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 وصلة أقوال العلماء يف هذه املسألة بأقواهلم  

 يف التحسني والتقبيح
 

مجيل عبيد عبداحملسن القرارعة. د  
 قسم الدراسات اإلسالمية والعربية

  الظهران -جامعة امللك فهد للبترول واملعادن
  م ٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٧

 
 ملخص البحث

موضوع تباينت فيه املذاهب لكنـها تـداخلت،        ) خرة  مصري أهل الفترة يف اآل    ( 
  .وذلك لتشابك احلجج ، حىت توهم البعض تعارضها فأعمل بعضها وأمهل بعضها اآلخر 

وهذا البحث يهدف إىل جتلية هذا املوضوع من خالل بيان املراد بأهـل الفتـرة               
هم يف مـصري    بعرض أقوال أهل العلم يف ذلك ، واستخالص الراجح منها ، مث عرض مذاهب             

أهل الفترة يف اآلخرة ، وإيضاح عالقة هذه املذاهب بأقوال أصحاا يف مـسألة التحـسني                
والتقبيح هل مها عقليان أم شرعيان ؟ ومن مث بسط أدلة أصـحاب املـذاهب ومناقـشتها                 
واستخالص الصواب الذي تشهد له األدلة الساملة عن املعارضة ، وذلك من خالل اجلمـع               

  .من احلجج وإعماهلا كلها بني كل ما صح 
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  : فخلص هذا البحث إىل بيان الراجح من أقوال أهل العلم يف 

 وهو أم ميتحنون باإلرسـال إلـيهم يف         :مسألة مصري أهل الفترة يف اآلخرة        •
  . اآلخرة، فيكون فيهم الناجي، وفيهم اهلالك

ألشـياء   وذلك ببيان أن ا    مسالة التحسني والتقبيح هل مها عقليان أم شرعيان ؟         •
وإن كان هلا وصف ذايت من حيث احلسن والقبح ميكن معرفته بالعقل أحيانا، وميكـن أن                

ا أو النهي عنها يكسبها  يعجز العقل عن التوصل إليه أحيانا آخرى، فإن جمئ الشرع باألمر
بصورة عامة وصفا حبسن ما أمر به ووصفا بقبح ما ى عنه، كما أن احلكمة قد تكون يف                  

يان يف األمر ذاته، وليس يف تنفيذه، مثل أمر اخلليل بذبح ابنه إمساعيـل عليهمـا                بعض األح 
 . السالم

 علـيهم   -أما مؤاخذة اإلنسان على الفعل أو الترك فال تكون إال بعد جمئ الرسل              
  .  باألوامر والنواهي؛ وذلك لصراحة األدلة النافية للتعذيب قبل جمئ الرسل-السالم 

ين ماتوا قبل بعثته صلى اهللا عليه وسلم وأم معذبون يف           حكم اجلاهلية أهل الذ    •
 - هلم؛ وإما ألم ممن علم اهللا      – عليهما السالم    -اآلخرة؛ إما لبلوغ ديانة ابراهيم وإمساعيل       

   . امتناعهم عن االستجابة حني االمتحان يف اآلخرة-سبحانه 

الذي عليه أهـل    وتضمن البحث بيان ما مع كل فرقة من الفرق املخالفة للصواب            
السنة واجلماعة يف هذا املوضوع من احلق، وما معها من الباطل، وفقا ملا تدل عليه النصوص                

  . الشرعية

فإن يكن ما توصلت إليه صوابا فمن اهللا ، وإن يكن غري ذلك فهو من نفـسي ،                  
  . وعذري أنين أردت احلق

 واهللا اهلادي إىل سواء السبيل
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  :م على رسول اهللا و بعد   احلمد هللا والصالة و السال
 فإن اهللا سبحانه قد خلق اإلنسان يف أحسن تقومي، وأنعم عليه بأجزل الـنعم              

 وكان مـن أجـل نعمـه    ،}٣٤: براهيمإ{ "وإن تعدوا نعمة اهللا ال حتصوها" وأمتها
سبحانه على عباده أن فطرهم على احلق، كما قال صلى اهللا عليه وسلم فيما يرويـه                

ما من مولود إال يولد على الفطرة فـأبواه يهودانـه أو ينـصرانه أو               " عنه أبو هريرة    
  ميجسانه، كما تيمة مجعاء هل حتسون فيها من جدعاء؟           نت مث يقول أبـو    " ج  البهيمة

فطرة اهللا اليت فطر الناس عليها ال تبديل خللق اهللا ذلـك الـدين   "هريرة رضي اهللا عنه     
 هل حتسون من جدعاء حىت تكونـوا أنـتم          "ويف رواية   . }٣٠: الروم  { )١("القيم  

كما آثر سبحانه البشر مبزية العقل يفرقون به بـني احلـق والباطـل،              ،  )٢("جتدعوا  
على  ومييزون بني الصواب واخلطأ، و يعرفون بواسطته اخلري من الشر، واختصهم بناء           

يف الدنيا   ومصدر جناته وفوزه     ، وجعل االمتثال له مناط تكرمي اإلنسان      ،ذلك بالتكليف 
. لقد خلقنا اإلنسان يف أحسن تقومي مث رددناه أسفل سافلني         "  فقال سبحانه    ،واآلخرة

ولقـد  : "  وقال }٦-٤التني{"إال الذين أمنوا وعملوا الصاحلات فلهم أجر غري ممنون        
كرمنا بين آدم ومحلناهم يف الرب والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثري ممن  

  .}٧٠:اإلسراء{"خلقنا تفضيال 
 وعدله ورمحته بعباده أال يكلهم إىل جمرد ما         - جل وعال    -كما اقتضى كماله    

ب فيهم من العقول املميزة، بل أرسل إليهم رسـال          أهلمهم من الفطر اهلادية، وما ركََ     
رسال مبشرين  : "  أمت م املنة وأقام كمال احلجة وقطع العذر، كما قال سبحانه           ،منهم

وقال صلى اهللا ، }١٦٥:النساء{"كون للناس على اهللا حجة بعد الرسل    ومنذرين لئال ي  
، )٣(" ومن أجل ذلك أرسل الرسـل        ،ال أحد أحب إليه العذر من اهللا      : " عليه وسلم   

فالناس بعد بعثة الرسل ما بني مؤمن مآله الفوز يف اآلخرة، وكـافر عاقبتـه اهلـالك                 
ضع خالف بني أهل العلم ، تعددت       وأما قبل بعثة الرسل فحكمهم مو     . واخلسران فيها 
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 وتفرعت املذاهب تبعا للخـالف يف مـسألة         ،فيه األقوال وتشابكت احلجج واألدلة    
  .لتقبيح هل مها شرعيان أم عقليان؟االتحسني و

وهذا البحث يهدف إىل عرض مذاهب أهل العلم يف حكم أهل الفترة ومـن              
جهة عالقة ذلك مبذاهبهم يف     شاكلهم، وبيان منشأ اخلالف بينهم يف هذه املسألة من          

كل مذهب على ما ذهبوا  ب أصحامسألـة التحسـني والتقبيح، وإيضـاح أدلـة
 .      إليه، ومن مث مناقشة هذه األدلة واستخالص الراجح من األقوال

 ،غري أنه مهما يكن من شأن هذا اخلالف بني العلماء يف حكم أهل الفتـرة              
ا عملوا أم غري مؤاخذين؟ فإن ممـا يـسترعي          وهل هم مؤاخذون فيما اعتقدوا وفيم     

االنتباه أن هذا اخلالف إمنا يدور حول أمور أعتنقها اإلنسان أو فعلها بينما يتجاوز أية               
أمور مل يفعلها بإرادته ويباشرها بنفسه، ومن مث فال جمال يف اإلسالم لتحميل اإلنسان              

ال، فضال عما تدل عليه     املسؤولية عن شئ من ذلك لتقرير القرآن الواضح يف هذا ا          
 ال يؤاخذ ،فاإلنسان يف اإلسالم بريء من كل ذنب مل يعمله . الفطرة ويرشد إليه العقل   

بغري جرمه وخطيئته، حىت لو تعلقت هذه اخلطيئة بأقرب الناس إليه، فالذنوب واخلطايا             
   .يف هذا الدين ال تورث وال يدان أحد إال مبا كسب وال يسئل إال عما فعل

ك أمة قد خلت هلا ما كسبت ولكم ما كسبتم وال تسألون عما كـانوا               تل" 
  .}١٤١:البقرة{"يعملون 

  .}١٦٤:األنعام{"وال تزر وازرة وزر أخرى " 
  .}١٣:اإلسراء{"وكل إنسان ألزمناه طائره يف عنقه " 
  .}٢١:الطور{"كل امرئ مبا كسب رهني " 
  .}٣٩:النجم{"ن ليس لإلنسان إال ما سعى أو" 

ـ    ا تقرير اإلسالم هلذه احلقيقة على بداهته حيمل معىن كبري         بيد أن  َة  وميثـل من
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ني على  إدراك كل ذلك أن نتذكر        ِعولعل مما ي  . عظمى يسبغها سبحانه على اإلنسان      
 من وراثـة  عقيـدة       - يوم جاءت هذه الرسالة      -ما كانت تقرره األديان األخرى      

  . اخلطيئة
 ،له بعض من كابد مثل تلك االعتقـادات       ويكفينا هنا أن نستعري شيئا مما قا      

وأما اإلنسان فوقف بعد اليهودية واملسيحية موقفا ال حيسد         : (يقول األستاذ نظمي لوقا   
ذلك الوزر الذي اعترب خطيئة     . عليه كثريا بسبب ما التصق به من وزر أبيه األول آدم          

  ).أوىل، وخطيئة باقية موروثة
الفزع واهلول من جراء تلك اخلطيئة      وإن أنس ال أنسى ما ركبين صغريا من         (

األوىل، وما سيقت فيه من سياق مروع يقترن بوصف جهنم ذلك الوصف املثري ملخيلة              
وأنه لوال النجاة على يد     . جزاء وفاقا على خطيئة آدم بإيعاز من حواء       . .…األطفال  

  .)املسيح الذي فدى البشر بدمه الطهور لكان مصري البشرية  كلها اهلالك املبني
وإن أنس ال أنسى القلق الذي ساورين وشغل خاطري عن ماليني البـشر             ( 

  .)٤()أين هم ؟ وما ذنبهم حىت يهلكوا بغري فرصة للنجاة ؟ قبل املسيح 
فكان ال بد من عقيدة ترفع عن كاهل البـشر هـذه اللعنـة              : (إىل أن يقول  

د بوزر الوالـد ، وجتعـل   وتطمئنهم إىل العدالة اليت ال تأخذ الربيء بارم أو تزر الول       
  .)٥()للبشرية كرامة مضمونة
واحلق أنه ال ميكن أن يقدر قيمة عقيدة خالية مـن أعبـاء             : ( ويقول أيضا   

اخلطيئة األوىل املوروثة إال من نشأ يف ظل تلك الفكرة القامتة اليت تصبغ بصبغة اخلجل               
 وال يقبل عليها إقبـال    والتأثيم كل أفعال املرء فيمضي يف حياته مضي املريب املتردد ،          

  ). الواثق بسبب ما أنقض ظهره من الوزر املوروث
إن تلك الفكرة القاسية تسمم ينابيع احلياة كلها، ورفعهـا عـن كاهـل               (
 َة عظمى، مبثابة نفخ نسمة جديدة، بل هو والدة جديدة حقا، ورد العتبار             اإلنسان ِمن
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  .)٦()كل إنسان بيد نفسه إنه متزيق صحيفة السوابق، ووضع زمام . ال شك فيه
 وإمنا يهدم أساس هـذه      ،واإلسالم ال يكتفي بالرباءة من عقيدة وراثة اخلطيئة       

فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب      " العقيدة حينما يقرر أن صاحب الذنب قد تطهر منه          
     .}٣٧:البقرة{"عليه إنه هو التواب الرحيم 

هل الفترة الـذين مل يـأم   حكم أ فإذا كان علماء اإلسالم قد اختلفوا حول     
رسول بني من يرى مؤاخذم يف اآلخرة باعتبارهم مكلفني بالعقل، ومن يرى أم غري 
مؤاخذين بالعقل ما مل تأم الرسل، فإم مجيعا قد جتاوزوا أي خالف حـول عـدم                

  . مسؤولية اإلنسان عما مل يعمله
 وإىل دور  ،مي لإلنسان ولعلنا ذه اإلشارة نومئ إىل جانب من التصور اإلسال        

هذه العقيدة يف إسباغ االستقرار النفسي على اإلنسان والتمهيد إلحساسه بالـسعادة            
  .النفسية

غري أنه من املناسب أن نشري هنا إىل أنه مهما يكن من شأن مصري أهل الفترة                
ن يف اآلخرة فال مراء يف أم إن جنوا من شقاء اآلخرة فلم يسلموا من شقاء الدنيا، فإ                

 إن بعدت عن طريق اهلداية ونعمة اإلميان كان غرمهـا  - كيفما كانت   -احلياة الدنيا   
أكرب من غنمها، ملا فيها من ظالم الروح وموت القلب واخلبط علـى غـري هـدى                 

أفمن ميشي مكبا على وجهه  أهدى أمـن         :" والشعور باخليبة واخلسران، وصدق اهللا    
  .}٢٢:امللك{"ميشي سويا على صراط مستقيم 

  :معىن الفترة
  :ترة يف اللغة الفَ-    أ

تدل كلمة الفترة يف اللغة على الضعف واالنقطاع واالنكسار والـسكون ،            
  : فقد جاء يف معاجم اللغة 
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، )٩()أضعفه: أفتراه الداء (،    )٨()ليس حباد : طرف فاتر (،  )٧()الضعف: ةرتالفَ (
حتري وسكن ويأ   :  اب تفتريا   فتر السح : ( ، وفيها )١٠( )االنكسار  والضعف  : الفترة(

  .)١٢()قصر فيه: فتر العامل عن عمله(، )١١()للمطر 
 أي ال   }٢٠:األنبيـاء {"يسبحون الليل والنهار ال يفتـرون       : " ويف الترتيل 
وفيـه  . أي ال خيفف  ،  }٧٥:الزخرف{"ر عنهم   فتال ي : " وفيه. يسكنون عن العبادة  

 لكـم علـى فتـرة مـن         يا أهل الكتاب قـد جـاءكم رسـولنا يـبني          : " أيضا
وأمـا  : " ويف احلديث . )١٣(يريد على انقطاع  : قال ابن عباس  . }١٩:املائدة{"الرسل

فلفظ احلديث يشعر بـأن     ،  )١٤("رب ما أتاين لك من رسول       : الذي يف الفترة فيقول   
  .صاحب الفترة مل تصله رساالت األنبياء عليهم السالم
ا يكون بعد الشدة واحلدة، فقد      كما تشري معاجم اللغة أيضا إىل أن الفتور إمن        

 .)١٥()سكن بعد حدة، والن بعد شدة: تاراورا وفُتفتر يفتر فُ( :جاء فيها
  :    الفترة يف االصطالح-ب

الفترة عند مجيع املفسرين هي انقطاع ما بـني         :( - رمحه اهللا    - قال األلوسي 
وما :" -بحانـه   س - يف تفسري قول اهللا      - رمحه اهللا    -وقال ابن عطية    . )١٦()الرسولني

وهـذه اآليـة يعطي احتمال   (  :}١٥:اإلسراء{"كـنا معذبني حىت نبعث رسـوال      
             ر بعض  ألفاظها حنو هذا يف  الذين مل تصلهم رسالـة وهـم أهـل الفترات الذين قد

   . )١٧()أهـل العلم وجودهم
 تبلغـه    مل إىل مشول حكم أهل الفترة لكـل مـن           يشري - وقال الباجوري 

وقال . )١٨()والذي مل تبلغه الدعوة ليس مبكلف وذلك بأن نشأ يف شاهق           ( -:الدعوة
 وال دعوة نيب وال عرف أن يف        ،ولو أمكن أن يكون من مل يسمع قط بدين        : (احلليمي

 يريد اختالف العلمـاء  )١٩()فأمره على االختالف ……… …العامل من يثبت إهلا
  .يف أهل الفترة
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  .  وال بلغته دعوم- عليهم السالم -فأهل الفترة كل من مل يدرك الرسل  
وأما ختصيص بعضهم ألهل الفترة بأهل زمن معني كما جاء يف تفسري ابـن              

وكانت الفترة بني عيسى بن مرمي عليه السالم آخر أنبيـاء بـين              (- رمحه اهللا    -كثري  
ن  أرادوا به بيـا م فالظاهر أ)٢٠()إسرائيل وبني حممد صلى اهللا عليه وسلم خامت النبيني   

قد جاءكم رسولنا يبني لكم على فترة من الرسل         " معىن كلمة الفترة الواردة يف اآلية       
فإنـه ال دليـل علـى       . ، ومل يريدوا به معىن الفترة  على اإلطـالق           }١٩:املائدة{"

   . كالذي بني عيسى وحممد عليهما السالم أو غريه،ختصيصها بوقت معني
كلف بدعوة رسول من رسـل      ولكن هل يكفي لتحقق بلوغ الرسالة علم امل       

 حىت لو مل يكن املكلف ممن بعث إليهم هذا الرسول أم            ، مطلقا - عليهم السالم    -اهللا  
يشترط علم املكلف بدعوة رسول يكون هذا املكلف ممن أرسـل إلـيهم الرسـول               

  .  املذكور؟
ويبعـد أن   : ( ومنهم احلليمي حيث قـال     ، إىل األول  )٢١(ذهب بعض العلماء  

غه أحد من الرسل على كثرم وتطاول أزمام ووفور عـدد الـذين             د من مل يبل   جيو
آمنوا م واتبعوهم والذين كفروا م وخالفوهم، فإن اخلرب قد يبلغ على لسان املوافق              

   .)٢٢()كما يبلغ على لسان املخالف
إن بعثة آدم عليه السالم بالتوحيد مع نـصب         : (ومنهم ابن عطية حيث قال    

 سالمة الفطر يوجب على كل أحد من العامل اإلميـان واتبـاع             األدلة على الصانع مع   
وعلى هذا تـاج الـدين      . )٢٣()شريعة اهللا مث جتدد ذلك يف مدة نوح بعد غرق الكفار          

وال حكم موجود قبل الشرع أي البعثة ألحـد         : (السبكي حيث قال يف مجع اجلوامع     
ـ          ) من الرسل  اب قـال العالمـة حسـن العـطار يف حاشيتــه علــى الكتـ

وتصوير املسألة مما قبل مجيع الرسل صلوات       ( : قول السبكي السابق   املـذكور شارحا 
  .)٢٤()اهللا وسالمه عليهم
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 على هذا الرأي فإنه حىت مع إطالقه اسـم          - رمحه اهللا    -والظاهر أن النووي    
الفترة على العرب يف اجلاهلية ذهب إىل أم يف النار حيث بلغتهم دعـوة إبـراهيم                

، )٢٦()اآليات البينـات (ومال إىل هذا الرأي العبادي يف     . )٢٥(يهما  السالم  وإمساعيل عل 
  .)٢٧(ونقله عبدالقاهر البغدادي عن األشاعرة

    وغريهم إىل الرأي الثاين     )٢٩(والباجوري،  )٢٨(يوذهب آخرون  كالعالمة األب
فاشترطوا علم املكلف بدعوة رسول يكون هذا املكلف ممن بعث إلـيهم الرسـول              

من كان بني رسـولني مل يكـن األول          كل( :فوا أهل الفترة بأم   هلذا عر و. املذكور
  .)٣٠()مرسل إليهم وال أدركوا الثاين

غري أن األحاديث املصرحة بذكر أناس من أهل اجلاهلية وأم يف النار ، ويف              
مـع   وذلـك    ،-)٣١( كما سيأيت حني إيرادها    -بعضها تعميم ذلك على أهل اجلاهلية       

لتنذر قوما ما أنـذر آبـاؤهم فهـم غـافلون           " عدم اإلرسال إليهم    سبحانه ب إخباره  
إن يف كـل    . }٤٦:القصص{"لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك         " ،  }٦:يس{"

خرب عن تعذيبهم وإن مل يرسـل إلـيهم         ذلك ما يرجح املذهب األول ، فلعل الذين أُ        
 من كانوا علـى     خبصوصهم فإن الرساالت قد بلغتهم عن طريق أهل الكتاب  وبقايا          

سيما وأنه كان فيهم ممن دخلوا يف أديان أهل الكتاب، كما قد فشا فيهم               ،)٣٢(احلنيفية
أن البيت الذي يعظمونه قد بناه إبراهيم وإمساعيل عليهما السالم لعبادة اهللا وأن عبادة              

  . األصنام طارئة عليهم

لسالم ، مللكـة    ولعل مما يشهد أيضا هلذا املذهب دعوة نيب اهللا سليمان عليه ا           
سبأ وقومها ، ودعوة يوسف عليه السالم لصاحيب السجن وكل أولئك مل يكونوا من              

  .بين إسرائيل

مبجرد مساع املكلف خبرب الرسول أم البد أن يبلغ          مث هل يتحقق بلوغ الرسالة    
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ما يدل على صدق الرسول من املعجزات والرباهني وتفصيل أخالق الرسـول       املكلف
  .وصفاته؟

من : (- رمحه اهللا    -قال أبو حممد بن حزم      . ض أهل العلم إىل األول    ذهب بع 
بلغه ذكر النيب صلى اهللا عليه وسلم حيث كان ففرض عليه البحث، فإذا بلغته النذارة               
ففرض عليه التصديق به واتباعه وطلب الدين الالزم له واخلروج عـن وطنـه، وإال               

  .)٣٣()استحق الكفر واخللود يف النار
  . احلليمي الذي أوردناه قريبا أنه على هذا الرأيوظاهر كالم

: الناس بعد بعثته أصـناف    : (قال أبو حامد الغزايل   . وذهب آخرون إىل الثاين   
وصنف بلغتهم  . صنف مل تبلغهم دعوته ومل يسمع به أصال فأولئك مقطوع هلم باجلنة           

لـصفات  دعوته وظهور املعجزة على يديه، وما كان عليه صلى اهللا عليه وسلم مـن ا      
واألخالق الكرمية، ومل يؤمنوا به فأولئك مقطوع هلم بالنار، وصنف بلغتهم دعوتـه             

 فهؤالء أرجو   - حاشا قدره الشريف     -ومسعوا به، ولكن كما يسمع أحدنا بالدجال        
  .)٣٤()هلم اجلنة 

وما ذهب إليه األولون من وجوب البحث والنظر على كل من بلغـه خـرب               
ووجوب اإلميان به وإال استحق العذاب هو الذي يشهد         الرسول صلى اهللا عليه وسلم      
والذي نفسي بيده ال يسمع يب أحد من هذه األمـة           : " له قوله صلى اهللا عليه وسلم     

