ⬧◼⬧ 

                                                
 ( مرجع سابق  64/  2) . د. أحمد محمود صبحى : فى علم الكالم ,  1
  96. سورة الصافات : آية  2
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⧫◆ ⧫❑➔☺➔⬧   أى أن هللا خلقكم وخلق وما تنحتون من حجارة
 . 

باألشعرى أن يستدل باآليات القرآنية التى ذكر فيها لفظ الكسب .  أولىوكان 
مع مفهوم الكسب فى نظريته  تتسقولنستعرض بعض هذه اآليات لنستدل منها إذا كانت 

إلى مسئولية اإلنسان عن  أمأم ال ؟ هل هى تشير إلى تأكيد خلق هللا ألفعال اإلنسان 
كان معنى ذلك اتساق نظريته مع مفهوم  , فإن كانت األولى عليها ؟أفعاله ومحاسبته 

القرآن للكسب , وإن كانت الثانية فمعناه أنه التمس لفظا  فى القرآن وجعله علما على 
 نظريته بعد أن وضعه فى غير موضعه .

  ◼⧫ ⧫  قال تعالى 
⬧◆  ⧫ 

⬧⬧ ⬧    
(1)  

 ⬧◆ ⬧  
⧫ ➔➔❑   (2)  

⬧ ⬧ ⧫ ☺ 
❑  ◆  

⧫  (3)  
  ⧫◆ ⧫ ☺وقال عز وجل 

⬧☺ ⧫ ⧫◼ ⧫   
(4)    ⧫❑⧫  

⧫⧫ ☺ ❑ 
⧫⧫➔❑⧫  (5)  

                                                
 81. سورة البقرة : آية  1
 225. سورة البقرة : آية  2
  202. سورة البقرة : آية  3
 111. سورة النساء : آية  4
  120. سورة األنعام : آية  5
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آيات كلها تؤكد جانب نسبة الفعل إلى اإلنسان ومن ثم مسئولية عنه ومحاسبته على 
ما كسبت أو اكتسب أو فعل , ليس غريبا  إذن أن ال يلجأ األشعرى إلى االستشهاد بآية 

  (1)ه من نظريته فى الكسب . منها ألنه ال يتسق مفهومها مع ما يعني
وقد أخذ الباقالنى على األشعرى تجاهله لتأثير القدرة اإلنسانية الحادثة , إنه إذا لم 

فى وجود الفعل على هيئة  تأثيرايكن لهذه القدرة تأثير فى اإليجاد أو خلق األفعال فإن لها 
 مخصوصة أى فى صفات الحوادث وأحوالها .

هلل فإن تخصيصها وكونها على هيئة مخصوصة من  فإذا كانت الحركة مخلوقة
لنظرية األحوال فإن مفهوم الحركة مطلقا  غير مفهوم  ووفقا  تأثير القدرة الحادثة لإلنسان , 

القيام والقعود إذ هما حالتان متمايزتان فإن كل قيام حركة وليس كل حركة قياما , ويستطيع 
عل القدرة اإللهية القديمة وبين قولنا : صلى وهذا ف –اإلنسان أن يفرق بين قولنا : أوجد 

وصام وقعد وقام , وكما ال يجوز أن يضاف إلى البارى تعالى جهة ما يضاف إلى العبد 
فكذلك ال يجوز أن يضاف إلى العبد جهة ما يضاف إلى البارى تعالى. فأثبت الباقالنى 

ن للفعل هو الذى يقابل الخاصة من التخصيا والتعيي الحالةتأثير القدرة الحادثة وهذه 
بالثواب والعقاب ألن الفعل من حيث هو بإيجاد القدرة اإللهية ال يتعلق بثواب أو عقاب . 

(2)  
جانب التفرقة بين  –الكسب عن شبهة الجبر  نظريةإبعاد  –كذلك يؤكد الباقالنى 

ن قيامه االضطرارية , إذ يعرف اإلنسان من نفسه فرقا  بي واألفعالاالختيارية  األفعال
وقعوده وكالمه إذا كان واقعا بحسب اختياره وقصده وبين ما يضطر إليه مما ال قدرة له 

 عليه بسبب من الزمانة والمرض والحركة من الفالج وغير ذلك .
ومع ذلك فقد احتفظ الباقالنى بالمالمح الرئيسية لنظرية الكسب كما وضعها 

اإلنسان على الفعل قبل الكسب , ذلك أن األشعرى , إذ االستطاعة حال الفعل فال يقدر 
استغناء اإلنسان بفعله عن ربه أن  المكن لماالقدرة اإلنسانية عرض ال يبقى زمانين وإال 

                                                
 ( 66 – 65/  2. د. أحمد صبحى : فى علم الكالم , )  1
 ( 158 - 157/  1النحل ,  ). الشهرستانى : الملل و  2
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. ولكن هل المعاصى بقضاء هللا  (1)يعينه عليه , وإنما تكون االستطاعة مع الفعل للفعل 
 وقدره ؟ يوضح الباقالنى معانى القضاء على النحو اآلتى : 

  ⬧⬧القضاء يعنى الخلق كما فى قوله تعالى  .1
 ☺❑◆  ⧫❑⧫✓  (2)  

  ⬧◆واألعالم كما فى قوله تعالى  اإلخبارالقضاء يعنى  .2
◼ ⧫ ◆  

⧫ ⬧  
 ⧫▪⬧✓  (3)   أخبرناهم به .أى أعلمناهم لك و 

  ⬧◆ ◆ القضاء بمعنى األمر, قال تعالى  .3

⬧➔  ◼  (4)  . أى أمر ربك 

 القضاء بمعنى الحكم واإللزام كما يقال قضى القاضى على فالن بكذا أى حكم عليه به.  .4

دون الثالث  المعاصى وقدرها على العباد على الوجهين األول والثانى قضىوهللا قد 
  (5)والرابع , إذ لم يأمر بها ولم يحتمها أو يحكم بها وإنما خلقها واخبر عنها 

قدرة العبد الحادثة عرض , والعرض ال يبقى  بأنويردد الجوينى نفس قول األشعرى 
زمانين وفى ذلك يقول " القدرة الحادثة عرض من األعراض عندنا . وهى غير باقية وهذا 

وأطبقت المعتزلة على بقاء القدرة والدليل على استحالة بقاء  –ض عندنا حكم جميع األعرا
جميع األعراض : أنها لو بقيت الستحال عدمها " . فقدرة اإلنسان الحادثة غير باقية , إذ 
هى تحدث مع المقدور وتزول بزواله , ال تتقدم عليه وال تتأخر فى البقاء عنه , إذ 

  (6)بالفعل . تقارن االستطاعة 

                                                
  287. الباقالنى : التمهيد : ص  1
  12. سورة فصلت : آية  2
  4. سورة اإلسراء : آية  3
 23. سورة اإلسراء : آية  4
 ( 84– 83/  2. د. أحمد صبحى : فى علم الكالم , )  5
 مصدر سابق  439. أبو بكر بن ميمون : شرح اإلرشاد , ص  6
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وفى االستطاعة وحكمها قال : إن العبد قادر على كسبه . وقدرته ثابتة عليه . 
وذهبت الجبرية إلى نفى القدرة . وزعموا أن ما سمى كسبا  للعبد أو فعال  له , فهو على 
سبيل التوسع والتجوز فى اإلطالق . والحركات اإلرادية بمنزلة الرعدة والرعشة . والدليل 

 أن العبد إذا ارتعدت يده ثم أنه حركتها قصدا , فإنه يفرق بين حالية .على إثبات القدرة : 
قال أبو بكر بن ميمون : هؤالء توغلوا فى تسليم األمور إلى هللا , فافرطوا فى ذلك. 
وقالوا مما ندرك انتفاضة ضرورة , فإن المرتعش إذا ارتعشت يده ضرورة بالفالج أو غير 

هو عاجز عنها غير قادر عليها وال يصح أن يجعل ذلك من اآلفات , فإن حركته تلك 
إذا كانت إلى جهة  (1)ذلك وال أن يصرف إلى اختالف الحركتين , ألن الحركة الضرورية 

مخصوصة وكانت الحركة اإلرادية أيضا إلى تلك الجهة , فقد تماثلنا, وليس تعلق قدرة 
لك التفرقة لم ترجع إلى نفس العبد بإحداهما مما يغير صفة الحركة , فقد علم وتبين أن ت

الحركتين , وإنما رجعت إلى ثبوت القدرة الحادثة وتعلقها بإحدى الحركتين , وامتناع تعلقها 
باألخرى التى هى ضرورية , فتلك التفرقة لم ترجع إلى حركتين , وإنما رجعت إلى صفة 

   (2)قائمة بالمتحرك . وهى القدرة 
القول بالتولد , إذ أن ما يقع مباينا لمحل القدرة كذلك ينكر الجوينى على المعتزلة 

الحادثة ال يكون مقدورا بها بل يقع فعال  للبارى تعالى من غير اقتدار العبد , فإذا اندفع 
حجر عند اعتماد العبد عليه فاندفاعه غير مقدور للعبد , ويصف أبو بكر بن ميمون 

   (3)ائع القائلون بالتولد بأنهم متبعون للقدماء وأهل الطب
رأى اإلمام الجوينى رأى شيخه وكذلك رأى الباقالنى فى مسألة التكليف بما  ويوافق

ما  فأوضحواال يطاق : فإذا قيل : قد شاع من مذهب شيخكم تجوز تكليف ماال يطاق, 
ترضون منه , وأيدوه بالدليل بعد تصوير المسألة . قلنا : تكليف ماال يطاق تكثر صورة 

 قال .... إلى آخر ما 

                                                
  437 – 436مون : شرح اإلرشاد , ص . أبو بكر بن مي 1
  437 – 436. المصدر السابق : ص  2
 457 – 456. المصدر نفسه : ص  3

This file was downloaded from QuranicThought.com



 353 لفصل الخامس ا 

 

عقال  هل اتفق وقوعه شرعا  ؟ قلنا : قال شيخنا رضى هللا عنه  هما جوزتمو قيل :  فإن
ذلك واقع شرعا  . فإن الرب تعالى أمر أبا لهب بان يصدق النبى ويؤمن به فى جميع ما 
يخبر به . ومما أخبر به . أنه ال يؤمن فقد أمره بأن يصدقه بانه ال يصدقه وذلك جمع 

 نقيضين .
بين ألن اإليمان ال يصح إال لمن صدق هللا جل وعز فى كل ما أنبأ عنه ,  وهذا

مأمور باإليمان ألنه واحد من المكلفين العقالء , وإذ أمر بأن  –أبا لهب  –ومعلوم أن 
يصدق هللا فى كل ما أخبر عنه , وقد أخبر عن " أبى لهب " بأنه ال يصدقه , إذ فما 

  ◼◆ ⧫ ⬧توعده به من قوله 
⚫  (1)  وما ذمه له من قوله تعالى ⬧ ⧫ 
 ⬧ ◆⬧  (2)  أقوى دليل على كفره وخلوده فى

  (3)النار , فإذا أمر بأن يصدق بأنه ال يصدق , فقد تبين جمع النقيضين . 
ة من تكليف ما ويقول اإلمام الجوينى :" وقد نطقت أى من كتاب هللا تعالى باالستعاذ

  ◆◆ ◆ ☺⬧➔ال طاقة به فقال تعالى 
⧫  ⬧⬧⬧ ⬧   (4)   ولو لم يكن ذلك ممكنا

, لما ساغت االستعاذة " . هذا صحيح ألنه أن كان ذلك هو المقتضى لالستعاذة منه وإن 
  (6)منه  ألن المحال ال يمكن وقوعه.  (5) يستعذكان محاال  لم 

                                                
 3. سورة المسد : آية  1
  1. سورة المسد : آية  2
  455 – 454. شرح اإلرشاد : ص  3
  286. سورة البقرة : آية  4
  455. شرح اإلرشاد : ص  5
أن أول اآلية صريحة فى عدم  -بو الحسن األشعرى نفس اآلية ثم اإلمام الجوينى فقد ساق أ -. تجاهل األشاعرة  6

   ⬧  ⧫ التكليف بما ال يطاق قال تعالى 
➔  ⬧ ⧫ ⧫ ◼⧫◆ ⧫ 

⧫⧫  ◆  ⧫⬧➔  
◆  ⧫⬧  ◆ ◆ ☺⬧⬧ 
◆◼⧫  ☺ ⧫☺ ◼⧫ 
  ◆⬧  ◆◆ ◆ ☺⬧➔ 
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 وفىأما رأى السلف فى مسألة الكسب فنبدأه بتحليل رائع البن القيم فى معنى الجبر 
بن مهدى   (3)الثورى وعبد الرحمن (2)وسفيان   (1)ذلك يقول أن أئمة السنة كاألوزاعى

واإلمام أحمد وغيرهم أنكروا لفظ "الجبر" وأنه ليس فى الكتاب والسنة هذا اللفظ, وإنما 
قال ألشج عبد القيس :       "  "الجبل" كما فى الصحيح أن النبى جاءت السنة بلفظ 

خلقين يحبهما هللا : الحلم واألناة . فقال : أخلقين تخلقت بهما أم جبلت عليهما  فيكإن 

                                                                                                                                              

⧫  ⬧⬧⬧ ⬧   ◆ ⧫ 
◆ ⬧ ◆☺◆   
◆⬧❑⧫ ⧫⬧ ◼⧫ ❑⬧ 

   وتجاهلوا أيضا مبدأهم الذى أعلنه شيخهم فى خصومته للمعتزلة  286البقرة ,
 أن يكون كالم هللا على ظاهرة وال يخرجه من العموم إلى الخصوص إال بحجة ظاهرة . فاآلية تفيد العموم .

   ⬧  ⧫ قال ابن كثير فى تفسير قوله 
➔  وق طاقته وهذا من لطفه تعالى بخلقه ورأفته بهم وإحسانه إليهم وهذه أي ال يكلف أحد ف

  ◆ ➔ ⧫فى قوله تعالى  الصحابةهى الناسخة الرافعة لما كان أشفق منه 
 →→  ◼❑→➔   

   فأما ماال يملك دفعه فهو وسوسة أى هو إن حاسب وسأل لكن ال يعذب إال بما يملك الشخا دفعة
 النفس وحديثها فهذا ال يكلف به اإلنسان وكراالية الوسوسة السيئة من اإليمان , وقال فى تفسير قوله تعالى 

◆ ◆ ☺⬧⬧ ◆◼⧫  ☺ 
⧫☺ ◼⧫   ◆⬧  

◆◆ ◆ ☺⬧➔ ⧫  ⬧⬧⬧ ⬧   
أى ال يكلفنا من األعمال الشاقة وإن أطقناها كما شرعته لألمم الماضية قبلنا من األغالل واإلصار التى كانت عليهم 

  ◆◆ ◆وقال القرطبى فى تفسير قوله تعالى   - التى بعثت بها نبيك محمدا  
☺⬧➔ ⧫  ⬧⬧⬧ ⬧   لنا من العمل ماال ال تثق

نطيق فيعذبنا ويقال : ما تشق علينا ألنهم لو أمروا بخمسين صالة لكانوا يطيقون ذلك ولكنهم يشق عليهم وال يطيقون 
( , مصدر سابق , وإلى : 455/  1اإلدامة عليه . للمزيد فى معنى اآلية يرجع: إلى تفسير ابن كثير:          )

 ( مصدر سابق . 405/  3ج القرطبى أبو عبد هللا : الجامع ألحكام القرآن , ) محمد بن أحمد بن أبى بكر بن فر 
. عبد الرحمن بن عمرو بعن يحمعد شعيخ اإلسعالم وععالم أهعل الشعام : كعان مولعده فعى حيعاة الصعحابة , وكعان واسعع العلعم 1

 -هععع  157ى أن مععات سعنة كثيعر العبعادة والععذكر , وكعان يسععكن بمحلعة األوزاع بدمشععق ثعم تحعول إلععى بيعروت مرابطععا  إلع
 ( 3/127( , ووفيات األييان , ) 7/107انظر: سير أعالم النبالء , )

. سفيان بن سعيد بن مسروق الثورى أبعو عبعد هللا الكعوفى ينتهعى نسعبة إلعى مععد بعن ععدنان : كعان إمامعا  فعى الحعديث , 2
انظععر: وفيععات هععع ,  161دين , تععوفى سععنة مععن العلععوم أجمععع النععاع علععى دينععه وورعععه , وهعو أحععد األئمععة المجتهعع وغيعره

 ( . 2/386األييان , ) 
. عبد الرحمن بن مهدى بن حسان بن عبد الرحمن العنبعرى الحعافظ اإلمعام : معن أعلعم النعاع بالحعديث وعلومعه , أطبعق 3

 ( .9/192هع . انظر: سير أعالم النبالء , )  198المحدثون على جالله قدره فيه , توفى سنة 
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إن  . فأخبر النبى  (1)الذى جبلنى على ما يحب  هللافقال بل جبلت عليهما فقال الحمد 
هما من األفعال االختيارية وإن كانا خلقين قائمين بالعبد , هلل جبله على الحلم واألناة . و 

فإن من األطالق ما هو كسبى ومنها ماال يدخل تحت الكسب , والنوعان قد جبل هللا العبد 
عليهما , وهو سبحانه يحب ما جبل عبده عليه من محاسن األخالق , ويكره ما جبله عليه 

ه وهذا مكروه , كما أن جبريل صلوات هللا من مساوئها , فكالهما بجبله وهذا محبوب ل
عليه مخلوق له وإبليس عليه لعائن هللا مخلوق له وجبريل محبوب له مصطفى عنده 

أبغض خلقه إليه ومما يوضح ذلك أن لفظ الجبر لفظ مجمل فإنه يقال : أجبر  (2)وإبليس 
لجبر أكرهه عليه , على النكاح , وجبر الحاكم الرجل على البيع , ومعنى هذا ا ابنتهاألب 

ليس معناه أنه جعله محبا  لذلك راضيا  به مختارا  له وهللا تعالى إذ خلق فعل العبد جعله 
محبا  له مختارا  إليقاعه راضيا  به كارها  لعدمه . فإطالق لفظ الجبر على ذلك فاسد لفظا  

بر العاجز عن ومعنى , فإنه سبحانه أجل وأعز من أن يجبر عبده بذلك المعنى , وإنما يج
فاعال  بإرادته ومحبته ورضاه , وأما من جعل العبد مريدا  محبا  مؤثرا  لما  غيرهأن يجعل 

جبره عليه , فهو سبحانه أجل وأعظم وأقدر من أن يجبر عبده ويكره  أنهيفعله فكيف يقال 
ا  له منه , بل إذا شاء من عبده أن يفعل فعال  جعله قادرا  عليه مريد ما يشاؤهعلى فعل 

محبا  مختارا  إليقاعه , وهو أيضا قادر على أن جعله فاعال  له باختياره مع كراهيته له 
ونفرته عنه . فكل ما يقع من العباد بإرادتهم ومشيئتهم فهو سبحانه الذى جعلكم  وبغضه
له سواء أحبوه أو أبغضوه وكرهوه , وهو سبحانه لم يجبرهم فى النوعين كما  (3)فاعلين 
 ره من ال يقدر على جعله فاعال  بإرادته ومشيئته .يجبر غي

وال ينكر ابن القيم استعمال لفظ الجبر فيما هو أعم من ذلك بحيث يتناول من قهر 
وقدر على جعله فاعال  لما يشاء فعله وتاركا  لما ال يشاء فعله , فإنه سبحانه المحدث  غيره

هع( فى اسم "الجبار" إنه  617ى )ت إلرادته له وقدرته عليه . قال محمد بن كعب القرطب
:" اللهم  سبحانه هو الذى جبر العباد على ما أراد , وفى الدعاء المعروف عن علّى 

المسموكات جبار القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها " فالجبر  وبادىداحى المدحوات 
                                                

 ( من حديث ابن يباع  25/ص  48/ كتاب اإليمان / حديث رقم  1مسلم: ) ج. أخرجه 1
 مصدر سابق   296. ابن القيم شفاء العليل : ص 2
  297. ابن القيم : شفاء العليل , ص  3
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شاء , وإذ شاء  بهذا المعنى معناه القهر والقدرة وأنه سبحانه قادر على أن يفعل بعبده ما
ماال  (1)شيئا  وقع والبد , وإن لم يشأ لم يكن , ليس كالعاجز الذى يشاء ما ال يكون ويكون 

 يشاء .
ويفرق اإلمام ابن القيم بين معنى الجبر فى حق هللا سبحانه وتعالى , وبين معنى 

 عشر نقاط نلخصها فى اآلتى . فىجبر المخلوق لغيره 
ة له على جعل الغير مريدا  للفعل محبا  به , والرب تعالى : أن المخلوق ال قدر  األول

 قادر على جعل عبده كذلك .
: أن المخلوق قد يجبر غيره إجبارا  يكون به ظالما  معتديا  عليه , والرب أعدل  الثانى

من ذلك فإنه ال يظلم أحدا  من خلقه بل مشيئته نافذة فيهم بالعدل واإلحسان , بل عدله 
 ه إليهم .فيهم من إحسان

: أن المخلوق يكون فى جبره لغيره سفيها  أو غائبا أو جاهال  , والرب تعالى  الثالث
إذ جبر غيره على أمر من األمور كان له فى ذلك من الحكمة والعدل واإلحسان والرحمة 

 ما هو محمود عليه بجميع وجوده الحمد .
والنتفاعه بذلك وهذا ألنه  : أن المخلوق يجبر غيره حاجته إلى ما جبره عليه الرابع

فقير الذات , وأن الرب تعالى فهو الغنى بذاته الذى كل ما سواه محتاج إليه وليس به 
 حاجة إلى أحد .

