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 ل السنة عليهالـمنزلة بين الـمنزلتين عند القاضي عبد الجبار ورد أه
 نظير دمحم دمحم النظير

 قسم العقيدة والفلسفة  
 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات 

 جامعة األزهر -بكفر الشيخ 
Nazeer@azhar.edu.eg 

 ملخص: 
هذه القضية، التي تعد من بين أهم القضايا الكالمية ال سيما وأنها 

والحديث، وال يزال يتردد صداها إلي  شغلت الكثيرين من الباحثين في القديم
يومنا هذا في أوساط المفكرين والفالسفة و  أن هذا األصل أول أصول 
المعتزلة ظهورًا من الناحية التاريخية وأن هذا الموضوع يرتبط بقضايا عديدة، 
فهو وثيق الصلة بالوعد والوعيد، واإليمان واإلسالم ، كما أنه عندهم داخل 

اإللهي؛  فضال عن هذا فالمنزلة بين المنزلتين أصل في مسألة العدل 
يصحح بعض األخطاء التي اتهمت فيها المعتزلة وذلك مثل القول بإنكارهم 
لعذاب القبر، والصراط حيث يدرج القاضي عبد الجبار بهذا األصل مسائل 
عدة منها إثبات عذاب القبر، والميزان، والصراط، وتطاير الصحف، ويؤكد 

 بها، وأن القول بإنكارهم لها من تشنيع خصومهم عليهم،  على إيمانهم
وال شك أن مثل هذا يجلي حقيقة موقفهم من هذه المسائل.  وأن هذا 
الموضوع يسهم في الكشف عن المنطلقات التي انطلقت منها المعتزلة 
لإلدالء برأيها في القضايا المثارة والمسائل الموجودة في المجتمع المسلم في 

ت فالبحث في هذا الموضوع من األهمية بمكان، ذلك أن البحث ذلك الوق
حول تحديد هذه الكلمات: المؤمن، والكافر، والفاسق، والمنافق، هي التي 
أثارت حولها النزاع بين طوائف اإلسالم األولى وفرقهم، وأدت إلى نتائج 
ل عملية عميقة امتد آثارها على الواقع المعاصر في المجتمعات المسلمة، لك
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هذه األسباب وغيرها يتضح أهمية التعرض لمثل هذه الموضوعات. وأن 
طبيعة هذا الموضوع اقتضت التعرض لموقف الفرق األخرى من مرتكب 
الكبيرة ليتبين لنا رأي المعتزلة بين هذه اآلراء ومن ثم ترجيج ما يمكن 
 ترجيحه بعد مقارنة رأي المعتزلة باآلراء األخرى، فضال عن هذا فإن رأي
المعتزلة ما قام إال على أساس رفض ونقض لألقوال التي قيلت في حكم 

 مرتكب الكبيرة ومن ثم لزم التعرض لها، والوقوف أمامها. 
 –الوعيد  –الوعد  –الكالمية –عبد الجيار  –القاضي الكلمات المفتاحية: 

 الصراط. –الميزان  –القبر 
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Abstract: 

 This issue is one of the most important verbal issues, 

particularly that it was addressed by many researchers in 

the ancient and modern, and still resonate to this day 

among intellectuals and philosophers. This source was 

initially emerged with of Muʿtazila historically and this 

topic is related to many issues. It is closely related to the 

promise and threat, faith and Islam, and, for them, it has a 

relation to the issue of divine justice. Moreover, The 

Intermediate Position is a source which corrects some of 

mistakes that were attributed to Muʿtazila, such as 

denying the torment of the grave and the path. In this 

source, Judge Abdul Jabbar lists several issues, including 

demonstration of torment of the grave, the balance, the 

path and the volatility of books, confirming their belief in 

them and that saying that their denial of them is a 

defamation by their opponents. There is no doubt that 

such a fact demonstrates their position on these issues and 

that this topic contributes to reveal the starting points from 

which the Muʿtazila began to give their opinion on the 

raised issues and existing matters in the Muslim 

community at that time. The research in this topic is very 
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important because the research on the identification of 

these words: believer, infidel, lewd and hypocrite, raised 

disputes between ancient Islamic doctrines and groups and 

led to practical profound results with an impact reflected 

on the contemporary reality in Muslim societies. For all 

these reasons and more, it becomes clear that it is 

important to address such topics and that the nature of this 

topic required to address the position of other groups who 

committed sins, so can stand out on the Muʿtazila view 

and prefer what we see appropriate after comparing 

Muʿtazila view to other views. Further, the opinion of the 

Muʿtazila was based solely on the rejection and refutation 

of the statements on the position of any person 

committing sins, therefore, they needed to be addressed 

and stand on them. 

Keywords: Judge – Abdul Jabbar - verbal - promise - 

threat - grave - balance - path. 
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 الـمقدمــــــة

 

إن الحمد هلل نحمده ونستعين به ونستهديه ونشكره وال نكفره، ونعاادي مان 
يكفره، ونعوذ باا  مان شارور أنفسانا ومان سايمات أعمالناا إناه مان يهاده   فاال 
مضاال لااه وماان يضاالل فااال هااادي لااه، ونشااهد أن ال إلااه إال   خصاانا بخياار 

بخيااار نباااي أرسااال، وجعلناااا باإلساااالم خيااار أماااة أخرجااات كتااااب أنااازل، وشااارفنا 
للناس ناأمر باالمعروف وننهاي عان المنكار وناؤمن باا ، ونشاهد أن سايدنا دمحمًا 
عبااده ورسااوله. اللهاام أحينااا علااى ساانته وأمتنااا علااى ملتااه واحشاارنا فااي زمرتااه، 

 وألحقنا بصحبته اللهم آمين.
 أما بعد ...

كان من  باين و  مذاهب الكالمية ،فلقد ذخر علم الكالم بالعديد من ال
أظهاار هااذه المااذاهب مااذهب المعتزلااة حيااث كااان لااه منهجااه الخااا  الااذي 

المختلف في جوانبه  عن بعض المذاهب و  عرف به حتى عصرنا الحاضر
قااد  وجااد فااي  هااذا المااذهب جمااع ماان المفكاارين األفااذاذ الااذين و  األخاارى ،

 والتأسااايق لقواعاااده ، الااادفاع عناااه ،و  قااااموا بنشااار هاااذا الفكااار باااين النااااس،
يعاااد هاااذا الماااذهب االعتزالاااي مااان أقااادم الماااذاهب و  التااادليل علاااى أصاااوله ،و 

 الكالمية  كمذهب عقلي .
وممااااا هااااو جاااادير بالااااذكر أن مااااذهب المعتزلااااة كاناااات لااااه مدرسااااتان 
كبيرتان هما : مدرسة  البصرة ، ومدرسة بغداد ، وكان لكال مدرساة منهماا 

عرفات بهاا وميزتهاا عان و  ا التاي تخصاهاآراؤهاو  مفكروهاا وساماتهاو  أعالمها
مثيلتهااا االعتزاليااة األخاارى رغاام أن كاااًل منهمااا يطلااق عليااه اساام االعتاازال ، 

 ،اإلشاادة باهو  إال أن ما يجمع بين عموم المعتزلة هو الثقة المطلقة بالعقل،
تقديمه على النقل ، وهم في هذا التقاديم للعقال خاالفوا الاند الاديني الاذي و 

قال ودوره ، وفاي الوقات ذاتاه معترفاا بمحدوديتاه ال سايما وأناه جاء مقادرا للع
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يستمد أحكاماه مان الحاواس ، والحاواس قاد تخطايء والعقال قاد يخطا  تبعاًا 
 لها وهذا في األمور الدنيوية فكيف به في أمور المعاد. 

أهم ما يميز العرب  عن غيرهم الفصاحة  كانو  لقد نزل القرآن الكريم
رابة أن نرى جل جهدهم موجها نحو الشعر فيعدونه من ثم ال غو  والبيان ،

وسيلة مجدهم وأداة فخرهم ، ومصدر عزهم، وسبيل شرفهم، وسجل 
حوادثهم وأخبارهم، والمعبر عن عوزهم، والمحرك ألحاسيسهم، وفي الوقت 
نفسه العاكق لطبيعة حياتهم، فضاًل عن هذا فهو في أحايين كثيرة سبيل 

أمدًا غير قليل حتى جاء القرآن  حالهم هذا الشكوى وأداة النجوى ، وظل
الكريم فحرك الساكن وخاطب العقل، ورغب في الفكر وحث على النظر 
العقلي بل وأوجبه وجعله أداة تمييز وتفضيل بين اإلنسان وبين بقية 

﴿ المخلوقات األخرى . قال تعالى:                        

                              

   ﴾ (1) . 
كااان هااذا التفضاايل إال بالعقاال الااذي هااو  بااة   العظمااي ومنتااه  فمااا

الكبرى لإلنسان ، وبه ميزه عن سائر خلقه ، ولذا أولي اإلساالم هاذا العقال 
﴿كبرى وحث على النظر العقلي ونعي على التقليد فقال تعالى: عناية    

                  مااااااااااااااااااااااااا             

                  ﴾ (2). 

فااال  ولهااذاا مااا ياادل علااى أهميااة العقاال ومكانتااه فااي اإلسااالم، هااذ وفااي
غرابااة أن نقااول: إن القااارآن الكااريم نقطاااة تحااول حاساام ال فاااي تاااريخ الااادين 
والحضاااارة الدينياااة فحساااب ؛ بااال أيضاااًا فاااي تااااريخ الفكااار ، والعلااام باااالمعني 

                                                 
 .07اآلية سورة اإلسراء   (1)
 .107( سورة البقرة اآلية 2)
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الااااديني ، والعلمااااي والفلساااافي ؛ وذلااااك الشااااتماله علااااى األسااااق والضااااوابط 
علاااوم والمعاااارف اإلنساااانية علاااى النحاااو الاااذي يجعااال الاااوحي ماااع اإللهياااة لل
 (. 1)ومنطلقًا للعقل اإلنساني في هذه المعارف والعلوم  مصدراً الوجود 

دعوة اإلسالم هاذه إلاى اساتخدام العقال وتاوقيره إال أناه لام يطلاق  ومع
 لااه العنااان ، و نمااا حااد لااه حاادودًا ال يتخطاهااا ، مخافااة الوقااوع فااي الضااالل 

انبة الصواب، ومن ثم الزم خلق اإلنسان منذ مهده مان يوجاه تفكياره أو مج
﴿ ويقااوده بهاادي ماان   إلااى الصااواب،  قااال تعااالى:         

                     

                      ﴾(2) . 
لقاااد فهااام جيااال الصاااحابة هاااذه الحقيقاااة فهماااا جيااادًا، وعملاااوا علااااى و  

، فمااع اعتاارافهم أنملااة االلتاازام بهااا ، والوقااوف عنااد حاادها، ومااا برحوهااا قيااد 
بالعقال واعتازازهم باه ؛ إال أنهاام أبادا ماا أقحماوه فيمااا ال شاأن لاه باه ، كااذلك 

 ًا علااااى النقاااال وال جعلااااوه لااااه بااااه ، وال قاااادموه أبااااد مااااا أدخلااااوه فيمااااا ال قباااال
 ، وقاااد سااااعد علاااى ذلاااك عوامااال عااادة كاااان مااان أهمهاااا : مالزماااة حاكماااا لاااه

، ومعايشااة الااوحي ، وصاافاء الااذهن ، ونقاااء الفطاارة، وقاارب  -  -النبااي 
بعصاار النبااوة، فضاااًل عاان األميااة التااي حالاات بياانهم وبااين االطااالع  الناااس

 فات األخرى ، والعديد من المعارف .على كثير من ألوان الثقا
ولكاااان مااااع تااااوالى الاااادهور وتتااااابع األحاااادا  وكثاااارة النااااوازل، وتعاااادد 

، بجانااااب االتصااااال بالااااديانات اإلسااااالميةالقضااااايا، فضااااال عاااان الفتوحااااات 
المجاااورة، واالطااالع علااى الثقافااات المختلفااة، بجانااب الحقااد والاابغض علااى 

                                                 
ها 1111 – 1( ينظر: القرآن والنظر العقلي ، فاطمة إسماعيل ، المعهد العالمي للفكر اإلسالمي ط 1)

 .22 – 21م.    1991
 .12( سورة اإلسراء اآلية 2)
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ساالم، وأعلنات الاوالء لاه ظااهرًا انتسابت لإل -مان قبال قلاة قليلاة  -اإلسالم 
وأبطناات خالفااه وعملاات علااى إفساااد تعاليمااه، وهاادم بنيانااه، والقضاااء علااى 
أركانااه، والطعاان فااي مصااادره، و ثااارة الشاابه حااول عقائااده، واللمااز بشاارائعه، 
والغمز بأخالقه، فأدى هذا كله إلى ظهور الفرق اإلسالمية ونشأة المدارس 

لسفية. وطبقا لهذا تعاددت األساماء، وتنوعات الكالمية، وتكوين المذاهب الف
األحكاااام لمااان اكتساااب ذنباااًا، أو اقتااارف إثماااًا لدرجاااة يصاااح القاااول معهاااا أن 

يااارى خضااامًا  –خاااالل هاااذه الفتااارة  –النااااظر فاااي تااااريخ الفكااار اإلساااالمي 
متالطم األمواج، متنوع االتجاهات، متباين التيارات، مختلف النزعات، كما 

 وعااة ماان النشاااط الااذي تختلااف بواعثااه وآثاااره، وهااو يجااد أ أمامااه ضااروبًا متن
ال ريااب واجااد فااي الفااارق اإلسااالمية العدياادة بالااذات أمثلاااه كثياارة تظهاار ماااا 
يتمتع به هذا الفكر من خصوبة وتنوع يسرهما له ما في اإلسالم نفسه مان 
ثورة على مظاهر الجمود العقلي ، ودعوة جادة إلى البحث ، والتمحايد ، 

. شاااريطة أن ال يتخطاااى هاااذا الفكااار حااادوده أو يتجااااوز (1)و عماااال الفكااارأ 
 مداه.

ومن هذا المنطلق يصح القول بأنه ليق ثمة شاك فاي أن هنااك فكارا 
فلساافيًا، وبحثااا كالميااًا ثباات فااي اإلسااالم، لااه رجالااه، ومدارسااه، لااه نظرياتااه 
ومسااائله، لااه سااماته وخصائصااه، لااه رؤيتااه ووجهتااه، علااى أساااس أنااه نشااأ 

م، وأساهم المسالمون فياه بنصايب موفاور شارقا وغرباا دون وشب في اإلساال
 النظر إلى أية فوارق.

وقااد كاناات المعتزلااة إحاادى الفاارق الكالميااة والتااي قاماات باادور بااارز  
وجهد مشاكور فاي الارد عان اإلساالم، كماا أناه ينظار إليهاا علاى أنهاا واحادة 

عبات دورًا من أهام الفارق الكالمياة، وأكثرهاا تاأثيرا فاي الفكار اإلساالمي فقاد ل
علاى حاد قاول بعاض  –رئيسًا سواء على المستوى الاديني والسياساي، فهاي 

                                                 
التوزيع والنشر ( ينظر: النزعة العقلية في تفكير المعتزلة، علي خشيم، ط دار مكتبة الفكر للطباعة و 1)

 . 9م،   1990ليبيا،  –طرابلق 
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أول فرقاااة حاولااات عااارض موضاااوعات علااام الكاااالم فاااي نساااق  -البااااحثين 
فاي خدماة  –إلاى حاد ماا  –مذهبي متكامل، كما كان لرجالها جهود موفقاة 

، والاادفاع عاان عقائااده، والااذب عاان شااريعته، -اإلسااالم  –هااذا الاادين أعنااي 
 قامااااة األدلاااااة العديااااادة، والبااااراهين الكثيااااارة، والحجاااااج القويااااة للتأكياااااد علاااااى و 

سالمته، و ثبات تنازهه وخلوه من التنااقض وبعاده عان االضاطراب ، ولايق 
أدل على ذلك ما تاذكره كتاب التااريخ عان أباي الهاذيل الاذي ألاف أكثار مان 

  بطاااال حججهااام ، كماااا أناااه كاااانو  ساااتين كتاباااا فاااي الااارد علاااى المخاااالفين ،
ينتصاار علاايهم ، وماان أشااهر مناظراتاااه و  يناااظر أصااحاب العقائااد المختلفااة

لصااالح باان عبااد القاادوس الثنااوي الااذي لاام يسااعه إال أن يعتاارف لااه بالغلبااة 
 والقدرة قائال : 

 . (1)أبا الهذيل جزاك هللا من رجل  ***  فأنت حقا لعمري مفصل جدل
النحااراف، فضاااًل عاان هااذا فقااد كاناات لهاام مواقااف كثياارة فااي مقاومااة ا

والعماال علااى مناهضااته، والسااعي لبيااان فساااده، واإلشااارة إلااى آثاااره وأخطاااره 
علاااى األفاااراد والجماعاااات وذلاااك حرصاااًا مااانهم علاااى تطبااايقهم ألصااال مااان 
أصااولهم، ومباادأ ماان أهاام مبااادئهم أال وهااو مباادأ أ األماار بااالمعروف والنهااي 

 عن المنكر أ.
يخ بها للمعتزلة، ويقر وواقع األمر أن ما سبق ذكره حقيقة يشهد التار 

بها المنصفون والخصوم لهم على حد سواء فقد أقروا بباروزهم وتميازهم فاي 
 .(2)هذا الجانب 

                                                 
ِفْلَزر ، نشر ،  –( ينظر:  طبقات المعتزلة : أحمد بن يحيى بن المرتضى ، تحقيق: ُسوَسّنة ِديَفْلد 1)

، نشأة الفكر الفلسفي في  19،  12م ،   1991 -ها 1137بيروت ، –دار مكتبة الحياة 
 وما بعدها. 131/ 1،  9عارف ط اإلسالم د. علي سامي النشار ،ط  دار الم

( للوقوف على بعض ما قيل عنهم في هذا الجانب ينظر: التنبيه والرد على أهل األهواء 2)
. تاريخ 17ها    1133والبدع،للملطي، تحقيق الشيخ دمحم زاهد الكوثري، مكتبة المثنى ببغداد، 

ها،    1199سالة ببيروت الجهمية والمعتزلة، دمحم جمال الدين القاسمي، مطابع مؤسسة الر 
 1910ها 1199. المعتزلة، زهدي جار  ، منشورات النادي العربي في يافا، مطبعة مصر 12

 .1م،   
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فماااا قامااات باااه المعتزلاااة مااان جهاااود بمياااة الااادفاع عااان اإلساااالم ودفاااع 
الشبه المثارة حوله ، ورد االتهامات الواردة علياه حقيقياة يشاهد بهاا الجمياع 

: وقعوا فاي أخطااء شانيعة أودت بهام،  -نقول  –للمعتزلة، ولكنهم مع هذا 
وذلاك مان خاالل تقاديمهم  وعجلت بنهايتهم، وساعدت على القضاء عليهم،

العقااال علاااى النقااال وجعلاااه إماماااا يهتااادون بهدياااه ويترسااامون خطااااه، بجاناااب 
عملهم علاى فارض آرائهام باالقوة علاى جمهاور المسالمين وخصوصاًا عنادما 

، وخيااار شااااهد علاااى هاااذا محناااة خلاااق ناصااارهم السااالطان، وعااااونهم الحكااام
القاارآن الكااريم والتااي صاامد فيهااا إمااام أهاال الساانة والجماعااة اإلمااام أحمااد باان 

بالجملااة فالمعتزلااة فرقااة ماان أهاام الفاارق الكالميااة المشااهورة برجالهااا و  حنباال،
وآرائها على حد سواء وذلك لما أثارته من آراء ومسائل ، وماا خاضات فياه 

 من قضايا ومشكالت .
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بنى المعتزلة مذهبهم في علم الكالم على خمسة أصاول مان لام  لقدو 
يااؤمن بهااا لاام يكاان ماانهم ، ولاام يعااد ماان جملااتهم، وهااي: التوحيااد، والعاادل، 
والوعاااد والوعياااد، والمنزلاااة باااين المنااازلتين، واألمااار باااالمعروف والنهاااي عااان 
المنكر. وقد دار باين المعتزلاة وخصاومهم جادل طويال وخاالف كبيار حاول 

 . هذه األصول
مماااا ال رياااب فياااه أن منهجياااة البحاااث توضاااح دقتاااه  مـــنهل الب ـــ :

وتضااع المعااايير الواضااحة فااي عمليااة السااير فيااه أمااام القااار  الكااريم ،وقااد 
أن يكاااون منهجاااي فااي هاااذا البحاااث علاااي النحاااو  -تعاااالى-اقتضاات إرادة  

  -التالي:
 االستعانة بالمناهج العلمية التي أقرها علماء البحث العلمي، ومن ثم
اتبعات الماانهج التكاااملي الاذي يشاامل تحاات مباءتاه معظاام المناااهج الفنيااة ، 

 -والتي منها: 
المنهج التاريخي : وقد اتضحت معالم هذا المنهج من خالل العرض   -1

التاريخي لمشكلة مرتكب الكبيرة وبيان الخلفية التاريخية لفكرة األصول 
 الخمسة .

مااانهج مااان خاااالل تتباااع المااانهج االساااتقرائي: وقاااد بانااات صاااورة هاااذا ال  -2
المشااكلة، ومااا قياال فيهااا عنااد أصااحاب الفاارق والمااذاهب األخاارى بميااة 
الوقااااوف علااااى مااااواطن االتفاااااق واالخااااتالف فضااااال عاااان الكشااااف عاااان 

 مواطن التأثر ومواضع التأثير.
المنهج النقدي: وقد تبلورت صورة هذا المنهج من خالل بياان موقاف   -1

هااذه المسااألة ، كااذا موقااف  أهاال الساانة ماان رأي المعتزلااة وأدلااتهم حااول
 المعتزلة من أدلة خصومهم .

وبجانااب هااذه المناااهج قااد يلجااأ الباحااث إلااي بعااض المناااهج األخاارى 
وخصوصاااًا المااانهج التحليلاااي، وقاااد تتاااداخل هاااذه المنااااهج، وقاااد تنفااارد وقاااد 
اعتمدت في بحثي هذا علاي مصاادر أساساية ومراجاع ثانوياة، وعازوت كال 
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 نقل إلي قائله.
طبيعااااة البحااااث أن يكاااون السااااير فياااه علااااي النحااااو  هاااذا وقااااد قضااات

التااالي: تمهيااد ، وثالثااة مباحااث تساابقهما مقدمااة وتعقبهمااا خاتمااة وفهااارس 
 فنية .

ــا المقدمــة:  فقااد وضااحت فيهااا أهميااة الموضااوع، وماانهج البحااث،  أم
 وخطة السير فيه.

 فيه  : التمهيد و 
 التعريف باألصول اإلعتزالية . أواًل :
 لتاريخية لتمسكهم بهذه األصول .الخلفية ا ثانيًا:

 المنزلة بين المنزلتين دراسة موجزة ، وفيه مطلبان: المب   األول:
 التعريف بالمسألة . المطلب األول:
 عالقة العمل باإليمان. المطلب الثاني:
 حكم مرتكب الكبيرة  ، وفيه مطالبان:  المب   الثاني:
 . حكم مرتكب الكبيرة في الدنيا المطلب األول:
 حكم مرتكب الكبيرة في اآلخرة . المطلب الثاني:
أثاار االخااتالف فااي حكاام مرتكااب الكبياارة علااى المجتمااع ،  المب ــ  الثالــ :

 وفيه مطالبان:
 مفهوم الكبيرة على المجتمعأثر  المطلب األول:
 أثر النزعة التكفيرية لمرتكب الكبيرة على المجتمع المطلب الثاني:

 النتائج .وتشتمل على أهم  الخاتمة:
 -تشتمل:و  الفهارس الفنية للب  

 فهرس المصادر والمراجع. -أ
 فهرس الموضوعات. -ب
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وبعاد ، فهاذا بحثاي أقدماه ألسااتذتي راجياا مان   تعاالى أن يقاع ماان 
 الرضااا، مااع علمااي بتقصاايري وأن مااا فاااتني كثيااار،و  نفوسااهم موقااع القبااول

ني ماان الجاانق الااذي يقااول الشااريف الراضااي: أولساات شاااكًا فااي أن مااا يفااوت
أقصاااده أكثااار مااان الحاصااال لاااي، ولكناااى أقتصااار علاااى ماااا تنالاااه فاااي هاااذا 

 (.1أ)الموقف يدي، ويقرب من تصفحي وتأملي
و نني بهذه الدراسة آمل أن أكون قاد وفقات فيماا قصادت و ن بادا لاي 

 فحسبي من قول الشاعر: –التقصير 
 (2) ال تلم كفى إذا السيف نبا *** صح منى العزم والدهر أبى

   فقد عزمت بلوغ األماني، والنية تعظم العمل، ومن كتب قبلي فكمل؟
أن أكون من المخلصين، وأن يغفار لاي كال تقصاير. فااللهم هاذا  فا  أسأل

بحثاي قااد ضاامنته رأيااي، وحساابي أنااى بااذلت جهاادي ألدرك جانبااًا ماان الحااق 
نباتااًا  الاذي ياتم بااه الخيار، أو بعضااه فتقبلاه ا ياا ربناا ا بقباول حساان وأنبتاه

 حسنًا، وأجرنا فيه خيرًا. 
كما أساألك ا ربناا ا أن تغفار لاي ماا قصارت أو فرطات، وأشاهد أن ماا 
كان في هذا البحث من حق وصواب فمنك وحدك، وما كان فياه مان ذلال، 
أو تجااوز، أو تقصاير فمان نفساي وتقصايري وأعاوذ باك رباى. وحسابي أنااى 

 يؤتياااه مااان يشااااء، اجتهااادت، وال يخطااا  المجتهاااد األجااار، وذلاااك فضااال  
والحمد هلل بداية ال تنتهي ونهاية ال تزال تبدأ فله الحمد فاي األولاى واآلخارة 
ولااه الحكاام و ليااه ترجعااون، وصاالى   علااى ساايدنا دمحم وعلااى آلااه وصااحبه 

 وسلم.
 الباح 

                                                 
ها ا 1191( المجازات النبوية، للشريف الرضى، ت طه عبد الرؤوف سعد، ط: الحلبى ا 1)

 22م.  1901
 .2/0م.  1901( ديوان حافظ إبرا يم، ط دار الكتب المصرية، 2)
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 أواًل: التعريف باألصول االعتزالية .
خمسة ، وهيأ (1)األصول االعتقادية التي عليها جمهور المعتزلة 

التوحيد ، العدل ، الوعد والوعيد، المنزلة بين المنزلتين ، األمر بالمعروف 
وقعد لها  - (2)القاضي عبد الجبار -والنهي عن المنكر أ وقد شرحها 

د ووضع لها األسق بمية تقريرها والرد على المخالفين وذلك في القواع

                                                 
( بالرجوع إلى المصاادر اللغوياة نجاد أن لفاظ االعتازال ماأخوذ مان اعتازل الشايء وتعزلاه بمعناى تنحاى 1)

عنه، ومنه تعازل القوم بمعنى تنحى بعضهم عن بعض، وكنت بمعزل عن كذا وكذا أي: كنات فاي 
َلاْم ُتْؤِمُناوا  َوِ نْ  } موضاع عزلاة مناه، واعتزلات القاوم أي فاارقتهم، وتنحيات عانهم ، ومناه قولاه تعاالى:

(،أراد إن لم تؤمنوا باي، فاال تكوناوا علاي وال معاي ، وعلاى  21ِلي َفاْعَتِزُلوِن { ) سورة الدخان اآلية 
هاااااذا فااااااالعتزال معنااااااه االنفصاااااال والتنحاااااي، والمعتزلاااااة علاااااى هاااااذا قاااااوم مااااان القدرياااااة  يلقباااااون هااااام 

صااطلح المعتزلااة يطلااق علااى المنفصالون، والمبتعاادون هااذا ماان حياث اللغااة ، أمااا فااي االصاطال : م
تلاااك الفرقاااة الكالمياااة المشاااهورة أصاااحاب أ واصااال بااان عطااااء أ الاااذي اعتااازل عااان مجلاااق الحسااان 
البصااري أشااار إلااى ذلااك صاااحب التعريفااات ،وقااد أطلااق عليهااا كثياارة بعضااها ماان إطااالق خصااومهم 

دل والتوحياد مان باين هاذه األساماء المعتزلاة ، أهال العاو  البعض اآلخر أطلقوه على أنفساهم ،و  عليهم
: أهال الحاق ،  القدرياة ،  الجهمياة ، مخانيااث الخاوارج ، الثنوياة والمجوساية، المعطلاة ، الوعيديااة ، 
ولكل اسم من هذه األسماء سبب إلطالقه علايهم ، ينظار : مختاار الصاحا  للارازي، ماادة عازل، ط 

ادة عااازل ، مااا1بياااروت، ط  –ابااان منظاااور: دار صاااادر  -، لساااان العااارب  272دار المناااار،   
، القااااموس المحااايط، الفياااروز آباااادي، بيااااروت بااااب الاااالم فصااال العاااين ط دار صااااادر  117/ 11

، 1ط  –الجرجاااااااني، دار الكتاااااااب العربااااااي  –،  التعريفااااااات  929، 923م،   1990بيااااااروت، 
 –: الفارق باين الفارق للبغادادي،ط دار اآلفااق الجديادة 232ها، تحقيق: إبارا يم االبيااري   1172

، التنبيااه والاارد علااى أهاال األهااواء والباادع: أبااو الحسااين الَمَلطااي  93م ،   1900،  2 بيااروت، ط
، المنية واألمل، القاضي عبد الجبار  تحقيق: د. ساامي النشاار ، د. عصاام الادين دمحم:  19،   

، معجاااام األدباااااء، ياااااقوت الحمااااوي ، 1م،    1902اإلسااااكندرية،،  –دار المطبوعااااات الجام يااااة 
 .9/239مأمون الحلبي  مطبوعات دار

( القاضااي عبااد الجبااار: هااو أبااو الحساان قاضااي قضاااة الااري وأعمالهااا، عبااد الجبااار باان أحمااد باان عبااد 2)
الغفااار الهمااذاني، أعظاام شاايول االعتاازال فااي عصااره، ماان رجااال الطبقااة الحاديااة عشاارة، تاارك تراثااًا 

اب العادل والتوحياد، وغيرهاا، هائاًل منه: شر  األصول الخمسة، والمحيط بالتكليف، والمغني فاي أباو 
هاا،  ينظار: بااب ذكار المعتزلاة مان كتااب 119هاا ، وقيال سانة 112ها ، وقيل سانة 111توفي سنة 

المنيااة واألماال فااي شاار  كتاااب الملاال والنحاال ألحمااد باان يحيااى باان المرتضااى، صااححه تومااا أرنلااد، 
 . 99ها.   1119مطبعة دائرة المعارف النظامية حيدر آباد الدكن نشر دار صادر بيروت 
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 .(1)كتاب له أخذ نفق العنوان أ شر  األصول الخمسة أ 
بل إنه ذكر في كتاب آخر له وهو أ المختصر في أصول الدين أ 
أن أصول الدين أربعة أ التوحيد ، العدل، النبوات ، الشرائع أ ، وجعل ما 

يد ، واألسماء واألحكام ، واألمر بالمعروف عدا ذلك من الوعد والوع
 .(2) والنهي عن المنكر دخاًل في الشرائع أ

ولكن القول بأنها خمسة هو األولى ؛ يساعد على ذلك أن المطالع 
 -القاضي عبد الجبار  -للمصادر االعتزالية وخصوصاً  التي خّلفها 

دهم، وهي يدرك أن األصول الخمسة هي األصول االعتقادية النظرية عن
التي أولوها موفور العناية، كما أنها هي التي دارت عليها مسائل العقيدة 
وقضايا االعتقاد، كما أنها تمثل رؤيتهم األصولية للدين، فضاًل عن هذا 

 فهذه األصول هي المذكورة في كتب المخالفين لهم .
وقد اجتمع شيول المعتزلة على القول بهذه األصول رغم اختالفهم 

فروع ؛ ألن هذا االختالف في الفروع لم يمنعهم من التمسك في ال
الدفاع عنها ، فالمعتزلة كلها متمسكون بالقول و  االتفاق عليهاو  باألصول ،

بذلك ويجادلون عليه أ وقد وضعوا في ذلك الكتب الكثيرة على من خالفهم 
 ويتبرؤون ممن خالفهم فيها ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم 

 .(1) و عشيرتهم أأ
وهذا يبين أن ارتباط المعتزلة بأصولهم الخمسة كان يفوق ارتباطهم 

 بأي شيء آخر .
                                                 

( شاار  األصااول الخمساااة، للقاضااي عباااد الجبااار، تحقياااق ، أبااي هاشااام، أحمااد بااان حسااين ،نشااار: دار 1)
 إحياء الترا  العربي ، بيروت .   

 .199،  1/193( ينظر: المختصر في أصول الدين 2)
صاااارية ، النزعااااة النقديااااة عنااااد المعتزلااااة د. عااااادل السااااكري ، الاااادار الم 10ينظاااار : االنتصااااار    (1)

 . 139،  132م ،    2711، 1اللبنانية ط
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وقبل التعرض لدراسة األصل الرابع من أصول المعتزلة ، وأعني  
به المنزلة بين المنزلتين أرى من األهمية بمكان أن أشير في عجالة دقيقة 

ك لما هو معلوم أن هذه األصول ومختصرة لهذه األصول االعتزالية ، وذل
ليست بمعزل عن بعضها بل هي تتكامل فيما بينها كما أنها يترتب 
بعضها على بعض ، هذا من ناحية ، ومن ناحية ثانية فإن المطالع 
لألصول الخمسة عند المعتزلة يمكن له أن يتلمق رو  االعتزاز المشوب 

هذا من خالل نظرتهم بالغرور في كثير من المواقف لديهم، ويمكن تلمق 
ألصولهم، وحكمهم على المخالفين لهم إذ يصر  الخياط في كتابه أ 
االنتصار أ بأن المعتزلة هم المعنيون بالتوحيد، والذب عنه من بين 

 . (1)العالمين، فالكالم في التوحيد لهم دون سواهم 
وفي معرض الفخر نراه يقول : وهل يعرف أحد صحح التوحيد 

ل ذكره واحدا في الحقيقة، واحتج لذلك بالحجج الواضحة وثبت القديم ج
 . (2) وألف فيه الكتب ورد على أصناف الملحدين سواهم

ومن ناحية ثالثة فإن القار  ألصول المعتزلة يقف على حقيقة مهمة 
وهي حرصهم الشديد على تأكيد هذه األصول، وتقريرها بطريقة تجعل 

 يكون عليه االعتقاد الصحيح، وهذا منها الصورة النهائية لما ينبغي أن 
ال شك مفاده أن ما عليه غيرهم من أصول واعتقادات لم تقع لديهم موقع 
القبول يستوي في ذلك الجدل العقلي، واالعتقاد الديني، وهذا ما يؤكده 
القاضي عبد الجبار عندما يصر  قائاًل: أ واألصل فيه أن المخالف في 

                                                 
( ينظر: كتاب االنتصار والرد على ابن الرواندي الملحد، أبو الحسين الخياط المعتزلي، مع مقدمة 1)

وتحقيق وتعليقات للدكتور نيبرج، مكتبة الكليات األزهرية، دار الندوة اإلسالمية بيروت لبنان، 
 .21م،    1933- 1930

 .29سه    ( المصدر نف2)
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. ، ولما كان (1)فسق، وربما كان مخطمًا أ هذه األصول؛ ربما كفر، وربما 
 األمر على هذا النحو لزم دراستها وذلك من خالل النقاط التالية:

 بيان معنى األصل والفرع. .1
 بيان منزلة األصول الخمسة عند المعتزلة. .2
 لماذا االقتصار على خمسة أصول؟. .1
 حكم مخالفي المعتزلة في هذه األصول. .1
 متى ظهر هذا المصطلح؟ وأين؟ .2
 بيان معنى األصل والفرع: -1

كلمة أصل فاي اللغاة العربياة تطلاق علاى أسافل الشايء ، يقاول ابان  
منظور  :  األصل َأسفل كل شيء وجمعه أصول واستأصل   بني فالن 
إذا لااام يااادع لهااام أصاااال واستأصاااله أي قلعاااه مااان أصاااله، ويقاااال إن النخااال 

لاه أصال ورأي  بأرضنا ألصيل أي هو به ال يزال وال يفناى ، ورجال أصايل
 .(2) أصيل له أصل ، ورجل أصيل ثابت الرأي عاقل وقد أصل أصالة

.، (1)أما الفرع فهو خالف األصل، وهو اسم لشيء ينبني على غيرهو 
 .(1)وفرع كل شيء أعاله 

ويحدد الشهرستاني المراد باألصول في المصطلح الكالمي فيقول : 
اته ، ومعرفة الرسل وصف بوحدانيته -تعالى -األصول معرفة الباري 

كل مسألة يتعين الحق فيها بين المتخاصمين   ، وبالجملة  بآياتهم وبيناتهم
األصول ، ومن المعلوم أن الدين إذا كان منقسمًا إلى معرفة  فهي من

                                                 
 . 00( شر  األصول الخمسة، للقاضي عبد الجبار ،    1)
، مختار الصحا  ، للرازي ، ط دار أسامة 19/ 11( لسان العرب : ابن منظور، مادة أصل ج 2)

 .3بيروت ، مادة أصل ، باب الهمزة فصل الصاد ثم الالم   
 .211( التعريفات، الجرجاني: تحقيق: إبرا يم اإلبياري،   1)
 .279( ينظر: مختار الصحا ، باب الفاء فصل الراء ثم العين  )مادة فرع(   1)
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وطاعة والمعرفة أصل، والطاعة فرع فمن تكلم في المعرفة والتوحيد كان 
موضوع   : فاألصول  . ن فرومياً كا أصوليًا ،ومن تكلم في الطاعة والشريعة
كل ما هو  :  ، وقال بعض العقالء  علم الكالم والفروع موضوع علم الفقه

وكل ما هو   فهو من األصول معقول ويتوصل إليه بالنظر واالستدالل
 . (1)   مظنون ويتوصل إليه بالقياس واالجتهاد فهو من الفروع

 بيان منزلة األصول الخمسة عند المعتزلة: -2
اتخذ المعتزلة من أصولهم الخمسة عنوانا لكل من يريد االنتساب  

إلى مذهبهم، ذلك أن هذه األصول يكاد يلتف حولها رجال االعتزال . 
فهذه األصول لها مكانة عظمى لديهم ، وآية ذلك أنها ما يجتمع عليه 
رجال المعتزلة من مباد ، فهي اإلطار الفكري الذي يشمل أهل االعتزال، 

ها المحك الرئيق الذي يحكم على المرء من خالله، فال يعد كما أن
الشخد منهم إال باعتناقه لها، وهذا ما يؤكده الخياط بقوله : وال يستحق 
أحد منهم اسم االعتزال حتى يجمع القول باألصول الخمسة فإذا كملت في 

 .  (2) اإلنسان هذه الخصال فهو معتزلي
هميتها ومدى تمسكهم بها، بتحليل هذا الند يتبين لنا مدى أ و 

فكمال الخصال ليق بمتحقق إال باكتمال هذه األصول مجتمعة عند 
المعتزلة، ويصف المطلي، وهو من خصومهم موقف المعتزلة ومنزلتها 
عندهم فيقول: أ فاعلم أنها بنيت على األصول الخمسة...، فالمعتزلة كلَها 

في ذِلك الكتب الكثيرة متمسكون بالقول بذلك ويجادلون عليه، وقد وضعوا 
على من خالفهم ويتبرؤون ممن خالفهم فيها ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم 

                                                 
 ينظاااااار:  الملاااااال والنحاااااال، للشهرسااااااتاني، تحقيااااااق دمحم ساااااايد كيالنااااااي، ط مصااااااطفى البااااااابي الحلبااااااي (1)

 1  /11 ،12. 
 .120( ينظر: كتاب االنتصار والرد على ابن الرواندي الملحد،   2)
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أو إخوانهم َأو عشيرتهم ...، َوَهِذه األصول الخمسة ملجأهم ، وأصل 
مذهبهم مع اختالفهم ِفي الفروع ، وهم يتوالون عليها ويعادون عليها ، 

. وهذا ما يؤكده (1) عتزلة البصرةأويردون الفروع بها وهم معتزلة بغداد وم
، حيث يذكر أنهم كانوا إذا رأوا رجاًل قالوا له خفية (2)لنا أبو المعين النسفي

 .(1) هل قرأت األصول الخمسة فإن قال نعم عرفوا أنه على مذهبهم
لعل الذي دفعهم إلى و  كل هذا يدل على مكانة هذه األصول لديهم ،

ا عن غيرهم من الفرق الكالمية األخرى كما هذا أنهم أردوا أن يتميزوا به
 . ح الذي يجب أن تقوم عليه أبحاثهمأنهم رأوا أنها تمثل المنهج الصحي

 لماذا االقتصار على خمسة أصول؟ -3
االقتصار على خمسة أصول سؤال يطرأ على ذهن الدارس للترا  
الكالمي، ولقد طرأ هذا التساؤل على ذهن أحد أكبر رجاالت المعتزلة ، 
وأحد أكبر المقعدين لقواعدها وأسسها وهو القاضي عبد الجبار إذ يتساءل 
نفق السؤال ثم يجيب عن ذلك بما يفيد أن االقتصار على هذه األصول 
الخمسة كان نتيجة النحصار المخالفين لهم في الجهات الخمق فيقول ما 
 نصه : أ ولم اقتصرتم على هذه األصول الخمسة؟ وأجاب بأن قال: 

الف أن المخالفين لنا ال يعدو أحد هذه األصول . أال ترى أن خالف ال خ
الملحدة والمعطلة والدهرية والمشبهة قد دخل في التوحيد، وخالف المجبرة 
بأسرهم دخل في باب العدل، وخالف المرجمة دخل في باب الوعد 

                                                 
 .13، 10هواء والبدع،  أبو الحسين الَمَلطي،    ( التنبيه والرد على أهل األ1)
م( ميمون بن دمحم بن معبد بن مكحول، أبو المعين  1112 - 1720ها =  273 - 113(النسفي )2)

 النسفي الحنفي: عالم باألصول والكالم ، كان بسمرقند وسكن بخارى ،  من كتبه ، بحر الكالم ،
 . 0/111د  ، ينظر : األعالم التمهيد لقواعد التوحيو  تبصرة األدلة ،و 

( ينظر: بحر الكالم، أبو المعين النسفي، دراسة وتعليق د. ولي الدين الفرفور،ط  دار الفرفور 1)
 .223م.   2777ها 1121،  2بدمشق، ط 
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والوعيد، وخالف الخوارج دخل تحت المنزلة بين المنزلين، وخالف 
 .(1) أ ل في باب األمر بالمعروف والنهي عن المنكراإلمامية دخ

 حكم مخالفي المعتزلة في هذه األصول.  -4
يرى المعتزلة أن كل من خالفهم في أصولهم الخمسة دارت حوله 
ثالثة أحكام، تارة يحكمون عليه بالكفر، وثانية بالفسق، وثالثة بالخطأ ، 

 .(2)واختالف الحكم إنما يعود إلى نوع المخالفة 
ولما كان هذا الحكم فيه قسوة إذ أن مفاده وجوب معرفة المكلف 
بهذه األصول معرفة تامة بحيث يمكنه إقامة األدلة عليها والدفاع عنها، 
وهو أمر متعذر ، فإن القاضي عبد الجبار يرى أن هذا ليق هو المقصود 
فيقول: أ فهذه جملة ما يلزم المكلف معرفته من أصول الدين. ونحن إذا 
قلنا إن المكلف يلزمه معرفة هذه األصول، فلسنا نعني أنه يجب معرفتها 
على حد يمكنه ال بارة عنها والمناظرة فيها، وحل الشبه الواردة فيها، إذ لو 
سميناه  ذلك ألدى إلى تكليف ما ليق في اإلمكان، ويخرج أكثر المكلفين 

 . (1) من أن يكونوا مكلفين بمعرفة هذه األصول أ
 ى ظهر هذا المصطلح؟ وأين؟.مت - 5

ال خالف بين الباحثين على جعل األصول الخمسة إحدى سمات 
تطورها على و  الفكر االعتزالي إال أنهم اختلفوا حول نشأة هذه األصول

 قولين : 
  

                                                 
 .00( شر  األصول الخمسة ،    1)
 .129( شر  األصول الخمسة ، 2)
 ( المصدر نفسه الصفحة نفسها.1)
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، فقد كانت ( 1)أنه من وضع تالميذ أواصل بن عطاء أ  : األول
، للبحث والدراسة هده ،وكانت محالً بعض هذه الموضوعات موجودة في ع

والقبول والرفض إال أنها كانت على حد تعبير الشهرستاني غير 
، (1).  وبعض المفكرين المحدثين(1). وهذا  ما ذهب إليه الملطي(2)نضيجة

حيث يرون أن هذا المصطلح ظهر منذ نشأة المعتزلة على يد وتصل بن 
ل ظهور عطاء ، إذ يقرر الملطي وهو يؤرل لظهور المعتزلة : أن أو 

االعتزال كان بالبصرة ؛ ألن أبا حذيفة واصل بن عطاء جاء به من 
المدينة ، ويقال معتزلة بغداد أخذوا االعتزال من معتزلة البصرة  أولهم 

. خرج إلى البصرة فلقي بشر بن سعيد وأبا عثمان (2)بشر بن المعتمر

                                                 
، حصل الخالف بينه وبين الحسن البصري في حكم  المعتزلة اء مؤسق فرقة( واصل بن عط1)

مرتكب الكبيرة، فاعتزل حلقة الحسن، فقال الحسن أاعتزلنا واصلأ فتسمت فرقته بالمعتزلة وانضم 
المدينة  في ها 111 كانت زوجته هي أخت عمرو بن عبيد. توفي في عام .عمرو بن عبيد إليه

بيروت ،  -، ينظر: وفيات األميان، البن خلكان ، تحقيق : إحسان مباس ، دار صادر  المنورة
، ميزان االعتدال ، للذهبي تحقيق علي معوض ، عادل عبد الموجود ، نشر دار الكتب  9/0

 .  9122رقم 113/ 0م ، 1992العلمية بيروت ، 
( ينظر: الملل والنحل أبو الفتح دمحم بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستاني ، نشر: مؤسسة 2)

 .19/ 1الحلبي 
 بن أحمد بن عبد الرحمن، أبو الحسين الملطي العسقالني: عالم م( دمحم 930ها =   100(الَمَلطي ) 1)

نزل بعسقالن، وتوفي بها. له تصانيف في الفقه « ملطية»القراءات. من فقهاء الشاف ية: من أهل 
بيتا  ، ينظر  29في « قصيدة» و ، « التنبيه والرد على أهل األهواء والبدع »وغيره، منها 

 .  2/111األعالم :
ن ذهب إلى هذا د. علي سامي النشار ، د. أحمد صبحي ،  ينظر في ذلك : نشأة الفكر ( مم1)

،ط دار المعارف بالقاهرة  ،  في علم الكالم ، مكتبة الثقافة الجام ية  119/ 1الفلسفي 
الفلسفية د. سعيد مراد، و  آراؤه الكالميةو  يراجع ابن متويهو  ، 1/119م ،  1992باإلسكندرية ، 

 م. 1991جلو المصرية ، مكتبة األن
كان   وصاحب التصانيف، ( بشر بن المعتمر هو ، أبو سهل الكوفي، ثم البغدادي، شيخ المعتزلة،2)

شاعرا متكلما، وكان أبر   ذكيا فطنا، ، وطال عمره فما ارعوى، وكان يقع في أبي الهذيل 
أ الرد على الجهال أ، وكتاب العالف ، وينسبه إلى النفاق ، وله كتاب أ تأويل المتشابه أ، وكتاب 

 (.22/ 2األعالم، الزركلي ‘  271/ 17)ينظر: سير أعالم النبالء  217أ العدل أ مات سنة 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/131_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/131_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
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حمل الزعفراني فأخذ عنهما االعتزال ، وهما صاحبا واصل بن عطاء ، ف
االعتزال، واألصول الخمسة إلى بغداد ،ودعا إليه الناس ففشا قوله فأخذه 

 .(1) الرشيد، وحبسه في السجن 
وكما هو واضح من هذا الند فإن مصطلح األصول الخمسة ظهر 
في مدرسة واصل بن عطاء وأخذه بشر بن المعتمر عن تالميذ واصل ، 

 ه.وأصبح هذا المصطلح الفيصل بين المعتزلي وغير 
وهو ما ذهب إليه أبو المعين النسفي حيث يرى أن هذا  : الثانيو 

المصلح ظهر على يد العالف ، وذلك من خالل عرضه لهذه األصول 
في بعض من كتبه ، فيقول :أ أول من تكلم في مذهب االعتزال رجل 
يقال : له واصل بن عطاء ،وتابعه عمرو بن عبيد تلميذ الحسن البصري، 

ان هارون الرشيد خرج أبو هذيل العالف وصنف لهم كتابا فلما كان في زم
  .(2) بين مذهبهم وجمع علومهم وسمى ذلك األصول الخمسة أ

فهذا الند يكشف لنا عن الدور الذي قام به العالف تجاه هذه 
األصول حتى أنه أفرد لها مؤلفًا خاصا بها، ليق هذا فقط ، بل إن ابن 

، (1)سي ترك كتابًا في األصول الخمسة المرتضى يذكر أن أبا القاسم الر 
المفكر المعتزلي المشهور كتابا حمل نفق  (1)كما كتب جعفر بن حرب

                                                 
( التنبيه والرد على أهل األهواء والبدع، دمحم بن أحمد بن عبد الرحمن، أبو الحسين الَمَلطي،   1)

03. 
ولي الدين دمحم صالح الفرفور،مكتبة دار الفرفور  بحر الكالم، أبو المعين النسفي، دراسة وتعليق د. (2)

 .223، 220م. ،   2777 -ها1121مزيدة ومنقحة  2بدمشق، ط 
 . 11( ينظر: المنية واألمل، ابن المرتضى   1)
ها ( من أئمة المعتزلة من أهل بغداد ، أخذ الكالم عن  219 - 100( جعفر بن حرب الهمذاني )1)

. وصنف كتبا قال الخطيب البغدادي إنها )معروفة عند المتكلمين( أبي الهذيل العالف بالبصرة
 .2/121وكان له اختصا  بالواثق ال باسي ، ينظر: األعالم 
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، ثم فعل نفق الشيء فيما بعد القاضي عبد الجبار فكتب شر  (1)االسم
أي  -كذلك نسب إلى أبي علي بن خالد كتاب الشر   األصول الخمسة،

   .(2) شر  األصول -

 ات التي تحمل هذا االسم فإن الكتاب الذي ورغم تعدد المؤلف
ال مجال للطعن فيه والذي جمع أصول مذهبهم كاملة هو كتاب القاضي 

 عبد الجبار الموسوم بشر  األصول الخمسة.
هذا ومما ينبغي التنبيه إليه أن هذه األصول ، و ن ظهرت في 
مدرسة واصل ومن خالل تالميذه إال أنه من المؤكد أنها لم تظهر 

الصورة التي وصلت بها إلينا ، فمن الضروري أن تكون مرت بمراحل ب
فكرية حتى اكتمل بناؤها على النحو التي هي عليه ، وتم ذلك من خالل 

 القاضي عبد الجبار.
ويؤكد ذلك أن المطالع لتاريخ المعتزلة وتراثهم يقف على أن أول  

تكن هذه األصول  مسألة بحثت لديهم هي مسألة المنزلة بين المنزلتين، فلم
بصورتها التي عليها هي شغل واصل وتالميذه، بل خاض واصل وتالميذه 
في كل المسائل والقضايا التي قابلوها وأدلوا فيها بدلوهم ولم يعرضوا لها 
بصورتها التي وصلت بها إلينا يساعد على هذا اختالف المؤرخين حول 

أن األصول  هذه األصول، فبينما يذكر المسعودي في مروج الذهب
، وهي المعروفة نجد ابن حزم يذكر أن من خالف (1)االعتزالية خمسة 

 المعتزلة في خلق القرآن والرؤية والتشبيه والقدر وأن َصاحب الكبيرة 
                                                 

 .93ينظر: المنية واألمل، ابن المرتضى    (1)
 –ِفْلَزر، دار مكتبة الحياة  –( ينظر: طبقات المعتزلة: ابن المرتضى ، تحقيق: ُسوَسّنة ِديَفْلد 2)

 .109م،   1991ها = 1137ت،بيرو 
 ها 1179قم، نشر:  –( مروج الذهب،المسعودي، تحقيق: أسعد داغر، الناشر: دار الهجرة 1)

1 /221. 
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 ومن وافقهم فيما ذكرنا فهو  ال مؤمن وال كافر لكن فاسق فليق منهم
 .(1)أ منهم

و معروف ، وفي فهذا نقل يفيد االختالف في هذه األصول عما ه 
هذا ما يؤكد على أن هذه األصول مرت بمراحل فكرية إلى أن انتهت 

 على ما هي عليه. 
 ثانيًا: الخلفية التاريخية لتمسكهم بهذه األصول

البحث في هذه المسألة على جانب كبير من األهمية؛ ألن انتزاع 
قطوعة األفكار واآلراء من سياقها التاريخي، ثم دراستها والحكم عليها م

الصلة عن دوافع ظهورها أمر خطير، وال يستقيم مع المنهج العلمي ، من 
ثم لزم إلقاء نظرة دقيقة ومختصرة على العامل التاريخي لظهور هذه 

 األصول.
من المعلوم أن الدولة األموية قامت بعد عصر الخلفاء الراشدين، 

المسلمين  على كره من جماعة –كرم   وجهه  –وبعد مقتل اإلمام على 
فشغلت أول األمر بتثبيت ملكها، وتدميم أركان دولتها، ولذلك سلت هذه 
الدولة السيف على الخارجين ، واستعملت القوة في قتال المعاندين من 
شيعة آل البيت المناوئين لهم ولملكهم ، وفي نهاية القرن األول الهجري ، 

ما عقدوا ، وكانت  توالت األحدا ، ونقض بعض المبايعين للخليفة الرابع
حروب بين المسلمين انتهى فيها أمر السلطان إلى األمويين غير أن بناء 
الجماعة قد انصدع ، وافترق الناس إلى شيعة وخوارج وكانت أول مسألة 
ظهر الخالف فيها مسألة أفعال ال باد ، ومسألة مرتكب الكبيرة ، ولم يقف 

لى مسائل أخرى وذلك كمسألة الخالف عند المسألتين السابقتين بل امتد إ

                                                 
 .39/ 2القاهرة  –( الفصل في الملل واألهواء والنحل،ابن حزم األندلسي، نشر: مكتبة الخانجي 1)
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تقرير سلطة العقل في معرفة جميع األحكام الدينية وبالجملة فقد كانت 
اآلراء في الخلفاء والخالفة تسير مع اآلراء في العقائد كأنها مبنى من 

 .(1) مباني االعتقاد اإلسالمي أ
فإذا أضفنا إلى ذلك سماحة اإلسالم تجاه من يجتهد في تصور 

تطرأ يقتضيها التطور االجتماعي، لكان ذلك من األسباب حلول لمشاكل 
 –سماحة اإلسالم  -المهمة في إحدا  هذا التباين، وقد أدى هذا المبدأ

إلى ظهور آراء أخذت شكاًل مؤثرا في البنية االجتمامية ، كآراء أ الجهم أ 
التي تدعى أ الجبرية اإلنسانية أ ، والتي شجع عليها بعض الخلفاء 

؛ الرتباط هذه المسألة أ بالقدر السابق أ الذي في ظل االعتقاد  األمويين
به ال يتطلع الناس إلى تغيير النظام القائم حتى ولو كان جائزًا ؛ ألن هذا 

 . (2)يعني في ضوء هذا المذهب : االعتراض على قدر   
وال يقل هذا الرأي خطورة على الواقع االجتماعي لألمة ما ذهب إليه 

نزعة االرجائية بالمعنى الديني ال بالمعنى السياسي ، أولمكم أصحاب ال
الذين يقررون بأنه ال يضر مع اإليمان معصية كما أنه ال ينفع مع الكفر 

 . (1) طاعة
، -االتجاه الخارجي  -فإذا انتقلنا لالتجاه المقابل لهذا االتجاه وهو  

يرى عامة  وجدناه ينظر لألمور نظرة غير مستقيمة موصوفة بالغلو إذ
الخوارج أن اإليمان اعتقاد بالقلب و قرار باللسان وعمل بكل ما جاء به 

 الشرع ، فال إيمان لمن لم يتحقق فيه واحد من الثالثة.