يهودي أو نصراين مث ميوت ومل يؤمن بالذي أرسلت بـه إال كـان مـن أصـحاب                  
  .)٣٥()النار

  :     مذاهب أهل العلم يف حكم أهل الفترة
ن أهل الفترة الذين مل تبلغهم دعوة رسول غري مؤاخذين يف   اتفق العلماء على أ   

واختلفوا يف مؤاخذم على ما   . اآلخرة على الفروع والتكاليف اليت ال جمال للعقل فيها        
سوى ذلك من األصول كاإلميان باهللا سبحانه وتوحيده واعتقاد اتـصافه بالكمـال             
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ال، وصاروا يف ذلك على ثالثة      ، وغري ذلك مما للعقل فيه جم      رواإلقرار باستحقاقه للشك  
   .مذاهب

 ،إطالق القول بأن أهل الفترة معذورون، ألنه مل يرسل إليهم         : املذهب األول 
وكـثري مـن املفـسرين       )٣٦(وهذا ما عليه مجهور املتكلمني من مشايخ األشـاعرة        

 وأبــو الوليـد    )٣٨( والصيـريف )٣٧(واألصـولييــن والفقهـاء كأبـي يعـلى   
وقطـع هلــم    . )٤٠(بـه القرطبـي إلـى أكثـر املـــالكية     ، ونس )٣٩(الباجـي

وللحافظ السيوطي أكثر من رسـالة      . )٤١(بعـض هؤالء باجلنة كأيب حـامد الغزايل     
أطبق أئمتنا األشاعرة مـن     (: قال يف بعضها  ) ٤٢(عن أبوي النيب صلى اهللا عليه وسلم      

 تبلغـه   أهل الكالم واألصول والشافعية من الفقهاء على أن مــــن مـات ومل           
  . )٤٣()ميوت ناجيا الدعوة

أن أهل الفترة ما مل يؤمنوا فهم كفار معـذبون يف اآلخـرة             : املذهب الثاين 
وقد ذهـب إىل هـذا      . بالنار، وإن مل يرسل إليهم وذلك لقيام احلجة عليهم بالعقل         

، وهـو   - رمحـه اهللا     - من أتباع اإلمام أيب حنيفـة          )٤٥( وأكثر املاتريدية  )٤٤(املعتزلة
، وقـد حكـوه عـن اإلمـام أيب          )٤٦(اد من التأويالت أليب منصور املاتريدي     املستف
 أبوبكر الشاسي وأبـوبكر الـصرييف       : أيضاً )٤٨(وممن ذهب إىل هذا القول    . )٤٧(حنيفة

، )٤٩(وأبوبكر الفارسي والقاضي أبو حامد واحلليمي، ومنهم اإلمام أبوسعيد الزجنـاين          
، وذهب إليـه مـن      )٥١(ازي يف تفسريه  ، ومال إليه الفخر الر    )٥٠(وأبو القاسم الراغب  

وعزاه شـيخ   . الصغري  أبو اخلطاب الكلوذاين وابن عقيل وأبويعلى      )٥٢(أصحاب أمحد 
وأشار . )٥٣(اإلسالم ابن تيمية إىل كثري ممن يقول باحلكم العقلي من أهل الكالم والفقه            

ابن القيم إىل أن كل من تكلم يف علل الشرع وحماسنه وتـضمنه للمـصاحل ودرئـه                 
مفاسد والقياس وتعليق األحكام باألوصاف املقتضية ال ميكنه ذلك إال على أسـاس             لل

  .)٥٥()وحكى القرايف اإلمجاع عليه: (وقال الشيخ األمني الشنقيطي.)٥٤(حجة العقل
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ذهب أصحاب هذا الرأي إىل أن حجة العقل قائمة على أهل           : املذهب الثالث 
، وعلى استحقاقهم للـذم، وأمـا         الفترة يف فساد مـا هم عليه من الكفر واملعاصي        

وممن ذهب  . هم يف اآلخـرة فهذا مشـروط  مبجيء الرسـول أو بلوغ الرسالة          تعذيب
 وعبـدالغين   )٥٧( والكمال بن اهلمام   )٥٦(إىل هذا القول متأخروا املاتريدية كأئمة خبارى      

  .)٥٨(األنصاري
ـ        أن ويرى كثري من أصحاب هذا الرأي أن أهل الفترة ميتحنون يف اآلخـرة ب

يؤجج اهللا هلم نارا ويرسل إليهم فيأمرهم باقتحامها، فمن أطاع دخل اجلنـة، ومـن               
وبذلك يكون يف أهل الفترة من هو يف اآلخرة من أهل اجلنة وفيهم             . عصى دخل النار  

  .من هو من أهل النار
 )٥٩(وممن ذهب إىل امتحان أهل الفترة يف اآلخرة اإلمام ابن حزم الظـاهري            

 واحلـافظ   )٦٢(، واحلافظ ابن كثري   )٦١(، وتلميذه ابن القيم   )٦٠(تيميةوشيخ اإلسالم ابن    
  . )٦٤(، وممن نصره من احملدثني الشيخ حممد األمني الشنقيطي)٦٣(ابن حجر

أهـل الـسنة    (، وابن القـيم إىل      )٦٥()السلف واألئمة (وعزاه ابن تيمية إىل     
  .)٦٦()واجلماعة

  : التحسني والتقبيح بني الشرع والعقل
مذاهب العلماء يف حكم أهل الفترة يف اآلخرة صنو مذاهبهم           من الواضح أن    

يف مسألة التحسني والتقبيح هل مها شرعيان أم عقليان؟ فأقواهلم يف مصري أهل الفتـرة            
يف اآلخرة فرع عن أقواهلم يف مسألة التحسني والتقبيح، وأدلتهم يف املسألتني واحدة،             

  .ضحني أقوال العلماء فيهاوهلذا فإننا سنبسط مسألة التحسني والتقبيح مو
  :زاع يف املسألة املذكورة حول أمرينـيدور الن

هل لألشياء وصف ذايت من حيث احلسن والقبح فيمكن للعقل          : األمر األول   
إدراك ما فيها من احلسن والقبح قبل أن يرد الشرع حبكمها، أم أن األشياء ليس هلـا                 
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  .ك من قبل الشرع فحسب؟أصال وصف ذايت من حسن أو قبح، وإمنا يناهلا ذل
إذا كان لألشياء وصف ذايت من احلسن أو القبح  فيدرك بالعقل            : األمر الثاين  

قبل نزول الشرع ،فهل العباد مكلفون بناء على هذا اإلدراك بفعل احلسن واجتنـاب              
القبيح ومؤاخذون على ترك احلسن وفعل القبيح قبل أن تأتيهم دعوة الرسول أم أـم               

  …ال مؤاخذين إال بعد بلوغ الدعوة ؟غري مكلفني و
أ ـ ذهب األشاعرة  ومن وافقهم إىل أن األشياء ليس هلا وصف ذايت مـن   
احلسن أو القبح، وبذلك ال ميكن احلكم عليها بالتحسني أو التقبيح من جهة العقـل،               
وإمنا يلحقها هذا الوصف من جهة الشرع، فما أمر به فهو حسن وما ى عنه فهـو                 

  .قبيح
فمعىن احلسن ما ورد الشرع بالثناء على فاعلـه، ومعـىن           : (الشهرستاينقال  

القبيح ما ورد الشرع بذم فاعله، وإذا ورد الشرع حبسن أو قبح مل يقتض قوله صـفة                 
للفعل، وليس الفعل على صفة خيرب الشارع عنها حبسن أو قبح، وال إذا حكم ألبـسه                

  .)٦٧()صفة فيوصف ا حقيقة
يء شرعا ويقبح املـساوئ لـه يف مجيـع الـصفات            وأجازوا أن حيسن الش   

، كما أجازوا ورود الشرع باألمر بكل ما ى عنـه،           املالزمة للشيء دائما  )٦٨(الذاتية
فإذا سئلوا عن هذا األصل هل : ( وبالنهي عن كل ما أمر به، فقال عبدالقاهر البغدادي       

ى عن ذلـك مل     لو  : كان جائزا أن ينهى عن الصلوات والزكوات والصيام ؟ قالوا           
يكن يه أعجب من ي احلائض والنفساء عن الصالة، وى العباد عـن الـصيام يف                
عيدي الفطر والنحر ويف الليل، ومل يكن النهي عن احلج إىل الكعبة أعجب من النهي               

وإذا قيل هلم هل كان جائزا أمره مبا        .  وحنو ذلك  )٦٩(عن احلج إىل البيت الذي مبولتان     
  .)٧٠()قد كان شرب اخلمر مباحا يف أول اإلسالم مث حرمه: ائر؟ قالوا ى عنه من الكب

فاحلسن والقبح عندهم أمران عرضيان قابالن للتغيري واإلنقالب ، فالقتل مثال           
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  .حسن يف حال كونه قصاصا قبيح يف حال كونه اعتداء
وعلى هذا فال تكليف وال مؤاخذه قبل ورود الشرع ، إذ  ال حسن وال قبح                

  . يدركا ميكن أن
لو استدل العاقل قبل ورود الشرع على توحيد اهللا وصفاته وعـرف            : وقالوا  

ذلك فأمن به مل يكن بذلك مستحقا للثواب ، ولو أنعم اهللا عليه سبحانه يف هذه احلالة                
بالثواب لكان ذلك فضال سبحانه، ومن اعتقد قبل البعثة الكفر مل يكـن مـستحقا               

ار كان ابتداء إليالم كإيالم األطفال والبهائم ، وهللا أن          للعذاب، فإن عذب اهللا هذا بالن     
  .)٧١(يفعل ذلك من غري استحقاق، وهو منه عدل

 وذهب املعتزلة إىل إثبات احلسن والقبح الذاتيني يف األشـياء، وأمـا             -ب  
يدركان بالعقل قبل جميء الشرع، وذلك حبسب إدراك ما فيها من املصاحل واملفاسـد،       

 العقالء مكلفون قبل جميء الرسول بناء على هذا اإلدراك العقلـي ،             كما ذهبوا إىل أن   
وعليه فإن العباد مؤاخذون يف اآلخرة على شركهم ومعاصيهم حـىت قبـل بلـوغ               

  .)٧٢(الرسالة
وذهب أكثر املاتريدية إىل مثل مذهب املعتزلة فيما يتعلق باإلميـان والكفـر              

 : فقال صاحب فواتح الرمحوت   والشكران والكفران وحنو ذلك، وأما ما سوى ذلك         
واملؤاخذة بترك ما سوى اإلميان وأمثاله من الشكر مل يعلم حاهلا برواية صرحية بـأم   (

:  وقال صاحب كشف األسرار    )٧٣()هل يعذرون بعدم درك العقل إياها للدالئل أم ال        
ملا كان للعقل حظ يف معرفة حسن بعـض املـشروعات            - أي املاتريدية    -وعندنا  (

ن وأصل العبادات والعدل واإلحسان، كان األمر دليال ومعرفا ملا ثبت حـسنه             كاإلميا
  . )٧٤()يف العقل وموجبا ملا مل يعرف به

على أن مثة فرقا بني مذهب املاتريدية ومذهب املعتزلة يف مـسألة التحـسني              
 كما هو عند غريهم     - أن احلاكم عند املاتريدية      )٧٥(والتقبيح، وقد صرح بعض العلماء    
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: يوسف. ٥٧:  األنعام   {"إن احلكم إال هللا     "  هو اهللا سبحانه لقوله      -ل السنة   من أه 
 تعقبوا ذلك   )٧٦(غري أن آخرين من أهل العلم     . بينما هو عند املعتزلة العقل    .}٦٧ ،   ٤٠

قال  بأن املعتزلة إمنا ذهبوا إىل أن العقل معرف وكاشف قبل ورود الشرع وبعده؛ حىت             
 بأن العقل هو احلاكم مما ال جيترئ عليه أحد ممـن  والقول( :صاحب فواتح الرمحوت

  .)٧٧()اإلسالم يدعي
  :ولعل منشأ االشتباه هنا يرجع  إىل أن لفظ احلاكم قد يطلق على معنيني

  .مصدر األحكام ومنشؤها ومثبتها: األول
  .مدركها وكاشفها واملعرف هلا: الثاين

  .)٧٨(ولواملعىن الثاين هو مكان الرتاع بني أهل القبلة دون األ
وأورد بعض أهل العلم فرقا بني مذهب املعتزلة من جهة ومذهب املاتريديـة             
وغريهم ممن يقول باحلكم العقلي من أهل السنة من جهة أخرى مؤداه أن العفو عـن                
أهل الفترة وارد عند املاتريدية ومن معهم ألن العقوبة ال جتب قبل الشرع كما ال جتب                

 لقوهلم بوجوب العـدل علـى اهللا وأن اهللا ال خيلـف             بعده، وعند املعتزلة غري وارد    
  .)٧٩(وعيده

لكن املعتزلة جييبون عن هذا بأم إمنا مينعون العفو بعد بعثة الرسـول ألن اهللا               
  أوعد على الفعل فصار 

وأما قبل البعثـة فلـم      . العذاب واجبا بوعيد اهللا ومستحقا بارتكاب القبيح      
  . )٨٠(ال يستلزم خلفا يف اخلربحيصل وعيد بعد، فال يقبح العفو ألنه 

غري أن من العلماء من صرح ذا الفرق من وجه آخر وهو أن حكم العقـل                
باحلسن والقبح عند املعتزلة شامل هللا وللعباد لقوهلم بوجوب األصلح للعباد علـى اهللا              

 أما عند املاتريدية ومن وافقهم من أهل السنة على          ،تعاىل وذا حيرمون على اهللا تركه     
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  . )٨١(قول باحلكم العقلي فإن اهللا ال حيكم عليه بشيء وال جيب عليه شيءال
بيد أن القائلني بالوصف الذايت ال يزعمون أن العقل قـادر علـى إدراكـه               
واالطالع على تفاصيله دائما، بل قالوا إن العقل حيكم بذلك إمجاال وما يطلع علـى               

، )٨٢(ظر، ومنه ما حيتاج إىل النظر     تفاصيله منه ما هو ضروري ال حيتاج  إدراكه إىل الن          
ومنه ما ال سبيل للعقل إىل إدراكه؛ فال يعرف إال بالشرع، لكن جميء الـشرع بـه                 

  . )٨٣(كاشف عن قبح أو حسن ذايت فيه
 إىل إثبـات  - )٨٤( أوردنا ذكرهم سـابقا - وذهب مجع من أهل العلم  -ج  

 من ذلك مـا يـدرك       الوصف الذايت لألشياء باحلسن أو القبح قبل جميء الشرع، وإن         
 ،بالعقل قبل بلوغ الرسالة، فالعقل يدرك حسن اإلميان والطاعة وصالحيتهما لألمـر           

كما يدرك قبح وبطالن الكفر واملعصية وصالحيتهما للنهي، غري أن هـذا اإلدراك ال              
يستلزم حكما من اهللا سبحانه وتعاىل يف حق العبد بالوجوب أو احلرمة وحنومها حـىت               

فالعقاب على القبيح مشروط مبجيء الرسول أو بلـوغ         . يه يف اآلخرة  يؤاخذ العبد عل  
  .)٨٥(الرسالة

وقد ذهب بعض املاتريدية القائلني ذا كأئمة خبارى والكمال ابـن اهلمـام             
وغريهم بناء على ذلك إىل أن أهل الفترة  ناجون يف اآلخرة لعدم اإلرسال إليـهم يف                

شاعـرة يف القـول بنجاة أهل الفترة يف       لكـن هؤالء وإن وافقـوا األ    . )٨٦(الدنيـا
  .)٨٧(اآلخرة فإم خمالفون هلم يف القول جبواز تعذيب الطائع

 إىل  - وقد ذكرنا كثريا منهم سـابقا        -وذهب اكثر القائلني باملذهب الثالث      
امتحان أهل الفترة يف اآلخرة باإلرسال إليهم، وتكليفهم باقتحام نار تؤجج هلم فمـن              

 .ومن عصى دخل النارأطاع دخل اجلنة 
   عرض ومناقشة:األدلة اليت احتج ا أصحاب املذاهب املذكورة      

  استدل أصحاب كل مذهب على ما ذهبوا إليه يف شأن التحسني والتقبـيح             



ñŠŁa¿ñÐÛaÝçc–ß…M…NòÇ‰aŠÔÛaÝîºSQQ 

  .وحكم أهل الفترة بأدلة من القرآن والسنة ومن املعقول
  : أدلة أصحاب املذهب األول:  أوال 
  :رمي أدلتهم من القرآن الك-أ 
 }١٥:اإلسـراء {"وما كنا معذبني حىت نبعث رسوال       " قال سبحانه    -١

وظاهر اآلية واضح يف نفي التعذيب قبل بعثة الرسل، ولو كان الوجـوب حاصـال               
 لكان من الزم ذلك تعذيب كل من        - كما ذهب إليه أصحاب الرأي الثاين        -بالعقل  

 واآلية صرحية يف إبطال هذا      ترك الواجب من عبادة اهللا وتوحيده وحنو ذلك قبل البعثة،         
  .الالزم فملزومه من الوجوب العقلي باطل

أي وال مثيبني فاستغىن عن ذكر الثواب بـذكر         : (وقال بعضهم يف معىن اآلية    
  .)٨٨()ذي هو أظهر يف حتقق معىن التكليفال من العذاب ابلهمق

 اآليـة   ال يتم لكم االستدالل ذه    : رد املخالفون على االستدالل باآلية فقالوا     
على التحسني والتقبيح الشرعيني وما يتبع ذلك من جناة أهل الفترة يف اآلخرة، وذلك              

  :ألمور
ألن املراد بالعذاب املنفي يف اآلية عذاب االستئصال يف الدنيا بداللـة             :أوال 

وإذا أردنا أن لك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق          " السياق، فإن اآلية اليت تليها      
.  فليس املقصود نفي العذاب األخروي     }١٦:اإلسراء{" القول فدمرناها تدمريا     عليها

ونفي احلكم العقلي إمنا هو من الزم نفي العذاب األخروي، وليس مـن الزم نفـي                
ومادام األخروي غري مراد فال حجة يف اآلية للقول باحلكم الشرعي           . العذاب الدنيوي 

  .وما يتبعه من جناة أهل الفترة يف اآلخرة
 ولكننا نقول إن املـراد      ،سلمنا أن املراد يف اآلية نفي العذاب األخروي       : ثانيا

 وذلك مجعا بني هذه اآلية      ،نفي العذاب األخروي على األمور اليت ال تعلم إال بالشرع         
  .)٨٩(وأدلة وقوع التعذيب قبل البعثة
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ن  لكنا نقـول إ    ،سلمنا إرادة نفي العذاب عما يعلم بالعقل وعن غريه        : ثالثا
وهذا وإن كان   . التجاوز إمنا وقع باملغفرة، ألنه ال يلزم من استحقاق التعذيب وقوعه          

 حيث جيوزون   - وعلى أصول أهل السنة بصورة عامة        -واردا على أصول املاتريدية     
، فقد ألزم كثري من أهل العلم املعتزلة بضده، حيث ال يصح العفو             -العفو عن الذنب    

 تبعا لقوهلم بوجـوب الوعـد       ،تلزما للخلف يف اخلرب   عن الذنب عندهم باعتباره مس    
إننا مننع العفو بعد البعثة     : والوعيد على اهللا سبحانه، ولكنهم يردون على ذلك بقوهلم        

ألن اهللا قد أوعد على الفعل فصار واجبا خبربه ومستحقا بارتكاب القبيح، وأما قبـل               
 وإمنا غايته تـرك     ،لفا يف اخلرب  البعثة فلم حيصل وعيد فال يقبح العفو ألنه ال يستلزم خ          

  .)٩٠(حق واجب
إننا نقول إن املراد بالرسول يف اآلية هو العقـل، فـال يـتم حينـها                : رابعا

   .)٩١(االستدالل باآلية على التحسني والتقبيح الشرعيني، وما يتبعه من جناة أهل الفترة
غري أن كل هذه الشبه املوجهة لالحتجاج باآلية ال تنـهض علـى إبطـال               

فحمل اآلية على نفي العذاب الـدنيوي دون األخـــروي خــالف            . يتهاحج
ظاهرهـا، وال داللة يف السيـاق علـى ختصيـص العـذاب املنفي بالدنيوي دون           

 -أمل تأم الرسـل؟     :  بل اآليات اليت فيها توبيخ اخلزنة ألهل النار بسؤاهلم         ،األخروي
واضحة الداللة على أن  -ملذهب كماسيأيت يف الدليل اخلامس من أدلة أصحاب هذا ا

ولو سلم أن املراد باآلية نفي العذاب الدنيوي قبـل البعثـة            . املراد العذاب األخروي  
  . )٩٢(فداللته على نفي ما هو أعظم منه من عذاب اآلخرة من باب أوىل

وكذلك ختصيص اآلية باألعمال اليت ال تعلم إال بالشرع دون غريها خالف            
جيب املصري إليه مجعا بني اآلية وبني أدلة وقوع التعـذيب غـري             ظاهرها، والقول بأنه    

م، ألن هذا الوجه للجمع غري متعني، إذ ميكن اجلمع بني النـوعني مـن األدلـة                 مسلّ
  !! فمن أين تعيني هذا دون ذاك؟،حسبما صار إليه أصحاب القول الثالث
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التجاوز وقع باحتمال أن استحقاق العذاب قائم لكن " ثالثا  " وأما االستدالل   
عنه بالعفو فريده أنه لو أريد جمرد نفي وقوع التعذيب وليس نفي جوازه ملا جاء لفـظ      

ومـا كنـا ظـاملني      : " فهـو مثـل   ." …وما كنا معذبني  " اآلية على هذا النحو     
 .)٩٣( وليس نفي الوقوع فحسبز،مما يدل على نفي اجلوا}٢٠٩:الشعراء{"

الفترة غري معذبني يف اآلخرة لعفو على أنه على فرض صحته فهو يعين أن أهل 
  .اهللا عنهم، وهو خالف قول أصحاب املذهب الثاين

يف اآلية على العقل فهو خالف ظاهر اآلية وتأويل         " رسوال  " وأما محل كلمة    
  .ال دليل عليه وال موجب له

. وذا فال ختفى قوة االحتجاج ذا الدليل وافت الشبه الواردة على حجيته           
 ال دليل   - كما قال بعضهم     -بنجاة أهل الفترة مطلقا أو احلكم هلم باجلنة         لكن القول   

 أي  -يف اآلية عليه، إذ غاية ما تدل عليه اآلية أنه ال تعذيب إال بعد اإلرسال، وهـو                  
 املـارة   - أعم من أن يقع يف الدنيا أو يف اآلخرة ال سيما مع صحة األدلة                -اإلرسال  

  .ة باإلرسال إليهم على امتحام يف اآلخر-قريبا 
رسال مبشرين ومنذرين لئال يكون للناس على اهللا        : " قال سبحانه وتعاىل   -٢