: أن المخلوق يجبر غيره لنقصه فيجبره ليحصل له الكمال بما أجبره عليه  الخامس
م ذاته لم يستفده من , والرب تعالى له الكمال المطلق من جميع الوجوه , وكماله من لواز 

  (2)خلقه , بل هو الذى أعطاهم من الكمال ما يليق بهم , فالمخلوق يجبر غيره ليتكمل 
 والرب تعالى منزه عن كل نقا فكماله المقدع ينفى الجبر .

: أن المخلوق يجبر غيره على فعل يعينه به على غرضه لعجزه عن  السادس
فعل من هذا والقهر واإلكراه من هذا محصال  التوصل إليه إال بمعاونته له , فصار ال
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لغرض المكره كما أن المعين لغيره باختياره شريك له فى الفعل , والرب تعالى غنى عما 
 سواه بكل وجه فيستحيل فى حقه الجبر .

: أن المجبور على ماال يريد فعله يجد من نفسه فرقا  ضروريا  بينه وبين ما  السابع
واالضطرار ,  بالحسحبته , فالتسوية بين األمرين تسوية بين ما علم يريد فعله باختياره وم

 الفرق بينهما وهو كالتسوية بين حركة المرتعش وحركة الكاتب , وهذا من أبطل الباطل .
: أن هللا سبحانه قد فطر العباد على أن المجبور المكره على الفعل معذور ال  الثامن

ه على كذا وجبره السلطان عليه , وكما أنهم مفطرون يستحق الذم والعقوبة ويقولون قد أكر 
على هذا فهم مفطورون أيضا على ذم من فعل القبائح باختياره , وشريعته سبحانه موافقة 

   (1)لفطرته فى ذلك , فمن سوى بين األمرين فقد خرج عن موجب الشرع والعقل والفطرة .
تاج إليه وال سعادة له وال : أن من أمر غيره بمصلحة المأمور وما هو مح التاسع

فالح إال به ال يقال جبره على ذلك , وإنما يقال نصحه وأرشده ونفعه وهداه ونحو ذلك, 
وقد ال يختار المأمور المنهى ذلك فيجبره الناصح له على ذلك . من له والية اإلجبار, 

سانه ال وهذا جبر الحق . وهو جائز بل واقع فى شرع الرب وقدره وحكمته , ورحمته وإح
 تمنع هذا الجبر .

: أن الرب ليس كمثله شئ فى ذاته وال فى صفاته وال فى أفعاله , فجعله  العاشر
العبد فاعال  لقدرته ومشيئته , واختياره أمر يختا به تبارك وتعالى والمخلوق ال يقدر أن 

عاء يجعل غيره فاعال  إال بإكراهه له على ذلك , فإن لم يكرهه لم يقدر على غير الد
واألمر بالفعل وذلك ال يصير العبد فاعال  فالمخلوق هو الذى يجبر غيره على الفعل 
ويكرهه عليه , فنسبة ذلك إلى الرب تشبيه له فى أفعاله بالمخلوق الذى ال يجعل غيره 

مشيئته وكمال  (2)فاعال  إال بجبره له وإكراهه , فكمال قدرته تعالى وكمال علمه وكمال 
 كمال غناه وكمال ملكه وكمال حجته على عبده تنفى الجبر .عدله وإحسانه و 
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ويقول اإلمام ابن القيم أن الطوائف كلها متفقة على الكسب ومختلفون فى حقيقته . 
فقالت القدرية هو إحداث العبد لفعله بقدرته ومشيئته استقالال  , وليس للرب صنع فيه وال 

 هو خالق فعله وال مكونه وال مريدا  له .
لت الجبرية : الكسب اقتران الفعل بالقدرة الحادثة من غير أن يكون لها فيه أمر , وقا

 وكال الطائفتين فرق بين الخلق والكسب , ثم اختلفوا فيما وقع به الفرق .
فقال األشعرى فى عامة كتبه : الكسب أن يكون الفعل بقدرة محدثة , فمن وقع منه 

ن وقع منه بقدرة محدثة فهو مكتسب وقال قائلون الفعل بقدرة قديمة فهو فاعل خالق و وم
: من يفعل بغير آله وال جارحة فهو خالق , ومن يحتاج فى فعله إلى اآلالت والجوارح 

  (1)فهو مكتسب 
أما رأى ابن القيم فى هذا المقام . فهو يقول : ال نقول بواحد من القولين بل نقول 

عل عندنا غير المفعول , وهو إجماع من أهل هى أفعال للعباد حقيقة ومفعوله للرب , فالف
, فالعبد فعله حقيقة , وهللا خالقة وخالق ما  وغيرهالسنة حكاه الحسين بن مسعود البغوى 

أن العبد فاعل منفعل باعتبارين ,  المسألةفعل به من القدرة واإلرادة وخالق فاعليته , وسر 
فاعال  بقدرته ومشيئته وأقدره على هل هو منفعل فى فاعليته فربه تعالى هو الذى جعله 

الفعل  , وأحدث به المشيئة التى يفعل بها , قال األشعرى : وكثير من أهل اإلثبات 
 يقولون إن اإلنسان فاعل فى الحقيقة بمعنى مكتسب , ويمنعون أنه محدث .

ة من نسب نويرد عليه ابن القيم أن هؤالء وقفوا عند ألفاظ الكتاب والسنة فإنهما مملوآ
 األفعال إلى العبد باسمها العام وأسمائها الخاصة , فاالسم العام كقوله تعالى         

⧫❑➔☺➔⬧    , ❑➔➔⬧   , 
⧫❑⬧   واألسماء الخاصة , ⧫❑☺ 

◼❑◼   , ⧫❑➔⬧◆ 
◼❑   , ⧫❑⬧◆   , 

⧫❑➔⬧⬧◆  ,  ❑❑⧫  ,  
   وأما لفظ اإلحداث فلم يجئ إال فى الذم كقوله  لعن "
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فهذا ليس بمعنى الفعل والكسب . وكذلك قال  (1)محدثا  "  آوى هللا من أحدث حدثا  أو 
ذنبا  فأحدث له  أحدثت:" إذا أحدث هللا لك نعمة فأحدث لها شكرا  , وإذا  (2)بعض السلف 

يلزم من ذلك إطالق اسم المحدث عليه واإلحداث على فعله . قال األشعرى : توبة" وال 
وبلغنى أن بعضهم أطلق فى اإلنسان أنه محدث فى الحقيقة , بمعنى الكسب قال اإلمام 
ابن القيم أن هذه األلفاظ : وهى فاعل وعامل ومكتسب وكاسب وصانع وجاعل ومؤثر 

ريد . تقسم إلى ثالثة أقسام : قسم لم يطلق ومنشئ وموجد وخالق وبارئ ومصور وقادر وم
إال على الرب سبحانه , كالبارئ والبديع والمبدع , وقسم ال يطلق إال على العبد كالكاسب 
والمكتسب , وقسم وقع إطالقه على الرب والعبد , كاسم صانع وفاعل وعامل ومنشئ 

يدين لم يطلقا إال على ومريد وقادر , وأما الخالق والمصور فإن استعمال مطلقين غير مق
  ◆❑➔  الرب كقوله تعالى 

⧫ ☺❑   (3)  وإن
خلقه وبهذا االعتبار  أنهاستعمال مقيدين أطلقا على العبد , يقال لمن قدر شيئا  فى نفسه 

  ◆⧫⧫⬧ صح إطالق , خالق عل العبد فى قوله تعالى 
 ⬧✓⧫  (4)  

أى أحسن المصورين والمقدرين , قال مجاهد : يصنعون ويصنع هللا وهللا خير 
الصانعين . وقال الليث : رجل خالق ,أى صانع , وهن الخالقات , للنساء وقال مقاتل : 

يقول تعالى هو أحسن خلقا  من الذين يخلقون التماثيل وغيرها التى ال يتحرك منها        
ما البارئ فال يصح إطالقه إال عليه سبحانه فإنه الذى برأ الخليقة وأوجدها بعد شئ : وأ

قدرته بذلك , إذا غاية مقدوره التصرف فى بعض صفات ما أوجده  تتعلقعدمها والعبد ال 
   (5)  قدرته.الرب تعالى وبرأه , وتغييرها من حال إلى حال على وجه مخصوص ال تتعداه 

 ية الكسب ورأى السلف فيها يتبين لنا اآلتى : وفيما سبق عرضه فى نظر 
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لم يوفق األشعرى فى نظرية الكسب كما وفق فى تناوله لمشكلة كالم هللا عز وجل  .1
 وذلك لالعتبارات اآلتية :

: لم ينسب األشعرى نظريته إلى اآليات القرآنية التى ذكر فيها لفظ الكسب مثل    أوال
 ◆   ▪⧫  

⧫   (1)  وقوله تعالى ⬧◆ 
⧫ ⧫ ❑   (2)  وقوله  
    ◆✓  

  ◆⧫ ⧫→  ⧫وقوله  (3)
⬧☺ ⧫   (4)  وغير ذلك من

نظريته وكالمه , فكل اآليات تؤكد جانب  اآليات , ال لشيئ إال ألن هذه اآليات تخالف
 نسبة الفعل إلى اإلنسان ومن ثم مسئوليته عنه ومحاسبته على ما كسب واكتسب وفعل . 

  ◆ ⬧◼⬧أما اآلية التى ساقها فى قوله تعالى 
◆⧫ ⬧➔☺➔❑⧫  (5)  جاءت فى سياق حديث نبى هللا إبرااليم ,
 وإنما يبادة األصنام وهو يحتج عليهم  األفعاليعبر عن خلق  مع قومه وهذا الحديث ال

منها األصنام, ولو كانت اآلية تعنى أن هللا  صنعتمبأن هللا خلقكم وخلق الحجارة التى 
خلقكم وخلق أعمالكم لكانت عذرا  لهم حين يعبدون األصنام ولكانت حجة لهم ال عليهم 

.(6)  
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سط بين الفريقين " القدرية والجبرية " ولكنه يرتد : أن مذهب األشاعرة أراد التو  ثانياً 
فى النهاية إلى مذهب القائلين بخلق هللا ألفعال العباد , حتى أن ابن القيم وضع األشعرى 

ألبى الحسن الزم والجبرية فى موضع واحد وقد قال فى ذلك " ولعمر هللا إن هذا اإللزام 
ة والفاعل هو هللا وأفعال اإلنسان قائمة لم وللجبرية . فإن عندهم اإلنسان ليس بفاعل حقيق

تقم باهلل فإذا لم يكن اإلنسان فاعلها مع قيامها به فكيف يكون هللا سبحانه هو فاعلها , 
ولو كان فاعلها لعادت أحكامها عليه واشتقت له منها أسماءه , وذلك مستحيل على هللا 

ولو كان الرب فاعال   عندك بفاعلفيلزمك أن تكون أفعاال  ال فاعل لها , فإن العبد ليس 
  (1)لها الشتقت لها منها أسماء وعاد حكمها عليه .

فى معظم المسائل , فقد وافقه فى أن  لشيخه: جاء رأى اإلمام الجوينى موافقا   ثالثا
هللا عز وجل قد يكلف العباد ماال يطيقون وقد بينت أن أى القرآن الكريم التى استدل بها 

أحدا  فوق طاقته  يكلففى مضمون تفسيرها تبين أن هللا جلت قدرته ال اإلمام الجوينى 
 وهذا من لطفه ورأفته تعالى بخلقه وإحسانه إليهم , وأن معنى قوله تعالى 

◆◆ ◆ ☺⬧➔ ⧫  
⬧⬧⬧ ⬧    هو دعاء من العباد وتضرع هلل عز وجل

هو فوق طاقتهم وقد ورد هذا الكالم عند اإلمام ابن كثير أال يكلفهم من األعمال الشاقة ما 
 فى تفسيره وكذلك عند القرطبى فى الجامع ألحكام القرآن .

                                                                                                                                              

  ⧫⬧ ⧫➔⬧ ⧫ ⧫❑⬧⬧وقال األلوسى فى تفسير قوله تعالى 
  : بعد أن أتوا به  , قال 95الصافات  وجرى ما جرى من المحاورة على سبيل التوبيخ واإلنكار عليهم 

⧫➔⬧ ⧫ ⧫❑⬧⬧   أى الذى تنحتونه من األصنام 
◆ ⬧◼⬧ ⧫◆ ⧫❑➔☺➔⬧     فى موضع الحال من ضمير

وما موصوله حذف عائدها أيضا أى  –غى تلك العبادة )تعبدون( لتأكيد اإلنكار والتوبيخ واالحتجاج على أنه ال ينب
خلقكم وخلق الذى تعملونه من األصنام كما هو الظاهر , وهى يبارة عن مواد وهى الجواهر الحجرية وصور حصلت 
لها بالنحت , وكون المواد مخلوقة له عز وجل ظاهر , وكون الصور واألشكال كذلك مع أنها بفعلهم باعتبار أن 

ى الفعل وخلق ما يتوقف عليه من الدواعى واألسباب منه تعالى , وكون األصنام وهى معمولة لهم باعتبار األقدار عل
. للمزيد فى تفسير اآليات يرجع  إشكالجزئها الصورى فهو مع كونه معموال  لهم مخلوق هلل تعالى بذلك االعتبار فال 

وإلى محمود ابن عبد هللا الحسينى األلوسى : روح  ( مصدر سابق86/  1إلى : الجامع ألحكام القرآن للقرطبى: )
 ( مصدر سابق . 190/  17المعانى فى تفسير القرآن الكريم العظيم والسبع المثانى , ) 
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: أنكر ابن القيم لفظ اإلحداث وقال ردا  على األشعرى فى قوله وكثير من أهل  رابعاً 
دث" قال اإلثبات يقولون إن اإلنسان فاعل فى الحقيقة بمعنى مكتسب , ويمنعون أنه مح

إلى  األفعالمن نسبة  مملؤآنفى رده أن السلف وقفوا عند ألفاظ الكتاب والسنة فإنهما 
  ⧫❑➔☺➔⬧   ,العبد باسمها العام مثل قوله تعالى 

❑➔➔⬧   , ⧫❑⬧  وباسمها الخاصة مثل , 
⧫❑☺ ◼❑◼    , 

⧫❑➔⬧◆ ◼❑   , 
⧫❑⬧◆   , ⧫❑➔⬧⬧◆  ,  
❑❑⧫   ,     وأما لفظ اإلحداث
   (1)محدثا  "  آوى " لعن هللا من أحدث حدثا  أو  فلم يجئ إال فى الذم كقوله 

: قدم لنا ابن القيم تحليال  لمعنى الجبر وفرق بين معنى هذه الكلمة فى حق  خامساً 
 ومعناها حينما يجبر المخلوق غيره على فعل ما .هللا عز وجل 
: بنى ابن القيم رأيه فى هذه المسألة على إجماع أهل السنة كاإلمام البغوى  سادساً 

غير  فالفعلواألوزاعى وسفيان الثورى وغيرهم وهو أن أفعال العباد حقيقة ومفعوله للرب , 
فعل به من القدرة واإلرادة وخالق  المفعول , فالعبد فعله حقيقة , وهللا خالقه وخالق ما

 فاعليته .

 هل هو بالروح فقط أو الروح والجسد معًا   – ونعيمةثالثا : البرزخ وعذاب القبر 
من فتنة القبر وسؤال الملكين لإلنسان عن  يجب أن نؤمن بما أخبر به الرسول 

ة أن الناع ربه ودينه ونبيه , فقد أخبر عليه الصالة والسالم فى األحاديث الصحيح
يمتحنون فى قبورهم فيقال للعبد : من ربك وما دينك ومن نبيك ؟ فيقول المؤمن : ربى هللا 

نبيى , وأما المرتاب فيقول : ال أدرى , سمعت الناع  , واإلسالم دينى , ومحمدا  
 يقولون شيئا  فقلته , فيضرب ويعذب .