                                                 
 .9، 3م،   1999تاب العربي، ( رسالة التوحيد، الشيخ دمحم عبده،نشر: مطابع دار الك1)
 ( ينظر: المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار للمقريزي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت،2)

 ها. 1113، 1. ط: 139/  1 
 . 1/13( الملل والنحل للشهرستاني 1)
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وبجوار هذين التيارين كان هناك تيار آخر وهو التيار الشيعي  
دورا مؤثرًا في داخل المجتمع المسلم وذلك بما   -هو اآلخر  -الذي لعب 

سك به من آراء، وأدلى فيه من مشكالت تتصل بأصول الدين وفروعه، تم
وذلك مثل مسألة اإلمامة، وكذا التعصب آلل بيت أ النبوة أ و ذا كان هذا 
كله يشكل األسباب الداخلية  ، فإن هناك أسبابا خارجية شكلت روافد 
فكرية وثقافية صبت في نطاق الفكر اإلسالمي ، من هندية وفارسية، 

انية، ويهودية ،  ومسيحية الخ، وقد دخل أناس من هذه الجنسيات في ويون
اإلسالم، بعضهم دخله عن اقتناع و خال ، وآخرون التحفوه حتى ينفذوا 
من خالله إلى نقضه، وكان المجوس والهنود من أنشط العناصر التي 

 .(1)سبقت إلى هذه الفكرة 
االتجاهات المختلفة، في وسط هذا الجو المليء بالتيارات المتباينة، و 

والمحمل بالقضايا والمشكالت، والمشحون بالتعصب والصراعات ظهر 
الفكر االعتزالي ليدلي بدلوه في القضايا المطروحة، ويحدد موقفه من 
االتجاهات المتباينة، وليقول كلمته في الصراعات الموجودة، وجاء ذلك 

 كله من خالل أصوله الخمسة والتي قرر فيها ما يلي:
من خالف في التوحيد ، ونفي عنه ّللّا ما يجب إثباته، وأثبت ما يجب  -أ

 نفيه عنه، فإنه يكون كافرا.
من خالف في العدل، وأضاف إلى ّللّا القبائح كلها، من الظلم  -ب

والكذب، و ظهار المعجزات على الكذابين، وتعذيب أطفال المشركين 
 أيضا.بذنوب آبائهم، واإلخالل بالواجب، فإنه يكفر 

ما وعد  -تعالى –أما من خالف في الوعد والوعيد ، وقال إنه و  -ج
                                                 

ها  1110 ( تبين كذب المفتري، ابن عساكر، مقدمة المحقق الشيخ دمحم زاهد الكوثري، ط دمشق،1)
  17. 
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المطيعين بالثواب وال توعد العاصين بالعقاب البتة، فإنه يكون كافرا ؛ 
 –ألنه رد ما هو معلوم من الدين بالضرورة ، وكذا لو قال: إنه 

وعد وتوعد ولكن يجوز أن يخلف في وعيده ؛ ألن الخلف في  -تعالى
د كرم، فإنه يكون كافرا إلضافة القبيح إليه . فإن قال: إن ّللّا الوعي

وعد وتوعد، وال يجوز أن يخلف في وعده ووعيده، ولكن يجوز أن 
، فإنه -تعالى–يكون في عمومات الوعيد شرط أو استثناء لم يبينه ّللّا 

 يكون مخطما.
كب أما من خالف في المنزلة بين المنزلتين ،  فقال : بكفر مرتو  -د

حكمه حكم  الكبيرة لمخالفته دين دمحم و جماع المسلمين أو قال:
فإنه يكون فاسقا ،   -تعالى  –المؤمنين في التعظيم والمواالة في ّللّا 

و ن قال : ليق حكمه حكم المؤمن ، وال حكم الكافر ولكن أسميه 
 مؤمنا ، فإنه يكون مخطما. 

عن المنكر أصال وقال:  وأما من خالف في األمر بالمعروف والنهي -ها 
لم يكلف األمر بالمعروف والنهي عن المنكر  -تعالى  –إن ّللّا 

أصال، فإنه يكون كافرا ؛ ألنه رد ما هو معلوم ضرورة من دين النبي 
أصلى ّللّا عليه وآلهأ ودين األمة. فإن قال: إن ذلك مما ورد به 

فهذه جملة  التكليف ، ولكنه مشروط بوجود اإلمام، فإنه يكون مخطما
.، والمطالع لهذه األصول (1) ما يلزم المكلف معرفته من أصول الدين 

 يقف على عدة حقائق أهمها ما يلي :

                                                 
 .03( شر  األصول الخمسة، للقاضي عبد الجبار، 1)
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جاء ردًا على المشبهة والمجسمة  –أعني التوحيد  -أن األصل األول  .1
، وغيرهم من أصحاب األنظار القاصرة في فهم (1)من الحشوية 

 التوحيد بالمعنى التنزيهي . 
األصل الثاني جاء ردًا على من ينسب فعل ال باد إلى   وهم  أن .2

 الجبرية ، الذين فهموا المشيمة المطلقة بطريقة غير صحيحة .
أما األصل الثالث فكان دفعا لقول اإلباحيين من الباطنية الذين يرون  .1

أن الوعد والوعيد للترغيب والترهيب، حتى تستقيم حياة اإلنسان في 
في اآلخرة فال شيء من ذلك، ويستوي مع هؤالء في الكفر الدنيا، وأما 

يجوز أن يخلف وعيده كرما منه   -سبحانه وتعالى  -من يرى أن   
 وتفضاًل.

أما األصل الرابع فجاء ردًا على الخوارج لقولهم بكفر مرتكب الكبيرة، و  .1
وردا على المرجمة لقولهم بإيمانه ، وردا على جمهور األمة لقولهم بأنه 

 مؤمن عا .
ذلك لنظريتهم في اإلمامة و  أما األصل الخامق فجاء ردا على الشيعة .2

 ووجود اإلمام.

                                                 
( هو مصطلح ال يطلق على فمة أو فرقة معينة و نما هو اصطال  عام يطلق على الذين يقولون ما 1)

ال طائل تحته في الذات والصفات، وأصحاب هذا االتجاه يقولون باألفكار الشائعة واألخبار 
م كانوا يحشون أي يدخلون األحاديث التي ال أصل لها في األحاديث الذائعة دون تمحيد أي أنه

وهذا المصطلح يرجع إلى الحسن البصري وذلك عندما حضر مجلسه  المروية عن رسول   
أناسًا تكلموا بالسقط من الحديث فقال ردوا هؤالء إلى حشا الحلقة وقيل أول من تكلم بهذا اللفظ 

د   بن عمر حشويًا ، ينظر: العقود الدرية من مناقب شيخ عمرو بن عبيد ، وقال كان عب
، دار الكتاب 221اإلسالم ابن تيمية، البن قدامة المقدسي ، تحقيق / دمحم حامد الفقي   

 العربي، بيروت ، المدخل إلى دراسة علم الكالم، د / حسن الشافعي مكتبة و بة، القاهرة، 
ند اليهود والنصارى وأثر ذلك على الكرامية ، التجسيم ع03:  02م ،    1991/  2ط 

والحشوية ، رسالة دكتوراه إعداد الباحث / سعيد الهواري ، أصول الدين بالمنصورة تحت رقم  
 وما بعدها . 271م ،    2777ها /  1121( 177)
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. كما أنه يمكن أن يضاف إلى ما سبق القول بأن الناظر في هذه 9
األصول يرى أنها تشكل موقفا تجاه تيارات متباينة لها أفهام مخالفة 

الحفاظ على  لطبيعة اإلسالم والوظيفة التي ينبغي أن يشكلها في
 . (1) أصالة األمة و رساء بنائها على قواعد ثابتة كما يتصور هؤالء

فهاااذه األصاااول علاااى هاااذا النحاااو المشاااار إلياااه سااالفا جااااءت اساااتجابة 
لمشاااكالت طااارأت علاااى البيماااة اإلساااالمية وأحااادا  وقعااات باااين المسااالمين ، 
وقضااايا ومعضااالت شااقت عصااا الجماعااة المؤمنااة اختلفاات حولهااا الاارؤى 

ا فاااااي الترتياااااب : التوحياااااد ، ت االتجاهاااااات ، وهاااااي بحساااااب أهميتهاااااوتعااااادد
، والوعااااد والوعيااااد ، والمنزلااااة بااااين المناااازلتين ، واألماااار بااااالمعروف والعاااادل

يتحااادد موقاااف المعتزلاااة مااان   « : التوحياااد   »والنهاااي عااان المنكااار، فباااا 
يتحاااادد مااااوقفهم ماااان اإلنسااااان وحريتااااه ، ويمثاااال «  العاااادل  »والعااااالم ، وبااااا 

والعاادل الااركنين األساسااين اللااذين تتفاارع عنهمااا بقيااة األصااول ، إذ  التوحيااد
علاااى موقاااف المعتزلاااة مااان مصاااير اإلنساااان ، «  الوعاااد والوعياااد » ينطاااوي 

موقاااااف المعتزلاااااة مااااان النظرياااااة «  المناااااازلة باااااين المناااااازلتين » ويتحااااادد فاااااي
فيحدد موقفهم من « األمر بالمعروف والنهي عن المنكر»  األخالقية ، أما

 ة السياسية.القضي
ومن ثم يصح القول بأن هذه األصول كانت نتاج واقع يراد له أن 
يستقيم على الجادة منطلقًا من القرآن والسنة بطريقة ذات فهم خا  

في  –لهذين األصلين ، بعيدة عن مناهج اآلخرين ، التي جاءت مبتورة 
عض من الناحية الفكرية والدينية على السواء نعم قد يكون لب –نظرهم 

األسباب الخارجية كالفلسفة اليونانية مثاًل األثر الذي ال ينكر في بعض 
                                                 

  ( ينظر:نظرات نقدية في أصول المعتزلة  المنزلة بين المنزلتين د. دمحم عبد الستار نصار،  1)
 . بدون الطبعة والتاريخ .177، 99
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أصول المعتزلة ، ولكن الذي أطممن إليه أنهم كانوا في نفق الوقت 
يصدرون عن تصور منطلق من اإلسالم، وفهم واضح لما يقولون ، ولم 

      .(1) يعدموا المبررات العقلية والنقلية التي تقوي ما يذهبون إليه
ومما يساعد على تأكيد هذه الحقيقة ما عرف عن رواد هذه المدرسة 
من كثرة مبادة وزيادة طاعة ، وشدة ورع، واشتهار بالتقوى ، وانشغال 
بالعلم ، هذا على المستوى الشخصي ، فقد سملت أخت عمرو بن عبيد 
وكانت زوجة واصل: أيهما أفضل؟ فقالت: بينهما كما بين السماء 

يل: كيف كان عملهما؟ قالت: كان واصل إذا جّنه الليل صّف واألرض، فق
قدميه يصّلي ، ولو  ودواة موضوعان فإذا مّرت به فيها حّجة على 
مخالف جلق فكتبها ، ثم عاد في صالته وبلغ من بأسه وعلمه أنه أنفذ 

 .(2)أصحابه إلى اآلفاق وبّث دعاته في البالد
نوا سيفًا على كل مخالف، وأما من حيث غيرتهم على الدين فقد كا 

بل إن أصولهم كانت موضوعة للرد على الرافضة والملحدين ، وهذا أمر 
 .(1) شهدت به كتب التاريخ 

كان من األهمية بمكان إيراد هذه الخلفية التاريخية للوقوف على 
البواعث الواق ية التي تبرز ظهور االعتزال بهذه الصورة التي ظهر فيها 

ية التي كانت تعتمل في نفوسهم تجاه التصور الحقيقي أن الحرارة الدين
 لإلسالم وراء منهجهم هذا، يشفع لهذا كالم ابن المرتضى عن واصل 

بن عطاء فيما ينقله عن وصف عمرو بن عبيد له  أوهذا الذي تعدونه ا

                                                 
 .171( ينظر: المصدر نفسه   1)
 .12( طبقات المعتزلة   2)
 1999، فجر اإلسالم ، أ. أحمد أمين ط الهيمة المصرية العامة للكتاب، 19(االنتصار للخياط   1)

 . 102 - 101م،   
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في الخرس، ليق أحد أعلم بكالم غالية الشيعة ، ومارقة الخوارج ، وكالم 
 .(1)والمرجمة وسائر المخالفين، والرد عليهم منه أ  الزنادقة والدهرية

أ نيبرجأ في مقدمة كتابة أ االنتصارأ وهو يتحد  وبحق ما قاله 
عن النظام فيقول: أ ثم ظهر النظام وهو من أحذق من تكلم في الشرق ، 

، (1)والدهرية (1)والديصانية،  (2)ولم يزل على حرب مستمرة مع الثانوية
 .(2)مهم وقطعهم وأبطل كال

 
 

  

                                                 
 .102، فجر اإلسالم، أ. أحمد أمين،   11( المنية واألمل،   1)
الثنوية ،هم أصحاب االثنين األزليين. يزعمون أن النور والظلمة أزليان قديمان، بخالف المجوس، (2)

فإنهم قالوا بحدو  الظالم، وذكروا سبب حدوثه، قالوا بتساويهما في القدم، واختالفهما في الجوهر، 
 النحل ،و  والطبع، والفعل، والحيز، والمكان واألجناس، واألبدان واألروا  ، ينظر : الملل

 2 /19. 
( الديصانية ، أصحاب ديصان. أثبتوا أصلين نورا، وظالما ، فالنور يفعل الخير قصدا واختيارا ، 1)

والظالم يفعل الشر طبعا واضطرارا، وزعموا أن النور حي ، عالم، قادر، حساس، دراك، ومنه 
 له ، ينظر : الملل تكون الحركة والحياة. والظالم: ميت، جاهل، عاجز، جماد، موات، ال فعل

 . 22/ 2النحل ، و 
(الدهرية: نسبة إلى الدهر وهم فرقة من الزنادقة أو المالحدة يجحدون الصانع المدبر العالم القادر، 1)

ويزعمون أن العالم لم يزل موجودًا كذلك بنفسه ال بصانع وينكرون البعث والنبوة والحساب وال 
منفعة ، ينظر : الفصل في الملل واألهواء والنحل. ابن حزم. يعرفون الخير وال الشر و نما اللذة وال

 .13-10/  1م ، 1999 2تحقيق د. دمحم إبرا يم، د. عبد الرحمن عميرة ط دار الجبل بيروت ط
، 102، ينظر: فجر اإلسالم ، أ. أحمد أمين  19( االنتصار والرد على ابن الرواندي الملحد    2)

109. 
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 المطلب األول: التعريف بالمسألة
من الضروري قبل الدخول في تفصيالت هذا الموضوع بيان المراد 

بين المنزلتين، وعلة تسميتها بهذا خصوصا وأن مسألة بمصطلح المنزلة 
تحديد ما ية المصطلح محل الدراسة من المسائل التي عني بها المفكرون 
ال سيما وأن المنهجية العلمية تقتضي ذلك ، لما هو معلوم أ أن التفاهم 

،  (.1)والتخاطب إنما يقوم على فهم مدلوالت األلفاظ، وبيان المراد منهاأ
 : -فأقول وبا  تعالى التوفيق  –لي النحو التالي وذلك ع

 بيان معنى المنزلة بين المنزلتين وبيان علة تسميتها. -1
من المعلوم أن المنزلة بين المنزلتين أصل من أصول المعتزلة  

يأتي في المرتبة الرابعة من حيث الترتيب ، و ن كان أولها ظهورًا من 
لمسألة حسب ما يذكره القاضي عبد الناحية التاريخية ، وتلقَّب هذه ا

الجبار ضمن: أ مسائل األسماء واألحكام أ، وقد بين اصطال  المتكلمين 
في معنى المنزلة بين المنزلتين بقوله : أواألصل في ذلك أن هذه ال بارة 
إنما تستعمل في شيء بين شيمين ينجذب إلى كل واحد منهما بشبه هذا 

المتكلمين فهو: العلم بأن لصاحب في أصل اللغة ، وأما في اصطال  
 . (2) الكبيرة اسمًا بين االسمين وحكمًا بين الحكمين على ما يجيء من بعدأ

وما أحال إليه هنا في قوله : أ على ما يجيء بعدأ قد شرحه تحت 
عنوان : األصل الرابع ، وهو الكالم في المنزلة بين المنزلتين ، وذلك في 

أ عندما يتعرض للحديث عن األصل الرابع كتابه أ شر  األصول الخمسة 
عندهم فيقول: أ اعلم أن هذا الفصل كالم في األسماء واألحكام، ويلقب 

                                                 
منطق الحديث والقديم، أ. د/عوض   حجازي، ط خامسة دار الطباعة ( المرشد السليم في ال1)

 . 02المحمدية بالقاهرة.   
 .39( شر  األصول الخمسة   2)
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واألحكام هو كالم  ، ومعنى قولنا إنه كالم في األسماءبالمنزلة بين المنزلتين
بين الحكمين، ال يكون في أن صاحب الكبيرة له اسم بين االسمين وحكم 

وال اسمه اسم المؤمن، وكذلك فال يكون حكمه حكم اسمه اسم الكافر، 
 الكافر، 

وال حكم المؤمن، بل يفرد له حكم ثالث، وهذا الحكم الذي ذكرناه هو سبب 
المسألة بالمنزلة بين المنزلتين، فإن صاحب الكبيرة له منزلة تتجاذبها تلقيب 

ل له منزلة منزلته منزلة الكافر وال منزلة المؤمن، ب هاتان المنزلتان، فليست
 .(1)بينهما أ 

أن دعاااوى أّن مرتكااااب الكبيااارة فااااي منزلاااة بااااين  -كااااذلك  –و معلاااوم 
الكفر واإليمان؛ ليق هو بمؤمن وال كاافر وأول ماا عرفات هاذه المقالاة عان 
واصاااال باااان عطاااااء الااااذي كااااان تلميااااذًا للحساااان البصااااري ؛ فاااااعتزل مجلااااق 

هااذا مااا وضااحه الحساان البصااري لااذلك، َفُساامِّي وَمااْن كااان معااه )معتزلااة( و 
اإلمااااااام الشهرسااااااتاني عنااااااد ذكااااااره لبيااااااان ساااااابب القااااااول بااااااا: )المنزلااااااة بااااااين 

 . (2)المنزلتين(
وعلى ما يبدو فإن مقالة واصل بن عطاء هذه كان المراد منها 
التوسط بين قول الخوارج وقول المرجمة ؛ حيث حكمت األولى بكفره، 

 والثانية بكونه كامل اإليمان وهو في مشيمته تعالى.

                                                 
 .101( المصدر نفسه ،   1)
الناشر: مؤسسة الحلبي ، الفرق بين الفرق تحقيق الشيخ دمحم  13/ 1( الملل والنحل، للشهرستاني 2)

. المعتزلة أ. 27ر المعرفة للطباعة والنشر بيروت لبنان بدون   محيى الدين عبد الحميد دا
 .13، 10زهدي جار     
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المقصود أن هذه المسألة وهي حكم مرتكب الكبيرة من أخطر ف
المسائل ؛ ألن الخالف فيها بين فرق األّمة قديم ومتشعب ، والكالم فيها 
متفرع عن مسألة اإليمان التي هي لب هذا الدين ، وال زالت األمة تعاني 
من آثار االنحراف في فهم هذه المسألة بسبب تسرب هذه المفا يم 

لى بعض أفراد هذه األمة عن طريق دعاة الضالل ،  حتى راج الخاطمة إ
فكر اإلرجاء وخرجت مباد  الخوارج في قوالب جديدة وتحت ستور مزيفة 

 في تاريخ األّمة المعاصر. 
و ذا كانت هذه المقولة ظهرت أول ما ظهارت علاى لساان واصال بان 

لاه  عطاء، فإن القاضي عبد الجبار، هو الذي اهتم بهذا األصال وخصاد
فصاًل في كتابة الموسوم بشر  األصول الخمسة، وعارض فاي هاذا الفصال 
لهااذا األصاال معرفااًا باااه، وماادلاًل عليااه، ملحقااا بهاااا بعااض المسااائل العقدياااة 

فضاااال عااان هاااذا فقاااد اساااتعرض أقاااوال المخاااالفين لاااه فاااي هاااذا ( ، 1)األخااارى 
تأكياد األصل وقاام باالرد عليهاا، وبياان تهافتهاا، وكال ذلاك إمعاناا مناه فاي ال

على ما هم عليه، وفسااد رأي مخاالفيهم، خصوصاًا وأن اآلراء التاي وجادت 
أماماااه حياااال هاااذه المساااألة لااام تشاااف غليلاااه بااال رآهاااا غيااار مقبولاااة، فقاااول 

، يمان مع ذهابه الرتكابه المعصيةالمرجمة غير مقبول لوصفهم للواحد باإل
سن البصاري وقول الخوارج بكفر الواحد مرفوض لمعرفته با ، أما قول الح

                                                 
( من الضروري اإلشارة إلى أن القاضي عبد الجبار قد اهتم بهذا األصل اهتماما بالغ الشأن 1)

خصوصا وأنه األصل الذي يجتمعون حوله، كما أنه أول أصولهم ظهورا، ومن ثم نراه يحر  
لحق به بعض المسائل العقدية األخرى منها، عذاب القبر وفيه نراه يؤكد على وقوعه وأن عليه في

اإلجماع قد انعقد على ذلك، ولما كان قد نسب أضرار بن عمروأ إنكار عذاب القبر إلى أكثر 
متأخري المعتزلة فإن القاضي أعبد الجبار أيبر  ساحة المعتزلة من هذا االتهام  مشيرا إلى أن 

م فيه يقع في أربعة مواضع: أحدهما: في ثبوته ،  والثاني: في كيفية ثبوته ، والثالث: في الكال
 وما بعدها . 191الوقت الذي يقع فيه ، والرابع: في فائدته ، ينظر: شر  األصول الخمسة   
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 . (1)بنفاقه فال تنهض له حجة ، وعلى هذا فال يجوز أن يسمى منافقا 
 الالفت للنظر أن المعتزلة ترى أن قولها بالمنزلة بين المنزلتين و 

ال يخرجها عن إجماع األمة، ولم تخالف الند الصريح بل إنها قالت بما 
وأن من قال  أجمعت عليه األمة من تسمية أهل الكبائر بالفسق والفجور ،

بخالف ذلك فقد خالف اإلجماع ، وهذا ما يؤكده الخياط بقوله : أ إن 
واصل بن عطاء )رحمه   (لم يحد  قوال لم تكن األمة تقول به فيكون 
قد خرج من اإلجماع، ولكنه وجد األمة مجمعة على تسمية أهل الكبائر 

ا أجمعوا عليه بالفسق والفجور مختلفة فيما سوى ذلك من أسمائهم فأخذ بم
 .(2) وأمسك عما اختلفوا فيه أ

و بالجملة فهذا األصل يأتي إجابة عن هذا السؤال. ما حكم مرتكب 
الواقع أن اإلجابة عن هذا ال و  الكبيرة في الدنيا ؟ وما حكمه في اآلخرة ؟.

يتأتى بصورة دقيقة إال بتحديد مفهوم الكبيرة وبيان عددها والفرق بينها 
 خصوصا وأن خالفا وقع بين الفرق اإلسالمية بسببها.وبين الصغيرة، 

 تعريف الكبيرة في اللغة واالصطالح:  -2
 تعريف الكبيرة في اللغة : - أ

، وقد (1)تأتى الكبيرة في اللغة مؤنثة للمبالغة ، وهى نقيض الصغيرة 
ذهااب بعاااض علمااااء اللغاااة إلااى أنهاااا جااااءت مااان الكباار، وهاااو األعااام، وهاااو 

 ( .1)المشتق من الخطيمةمشتق من الكبيرة، كالخطأ 
وقد فصل الفيروز آبادي القول فيها، فذهب إلى أن الكبيارة فاي اللغاة 

                                                 
 . 1/193،  ينظر : أمالي المرتضي  132( شر  األصول الخمسة للقاضي عبد الجبار  ،   1)
 .192نتصار، للخياط   ( اال2)
 .123/ 2م، 1901بيروت  –( القاموس المحيط للفيروز آبادي، ط دار الكتب 1)
 . 211/ 1( تاج العروس من جواهر القاموس لمحمد مرتضى الحسيني الزبيدي 1)
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قد تأتى بالضم كقولاك : يكبار، وهاى بمعناى يعظام ، وقاد تاأتى هاذه الكلماة 
فاااي صااايغة مبالغاااة للداللاااة علاااى اإلفاااراط فاااي فعااال الكباااائر، فيقاااال: كّباااار 

 . (1)بالتشديد أي مفرط في فعل الكبيرة
بيرة اإلثاااااام المنهااااااي عنااااااه شاااااارعًا كقتاااااال الاااااانفق، والزنااااااا، وأكاااااال فااااااالك

 : الربااااا...الخ  ، والكبااااائر جمااااع كبياااارة، وفااااي التنزياااال الحكاااايم قااااال تعااااالى 
﴿                          

       ...} (2.) 

 بيرة في االصطالح:تعريف الك - ب
إذا انتقلنااااا للتعريااااف االصااااطالحي وجاااادنا خالفااااا وقااااع بااااين العلماااااء 
حوله، فمنهم من ذهب إلى أنها ليق لها تعرياف اصاطالحي مطلقاًا، وعلاة 

أن العامااة لااو علمااوا لهااا حاادًا جامعااًا مانعااًا القتحمااوا  -كمااا ياارون  –هااذا 
فتهاااا عااان ال بااااد، معر  -تعاااالى  –الصاااغائر، واساااتباحوها، ولاااذا أخفاااى   

. لكان هاذا (1)ليبذلوا قصارى جهدهم في اجتناب كل ما نهى   تعالى عناه
 الرأي لم يرتضه أكثر العلماء. 

وقد ذهب بعضهم إلاى تعريفهاا باإبراز بعاض ساماتها فعرفات بأنهاا: أ 
كاااال ذنااااب ختمااااه   بنااااار أو غضااااب أو لعنااااة أو عااااذاب، وهااااذا التعريااااف 

منسوب إلى ابن مباس 
  (1) . 

                                                 
 . 123/  2( ينظر: القاموس المحيط 1)
 . 12( سورة النجم جزء من اآلية 2)
 -1، صحيح مسلم بشر  النووي، ط دار الحديث ط  221ي  ( ينظر: أسباب النزول للواحد1)

 . 1/191م، 1991ها1112
 2777 -ها  1127، 1( ينظر: تفسير الطبري تحقيق: أحمد دمحم شاكر،نشر: مؤسسة الرسالة، ط 1)

 .3/219م، 
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وقد أتيت بهذا التعريِف دون ساواه، لتوافقاه ماع ماا أثار عان الصاحابة 
والتابعين، كما أنه يفرق بين الصغيرة والكبيرة، تمشيا مع النصو  الاواردة 

 في هذا الشأن.
 حصر الكبائر: -ج

اختلف العلماء في حصر الكبائر، فذكر بعضهم أن الكبائر أربع: 
، واألمن من مكره، واليأس من روحه، اإلشراك با ، والقنوط من رحمة  
وقد نسب هذا القول إلى ابن مسعود 

(1). 
وذهب آخرون إلى أن الكبائر سبع ، وهى التي وردت في حديث 

اجتنبوا السبع  «قال:   عن النبي  ، فعن أبي هريرة   النبي 
الموبقات قالوا يا رسول   وما هن قال الشرك با  ، والسحر ، وقتل 

لنفق التي حرم   إال بالحق ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولي ا
. وقد ذكر (2)» يوم الزحف ، وقذف المحصنات المؤمنات الغافالت

 أكثر من ذلك بكثير.  بعضهم أن عدد الكبائر

                                                 
 . 119   1.ج1( ينظر: تفسير القرآن العظيم البن كثير ط دار الفكر ط1)
إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما  يحه باب قول   تعالى: ( أخرجه البخاري في صح2) 

 –دار ابن كثير ، اليمامة  2912برقم   ،1 /1710 يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا
 م ،تحقيق : د. مصطفى ديب  .1930 –ها 1170،  1بيروت ط 
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على ما أرى أن مسألة حصر الكبائر في عدد معين أمر ال داعي و 
بعض األحاديث النبوية  فيمكن القول بأنه  له ، أما العدد الوارد ذكره في

 قد ورد على حسب استدعاء الحاجة إلى ذكر هذه الكبائر بعينها. 
 إلى كبيرة وصغيرة والفرق بينهما : (1)أقسام المعاصي -د

هذه مسائلة من بين المسائل التي وقع فيها الخالف ، فذهب 
لصغائر النظرُة الجمهور إلى انقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر ، فمن ا

واللمسة والقبلة ونحو ذلك مما يقع عليه اسم التحريم ، وتكفر الصغائر 
باجتناب الكبائر ، وذهب جماعة من األصوليين منهم األستاذ أبو إسحاق 

إلى أن الذنوب كلها كباُئر محتجين بأن كل  (2)األسفرايني ، وأبو المعالي
و نما يقال لبعضها صغيرة مخالفة فهي بالنسبة إلى جالل   كبيرة ، 

باإلضافة إلى ما هو أكبر منها ، كما يقال : الزنا صغيرة بالنسبة إلى 
الكفر ، والقبلة المحّرمة صغيرة بالنسبة إلى الزنا ، وال ذنب يغفر باجتناب 
ذنب آخر ، بل كل ذنب كبيرة وصاحبه ومرتكبه في المشيمة غير 

 .(1)الكفر
نقسام المعاصي إلى صغائر في حين ذهب البعض اآلخر إلى ا

                                                 
خالف بين المعتزلة في وجود صغائر ( عند مطالعة رأي المعتزلة حيال هذه المسألة نجد أنه ال 1)

وكبائر ، و نما الخالف في الطريق الذي تعلم به اشتمال المعاصي على كبيرة وصغيرة، هل هو 
بالعقل أم بالشرع ؟ فذهب أبو علي إلى أن ذلك ال يعلم إال شرعا ،  أما أبو هاشم كان يقول: كنا 

ن أحدهما كبير واآلخر خالفه  )ينظر: نعلم عقال أن سرقة درهم ال تكون كسرقة عشر دراهم، وأ
 (. 123 -120شر  األصول الخمسة،   

( اإلرشاد إلى قواطع األدلة للجويني تحقيق د/ دمحم يوسف موسى وآخر. مكتبة الخانجي مطبعة 2)
 . 191م،   1927السعادة بمصر 

فسير البحر المحيط ،أبو / ت1( ينظر : مفاتيح الغيب لإلمام الرازي الناشر دار إحياء الترا  العربي 1)
،  تحقيق : الشيخ 1م ، ط 2771ها   1122 -حيان األندلسي ،ط :دار الكتب العلمية  بيروت 

، تفسير الكشاف ، للزمخشري ، دار الكتب  211/ 1عادل عبد الموجود ، الشيخ علي معوض  
 .112/  1م. 1992، 1العلمية ، ط
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 ﴿ وكبائر. محتجين  بقوله تعالى:               

                   } (1). 

فدل  هذا على أن في الذنوب كبائر وصغائر ، ومن ثم تعجب  
ر انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر قائال : اإلمام دمحم عبده ممن ينك

وكيف ينكر أحد انقسام الذنوب إلى كبائر وغير كبائر ؟ وقد صر  بذلك 
القرآن في غير موضع وهو من ذاته بديهي فإن المنهيات أنواع لها أفراد 

 .(2) تتفاوت في أنفسها وفى الدامية النفسية التي تسوق إليها
ما ورد صريحا في تقسيم الذنوب إلى ثم إن مما يؤكد تنوع الذنوب 

  ﴿:صغائر وكبائر قوله تعالى                

                              

                          

         } (1) . 

كما وردت أحاديث تدل على أن الذنوب منها الصغائر ومنها 
أي الذنب  الكبائر منها  ما جاء عن عبد   قال: سألت رسول   

أعظم عند  ؟ قال: أ أن تجعل هلل ندا وهو خلقكأ قال قلات له: إن ذلك 
م أي؟ قال أ ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك قال لعظيم قال قلت ث

                                                 
 .11( سورة النساء اآلية: 1)
ير المنار ، دمحم رشيد بن علي رضا بن دمحم شمق الدين بن دمحم  ، ط الهيمة المصرية ( ينظر : تفس2)

 .2/17م  1997العامة للكتاب، 
  .19( سورة الكهف اآلية: 1)
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 .(1)قلت ثم أي قال ثم أن تزني حليلة جاركأ
: فمن خالل عرضنا لآليات القرآنية واألحاديث النبوية  نميل وبعد

إلى الرأي القائل بأن من الذنوب صغائر وكبائر ؛ وذلك ألنه هو الرأي 
ب والسنة واستعمال سلف األمة الذي تظاهرت على تأييده الدالئل من الكتا

 أجمعين . -رضي   تعالى عنهم  -وخلفها 
  -جوهر الخالف بين الفرق الكالمية في ال كم على مرتكب الكبيرة: - 3

قبل الحديث عن جوهر الخالف بين الفرق  – أود أن هنا أشير
 إلى أن المقصود بالكبيرة التي اختلفوا – الكالمية، في حكم مرتكب الكبيرة

في حكم مرتكبها، هي ما دون الشرك با  تعالى ؛ ألن األمة اإلسالمية 
قد اتفقت على وعيد الكفار، وخلودهم في النار،إذا تبين هذا أقول: إن 

  -جوهر الخالف بين علماء المسلمين في هذه المسألة مرده إلى أمرين:
 األول : ال كم  الذي يست قه مرتكب الكبيرة في الدنيا.   

 ي : حكمه في اآلخرة ، هل هو مخلد في النار في اآلخرة أم ال. الثان
إلى نظرة كل فرقة إلى مفهوم  – فيما أرى  – وكال األمرين راجع

اإليمان، وهل من ارتكب ذنبا كبيرا، يعد من المؤمنين ؟ أم أن معصيته 
خالفهم في هذه المسألة راجع إلى و  تخرجه عن حد اإليمان إلى الكفر؟

  -أمرين:
ول: مدى دخول العمل في مسمى اإليمان، أي هل اإليمان قول األ

 وعمل أم ال؟ 
 الثاني: مدى قبول اإليمان للزيادة والنقصان. 

وطبقااا لمااا تمسااك بااه كاال فريااق فااي األماارين السااابقين، كااان رأيااه فااي 
                                                 

ومسلم في كتاب اإليمان باب بيان كون الشرك أقبح  191/  12( أخرجه البخاري: في كتاب الديات 1)
 .127/  1الذنوب 
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 اسم مرتكب الكبيرة في الدنيا، وهل هو مخلد فاي الناار فاي اآلخارة، أم ال؟.
 بااااااااااة ال يمكاااااااااان أن تتضااااااااااح معالمهااااااااااا بصااااااااااورة مثلااااااااااى الواقااااااااااع أن اإلجاو 

إال بااالوقوف علااى تصااور الفاارق الكالميااة لمفهااوم اإليمااان وعالقتااه بالعماال 
خصوصاااااًا وأن هاااااذا األصااااال قاااااد جااااااء اساااااتجابة للواقاااااع، ومحاولاااااة لفاااااض 
مشاااكالته ، و يجااااد حااال لمعضاااالته، وهاااذا ماااا أعااارض لاااه فاااي الصااافحات 

  التالية إن شاء   تعالى.
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 ثاني: عالقة العمل باإليمانالمطلب ال
اختلف أهل العلم في تحديد مصطلح اإليمان إلى مذاهب شتى، 
ذكرها صاحب المواقف فقال :أ وأما في الشرع وهو متعلق ما ذكرنا من 

التصديق للرسول فيما ُعلم  -وعليه أكثر األئمة  -األحكام، فهو عندنا
فيما علم إجماال.  مجيمه به ضرورة، فتفصيال فيما علم تفصيال و جماال

، وقال قوم: (1)وقيل: هو المعرفة تقوم با ، وهو مذهب جهم بن صفوان 
المعرفة با  وبما جاءت به الرسل وهو مذهب بعض الفقهاء. وقالت 
الكرامية هو كلمتا الشهادة، وقالت طائفة: التصديق مع الكلمتين، ويروى 

عمال الجوار ؛ فذهب هذا عن أبي حنيفة رحمه   ، وقال قوم: إنه أ 
والعالف وعبد الجبار إلى أنه الطاعات فرضا أو نفال؛ وذهب  (2)الخوارج
وأكثر المعتزلة البصرية إلى أنه الطاعات المفترضة  (1)وابنه (1)الجبائي

 دون النوافل.
  

                                                 
محرز جهم بن صفوان الراسبي، رأس الجمهية، تتلمذ على يد الجعد بن درهم ، قال  ( الجهم: هو أبو1)

ها، ينظر: 123ها وقيل سنة 129بنفي الجنة والنار، وبتناهي مقدورات   ومعلوماته، أُعدم سنة 
معتزلة البصرة وبغداد د. رشيد الخيون، ط بدار الحكمة لندن توزيع  211الفرق بين الفرق،  

 . 29م.  1990،  1شر والتوزيع بيروت ط بيسان للن
( الخوارج هم: إحدى الفرق التي لها آراء خاصة بهم منها: أن العبد يكفر بالذنب صغر أو كبر، 2)

ويقولون بتكفير عثمان، وعلى، وطلحة، وعائشة رضى   عنهم، وهى تضم فرقًا متعددة منها: 
 وما بعدها  .  27فرق المسلمين والمشركين   األزارقة، والنجدات، والمحكمية ، ينظر: اعتقادات

( هو: دمحم بن عبد الوهاب بن سالم بن خالد الجبائي، شيخ المعتزلة وأبو شيخها أبو هاشم، أذعنت 1)
 . 131ها، ينظر: الفرق بين الفرق،  171سائر طبقات المعتزلة له بالتقدم والرئاسة توفي سنة

بن عبد الوهاب بن سالم بن خالد الجبائي، من أئمة المعتزلة  ( هو: عبد السالم بن أبي علي بن دمحم1)
ها ينظر: باب ذكر المعتزلة من 121في علم الكالم، من أهم مصنفاته الجامع الكبير، توفي سنة 

 . 12/91، سير أعالم النبالء171-177كتاب المنية واألمل  
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وقال السلف وأصحاب األثر : إنه مجموع الثالثة فهو : تصديق 
 . (1)باألركانأبالجنان ، و قرار باللسان ، وعمل 

ومن هنا كانت أخطر المسائل التي تترتب على الخالف في فهم 
حقيقة اإليمان وما يقع عليه اسمه ؛ قضية عدِّ العمل من اإليمان أو عدم 
عده ، وفي إيجاز أشير إلى موقف أصحاب اآلراء السابقة في هذه 

 القضية، لقيام قضية اإليمان والكفر على أساس منها.
  

                                                 
-ها1191ط األولى ( شر  المواقف ، للجرجاني، ط دار الكتب العلمية بيروت لبنان1)

، ينظر: مقاالت اإلسالميين واختالف المصلين، اإلمام األشعري ،  121-3/121م،1993
م( مفهوم اإليمان في الشرع بيانا، فقال 1197-ها091، وزاد صاحب المقاصد )ت1/129-112

عن اإليمان:أ إما أن يجعل لفعل القلب فقط، أو اللسان فقط، أو كليهما وحدهما، أو مع سائر 
فيما علم مجيمه به  الجوار  ، فعلى األول اسم للتصديق عند األكثرين، أعني تصديق النبي 

بالضرورة، وللمعرفة عند الشيعة وجهم والصالحي. وعلى الثاني لإلقرار بشرط المعرفة عند 
الرقاشي، وبشرط التصديق عند القطان، وبال شرط عند الكرامية. وعلى الثالث لمجموع التصديق 

رار، وعليه أكثر المحققين، إال أنه يقع في مباراتهم مكان المعرفة أو العلم أو االعتقاد. وعلى واإلق
الرابع لإلقرار باللسان والتصديق بالجنان والعمل باألركان، إما على أن يجعل تارك العمل خارجا 

ختلفين في عن اإليمان، داخال في الكفر وعليه الخوارج. أو غير داخل فيه، وعليه المعتزلة؛ م
األعمال، هل هي فعل الواجبات وترك المحظورات، أم مطلق فعل الطاعات. و ما على أال يجعل 

ها(، ذهابا إلى 271ها( والشافعي )ت109خارجا؛ وعليه أكثر السلف، وهو المحكي عن مالك )ت
الشيء  أنه قد يطلق على ما هو األساس في النجاة، وعلى الكامل المنجي بال خالف؛ و ال فانتفاء

بانتفاء جزئه ضروري ،  ينظر : شر  المقاصد للتفتازاني ، دار الكتب العلمية بيروت لبنان ط 
 .119: 1/110م،2771-ها1122األولى
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 يمان:العمل واإل
بناء على ما ذهب إليه األشاعرة من حصر اإليمان في التصديق؛ 
قالوا : إن العمل ليق داخال في مفهوم اإليمان كما أنه ليق جزءا منه، 
وعلى هذا فترك العمل ال يخرج اإلنسان من اإليمان، كما أنه ال يدخله في 

 - (2)في أحد قوليه  (1)كما يرى األشعري  -الكفر؛ وذلك ألن األعمال
ليست جزءا من اإليمان، ولكنها أثر له في الخارج، ودليل على وجوده في 
النفق، وكما يرى ومعه جمهور األشاعرة أنها فروع تدل على كماله، 

فاألعمال عندهم مصدقة لإليمان ودليل  وانعدامها دليل على انعدام كماله،
وأما  .(1)عليه أما اإليمان نفسه فهو ما وقر في القلب وصدقه العمل

؛ ال يتجزأ وال يتبعض، (1)الخوارج والمعتزلة فاإليمان بناء على تعريفهم له
فإذا فقد جزؤه فقد كله، ومن ثم فإن مرتكب الكبيرة كافر عند الخوارج، 
خارج عن دائرة اإليمان عند المعتزلة في الدنيا  ، و ن كان الطرفان قد 

م يتب قبل موته فهو اجتمعا على أن من يترك فرضا أو يرتكب كبيرة ول

                                                 
( األشعري هو: علي بن إسماعيل بن إسحاق أبو الحسن، من نسل الصحابي الجليل أبي موسى 1)

هر مؤلفاته: اللمع، ومقاالت مؤسق المذهب األشعري، أش 301-ها297األشعري، ولد سنة 
، 12/39اإلسالميين، وكتاب اإلبانة عن أصول الديانة، وغيرها، انظر: سير أعالم النبالء 

 .1/219األعالم، الزركلي ، 
( فقد ذهب في اإلبانة إلى أن اإليمان قول وعمل يزيد وينقد، ينظر: اإلبانة عن أصول الديانة، 2)

، أبو الحسن األشعري، د. حمودة غرابة، ط الهيمة 11بدون،  دار الكتب العلمية بيروت لبنان، 
 . 109م،  1901-ها 1991العامة لشمون المطابع األميرية 

، شر  1/91ها1171( ينظر: الملل والنحل للشهرستاني، تحقيق دمحم سيد كيالني دار المعرفة بيروت1)
تاوى ،البن تيمية دراسة ، مجموع الف 110-1/112، شر  المقاصد للتفتازاني 3/121المواقف 

وتحقيق: عبد الرحمن بن دمحم بن قاسم، نشر مجمع = الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 
، ، اإليمان في ضوء 0/279م، 1992-ها 1119المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية 

 .109مذاهب الفرق اإلسالمية، د. محمود يوسف إبرا يم دمحم، مطبعة طيبة بأسيوط.   
ما بعدها ، مقاالت اإلسالميين و  103( ينظر: شر  األصول الخمسة، القاضي عبد الجبار ،   1)

1/129. 