دلت اآلية على أن حجة الناس وعذرهم يف تـرك          . }١٦٥النساء{"حجة بعد الرسل    
احلق واتباع الباطل، إمنا تنقطع وتبطل مبجيء الرسل وتبليغهم، ولو كان العقل حجـة              

 من الكفر واملعاصي ملا كان هلم من حجة تنقطع مبجيء           يف إبطال ما كان الناس عليه     
 فاألول فاسد أيضا، فال وصف ذايت       ،الرسل، والثاين فاسد ملخالفته ملا دلت عليه اآلية       

 .ملا كانوا عليه حىت يؤاخذ بإدراكه عقال
 نفي احلجة من كل وجـه        باآلية املذكورة   الدليل بأن املراد    هذا وأجيب عن 

والعقل دليل أمجايل، أمـا     . ياق النفي فيشمل كل أفراد احلجج      س منكما هو املتبادر    
التفصيل فهو للرسل، فهو نفي لقيام حجـة للنـاس يف األمـور الـيت ال تعلـم إال                   



xLbèia…eëòîiŠÈÛaòÌÜÛaëòÈíŠ’ÛaâìÜÈÛôŠÔÛaâcòÈßbuòÜ©QXÊLSXæbšß‰LQTRWç SQT 

  . )٩٤(بالشرع
غري أن عموم النص يشعر بنفي احلجج كلها اإلمجالية والتفصيلية، ما يعلـم             

  .بالشرع وحده وغريه
آن ألنـذرنكم بـه ومـن بلـغ         وأوحي إىل هذا القر   : " قال تعاىل  -٣

  .}١٩:األنعام{"
دلت اآلية على أن اإلنذار يلزم من جاءه صلى اهللا عليه وسلم أو مـن بلغـه                 

مل يبلغه، وإذا كان من مل يبلغه القـرآن          ال من                                 القرآن،  
  !!؟)٩٥(مؤاخذا فأي فرق بينه وبني من بلغه

 قبل البعثة فأهل الفترة غري مؤاخذين حبسن أو         فدلت اآلية على أنه ال تكليف     
  .نيقبح عقلي

بأن اآلية تدل على نفي لزوم  اإلنذار بالقرآن           الدليل ن هذا ع وميكن أن جياب  
  .ملن مل يبلغه ، وليس فيها نفي قيام احلجة بالعقل على من مل يبلغه القرآن

مـن  واحتجوا باآليات املصرحة بأن هؤالء الكفار لو عذم سبحانه          -٤
: " قوله سـبحانه   :ومن هذه اآليات  . غري بعثة الرسل إليهم لقالوا لوجاءنا رسل ألمنا       

ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لوال أرسلت إلينا رسوال فنتبع آياتك من               
ولوال أن تصيبهم مصيبة مبا قدمت      : " وقولـه. }١٣٤:طه{"قبل أن نـذل وخنزى     
 أرسلت إلينا رسوال فنتبع آياتـك ونكـون مـن املـؤمنني             أيديهم فيقولوا ربنا لوال   

يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبني لكم على فترة من           : " وقوله. }٤٧:القصص{"
. }١٩:املائدة{"الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشري وال نذير فقد جاءكم بشري ونذير            

أن تقولوا إمنا أنزل    . ونوهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترمح       : " وقوله
أو تقولوا لو أنا أنـزل      . الكتاب على طائفتني من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلني           

   علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينـة مـن ربكـم وهـدى ورمحـة                
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 .    }١٥٧ -١٥٥:األنعام{"
ـ              ال فدلت هذه اآليات وغريها على أن اهللا أراد أن يقطع حجة الكفار بإرس

الرسل إليهم، ولو كان العقل كافيا يف إقامة احلجة عليهم لكان الرد علـيهم أنـه ال                 
حاجة لكم يف بعثة الرسل إليكم ألن احلجة قائمة عليكم بالعقـل وهـي كافيـة يف                 

   .استحقاقهم للعذاب
 بأن املراد باآليات املذكورة أم  لو عذبوا يف الـدنيا لقـالوا              ورد املخالفون 

  .    )٩٦(ذلك
ولو أنا أهلكناهم بعذاب    " وهذا وإن كان واردا على االحتجاج باآلية األوىل         

من قبله لقالوا ربنا لوال أرسلت إلينا رسوال فنتبع آياتك من قبـل أن نـذل وخنـزى             
ولوال أن تصيبهم مصيبة مبا قدمت أيديهم فيقولوا ربنا         " ، واآلية الثانية    }١٣٤:طه{"

 غـري أن    ،}٤٧:القصص{"اتك ونكون من املؤمنني     لوال أرسلت إلينا رسوال فنتبع آي     
يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبني لكم على         : " اآليات األخرى  كقوله سبحانه    

فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا مـن بـشري وال نـذير فقـد جـاءكم بـشري                    
 أن  .وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترمحون        . " }١٩:املائدة{"ونذير

أو تقولوا  . تقولوا إمنا أنزل الكتاب على طائفتني من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلني            
لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورمحـة                

 يدل ظاهر هذه  اآليات على العموم فال دليل على ختصيصها            }١٥٧-١٥٥:األنعام{"
  . بعذاب الدنيا

جاب أيضا عن محل العذاب يف هذه اآليات على عذاب الدنيا            أن ي  كما ميكن 
مبا سبقت اإلشارة إليه من أنه لو سلم ذلك فداللة اآليات على رفع ما هو أكرب مـن                  

إن القرآن قد حكى يف مواطن عديـدة أن خزنـة            -٥ . عذاب الدنيا من باب أوىل    
!! لرسل بآيات اهللا وبيناته ؟    أمل يأتكم ا  : جهنم يسألون أهل النار سؤال تقريع وتوبيخ      
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وسيق الذين كفروا إىل جهنم زمرا حىت إذا جاءوها فتحت          :" ومن ذلك قوله سبحانه   
أمل يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينـذرونكم    : أبواا وقال هلم خزنتها   

وقال الذين يف النار خلزنة جهنم ادعـوا        "   .}٧١:الزمر{"لقاء يومكم هذا قالوا بلى      
بلـى  : بكم خيفف عنا يوما من العذاب قالوا أومل تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا              ر
  .}٤٩،٥٠:غافر{"

 وسيق الذين "  كالذي سبقه    -عام  " وقال الذين يف النار     : "  وقوله سبحانه 
كلما ألقي فيها فوج سأهلم خزنتها أمل يأتكم        " :وكذلك قوله .  جلميع أهلها  - " كفروا

  .    يعم مجيع أفواج امللقني يف النار .}٩-٨:امللك{"بلى : نذير قالوا
فوقع السؤال عن جميء الرسل والتوبيخ على عدم االستجابة هلم وليس علـى             

 وذلك   إلن هذا التوبيخ كان بتذكريهم بالرسل،      عدم الرتول على حكم العقل واتباعه،     
 عـدم    وليست علـى   ،دليل على أن املؤاخذة إمنا تكون على عدم االستجابة للرسل         

      .فأهل الفترة غري مؤاخذين. االستجابة حلكم العقل
 وهـي جمـيء     - بأنه توبيخ بأظهر احلجتني       كل ذلك   عن ب املخالفون وأجا

 املؤاخـذة   عدم وال على    - وهي العقل    - احلجة األخرى     نفي لى ع  وال يدل  -الرسل  
  .    )٩٧(ا

 وقال الذين يف النار :"غري أن صيغة االسم املوصول يف اآليات املشار إليها مثل
أومل تك تأتيكم رسـلكم     : قالوا. خلزنة جهنم ادعوا ربكم خيفف عنا يوما من العذاب        

كلما ألقي فيها فوج سأهلم خزنتها أمل       : " وقوله} ٥٠-٤٩:غافر{"بالبينات قالوا بلى  
 وحنوها مما سبق تدل هذه الصيغة على العمـوم،          }٩-٨:امللك{"يأتكم نذير قالوا بلى   

وبيخ بالتذكري مبجيء الرسل شامل لكل أهل النار، وكيف يتصور بعد ذلك أن             فهذا الت 
  !!    يكون يف أهل النار من مل يأته رسول ويوبخ بذلك؟

فهذه اآليات واضحة الداللة على أن كل أهل النار قد جاءم الرسـل، وال              
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  .   حدهميكن أن يكون فيهم من مل تصلهم الرساالت فيعذبوا على املؤاخذة بالعقل و
ولكن هذا الدليل وما سبقه على وجاهة داللتها على أنه ال تعذيب إال بعـد               

،  لألشياء قبل جميء الشرع حبكمها     اإلرسال ليس فيها ما يدل على نفي الوصف الذايت        
            . إذ نفيه غري الزم لنفي التعذيب قبل اإلرسال

 -ذهب األول    أي امل  -كما أن هذه اآليات حجة على أصحاب هذا املذهب          
فيما ذهبوا إليه من جواز تعذيب املؤمن الطائع الذي استغرق عمره يف الطاعة ومن ال               

  . ذنب له مما قال به كثري منهم
  . أدلتهم من السنة -ب

 أن النيب صلى اهللا   -رضي اهللا عنه   -احتجوا من السنة مبا رواه املغرية بن شعبة         
  .)٩٨("ك أرسل الرسلن اهللا ، ومن أجل ذلال أحد أحب إليه العذر م:"عليه وسلم قال 

فالعـذر  . وجه الداللة أن احلديث يشري إىل أن العذر إمنا ينقطع ببعثة الرسل             
فأهل الفتـرة   . قائم قبل جميئهم مما يدل على أن احلجة ببلوغ الشرع، ال مبخالفة العقل            

  .ما دام الشرع مل يصلهم  ناجون
ديث الذي احتجوا بـه أن اإلنـسان        ميكن اإلجابة عنه بأن غاية ما يف احل       و

 ال ينايف سقوط هذا العذر حينمـا        - أي احلديث    -معذور قبل أن يأتيه الرسول لكنه     
يرسل له يف اآلخرة فيمتنع عن اإلجابة؛ وال داللة يف احلديث على نفي احلكم العقلي،               

  .ألن عدم املؤاخذة يف اآلخرة بناء عليه هو أمر آخر غري نفيه
  .عقول احتجاجهم بامل-ج

  : احتج أصحاب هذا املذهب بأدلة من املعقول منها
أن احلسن والقبح لو كانا ذاتيني ملا اختلفـا بـاختالف األحـوال              -١

داما خيتلفان حـسب األحـوال      ماواألوقات، ألن ما ثبت للذات فهو باق ببقائها، و        
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ا واألزمان فليس مها ذاتيني، فالكذب مثال قد يكون حسنا ، بل قد يكون واجبـا، إذ               
القتل ظلما مياثل القتل حدا ، فلو كان احلسن والقـبح           : وقالوا. تضمن عصمة دم نيب   

من األوصاف الذاتية لزم أن يكونا حسنني أو قبيحني ، وملا حكمنا حبـسن أحـدمها                
  .)٩٩(وقبح اآلخر تبني أن احلسن والقبح ليس من األوصاف الذاتية

 لو صدرعن صـيب مـا       ومما يدل على ذلك أن الذي يصدر عن العاقل        : قالوا
                         . )١٠٠(اتصف بكونه قبيحا

إن هذا غري وارد إال على قدماء املعتزلـة    : ن ذلك بقوهلم  وأجاب املخالفون ع  
إنه لصفة  : إن احلسن أو القبح يكون لذات الفعل ، أما املتأخرون منهم فقالوا           : القائلني

عتزلة ليس مها لصفة حقيقية بل العتبارات       حقيقية توجبه يف الفعل، وقال اجلبائي من امل       
إما يكونـان لـذات الفعـل أو لـصفته أو لوجـوه             :ووجوه، وقالت املاتريدية    

  .   )١٠١(واعتبارات
إن اعتبار الفعل حسنا أو قبيحا لذاته أو لصفته ال يعين كون الفعـل              : وقالوا

 وإمنـا يعـين     - كافتقاره إىل حمل يقوم به مثال        -حبقيقة ال ينفك عنها حبال فحسب       
املسببات على أسـباا، وكترتـب       كترتب ترتب منافع احلسن أو مضار القبح عليه        

كاملرض أو لفوات شرط،      منافع األدوية واألغذية عليها، فإا قد تتخلف لقيام مانع          
  .  )١٠٢(وكل ذلك ال مينع كون الفعل حسنا أو قبيحا

لي الشيء وطبعه استلزمه    إن مقتضى الذات قد يراد به ما لو خ        : وقالوا أيضا 
كاستلزام املاء للربودة، وقد يراد به ما تستلزمه الذات استلزاما واجبا كاستلزام األربعة             

  .)١٠٣(للزوجية، واألول من املعنيني قد يتخلف لعارض كاملاء إذا لقي النار سخن
لو كان احلسن والقبح ذاتيني ما ساغ النسخ، ألنه يعين أن األمـر             : قالوا -٢
     ن احلسن إىل استحال م
 ولو كان احلسن والقبح ذاتيني ما تغريا، ألن مـا ثبـت             ،القبح أو العكس    
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، وال تكليف بالتايل قبل جميء الشرع،       )١٠٤(للذات فهو باق ببقائها، فهما ليس ذاتيني      
  .إذ ال حسن وال قبح يدرك بالعقل

متكنه  وقبل   ،لو كان الفعل حسنا لذاته المتنع النسخ قبل فعل املكلف         :وقالوا
من الفعل، ألن حسن الفعل يعين ترتب املصلحة عليه فمادام الفعل مل يقع، فاملـصلحة          

  .)١٠٥(اليت ينشؤها مل تقع بعد
قول أصـحاب املـذهب     الدليل السابق أجابوا أيضا عن      ومبثل ما أجابوا عن     

  .)١٠٦(لو كانا ذاتيني ما ساغ النسخ:  يف هذا الدليلاألول
ـلف وقبل متكنــه من الفـعل فالتـزم      وأما عن النسخ قبـل فعـل املك     

وأجـاب عنـه غريهـم من مثبيت احلسن والقبح العقليني        . )١٠٧(املعتــزلة نفيـه 
بأن املصلحة كما تكون يف الفعل ميكن أن تكون يف جمرد العزم وتوطني النفس عليـه،   

تنـع  ال يف إيقاعه، فإذا أُمر املكلف فعزم على الفعل حصلت املصلحة املرادة، فـال مي              
 ،حينها النسخ، كأمر اخلليل بذبح ابنه إمساعيل عليهما السالم، فلما عزما على التنفيذ            

  .)١٠٨(وتوطنت نفوسهما عليه حصلت املصلحة فنسخ الذبح
لو كان احلسن والقبح عقليني مل يكن الباري خمتارا يف احلكم، إذ            : قالوا -٣

م على خالفهمـا، ألن     ال بد له من احلكم مبقتضامها، حيث يقبح منه سبحانه أن حيك           
احلكم باملرجوح غري مقبول، فإثبات االختيار له سبحانه يعين بطالن القول باحلـسن             

  .)١٠٩(والقبح العقليني
  .وإذا ثبت بطالن احلسن والقبح العقليني بطل التكليف قبل جميء الرسول

، فإنه لو صح لوجب أن تكـون أفعالـه          ه  مبنع   ذا  عن االحتجاج  يبوأج
ستلزمة للترجيح بال مرجح حىت ال يلزم عدم االختيار، ولوجب أيضا           سبحانه كلها م  

أن ال يكون يف الوجود فاعل خمتار إال من رجح أحد املتساويني على اآلخـر بغـري                 
  . مرجح، وكل ذلك باطل
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ه سبحانه مبا فيه مصلحة وحكمة إمنا كان باختيـاره          تإن تعلق حكم  : وقالوا
  .)١١٠(علق احلكم باحلسن والقبح وليس العكسفاالختيار هو الذي اقتضى ت. وأرادته

إن وقوع هذه القبائح أمر غري اختياري بالنسبة للعبد، وما كان كذلك             -٤
أو على   فال يوصف باحلسن وال القبح، ألن وقوعها إما أن يكون على سبيل االتفاق،            

  .وعلى التقديرين فالقبح العقلي باطل. سبيل االضطرار
 يكون متمكنا من الفعل والترك أو ال، إن كـان           أن فاعل القبيح إما أن    : بيانه

 ه على ترك   القبيح عل ف وإن كان األول فإما أن يتوقف رجحان      الثاين ثبت االضطرار،    
 ،- أي غري مترتب على وجود املرجح        - على مرجح أو ال، إن مل يتوقف كان اتفاقيا        

و ال منه وال    وإن توقف على مرجح فهذا املرجح إما أن يكون من العبد أو من غريه أ              
 وهو حمـال،  ،من غريه، إن كان من العبد عاد الكالم فيه كالذي سبقه فيلزم التسلسل          

فإما أن جيب حصول األثر مع هذا املرجح أو ال جيب، إن كـان              ،  وإن كان من غريه   
وإن كان الثاين فإما أن يتوقف تـرجيح        . ، فلم يكن العبد خمتارا    األول ثبت االضطرار  

نب العدم على مرجح آخر أو ال، إن كان الثاين كان اتفاقيـا،         جانب الوجود على جا   
وإن كـان   . ألن معناه إنه يقع األثر مع وجود هذا املرجح تارة وال يقع تارة أخـرى              

وأما إن قلنا   . وهذا خلف . األول فيلزم أن يكون املرجح األول غري تام وقد فرض تاما          
 فهذا يعين أنه واقع ال ملؤثر فهو        بتوقيفه على مرجح آخر ال هو من العبد وال من غريه          

   .)١١١(اتفاقي
التسوية :  مجلة من اللوازم الباطلة، منها      هذا االستدالل  وأورد املخالفون على  

. بني احلركة الضرورية واحلركة االختيارية، مما هو معلوم البطالن بـاحلس والـشرع            
 - كما قالوا -ان ومنها بطالن التحسني والتقبيح الشرعيني أيضا، ألن فعل العبد إذا ك        

. قالوا فإن الشارع ال يحسن وال يقبح ما كان كـذلك           ضروريا أو اتفاقيا إىل آخر ما     
أن يكون الرب سبحانه غري خمتار ألن هذا الترديد جار يف أفعاله، فلو صح لزم               : ومنها
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كما أنـه ال    . )١١٢(نفي االختيار عنه سبحانه، والالزم باطل باالتفاق؛ فامللزوم كذلك        
  .)١١٣(التسلسل على تقدير كون املرجح من العبديلزم 

إن العقل ال خيلـو مـن أن        : وقالوا يف إبطال وجوب شكر املنعم عقال       -٣
يوجب ذلك لفائدة أو لغري فائدة، والثاين حمال ألنه عبث وسفه، وإن كان لفائدة فال               

لثاين حمال  خيلو من أن ترجع هذه الفائدة إىل العبد، أو ترجع إىل اهللا سبحانه وتعاىل، ا              
لترته اهللا سبحانه عن األغراض، وإن كان األول فإما أن تكون هذه الفائدة يف الـدنيا                
وإما أن تكون يف اآلخرة، وال فائدة يف الدنيا ألنه يتعب بـالنظر والفكـر واملعرفـة                 
والشكر، وحيرم من اللذات والشهوات، وال فائدة يف اآلخرة ألن الثواب تفضل من اهللا          

  .)١١٤(ووعدهيعرف خبربه 

مبنعه، وأن الفائدة ميكن أن تكـون للعبـد يف           عن ذلك    وأجاب املخالفون  
الدنيا، وما قاله احملتجون من أنه ال فائدة له يف الدنيا، ألنه يتعب بالنظر والفكر واملعرفة              
والشكر وحيرم من اللذات غري مسلَم، فإن املشقة والتعب واحلرمان من بعض اللذات             

 كما  -فإن العطايا   ،   بل قد تصري املشقة مشتملة على فوائد ال حتصى         ال تنايف الفائدة،  
والذين جاهدوا فينا لنهديهم سـبلنا      :"وكما قال سبحانه  .)١١٥( على منت الباليا   -قالوا  

  .}٦٩:العنكبوت{"

وذا يظهر من مناقشة أدلة أصحاب املذهب األول سالمة ما ذهبوا إليه مـن   
ري أن أدلتهم ال تنهض على ما ذهبوا إليه من نفـي             غ ،أنه ال تعذيب قبل بلوغ الرسالة     

ـي احلسـن والقبح قبـل جمـيء الشرع باألمر أو النهي، وال علـى قـوهلم              وصفَ
، وال على القطع هلم باجلنة حسبما صـرح بـه           جبواز تعذيب الطائع ومن ال ذنب له      

  .  بعضهم
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  :أدلة أصحاب املذهب الثاين: ثانيا 
رة معذبون يف اآلخرة لقيام احلجة العقلية علـيهم         احتج القائلون بأن أهل الفت    

  .بالقرآن والسنة واملعقول أيضا
  : أحتجاجهم بالقرآن الكرمي-أ
إنا أرسلنا نوحا إىل قومه أن أنذر قومك من         : " احتجوا بقول اهللا سبحانه    -١

  .}١:نوح{"قبل أن يأتيهم عذاب أليم
 قبل أن يأتيهم النذير ألا      على أن حجة اإلميان تلزم اخللق     (دلت اآلية   : فقالوا

لو كانت ال تلزمهم لكانوا يف أمن من نزول العذاب م قبل أن يأتيهم النـذير فـال                  
يخ        م قبل أن ينذروا، فلما خ وفون برتول العذابفوا برتول العذاب قبل أن يـأتيهم       و

إلـيهم  دل على أن احلجة الزمة عليهم وأن اهللا يعذم لتركهم التوحيد وإن مل يرسل               
  .)١١٦()الرسل

دلت على تكليف نوح عليـه      أا  باآلية ب  هذا االحتجاج    ميكن أن جياب عن   و
السالم بإنذار قومه قبل نزول العذاب م، وليس فيها داللة على إمكان تعذيبهم قبـل              

 ارتكبـوا   - عليه الـسالم     -الرسالة، وغاية ما ميكن أن يفهم من اآلية أن قوم نوح            
م عند بعض املخالفني غري أا ال تدل على التعذيب قبـل   مسلّمسببات العذاب، وهذا    

  . على أنه  مشروط باإلنذار- كما سبق -اإلنذار حيث دلت النصوص 
استدلوا باآليات الكثرية اليت يدل ظاهرها على أن كل من مـات علـى              -٢

فالظاهر مشول احلكـم    . الكفر دخل النار، من غري أن متيز بني من جاءه رسول وغريه           
  :، ومن هذه اآليات)١١٧(جميعلل

إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة اهللا واملالئكة والنـاس             " 
-١٦١:البقـرة {"خالدين فيها ال خيفف عنهم العذاب وال هم ينظـرون           . أمجعني  
إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء األرض ذهبـا              ." }١٦٢
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  .}٩١:ال عمران  {" م عذاب أليم وما هلم من ناصرينولو افتدى به أولئك هل
إنه من يشرك باهللا فقد حرم اهللا عليه اجلنة ومأواه النار وما للظـاملني مـن                " 