 ومن األحاديث الواردة فى ذلك :
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قال : " ما من  لم عن أسماء رضى هللا عنها أن رسول هللا ما أخرجه البخارى ومس
شئ لم أكن رأتيه إال رأيته فى مقامى , حتى الجنة والنار فأوحى إلى أنكم تفتنون فى 

بهذا الرجل ؟ فأما المؤمن  علمكقبوركم مثل أو قريبا  من فتنة المسيح الدجال , يقال : ما 
والهدى , فأجبنا واتبعنا , وهو  بالبيناتجاءنا  أو الموقن فيقول : هو محمد رسول هللا ,

صالحا  , قد علمناك كنت موقنا  به وأما المنافق أو المرتاب  نممحمد , ثالثا , فيقال : 
  (1)فيقول : ال أدرى , سمعت الناع يقولن شيئا     فقلته " 

العبد " إن  , قال : قال رسول هللا  وما أخرجه البخارى ومسلم عن أنس بن مالك 
إذا وضع فى قبره , وتولى عنه أصحابه , أنه ليسمع قرع نعالهم , قال : يأتيه ملكان , 
فيقعدانه , فيقوالن : ما كنت تقول فى هذا الرجل ؟ قال : فأما المؤمن فيقول : أشهد أنه 
عبد هللا ورسوله , قال : فيقال له : انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك هللا به مقعدا  من 

: فيراهما جميعا  , قال قتادة : ) وذكر لنا أنه يفسح له فى قبره  لجنة , قال نبى هللا ا
سبعون ذراعا  ويمأل عليه خضرا  إلى يوم يبعثون , وأما المنافق الكافر , فيقال له : ما 
كنت تقول فى هذا الرجل ؟ فيقول : ال أدرى , كنت أقول ما يقول الناع , فيقال : ال 

يت , ويضرب بمطارق من حديد ضربة , فيصح صيحة يسمعها من يليه غير دريت وال تل
  (2)الثفلين ( 

قال "  , عن النبى  عازب  بنوما أخرجه البخارى ومسلم : عن البراء 
→⬧   ❑⧫◆ 

❑⬧   قال : نزلت فى ,
, فذلك قوله عز  : ربى هللا ونبيى محمد  عذاب القبر , فيقال له : من ربك ؟ فيقول

  →⬧  وجل 
❑⧫◆ ❑⬧ 

                                                
 متفق عليه واللفظ للبخارى: مصدر سابق  حديث( وهو 148/  1بخارى, ). ابن حجر: فتح البارى شرح صحيح ال1
 /3( , وصعحيح البخعارى معع فعتح البعارى ,         ) 302/  17. متفق عليه : انظر: صحيح مسلم بشرح النعووى : ) 2

184) 
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  ❑◆⧫ 
◆ ◆ ⧫   (1)  

وبعد فتنة القبر يجب أن نؤمن بما أخبر به الصادق , عليه الصالة والسالم , من 
 د تظاهرت على هذا األمر دالئل من الكتاب والسنة قال تعالى عذاب القبر ونعيمه , وق

⬧⧫◼◆ ⧫ ⧫❑⧫ ❑ 
➔     

❑→⧫➔ ◼⧫  
⧫◆  ⧫❑⧫◆ ❑→⬧ 

➔⧫ ❑➔ ⧫◆ 
⧫❑  ➔  (2)  

  سبحانه وتعالى آل فرعون بنوعين من العذاب فقد توعد هللا
    ❑→⧫➔: أشار إليه بقوله  األول

◼⧫  ⧫◆    
  ⧫❑⧫◆ ❑→⬧: أشار إليه بقول  والثانى

➔⧫ ❑➔ ⧫◆ 
❑⧫  ➔   وقد عطف

, والعطف يقتضى التغاير بين المعطوف والمعطوف عليه . فالبد أن  الثانى على األول
يكون المشار إليه أوال  غير الثانى . فإذا كان العذاب الثانى بعد قيام الساعة فالبد أن 

 يكون األول واقعا  بهم ما بين الموت والنشور وهو عذاب القبر
ن وجوه كثيرة , وروى عن م , وقد روى عن النبى  (3)وأنكرت المعتزلة عذاب القبر 

أصحابه رضى هللا عنهم , وما روى عن أحد منهم أنه أنكره ونفاه وجحده فوجب أن يكون 
. وروى أبو بكر بن أبى شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن  إجماعا  من أصحاب النبى 

 " تعّوذ باهلل من          األعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة قال : قال رسول هللا 

                                                
( 204/  17:) وى النععو , والحععديث متفععق عليععه: واللفععظ لمسععلم , انظععر: صععحيح مسععلم بشععرح  27. سععورة إبععرااليم : آيععة 1

 ( . 181/  2وصحيح البخارى مع فتح البارى , )
  46– 45. سورة غافر : اآليات 2
 مصدر سابق   75. أبو الحسن األشعرى : اإلبانة , ص 3
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, لسألت هللا  تدافنواقال " ولوال أن ال  عذاب القبر " , وروى أنس بن مالك عن النبى 
   (1)عز وجل أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمعنى " 

ويسوق األشعرى دليل آخر مما يبين نعيم القبر أن هللا عز وجل أخبر فى كتابه 
  ◆ ⧫⧫العزيز أن الشهداء ينعمون ويرزقون قال تعالى 

⧫ ❑➔➔   
 ◆❑  ⧫ ◆ 
 ◼◆ ⧫❑➔  

⧫✓⬧ ☺ ⬧◆   
⬧ ⧫⧫◆ 

⧫ ⬧ ❑→⬧⧫  
   ❑ 

⧫◼ ◆ ➔ ⧫⬧⧫❑  (2)   
ويقول اإلمام الجوينى أن عذاب القبر وسؤال منكر ونكير ليس من مستحيالت 

أراد رد األرواح إلى  إذا.  واإلماتةالعقول , فإن القادر على الخلق واإلعادة واإلحياء 
قوالبها ردها , ثم الوجه عندى فى ذلك أن يقال : الفاهم من اإلنسان فى حياته أجزاء 

ه , وجوارح العمل مستخدمة , لتك األجزاء الفاهمة المدبرة لطيفه من قلبه , أو من دماغ
 والعظام حظ من العلم . والعضللليد والرجل واللحوم 

 ويحيلها (3)فلعل هللا تعالى وهو العالم بسر غيبه يرد الروح إلى تلك األجزاء اللطيفة 
ار الحياة إلى أى صورة شاءها . وسؤال الملكين يتوجه عليها وهى التى كانت تفهم استمر 

                                                
 صعحيحهتحققت منه: وهو من األحاديث الواردة فيما رواه مسلم فى  ذكره, والحديث الذى  75. المصدر السابق : ص 1

بعه  حعادتفى حائط لبنى النجعار علعى بغلعه لعه , ونحعن مععه , إذ  رضى هللا عنه قال : بينما النبى عن زيد بن ثابت 
مععن يعععرف أصععحاب هععذه األقبععر ؟ فقععال رجععل: أنععا قععال : :  فكععادت تلقيععه وإذا بقبععر سععتة أو خمسععة أو أربعععة , فقععال 

هللا أن  لعدعوت تعدافنواى فعى قبورهعا فلعوال أن ال هذه األمعة تبتلع إنفمتى مات هؤالء ؟ قال : ماتوا فى اإلشراك , فقال : 
يسمعكم من عذاب القبر الذى أسمع منه , ثم أقبل علينا بوجهه فقال : تعوذوا باهلل من عذاب القبر , قالوا : نععوذ بعاهلل 

ر منهعا ومعا من عذاب القبر , قال : تعوذا باهلل من الفتن ما ظهر منها وما بطن ؟ قعالوا : نععوذ بعاهلل معن الفعتن معا ظهع
بطن , قال : تعوذوا باهلل معن فتنعة العدجال , قعالوا : نععوذ بعاهلل معن فتنعة العدجال " انظعر: صعحيح مسعلم بشعرح النعووى : 

 (  مصدر سابق .202/  17)
  170 – 169. سورة آل عمران : اآليات من 2
. زيعادة علعى معا صعح ععن رسعول هللا . كيفية ععذاب القبعر ونعيمعه : وكيفيعة ععودة العروح إلعى الميعت, ال يجعوز فيعه ال 3

فعى ثبعوت ععذاب القبعر ونعيمعه لمعن كعان لعذلك  يقول:  شارح العقيدة الطحاوية : وقد تواترت األخبعار ععن رسعول هللا 
, وسؤال الملكين , فيجب اعتقاد ثبوت ذلك واإليمان به , وال نتكلم فى كيفيتعه , إذ لعيس للعقعل وقعوف علعى كيفيتعه  أهال
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وهذا يدرأ تمويه المالحدة , قالوا : نحن نشاهد الميت فى لحده ميتا , ومن وقر اإليمان فى 
, فالركون إلى  (1)صدره لم يبعد عنده أن يأتى جبريل رسوله , وهو يراه دون من معه 

بالراكن إليه إلى إنكار البعث , فإن منكرى البعث إنما أنكروه من حيث لم  مؤدىالمشاهد 
شاهدوه , وال رأوا قط جسد بالى يعود ثم إن تلك الدار ليست كهذه الدار , وقد تحقق ي

 عندنا : أن المالئكة تحضرنا كالكاتبين , ونحن ال ندركهم
وكذلك الشياطين قد يحضرون األناسى . ولهذا أمرنا أن نستعيذ باهلل منها قال تعالى 

 ➔◆ ▪ ➔❑   
⧫☺ ✓◆  
➔❑◆  ◆  

⬧⧫➢  (2)  وكان رسول هللا  يرى المالئكة وال يراهم أحد
بحضرته . ورحم هللا سهل بن عبد هللا التسترى , فإنه ذكر له أن المعتزلة تنكر عذاب 

أحالم  القبر , وتحتج بمشاهدته فقال لقائل ذلك : قل لهؤالء المساكين يدفعوا عن أنفسهم
السوء . أال ترى أن النائم يكون ساكن الهيئة مطمئن الضجعة وهو فى أهوال وشدائد , إذ 

  (3)استيقظ حدث عنها وأخبر عن هائلها وفظيعها . 
ويثبت اإلمام الجوينى عذاب القبر ونعيمة للروح والجسد معا  فيقول فى ذلك : فإن 

. قلنا األظهر عندنا : أن الروح أجسام  قيل بينوا الروح ومعناه . فقد ظهر االختالف فيه
 لطيفة مشاركة لألجسام المحسوسة .

                                                                                                                                              

عهد لعه بعه فعى هعذه العدار والشعرع ال يعأتى بمعا تحيلعه العقعول , ولكنعه قعد يعأتى بمعا تحعار فيعه العقعول  , فعإن , لكونه ال 
 غير اإلعادة المألوفة فى الدنيا  ةعودة الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود فى الدنيا , بل تعاد الروح إليه إعاد

ت وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه , قبر أو لعم يقبعر , أكلتعه وأعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ , فكل من ما
روحععه وبدنععه مععن  إلععىنسععف فععى الهععواء أو صععلب أو غععرق فععى البحععر وصععل  أوالسععباع , أو احتععرق حتععى صععار رمععادا 

 , ومععا ورد مععن اجالسععه واخععتالف أضععالعه ونحععو ذلععك فيجععب أن يفهععم عععن الرسععول  المقبععورالعععذاب مععا يصععل إلععى 
غير غلو وال تقصير , فال يحمل كالمه ماال يحتمله , وال يقصر به عن مراده ومعا قصعده معن الهعدى والبيعان  مراده من

 مصدر سابق . 452 – 451( انظر: شرح العقيدة الطحاوية لعلى بن أبى العز الحنفى : ص 
 مصدر سابق  78. الجوينى : العقيدة النظامية , ص 1
  89 – 97. سورة المؤمنون : اآليات 2
 مصدر سابق  617 – 616. أبو بكر بن ميمون : شرح اإلرشاد , ص 3
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هذا النا أن القاضى أبو بكر الباقالنى  وشرحيقول أبو بكر بن ميمون فى تفسير 
يرى أن الروح يبارة عن الحياة . إذ الحى إنما يحيا بالحياة , فلم ير أن الروح شئ زائد 

 وردالصحيح , ألن الشرع قد  هود اإلمام الجوينى ( عليها , والذى قاله اإلمام )يقص
إنما هو من صفات األجسام , فبحكم  (1)بتنعيم األرواح وتعذيبها . والتنعيم والتعذيب 

 الشرع نجعله جسما  . والنفس والروح فى الشرع أمر واحد . يدلك على ذلك قوله تعالى 
 ◆❑⧫⧫ ▪→ ⧫✓ 

❑⧫ ◆ ⬧ ☺⬧  
⧫   (2)  , ألنثم أن الروح ليست علة فى كون اإلنسان حيا 

الجواهر ال تكون علال  لألحكام . لكن هللا جل وعز أجرى العادة باستمرار حياة األجسام 
المحسوسة بمقارنة الروح لها . وقد ورد فى الشرع أن الروح من المؤمن يعرج به ويرفع فى 

 عرضير خضر فى الجنة , ويهبط بروح الكافر إلى سجين فى النار , والحياة حواصيل ط
  (3)تقوم بالحى فتصححه لقيام العلوم به , والروح تجئ أيضا بحياة يخلقها هللا فيه . 

 ويقول اإلمام الغزالى فى حقيقة الموت وما يلقاه الميت فى القبر إلى نفخة الصور 
بعضهم : أن الموت  فظنكاذبة قد أخطئوا فيها ,  أن للناع فى حقيقة الموت ظنونا  

هو العدم , وأنه ال حشر وال نشر وال عاقبة للخير والشر , وأن موت اإلنسان كموت 
الحيوانات وجفاف النبات . وهذا رأى الملحدين وكل من ال يؤمن باهلل واليوم اآلخر . وظن 

بثواب مادام فى القبر إلى أن يعاد  قوم : أنه ينعدم بالموت , وال يتألم بعقاب , وال يتنعم
 فى وقت الحشر . 

وقال آخرون : إن الروح باقية ال تنعدم بالموت , وإنما المثاب والمعاقب هى األرواح 
  (4)ال تبعث وال تحشر أصال  . األجساد, وإن  األجساددون 

 وكل هذه الظنون فاسدة ومائلة عن الحق . بل الذى تشهد له طرق االعتبار وتنطق
به اآليات واألخبار أن الموت معناه تغير حال فقط , وأن الروح باقية بعد مفارقة الجسد , 

                                                
  617. أبو بكر بن ميمون : شرح اإلرشاد , ص  1
 42. سورة الزمر : آية  2
  618. أبو بكر بن ميمون : شرح اإلرشاد , ص  3
 ( مصدر سابق  582/  4. اإلمام الغزالى : إحياء علوم الدين , ) 4
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إما معذبة وإما منعمة , ومعنى مفارقتها للجسد انقطاع تصرفها عن الجسد بخروج الجسد 
عن طاعتها , فإن األعضاء آالت الروح تستعملها حتى إنها لتبطش باليد وتسمع باألذن 

تعلم حقيقة األشياء بالقلب , والقلب ههنا يبارة عن الروح , والروح تعلم وتبصر بالعين و 
األشياء بنفسها من غير آلة ولذلك قد يتألم بنفسه بأنواع الحزن والغم والكمد , ويتنعم بأنواع 
الفرح والسرور , وكل ذلك ال يتعلق باألعضاء . فكل ما هو وصف للروح بنفسها فيبقى 

تعاد  أن, وما هو لها بواسطة األعضاء فيتعطل بموت الجسد إلى  معها بعد مفارقة الجسد
الروح إلى الجسد , وال يبعد أن تعاد الروح إلى الجسد فى القبر , وال يبعد أن تؤخر إلى 

 عبد من يباده . كل. وهللا أعلم بما حكم به  (1)يوم البعث 
نكير أحاديث كثيرة وذكر اإلمام الغزالى فى بيان عذاب القبر ونعيمة وسؤال منكر و 

فى  , نذكر منها الحديث الجامع الذى رواه البراء بن عازب : قال خرجنا مع رسول هللا 
على قبره منكسا  رأسه ثم قال:" اللهم إنى  جنازة رجل من األنصار فجلس رسول هللا 

هللا  أعوذ بك من عذاب القبر " ثالثا  ثم قال :" إن المؤمن إذا كان فى قبل من اآلخرة بعث
, فإذا خرجت روحه  بصرهمالئكة كأن وجوههم الشمس معهم حنوطه وكفنه فيجلسون مّد 

صلى عليه كل ملك بين السماء واألرض وكل ملك فى السماء , وفتحت أبواب السماء 
فليس منها باب إال يحب أن يدخل بروحه منه , فإذا صعد بروحه قيل : أى رب عبدك 

  أعددت له من الكرامة فإنى وعدته  فالن فيقول : أرجعوه فأروه ما
◼ ◆ ➔ 

◆  ◆⬧ 
⧫  (2)  وإنه ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين حتى يقال : يا هذا من

هرانه " فينت ربك وما دينك ومن نبيك ؟ فيقول : ربى هللا ودينى اإلسالم ونبيى محمد 
انتهارا" وهى آخر فرصة تعرض على الميت , فإذا قال ذلك نادى مناد أن قد صدقت وهى 

  →⬧  معنى قوله تعالى 
❑⧫◆ ❑⬧ 

  (3)  ثم يأتيه آت حسن الوجه طيب الروح حسن الثياب

                                                
 نفس الصفحة . المصدر السابق :  1
   55. سورة طه : آية  2
   27. سورة إبرااليم : آية  3
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فيقول : وأنت فبشرك هللا بخير من فيقول : أبشر برحمة ربك وجنات فيها نعيم مقيم , 
أنت ؟ فيقول : أنا عملك الصالح , وهللا ما علمت أن كنت لسريعا  إلى طاعة هللا بطيئا  
عن معصية هللا فجزاك هللا خيرا  " . قال :" ثم ينادى مناد أن افرشوا له من فرش الجنة , 

له باب إلى الجنة فيقول :  وافتحوا له بابا  إلى الجنة , فيفرش له من فرش الجنة , ويفتح
اللهم عجل قيام الساعة حتى أرجع إلى أهلى ومالى " قال :" وأما الكافر فإنه إذا كان فى 
قبل من اآلخرة وانقطاع من الدنيا نزلت إليه مالئكة غالظ شداد معهم ثياب من نار 

ض , وسرابيل من قطران فيحتو شونه فإذا خرجت نفسه لعنه كل ملك بين السماء واألر 
وكل ملك فى السماء , وغلقت أبواب السماء فليس منها باب إال يكره أن يدخل بروحه منه 
, فإذا صعد بروحه نبذ وقيل : أى رب عبدك فالن لم تقبله سماء وال أرض فيقول هللا عز 

   وجل : أرجعوه فأروه ما أعددت له من الشر إنى وعدته
◼ ◆ ➔ 

◆  ◆⬧ ⧫  
خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين حتى يقال : يا هذا من ربك ومن نبيك وما  (1)وإنه ليسمع

دينك؟ فيقول: ال أدرى فيقال : ال دريت , ثم يأتيه آت قبيح الوجه منتن الريح قبيح الثياب 
شرك هللا شرا  من أنت ؟ فيقول أنا فيقول أبشر بسخط من هللا وبعذاب أليم مقيم فيقول ب

كنت لسريعا  فى معصية هللا بطيئا  عن طاعة هللا فجزاك هللا شرا   إنعملك الخبيث , وهللا 
مرزبة من حديد لو  معهفيقول : وأنت فجزاك هللا شرا  , ثم يقيض له أعمى أصم أبكم 

صار ترابا  . فيضربه لو ضرب بها جبل  يستطيعوااجتمع عليها الثقالن على أن يلقوها لم 
بها ضربه فيصير ترابا  , ثم تعود فيه الروح فيضربه بها بين عينيه ضربة يسمعها من 
على األرضين, ليس الثقلين, قال :" ثم ينادى مناد أن افرشوا له لوحين من نار وافتحوا له 

   (2)بابا  من نار, فيفرش له لوحان من نار, ويفتح له باب من إلى النار " 
:" المؤمن فى قبره روضة خضراء , ويرحب له فى  ل أبو هريرة : قال النبى وقا

  حتى يكون كالقمر ليلة البدر , هل تدرون فيما أنزلت  ويضئقبره سبعون ذراعا  , 
                                                

على قبره منكسا  رأسعه ثعم قعال  فى جنازة رجل من األنصار فجلس رسول هللا  . حديث البراء : خرجنا مع رسول هللا 1
وقعال : صعحيح علعى  :" اللهم إنى أععوذ بعك معن ععذاب القبعر ..... الحعديث " بطولعه أخرجعه: أبعو داود والحعاكم بكمالعه

 (  589 - 588/  4الشيخين : أنظر: تخريج اإلمام الحافظ العراقى بهامش اإلحياء للغزالى : ) شرط
 ( 589/  4. اإلمام الغزالى : إحياء علوم الدين ,  )2
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⬧ ⬧ ⧫➔⧫   (1)  قالوا : هللا "
ون حية لكل حية تسعة ورسول أعلم , قال :" عذاب الكافر فى قبره يسلط عليه تسعة وتسع