125 

 

 
 عند القاضي عبد اجلبار ورد أهل السنة عليه منزلتني ـمنزلة بني الـال 

  

  

 .(1)مخلد في النار أبدا
وأما الجهمية الذين حصروا اإليمان في المعرفة با ، فقد رأوا أن 
معرفة   تكون بالقلب و ن أظهر اليهودية والنصرانية، وسائر أنواع الكفر 

. وأما (2)بلسانه ومبادته، فإذا عرف   بقلبه فقط فهو مسلم من أهل الجنة
 .(1)فقد أنكروا أن يكون اإليمان شيما آخر غير اإلقرار باللسانالكرامية 
وأما المرجمة الذين حصروا اإليمان في اإلقرار باللسان واالعتقاد  

بالجنان، فإنهم ذهبوا إلى أن األعمال ال عالقة لها بمسمى اإليمان، ومن 
حد ثم فإن اإليمان يصح ولو لم يوجد معه عمل، ولهذا قالوا إنه ال يكفر أ

بقول أو عمل، و نما التكفير بحسب ما في القلب، فال يكفر إال من اعتقد 
 . (1)الكفر، أما من تلفظ به أو عمله فإنه ال يكفر

؛ فإنه على الرغم من محاوالت  (2)أما مذهب اإلمام أبي حنيفة 
. ربطه بالمرجمة ، فقد جاء يؤكد (9)بعض العلماء كاألشعري في المقاالت 

                                                 

، آراء الفرق الكالمية في مرتكبي الكبيرة، د. 109( ينظر: أبو الحسن األشعري، د. حمود غرابة  1)
 21م.  1992-ها1112حامد الخولي، الدار اإلسالمية للطباعة والنشر 

، الملل والنحل 1/172ر: الفصل في الملل واألهواء والنحل البن حزم مكتبة الخانجي القاهرة ( ينظ2)
 . 1/30للشهرستاني 

 .1/211،   1( ينظر: مقاالت اإلسالميين ، تحقيق : هلموت ريتر، دار إحياء الترا  العربي  ط 1)
حقيقة اإليمان وبدع اإلرجاء  وما بعدها، 197( ينظر: الفرق بين الفرق، عبد القاهر البغدادي ،  1)

في القديم والحديث، د. سعد بن ناصر الشتري، ط دار أشبيليا للنشر والتوزيع ط 
 . 20، 19م،  2771ها1121األولى

وما بعدها ، شر  العمدة في عقيدة أهل  197( ينظر: الفرق بين الفرق، عبد القاهر البغدادي ،  2)
لإلمام أبي البركات النسفي بتحقيق أستاذنا الدكتور عبد    السنة المسمى باالعتماد في االعتقاد ،

،  199م ،   2712ها1112، 1التوزيع ، ط و  إسماعيل ط المكتبة األزهرية ، الجزيرة للنشر
 . 20، 19، حقيقة اإليمان وبدع اإلرجاء في القديم والحديث، د. سعد الشتري   107

  . 113لين ، لإلمام األشعري ،    ( ينظر: مقاالت اإلسالميين واختالف المص9)
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ال ينكر أهمية العمل في اإليمان، وليق  (1)ام أبا حنيفة بوضو  أن اإلم
كما يتصوره بعض الناس، بأنه يميل إلى اإلرجاء...، وهذا بعيد كل البعد 
عن اإلمام الذي يعترف بأهمية العمل، وال يكفر تاركه طالما لديه اإلقرار 

فيما يرى  -والتصديق، فالعمل عنده مكمل لإليمان، ومن ثم فإنه ال فرق 
 بين رأي أبي حنيفة وقول أهل الحديث،  -لدكتور عناية   إبالغا

في مقابل قول المعتزلة والخوارج الذين يقولون بخروج مرتكب الكبيرة عن 
 (. 2)اإليمان 

ثين فإنهم و ن اختلفت مباراتهم في التعبير  أما مذهب السلف والمحدِّ
ة؛ قول واعتقاد عنه إال أنهم متفقون على أن اإليمان هو مجموع الثالث

. إال أنه إذا انعدم التصديق القلبي انعدم اإليمان المنجي من (1)وعمل
 ذا انعدم اإلقرار باللسان انعدم اإليمان المستتبع و  الخلود في النار ،

 ذا انعدمت و  إلجراء األحكام الدنيوية دون المنجي من الخلود في النار ،
ندهم شرط كمال  ال شرط األعمال انعدم كمال اإليمان ، فاألعمال ع

                                                 

(  مما ينبغي التنبيه إلى أن األمام أبو حنيفة كان يقول باإلرجاء بالمعنى اللغوي ومن ثم سمى مرجما 1)
كان يقول إني أرجو و  لتأخيره أمر صاحب الكبيرة إلى مشيمة   تعالى ، فاإلرجاء هو التأخير

أخوف على و  أنا أرجى لصاحب الذنب الصغيرو  ، أخاف عليهماو  الكبيرو  لصاحب الذنب الصغير
صاحب الذنب الكبير ،ينظر: شر  العمدة في عقيدة أهل السنة المسمى باالعتماد في االعتقاد 

 . 190لإلمام أبي البركات النسفي المتوفي  
أصول ( ينظر: اإليمان والعمل. األقوال. اآلراء. المناقشة، د. عناية   إبالغ بحث منشور بكلية 2)

، اإليمان في ضوء مذاهب الفرق 192م،  2771-ها1122الدين بالمنصورة العدد السابع 
 . 19اإلسالمية، د. محمود يوسف  

( ينظر: أقوال السلف في التعبير عن اإليمان: شر  أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لاللكائي، ط 1)
ن ،ابن تيمية المكتب اإلسالمي ، اإليما1/30م، 2771-ها1122دار الكتب العلمية ط األولى

، الوجيز في عقيدة السلف 113، 110م،  1999-ها1119بيروت دمشق عمان ط الخامسة
أهل السنة والجماعة، عبد   بن عبد الحميد راجعه وقدم له د. سعود الشريم، د. ناصر العقل دار 

 .113م،  2771-ها1121ابن كثير دمشق بيروت ط الرابعة 
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 .(1)صحة 
وقد بين أهل السنة الفروق بين مذهبهم في اإليمان ومذهب الخوارج 

 والمعتزلة على النحو التالي:
أن أهل السنة يقولون ببقاء أصل اإليمان مع وجود الذنوب،  -1

والخوارج والمعتزلة يعتقدون ذهاب اإليمان بالكلية مع وجود بعض 
سنة ال ُيخرجون أصحاب المعاصي من الذنوب، ومن ثم فأهل ال

 اإلسالم والخوارج والمعتزلة يخرجونهم.
أهل السنة يفرقون بين اإلسالم واإليمان عند اجتماعهما كما دل على  -2

هذا حديث جبريل 
. بخالف الخوارج والمعتزلة فال يفرقون بين (2)

 اإلسالم واإليمان.
مى الفاسق وحكمه، فأهل مخالفة أهل السنة للخوارج والمعتزلة في مس -1

السنة يقولون هو مسلم، وحكمه في اآلخرة تحت المشيمة إن شاء 
عذبه و ن شاء غفر له، أما الخوارج يقولون هو كافر وحكمه في 
اآلخرة الخلود في النار، والمعتزلة يقولون هو في منزلة بين 
المنزلتين، ال مؤمن وال كافر في الدنيا ، وحكمه في اآلخرة الخلود 

 .(1)في النار
  

                                                 
 .  1/122للناس من األزهر الشريف ، طبع بمطابع وزارة األوقاف  ( ينظر: بيان1)
( أخرجه البخاري في صحيحه الجامع الصحيح المختصر كتاب التفسير باب قوله تعالى:﴿ الم 2)

وُم﴾ تحقيق د. مصطفى ديب البغا، ط دار ابن كثير اليمامة بيروت ط  -ها 1170، 1ُغِلَبِت الرُّ
م في صحيحه كتاب اإليمان باب اإليمان واإلسالم مسل 1/1091( 1199م،   )1930

 .9. حديث رقم 19/ 1العربي بيروت. واإلحسان، تحقيق دمحم فؤاد عبد الباقي دار إحياء الترا  
( ينظر: التكفير وضوابطه، د. إبرا يم بن عامر الرحيلي، مطبعة دار اإلمام أحمد ط 1)

 .12، 11م.  2773-ها1129الثانية
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وعلى ما تقدم فإن المقصر في العمل عند السلف ال يخرج عن 
دائرة اإليمان وال يدخل في دائرة الكفر، وعند الخوارج والمعتزلة غير داخل 
في دائرة اإليمان، داخل في دائرة الكفر عند الخوارج، في منزلة بين 

 المنزلتين عند المعتزلة.
قد الصلة بين مذهب السلف ومن هنا را  أحد الباحثين يع 

ثين من ناحية ومذهب األشاعرة من ناحية أخرى، حيث يقول في  والمحدَّ
تعليقه على مذهب السلف: أ وهذا المذهب أركانه الثالثة ليست على 
 درجة واحدة، فالركن األساسي فيه هو التصديق، والباقي ركن مكمل، 

النتفاء ركن من أركان فال يرد عليه أن من ترك العمل مثال يكون كافرا، 
اإليمان؛ ألن العمل ليق ركنا أساسيا، ولذلك فهذا المذهب قريب من 

 .(1) مذهب األشاعرة أ
وعلى هذا فاألشاعرة لم يجعلوا العمل ركنا في اإليمان وذلك ؛ ألن 

ولم  -الركن هو ما يتوقف عليه وجود الشيء، وكان جزءا من حقيقته
لعمل، بل قالوا يكمل بوجوده وينقد يقولوا إن اإليمان يذهب بذهاب ا

بنقصانه، وهذا ما يجعلنا نقول ونحن مطممنين لما نقول مع أستاذنا 
الدكتور / دمحم ربيع الجوهري : إن مذهب السلف والمحدثين عند تحقيقه 
يرجع إلى أن اإليمان هو التصديق، وان األعمال درجات في سلم اإليمان 

المتكلمين يضاف إلى ذلك اتفاق  الكامل، وهذا هو مذهب الجمهور من
 .(2)المذهبين في حكم مرتكب الكبيرة وفي إثبات الشفاعة 

 والسلف و ن جعلوا العمل داخال في مسمى اإليمان، فإن هذا

                                                 
 .17ضوء مذاهب الفرق اإلسالمية، د. محمود يوسف  ( اإليمان في 1)
 .20/  2،   9( ينظر: عقيدتنا، أ.د / دمحم ربيع الجوهري ، مطابع وزارة األوقاف المصرية ط 2)
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 (.1)ال يعني كونه شرطًا لصحته، و نما المقصود أنه شرط لكماله أ
ذا وبالتالي فهذا يعني عدم كفر من لم يتحقق فيه شرط العمل إال إ

ترك جنق العمل مطلقًا بمعنى أنه لم يعمل حسنة قط فحينمذ يكون كافرًا، 
 بشروط وضوابط ند عليها العلماء .

عدم جعل مرتكب الكبيرة في  -أيضاً  –كما يعني كالم السلف 
مرتبة وسطى بين اإليمان والكفر بحيث يعامل في الدنيا على أنه مسلم 

 هم ممن لم يفهم نصو  الشرع. وفي اآلخرة على أنه كافر، كما قال بعض
على هذا فإن ما حر  عليه كثير من العلماء بيان أن العمل و 

ليق شرطًا للصحة بل للكمال، لما يترتب على القول بأنه شرط لصحة 
 .(2) اإليمان من تكفير عامة المسلمين وهذا مما يجعل رده أمرًا مستحقًاأ

معتزلة والخوارج فاألعمال عند السلف شرط كمال بينما هي عند ال
شرط صحة، وهذا معناه أنه عند فقدان العمل يكون اإليمان فقد كماله أي 
نقد، ولكنه باق هذا عند السلف أما عند الخوارج والمعتزلة فقد بطل 

من خالل ما تقدم يتضح مدى ارتباط قضية و  اإليمان لفقدان العمل.
بير في توجيه اإليمان والكفر بوجود العمل وعدم وجوده، ولها تأثير ك

مذاهب المسلمين في الحكم باإليمان والكفر، وكما هو الحال من خالل 
 مذهب أهل السنة في حقيقة اإليمان، وعالقة العمل به من عدمه.

  

                                                 
( الشرط: هو ما يتوقف عليه وجود الشيء وكان خارجا عن حقيقته، كالوضوء فإنه شرط لصحة 1)

ج عنها.ينظر في الفرق بين الشرط والركن: الكتاب: الصالة وليق داخال في حقيقتها، بل هو خار 
روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل، ابن قدامة ، 

 2/23م، 2772-ها1121مؤسسة الرّيان للطباعة والنشر والتوزيع الطبعة الثانية 
 .17، 9،  ( التكفير حكمه ضوابطه الغلو فيه، فهد بن عبد   بدون 2)
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  تعقيب:
من خالل ما تم عرضه ظهر لنا تصور كل فرقة من الفرق 
ة الكالمية لمعنى اإليمان، ففي حين ترى المرجمة إسقاط العمل من حقيق

اإليمان ترى الخوارج أن اإليمان قول وفعل وهو نفق ما يقول به أهل 
السنة إال أن الفرق بينهما أن العمل شطر اإليمان عند الخوارج بينما هو 

 شرط كمال عند أهل السنة.
و المطالع لهذه األقوال الواردة حيال هذه المسألة يقف على حقيقة 

خالفة ألهل السنة في اإليمان مهمة تتمثل في أن منشأ الخطأ للفرق الم
مرده إلى تصورهم لحقيقته  فقد اعتقدوا أن اإليمان شيء واحد ال يتجزأ وال 

ثم اختلفوا في حكمه عند النقد فقال المرجمة: إذا ثبت بعضه . يتبعض
 .( 1)ثبت كله، وقال الخوارج والمعتزلة إذا زال بعضه زال جميعه 

اماااات األدلااااة وتنوعاااات علااااى و ال خفاااااء فااااي فساااااد هااااذا األقااااوال إذ ق
التاي تادل علاى ذهااب بعضاه،  خالف ذلك، ومن ذلك أحاديث  الرسول 

 فااااي الحااااديث الااااذي رواه َأِبااااو َسااااِعيد   -  -وبقاااااء بعضااااه  ومنهااااا قولااااه: 
ياادخل أهاال الجنااة الجنااة وأهاال  َقاااَل: أ قااال رسااول    -  -اْلُخااْدِريِّ 

كااان فااي قلبااه مثقااال حبااة ماان  النااار النااار ثاام يقااول   تعااالى أخرجااوا ماان
خردل من إيمان فيخرجون منها قد اسودوا فيلقاون فاي نهار الحياا أو الحيااة 
شااك مالااك فينبتااون كمااا تنباات الحبااة فااي جانااب الساايل ألاام تاار أنهااا تخاارج 

 (.  2) صفراء ملتوية أ

                                                 
، ومنهاج السنة في نقض كالم الشيعة ، ابن  12/101، 13/207، و0/217( مجموع الفتاوى 1)

، وشر  العقيدة األصفهانية ، ابن 272-2/271ها 1179، 1تيمية، تحقيق دمحم رشاد سالم، ط 
 .212ها، مكتبة الرشد الرياض   : 1122، 1تيمية، تحقيق سعيد بن نصر ، ط 

يَماِن ِفي اأْلَْعَماِل ( الحديث أخرج2) حديث رقم  11/ 1ه البخاري في صحيحه ، َباب َتَفاُضِل أَْهِل اإْلِ
22. 
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فهذا علة الخطأ والتي على أساسها كان قولهم في االسم الذي  
نحو ما سنري في ثنايا  -الحكم الواجب له على و  يستحقه مرتكب الكبيرة

أيا و  ل السنة والجماعة في هذا الباب.والذي من خالله خالفوا أه -البحث 
كان األمر فقد اعتقدت المعتزلة أن كال الطرفين المتقابلين في القضية 

مغال باعتبار أن األولى غالت في  -بهما المرجمة والخوارج  -وأعني 
للعمل قيمة ال شرطا وال شطرا األمر الذي يشجع على  التساهل ولم تجعل

المعاصي ويمكن للفواحش ، والثانية هي األخرى غالت في التشدد، ولم 
 -إن هو اقترف ذنبا  -تجعل للعاصي منفذا يعود منه إلى   مرة ثانية 

األمر الذي يدفعه إلى مزيد معصية فكالهما مفرط، من هنا لجأت 
إيجاد حل وسط لهذه المشكلة ، ومن ثم يمكن القول:  المعتزلة إلى محاولة

أن مفهوم المعتزلة للمنزلة بين المنزلتين في أن مرتكب الكبيرة ال يسمى 
مؤمنًا وال كافرًا و نما يسمى فاسقًا، قد تضمن نقدًا للمرجمة الذين قالوا 

 بإيمانه، ونقدًا للخوارج الذين قالوا بكفره.
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 يالـمــب   الثان
 وفيه مطالبان:حكم مرتكب الكبيرة 

 المطلب األول: حكم مرتكب الكبيرة في الدنيا.

 المطلب الثاني:  حكم مرتكب الكبيرة في اآلخرة.
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 المطلب األول: حكم مرتكب الكبيرة في الدنيا 
يعد البحث في مسألة مرتكب الكبيرة واالسم الواقع على  صاحبها 

ئل التي بحثها المتكلمون واختلفت آراؤهم والحكم المستحق له من أهم المسا
عند  -وترجع أهمية البحث في هذه المسألة إلى أنه يتعلق بها حولها ، 

الحكم على اإلنسان ،  -في هذه المسألة  العلماء على حسب اختالفهم
وهذا الحكم يكون في الدارين الدنيا واآلخرة، بمعنى أننا هل نحكم على 

أنه مؤمن أم كافر؟ وطبقا ألي الحكمين يكون صاحب الكبيرة في الدنيا ب
التعامل معه ، وفى اآلخرة هل نحكم عليه بأنه من أهل النار مع الحكم 
عليه بالتأبيد فيها ؟ ، أم أنه متروك أمره إلى   تعالى إن شاء عاقبه و ن 

 شاء عفا عنه؟.
، ومن فالخالف في مرتكب الكبيرة يرجع إلى أمرين االسم والحكم 

البحث في هذه المسألة سأتناول ذلك مبتدءا ببيان االسم الذي يطلق  خالل
التوفيق ، اختلفت آراء العلماء في  –تعالى  –با  و  عليه في الدنيا فأقول

االسم الذي يطلق على مرتكب الكبيرة هل هو مؤمن أم كافر أم فاسق؟ 
 وذلك على النحو التالي:

 رأى الخوارج: -1
السم الذي يستحقه مرتكاب الكبيارة فاي الادنيا ذهبت الخوارج إلى أن ا

زعااام  فيقاااول :أ ( 1)هاااو كاااافر، وهاااذا ماااا ينقلاااه عااانهم شااارف الااادين العقيلاااى
جمهااور ماان الخااوارج، أن مرتكااب معصااية صااغيرة أو كبياارة، اساامه الكااافر، 

                                                 
م( عمر بن دمحم بن عمر، أبو حفد، شرف الدين  1137 - 777ها =  209 - 777( العقيلي )1)

 ،العقيلي، من نسل عقيل بن أبي طالب: فقيه حنفي، من أهل بخارى. له أ الهادي في علم الكالم
 . 2/91أ منهاج الفتاوى أ في الفقهأ ، ينظر : األعالم ، الزركلي ، و
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 .(1)أ  وحكمه الخلود في النار
و في سبيل التأكيد على مّدعاهم في أن اسم الكافر يناسب صااحب 

: ا القاضي عبد الجبار عنهم مؤداهاابيرة نراهم يعتمدون على شبه يحكيهالك
أقااادم علاااى المقبحاااات ، و  لواجبااااتأن الكاااافر إنماااا سااامي كاااافرا ؛ألناااه تااارك ا

 هذه حال الفاسق، فيجب أن يسمى كافرا.و 
ونااراه ياادفع هااذا ببيااان أن الكااافر لاام يطلااق عليااه هااذا االساام إلخاللااه 

حات، بل الشرع جعل اسم الكافر لمن يستحق  قدامه على المقبو  بالواجبات
يجرى عليه أحكام مخصوصة ، وليق كاذلك حاال الفاساق و  العقاب العظيم

ال يجري عليه هذه األحكام ، ففارق و  فإنه ال يستحق العقاب على هذا الحد
 .(2)أحدهما اآلخر

و ال يكتفااي القاضااي عبااد الجبااار بهااذا باال نااراه قااد تعقااب هااذا الاارأي 
شاااايرًا إلااااى أنااااه ال يناسااااب حااااال مرتكااااب الكبياااارة  وال يسااااتقيم باااااالعتراض م

 . معلال ذلك بما يلي :(1)وفعله
أ/ لاااو كاااان صااااحب الكبيااارة كاااافرا الساااتحق العاااذاب العظااايم وأجااارى علياااه 
األحكام المخصوصة بالكفار في الادنيا، لكان  هاذا لام يحاد  فثبات أن 

 مرتكب الكبيرة ليق كافرا.
افرا ألدى ذلااك إلااى مخالفااة مااا كااان علااي ب / لااو كااان صاااحب الكبياارة كاا 

الصااحابة والتاااابعين الااذين اتفقاااوا علااى أن مرتكاااب الكبياارة تجااارى علياااه 
أحكام المؤمنين في الدنيا فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر 

                                                 
 107مخطوطة بالهيمة المصرية للكتاب رقم :  -شرف الدين العقيلي  -( الهادي في علم التوحيد 1)

 .  132علم الكالم. ، لوحة رقم 
 .  130،  139( ينظر : شر  األصول الخمسة  2)
 . 33،  30( ينظر : المصدر نفسه ،   1)
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 المسلمين، كما له الحق في التناكح والتوار  .
وجين ،  فاااإن ج/ لاااو كاااان صااااحب الكبيااارة كاااافرا لماااا جااااز اللعاااان باااين الاااز 

اللعان إنما ثبت بين الزوجين، فلو كان القذف كفرا، لكان ال بد من أن 
يخرج أحد الزوجين بفسقه عن اإلسالم فتنقطع بينهما عصمة الزوجية، 
فال يحتاج إلى اللعاان، فإناه لام يشارع باين األجنبّياين، و نماا يجاري باين 

ن يسااامى الاازوجين، فصااح بهااذه الجملااة أن صاااحب الكبياارة ال يجااوز أ
 .(1)كافرا، وال يجوز أن يجري عليه أحكام الكفرة. أ

ويضاايف المعتزلااة إلااى ذلااك اسااتداللهم بااأن أمياار المااؤمنين ساايدنا علااي  د /
بن أبي طالب رضي   عنه لما سامل عان مقاتلياه مان الخاوارج أكفاار 
هاام ؟ قااال : ماان الكفاار فااّروا. فقااالوا : أمساالمين هاام ؟ قااال : لااو كااانوا 

ق بغوا علينا، فلم يسامهم كفاارا قاتلناهم، كانوا إخواننا باألممسلمين ما 
قولاااه علياااه الساااالم حجاااة، غيااار أن و   نماااا ساااماهم بغااااة،و  ال مسااالمين،و 

ربمااا و  االحتجاااج بااه علااى الخااوارج غياار ممكاان، فااإنهم ربمااا يكفرونااه،
 الكفااار  -رضااي   عناااه  -فقاااد نفااى عااانهم  (  .2) يتوقفااون فاااي إسااالمه

 بإسالمهم . إال أنه لم يقطع
 :(3)رأي المرجئة -2

شااغل رجااال هااذه الفرقااة أنفسااهم بقضااية واحاادة كاناات هااي محاال ناازاع 
حينمااذ وهااى قضااية أ اإليمااان وصاالته بالعماال أ، ولقااد كااان تركيااز المرجمااة 

                                                 
 .131( شر  األصول الخمسة   1)
 ( المصدر نفسه الصفحة نفسها.2)
( المرجمة إحدى الفرق كانت تقول بتأخير العمل عن النية ويقولون ال يضر مع اإليمان معصية كما 1)

ال ينفع مع الكفر طاعة، وبالنظر إلى هذين القولين سموا مرجمة ألن التأخير معناه اإلرجاء 
ني الذي ال يضر فيه المعصية مع اإليمان يسمى الرجاء أو إعطاء الرجاء ،  ينظر: والمعنى الثا

 . 131، 131/  1أبكار األفكار 
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على هذه القضية أمرا طبي يًا إذ هو استجابة منهم ألحادا  العصار، الاذي 
رجمااااة وتركياااازهم علااااى هااااذه نشااااأوا فيااااه، ويمكننااااا أن نقااااول كااااان ظهااااور الم

القضية بمثابة رد الفعل لما ذهب إليه الخوارج والمعتزلة من إخراج مرتكاب 
الكبيااارة مااان حظيااارة اإليماااان ، وهاااذا ماااا يؤكاااده أحاااد البااااحثين بقولاااه : أ إن 
المرجماااة جميعاااا كاااانوا يلتقاااون عناااد معارضاااة كااال مااان الخاااوارج والمعتزلاااة ، 

خليده في النار ، والثانية فاي إخاراجهم األولى في تكفيرهم مرتكب الكبيرة وت
  .(1) إياه من حظيرة اإليمان أ

فقد وقفت المرجمة من مرتكب الكبيارة موقفاا مناقضاا لموقاف كال مان 
الخوارج والمعتزلة منه ، وذلك لقولهم بأن اإليمان هو التصاديق أو المعرفاة 
، فحسااب ، وماان ثاام سااموا مرتكااب الكبياارة بااالمؤمن باال هااو كاماال اإليمااان 

يقااول اباان حاازم: )اختلااف الناااس فااي تساامية المااذنب ماان أهاال مّلتنااا، فقالاات 
المرجمااة: هااو مااؤمن كاماال اإليمااان، و ن لاام يعماال خياارًا قااط، وال كااّف عاان 

 . (2)شّر قط( 
وبنااء علاى هاذا القاول يقطاع المرجماة لعاماة المسالمين باإليماان، وأّن 

التوار  و  ل التناكحالدار دار إيمان، ويبنون على ذلك سائر األحكام من ح
 ،والدفن في مقابر المسلمين إلى غير ذلك من األحكام الخاصة بالمؤمنين 

تأكيدا على مّدعاهم نراهم يعتمدون على شبهة وا ية مؤداها أناه لاو كانات و 
الصالة من اإليمان، لوجب فيمن ترك صاالة واحادة أن يوصاف بأناه تاارك 

 .(1)لإليمان، وقد عرف خالفه

                                                 
 .220( ينظر: نشأة اآلراء والمذاهب الكالمية أ.د/ يحي هاشم فرغل،   1)
 ، التنبيه 39، شر  األصول الخمسة   120/ 1(الفصل في الملل واألهواء والنحل : ابن حزم  2)

 .119والرد على أهل األهواء ،  
 .191( شر  األصول الخمسة: القاضي، عبد الجبار ،   1)
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عبد الجبار هاذا فيقاول : أ إن هاذا إنماا يلازم لاو قلناا: يدفع القاضي و 
إن اإليمااان هااو الصااالة فقااط، وأن الصااالة بمجردهااا هااي اإليمااان، فأمااا إذا 
قلنا إن الصالة من اإليمان وجزء من أجزائه، فإن الذي يجب في تاركه أن 

  .(1) يكون تاركا لجزء من أجزاء اإليمان، وخصلة من خصال اإليمانأ
يكون االسم الذي أطلق على مرتكب الكبيرة من المرجمة   و على هذا

غياار مقبااول ماان قباال المعتزلااة ؛ ألن هااذا االساام إمااا أن يااراد بااه أن حكمااه 
المواالة في ّللّا تعالى، أو يراد أنه يسامى و  التعظيمو  حكم المؤمن في المد 

 مؤمنا. 
فإن أريد به األول، فاذلك ال يصاح ؛ ألناه خارق إجمااع مصار ، فإناا 

خاصاااة مااان حاااال علاااي بااان أباااي طالاااب علياااه و  نعلااام مااان حاااال الصاااحابة
 ال يوالونااااااااااااه و  السااااااااااااالم، أنهاااااااااااام كااااااااااااانوا ال يعظمااااااااااااون صاااااااااااااحب الكبياااااااااااارة

يستخفون به،و إن أريد به الثاني. فذلك و  بل يلعنونه -جل و  عز -في ّللّا 
ال يصح أيضا؛ ألن قولنا مؤمن في الشرع، اسم لمن يستحق هاذه األحكاام 

 (.2)يجري على من ال يستحقها المخصوصة، فكيف
فهذا االسم الذي أطلقته المرجمة على مرتكب الكبيرة محل اعتراض 

ال سيما وأن   تعالى لم يذكر اسم المؤمن إال وقرن بالمد  ورفض 
   والتعظيم في آيات منها قوله تعالى:              

                                 (1.) 

 وقوله تعالى:         (1) ،   . إلى غير ذلك من اآليات 

                                                 
 . نفسها. 191( شر  األصول الخمسة  1)
 . 33( المصدر نفسه الصفحة2)
 .2( سورة األنفال اآلية 1)
 .1( سورة المؤمنون اآلية 1)
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ولكااان إذا كاااان مرتكاااب الكبيااارة ال يسااامى مؤمناااا علاااى اإلطاااالق فهااال 
ن عاااان صاااااحب الكبياااارة؟، وتااااأتي اإلجابااااة علااااى لسااااان ينتفااااي اساااام اإليمااااا

القاضي عبد الجبار فيقول: أ ونحن و ن منعنا من إطالق هذا االسام علاى 
صااااحب الكبيااارة، فاااال نمناااع مااان إطالقاااه علياااه مقيااادا، فيجاااوز وصااافه بأناااه 
مااؤمن باااّ  ورسااوله؛ ألنااه ال يمنااع أن يفيااد هااذا االساام بإطالقااه مااا ال يفيااده 

لااام أن الاارب إذا أطلااق ال ينصااارف إال إلااى القااديم تعاااالى، إذا قيااد، فإنااك تع
  (1)و ذا قيد يجوز أن يراد به غير ّللّا تعالى، فيقال: رب الدار ورب البيت.أ

أن أهاال الساانة لاام ينكااروا علااى المرجمااة هااذا ومااا ينبغااي التنبيااه إليااه  
جعلهاام مرتكااب الكبياارة مؤمنااا ؛ ألن هااذا هااو المااذهب، و نمااا أنكااروا علاايهم 

  -رين:أم
جعلهام مرتكااب الكبياارة كاماال اإليمااان. الثاااني: إنكااارهم بعااض  األول:

 فرقهم دخول العصاة النار.
ال خفاء في فساد هذا الرأي وبطالنه لتناقضه مع القرآن والسنة و 

   وذلك في مواضع منها ، قوله تعالى:               

                            

                           

                                   

                             

                (2) . 

                                                 
 ( المصدر نفسه الصفحة نفسها.1)
 .17: 1( سورة المؤمنون اآليات من 2)
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 -  -وفااي الحاااديث عااان أناااق باان مالاااك قاااال: سااامعت رساااول   
. (1)يقول: بين العبد والكفر والشرك ترك الصالة فإذا ترك الصالة فقد كفر 
 وذلك إذا كان مستحال لها ، بخالف ما إذا كان تاركا لها كسال وشهوة .

 :   (2)رأي ال سن البصري  - 3
ارتاأى أن مرتكاب الكبيارة  فإذا انتقلنا إلى الحسن البصري وجدناه قاد 

. وقاااد اساااتدل الحسااان (1)يسااامى منافقاااا؛ ألناااه أخفاااى اإليماااان وأظهااار الكفااار
 -كما ذكر القاضي عبد الجبار  –لمذ به بوجوه ال يصح أي منها 

األول: هو أن الفاسق يستحق الذم واللعن كالمنافق سواء، فاال يمتناع 
 إجراء هذا االسم عليه.

مشااركة الفاساق المناافق فاي اساتحقاق  وهاذا الوجاه ماردود علياه: باأن
الذم، ال يلزم منها المشاركة في االسم، بدليل أن المنافق يشارك الكافر فاي 
ذلك ثم ال يسمى كافرا. وبعد، فإنه ال يستحق الذم والعقاب على الحد الذي 
يساتحقه المناافق، وأيضااا فاإن المنااافق يساتحق إجاراء أحكااام الكفارة عليااه إذا 

 .(1) كذلك صاحب الكبيرة، فأنى يتساويان والحال ما قلناه. علم نفاقه وليق
وعلااى هااذا فهااو ال يساامى منافقهااا لمااا هااو معلااوم أن المنااافق صااار 
بالشاااارع اسااااما لماااان يسااااتحق العقاااااب العظاااايم؛ ألنااااه أبطاااان الكفاااار وأظهاااار 

                                                 
م ، تحقيق: حسين 1931ها 1171 ،1(أخرجه :أبو يعلى في مسنده ، دار المأمون للترا  ، ط 1)

 .1177برقم  110/ 0، أسد
( الحسن البصري هو التابعي الجليل بل هو من سادات التابعين وأفتى في زمن الصحابة بالغ 2)

نة تسعا وثمانين وكانت وفاته سنة الفصاحة وبليغ المواعظ كثير العلم بالقرآن ومعانيه وبلغ من س
نشر:  11ها ، ينظر: طبقات المفسرين: األدنروي، تحقيق: سليمان بن صالح الخزي   127

 .11م ،   1990، 1المدينة المنورة، ط  -مكتبة العلوم والحكم 
 . 213/  1( ينظر: شر  المواقف 1)
 .131( شر  األصول الخمسة   1)
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 .(1) اإلسالم، وصاحب الكبيرة ليق هذه حاله فال يستحق هذا االسم
 ...  ه آخااار، وهاااو قولاااه تعاااالى: الثااااني: وربماااا يحاااتج بوجااا   

               (2) . 

قاد أجااب القاضاي عبااد الجباار عان هاذه اآليااة : بأنهاا ال تادل علااى و 
موضع الخالف، فإن أكثر ماا فياه أن المناافق فاساق، فمان أيان أن الفاساق 

: إن ما اخترناه منافق ، وفيه وقع النزاع؟ ، ومن هاهنا قال بعض أصحابنا
ماان المااذهب مجمااع عليااه متفااق، فااإن الناااس علااى اخااتالفهم فااي صاااحب 
الكبياارة وقااول بعضااهم إنااه كااافر، وقااول الاابعض إنااه مااؤمن، وقااول آخاار إنااه 
 منااااافق، لاااام يختلفااااوا فااااي أنااااه فاسااااق، فأخااااذنا نحاااان باإلجماااااع وتركنااااا لهاااام 

 .(1)الخالف 
الفاسااق والمنااافق  وكماا هااو واضاح فالمعتزلااة تريااد أن تجعال فارقااا باين

فاي حاين يارى الحساان أنهماا متسااويان يؤكاد هااذا المنااظرة التاي وقعات بااين 
الحسن وعمرو بن عبيد فإنه قال للحسن: أفتقول إن كال نفااق كفار، قاال : 
نعاام ، قااال : أفتقااول إن كاال فسااق نفاااق، قااال: نعاام. قااال: فيجااب فااي كاال 

 .(1)فسق أن يكون كفرا وذلك مما لم يقل به أحد
َقاااَل آَيااُة  -  -َعااْن َأِبااي ُهَرْيااَرَة َعااْن النَِّباايِّ  {:-  -ث: قولااه الثالاا

                                                 
 .132( المصدر نفسه   1)
 .90سورة التوبة جزء من اآلية ( 2)
 .131( شر  األصول الخمسة   1)
، مع حاشية عبد الحكيم السيالكوتي، وحاشية   113/ 3( ينظر:المواقف بشر  للشريف الجرجاني 1)

،وينظر   1/39م ، فتح الباري  1970ها1122 -1مولى حسن جلبي بن شاه، مطبعة السعادة ط
رسالة ماجستير ، إعداد الباحث حاسي كوتا، كلية الشريعة الكبيرة والمذاهب الواردة فيها ، 

 .97ها،   1171 -1177والدراسات اإلسالمية جامعة الملك عبد العزيز بمكة المكرمة 
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َ  َكاااَذَب َوِ َذا َوَعاااَد َأْخَلاااَف َوِ َذا اْؤُتِماااَن َخاااانَ  . فقاااد (1)}اْلُمَنااااِفِق ثَااااَل ا ِإَذا َحااادَّ
سامى رسااول   أصااحاب المعاصااي منااافقين، ومرتكااب الكبياارة عااا  فهااو 

 منافق.
دليل : بأن النفاق هنا يحتمل أن يكون في األعمال ، وقد أجيب عن هذا ال

كمااا يمكاان أن يكااون معناااه أن هااذه الخصااال الااثال  إذا صااارت معااا ملكااة 
 .(2)الشخد كانت عالمة لنفاقه وأما بدونها فال 

لكان مستحقا للعقاب و  عليه فلو كان صاحب الكبيرة منافقا لكان كافرا،و 
 الكبيرة ليق منافقا. العظيم وهذا غير صحيح فثبت أن مرتكب
ساااامية الكااااافر فاسااااقا فكاااال كااااافر ولكاااان نالحااااظ أن المعتزلااااة ال تمنااااع ماااان ت

؛ ألن الكفاار يشااتمل علااى الفسااق ، لكاانهم ال يساامون الفاسااق كااافرا ، فاسااق
لااايق كااال فاساااق و  وبنااااء علاااى ذلاااك ناااراهم انتهاااوا إلاااى أن أكااال كاااافر فاساااق

 .(1)كافرأ
 رأى المعتزلة:  - 4

هب المعتزلاااة وجااادناهم ياااذهبون إلاااى أن مرتكاااب فاااإذا انتقلناااا إلاااى ماااذ
الكبيرة ال يسمى مؤمنًا بإطالقه وال كافرًا بال يسامى فاساقًا ، وهاو فاي منزلاة 

هاذا ماا ذكاره القاضاي فاي شار  و  -الكفار و  أعناي اإليماان -بين المنزلتين  
 .  (1)األصول الخمسة 

ون فنخلد من هذا أن معتقاد المعتزلاة فاي مرتكاب الكبيارة أنهام يسالب
عناااه مسااامى اإليماااان واإلساااالم، فاااال يساااّمونه مؤمناااًا وال مسااالمًا، كماااا أنهااام 

                                                 
 .11حديث رقم  1/19( الحديث أخرجه: البخاري في صحيحه، باب عالمة النفاق 1)
 .1/39الفضل العسقالني  ( فتح الباري شر  صحيح البخاري ، أحمد بن علي بن حجر أبو2)
 . 211/ 1( مختصر أصول الدين 1)
 .101( شر  األصول الخمسة 1)
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 يسااااااااااالبون عناااااااااااه مساااااااااااّمى الكفااااااااااار، فاااااااااااال يساااااااااااّمونه كاااااااااااافرًا، ويقولاااااااااااون: 
هاااو فاااي مْنزلاااة باااين الكفااار واإليماااان، ويساااّمونه فاساااقًا، يقاااول القاضاااي عباااد 
الجبار ما نصاه :  أ وجملاة القاول فاي ذلاك أن الغارض بهاذا البااب هاو أن 

حب الكبياارة ال يسااامى مؤمنااا خالفاااا للمرجمااة وال كاااافرا خالفااا للخاااوارج، صااا
 .(1) و نما يسمى فاسقا.أ

ويعااارف أصااااحب الكشاااافأ الفاساااق بماااا يتفاااق ماااع رأى المعتزلاااة فاااي 
فيقول: أ والفاسق فاي الشاريعة الخاارج عان أمار   بارتكااب  مرتكب الكبيرة

 .(2)المؤمن والكافرأ الكبيرة ، وهو النازل بين المنزلتين أي منزلة 
فالمقصود أن المرتكب لكبيرة ال يساتحق اسام الماؤمن وال الكاافر بال  

 يفرد له اسم ثالث، وهو اسم الفاسق في الدنيا .
هاااو  االساااميمكااان القاااول : باااأن الاااذي دفاااع بهااام إلاااى اختياااار هاااذا و  

 تحياااارهم  فااااي أماااار الفاسااااق  فماااان جهااااة لاااايق بمااااؤمن؛ ألن حكاااام المااااؤمن 
في الواقع لمجيماه بأعماال غيار الماؤمنين فاي بعاض أماوره، ال ينطبق عليه 

وهو كذلك ليق بكافر تمامًا لمجيمه بأعمال المؤمنين في بعض أموره وكذا 
لجرياااان أحكاااام المسااالمين علياااه ، إذًا فهاااو فاساااق ، والفساااق اسااام ذم ، وماااا 
ثبااات لاااه اسااام الاااذم انتفاااى عناااه اسااام الماااد  ، وقاااد توعاااد   الفسااااق بالناااار 

ي اآلخاارة الخلااود فيهااا ، فهااو يقااول مااا نصااه : أ  الكااالم فاااي أن فحكمااه فاا
صاحب الكبيرة ال يسمى مؤمنا، هو ما قد ثبت أنه يستحق بارتكاب الكبيرة 
الاااذم واللعااان واالساااتخفاف واإلهاناااة، وثبااات أن اسااام الماااؤمن صاااار بالشااارع 
اسما لمن يستحق المد  والتعظيم والماواالة، فاإذا قاد ثبات هاذان األصاالن، 

                                                 
 ( المصدر نفسه الصفحة نفسها.1)
/  1( الكشاف للزمخشري، تحقيق / عبد الرزاق المهدى ، ط دار إحياء الترا  بيروت  )د. ت(. 2)

113. 
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 (.1)  إشكال في أن صاحب الكبيرة ال يجوز أن يسمى مؤمنافال
وبجانب ما سبق فإننا نرى المعتزلة يستدلون على مذهبهم ببعض 

 النصو  القرآنية وذلك مثل قوله تعالى:           

        (2). 
لاايق بمااؤمن ؛ ألنااه تعااالى  ووجاه االسااتدالل بهااذه اآليااة : أن الفاساق

 .(1)ميز بينهما فجعل للمؤمنين جنات المأوى وللفاسقين النار 
ال يزني  )):-  -كما يستدلون ببعض النصو  النبوية منها قوله 

الزانااي حااين يزنااي وهااو مااؤمن، وال يشاارب الخماار حااين يشاارب وهااو مااؤمن، 
ليااه فيهااا وال يساارق حااين يساارق وهااو مااؤمن، وال ينتهااب نهبااة يرفااع الناااس إ

 .(1)أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن أ 
فااي هااذا الحااديث قااد ساالب  -  -ووجااه االسااتدالل: هااو أن النبااي 

اإليمااان عاان مرتكااب الكبياارة، ومااع هااذا ال يمكاان الحكاام بكفااره نظاارا لتااواتر 
األدلااة علااى أن األمااة لاام تقاام عليااه أحكااام الكفااار، وال يجاارون عليااه أحكااام 

  المرتدين.
  

                                                 
 .102، 101( شر  األصول الخمسة 1)
 .13( سورة السجدة اآلية 2)
 -ها 1129بيروت،  –( تنزيه القرآن عن المطاعن: القاضي عبد الجبار ، ط  دار النهضة الحديثة 1)

 .117م.   2772
( الحديث أخرجه: البخاري في صحيحه، ط دار ابن كثير، اليمامة بيروت، تحقيق: د. مصطفى 1)

 . 2229حديث رقم  2/2127م،1930ها  1170، 1البغا، ط 
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 تعقيب :
خالل ما تم عرضه  بان لنا رفض المعتزلة ألي من األسماء  من

المرجمة على مرتكب الكبيرة لعدم استقامتها مع و  التي أطلقها الخوارج
مدلول كل اسم منها ، أما فيما يتصل بمذهب اإلمام الحسن البصري ، 
يصح القول بأن تسمية المنافق بهذا االسم ال حجة عليه خصوصا وأن 

ال سلطان عليها إال    –أي القلوب  –أعمال القلوب وهي النفاق مرتبط ب
من ناحية أخرى فإن النفاق إظهار الصال  مع و  تعالى ، هذا من ناحية

 فساد الباطن ، ومن ثم يكون هذا االسم في غير موضعه ، من ثم 
 . (1)ال غرابة أن نجد اإلمام الحسن يتراجع عنه ، فقد روي أن عطاء 

سن قال : قولوا له إن أخوة يوسف عليه السالم أئتمنوا لما سمع مذهب الح
 … فخانوا حيث ألقوه في غيابة الجب وحدثوا فكذبوا بقولهم :    

   ...
  ...، ووعدوا  بقولهم (2)          ...

 (1) . 
ل عطاء فاختلفوا هل صاروا بذلك منافقين ؟ فقيل للحسن ذلك ، فقا

 .(1)ورجع عن ذلك 
االساام الااذي اختارتااه هااذا ماان ناحيااة وماان ناحيااة أخاارى فإننااا نجااد أن 

المعتزلة لمرتكب الكبيارة يمكان القاول باأن  هاذه التسامية التاي أطلقهاا رجاال 

                                                 
بن مالك ويقال زيد ويقال يزيد الثقفي ، ويقال : أبو دمحم الكوفي روى عن أبيه  (عطاء بن السائب1)

ها ينظر : تهذيب التهذيب :ابن حجر العسقالني: مطبعة 110وأنق وربما أدخل بينهما توفي سنة 
 .271/ 0ها1129، 1دائرة المعارف النظامية، الهند ، ط 

 . 10( سورة يوسف جزء من اآلية2)
 . 12جزء من اآلية( سورة يوسف 1)
الجماعة المسمى باالعتماد في االعتقاد ، ألبي البركات النسفي و  (  شر  العمدة في عقيدة أهل السنة1)

ينظر : تبصرة األدلة ، ألبي المعين النسفي بتحقيق كلود سالمة ، دمشق ، و  ، 117،   
 . 000/ 2م ،  1991
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 –المعتزلاااة علاااى مرتكاااب الكبيااارة ال ساااند لهاااا وال أسااااس حتاااى و ن جااااءت 
فهاو فاي منزلاة باين  -ن حاال لمشاكلة وتوساطا باين رأياي –علاى حاد زعمهام 

ية مرفوضاة مان الناحياة العقلياة  أي اإليمان والكفر . فهي تسام –المنزلتين 
 من الناحية الشرمية .و 

علاى و  فهذا القول من المعتزلة  انفردوا به ، إذ لم يقل بهذا أحاد قابلهم ، 
 التأكياااد علاااى ساااالمته و  الااارغم مااان المحااااوالت المبذولاااة مااانهم إلثباااات صاااحته

يبقااى علااى أنااه دعااوى ال دلياال عليهااا  ، فقااد جاااء القااول بالمنزلااة بااين إال أنااه 
مقتضاايات العقاال وصااحيح الاادين ذلااك أن و  المناازلتين بعياادا عاان قااوانين الفكاار 

مان ثام كاان و   ماا الكفار ،و  األمر دائر بين مفهومين ال ثالاث لهماا إماا اإليماان
فائادة مناه ؟ ألايق هاذا القول بالمنزلة بين المنازلتين لايق لاه ماا يؤياده ، إذ ماا ال

 فااالقول بالمنزلاااة بااين المنااازلتين األماار خروجاااا علااى قاااانون عاادم التنااااقض ؟ .
 ال حجة عقلية تؤيده وال أدلة دينية تسعفه .

الكفار وساطا و  : فالعقال ال يقارر أن باين اإليماان فمن الناحية العقلياة
ن يفارض  ذن فلم يبق أماام العقال الصاريح إال أو  وذلك كما تقول المعتزلة أ

هاو الاذي ر أن هناك إيماناا كاامال تاماا ، و التفاوت في هذين الوصفين فيقر 
اآلثاااام . كماااا أن هنااااك و  ال ينفاااك عااان الطاااائعين الاااذين ال يقترفاااون الكباااائر

لااااادى مااااان اساااااتقر قلباااااه بأصاااااول إيماناااااا دون ذلاااااك ، وهاااااو الاااااذي يتحصااااال 
هاو فاي و قاد ارتكاب كبيارة ،  –ائازه غر و  ولكنه تحت وطأة شهواته -اإليمان،
قيد هذا الوصاف بأناه غيار   نلة ال ينتفي عنه وصف اإليمان ، و هذه الحا

 ( .1)هو ما هو دون ذلك أ تام، وهناك أيضا الكفر الصريح الواضح و 
: فالمطالع للنصو  الدينية يجد أن القرآن  أما من الناحية الدينية

                                                 
 – 2عبد الستار نصار، دار الطباعة المحمدية ط تأويالتها د. دمحم و  (العقيدة اإلسالمية أصولها1)

 . 193/ 1م ،   1939ها 1179
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   :  الكريم يقرر في وضو  تام أن اإليمان يزيد وينقد  قال تعالى

                              

                               

                            

   (1.)    فهذه الند القرآني وغيره يوضح أن اإليمان

يزيد وينقد ، ومع هذا يبقى الوصف مالزما لصاحبه يرشح لهذه المعنى 
 الجمع بين اإليمان والمعصية وذلك في قوله تعالى:        

          ...  (2.) 
آخااار لااام و  مؤمناااا قاااد ارتكاااب معصاااية ،فالمطااالع لهاااذه اآلياااة يجاااد أن 

 .ونقصانه يرتكبها وبالتالي يكون هناك فرق بينهما في مسألة زيادة اإليمان
  قول   تعالى: و                   

      ...   (1.) 

         :وقوله تعالى

                             

                   …  (1.)   

                                                 
 .122، 121( سورة التوبة اآليتان 1)
 .32( سورة األنعام اآلية: 2)
 .9( سورة الحجرات جزء من اآلية 1)
 .103( سورة البقرة جزء من اآلية 1)
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ولى، والثانية، وصف   الطائفتين باإليمان حال ففي اآلية األ
ظلمهما وحال اقتتالهما، وسمى في اآلية الثالثة القاتل أخًا للمقتول ، 
والمراد األخوة اإليمانية، فدل ذلك على أن القتل و ن سماه الشارع كفرًا 

على هذا يتضح  من خالل و  فإنه ال يخرج من الملة، فهو كفر دون كفر،
   (.1)أن األخوة اإليمانية َثاِبَتةا َمَع اْلَمَعاِصي  هذه اآليات

يقول ابن حزم أفهذه اآلية رافعاة للشاك جملاة وذلاك ببياان أن الطائفاة 
الباغية على الطائفة األخرى، من المؤمنين المأمور سائر المؤمنين بقتالهاا 
 حتااااى تفاااايء إلااااى أماااار   تعااااالى إخااااوة للمااااؤمنين المقاااااتلين وهااااذا األماااار 

 .(2)ضل عنه إال ضالأال ي
ثم يقول أ هاتاان اآليتاان حجاة قاطعاة أيضاا علاى المعتزلاة المساقطة 
اساام اإليمااان عاان القاتاال، وعلااى كاال ماان أسااقط عاان صاااحب الكبياارة اساام 
اإليمان، وليق ألحد أن يقول إنه تعالى إنما جعلهم إخواننا إذا تاابوا ؛ ألن 

 .(1)إلى الحقأند اآلية أنهم إخوان في حالة البغي وقبل الفيء 
هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن المطالع للقرآن الكريم يجاد أناه 
قااد قاارر فااي مجااال أعمااال اإلرادة اإلنسااانية التخاااذ موقااف حيااال العقياادة أن 

 (.1)أمر االختيار دائر بين مفهومين فقط، ال ثالث لهما

           فقال تعالى: 

                              

                                                 
 . 2/10فكار في أصول الدين ، ، أبكار األ 222/ 2، شر  المقاصد  212/ 1( ينظر: المواقف 1)
 .1/111( الفصل في الملل واألهواء والنحل: ابن حزم  2)
 .112/ 1( المصدر نفسه 1)
 .171(ينظر:  نظرات نقدية في أصول المعتزلة د. دمحم نصار   1)
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     (1).  لق إلى ما يعتقدون:قال تعالى في تنوع الخو 

     

                       (2).  في و

  بيان أن أمر االعتقاد دائر بين طرفين قال تعالى:        

                        

      (1). 

وكما هو واضح من خالل النصو  القرآنية الثالثة السابق ذكرها  
أن أ األمر دائر بين مفهومين ال ثالث لهما، ومن ثم فإن لفظ أ الفسق أ 
ينبغي أن يكون له ارتباط بأحد الحدين ضرورة وهما هنا: اإليمان والكفر 

أي أنه يتفاوت في الداللة على   (.1)ا وأنه من األلفاظ المشككة خصوص
أفراده، وعلى هذا يفهم معناه على حسب سياق وروده، فيكون المراد به 
الخروج إلى الحد الذي ال يفقد المرء معه أصل اإليمان مع ارتكابه 

  للمعصية وذلك في مثل قوله تعالى:                

                            

                                                 
 .129( سورة الكهف اآلية 1)
 .2( سورة التغابن اآلية 2)
 .171ة في أصول المعتزلة   ، وينظر: نظرات نقدي21( سورة سباء اآلية 1)
( المشكك هو الكلي الذي لم يتساو صدقه على أفراده بل كان حصوله في بعضها أولى أو أقدم أو 1)

أشد من البعض اآلخر كالوجود فإنه في الواجب أولى وأقدم وأشد مما في الممكن ، ينظر: 
عرة د. جمال حسين أمين األشاو  ، الدليل اللغوي بين المعتزلة209التعريفات، للجرجاني .   

 ما بعدها .و  197م ،    2712، 1البحو  ، ط و  عين للدراسات
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         (1.) 

 أما إذا ورد لفظ الفسق في مقابلة اإليمان ، وذلك مثل قوله تعالى:
                   (2 .)  فيكون المراد

به الكفر يرشح لهذا المعنى سياق اآليات ذاته حيث قال تعالى بعد ذلك 
 مفصال الجزاء المستحق لكل صنف:          

                              

                            

                       

                      (1) . 
وعلاااى هاااذا يتضاااح أن القاااول بالمنزلاااة باااين المنااازلتين ال حجاااة عقلياااة 

ال أدلاااة دينياااة تساااعفه ، ويبقاااى أناااه حااال لجاااأ إلياااه  أنصااااره لحااال و  تؤياااده ،
 اإلجابااااة عاااان تساااااؤالت و يجاااااد حلااااول  لمعضااااالت عايشااااوها ،و  مشااااكالت

أيا كان األمر فهاذا االسام ال يصاح إطالقاه علاى و  قضايا فرضت عليهم ،و 
ياارة باعتبااار أنهااا تساامية غياار مقبولااة إذ ال سااند لهااا ، وال دلياال مرتكااب الكب

 عليها .
  

                                                 
 . 1( سورة النور اآلية 1)
، الدليل اللغوي بين 172، 171،و ينظر: نظرات نقدية د. دمحم نصار   13( سورة السجدة اآلية 2)

 ما بعدها .و  192األشاعرة د. جمال حسين أمين،   و  المعتزلة
، ينظر : اآليات التي استدل بها المعتزلة على أصولهم دراسة  21، 27، 19لسجدة اآليات ( سورة ا1)

تحليلية ، رسالة ماجستير إعداد الباحث ، دمحم صال  شداد كلية أصول الدين بطنطا  ، قسم 
 وما بعدها . 139علوم القرآن ،   و  التفسير
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 رأى أهل السنة: -5  
يذهب أهل السنة إلى أن االسم الذي يساتحقه مرتكاب الكبيارة هاو الفاساق ، 

أهاال الساانة والجماعااة حيااال فهااو مااؤمن ال يخرجااه فسااقه عاان اإليمااان، إذ أن 
اإليمااااان جااااوهره التصااااديق، وأن هااااذه المسااااألة قااااد انطلقااااوا ماااان قااااولهم بااااأن 

اإلقاااارار شاااارط فااااي إجااااراء األحكااااام الدنيويااااة ، وأن األعمااااال شاااارط كمااااال 
لإليمان إلى الحكم بأن مرتكب الكبيرة مؤمن لم يخرج عن اإليمان بارتكاب 
الكبيرة و ن كان فاسقا بكبيرته ، يقول اإلماام األشاعري : أ فاإن قاال القائال، 

 بلاااة أماااؤمن هاااو؟ قيااال لاااه : نعااام ماااؤمن فحااادثونا عااان الفاساااق مااان أهااال الق
 .(1)بإيمانه ، فاسق بفسقه وكبيرته أ 

فهذا القول مجمع عليه من أهل السنة ، ونراهم يستدلون على ذلك 
بأدلة نقلية وعقلية، وهذا ما يؤكده اإلمام األشعري عندما يعرض لموقف 

وا على أهل السنة من هذه المسألة ذاكرا أدلتهم النقلية ،  فيقول : وأجمع
 اإليمان به  إلى --أن المؤمن با  تعالى وسائر ما دعاه النبي 

يحبط إيمانه إال الكفر ، وأن  ال يخرجه عنه شيء من المعاصي وال
العصاة من أهل القبلة مأمورون بسائر الشرائع غير خارجين عن اإليمان 

قوله وال بمعاصيهم، وقد سمى   تعالى عصاة أهل القبلة مؤمنين بدليل 
 تعالى :                       

    ... (2) فلو كانوا خرجوا من اإليمان بمعاصيهم كما قالت،
القدرية لما تعلق عليهم فرض الطهارة وكان خطاب   تعالى منصرفًا إلى 

                                                 
دار البشائر  -/ عمر وفيق الداعوق ، أصول الدين للغزنوي تحقيق د 122( اللمع لألشعري  1)

ينظر : و  ،199م ،  1993 -ها1119/ 1ط -بيروت -اإلسالمية للطباعة والنشر والتوزيع 
 .111، الفرق بين الفرق ،    2/17أبكار األفكار لآلمدي 

 . 9( سورة المائدة اآلية : 2)
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 :  الالمؤمنين دونهم ،وكذلك ق               

             ... (1) ولم يخد الحض على ذلك
 .(2)الطائعين دون العاصين 

   :كما يدل على ذلك قوله تعالى               

                      

         ...
 (1). 