   .}٧٢:املائدة{"أنصار
  .وغريها من اآليات الكثرية الدالة على هذا املعىن

 على من جاءم الرسـل      املذكورةمحل اآليات    ذلك بأنه يتعني     وأجيب عن  
فكذبوا، وذلك مجعا بينها وبني اآليات الدالة على عدم التعذيب إال بعد الرسالة، ألن              

وهو جواب  . )١١٨(إعمال مجيع النصوص أوىل من إعمال بعضها وإمهال بعضها اآلخر         
  . سديد

كما احتجوا باآليات القرآنية احلاثة على التفكر والنظر وتدبر آيـات اهللا          -٣
كم واملصاحل   وما تضمنته من النظام واجلمال ومن احلِ       ،يف الكون ويف األنفس واآلفاق    

والغايات املطلوبة والعواقب احلميدة مما يدل على اإلميان ويقود إليه ، إذ لوال ذلك ما               
  : وهذه اآليات كثرية منها قول اهللا سبحانه)١١٩(كان للتفكر معىن

  .}٢١٩،٢٦٦: البقرة{"كذلك يبني اهللا لكم اآليات لعلكم تتفكرون " 
  .}٢٤:يونس{" كذلك نفصل اآليات لقوم يتفكرون "
     .}١٣:،اجلاثية٤٢:الزمر{"إن يف ذلك آليات لقوم يتفكرون " 
سنريهم آياتنا يف اآلفاق ويف أنفـسهم حـىت يتـبني هلـم أنـه احلـق                  "  

  .}٥٣:فصلت{"
وإىل . وإىل السماء كيـف رفعـت       . أفال ينظرون إىل اإلبل كيف خلقت       " 

  .}٢٠-١٧:الغاشية{"إىل األرض  كيف سطحت و. اجلبال كيف نصبت
  وغريها من اآليات الداعيـة     اآليات من هذه    وميكن أن جياب عما احتجوا به     

إىل النظر والتفكري وإعمال العقل بأا تدل على أن لألشياء وصفا ذاتيا يعلم بالعقـل،               
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 تأت  ولكنها ال تدل على أن التعذيب يكون بناء على إدراك العقل هلذا الوصف ما مل              
  .الرسل

لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا : وقالوا :"   بقول اهللا سبحانه)١٢٠(واستدلوا -٤
  .}١٠:امللك{"يف أصحاب السعري

ووجه االستدالل اعتراف أهل النار أم لو اتبعوا أحكام العقل ما ارتكبـوا             
إذن فلألشياء ولألفعال صفات ذاتية تعرف بالعقول كـان         . موجب النار وهو الكفر   

  .ى الكفار أن ينتفعوا بداللة ذلك على اإلميان وحنوهعل
   م استحقوا عذاب الـسعري          هجاب عن وميكن أيضا أن يبأن اآلية دلت على أ 

مبخالفة العقل والوحي معا، وال يلزم منه أن خمالفة حكم العقل قبل جميء الوحي تدِخل 
لو كنا نـسمع أو     " صاحبها يف السعري، ويؤيد ذلك أن السياق يدل على أن القائلني            

هم ممن جاءم الرسل كما يوضحه ما       }١٠:امللك{"نعقل ما كنا يف أصحاب السعري       
كلما ألقي فيها فوج سأهلم خزنتها أمل يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا             " جاء قبل اآلية    

  .}٩-٨:امللك{"نذير فكذبنا وقلنا ما نزل اهللا من شيء إن أنتم إال يف ضالل كبري 
وإذ أخذ ربك من بين آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم          : " اىل قال تع  -٥

على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عـن هـذا                 
" أو تقولوا إمنا أشرك آباؤنا وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا مبا فعل املبطلـون             . غافلني

  . }١٧٢ -١٧١:األعراف{
هللا امليثاق على الناس مجيعا منذ أن خلـق اهللا آدم           واآليتان تدالن على أخذ ا    

واستخرج من ظهره ذريته مث استخرج منهم ذراريهم، وعلى حتـذير الكفـار مـن               
االعتذار بعد هذا امليثاق يوم القيامة بعدم جميء الرسل أو اغترارهم مبـا كـان عليـه              

  .آباؤهم من الكفر، فهم معذبون بناء على ذلك امليثاق
ألهل التفسري أحدمها أن املراد باإلشهاد  )١٢١(ني اآليتني قوالن ويف تفسري هات
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على أنفسهم نصب األدلة القاطعة الدالة على وحدانيته سبحانه، فال عـذر هلـم يف               
إمنا هو بلسان احلال،    " بلى"، وإن قوهلم    )١٢٢(اإلعراض عن ذلك أويف تقليد املشركني     

يعمروا مساجد اهللا شاهدين على     ما كان للمشركني أن     " وأنه نظري قول اهللا سبحانه      
" وإنه على ذلك لشهيد   . إن اإلنسان لربه لكنود   "وقوله  } ١٧:التوبة{"أنفسهم بالكفر 

  . }٧:العاديات{

واحتج أصحاب هذا القول بأنه لو كان اإلشهاد عليهم بقوهلم وهم يف سورة             
  . الذر ملا كان حجة عليهم ألم ال يذكرونه

ذرية آدم من ظهـره واسـتخرج مـن الذريـة           والوجه الثاين أن اهللا أخرج      
ذراريهم، وأشهدهم وهم يف صورة الذر على أنفسهم بلسان املقال، مث أرسل الرسـل             

 حيـصل بـه     - أي امليثاق  -وإخبار الرسل به    .  مذكرين ذا امليثاق   -عليهم السالم -
  .اليقني فيكون حجة عليهم

يقال لرجل من أهل    "ا  والوجه الثاين هو الصحيح، ملا جاء يف األحاديث، ومنه        
أرايت لو كان لك ما على األرض من شيء أكنت مفتديا به يـوم              : النار يوم القيامة  
قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخـذت عليـك يف            : فيقول. نعم: القيامة؟ فيقول 

  .)١٢٣("ظهرآدم أال تشرك يب شيئا، فأبيت إال أن تشرك يب

 -توقفة على إخبار الرسـل        وذا يظهر أن حجية هذا امليثاق على الناس م        
 وتذكريهم به، وأما قبل ذلك فإن اآليات الكثرية دلـت علـى أن ال               -عليهم السالم 

فال حجة يف اآليتني للقائلني بتعذيب أهل الفتـرة قبـل   . تعذيب إال  بعد جميء الرسل 
 وال مستند هلم يف قوهلم إنه لو كان اإلشهاد بالقول مل تقم به حجة )١٢٤( .جميء الرسل

ى الناس ألم ال يذكرونه، ألن ذلك ال يبطل مذهب املخالفني، حيـث يلتزمونـه               عل
  . جبعلهم احلجة يف امليثاق بعد علم الناس به عن طريق الرسل
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  : احتجاجهم بالسنة-ب 
احتج أصحاب هذا املذهب باألحاديث املصرحة بدخول مجاعة مـن أهـل            

جوا ا يف هذا اال أو مما هو يف         وهذه جمموعة من األحاديث اليت احت     . اجلاهلية النار 
  .معىن ما احتجوا به

رأيـت  : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      : قال أبو هريرة رضي اهللا عنه     
ب  يف النار، وكـان أول مـن سـي         )١٢٥(حلي اخلزاعي جير قُصبه   عمرو بن عامر بن     

  .)١٢٦("السوائب 
سول اهللا صـلى اهللا     انطلقت أنا وأخي إىل ر    : عن سلمة بن يزيد اجلعفي قال     

 : عليه وسلم قال 
فقلنا يا رسول اهللا إن أمنا مليكة كانت تصل الرحم وتفعل وتفعل هلكت يف              

فإا وأدت أختا لنا يف اجلاهلية      : قلنا: قال. ال  : نافعها شيئا؟ قال  اجلاهلية، فهل ذلك    
  الوائدة : "فهل ذلك نافعها شيئا؟ قال

  .)١٢٧("لوائدة اإلسالم فيعفو اهللا عنها واملؤودة يف النار إال أن تدرك ا
جاء ابنا مليكة إىل رسـول اهللا       :   ويف رواية ابن مسعود رضي اهللا عنه قال         

: إن أمنا كانت تكرم الزوج وتعطف على الولـد، قـال          : صلى اهللا عليه وسلم فقاال    
 أمكما يف النار فأدبرا والـشر     : قال. وذكرا الضيف غري أا كانت وأدت يف اجلاهلية       

يرى يف وجوههما فأمر ما فردا فرجعا والسرور يرى يف وجوههما رجيا أن يكـون               
  .)١٢٨("أمي مع أمكما : حدث شيء فقال

يف النـار " يا رسول اهللا أين أيب؟ قال : عن أنس رضي اهللا عنه أن رجال قال     
   .)١٢٩("إن أيب وأباك يف النار : " دعــاه فقالفلمــا قفا " 

: فقال: جاء أعرايب إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم       : العن سعد عن أبيه ق     -٤
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فكأنـه  . يف النـار  : كان يصل الرحم وكان وكان فأين هو؟ قال       يا رسول اهللا إن أيب      
: أبوك؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       يا رسول اهللا فأين     :  فقال .وجد من ذلك  

  .)١٣٠("حيثما ما مررت بقرب مشرك فبشره بالنار " 
استأذنت ريب  :" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      :  هريرة قال  عن أيب  -٥

   . )١٣١(" يل، واستأذنته يف أن أزور قربها فأذن يل يأذنأن استغفر ألمي فلم 
قلت يا رسـول اهللا     : عن أيب رزين العقيلي لقيط بن عامر بن املنتفق قال          -٦

أمـا  : " من أهلك ؟ قال   قلت فأين من مضى     : قال" لنار  اأمك يف   : " أين أمي ؟ قال   
  .)١٣٢("ترضى أن تكون أمك مع أمي

ألحد ممـن مـضى مـن خـري يف          يا رسول اهللا هل     : قلت: وعنه قال  -٧
: قـال . واهللا إن أباك املنتفق يف النـار      : من عرض قريش  فقال رجل   : ؟ قال   جاهليتهم

قال أليب على رؤوس الناس فهممت أن فلكأنه وقع حر بني جلدي ووجهي وحلمي مما 
: وأهلك ؟ قال  : اهللا فقلت يا رسول  . أقول وأبوك يا رسول اهللا؟ مث إذا األخرى أمجل          

إليك  وأهلي لعمر اهللا ما أتيت عليه من قرب عامري أو قرشي من مشرك فقل أرسلين              " 
يا رسول اهللا : قلت: قال" حممد فأبشرك مبا يسؤوك تجر على وجهك وبطنك يف النار   

لى عمل ال حيسنون إال إياه وكـانوا حيـسبون أـم            م ذلك وقد كانوا ع     ما فعل 
فمن عـصى   -يعين نبيا -بعث يف آخر كل سبع أمم  ذلك ألن اهللا: "مصلحون؟ قال

  .)١٣٣("نبيه كان من الضالني ومن أطاع كان من املهتدين
عن عمران بن حصني أن أباه احلصني أتى النيب صلى اهللا عليـه وسـلم                -٨

: " الضيف ويصل الرحم مات قبلك وهو أبوك؟ فقال       يقري  أرأيت رجال كان    : فقال
  .)١٣٤(حصني مشركافمات " إن أيب وأباك وأنت يف النار 

إن عمي هشاما بن املغرية كان يطعم       : عن أم سلمة رضي اهللا عنها قالت       -٩
ويفعل ويفعل فلو أدرك اإلسالم ألسلم فقال رسول اهللا صلى اهللا           الطعام ويصل الرحم    
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ومحدها وذكرها وما قال يوما اللهم اغفـر يل يـوم           يعطي للدنيا   كان  : " عليه وسلم 
  .)١٣٥(الدين

ابن جدعان كان : قلت يا رسول اهللا : وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت      -١٠
إنه مل يقـل    . ال ينفعه : " الرحم ويطعم املسكني فهل ذاك نافعه؟ قال       يف اجلاهلية يصل  

  .)١٣٦("الدينيوما رب اغفر يل خطيئيت يوم 
  .   على أنه يف النار وأنه لو قال ذلك يوما لنفعه ما عملفدل
بينما حنن نسري مع رسـول اهللا       : عن عبداهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما       -١١

صلى اهللا عليه وسلم إذ بصر بامرأة ال نظن أنه عرفها، فلما توسط الطريق وقف حىت                
ما أخرجـك   : فقال هلا . صلى اهللا عليه وسلم   انتهت إليه، فإذا فاطمة بنت رسول اهللا        

: إليهم وعزيتهم مبيتهم فقال   أتيت أهل هذا امليت فترمحت      : من بيتك يا فاطمة ؟ قالت     
مسعتـك   معاذ اهللا أن أكون بلغتها وقـد      :  قالت   )١٣٧("لعلك بلغت معهم الكُدى؟     " 

لو بلغتها معهم ما رأيت اجلنة حىت يراهـا جـد           : " فقال هلا . تذكر يف ذلك ما تذكر    
     . )١٣٨("أبيك

وعن عفيف الكندي قال بينما حنن جلوس عند النيب صـلى اهللا عليـه               -١٢
فذكروا امرئ القيس بن حجر الكندي فذكروا بيتني من          وسلم إذ أقبل وفد من اليمن     

: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم      فقال  شعره فيهما ذكر ضارج ماء من مياه العرب         
معـه لـواء الـشعر      جييء يوم القيامة    ذلك رجل مذكور يف الدنيا منسي يف اآلخرة         "

  .)١٣٩("يقودهم إىل النار 
  األحاديث بأمورذه واعترض بعضهم على االحتجاج:  
 إن هذه األحاديث أخبار آحاد فال يعتد ا يف العقيدة ألا إمنا تفيد الظن               -أ
  :هذا االعتراض بأدلة منهاورد بإبطال .)١٤٠( فحسب

 ر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا يف الدين        فلوال نف " قول اهللا سبحانه     -١ 
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والطائفة تتناول الواحد   }١٢٢:التوبة{"إليهم لعلهم حيذرون  ولينذروا قومهم إذا رجعوا     
وإن :" مـستدال بقـول اهللا سـبحانه       فما فوقه،كما ذهب إليه البخاري يف الصحيح      

 دخال يف   رجالن  فلو أقتتل  }٩:احلجرات{"طائفتان من املؤمنني اقتتلوا فأصلحوا بينهما     
وهذا املعىن للطائفة هواملنقول عن ابن عبـاس وجماهـد والنخعـي            . )١٤١(معىن اآلية 
فلو مل تقم احلجة بإنذار الواحد فما فوقه إال أن يبلغ التواتر ما كان هلذا               ،)١٤٢(وغريهم

  .اإلنذار من فائدة
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يبعث رسله وأمـراءه واحـدا    -٢

غني حجـة   ، فلو مل يقم بذلك على املبلَ      )١٤٣(إىل اإلسالم ويأمرهم بدعوة الناس    واحدا  
لكان عليه صلى اهللا عليه وسلم أن يبعث اجلماعة اليت يبلغ اخلرب بنقلها التواتر، وهو ما                

  .  مل يكن يفعله
ليبلـغ  " أمره صلى اهللا عليه وسلم الشاهد بتبليغ الغائب كما يف قوله  -٣   

األحاديث اليت فيها األمر بتبليغ السنة من غري متييز بني           وحنوه من )١٤٤("الشاهد الغائب 
  .             اجلماعة اليت تبلغ حد التواتر وما دوا

كان رجل من األنصار إذا     :"  عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال        - ٤   
 صلى  غاب عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وشهدته أتيته مبا يكون من رسول اهللا              

اهللا عليه وسلم وإذا غبت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وشهد أتاين مبا يكون من 
  .واحلديث ال مييز بني ما يتعلق باالعتقاد وغريه. )١٤٥("رسول اهللا 

يف بيان لـزوم خـرب      ) الرسالة( يف   - رمحه اهللا    -وقد أطال اإلمام الشافعي     
بني أحاديـث األحكـام وأحاديـث    ومل يفرق : (  قال ابن القيم عنه. )١٤٦(الواحد
ومل يعرف هذا الفرق عن أحد من الصحابة أو من التابعني وال من تابعيهم              . الصفات

  .)١٤٧()وال من أئمة اإلسالم 
فظهر مما سبق افت هذا االعتراض ال سيما مع كثرة هذه األحاديث احملـتج              
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  .ا؛ وإن منها ما هو خمرج يف الصحيحني
ر من أهل الفترة وحلـل وحـرم   ل وغيحاديث من بد أن املراد ذه األ-ب  

  . )١٤٨(واه
لكن يرد على هذا أنه لو ثبت أن من صح تعذيبهم كـانوا ممـن وصـلتهم                 

 فإن اخلالف يف أهل الفترة الذين مل تبلغهم         ،لوا خلرجوا عن مكان الرتاع    الرساالت فبد 
 . )١٤٩(الرساالت
الفترة من هـو يف النـار،       ن األحاديث املذكورة تدل على أن من أهل         أ-ج

غـري أن   . لكنها ال تدل على ما ذهب إليه أصحاب هذا الرأي من أم مجيعا يف النار              
هل " احلديث السابع يشري إىل أن أهل اجلاهلية عموما يف النار فإن السؤال وقع بلفظ               

 -، ولكن احلديث اختلـف يف تـصحيحه   "ممن مضى من خري يف جاهليتهم ؟      ألحد
: فيه يعقوب بن حممد بن عيـسى الزهـري          : ( إن احلافظ الذهيب قال    ف -كما سبق   
كان من أمر احلديث من حيث الصحة أو الضعف فإنـه            بيد أنه مهما   .)١٥٠()ضعيف

 إىل أم ليس من أهل      - كما سبق    -يتعلق بأهل اجلاهلية، وقدذهب بعض أهل العلم        
 السيما وقد كان    ،م قد بلغتهم  الفترة ألن احلنيفية ديانة إبراهيم وإمساعيل عليهما السال       

فيهم أفراد يعيبون عليهم احنرافهم عن احلنيفية إىل عبادة األوثان وغريها مـن أفعـال               
وأىب أن   زيد بن عمرو بن نفيل الذي اعتزل األوثـان        : ومن هؤالء . اجلاهلية وخصاهلا 

ل كلها  وفارق املل  ح على النصب، وكان يصلي لقبلة إبراهيم عليه السالم،        ِبيأكل مما ذُ  
رأيت زيـد بـن     : " ، فعن أمساء بنت أيب بكر رضي اهللا عنهما قالت         )١٥١(احلنيفية إال

يا معشر قريش واهللا ما منكم على       : ظهره إىل الكعبة يقول    عمرو بن نفيل قائما مسندا    
ال تقتلها  : دين إبراهيم غريي ،وكان حييي املؤودة،ويقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته           

شئت دفعتها إليك وإن شئت      إن:ها فيأخذها فإذا ترعرعت قال ألبيها     أنا أكفيك مؤونت  
 اللـهم إين أشـهد أين علـى ديـن         " وقد ورد عنه القـول      ) ١٥٢("كفيتك مؤونتها   
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وروى ابن إسحاق أن  عمر بن اخلطاب وسعيد بن زيد بن عمرو رضي              )١٥٣("إبراهيم
:" قـال " أتستغفر لزيد بن عمرو ؟      :" اهللا عنهما قاال لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

:" ، وعند البزار والطرباين أنه صلى اهللا عليه وسلم قال         ) ١٥٤("نعم فإنه يبعث أمة وحده    
وعند ابن سعد والفاكهي أنـه      .  )١٥٥("هيمغفر اهللا له ورمحه فإنه مات على دين إبرا        

١٥٦("رأيته يف اجلنة يسحب ذيوال:"م عليه وقال عليه السالم ترح( .  
     ر النيب صلى اهللا عليه وسلم يف بداية نـزول             ومنهم ورقة بن نوفل الذي بش

      وقـال   ر صلى اهللا عليه وسلم الدعوة إىل اإلسـالم،        ظِهالوحي عليه، وتويف قبل  أن ي
أريته يف املنام وعليه ثياب بياض ولو كان من         :"لته عنه خدجية رضي اهللا عنها     عندما سأ 

هذا حـديث غريـب،     : ( رواه الترمذي وقال  " أهل النار لكان عليه لباس غري ذلك      
، لكـن احلـديث رواه      )١٥٧()وعثمان بن عبدالرمحن ليس عند أهل احلديث بالقوي         

، وقال أبـو    ) ١٥٨()ا إسناد حسن    هذ: ( اإلمام أمحد من طريق آخر قال عنه ابن كثري        
وقد ألفيت للحديث الذي خرجه الترمذي يف ورقة إسنادا جيدا غري           : (القاسم السهيلي 

وروى ابن عساكر قوله عليـه      . ) ١٥٩()الذي خرجه الترمذي رواه الزبري بن أيب بكر         
وهذا : ( قال ابن كثري عنه     )١٦٠("ال تسبوا ورقة فإين رأيت له جنة أو جنتني          " السالم  

  .) ١٦١()إسناد جيد 
ومنهم أيضا قس بن ساعدة الذي ورد يف األحاديث ما يدل على أنه فـارق               

م الرسول صلى اهللا عليه وسلم علـى  ويف بعضها ترح أهل زمانه وانتقد ما هم عليه،
: قال ابن كثري بعد إيراد هـذه األحاديـث        " لقد آمن قس بالبعث     : "قس هذا وقوله  

   .)١٦٢()عاضدة على إثبات أصل القصةوهذه الطرق على ضعفها كاملت(
  . أدلتهم من املعقول-ج
  :احتج القائلون بالتحسني والتقبيح العقليني بأدلة عقلية كثرية منها 
 أن الناس ما زالوا يستحسنون الصدق ويستقبحون الكذب ،وان العاقـل          -١



xLbèia…eëòîiŠÈÛaòÌÜÛaëòÈíŠ’ÛaâìÜÈÛôŠÔÛaâcòÈßbuòÜ©QXÊLSXæbšß‰LQTRWç SSR 

إذا عرضت له حاجة أمكن قضاؤها بالصدق كما أمكن قضاؤها بالكـذب حبيـث              
اما يف حصول الغرض آثر الصدق، ولوال أن الكذب على صـفة توجـب              تساويا مت 

قالوا وهذا وارد حىت يف حق من مل تبلغهم الشرائع أو           . االحتراز عنه ملا رجح الصدق      
 .)١٦٣(من ينكروا ، فالترجيع ليس بالشرائع

، ) ١٦٤( بعدم تسليم إيثارالصدق على الكذب عندتـساويهما        املخالفون أجاب
  .) ١٦٥(ع أو غرض أو عادة أو شريعة فلم يدل على حسن ذايتوإن وقع فهو لدا

ولو سلم ذلك فإننا ننازع يف أن كل ما يؤثر عن العقالء فهو حـسن عنـد                 
وهذا إن أريد حبسنه عند اهللا تعلق الثواب والعقاب به فاالعتراض صـحيح،             . )١٦٦(اهللا