  (2)رؤوع يخدشونه ويلحسونه وينفخون فى جسمه إلى يوم يبعثون " 
يقول الغزالى وال ينبغى أن يتعجب من هذا العدد على الخصوص , فإن أعداد هذه 
الحيات والعقارب بعدد األخالق المذمومة من الكبر والرياء والحسد والغل والحقد وسائر 

معدودة , ثم تتشعب منها فروع معدودة , ثم تنقسم فروعها إلى  الصفات , فإن لها أصوال  
أقسام . وتلك الصفات بأييانها هى المهلكات , وهى بأييانها تنقلب إلى عقارب وحيات , 
فالقوى منها يلدغ لدغ التنين , والضعيف يلدغ لدغ العقرب , وما بينهما يؤذى إيذاء الحية 

ون بنور البصيرة هذه المهلكات وانشعاب فروعها إال القلوب والبصائر يشاهد وأرباب,  (3)
أن مقدار عددها ال يوقف عليه إال بنور النبوة , فأمثال هذه األخبار لها ظواهر صحيحة 
وأسرار خفية , ولكنها عند أرباب البصائر واضحة , فمن لم تنكشف له حقائقها فال ينبغى 

 والتسليم . أن ينكر ظواهرها , بل أقل درجات اإليمان التصديق
ويفند اإلمام الغزالى شبهات منكرى عذاب القبر ونعيمة بجوابه على من يسأل , نحن 
نشاهد الكافر فى قبره مّده نراقبه وال نشاهد شيئا  من ذلك فما وجه التصديق على خالف 

 المشاهدة  ؟
 ذايرد اإلمام الغزالى على ذلك بقوله : أن هناك ثالث مقامات فى التصديق بأمثال ه 

: وهو األظهر واألصح واألسلم أن تصدق بأنها موجودة وهى تلدغ الميت  األول
ولكنك ال تشاهد ذلك , فإن هذه العين ال تصلح لمشاهدة األمور الملكوتية , وكل ما يتعلق 

كانوا يؤمنون  كيفباآلخرة فهو من عالم الملكوت , أما ترى الصحابة رضى هللا عنهم 

                                                
   124. سورة طه : آية 1
عا  .... الحعديث " رواه ابعن حيعان . حديث أبى هريرة " المؤمن فى قبره روضة خضراء , ويرحب له فى قبره سبعون ذرا  2

  590: راجع: تخريج اإلمام الحافظ العراقى: بهامش اإلحياء , ص 
, ولعو كعان مقصعود الشعريعة أن األخعالق المذمومعة مثعل الكبعر  -. هعذا االسعتنباط بنعاه اإلمعام الغزالعى : علعى بصعيرته  3

ععن ذلعك فعى  مخبعرا  ت وعقارب يعذب بها , لجاء الشرع والرياء والحسد وغير ذلك ينقلب على اإلنسان فى قبره إلى حيا
القععرآن الكععريم والسععنة المباركععة خاصععة أن هععذه مععن األمععور الغيبععة العقائديععة , حتععى ال يععزاد أو يععنقا منهععا , أو يحّمععل 

 النا أكثر مما يحتمل من المعنى .
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يشاهده , فإن كنت ال تؤمن بهذا  شاهدونه ويؤمنون بأنه بنزول جبريل وما كانوا ي
كنت آمنت به وجّوزت أن  وإنفتصحيح أصل اإليمان بالمالئكة والوحى أهم عليك , 

يشاهد النبى ماال تشاهده األمة فكيف ال تجّوز هذا فى الميت , وكما أن الملك ال يشبه 
بل هى  عالمناالقبر ليست من جنس  اآلدميين والحيوانات فالحيات والعقارب التى تلدغ فى

  (1)جنس آخر وتدرك بحاسة أخرى .
: أن تتذكر أمر النائم , وأنه قد يرى فى نومه حيه تلدغ وهو يتألم بذلك حتى  الثانى

تراه يتألم فى نومه ويعرق جبينه وقد ينزعج من مكانه , كل ذلك يدركه من نفسه ويتأذى 
وأنت ترى ظاهرة ساكنا  وال ترى حواليه حيه , والحية به كما يتأذى اليقظان , وهو يشاهده 

موجودة فى حقه , والعذاب حاصل ولكنه فى حقك غير مشاهد . وإذا كان العذاب فى ألم 
 اللدغ فال فرق بين حية تتخيل أو تشاهد .

 : إنك تعلم أن الحية بنفسها ال تؤلم بل الذى يلقاك منها وهو الُسم , ثم الُسم الثالث
 األثرأللم بل عذابك فى األثر الذى يحصل فيك من الُسم , فلو حصل مثل ذلك هو ا ليس

  (2)من غير سم لكان العذاب قد توفر .
ونبدأ الحديث عند السلف بسؤال ابن القيم هل تعاد الروح فى القبر وقت السؤال أم 

 رحكفانا هذه المسألة وأغنانا عن أقوال الناع حيث ص ال ؟ ويجيب : أن رسول هللا 
بإعادة الروح إلى الجسد , فقال البراء بن عازب :" كنا فى جنازة فى بقيع الغرقد , فأتانا 

فقعد وقعدنا حوله كأن على رءوسنا الطير , وهو يلحد له فقال : أعوذ باهلل من  النبى 
" وذهب إلى القول بموجب هذا الحديث  (3)عذاب القبر ثالث مرات ... إلى آخر الحديث 

 السنة والحديث من سائر الطوائف .جميع أهل 
                                                

 ( مصدر سابق  590/  4. اإلمام الغزالى : إحياء علوم الدين , )1
 ر السابق : نفس الصفحة . المصد2
 . ذكر اإلمام الغزالى: نفس الحديث للبراء بن عازب : وذكره هنا ابن القيم بطريقعة آخعر للروايعة أشعار فيهعا رسعول هللا 3

بكالم مباشر وصريح بعودة الروح إلى الجسد فى القبر حيث قال فى حق المؤمن " فيقول هللا ععز وجعل : اكتبعوا كتعاب 
    ◼يععععععععععدوه إلععععععععععى األرض , عبععععععععععدى فععععععععععى عليععععععععععين وأع
◆ ➔ ◆ 

 ◆⬧ ⧫   قال : فتعاد روحه فى جسده فيأتيه ,
فعيكم , فيقعول  بععثملكان فيجلسانه فيقوالن له , ما دينك , فيقعول : دينعى اإلسعالم , فيقعوالن لعه : معا هعذا الرجعل العذى 

هللا , فيقوالن له : وما علمك بهذا , فيقول : قرأت كتاب هللا فآمنت به وصدقت : فينادى منادى من السعماء  هو رسول
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( له رأى آخر فى هذه المسألة فيقول :  هع 456هع  إلى  384ولكن ابن حزم ) من 
وأما من ظن أن الميت يحيى فى قبره قبل يوم القيامة فخطأ ألن اآليات تمنع ذلك مثل 

  ❑⬧ ◆◆ ⧫قوله تعالى 
✓⧫⧫ ◆⧫◆◆ 

⧫⧫✓  (1)      وقوله تعالى  
→⬧  →◆ 
◆❑ →◆⬧  ▪➔ 

☺ ➔▪ ⧫  (2)  قال : ولو كان
الميت يحيى فى قبره لكان تعالى قد أماتنا ثالثا  وأحيانا  ثالثا  , وهذا باطل وخالف القرآن 

  ⧫تعالى آيه لنبى من األنبياء  إال من أحياه هللا
❑⧫  ⧫  ➔◆ 

❑ ◆⧫◼ ❑☺ ⧫⬧⬧ 
⬧  ❑➔❑ ▪➔ 

◆   (3) .   
▪⧫ ◼⧫ ⧫⬧ ◆ ⧫⬧ 

⧫◼    (4)  تعالى  وكذلك قولهومن خصه نا 
 ◆❑⧫⧫ ▪→ ⧫✓ 

❑⧫ ◆ ⬧ ☺⬧  
⧫  ☺⬧  

⬧ ◼⧫ ❑☺ 
◆ ⧫ ◼  

   (5)  فصح بنا القرآن أن أرواح سائر من ذكرنا ال ُترجع إلى
أنه رأى األرواح  ل المسمى وهو يوم القيامة , وكذلك أخبر رسول هللا جسده إال إلى األج

عن يمين آدم أرواح أهل السعادة , وعن شماله أرواح  منليلة أسرى به عند سماء الدنيا 
                                                                                                                                              

: أن صعععدق عبعععدى فافرشعععوه معععن الجنعععة وافتحعععوا لعععه بابعععا معععن الجنعععة . إلعععى أخعععر الحعععديث :رواه اإلمعععام أحمعععد وأبعععو دود 
مصدر سعابق وأنظعر: البخعارى فعى الجنعائز :  55 – 45والنسائى : يرجع فى ذلك: إلى ابن القيم : كتاب الروح , ص 

عليعه  ( ومسلم فى الجنة بعاب : ععرض مقععد الميعت معن الجنعة والنعار1369باب ما جاء فى عذاب القبر حديث رقم: )
 ( 2871) , حديث رقم:

 11. سورة غافر : آية  1
  28. سورة البقرة : آية  2
   243. سورة البقرة : آية  3
   259: آية  . سورة البقرة 4
  42. سورة غافر : آية  5
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أهل الشقاوة , وأخبر يوم بدر إذ خاطب الموتى أنهم قد سمعوا قوله قبل أن تكون لهم قبور 
م : قد جيفوا وعلم أنهم سامعون قوله مع ذلك فصح أن , ولم ينكر على الصحابة قوله

 الخطاب والسماع ألرواحهم فقط بال شك وأما الجسد فال حس له , وقد قال تعالى 
⧫◆  ☺☺   

→❑   (1)  فنفى السمع عمن فى القبور وهى األجساد بال
عنه السمع هو غير الذى أثبت له رسول  مسلم أن الذى نفى هللا عز وجل يشكشك , وال 

. وقد رد عليه اإلمام ابن القيم بأن ما ذكره فيه حق وباطل أما قوله :  (2)السمع  هللا 
إجمال . إن أراد به الحياة المعهودة فى  فيهمن ظن أن الميت يحيى فى قبره فخطأ فهذا 

معها إلى الطعام والشراب الدنيا التى تقوم فيها الروح بالبدن وتدبره وتصرفه ويحتاج 
واللباع فهذا خطأ , كما قال والحس والعقل يكذبه كما يكذبه النا . وإن أراد به حياة 
أخرى غير هذه الحياة , بل تعاد الروح إليه إعادة غير اإلعادة المألوفة فى الدنيا , ليسأل 

وهو قوله  ويمتحن فى قبره فهذا حق ونفيه خطأ , وقد دل عليه النا الصحيح والصريح
  فى جسده " . روحه:" فتعاد 

  ❑⬧ ◆◆وأما استدالله بقوله تعالى 
⧫ ✓⧫⧫ 

◆◆⧫◆ ⧫⧫✓  (3)  فال ينفى
ثبوت هذه اإلعادة العارضة للروح فى الجسد كما أن قتيل بنى إسرائيل الذى أحياه هللا بعد 

ن تلك الحياة العارضة له للمسألة معتدا  بها فإنه حى لحظة بحيث قتله ثم أماته , لم تك
خر ميتا  , على أن قوله : ثم تغادر روحه جسده , ال يدل على حياة  ثمفالن قتلنى  قال :

مستقرة , وإنما يدل على إعادة لها إلى البدن وتعلق به والروح لم تزل متعلقة ببدنها وإن 
   (4)لها بالبدن خمسة أنواع من التعلق متغايرة األحكام . بلى وتمزق . وسر ذلك أن الروح 

 : تعلقها به فى بطن األم جنينا . أحدهما

                                                
  22. سورة فاطر : آية  1
 ( مصدر سابق  57 - 56/  4. ابن حزم : الفصل فى الملل واألهواء والنحل , ) 2
 11. سورة غافر : آية  3
  57. ابن القيم : الروح , ص  4
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 : تعلقها به بعد خروجه إلى وجه األرض . الثانى
 : تعلقها به فى حال النوم , فلها به تعلق من وجه ومفارقة من وجه . الثالث
وتجردت عنه فإنها لم تفارقه فراقا  كليا ,  : تعلقها به فى البرزخ فإنها وإن فارقته الرابع

 بحيث ال يبقى لها التفات إليه .  
: تعلقها به يوم بعث األجساد , وهو أكمل أنواع تعلقها بالبدن , وال نسبة لما قبله  الخامس

قوله  وأمامن أنواع التعلق إليه , إذ هو تعلق ال يقبل البدن معه موتا  وال نوما  وال فسادا  , 
   ◆❑⧫⧫ ▪→ ⧫✓ى تعال

❑⧫ ◆ ⬧ ☺⬧  
⧫  ☺⬧  

⬧ ◼⧫ ❑☺ 
◆ ⧫ ◼ 

    (1)  فإمساكه سبحانه التى قضى عليها الموت
ما ردا  عارضا  ال يوجب له الحياة المعهودة فى ال ينافى ردها إلى جسدها الميت فى وقت 

الدنيا . وإذا كان النائم روحه فى جسده وهو حى , وحياته غير حياة المستيقظ , فإن النوم 
, فهكذا الميت إذا أعيدت روحه إلى جسده كانت له حال متوسطة بين  (2)شقيق الموت 

نائم المتوسطة بين الحى والميت الحى وبين الميت الذى لم ترد روحه إلى بدنه , كحال ال
. 

تدل على عودة الروح إلى البدن  المتواترةقال شيخ اإلسالم : األحاديث الصحيحة 
وقت السؤال وسؤال البدن بال روح قول قاله طائفة من الناع وأنكره الجمهور , وقابلهم 

هما غلط , آخرون , فقالوا : السؤال للروح بال بدن , وهذا قاله ابن مرة وابن حزم وكال
  (3)واألحاديث ترده , ولو كان ذلك على الروح فقط لم يكن للقبر بالروح اختصاص. 

ويثبت ابن تيمية عذاب القبر على النفس والبدن , وهذا يتضح بجوابه على المسألة, 
وهى قول السائل هل عذاب القبر على النفس والبدن أو على النفس دون البدن, أو على 

 ؟ وهل يشارك البدن النفس فى النعيم والعذاب أم ال ؟ البدن دون النفس 
                                                

  42. سورة الزمر : آية  1
 58. ابن القيم : الروح , ص  2
 67الروح , ص  . ابن القيم : 3
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ويذكر ابن القيم لفظ جوابه فيقول : بل العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعا  
باتفاق أهل السنة والجماعة . تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن , وتنعم وتعذب متصلة 

يها فى هذه الحال مجتمعين, كما بالبدن , والبدن متصل بها فيكون النعيم والعذاب عل
تكون الروح منفردة عن البدن , وهل يكون العذاب والنعيم للبدن بدون الروح؟ هذا منه 
قوالن مشهوران ألهل الحديث والسنة وأهل الكالم . وفى المسألة : أقوال شاذة ليست من 

 أقوال أهل السنة والحديث .
ال على الروح , وأن البدن ال ينعم وال قول من يقول : إن النعيم والعذاب ال يكون إ

يعذب . وهذا تقوله الفالسفة المنكرون لمعاد األبدان , وهؤالء كفار بإجماع المسلمين , 
ويقوله كثير من أهل الكالم من المعتزلة وغيرهم الذين يقرون بمعاد األبدان, لكن يقولون 

ر , لكن هؤالء ينكرون عذاب ال يكون ذلك فى البرزخ , وإنما يكون عند القيام من القبو 
البدن فى البرزخ فقط , ويقولون إن األرواح هى المنعمة أو المعذبة فى البرزخ , فإذا كان 
يوم القيامة عذبت الروح والبدن معا  , وهذا القول قاله طوائف من أهل الكالم والحديث 

الثالثة الشاذة , بل وغيرهم , وهو اختيار ابن حزم وابن مرة . فهذا القول ليس من األقوال 
بالقيامة , ويثبت معاد األبدان واألرواح ويقر هو مضاف إلى قول من يقول بعذاب القبر 

 , ولكن هؤالء  لهم فى عذاب القبر ثالث أقوال :  (1)
 : أنه على الروح فقط . أحدهما

 : أنه عليهما وعلى البدن بواسطتها  الثانى
يثبت من إلى ذلك القول الثانى وهو قول  : أنه على البدن فقط , وقد يضم الثالث

عذاب القبر ويجعل الروح هى الحياة ويجعل الفساد قول منكر عذاب األبدان وقول من 
ينكر عذاب الروح مطلقا  فإذا جعلت األقوال الشاذة ثالثة . فالقول الثانى الشاذ , قول من 

لحياة , وهذا يقوله طوائف من يقول : إن الروح بمفردها ال تنعم وال تعذب وإنما الروح هى ا
أهل الكالم من المعتزلة واألشعرية كالقاضى أبى بكر وغيره , وينكرون أن الروح تبقى بعد 

  (2)فراق البدن , وهذا قول باطل . 
                                                

  68. نفس المصدر : ص  1
  68. ابن القيم : الروح , ص  2
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وقد خالف أصحابه أبو المعالى الجوينى وغيره , بل قد ثبت بالكتاب والسنة واتفاق 
, وأنها منعمة أو معذبة , والفالسفة اإللهيون يقرون األمة أن الروح تبقى بعد فراق البدن 

بذلك لكن ينكرون معاد األبدان , وهؤالء يقرون بمعاد األبدان لكن ينكرون معاد األرواح 
ونعيمها وعذابها بدون األبدان وكال القولين خطأ وضالل , لكن قول الفالسفة أبعد عن 

ن يعتقد أنه متمسك بدين اإلسالم , بل من أقوال أهل اإلسالم , وإن كان قد يوافقهم عليه م
 يظن أنه من أهل المعرفة والتصوف والتحقيق والكالم .

والقول الثالث الشاذ :  قول من يقول إن البرزخ ليس فيه نعيم وال عذاب , بل ال 
يكون ذلك حتى تقوم الساعة الكبرى , كما يقول ذلك من يقوله من المعتزلة ونحوهم , ممن 

لقبر ونعيمه , بناء على أن الروح ال تبقى بعد فراق البدن , وأن البدن ال ينكر عذاب ا
ينعم وال يعذب , فجميع هؤالء الطوائف ضالل فى أمر البرزخ , لكنهم خير من الفالسفة 

  (1)فإنهم مقرون بالقيامة الكبرى .
أئمتها يقول ابن القيم : فإذا عرفت هذه األقوال الباطلة فليعلم أن مذهب سلف األمة و 

أن الميت إذا مات يكون فى نعيم أو عذاب , وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه , وأن الروح 
تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة , وأنها تتصل بالبدن أحيانا ويحصل معها النعيم 
أو العذاب , ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى أعيدت األرواح إلى األجسام , وقاموا من 

  (2)العالمين , ومعاد األبدان متفق عليه بين المسلمين واليهود والنصارى . قبروهم لرب
 ومن خالل ما سبق عرضه من آراء لألشاعرة والسلف يتضح لنا اآلتى : 

اثبت األشاعرة عذاب القبر بالروح والبدن كما وضح من أقوال أبو الحسن األشعرى   .1
خراب البدن إن كان كامال  فى قوة  , وقال الرازى فى ذلك:" بعد (3)واإلمام الجوينى 

لكان فى الغبطة والسعادة , وإن كان ناقصا  فيها كان فى البالء والعذاب  والعملالعلم 
  (4), ثم قال : والقرآن يدل على ذلك .