يقااول الجااويني : أ كاال ماان يخاطااب بتفاصاايل التكاااليف مناادرج تحاات 
 .(1)اسم المؤمنين، وقد خاطب   العصاة وأمرهم بالتوبة أ

   قال تعالى: و                   

                            

          (2). 
  -دّل علااااى مجامعااااة الّظلاااام لماااان اصااااطفاه   يقااااول األماااادي: أ وذلااااك ياااا

 . (9) ؛ والمصطفى ال يكون إال مؤمناأ -تعالى 
وعلاااى هاااذا يمكااان القاااول باااأن هاااذه اآلياااات لااام تناااف اإليماااان عااان مرتكاااب 

                                                 
 . 9( سورة الجمعة اآلية : 1)
برسالة أهل الثغر ، لإلمام األشعري ، تحقيق د / دمحم الجليند ( أصول أهل السنة والجماعة المسماة 2)

  33  ،39 . 
 .3( سورة التحريم جزء من اآلية 1)
( ينظر: العقيدة النظامية في األركان اإلسالمية، لإلمام الجويني بتحقيق دمحم زاهد الكوثري، المكتبة 1)

 . 39م،     1992 -ها1112األزهرية للترا  
 .12اآلية ( سورة فاطر 2)
 .2/10( أبكار األفكار في أصول الدين، لآلمدي 9)
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 الكبيرة بل حكمت بإيمانه مع فسقه .
:أ -  -وماان األحاديااث التااي وردت فااي هااذا الشااأن مااا رواه أبااو هرياارة 

) مااان كانااات لاااه مظلماااة ألحاااد مااان عرضاااه أو شااايء  -  -قاااال رساااول   
فليتحلله منه الياوم قبال أن ال يكاون ديناار وال درهام إن كاان لاه عمال صاالح أخاذ 
مناااه بقااادر مظلمتاااه، و ن لااام تكااان لاااه حسااانات أخاااذ مااان سااايمات صااااحبه فحمااال 

 .(1) (عليه
ماان خااالل مااا ساابق يتضااح لنااا جليااا أن القااول بااإخراج الفاسااق عاان  

ول أحاد مان أهال السانة أ بال كلهام متفقاون علاى أن مرتكاب اإليمان لايق قا
، ناقد اإليمان ، فهاو ماؤمن بإيماناهالكبيرة بغير استحالل لها مؤمن لكنه 

 فاسق بكبيرته ، وال يعطي اسم اإليمان المطلق.
هااذه بعااض األدلااة الساام ية التااي اسااتدل بهااا أهاال الساانة علااى حكاام 

ذي يسااتحقه وذلااك للتأكيااد  علااى مرتكااب الكبياارة فااي الاادنيا وبيااان االساام الاا
ارتكب بعض  الكبائر فال ينتفي عناه و   ن أخل ببعض جوانبهو  إيمانه حتى

 اسم اإليمان . 
وفااي سابيل التأكيااد علااى أن مرتكاب الكبياارة ال يخاارج   الادليل العقلااي:

عاان دائاارة اإليماااان ناارى أهااال الساانة تسااوق أدلاااة أخاارى للتأكياااد علااى ذلاااك، 
المتمثال فاي أن الكفار ال يجاامع اإليماان ، ويصاوره ومنها الدليل العقلي ، و 

لنا اآلمدي هذا الدليل فيذكر أن مرتكب الكبيرة ماؤمن، وبياان كوناه مؤمناا، 
 أنااااه متصااااف باإليمااااان، وبيااااان اتصااااافه باإليمااااان أنااااه متصااااف بالتصااااديق 

وال معنى لإليمان با  تعالى غيار التصاديق باه ، و ذا كاان  -تعالى -با  
يكاون كاافرا ؛ إذ الكفار ضاد اإليماان وضاد اإليماان ؛ ال يكاون  مؤمنا ؛ فاال

                                                 
 .2110حديث رقم  392/ 2( الحديث أخرجه: البخاري في صحيحه ، 1)
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 .(1)مجامعا لإليمان 
كذلك مما استدل به أهل السنة على صحة مذهبهم فاي هاذه المساألة 
إجماع أهل اللغة علاى أن الفاساق يكاون مؤمناا بماا فياه مان اإليماان، يقاول 

ساق الملاي بماا اإلمام الباقالني: أ إن قاال ولام قلاتم إناه يجاب أن يسامى الفا
فيااه ماان اإليمااان مؤمنااا قياال لااه ؛ ألن أهاال اللغااة إنمااا يشااتقون هااذا االساام 
للمسمى به من وجود اإليمان به، فلما كاان اإليماان موجاودا بالفاساق الاذي 
وصااافنا حالاااه وجاااب أن يسااامى مؤمناااا كماااا أناااه لماااا لااام يضااااد ماااا فياااه مااان 

أهااال اللغاااة اإليماااان فساااقه الاااذي لااايق بكفااار وجاااب أن يسااامى باااه فاساااقا ، و 
متفقاااااون علاااااى أن اجتمااااااع الوصااااافين المختلفاااااين ال يوجاااااب مناااااع اشاااااتقاق 

 .(2)األسماء منهما ومن أحدهما، فوجب بذلك ما قلناه أ 
 تعقيب:
هذه هي أهم األدلة التي اساتدل بهاا أهال السانة لتأيياد ماا ذهباوا إلياه،  

 و ذا كان هذا ماذهب أهال السانة فاي هاذه المساألة وهاو نفاق ماا ذهبات إلياه
المرجمة إال أنه ينبغاي أال يفهام المماثلاة بينهماا فاالفرق بينهماا واضاح، ذلاك 
أن المرجمة بناوا حكمهام علاى مرتكاب الكبيارة بنااء علاى قاولهم إن اإليماان قاول 

اإليمااان معصااية كمااا ال ينفااع مااع الكفاار طاعااة، مااع  بااال عماال، وأنااه ال يضاار
وقتاال، وتاارك الفاارائض  ،فاإلنسااان طالمااا نطااق بالشااهادتين فإنااه و ن ساارق، وزنااا

 فهو عندهم مؤمن، وهذا مخالف لنصو  الكتاب والسنة فال يعتد برأيهم.
هااذا ماان ناحيااة، وماان ناحيااة أخااارى فااإن الناااظر فااي رأي أهاال السااانة 
والجماعااة حيااال هااذه المسااألة نجااد أنهاام قااد انطلقااوا ماان قااولهم بااأن اإليمااان 

                                                 
 .11/ 2( أبكار األفكار 1)
( تمهيد األوائل في تلخيد الدالئل: للباقالني ، تحقيق: عماد الدين حيدر، مؤسسة الكتب الثقافية ، 2)

 .190  م، 1930 -ها 1170، 1ط:
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لدنيوياااااة، وأن جاااااوهره التصاااااديق وأن اإلقااااارار شااااارط فاااااي إجاااااراء األحكاااااام ا
األعمال كمال لإليمان إلى الحكام باأن مرتكاب الكبيارة ماؤمن لام يخارج عان 

 اإليمان بارتكاب الكبيرة و ن كان فاسقا بكبيرته.
 المطلب الثاني: حكم مرتكب الكبيرة في اآلخرة 

تنوعاات وذلااك بناااء علااى الموقااف و  تعااددت اآلراء حااول هااذه المسااألة
ن ثام كانات مساألة المصاير الاذي يساتحقه من  مرتكب الكبيرة في الدنيا وما

مرتكب الكبيرة واحدة من المسائل المهمة، التي شغلت حيزا كبيرًا في إطاار 
للوقااوف و  الفكار اإلسااالمي ، واختلفاات حولهااا اآلراء وتباينات فيهااا األقااوال ،

علااى اآلراء الااواردة فيهااا يقتضااي أوال معرفااة األقااوال الااواردة فااي حكاام العفااو 
 يااارة باعتباااار أن  القاااول باااه أو بنفياااه هاااو نتيجاااة لإليماااان عااان مرتكاااب الكب

بالتالي يكاون اساتحقاق  الخلاود فاي الناار أو عادم الخلاود فيهاا و  أو عدمه ،
 وذلك على النحو التالي:

 أواًل: رأي المرجئة :
المطااالع لاارأي المرجمااة حيااال هااذه المسااألة يجااد أنهاام جزمااوا بسااقوط 

يوضاحه اآلمادي عناد عرضاه لارأيهم  العقاب عن مرتكاب الكبيارة ، وهاذا ماا
 فااااااي هااااااذه المسااااااألة  فيقااااااول : أ ذهااااااب بعااااااض المرجمااااااة إلااااااى أن المااااااؤمن 
ال يسااتحق علااى زلتااه عقابااًا أصاااًل عاااجاًل وال آجاااًل ، وأنااه كمااا ال يسااتحق 

اإليمااان وفعاال الطاعااة ثوابااًا ، فااال يسااتحق مااع  -تعااالى-مااع الشاارك بااا  
علاااى زالتاااه فاااي  ماااؤمن ال يعاقاااببالمعصاااية عقاباااًا، ومااانهم مااان قاااال باااأن ال

العقبى، و نما يعاقب عليهاا فاي الادنيا بااآلالم والغماوم والهماوم والانقد فاي 
 .(1)األموال واألنفق والثمرات أ 

                                                 
، الرائق في تنازيه الخالق، يحيى بن حمزة العلوى تحقيق ، إمام حنفي  209/  1( أبكار األفكار 1)

 .199م . 2777،  1ط -دار اآلفاق العربية  -عبد   
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وفاااي سااابيل التأكياااد علاااى ماااّدعاهم نجاااد القاضاااي عباااد الجباااار ياااذكر 
حجااج المرجمااة الااذين قطعااوا بنفااي العقاااب عاان أهاال الكبااائر ساانذكر بعضااًا 

 ه عليهم وذلك على النحو التالي:منها وردّ 
قاال: أ  -صالى   علياه وسالم  -عن أبي سعيد الخدري، عن النبي  - 1

إذا دخاال أهاال الجنااة الجنااة، وأهاال النااار النااار، قااال   تبااارك وتعااالى: 
مااان كاااان فااااي قلباااه مثقااااال حباااة مااان خياااار فاااأخرجوه ماااان الناااار، قااااال: 

ي نهاار يقااال لااه: نهاار فيخرجااون قااد امتحشااوا وصاااروا حممااا، فيلقااون فاا
 . (1)الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل أ 

 وقد دفع القاضي عبد الجبار هذا الدليل من وجهين :
األول : أنااه لاام تثباات صااحته ، وعلااى فاارض صااحته فهااو ماان جملااة 

مسااألتنا طريقهااا العلاام و  خباار الواحااد ممااا ال يوجااب القطااع ،و  أخبااار اآلحاااد
 ج به.فال يمكن االحتجا

صالى  -الثاني : أن هذا الحديث معارض بأخباار رويات عان النباي 
ساّلم و  صالى ّللّا علياه -في هذا البااب، مان جملتهاا قولاه  -سّلم و  ّللّا عليه

 . (2)«ال يدخل الجنة منان، وال عاق والديه، وال مدمن خمر: » -
 من ذلك قوله صلى ّللّا عليهو  هذا يدفع ما احتجوا به في المسألة ،و 

سااّلم: أ ماان تااردى ماان جباال فقتاال نفسااه فهااو فااي نااار جهاانم يتااردى خالاادا و 
مخلدا فيها أبدا ومن تحسى سما فقتال نفساه فسامه فاي ياده يتحسااه فاي ناار 
جهاانم خالاادا مخلاادا فيهااا أباادا وماان قتاال نفسااه بحدياادة ثاام انقطااع علااى شاايء 

                                                 
(  الحديث أخرجه ، ابن منده في اإليمان ، تحقيق: د. علي بن دمحم بن ناصر الفقيهي ، مؤسسة 1)

ابن حبان في صحيحه تحقيق : شعيب و  ، 372برقم 2/030، 1179، 2، ط: –الرسالة 
 131برقم  1/179م  ،1991ها  1111،  1األرنؤوط ، مؤسسة الرسالة ، ط 

( الحديث أخرجه أحمد في مسنده، باب مسند عبد  بن عمرو بن العا  رضي   عنهما 2)
 .9332برقم  11/110
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خالااد يقااول كاناات حديدتااه فااي يااده يجااأ بهااا فااي بطنااه فااي نااار جهاانم خالاادا 
 .(1)خلدا فيها أبد أ ام

 إلى غير ذلك من األخبار المروية في هذا الباب.
دلااة ، وعلاى هاذا فاال حجااة للمرجماة فيماا قصادوه وساااقوا مان أجلاه األ

معارضة و  على فرض صحتها فهي أخبار آحادفهذه األدلة غير صحيحة و 
 بأدلة أخرى. 

زلة من و الواقع أن دفع القاضي لهذا الدليل تأكيد  على موقف المعت
أمااا إذا خااالفهم و  خباار الواحااد فهاام ال يحتجااون بااه إال إذا كااان مؤياادا لهاام ،

 تركوه بدعوى أنه ال يوجب القطع فال يستدل به .
من ناحية أخرى  فلو ادعت المرجمة التواتر في و  هذا من ناحية ، 

هذا الخبر لجاز للمعتزلة الحق في نفق االدعاء ، ومن ثم لم يبق إال تأول 
لذي أورده على وجه يوافق األدلة ،وهذا ما تمسك به القاضي عبد الخبر ا

نظير و  الجبار فيقول : يخرج من النار أي يخرج من عمل أهل النار قوم ،
  صلى ّللّا عليه -كالم رسوله و  ذلك موجود في كالم ّللّا تعالى ،

   ...، أما من كتاب ّللّا تعالى، فقوله تعالى :  -سّلمو        

                         

     (2 ). ، أما من كالم الرسول و  يعني على عمل من استحق ذلك
يقول: أشهد أن ال إله إال ّللّا، و  عليه السالم، فهو أنه مّر بمؤذن يؤذن

لى الفطرة، فقال المؤذن: أشهد أن دمحما رسول ّللّا، فقال صلى ّللّا فقال: ع

                                                 
 0/119السم والدواء به وبما يخاف منه والخبيث ( الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، باب شرب1)

 .2003برقم 
 .171( سورة آل عمران جزء من اآلية 2)
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ال و  عليه وسّلم:خرج من النار، أي من عمل أهل النار، كذلك الحال هاهنا،
 .(1)يجوز غير ما ذكرناه

 من بين ما تستدل به المرجمة على صحة قولهم  ، قول   تعالى : - 2
                     (2).  قد و

 اعتمدت المرجمة في االحتجاج بهذه اآلية من وجهين: 
 األرضو  األول : أن   علاااق دوام عقااااب األشاااقياء بااادوام الساااماوات

هماا منقطعتااان ال محالااة، فيجااب علااى العقاااب المعلااق دوامااه باادوامهما أن و 
 يكون منقطعا أيضا.

..   .ستثناء الوارد في اآلية فقد قال:: االلثانيا    

  ... (1) علق بالمشيمة، وهذا يدل على أن العقوبات مما و  فاستثنى 
نذهب إليه ، وقد أجاب القاضي و  ينقطع على الحد الذي نقولهو  ال يدوم

بموضوعها ؛ ألن المراد و  عن هذا الدليل بأن هذا القول جهل باللغة
  ...:د ال التوقيت، ودليل هذا من كتاب ّللّا قوله تعالىالتبعي     

                    …  (1) فالمعلوم  ِ.
من كالم أهل اللسان قولهم: و  أنه تعالى لم يرد بهذا الكالم إال التبعيد فقط،

ما هتفت و  ما نا  قمري و  وما ال  كوكب دّر شارق  ال أفعل ذلك ما
ما دعا ّللّا داع وما بّل البحر و  ما لّبى ّللّا ملبّ و  ما ال  عارضو  حمامة

                                                 
 . 121،  121( ينظر: شر  األصول الخمسة   1)
 .179( سورة هود جزء من اآلية 2)
 .170( سورة هود جزء من اآلية 1)
 .17( سورة األعراف جزء من اآلية 1)
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 . (1)صوفة، إلى غير ذلك
األرض لااو و  وعلااى هااذا يكااون تعليااق عقاااب األشااقياء باادوام السااموات

دل علااى انقطاااع عقاااب أهاال النااار لياادلن علااى  انقطاااع ثااواب أهاال الجنااة 
األرض، ثاام قااال ماان و  فقااد علااق ّللّا ثااواب السااعداء باادوام الساامواتأيضااا، 

علق بالمشايمة كماا فاي اآلياة التاي و  بعده: }ِإاّل ما شاَء َربَُّك ﴾ فاستثنى منه
كااذلك مااا قياال، و  معلااوم أن ذلااك ال يقتضااي انقطاااع ثااواب السااعداء،و  قبلهااا،

 .(2)فيجب أن ال يدل على انقطاع عقاب األشقياء
 ...ن بقوله تعالى : كذلك يستدلو  - 1          

               (1) . 
 ووجه االستدالل:أن   تعالى بّين أنه يغفر للظلمة في حال ظلمهم،

 في ذلك ما نريده.و 
آخااذ بظاااهر  إال أن القاضااي عبااد الجبااار ياارد هااذا الاادليل ببيااان أنااه

 اآلياااة وهاااذا مماااا ال يجاااوز ؛ باالتفااااق، ألناااه يقتضاااي اإلغاااراء علاااى الظلااام،
تأويلااه هااو أنااه و  ذلااك ممااا ال يجااوز علااى ّللّا تعااالى فااال بااد ماان أن يااؤّول،و 

 .(1)يغفر للظالم على ظلمه إذا تاب
 كمااااا يسااااتدلون بقولااااه تعااااالى:  - 1                 

                  (2). 

                                                 
 . 122(  شر  األصول الخمسة   1)
 (  ينظر : المصدر نفسه الصفحة نفسها .2)
 . 9( سورة الرعد اآلية: 1)
 .191( شر  األصول الخمسة   1)
 .19: 11( سورة الليل اآليات: 2)
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إن هذه اآلية دلت على أن النار ال يجاازى ووجه استداللهم أنهم قالوا: 
ال يعاااااذب   -تعاااااالى  –، وحياااااث إن األمااااار كاااااذلك فاااااا  . (1)فيهاااااا إال الكاااااافر

 لام يكاذب إذ يشفع له اإليماان: ألن الفاساق -  -الفاسق من أمة سيدنا دمحم 
 لم يتول، فيجب أن ال يعذب على الحد الذي نقول. و 

 وقد دفع القاضي عبد الجبار هذا الدليل بعدة وجوه :
 أناااااه  ال تعلاااااق للمرجماااااة بظااااااهر هاااااذه اآلياااااة ؛ ألن ظاهرهاااااا يقتضاااااي أن  -أ 

 علاااى أن فاااي الكفااار ماااا و  أناااتم ال تقطعاااون باااذلك،و  ال يعاااذب بالناااار قطعاااا
 ساااّلم، و  يااادي رساااول ّللّا صااالى ّللّا علياااه ال يكاااون تكاااذيبا نحاااو الزناااا باااين

و نحو االستخفاف به بالشتم أو الضرب أو غير ذلاك، فيجاب فاي الكاافر 
 قد عرف خالفه.و  الذي هذا سبيله أن ال يصلى النار،

 : أن قولاااااااااه -ب             (2)،.  نكااااااااارة، فاااااااااأكثر ماااااااااا فياااااااااه أن 
ذين يكذبون، فمن أيان أناه ال يجاوز أن ال يصلى تلك النار إال األشقياء ال
 يصلى الفاسق بغيرها من النيران؟.

 ن و  علاام أنااهو  أن ظاااهر اآليااة يقتضااي اإلغااراء؛ ألن الفاسااق متااى اعتقااد  -ج 
بلااغ فااي الفسااق كاال مبلااغ ال يصاالى بالنااار، كااان مغاارى و  أتااى بكاال فاحشااة

 .(1)ذلك ال يجوز على ّللّا تعالىو  محرضا عليه،و  على القبيح
لهاااذه األدلاااة التاااي اساااتندوا إليهاااا يجاااد أنهااام حملوهاااا علاااى غيااار  فالنااااظر

مرادهاا الصااحيح، فهااذه  أ اآلياات المخصصااة العااذاب بالكاافر مااراد بهااا عااذاب 
وخاازى خااا  ، وهااو الااذي يقتضااى الخلااود وال فااال  بعااده، وال يخفااى أن ذلااك 

                                                 
 ، 37م.  1939( الشفاعة العظمى للرازي ، تحقيق د / أحمد السقا، المكتبة األزهرية للترا  1)

 . 171،  172ألبي البركات النسفي ،  ينظر : شر  العمدة في عقيدة أهل السنة ، و 
 .11( سورة الليل اآليات: 2)
 192( ينظر: شر  األصول الخمسة 1)
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مرتكااب الكبياارة لاايق مكااذبًا فااال يصاالى الناااار ؛   ألن ؛ .(1)بالكااافرين خااا 
 الفاسااااق لاااام يكاااان مكااااذبا و  ن ماااان ياااادخل النااااار هااااو المكااااذب باألنبياااااء ،أل

 فال يدخل النار .
وال يمنع هذا  من جواز أن يدخل عصاة المؤمنين النار على جهة 
االنقطاع والتأقيت، وهذا ما يؤكده أقوال أئمة التفسير، فمثال نجد القرطبي 

أهل اإلرجاء باإلرجاء يقول في آية الليل : أ هذه اآلية التي من أجلها قال 
فزعموا أنه ال يدخل النار إال كافر لقوله جل ثناؤه: 

 
          

           (2) وليق األمر كما ظنوا، هذه نار موصوفة بعينها ،.
ال يصلى هذه النار إال الذي كذب وتولى، وألهل النار منازل فمنها أن 

لمنافقين في الدرك األسفل من النار، و  سبحانه كل ما وعد عليه بجنق ا
  من العذاب فجائز أن يعذب به ، قال جل ثناؤه :       

                    

      (1) فلو كان كل من لم يشرك لم يعذب ، لم يكن في قوله .

  ...تعالى :            ...   فائدة ولكان كالما
 .(1)ال معنى له

وقااال الزمخشااري: أقلاات اآليااة واردة فااي الموازنااة بااين حااالتي عظاايم ماان 
صافتيهما المتناقضاتين فقيال  المشركين وعظيم من المؤمنين فأريد أن يباالغ فاي

                                                 
 .272( ينظر: شر  السنوسية الكبرى   1)
 .19، 12( سورة الليل اآلية: 2)
 .119( سورة النساء اآلية: 1)
دار الكتب المصرية ،ط: (ينظر : تفسير القرطبي، تحقيق: أحمد البردوني و برا يم أطفيش ، نشر 1)

 . 30/  27م،  1991 -ها 1131، 2
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األشاااقى، وجعااال مختصاااا بالصااالى كاااأن الناااار لااام تخلاااق إال لاااه، وقيااال األتقاااى 
 .(1)وجعل مختصا بالنجاة كأن الجنة لم تخلق إال لهأ

كذلك  استدل المرجمة على مذهبهم بظواهر بعض النصو  التي تدل 
قول   على أن المؤمن يدخل الجنة و ن ارتكب الكبائر. فيستدلون بظاهر 

   تعالى:                 

                           

            (2). 
ووجه االستدالل : أن اآلياة أفاادت أن الماؤمن العاصاي فاي الجناة؛ ألن 

 اإليمان ال يضره فعل المعاصي من شرب خمر وغير ذلك.
، وذلاك ببياان أن هاذه اآلياة نزلات بعاد تحاريم  وقد أجيب عن هذا الادليل

الخمر وكان بعض المسالمين شاربها قبال تحريمهاا، واستشاهدوا فاي غازوة أحاد، 
حابة، فكياااف بأصاااحابنا الاااذين مااااتوا، وهااام يشاااربون الخمااار؟ فقاااال بعاااض الصااا

فااأنزل   هااذه اآليااة ليبااين أن ماان طعاام شاايما قباال تحريمااه ال جنااا  عليااه إذا 
 .  (1)كان من المؤمنين المتقين المحسنينأ

ويؤكد هذا أنه لما شرب )قدامة بن مظعاون( الخمار بعاد تحريمهاا متاأوال 
اب بذلك، اتفق عمار وعلاى بان أباى طالاب اآلية المذكورة وعلم عمر ابن الخط

وسائر الصحابة على أنه إن اعترف بالتحريم جلاد حاد الشارب و ن أصار علاى 
استحاللها قتل، وقال عمر لقداماة: أخطاأت التأويال إناك إذا اتقيات   اجتنبات 

                                                 
 .091/ 1(الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل، للزمخشري ، 1)
 .91( سورة المائدة اآلية: 2)
 .171/  11( مجموع الفتاوى،ابن تيمية، 1)
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 . (1)ما حرم عليك ثم حده عمر، وتاب قدامة بن مظعون 
ؤكاد علاى صاحة ماا تقااول وكماا هاو واضاح فاإن المرجماة تحااول أن ت

ناراهم إماا يتمساكون بظاواهر هاا التاي و  الدينياةلذا نراها عمدت إلى النصاو  
تدل على أن النار ال يادخلها إال الكاافر، أو ظاواهر النصاو  التاي تادل علاى 

 أن المؤمن سوف يدخل الجنة، و ن ارتكب الكبائر .
 األمر الذي جعلها موضع رفض من قبل خصاومهم مؤكادين علاى عادم
صحة احتجاج المرجمة لكونهم حملوهاا علاى غيار ماا وضاعت لاه ، ومثال هاذا 
األمر جعل اإلمام التفتازاني يحكام علاى هاذه األدلاة التاي تمساكت بهاا المرجماة 
بأنها ض يفة ؛ ألنها إنما تنفى خلاود العصااة فاي الناار وال تنفاى الادخول فيهاا، 

 .  (2)والنزاع في الثاني دون األول أ
 تعقيب:

ا العاارض لهااذه المسااألة عنااد المرجمااة يتضااح لنااا أنهاام بنااوا رأيهاام بعااد هااذ
 –كمااا ساابق ذكااره  -فااي مسااألة مرتكااب الكبياارة وفااق تصااورهم لمفهااوم اإليمااان 

 وهااام بهااااذا قاااد وافقااااوا الخاااوارج والمعتزلااااة فااااي قاااولهم بااااأن اإليماااان شاااايء واحااااد 
ول باااأن ال يتجااازأ. ثااام خاااالفوهم فاااي النتيجاااة فانتهااات الخاااوارج والمعتزلاااة إلاااى القااا

اإليمااان ال يتاابعض فااإذا زال بعضااه زال كلااه ، أمااا المرجمااة فمااع مخااالفتهم لهاام 
إال أنهم قالوا بأنه مؤمن كامل اإليمان، وال شاك أنهام بهاذا جاانبوا الصاواب فاي 

 أمور منها:
تصورهم لمفهوم اإليمان فقد ظّناوا أّناه مجارد تصاديق ومعرفاة ال صالة لهاا  -1

                                                 
حقيق : عبد السالم عبد الشافي ،ط دار (المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابن عطية ، ت1)

 .293/ 9، تفسير القرطبي 212/ 2ها  1122 - 1بيروت ، ط:  –الكتب العلمية 
،التنبيه والرد على أهل األهواء 111، أصول الدين للبزدوي   2/193(ينظر: شر  المقاصد، ج2)

 .19: 2/10.عقيدتنا، أ.د  دمحم ربيع ، 19: 11والبدع ، 



933 

 

 
 عند القاضي عبد اجلبار ورد أهل السنة عليه منزلتني ـمنزلة بني الـال 

  

  

 باألعمال .
الخلااود فااي النااار فقااد ظنااوا أن كاال ماان حكاام الّشااارع بأنااه  تصااورهم لعلااة  -2

كااافر مخلااد فااي الّنااار، فإنمااا ذاك؛ ألنااه لاام يكاان فااي قلبااه شاايء ماان العلاام 
والتصااديق، وال خفاااء فااي فساااد هااذا القااول، فقااد خااالفوا بااه الحااّق والعقاال 
الّشاااارع، ومااااا أجمااااع عليااااه طوائااااف بنااااي آدم السااااليمي الفطاااارة وجماااااهير 

نساان قاد يعارف أّن الحاّق ماع غياره ويجحاده وذلاك لحساده الّنظار؛ فاإن اإل
إّياااه أو لطلااب علااّوه عليااه، أو لهااوى الاانفق، ويحملااه ذلااك الهااوى علااى أن 

 .(1) يعتدي عليه ويرّد قوله بكّل طريق
فبناء على هذا جاء رأيهام فاي حكام مرتكاب الكبيارة. فعان التصاور األّول 

ل اإليماااان؛ وذلاااك لظااااّنهم أّن نشاااأ قاااولهم فاااي مسااااّماه حياااث ساااّموه مؤمناااًا كاماااا
 اإليمااان هااو مجاارد التصااديق، وأّن أعمااال الجااوار  ماان الّطاعااات، والمعاصااي 

 ال أثر لها على اإليمان مطلقًا لكونها خارجة عنه.
وعاان التصااور الثّاااني نشااأ قااولهم فااي حكمااه فااي اآلخاارة، وأنااه فااي الجّنااة 

خاااال قلباااه ِمااان كماااا هاااو قاااول جمهاااورهم؛ وذلاااك لظاااّنهم أناااه ال يعاااذب إال مااان 
التصااااديق، وعرفااااوا ماااان حااااال عصاااااة المساااالمين أنهاااام ليسااااوا كااااذلك، باااال هاااام 

 ماان ثاام و  فقااالوا: هاام إذن ماان أهاال الجنااة ، مصاادقون بمااا جاااء بااه الرسااول 
ال غرابة أن نجد موفقهم من الوعد والوعيد جاء مستقيما ماع وجهاتهم فاي حكام 

كااان يااارون أن نصاااو  لمرتكاااب الكبيااارة، فهااام يقولاااون بإنفااااذ الوعاااد والوعياااد، 
 الوعااد قااد تتناااول كثياارًا ماان أهاال الكباااائر، فاادل هااذا علااى أنهاام فااي الجناااة، 
أمااا نصااو  الوعيااد ال تتناااول إال كااافرًا فاادل علااى أنااه ال يعااذب إال كااافرًا، 

 فكان قولهم في الوعد والوعيد يتمشى مع عقيدتهم في مرتكب الكبيرة.

                                                 
 .191، 0/197اوى ( مجموع الفت1)
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فساد ماذهب المرجماة  وبجانب ما سبق فيمكن القول: بأنه بالرغم من
فإنه يمكن االستفادة منه في فساد قول الخوارج ، ومن جرى مجراهم إذ من 
المعلااوم أن عماادة اسااتدالل الخااوارج هااو التمسااك بظااواهر نصااو  الوعيااد، 
وعمااادة اساااتدالل المرجماااة التمساااك بظاااواهر نصاااو  الوعاااد، فهاااذه ظاااواهر 

لفااة ماان خااالل هااذه وتلااك ظااواهر، وبالتااالي يمكاان بيااان فساااد األقااوال المخا
المقابلاااة بينهماااا، التاااي مااان خاللهاااا يظهااار فسااااد أقاااوالهم وأقاااوال مااان علاااى 
شاااكتهم وصااحة مااذهب أهاال الساانة والجماعااة إذ حملااوا النصااو  علااى مااا 
جاءت له وفق سياقها وأسباب نزولها ومن ثم جاء رأيهم في مسألة مرتكب 

 الكبيرة وسطا بين المذاهب ال إفراط فيه وال تفريط.
 ًيا : رأى الخوارج : ثان

فااإذا انتقلنااا للخااوارج وجاادناهم يقولااون بكفاار العاصااي وخلااوده فااي النااار ؛ 
ويعااذب عااذاب الكفااار،  صاااحبه فااي النااار يخلااد -ألن كاال ذنااب عناادهم كبياارة 
عاانهم جمااع ماان العلماااء ، فيقااول هااذا مااا ينقلااه و  ألن كاال ذنااب عناادهم كفاار ،

ة وصااااحب الكبيااارة إذا خرجاااا البااازدوي : أ  وقالااات الخاااوارج : صااااحب الصاااغير 
الاادنيا ماان غياار توبااة يخلاادان فااي النااار ويعااذبان بعااذاب الكفااار؛ ألنااه  ماان

 .(1)عندهم يكفر بارتكاب الذنوب كبيرة كانت أو صغيرة أ 
ويقول الرازي عنهم : إن سائر فارقهم متفقاون علاى أن العباد يصاير  

. وذلااك (2) -عنهمااا  رضااى   -كااافرا بالااذنب وهاام يكفاارون عثمااان وعليااا 
علااااى خااااالف  -كمااااا ساااابق ذكااااره  -طبقااااًا لنظاااارتهم إلااااى مفهااااوم اإليمااااان 

اإلباضية من الخوارج فترى أن مرتكبي الكبائر كافر كفار نعماة ، فقاد جااء 

                                                 
مطبعة  1917 1، التبصير في الدين تحقيق الشيخ دمحم الكوثري ط112( أصول الدين، للبزدوي  1)

 .29األنوار القاهرة ،  
 .21( ينظر:  اعتقادات فرق المسلمين والمشركين   2)
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علاى و  . (1)عنهم أوأما كون مرتكب الكبيارة موحادًا غيار ماؤمن فهاو ماذهبناأ
  هذا فللخوارج في هذه المسألة رأيان.

هذه المقام أنهم جميعا قاد اساتدلوا بأدلاة فاي مجملهاا والذي يعنينا في 
فهموا من خاللها الحكم بالكفر علاى مرتكاب الكبيارة ساواء أكاان ذلاك الكفار 
كفر نعمة أم كفر ملة، وقاد عاد صااحب المواقاف منهاا ثمانياة عشار نصاا، 

إن  -أقاول  -وعد السعد منها خمسة، وقبل عارض بعضاا مان هاذه األدلاة 
ارج إنمااا هااو فااي األخااذ بظااواهر النصااو  التااي تؤيااد عماااد اسااتدالل الخااو 

قولهم دون النظر إلى معناها الحقيقي، ولعال هاذا يكاون عاذرا لاي فاي عادم 
اإلكثااااار ماااان أدلااااتهم، ومااااا أورده يكااااون كمثااااال لطريقااااة تفكياااارهم وأساااالوب 

 تعاملهم مع النصو  ومن بين هذه األدلة ما يلي:
 أوال: األدلة من القرآن الكريم:

  ...: وهو قوله تعالى: ألولالدليل ا           

            (2). 
ووجااه اسااتداللهم أن كلمااة )ماان( الموصااولة عامااة لكاال ماان لاام يحكاام 

 بما أنزل   والفاسق لم يحكم بما أنزل   فيكون كافرا. 
قولهم  بحملهم الادليل علاى غيار وهنا نجد القاضي عبد الجبار يدفع 

موضعه ، وخروجهم باآلية على خالف سياقها فيقاول: ماا تريادون باالكفر؟ 
ال يادفن فاي مقاابر و  ال يور و  أتريدون أن حكمه حكم الكافر حتى ال يناكح

 ن لم تجز عليه هذه األحكام ، فإن و  المسلمين، أو تريدون أنه يسمى كافرا

                                                 
 -ها  1121، وزارة الترا  القومي عمان 1(اإلباضية بين الفرق اإلسالمية. علي يحيى معمر ، ط 1)

 .  139: 132/  1م. مقاالت اإلسالميين  2777
 .11( سورة المائدة جزء من اآلية: 2)
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ألناا نعلام ضارورة مان ديان األماة أن صااحب أردتم به األول، فذلك سااقط، 
 الموارثاااةو  الكبيااارة ال تجاااري علياااه هاااذه األحكاااام، فاااال يمناااع علاااى المناكحاااة

 ن أردتااام باااه الثااااني، فاااذلك ال يصاااح أيضاااا ؛ ألن الكفااار و  غيرهاااا،و  الااادفنو 
صااار بالشاارع اسااما لماان يسااتحق إجااراء هااذه األحكااام عليااه، فكيااف يجااوز 

 .(1)إطالقها على من ال يستحقها؟
  ناااه ال تعلاااق للخاااوارج بظااااهر اآلياااة ؛ ألناااه يقتضاااي أن و  خصوصااااً 

ماان لااام و  للعمااوم هنااا، فكأناااه قااال:« ماان»ال يكااون فااي العااالم كاااافر ؛ ألن 
يحكاام بجميااع مااا أناازل ّللّا فأولمااك هاام الكااافرون، إذا ال بااد أن العاادول عاان 

ه  ذا عاادلتم عاان الظاااهر، فلسااتم بالتأوياال أولااى فنتأولااه علااى وجااو  الظاااهر،
ماان لام يحكاام بمااا أنازل ّللّا علااى وجااه و  يوافاق األدلااة ،فنقااول: إن الماراد بااه،

 .(2)ال خالف فيهو  االستحالل فهو كافر،
فنقول :  ال شك في كفر اليهود.و  ثم إن اآلية وردت في شأن اليهود،

 المراد بما أنزل   التوراة بقرينة ما قبله وهو :         ...
 (1) .

اآلية وأمتنا غير متعبدين بالحكم فيختد باليهود فيلزم أن يكونوا كافرين 
 .(1)إذا لم يحكموا بالتوراة ونحن نقول بموجبهأ

يقااول القرطبااي: أ فاآليااة عامااة علااى هااذا. قااال اباان مسااعود والحساان: 
هي عامة في كل من لم يحكام بماا أنازل   مان المسالمين واليهاود والكفاار 

ذلك ومستحال له، فأما من فعل ذلك وهو معتقد أنه راكب محرم  أي معتقدا
فهااو مااان فساااق المسااالمين، وأمااره إلاااى   تعااالى إن شااااء عذبااه، و ن شااااء 

                                                 
 . 33،  30( شر  األصول الخمسة   1)
 .130(  المصدر نفسه   2)
 .11( سورة المائدة جزء من اآلية: 1)
 .221/ 1، شر  المواقف  130( ينظر : شر  األصول الخمسة   1)
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غفر له. وقال ابان مبااس فاي رواياة: ومان لام يحكام بماا أنازل   فقاد فعال 
 .(1)فعال يضاهي أفعال الكفار.

اصااة وياادل عليااه ثالثااة ثاام يبااين القرطبااي أن هااذه اآليااة فااي اليهااود خ
 أشياء:

 ...: أن اليهود قد ذكروا قبل ذلك في قوله تعالى   -أ     …   
 فعاد الضمير عليهم.

أن ساااياق الكاااالم يااادل علياااه أال تااارى أن بعاااده أوكتبناااا علااايهم أ فهاااذا  -ب
 الضمير لليهود بإجماع.

 .(2)صا وأيضا فإن اليهود هم الذين أنكروا الرجم والق  -ج
 : استدل الخوارج كذلك بقوله تعالى: بعد إيجاب الحج الدليل الثاني

   ...                         

             ...
 (1) . 

جعاال تاارك الحااج كفاارا ، ووجااه االسااتدالل : أنهاام قااالوا إن   تعااالى 
 وفي ذلك داللة ما نريد.

وال خفااااء فاااي فسااااد هاااذا الكاااالم إذا أن مبنااااه التعلاااق بظااااهر الاااند 
وحملااه علااى غياار موضااعه وهااذا مااا اعتمااد عليااه القاضااي عبااد الجبااار فااي 

ّ  علاااى النااااس حاااج و  جواباااه علااايهم بقولاااه : ال تعلاااق لكااام باااه فإناااه لااام يقااال
حملاه علاى ماا تاذهبون و  أخاذتم فاي تفسايره  ذاو  من ترك فهاو كاافر،و  البيت

                                                 
، ينظر: تنزيه القرآن عن المطاعن القاضي عبد الجبار ، دار النهضة 197/ 9( تفسير القرطبي 1)

م ، المدخل إلى دراسة الفرق اإلسالمية د. دمحم مصطفى  2772 -ها 1129بيروت:  –الحديثة 
 م.1991ها/1119وما بعدها  92الشناوي  

 .197/  9(تفسير القرطبي 2)
 .90(سورة آل عمران اآلية: 1)
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ماان تاارك و  إليااه فساارناه علااى الحااد الااذي يوافااق األدلااة، فنقااول: إن المااراد بااه
 .(1)ال شك في كفر من هذا سبيلهو  ذلك على وجه االستحالل فهو كافر،

وكما هو واضح فالقاضي عبد الجباار يادفع كالمهام ببياان أناه يمكان 
 التي يتعاملون به مع النصو  .الرد على أدلتهم بنفق طريقتهم 

 ولإلمام  الرازي كلم نفيق نذكره هنا فيقول ) في هذه اآلية قوالن:  
: أنهااا كااالم مسااتقل بنفسااه ووعيااد عااام فااي حااق كاال ماان القااول األول

 كفر با  وال تعلق بما قبله.
: أنااه متعلااق بمااا قبلااه، والقااائلون بهااذا القااول ماانهم ماان القااول الثاااني
الحاج وماانهم ماان حملاه علااى ماان لام يعتقااد وجااوب الحااج،  حملاه علااى تااارك

أما الذين حملوه على تارك الحج فقد عرفوا فياه علاى ظااهر اآلياة فإناه لماا 
تقدم األمر بالحج ثم أتبعه بقوله تعالى )ومن كفار( فهام مناه أن هاذا الكفار 

 .(2)ليق إال ترك ما تقدم األمر بهأ
ب تاارك الحااج؟ أجاااب فااإن قياال كيااف يجااوز الحكاام عليااه بااالكفر بسااب

القفااال رحمااه   تعااالى: يجااوز أن يكااون المااراد منااه التغلاايظ أي قااد قااارب 
الكفر وعمل ما يعمله من كفر بالحج، ثام يقاول الارازيأ وأماا األكثارون فهام 

 .(1)الذين حملوا منا الوعيد على من ترك اعتقاد وجوب الحج 
  

                                                 
، وينظر : المواقف  02، تنزيه القرآن عن المطاعن   133ل الخمسة    ( ينظر: شر  األصو 1)

1  /219. 
 .172/ 3( تفسير الرازي 2)
( المصدر نفسه، الصفحة نفسها، وينظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ابن عطية 1)

دخل إلى . ، الم137/ 1ها  1122تحقيق: عبد السالم عبد الشافي ، ط دار الكتب العلمية، 
 .07 -99دراسة الفرق د/ دمحم مصطفى الشناوي   
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   الدليل الثالث:                

    (1). 
ووجاااه االساااتدالل باآلياااة أنهااام قاااالوا كااال مجاااازى كاااافر ، وال شاااك أن 

 صاحب الكبيرة مجازي فيجب أن يكون من الكفرة.
إال أن القاضي يدفع هاذا الادليل ببياان أناه لايق فياه ماا يشاهد لقاولهم 

كثير من النصاو  الدينياة التاي فقد اخذوا بظاهره ، وهو ما ال يستقيم مع 
الكاافر ودليال هاذا  أن األنبيااء علايهم و  أشارت إلاى أن الجازاء واقاع للماؤمن

 السالم من المجازين أيضا فكيف يستقيم هذا مع قول الخوارج ؟.
 هاااااال يجااااااازى بالنااااااارو  لااااااذا نااااااراه يقااااااول : فمتااااااى قلااااااتم إن الماااااارادو    

له ، فلم يكوناوا والحاال ترك و  إال الكفور! كان في ذلك عدول عن الظاهر 
هاال يجااازى بعااذاب االستمصااال و  هااذه بالتأوياال أولااى منااا، فنقااول: إن المااراد

 .(2) إال الكفور!
وهكذا نجد القاضي عبد الجبار يتتبع شبههم التي يستندون إليهاا فاي 
قااولهم بكفاار مرتكااب الكبياارة وخلااوده فااي النااار بطريقااة تكشااف عاان ضااعف 

كماا تظهار طريقاة المعتزلاة فاي التعامال ماع تهافتها مان جاناب و  هذه األدلة
 أدلتهم . و  خصومهم

                                                 
 .10( سورة سبأ اآلية 1)
 .139( ينظر: شر  األصول الخمسة 2)
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 تعقيب:
بعااااد هااااذا العاااارض بااااان لنااااا أن المعتزلااااة يحاااااولون دائمااااا االنتصااااار 
لمااذهبهم ، وتضاا يف مااذاهب ماان سااواهم ، وفااي ساابيل ذلااك نجااد أنهاام قااد 

 ملكااااتهم اللغوياااة بمياااة بياااان صاااحة رأيهااامو  اساااتخدموا كااال ماااواهبهم العقلياااة
االعتمااد علاى و  صومهم ، ولذا نراهم جنحوا إلاى التأويال كثيارافساد رأي خو 

يمكاان الوقااوف علااى هااذا و  اللغااة مااع االعتاازاز بالعقاال وتقديمااه علااى النقاال ،
من خالل تتبع القاضي عبد الجباار ألدلاة المخاالفين وتفنيادها أو تضا يفها 

بان استعانته باللغة .  هذا من ناحية ومن ناحية أخرى و  استنادا إلى العقل
لنا مدى شذوذ هذا الرأي الذي تمسكت به الخوارج ودافعات عناه خصوصاا 
وأن أدلتهم  التي اعتمادوا عليهاا إماا أنهاا نصاو  تادل بظاهرهاا علاى كفار 
مرتكب الكبيرة ، و ما أنها تدل على خلوده في الناار، وأكثرهاا كاان الحاديث 

دد فيااه عاان مشااركي مكاااة فهااي أوصاااف لهاام، ونتيجاااة لهااذا الموقااف المتشااا
والغريب من الخوارج نجد أنهم ينكرون الشفاعة، وكذا يقولون بوجوب تنفيذ 

أنكر الخوارج الشفاعة ألهل الكباائر. بنااء علاى قاولهم بتخلياد أهال الوعيد، فقد 
الكبااائر فااي النااار، وقااد حكااى ذلااك عاانهم جمااع ماان العلماااء ،  يقااول القاضااي 

ها بصريح قولاه تعاالى:  مياض: )مذهب أهل الّسنة جواز الشفاعة عقاًل ووجوب
ژ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  ٴۇ ۋ  ژ

، ومنعااااات الخاااااوارج .(1) 
وبعض المعتزلة منها، وتأّولت األحاديث الاواردة فيهاا، واعتصاموا بماذاهبهم فاي 

 .  (2)تخليد المذنبين في النار(

                                                 
  179( سورة طه اآلية 1)
( إكمال المعلم بفوائد مسلم ،ألبي الفضل مياض بن موسى بن مياض ، تحقيق يحيى اسماعيل ط 2)

هاية في الفتن والمالحم، للحافظ ابن كثير ، ينظر : الن 1/292ها، دار الوفاء 1119 -1
 .. 2/279الدمشقي، تحقيق دمحم أحمد عبد العزيز، دار الصابوني 
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أن علاة شااذوذ الخاوارج وخااروجهم عماا عليااه إجمااع أهاال   -فاي تقااديري و 
 األمة مرده إلى أمرين:

 األول: متعلق باألسماء واألحكام )أي: مسّمى الفاسق وحكمه(.
 والثاني: متعلقة بالجزاء والّثواب. 

فمرجعاه إلاى تصاورهم  –باألساماء واألحكاام أما األول: وهو المتعلق  
 لمفهااااااوم اإليمااااااان، وهااااااو أنهاااااام ظّنااااااوا أّن اإليمااااااان شاااااايء واحااااااد ال يتجاااااازأ 

عاان هااذا أنهاام اعتقاادوا فااي فنااتج وال يتاابعض؛ فااإذا ذهااب بعضااه ذهااب كلااه ،
مرتكب الكبيرة أناه فاقاد لإليماان ومان ثام  فهاو كاافر، ولاذا أجاروا أحكاام الكفاار 

 على أهل المعاصي فاستباحوا بذلك الدماء واألموال.
فمارده ظانهم أّن الشاخد  -وأما الّثاني : وهو المتعلقاة باالجزاء والثاواب 
ثاااب، و مااا معاقااب وماان ثاام الواحااد ال يجتمااع فيااه الثااواب والعقاااب. فهااو إمااا م
،وقااالوا بوجااوب إنفاااذ الوعيااد  أحبطااوا جميااع حسااناته بالااذنب الااذي صاادر عنااه

، لهااااذا حملااااوا الّنصااااو  التااااي جاااااءت باسااااتحقاق أهاااال الااااذنوب للعقوبااااة، فيااااه
وافقاوا وحكموا فيهم بخلود أهل المعاصي في النار كالكفار ، والخاوارج فاي هاذا 

العصاااة دون الوعااد ؛ ولهااذا يسااّمون:  المعتزلااة فااي وجااوب إنفاااذ الوعيااد فااي
 )وعيدية(. 