  .موإن أريد غري ذلك فليس مبسلّ
احلسن والقبح هو صـفة الكمـال       كما أجيب بأن ذلك يرجع إىل أن معىن         
م، فإن كثريا من منكـري احلـسن        وصفة النقص، أو املالئمة واملنافرة وكالمها مسلّ      

م أن احلسن والقبح يقع على صفيت الكمال والـنقص، فيقـال            والقبح العقليني قد سلّ   
والقبح على   م أن مدرك ذلك عقلي، كما يقع احلسن       العلم حسن واجلهل قبيح، وسلّ    

غرض ومنافرته وختتلف باالعتبار فإن قتل زيد مـصلحة ألعدائـه مفـسدة             مالئمة ال 
  .)١٦٧(ألوليائه

 فـال معـىن     ،لكن لوازم ذلك تقود إىل اإلقرار بأن احلسن والقبح حقيقيان         
للمالئمة واملنافرة إال احلب والبغض، وكون الفعل صفة كمال أو صفة نقص يستلزم             

، واهللا حيب الكمال من األفعال واألقـوال        تعلق املالئمة واملنافرة، ومها احلب والكره     
ويكره ما هو نقص منها، فكون الفعل صفة كمال يقتضي عقال أنه حمبوب، وكونـه               

 وأما ترتب   .صفة نقص يقتضي أنه مكروه، وترتب املدح والذم على ذلك أمر واضح           
 العقاب عليه فقد ورد يف الشرع أنه مشروط بالتبليغ، فهو من انتفاء األمـر النتفـاء               

   .)١٦٨(شرطه وإن كان سببه قائما



ñŠŁa¿ñÐÛaÝçc–ß…M…NòÇ‰aŠÔÛaÝîºSSS 

 أن الناس مازالوا قبل ورود الشرائع يتنازعون يف األحكام واآلراء تنـازع   -٢
النفي واإلثبات، وينكر كل من املتنازعني على صاحبه قوله إنكار استقباح ويقرر قول             

وينسب كـل منهمـا صاحبه إىل اجلهـل ويـدعوه إىل          . نفسـه تقرير استحسان  
فلو كان احلسن والقبح مرفوضـني الرتفـع        .، ويزين خلصمه مقالته هو    االحتراز عنه 

  .)١٦٩(التنازع وامتنع اإلنكار
لكن من أين جيـب عليـه        م، بقوهلم أن وجود ذلك مسلّ      املخالفون وأجاب

سبحانه أن يثيب ويعاقب على ذلك الفعل، وذلك غيب ال نعلمه ومل خيرب عنه صادق،               
  . !؟)١٧٠( العبادوال أمكن أن تقاس أفعاله على أفعال

وهذا جواب سديد يف إبطال املؤاخذة يف اآلخرة علـى أسـاس التحـسني              
  .والتقبيح العقليني، لكنه غري دال على نفيهما

لو رفعنا صفة احلسن والقبح من أفعال الناس ورددناها إىل جمـرد            : قالوا -٣
طل قياس أمر   املعاين العقلية اليت تستنبط من األصول الشرعية وتع        األمر والنهي لبطلت  

  .)١٧١(على آخر
 ذلك، وقالوا إن القياس إن كانت علته تثبت من            رد املخالفون بعدم تسليم   

وإن كانت العلة تثبت عن طريق      ( جهة الشرع فال يلزم من رفع احلسن والقبح رفعه،        
ألننا نعين باملناسب ما هو على       املناسبة فال يلزم أيضا من رفعنا للحسن والقبح رفعها،        

  .ملصاحل حبيث إذا أضيف احلكم إليها انتظممنهاج ا
ومقصود الشرع من العباد    . واملصلحة نعين ا احملافظة على مقصود الشرع        

وإذا أطلق املعىن املخيل    . أن حيفظ دينهم وأنفسهم وعقوهلم وأنسام وأمواهلم      : مخسة
 يلزم مـن    وال .يف كتاب القياس يف أصول الفقه إمنا يراد به هذا اجلنس          ) ١٧٢(واملناسب

  . )١٧٣()رفع احلسن والقبح من جهة العقل رفع شيء من هذه املعاين
غري أن هذا الرد مبين على القول بأن العلة مبعىن اإلمارة والعالمة دون الباعث              
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 )١٧٥(، فقد ذهب املعتزلة   )١٧٤(م عند كثري من أهل العلم     والداعي واملؤثر،وهو غري مسلّ   
 يف احلكم وداعية إلية الشتماهلا على ِحكـم         وغريهم إىل أن العلة مؤثرة     ) ١٧٦(واحلنفية

تصلح أن تكون مقصود الشارع، وهي عند من ذهب إىل ذلك من أهل السنة بفضل               
وذهب األشاعرة وبعض احلنابلة كأيب اخلطاب وابن عقيل وأبو الفـتح           . منه سبحانه 

١٧٧(فاحللواين وغريهم إىل أن العلة جمرد إمارة وعالمة ومعر( .  
ان من أمر ما ورد يف مناقشة هذا الدليل فإنه يفيد أن للشارع             كما أنه مهما ك   

مقصودا يتمثل يف اخلمسة أمور املارة وسيأيت مزيد من إيضاح هلذا املعىن يف مناقـشة               
  .الدليل التايل هلذا الدليل

لو كان التحسني والتقبيح شرعيني لكانت الصالة والزنا قبل البعثة متساويني           
 د األمرين واجبا واآلخر حراما ليس أوىل مـن عكـسه،          يف نفس األمر، فجعـل أح    

 .)١٧٨(وهو سبحانه حكيم قطعا فيكون ترجيحا بال مرجح مناف للحكمة،
الذي يبدو أن بعضهم يلتزم القول بتساوي املأمورات واحملظورات قبل جميء           و

فإن الشيء عندهم قد حيسن شرعا ويقبح شرعا املساوي لـه يف مجيـع              . الشرع ما 
فإذا : (-رمحه اهللا تعاىل  -وقد أوردنا سابقا قول عبدالقاهر البغدادي       . ذاتيةالصفات ال 

هل كان جائزا أن ينهى عن الصلوات والزكوات والـصيام؟          : سئلوا عن هذا األصل   
لو ي عن ذلك مل يكن يه أعجب من ي احلائض والنفساء عن الصالة وي               : قالوا

 ومل يكن النهي عـن احلـج إىل         ،ويف الليل العباد عن الصيام يف عيدي الفطر والنحر        
وإذا قيل هلم هل    . الكعبة أعجب من النهي عن احلج إىل البيت الذي مبولتان وحنو ذلك           

قد كان شرب اخلمـر مباحـا يف أول   : كان جائزا أمره مبا ى عنه من الكبائر؟ قالوا  
   .)١٧٩()اإلسالم مث حرمه، وكان نكاح األخت مباحا يف وقت آدم عليه السالم 

كما صرح بعضهم أن أفعال اهللا سبحانه ال تستند لغاية وحكمة على معـىن              
 خلـق   - تعاىل   -مذهب أهل احلق أن الباري      : (قال اآلمدي . رعاية املصاحل واملنافع  
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العامل وأبدعه ال لغاية يستند اإلبداع إليها وال حلكمة يتوقف اخللق عليها، بل كل مـا              
ن لغرض قاده إليه وال ملقصود أوجـب الفعـل          أبدعه من خري وشر ونفع وضر مل يك       

  .) ١٨٠()عليه
وأثبت بعضهم تضمن خلقه وأمره سبحانه للمنافع ولكن ليست هي الباعثة له            

وأودع فيما خلق وأمـر املنـافع       : ( قال اجلالل الدواين  . سبحانه على الفعل أو األمر    
مـا أن مـن     ك. ولكن ال شيء منها باعث له تعاىل على الفعل وإن كانت معلومة له            

خر على ذلك الغرس كاالستظالل بـه       يغرس غرسا ألجل الثمرة يعلم ترتب املنافع األُ       
  .واالنتفاع بأغصانه وغريمها مع أن الباعث له على الغرس هو الثمرة ال غري

فجميع تلك الفوائد واملصاحل  بالنسبة إليه تعاىل  مبرتلة ما سوى الثمرة بالنسبة              
  .)١٨١()للغارس 

إن جمرد ترتب الغاية على الفعـل بـدون         : (  حممد عبده بقوله   وتعقبه الشيخ 
فإن ما يترتب على عمل من أعمالك بدون         .)١٨٢(قصدها غري كاف يف دفع االستحالة     
حيث تكون الغاية غري مقصودة وإمنا جاءت       .)١٨٣()قصد منك إليه ال يعد منك حكمة      

  .عرضا
 كذلك فما الذي مينع     وإذا كان . وقالوا الترجيح إمنا يكون باملشيئة واالختيار     

  !!تعلق املشيئة مبا فيه نفع وحكمة؟
مث كيف ميكن أن يؤول مبثل ما سبق ما جاء يف القرآن والسنة مـن تعليـل                 

وكم طلب اهللا سبحانه من العباد التفكر       ! األحكام مع كثرته وصراحته وتنوع أساليبه؟     
اهم إىل تعقل حسن مـا      والنظر والتدبر ملا يف خملوقاته سبحانه من املنافع واحلكم ودع         

بعث به رسوله صلى اهللا عليه وسلم ونبههم على وجوه احلكمة اليت ألجلـها شـرع                
فإن القرآن الكرمي يـدل     !األحكام وخلق األعيان ليستخلصوا دالئل اإلميان وبراهينه؟      

تارة يذكر الم التعليل الصرحية، وتارة يـذكر        ( على تعليل األحكام بطرق متنوعة فهو     
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له الذي هو املقصود بالفعل، وتارة يذكر من أجل الصرحية يف التعليـل،             املفعول ألج 
وتارة يذكر أداة كي وتارة يذكر الفاء وإن، وتارة يذكر أداة لعل املتـضمنة للتعليـل         
اردة عن معىن الرجاء املضاف إىل املخلوق، وتارة ينبه على السبب بذكره صـرحيا              

تلك األحكام مث يرتبها عليها ترتيب املـسببات  وتارة بذكر األوصاف املشتقة املناسبة ل     
على أسباا، وتارة ينكر على من زعم أنه خلق خلقه وشرع دينه عبثا وسدى، وتارة               
ينكر على من ظن انه يسوى بني املختلفني اللذين يقتضيان أثرين خمتلفني وتارة خيـرب               

بـني  بكمال حكمته وعلمه املقتضي أن ال يفـرق بـني متمـاثلني، وال يـسوي                
   .)١٨٤()خمتلفني

 لو كانا شرعيني لكان إرسال الرسل بالء وفتنة على اإلنسان وليس نعمة            -٥
 ، ألنه كان مبأمن من املؤاخذة بشيء مما يتلذذ به قبـل الرسـالة، مث                له ورمحة   من اهللا 

صاروا بعد الرسالة يف بالء وعذاب ، فأي فائدة يف بعثة الرسل غري التضييق والتعذيب               
  .)١٨٥(ف ما يف الترتيل من امتنان اهللا على عباده بإرسال الرسلوهذا خال!! ؟

ن يف بعثة الرسل عليهم السالم نفع عظيم للعباد         بأ ن ذلك وميكن أن جياب ع   
 حـىت   -وإن العقل   . يف الدنيا واآلخرة هو أكرب مما يترتب عليها من عذاب املعرضني            

ـزم عـلى صحة احلسن    إذ ال يل  .  غـري كـاف  -مع إثبات احلسن والقبح العقليني      
والقبح العقليني أن يدرك العقل احلسن والقبح يف األشياء تفصيال، وال أن يدرك حسن              
كل فعل أو قبحه ، فقد يكون الفعل مشتمال على مصلحة ومفسدة حتار العقـول أو                
ختتلف أو تتوقف يف الوصول إىل الراجح منها ، فتأيت الشريعة ببيان ذلـك ، ومـن                 

 عن جمال ونطاق العقل اإلنساين فمن أين للعقل أن يعرف وجه احلق             األشياء ما خيرج  
 ال سيما والقائلون بالتحسني والتقبيح العقليني قد صرحوا أن منه ما ال يدرك إال               !فيه؟

بالشرع كحسن صوم آخر يوم من رمضان وقبح صوم أول يوم من شوال، فإنه مما ال                
  .)١٨٦(شف عن حسن أو قبح ذاتيني فيهسبيل إىل العقل ملعرفته لكن جميء الشرع به ك
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٦-         ة فيها على الناس إمنـا       إن معرفة اهللا بذاته وصفاته إن كانت بالعقل فاملن
تكون من قبل اهللا وحده، ألن اهللا هو الذي ركّب العقـول يف النـاس ووفقهـم إىل                  

تكون ة  وإن كانت معرفة اهللا بذاته وصفاته إمنا تتحقق من قبل الرسول فاملن           . االستدالل
  .)١٨٧(واألول هو الصحيح. من قبل الرسول ال من اهللا وحده

ة هللا سبحانه على عباده مجيعا حق فيما أعطاهم          املن عنه بأن جاب  ميكن أن ي  و
من العقول، وفيما بعث إليهم من الرسل، وفيما فطرهم عليه ووفقهم إليه من اهلدايـة               

   اجتباهم واصطفاهم له مـن     ة عظيمة على رسله خاصة فيما       والطاعة، وله سبحانه من
الرسالة، وقد نص سبحانه على امتنانه على رسله باختيارهم دون غريهم للرسالة وعلى 

  .عباده ببعثة الرسل إليهم
 اهللا على املؤمنني إذ بعث فيهم رسوال من أنفسهم يتلو  لقد من : " قال سبحانه 

ل لفي ضالل مـبني     عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب واحلكمة وإن كانوا من قب         
  .}١٦٤:ال عمران{"

قالت هلم رسلهم إن حنن إال بشر مثلكم ولكن اهللا مين على من يشاء              " وقال  
  .}١١:إبراهيم{"عباده من

 مين عليكم   ال متنوا علي إسالمكم بل اهللا     : مينون عليك أن أسلموا قل    " وقال  
  .}١٧:احلجرات{"كنتم صادقني  أن هداكم لإلميان إن
-ة مبعىن اإلحسان والفضل للرسل فال حمظور فيه، فإن األنصار           نأما إثبات امل  

 قالوا عندما عاتبهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيما وجدوه يف             -رضي اهللا عنهم  
هلـم أمل أجـدكم     : أنفسهم أن مل يعطهم صلى اهللا عليه وسلم من غنائم حنني، فقال           

الة فأغناكم اهللا يب؟ كلما قال شيئا       ضالال فهداكم اهللا يب وكنتم متفرقني فألفكم يب وع        
ما مينعكم أن جتيبوا رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم؟           : قال. نماهللا ورسوله أَ  : قالوا
   .)١٨٨("ن ماهللا ورسوله أَ: كلما قال شيئا قالوا: قال
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لو كان احلكم شرعيا وليس عقليا للزم على ذلك إفحام الرسـل            :  قالوا - ٧
ال أنظر مـا مل     : إذ له أن يقول   . ملكلف بالنظر يف املعجزات   وإسكام عندما يأمرون ا   

فال تلزم احلجـة    . يثبت وجوب النظر علي، وال يثبت الوجوب إال بالنظر يف املعجزة          
  .)١٨٩(املكلف إال بالقول بالوجوب العقلي

أن تصديق أول اخبارات النيب حني يدعو الناس إما أن يكون واجبـا             : بيانه
كان األول ثبت الوجوب العقلي، وإن كان الثـاين فإمـا أن            الشرع ، إن    ببالعقل أو   

يثبت وجوب اتباع الشرع بالشرع نفسه فيلزم توقف الشيء على نفسه وهو باطـل،              
عقليا أو شرعيا، إن كان      وإما أن يثبت وجوب اتباعه بغريه، وهذا الغري إما أن يكون          

 من أنه إما أن يثبـت       األول ثبت الوجوب العقلي، وإن كان الثاين فيقال فيه ما سبق          
بنفسه أو بغريه فيلزم التسلسل وهو باطل، فتعني ذا أن بعض األشياء واجبـة منـا                

  .)١٩٠(عقال
ال أنظر ما مل جيـب علـي النظـر          ( ال يلزمنا قول املخالف    : املخالفون الق
، حيث تنال )١٩١(إن وجوب النظر من القضايا الفطرية: ألننا نقول) إىل آخره .……
  .بالبداهة

رض على ذلك بأن وجوب النظر حيتاج إىل نظر دقيق،وما كان كـذلك             واعت
  .)١٩٢(!فكيف يقال إنه فطري؟

وأجيب أيضا بعدم التسليم بأن الوجوب يتوقف على النظر ، فإنـه يثبـت              
ال جيب علي النظر : بالشرع نظر املدعو أو مل ينظر، فال يصح عليه قول املدعو للرسول

قيـل  .   وجب عليك النظر بقويل نظرت أم مل تنظر         :ما مل أنظر، فللرسول أن يقول له      
د على هذا اإللزام بأن الغافل الذي ميتنع تكليفه هو          ور. يلزم على ذلك تكليف الغافل    

واملدعو هنا ممن يفهم اخلطـاب      . الذي ال يفهم اخلطاب كالنائم وانون جنونا مطبقا       
  .)١٩٣(فليس هو ممن ميتنع تكليفه
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إن ) ليك النظر بقويل نظـرت أم مل تنظـر        وجب ع (لكن الزم اجلواب بـ     
  . الشرع قد ثبت بالشرع فعادت االعتراضات السابقة

وأجيب أيضا بأن املكلف متمكن من النظر، وشرط الوجوب هو التمكن من            
  . )١٩٤(العلم وليس العلم بالوجوب

          لزم املكلف بالقيام مبا هو     وميكن أن يرد عليه أيضا بعدم تسليمه إذ ما الذي ي
  !منه ما مل يقم الدليل على وجوبه أو حىت على صحته؟متمكن 

وأجيب أيضا بأن االعتراض الزم أيضا للقائلني بالتحسني والتقبيح العقلـيني،           
ألن وجوب النظر العقلي ال يكون إال بفكر غامض مفض إليه فامتناع املكلف مـن               

  . )١٩٥(النظر العقلي كامتناعه من النظر الشرعي
ن هذا الدليل أصحاب املذهب الثالث فإن احلـسن         غري أنه ميكن أن خيرج ع     

 واملؤاخذة مشروطة بالشرع، فانبعاث النفس إىل النظـر         ،والقبح عندهم ثابتان بالعقل   
ليس متوقفا على الوجوب الشرعي ،  ألن ترتب الكمال على احلسن والنقص علـى               

ي ؛  أما ترتب الثواب والعقاب على احلسن والقبح فهـو الـشرع          . القبح أمر عقلي    
  . فإدراك احلسن والقبح متحقق بالعقل فلما انضم إليه الشرع كانت املؤاخذة 

منـه سـبحانه وتعـاىل    – والعياذ باهللا    - لو مل يكن احلكم عقليا مل ميتنع       -٨
الكذب عقال، إذ ال حكم ذاتيا بالقبح، وإذا مل ميتنع منه الكذب عقال مل يؤمن من أن                 

   .)١٩٦(ـاب النبوةيظهـر املعجزة على يد كاذب فيـنسد ب
أجاب املخالفون بنفي املالزمة بني عدم كون احلكم عقليا وعـدم امتنـاع             

   .)١٩٧(الكذب منه سبحانه عقال ؛ ألن الكذب صفة نقص جيب ترتيه اهللا عنه
 . )١٩٨(واعترض بأن كون الكذب نقصا يرجع إىل قبحه ، فرجعت املالزمـة           

   .)١٩٩(االستحاالت العقليةوأجيب بأنه نقص ألنه ينايف الوجوب الذايت فهو من 
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وذا يتبني من مناقشة أدلة أصحاب املذهب الثاين أنه يسلم هلم مبوجب هذه             
األدلة ثبوت الوصف الذايت باحلسن أو القبح العقليني دون ترتب العقاب علـى هـذا      

   .الوصف ما مل يأت الرسل
  أما احتجاجهم باألحاديث املصرحة بتعذيب مجاعة من أهل اجلاهليـة فإنـه           
بالرغم من افت االعتراض عليها بكوا أخبار آحاد ال يـصح االحتجـاج ـا يف                

     متعلقةبأهل اجلاهلية وقد بلغتهم رساالت األنبيـاء       ا  العقيدة فقد أجيب عنها إما بكو
السابقني ، أو بأن داللة تلك األحاديث قاصرة على اإلخباربتعذيب بعض أهل الفترة             

  .دون اإلخبار بتعذيب اجلميع 
  :أدلة أصحاب املذهب الثالث: ثالثا 

ملا كان أصحاب هذا املذهب يشاطرون كال من أصحاب املذهبني السابقني           
قسما من مذهبهم، فإن كثريا مما ساقه أصحاب هذين املذهبني من األدلة هو من أدلة               

  .أصحاب هذا املذهب
فهم يشاركون أصحاب املذهب األول قوهلم أن أهل الفتـرة معـذورون يف             
الدنيا غري معذبني يف اآلخرة ما مل يرسل إليهم، وإن كان غالب أصحاب هذا املذهب               
خيالفون أصحاب املذهب األول يف إطالقهم القول بنجاة أهل الفتـرة، ويف إطـالق              

 - كما سـبق     -احلكم أم من أهل اجلنة، ألن كثريا من أصحاب هذا املذهب يرون             
 فمن أطاع كان من أهل اجلنة، ومن        ، اآلخرة أن أهل الفترة ميتحنون ويرسل إليهم يف      

كما خيالفوم يف إنكارهم للتحسني والتقبـيح العقلـيني         . عصى كان من أهل النار    
والوصف الذايت لألشياء قبل ورود الشرع حبكمها إىل غري ذلك مما قالوه من جواز أن               

 أصـحاب    أي -وإن قالوا   . يرد الشرع بكل ما ى عنه أو النهي عن كل ما أمره به            
بل ال بد   .  مع ذلك أن املؤاخذة ال تقع يف اآلخرة بناء على العقل وحده            -هذا املذهب 

  .من بلوغ الدعوة حىت تنقطع حجة الناس ويذهب عذرهم باإلرسال إليهم
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وذا كان من أدلة أرباب هذا املذهب ما سبق إيـراده يف أدلـة أصـحاب                
ـ    : "املذهب األول من حنو قوله سبحانه        ذبني حـىت نبعـث رسـوال       وما كنـا مع

 ومن اآليات الدالة على أن اهللا سبحانه أرسل الرسل لكـي تنقطـع              }١٥:اإلسراء{"
لو جاءنا رسول ألمنا، ومن اآليات الدالة أيضا        : حجة الكافرين يف اآلخرة فال يقولون     

أمل تأم رسل اهللا بآياتـه      : على أن خزنة جهنم يسألون أهل النار سؤال تقريع وتوبيخ         
  .)٢٠٠(وأن هذا عام يف أهل النار، وحنو ذلك مما سبق إيراده! ه؟وبينات