                                                
  69. ابن القيم : الروح , ص 1
   69. المصدر السابق , ص  2
 78, و الجوينى , العقيدة النظامية  ص  75. انظر األشعرى : اإلبانة , ص  3
  119. الرازى : أصول الدين , ص  4
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وضح ن آراء اإلمام الجوينى أنه صاحب منهج مستقل , فنجده ال يوافق الباقالنى   .2
وهذا يوافق النقد  (1)ة , وأن الحى إنما يحيا بالحياة .فى قوله أن الروح يبارة عن الحيا

الذى وجهه شيخ اإلسالم ابن تيمية للباقالنى حيث يقول :" فالقول الثانى الشاذ , قول 
من يقول : إن الروح بمفردها ال تنعم وال تعذب وإنما الروح هى الحياة . وهذا يقوله 

لقاضى أبى بكر الباقالنى وغيره , طوائف من أهل الكالم من المعتزلة واألشاعرة كا
وينكرون أن الروح تبقى بعد فراق البدن وهذا قول باطل وقد خالف أصحابه أبو 

  (2)المعالى الجوينى وغيره " 

يثبت السلف باألحاديث الصحيحة والمتواترة عذاب القبر ونعيمة فقد أثبته ابن تيمية   .3
فى علم هللا عز وجل , ويجب الوقوف  وابن القيم وأنه بالروح والجسد معا  وان كيفيته

 على النصوص فى هذه المسألة كما بينت آنفا  . 

أما المعتزلة فقالوا : عذاب القبر إن صح لبعض الناع , فإنه ال يصح لبعضهم ,   .4
وهذا منهم مبالغة فى تحكيم  (3)وهم الذين فقدت أجسادهم أو تعذر وصول الحياة إليها 

األشعرى إنكار المعتزلة لعذاب القبر بشكل عام فى  العقل . فقد نسب أبو الحسن
من المعتزلة هو الذى  (6)ولكن المشهور أن ضرار بن عمرو (5)واإلبانة  (4)المقاالت 

, يقول القاضى عبد الجبار عن عذاب القبر : " وجملة ذلك   (7)اشتهر اإلنكار عنه 
و وكان من أصحاب أنه ال خالف فيه بين األمة , إال شئ يحكى عن ضرار بن عمر 

                                                
  617. شرح اإلرشاد : ص 1
  68ن القيم : الروح , ص . اب2
. القاضععى عبععد الجبععار بععن أحمععد : فضععل االعتععزال وطبقععات المعتزلععة , تحقيععق : فععؤاد سعععيد : الععدار التونسععية للنشععر , 3

  203م , بدون رقم الطبعة , ص 1974هع , 1393تونس , 
 ( مصدر سابق 116/  1. األشعرى : مقاالت اإلسالميين , )4
  15 . األشعرى : اإلبانة , ص5
. ضرار بن عمرو من رؤوع المعتزلة : كان منكرا  لعذاب القبر ولخلق الجنة والنار , وجعّوز أن يكعون جميعع األمعة فعى 6

البععاطن كفععارا  , لععه تصععانيف تععدل علععى ذكائععه وكثععرة إطالعععه , تععوفى فععى زمععن الرشععيد , انظععر: سععير أعععالم النععبالء ,) 
 (  . 3/215( , األعالم , )  10/544

  245, أصول الدين للبغدادى:  81الروح, ص  . انظر7
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يشنع علينا ويقول : عن المعتزلة  (1)التحق بالمجبرة ولهذا ترى ابن الراوندى ثمالمعتزلة 
, وقال ابن حزم " ذهب ضرار بن عمرو  (2)به يقرون ينكرون عذاب القبر وال 

من الخوارج  لقيناوهو قول من  (3)أحد شيوخ المعتزلة إلى إنكار عذاب القبر  الغطفانى
. 

ان ينكر عذاب القبر أيضا بشر المريسى , فقد ساق الخطيب البغدادى بسنده وممن ك
بن عثمان قال :" كنت عند أبى فاستأذن عليه بشر المريسى فقلت : يا  (4)عن عمرو 

له : إنه يقول القرآن  قلتأبت يدخل عليك مثل هذا ؟ فقال : يا بنى وماله ؟ قال 
جنة والنار لم يخلقا , إن منكر ونكير باطل مخلوق , وإن هللا معه فى األرض , وإن ال

   (5), وإن الصراط باطل , وإن الساعة باطل , وإن الميزان باطل , مع كالم كثير " 

                                                
. أحمعد بعن يحيعى بعن محمعد بعن إسعحاق الراونعدى : لعم يكعن فعى زمنعه أحعذق منعه بعالكالم وال أععرف بدقيقعة وجليلعة منععه, 1

وكان فى أول أمره حسن السيرة جميل المذهب كثير الحياء , ثعم انسعلخ معن ذلعك كلعه بأسعباب عرضعت لعه , معات سعنة 
( , وفيععععععات          14/60مصععععععدر سععععععابق , سععععععير أعععععععالم النععععععبالء , ) 215  النععععععديم:: الفهرسععععععت البععععععن . انظععععععر هععععععع298

 ( 1/94األييان , )
 مصدر سابق  730. القاضى عبد الجبار : األصول الخمسة , ص 2
 ( 272/  2. ابن حزم : الفصل فى الملل واألهواء والنحل , )3
سعيبويه : إمعام النحعو وحجعة الععرب , وقعد طلعب الفقعه والحعديث معدة , ثعم . عمرو بن عثمان بعن قنبعر أبعو بشعر الملقعب 4

( , وفيعات األييعان , 351/ 8أنظعر: سعير أععالم النعبالء , ) هعع ,  180أقبل على العربية فساد أهل العصر توفى سنة 
(3  /462 ( , )2/244 ) 

 ( مصدر سابق  7/58. الخطيب البغدادى : تاريخ بغداد ,)  5
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 رابعا : مسألة حشر األجساد . 
إن الحشر يبارة عن جمع الخالئق بعد بعثهم أحياء فى ساحة واحدة تدعى 

كم فيما بينهم من أجل مجازاتهم , عرصات القيامة , وذلك لفصل القضاء , وهو الح
, كما بدأ هللا تعالى خلقهم أوال   غرال  فالناع إذا ُبعثوا من قبورهم أحياء , حفاة , عراة , 

  ☺ ⧫⧫يعيده ثانيا , قال تعالى 
⧫  ◼➔  ◆ 

◼⧫    ✓➔⬧ 
 (1)  وقال الرسول قلُت : يا  غرال  ى الصحيحين :" ُيحشر الناع يوم القيامة حفاة عراة ف

" يا عائشة األمُر أشد  رسول هللا النساُء والرجال جميعا  ينظُر بعضهم إلى بعض ؟ قال 
 ويحشر الكافرون على وجوههم؛ لقوله تعالى  (2)من أن ينظر بعضهم إلى بعض " 
➔→⧫◆ ⧫❑⧫ ☺◆ 

◼⧫ ❑ ☺ ☺◆ 
⧫☺◆  ◆ ➔  
☺→ ⧫ ⧫ 

➔  ⬧ ➔⧫⧫ 
  

◆⧫⧫ ❑⬧◆ ⬧ 
 ☺⬧→ ⬧◆  

⬧☺➔❑➔❑⧫    (3)  
: كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة ؟ قال : " أليس  وقيل لرسول هللا 

القيامة ؟" وتدنى  (4)الذى أمشاُه على رجليه فى الدنيا قادرا  عّلى أن يمشه على وجهه يوم 
الحرارة فى  فتشتدالشمس فى ذلك اليوم من رؤوع الخالئق حتى تكون قريبة منهم جدا  , 

ع حتى يذهب العرق سبعين ذراعا  , فقد جاء بهذا الحديد الصحيح , الموقف , ويعرق النا
يقول :" تدنى الشمس      ففى مسلم عن المقداد بن األسود قال :" سمعت رسول هللا 

يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل , فيكون الناع على قدر أعمالهم فى 

                                                
  104نبياء : آية . سورة األ 1
 (136/  8( , والبخارى: ) 156/  8. أخرجه اإلمام مسلم: ) 2
  98 – 97. سورة اإلسراء : اآليات  3
 (137/  6( , والبخارى:  ) 135/  8. أخرجه اإلمام مسلم:  ) 4
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ن يكون إلى ركبتيه , ومنهم من يكون إلى , ومنهم مكعبهالعرق , فمنهم من يكون إلى 
بيده إلى فيه "  , ومنهم من يلجمُه العرُق إلجاما  , قال : وأشار رسول         هللا  حقويه

(1)    
ونحاول فى السطور القادمة استجالء موقف األشاعرة والسلف فى هذه المسألة . 

ز عقال  بعد أن ثبت شرعا  , قال ويقول اإلمام الجوينى أن إعادة الخلق وبعثهم أحياء جائ
  ⧫⬧ ⧫  ⬧→➔تعالى 

◆ ◆  ➔ ⬧ 
✓ ⧫ ⧫ ▪⧫  

◆➔❑◆   ⧫   (2)  فاحتج رب
د بعثهم أحياء العزة بقدرته , على اإلنشاء األول , على قدرته على إعادة الخلق للحشر بع

اإلعادة نشأة ثانية . ومن قدر بالقدرة الكاملة على شئ قدر على مثله , والنشأة  فإن. 
الثانية فى معنى النشأة األولى قطعا  , ومن لم يعترف بالنشأة األولى فهو ملحد . فإن من 

  (3)اعتقد النشأة األولى لم يبعد الثانية. 
عادة الخلق فيقول :" إذا حملت األرض أوان ويسوق الجوينى مثاال  يقرب به معنى إ 

منها النبات , وضروب من الحشرات , فما المانع من أن يجمع هللا تعالى  فنشأالربيع 
األرض على مجرى العادة صفات تقتضى أن تنشر منها الحيوانات كلها على حكم العادة 

ب ومتواتر السنن بنشر فى إنبات النبات وإخراج الثمرات ؟ فإذا ثبت الجواز فقد نطق الكتا
  (4)الخالئق ليوم الدين وقيامهم لرب العالمين " 

ويقول شارح اإلرشاد أن تحقيق اإلعادة معناه وجود سبقه عدم . إذ ال يصح أن يعاد 
إال حادث , والحادث هو ما وجد بعد العدم . فإذا عدم ثم وجد , كان معادا         ويقول 

لمعنى , ألنه قال : قد كان هذا الموجود يسمى معاد د :" ومن النظار من قال أن المعا
حادثا  ثم وجد فكان معادا  . فينبغى أن يكون ذلك متجددا  عليه , كما أنا إذا شاهدنا 

 فلنقلالجوهر ساكنا  ثم رأيناه بعد ذلك متحركا  , فإنا نعلم أن ذلك إنما كان لوجود الحركة , 
                                                

 ( 158/  8. أخرجه اإلمام مسلم: ) 1
  79 – 78. سورة يس : اآليات  2
 مصدر سابق  77يدة النظامية , ص . اإلمام الجوينى : العق 3
 . المصدر السابق : نفس الصفحة . 4
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, وقالوا على ذلك :  المتحرك أنه متحرك لمعنى معاد لمعنى كما نقول فىفى المعاد أنه 
 أن األعراض ال تعاد الستحالة قيام المعنى بالمعنى " 

وهذا الذى قالوه غير صحيح ألن المعاد هو الحادث بعينه , وكما أن الحادث ليس 
  (1)بحادث لمعنى , فكذلك المعاد ليس معاد لمعنى . 
انبغى أن يجوز تعلق القدرة به ثانيا  كما  ويقول أيضا : ولما كان المعاد هو األول .

تعلقت القدرة به أوال  , وإذا كان المعاد هو األول وجاز حدوث األول , انبغى أيضا أن 
تجوز إعادته , ألن الشئ ال يخالف نفسه , وهذا الذى قدرناه وقررناه يخالفه المعتزلة ألن 

شئ وال فى عدمه. وأما هم فإنهم  األوقات عندنا )يقصد األشاعرة( ال تأثير لها فى وجود
منعوا إعادة ماال يبقى من األعراض , توهما  منهم أن وجوده بعد عدمه كاتصال وجوده . 

أيضا أن يوجد  منعتمقيل لهم : هال منعتم اإلعادة ألن الوجود األول اختا بوقت , فهال 
كانت إعادته فى وقت آخر , ثم يقال لهم : العرض الذى ال يبقى لما عدم ثم أعيد , 

  (2)الواقع بعد عدم "  كحدوثهالواقعة بعد عدمه , 
اإلعادة مستدرك باألدلة السمعية وقد شهدت القواطع منها  وقوعويقول الجوينى :" أن 

 على الحشر والنشر واالنبعاث للعرض والحساب والعقاب " 
المعهودة , ويفند رأى من يسأل : هل تعدم الجواهر ثم تعاد أم تبقى وتزول أعراضها 

 ثم تعاد بنيتها ؟ قلنا : يجوز كال األمرين عقال  "  
يقول أبو بكر بن ميمون شارح اإلرشاد : أجاز اإلمام أن تكون الجواهر تعدم . وهو 
األولى وأجاز أن تبقى جواهر ويكون العدم راجعا  إلى األعراض. والذى يدل على أن 

اع اإلعادة بالنشأة األولى والنشأة األولى ق –جل وعز –الجواهر هى المعدومة , أن البارى 
وجدت الجواهر فيها بعد عدم , ليصح التمثيل بين اإلعادة والنشأة األولى, وكذلك قوله 

يدل على عدم    ⧫ ⧫◼ ⬧ (3)تعالى 

                                                
 609.  أبو بكر بن ميمون : شرح اإلرشاد , ص  1
  611 – 610. المصدر السابق : ص  2
  26. سورة الرحمن : آية  3
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ويقول اإلمام الغزالى:" أنه ليس من الضرورى أن يعود نفس الجسد,  (1)الجواهر واألجسام.
هما انعدمت الحياة والبدن , فاستئناف خلقهما, هو إيجاد لمثل ما كان, ال لعين ما كان " فم

(2)  
فاإلنسان ليس بمادته , والتراب الذى تتبدل عليه سائر األجزاء , أو أكثرها بالغذاء, 
فاإلنسان هو هو باعتبار روحه ونفسه , فإذا عدمت الحياة والروح , فما عدم ال يعقل 

يقترب الغزالى من الفالسفة فى اعتبار جوهر اإلنسان  وهناما يستأنف مثله .. عودة , وإن
فان , إذن ما هو  متبدلعلى الحقيقة هى الروح أو النفس الناطقة , أما البدن فهو متغير 

الفارق بين الغزالى المضطرب مؤقتا  وبين الفالسفة . إن التعليل الوحيد الذى ينقذ الغزالى 
هو قولنا بأن الغزالى ال ينكر أهمية الروح بالنسبة  المعضلةلق من هذه من االضطراب والق

لإلنسان فى الدنيا واآلخرة , ولكنه ينكر على الفالسفة تمسكهم بأن : السعادة والشقاء فى 
  (3)اآلخرة إنما تقع على الروح دون الجسد , وأن اللذة واأللم روحيان فقط. 

وهر اإلنسان إلى بدن يخلقه هللا , وليس من ج وهىأما الغزالى فيرى عودة الروح 
الضرورى أن يكون هو نفسه البدن األول , أى ليس من الضرورى أن يكون على نفس 
الهيئة والشكل , ولذلك يقول : إن فرض عودة البدن نفسه , فينبغى أن يعاد األقطع 

أهل الجنة  ومجذوع األنف واألذن , وناقا األعضاء كما كان , وهذا مستقبح السيما فى
لما كانوا عليه من الهزال عند  فإعادتهم,  (4), وهم الذين خلقوا ناقصين , فى ابتداء الفطرة 

غاية فى النكال , كما أنه يستحيل أن تجمع جميع أجزاء اإلنسان التى كانت  هوالموت , 
 جميعا  , حشرهماموجودة فى جميع عمره الفتراض أن إنسان تغذى بلحم إنسان , فيتعذر 

إلى بدن واحد . وال شك أن هذه مناقشة عقلية من جانب الغزالى  نفسينوال يمكن رد 
, ولكنه كان يستطيع (5)يتخلى فيها عن جانب الشرع , وربما كان ذلك لعدم ورودها فيه 

                                                
  611. أبو بكر بن ميمون : شرح اإلرشاد , ص  1
  304 – 280. اإلمام الغزالى : تهافت الفالسفة , ص 2
  272 – 271. د. محمد جالل شرف : هللا والعالم واإلنسان , ص 3
 . المرجع السابق : نفس الصفحات 4
, هذا الرأى يحتاج إلى تدقيق أكثر , فقد ذكر ابن كثير:  272. د. محمد جالل شرف : هللا والعالم واإلنسان , ص 5

  ⧫❑⧫ ❑⧫ ◆☺ ⬧فى تفسير قوله تعالى 
 →  ☺ ⧫⧫ 

⧫  ◼➔  ◆ ◼⧫  
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أن يعتمد على فكرة المتكلمين وبخاصة األشاعرة التى تنادى بقدرة هللا الالنهائية فى أنه 
ا يشاء كيف شاء , فهو إذن قادر على إعادة البدن نفسه بحذافيره يستطيع أن يخلق م

مهما تحللت أجزاؤه وتداخلت فى أجزاء بدن آخر , فهذا مأخذ على الغزالى يدل على 
اضطرابه وقلقة بين العقل والشرع , وعذره الوحيد أنها مسألة فوق طور العقل تتعلق 

هذا ما ذهب إليه " إمام الحرمين " من أن بمستقبل مجهول ال يعلم كنهه إال هللا وحده , و 

                                                                                                                                              

  ✓➔⬧   يعنى هذا كائن ال محالة يوم يعيد هللا  104األنبياء ,
   الخالئق خلقا  جديدا  كما بدأهم وهو القادر على ذلك ولهذا قال 

✓➔⬧   وذكر القرطبى فى تفسير نفس اآلية : قوال  : عن سفيان الثورى عن سلمة بن كهيل عن
أبى الزعراء عن عبد هللا بن مسعود , قال : يرسل هللا عز وجل ماء من تحت العرش كمنى الرجال فتنبت منه لحمانهم 

  ☺ ⧫⧫ ⧫وجسمانهم كما تنبت األرض بالثرى وقرأ 
 ◼➔  ◆ ◼⧫   
 ✓➔⬧   وعلى,  مرهكما كان أول  ونفنيه شئوقال ابن يباع : المعنى نهلك كل 

أى    ⧫❑⧫ ❑⧫ ◆☺ هذا فالكالم متصل بقول تعالى 
 ها مرة أخرى بعد طيها وزوالها كقوله تكون شيئا  , وقيل نفنى السماء ثم نعيد فالنطويها فنعيدها إلى الهالك والفناء 

⧫❑⧫ ⧫➔  ◆  
◆❑☺◆    : والقول األول أصح وهو نظير قوله  48إبرااليم , ⬧⬧◆ 

⧫❑☺ ⧫➔ ☺ ◼ ⧫ 
▪⧫   وقوله عز وجل  94األنعام , ❑→◆ ◼⧫ ◼◆ 
 ⬧ ⧫❑☺ ☺ ◼ 
⧫ ▪⧫    : وعدا ( نصب على المصدر أى وعدنا وعدا  )علينا( إنجازه والوفاء  48الكهف ( ,

   به أى من البعث واإلعادة ففى الكالم حذف ثم أكد ذلك بقوله جل ثناؤه 
✓➔⬧  : معنى  قال الزجاج   ✓➔⬧   أى

 .ما وعدناكمأى     ✓➔⬧ أنا كنا قادرين على ما نشاء وقيل 
األلوسى: فى روح المعانى , فى تفسير نفس اآلية : هل يعدم هللا تعالى األجزاء ثم يعيدها أو يفرقها ويعيد فيها  وقال

 فال جزم فيه نفيا  وال إثباتا  لعدم الدليل على شئ من الطرفين . التأليف والحق أنه لم يثبت فى ذلك شئ 
وفى االقتصاد لحجة اإلسالم الغزالى : فإن قيل هل تعدم الجواهر واألعراض ثم تعادان جميعا  أو تعدم األعراض دون 

 هذه الممكنات . الجواهر وتعاد األعراض قلنا : كل ذلك ممكن والحق أنه ليس فى الشرع دليل قاطع على تعيين أحد
وقال بعضهم : الحق وقوع األمرين جميعا  إعادة ما إنعدم بعينه وإعادة ما تفرق بإعراضه , وأنت تعلم أن األخبار 

اإلنسان ليست كبدئه وكذا روى أن هللا عز وجل حرم على األرض أجساد  ةصحت ببقاء عجب الذنب من اإلنسان فإعاد
وقال غيره : صحيح وجاز ذلك فى المؤذنين احتسابا  وحديثهم فى الطبرانى األنبياء وهو حديث حسن عن ابن عربى 

المروزى . للمزيد فى ذلك راجع:  عندوفى حملة القرآن وحديثهم عند ابن منده وفيمن لم يعمل خطيئة قط وحديثهم 
ير روح المعانى ( مصدر سابق , وتفس 304/  11( , والجامع ألحكام القرآن للقرطبى : ) 268/  3تفسير ابن كثير)

 ( مصدر سابق .102/  17لأللوسى : )
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, وموقف ابن تيمية وابن القيم  (1)المعاد هو بعينه المخلوق أوال  , والعقل يجوز       ذلك 
 فيما بعد هو نفسه موقف إمام الحرمين مناقضا  لرأى الغزالى .