949 

 

 
 م9112لعام  –كفر الشيخببنات للمية والعربية جملة كلية الدراسات اإلسال

  

 ثالثًا: رأى المعتزلة: 
بصااريين  -بااالرجوع إلااى مااذهب المعتزلااة نجااد أنااه قااد اتفقاات كلمااتهم 

علاااى وجاااوب العقااااب، وأناااه ال يساااقط إال بأحاااد أمااارين هماااا:   -وبغاااداديين 
 تيان المكلف بطاعة تفوق ما أتى به من معا  ، وحاول األمار و  التوبة ،

األول يقاااول القاضاااي عباااد الجباااار: أ نظيااار النااادم فاااي الشااااهد االعتاااذار ، 
ومعلااوم أن أحاادنا إذا أساااء إلااى غيااره ثاام اعتااذر إليااه اعتااذارا صااحيحا، فإنااه 
يسااقط مااا كااان يسااتحقه ماان الااذم حتااى ال يحساان ماان المساااء إليااه أن يذمااه 

  .(1) بعد ذلك، فكذلك الحال في التوبة مع العقاب، هذا في الندم أ
هاو أن يااأتي بطاعاة تزياد علاى ماا أتاى بااه و  و أماا عان األمار الثااني

أماااا الطاعاااة التاااي هااي أعظااام مناااه، فإنماااا تاااؤثر فاااي و  ماان معصاااية فيقاااول أ
إسااقاط العقوبااة المسااتحقة، ألن الحااال فااي ذلااك كالحااال فااي ماان أساااء إلااى 
 غياااره باااأن كسااار لاااه رأس قلااام، ثااام أعطااااه فاااي مقابلتاااه مااان األماااوال السااانية 

الحاال هاذه ال يساتحق و  مح نفق بها، و ال ترخد في بذلها، فإنهما ال تس
ماان قبلااه الااذم علااى تلااك اإلساااءة الكبياارة لمكااان هااذه العطيااة الجزيلااة فكااذلك 
 فااااي مسااااألتنا هااااذه. فهااااذان وجهااااان يااااؤثران فااااي إسااااقاط العقاااااب كمااااا فاااااي 

 .(2)الثواب 
هاذا هااو الكااالم فيمااا يسااقط باه الثااواب المسااتحق  عنااد المعتزلااة  ماان 

 ال ثالث لهما.و  خالل هذين الوجهين 
و مما ينبغي مالحظته أن المعتزلة تشترط لكي تؤثر التوبة أو الندم 

                                                 
 . وينظر: رسائل العدل والتوحيد ضمن رسائل العدل والتوحيد112( شر  األصول الخمسة،   1)

 1 /211. 
إلمامية د. عائشة الشيعة او  ،  أصول العقيدة بين المعتزلة 112(شر  األصول الخمسة   2)

 . 111،  117المناعي   
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 -فاااي إزالااااة اسااااتحقاق العقاااااب أن يكااااون الناااادم علااااى فعاااال القباااايح لقبحااااه، 
أنه لو ندم المكلف على القبيح ؛ ألنه أضر بجسمه ماثال لام  -ومعنى هذا 

م المكلاااف علاااى تااارك اإلسااااءة فاااي يكااان تائباااا، ويضااااف إلاااى ذلاااك أن يعاااز 
 . (1)المستقبل 

.، وكوناه (2)و إذا كان المعتزلة قد اتفقوا علاى كاون العقااب مساتحقا 
يسقط بأحد األمرين السابقين فإنهم اتفقوا كذلك على منع العفو عن مرتكب 
الكبيرة من ناحية السمع، أما من ناحية العقل فقد اختلفوا فاذهب البصاريون 

 ومنع منه البغداديون، وهذا ما يصوره القاضي عبد الجباار إلى جوازه عقالً 
فيقااول: ) فااإن قياال أو يحساان ماان   تعااالى أن يسااقط مااا يسااتحقه الكااافر 
والفاسق من العقوبة أم كيف القول فياه؟ قلناا: قاد اختلاف العلمااء فاي ذلاك، 

عان العصااة وأن ال يعااقبهم، فمن مذهبنا أنه يحسن من   تعالى أن يعفو 
 ذلاااك  غيااار أناااه أخبرناااا أناااه يفعااال بهااام ماااا يساااتحقونه، وقاااال البغاااداديون: إن

 ال يحساااان ماااان   إسااااقاطه باااال يجااااب عليااااه أن يعاقااااب المسااااتحق للعقوبااااة 
  .(1)ال محالة(

ويقااول فااي موضااع آخاار: ) اعلاام أن البغداديااة ماان أصااحابنا أوجباات 
 وقالااات: ماااا يساااتحقونه ال محالاااة، أن يفعااال بالعصااااة   -تعاااالى  –علاااى   

الوجااوب ماان  ال يجااوز أن يعفااو عاانهم فصااار العقاااب عناادهم أعلااى حااااًل فااي
                                                 

 .1/211( ينظر: المختصر في أصول الدين، للقاضي عبد الجبار، بتحقيق د. دمحم عماره، 1)
( يذكر القاضي عبدالجبار علة استحقاق العقاب: أن ّللّا تعالى ال يعاقب المكلف ألجل أنه فوت 2)

على القبيح و خالله بالواجب، ذلك وجه استحقاق على نفسه النفع بالتكليف، و نما يعاقبه إلقدامه 
العقاب كما في الذم، أال ترى أن العقالء ال يذمون المخل بالواجب والفاعل للقبيح على تفويت 
النفع بالواجب على نفسه، و نما يذمونه إلخالله بالواجب و قدامه على القبيح فكذلك في العقاب، 

 .127ينظر: شر  األصول الخمسة   
/ 2وما بعدها، شر  المقاصد   291/  1. وينظر: المواقف: 911ر  األصول الخمسة  ( ش1)

 .191/ 1.أبكار األفكار: 212
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الثواب، فإن الثواب عندهم ال يجب من حيث الجاود، ولايق هاذا قاولهم فاي 
 .(1)العقاب، فإنه يجب فعله بكل حال( 

و إمعانااا مناااه فاااي صاااحة ماااذهب البصاااريين القاااائلين بجاااواز العفاااو عااان 
ذهب البغاااداديين فاااي ذلاااك نجاااد القاضاااي عباااد الكبيااارة عقااااًل وفسااااد مااا مرتكاااب

وصاحة  الجبار يستدل على ذلك فيقول : ) والذى يدل على فساد ماذهبهم هاذا
ما أخذناه هو أن العقاب حق   تعاالى علاى الخصاو  ولايق فاي إساقاطه 

توابعاه ، و لياه اساتبقاؤه فلاه إساقاطه ، كالادْين فإناه لماا  إسقاط حق ليق من
ن خالصاًا ولام يتضامن إساقاط حاق لايق مان توابعاه كان حقاًا لصااحب الاديْ 

وكاان إلياه اسااتبقاؤه، كاان لاه أن يسااقطه كماا أن لاه أن يسااتوفيه، كاذلك فااي 
 .(2)مسألتنا( 

و يوضح ذلك أيضا في المختصر فيقاول: أ فاإن قاال: فمان يساتحق 
العقاااب يجااوز ماان   أن يتفضاال عليااه بااالغفران أو يجااب ذلااك كمااا يجااب 

للمطيااع فلااو لاام يفعلااه تعااالى   -تعااالى  –لثااواب حااق   الثااواب؟ قياال لااه: ا
للحقااه ذم لوجوبااه فااال بااد ماان أن يفعلااه، و ال كااان فااي حكاام الظااالم والعقاااب 
 حااق لااه علااى العاصااي فلااه أن يعفااو عنااه كمااا لااه أن يسااتوفيه وساابيله ساابل 
ين علااى الغااريم أن لنااا أن نبرئااه ولنااا أن نسااتوفيه ، فااإذا أورد  مااا لنااا ماان الاادَّ

 .(1)ند أنه تعالى يختار أن يعاقب قضينا به( ال
ومعنى هذا أن وجوب العقاب عند البغاداديين واجاب سامعا؛ ألن   
توعد العصاة بالعقوبة، و ال فالعقل ال يمنع من إسقاطه تعالى لهذه العقوباة 

                                                 
 . 912، 911( شر  األصول الخمسة  1)
 .912( المصدر نفسه  2)
( المختصر في أصول الدين للقاضي عبد الجبار ضمن كتاب رسائل العدل والتوحيد، بتحقيق د. دمحم 1)

 .211 /1عمارة، 
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 بل على العكق فإن العقل يرى حسن ذلك .
قااااب مااان حياااث و بهاااذا يكاااون البصاااريون قاااد فرقاااوا باااين الثاااواب والع
باال عاادوا    -إسااقاط   تعااالى لهمااا ، فلاام يجااوزوا إسااقاط الثااواب بحااال 

لو لم يثيب المطيع في حين جوزوا بل حسنوا أن يسقط    –تعالى ظالما 
العقوبة عن المستحق لها ، يقول التفتازاني : أ الثواب فضل من   تعاالى 

، من العبد خالفا للمعتزلاة استحقاقوالعقاب عدل من غير وجوب عليه وال 
إال أن الخلااف فاااي الوعااد نقاااد ال يجااوز أن ينساااب إلااى   تعاااالى فيثياااب 
المطيااع البتااة إنجااازا لوعااده بخااالف الخلااف فااي الوعيااد فإنااه فضاال وكاارم ، 
يجاااااوز إساااااناده إلياااااه فيجاااااوز أن ال يعاقاااااب العاصاااااي ،  ووافقناااااا فاااااي ذلاااااك 

 .(1) البصريون من المعتزلة ، وكثير من البغداديينأ
والواقع أن قول معتزلة بغداد في هذه المسألة له مباررات بنااًء علاى  
للمكلفااين بواساااطته  –فالعقاااب عناادهم لطااف مااان جهتااه تعااالى  –أصااولهم 

أقرب إلاى أداء حقاوق التكلياف، ولماا كاان اللطاف واجاب الفعال عنادهم فقاد 
 وجاب العقاااب علاى   تعااالى، ويصااور القاضاي عبااد الجباار شاابهتهم وياارد
عليهم فيقاول: أ فمعلاوم أن المكلاف متاى علام أناه يفعال باه ماا يساتحقه مان 
العقوبااة علاااى كاال وجاااه، كااان أقااارب إلااى أداء الواجباااات واجتناااب الكباااائر. 
وربما يؤكدون ذلك بقولهم: إن العقاب إذا كان لطفا للمكلف فاال باد مان أن 

 .يعرفه ّللّا تعالى أنه يفعله به، و ال كان مخال بما وجب عليه
واألصاال فااي الجااواب عاان ذلااك، هااو أن يقااال لهاام: إن اللطااف يجااب 
أن يفعل بالمكلف على أبلغ الوجوه على ما ذكرتموه، ولكن إذا كان ممكنا، 
وهاهنا ال يمكن؛ ألنه ال حالة إال والفاساق يجاوز أن يتاوب إلاى ّللّا تعاالى، 

                                                 
 .2/222( شر  المقاصد  1)
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لعقوباة ويندم على ما أتى به ويقلع عنه، فكيف يمكن تعريفه أناه يفعال باه ا
 ال محالااة لااو ال صااحة هااذه الجملااة؟، و ال كااان يجااب أن يعاارف أن توبتاااه 
 ال تقباال إذا أقاادم علااى الكبياارة و ن بااالغ فااي اإلنابااة وبااذل الجهااد فااي تالفااي 
مااا وقااع منااه، فمعلااوم أن هااذا فااي باااب اللطااف أقااوى، ومتااى قياال: إن ذلااك 

 .(1) غير ممكن فال يجوز، قلنا: فهال رضيتم منا بمثله.أ
ذا هو موقف معتزلة بغداد حيال هذه المساألة وهاو موقاف ال يخلاو ه

ماان تشاادد خصوصااا وأن غايااة مااا يتمناااه الماارء أن يظفاار بن اايم   تعااالى 
و حسااانه، فهااذا الموقااف علااى حااد قااول أحااد الباااحثين: أ أكثاار مااا ورد حولااه 
من أقوال المعتزلة أو خصومهم نوع من التحكم الذي ال مبرر له. فالعقوبة 

دوامهاا وانقطاعهاا مان األماور التاي تخااتد بهاا األلو ياة ، وكال ماا يجااب و 
أن نعلمااه كمكلفاااين أنناااا إنماااا نعاقاااب أو نثااااب علاااى أعمالناااا، فاااإذا فعااال بناااا 

 شيء من ذلك فإنه العدل من   .
إن ماان حااق المكلفااين علااى   أن يثيااب محساانهم، ويعاقااب مساايمهم 

ا كماا يشااء، ومان هناا جااز أن غير أن العقوبة حق هلل له أن يتصارف فيها
يقطعها أو يجعلهاا دائماة، وال مجاال إلغرائناا باالقبيح فاي هاذه الحالاة؛ ألنناا 

 .(2)ال نعلم قطعا ما سيفعل بنا أخيرًا أ 
 قاااد جعااال القاضاااي و  شااايء آخااار مهااام وهاااو أناااه كاااان مااان المنطقاااي

رط عبد الجبار العقوبة من حقوق   أن يقرر له الحق فيها كااماًل فاال يشات
وقوع التوبة من المكلف إال أنه لم يفعل ذلك بل قاال بأنهاا هاي التاي تساقط 
العقوبة ال غير ، فإذا تاب العبد ال باد مان أن يساقط   عناه العقوباة فلاوال 

                                                 
 .110( شر  األصول الخمسة، 1)
 نظرياااااة التكلياااااف آراء القاضاااااي عباااااد الجباااااار الكالمياااااة، د عباااااد الكاااااريم عثماااااان مؤسساااااة الرساااااالة، (2)

   271 ،272. 
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 التوبة لما أسقطت العقوبة .
الواقااع أن هااذا الموقااف ماان القاضااي ال يخلااو ماان تناااقض إذا كيااف و 

ي كااأمر الزم إلسااقاط   العقوبااة ، وفااي لااه أن يقااول باشااتراط توبااة العاصاا
الوقت ذاته يقول بأن من مذهبهم ، أنه يحسن مان ّللّا تعاالى أن يعفاو عان 

 .(1)أن ال يعاقبهمو  العصاة
بالتاااااالي و  إن العفااااو عاااان العبااااد دون توبااااة فااااي مقاااادور   تعااااالى ،

 اشتراط التوبة لمغفرة الذنب ال يفسار إال علاى أناه ناوع مان الاتحكم مان قبال
القضاايا التاي قاالوا فيهاا باالوجوب و  المعتزلة كعادتهم في كثيار مان المساائل

 أو االشااااتراط علااااى   تعااااالى ، وهمااااا أمااااران ترفضااااهما النصااااو  الدينيااااة
من و  البراهين العقلية إذ كيف يشترط األدنى على األعلى ؟ هذا من ناحيةو 

م والكمااااال ناحيااااة ثانيااااة فمسااااألة الوجااااوب علااااى   تعااااالى مسااااألة ال تسااااتقي
أن مااراد الواجااب عنااد المعتزلااة يختلااف عمااا فساار بااه عنااد و  اإللهااي ال ساايما

 أهاال الساانة ، فقااد عاارف الواجااب بأنااه قااد يااراد بااه ، مااا يسااتحق تركااه الااذم ، 
أو ما يكون تركه مخال بالحكماة ، و قاد ياراد باه ماا قادر   علاى نفساه أن 

 ف األول التعرياااااااااااااو   ن كااااااااااااان جاااااااااااااائزا ، ثاااااااااااام قااااااااااااالو  يفعلااااااااااااه وال يتركااااااااااااه
 . (2)المتكلمين و  الثالث اختاره بعض الصوفيةو  الثاني للمعتزلة ،و 

أما اإلمام الغزالي فقد عرفه بأنه ما في تركه ضارر ظااهر فاإن كاان 

                                                 
 . 219: 211( ينظر: شر  األصول الخمسة ،   1)
حاشية الشيخ إسماعيل الكلنبوي ،  ( ينظر : العقائد العضدية بشر  جالل الدين الدواني وعليها2)

أهل السنة رسالة و  .وينظر : الحسن والقبح بين المعتزلة 139ها ،   1119المطبعة العثمانية  
ماجستير اعداد : عبد  دمحم جار النبي ، المملكة العربية السعودية ، جامعة أم القرى ،كلية 

 . 113م ،    1931ها 1171 –الدراسات اإلسالمية و  الشريعة
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 . (1)ذلك في العاقبة أعني اآلخرة، وعرف بالشرع فنحن نسميه واجبا ً 
الى ومعلااوم أن المعتزلااة ال يرياادون بالواجااب هااذا المعنااى فااإن   تعاا

ال آماار لااه حتااى يلحقااه بتاارك المااأمور بااه ضاارر ، أمااا الواجااب بمعنااى مااا 
يساااتحق تاركاااه الاااذم عناااد العقااال فهاااذا المعناااى كاااذلك مرفاااوض إذ ال معناااى 
السااتحقاق الااذم وهااو المالااك علااى اإلطااالق وهااذا ال تقااول بااه المعتزلااة ، إذ 

الاذم  استحقاقو  الواجب عندهم ما يلزم فعله ؛ ألن عدم فعله يستلزم النقد
 عقال .

وال خفاء في فساد هذا القول إذ قامت األدلة على أن   يوجب 
على مباده ال ال باد يوجبون على   تعالى ، ثم إننا نعلم أن هناك أفعاال 
جائزة في نفسها يجوز منه تعالى أن يفعلها ، ويجوز منه أن يتركها لكنه 

حكمته تعالى ال تتقيد تعالى ال يفعل خالف ما تقتضيه الحكمة ، إال أن 
بعقولنا ، ومع أننا نؤمن أنه ال يفعل إال ما تقتضيه الحكمة فال نقول هذا 
الفعل واجب على   تعالى ؛ ألن هذا اللفظ قد يشعر بما ال يليق به 

ال نقول على شيء أنه واجب على و  تعالى من عدم التمكن من الترك ،
  ...ل تعالى:   تعالى إال ما أوجبه على نفسه كما قا       

    ... (2)حسان ال إيجاب إلزام ، لهذا و تفضل و  . إيجاب إنعام 
 تحالة ترك ما تقتضيه الحكمة ، نجد أن مذهب  أهل السنة ال يقول باس

ال باستلزامه نقصا لجواز أن يكون في تركها حكم ومصالح ال نطلع و 
 .(1)أ اعليه

                                                 
، 1ية،ط:( ينظر: االقتصاد في االعتقاد :الغزالي ، وضع حواشيه: عبد   الخليلي، دار الكتب العلم1)

 . 97م ،    2771ها   1121
 . 12( سورة األنعام جزء من اآلية: 2)
القبح بين و  نقال عن الحسن 197/ 2(  حاشية عبد الحكيم السايلكوتي على شر  العقائد النسفية 1)
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صااااحب علاااى االنتصااااف فيماااا تضااامنه الكشااااف علاااى ولهاااذا عقاااب 
إطااالق مثاال هااذا ماان أ  قااول الزمخشااري بوجااوب قبااول التوبااة علااى   بااأن

تعااالى عاان اإللاازام  -قااول القائاال: يجااب علااى ّللاَّ كااذا. ممااا نعااوذ بااا َّ منااه
وقاعدة أهل السانة أن ّللاَّ تعاالى مهماا تفضال فهاو  -واإليجاب رب األرباب

سااابق، ومااا أبشااع مااا أكااد الزمخشااري هااذا المعتقااد الفاسااد ال عاان اسااتحقاق 
بقوله: يجب على ّللاَّ قبول التوبة، كماا يجاب علاى العباد بعاض الطاعاات. 

، وماا بلااغ  فنظار المعباود بالعبااد، وقااس الخاالق علااى الخلاق. و ناه إلطااالق
الزمخشااااري فااااي هااااذا اإلطااااالق إال اغتنامااااا لفرصااااة التمسااااك علااااى صااااحته 

عرة بالوجوب، فجعلها ذريعاة الساتباحة هاذا اإلطاالق، المش« على»بصيغة 
ولم يجعل ّللاَّ له فيها مستروحا، فانا نقول معاشار أهال السانة قاد وعادنا ّللاَّ 
قبول التوبة المستجمعة لشرائط الصحة ووقاوع هاذا الموعاود واجاب ضارورة 
صااادق الخبااار، فمهماااا ورد مااان صااايغ الوجاااوب فمنااازل علاااى وجاااوب صااادق 

وجااااود ّللاَّ »كمعنااااى قولنااااا « صاااادق الخباااار واجااااب»لنااااا الوعااااد. ومعنااااى قو 
 .(1)؛ ألن أحدًا ال يستوجب على ّللاَّ شيمًاأ « واجب

 هذا وقد استدل البغداديون على مذهبهم بما يلي:
قيااااس الغائاااب علاااى الشااااهد، وهاااذا ماااا يصاااوره القاضاااي عباااد الجباااار  -1

حسااان فيقاااول: أ فمعلاااوم أن مااان أخاااذ غياااره مااان قارعاااة الطرياااق فربااااه وأ
تربيته وخوله ومولاه وأنعام علياه بضاروب مان الانعم، جااز لاه أن يكلفاه 
فعال يلحقه بذلك مشقة، نحو أن يقول: ناوليني هاذا الكاوز، أو تمام لاي 
هااذا السااطر، وال يجااب أن يغاارم فااي مقاباال ذلااك شاايما آخاار، كااذلك فااي 

                                                                                                           
 .  121أهل السنة  و  لةالمعتز 

(  االنتصاف فيما تضمنه الكشاف البن المنير اإلسكندري هامش كتاب الكشاف للزمخشري ، 1)
1/133  
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القديم تعالى فنعمه عندنا ال تحصى وأياديه لدينا ال تحصر ولما ذهب 
لك إلى ما ذكرنااه قال:إناه إنماا يثبات المطيعاون ال ألنهام اساتحقوا في ذ

 .(1)ذلك، بل للجود
 لم يرتض القاضي عبد الجبار هذا المذهب ودفعه بما يلي:و 
أن المشقة فاي التكااليف توجاب الثاواب علياه تعاالى؛ ألناه لاو كاان واجباا  أ/

، ماان حيااث الجااود لوجااب أن تكااون هااذه التكاااليف سااهلة وال مشااقة فيهااا
 وحيث كانت كذلك فيكون لها مقابل وهو الثواب.

تناااقض كلمااة البغداديااة وذلااك لمااا هااو معلااوم أن أ الجااود هااو التفضاال،  ب/
 والتفضااال هااااو ماااا يجااااوز لفاعلاااه أن يفعلااااه وأن ال يفعلاااه، والواجااااب هااااو

ماااا ال يجاااوز لاااه أن ال يفعلاااه، فكياااف يقاااال: إن هاااذا يجاااب مااان حياااث  
قال: يجاب أن يفعال وال يجاب أن يفعال، الجود، وهل هذا إال بمنزلة أن ي

 وذلك محال.
فساد القياس الذي تمسك به البغدادياة لعادم وجاود الجاامع، إذ ال يصاح  ج/

أن يااااانعم شاااااخد علاااااى شاااااخد ثااااام يكلفاااااه المشااااااق العظيماااااة، أ نحاااااو 
المواظباة علااى خدمتااه والقيااام باين يديااه آناااء اللياال والنهاار ومااا شاااء كاال 

ون للمنعم عليه أن يقول: كان من حقك ذلك، لم يحسن إليه، بل كان يك
 . (2)أال تتفضل علّي باألول حتى ال تأخذني بهذه التكاليف من بعدأ

واللطااااف يجااااب أن يكااااون   -تعااااالى  –العقاااااب لطااااف ماااان جهااااة    -2
مفعااواًل بااالمكلف علااى أبلااغ الوجااوه، ولاان يكااون كااذلك إاّل والعقاااب واجااب 

علاام أنااه يفعاال بااه مااا يسااتحقه علااى   تعااالى. فمعلااوم أن المكلااف متااى 
مااان العقوباااة علاااى كاااّل وجاااه، كاااان أقااارب إلاااى أداء الواجباااات واجتنااااب 

                                                 
 .113( شر  األصول الخمسة،   1)
 .113( شر  األصول الخمسة   2)
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 . (1)الكبائر
ويجيب القاضي عبد الجبار بقوله : ) ال حالة إال والفاسق يجوز أن 

وينادم علاى ماا أتاى باه ويقلاع عناه فكياف يمكان   -تعالى  –يتوب إلى   
حالااة، لاااوال صاااحة هاااذه الجملاااة و ال كاااان تعريفااه أناااه يفعااال باااه العقوباااة ال م

 أن توبتااه ال تقباال إذ أقاادم علااى الكبياارة و ن بااالغ فااي اإلنابااةيجااب أن يعاارف 
وهنا نالحاظ أن القاضاي عباد الجباار .(2)وبذل الجهد في تالفى ما وقع منه( 

 دفع احتجاج البغداديين بالتوبة .
الطاعاة ويمكن أن يقال : بأن اللطف مبارة عماا يقارب اإلنساان مان 

ويبعده عن المعصية، وهذا ال يتصور إال فاي دار الّتكلياف ال دار الجازاء، 
 .ففي االولى العمل والسعي، وفي االخرى الحساب واالجتناء

وأّما ما ذكاروه مان أّناه لاو علام المكّلاف أّناه يفعال باه ماا يساتحقه مان 
العقوباااة علاااى كااال وجاااه كاااان أقااارب إلاااى أداء الواجباااات واجتنااااب الكباااائر 

يالحظ علياااه: أّناااه لاااو تاااّم لوجاااب ساااّد بااااب الّتوباااة؛ إلمكاااان أن يقاااال إّن فااا
المكّلاااف لاااو علااام أّناااه ال تقبااال توبتاااه، كاااان أقااارب إلاااى الّطاعاااة، وأبعاااد مااان 

 المعصية.
أضف إلى ذلك أّن للرجاء آثارًا بّناءة في حياة اإلنسان، ولليأس آثارًا 

كر الحكاايم علااى ساالبية فااي اإلدامااة علااى الموبقااات، وألجاال ذلااك يشااتمل ا لااذِّ
 آيات الّترغيب كما يشتمل على آيات الّترهيب.

إّن القاااول بجاااواز العفاااو، غيااار القاااول بحتمّيتاااه. واألثااار  :وأخيااارًا نقاااول
الّسلبي ا لو سّلمنا ا يترّتب على الثاني دون األّول، والكالم فاي جاواز العفاو 

                                                 
 .110( المصدر نفسه    1)
 ( المصدر نفسه  ةالصفحة نفسها .2)
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 .(1) ال في وجوبه وحتمّيته
، فاااااإن سااااااد ماااااذهب البغاااااداديينتااااادل علاااااى ف و إذا كانااااات هاااااذه األدلاااااة

 القاضي عبد الجبار يسوق بعضا من األدلة النقلية والعقلية إلثبات مذ به.
 : أ/ األدلة النقلية

اساااتدل المعتزلاااة علاااى أن الفاساااق يساااتحق العقوباااة ، وال يعفاااى عناااه 
بجملة من النصو  القرآنية واألحاديث النبوية الدالاة علاى وجاوب العقااب 

، محتجا بأناه لاو لام يكان واجباا لماا حسان الوعياد، وللازم وتحققه يوم القيامة
الخلف والكذب في خبره تعالى، يقول القاضي عبد الجبار:أ فهو أنه تعالى 
 وعااااد المطيعااااين بااااالثواب، وتوعااااد العصاااااة بالعقاااااب، فلااااو لاااام يجااااب لكااااان 

 .(2)ال يحسن الوعد والوعيد بهما أ 
 من بين هذه النصو  ما يلي:و 
  قول   تعالى: -1                   

        ... (1). 
ووجااه االسااتدالل:أن   تعااالى أماار بقطااع يااد السااارق عنااد حصاااول 
الشرائط المعتبرة في هذا الباب على طريق الجازاء والنكاال فيجاب أن يكاون 

  مستحقا لها.
  : تعالىقول   -2                    

                           

                                                 
 .190: 191/ 1ل، آلية   الشيخ جعفر السبحاني  )بدون( ( ينظر: بحو  في الملل والنح1)
 .197/ 1، المواقف، 127( ينظر: شر  األصول الخمسة 2)
 . 13( سورة المائدة جزء من اآلية: 1)
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                             (1). 

يقول القاضي عبد الجبار: فهذه اآلية تدل علاى ماا نقولاه فاي الوعياد 
فهي تدل على أن الزاني مستحق للعقوبة؛ ألنه لو لم يكن الزنا كبيرة مزيلاة 
لثاواب فاعلهااا لام يكاان يلزماه ماان الحااد عقوباة لااه، وفاي هااذا داللاة علااى أنااه 

فاي الادنيا وماا معاه ماان مان أهال الناار ؛ ألناه ال يجاوز أن يساتحق العقوباة 
اإليمااان قااد أزال عقاااب اآلخاارة؛ ألن مااا أزال العقاااب يجااب أن يزياال جميعااه 
كالتوباااة، وكاااان يجاااب أن ال يحاااد إال امتحاناااا، كماااا أناااه لاااو كاااان كاااذلك لااام 
يوصف حده بأنه عذاب وكان يجب لو لم يكان كاذلك فاي جهاة العقوباة أن 

باااه دل ذلاااك علاااى يجاااوز أن يااارأف باااه فلماااا مناااع ذلاااك وأوجاااب أن يساااتخف 
 .  (2)بطالن هذا القول 

  قوله تعالى:  -ج                   

                 (1). 
ووجااه االسااتدالل: أن   تعااالى بااين جاازاء الااذين يرمااون المحصاانات 
وهااو اللعاان الااذي هااو الطاارد والبعاااد ماان الرحمااة والثااواب، ولاان يكااون ذلاااك 

 .(1)كذلك، إال وهو مستحق للعقوبة من جهة ّللّا عز وجل 
ويقول الزمخشري:أ ولو فليات القارآن كلاه وفتشات عماا أوعاد باه مان  

العصاة لم تر   تعالى قد غلظ في شيء تغليظه في إفاك عائشاة رضاوان 
نازل مان اآلياات القاوارع، المشاحونة بالوعياد الشاديد والعتااب   عليها، وال أ

                                                 
 . 2( سورة النور اآلية: 1)
/ 2( ينظر: متشابه القرآن، للقاضي عبد الجبار، تحقيق د. عدنان زرزور، ط دار الترا  القاهرة 2)

 . 113، شر  األصول الخمسة 221
 . 21( سورة النور اآلية 1)
 . 113( ينظر: شر  األصول الخمسة 1)
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البليااغ والزجاار العنياااف. واسااتعظام مااا ركاااب ماان ذلااك، واساااتفظاع مااا أقااادم 
عليه، ما أنزل فيه على طرق مختلفة وأساليب مفتنة. كال واحاد منهاا كااف 
في بابه، ولو لم ينزل إال هذه الثال  لكفى بها، حيث جعل القذفة ملعونين 

لاادارين جميعااا، وتوعاادهم بالعااذاب العظاايم فااي اآلخاارة، وبااأّن ألسااانتهم فااي ا
وأيااديهم وأرجلهاام تشااهد علاايهم بمااا أفكااوا وبهتااوا، وأنااه يااوفيهم جاازاءهم الحااق 
الواجاااب الاااذي هااام أهلاااه، حتاااى يعلماااوا عناااد ذلاااك َأنَّ ّللاََّ ُهاااَو اْلَحاااقُّ اْلُمِبااايُن 

اء بماا لام يقاع فاي فأوجز فاي ذلاك وأشابع، وفصال وأجمال، وأكاد وكاّرر، وجا
 وعياااد المشااااركين عباااادة األوثاااان إال مااااا هااااو دوناااه فااااي الفظاعااااة، ومااااا ذاك 

  .(1)إال ألمر
هذه هي أهم األدلة النقلية التي استدلت بها المعتزلة على عدم العفو 
عااان مرتكاااب الكبيااارة إال أنهاااا أدلاااة لااام تسااالم مااان االعتاااراض عليهاااا، فقاااد رد 

 عليها بوجوه منها:
اآليات مشروطة بعدم العفو، كما أنهاا مشاروطة بعادم  : أن هذه األول
 وذلك للجمع بين آيات الوعيد والوعد. التوبة اتفاقًا،
 : أن آيات الوعيد تلك معارضة بآيات الوعد. الثاني
: المنع من العموم في تلك اآليات ، ولاو سالم أنهاا موضاوعة  الثالث

 .(2)له لكنها غير مراد منها العموم قطعًا 
 : أن غاياااة النصااااو  إنماااا هاااي وقااااوع العقااااب فقاااط والوقااااوع الراباااع 

ال يساااتلزم الوجاااوب علاااى   تعاااالى، وعااادم الوجاااوب ماااع الوقاااوع ال يساااتلزم 
                                                 

 . 1/221( الكشاف، للزمخشري 1)
، شر  المقاصد ، 191/  1، المواقف: اإليجي، 03، 00( ينظر: الشفاعة العظمى للرازي  2)

،  : تسليك النفق إلى حظيرة  171، شر  العمدة في عقيدة أهل السنة ،    217/ 2للتفتازاني 
نسخة مصورة بمعهد المخطوطات العربية عن مكتبة آية    -البن المطهر الحلى  -القدس 

 .32( فلسفة لوحة رقم  199تحت رقم  ) -الحكيم العامة بالنجف 
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خلفا وال كذبا، وال خالف في الوقوع إنما في الوجوب، هذا من ناحية، ومن 
ناحياة أخارى فااإن ماذهب البصاريين ماان المعتزلاة بال وكثياار مان البغااداديين 

ف في الوعياد وحسان إساقاط   العقااب عان الفاساق بال والكاافر جواز الخل
 عقال فكيف يستقيم مع ذلك القول بوجوب العقاب؟ .

 :الدليل العقلي ب/ 
لقد استدل المعتزلة على مذهبهم من ناحية العقال بادليل عقلاي فحاواه 

أسااقط كاان إسااقاطه قبيحاًا والقباايح محاال علااى  أن العقااب لطاف بااالمكلف فلاو
، فااال يصااح إسااقاط العقاااب عاان مرتكااب الكبياارة؛ ألن جااواز العفااو الى  تعاا

ويصااور لنااا القاضااي عبااد الجبااار هااذا عاان الكبااائر إغااراء بااالقبيح فااال يقااع ، 
الااادليل فيقاااول: أإن الفاساااق إذا علااام أناااه ال يعاقاااب و ن ارتكاااب الكبيااارة كاااان  

 .(1)أ مغرى على القبيح، ويكون في الحكم كأن قيل له: افعل فال بأس عليك
فالمعتزلة يرون أن   تعالى ال يفعل القبيح، والعفو عندهم قبيح فال 

 يمكن وقوعه من   عز وجل. 
 و يمكن الرد على هذا الدليل وذلك على الن و التالي:

: أن هااذا الااادليل يااادل علاااى وجاااود العقااااب ووقوعاااه ، وال يااادل  األول
، -كما سابق ذكاره  – على وجوبه ، وال خالف في الوقوع إنما في الوجوب

هااذا ماان ناحيااة ، وماان ناحيااة أخاارى فااإن تعلاايلهم بأنااه لااو لاام يجااب العقاااب 
لكااان هناااك إغااراء علااى المعصااية والقباايح وتنفياار ماان الطاعااات غياار الزم 
علااااى تقاااادير وجااااوب العقاااااب ، فلاااايق يلاااازم ماااان جااااواز تاااارك العقاااااب علااااى 

العقاااب راجحااا  المعصااية اإلذن واإلغااراء ، و نمااا يلاازم ذلااك إذا لاام يكاان ظاان
على تركه ، إذ مع رجحانه ال يلزم مان مجارد تجاويز تركاه تجاويزا مرجوحاا 

                                                 
 .119( شر  األصول الخمسة   1)
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 .(1)اإلذن واإلغراء 
الثاااني : أن مسااألة عاادم العفااو بحجااة أنااه إغااراء وتشااجيع ألصااحاب 
المعاصي أن يتمادوا فيها وهذا قبيح يتنزه   تعالى عناه فماردود علياه باأن 

والتقباايح العقليااين وهاااى غياار مساالم بهاااا،  هااذا اسااتنادا إلااى قاعااادة التحسااين
باأن قد أجااب أهال السانة علاى ذلاك بقاولهم: حتى على فرض التسليم بها فو 

هاذا مجاارد احتماال العقوبااة يصالح زاجاارا للعاقال عاان ارتكااب الباطاال فكيااف 
مع اآليات القاطعة بالعذاب والوعيدات الشائعة في ذلك الباب فكيف يكون 

الجملاااة وبالنسااابة إلاااى مااان ال يعلماااه إال    احتماااال تركهاااا بااال وقوعاااه فاااي
مظنااة لإلغااراء ومفضااية إلااى االجتااراء أال تاارى أن قبااول التوبااة مااع وجوبااه 
 عنااادكم وعااازم كااال أحاااد عليهاااا غالباااا لااايق باااإغراء والتاااردد فاااي نيااال توفيقهاااا 
ال يزيااد علااى التااردد فااي نياال كرامااة العفااو قااال قياال تاارك العفااو أدعااى إلااى 

يجب فيمتنع العفو قلنا منقاوض بقباول التوباة وتاأخير الطاعة فيكون لطفا ف
العقوبة و ن ادعى وجه مفسدة في تركهما منعنا انتفاءه في تارك العفاو فاإن 
فااي العفااو لطفااا بالعبااد فااي تأديااة وظيفااة مزيااد الثناااء علااى   تعااالى بااالعفو 

 .(2) والكرم والرأفةأ
يكااون رادعااا أن المعتزلااة لااو كااانوا يقصاادون ماان العقاااب أن  الثالااث:

للمكلاااف عااان القبااايح الاااذي خلاااق مشاااتهيا لاااه بطبعاااه الكتفاااوا بأناااه متحقااااق 
الوقااوع، ومؤكااد التحقيااق للوعيااد بااه فااذلك يكفااي فااي الترغيااب والترهيااب دون 
أن يرتقاااي ذلاااك إلاااى حالاااة الوجاااوب ، يقاااول ساااعد الااادين التفتاااازاني : أ باااأن 

ألخباار، واآلثاار شمول الوعد والوعيد للكال وغلباة ظان الوفااء بهماا، وكثارة ا

                                                 
 ها الطبعة األولى1119ت ( ينظر: المواقف في علم الكالم بشر  الشريف الجرجاني، ط بيرو 1)

 3 /111. 
 .  219/ 2م.1931 -ها 1171( ينظر: شر  المقاصد ، نشر دار المعارف النعمانية، 2)
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 . (1) في ذلك كاف في الترغيب والترهيب، ومجرد جواز الترك غير قاد  أ
: أن هاااذا الااادليل مناااتقض بالتوباااة، ألناااه لاااو كاااان العلااام بجاااواز الراباااع

العفاو إغااراء بااالقبيح لكااان العلاام بساقوط العقاااب بالتوبااة كااذلك إغااراء بااالقبيح 
 ولم يقل أحد بذلك فكذلك األمر في العفو.

ليااااه فااااال يمكاااان التقييااااد بالتوبااااة؛ ألن الكفاااار مغفااااور معهااااا فيلاااازم وع 
تساوي ما نفاي عناه الغفاران وماا ثبات لاه، وذلاك مماا ال يلياق بكاالم عاقال، 

 .(2)فضال عن كالم   تعالى 
تناقض المعتزلة مع الخط العام لمنهجهم، فمن المعلوم إن الخامق: 

ى النقااال وهاااذا المااانهج مااانهج االعتزالاااي قاااائم علاااى أسااااس تقاااديم العقااال علااا
العقالني ال يسمح لهم بتقديم النقال علاى العقال فاي الداللاة بال داللاة العقال 
مقدمااة علااى اإلطااالق فكيااف جاااز لهاام الخااروج عليااه واالخااتالف فااي أصاال 
العفااو؟ فناارى البصاااريين وأكثاار البغااداديين يقولاااون بجااوازه عقااال، ويمنعوناااه 

أعنااي  –عاان رأي مدرسااته ساامعا، مااع أن القاضااي عبااد الجبااار وهااو يعباار 
نراه وهو يشر  مذهبهم في هذه المساألة يخارج لناا بنتيجاة  –معتزلة البصرة 

 –وهاااي ماااا قاااال بهاااا السااالف وبعاااض أهااال السااانة ، وهاااي أن مااان حاااق   
أن يساااقط اساااتحقاقه بالعقااااب إن كاااان فاااي ذلاااك حكماااة فيقاااول ماااا   -تعاااالى

 ، ولاايق فااي علااى الخصااو   -تعااالى –نصااه: أ هااو أن العقاااب حااق ّللّا 
إسااقاطه إسااقاط حااق لاايق ماان توابعااه و ليااه اسااتبقاؤه، فلااه إسااقاطه كالاادين، 
فإنه لما كان حقا لصاحب الدين خالصا، ولم يتضمن إسقاط حق ليق من 

                                                 
 . 229/ 2( ينظر: المصدر نفسه 1)
نسخة  -، وينظر: معارج الفهم في شر  النظم البن المطهر الحلى 270/ 1( ينظر: المواقف 2)

تحت رقم   -مكتبة آية   الحكيم العامة بالنجف  عن -مصورة بمعهد المخطوطات العربية 
 .101( فلسفة.   271)
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توابعااه، وكاااان إليااه اساااتبقاؤه، كااان لاااه أن يسااقطه كماااا أن لااه أن يساااتوفيه، 
 .(1)كذلك في مسألتنا 

 تعقيب: 
تزلااة حيااال هااذه المسااألة يمكاان القااول بااأن بعااد هااذا العاارض لاارأي المع

 موقفهم هنا تمسكوا به وذلك ألسباب منها:
أنه لو لم يجب الثواب والعقاب ألفضى ذلك إلى التاواني فاي الطاعاات  -1

 واالجتااااراء علااااى المعاصااااي؛ ألن الطاعااااات مشاااااق ومخالفااااات للهااااوى 
ال تمياااال إليهااااا الاااانفق إال بعااااد القطااااع بلااااذات ومنااااافع تربااااى عليهاااااا ، 

لمعاصاااي شاااهوات ومساااتلذات ال ينزجااار عنهاااا الااانفق إال ماااع القطاااع وا
بااااااآالم ومضااااااار تترتااااااب عليهااااااا ومنااااااع العفااااااو للعاصااااااي يحقااااااق هااااااذه 

 .(2)األغراضأ
لاو لام يعاقاب العاصاي ألدى ذلاك إلاى المسااواة باين  -تعالى  –أن    -2

الصاالح والطااالح بااين المااؤمن والعاصااي وال خفاااء فااي فساااد هااذا لقبحااه 
 منزه عن فعله.  - تعالى –و  

ربما كان حار  المعتزلاة علاى وجاود مجتماع فاضال خاال مان الرزيلاة  -1
هو الذي دفعهم إلى هذا التشدد وجملهم علاى هاذا التعنات ال سايما ماع  

 انتشار كثير من المنكرات في عصرهم .
دفعت بالمعتزلة إلى القول بعدم   -على ما أرى  -فهذه األسباب 

 ن اختلفوا فيما بينهم فوجدنا منهم من و  يرة،جواز العفو عن مرتكب الكب
يقول بجوازه عقال مع اتفاقهم جميعا على منعه سمعا وهذا على ما أرى 
كذلك تحكم ال داعي له واختالف ال سند له ، خصوصا إذا كان األصل 
أنه ال تعارض بين النقل والعقل و ذا وجد فمرده إلى أمور أخرى خارجة 

                                                 
 .119، 112( ينظر: شر  األصول الخمسة   1)
 .2/229( شر  المقاصد  2)
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.، هذا من جانب، ومن جانب (1)ابن رشدعنهما ، كما ند على ذلك 
 آخر فإننا لو رددنا هذه القضية إلى القرآن لوجدناها واضحة جلية .

   قال تعالى:                     

                             

                           

    (2) . 
فبين سبحانه أنه بالخيار ال موجب ألمره وال معقب لحكمه، فله أن 

باب الفضل ، و ن كانت  يعفو وله أن ال يعفو فإن كانت األولى فهذا من
 الثانية فهذا من باب العدل ، وفي كال األمرين ال يسمل عما يفعل.

  قال تعالى:                    

                     (1). 
ذا كان األمر أمره والملك ملكه، فكيف يعقل أن يوجب علياه عباده فإ

طريقااا مااا فااي التعاماال مااع الناااس؟ وماان ثاام نااد المحققااون ماان أهاال الساانة 
على أن األمار فاي هاذه المساألة بال وغيرهاا ماردود إلياه تعاالى،:أ فالماذهب 
عندنا عدم القطع بالعفو وال بالعقاب بال كالهماا فاي مشايمة   تعاالى لكان 
على تقدير التعذيب نقطع بأنه ال يخلد في الناار بال يخارج البتاة ال بطرياق 

 .(1)الوجوب على   تعالى بل بمقتضى ما سبق من الوعد وثبت بالدليلأ
                                                 

 (ينظر:فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من االتصال . ابن رشد ، تحقيق د. دمحم عمارة ، 1)
 مكارم الشريعة . الراغب األصفهاني ، تحقيق  الذريعة إلىو  ، 23دار المعارف    2ط 

 . 270م ،     1932،  1د. أبو اليزيد العجمي ، دار الصحوة بالقاهرة ط 
 .13( سورة المائدة اآلية: 2)
 .17( سورة المائدة اآلية: 1)
 .229، 2/223( شر  المقاصد، 1)



961 

 

 
 م9112لعام  –كفر الشيخببنات للمية والعربية جملة كلية الدراسات اإلسال

  

بااال إناااه قاااد اتفاااق المسااالمون وغيااارهم علاااى حسااان العفاااو والصااافح ومااان 
عناادما توعااده فاادخل عليااه  -  -.مااع رسااول   (1)اسااتعمله كعااب باان زهياار 

 قصيدة قال فيها:ب
 نبئت َأن َرُسول هللا أوعدني *** َواْلَعفو ِعْند َرُسول هللا مأمول

العفاو عاان  -  -َفلاام ُينكاره، وهكااذا كاان دأبااه  -  -وأنشاده للنَِّباي  
 .( 2) المذنب كما أن هذا الفعل لم ينكره أحد من اْلُمسلمين

بااال يعاااد  ال يعاااد نقصاااا -أي العفاااو والصااافح  -و إذا كاااان هاااذا الفعااال 
كرمااا وماادحا ويحساان ماان العبااد فليحساان أيضااا ماان   تعااالى بناااء علااى رأي 

 المعتزلة في التحسين والتقبيح. 
 هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى يمكن الرد عليهم كذلك بأنه كيف 
ال يحسن العفو والصفح من   تعالى وقد أمر به مباده وحثهم عليه ورغبهم 

  ...  منها، قوله تعالى:فيه وذلك في مواضع عدة     

                        (1).   ،
 :وقوله تعالى                    (1). 

األدلة العقلية للمعتزلة على امتناع العفو عن مرتكاب هذا و ذا كانت 
الكبيااارة ماااردود عليهاااا مااان مخاااالفيهم بااال مااان المعتزلاااة البصاااريين كماااا ذكااار 

                                                 
م( شااعر عاالي الطبقاة، مان  912 -هاا   29(  كعب بن زهيار بان أباي سالمى الماازني، أباو المضارب: ) 1)

أ كان ممن اشاتهر فاي الجاهلياة. ولماا ظهار االساالم هجاا النباي صالى    -أهل نجد، له أ ديوان شعر 
عليااه وآلااه وأقااام يشاابب بنساااء المساالمين، فهاادر النبااي دمااه، فجاااءه أ كعااب أ مسااتأمنا، وقااد أساالم، وأنشااده 

اليوم متباولأ فعفاا عناه النباي صالى   علياه وآلاه وخلاع الميته المشهورة التي مطلعها:أبانت سعاد فقلبي 
 .229/ 2عليه بردته. وهو عن أعرق الناس في الشعر، ينظر: األعالم ، للز ركلي 

 . 119، أصول الدين، ألبي اليسر البزدوي   171( ينظر: تمهيد األوائل   2)
 .210( سورة البقرة جزء من اآلية 1)
 .11( سورة التغابن اآلية 1)
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الساام ية أيضااًا والتاااي  عبااد الجبااار، فإننااا يمكاان أن نقااول أن األدلااة القاضااي
يتمساك بهاا البصاريون معارضاة بأدلاة أخارى تادل علاى جاواز العفاو فيكاون 

مرفوضاااًا رفضاااًا تاماااًا،   -بغاااداديين وبصاااريين  -ة عموماااًا ماااذهب المعتزلااا
فااااي  -تعااااالى  -ويكااااون القااااول بجااااواز العفااااو وتفااااويض المشاااايمة إلااااى   

مرتكب الكبيرة إن شاء عفا عنه و ن شاء عاقبه كما هو ماذهب أهال السانة 
 وهو المذهب الحق .

لاى انتقلناا إهذا عن موقفهم من مسألة العفو عن مرتكب الكبيرة فاإذا 
بيااان مااوقفهم ماان مرتكااب الكبياارة فااي اآلخاارة  وجاادناهم يلتقااون مااع الخااوارج 

األحكاام المتعلقاة و  في قولهم بخلوده في النار فهما و ن اختلفا فاي التسامية 
بصاحب الكبيرة في الدنيا إال أنهما يتفقاان فاي الحكام علاى صااحب الكبيارة 

هال الناار المخلادين إن مات قبل التوبة، فحكمهما عليه واحد وهو أناه مان أ 
 فيهاا خلااودًا أباديا . وقااد عبار القاضااي عباد الجبااار عان رأى المعتزلااة فقااال:

 .(1)) إن الفاسق يخلد في النار ويعذب فيها أبد اآلبدين ودهر الداهرين(
والمعتزلة و ن كاانوا يارون أن صااحب الكبيارة مخلاد فاي الناار إال أن 

ق بكاافر وال ماؤمن بال فاي عذابه عندهم أخف من عذاب الكاافر ؛ ألناه لاي
وهااااذا مااااا يؤكااااده القاضااااي منااااازلة بينهمااااا، فيكااااون عقابااااه عقاااااب العصاااااة ،

عبدالجبار فيقول: اتفقت األمة على أن من فارق الدنيا مساتحقا للعقوباة ، لام 
 . (2)ينله بعد ذلك رو  وال راحة 

نااااراهم  -ولألمانااااة العلميااااة   -فهااااو يبقااااى مخلاااادا فااااي النااااار إال أنااااه
درجاة أخاف مان درجاة الكاافر ، غاياة ماا فاي األمار أنهماا فاي  يجعلونه فاي

                                                 
، أصول الدين، للبزدوي 299/  1ينظر : أبكار األفكار، لآلمدي و  ، 119( شر  األصول الخمسة 1)

 112. 
 121( ينظر : شر  األصول الخمسة   2)
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النار باعتباره عالمهم يقول : أ ومن لم يتب من فسقه وظلمه فهو من أهال 
الناااار لااايق بخاااارج منهاااا، ولكناااه و ن كاااان فاااي الناااار فلااايق عذاباااه كعاااذاب 

 .(1)الكفار بل الكفار أشد عذاباأ 
متوقعااااا ماااان  ال خفاااااء فااااي أن هااااذا جاااااء علااااى خااااالف مااااا كااااانو    

المعتزلة وذلك لما هو معلوم أنهم قد وضعوه في منزلتين بين المنزلتين في 
 الاادنيا فكااان المناسااب لااه فااي اآلخاارة أن يكااون كااذلك فااي منزلااة بااين الن اايم

العقااااب لكااانهم قاااالوا بخلاااوده فاااي الناااار وهااام بهاااذا و  الجحااايم أو باااين الثاااوابو 
ما علة هذا الحكام ؟ اللهام إال  ال ندري و  انتهوا إلى ما انتهت إليه الخوارج ،

 قحام العقل فيما ال قبل به متناقضين ماع أنفساهم باعتباار أن هاذه و  التشدد
أماور اآلخارة غيبياة ال مجاال للعقال فيهاا و  المسألة من جملة أماور اآلخارة ،

اعلام أن هاذه مساألة شارمية ال مجاال للعقال  :أكما ذكر القاضي عبادالجبار
 .(2)العقابأ و  ر الثوابفيها ألنها كالم في مقادي

لهاذا و  هذا عن موقفهم من مسألة العفو اإللهي عن مرتكب الكبيارة ،
ذلك اتساقا مع مذهبهم ؛ ألنهم إذا كانوا و  وجدناهم يقولون بخلوده في النار

يقطعااون العفااو عاان المااذنب فالمناسااب لااه القااول بخلااوده وماان ثاام  اسااتدل 
بأدلاااة ، وهاااذه األدلاااة التاااي  المعتزلاااة علاااى خلاااود صااااحب الكبيااارة فاااي الناااار

 تمسكوا بها عقلية ونقلية : 
  

                                                 
 .129/ 2( رسائل العدل والتوحيد 1)
 . 39( شر  األصول الخمسة 2)
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 : أما األدلة العقليةأ / 
 :فيقاااااول: ) إن العاصاااااي الجباااااار  القاضاااااي عباااااديصاااااوره و الااااادليل األول 

ال يخلو حاله مان أحاد أمارين : إماا أن يعفاى عناه، أو ال يعفاى عناه ، 
و ن عفاى  ،عنه فقاد بقاى فاي الناار خالادًا، وهاو الاذي نقولاهفإن لم يعف 

ال، فإن لام يادخل الجناة لام يصاح ؛ عنه فال يخلوا إما أن يدخل الجنة أو 
يكااون فااي  ألنااه ال دار بااين الجنااة والنااار، فااإذا لاام يكاان فااي النااار وجااب أن

 الجناااااة ال محالاااااة، و ذا دخااااال الجناااااة فاااااال يخلاااااو إماااااا أن يااااادخلها مثاباااااًا 
ن األمااة عليااه أل أو متفضاااًل عليااه، ال يجااوز أن ياادخل الجنااة متفضااالً 
حالاه متميازًا عان  اتفقت على أن المكلف إذا دخل الجناة فالباد أن يكاون 

 حاااااااااااال الوالااااااااااادين المخلااااااااااادين وعااااااااااان حاااااااااااال األطفاااااااااااال والمجاااااااااااانين، 
 وال يجااااوز أن ياااادخل الجنااااة مثابااااًا ؛ ألنااااه غياااار مسااااتحق، و ثابااااة ماااان 

 .(1)ال يستحق الثواب قبيح و  تعالى ال يفعل القبيح( 
 لام يحاد  العقااب هكاذا لكاان ال يحسان مان   فعلاه  الدليل الثاني: أنه لاو

أمااا الكااالم فااي أن العقاااب يسااتحق علااى طريقااة الاادوام، و  يقااول القاضااي: 
فهو أنه لو لم يستحق على طريقة الدوام لكان ال يحسن مان ّللّا تعاالى أن 
يعاذب الفساااق بالنااار ويخلاادهم فيهااا والفاساق يعذبااه ّللّا تعااالى أبااد اآلباادين، 

 .(2)أن استحقاق العقاب على طريقة الدوام.  فدل على
  ،الاادليل الثالااث: أن العقاااب كالااذم يثبتااان فااي االسااتحقاق معااا وياازوالن معااا

حتااااى ال يجااااوز أن يثباااات أحاااادهما مااااع سااااقوط اآلخاااار، ومعلااااوم أن الااااذم 

                                                 
 .127( المصدر نفسه   1)
 ( المصدر نفسه والصفحة نفسها.2)
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 يسااااااااااااااتحق علااااااااااااااى طريقااااااااااااااة الاااااااااااااادوام فكااااااااااااااذلك كااااااااااااااان يجااااااااااااااب مثلااااااااااااااه 
 .(1)في العقاب 

 ساق العقااب علاى طريقاة الادوام فاال يحسان الدليل الرابع: لو لام يساتحق الفا
ماان   معاقبااة الكفااار علااى الاادوام أ فلااو لاام يسااتحق العقاااب علااى طريقااة 
الدوام، لكان ال يفترق الحال في ذلك بين الكاافر والفاساق، فكاان ال يحسان 
ماان ّللّا تعااالى معاقبااة الكفااار علااى التأبيااد، وفااي علمنااا يحساان ذلااك منااه، 

تحق منااه علااى طريقااة الاادوام سااواء أكااان الكااالم دلياال علااى أن العقاااب يساا
 .   (2)في الكافر، أو الفاسقأ 

ولغرابااة هااذا الحكاام فااي التسااوية بااين الكااافر والفاسااق افتاارض القاضااي  
عدة اعتراضات وأجاب عنها فيقاول : أ  فاإن قيال: إن بينهماا فرقاا، ألن طاعاة 

ر ثابات فاي حاق الفاسق ترد عقاب معاصيه من الدوام إلى االنقطاع، وهاذا غيا
الكافر. قيل له:هذا ال يصح ألنه ال تأثير لطاعات الفاساق فاي رد العقوباة مان 
الدوام إلى االنقطاع، ولوال ذلك و ال كان يجاب أن تنقطاع عقوباة الكاافر أيضاا؛ 
ألن فااي أفعالااه أيضااا مااا هااو طاعااة. فااإن قياال: إن هااذا ينبنااي علااى أن للكااافر 

الطاعة ليست أكثر من أن يفعال ماا أراده طاعة، ونحن ال نسلم ذلك. قلنا: إن 
ّللّا تعااالى، وفااي أفعالااه مااا قااد يريااده ّللّا تعااالى، نحااو رد الوديعااة وشااكر النعمااة 
وبر الوالدين إلى غير ذلك، فكان يجب أن يرد عقاب معاصايه مان الادوام إلاى 
االنقطاااع، كمااا فااي طاعااات الفاسااق، وقااد عاارف خالفااه. فااإن قياال: إن الشاارط 

ن يعلاام المطيااع المطاااع، ولاايق كااذلك حااال الكااافر. قلنااا: إن فااي فااي الطاعااة أ
الكفاارة ماان يعاارف ّللّا تعااالى ويقاار بااه، نحااو اليهااود والنصااارى، فكااان يجااب أن 

                                                 
 .121ه   ( المصدر نفس1)
 .122( المصدر نفسه   2)
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 .(1)ينقطع عقابهم، ومعلوم خالف ذلك 
وال خفاااء فااي أن المطااالع لمااا ذكااره القاضااي ياادرك ماادى اإلجحاااف فااي 

يجاد أن هاذه األدلاة ومن ناحياة أخارى  التسوية بين الكافر والفاسق ، من ناحية
التااي تمسااكوا بهااا مبناهااا االسااتناد إلااى قاعاادة التحسااين والتقباايح  العقليااين التااي 

 يقولون بها.
 الرد على هذه األدلة:

من خالل هذه األدلة يمكن القول باأن المعتزلاة بناوا هاذه األدلاة علاى 
 عدة أمور هي:

 أن الثواب ال يكون إال استحقاقًا. -1
 الكبيرة ال يستحق الثواب.مرتكب  -2
 المكلف ال يدخل الجنة تفضال. -1
 وقوع الثواب لمن ال يستحقه قبح و  تعالى منزه عن فعله. -1
إن لااام يعاااف عااان مرتكاااب الكبيااارة بقاااى فاااي الناااار خالااادا بااادون انقطااااع  -2

الحاق أن هاذه األماور و  للعقاب مراعااة لقياد الادوام فاي الثاواب والعقااب .
 ممنوعة وذلك لما يلي:

سااابحانه  -ن الثاااواب ال يكاااون اساااتحقاقا بااال هاااو إنعاااام وتفضااال مناااه أ  -أ 
يمن به على من يشاء من مباده ال سيما وأن األمر والملك   -وتعالى 

يقول اإلمام الجويني:أ الثواب عند أهال الحاق  له فله أن يفعل ما يشاء،
لاايق بحااق محتااوم، وال جاازاء مجاازوم، و نمااا هااو فضاال ماان   تعااالى، 

 .(2)أ  -تعالى –ال يجب والواقع منه عدل من    والعقاب أيضا

                                                 
 .122( ينظر: شر  األصول الخمسة   1)
 .131( اإلرشاد، للجويني   2)
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فاإن عفاا فمان باااب   -تعاالى  –علاى هاذا فاالثواب والعقااب ماان   و 
هاااذا ماااا يؤكاااده صااااحب الجااااوهرة الفضااال و ن أمضااااه فمااان بااااب العااادل، و 

يزياد و  ، (1): أ فإن يثبنا فبمحض الفضل و ن يعذب فبمحض العدل أفيقول
إيضاااحا فيااذكر أن معنااى الفضاال اإلعطاااء عاان شااار  الجااوهرة هااذه ال بااارة 

اختيار كامل ال عان إيجااب بحياث يثبناا وال اختياار لاه فاي اإلثاباة ؛ لكوناه 
علة تنشأ عنها معلوالتها مان غيار اختياار لهاا كماا يقاول الحكمااء، وال عان 
وجاااوب بحياااث تصاااير اإلصاااابة مساااتحقة يقااابح تركهاااا كماااا تقاااول المعتزلاااة، 

الشايء فاي محلاه مان غيار اعتاراض علاى ومعنى محاض العادل أي وضاع 
الفاعااال وهاااو ضاااد الظلااام الاااذي هاااو وضاااع الشااايء فاااي غيااار موضاااعه ماااع 

 .(2)االعتراض على فاعله 
سلمنا أن الثواب اساتحقاق فهاذا الفاساق كاان معاه فضااًل عان اإليماان   -ب 

من العمل الصالح ما قل منه أو كثر مما يستحق عليه الثواب و خاالء 
 الثواب كلية قول غير مقبول. المعتزلة له من استحقاق

فهذا القول يمكن دفعه باعتبار أنه مبنى على القول بإحباط السيمات 
، فإن اإلنسان إذا فعل سيمة يعاقب خالف ذلك ولكن القول الحقللحسنات، 

فاإلنسان يحسن مدحه على اإلحسان،  و ذا فعل حسنة يثاب عليها، عليها
   رآن الكريم فقال تعالى: ويذم على القبيح، وهذا ما نطق به الق

               (1) وهذا ،
 هو الرأي الحق ، والذي يميل إليه الباحث وهو رأي أهل السنة والجماعة.