  .فكل ذلك دال على أنه ال تعذيب إال بعد اإلرسال
 يشاركون أصحاب املذهب الثاين يف أن       - أي أصحاب هذا املذهب      - وهم

األشياء هلا وصف ذايت باحلسن والقبح قبل ورود الشرع وإن خـالفوهم يف وقـوع               
ـ   ي اآلخـرة بناء على جمـرد إدراك هذا الوصف ما مل يبعـث            املؤاخذة والتعذيب ف

وهلذا احتج أصحاب هذا املذهب مبا احتج به أصحاب املذهب الثاين مـن             . به الرسل 
 ،)٢٠١(األحاديث الدالة على أن أناسا من أهـل اجلـاهلية هم من أصحاب النــار            

نه سيكون من أهل    وذلـك بـاعتبار أن هؤالء املعذبني ممن علم اهللا سبحانه وتعاىل أ          
النار، حيث يتفق ذلك مع مذهبهم القائل بامتحان أهل الفترة يف اآلخرة، فيكون منهم              

  . من يدخل اجلنة ومنهم من يدخل النار
كما أوردوا أيضا أدلة أخرى على أن ما كان عليه أهل اجلاهلية من الكفـر               

شياء هلا وصف ذايت من     واملعاصي قبل البعثة إليهم هو شر ومنكر وقبيح، مما يعين أن األ           
احلسن أو القبح فيدرك بالعقل، وإن منعت النصوص من املؤاخذة بذلك إال بعد بلوغ              

  :ومن ذلك. الرسالة
الذين يتبعون الرسول النيب األمي الذي جيدونه مكتوبـا         : " قوله سبحانه  -١

ـ         عندهم يف التوراة     ات واإلجنيل يأمرهم باملعروف وينهاهم عن املنكر وحيل هلم الطيب
إصـرهم واألغـالل الـيت كانـت علـيهم          وحيرم عليهم اخلبائث ويضع عنـهم       
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  .}١٥٧:األعراف{"
  : منها)٢٠٢(واآلية تدل على التحسني والتقبيح الذاتيني من أكثر من وجه

لو مل يكن لألفعال املذكورة أوصاف ثابتة قبل ورود الشرع حبكمها لكـان             
يأمرهم مبا أمرهم بـه     " ن املنكر   يأمرهم باملعروف وينهاهم ع   : "سبحانه حاصل قوله 

وينهاهم عما اهم عنه، إذ مقتضى مذهب التحسني والتقبيح الشرعيني أا ما وصفت     
  .باملنكر إال لنهي اهللا سبحانه عنها باملعروف إال ألمر اهللا ا وال وصفت

  .وهذا كالم يرته عنه كل فصيح بل كل عاقل
واضح يف كوـا    " يهم اخلبائث   وحيل هلم الطيبات وحيرم عل    : " وكذلك قوله 
التحليل والتحرمي، وإال كان املعىن حيل هلم ما أحل هلـم وحيـرم             طيبات وخبائث قبل    
  !!.عليهم ما حرم عليهم 

 ذكر هذا على أنه من أعالم وأدلة نبوته صلى اهللا عليه            -سبحانه- أن اهللا    -ب
  .اتية ثابتةوهذا يدل على أا أوصاف ذ. على أهل الكتابوسلم، واحتج به 

 الفواحش ما ظهر منها     قل إمنا حرم ريب    " -سبحانه-ومثل ما سبق قوله      -٢
بغري احلق وأن تشركوا باهللا ما مل يرتل به سلطانا وأن تقولـوا              والبغيوما بطن واإلمث    

  . }٣٣:األعراف{"على اهللا ما ال تعلمون
فعلق احلكم على أوصاف مناسبة مما يدل على أن الوصـف علـة مقتـضية            
للحكم، ولو كان معىن كونه فاحشة هو معىن كونه منهيا عنه وكونه بغيا كـذلك،               
وحنوه كونه خبيثا، لكانت العلة عني املعلول، وكان من تعليل الشيء بنفـسه، وهـو               

  .)٢٠٣(فهي إذن أوصاف ثابتة هلذه األفعال قبل التحرمي. باطل
 ولو  }٢٨:عرافاأل{"قل إن اهللا ال يأمر بالفحشاء       " ومثله قول اهللا سبحانه     

ومثله أيضا  . كانت جهة كونه فاحشة أنه منهي عنه لتضمن األمر تعليل الشيء بنفسه           
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فإنـه   . }٣٢:اإلسراء{"وال تقربوا الزنا إنه كان فاحشةً وساء سبيال         : " قوله سبحانه 
يكون على مذهب نفاة احلكم العقلي ال تقربوا الزنا فإنه منـهي عنـه ، وهـذا ال                  

  .)٢٠٤(يفيد
فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت هلـم          "  سبحانه   قوله -٣

وهذا وإن كان يف غري هذه األمة، إال أن اآلية تـضمنت وصـف              } ١٦٠:النساء{"
  أا من الطيبات، مما يقتضي الوصف الذايت، إذ أن           - مع كوا حمرمات     -احملرمات  

 قبائح وليـست طيبـات      الزم مذهب القائلني بالتحسني والتقبيح الشرعيني أن تكون       
  .)٢٠٥(مادامت منهيا عنها

ولوال أن تصيبهم مصيبة مبا قدمت أيديهم فيقولوا        : " قال سبحانه وتعاىل   -٤
  .}٤٧:القصص{"إلينا رسوال فنتبع آياتك ونكون من املؤمنني ربنا لوال أرسلت 

فتضمنت اآلية أن ما قدمت أيديهم سبب إلصابتهم باملصيبة ولكـن اهللا أراد             
فدل على أن أفعاهلم قبيحة قبـل   . طع احتجاجهم بكوم مل يرسل إليهم رسول        أن يق 

  .)٢٠٦(البعثة لكن اهللا يعاقبهم عليها بعد اإلرسال
إن اهللا نظر إىل أهل األرض فمقتـهم        : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      

إمنـا بعثتـك ألبتليـك وأبتلـي        : بقايا من أهل الكتاب، وقال     عرم وعجمهم إال  
  .)٢٠٧("بك

فدل احلديث على أن أفعال الناس قبل بعثة الرسول صلى اهللا عليـه وسـلم               
 ممقوتة مذمومة ، فهي قبيحة حىت وإن دلت النـصوص           - سبحانه   -من استثىن  سوى

  .)٢٠٨(البعثة األخرى على أن اهللا ال يؤاخـذ النـاس بفعلهـا إال بعـد
لون رسـول اهللا    كان الناس يسأ  : " عن حذيفة بن اليمان رضي اهللا عنه قال       

يـا  : صلى اهللا عليه وسلم عن اخلري وكنت أسأله عن الشر خمافة أن يدركين، فقلـت              
رسول اهللا إنا كنـا فـي جاهليـة وشـر فجاءنا اهللا ذا اخلري فهل بعد هذا اخلـري                
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  .)٢٠٩("فيها نعم دعاة على أبواب جهنم من أجام قذفوه: من شر؟ قال
كانوا عليه قبل اإلسالم بأنه شر مع أنه         ما   -  رضي اهللا عنه   -فوصف حذيفة 

  . )٢١٠(كان قبل البعثة
: واحتجوا على وقوع االمتحان يف اآلخرة ألهل الفترة مبا جاء يف احلـديث             

:  قال - صلى اهللا عليه وسلم    - أن رسول اهللا   -  رضي اهللا عنه   - ن األسود بن سريع   ع
محق، ورجـل هـرم،     أصم ال  يسمع شيئا، ورجل أ      أربعة حيتجون يوم القيامة رجل      "

رب جاء اإلسالم وما أمسع شـيئا، وأمـا         : فأما األصم فيقول  . ورجل مات يف الفترة   
رب جاء اإلسالم وما أعقل شيئا والصبيان حيذفونين بالبعر، وأما اهلرم           : األمحق فيقول 

رب ما أتاين من : رب جاء اإلسالم وما أعقل شيئا، وأما الذي يف الفترة فيقول     : فيقول
خذ اهللا مواثيقهم ليطعنه فريسل إليهم أن أدخلوا النار فمن دخلها كانـت             فيأ. رسول

  . )٢١١(" ومن مل يدخلها سحب إليها ،عليه بردا وسالما
وعن  )٢١٢(وروي امتحان أهل الفترة من طرق أخرى أيضا منها عن أيب هريرة           

رضـي اهللا    )٢١٥( وعن أيب سعيد اخلدري    )٢١٤( وعن معاذ بن جبل    )٢١٣(أنس بن مالك  
  .عنهم

  .)٢١٦()وروي عن ثوبان عن النيب صلى اهللا عليه وسلم: (  وقال البزار   
    وهذه الطرق بعضها ال خيلو من ضعف ولكن بعضها اآلخـر صـحيح             

 .- كما سيأيت-فالضعيف منها قد اعتضد بغريه من الصحيح 
لقد اتضح من مناقشة أدلة املذهب األول سالمة االحتجاج مبا ساقوا مـن                

  . التعذيب قبل جميء الرسلاألدلة على نفي 
   كما اتضح من مناقشة أدلة املذهب الثاين سالمة االحتجاج مبا ساقوا مـن             

  . األدلة على ثبوت الوصف الذايت باحلسن أو القبح العقليني
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 والـيت   -األدلة اليت احتج ا بعض أصحاب هذا املـذهب          من البني أن       و
لوصف احلقيقي واحلكم العقلي، إذ ال       واضحة الداللة على ثبوت ا     -عرضناها سابقا   

معىن لالحتجاج مبجيء الرسول صلى اهللا عليه وسلم ذه األمور وأا من أعالم وأدلة              
 ما مل تكن أوصاف ذاتية، وهذه األدلـة         -كما هو يف أدلة أصحاب هذا الرأي      -نبوته  

  مؤكدة بداللة ما احتج به أصحاب املذهب الثاين من املعقول على 
ايت باحلسن أو القبح مما سبق أن أوردناه وأوضحنا سالمة داللتـه            الوصف الذ 

  .على ثبوت هذا الوصف عن شبه املخالفني
واضح يف كونه   "اخل  ......كنا يف جاهلية وشر   :" وقول حذيفة رضي اهللا عنه     

  .شرا قبل أن ينهى عنه
،    أما احتجاجهم باألحاديث املارة سابقا على امتحان أهل الفترة يف اآلخرة          

وهـي   ( :- رمحه اهللا    -فقد اعترض عليه من وجوه جيمعها قول احلافظ ابن عبدالرب           
  أسانيد كلها ليست بالقوية، وال تقوم ا 

وأهل العلم ينكرون أحاديث هذا الباب، ألن اآلخرة دار جزاء          . .....حجة  
وابتالء، وليس ذلك يف وسع املخلوقني، واهللا ال يكلف نفـسا إال             وليست دار عمل  

م اجلنـة   عن أن يكون كافرا جاحدا فإن اهللا حر        وسعها، وال خيلو من مات يف الفترة      
 لأو أن يكون معذورا بأنه مل يأته نذير وال أرسل عليه رسو           !!  فكيف ميتحنون؟  ،عليه

والطفل ومن ال يعقل أحرى بـأن ال        !فكيف يؤمر أن يقتحم النار وهي أشد العذاب؟       
  .)٢١٧()ميتحن

  :  االحتجاج ذه األحاديث تتمثل يف مخسة أمور  فوجوه االعتراض على
    .إنكار صالحيتها لالحتجاج لضعفها -١
 معارضة األحاديث املذكورة بكون اآلخرة دار جزاء وليست دار عمل           -٢

  . وابتالء
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ال "  أن فيها تكليفا مبا ليس يف الوسع، وهو خمالف لقول اهللا سـبحانه               -٣
  .}٢٨٦:البقرة{"يكلف اهللا نفسا إال وسعها

٤-   م اهللا عليه اجلنة، وإمـا أن  أن من مات يف الفترة إما أن يكون كافرا حر
  ! يكون معذورا لكونه مل يأته رسول، فكيف يؤمر باقتحام النار؟

٥- نون؟ كيف يصح أن يمتحن الطفل وحنوه ممن ال يعقل كا !  
بأن أهل العــلم مل     :  وأجيب عن الوجه األول من وجوه االعتراض أوال          
 وال أكثرهم، وإذا كان بعضهم فعل ذلك فإن          األحاديث املذكورة  على إنكار يتفقـوا  

.  يف ذلـك  -قريبا- غريهم قد صححها أو صحح بعضها، وقد مرت بنا أقوال العلماء          
رجال أمحد يف األسود بن سريع وأيب هريـرة رجـال           : ( قال احلافظ اهليثمي   :ومنها

يهقي عقب إيراد احلديث مـن      ، وقال الب  )٢١٨()الصحيح، وكذلك رجال البزار فيهما    
وممن صحح هذه األحاديث احلـافظ      . ) ٢١٩()وهذا إسناد صحيح  .( طريق أيب هريرة    

العاقبة يف  ( أبو حممد عبداحلق بن عبد الرمحن االشبيلي املعروف بابن اخلراط يف كتابه             
 ردا على كالم ابن عبـدالرب الـسالف         -وقال احلافظ ابن كثري     . )٢٢٠()ذكر املوت   

إن أحاديث هذا الباب منها ما هو صحيح، كما نص عليه كثري من أئمـة               : ( الذكر
العلماء، ومنها ما هو حسن، ومنها هو ضعيف يتقوى بالصحيح واحلسن، وإذا كانت             

، وقـال احلـافظ ابـن       )٢٢١()أحاديث الباب الواحد متصلة متعاضدة أفادت احلجة      
الء من أهل العلم    وغري هؤ )٢٢٢()وقد صحت مسألة امتحان أهل الفترة من طرق       :(حجر

  .)٢٢٣(الذين صححوا هذه األحاديث وذهبوا إىل صالحيتها لالحتجاج
  . ولعل القول بضعفها يرجع إىل عدم استقراء طرق احلديث كلها

إن كثريا من أهل العلم أخذوا ذه األحاديث حىت أن اإلمام أبو احلسن             : ثانيا
أوالد املـشركني يف     نقل موجب هذه األحاديث يف حكـم         - رمحه اهللا    -األشعري  

وقولنا يف أطفال املشركني إن اهللا يؤجج هلم يف    : (اآلخرة عن أهل السنة واجلماعة فقال     
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  .)٢٢٤()اآلخرة نارا مث يقول اقتحموها كما جاءت بذلك الرواية
   وأجابوا عن الوجه الثاين املتضمن معارضة األحاديث الدالة على امتحـان           

وليس دار عمل وابتالء بأن انقطاع التكليف إمنـا         أهل الفترة بكون اآلخرة دار جزاء       
كما . )٢٢٥(يكون بدخول دار القرار، وأما يف الربزخ أو يف عرصات القيامة فال ينقطع            

. كشف عن ساق ويدعون إىل السجود فال يـستطيعون        يوم ي : " يف قول اهللا سبحانه   
خاشعة أبـصارهم تـرهقهم ذلـة وقـد كـانوا يـدعون إىل الـسجود وهـم                  

 ،، وكما يف احلديث أن املؤمنني يسجدون هللا يوم القيامـة          }٤٣-٤٢:القلم{"ساملون
وأن املنافق ال يستطيع ذلك ويصبح ظهره كالصفيحة الواحدة كلما أراد السجود خر             

فيكشف عن ساق فال يبقى من كان يسجد هللا من تلقاء نفسه إال أذن              : " لقفاه، وفيه 
 ورياء إال جعل اهللا ظهره طبقا واحـدا    اهللا له بالسجود وال يبقى من كان يسجد اتقاء        

 وهو نظري ما يقع يف الربزخ مـن سـؤال           )٢٢٦("كلما أراد أن يسجد خر على قفاه        
ومن امتنع عـن اإلجابـة يف       . امللكني فمن أجاب يف الدنيا باختياره أجاب يف الربزخ        

نع حني السؤال يف الربزخالدنيا م.  
الذي  يكون آخر أهل النار      ومن ذلك أيضا ما جاء يف الصحيحني يف الرجل          

دخوال للجنة من أن اهللا سبحانه يأخذ عليه ما شاء من عهود ومواثيق ـ حني يـسأل   
 إن أعطاه ذلك فال يسأل غريه مث يتكرر منه أن يسأل            -اهللا أن يصرف وجهه عن النار       

مث يا ابن آدم مـا أغـدرك   : اهللا مرارا أن يقربه من اجلنة مث أن يدخله اجلنة، فيقول اهللا     
  .)٢٢٧("يأذن له يف دخول اجلنة ويعطيه كل ما متىن ومثله معه 

وأجيب عن الوجه الثالث وهو القول بتضمن األحاديث املذكورة للتكليـف           
بأنه ليس كذلك ، وإمنا هو تكليف مبا فيه مشقة شديدة ، وهـو              : مبا ليس يف الوسع   

وإذ قال موسى    " :كتكليف بين إسرائيل حني عبدوا العجل بقتل أنفسهم قال سبحانه           
لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باختاذكم العجل فتوبوا إىل بارئكم فاقتلوا أنفسكم             
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وكأمر اهللا سبحانه للعباد يـوم القيامـة        . }٥٤:البقرة{"ذلكم خري لكم عند بارئكم      
       من السيف وأدق من الشعر كما يف        باملرور على الصراط وهو جسر على جهنم أحد 

ليس ما ورد يف أولئك بأعظم من هذا، بل هذا          : ( احلافظ ابن كثري  قال  . )٢٢٨(احلديث
أن الدجال يكون معه جنة ونار،        ومثل ذلك ما ثبت يف السنة من       ،)٢٢٩()أطم وأعظم 

وقد أمر اهللا املؤمنني الذين يدركونه أن يأيت أحدهم النهر الذي هو نار تتأجج ويشرب               
ا ذكرناه قريبا من أمره سبحانه يـوم        فهذا نظري ذلك، ومثله م    . )٢٣٠(منه فإنه ماء بارد   

  .القيامة بالسجود مع أنه حيول بني املنافقني وبني ذلك
   وإن مل أجد من احتج      -حتج به جلواز التكليف مبا يشق كثريا        ومما ميكن أن ي 

  .  أمر اخلليل بذبح ابنه إمساعيل عليهما السالم-به هنا 
 ـ        فكيف ي بحت القيامـة رأي    نكر بعد ذلك التكليف بدخول النار وقد أص

  .مث أم لو أطاعوا لكانت النار عليهم بردا وسالما!! العني؟
وميكن أن جياب عن الوجه الرابع بأن من مات يف الفترة كافر، لكنه معـذور               

فتحرمي . حىت يأتيه رسول فال يستجيب له، فإن مل يأته رسول يف الدنيا جاءه يف اآلخرة          
عراض عن إجابة الرسول الذي يأيت بعضهم يف         إمنا يكون بسبب اإل    ى الكفار اجلنة عل 

  . الدنيا وبعضهم يف اآلخرة يف عرصات القيامة
وأما الوجه اخلامس فيمكن أن جياب عنه أيضا بأن امتحان الطفل وانـون             
وحنومها ممن ال يعقلون يف الدنيا إمنا يقع يف اآلخرة يف حال كوم يعقلون ولـيس يف                 

  .حال الصغر واجلنون
ظهر افت االعتراضات املوجهة إىل األحاديث الدالة على امتحان أهل          وذا ي 

الفترة يف اآلخرة وسالمة االحتجاج ا على ما قرره أصحاب هذا املذهب وذلك مع              
من ثبوت احلكم الذايت باحلسن أو القبح فيعلم بالعقـل،           - كما أسلفنا    -ما سلم هلم    

ن مل يستجب من أهل الفترة حني ميتحن ولكن املؤاخذة إمنا تكون على عدم استجابة م  
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 وعليه فهذا القول هو القول الصحيح الذي تشهد       . يف اآلخرة مما دلت عليه األحاديث     
    . له األدلة يف مصري أهل الفترة يف اآلخرة، ويف مسألة التحسني والتقبيح

  
  :ةــاخلامت

  :     ميكن إجياز أبرز نتائج البحث يف األمور التالية
شياء هلا وصف ذايت من احلسن أو القبح ميكن التوصل ملعرفتـه            ن األ أ - ١ 

بالعقل قبل جميء الشرع به، وميكن أن يعجز العقل عن التوصل إليه حـىت يـرد بـه                  
  .الشرع

غري أن جميء الشرع حبكم األشياء يكسبها بصورة عامة وصفا حبسن ما             - ٢
  :أمر به وقبح ما ى عنه  وبصورة خاصة من جهة

ا من األشياء ال سبيل إىل معرفة حسنها أو قبحها إال من طريـق               أن كثري  -أ
ويه عـن   . الشرع، حىت وإن كان أمر الشارع ببعضها كاشفا عن حسن ذايت فيها             

  .بعضها اآلخر كاشفا عن قبح ذايت فيها
فيأمر الـشارع     أن احلكمة يف بعض األحيان قد تكون يف األمر نفسه،          -ب  

وهو ال يريد الفعل، وذلك كأمر اخلليل عليـه الـسالم          بالشيء على سبيل االمتحان،     
  .   بذبح ابنه، فهذا حسنه من جهة أمر الشارع به

ي احلسن والقبح العقليني ال يقتضي املؤاخذة يف اآلخرة         أن ثبوت وصفََ   -  ٣
  . لصراحة األدلة على نفي التعذيب قبل جميء الرسل بناء على العقل وحده،

 يف اآلخرة بأن يرسل اهللا إليهم ويأمرهم باقتحـام          أن أهل الفترة ميتحنون    -٤
نار يؤججها هلم ، فمن أطاع دخل اجلنة ومن عصى دخل النار ، فيكـون يف أهـل                  

من هو من أصحاب النار، وعليه فإن من أخرب         فيهم  الفترة من هو من أصحاب اجلنة و      
ـ                م اهللا عـدم    عنه الرسول صلى اهللا عليه وسلم من أهل الفترة أنه يف النار هو ممن عل
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متحن يف اآلخرة استجابته حني ي.  
بناء على ما سبق فإن األشاعرة ومن وافقهم وإن أصابوا يف نفي التعذيب              -٥

وما ترتب على ذلك     أخطأوا يف نفي احلكم العقلي باحلسن أو القبح        قبل اإلرسال فقد  
  . هلم باجلنة إطالق القول بنجاة أهل الفترة أو احلكم  من نفي احلكمة والتعليل ، ويف

 كما أن ما احتجوا به على إبطال التعذيب قبل اإلرسال هو حجة عليهم يف              
  .الطائع الذي استغرق عمره يف الطاعات ومن ال ذنب له  قوهلم جبواز تعذيب

أن املعتزلة وإن أصابوا يف إثبات احلكم العقلي فإم أخطأوا يف إطـالق              -٦
  القول بنفي احلسن والقبح 

القول مبؤاخذة أهل الفترة من غري أن يأتيهم رسـول، كمـا            الشرعيني، ويف   
أخطأوا فيما رتبوه على مذهبهم يف التحسني والتقبيح من القول بوجوب األصلح على             