ابن فحين اللجوء إلى السلف لنتبين وجه الحقيقة فى هذه المسألة المهمة , نجد أن 
تيمية يذكر أن للفالسفة فى معاد النفوع ثالثة أقوال تذكر عن الفارابى نفسه أنه كان 

ومنهم من يقول إنما تعاد النفوع العالمة يقول بها . منهم من يقر بمعاد األنفس مطلقا  
تبقى ببقاء معلومها , والجاهلة ليس لها دون الجاهلة لبقاء العالمة بالعلم أى أن النفس 

اق تفسد , وهو قول طائفة من أييانهم ولهم فيه مصنفات . ومنهم من ينكر معاد معلوم ب
  (2)األنفس , كما ينكر معاد األبدان وهو قول طوائف منهم , وكثير منهم يقول التناسخ. 

ومذهب ابن سينا فى معاد األبدان أنها مسألة ال تتأول وال تدل على شئ ثابت فى 
يخيل إليهم ما  وربمام , بل المراد منها خطاب الجمهور نفس األمر وال يستفاد منها عل

يعتقدونه فى أمر اإليمان باهلل واليوم اآلخر لينتفعوا بذلك االعتقاد , فإن غايته أن األنبياء 
كذبوا لمصلحة الجمهور , والفالسفة عامة يعظمون شرائع األنبياء العملية , وأما العلمية 

 ومعلوملفالسفة , وال يستفاد من األنبياء أى علم بذلك . فعندهم العلم فى ذلك بما يقوله ا
باألدلة الكثيرة السمعية والعقلية فساد مذهب هؤالء المالحدة , ومن هنا يتبين أن يكون 

ويعدد ابن تيمية هؤالء الذين خرجوا  (3)الحق مذهب السلف أهل الحديث والسنة والجماعة 
ة , فيذهب إلى أن هذا قول المتفلسفة والباطنية على الكتاب والسنة فى هذه المسألة الخطير 

وأصحاب رسائل أخوان الصفا والفارابى وابن سينا  –كالمالحدة واإلسماعيلية  –
وابن رشد الحفيد , ومالحدة الصوفية الخارجين عن طريقة المشايخ  المقتولوالسهروردى 

ل صاحب رسالة "حى المتقدمين من أهل الكتاب والسنة كابن عربى وابن سبعين وابن طفي
  (4)بن يقظان"  وخلق كثير غير هؤالء .

                                                
  272. د. محمد جالل شرف : هللا والعالم واإلنسان , ص 1
  458. ابن تيمية : الرد المنطقيين , ص 2
( 120 – 119 - 3/  1, وموافقةصععععحيح المنقععععول لصععععريح المعقععععول ,) 281. ابععععن تيميععععة : المصععععدر السععععابق , ص 3

 مصدر سابق  
 ( 4/  1ية : موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول , ). ابن تيم4
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وهنا يوجه ابن تيمية كالمه للفالسفة مؤكدا  لهم أن الفلسفة الصحيحة المبنية على 
المعقوالت المحضة توجب عليهم تصديق الرسل فيما أخبرت به , وتبين أنهم علموا ذلك 

المعاد وما يسعد النفس ويشقيها منهم بطريق يعجزون عنها , وأنهم أعلم باألمور اإللهية و 
  (1)وتدلهم على أن من اتبع الرسل كان سعيدا  فى اآلخرة على العكس من كذبهم .

بل ويؤكد لهم على أساع من العقل والنقل أن هللا سبحانه لما أخبر بالمعاد والعلم 
ه أتم بيان , ولم تابع للعلم بإمكانه , فإن الممتنع ال يجوز أن يكون فيما بين سبحانه إمكان

يسلك فى ذلك ما يسلكه طوائف من أهل الكالم حيث يثبتون اإلمكان الخارجى بمجرد 
. فاهلل سبحانه لم يكتف بهذا الطريق فى إمكان المعاد , بل أوضح أن  الذهنىاإلمكان 

الشئ ممكنا  فى الخارج يكون العلم بوجوده , أو بوجود ما ذلك الشئ أولى  بكون العلم 
منه , بمعنى أن وجود الشئ , دليل على أن ما دونه أولى باإلمكان منه , ثم إنه  بالوجود

إذا بين كون الشئ ممكنا فالبد من بيان قدرة الرب عليه , حيث ال يكفى مجرد العلم 
 اإلمام ابن تيمية ذلك بأدلة قرآنية مثل قوله تعالى  أوضحبإمكان وقوعه , وقد 
⬧ ◆❑☺ 

◆ ⧫   
  (2)  وقوله تعالى ◆➔❑◆  

⧫⧫ ⧫ ➔ 
◼➔ ◆❑➔◆ ◆❑ 

⧫◼   (3)  وقوله ⬧ ⧫→  
  ☺  ▪➔ ⧫ 

⬧◼⧫ ⧫◼⬧ ▪❑⬧  ➔ 
 ✓ ⧫ 

⬧◆  ▪⬧ ⬧ 
⬧ ◼⧫  ⧫ 

❑⧫     (4)   وقوله تعالى ◆⬧ 
⧫⧫    ⧫◼ 

◆❑☺ ◆◆ ⬧◆ 
⧫ ⬧ ⬧ ◼⧫ 

                                                
 ( مصدر سابق  258/  1. ابن تيمية : منهاج السنة النبوية , ) 1
  57. سورة غافر : آية  2
  27. سورة الروم : آية  3
  40 - 37. سورة القيامة: اآليات  4
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 ⧫ ⧫❑☺  ◼⧫ 
 ◼⧫   ⬧ 

    (1)  , وأمثال ذلك مما يدل على أن إعادة الخلق أولى باإلمكان من ابتدائه
وخلق الصغير أولى باإلمكان من خلق العظيم , فأما ما يعلم أنه ممكن إذا عرض على 

عدم العلم بامتناعه , وليس إمكانه  فإمكانه ذهنى بمعنى  (2)العقل ولم يعلم امتناعه 
 خارجيا  .

ويتفرد ابن تيمية عن الفالسفة والمتكلمين , بوجوب االستدالل بمن أماتهم ثم أحياهم 
فيذهب إلى أن كثيرا  من العلماء قد ذكروا أن الناع كانوا قد تنازعوا فى زمان أصحاب 

ألجسام , فأعثر هللا هؤالء على الكهف , هل يبعث هللا األرواح فقط , أو يبعث األرواح وا
أهل الكهف , وعلموا أنهم بقوا نياما  ال يأكلون وال يشربون ثالثمائة سنة شمسية وهى 
ثالثمائة وتسع هاللية فأعلمهم هللا بذلك إمكان إعادة األبدان . فهذه إحدى الطرق التى بين 

الثة يستدل بخلق األكوان , بها إمكان المعاد , وتارة أخرى يستدل بالنشأة األولى , وتارة ث
  ◆ ✓وتارة رابعة يستدل بخلق النبات كقوله تعالى

 ⧫ ⬧ 
⧫ ⬧ ◼ ⬧⧫ 
 ◆◆⬧  ◆ 
➔⧫ ❑⧫   

→❑  (3)  

فيها األمور التى يخالف  لخابين المتكلمين والفالسفة , ابن تيمية مقارنة  وعقد
فيها المتكلمون الفالسفة , ووضح من هذه المقارنة موقفة من هذه المسألة الدينية المهمة 
وأنه ال يضع المتكلمين مع الفالسفة فى موضع واحد فيذكر أن متكلمى اإلسالم لم يسلكوا 

يعلمه هللا بما ال يعلم غيره بمشيئة الرب  طريق الفالسفة فهم متفقون على أن النبى 
وقدرته . وأنه يرسل ملكا إلى النبى , وهو يعلم الملك , ويعلم ما يقول وما يقوله للنبى , 
وليس فى المتكلمين من يقول أن هللا ال يعلم الجزئيات , وال أنه ليس بقادر مختار , وال أن 

ان , وال من يقول إن مالئكة هللا مجرد ما األفالك قديمة أزلية , وال من ينكر معاد األبد

                                                
  33. سورة األحقاف : آية  1
 ( 262 – 261/  1( مصدر سابق , ومنهاج السنة النبوية,) 375/  1. ابن تيمية : مجموعة الفتاوى ) 2
  9. سورة فاطر : آية  3

This file was downloaded from QuranicThought.com



 387 لفصل الخامس ا 

 

ما يعلمه األنبياء من الغيب إنما  أن. وال من يقول  النائميتخيل فى النفوع كما يتخيل 
يفيض على نفوسهم من النفس الفلكية وال يجعل أحدهم اللوح المحفوظ هو النفس الكلية , 

  (1)بالقلم . وال أن العقل األول أبدع كل ما سواه من الممكنات أو سموه
وبهذا كله أعطى لنا ابن تيمية تلخيصا  يدل على تفهمه العميق وإدراكه الدقيق 

من الكتاب والسنة , بل  يأخذوهاللمشكالت العقائدية التى خالف فيها الفالسفة , والتى لم 
اعتمدوا فى ذلك فقط على العقل الذى ال يستطيع أن يعطينا الطريق الحق والمعرفة 

مسائل تتعلق باإليمان والعقائد . أما اإلمام ابن القيم فقد تكلم عن مسألة حشر اليقينية ل
األجساد ,ومستقر األرواح بعد الموت وما يتعلق بحال األموات فى عدة مباحث متفرقة, 
وكعادة ابن القيم فى استدالله على مسائل االعتقاد ال يرتضى إال األدلة الشريية, الكتاب 

 أو العقل الذى دل عليه الكتاب والسنة . والسنة وإجماع األمة
فقد تكلم عن الروح من ناحية خلقها وهل هى قديمة أو محدثه مخلوقة , وبين أنها 
مخلوقة محدثة , وأنه ال خالف بين المسلمين فى أن األرواح التى فى آدم وبنيه , وييسى 

ا ثم أضافها إلى نفسه , ومن سواه من بنى آدم كلها مخلوقة هلل , خلقها هللا وأنشأها وكونه
كما أضاف إليه سائر خلقه , واستدل ابن القيم على ذلك بكالم شيخه ,         فقال :" 
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية : روح اآلدمى مخلوقة مبدعة باتفاق سلف األمة , وأئمتها , 

ة وسائر أهل السنة , وقد حكى إجماع العلماء على أنها مخلوقة ,غير واحد من أئم
اإلمام المشهور الذى هو من أعلم أهل زمانه  (2)المسلمين مثل محمد بن نصر المروزى 

  (4)قتيبة "  (3)باإلجماع واالختالف , وكذلك أبو محمد بن 

                                                
 مصدر سابق  513 – 512. ابن تيمية : الرد على المنطقيين , ص 1
هعع ببغعداد وقعال الحعاكم : إمعام عصعره بعال  202. محمد بن نصعر بعن الحجعاج المعروزى: اإلمعام شعيخ اإلسعالم ولعد سعنة 2

 ( 33/  14هع انظر: سير أعالم النبالء , ) 294ث , توفى سنة مدافعة فى الحدي
الكاتععب صععاحب التصعانيف: نععزل بغععداد وجمعع وصععنف وحععدث عععن  الععدينورى:. عبعد هللا بععن مسععلم بعن قتيبععة أبععو محمعد 3

 13)هعع . انظعر: سعير األععالم ,    276الكبار أمثال إسحاق بن راهويه : وقد وثقه جماعة من أهل العلم , توفى سعنة 
/ 300 ) 

  195. ابن القيم : الروح , ص 4
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هذا بالنسبة لخلق الروح , أما حقيقتها فقد ذكر اإلمام ابن القيم أقوال الناع فى ذلك 
بالماالية لهذا الجسم المحسوع , وهو جسم , ثم ذكر رأيه , وهو أن الروح جسم مخالف 

نورانب علوى خفيف حى متحرك ينفذ فى جواهر األعضاء , ويسرى فيها سريان الماء فى 
, والنار فى الفحم , فما دامت هذه األعضاء صالحة  الزيتون الورد , وسريان الدهن فى 

لطيف مشابكا  لهذه لقبول اآلثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف بقى ذلك الجسم ال
والحركة اإلرادية . وإذا فسدت هذه األعضاء  الحساألعضاء , وأفادها هذه اآلثار من 

بسبب األخالط الغليظة عليها وخرجت عن قبول تلك اآلثار فارق الروح البدن وانفصل 
إلى عالم األرواح . وهذا القول هو الصواب فى هذه المسألة , وهو الذى ال يصح غيره , 

األقوال سواه باطلة , وعليه دل الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأدلة العقل والفطرة وكل 
, وقد اختلف الناع فى  (2), ثم استدل ابن القيم بأدلة كثيرة على صحة هذا الرأى  (1)

تعيين مستقر األرواح بعد الموت على أقوال كثيرة , وقد استدل اإلمام ابن القيم باإلجماع 
من يقول إن مستقرها العدم المحض , فقال فى تفنيد هذا القول :" وهذا  على بطالن قول

القول يرده الكتاب والسنة , وإجماع الصحابة وأدلة العقول والفطن والفطرة , وهو قول من 
لم يعرف روحه فضال  عن روح غيره , وقد خاطب هللا سبحانه النفس بالرجوع والدخول , 

الصريحة على أنها تصعد وتنزل وتمسك وترسل ,  والخروج , ودلت النصوص الصحيحة
وتستفتح لها أبواب السماء , وتسجد وتتكلم , وأنها تخرج تسيل كما تسيل القطرة , وتكفن 

بيده ثم تتناولها المالئكة من يده  يأخذهاوتحنط فى أكفان الجنة أو النار , وأن ملك الموت 
إلى  تعاديع من سماء إلى سماء , ثم , ويشم لها كأطيب نفحة مسك أو أنتن جيفة , وتشي

األرض مع المالئكة , وأنها إذا خرجت تبعها البصر بحيث يراها وهى خارجة .. وقد 
أن نسمة  األرواح ليلة اإلسراء عن يمين آدم وشماله , وأخبر النبى  شاهد النبى 

     , وأن أرواح الشهداء فى حواصل طير     (3)المؤمن طائر يعلق فى شجر الجنة 
      (2), وأخبر تعالى عن أرواح آل فرعون أنها تعرض على النار غدوة وعشيا . (1)خضر 

                                                
 242. الروح : 1
  242 – 164. المصدر السابق : ص 2
الريعاض و الطبععة: الثالثععة ,  –. أحمعد بعن شععيب النسعائى : سععنن النسعائى , مراجععة : صعالح آل الشععيخ : دار السعالم 3

ماجه : سنن ابن ماجعه , تعرقيم  بنن يزيد ( , ومحمد ب2075باب أرواح المؤمنين, حديث رقم: ) –م 2000هع  1421
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ويقول اإلمام ابن القيم أن الموت معاد وبعث أول, فإن هللا سبحانه وتعالى جعل البن 
 آدم معادين وبعثين يجزى فيهما للذين أساءوا بما عملوا ويجزى الذى أحسنوا بالحسنى .

 ل : مفارقة الروح للبدن ومصيرها إلى دار الجزاء األول .فالبعث األو 
والبعث الثانى : يوم يرد هللا األرواح إلى أجسادها , ويبعثها من قبورها إلى الجنة أو 

 النار , وهو الحشر الثانى , ولهذا فى الحديث الصحيح .
لناع وتؤمن بالبعث اآلخر فإن البعث األول ال ينكره أحد , وإن أنكر كثير من ا

وهما الصغرى -. وقد ذكر سبحانه وتعالى هاتين القيامتين(3)الجزاء فيه والنعيم والعذاب
فى سورة المؤمنين , وسورة الواقعة , وسورة القيامة , وسورة المطففين , وسورة  –والكبرى 

الفجر وغيرها من السور . وقد اقتضى عدله وحكمته أن جعلها دارى جزاء المحسن 
 الجزاء إنما يكون يوم المعاد الثانى فى دار القرار كما قال تعالى  فيةتو والمسئ ولكن 
 ▪⧫ ➔⬧⬧ ❑  

☺◆ ❑◆❑➔ →◆❑ 
⧫❑⧫ ◆☺   (4)  وقد اقتضى عدله وأوجبت

دان أعدائه أسماؤه الحسنى وكماله المقدع تنعيم أبدان أوليائه وأرواحهم, وتعذيب أب
وأرواحهم , فال بد أن يذيق بدن المطيع له وروحه من النعيم واللذة ما يليق به , ويذيق 
بدن الفاجر العاصى له وروحه من األلم والعقوبة ما يستحقه . هذا موجب عدله وحكمته 

  (5)وكماله المقدع.
, وأما  ذلك فيهاولما كانت هذه الدار دار تكليف وامتحان ال دار جزاء لم يظهر 

البرزخ فأول دار الجزاء فظهر فيها من ذلك ما يليق بتلك الدار وتقتضى الحكمة إظهاره , 
                                                                                                                                              

: محمد فؤاد عبد الباقى: دار الحديث, القاهرة , بدون رقم الطبعة وتاريخها , فى الزهد باب : ذكعر القبعر والبلعى حعديث 
( , واإلمام مالك بن أنس: الموطأ , تصحيح وترقيم :محمد فعؤاد عبعد البعاقى : دار إحيعاء الكتعب العربيعة , 4271رقم: )

 (  49دون ذكر البلد ورقم الطبعة وتاريخها , كتاب الجنائز باب , جامع الجنائز حديث رقم :   )ب
. أخرجعععععه مسعععععلم فعععععى اإلمعععععارة بعععععاب: بيعععععان أن أرواح الشعععععهداء فعععععى الجنعععععة وأنهعععععم أحيعععععاء عنعععععد ربهعععععم يرزقعععععون حعععععديث              1

 (1887رقم : )
  250,  153,  128. ابن القيم : الروح ,  2
  99روح : ص . ال 3
  185. سورة آل عمران : آية  4
  100. ابن القيم : الروح , ص  5
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فإذا كان يوم القيامة الكبرى , وفى أهل الطاعة وأهل المعصية ما يستحقونه من نعيم 
األبدان واألرواح وعذابهما , فعذاب البرزخ ونعيمة أول عذاب اآلخرة ونعيمها وهو مشتق 

صل إلى أهل البرزخ هناك . كما دل عليه القرآن والسنة الصحيحة الصريحة فى منه ووا
:" فيفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها  غير موضع داللة صريحة كقوله 

 , وفى الفاجر فيفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها " 
كما تأخذ الروح حظها . فإذا كان  من هذا الباب , حظهومعلوم قطعا  أن البدن يأخذ 

يوم القيامة دخل من ذلك الباب إلى مقعده الذى هو داخله , وهذان البابان يصل منهما 
به  يحسالعبد فى هذه الدار أثر خفى محجوب بالشواغل الحسية والعوارض, ولكن  إلى

التعبير به كثير من الناع وإن لم يعرف سببه وال يحسن  يحسكثير من العوارض , ولكن 
عنه , فوجود الشئ غير اإلحساع به والتعبير عنه . فإذا مات كان وصول ذلك األثر 

البابين أكمل . فإذا بعث كمل وصول ذلك األثر إليه فحكمة الرب تعالى  ذينكإليه من 
      (1)منتظمة لذلك أكمل انتظام فى الدور الثالث .