                                                 
 .129، 122ها    1179( تحفة المريد على جوهرة التوحيد ط 1)
 .31/ 1، وينظر: الملل والنحل 129، 122( تحفة المريد على جوهرة التوحيد   2)
. 111: 299/  1، وأبكار األفكار 219ينظر : المحصل   ، 3، 0( سورة الزلزلة اآليتان: 1)

 129: 122مناهج اليقين   
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وع ، فهذا الكالم أما قولهم إثابة من ال يستحق الثواب قبيح وهو ممن  -ج 
تطبيق لقاعدة التحسين والتقبيح العقليين التي جعلوها ميزانا ألفعال   

  -تعالى  -وهي قاعدة مرفوضة؛ ألن    -تعالى  -
ال يقبح منه شيء باعتبار أن األمر أمره والملك ملكه فله أن يفعل ما 

  يشاء، فال راد ألمره وال معقب على فعله، قال تعالى:      

        (1). 
 : ياااااع قواعاااااد الشااااارع تااااادل علاااااى أن الحسااااان أ جميقاااااول البااااااقالني: 

مااا قبحااه الشاارع وحرمااه ، ومنااع  مااا حساانه الشاارع وجااوزه وسااوغه، والقباايح:
، ال من حيث الصاورة، فاتفهم ذلاك يخلصاك مان جمياع ماا ياورده جهاال منه

ول العوام. فإذا ثبت هذا وتقرر: جاء مناه القدرية من شبههم التي تضل عق
أن الباري سبحانه وتعالى ليق فوقه آمر أمره، وال ناه نهاه ؛ حتاى تتصاف 
أفعالاااه تاااارة بالحسااان لموافقاااة األمااار ، وال باااالقبح لمخالفاااة األمااار ، بااال هاااو 
المالاااك علااااى الحقيقااااة ، يتصااارف فااااي ملكااااه كياااف يشاااااء ، ال يسااااأل عمااااا 

 .(2)يفعلأ
التاااي رد بهاااا أهااال السااانة علاااى األدلاااة الساااابقة التاااي  هاااذه أهااام الاااردود

هاااي ردود و  سااااقتها المعتزلاااة تأييااادا لااارأيهم و تأكيااادا علاااى صاااحة ماااذهبهم ،
 ناه إنماا يفعال ماا يفعال و  التأكياد علياه ،و  قامت علاى بياان فضال   تعاالى

أن و  الوجااوب ال ساايماو  التفضاال ال ماان باااب االسااتحقاقو  ماان باااب اإلنعااام
 له .الملك و  األمر

                                                 
 . 21( سورة األنبياء اآلية 1)
( اإلنصاف فيما يجب اعتقاده وال يجوز الجهل به، للباقالني، تحقيق عماد الدين أحمد حيدر، ط 2)

 .01ها    1170عالم الكتب، 
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  الااادليل الخاااامق : وهاااو دعاااوى اإلجمااااع ، إنهااام ياااّدعون إجمااااع األماااة و
علااى فسااق مرتكااب الكبياارة واختالفهااا فيمااا عااداه بعااد هااذا اإلجماااع فقااال 
 بعضااهم: إنااه كااافر، وقااال الاابعض: إنااه مااؤمن، وقااال آخاار: إنااه منااافق،

  (.1)لم يختلفوا في أنه فاسق، فأخذنا نحن باإلجماع وتركنا لهم الخالف 
فااي ساابيل حاار  المعتزلااة علااى صااحة مااّدعاها نراهااا تسااوق دلاايال ف

قد و  آخر يؤيد وجهتها وهو دعوى إجماع األمة على فسق مرتكب الكبيرة ،
 أجيب عن هذا الدليل بوجهين:

أواًل:أن المعتزلاة لاام تأخاذ بااالمتفق علياه وهااو فاساق فقااط بال ، أخااذت 
ق، فلااو كااان مااذهبهم بااالمختلف فيااه بقولهااا ال هااو مااؤمن وال كااافر وال مناااف

فاسق فقط لكانوا قد أخذوا بالمتفق عليه؛ ألن الجمياع متفقاون علاى تساميته 
فاساااقا ، و ن اختلفاااوا أيضاااا فاااي معنااااه فالساااني يقاااول أي عاااا  والخاااارجي 

 .(2)يقول أي كافر ، والحسن البصري يقول أي منافق
ثانيااا : إن هااذا الاادليل باطاال وذلااك لمااا يتاارب عليااه ماان إحاادا  قااول 

الف اإلجمااااااع ماااان السااااالف علاااااى عاااادم الواساااااطة بااااين المطلاااااق الكفااااار يخاااا
 (.1)واإليمان

 : ب / األدلة النقلية
بجانب ماا سابق ذكاره مان أدلاة عقلياة نجاد المعتزلاة و معاناا منهاا فاي 
تأييااد مااذهبها والتأكيااد علااى صااحة مااا تااؤمن بااه حيااال هااذه المسااألة نجاادهم 

الوعيااااد وأخااااذوها علااااى ساااااقوا جملااااة ماااان اآليااااات القرآنيااااة التااااي وردت فااااي 

                                                 
شر  العقائد النسفية تحقيق د/أحمد السقا طبعة مكتبة ، 131ينظر: شر  األصول الخمسة،    -( 1)

 .02الكليات األزهرية.   
 .117م، المطبعة الفاروقية.   1919مذكرة التوحيد، للشيخ صالح شرف ط  -( 2)
 .02شر  العقائد النسفية    -( 1)
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عمومهاا، ويعباار القاضااي عباد الجبااار عاان ذلااك فيقاول: ) والااذي ياادل علااى 
أن الفاسق يخلد في النار ويعاذب فيهاا أبادا ماا ذكرنااه مان عموماات الوعياد 
فإنها كما تدل على أن الفاسق يفعل به ما يساتحقه مان العقوباة، تادل علاى 

مارت إال وفيهاا ذكار الخلاود أنه يخلاد، إذ ماا مان آياة مان هاذه اآلياات التاي 
ماان بااين هااذه اآليااات التااي عماادوا إليهااا و  .(1)والتأبيااد أو مااا يجاارى مجراهمااا( 

 في تقرير مذهبهم:
 : قوله تعالى  - أ                 

        ...
(2)، 

 تعاااالى أخبااار أن العصااااة يعاااذبون ووجاااه االساااتدالل بهاااذه اآلياااة: أن ّللاّ 
بالنار ويخلدون فيها، والعاصي اسم يتناول الفاسق والكافر جميعا فيجب حملاه 

لااو أراد أحاادهما دون اآلخاار لبينااه، فلمااا لاام يبينااه دل   -تعااالى–عليهمااا ؛ ألنااه 
 . (1) على ما ذكرناه

  

                                                 
 .127( شر  األصول الخمسة   1)
 .11( سورة النساء اآلية: 2)
 .111    ( شر  األصول الخمسة ،1)
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 ويمكن الرد على هذا بأن هاذا اساتدالل فاي غيار موضاعه ، ويعطيناا
.  جوابا واضحا وتفسيرا صحيحا لهاذه (2)واإلمام النسفي: (1)اإلمام األلوسي

اآليااة وبيااان الغاارض الااذي ساايقت لااه فيقااول: أ واسااتدل باآليااة ماان زعاام أن 
المؤمن العاصي مخلد فاي الناار، والجاواب أنهاا ال تصادق علياه؛ إماا ألنهاا 

مااا ألن فااي الكااافر علااى مااا ساامعت عاان الكلبااي واباان جبياار واباان جااريج؛ و 
المراد من حدود   تعالى جميع حدوده لصحة االستثناء والمؤمن العاصي 

 .(1)واقف عند حد التوحيدأ 
وعلااى هااذا فااال تعلااق للمعتزلااة باآليااة فإنهااا فااي حااق الكفااار إذ الكااافر 
هااو الااذي تعاادى الحاادود كلهااا ، وأمااا المااؤمن العاصااي فهااو مطيااع باإليمااان 

 غير متعد  حد التوحيد .  
، كفر والشرك كثير في القرآن مشهورن استعمال العصيان في الثم إ

                                                 
م(.أبو الثناء  شهاب الدين محمود بن عبد   1321-1372ها، 1207-1210( األلُّوسي،)1)

الحسيني فقيه ومفسر ومحد  ، ولد في بغداد، وتلقى العلوم على شيول عصره، وكان شديد 
الحر  على التعلم حتى صار إمام عصره. اشتغل بالتأليف والتدريق في سن مبكرة، فذاع صيته 

ها. له عدة كتب ، أبرزها تفسيره 1291تالميذه، تولى منصب اإلفتاء وبقي فيه حتى سنة  وكثر
سنة، وُيعدُّ 12الكبير رو  المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني الذي استغرق تأليفه 

هذا التفسير موسوعة كبيرة ، وقد ذكر فيه بعض إشارات الصوفية في التفسير. توفي في ذي 
 .0/109دة في بغداد وُدفن فيها : األعالم القع

م(. عبد   بن أحمد بن محمود حافظ الدين أبو 1117ها، 017(النسفي هو:  أبو البركات  )ت2)
البركات، فقيه حنفي مفسر نسب إلى منطقة نسف في بالد السند، لم تذكر كتب التراجم تاريخ 

العاملين، له مؤلفات كثيرة في الفقه واألصول  والدته.كان النسفي أحد الزهاد المتأخرين والعلماء
والتفسير أبرزها تفسيره مدارك التنزيل وحقائق التأويل، وهو تفسير متوسط الحجم اختصره من 
تفسير الكشاف وتفسير البيضاوي. توفي النسفي في بلدة إيذج قرب أصبهان. األعالم للزركلي 

1/90 . 
م والسبع المثاني: األلوسي تحقيق: علي عبد الباري ، نشر: ( رو  المعاني في تفسير القرآن العظي1)

ينظر: تفسير النسفي مدارك التنزيل وحقائق و  .111/ 2ها. 1112، 1دار الكتب العلمية ، ط
التأويل: أبو البركات النسفي ،حققه وخرج أحاديثه : يوسف علي بديوي ، راجعه وقدم له: محيي 

 .1/117م ،  1993 -ها  1119، 1طيب، بيروت، ط: الدين ديب مستو ، نشر: دار الكلم ال
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   وذلك في مثل قوله تعالى:                

         (1) :وقوله تعالى ،.     

              (2). 

    قوله تعالى: - ب               (1). 
آليات التي عمد إليها المعتزلة لتأييد مذهبهم في خلاود أهال من بين ا

 الكبائر في النار.
ووجااااه االسااااتدالل بهااااذه اآليااااة: هااااو أن المجاااارم اساااام يتناااااول الكااااافر 

ب أن يكونا مرادين باآلية، معنيين بالناار؛ ألناه تعاالى والفاسق جميعا، فيج
لااااو أراد أحاااادهما دون اآلخاااار لبينااااه، فلمااااا لاااام يبينااااه دل علااااى أنااااه أرادهمااااا 

 . (1)جميعا
وقد أجيب عن هذا الدليل: بأنه حمال علاى غيار موضاعه ، وهاذا ماا  

لمااا ذكاار الوعااد، أردفااه بالوعيااد  -تعااالى –يقاارره اإلمااام الاارازي فيااذكر  أنااه 
 لى الترتيب المستمر في القرآن، وفيه مسائل: ع

 المسألة األولى: احتج القاضي على القطع بوعيد الفسق بقوله :
                             

      (2)  . 

                                                 
 .21( سورة نو  اآلية 1)
 .19( سورة المزمل اآلية 2)
 .01( سورة الزخرف اآلية: 1)
 ( شر  األصول الخمسة، بتحقيق ابي هاشم، احمد بن حسين نشر: دار احياء الترا  العربي 1)

  119. 
 .01( سورة الزخرف اآلية 2)



979 

 

 
 م9112لعام  –كفر الشيخببنات للمية والعربية جملة كلية الدراسات اإلسال

  

ولفظ المجرم يتناول الكافر والفاسق، فوجب كون الكل في عذاب 
جهنم، وقوله خالدون يدل على الخلود، وقوله أيضا ال يفتر عنهم يدل 
على الخلود والدوام أيضا والجواب: أن ما قبل هذه اآلية وما بعدها، يدل 

اآْلَيِة  َأمَّا َما َقْبَل َهِذهِ ، على أن المراد من لفظ المجرمين هاهنا الكفار
  :َفأِلَنَُّه قال                      

           (1. )  وأما ما بعد هذه اآلية فهو

 قوله :                      (2) . 
والمراد بالحق هاهنا إما اإلساالم و ماا القارآن، والرجال المسالم ال يكاره 
اإلسااالم وال القاارآن، فثباات أن مااا قباال هااذه اآليااة ومااا بعاادها، ياادل علااى أن 

  (.1) المراد من المجرمين الكفار، و  أعلم.
مسلمين، فإنهم  فهذا يدل على أن كل من آمن بآيات   وكانوا

 يدخلون تحت قوله :                    (1 )  
والفاسق من أهل الصالة آمن با  تعالى وبآياته وأسلم، فوجب أن 
يكون داخال تحت ذلك الوعد، ووجب أن يكون خارجا عن هذا الوعيد هذا 

على فرض التسليم بعموم لفظ المجرمين  –خرى من ناحية، ومن ناحية أ
وشموله إال أنه يجب أن يبقى الفاسق في مشيمة   تعالى إن شاء عذابه 
ويكون هذا من باب العدل، و ن شاء عفا عنه ويكون هذا من باب 
الفضل، وفي كال األمرين ال يسمل عن فعله ال سيما وأن نصو  القرآن 

                                                 
 .99، 93، اآليتان ( سورة الزُّْخُرِف 1)
 .03( سورة الزخرف اآلية 2)
 بيروت الطبعة:  –( مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير: للرازي ، نشر: دار إحياء الترا  العربي 1)

 .911/ 20ها،  1127 -الثالثة 
 .93( سورة الزُّْخُرِف، اآلية 1)
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  تشهد بذلك قال تعالى:              

     (1). 
فلاايق فااي اآليااة داللااة علااى خلااود مرتكااب الكبياارة إذ المااراد بااالمجرم 

. فيقاول: ِإنَّ اْلُمْجااِرِميَن وهاام الااذين (2)الكاافر، وهااذا مااا يؤكاده اإلمااام الطبااري 
ِفااي َعااَذاِب َجَهاانََّم ﴿، فاااجترموا بااه فااي اآلخاارة اجترمااوا فااي الاادنيا الكفاار بااا 

 .(1)َخاِلُدوَن﴾  يقول: هم فيه ماكثون 
  :قوله تعالى  -ج                  

        (1). 
لفاجر و ن كاان مان أهال الصاالة فهاو ووجه االستدالل بهذه اآلية : أن ا

ماان أهاال الوعيااد وماان أهاال النااار، وأنااه إذا لاام يتااب ومااات علااى ذلااك فهااو فااي 
 الجحااايم ال يغياااب عنهاااا وذلاااك يااادل علاااى الخلاااود؛ ألنهااام إذا لااام يغيباااوا عنهاااا، 
وال لحقهم موت وفناء فليق إال العاذاب الادائم ألن عادم الغيباة عان الناار خلاود 

 .(2)فيها 

                                                 
 .119، 13( سورة النساء اآلية: 1)
م( ، أبو جعفر دمحم بن جرير بن يزيد بن غالب. 921 - 319ها، 117-221( الطبري، أبو جعفر )2)

إمام المفسرين. ولد بطبرستان، وبدأ في طلب العلم في السادسة عشرة من عمره، ثم رحل إلى 
بغداد واستقر فيها، بعد أن زار عدة بلدان. ترك عدة مؤلفات نافعة أبرزها تفسيره الكبير جامع 

مشهور بين الجمهور بتفسير الطبري. وهو أول تفسير كامل وصل البيان عن تأويل آي القرآن ال
إلينا، أفاد منه كل من جاء بعده، ولهذا عّد العلماء الطبري أبا التفسير، كما عدوه أبا التاريخ ؛ ألن 
له كتاًبا كبيًرا في التاريخ. سماه تاريخ األمم والملوك، وله أيًضا: تهذيب اآلثار وغير ذلك. توفي 

 .290/ 1، ينظر: كشف الظنون ، حاجي خليفة في بغداد 
 1127، 1(جامع البيان في تأويل القرآن:للطبري، تحقيق: أحمد شاكر، نشر: مؤسسة الرسالة ، ط: 1)

 .911/ 21م ،  2777ها 
 .19، 12، 11( سورة االنفطار اآليات: 1)
 .217/ 2 ، وينظر شر  المقاصد،932( ينظر: متشابه القرآن، للقاضي عبد الجبار   2)
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 عاااان هااااذه اآليااااة: بأنهااااا ماااان نفااااق قبياااال اآليااااة السااااابقة، وقااااد أجيااااب 
فاااال نطيااال الكاااالم فيهاااا، ولكااان يجااااب عااان هاااذا الااادليل باااأن الماااراد بالفجاااار 

 .(1)هاهنا الكفار لداللة اآلية عليه
فلااو كااان داللااة اآليااة أن كاال الفجااار ياادخلون النااار وأنهاام ال يغيبااون 

يخرجاون منهاا، و ذا كاان عنها و ذا ثبت أنهم ال يغيباون عنهاا ثبات أنهام ال 
كااذلك لاام يكاان للشاافاعة أثاار ال فااي العفااو عاان العقاااب وال فااي اإلخااراج ماان 

      . ،وهو خالف ما جاءت به النصو  الدينية .(2)النار بعد اإلدخال فيها 

 وقوله تعالى:  -د                        

                       (1). 
بااّين أن ماان قتاال  -تعااالى  -ووجااه االسااتدالل بهااذه اآليااة: هااو أنااه 

 .(1)مؤمنا عمدا جازاه وعاقبه وغضب عليه ولعنه، وفي ذلك ما قلناه 
يقااول الزمخشااري عنااد تفسااير هااذه اآليااة: أ فااإن قلاات: هاال فيهااا دلياال 

خلود مان لام يتاب مان أهال الكباائر؟ قلات: ماا أباين الادليل وهاو تنااول  على
قوله: )َوَمْن َيْقُتْل( أي قاتل كان، من مسالم أو كاافر، تائاب أو غيار تائاب، 
إال أن التائب أخرجه الادليل. فمان ادعاى إخاراج المسالم غيار التائاب فلياأت 

 (.2) بدليل مثله
ن لفظاة مان إذا وقعات فاي فمبنى استدالل المعتزلة بهاذه اآلياة، هاو أ
قااد جعاال الخلااود  -تعااالى  –المجااازاة كاناات شااائعة فااي كاال عاقاال، وأن   

                                                 
 .37/  11 - 132/ 1( ينظر: تفسير الرازي، 1)
 .190/ 1( المصدر نفسه 2)
 .91( سورة النساء اآلية: 1)
 .112( شر  األصول الخمسة   1)
 .222/ 1( تفسير الكشاف، 2)
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فااي النااار جاازاء لهااذا الفعاال المخصااو ، ولاام يعتباار بحااال الفاااعلين فيجااب 
  (.1)متى وقع من أي فاعل كان أن يكون هذا الجزاء الزما له 

قسمته ولذا  فا  تعالى أوجب النار لمن تعدى فيما يتولى جل وعز
قال خالدين فيها أبدا، فدل ذلك على التأبيد، ولذا صح عندهم أن من حق 
العقاب أن يستحق دائما، وأنه ال دليل يقتضي العفو، بل قد ثبت أنه 
تعالى ال يتفضل بالعفو ومن ثم وجب الوعيد على الدوام، إذ أن الخلود هو 

  :تعالى الدوام بالنقل عن أهل اللغة، ويتأكد الدوام بقوله       

    (2) من الكالم ما . وباستثناء أي وقت شمنا منه، واالستثناء ُيخرج

لواله لوجب دخوله فيه ؛ ألنه كذلك في أسماء العدد اتفاقًا فيكون مطلقًا 
 .(1)و ال لزم االشتراك أو المجاز وكالهما باطل  كذلك،

لسااانة بهاااذه األدلاااة التاااي حااااول الااارد علاااى هاااذا الااادليل: لااام يسااالم أهااال ا
أي  –المعتزلاااااة مااااان خاللهاااااا تأيياااااد ماااااّدعاهم و نماااااا ردوا علااااايهم ببياااااان أنهااااام 

قاااد حملوهاااا علاااى غيااار ماااا وضاااعت لاااه أو أنهااام أخاااذوا بظاااواهر  –المعتزلاااة 

                                                 
وما بعدها، تنزيه القرآن عن المطاعن، القاضي  عبد الجبار: دار  21( ينظر: متشابه القرآن،   1)

 .1/191، شر  المواقف 171م،    2772 -ها 1129بيروت، نشر:  –حديثة النهضة ال
 .92( سورة األحزاب اآلية: 2)
( المغني في أبواب العدل والتوحيد للقاضي عبد الجبار، القاضي، عبد الجبار ، تحقيق: محمود 1)

المطاعن،  . تنازيه القرآن عن177/  19قاسم، ابرا يم بيومي مدكور وآخرون ،: الدار المصرية، 
، وينظر: 171، 32، 20م،    2779القاضي، عبد الجبار نشر المكتبة األزهرية للترا ، 
 -تحقيق / دمحم رضا األنصاري القمي  -مناهج اليقين في أصول الدين البن المطهر الحلى 

، معارج الفهم في شر  النظم البن المطهر 129ها.  1119/  1ط -طهران  -مطبعة ياران 
 -عن مكتبة آية   الحكيم العامة بالنجف  -سخة مصورة بمعهد المخطوطات العربية ن -الحلى 

 -البن المطهر الحلى  -، تسليك النفق إلى حظيرة القدس 101( فلسفة.لوحة 271تحت رقم  )
تحت رقم   -نسخة مصورة بمعهد المخطوطات العربية عن مكتبة آية   الحكيم العامة بالنجف 

 .33لوحة و  ،32لوحة ( فلسفة. 199)
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النصو ، أو أنهم اعتمدوا فيها على صيغ العموم مع أن المراد بها الكاافر، 
لااى انقطاااع عااذاب الفاسااق والتفرقااة بينااه يرشااح لهااذا األدلااة القط يااة الدالااة ع

وبااين الكااافر، وماان ثاام نااراهم ال يساالمون لهاام بمااا تمسااكوا بااه، وماان ثاام أجااابوا 
 عن هذا الدليل بعدة وجوه وذلك على النحو التالي: 

: عدم التسليم بأن لفظ الخلود موضاوع للادوام و ن أرياد باه ذلاك األول
 في بعض المواضع.

م يعف عنه بقى في النار مخلدًا بناًء على فالقول بخلود الفاسق إن ل
قولهم بدوام العقاب غير مسلم به؛ إذا ليق من ضرورة العقاب أن يكون 
دائما، بل من الممكن أن يكون متقطعا وتتحقق حقيقته مع هذا التقطع، 
وعلى هذا فال مانع عقاًل أن يدخل الفاسق النار فترة جزءا على كبيرته ثم 

عاما من   تعالى على عبيده ال سيما وأن كل من يخرج منها تفضال و ن
يخاطب بالتكليف مندرج تحت اسم المؤمن، وقد خاطب   العصاة 

 وأمرهم بالتوبة .
 فقال تعالى:                    

                    

   ...    (1)، 
فخاطبهم باإليمان وأمرهم بالتوبة، وأجمع المسلمون على أن  

ال بادات ال تصح إال من المؤمنين ، ثم أجمعوا على أن الفاسق يصح 
عليهم  صومه، وصالته، وحجة، ثم أثبتوا للفسقة، ما يثبت للمؤمنين فأثبتوا

 . (2)من المغانم والمغارم
                                                 

 .3( سورة التحريم جزء من اآلية 1)
( العقيدة النظامية في األركان اإلسالمية ، للجويني ، تحقيق د. أحمد السقا، مكتبة الكليات األزهرية 2)
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: أن هذه اآلية دالة على الخلود في الوعيد، وهي معارضة الثاني
: قوله تعالىوذلك مثل الخلود في الوعد. باآليات الدالة كذلك على

                         

             (1). 
: المنااع ماان إفااادة لفااظ ) ماان( العمااوم فااي تلااك اآليااات للقطااع الثالااث

بخاروج التائااب وأصاحاب الصااغائر وصااحب الكبياارة الغيار المنصوصااة إذا 
أتااى بعاادها بطاعااات يربااى ثوابهااا علااى عقوباتااه فلاايكن مرتكااب الكبياارة ماان 

 .(2)ما سبق من اآليات واألدلة المؤمنين أيضا خارجا ب
: باإلضااافة إلااى هااذا فااإن لفظااة )ماان( التااي يحااتج بهااا المعتزلااة الرابااع

هنا جاعلين إياهاا تفياد العماوم يقاال لهام هاي تصالح لْلُعُماوم وللخصاو  ، 
وهااو معاارض لهمااا ألن القاتاال يقااول جاااءني ماان دعوتااه وكلماات ماان عرفتااه 

هاااو بعاااض مااان دعااااه فكياااف وهاااو يرياااد الواحاااد مااانهم الاااذي عرفاااه ودعااااه و 
يحصاارها المعتزلااة فااي الداللااة علااى العمااوم، وممااا يساااعد علااى تأكيااد هااذا 

اِعر:     المعنى قول الشَّ
 (.1) ومن ال يذد عن َحْوضه بسالحه*** يهدم َومن ال يظلم النَّاس يظلم

ولااام يااارد أن كااال مااان ال يظلااام النااااس يظلااام ؛ ألن   عاااز وجااال ال  
يظلااام وال كااال مااان كاااان غيااار ذائاااد عااان حوضاااه  يظلااام النااااس وال يجاااوز أن

بسااالحه هاادم و ذا كااان ذلااك كااذلك فقااد بطاال التعلااق بظاااهر هااذه اآلي مااع 
 (.1) جواز احتمالها 

  

                                                                                                           
 .33: 39م.  1903ها  1193 -1،ط 

 .12( سورة األعراف اآلية: 1)
 .120، مناهج اليقين  217/ 2( ينظر: شر  المقاصد في علم الكالم، للتفتازاني 2)
 .9( ديوان زهير بن أبي سلمى   1)
 .   173( تمهيد األوائل في تلخيد الدالئل: الباقالني ،  1)
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وهو كافر (. 1): أن الخلود في اآلية خا  للمستحل القتل الخامق
باإلجماع، والكافر ال خالف في خلوده في النار، ويدعم هذا أن قول 

 وج من اإليمان يخالف قوله تعالى: المعتزلة بالخر 
                               

                           

                            

                          

               
(2.) 

ان أن المعتزلااة غالاات فااي تفسااير هااذه اآليااات ماان خااالل مااا ساابق باا
 وحملتهااا علااى غيااار مااا وضااعت لاااه رغبااة منهااا فاااي بيااان صااحة ماااذهبهم، 
وال يخفاااى فسااااد هاااذه التاااأويالت فضاااال عااان تشاااددها، والصاااواب أن يقاااال: 
إنااهَ ِإذا َكاااَن اْلَفاِسااق الملااي ُمؤمنااا علااى َمااا َبيناااُه َوَكاااَن َمَعااه َحَسااَنات أكبرهااا 

يَمان وَ  َكاَنت َلُه أَعمال اَل تضيع َعَلْيِه َوجب َأنه ِممَّن لم يارد باالخلود ِفاي اإْلِ
                                                 

( مما يؤيد أن القاتل هنا يحمل على الكافر ما ورد في سبب نزول اآلية فقد جاء في ذلك: إن مقيق 1)
 -  -نجار وكان مسلمًا فأتى رسول   بن ضبابة وجد أخاه هشام بن ضبابة قتياًل في بني ال

فذكر له ذلك فأرسل رسول   عليه الصالة والسالم معه رسواًل من بني فهد فقال له: ائت بني 
يأمركم إن علمتم قاتل هشام بن ضبابة أن  -  -النجار فأقرئهم السالم وقل لهم: إن رسول   
قتياًل أن تدفعوا إليه ديته فأبلغهم الفهدي ذلك عن تدفعوه إلى أخيه فيقتد منه و ن لم تعلموا له 

فقالوا: سمعًا وطاعة هلل ولرسوله و  ما نعلم له قاتاًل ولكن نؤدي إليه ديته فأعطوه  -  -النبي 
مائة من اإلبل ثم انصرفا راجعين نحو المدينة وبينهما وبين المدينة قريب فأتى الشيطان مقيسًا 

صنعت تقبل دية أخيك فيكون عليك سبة اقتل الذي معك فيكون  فوسوس إليه فقال: أي شيء
نفق مكان نفق وفضل الدية ففعل مقيق ذلك فرمى الفهدي بصخرة فشدل رأسه ثم ركب بعيرًا 

 منها وساق بقيتها راجعًا إلى مكة كافرًا وجعل يقول في شعره:  
 َر َأرباَب فاِرعِ َقَتلُت ِبِه ِفهرًا َوَحَملُت ِعقَلُه ***  ُسراَة َبني الَنجا

 َوَأدَركُت َثأري َوِاضَطَجعُت ُموَسدًا *** َوُكنُت ِإلى اأَلوثاِن َأوَل راِجعِ 
 (.112، 111)ينظر: أسباب النزول للواحدي    
 . 109، 103( سورة البقرة اآليتان 2)
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 (.1)َجَهنَّم َوَأن يرتب َذِلك ترتيبا اَل يجوز َمَعه نقض بعض اآْلَيات َبْعًضا 
 تعقيب:

بعااد هااذا العاارض يمكاان القااول: بااأن المعتزلااة حكمااوا بخلااود مرتكااب 
تيجااة لتشااددهم فااي الناحيااة أنااه جاااء ن –علااى مااا أري  –الكبياارة فااي النااار 

األخالقية التي هدفت إليها المعتزلة ومن ثم جااء هاذا القاول زجارا للعاصاي 
وساادا ألبااواب المعصااية ، إال أن هااذا حكاام ال يخفااى قسااوته وخروجااه عمااا 
جاء في الشريعة الغراء وفي الوقت ذاته ال يخفى تهافته بل تناقضه مع ما 

 يتمسكون به.
سابق  –نه حكم جاء معارضا بأدلة متنوعاة أما عن تهافته فذلك ؛ أل

و ذا كانااات هنااااك بعاااض النصاااو  التاااي يفهااام مااان ظاهرهاااا (. 2) -ذكرهاااا 
السابق  -  -خروج العاصي عن دائرة اإليمان، وذلك مثل حديث النبي 

 .  (1)ذكره ال يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن... الحديث 
؛ألن العاصااااي  فااااالمراد فااااي مثاااال هااااذه النصااااو  اإليمااااان الكاماااال 

يصير أنقد حاال في اإليمان ممان ال يعصاي لكان ال يخارج عان اإليماان 
 .(1)يؤكد هذا تأييد أئمة الحديث لهذا المعنى 

و يمكن أن يقال: إن غاية ما تفيده مثال هاذه النصاو  التاي يحمال 
ظاهرها على خروجه عن اإليمان هو أن من ارتكاب كبيارة لكسال أو حمياة 

                                                 
 . 170(تمهيد األوائل في تلخيد الدالئل،   1)
 من البحث .   19:  10(ينظر :   2)
 .       19حديث سبق تخريجه    ( ال1)
بيروت،  –( ينظر: المنهاج شر  صحيح مسلم بن الحجاج: النووي نشر: دار إحياء الترا  العربي 1)

يَماِن ِباْلَمَعاِصي )َوَنْفِيِه َعِن اْلُمَتَلبِِّق ِباْلَمْعِصَيِة َعَلى 1192، 2ط:  ها، باب )َباُب َبَياِن ُنْقَصاِن اإْلِ
، شر   11/ 17، ينظر:فتح الباري 12/97، فتح الباري:ابن حجر  12/ 2َكَماِلِه(  ِإَراَدِة َنْفيِ 

م، ط: 2771 -ها 1121 -صحيح البخاري  البن بطال : مكتبة الرشد ، السعودية / الرياض 
 .10/ 9، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبرا يم، 2
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وة أو رجاااء عفااو علاى ماان كااان التصااديق معااه باقيااا ، أو أبقاة أو غلبااة شااه
 ن اقترف إثماا مان اآلثاام فقاد وارى خلفهاا قاوة اإليماان التاي كاان مان و  وهو

المفااروض أن تعصاامه لااو كاناات حجااة حاضاارة ، والمسااألة هنااا ال تعاادو أن 
علاى األخارى،  –وهي هناا قاوة الشاهوة  –تكون مسألة تغلب إحدى القوتين 

ثم، بدليل أن العاصي إذا استيقظ ضاميره وصاحا عقلاه في وقت ارتكاب اإل
 . (1)تاب وأناب 

، - -عنى أيضًا حديث عن عمر بان الخطاابومما يؤكد هذا الم 
كان اسمه عبد  وكان يلقب حمارًا  -  -أن رجال كان على عهد النبي 

قد جلده فاي الشاراب  -  -وكان النبي  -  -وكان يضحك رسول   
ًا فأمر باه فجلاد فقاال رجال مان القاوم: اللهام العناه، ماا أكثار ماا فأتى به يوم

 : )ال تلعناااااااااوه، فاااااااااو   ماااااااااا علمااااااااات  -  -ياااااااااؤتى باااااااااه! فقاااااااااال النباااااااااي 
  (.2)إال أنه يحب   ورسوله( 

فالحديث صريح هنا ببقاء محبة   ورسوله، وهي مان أعظام أصاول 
مه  : وفيه الرد اإليمان القلبي مع تكرار شربه للخمر، يقول ابن حجر رح

علااى ماان زعاام أن مرتكاااب الكبياارة كااافر لثبااوت النهاااي عاان لعنااه ، واألمااار 
محبااة   ورسااوله  بالادعاء لااه وفياه أن ال تنااافي بااين ارتكااب النهااي وثباوت

أخبار باأن الماذكور يحاب   ورساوله ماع  -  -في قلاب المرتكاب؛ ألناه 

                                                 
عتماد في االعتقاد ، لإلمام أبي الجماعة المسمى باالو  ( ينظر:شر  العمدة في عقيدة أهل السنة1)

، عمدة العقائد المسمى بعمدة عقيدة 179البركات البغدادي ، بتحقيق أ.د عبد   إسماعيل،   
أهل السنة ألبي البركات البغدادي ، دراسة وتحقيق د. عبد   إسماعيل ، نشر المكتبة األزهرية 

اإلسالمية أصولها وتأويالتها،    ينظر : العقيدةو  ، 121م ،    2711ها1111للترا  ، 
199 . 

( الحديث أخرجه: البخاري في صحيحه ، َباُب َما ُيْكَرُه ِمْن َلْعِن َشاِرِب الَخْمِر، َوِ نَُّه َلْيَق ِبَخاِرج  ِمَن 2)
 .9037حديث رقم  123/ 3الِملَِّة 
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 (1) وجود ما صدر منه.
 ية المتسااااااامحة إلااااااى شااااااارب الخماااااار و هااااااذه هااااااي النظاااااارة اإلسااااااالم

أم الخبائث فهو يأمر بإقامة الحد عليه ، ولكنه ال يرضى بلعنه وطرده من 
رحمااة   وال إخراجااه ماان بااين المااؤمنين، باال يثباات األخااوة بينااه وبياانهم مااع 
معصاايته ، وينهاااهم أن يفتحااوا بابااا للشاايطان إلااى قلبااه إذا هجااروه او أذلااوه 

عوا له بالمغفرة والرحمة ويشعروه باألخوة والمحباة عالنية، بل يأمرهم أن يد
 حرصا على هدايته .

: فااذلك واضااح ماان خااالل الحكاام بكفااره فقااد كااان ماان  أمااا عاان تناقضااه 
المنتظاار أن يضااع المعتزلااة الفاسااق فااي منزلااة بااين المناازلتين فااي اآلخاارة وذلااك 

والكفار اتساقا مع مذهبهم، فكما وضعوه في مكان وسط في الدنيا باين اإليماان 
باعتبار أنه لم يخلد له إيمان وال كفر، فكاذلك ينبغاي أن ال يخلاد لاه جازاء 
أحاادهما فااي اآلخاارة هااذا مااا يجااب أن ينتهااوا إليااه فااي رأيهاام هااذا إال أن المعتزلااة 
حكماااوا بخلاااود مرتكاااب الكبيااارة فاااي الناااار ماااع الكاااافر غيااار أن عقاباااه أخاااف إال 

 يقااول القاضااي عبااد الجبااار: أنهمااا يتساااويان فااي عاادم انقطاااع العااذاب عنهمااا،
أ والاذي يادل علاى أن الفاساق يخلااد فاي الناار ويعاذب فيهااا أبادا ماا ذكرنااه ماان  

عموماااات الوعياااد، فإنهاااا كماااا تااادل علاااى أن الفاساااق يفعااال باااه ماااا يساااتحقه مااان 
 العقوباااة، تااادل علاااى أناااه يخلاااد، إذ ماااا مااان آياااة مااان هاااذه اآلياااات التاااي مااارت، 

   .(2)ما يجري مجراهماإال وفيها ذكر الخلود والتأبيد أو 
وماان هنااا يظهاار ماادى رسااول عقياادة تخليااد أهاال الكبااائر فااي النااار عنااد  

المعتزلاااة، وأّن تقريااارهم لهاااا لااايق لمجااارد شااابهتهم فاااي اإليماااان، وأّناااه إذا ذهاااب 
بعضاااه ذهاااب كّلاااه، وال إلاااى الّنظااار المجااارد فاااي اساااتحقاق أهااال الوعياااد للعقوباااة 

                                                 
 . 03/ 12فتح الباري شر  صحيح البخاري: ابن حجر ،  (1)
 .127لخمسة   ( شر  األصول ا2)
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عقوباة العصااة أمار متحاتم الزم  فحسب، بل إلى ما هو أبعد مان ذلاك وهاو أنّ 
 ال يجوز على   تركه و اّل أفضى إلى نسبة النقد لرّب العالمين.

بجانااب هااذا يمكاان القااول بااأن القااول بخلااود مرتكااب الكبياارة فااي النااار قااد 
يكااون راجعااا إلااى تشااددهم فااي حرصااهم علااى إيجاااد مجتمااع فاضاال ال موضااع 

أن األصال فاي اإلنساان أناه علاى  فيه لرزيلة ، وال مكاان فياه لجريارة ظناا مانهم
 اتصااااال دائاااام بااااا  حااااريد علااااى القاااارب منااااه وطالمااااا أن األماااار كااااذلك فهااااو 

 ناساين أو متناسااين الطبي يااة اإلنسااانية ال يقتارب المعصااية أو ياارد حياضااها 
 الفضل اإللهي .و 

وال شك في أن هذا غلو ال مبرر له خصوصا وأن كثيرا مان النصاو  
الكاافر والعاصاي أو الفاساق فاي الادنيا واآلخارة ، بال الدينية قد فرقات باين حاال 

 إن تغليب جانب العفو أولى من جانب العقاب، ال سيما وأن ذلك من الكرم.
وعلااى هااذا يتضااح لنااا أن األصاال الااذي بنااى المعتزلااة عليااه مااذهبهم فااي 
مرتكب الكبيرة هو تصورهم لمفهوم اإليمان  الذي هو مباارة عان خصاال خيار 

لعبد سمي مؤمنًا ، ومن الواضاح أن الفاساق لام يساتجمع هاذه إذا اجتمعت في ا
الخصااال وماان ثاام ال يساامى مؤمنااا ، وفااي الوقاات ذاتااه فهااو لاايق بكااافر مطلااق 

 تيانااه لكثياار ماان جوانااب الخياار ، وماان ثاام فلااو مااات و  نظاارا لنطقااه بالشااهادتين
هاو ذاتاه و   ن كاان فاي منزلاة أقال مان منزلاة الكاافر ،و  دون توبة كان في الناار

لاااذي دفاااع بهااام إلاااى التعنااات والتشااادد فاااي مساااألة الوعاااد والوعياااد فقاااد ظناااوا أن ا
اإليماااان شااايء واحاااد إذا زال بعضاااه زال جميعاااه، وأّن الرجااال الواحاااد ال يكاااون 
مستحّقًا للثواب والعقاب؛ فإما أن يكون مثابًا أو معاقبًا، وأن كال مان توعاده   

 بالعقاب فال بد من إنفاذ الوعيد فيه. 
تجاادر اإلشااارة هنااا إلاى أّن المعتزلااة يعظمااون )الوعااد والوعيااد(،  غيار ّأنااه

وهاااو أحاااد أصاااولهم الخمساااة التاااي عليهاااا مااادار معتقااادهم، وقاااولهم بتخلياااد أهااال 
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 الكبائر في النار يرجع إلى هذا األصل. 
ومعتقاادهم فااي الوعااد والوعيااد، كمااا  يقااول القاضااي عبااد الجبااار:) أن    

لّثواب، وتوعااد العصاااة بالعقاااب، وأناااّه يفعاال وعااد المطيعااين بااا  -تعااالى  –  
 ماااااااااااا وعاااااااااااد باااااااااااه وتوعاااااااااااد علياااااااااااه ال محالاااااااااااة، وال يجاااااااااااوز علياااااااااااه الُخْلاااااااااااُف 

 .  (1)والكذب( 
إال أن الناااظر للنصااو  الااواردة حيااال مسااألة الوعااد والوعيااد يجااد أنهااا  

تاادل علااى خااالف مااا تاارى المعتزلااة ، باال إنااه يمكاان القااول للمعتزلااة أن آيااات 
التساااليم بأنهاااا  –علاااى فااارض  -االساااتدالل بهاااا علااى ماااذ بكم الوعيااد التاااي تااام 

جاءت عامة متناولاة الكاافر والفاساق علاى حاد ساواء إال أن الخلاف فاي الوعياد 
 محمود وممدو  ،

،  -تعااالى  – نمااا هااو كاارم وتفضاال فيجااوز ماان   و  فهااو لاايق بخلااف
ال ويرشح لهذا أنه حد  أن عمرو بن عبيد جاء إلى أبي عمارو بان العاالء فقا

يا أبا عمروا أيخلف   وعيده، فقال أبو عمرو مان العجماة أنات ياا أباا عثماان 
 إن الوعااااد غياااار الوعيااااد، و ن العاااارب ال تعااااد عيبااااا وال خلفااااا أن تعااااد شاااارا ثاااام 
ال تفعلااه، باال تاارى ذلااك كرمااا وفضااال و نمااا الخلااف أن تعااد خياارا ثاام ال تفعلااه، 

 شاعر:  قال فأوجد لي هذا في العرب، قال أما سمعت قول ال
 . (2) وإني إذا أوعدته أو وعدته ***  لمخلف إيعادي ومنجز موعدي

أماااام هاااذا ال يفسااار موقاااف المعتزلاااة إال أناااه ناااوع مااان التشااادد كماااا أناااه و 
موقاااف فياااه مبالغاااة فاااي حمااال النصاااو  علاااى غيااار معناهاااا، بااال هاااو موقاااف 

                                                 
 .32( شر  األصول الخمسة،  : 1)
، تمهيد األوائل في 193/ 2ها،  1119( ينظر: شر  الدواني على العقائد العضدية، ط استانبول 2)

، لومع األنوار البهية في عقيدة الفرقة المرضية شمق الدين، 171تلخيد الدالئل للباقالني   
/ 1ها، 1111ي الحنبلي ط المكتب اإلسالمي بيروت أبو العون دمحم بن أحمد بن سالم السفارين

 .00، 09ها،    1179، البعث والنشور للبيهقي، تحقيق أحمد عامر حيدر ط 107
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 يتنااااقض ماااع ماااذهبهم فاااي العااادل اإللهاااي ، حتاااى و ن تعللاااوا بأناااه تعاااالى يفعااال 
وعااد بااه وتوعااد عليااه ال محالااة وقااد توعااد العصاااة بالعقاااب فااال يجااوز عليااه  مااا

 .(1)الخلف والكذب
فيجاااب عليااه بأنااه: أنااه ال يلاازم الكااذب؛ ألن آيااات الوعيااد مضاامر فيهااا 
المشيمة، فإذا قال الكريم ألعذبن زيادا فنيتاه إن شامت ، وعلاى هاذا يمكان القاول 

إنفاااذ الوعيااد ال محالااة، وخلااود  ن اسااتدالل المعتزلااة لمااا يااذهبون إليااه ماانبااأ
أصااحاب الكبااائر والااذنوب ماان المااؤمنين  قااول غياار مساالم، وهااو خطااأ فااي 
فهم النصو  وحمل لها على غير معانيها الصحيحة، فإن اآليات ال تدل 
علااى خلااود أصااحاب المعاصااي ماان المااؤمنين خلااودًا أبااديًا حتميااًا، ذلااك أن 

ذبهم بقادر ذناوبهم ثام يخارجهم     عز وجل قد يعفو عنهم ابتداًء وقد يعا
علاى الشارك الاذي بتوحيدهم و يمانهم، ألنه ال يخلاد فاي الناار إال مان ماات 

 أنه ال يغفر لصاحبه، وأما ما عدا الشرك فإن   يغفره. -عز وجل-أخبر
وبالجملة فخلف الوعيد من فعال الكارام وهاي صافة ماد ، بخاالف خلاف 

الوعيااد فهااو يعااد ماان  يتناازه عنهااا، بخااالف الوعااد فإنهااا صاافة ذم، و  تعااالى 
باب التفضل والتكرم و سقاط حاق نفساه، وهاذا هاو ماذهب السالف وطريقاة أهال 
الساانة والجماعااة، ومااا ذهااب إليااه المعتزلااة ماان منااع إخااالف الوعااد وزعمهاام أنااه 

 -عااز وجاال  -ماان الكااذب فهااو إلااى سااوء الظاان أقاارب، وهااو تحكاام علااى   
 .(2) و  يفعل ما يشاء  

                                                 
، التوحيد : للماتريدي  تحقيق : د.فتح   197/ 1، المواقف  32( شر  األصول الخمسة   1)

 .192اإلسكندرية،    –خليف، نشر: دار الجامعات المصرية 
تخريج العقيدة الطحاوية، للطحاوي شر  وتعليق: دمحم ناصر األلباني،المكتب اإلسالمي  بيروت،  (2)

 .99، 92ها    1111، 2ط: 
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مما ال مشااحة فياه أن القاول بوجاوب الوعياد فاي اآلخارة أدى بهام و  
مع ورود الاند بهاا قرآناا كاان  -بالمؤمنين فقط  (1)إلى تخصيد الشفاعة

نظاارا للعالقااة بينهمااا ، إذ أنهااا بمثابااة إحاادى جهااات العفااو عاان   -أو ساانة 
بعاااض أصاااحاب الوعياااد ) أعناااي أصاااحاب الكباااائر(، ومااان ثااام ال غراباااة أن 

. ضمن أصل الوعد والوعيد كي (2)معتزلة يعرضون لمسألة الشفاعة نجد ال
ال تكون منفذا لخصومهم عليهم فأغلقوهاا وجعلاوا كالمهام فيهاا متناساقا ماع 
مااذهبهم فااي مرتكااب الكبياارة، وهااذا مااا يوضااحه القاضااي عبااد الجبااار عناادما 
يبااين وجااه اتصااال الشاافاعة بباااب الوعيااد والوعيااد فيقااول مااا نصااه: أ فصاال 

لشاافاعة: ووجااه اتصاااله بباااب الوعيااد، هااو أن هااذا أحااد شاابه المرجمااة فااي ا
 .(1)الذين يوردون علينا طعنا في القول بدوام عقاب الفساقأ 

                                                 
 والشفاعة زوجاً  الفرد جعل وهو الوتر . ضد هو الذي الشفع من بأنها مأخوذة ( الشفاعة عرفت لغة:1)

فاعةُ  فيِع ِللملك كالم الدعاء والشَّ  ناصراً  آخر إلى االنضمام:والشفاعة لغيره،  ُلهايسأَ  حاجة في الشَّ
، أما في االصطال  فعرفت بأنها: هي السؤال في التجاوز عن الذنوب من الذي  عنه وسائالً  له

وقع الجناية في حقه، أو هي مسألة الغير أن ينفع غيره أو أن يدفع عنه مضرة، وال بد من شافع 
نظر: لسان العرب، ابن منظور، تحقيق نخبة من ومشفوع له، ومشفوع فيه ومشفوع إليه  )ي

، تاج العروس، 1/2239األساتذة العاملين بدار المعارف، ط دار المعارف بمصر، مادة شفع 
، 191، شر  األصول الخمسة   2139/ 1ها.،  1179للزبيدي، المطبعة الخيرية مصر 

لواسطية، ابن تيمية، شر  ، شر  العقيدة ا193التعريفات: علي بن دمحم بن علي الجرجاني،   
الشيخ دمحم الصالح العثيمين، خرج أحاديثه واعتنى به سعد بن فواز، ط العلمية للنشر والتوزيع بنها 

 .2/193ها، 1212، 2بمصر ط 
( هذا ومما يجب التنبيه إليه ونحن بصدد الكالم عن الشفاعة أنه ال خالف بين المسلمين في أصل 2)

َفَما َتْنَفُعُهْم  بينهم في أنها ال تنفع الكافرين، وذلك لقوله تعالى:  الشفاعة، كما أنه ال خالف
اِفِعينَ  {، و نما الخالف الواقع بين المسلمين هو لمن تثبت 13سورة المدثر اآلية { َشَفاَعُة الشَّ

الشفاعة ؟ أو بمعنى أدق ما فائدتها؟ هل هي لرفع درجة المكلف المطيع؟ أم أنها تجوز لوضع 
أو تخفيفه عن المؤمن العاصي؟ وبتعبير أوضح هل تفيد مرتكب الكبيرة الذي مات ولم  العقاب
 يتب؟ 

 .191( شر  األصول الخمسة ،    1)
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، و نمااا الناازاع حااول (1)وذلااك ؛ ألن المعتزلااة ال ينااازعون فااي الشاافاعة
، فالمعتزلاة ال تثبات الشافاعة ألحاد فاي اآلخارة إال الماؤمنين (2)المستحق لها

 .( 1)فيما سواهم(1)ن، وينكرونها التائبي
  

                                                 
َيْوَم اْلِقَياَمِة َخْمُق أشار إلى هذا اإلمام النووي وقد ذكر هذه األنواع شار   -  -( َشَفاَعاُت َنِبيَِّنا 1)

، ج، للنووي شر  صحيح مسلم بن الحجاواع أخرى، ينظر: المنهاج الطحاوية  مضيفا إليها ثالثة أن
، العقيدة الواسطية: ابن تيمية تحقيق: أبو دمحم أشرف بن عبد المقصود 11/ 17تفسير القرطبي 

، شر  العقيدة الطحاوية:  171م   1999ها / 1127 2الرياض، ط:  –نشر: أضواء السلف 
عبد   بن المحسن التركي،: مؤسسة الرسالة  -ألرنؤوط البن أبي العز الحنفي، تحقيق: شعيب ا

 .239/ 1م، 1990 -ها 1110، 17بيروت، ط:  –
 .191(شر  األصول الخمسة،   2)
( من الجدير بالذكر أن أبا هاشم الجبائي قد خالف المعتزلة في مسألة الشفاعة، حيث ذهب إلى 1)

ب كما في العفو، ولما كان هذا الكالم مفاده القول بأن الشفاعة تحسن مع إصرار المذنب على الذن
مخالفته للمعتزلة نجد القاضي عبد الجبار بعد أن يذكره نراه يعقب على هذا الرأي بقوله: ولعل 

 .191الصحيح في هذا الباب ما اختاره قاضي القضاة. ينظر: شر  األصول الخمسة،   
 .191(شر  األصول الخمسة،   1)
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عن غير المؤمنين ( 1)ثم استدلوا باآليات الواردة في نفي الشفاعة 
 ... الفائزين، كقوله تعالى:           ...