  .اهللا ، فوضعوا هللا سبحانه وتعاىل بعقوهلم شريعة فيما جيب أن يفعل وأن ال يفعل 
ني هو حجة عليهم    هذا مع كون ما احتجوا به يف إثبات احلسن والقبح العقلي          

  . يف نفيهم عن اهللا سبحانه صفة احلكمة جريا على مذهبهم يف نفي الصفات 
كذلك أخطأ من املاتريدية من ذهب إىل ما ذهب إليه املعتزلة من القول              -٧

مبؤاخذة أهل الفترة بالعقل وحده وإن مل يأم الرسل ، وإن سلم هلم مذهبهم يف إثبات       
  . التحسني والتقبيح العقليني

أن مشركي العرب الذين ماتوا قبل بعثة الرسول صلى اهللا عليه وسـلم              -٨
. معذبون يف اآلخرة ، إما ألن احلنيفية ديانة إبراهيم وإمساعيل عليهما السالم قد بلغتهم             

  . ألم ممن علم اهللا امتناعه عن الطاعة حني االمتحان يف اآلخرة  أو
  .. واهللا أعلم
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  اهلوامش واملصادر

حممد بن امساعيل، اجلامع الصحيح، ترقيم حممد فؤاد عبدالباقي املطبوع مـع فـتح              : البخاري.  ١
: اإلمام أمحد بـن حنبـل  . ٥١٢:٨، ويف التفسري ٢١٩:٣الباري، املطبعة السلفية يف اجلناتز  

 .٢٧٥:٢ ، ٢هـ، بريوت ط١٨٩٨املسند، املكتب اإلسالمي للطباعة والنشر عام 
مسلم بـن احلجاج،صـحيح اإلمـام    : القشريي: وحنوه يف  . ٤٩٣:١١ر   يف القد  :البخاري . ٢ 

، بريوت، دار إحيـاء التـراث       ١٣٧٥مسلم، حتقيق وترقيم وتصحيح حممد فؤاد عبدالباقي        
 .٢٠٤٨:٤ يف القدر :العريب

 .٢٤٨:٤أمحد . ١١٣٦ :٢ اللعان مسلم يف. ٣٩٩:١٣: التوحيدالبخاري يف  .  ٣
 .٧١: م ١٩٥٩والرسول، مؤسسة مصر للطباعة عام نظمي، حممد الرسالة : لوقا.  ٤
 . ٧١: املصدر السـابق.  ٥
 .٧٨: املصدر السـابق.  ٦
حممد بن يعقوب القاموس احمليط     : الفريوزآبادي. ١١: ٢م،  .اجلمهره دار صادر، غ   : ابن دريد .  ٧

: لسان العرب : ابن منظور . ١١١:٢مادة فتر    :٢هـ، املطبعة احلسينية املصرية ط    ١٣٤٤
الفراهيدي اخلليل بن   :  وانظر ٤٣: ٥مادة فتر   :  دار صادر للطباعة والنشر، بريوت     ١٣٨٨
 .١٤٤ :٨م امع العلمي العراقي بغداد  ١٩٦٧العني : أمحد

 .١١١ :٢: الفريوز أبادي. ٤٣ :٥ابن منظور. ١٤٤ :٨الفراهيدي .  ٨
 .١١١ : ٢: الفريوز أبادي.  ٩

اح تاج العربية وصحاح العربية، حتقيق أمحد عبـدالغفور        امساعيل بن محاد، الصح   : اجلوهري.  ١٠
 .٧٧٧ :٢م دار العلم للماليني بريوت مادة فتر ١٩٧٩عطار، 

 .١١١ :٢: الفريوز أبادي.  ١١
 ٣م القاهرة املطبعة اخلريية، مـادة فتـر         ١٨٨٢تاج العروس من جواهر القاموس      : الزبيدي.  ١٢

:٤٦٣. 
 .١٩٤ :١١: م. غ٢، دار الكتب العلمية طالتفســري الكبري، طهران: الرازي.  ١٣

 



xLbèia…eëòîiŠÈÛaòÌÜÛaëòÈíŠ’ÛaâìÜÈÛôŠÔÛaâcòÈßbuòÜ©QXÊLSXæbšß‰LQTRWç SUR 

 
 .سيأيت ختريج هذا احلديث حني احلديث على أدلة أصحاب املذهب الثالث.   ١٤
 .٤٢: ٥ابن منظور . ١١١: ٢والفريوز أبادي . ١٤٤: ٨الفراهيدي .  ١٥
 م، بريوت دار  .روح املعـاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين، غ        : األلوسي البغدادي .  ١٦

 .١٠٣: ٦: إحياء التراث العريب
احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، حتقيق عبـد الـسالم     : عبداحلق بن غالب  : ابن عطية .  ١٧

 .٤٤٤: ٣م، بريوت دار الكتب العلمية .عبدالشايف حممد، غ
حممد أديـب الكـيالين     : شرح جوهرة التوحيد، نسقه وخرج أحاديثه     : إبراهيم: الباجوري.  ١٨

 .٤٤هـ محاة مكتبة الغزايل ١٣٩٢لكرمي تتان، راجعه عبدالكرمي الرفاعيوعبدا
: حـسن : العطار. ٨٣: ١اآليات البينات على شرح مجع اجلوامع       : أمحد بن قاسم  : العبادي.  ١٩

، ٨٨: ١هـ مصر مطبعـة مـصطفى حممـد         ١٣٥٨حاشية العطار على مجع اجلوامع،      
 .٤٠: ١٥األلوسي 

 .٣٥: ٢م، بريوت دار املعارف . القرآن العظبم، غتفسري: امساعيل: ابن كثري.  ٢٠
 .٣٦: ١٥انظر األلوسي.  ٢١
 .٤٠: ١٥األلوسي . ٨٨: ١العطار . ١٣٠ -١٢٩: ١العبادي .  ٢٢
 .٤٤٤: ٣ابن عطية.  ٢٣
  .٨٨: ١العطار .  ٢٤
هـ بريوت دار إحياء التراث     ١٣٩٢صحيح مسلم بشرح النووي،     : حيىي بن شرف  : النووي.  ٢٥

 .٧٩: ٣العريب 
 .١٣١: ١: العبادي.  ٢٦
 .٢٦٣: دار الكتب العلمية٣بريوت ط١٩٨١عبدالقاهر بن طاهر أصول الدين،: البغدادي.  ٢٧
، مصر مطبعة الـسعادة     ١٣٢٧شرح اُأليب على مسلم املسمى مكمل اإلكمال، عام         : األيب.  ٢٨

٣٧٠: ١. 
 .٤٤: الباجوري.  ٢٩
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د على مراقي السعود، الريـاض، عـامل        فتح الودو : حممد بن حيىي  : الواليت. ٣٧٠: ١اُأليب  . ٣٠

 .٩: الكتب والتوزيع
 .انظر ما يأيت من ذلك يف احتجاج أصحاب املذهب الثاين من السنة.  ٣١
 .أنظر ما سيأيت يف هذا عند مناقشة أدلة املذهب الثاين .  ٣٢
  ٦١-٦٠ : ٤: صر، املطبعة األدبيةهـ م١٣٧١أبو حممد، الفصل يف امللل والنحل :ابن حزم. ٣٣
  .٤٢: ١٥: األلوسي  . ٣٤
 .١٣٤ :١رواه مسلم يف اإلميان .  ٣٥
، مجـع اجلوامـع   : تـاج الـدين   :  السبكي ابن . ٢٦٣ ،   ٢٠٣ ،   ٢٠٢: لبغدادي  انظر  ا .  ٣٦

  . ٤٤:  الباجوري ،١٣٠:١ العبادي ،٨٨:١هـ مصر، مطبعة مصطفى حممد ١٣٥٨
م .ن بن حممد بـن قاسـم، غ       ، مجع وترتيب عبدالرمح   موع فتاوى ابن تيمية   جم:  ابن تيمية   . ٣٧

  .٦٧٦:١١ الرباط، مكتبة املعارف، بإشراف املكتب التعليمي السعودي
هـ دار الكتاب العريب للطباعة     ١٣٨٧ عام    اجلامع ألحكام القرآن   :حممد بن أمحد  : القرطيب .  ٣٨

  .١٢٥:١ والنشر
  .٦٧٦:١١ :فتاوىالموع جم: ابن تيمية .  ٣٩
  .١٢٥:١لقرطيب ا .  ٤٠
  .قريبا قول الغزايل يف هذا املار ظران .  ٤١
( ،  ) مسالك احلنفا يف والدي املصطفى      (،  ) الدرج املنيفة يف اآلباء الشريفة      : (  وذلك مثل     . ٤٢

  ) .التعظيم واملنة يف أن أبوي رسول اهللا صــلى اهللا عليه وسلم يف اجلنة 
  ) .ويدخل اجلنة ( وفيه . وحنوه يف الدرج املنيفة .  ١: مسالك احلنفا : السيوطي .  ٤٣
م ١٩٥٦ عام   : شرح األصول اخلمسة   :عبد اجلبار بن أمحد املعتزيل     :انظر مذهب املعتزلة يف    .  ٤٤

و  . ٢٥٦ - ٢٥٣ ،   ٢٣٣:١واموع يف احمليط بالتكليف      . ٥٦٥ :القاهرة مكتبة وهبة  
قه حممد بن محيد    ، اعتىن بتهذيبه وحتقي   املعتمد يف أصول الفقه   أبو احلسني املعتزيل    : البصري

: سيف الدين : آلمدي ا  .٢٦٣: لبغدادي  ا . ٨٦٩:٢ :هـ دمشق ١٣٨٤الدين وأخرون   
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هـ، القـاهرة الـس     ١٣٩١، حتقيق حممود عبداللطيف عام      غاية املرام يف علم الكالم    
، حتقيق حممـد     درء تعارض العقل والنقل    :  ابن تيمية   .٢٣٣  :األعلى للشؤون اإلسالمية  

  .٤٩٢:٨ هـ على نفقة جامعة اإلمام حممد بن سعود١٤٠٠عام رشاد سامل، طبع 
 ٢هـ، مـصر، ط   ١٣٤٧ يف العقائد املنجية يف اآلخرة، عام        املسايرة: الكمال: ابن اهلمام  .  ٤٥

 . وما بعدها٢٦: مطبعة السعادة 
 ، ٦٣٨ ، ٢٢:١ نسخة حمفوظة بدار الكتـب املـصرية       ، التأويالت : منصور املاتريدي  وأب .  ٤٦

   هـ ،  ١٣١٣ عام   دراسة وتقوميا :  كتاب املاتريدية  : أمحد بن عوض  : احلريب: ن ، ع  ٧٦٧
   .١٥٢:الرياض دار العاصمة للنشر والتوزيع، 

 بشرح مسلم الثبوت، مطبوع      فواتح الرمحوت  :عبدالعلي حممد : األنصاري. ٢٧: ابن اهلمام  . ٤٧
  طبعة بـوالق   ، القاهرة، مؤسسة احلليب وشركاه، مصورة عن      ١٣٢٢مع املستصفى، عام    

 ومجع الفوائد يف بيان املسائل الـيت        نظم الفرائد : عبدالرحيم بن علي  : شيخ زادة . ٢٩:١
  ٣٥:هـ  مصر، املطبعة األدبية١٣١٧وقع فيها االختالف بني املاتوريدية واألشعرية، عام 

هــ، بـريوت، دار     ١٣٩٤عن أصول البزدوي،عام    كشف األسرار : عالء الدين البخاري   . ٤٨
 .١٨٣:١ العريبالكتلب

م، بـريوت دار الكتـب   .ومنشور والية العلـم واإلرادة، غ مفتاح دار السعادة : ابن القيم . ٤٩
  .٢٤:٢ العلمية

  .٢٤:٢ املصدر السابق . ٥٠
  .٧٣:٢٠ التفسري الكبري: الرازي.  ٥١
 مفتـاح دار الـسعادة      :ابن القـيم  . ٦٧٥:١١ ،   ٣١١:١فتاوى  الابن تيمية جمموع    : نظرا.  ٥٢

٢٤:٢. 
 - ٣١١:١ م، مطابع اد التجاريـة    .، غ اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح     : ابن تيمية .  ٥٣

٣١٢.  
 .٤٢:٢مفتاح دار السعادة : ابن القيم.  ٥٤
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 :م الرياض، املطابع األهليـة    ١٩٨٨، عام   أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن     : الشنقيطي.  ٥٥

٤٧٥:٣.  
  .٢٨:١األنصاري .  ٥٦
  .٢٧ - ٢٦: امابن اهلم  .٥٧
  .  وما بعدها٢٥:١األنصاري  :نظرا . ٥٨
  .٦٠:٤ ابن حزم.  ٥٩
  .٣٠٨:١٧جمموع الفتاوى  . ٣١٢ - ٣١١:١اجلواب الصحيح : ابن تيمية :نظرا .٦٠
، دار الطباعـة احملمديـة      ٢، ط ١٣٩٩ وباب الـسعادتني، عـام        طريق اهلجرتني  :ابن القيم . ٦١

  .٣٩:٢مفتاح دار السعادة . ٣٩٩:باألزهر
  .١٣٢:٣تفسري القرآن العظيم : ابن كثري.  ٦٢
، ترقيم حممد فؤاد عبـد البـاقي،        فتح الباري شرح صحيح البخاري    ابن حجر العسقالين،    .  ٦٣

  .٢٤٦:٣ م.تصحيح حميي الدين اخلطيب ،املطبعة السلفية غ
  .٤٨٤ - ٤٧١:٤: الشنقيطي.  ٦٤
  .٣١٢ - ٣١١:١اجلواب الصحيح : ابن تيمية.  ٦٥
 ،مطبعـة   ١م،ط١٩٦١صبحي الصاحل، .د  : ،حققه وعلق عليه  م أهل الذمة  احكأ: القيمابن  .  ٦٦

  .٦٨٤ : جامعة دمشق
  .٣٧: م ،بغداد، مكتبة املثىن.، غاية اإلقدام. حممد بن عبد الكرمي: الشهر ستاين.  ٦٧
  .٢١٣:  أصول الدين للبغدادي :نظرا.  ٦٨
فيها صنم يعظمه قـدماء اهلنـود ويعبدونـه         مولتان مدينة يف إقليم البنجاب بباكستان كان        . ٦٩

      ياقوت : انظر.  الصنم بعد الفتح االسالمي    رق هذا وحيجون إليه من أقصى بالدهم وقد ح
أبو الرحيان  : وانظر البريوين . ٢٢٧: ٥م، بريوت، دار صادر     .معجم البلدان، غ  : احلموي
 مطبعـة دائـرة     م،١٩٥٨حتقيق ماللهند من مقولة مقبولة يف العقل أو مرذولـة،           :حممد  

 .٨٨: املعارف 
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 .٢١٣: البغدادي. ٧٠
  .٢٠٢ :املصدر السابق . ٧١
. ٢٣٣:١اموع يف احمليط بالتكليف     ،  ٥٦٥:شرح األصول اخلمسة  : عبداجلبار املعتزيل : نظرا. ٧٢

 درء تعارض :ابن تيمية. ٢٣٣: األمدي ،٢٦٣ : البغدادي .٨٦٩:٢أبو احلسني البصري 
 .٤٩٢:٨العقل والنقل  

 .٣٨  :١ألنصاريا. ٧٣
 .١٨٣:١ :عالء الدين البخاري.  ٧٤
م ،مـصر مطبعـة     .، غ  اية السول يف شرح منهاج األصول      : مجال الدين  :األسنوي: نظرا.  ٧٥

 يف علم    املواقف :عبدالرمحن بن أمحد  :  اإلجيي .٩٢ ، ٨٣:١:ابن السبكي . ٢٥٨:١ السعادة
 اهلمام نقل مذهب املعتزلة      وعزا الكمال ابن   ١٨٣:١عالء الدين البخاري    . ٣٢٢: الكالم

 .٢٧:أنظر املسايرة . على هذا النحو أليب منصور املاتريدي وعامة مشايخ مسرقند
حاشية العطار على مجـع اجلوامـع    . ٦٥ ـ  ٦٤:١ شرح اجلالل على مجع اجلوامع :نظرا.  ٧٦

 .٢٧ :ابن اهلمام . ٢٦٠:١ األسنوي . ٩٢:١
 .٢٥: ١ األنصاري:نظر ا.  ٧٧
طـه  : ، دراسة وحتقيـق   طه جابر يف هامش احملصول يف علم األصول للرازي        .يق د  تعل :نظرا.  ٧٨

 .١٨٦ - ١٨٥:١ هـ١٣٩٩جابر العلواين، نشر جامعة اإلمام حممد بن سعود عام 
 .١٨٦-١٨٥: ١طه جابر يف هامش احملصول يف علم األصول . تعليق د:انظر. ٧٩
 .٣٩:٢ مفتاح دار السعادة :ابن القيم: نظرا.  ٨٠
 .٢٦ : ابن اهلمام. ١٩٠:١ التوضيح شرح التنقيح : عبيد اهللا البخاري:رنظا.  ٨١
   .٣٧:١٥ األلوسي  .٢٩:١األنصاري :نظرا. ٨٢
 يف علـم     املستـصفى  : الغزايل أبو حامد    .٢٥٤:١ اموع شرح احمليط     : عبداجلبار: نظرا. ٨٣

  هـ القاهرة مؤسسة احلليب وشركاه، مصورة عـن طبعـة بـوالق       ١٣٢٢األصول، عام   
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، دار  ٢م،القـاهرة ط  ١٩٨٠، عـام     الربهان يف أصول الفقه    :عبدامللك: اجلويين  .٥٥:١
 .٨٥:١العطار ، ٢٧:١ األنصاري . ٨٨:١األنصار

 . املذهب الثالث: مذاهب أهل العلم يف حكم أهل الفتره: راجع . ٨٤
طبعـة  هـ، م ١٣٥٠ شرح حترير الكمال، عام       تيسري التحرير  :أمري باد شاه  : احلسيين: نظرا. ٨٥

 مطبـوع    سلم الوصول لشرح اية الـسول      :حممد خبيت املطيعي  . ١٥١:٢ احلليب، مصر 
   . ٨٤ :١ م، مصر مكتة السعادة.غ.حباشية اية السول

  .٨٥ - ٨٤:١ املطيعي ،١٥١:٢ :بادشاه: ، احلسيين٢٧ :ابن اهلمام: نظرا. ٨٦
 .١٥٣:٢بادشاه : احلسيين  .٨٧
هــ، مـصر،   ١٣٥٨، عام  مجع اجلوامعشرح اجلالل على: حممد بن أمحد: اجلالل احمللي . ٨٨

  .١٦٠:٢ احلسيين بادشاه:وانظر . ٨٩:١ مطبعة مصطفى حممد
 : شيخ زادة . ٦٧٥:١١فتاوى  ال جمموع   :ابن تيمية  .١٧٣:٢٠ التفسري الكبري : لرازيا: انظر. ٨٩

  .٤٧٦:٣لشنقيطي ا. ٣٦
  .٤٠ -٣٩:٢ مفتاح دار السعادة :ابن القيم: نظرا . ٩٠
   ٢٩:١األنصاري: وأنظر. ١٧٣:٢٠التفسري الكبري: لرازيا. ٩١
  .٣٧:١٥األلوسي  :نظرا  .٩٢
  .٣٨:١٥املصدر السابق :نظرا  .٩٣
   .٣٦شيخ زاده : نظر ا و٥٩٠:١لزخمشري ا.  ٩٤
   .٦٠:٤ابن حزم : نظرا. ٩٥
   .٤٢:١٥ األلوسي :نظرا. ٩٦
   .٤٥:١٥ األلوسي. ٩٧
  .٢٨٤:٤محد أو . ١١٣٦:٢يف اللعان مسلم  . ٣٩٩:١٣رواه البخاري يف التوحيد .  ٩٨
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لباب العقول يف   :  املكالئي. ١٧٧:١ التفسري الكبري :الرازي. ٥٧:١ املستصفى:الغزايل: نظرا.  ٩٩

، ١فوقية حسني حممـود ط    . د: ، تقدمي وحتقيق وتعليق   الرد على الفالسفة يف علم األصول     
  .٢٧:٢مفتاح دار السعادة : ابن القيم ،٣١٥: دار األنصار

  .٣١٥:  املكالئي. ١٠٠
   .٣٢ ، ٢٧:١ األنصاري  .١٠١
   .٢٨ ـ ٢٧:٢مفتاح دار السعادة : ابن القيم.  ١٠٢
   .٣١:١ األنصاري.  ١٠٣
  .٢٧:٢ مفتاح دار السعادة : ابن القيم  .٣٢:١ األنصاري :نظرا ١٠٤
  .٢٨:٢ مفتاح دار السعادة :ابن القيم: نظرا. ١٠٥
   .٢٧:١ األنصاري.  ١٠٦
  . وما بعدها ٤٠٧:١تمد يف أصول الفقه املع: البصري: نظر ا . ١٠٧
   .٤٠:٢ مفتاح دار السعادة :ابن القيم  . ١٠٨
  .٤٣:١ األنصاري.  ١٠٩
 تعليق اإلمام حممد عبـده      : اإلمام حممد عبده   وأنظر. ٣٨:٢ مفتاح دار السعادة  : ابن القيم  .١١٠

لفالسفة  ،املطبوع باسم الشيخ حممد عبده بني ا       على شرح اجلالل الدواين للعقائد العضدية     
  .٥٥٩:١ سليمان دنيا، دار الكتب العربية.والكالميني ، حتقيق وتقدمي د

طه جابر العلواين، عام    . د: ، دراسة وحتقيق  احملصول يف علم األصول   : الرازي حممد بن عمر   . ١١١
نظـر  ا و،١٦٤ – ١٦١:١ هـ نشر جامعة اإلمام حممد بن سـعود اإلسـالمية           ١٣٩٩
م، مصر، مكتبة ومطبعة حممد     .، غ  يف حل غوامض التنقيح    التلويح: سعد الدين : التفتازاين

 :حممد علي :  الشوكاين  .٣٢٤:اإلجيي. ٤٣:١ األنصاري. ١٧٤ - ١٧٣ :١ علي صبيح 
 .٧ :  إىل علم األصولإرشاد الفحول

   .٢٥:٢ مفتاح دار السعادة :ابن القيم. ١١٢
   .١٨٦- ١٨٥:١: يةالتلويح حل غوامض التنقيح، املطبعة اخلري:صدر الشريعة :  نظرا.  ١١٣
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 :عبدالرمحن:  الشربيين  .٤٧:١ األنصاري:  نظر  او. ٦١:١املستصفى  : أبو حامد : الغزايل.  ١١٤

 م،مصر، مطبعة الـسعادة   .، امش حاشية العطار، غ     الشربيين على مجع اجلوامع    راتتقر
  .٧٩:١ العطار ،٣٨:٢ مفتاح دار السعادة :ابن القيم . ٧٩:١