 ويتضح لنا من اآلراء السابقة ما يلى :
شاعرة بعث هللا عز وجل للخالئق كما بينا من خالل كالم أبو الحسن أثبت األ .1

 األشعرى واإلمام الجوينى والغزالى .
كان اإلمام الجوينى واضحا  فى آرائه وقوى الحجة فى أن عودة الروح تكون للجسد  .2

 األول الذى فارقته فى الدنيا ودلل على ذلك عقال  وشرعا  بآى القرآن الكريم. 

مام الغزالى فى مسألة إعادة األبدان مضطربا  , إذ يرى أنه ليس من جاء رأى اإل .3
الضرورى عودة الروح إلى نفس البدن " فمهما انعدمت الحياة , فاستئناف خلقهما هو 
إيجاد لمثل ما أن ال عين ما كان " وقد خالف بكالمه هذا كالم أستاذه الجوينى , 

 وكالم ابن تيمية وابن القيم 

آراء الذين خرجوا على الكتاب والسنة فى هذه المسألة العقائدية المهمة فند ابن تيمية  .4
الصفا والفارابى وابن سينا والسهروردى  وإخوانووصفهم باإللحاد مثل اإلسماعيلية 

                                                
  101 – 100. المصدر السابق : ص  1
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المقتول وغيرهم . وأثبت هو البعث وعودة الروح للجسد األول , وأنصف المتكلمين 
 وضحت آنفا  . حين عقد مقارنة بينهم وبين الفالسفة كما 

جاءت آراء ابن القيم واضحة ومبرهن عليها من الكتاب والسنة فى الكالم عن  .5
األرواح ومستقرها بعد مفارقتها لألبدان , وعن البعث والثواب والعقاب وأنهما يقعان 

للجسد األول الذى فنى وبلى وهذا من قدرة  تعودعلى الروح والبدن , وأثبت أن الروح 
 هللا عز وجل . 
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: مسألة الشفاعة بين  ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً  ً  ً ًً ًً ًً ًً خامسًا
 المعتزلة واألشاعرة والسلف .

 يحسن بنا فى بداية الحديث عن الشفاعة أن نعرفها لغة 

أما فى اللغة فاالستشفاع والتشفع والشفاعة هذه الكلمات الثالث مدلولها واحد , 
التوسط له عند ذى ُملك أو سلطان ومعناها ال يختلف وهو : أن يطلب إنسان من آخر 

ليقضى له حاجته فى إعطائه ما هو فى حاجة إليه , أو فى التجاوز عنه فى ذنب قارفه, 
الفرد  –أو جريمة ارتكبها , والكلمات الثالث مشتقة من لفظ الشفع الذى هو خالف الوتر 

تشفع به , وبيان ذلك : أن صاحب الحاجة كان واحدا  فضم إليه الواسطة وهو من اس –
وطلب شفاعته فكان معه شفعا أى اثنين بعد أن كان فردا . من هذا المعنى أخذت كلمات 

   (1)االستشفاع والتشفع والشفاعة .

أما الشفاعة فى الدار اآلخرة فإنها تختلف عن الدنيا اختالفا  كبيرا  وذلك , ألن األمر 
  ⧫◆قال تعالى  يؤمئذ كله هلل , وليس ألحد غير هللا تعالى منه شئ كما

◆ ⧫ ❑⧫  
 ▪➔ ⧫ ◆ ⧫ 

❑⧫   ⧫❑⧫  
→☺⬧ ▪⧫ ▪◆   

◆ ⧫❑⧫      (2)  وقد
فى الدنيا وهذا تكون يوم القيامة شفاعات كثيرة غير أنها تجرى على خالف ما تكون عليه 

بيانها : إن الشفاعة تنقسم يوم القيامة إلى قسمين : شفاعة منفية تماما  ال حقيقة لها . وال 
  (3)واقع , وال جود , وشفاعة ثابتة واقعة , لها حقيقة ووجود .

                                                
( مصععدر سععابق, ومحمععد عبععد الععرؤوف المنععاوى: 168 /1. علععى بععن محمععد بععن محمععد علععى الجرجععانى :  التعريفععات , )1

ن أبععى بكععر بععن عبععد القععادر الععرازى : مختععار مصععدر سععابق , ومحمععد بعع 432التوقيععف علععى مهمععات التعععاريف , ص 
 1م , تحقيعق: محمعود خعاطر : ععدد األجعزاء  1995 -هعع  1415الصحاح , مكتبعة لبنعان , بيعروت , طبععة: جديعدة , 

 . 354ص 
   19 – 17. سورة االنفطار : اآليات 2
 مرجع سابق   94. أبو بكر الجزائرى : عقيدة المؤمن , ص 3
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 وللشفاعة المنفية صور منها :  
ها البتة شفاعة اآللهة التى عبدت من دون هللا أو معه فهذه شفاعة ال وجود ل .1

وسواء كان المعبود المرجو الشفاعة ملكا  أو نبيا  , أو صالحا  , أو دون ذلك من الجن 
  أو الشياطين , أو الحيوانات والجمادات , وذلك لقول هللا تعالى 

⬧    
◆➔  ➔ ❑⬧◆ 

❑  ⧫❑☺⧫  
◆ ❑➔➔⧫  ➔  

➔➔ ➔⬧   
→ ◆❑☺ 

◆  ➔ ⬧ 
➔➔❑  (1)  وألن من عبد غير هللا تعالى مشرك كافر , وال

  ☺⬧ ➔⬧شفاعة لكافر لقول هللا تعالى 
➔➔ ➔✓⧫  (2)  وقوله , 

❑→◆ ❑⧫   
▪⧫ ⧫ ▪  ◆ 

⧫  ➔ ◆ 
⬧⬧  ⧫ ◆ ➔ 

⧫  (3)  . (4)وهذه قطعا  نفس الكافرين والمشركين  
الشفاعة بدون إذن هللا تعالى للشافع , أو عدم رضاه عن المشفوع له , وذلك لقوله  .2

  ⧫ ⬧  تعالى 
◼     (5)  وقوله
 ◆ ❑➔  ☺ 

⬧  (6)  وقوله  ◆  
◼  ◆❑☺  

                                                
  44 – 43ات . سورة الزمر : اآلي 1
  48. سورة المدثر : آية  2
  48. سورة البقرة : آية  3
  94. عقيدة المؤمن : ص  4
  255. سورة البقرة : آية  5
  28. سورة األنبياء : آية  6
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➔ ☺➔  
  ➔⧫  ⧫⬧⧫  
☺ ⧫ ◆⧫  (1)  

                                                
  26. سورة النجم : آية  1
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 والشفاعة المثبتة قسمان :
. وهى كثيرة منها : الشفاعة العظمى , وهى  القسم األول : شفاعات النبى 

الشفاعة فى فصل القضاء , وهى المقام المحمود الذى ذكر له فى القرآن الكريم فى قوله 
  ◆  ⧫⬧ تعالى 

⬧⧫  ⧫  ⬧➔⧫ 
◆ ⧫⬧ ⧫☺❑  (1)  

والقسم الثانى : شفاعات غيره من األنبياء , واألولياء , والصالحين من يباد هللا 
 أما لمن تكون هذه الشفاعة ؟  (2)تعالى 

شفاعة  ففى ذلك يقول أبو الحسن األشعرى :" قد أجمع المسلمون أن لرسول هللا 
  (3)للمؤمنين المخلصين "  للمذنبين المرتكبين الكبائر , أو

وفى معرض رده وتفنيده آلراء المعتزلة فى الشفاعة يذكر أن المعتزلة إذا قالوا أن 
قالوا للمؤمنين المبشرين  إنالشفاعة للمذنبين أصحاب الكبائر فقد وافقوا الشرع , أما 

عز وجل ال  الموعودين بها قيل لهم فإذا كانوا بالجنة موعودين وبها مبشرين وهللابالجنة 
, ومن  جناتهفما معنى الشفاعة لقوم ال يجوز عندكم أن ال يدخلهم هللا  –يخلف وعده 

قولكم قد استحقوها على هللا واستوجبوها عليه , وإذا كان هللا عز وجل ال يظلم مثقال ذرة 
كان تأخيرهم عن الجنة ظلما  , وإنما يشفع الشفعاء إلى هللا عز وجل فى أن ال يظلم على 

إلى هللا عز  ذاالبكم , تعالى هللا عن افترائكم عليه علوا  كبيرا . فإن قالوا : يشفع النبى م
وجل فى أن يزيدهم من فضله ال فى أن يدخلهم جناته , قيل لهم : أو ليس قد وعدهم هللا 

  ◆◆❑ ➔◆❑ذلك فقال 
◆⧫➔  ⬧   (4)  وهللا عز

ال يخلف وعده , فإنما يشفع إلى هللا عز وجل عندكم فى أن ال يخلف وعده, وهذا  وجل
جهل من قولكم , وإنما الشفاعة المعقولة فيمن استحق عقابا  أن يوضع عنه عقابه, أو 

                                                
 79. سورة اإلسراء : آية 1
  95 – 94. أبو بكر الجزائرى : عقيدة المؤمن , ص 2
 مصدر سابق  74ألشعرى : اإلبانة , ص . أبو الحسن ا3
  30. سورة فاطر : آية 4
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فيمن لم يعده شيئا  أن يتفضل به عليه, فأما إذا كان الوعد بالتفضل سابقا  فال وجه لهذا. 
(1)  

لجوينى كالم األشعرى فيذكر فى العقيدة النظامية أن أهل الحق متفقون ويؤيد اإلمام ا
على إثبات الشفاعة . ويدلل على ذلك فيقول :" من استقر فى عقله أن هللا تبارك وتعالى 
يفعل ما يشاء , وأنه ال يجب على رب األرباب ثواب وال عقاب لم ينكر جواز غفرانه 

أحكام فعل هللا تبارك وتعالى  تشبيههملمخالفين فى وعفوه , وإن نزلنا على مقدار عقول ا
بأفعال المخلوقين , فقد تقرر عند العقالء قاطبة : أن العفو والصفح والتجاوز عن 
المجرمين من مكارم األخالق , ومعالى األمور , وقد أطبقت طبقات الخلق على تفنن 

درة ثم إذا عظم قدر بعض آرائهم واختالف أهوائهم : على تحسين التجاوز والعفو عند الق
الخدم عند الملك لم يقبح منه تشفعيه فى جمع المذنبين. فإذا تقرر الجواز فى ذلك 

ويقول فى  (2)فاألخبار الواردة فى الشفاعة مدونة فى الصحاح بالغة مبلغ االستفاضة
 نذكرهااإلرشاد " إذا ثبت جواز الغفران , وقد شهدت له شواهد من الكتاب والسنة لم 

يقول إلى آخر قوله  (3)هرتها , فيترتب على ذلك تشفيع الشفعاء , وحط أوزار المجرمينلش
أبو بكر بن ميمون فى تفسير هذا النا : الشفاعة يؤمن بها أهل الحق , لورود اآلثار 
فى ذلك . وأما الذين أنكروا الغفران من هللا جل وعز فإنهم منعوها . ومن جوز الصفح 

ز ابتداء ال يمنع الشفاعة. ومنهم من يمنعها مع مصيره إلى تجويز والعفو من هللا جل وع
العقل وهذا نهاية فى الجهل , ألنهم إذا جوزوا الغفران . والشفاعة تقضى إلى الغفران , فلم 

 يمنعوها . 
 ثم من يرد الشفاعة لنا معهم طريقان : 

لرب يفعل ما يشاء أحدهما : أن نبطل عليهم التقبيح والتحسين بالعقل . ونلزمهم أن ا
, وإن سلمنا لهم التقبيح والتحسين جدال  , فأنا نقول : كما تبتدئ الملوك بالصفح عن 
المذنبين , كذلك أيضا يصفحون عنهم لشفاعات رجال , وجهاء عندهم وهنا غير منكر 

                                                
  74. األشعرى : اإلبانة , ص 1
 مصدر سابق  81. اإلمام الجوينى : العقيدة النظامية , ص  2
  633. أبو بكر بن ميمون : شرح اإلرشاد , ص  3
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  من عادات العقالء ولشهرة الشفاعة عند العقالء , فقال هللا تعالى 
 ➔ ◆ ⧫ 

 ⧫    (1)  وأحاديث الشفاعة
ومازال المسلمون قبل  (2):" شفاعتى ألهل الكبائر من أمتى "   كثيرة .. منها قوله 

 شفيع األمة . ظهور البدع يسمون محمدا  
ع فيهم وإذا كان األطفال الذين لم يبلغوا الحلم يشفعون آلبائهم , فأحرى وأولى أن يشف

, ثم كان المسلمون مجمعين  (3)هاديهم إلى سواء الطريق , ومرشدهم إلى دار السالم 
على الدعاء إلى هللا جل وعز فى أن يرزقهم الشفاعة , ولم ينكر منكر فى الصدر األول 

  (4)على عاص , يدعو هللا جل وعز فى أن يشفع فيه نبيه . 
حق دخول النار على طوائف من المؤمنين  ويذكر اإلمام الغزالى فى اإلحياء أنه إذا

فإن هللا تعالى بفضله يقبل فيهم شفاعة األنبياء والصديقين , بل شفاعة العلماء والصالحين 
, وكل من له عند هللا تعالى جاه وحسن معاملة فإن له شفاعة فى أهله وقرابته وأصدقائه 

 ال تعالى       الشفاعة فى القرآن واألخبار كثيرة , ق وشواهدومعارفه , 
◆⬧❑⧫ ➔ ◆ ⬧⧫  

  ◆تال قول إبرااليم عليه السالم  روى عمرو بن العاص أن رسول هللا  (5)
 ◼   

  ☺⬧ ➔⬧ ⬧ 
  ⧫◆ ⧫ ⬧ 

→❑ ▪  (6)  وقول ييسى :  
➔➔ ⬧ ⧫  (7)  ثم

رفع يديه وقال :" أمتى أمتى" . ثم بكى فقال هللا عز وجل : يا جبريل , اذهب إلى محمد 
                                                

  85. سورة النساء : آية 1
معد شعاكر وآخععرون , دار الكتعب العلميعة بيععروت , بعدون رقعم الطبعععة . أبعو ييسعى الترمععذى : سعنن الترمعذى , تحقيععق أح2

( وقعال هعذا 2435وتاريخها , ) فى صفة يوم القيامة باب : من حديث شفاعتى ألهل الكبائر معن أمتعى حعديث رقعم : )
 ( 4310( وابن ماجة: فى الزهد باب : ذكر الشفاعة حديث رقم : )  540/  4الحديث حسن صحيح , )

  634ر بن ميمون : شرح اإلرشاد , ص . أبو بك3
 635. المصدر السابق : ص 4
  5. سورة الضحى : آية 5
  36. سورة إبرااليم : آية 6
 118. سورة المائدة : آية 7
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فقال : يا جبريل , اذهب إلى  –وهللا أعلم به  –فسله ما يبكيك , فأتاه جبريل فسأله فأخبره 
  (1)يك فى أمتك وال نسوءك " محمد فقل له : إنا سنرض

وعند السلف أحاديث الشفاعة ثابتة عند العلماء وثبوتها بالتواتر مشهور معروف قال 
قاطعة فى معناها :" أحاديث الشفاعة المصرحة بخروج الموحدين من النار  (2)ابن الوزير 

حاح فى الصباإلجماع وهى قاطعة فى ألفاظها وقد وردت عن عشرين صحابيا  أو تزيد 
  (3)"  حديثوالسنن والمسانيد , وأما شواهدها بغير لفظها فقاربت خمسمائة 

يشفع للخلق يوم  وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية :" أجمع المسلمون على أن النبى 
القيامة بعد أن يسأله الناع ذلك , وبعد أن يأذن هللا له فى الشفاعة , ثم إن أهل السنة 

فق عليه الصحابة رضوان هللا عليهم أجمعين , واستفاضت به والجماعة متفقون على ما ات
  (4)يشفع ألهل الكبائر من أمته , ويشفع أيضا لعموم الخلق "  السنن من أنه 

  ⧫وقد استند أهل السنة والجماعة فى إثبات الشفاعة على قوله تعالى 
⬧   ◼ 
    (5)  وقوله ◆ 

→☺⧫  ❑⧫  
 ⬧➔  ⧫  

                                                
   " ◆ تععععععععععال قععععععععععول إبععععععععععرااليم  . حععععععععععديث عمععععععععععرو بععععععععععن العععععععععععاص : أن رسععععععععععول هللا 1

◼     ☺⬧ ➔⬧ 
⬧   ⧫◆ ⧫ ⬧ ❑→ 
▪   وقعول ييسععى :  ➔➔ ⬧ ⧫ 

   ثععم رفععع يديععه , ثععم قععال " أمتععى أمتععى " ثععم بكععى ... الحععديث , ذكععر اإلمععام الحععافظ العراقععى فععى تخععريج الحععديث
عمعرو بعن الععاص , وإنمعا هعو معن حعديث ابنعه عبعد هللا بعن عمعرو بعن الععاص , بهامش اإلحياء : أنه ليس من حعديث 

الحعديث فوجدتعه  روايعةكما رواه مسلم : ولعله سعقط معن اإلحيعاء , ذكعر عبعد هللا  معن بععض النسعاخ , وقعد تحققعت معن 
( , حععديث رقععم  ألمتععه وبكائععه شععفقة علععيهم رواه مسععلم        ) فععى كتععاب اإليمععان : بععاب دعععاء النبععى  –كمععال قععال 

(:202( )1/ 191 ) 
. محمد بن إبرااليم بن على بعن المرتضعى بعن الفضعل القاسعمى: مجتهعد باحعث معن أييعان اليمعين : أقبعل فعى آخعر أيامعه 2

 رضععا(, وعمععر  300/ 5هععع انظععر: األعععالم  للزركلععى : ) 840علععى العبععادة , لععه العديععد مععن المصععنفات , تععوفى سععنة 
 ( 8/120دار إحياء التراث العربى , بيروت , بدون رقم الطبعة وتاريخها , ) كحاله : معجم المؤلفين , 

. محمد بن إبرااليم المرتضى القاسمى : إيثار الحق على الخلق فى رد الخالفات إلى المذهب الحق معن أصعول التوحيعد 3
  359م , ص 1987, تحقيق : وهبى سليمان األلبانى : دار الكتب العلمية , بيروت , الطبعة: الثانية , 

 ( من نفس المصدر 18/16( , وانظر أيضا , )1/131. ابن تيمية , مجموع الفتاوى,) 4
  255. سورة البقرة : آية  5
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⬧ ◆➔ ⧫➔◼☺❑⧫  (1)  وقوله
 ⧫❑⧫  ⬧ ➔➔ 

 ⧫ ⧫ ⬧ ❑▪ 
◆◆ ⬧ ⬧❑  (2)  

المؤمنين يوم القيامة ... إلى أن قال : ولكن :" يجمع هللا  ومن السنة قول النبى 
عبدا غفر هللا له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فانطلق فأستأذن على ربى  ائتوا محمدا 

, ثم يقال :  يدعنىوقعت له ساجدا  , فيدعنى ما شاء هللا أن  ربىفيؤذن لى , فإذا رأيت 
حمد هللا ربى بمحامد علمنيها ارفع يا محمد , وقل يسمع , وسل تعطى , واشفع تشفع , فأ

 وغيرها من األحاديث المستفيضة المشهورة . (3)ثم أشفع ..... " 
, وقال ابن حزم :" أنكرها قوم  (4)فى الشفاعة المعتزلة القدرية والخوارج  خالفوقد 

وقد منع  (5)وهم المعتزلة والخوارج , وكل من منع أن يخرج من النار بعد دخوله فيها " 
الشفاعة وردوا أحاديثها بناء على شبههم العقلية التى عارضوا بها النصوص  المعتزلة

المتواترة , فهذا أبو على الجبائى يقول : إن أهل النار إذا دخلوا النار لم يصح خروجهم 
منها , ألنهم أهل العقاب , وال يجوز مع ذلك أن يكونوا من أهل الثواب, ألن ذلك 

ة لم يخل حالهم إذا أدخلهم هللا الجنة من أن يكون من كالمتضاد , لو تخلصوا بالشفاع
أهل الثواب أو الفضل , والعقل قد دل على أن ال ثواب لهم , والسمع قد دل على أن 
المكلف فى الجنة ال يجوز أن يكون بمنزلة أهل التفضيل , وأن يكون من خدم أهل الجنة 

ذا التقرير يمنع حصول الشفاعة التى فهو به (6), فهذا أيضا يمنع مما قالوه فى الشفاعة " 
 يعتقد بها أهل السنة . 