 . أي(2)

   ...الفساق غير راض  عنهم فال تصح الشفاعة فيهم. وقوله تعالى: و 

                                                 
نظرهم في نفي الشفاعة في اآلخرة نرى المعتزلة اعتمدت على جملة من  ( في سبيل تأييد وجهة1)

 -األدلة العقلية من بينها:
أن الرسول إذا شفع لصاحب الكبيرة فال يخلو، إما أن يشفع أو ال، فإن لم يشفع لم يجز ؛ ألنه يقد   - أ

الثواب قبيح، وأن بإكرامه، و ن شفع فيه لم يجز أيضا ؛ ألنا قد دللنا على أن إثابة من ال يستحق 
 المكلف ال يدخل الجنة تفضال.

لقد دلت الداللة على أن العقوبة تستحق على طريق الدوام، فكيف يخرج الفاسق من النار بشفاعة  - ب
 ؟.-  -النبي 

إن القول بجواز الشفاعة ألصحاب الكبائر مع إجماع األمة على أنه ينبغي أن نرغب إلى   في  - ت
، لكان معنى هذا أننا نرغب إلى   تعالى أن يختم لنا ونحن -  - أن يجعلنا من أهل شفاعته

مصرين على الكبائر، وهذا خلف على حد قول القاضي عبد الجبار ومن ثم نرى المعتزلة توجه 
هذا الترغيب بقولها: بأن غرض األمة بهذه الدعوة لو ثبت اتفاقهم عليها، أن يسهل ّللّا لهم السبيل 

اف أو ما يجري مجراها لما هو غرضهم بتلك الدعوة، وال يمكنهم أن يكيلوا علينا إلى التوبة باأللط
بهذا الكيل، فالمرء ما لم يكن من أهل الكبيرة ال تحسن  ، ينظر: شر  األصول الخمسة ،   

191  . 
وهذه األدلة لم تسلم من االعتراض فقد رد عليها أهل السنة بأن هذا الكالم امتداد لكالمهم في   

حسن والقبح العقليين وتنزيل أفعال   تعالى على هذه القاعدة مرفوض، حتى ولو سلمنا لهم ال
بالحسن والقبح العقليين، فإن العقل ال يحكم بقبح الشفاعة ألصحاب الكبائر وهذا ما يؤكده إمام 

 ك وتعالىتبار    فعل أحكام تشبيههم في المخالفين عقول مقدار على نزلنا  نو  الحرمين بقوله: أ
 من المجرمين عن العفو والصفح والتجاوز أن :قاطبة العقالء تقرر عند فقد المخلوقين، بأفعال
 :أهوائهم آرائهم واختالف نفنن على الخلق أطبقت طبقات األمور، وقد األخالق، ومعالي مكارم
 منه بحيق لم الملك عند الخدم قدر بعض عظم إذا ثم القدرة عند التجاوز والعفو تحسين على

 في مدونة الشفاعة الواردة في فاألخبار ذلك في الجواز تقرر فإذا .المذنبين من جمع في تشفيعه
االستفاضة.، فضال عن هذا فالمعتزلة بموقفهم هذا من الشفاعة  يتناقضون  مبلغ بالغة الصحا 

، ينظر: هي أمور يجب اعتقادها واإلقرار بهاو  مع أنفسهم إذ هي عندهم من جملة امور اآلخرة
 .199، شر  األصول الخمسة   31العقيدة النظامية   

 .23سورة األنبياء:  (2)
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              ...
... إلى غير ذلك من اآليات (1) 

 الواردة بهذا المعنى.  والتي فهمها المعتزلة على غير معناها الصحيح.
هذا ومما ينبغاي التنبياه إلياه أن مناقشاة المعتزلاة فاي مساألة الشافاعة 

ال ا عنادهم ينبغي أن يوجه إلى نظرتهم الضايقة لمعناى الشافاعة ، ذلاك أنها
يمكن أن تكون بمعنى آخر غير رفاع درجاات الطاائعين، وهاذا التضاييق ال 
معنى له أ ومعلوم أنه ال حجر على فضال  ، ثام نقاول لهام: أي الفاريقين 
أولى بأن نقدم شفاعته على شفاعة اآلخار فضاال عان نفيهاا البتاة. العصااة 

و األحاااق بهاااا دون الماااذنبون أم الطاااائعون؟.إن قاااالوا: إن الفرياااق الثااااني هااا
الفريااق األول، نقااول: وماان الااذي قاارر هااذا ؟ ولصااالح ماان هااذا التخصاايد 
،ألاايق الطااائعون والعاصااون مباااد  ، والقااائلون بعمااوم الشاافاعة لهاام علااى 
ذلاك كثياار ماان النصاو  التااي تؤيااد ماا يااذهبون إليااه؟  ثام ماان جانااب آخاار 

، ولمااااذا هاااذه  لماااذا التشااابث بوجااه واحاااد للمسااألة ماااع احتمالهااا لوجاااه آخاار
 .(2)النظرة الموئسة لمصير اإلنسان العاصي؟أ

أليق في مثل هذا ما يدفع بالعاصي لمزيد من المعاصي وكثير مان 
عاااارف مصاااايره  –وفااااق هااااذه النظاااارة  –الاااذنوب ؟ خصوصااااا وأن العاصااااي 

ووقف على مآله فما الذي يحول بينه وبين ارتكاب الذنوب؟، ومن ثم تبقى 
هاااي أولاااى باااالقبول، فهاااي تفاااتح أفاقاااا جديااادة لألمااال وجهاااة النظااار المقابلاااة و 

وأبواباااا أخااارى للساااعادة، والن ااايم وهاااو أمااار يااادفع بالعاصاااي بمراجعاااة نفساااه، 
واإلنابااة إلااى ربااه حرصااا منااه أن ينااال بعضااا ماان فضاال ربااه والااذي ال شااك 

 فيه أن الشفاعة من جملة هذا الفضل.

                                                 
 .13سورة غافر: اآلية  (1)
 .113( نظرات نقدية في أصول المعتزلة  )المنزلة بين المنزلتين( د. دمحم عبد الستار نصار  2)
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ا يبقى أ إن خالصة ما يقال حول تصور المعتزلة للشفاعة أن معناه
دون  -وهاام ناااجون  –معنااى صااوريا ال حقيقيااا؛ ألنهااا فااي صااالح األتقياااء 

 األشاااااااقياء، فهااااااال يمكااااااان أن نقاااااااول حينماااااااذ أن المعتزلاااااااة كاااااااانوا منحاااااااازين 
ال إلى الحق في ذاته الذي قررته النصو  المحكمة في هذه المساألة، بال 

 (1)إلى فريق دون آخر؟ أ 
لاك أن المطاالع للخاط العاام و اإلجابة عن هذا بال شك نعم، ودليل ذ

نااراهم يقفااون ماان  -وفااي ساابيل بيااان صااحة مااذهبهم  –لمااذهبهم يجااد أنهاام 
النصااو  موقااف المنتقااي منهااا لمذ بااه، لهااذا ال غرابااة أن نااراهم أ يااردون 
األحاديااث التااي جاااءت لتقرياار الشاافاعة ألهاال الكبااائر مااع أخااذهم بأحاديااث 

هاذه األحادياث يتسااهلون أخرى إذا اتفقت مع مذهبهم، فحين يأخاذون مثال 
، باعتباار أنهاا تؤياد ماذهبهم، وحاين ياردون غيرهاا (2)في تحقيق درجاتهاا أ 

ومعارضااة لمااا تمسااكوا  (،1)فمااا ذلااك إال ألنهااا تااأتي علااى خااالف مااا أردوا 
 به.

لكباااائر مااان هاااذه فالمعتزلاااة بنااااء علاااى هاااذا ينكااارون الشااافاعة ألهااال ا 
ب فااي الحكاام بنفااي الشاافاعة فااي وال ريااب أن المعتزلااة جااانبوا الصااوا، األمااة

العصااة، فاإن القااول بإثباات هاذه الشاافاعة مماا هاو ثاباات متاواتر باألحاديااث 
 فضال عن إجماع علماء األمة عدا المعتزلة.

هاااذا هاااو موقاااف المعتزلاااة مااان مساااألة الحكااام علاااى مرتكاااب الكبيااارة وهاااو 
 موقااااف ألاااازمهم بااااالقول بوجااااوب إنفاااااذ الوعااااد والوعيااااد، كمااااا دفعهاااام إلااااى القااااول

                                                 
 .113(المصدر نفسه الصفحة نفسها  1)
 .119، 113( المصدر نفسه،  2)
( وذلك على غرار موقفهم من أحاديث اآلحاد فهم يقومون بردها قائلين:إن هذا الخبر لم تثبت 1)

صحته، ولو صح فإنه منقول بطريق اآلحاد عن النبي، ومسألتنا طريقها العلم، فال يصح 
 (. 192االحتجاج به  )ينظر: شر  األصول الخمسة   
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بتخصااايد الشاااافاعة فاااي األخاااارة، وهااااو موقاااف ال يختلااااف كثيااارا عاااان موقااااف 
الخاوارج إذ أنهاام يوفقااونهم فااي حكاام مرتكااب الكبياارة فااي اآلخاارة، ويخااالفونهم فااي 
حكم الّدنيا. فبين الطائفتين توافقاًا مان بعاض الوجاوه، واختالفاًا مان وجاوه أخارى 

 في تفاصيل معتقدهما في مرتكب الكبيرة.
 ه االّتفاق واالختالف بينهما فيما يأتي: ويمكن إبراز أوج

 فمن أوجه االّتفاق:
 اّتفاقهما على أّن مرتكب الكبيرة خارج من اإليمان. -
 اّتفاقهما على أّن مرتكب الكبيرة مخّلد في النار ال يخرج منها. -
 ألهل الكبائر.  اّتفاقهما على إنكار شفاعة النِبّي  -
 .اتفاقها في القول بوجوب إنفاذ الوعيد  -

 ومن أوجه اختالفهما:
اختالفهماا فااي حكاام مرتكااب الكبياارة فااي الااّدنيا؛ فااالخوارج يكّفرونااه، والمعتزلااة  -

 يجعلونه في مْنزلة بين المْنزلتين.
اختالفهماااااا فاااااي مساااااّماه؛ فاااااالخوارج يساااااّمونه: )كاااااافرًا(، والمعتزلاااااة يساااااّمونه:  -

 )فاسقًا(.
رون علياااه أحكاااام اختالفهماااا فاااي أحكاااام معاملتاااه فاااي الاااّدنيا؛ فاااالخوارج يجااا -

 الكفار، والمعتزلة يجرون عليه أحكام المسلمين.
اختالفهمااااا فااااي نااااوع عذابااااه فااااي اآلخاااارة؛ فااااالخوارج يقولااااون: يعااااّذب عااااذاب  -

 الكافرين، والمعتزلة يقولون: يعّذب دون ذلك. 
 :رأى أهل السنةرابًعا :  
ساابق أن وقفنااا علااى رأى المرجمااة الااذين يقولااون بااالعفو عاان مرتكااب  
رأى المعتزلة الذين يقولون بجواز العفو عقاًل ال سامعًا  ة قطعًا، وكذلكالكبير 

 وهو رأى البصريين منهم، أما البغداديون فيرون منع العفو سمعًا وعقاًل.
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أمااا أهاال الساانة  فااإنهم ياارون جااواز العفااو عاان مرتكااب الكبياارة ساامعًا 
قاق وعقاًل، ويوضح اآلمدي ذلك فيقول: ) ذهب أهل الحق إلى جواز استح

المؤمن العقاب في األخرى على زالته ثم اختلفوا في جاواز غفراناه، فاذهبت 
 .(1)األشاعرة إلى جواز ذلك عقاًل وسمعًا( 

 و يقول أبو البركات النسفي : مقترف الكبيرة عندنا غير مستحل لهاا
 .(2)ال يخلد في النارو  ال مستخف لمن نهى عنها ال يخرج عن اإليمانو 

مرتكب الكبيرة عند أهل السنة بين حالين إما أن ومعنى هذا أن      
، بحانه تعالى وفضله ، أو بالشافاعةله ابتداء بعفوه س -تعالى  -يغفر   

و ماا أن يعذبااه ساابحانه وتعااالى علااى قاادر ذنبااه ثاام يخرجااه إلااى الجنااة بحكاام 
: السعد منصصًا على مذهب أهل السنةوعده تعالى ال باالستحقاق ، يقول 

أهل اإلسالم فيمن ارتكب الكبيرة من الماؤمنين وماات قبال التوباة أ واختلف 
فالمااذهب عناادنا عاادم القطااع بااالعفو وال بالعقاااب باال كالهمااا فااي مشاايمة   
تعااالى لكاان علااى تقاادير التعااذيب نقطااع  بأنااه ال يخلااد فااي النااار باال يخاارج 
البتاااة ال بطرياااق  الوجاااوب  علاااى    تعاااالى بااال  بمقتضاااى ماااا سااابق مااان 

 .(1)وثبت بالدليل كتخليد أهل الجنة أ الوعد

                                                 
 .171، التمهيد للباقالني  209/  1( أبكار األفكار 1)
 .199ينظر :أصول الدين للغزنوي  و  ، 190( االعتماد في االعتقاد ، ألبي البركات النسفي   2)
 .1/171. وينظر : الملل والنحل 229/ 2(شر  المقاصد في علم الكالم،  1)
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وهنا سؤال مؤداه لماذا لم يقطع األشاعرة بالعفو أو بالعقااب ؟ يجياب 
 عن هذا الشيخ البيجوري بقوله:

 أ ال نقطاااااع باااااالعفو عناااااه لااااامال تكاااااون الاااااذنوب فاااااي حكااااام المباحاااااة،  
 .(1)وال بالعقوبة ألنه تعالى يجوز له أن يغفر ما عدا الكفر أ

    ه :  قال جل ثناؤ           

                    (2). 
فهذا الند ينسجم ماع عقيادة األشااعرة فاي أن   تعاالى مختاار لاه  

وقفهم متماثال فاي مقاامين: األول أن يفعل ولاه أن ال يفعال ، وبهاذا يكاون ما
أناااه ماااؤمن فاااي الااادنيا و ن عاااد فاساااقا بكبيرتاااه، الثااااني أناااه فاااي اآلخااارة فاااي 
المشااايمة اإللهياااة فإماااا أن يعاقاااب بقااادر ذنباااه ، ثااام بعاااد ذلاااك يكاااون مصااايره 

وقااد ساااقوا عاادة أدلااة ساام ية وأخاارى الجنااة، و مااا أن يعفااو   عتااه ابتااداء، 
 على النحو التالي: عقلية تؤيد ما يتمسكون به وذلك

  أواًل: األدلة السمعية:
    قولاااااااااااااااااااااه تعاااااااااااااااااااااالى: -1              

                            

      (1) . 

  يغفاار الاااذنوب جميعااا ، فيكاااون األماار عاماااا ووجااه االساااتدالل أن 
 .(1)شامال لكل الذنوب وال يخرج عن هذا األمر إال ما أجمع عليه 

                                                 
 .223ها   1179ها، ط 1397( تحفة المريد على جوهرة التوحيد، شيخ اإلسالم إبرا يم بن أحمد ت 1)
 . 13رة النساء اآلية: سو  -( 2)
 .21( سورة الزمر اآلية 1)
 . 270/ 1( المواقف لإليجي 1)
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  ... قوله تعالى :  -2                  (1) . 
أثباات  -ساابحانه وتعااالى -ووجااه داللااة اآليااة: علااى جااواز العفااو أنااه

ة حالة الظلم، وليق ذلك في حق الكافر فثبت فيما دونه ويادل علاى المغفر 
 ذلااك لفظااة ) علااى( التااي تاادل علااى الحااال فتكااون المغفاارة فااي حالااة الظلاام 

فاآلية تادل علاى عماوم العمال بهاا فيماا عادا الكاافر، فيادخل فيهاا  ال الكفر.
 . (2)مرتكب الكبيرة 

عن  -تعالى  - ما نطق به القرآن واتفقت عليه األمة من عفو   -1
ال باد وذلك ال يكون إال في حق صاحب الكبيرة قبل التوبة ؛ ألن 

كما أخبر  الصغائر يعفى عنها مطلقًا والكبائر بعد التوبة يعفى عنها،
  بذلك عز وجل فقال تعالى :           

                (1) .وقال تعالى: 

                               

          (1)  .  
ونطاق القارآن يعفو عن ال باد   -تعالى  –فقد اتفقت األمة على أن   

شاااااك أن إساااااقاط العقااااااب عااااان أصاااااحاب الصاااااغائر مطلقاااااًا، وعااااان وال  باااااذلك
يكون عفوا بإسقاط عقابهما فوجاب أن فال  أصحاب الكبائر بعد التوبة واجب،

                                                 
 .9( سورة الرعد اآلية: 1)
، شر  المقاصد في علم الكالم 270/ 1.، المواقف لإليجي 91( ينظر: الشفاعة العظمى للرازي  2)

 .212/ 2للتفتازاني 
 11( سورة النساء اآلية1)
 111( سورة هود اآلية 1)
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 .(1)يكون إسقاط العقاب عن صاحب الكبيرة قبل التوبة 
األحاديث البالغة حد التواتر الدالة على أن   تعالى يخرج من الناار   -1

التااااي يتأكااااد معهااااا عاااادم خلااااود المااااؤمن و  .ومااااًا بعاااادما صاااااروا حميمااااا ق
العاصاااي فاااي الناااار ، فهاااي دالاااة علاااى انقطااااع عاااذاب مااان عاااذب مااان 

 ، َقاااااَل :  َقاااااَل َرُسااااوُل -  -ذلااااك مثاااال حااااديثْ  َأِبااااي َذرّ  و  المااااؤمنين 
 ِ وعلياااه ثااااوب أبااايض، وهااااو  -  -أتيااات النبااااي  {: قاااال : -  -ّللاَّ

قااد اسااتيقظ، فقااال:أ مااا ماان عبااد قااال :ال إلااه إال   ثاام نااائم، ثاام أتيتااه و 
و ن »مات علاى ذلاك إال دخال الجناة أ قلات: و ن زناى و ن سارق؟ قاال: 

« و ن زناى و ن سارق »قلات: و ن زناى و ن سارق؟ قاال: « زنى و ن سرق 
و ن زناااى و ن سااارق علاااى رغااام أناااف »قلاات: و ن زناااى و ن سااارق؟ قاااال: 

 ر أذا حااااد  بهااااذا يقااااول  رغاااام أنااااف َوماااان ثاااام كااااان أبااااو ذ. (2) «أبااااي ذر
 .(1)أبي ذر 

هذا ومما ينبغي االنتبااه إلياه أن هاذه األحادياث ال منافااة بينهاا وباين 
تجااويز األشاااعرة أن يعاقبااه   علااى قاادر معصاايته لجااواز أن يكااون المااراد 
من هذه األحاديث ماا ينتهاي إلياه أمار العاصاي ، وعلاى هاذا فاال ماانع مان 

 .اب في النار ثم يكون بعد ذلك مصيره إلى الجنة أن يلحقه شيء من عذ
 فمثل هذا الحديث مع نظائره في الصحيح مع قوله   عز وجل : 

                        

            (1).  مع إجماع أهل الحق على أن

                                                 
 .210، والمحصل  31ينظر: الشفاعة العظمى للرازي   (1)
 . 119/ 0( الحديث أخرجه البخاري في صحيحه 2)
 .0/119( صحيح البخاري 1)
 . 13سورة النساء اآلية:  -( 1)
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الزاني والسارق والقاتل وغيرهم من أصحاب الكبائر غير الشرك ال يكفرون 
بذلك بل هم مؤمنون ناقصو اإليمان إن تابوا سقطت عقوبتهم و ن ماتوا 
مصرين على الكبائر كانوا في المشيمة فإن شاء   تعالى عفا عنهم 

أدخلهم الجنة وكل هذه األدلة  وأدخلهم الجنة أوال و ن شاء عذبهم ثم
تضطرنا إلى تأويل هذا الحديث وشبهه ثم إن هذا التأويل ظاهر سائغ في 

 أاللغة مستعمل فيها كثير 
. فقاااد تاااوترات األدلاااة علاااى -اإلجمااااع علاااى ثباااوت الشااافاعة للنباااي  -2

ودل علاااى ذلاااك القااارآن والسااانة وعلاااى  -  -ثباااوت شااافاعة نبيناااا دمحم 
، يقاول التفتاازاني: أ الشافاعة يادل علاى ثبوتهاا  ذلك انعقد إجماع األمة

 .(1)الند واإلجماع أ 
هاااذا ولإلمااااام النااااووي كااااالم نفاااايق نخااااتم بااااه الحااااديث فااااي هااااذه      

المسااألة إذ يقااول: أ مااذهب أهاال الساانة بااأجمعهم ماان الساالف الصااالح وأهاال 
الحااديث والفقهاااء والمتكلمااين علااى مااذهبهم ماان األشااعريين أن أهاال الااذنوب 

مة   تعااالى وأن كاال ماان مااات علااى اإليمااان وتشااهد مخلصااا ماان فااي مشااي
قلبااه بالشااهادتين فإنااه ياادخل الجنااة فااإن كااان تائبااا أو سااليما ماان المعاصااي 
دخااال الجناااة برحماااة رباااه وحااارم علاااى الناااار بالجملاااة ... و ن كاااان هاااذا مااان 
المخلطين بتضييع ما أوجب   تعالى عليه أو بفعل ما حرم عليه فهو في 

ة ال يقطااع فااي أمااره بتحريمااه علااى النااار وال باسااتحقاقه الجنااة ألول المشاايم
وهلة بل يقطاع بأناه الباد مان دخولاه الجناة آخارا وحالاه قبال ذلاك فاي خطار 
المشيمة إن شاء   تعالى عذبه بذنبه و ن شاء عفا عنه بفضله ويمكن أن 
ا تسااتقل األحادياااث بنفساااها ويجماااع بينهاااا فيكااون الماااراد باساااتحقاق الجناااة مااا

                                                 
 .219/ 2، شر  المقاصد في علم الكالم للتفتازاني 379/ 1( ينظر: المواقف لإليجي 1)
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قادمناه مان إجمااع أهال الساانة أناه ال باد مان دخولهااا لكال موحاد إماا معجااال 
معاااافى و ماااا ماااؤخرا بعاااد عقاباااه والماااراد بتحاااريم الناااار تحاااريم الخلاااود خالفاااا 

  (.1) للخوارج والمعتزلة أ
الكبائر من المؤمنين ال يخلدون في النار و ن ماتوا من غير  فأهل

  توبة لقوله تعالى:            (2) . 

 :األدلة العقليةثانيا: 
بجانب هذه األدلة السم ية فقد ساق أهل السنة عدة أدلاة عقلياة تؤياد ماا 

،  اربالتالي عدم خلوده فاي الناو  ذهبوا إليه من جواز العفو عن مرتكب الكبيرة ،
 وذلك على النحو التالي:

فيجوز استيفائه ويجوز تركاه   -الى تع –األول: أن العقاب حق   
وال شاااااايء فااااااي ذلااااااك ال ساااااايما وأن المعتزلااااااة ال ياااااارون اسااااااتحقاق العااااااذاب 
بالصاااغائر أصااااًل وال بالكباااائر بعاااد التوباااة فلااام يباااق إال الكباااائر قبااال التوباااة 

 .(1)والعقاب حق   فيجوز فعله ويجوز تركه 
وطبقا  -فإنه الثاني: أنه على فرض التسليم بالحسن والقبح العقليين 

فإنه ال يستقبح عقل عاقل أن يثيب   تعاالى العاصاي بال  -لهذه القاعدة 
العقل نفسه يستحسن ذلك ، فمن واظب على اإليمان والعمل الصاالح مائاة 
ساانة وصاادر عنااه فااي أثناااء ذلااك أو بعااده جريمااة واحاادة كشاارب جرعااة ماان 

ولو لم يكن هذا  الخمر فال يحسن من الحكيم أن يعذبه على ذلك أبد اآلباد
 ظلما فال ظلم أو لم يستحق بهذا ذما فال ذم .

                                                 
 .227/ 1اج،: لإلمام  النووي ، ( المنهاج شر  صحيح مسلم بن الحج1)
 .0( سورة الزلزلة اآلية: 2)
 وما بعدها. 212/  2، شر  المقاصد 270/  1( انظر: شر  المواقف 1)
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الثالااث: أن المعصااية متنا يااة زمانااا وهااو ظاااهر وقاادرا لمااا يوجااد ماان 
معصاااية أشاااد منهاااا فجزاؤهاااا يجاااب أن يكاااون متنا ياااا تحقيقاااا لقاعااادة العااادل 

 .(1)بخالف الكفر فإنه ال يتناهى قدرا و ن تناهى زمانه
دة العدل تقتضاي عادم خلاود الفاساق فاي الناار الرابع : أن مراعاة قاع

يقول الشهرستاني: أ فالعدل المعقول إذًا ما ورد الشارع باه والحكام المشاروع 
ما دل العقل عليه وهو أن العباد إذا كاان مصادقًا بقلباه مخبارًا عان تصاديقه 
بلساااانه مطيعاااًا هلل تعاااالى فاااي بعاااض ماااا أماااره باااه عاصااايًا لاااه فاااي الااابعض 

ما أطاع واللوم بقدر ماا قاد عصاى فاي الحاال واساتحق استحق المد  بقدر 
الثواب بقدر اإليمان والطاعة والعقاب بقدر العصيان في المآل ثم يبقى أن 
يتعارض أمران أحادهما أن يثااب أو ال ثام يعاقاب مخلادًا أو باالعكق ولايق 
فاااي الفضااال والعااادل القسااام األول فاااإن رحماااة   أوساااع مااان ذناااوب الخلاااق 

لعمل وال تنقصه المغفارة وال تضاره الاذنوب وألن اإليماان وفضله أرجى من ا
والمعرفااة أحااق بالتخليااد عااداًل وعقاااًل ماان معصااية مؤقتااة وألنااه لاام يااؤثر أن 

، وهو أن يعاقاب ثام  (2)أحدًا يخرج من الجنة إلى النار فيقي القسم الثانيأ 
 يخرج إلى الجنة وهذا كله تفضال من   تعالى و نعاما على عبيده.

صااااة رأى أهاااال الساااانة أن مرتكااااب الكبياااارة مااااؤمن ؛ ألن حقيقااااة وخال
اإليماااان هاااو التصاااديق ، وطالماااا لااام بتبااادل التصاااديق بالتكاااذيب ، واألمااار 
باإلنكااار ال يوصااف بكونااه كااافرا ، و ذا لاام يكاان كااافرا كااان مؤمنااا ، ومعنااى 
هااذا أن أهاال الساانة يبنااون اسااتداللهم هااذا علااى تحديااد المقصااود باإليمااان ، 

ت التب ايض فاي االسام فحقيقتاه أن اإليماان يتابعض فياذهب بعضاه أما إثبا

                                                 
 .229/ 2( شر  المقاصد في علم الكالم، سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد   التفتازاني، 1)
، شر  العقائد  109الفريد جيوم، بدون ،   ( نهاية اإلقدام في علم الكالم، الشهرستاني، تحقيق 2)

 .00، 09النسفية للتفتازاني صا
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 شااايء واحاااد  -عنااادهما-المعتزلاااة فاإليماااانو  ويبقاااى بعضاااه، خالفاااا للخاااوارج
 ال يتجزأ وال يتبّعض.

فمرتكب الكبيرة ال يكون كافرا، وأنه ال يخلد فاي الناار إذا ماات ولام يتاب 
ه. وقااد اتفااق علااى هااذا ماان ذنبااه فااأمره إلااى   إن شاااء عفااا عنااه و ن شاااء عذباا

 الرأي أهل السنة من متكلمين )أشاعرة وماتريدية(. 
 تعقيب:

هااذا هااو رأي أهاال الساانة فااي هااذه المسااألة وفيااه ينتهااون إلااى جااواز العفااو 
عن مرتكب الكبيرة ال سيما وأنهم يرون أن الثواب مترتاب علاى العمال الصاالح 

الشاارع، وماان ثااام والعقاااب مترتااب علااى العماال الطااالح وهااذا ماان حيااث ترتيااب 
نااراهم يمنعااون كااون العماال علااة عقليااة فااي اسااتحقاق الثااواب والعقاااب، وهااذا مااا 
يوضحه اإلماام الارازي فاي رده علاى مان تمساك بجملاة مان اآلياات ظاهرهاا أن 
العماال هااو علااة اسااتحقاق الثااواب والعقاااب فيقااول مااا نصااه: أ المسااألة األولااى: 

ية فإن الباء فاي قولاه: بماا كناتم تعلق من قال العمل يوجب هذا الجزاء بهذه اآل
تعملون تدل على العلية وذلك يدل علاى أن العمال يوجاب هاذا الجازاء وجوابناا: 
أنه علة للجازاء لكان بسابب أن الشارع جعلاه علاة لاه ال ألجال أناه لذاتاه موجاب 
لااذلك الجاازاء والاادليل عليااه أن نعاام   علااى العبااد ال نهايااة لهااا فااإذا أتااى العبااد 

عات وقعت هذه الطاعات فاي مقابلاة تلاك الانعم الساالفة فيمتناع بشيء من الطا
 .(1) أن تصير موجبة للثواب المتأخرأ

والواقع أن هذا الموقف من قبل األشاعرة نجده يتفق مع القرآن الكريم 
  :والسنة النبوية المباركة، حيث يقول   تعالى           

                                                 
ها،  1127 -بيروت، الطبعة: الثالثة  –( التفسير الكبير، للرازي نشر: دار إحياء الترا  العربي 1)

11/211. 
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                       (1). 
يقاااول ابااان كثيااار ماااا نصاااه: أ يقولاااون: الاااذي أعطاناااا هاااذه المنزلاااة، وهاااذا 

 .(2) مته، لم تكن أعمالنا تساوي ذلك أ. ورح(2)المقام من فضله ومنه 
 ويقااااول الاااارازي: أ وقااااولهم ماااان فضااااله أي بحكاااام وعااااده ال بإيجاااااب ماااان 

 .(1) عنده. أ
 عاان أبااي هرياارة، قااال: قااال رسااول  -  -وفااي الساانة قااول رسااول   

  -  - « :قااالوا: وال أناات؟ يااا رسااول « لاان ياادخل أحاادا ماانكم عملااه الجنااة
 .(1) «ال أن يتغمدني   منه بفضل ورحمةوال أنا، إ»  قال: 

يقول اإلمام النووي:أ اعلم أن مذهب أهل السنة أنه ال يثبت بالعقل 
ثواب وال عقاب وال إيجاب وال تحريم وال غيرهما من أنواع التكليف ، وال تثبت 
 هذه كلها وال غيرها إال بالشرع ، ومذهب أهل السنة أيضا أن   تعالى 

شيء ، تعالى   بل العالم ملكه والدنيا واآلخرة في سلطانه ال يجب عليه 
يفعل فيهما ما يشاء فلو عذب المطيعين والصالحين أجمعين وأدخلهم النار 
كان عدال منه و ذا أكرمهم ونعمهم وأدخلهم الجنة فهو فضل منه ، ولو نعم 

فعل هذا الكافرين وأدخلهم الجنة كان له ذلك ولكنه أخبر وخبره صدق أنه ال ي
بل يغفر للمؤمنين ويدخلهم الجنة برحمته ويعذب الكافرين ويخلدهم في النار 

                                                 
 .12، 11( سورة فاطر اآليتان 1)
 ن، نشر: دار الكتب العلمية، بيروت، ( تفسير القرآن العظيم )ابن كثير(: ،تحقيق: دمحم شمق الدي2)

 .139/  9ها،  1119 - 1ط: 
 .211/ 29( مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير للرازي 1)
 2107/ 1( الحديث أخرجه مسلم في صحيحه: َباُب َلْن َيْدُخَل َأَحدا اْلَجنََّة ِبَعَمِلِه َبْل ِبَرْحَمِة ِ  َتَعاَلى 1)

 .2319حديث رقم 
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عدال منه وفي ظاهر هذه األحاديث داللة ألهل الحق أنه ال يستحق أحد 
الثواب والجنة بطاعته، ويجيب النووي عن شبهة تعارض هذا الحديث مع 

 أما قوله تعالى:بعض اآليات التي تفيد كون دخول الجنة بالعمل فيقول: و 
   ...                    (1) ونحوها .

من  اآليات الدالة على أن األعمال يدخل بها الجنة فال يعارض هذه 
األحاديث بل معنى اآليات أن دخول الجنة بسبب األعمال ثم التوفيق 

وفضله  -تعالى  -لإلخال  فيها وقبولها برحمة   لألعمال والهداية 
فيصح أنه لن يدخل بمجرد العمل وهو مراد األحاديث ، ويصح أنه دخل 

 .(2)أباألعمال أي بسببها وهي من الرحمة
وقصارى القول: أن أهل السنة ال يقللون من قيمة العمل بل هو عندهم 

يقول  ل على ما يناسبه،يترتب عليه األجر ولكن ذلك بجعل الشرع أمارة تد
تاج الدين السبكي: أ فطاعة المطيعين علة في استحقاقهم ثوابه وزالت 
العاصين علة في استحقاقهم عقابه ، وقال أهل السنة من األشعرية ومن 
جميع من خالف المعتزلة : إن   سبحانه ال يجب عليه شيء وقالوا إن 

يتصرف في ال باد بما يشاء ،  الخلق خلقه والملك ملكه والحكم حكمه فله أن
وله أن يوصل األلم إلى من يشاء ويوصل اللذة إلى من يشاء وأنه يثيب 
المؤمنين ووعد لهم الجنة وقوله صدق فال محالة أنه يجازيهم ويثيبهم ولو لم 
يعدهم عن طاعاتهم الثواب لم يكن يجب للعبد عليه شيء فإنه توعد العصاة 

لك ألن وعيده حق ولو لم يعذبهم ولم يتوعدهم بالعقوبة على معاصيهم على ذ
)َفعَّالا ِلَما ُيِريُد(  لكان ذلك جائزا إال أن   سبحانه قال في صفة نفسه

(1) .
                                                 

 .11عراف جزء من اآلية ( سورة األ1)
 .2319عند شرحه للحديث رقم  1/2199( صحيح مسلم بشر  النووي ،  2)
 . 19( سورة البروج اآلية 1)
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 فالمطيعون ال محالة لهم جزاء الطاعات ولكن بفضل   عليهم 
ال باستحقاقهم والعاصون ال محالة لهم على معاصيهم ما توعدهم به من 

حكمة ال باستحقاقهم فالطاعات والمعاصي عالمات للثواب العقاب لكن ل
والعقاب ال علل وال موجبات ومن صر  في مخالفة هذا فقد أقر باالعتزال 

   والقدر ولقد أخبر   سبحانه عن أهل الجنة أنهم يقولون:     

       ...  (1). 
فيمااا ذهااب إليااه أهاال الساانة حيااال هااذه المسااألة ، وبالجملااة فالمتأماال 

  -يجد أنهم قد بنوا رأيهم هذا على أمرين:
   أن الذنوب متفاوتة في أنفسها، فيجب أن يتفاوت عقابها كذلك.األول: 

أن القاااابح لاااايق درجااااة واحاااادة، و نمااااا هااااو درجااااات، والحكمااااة والثاااااني: 
اإلشاراك باا ، وبااين تقتضاى التفرقاة بااين جازاء مان ارتكااب غاياة القابح، وأعنااى 

 .  جزاء من ارتكب ما هو دونه من الذنوب
وهاام بهااذا يرياادون أن يفرقااوا بااين الكااافر، الااذي جاازاءه الخلااود فااي النااار، 
وبين مرتكاب ماا ساوى الكفار، فعذاباه مهماا عظام، إال أناه منقطاع، والعفاو عناه 

ر مان منصور الماتريدي: الشرك الذي في العقل، أكبا جائز ،  يقول اإلمام أبو
كل ذنب، وعقاب مرتكبه الخلود في الناار، ومعلاوم أن الكاافر يارض بأضاعاف 
مااا يعااذب مااع النجاااة يومااا ماان الاادهر، فيبااين ذلااك أن تمااام جزائااه الخلااود، فااإذا 
كااان لغيااره مثلااه، فيجاازى غيااره أكثاار ماان مثاال الفعاال، وذلااك جااور فااي حكمتااه، 

 .  (2)و  يجل عنه
                                                 

 -طبقات الشاف ية الكبرى: لإلمام تاج الدين السبكي ، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع  (1)
اآلية في و  .111/ 1دمحم الحلو  ، تحقيق: د. محمود دمحم الطناحي، د. عبد الفتا 2ها، ط: 1111

 .12سورة فاطر رقم 
 .  191( ينظر : التوحيد للماتريدي .  2)
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الكبيااارة، باااان لناااا أناااه موقاااف مااان مرتكاااب  هاااذا هاااو موقاااف أهااال السااانة
يتصااف بالواق يااة، وعاادم التعااارض أو التناااقض بااين صااحيح المعقااول أو صااريح 
المنقول يرشح لهاذا أن مرتكاب الكبيارة يساّمونه مؤمناًا نااقد اإليماان، أو مسالمًا، 

 فال يسلبون عنه أصل اإليمان، وال يثبتون له مسّمى اإليمان المطلق.
فياااه خصاااال الخياار والشااار، فيتااابعض فاااي  وعلااة هاااذا أن المااارء قااد يجتماااع

حقه الحكم فيثاب على ما فيه مان خصاال الخيار والطاعاة ويعاقاب علاى ماا فياه 
ماان خصااال الشاار والمعصااية، وال مااانع كااذلك ماان أن يتجاااوز   عاان العاصااي 
فيعفاو عنااه، أو يعاقبااه علااى مقاادار ذنبااه ثاام يخاارج ماان النااار وال يخلااد فيهااا ، هااذا 

 ة وخااااالفهم فيااااه الخااااوارجفااااق عليااااه أهاااال الّساااانة والجماعااااهااااو األساااااس الااااذي اتّ 
 .  والمعتزلة

وعن هذا األساس جاء موقاف أهال السانة فاي مرتكاب الكبيارة  فاي الادنيا 
يعاماال معاملااة المااؤمنين ؛ ألنااه مااؤمن بعقيدتااه فاسااق بجريرتااه  أمااا فااي اآلخاارة 

باالثواب  فهو واقع في مشيمة   تعالى ، يقول األلوسي: أ وعدم إخاالف الوعاد
 ممااا ال كاااالم فياااه، وأماااا عااادم إخاااالف الوعيااد بالعقااااب ففياااه كاااالم. والحاااق أناااه 
ال يخلف أيضًا، وعدم تعذيب مان يغفار لاه مان العصااة المتوعادين، فلايق مان 
إخالف الوعياد فاي شايء، لماا أّن الوعياد فاي حّقهام كاان معلقاًا بشارط لام ياذكر 

 .  (1)ترهيبًا وتخويفًا أ 
ماان مسااألة الوعااد والوعيااد جاااء قااولهم فااي الشاافاعة  ونتيجااة لهااذا الموقااف

باعتبار أنها باب يستدل باه علاى جاواز العفاو عان مرتكاب الكبيارة ويفاتح أبواباا 
من األمل لمان قصار فاي جناب   ثام أدرك قابح ماا قادم فعااد وأنااب إلاى  ، 
وماان ثاام جاااء مااوقفهم فااي مرتكااب الكبياارة موقفااا وسااطا ساامحا معتاادال ال غلااو 

                                                 
 .21/112( رو  المعاني 1)
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ال شااطط فاي هااذه المسااألة وماا يلاازم عنهاا ماان قضااايا، ويمكان إبااراز هااذه فياه، و 
 الوسطية وذلك على النحو التالي:

أواًل: وساااطيتهم فاااي مساااّمى مرتكاااب الكبيااارة، فاااالخوارج والمعتزلاااة ينفاااون 
عنه اإليمان فيسّميه الخاوارج كاافرًا، ويجعلاه المعتزلاة فاي مْنزلاة باين المْنازلتين، 

يمااان كاااماًل، ويسااّمونه مؤمنااًا كاماال اإليمااان. أمااا أهاال والمرجمااة يثبتااون لااه اإل
الّسنة فهم وساط بينهماا فاال ينفاون عناه اإليماان، وال يثبتاون لاه اإليماان كااماًل، 
بال يقولااون هااو مااؤمن بإيمانااه فاساق بكبيرتااه، ويسااّمونه مؤمنااًا ناااقد اإليمااان، 

 أو مسلمًا .
فاالخوارج والمعتزلاة ثانيا: وسطيتهم فاي حكام مرتكاب الكبيارة فاي اآلخارة، 

يقطعااااون باااادخول أهاااال الكبااااائر الّنااااار. ويقولااااون هاااام خالاااادون مخّلاااادون فيهااااا. 
 والمرجماااااااااااااااة يقطعاااااااااااااااون بااااااااااااااادخولهم الجّناااااااااااااااة ابتاااااااااااااااداًء ويزعماااااااااااااااون أنهااااااااااااااام 
ال تمسهم الّنار أبدًا. وأما أهل السنة فيعتقدون أن أهل الكباائر تحات مشايمة   

 تعالى. 
د، كااذلك ممااا يتأكااد معااه وسااطية ثالثااا: وسااطيتهم فااي باااب الوعااد والوعياا

أهاال الّساانة رأيهاام فااي مسااائل الوعااد والوعيااد، فهاام وسااط بااين الخااوارج والمعتزلااة 
مااان جهاااة والمرجماااة مااان جهاااة أخااارى، فاااالخوارج والمعتزلاااة غلاااوا فاااي نصاااو  
 الوعياااد، وقاااالوا بوجاااوب إنفااااذ الوعياااد فاااي حاااّق العصااااة، أماااا نصاااو  الوعاااد 

 فال تتناول إاّل مؤمنًا.
رجمة فقد غلو في نصو  الوعد، فقالوا بوجوب إنفااذ الوعاد فاي أما الم 

حاااّق العصااااة، أماااا نصاااو  الوعياااد فقاااالوا: ال تتنااااول إاّل كاااافرًا، وأهااال الّسااانة 
يؤمناااون بالوعاااد والوعياااد، فوعاااد   للماااؤمنين واقاااع ومتحقاااق أماااا وعياااده للكاااافر 

 فمتحقق ال ريب في ذلك .
ه يتوقااف علااى مشاايمة   تعااالى أمااا المااؤمن العاصااي فالوعيااد الااوارد فياا
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فنصاااو  الوعاااد والوعياااد يفسااار بعضاااها بعضاااًا، فوعياااد   للعصااااة مشاااروط 
بشااروط، ووعااد   ألهاال الطاعااة مشااروط بشااروط، فااال تناازل نصااو  الوعااد 
والوعيد المطلقة حتى تستوفى شروطها في حق المعينين، فاال يوجباون العقااب 

منهم بعينه بالّنار كماا تقاول الخاوارج، في حق كل العصاة، وال يشهدون للواحد 
وال يقطعون للعصااة بادخول الجّناة ابتاداًء وأّنهام ال يعاذبون فاي الّناار كماا تقاول 

 المرجمة، فهم وسط بين الفريقين.
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 م الكبيرة على المجتمع.المطلب األول: أثر مفهو 
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 المطلب األول: أثر مفهوم الكبيرة على المجتمع
المجتمع  على الكبيرة مفهوم الوقوف على أثر من األهمية بمكان قبل

 القديمة من الدارس للفرق اإلسالمية أن وهي الحقيقة، هذه نؤكد أن اإلسالمي
الكبيرة يجد أنها قد تبنت  في حكم مرتكب أصحابها مذاهب عرض خالل

النار، نلمح هذا دون عناء عند كثير من  الكبيرة في مرتكب القول بخلود
 والمعتزلة. الفرق وذلك مثل الخوارج

فضاًل عن هذا فإن هناك بعض اآلراء التي قالت بعدم كفره إال أنها 
غرار قول الحسن البصري بأنه منافق فهذا  تشددت في وصفه وذلك على

حكم فيه من القسوة ما يكون له األثر السي  على النفق، وذلك لما هو معلوم 
 من النفاق كذب بصريح القرآن الكريم، قال تعالى:             

                          

       (1)  فضال عن هذا الوصف فمآله يوم القيامة

    النار، قال تعالى: من األسفل الدرك وهو معروف        

              (2). 
فيما بعد توسطت في هذا الحكم،  جاءت التي رق اإلسالميةلكن الف

ونظرت إليه نظرة معتدلة، كما أشار البحث إلى ذلك وذلك من خالل بيان 
الكبيرة ،  فال هي حكمت بكفره فتدفع به  السنة في حكم مرتكب أهل مذهب

إلى المعاصي دفعا نظرا لكفره، فليق بعد الكفر ذنب فضيقت بهذا الحكم باب 
ل أمامه، وأغلقت عليه باب التوبة ، وال هي تساهلت في وصفه فقالت األم

                                                 
 .1( سورة المنافقون اآلية 1)
 .112( سورة النساء اآلية 2)
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هو مؤمن كامل اإليمان فيسرت له سبل المعصية وأسهمت في تهوين العقوبة 
  -تعالى –والتقليل من شأنها، وبالتالي فتحت بهذا أبوابا للتجرء على   

عد به العصاة بارتكاب الكبائر واقتراف للذنوب والمعاصي دون اعتبار لما تو 
فيكفي التصديق أو المعرفة لدخول الجنة، وغير خفي أن هذا يسهم في 

إذ مما ال خالف فيه أن التساهل في أمور الدين والتعدي على حرماته ، 
تصور اإليمان بهذه الصورة، قد يسهم في التساهل في فرائض   تعالى 

صحاب النفوس والتعدي على حدوده، واالستهانة بتعاليمه ال سيما من أ
الض يفة والقلوب المريضة ، مما يترتب عليه ضياع الدين وفقدان تأثيره 
 في واقع األمة، وهذا ينعكق على حقيقة اإليمان الذي يصبح مفهوما 

 ال صلة له بالواقع وال عالقة له بقضايا المجتمع ومشكالته.
 صارالكبيرة في النار  بخلود مرتكب الحكم أقول: إن التوضيح هذا بعد

المسلمين، وفي ذات الوقت  لتكفير –قديما وحديثا  –أساسا لكل الفرق الغالة 
صار نقطة االنطالق للقول بهذا الحكم، ودليل هذا أننا نلمح ودون كثير عناء 

فقد ظهر في المجتمع المسلم  -أعني التكفير  –البدايات األولى لهذا الحكم 
أبي  بن علي الرابع الخليفة تكفير أوساطه ابتداء من في ازدياد في وأخذ

 معاوية األوائل فضاًل عن تكفير الخوارج برأي يأخذوا لم الذين وتكفير طالب،
 التكفير ظاهرة فأصبحت بتحكيمهما، ومن قبل والحكمين سفيان أبي بن

المجتمع  تقسيم في الظاهرة هذه اإلسالمية وأسهمت في المجتمعات مألوفة
رق مختلفة تصارع بعضها بعضا، وتتجاذب وف متناحرة، فمات إلى اإلسالمي

 به يقال وقد مقبوال، به أمراً  القول الحكم على بعضها بالكفر بل وجعلت
 من فمة بالمقابل األسباب ، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى نجد ألبسط

الشرمية، وتالعبت بالفرائض الشرمية،  استهانت باألعمال اإلسالمي المجتمع
  بأنه المرجمة بناء على رأي بعض وذلك لدينية،وتجرأت على النصو  ا
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وال ينفع مع الكفر طاعة ومثل هذا القول شجع  معصية، اإليمان مع تضر ال
على التالعب بالنصو  الدينية،  اإلسالمي المجتمع أبناء الكثير من
 والتهاون 

 في التعاليم اإللهية، واقتراف الذنوب والمعاصي دون خشية أو ر بة . 
بالتركيز على االستهتار  المرجمة غير هذا فقد أ قامفضال عن 

 عدد كبير فظهر وأدائها، الشرمية باألعمال دون االهتمام النظري، باإلسالم
 رأسها وعلى األعمال الشرمية، بهذه يهتمون  ال ممن المسلمة األجيال من

 عليهم وهان األخرى، العملية الشرمية منهم بالواجبات كثير واستهان الصالة،
 أمثال هؤالء عند تجد فال الشرمية، الحدود وتجاوز ارتكاب المعاصي،

 اقتراف أن ونجد في حياتهم، دينهم والتحاكم إليها أمور على الحر 
 من بد اإلسالمي ، من ثم كان ال المجتمع يوم في بعد يوماً  يزداد المعاصي

 من المسلمين أبناء يتمكن حتى والمتهاونين، بين المكفرين وسط موقف
 حرمات انتهاك والتهيب من حياتهم، في المطلوبة الشرمية األحكام تطبيق
 في االنحدار من مجتمعاتنا أنقذنا قد وبذلك نكون  المعاصي، في والوقوع  ،

 .(1)  حدود وتجاوز ارتكاب المعاصي
على جانب آخر فإننا نجد أن نظرة المجتمع وحكمه على صاحب 

وتتحكم في تصرفاته، وهي ذاتها التي تسهم  الكبيرة هي التي تحدد سلوكه،
 في تغيير أحواله أو البقاء على ما هو عليه والتمادي فيه، يؤكد هذا أن

 النار قد في بالخلود أهله عليه حكم في مجتمع ي يش الذي الكبيرة، مرتكب
 يدفعه على الحكم أ هذا وكأن  ، رحمة من اليأس إلى به نفسه وصلت