   .٤٨:١ األنصاري .١١٥
 .٣٥ : شيخ زادة.  ١١٦
 أهـل الفتـرة ومـن يف        :موفـق : شكري: وانظر.  وما بعدها  ،٤٧٤:٣الشنقيطي :نظرا.  ١١٧

 .٧٥ : بريوت-، دار ابن كثري، دمشق حكمهم
  .٤٨٠:٣ :الشنقيطي :نظرا. ١١٨
احلساين :  يف مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعليل، حترير        شفاء العليل  :ابن القيم : نظرا.  ١١٩

 ،٨:٢مفتـاح دار الـسعادة       . ٤٠٣ : م، القاهرة مكتبة دار التـراث     .حسن عبداهللا، غ  
 .٣٩:١٥ األلوسي

  .٣٩:١٥ األلوسيأنظر .  ١٢٠
. ٢٦١:٢تفـسري القـرآن العظـيم       : ابن كـثري  . ٤٦:١٥التفسري الكبري   : انظر الرازي .  ١٢١

 .٣٣٧:٣أضواء البيان : الشنقيطي
 .٥٣:١٥التفسري : الرازي.  ١٢٢
 .١٢٧:٣أمحد . ٢١٦٠:٤صفات املنافقني : ومسلم. ٣٦٣:٦ياء كتاب األنب: البخاري.  ١٢٣
 .٣٣٥:٢انظر الشنقيطي .  ١٢٤
 .أي أمعاءه :  قُصبه . ١٢٥
ومسلم يف اجلنة وصفة نعيمها      . ٢٨٣:٨ويف التفسري   ، ٥٤٧:٦رواه البخاري يف املناقب     .  ١٢٦

   . ٤٤٦:١وحنوه عند أمحد عن ابن مسعود ، ٣٦٦ ، ٢٧٥:٢وأمحد  . ٢١٩٢:٤
: بن كثري ا. ما كانوا يسيبونه فيتركونه آلهلتهم ال حيملون عليه شيئا وال ينتفعون به           : لسائبة  وا     

  .١٠٧:٢ تفسري القرآن العظيم
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سليمان بن األشعث السجستاين، إعـداد      : خمتصرا أبو داود   وأخرجه،٤٧٨:٣رواه أمحد   .  ١٢٧

عنـد   وحنـوه   ،٣١٨:٤ هـ، دمشق، دار احلـديث      ١٣٨٩عزت عبيد دعيس    : وتعليق
م، دار  ١٩٦٧ ومنبع الفوائـد، بـريوت       جممع الزوائد : علي بن أيب بكر اهليثمي    : الطرباين

 ٤٧٨:٤ وقال ابن كثري يف التفسري       ،)رجاله رجال الصحيح    (: وقال،  ١٩:١ ٢الكتاب ط 
 " .إسناده حسن : "عن رواية أمحد 

  .٣٩٨:١رواه أمحد .  ١٢٨
   .٣١٨:٤ السنة وأبو داود يف . ١٩١:١رواه مسلم يف اإلميان . ١٢٩
حممد فؤاد عبدالباقي، نشر عيسى البـاقي       : حممد بن يزيد القزويين، حتقيق    :  ابن ماجة  رواه.  ١٣٠

 جممـع   : اهليثمـي  ورواه البزار والطرباين يف الكبري كما يف      . ٥٠١:١ يف اجلنائز    :وشركاه
، وأخرجه الضياء يف املختارة   ) رجاله رجال الصحيح    ( وقال  .  ١١٨  – ١١٧:١الزوائد  

هـ، مكة املكرمة، مكتبة النهضة     ١٤١١عبدامللك بن عبداهللا بن دهيش،      :دراسة وحتقيق   
هـ دمـشق   ١٣٧٨،  وأخرجه األلباين يف سلسلة األحاديث الصحيحة      . ٢٠٤:٣ احلديثة

 ).سند صحيح رجاله  كلهم ثقات معروفون : (  وقال ٢٦:١ املكتب اإلسالمي
والنسائي، صححت من بعض العلماء املطبة      ،  ٢٩٦: ٣، وأبو داود    ٦٧١ :٢رواه مسلم    . ١٣١

      . كلهم يف اجلنائز٥٠١: ١ ، وابن ماجة ٩٠ :٤املصرية األزهر  
، حققـه   املعجم الكـبري  : سليمان بن أمحد  : ورواه أبو القاسم الطرباين    ،١١:٤رواه أمحد   .  ١٣٢

ل وقا. ٢٠٨ : ١٩ ، مطبعة األمة بغداد   ١٩٨٢وخرج أحاديثه محدي عبد ايد السلفي،       
 ". رجاله ثقات : " الطرباين تعقيبا على رواية ١١٦:١يف جممع الزوائد

 علـى   املـستدرك : أبو عبـداهللا النيـسابوري    : ، ورواه احلاكم  ١٤ -١٣:٤رواه أمحد   .  ١٣٣
. م، بريوت مكتبة املطبوعات اإلسالمية      .الصحيحني، وبذيله التلخيص للحافظ الذهيب، غ     

فيه يعقوب  : (ان الذهيب تعقبه بقوله      ناد ، غري   وقال صحيح اإلس   ٥٦٤ :٤كتاب األهوال   
 .٥٦٤:٤) ضعيف : بن حممد بن عيسى 

 ).رجاله رجال الصحيح : (  وقال ١١٧:١رواه الطرباين يف الكبري كما يف امع .  ١٣٤
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 ). رجاله رجال الصحيح: (  وقال ١١٨:١ رواه الطرباين يف الكبري وأبويعلى كما يف امع  .١٣٥
 .١٩٦:١ يف اإلميان  رواه مسلم. ١٣٦
 . ٢٣٨:١: السرية النبوية ) . وقيل النوح . القبور : املراد بالكدى : (  قال ابن كثري  .١٣٧
سنن النسائي بشرح السيوطي، صححت من بعض العلماء، املطبعـة املـصرية            : النسائي.  ١٣٨

. وهوفيه ربيعة بن سفيان املعافري وقد ضعف      . ١٦٩:٢وأمحد  .   يف اجلنائز   ٢٧:٣ باألزهر
  . ٢٣٨:١  هـ دار صادر للطباعة والنشر، بريوت١٣٩٦،  السرية النبوية:ابن كثري: أنظر

رواه الطرباين يف الكبري من طريق سـعد         ( ١١٩:١ قال يف جممع الزوائد عن هذا احلديث         . ١٣٩
 ). بن فروة بن عفيف عن أبيه عن جده ومل أر من ترمجهم 

  .٤٨٧: ٣  الشنقيطي .٤٦: الباجوري  .  ٣٠:١ العبادي:  أنظر .١٤٠
   .٢٣١:١٣ البخاري يف كتاب أخبار اآلحاد .١٤١
   .٢٣٤:١٣فتح الباري : ابن حجر .١٤٢
   .٢٤١:١٣البخاري يف أخبار اآلحاد .  ١٤٣
 . ٤٢٤:١٣والتوحيـد    . ٨:١٠واألضاحي   . ١٠٨ ،   ٢٠:٨رواه البخاري يف املغازي      . ١٤٤

جلامع الصحيح، مراجـع،    ا: حممد بن عيسى  : والترمذي . ١٣٠٦:٣ومسلم يف القسامة    
وأبوداود يف   . ١٥٥:٣ احلج   ، دار الفكر، يف   ٢هـ، ط ١٣٩٤عبدالرمحن حممد بن عثمان     

. ٢٠٦:٥والنسائي يف مناسـك احلـج      . ٥٨:٢" ليبلغ شاهدكم غائبكم    " الصالة بلفظ   
   . ٣١:٤وأمحد  . ٥٨:١وابن ماجة يف املقدمة 

   .٢٣٢:١٣ رواه البخاري يف أخبار اآلحاد .١٤٥
   .٤٧١-٤٠١م، مصطفى البايب احلليب ١٩٦٩، مصر الرسالة:حممد بن إدريس: شافعيال .١٤٦
م، .، اختصار حممد املوصـلي ،غ     خمتصر الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة     : ابن القيم  .١٤٧

   ٤٣٥:٢ الرياض
وأنظر اآليات البينـات   . ٨٩ ـ  ٨٨:١حاشية العطار  . ٣٧٢:١شرح األيب على مسلم . ١٤٨

١٣٠:١.   
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   .٨٩:١حاشية العطار  .١٤٩

   .٥٦٤:٤حاشية  املستدرك : الذهيب . ١٥٠

هــ، دار   ١٣٩٨ النبوية، تقدمي وضبط طه عبدالرؤوف سـعد،         سريةال :ابن هشام :  انظر . ١٥١
 يف تفسري السرية النبوية، قدم له        الروض األنف  : السهيلي .٢٥٥:١ املعرفة للطباعة والنشر  

 : ١ ـ دار املعرفة للطباعة والنـشر     ه١٣٩٨طه عبدالرؤوف سعد، بريوت     : وعلق عليه 
  .١٥٨:١السرية النبوية البن كثري . ٢٥٥

  .١٤٣:٧ البخاري يف مناقب األنصار . ١٥٢

  .١٤٢ : ٧ البخاري يف مناقب األنصار . ١٥٣

محدي عبـد ايـد     :املعجم الكبري ،حققه وخرج أحاديثه    :الطرباين   . ١٩٠:١رواه أمحد   .  ١٥٤
حمفوظ الـرمحن   .د: زخار املعروف مبسند البزار ،حتقيق      البحر ال : البزار  .١٥٢:١السلفي  

سرية : ابن اسحق    . ٩٥:٤هـ، املدينة املنورة ،مكتبة العلوم واحلكم       ١٤١٤زين الدين ،  
البداية والنهاية، حتقيـق  " . إسناده جيد حسن : "وقال عنه ابن كثري    .٢٥٦ : ١ابن هشام   

 ٦٤٢:١بريوت ، دار املعرفـة      هـ،١٤٢٢عبد الرمحن الالدقي و حممد غازي بيضون ،       :
مسند اإلمام أمحد، شـرحه     :إسناده صحيح   : وقال الشيخ أمحد شاكريف خترجيه للمسند       .

   . ٢٩٦:٢،القاهرة ، دار احلديث١هـ،ط١٤١٤ووضع فهارسه أمحد شاكر،

 عن  ٣٨١:٣الطبقات، دار صادر    : ورواه ابن سعد     .١٤٣ : ٧ ابن حجر يف الفتح   : انظر . ١٥٥
فكان املسلمون بعد ذلك ال يذكره ذاكر إال تـرحَم          " مرسال،وأضاف   سعيد بن املسيب  

فيض : ورمز ملناوي حلسنه  "غفر اهللا له ورمحه   :عليه واستغفر له، مث يقول سعيد بن املسيب         
  .٥٣٣٩رقم احلديث: ،بريوت دار املعرفة٢هـ،ط١٣٩١القدير شرح اجلامع الصغري،

  .١٤٣ : ٧  الفتحابن حجر يف.٣٧٩:٣، ١٦٢:١الطبقات : ابن سعد  . ١٥٦
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صـحيح  :" وقال   ٣٩٣:٤تعبري الرؤيا   : احلاكم يف املستدرك   .٥٥ :٧ الترمذي يف الرؤيا       . ١٥٧

  ".اإلسناد ومل خيرجاه

   .٣٩٧ : ١ السرية النبوية . ١٥٨

   .٢١٧ : ١ السهيلي  .١٥٩

    .٣٩٨: ١  السرية النبوية:ابن كثري. ١٦٠

   .٣٩٨ : ١ املصدر السابق .١٦١

   .١٥٣ : ١ املصدر السابق .١٦٢

  .٣٧٥ـ   ٣٧٤:  اية االقدام    :ستاينلشهر ا  .٣٠٥ : األصول اخلمسة  :عبداجلبار:  أنظر . ١٦٣
  وما بعدها٣٠:١ األنصاري . ٣٠٦: املكالئي . ٥٨ : ١:  املستصفى :الغزاىل

  ٣٠٧: املكالئي .٣٧٩:  اية اإلقدام:الشهرستاين. ١٦٤

املستـصفى  الغـزايل   :نظر  او . ٣٠:١ األنصاري . ٣٠٧: املكالئي . ٣٧٩: الشهرستاين.  ١٦٥
٥٩ - ٥٨:١.   

   .٣٠٧: املكالئي . ٣٧٩: الشهرستاين.  ١٦٦

   .٥٦: ١ املستصفى : الغزايل .٣٢٦- ٣٢٥: اإلجيينظر ا. ١٦٧

   .١٨٩ : ١التفتازاين  :وانظر .٤٥ - ٤٤ : ٢ مفتاح دار السعادة :ابن القيم. ١٦٨

 .٣٠٧:  املكالئي .٣٧٤:  اية االقدام:الشهرستاين.  ١٦٩

  . ٣٧٩: الشهرستاين .١٧٠

 مفتـاح دار الـسعادة      : ابـن القـيم     .٣٧٥- ٣٧٤:  اية االقدام    : الشهرستاين :نظر  ا . ١٧١
  ٣٢٧: اإلجيي. ٣٠٩: املكالئي.٤٢:٢
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معىن معقوال ظاهرا يتيسر إثباته على اخلصم بطريـق النظـر           :  يراد باملعىن املخيل واملناسب    .١٧٢

  .العقلي فيخال اتهد أنه العلة

، بغـداد،   يف بيان الشبه واملخيل ومـسالك التعليـل        شفاء الغليل : أبو حامد : الغزايل   أنظر       
   .١٤٣: م، مكتبة اإلرشاد١٩٧١

   .٣١٤: املكالئي . ١٧٣

   .٨٢ : ٨فتاوي ال جمموع :ابن تيمية:  انظر.١٧٤

   . ٧٩٠ - ٧٨٩ : ٢ املعتمد : البصري: انظر.١٧٥

   .٦٣ : ٢يح  التوضيح ملنت التنق:التفتازاين: انظر . ١٧٦

 .٦٢:٢ عبيداهللا البخاري  .٢٧٤:٢  جالل الدين احمللي   .١٩٠:٢:٢احملصول  : الرازي:  انظر .١٧٧
حمـي الـدين عبداحلميـد، القـاهرة،        : ، حتقيق  املسودة اجلد واألب واحلفيد،  : آل تيمية 
  .٥٦-٥ ٥: ٤  املطيعي.٣٥٨:  تيميةالبن هـ،مطبعة املدين١٣٨٤

  .٣٠:١ األنصاري . ١٧٨

  .٢١٣: يالبغداد .١٧٩

  .٢٢٤: اآلمدي. ١٨٠

الشيخ حممـد عبـده بـني       :  مطبوع بعنوان  - شرح اجلالل الدواين على العقائد العضدية        .١٨١
  .٥٦٤ - ٥٥٩:٢ -الفالسفة واملتكلمني

  . يريد استحالة الترجيح بال مرجح واستحالة العبث يف حقه سبحانه. ١٨٢

  . وما بعدها٥٦١:٢ املصدر السابق .١٨٣

 ابـن  .٤١٦ – ٣٨٠وانظر شفاء العليـل   . ٢٣- ٢٢ : ٢ر السعادة مفتاح دا: ابن القيم  .١٨٤
   .  ٤٥ : ٨فتاوي الجمموع : تيمية
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  .٤٦:١ املصدر السابق . ١٨٥

   .٢٧:١ األنصارينظر ا .١٨٦

  .٣٥: شيخ زادة.  ١٨٧

   .٧٣٨  : ٢ ومسلم يف الزكاة ٤٧:٨رواه البخاري يف املغازي . ١٨٨

  .٤٤:١األنصاري . ١٨٩

   .٨: لشوكاين ا . ٣٢٧: اإلجييوأنظر  . ١٧٣:٢٠ كبريالتفسري ال:  الرازي. ١٩٠

   .٤٤:١األنصاري  .١٩١

  ٤٤:١املصدر السابق  . ١٩٢

   .٤٥:١املصدر السابق  . ١٩٣

   . ٩٧ :١ اجلويين  .١٩٤

   .٩٧ : ١املصدر السابق  . ١٩٥

   .٤٦ : ١ األنصاري . ٣٢٧ : اإلجيي انظر .١٩٦

   .٤٦:١ األنصاري :نظرا . ١٩٧

   .٤٦ : ١ األنصاري: وأنظر. ٣٢٧ :اإلجيي . ١٩٨

   .٤٦ :١ املصدر السابق:  انظر.١٩٩

أمـري  وانظر   .  ما سبق من أدلة أصحاب املذهب األول من القرآن الكرمي ومناقشتها            راجع .٢٠٠
   .٢٨ :بن اهلماموا.  وما بعدها ١٥٩ : ٢ :بادشاه

  .احتجاج أصحاب املذهب الثاين من السنة راجع .  ٢٠١

   .٦:٢مفتاح دار السعادة : ابن القيم  . ٤٣٥ : ٨فتاوى ال جمموع :نظر ابن تيميةا.  ٢٠٢
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   .٧:٢ مفتاح دار السعادة :انظر ابن القيم . ٢٠٣

   .٧:٢ مفتاح دار السعادة :ابن القيم . ٢٠٤

   .٧:٢ املصدر السابق :نظرا .٢٠٥

   .٨ : ٢ مفتاح دار السعادة :ابن القيم : نظرا .٢٠٦

   .١٦٢:٤وأمحد  . ٢١٩٧:٤ رواه مسلم يف اجلنة .٢٠٧

   .٣١٤:١ اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح : تيمية ابن:  أنظر.٢٠٨

   .١٤٧٥:٣ومسلم يف اإلمارة  . ٣٥:١٣ويف الفنت  . ٦١٥:٦ رواه البخاري يف املناقب .٢٠٩

   .١٠:٢نظر مفتاح دار السعادة ا . ٢١٠

، حققـه    موارد الظمآن إىل زوائد ابن حبان      علي بن أيب بكر   : اهليثمي . ٢٤:٣ رواه أمحد    . ٢١١
جممـع  .  والبزار والطـرباين     .٤٥٢: رزاق محزة، بريوت، دار الكتب العلمية       حممد عبدال 

، دراسة وحتقيق عبـد     وأخرجه الضياء املقدسي يف األحاديث املختارة      . ٢١٥:٧الزوائد  
 ، مكتبـة النهـضة احلديثـة      ١هـ، مكة املكرمة، ط   ١٤١١امللك بن عبداهللا بن دهيش،      

كما أشار له كـثري مـن أهـل العلـم           وهي اليت التزم فيها الصحة      . ٢٥٦ – ٢٥٤:٤
عبدالوهاب عبداللطيف،  : ، حققه وراجع أصوله   )تدريب الراوي   (كالسيوطي فـــي     

الرسـالة   ( :حممد بن جعفـر   : ، والكتاين ١٤٤:١  دار الكتب احلديثة     ٢هـ، ط ١٣٨٥
   .١٩: ، بريوت، دار الكتب العلمية٢هـ، ط١٣٨٥ )املستطرفة 

 عن زوائد    كشف األستار  :يثمي واهل ٢١٦:٧ كما يف امع     والطرباين . ٢٤:٤ رواه أمحد    .٢١٢
 ٣٤:٣ ، بريوت مؤسسة الرسالة   ١هـ، ط ١٣٩٩البزار، حتقيق حبيب الرمحن األعظمي،      

رجال أمحد يف طريق األسود بن سـريع        : ( وقال يف امع عن هذا احلديث والذي قبله       . 
  ) . وأيب هريرة رجال الصحيح، وكذلك رجال البزار فيهما 
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وقال . ٣٥ – ٣٤:٣والبزار كما يف كشف األستار      . ٢١٦:٧ رواه أبويعلى كما يف امع       .٢١٣

. )قية رجال أيب يعلى رجال الصحيح     وفيه ليث ابن أيب سليم وهو   مدلس وب         : ( يف امع 
:  واهلداية إىل سبيل الرشاد، قدمه وخرج أحاديثه وعلـق عليـه   ورواه البيهقي يف االعتقاد   

   .١٦٩: اتب، بريوت، دار األفاق اجلديدةأمحد عصام الك

فيـه  : ( غري أنه عقب بقولـه    . ٢١٧ – ٢١٦:٧امع  .  رواه الطرباين يف األوسط والكبري     .٢١٤
وقال حممد بن مبارك الصوري . ن واقد متروك عند البخاري وغريه ورمي بالكذب       بعمرو  

  ).كان يتبع السلطان وكان صدوقا، وبقية رجال الكبري رجال الصحيح 

يعـين  [ فيه عطيـة       : ( ٢١٦:٧وقال يف امع     . ٣٤:٣كشف االستار   .  رواه البزار     .٢١٥
  ). وهو ضعيف ]العويف 

   .٣٤:٣كشف األستار  .  ٢١٦

االستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار وعلماء األقطار فيما تضمنه املوطأ          :ابن عبد الرب  .  ٢١٧
 بـريوت،   –عبد املعطي قلعجي، دمشق     .د: ،دققه وخرج أحاديثه  من معاين الرأي واآلثار   

   .٩٧ : ١٨ دار قتيبة للطباعة والنشر 

   .٢١٦ : ٧ جممع الزوائد .٢١٨

   .١٦٩: االعتقاد واهلداية إىل سبيل الرشاد .  ٢١٩

هـ الرياض، طبع الرئاسـة العامـة       ١٤٠٣،   الروض الباسم  حممد بن إبراهيم،  : ابن الوزير  .٢٢٠
  .١٦٩:إلرشادإلدارات البحوث واإلفتاء والدعوة وا

   .٣١ :٣تفسري القرآن العظيم : ابن كثري .٢٢١

   .٣١ : ٣ فتح الباري :ابن حجر. ٢٢٢

   .٢٩ : ٢  ابن الوزير :نظرا .٢٢٣
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هـ، ١٤٠٥، تقدمي الشيخ محاد األنصاري،      اإلبانة عن أصول الديانة   : أبو احلسن األشعري  .  ٢٢٤

   .٦٣: ، اجلامعة اإلسالمية٢املدينة املنورة، ط

 ابـن    .٥٧٧:  طريق اهلجرتني    : ابن القيم  .٣٠٧:١٧فتاوى  ال جمموع   :ن تيمية اب :نظر  ا .٢٢٥ 
   ٢٤٧- ٢٤٦:٣ فتح الباري  ابن حجر.٣١:٣ تفسري القرآن العظيم :كثري

ـ ٦٦٣ : ٨ويف التفسري  .٤٤٥ :١١رواه البخاري يف الرقاق . ٢٢٦  ١مسلم يف اإلميان . ٦٦٤ 
 :٢٩٩.   

   .٢٩٩ : ١ومسلم يف اإلميان  . ٤٢٢ : ١٣ رواه البخاري يف التوحيد .٢٢٧

   .١١٠:٦وأمحد  . ١٧١ : ١: رواه مسلم يف اإلميان. ٢٢٨

   .٣١:٣ تفسري القرآن العظيم :ابن كثري. ٢٢٩
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