                                                
  86. سورة الزخرف : آية 1
 109. سورة طه  : آية 2
بعاب أدنعى أهعل  ( ومسلم فى اإليمعان :7410. أخرجه البخارى: فى التوحيد باب قوله " لما خلق بيدى " حديث رقم : ) 3

 ( 193الجنة منزلة حديث رقم : )
 . 244( , البغدادى : أصول الدين 1/166. األشعرى : مقاالت اإلسالميين )4
 (  مصدر سابق 366 /2. ابن حزم : الفصل فى الملل ,) 5
 مصدر سابق  209. القاضى عبد الجبار : فضل االعتزال وطبقات المعتزلة , ص 6
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يقول القاضى عبد الجبار :" أصحاب الكبائر يفعل بهم ما يستحقونه , وأنه تعالى ال 
  (1)يغفر لهم إال بالتوبة واإلنابة " 

وقد طعن المعتزلة فى أحاديث الشفاعة مع أنها متواترة , وتواترها مشهور معروف , 
عليها القاضى عبد الجبار حكما  عاما  وهو أن أكثرها مضطرب , وما يعرف وقد أطلق 

, وقد رد تواتر حديث " أن  (3) (2)منه فهو مروى :" شفاعتى ألهل الكبائر من أمتى " 
قال : إن المرجئة على  (4)قوما  يخرجون من النار بعدما امتحشوا وصاروا فحما  وحمما  " 

 فاسق ال يخلد فى النار أبدا  ويخرج منها .كثرتهم يستدلون به على أن ال
وقال : إن كثرة نقلة الخبر فى الطريق األخير مما ال اعتبار به , بل البد من أن 

   (5)يستوى طرفاه , ووسطه , ففسد الكالم " 
وكالم القاضى هذا مردود بل ثبت التواتر مما ال يدع مجاال للشك فيه عند أهل الفن 

عالم السلف , يقول ابن قدامه :" المتواتر يفيد العلم ويجب تصديقه , والعلم بالرواية من أ 
إال المتواتر , وما  بمجردهوإن لم يدل عليه دليل آخر , وليس فى األخبار ما يعلم صدقه 

, ومن  (7) (6)"  للسمنيهعداه إنما يعلم صدقه بدليل آخر يدل عليه سوى نفس الخبر خالفا  
قدحا  فى الطريق الذى عرفنا به  فيهجعل ابن حزم القدح  خطورة القدح بالمتواتر فقد

 أصول الرسالة , وأصول اإلسالم , فمن قدح فى المتواتر فقد قدح فى وصول الدين إليه .

                                                
  678ص  –شرح األصول الخمسة  –. القاضى عبد الجبار 1
( 4310( , وابععن ماجعععه : فعععى الزهعععد بععاب : ذكعععر الشعععفاعة حعععديث رقعععم : ) 2435. أخرجععه الترمعععذى : حعععديث رقعععم : )2

 والحديث سبق تخريجه فى المبحث السابق .
  298. فضل االعتزال : ص 3
فى اإليمعان بعاب : معرفعة طريعق الرؤيعة  ( ومسلم806. أخرجه البخارى فى األذان باب : فضل السجود حديث رقم : ) 4

 ( 182حديث رقم :)
  672. القاضى عبد الجبار : شرح األصول الخمسة , ص 5
. السعمنية: فرقعة معن أصععحاب التناسعخ , قعالوا بقععدم الععالم وبإبطعال النظععر واالسعتدالل , وزعمعوا أنععه معلعوم إال معن جهععة 6

  203الفرق بين الفرق ص ت , انظر: الحواع , وأنكر أكثرهم المعاد والبعث بعد المو 
. عبععد هللا بععن محمععد بععن قدامععه المقدسععى : روضععة النععاظر وجنععة المنععاظر , تحقيععق : د. عبععد العزيععز بععن عبععد الععرحمن 7

  93هع , ص  1399السعيد : مطابع جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية , الرياض , الطبعة: الثانية , 
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يقول ابن حزم :" ال يختلف مسلمان فى وجوب األخذ به , وفى أنه حق مقطوع على 
, وبه عرفنا صحة مبعث  د غيبه , ألن بمثله عرفنا أن القرآن هو الذى أتى به محم

, وبه علمنا عدد ركوع كل صالة , وعدد الصلوات , وأشياء كثيرة من أحكام  النبى 
  (1)الزكاة وغير ذلك " 

وقد جعل الغزالى القرآن والسنة المتواترة فى منزلة واحدة فقال فى معرض كالمه عن 
على رتبة واحدة , ألن كل واحد  ترتيب األدلة :" ثم ينظر فى الكتاب والسنة المتواترة وهما

يكون أحدهما  بأنيفيد العلم القاطع , وال يتصور التعارض فى القطعيات السمعيات إال 
  (2)ناسخا  " 

:" وإنه يوجب  (3)وحول خطورة القدح فى األخبار المتواترة يقول جالل الدين الجنازى 
ياه , وأمه وأباه , وعمه وأخاه , ومن أنكره لم يعرف دينه ودن –أى الخبر المتواتر  –علما  

  (4)وال نفسه وليدا  رضيعا  " 
وهو من المعتزلة أن من يقول بالشفاعة فهو من الكاذبين  (5)وقد جعل القاسم الرسى 

وهذا مبالغة منه فى رد المتواتر يقول " فال يغتر مغتر وال يتكل متكل على قول من يقول 

                                                
/  1هعع           ) 1404كام فى أصول األحكام ,  دار الحديث , القاهرة , الطبععة: األولعى . ابن حزم األندلسى :اإلح1

 (  100ص 
. أبو حامد الغزالى : المستصعفى فعى علعم األصعول , تحقيعق : محمعد عبعد السعالم عبعد الشعافعى : دار الكتعب العلميعة , 2

  375هع , ص  1413بيروت , الطبعة: األولى , 
ن عمععر أبععو محمععد جععالل الععدين : فقيععه أصععولى أحععد مشععايخ الحنفيععة الكبععار : تجععول فععى عواصععم . عمععر بععن محمععد بعع3

 /5هعع . انظعر: األععالم للزركلعى ,    ) 691اإلسالم , وكان بارعا  زاهدا  ناسعكا  وتصعدر للتعدريس واإلفتعاء , تعوفى سعنة 
 ( 13/351, والبداية والنهاية )  (63ص 
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 يخرجون من النار بعدما يدخلوها يعذبون بقدر من الكاذبين على هللا ورسوله أن قوما  
  (1)ذنوبهم هيهات , أبى هللا جل ثناؤه ذلك " 

وقد أنكر المعتزلة الشفاعة بناء على إيجابهم مجازاة هللا تعالى للمطيع على طاعته 
وللعاصى على عصيانه إيجابا  عقليا  , وأنكروا ألجل ذلك السنة المتواترة يقول ابن المنبر 

ا من جحد الشفاعة فهو جدير أن ال ينالها وأما من آمن بها وصدقها وهم أهل السنة :" أم
  (2)والجماعة فأولئك يرجون رحمة هللا " 

, أما  هللا  رسولويقول اإلمام ابن القيم أن الناع فى الدنيا واآلخرة فى حاجة إلى 
س الذى به حياة أبدانهم حاجتهم إليه فى الدنيا فأشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب والنف

. 

بالرسل إلى هللا حتى يريحهم من ضيق  يستشفعون وأما حاجتهم إليه فى اآلخرة فإنهم 
   (3)مقامهم فكلهم يتأخر عن الشفاعة فيشفع لهم وهو الذى يستفتح لهم باب الجنة .

ك فليسألها من هللا تعالى , وليقل :" اللهم شفع فى نبي ونقول من أراد شفاعة النبى 
, أو اللهم ارزقنى شفاعة نبيك , أو يا رب اجعلنب ممن ُتّشفع فيهم نبيك , وليتبع سؤاله 

فى ثالثة  يتلخاالشفاعة من هللا تعالى بالعمل الموجب لها , والمقتضى تحقيقها , وهو 
 أمور :

اإلخالص هلل تعالى فى العبادة , ونفى الشرك عنه تعالى فى ربوبيته وأسمائه ,  .1
ى يبادته , لحديث الصحيح : من أسعُد الناع بشفاعتك يا رسول هللا؟ وصفاته , وف

  (4)فقال :" من قال ال إله إال هللا خالصا من قلبه أو من نفسه " 

: أنه سأله أحد أصحابه مرافقته فى الجنة فقال له :  كثرة الصالة , لما صح عنه  .2
  (1)" فأعنى على نفسك بكثرة السجود " 

                                                
م  1971ل . القاسم الرسى : أصول العدل والتوحيد , ضمن رسائل العدل والتوحيد , تحقيق : محمعد عمعارة : دار الهعال1

 ( 192/  1, بدون ذكر البلد ورقم الطبعة ,) 
. أحمععد بععن المنبععر اإلسععكندري : االنتصععاف علععى هععامش الكشععاف , رتبععه وضععبطه : محمععد عبععد السععالم شععاهين : دار 2

 (  139/  1م , )1995 -هع  1415الكتب العلمية , بيروت , الطبعة :األولى , 
 سابق مصدر  154. ابن القيم : الفوائد , ص 3
 ( 35/  1. أخرجه البخارى : )4
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, وسؤال الوسيلة له , وذلك لحديث مسلم عن عبد هللا بن  الصالة على النبى  .3
يقول :" إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما  أنه سمع رسول هللا  عمرو ابن العاص 

يقول , ثم صلوا على , فإنه من صلى على صالة صلى هللا بها عشرا , ثم سلوا هللا 
بد من يبادة هللا, وأرجو أن لى الوسيلة , فإنها منزلة فى الجنة , ال تنبغى إال لع

  (2)أكون أنا هو , فمن سأل هللا لى الوسيلة حلت له الشفاعة " 

                                                                                                                                              
 (52/  2. أخرجه مسلم: )1
 (4/  2. أخرجه مسلم )2
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 ومن خالل ما سبق عرضه من آراء فى الشفاعة تبين لنا اآلتى : 
أثبت األشاعرة الشفاعة يوم القيامة , وأنها تكون ألصحاب الكبائر والعصاة من أمة  .1

 آراء األشعرى والجوينى والغزالى.كما بينت من قبل أثناء عرض  محمد 
بعد أن يشفع للخلق جميعا  يوم القيامة من أمته  والسلف يثبتون الشفاعة , وأنه  .2

يسأله الناع ذلك وأنه صلى هللا عليه وسلم يشفع ألهل الكبائر والعصاة من أمته كما 
 فى كالم اإلمام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم .بينت 

آراء المعتزلة فى مسألة الشفاعة لخطورتها وعدم موافقتها والسلف  األشاعرةرفض  .3
 . لألحاديث الصحيحة المتواترة عن رسول هللا 

فقد أنكر المعتزلة أن يخرج أحد من النار بعد دخولها , وفى هذا رد لحديث رسول  -
فحما  وحما  " وكذلك  (1)" أن قوما  يخرجون من النار بعدما امتحشوا وصاروا  هللا 
 ر المعتزلة الشفاعة ألهل الكبائر والعصاة وفى هذا أيضا رد لحديث رسول هللا أنك

ورد عليهم فى آرائهم هذه علماء األشاعرة  (2)" شفاعتى ألهل الكبائر من أمتى  " 
 والسلف وفندوا هذه اآلراء الباطلة كما وضحت آنفا  .

ا فى ذلك من خطورة رفض السلف واألشاعرة طعن المعتزلة فى الحديث المتواتر , لم .4
 على العقائد كلها .

يقول  –كعادته فى الغرائب  –فقد اشتهر عن النظام إنكاره حجية األخبار المتواترة 
أنه ال حجة فى الخبر المتواتر , وأجاز وقوعه  –يعنى النظام  –البغدادى :" وزعم أيضا 

  (3)"  كذبا  
يما غاب عن الحواع من وأما أبو الهذيل فقد أنكر الحجة من طريق األخبار ف

آيات األنبياء عليهم السالم , وفيما سواها ال تثبت بأقل من عشرين نفسا  فيهم واحد من 
  (4)أهل الجنة أو أكثر . 

                                                
( , ومسعلم فعى اإليمعان بعاب : معرفعة طريعق الرؤيعة 806. أخرجه البخارى فى أذان باب : فضل السجود حديث رقعم : )1

 ( 182, حديث رقم : )
 ( 4310الزهد باب : ذكر الشفاعة حديث رقم : )( , وابن ماجة : فى 2435. أخرجه الترمذى: حديث رقم : )2
  94 – 93, وانظر: الفرق بين الفرق , ص  20. البغدادى : أصول الدين , ص 3
  90. الفرق بين الفرق : ص  4
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الشهرستانى رأى العالف هذا بأن الحجة ال تقوم فيما غاب إال بخبر  وضحوقد 
ماعة هم أولياء هللا عشرين فيهم واحد من أهل الجنة أو أكثر , وال تخلو األرض من ج

معصومون ال يكذبون , وال يرتكبون الكبائر , فهم الحجة ال التواتر , إذ يجوز أن يكذب 
 (1)ال يحصون عددا إذ لم يكونوا أولياء هللا و ولم يكن فيهم واحد معصوم  ممنجماعة 

   فجعل أبو الهذيل العالف الحجة فى العصمة ال التواتر، 

ألخبار المتواترة فى رأى النظام والعالف والقاضى عبد وتتضح خطورة القدح فى ا
الجبار والقاسم الرسى وغيرهم , فى أن ذلك يقضى إلى تعطيل الكثير من النصوص 

تعقبا  جميال  فقال :" ما العالف واألخبار وتسقط حجة هللا على خلقه وقد تعقب البغدادى 
ر إذا كان فيهم واحد من أهل أراد أبو الهذيل باعتبار عشرين فى الحجة من جهة الخب

, ألنه أراد بقوله "  فوائدهاإال تعطيل األخبار الواردة فى األحكام الشريية عن  ، الجنة
ينبغى أن يكون فيهم واحد من أهل الجنة " واحد يكون على بدعته فى االعتزال والقدر 

, وال من  وفى فناء مقدورات هللا عز وجل , ألن من لم يقل ذلك ال يكون عنده مؤمنا
  (2)أهل الجنة " 

 فإنوقد فند آرائهم أيضا ابن قدامه والغزالى والخبازى وابن تيمية وابن القيم , 
الطعن فى هذه األحاديث المتواترة التى تفيد العلم فى العبادات والعقائد يعد مدخل هدم 

 ال مدخل بناء .

زمنا طيلة البحث فى  ونقول فى الختام . إن القضية الكبرى والمبدأ األول الذى ال
موضوع هللا واإلنسان فى الفكر اإلسالمى , هو أن اإلسالم دين يهتم بالعقل ويعطى له 
دورا  مهما  , فاإلسالم إيمان وعقل , وشريعة وحكمة , وهذا العقل وهذا اإليمان وهذه 
 الحكمة البد أن يكون صدورهما نابعا  من الكتاب والسنة , وإال لما استحقت أن تسمى

فلسفة إسالمية بالمعنى الحقيقى الذى يظهر بوضوح فى ميدان علم الكالم بصفة عامة 
 , وعند أهل السنة والجماعة بصفة خاصة .

                                                
 ( 53/  1. الشهرستانى : الملل والنحل , ) 1
  91 – 90. البغدادى : الفرق بين الفرق , ص  2
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 :  تعقيـب
إنه ليس حتما أن يصل العقل فيما يحب أن يصل فيه إلى نتائج يقينية أو ثمار 

بالذات اإللهية أو تخلو من النقد واالعتراض السيما إذا كان موضوع الدراسة متصال  
 العالم الغيبى .

وبناء على هذا فإنه يجب أن نعلم أن ما يفرضه الدين علينا وما يجب أن 
يحتمه العقل وال يتجاوزه هو اإليمان بوحدانية هللا فى ذاته وصفاته إيمانا  يقف عند 
مجرد التسليم بالوجود األزلى فى وحدته الذاتية والصفاتية دون الخوض فيما هو 

 ق من ذلك .أعم
فإن التعمق فوق ذلك ابعد عن إدراك العقل ومجاله ويدخل فى إطار محاولة 
العقل الستكناه الذات اإللهية , وهذه الذات يجب أن تكون مصونة عن إدخالها فى 
مجال االفتراضات العقلية بأن نقول لو كان كذا لكان كذا ولو كان يحتمل هذا ما 

اضية تصورات عقلية ال تخلو من التخيل أو احتمل ذاك ألن الموضوعات االفتر 
التوهم أو الشوائب الحسية أو التخمينات الذهنية , ومادام المجال االفتراضى على  
هذا النحو فإننا لو حاولنا استخدامه فى الذات اإللهية لصرنا نعامل الذات المقدسة 

 معاملة الموضوعات العقلية الممزوجة بنسيج الحسن. 
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