 التوبة من فائدة ال منه أنه ظناً  عنها، لإلقالع اولةالمح وعدم معصيته،
                                                 

ة ( مرتكب الكبيرة من منظور إسالمي بين اليأس والرجاء أ.د حسين جابر بني خالد، المجلة األردني1)
 .113م،   2711ها 1111، 1في الدراسات اإلسالمية، المجلد السابع العدد 
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 نجد ولذلك مخلدًا، خالداً  فيها ويكون  أهل النار، من ألنه لآلخرة؛ والعمل
 عن المعصية، وأما واإلقالع النفق بإصال  اهتمام وعدم عند هؤالء، إحباطاً 
 يجدون  كذلك فإنهم ، مرتكب الكبيرة مع يتساهل  مجتمع في ي يشون  الذين

 وسخطه،   تهيب لعذاب وعدم المعاصي، هذه ارتكاب في جرأة  في أنفسهم
 في يجدونه الذي الرجاء بسبب وذلك يوم القيامة العصاة لهؤالء أعده الذي

 عند التوبة منهم وقبول الجنة، ودخولهم القيامة، يوم عنهم من التجاوز أنفسهم
 القيامة يوم فعينالشا تحت شفاعة دخولهم أو المعاصي، هذه عن إقالعهم

 حالة في رحمة   من اليأس بين يجعلهم وأولمك هؤالء فواقع .  بإذن
 االهتمام، وعدم الرجاء فيها، وبين المخلدين النار أهل من أنهم شعورهم
 والشفاعة بالتوبة القيامة، يوم بالنجاة أمالً  من المعاصي اقترفوه ما بخطورة

 ذلك. له   لمن يأذن
 فاليائق النهاية، في واحدة أن النتيجة يجد الحالين، هذين إلى والناظر 

أنه  دام ما ذلك، من فائدة ال أنه منه ظناً  المعصية، يقلع عن لم   رحمة من
 يستشعر المعصية، ولم عن يقلع لم ربه، عفو والراجي محالة، ال معذب

 من سيكون و  النهاية، في له أنه سيغفر منه ظناً  نفسه، في وخطورتها عظمتها
 .(1)."لذنوبه ومغفرة شفاعة ينتظره من لما الّجنة أهل

ومن ثم لزم النظر إلى مفهوم الكبيرة نظرة تتسم وطبيعتها وخطورتها 
والفهم الصحيح لها وما يلزم عنها في الدنيا وما يلحق بصاحبها في اآلخرة، 

ظار يساعد على هذا التأكيد على فضل   وعفوه وفي ذات الوقت لفت األن
إلى سخطه وغضبه، والوقوف على ذلك بصورة صحيحة وفق التصور 
الديني السليم حتى ال نغلق الباب في وجه التائب والراغب في العودة إلى   

                                                 
 .119، 113( المصدر نفسه،   1)
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فيقنط ويكفر، وفي ذات الوقت ال نفسح الباب له على مصرميه دون ضابط 
مه وهو للعاصي فيتمادى في المعاصي دون أن يرعى هلل وقارا وال لدينه حر 

يفعل ما يفعل مّدميا أنه في مأمن من بطش   وعقابه طالما أنه نظر إلى 
      :اإليمان على أنه مجرد معرفة.  قال تعالى       

                (1).  
لو يعلم العبد قدر رحمة »قال:  -  -النبي قال قتادة: ذكر لنا أن 

أي: «.  ، ما تورع عن حرام قط، ولو علم قدر عقوبة    ، لبخع نفسه
 .(2)أهلك نفسه في مبادة   تعالى
 ِ : أ لوال عفُو ّللاَِّ وتجاوزه، َما هنأ َأَحًدا -  -وجاء عن َرُسوُل ّللاَّ

 (.1)دأال يش ولوال وعيده وعقابه، ألتكل كل أح
  

                                                 
 .27، 19( سورة الحجر: اآليتان 1)
 .2/223ها( 101( بحر العلوم: أبو الليث نصر بن دمحم بن أحمد بن إبرا يم السمرقندي )المتوفى: 2)
العظيم البن أبي حاتم،: تحقيق: أسعد دمحم الطيب، نشر: مكتبة  ( الحديث ورد ذكره في تفسير القرآن1)

، 12112برقم  0/222ها،  1119 - 1المملكة العربية السعودية، ط:  -نزار مصطفى الباز 
تفسير القرآن ،وهو اختصار النكت للماوردي : اإلمام عز الدين بن عبد السالم ، دار ابن حزم ا 

 .223/ 1حقيق د. عبد   بن إبرا يم الوهبي م ، ت1999ها /  1119: 1بيروت ط 



311 

 

 
 عند القاضي عبد اجلبار ورد أهل السنة عليه منزلتني ـمنزلة بني الـال 

  

  

 المطلب الثاني: أثر النزعة التكفيرية على المجتمع
على جانب كبير من األهمية نظرًا لما يلزم عنها  (1)تعد قضية التكفير 

من نتائج، وما يتبعها من آثار ولخطورة هذه النزعة وعظم التساهل فيها، 
وكذلك السلف الصالح وعلماء األمة على  -  -حذر منها الرسول 

وجهاتها وتعدد مذاهبها، وتنوع مدارسها فقد ورد في الحديث عبد   اختالف ت
قال: )أيما رجل قال ألخيه كافر فقد باء بها  -  -بن عمر أن رسول   

 .(2)أحدهما( 
ولخطورة هذه المسألة فقد تورع فيها وابتعد عنها الكثير ولم يخض في 

ين فلم يكفر بعضهم هذا الموضوع لخطورته حتى عند االقتتال بين المسلم
بعضا، وذلك على غرار ما وقع بين الصحابة رضوان   تعالى عليهم، 

                                                 
(بالرجوع إلى بعض معاجم اللغة العربية؛ لمعرفة معنى الكفر تبين أن أصل الكفر: تغطية الشيء، 1)

والستر والتغطية، ومنه سمي الكافر كافرًا، وقيل ؛ ألنه يستر نعم   عليه ، ومن هذه المعاني 
ات، منها: التراب؛ ألنه يستر ما تحته، والزفت الذي تطلى ُأطلق الكفر في اللغة على عدة مسمي

به السفن؛ لسواده وتغطيته، والمزارع ُسمي كافرا؛ ألنه يكفر البذور في األرض أي يسترها كما 
ُأطلق الكافر على الليل؛ وُأطلق على البحر والوادي العظيم والنهر، وعلى السحاب المظلم؛ . أما 

يفات العلماء للكفر، ومن أهمها: ما أوده الباقالني بأنه أ يكون في االصطال  فقد تعددت تعر 
بمعنى التكذيب والجحد واإلنكار، أما ابن حزم فقد عرفه بأنه:أ جحد الربوبية وجحد نبوة نبي من 

مما صح عند جاحده  األنبياء صحت نبوته في القرآن أو جحد شيء مما أتى به رسول   
البرهان بأن العمل به كفر ، ينظر: معجم مقاييق اللغة، ابن فارس،  بنقل الكافة أو عمل شيء قام

، لسان 2/991م. مادة )كفر(1909-ها1199تحقيق عبد السالم هارون، دار الفكر ط األولى
وما بعدها، تهذيب اللغة لألزهري تحقيق أ. على حسن هاللي، أ.  2/1390العرب، مادة )كفر(

: تمهيد األوائل وتلخيد الدالئل. 17/190لتأليف والترجمة،دمحم علي النجار ط الدار المصرية ل
 . 1/113، الفصل في الملل واألهواء والنحل1/191

( الحديث أخرجه: البخاري في األدب المفرد، تحقيق: دمحم فؤاد عبد الباقي،نشر: دار البشائر 2)
ي عليها  )باب م،األحاديث مذيلة بأحكام األلبان1939 –ها 1179،  1بيروت، ط  –اإلسالمية 

، قال الشيخ األلباني: صحيح، واإلمام أحمد بن 119حديث رقم  120/ 1من قال ألخيه يا كافر( 
 . 2911حديث رقم  110/ 17حنبل في مسنده ، باب مسند عبد   بن عمر رضي   عنهما 
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فلم  (1)وخاصة القتال الدائر بين أمير المؤمنين سيدنا علي وسيدنا معاوية 
يكفر أحدهما اآلخر وسطر التاريخ كلمات أمير المؤمنين على بن أبي طالب 

، ولم يرميهم بالكفر ولقد ( 2)علينا حيث قال : إخواننا بغوا   -في الخوارج –
أدرك الكثير من علماء اإلسالم فداحة القول بكفر المسلم فأطبقوا على منع 

إال بدليل ساطع، ال مدافع له، وال شبهه وال تأويل وال صارف  (1)التكفير
للحكم إذ الشهادة بالكفر على الموحد من أعظم الزور والظلم والبهتان، وفي 

م الغزالي:أ والذي ينبغي أن يميل المحصل إليه االحتراز من ذلك يقول اإلما
التكفير ما وجد إليه سبياًل. فإن استباحة الدماء واألموال من المصلين إلى 
القبلة المصرحين بقول ال إله إال   دمحم رسول   خطأ، والخطأ في ترك 

 وقدألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك محجمة من دم مسلم، 
}أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا ال إله إال   دمحم رسول  ،  :قال  

                                                 
اوية بن ( معاوية بن صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمق بن عبد مناف القرشي األموي. وهو مع1)

أبي سفيان وأمه هند بنت عتبة . وكنيته أبو عبد الرحمن، أسلم هو وأبوه وأخوه يزيد وأمه هند في 
حنينا وأعطاه من غنائم هوازن مائة بعير  -صلى   عليه وسلم  -الفتح.  وشهد مع رسول   

  صلى    وأربعين أوقية. وكان هو وأبوه من المؤلفة قلوبهم وحسن إسالمهما وكتب لرسول
ها ، ينظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ابن األثير ، تحقيق علي  97عليه وسلم توفي سنة 

 .2/271م،  1991ها1112، 1معوض وعادل عبد الموجود، ط دار الكتب العلمية ط
ِليِل َعَلى َأنَّ اْلِفَمَة اْلَباِغَيَة ِمْنهُ 2) َما اَل َتْخُرُج ِباْلَبْغِى َعْن َتْسِمَيِة ( ينظر: السنن الكبرى للبيهقي باب الدَّ

ُ َتَعاَلى اْلُمْؤِمِنيَن َوَأَمَر ِباإِلْصاَلِ  َبْينَ  اِفِعىُّ َرِحَمُه ّللاَُّ: َسمَّاُهُم ّللاَّ ، 3/101ُهْم. اإِلْساَلِم }ش{ َقاَل الشَّ
 .0/121، البداية والنهاية، ابن كثير 10123برقم 

 -1أن هناك موانع للتكفير ، وقد ذكرها حجة اإلسالم وند عليها وهي  ( مما ينبغي التنبيه إليه1)
مانع اإلكراه ،ينظر :فيصل  -1مانع التأويل -1مانع الخطأ مع سالمة القصد:  -2مانع الجهل 

م.،   1991-ها1111، 1التفرقة بين اإلسالم والزندقة لإلمام الغزالي تحقيق محمود بيجو ط 
االعتقاد لإلمام الغزالي دار الكتب العلمية بيروت لبنان ط  وما بعدها، االقتصاد في 91

وما بعدها، المستصفى في علم األصول.للغزالي ، تحقيق  123م.، د  1933-ها1179األولى
 .1/109، 1/03ها 1111دمحم عبد السالم عبد الشافي دار الكتب العلمية بيروت ط األولى 
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 .(2)، (1){فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إال بحقها
؛  (1)ويقااااول اإلمااااام الشااااافعي: أقباااال شااااهادة أهاااال األهااااواء إال الخطابيااااة 

ياارون الصااالة  ألنهاام ياارون الشااهادة بااالزور لمااوافقيهم ولاام ياازل الساالف والخلااف
وراء المعتزلااااااة ونحااااااوهم ومناااااااكحتهم ،  ومااااااوارثتهم ، و جااااااراء سااااااائر األحكااااااام 

 (.1)عليهم
و هلل در هذه ال بارة التي خطها إمام أهل السنة اإلمام األشعري حيث 

في أشياء كثيرة ضلل فيها  -  -يقول ما نصه: أ اختلف الناس بعد نبيهم 
فرقا متباينين وأحزابا متشتتين  بعضهم بعضا وبر  بعضهم من بعض فصاروا

 .(2)إال أن اإلسالم يجمعهم ويشتمل عليهم
ويقول اإلمام الشوكاني : اعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه 
من دين اإلسالم ودخوله في الكفر ال ينبغي لمسلم يؤمن با  واليوم اآلخر 

 .(9)أن يقدم عليه إال ببرهان أوضح من شمق النهار

                                                 
ى عبد القادر عطا دار الكتب العلمية بيروت ط ( أخرجه الحاكم في المستدرك ، تحقيق مصطف1)

( وقال: صحيح على شرط 1929م كتاب التفسير تفسير سورة الغاشية   )1997 –ها 1،1111
  2/293الصحيحين، وقال الذهبي: صحيح على شرط مسلم 

 ،1( االقتصاد في االعتقاد،الغزالي ،وضع حواشيه: عبد   الخليلي، دار الكتب العلمية، ،ط:2)
 .112م،    2771 - ها1121

(  الخطابية : فرقة من فرق الشيعة وهم أصحاب أبي الخطاب دمحم بن أبي زينب األسدي األجدع 1)
مولى بني أسد، وهو الذي عزا نفسه إلى أبي عبد   جعفر بن دمحم الصادق رضي   عنه. فلما 

صحابه بالبراءة منه. وشدد القول وقف الصادق على غلوه الباطل في حقه تبرأ منه ولعنه، وأمر أ
 في ذلك، وبالغ في التبري منه واللعن عليه. فلما اعتزل عنه ادعى اإلمامة لنفسه ، ينظر الملل

 . 109/ 1النحل و 
( المجموع شر  المهذب )مع تكملة السبكي والمطيعي(: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف 1)

 .221/ 1النووي ، نشر: دار الفكر 
 .2قاالت اإلسالميين واختالف المصلين: األشعري،  ( م2)
( السيل الجرار المتدفق على حدائق األزهار،: دمحم بن علي بن دمحم الشوكاني  ، نشر: دار ابن حزم، 9)

 .903الطبعة األولى،   
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أقوال مجموعة من أكابر أعالم أهل السنة، يفهم منها خطورة هذه هي 
التكفير والتحذير من رمي الناس به خصوصا وأن جل المسائل التي أدت 
 إلى الحكم بالتكفير من قبل الفرق بعضهم لبعض مسائل لم تكن معروفة 

 ، ولو كان العلم بها شرطا لإليمان لبينه -  -أو مطروحة أيام النبي 
وعلمها أصحابه وأمرهم بتعليمها لغيرهم، ودليل ذلك أن مسألة  -  -النبي 

كمسألة خلق القرآن مع عظم قدرها وخطورة القول بها وقد تأول اإلمام الحافظ 
الفقيه أبو بكر البيهقي وغيره من أصحابنا المحققين ما نقل عن الشافعي 

د كفران النعمة وغيره من العلماء من تكفير القائل بخلق القرآن على أن المرا
ال كفران الخروج عن الملة وحملهم على هذا التأويل ما ذكرته من إجراء 
أحكام اإلسالم عليهم قال ابن المنذر أجاز الشافعي الصالة خلف من أقامها 
يعني من أهل البدع و ن كان غير محمود في دينه أن حاله أبلغ في مخالفة 

 . (1) حد الدين
ها يتضح لنا خطورة التكفير وآثاره السيمة من خالل هذه األقوال وغير 

 أحكام من شرع كحكم التكفير التي تعود على األفراد والمجتمعات، فموضوع
 وتأثرها به واألحكام المسائل وتعلق، كثير من وضرورته أهميته الدين مع

الدين  في كثيرة عليه، آثار تترتب خطير بالغ الخطورة، موضوع  – به 
 فيه أقدام، وضلت فيه وزلت أقوام، معرفته في قصر فقد ورغم ذلك واآلخرة،
 الكبار األصول مسائل من فيها األمة تنازعت مسألة أول يعد وهو أفهام،

 يخضع أنه شرع، إال التكفير كحكم إنكار عدم الوعيد.  والحق وهي مسألة
 الكتاب من له معارض دليل ال تكفيره قام على من إال كفر لضوابط، فال

 عمل أو بقول ال يكفر وأن المسلم تكفيره، على السنة أهل اتفق وأ والسنة،

                                                 
 .221/ 1( المجموع شر  المهذب )مع تكملة السبكي والمطيعي(: 1)
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الشبهة ، فالنزعة التكفيرية هذه  عنه وتزول الحجة، عليه تقام حتى اعتقاد أو 
لها آثارها السيمة إذ يلزم عنها أمور تتعلق بالنظر إلى صاحب هذا الحكم في 

ن هذه األمور الدنيا ، وأمور أخرى تلحقه في اآلخرة ، وبناء على أي م
 يختلف النظر إليه ، ويتضح ذلك على النحو التالي:

 على األفراد: التكفيرأ/ أخطار 
التفريق بين الزوجين ، فمن أخطار التكفير على الفرد أنه ال يحل  -1

لزوجته البقاء معه، ويجب أن يفرق بينها وبينه؛ ألن المسلمة ال 
 يصح أن تكون زوجة لكافر باإلجماع المتيقن.

ن أوالده ال يجوز أن يبقوا تحت سلطانه ؛ ألنه ال يؤتمن عليهم إ -1
ويخشى أن يؤثر عليهم بكفره، وهم أمانة في عنق المجتمع اإلسالمي 

 كله.
فقدانه لحق الوالية والنصرة على المجتمع اإلسالمي، نظرا لكفره  -2

وخروجه اإلسالم ومن ثم وجب مقاطعته وعدم نصرته حتى يفيق 
 رشده.لنفسه، ويعود إلى 

إنه يجب أن يحاكم أمام القضاء اإلسالمي، لينفذ فيه حكم المرتد، بعد  -1
 أن يستتاب ويزيل من ذهنه الشبهات، ويقيم عليه الحجة.

إنه إذا مات ال تجرى عليه أحكام المسلمين، فال يغسل وال يصلى   -1
عليه، وال يدفن في مقابر المسلمين، وال يور ، كما أنه ال ير  إذا 

 .مات مور  له
إنه إذا مات على حاله من الكفر يستوجب لعنة   وطرده من  -2

 رحمته، والخلود األبدي في نار جهنم.
أن الحكم بالكفر على األفراد يؤدي إلى تقنيطهم من رحمة   تعالى  -9

، إذ ال خفاء في أن الحكم بالتكفير صد عن سبيل   ، وبالتالي 
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عنى أن الذي تصدر ضده حمل لهم على الوقوع في الكفر الحقيقي بم
مثل هذه الفتوى من فتاوى التكفير قد يدفعه هذا إلى استباحة 

 المنكرات واستحالل المحرمات إذ ليق بعد الكفر ذنب.
إهدار دمه فالحكم بالتكفير بغير وجه حق فيه إهدار للدم المعصوم  -0

ومن المعلوم أنه من مقاصد اإلسالم العليا صيانة النفوس من إهدار 
 دمها.

كذلك من أخطار التكفير التي تجري على الفرد إبطال قواعد الزواج 
والتوار  والترحم على موتى المسلمين وال يخفى على كل ذي عقل ما هي 
النتائج الوخيمة التي سوف تترتب على إبطال و لغاء مثل هذه القواعد 

  العظيمة في حياة األمة المسلمة.
غير ضوابط خطير للغاية؛ فالحكم على معين بالكفر من  وبالجملة

لما يستتبعه من أحكام دنيوية وأخروية، ولهذا كان السلف رغم تكفيرهم 
لبعض الطوائف يتحرزون أشد التحرز من إنزال هذا الحكم على أفرادها، 

 ولمن أخطأ العالم في عدم تكفير معين خير له من تكفير من ال يكفر. 
 ب / أخطار التكفير على المجتمع :   

ال خالف فيه أن خطر التكفير ال يتوقف عند حد األفراد بل فمما 
يتخطاه ليصل خطره إلى المجتمعات المسلمة ومن بين هذه األخطار التي 

 تعود على المجتمعات ما يلي:
 المنهي التفرق  نتيجة وشوكته اإلسالم التكفير إضعاف على أنه يترتب .1

ذي حذر منه هو األمر ال، و تكثير العدو مما يترتب على ذلك عنه،
        اإلسالم، فقال تعالى: 
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    (1). 
المسلمين أخطار ظاهرة التكفير على اإلسالم و  بينانتشار الجهل: فمن  .2

فشو الجهل وخفاء العلم بالدين عقيدة وشريعة، وتشويه سماحة اإلسالم 
 وعالميته.

اضطراب األمن العام للمسلمين وغيرهم: إن أبسط ما يقال حول أثر  .1
هذه الظاهرة أنها ساعدت على فقدان األمن واختالله بل وغيابه في 

ن الديني، كافة الجوانب يستوي في ذلك األمن العقدي والفكري واألم
واألمن االجتماعي، واألمن السياسي، والعسكري، واألمن األسري، 
واألمن النفسي، وال سيما على العقل والدين والعرض والنفق والمال، 
وهي الضرورات الخمق التي حرصت عليها الشريعة اإلسالمية عليها، 
بل ووضعت في سبيل المحافظة عليها األسق التي تضمن حمايتها 

يقول: )كل المسلم على المسلم حرام: دمه  -  -والنبي  وبقائها.
، وفي حجة الوداع في يوم عرفة قال: )إن دماءكم  (2)وماله وعرضه( 

وأموالكم وأعراضكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم 
 .(1)هذا( 

فيما يتميز به  خفاءتقديم اإلسالم على خالف ما هو عليه: فال  .1
حمله من معان سامية، وتعاليم عظيمة تحقق األمن اإلسالم وما ي

واألمان لألفراد والمجتمعات، وتحفظ عليهم حقوقهم، لكن هذه النزعة 
                                                 

 .121( سورة األنعام اآلية 1)
باب حديث أبي بكرة نفيع بن الحار  بن كلده  11/92الحديث أخرجه: اإلمام احمد في مسنده  (  2)

ورد ذكره في حجة الوداع: ابن حزم ، تحقيق: أبو صهيب الكرمي ،بيت األفكار و  ، 27119برقم 
 م . 1993، 1الرياض ، ط:  –الدولية للنشر والتوزيع 

/ 1ْحِريِم ُظْلِم اْلُمْسِلِم، َوَخْذِلِه، َواْحِتَقاِرِه َوَدِمِه، َوِعْرِضِه،( الحديث أخرجه: مسلم في صحيحه َباُب تَ 1)
 . 2291حديث رقم  1939
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تسهم في اإلساءة لإلسالم وتقديمه بصورة تمكن خصومه من اتهامه 
والتطاول عليه ووصفه بما ليق فيه، ولقد عانى كثير من المسلمين 

ع اآلمنون واستحلت دمائهم وأموالهم من ويالت هذه النهج الخاط  فرو 
 بحجة إلصاق الكفر بهم فال حرمة له وال لماله.

ومن ثم نتج عن هذا شيوع االضطراب حتى بين غير المسلمين، 
اإلسالم الصحيح في نظر غير المسلمين بدعوى اقتتال  صورةفتشوهت 

 المسلمين فيما بينهم واستحالل الدم والمال والعرض، ولقد أحسن أعداء
استغالل هذا األمر فنسجوا على ضوئه أقواال،  –كعادتهم  –اإلسالم 

وأقاموا من خالله شبهها، فوصفوا اإلسالم بالعنصرية، ووصفوه بالدموية، 
وحكموا على أهله بالتطرف واإلرهاب، ومن ثم وحدوا كلمتهم، وأعدوا 
عدتهم، واتفقت غايتهم على ضرورة التصدي لهذا الدين، فهاجموه 

ويل الباطلة واالتهامات الكاذبة، واحتلوا أرضه واستنزفوا ثروته، باألقا
وعملوا على القضاء على حضاراته. نتيجة أن أتباعه قدموا له صورة على 

 خالف حقيقته فضلوا وأضلوا.
ومن هنا يتضح لنا خطورة هذا االتجاه التكفيري، وما يترتب عليه 

تأثيره الكبير في ظهور من أحكام تتعلق بالدنيا واآلخرة؛ بل ال يخفى 
تيارات أخرى متطرفة بين شباب األمة؛ وانتقالهم من دائرة االعتدال إلى 
دائرة التطرف وتفهم الدين على غير مراده، وتفهم نصو  على خالف ما 

 أنزلت له.
فالكفر حكم شرعي متلقى عن صاحب الشريعة، والعقل قد  بالجملةو

كان خطأ في العقل يكون كفرا  يعلم به صواب القول وخطؤه، وليق كل ما
في الشرع، كما أنه ليق كل ما كان صوابًا في العقل تجب في الشرع 



312 

 

 
 عند القاضي عبد اجلبار ورد أهل السنة عليه منزلتني ـمنزلة بني الـال 

  

  

 .(1)معرفته
ولعل في هذا الذي ذكرت مما قد يسهم في معالجة الواقع، والتريث  

في إصدار األحكام على اآلخرين لمجرد الخالف الفكري أو الخالف في 
 الرأي.

واقعا أليما ت يشه األمة المسلمة نتيجة إن مما ال يخفي على أحد أن 
سوء فهم بعض المنتسبين لها لطبيعة هذا الدين وطرق التعامل مع نصوصه 
التي ينبغي أال يتعرض لها ببيان المراد منها إال من كان مستحقا لذلك، بأن 
يتوافر فيه ذكاء الفطرة مع العدالة الخلقية، فضال عن هذا معرفته بلغة العرب 

من خفت و  أساليبها، بجانب هذا حيازته لفنون كثيرة وعلوم متنوعة ،وفنونها و 
عليه مسألة أو بدت له معضلة عليه أن يرجع بها لمن يدرك مغزاها ويقف 
على مرماها،و يعرف حقيقتها، ويدري متى وأين وكيف يوجهها؟ باعتبار أن 

 ذلك لون من الحكمة .
   :وقد قال   تعالى                 

                         (2).  
إنما  –أعني الرجوع ألهل العلم وذوي التخصد  –و من يفعل هذا 

يجنب نفسه ممبة الوقوع فيما يخشى عليه دنيا ودين، بجانب هذا فهو بهذا 
  :ممتثال لهذه النصو  الدينية التي دعت إلى هذا فقال تعالى  يكون   

                             

                                                 
( درء تعارض العقل والنقل: ابن تيمية، تحقيق: د دمحم رشاد سالم، نشر: جامعة اإلمام دمحم بن سعود 1)

تكفير وضوابطه: منقذ ، وينظر: ال1/212م، 1991 -ها  1111، 2اإلسالمية، بالسعودية، ط: 
 .10بن محمود السقار، نشر: رابطة العالم اإلسالمي،   

 299( سورة البقرة اآلية. 2)



391 

 

 
 م9112لعام  –كفر الشيخببنات للمية والعربية جملة كلية الدراسات اإلسال

  

   (1). 

 تعالى:  قالو                     

             (2). 
بالجملة فمثل هذه القضية عواقبها وخيمة ،و لها مخاطرها وجذورها و 

الجماعات في كل عصر ومصر ، و  وأبعادها العميقة المؤثرة على األفراد
النسل ، ولقد وقع و  اإلفساد للحر و  اإلهالكو  التشريدو  فبسببها يحد  القتل

الفهم و  من الخوارج  ما وقع على خصومهم بسبب هذه النظرة الشاذة ،
 الحكم على الناس بما يناسب الوجهةو  القاصر لمراد الند الديني ،

بعثنا  يستقيم مع الهوى ، ففي الحديث عن سيدنا أسامة بن زيد قال:و 
فنذروا بنا، سرية إلى )الحرقات( ،  -صلى   عليه وسلم -رسول   

فهربوا، فأدركنا رجال، فلما غشيناه؛ قال: ال إله إال  ، فضربناه حتى 
، فقال:أ من لك با )ال إله  -صلى   عليه وسلم -قتلناه، فذكرته للنبي 

 إال  ( يوم القيامة؟! أ.فقلت: يا رسول  ! إنما قالها مخافة 
 لم من أجل ذلك قالها حتى تعالسال  ! قال : أ أفال شققت عن قلبه، 

؟ ! من لك با )ال إله إال  ؟!( أ.فما زال يقولها، حتى وددت أني لم أم ال
 .(1) أسلم إال يوممذ!!

 
                                                 

 .11( سورة النحل اآلية. 1)
 .0( سورة األنبياء اآلية. 2)
برقم 1/99( الحديث أخرجه :مسلم في صحيحه باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: ال إله إال   1)

 19/111نده باب حديث أسامه بن زيد حب رسول   صلى   عليه وسلم  أحمد في مس 123
أبو داود في سننه باب على ما يقاتل المشركون ، تحقيق: دمحم محيي الدين عبد و  21372برقم 

 .  2911حديث رقم  11/ 1بيروت ،  –الحميد ، المكتبة العصرية، صيدا 
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 الخاتمـــــة
قبل أن أضع قلمي إيذانا بالفراغ من و  كانت هذه كلمتي في بحثي ،

 هذه الدراسة يجدر بي أن أسجل أهم النتائج التي توصلت إليها من خالل
 التي تمثلت فيما يلي : و  ا البحثهذ
أن هذا المذهب جاء صدى لألحدا  السياسية والقضايا الدينية   .1

والمعضالت المجتم ية التي كانت واقعا ملموسا في بيمة المسلمين 
في ذلك الوقت فالمعتزلة كانت لهم ظروفهم التي نشأوا فيها وبيمتهم 

لهم التي فرضت التي وجدوا عليها ومجتمعهم الذي عايشوه، ومسائ
عليهم، وقضاياهم التي اشتبكوا فيها مع خصومهم،كما كان لهم 
حياتهم السياسية والدينية والتي كانت ال تقل هي األخرى أهمية في 
 تقويم فكرهم وانطالق نظرتهم المحددة وعقولهم الصلبة التي كانت 

 ال تعرف اللين أو العاطفة.
تجابة لواقع عايشته األمة أن القول بالمنزلة بين المنزلتين كان اس .2

اإلسالمية نتيجة خالفها حول حكم مرتكب الكبيرة وقد ظهر هذا 
الحكم أواًل على لسان واصل بن عطاء ظنا منه أنه يجيب عن 
 المشكلة ويرفع الخالف الكائن بين أبناء األمة إال أن هذا لم يحد .

 كشف البحث عن إفراط الخوارج والمعتزلة في اعتبار العمل شطر .1
اإليمان، ومن ثم كان الحكم المتشدد على مرتكب الكبيرة بالخلود 
في النار، وفي المقابل بان لنا تفريط بعض فرق المرجمة في عدم 

 االعتداد بالعمل عنه وكونه شرطا أو شطر لإليمان .
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كشف البحث أن للمعتزلة أسق انطلقت منها للحكم على مرتكب  .1
من تشددهم وحرصهم على  الكبيرة، قد تكون دينية وذلك واضح

تنزيه   ونفي القبح عنه وذلك بقولهم بوجوب العقاب للعاصي 
واضح كذلك بتشددهم في و  حتى ال يؤدي هذا إلى التبدل في قول ،

زجرا و  ذلك سدا ألبواب المعصيةو  الحكم على مرتكب الكبيرة بالكفر
ها البحث فيو  أن هذه المسألةو  للعاصي ، وقد تكون سياسة ال سيما

 كان نتاج خالف سياسي بسبب مسألة اإلمامة . 
أن القول بخلود مرتكاب الكبيارة فاي الناار قاد يكاون لاه دوافاع أخالقياة  .2

العماال علااى إيجاااد و  قصااد المعتزلااة ماان ورائهااا الحفاااظ علااى المجتمااع
الكذب وساائر و  مجتمع خال من الرذيلة ال موضع فيه للغش والسرقة

نهم ياذكرنا بالمديناة الفاضالة التاي السلوكيات الشاذة ،وهذا الحر  م
 مااااااا زالاااااات حلمااااااا كثياااااارا مااااااا رواد أحااااااالم الفالساااااافة ناسااااااين و  كاناااااات

 الفضل اإللهي .و  أو متناسين الطبي ية اإلنسانية
أن قاااول المعتزلااااة بالمنزلااااة بااااين المنااازلتين جاااااء ليؤكااااد علااااى طبيعااااة  .9

التاي تتمثال فاي أحاد أمارين و  النظر العقلي المجرد في نظرتاه لألماور
ا االتجاااه إلااى أقصااى اليمااين و مااا االتجاااه إلااى أقصااى اليسااار ثاام إماا

يكون الوسط بينهما،وهذا ماا فعلتاه المعتزلاة إذ وجادت الخاوارج تحكام 
 المرجمااااااة تحكاااااام بإيمانااااااه فااااااأرادت أن تجااااااد و  بكفاااااار مرتكااااااب الكبياااااارة

 حال وسطا بينهما فقالت بالمنزلة بين المنزلتين 
تين في الدنيا والخلود في النار أن قول المعتزلة بالمنزلة بين المنزل .0

لمرتكب الكبيرة قول يتناقض مع صريح المعقول وصحيح المنقول ، 
ورغبة منهم في الفرار من النقض الموجه لهم ابتكروا فكرة اإلحباط 

 فقالوا: إن كبيرته أحبطت عمله الصالح.
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حرصت المعتزلة أال تبدوا متناقضة مع نفسها فيما ذهبت إليه بشأن  .3
لكبيرة، فنراها تقول بوجوب الوعد والوعيد، وفي ذات الوقت مرتكب ا

تتخذ موقفا معينا من الشفاعة فال تثبتها إال  للمؤمنين لرفع 
 درجاتهم.

أشار البحث إلى إيمان المعتزلة بعذاب القبر وكذا الصراط والوزن  .9
والميزان وغير ذلك من المسائل السم ية التي ألحقها القاضي عبد 

لة بين المنزلتين على خالف ما أشيع ونسبه خصومهم الجبار بالمنز 
 إليه.

كشف البحث كذلك عن طريقة تعامل المعتزلة مع أخبار اآلحاد في  .17
القضايا التي يستدلون عليها، ذلك أنهم ينظرون إليها نظرة متباينة 
فإذا دلت على رأي لهم أخذوا بها و ن عارضت أصال لهم أو قاعدة 

 أخبار آحاد. عندهم رفضوها بدعوى أنها
أساسا  بخلوده في النار صار القول بكفر مرتكب الكبيرة والحكم إن .11

وفي ذات الوقت هو الذي أسهم  -قديما وحديثا  –لكل الفرق الغالة 
في إيجاد نظرات قاصرة وأحكام قاسية على المخالفين في الرأي 
لهذه الفرق ، األمر الذي نتج عنه استحالل األموال واألنفق وما 

 قع الذي نحياه إال خير مثال لذلك.الوا
الجماعات في الحكم و  بان لنا من خالل البحث أن اختالف األفراد .12

 على مرتكب الكبيرة نشأ من تب ية عقائدهم الفكرية أو السياسية 
التي و  ساعد على هذا ظواهر بعض النصو  الدينيةو  أو الدينية ،

 ا تقول به.جعلت منها كل فرقة أساسًا لما تعتقد وليال على م
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 :فمتين إلى الكبيرة فانقسام مرتكب بمفهوم اإلسالمي المجتمع تأثر .11
 العملي بالتطبيق اهتمامها قل وفمة في الرأي، خالفها من تكفر فمة

 .  حدود وتجاوز بالمعاصي واستخفافها للدين،
أن هذه النزعة التكفيرية المتشددة ال تصب إال في صالح أعداء  .11

ة تعرض اإلسالم بخالف ما هو عليه، وتعطي الدين حيث إنها نظر 
صورة لخصومه في الغمز واللمز به والطعن فيه والتطاول عليه، 
وحقا ما أقسى أن يقع هذا الدين القيم بين جهل بعض أبنائه وحقد 

 أعدائه.
كشف البحث عن ضرورة النظرة المعتدلة للمعصية والمقترف لها  .12

بالشذوذ فندفعه إلى  فال ننظر إليها بغلو ونحكم على صاحبها
المزيد، وال نتساهل في النظرة إليها و لى مقترفها فتهون الحدود 
وتضيع معالم الدين ويتوارى صاحب كل ذنب إلى التمسح بعفو   

 ورضوانه ويتمادى في غيه ويمضي في رجسه.
و أخيرا كشف البحث عن الفارق بين العالم والمنتسب إليه وذلك من  .19

ة التكفير وبيان ضوابطها وموانعها وضرورة خالل نظرتهم لمسأل
التريث فيها والتثبت منها وهذا ال شك مرده إلى األدوات التي جمعها 
العالم فحكمت فعله، وحدت عقله، وهيمت له الفهم السديد للتنزيل 

 الحكيم. 
... وبعد فهذا جهدي وعملي، وهو جهد المقل وما كان فيه من 

و ن كانت األخرى فذلك من نفسي  –عز وجل  –حسنة فهي من   
والشيطان، و  ورسوله منه براء، وحسبي أنني بشر أخط  وأصيب، 

أال أحرم أجر المجتهد أصاب أم أخطأ. و  من  –عز وجل  –وأدعو   
 وراء المقصد، وهو سبحانه ولي التوفيق والرشاد. 
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 فهرس المصادر والمراجع
 *القرآن الكريم: جل من أنزله.

اضية بين الفرق اإلسالمية. علي يحيى معمر، وزارة الترا  اإلب .1
 م. 2777ها  1121القومي والثقافة  عمان 

ط مكتبة و بة  1اإلباضية في موكب التاريخ لعلى بن معمر ج .2
 بالقاهرة 

اإلبانة عن أصول الديانة، لإلمام األشعري دار الكتب العلمية  .1
 بيروت لبنان، بدون.

لدين: ، سيف الدين اآلمدي تحقيق: أ. د. أبكار األفكار في أصول ا .1
القاهرة، ط:  –أحمد دمحم المهدي، نشر: دار الكتب والوثائق القومية 

 م.2771-ها  1121/  2
الفلسفية د. سعيد مراد ، مكتبة األنجلو و  آراؤه الكالميةو  ابن متويه .2

 م. 1991المصرية ، 
لشمون ط الهيمة العامة  حمودة غرابة، أبو الحسن األشعري، د. .9

 م. 1901-ها 1991المطابع األميرية 
تحقيق: دمحم فؤاد عبد الباقي ، نشر: دار  األدب المفرد البخاري، .0

 م .1939 –ها 1179، 2بيروت ط  –البشائر اإلسالمية 
حامد الخولي ، الدار  آراء الفرق الكالمية في مرتكبي الكبيرة، د. .3

 م. 1992-اإلسالمية للطباعة 
ألدلة إلمام الحرمين الجويني تحقيق د/ دمحم اإلرشاد إلى قواطع ا .9

يوسف موسى وآخر. نشر مكتبة الخانجي بالقاهرة مطبعة السعادة 
 م 1927بمصر 
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ها، تحقيق  979أسد الغابة في معرفة الصحابة، ابن األثير ت  .17
علي معوض وعادل عبد الموجود، ط دار الكتب العلمية بيروت 

 م. 1991ها1112األولى، 
تمييز الصحابة، ابن حجر تحقيق: علي البجاوي ، اإلصابة في  .11

 ها 1112، 1نشر: دار الجيل ،ط 
 أصول الدين، ألبي اليسر البزدوي ، تحقيق ، هانز بيتر لينق ،  .12

 م. 1991ها 1131ط دار إحياء الكتب العربية  
أصول أهل السنة والجماعة المسماة برسالة أهل الثغر، ألبى الحسن  .11

 الجليند، نشر المكتبة األزهرية للترا ، األشعري، تحقيق د / دمحم
 بدون.

 –اعتقادات فرق المسلمين والمشركين الناشر مكتبة الكليات األزهرية .11
 م. 1903 -ها1193

األعالم خير الدين بن محمود بن دمحم بن علي بن فارس، الزركلي  .12
ها ، نشر دار العلم للماليين، الطبعة: 1199الدمشقي )المتوفى: 

 م. 2772أيار / مايو  -الخامسة عشر 
االقتصاد في االعتقاد، أبو حامد الغزالي الطوسي ، وضع حواشيه:  .19

 لبنان، –عبد   دمحم الخليلي، نشر: دار الكتب العلمية، بيروت 
 م. 2771 -ها  1121الطبعة: األولى، 

أبي الفضل مياض بن موسى بن  إكمال المعلم بفوائد مسلم لإلمام .10
 ها. 1119عيل ، دار الوفاء ، ط األولى،، تحقيق يحيى إسمامياض

االنتصار والرد على ابن الرواندي الملحد، أبي الحسين الخياط  .13
المعتزلي، مع مقدمة وتحقيق وتعليقات للدكتور نيبرج، مكتبة 

 م. 1933- 1930الكليات األزهرية،  
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اإلنصاف فيما يجب اعتقاده وال يجوز الجهل به، للباقالني ، تحقيق  .19
 ها. 1170حيدر، ط عالم الكتب،  عماد الدين

أنوار التنزيل وأسرار التأويل : ناصر الدين البيضاوي تحقيق: دمحم  .27
 بيروت، –دار إحياء الترا  العربي  عبد الرحمن المرعشلي، نشر:

 ها. 1113 - 1ط:
اآليات التي استدل بها المعتزلة على أصولهم دراسة تحليلية ،  .21

 صال  شداد كلية أصول الدين رسالة ماجستير إعداد الباحث ، دمحم
 علوم القرآن .و  بطنطا  ، قسم التفسير

إلسالمية، د. محمود يوسف اإليمان في ضوء مذاهب الفرق ا .22
 ، ط ، طيبة بأسيوط. إبرا يم

عناية   إبالغ حولية  د. اإليمان والعمل. األقوال. اآلراء. المناقشة، .21
 م. 2771، 0كلية أصول الدين بالمنصورة العدد 

اإليمان: ابن تيمية ،تحقيق: دمحم ناصر الدين األلباني، نشر:  .21
 م. 1999ها/1119، 2المكتب اإلسالمي، عمان، األردن، ط: 

بحر الكالم، أبو المعين النسفي، دراسة وتعليق د. ولي الدين دمحم  .22
مزيدة ومنقحة  2مكتبة دار الفرفور بدمشق، ط  صالح الفرفور،

 م. 2777 -ها1121
 لل والنحل، ألية   الشيخ جعفر السبحاني ) بدون(.بحو  في الم .29
البداية من الكفاية في الهداية ، نور الدين الصابوني ، مخطوط   .20

 .292بجامعة  جوته فرانكفورت  بألمانيا رقم 
 ها. 1179البعث والنشور للبيهقي ، تحقيق أحمد عامر حيدر ط  .23
بن عبد الرحمن  بيان تلبيق الجهمية لإلمام ابن تيميه، تحقيق: دمحم .29

 ها 1192، 1مكة المكرمة، ط  -بن قاسم . مطبعة الحكومة 
 ها.  1179تاج العروس، للزبيدي، المطبعة الخيرية مصر  .17
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تاريخ الجهمية والمعتزلة، للقاسمي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر،  .11
 م. 1909ها  1199 -1ط 

كلااود  تبصاارة األدلااة فااي أصااول الاادين ، أبااو المعااين النساافي بتحقيااق .12
 ساااااااااااااالمة، ط المعهاااااااااااااد العلماااااااااااااي الفرنساااااااااااااي للدراساااااااااااااات العربياااااااااااااة 

 م.  1997دمشق، 
التبصير في الدين وتمييز الفرق الناجية عن الفرق الهالكين،  .11

لألسفرايني، تحقيق الشيخ تحقيق دمحم زاهد الكوثري، ط مكتبة 
 م. 1922الخانجي 

 ري، تبين كذب المفتري، ابن عساكر، مقدمة الشيخ دمحم زاهد الكوث .11
 ها. 1110ط دمشق، 

التجسيم عند اليهود والنصارى وأثر ذلك على الكرامية والحشوية،  .12
رسالة دكتوراه إعداد الباحث / سعيد الهوارى، أصول الدين 

 م.2777ها /  1121( 177بالمنصورة تحت رقم ) 
تحفة المحتاج في شار  المنهااج: ابان حجار الهيتماي، نشار: المكتباة  .19

 لصاااااااااااااااااااحبها مصااااااااااااااااااطفى دمحم،: التجاريااااااااااااااااااة الكباااااااااااااااااارى بمصاااااااااااااااااار
 م. 1931 -ها  1120بدون  :  

شيخ اإلسالم إبرا يم بن أحمد  تحفة المريد على جوهرة التوحيد، .10
 ها.1179ها، ط 1397

تخريج العقيدة الطحاوية ،أبو جعفر الطحاوي شر  وتعليق: دمحم  .13
، 2بيروت، ط:  –نشر: المكتب اإلسالمي  ناصر الدين األلباني،

 ها. 1111
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نسخة  -البن المطهر الحلى  -ك النفق إلى حظيرة القدس تسلي .19
مصورة بمعهد المخطوطات العربية عن مكتبة آية   الحكيم العامة 

 ( فلسفة. 199تحت رقم )  -بالنجف 
الكتاب العربي  دار التعريفات، الجرجاني تحقيق: إبرا يم اإلبيارى: .17

 ها 1172 - 1بيروت ، ط 
ير ،تحقيق: دمحم حسين شمق الدين، تفسير القرآن العظيم ابن كث .11

ها. ونسخة  1119 - 1بيروت، ط:  –نشر: دار الكتب العلمية
 .1أخرى، ط دار الفكر ط

التفسير الكبير، للرازي نشر: دار إحياء الترا  العربي بيروت،  .12
 ها. 1127 -الطبعة: الثالثة 

تفسير المنار، دمحم رشيد بن علي رضا ط الهيمة المصرية العامة  .11
 م. 1997اب، للكت

تفسير النسفي )مدارك التنزيل وحقائق التأويل(: أبو البركات النسفي  .11
حققه وخرج أحاديثه: يوسف بديوي، دار الكلم الطيب، بيروت، 

 م. 1993 -ها  1119، 1ط:
 التفسير والمفسرون د. دمحم حسين الذهبي، ط دار الكتب الحديثة،  .12

 . 2ط 
 ن عبد   بدون.التكفير حكمه ضوابطه الغلو فيه، فهد ب .19
 د. إبرا يم بن عامر ،مطبعة دار اإلمام أحمد  التكفير وضوابطه، .10

 م. 2773-ها1129ط الثانية
تمهيد األوائل في تلخيد الدالئل: ، القاضي أبو بكر الباقالني ،  .13

 –تحقيق: عماد الدين أحمد حيدر، نشر: مؤسسة الكتب الثقافية 
 م.1930 -ها 1170لبنان، الطبعة: األولى، 
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أبو الحسين الَمَلطي ،  التنبيه والرد على أهل األهواء والبدع: .19
تحقيق: دمحم زاهد بن الحسن الكوثري، نشر: المكتبة األزهرية للترا  

 مصر. –
للقاضي عبد الجبار ،دار النهضة  تنزيه القرآن عن المطاعن: .27

 م. 2772ها 1129بيروت، –الحديثة 
دمحم  سن هاللي، أ.تهذيب اللغة : لألزهري تحقيق . أ. على ح .21

 النجار ط الدار المصرية للتأليف والترجمة.
، قيق /عبد الرحمن بن دمحم العاصميتوحيد األلو ية البن تيمية، تح .22

 . 2مكتبة ابن تيمية ط
التوحيد : أبو منصور الماتريدي . تحقيق : د. فتح   خليف، دار  .21

 اإلسكندرية. –الجامعات المصرية 
القرآن،: للطبري، ، تحقيق: أحمد دمحم شاكر، جامع البيان في تأويل  .21

 م. 2777 -ها  1127، 1نشر: مؤسسة الرسالة،ط: 
الجامع ألحكام القرآن للقرطبي ، تحقيق: أحمد البردوني و برا يم  .22

 -ها 1131، 2القاهرة، ط:  –أطفيش ، نشر: دار الكتب المصرية 
 م.  1991

نشاار: بياات  ، حجااة الااوداع: اباان حاازم ، تحقيااق: أبااو صااهيب الكرمااي .29
 الريااااااااااااااض ، الطبعاااااااااااااة:  –األفكاااااااااااااار الدولياااااااااااااة للنشااااااااااااار والتوزياااااااااااااع 

 م .  1993األولى، 
 الحسن والقبح بين المعتزلة وأهل السنة . رسالة ماجستير.  .20

إعداد / عبد   دمحم جار النبي . المملكة العربية السعودية . جامعة  
 م .1931/ها 1117 –أم القرى ، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية 
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حقيقة اإليمان وبدع اإلرجاء في القديم والحديث د. سعد بن ناصر  .23
 م.2771-ها1121الشتري، ط دار أشبيليا للنشر والتوزيع ط األولى

افقة صحيح المنقول لصريح درء تعارض العقل والنقل أو مو  .29
، ابن تيمية تحقيق عبد اللطيف عبد الرحمن دار الكتب المعقول

 م. 1990-ها1110العلمية بيروت
األشاعرة د. جمال حسين أمين ، عين و  الدليل اللغوي بين المعتزلة .97

 م 2712، 1البحو  ، ط و  للدراسات
 م.  1901ديوان حافظ إبرا يم، ط دار الكتب المصرية،  .91
 تاريخ (.و  ديوان زهير بن أبي سلمى) بدون طبعة .92
-تحقيق، إمام حنفيالرائق في تنزيه الخالق، يحيى بن حمزة العلوى  .91

 م .2777-دار اآلفاق العربية
نشر: مطابع دار الكتاب العربي،  رسالة التوحيد، الشيخ دمحم عبده، .91

 م.1999
رو  المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني : لأللوسي  .92

 –تحقيق: علي عبد الباري عطية، نشر: دار الكتب العلمية 
 ها. 1112، 1بيروت، ط: 

في أصول الفقه على مذهب اإلمام روضة الناظر وجنة المناظر  .99
أحمد بن حنبل، ابن قدامة المقدسي، مؤسسة الرّيان للطباعة والنشر 

 م.2772-ها1121والتوزيع الطبعة الثانية 
 السنة ابن أبي عاصم في السنة، بتحقيق دمحم ناصر الدين األلباني، .90

 م..1991-ها1111 – 1بيروت، ط:  –نشر: المكتب اإلسالمي 
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د بن حنبل، تصحيح وتعليق / إسماعيل األنصاري، السنة ألحم .93
نشر وتوزيع رئاسة إدارة البحو  العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد 

 بالمملكة العربية السعودية، بدون تاريخ. 
سنن أبي داود تحقيق: دمحم محيي الدين عبد الحميد، نشر: المكتبة  .99

 بيروت. –العصرية، صيدا 
لدين الذهبي ، تحقيق: مجموعة من سير أعالم النبالء: شمق ا .07

المحققين بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط، نشر: مؤسسة الرسالة، 
 م. 1932ها /  1172الطبعة: الثالثة، 

السيل الجرار المتدفق على حدائق األزهار، للشوكاني نشر: دار ابن  .01
 حزم ، ط األولى.

لكتب شر  أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، الاللكائي، ط دار ا .02
 م.2771، 1العلمية ط 

شر  األصول الخمسة، لقاضي القضاة عبد الجبار بن أحمد، تعليق  .01
اإلمام أحمد بن الحسين بن أبي هاشم، نشر: دار احياء الترا  

 العربي. بيروت 
 ها. 1119شر  الدواني على العقائد العضدية، ط استانبول  .01
ة الكليات شر  العقائد النسفية تحقيق د/أحمد السقا طبعة مكتب .02

 األزهرية. 
 اباااان تيميااااة، تحقيااااق سااااعيد باااان نصاااار ،  شاااار  العقياااادة األصاااافهانية، .09

 ها، مكتبة الرشد.1،1122ط 
شر  العقيدة الطحاوية:ابن أبي العز الحنفي ، تحقيق: شعيب  .00

 –نشر: مؤسسة الرسالة  عبد   بن المحسن التركي، -األرنؤوط 
 م.1990 -ها 1110بيروت، الطبعة: العاشرة، 
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 ر  العقياااااااادة الواسااااااااطية الباااااااان تيميااااااااة، د / دمحم خلياااااااال هااااااااراس، شاااااااا .03
مراجعااة / عبااد الاارزاق عفيفااي، تصااحيح وتعليااق الشاايخ / إسااماعيل 

 م.1992/  1األنصاري مكتبة الترا  اإلسالمي ط
شر  العقيدة الواسطية، ابن تيمية، شر  الشيخ دمحم الصالح  .09

علمية للنشر العثيمين، خرج أحاديثه واعتنى به سعد بن فواز، ط ال
 ها. 1212، 2والتوزيع بنها بمصر ط 

شر  المقاصد في علم الكالم، سعد الدين التفتازاني، نشر دار  .37
م،باكستان، ونسخة أخرى دار 1931 -ها 1171المعارف النعمانية 

 م.2771-ها1122الكتب العلمية بيروت ط األولى
 للشريف الجرجاني، ط دار الكتب العلمية شر  المواقف اإليجي، .31

 م.1993-بيروت ط 
شر  صحيح البخاري ا البن بطال تحقيق: أبو تميم ياسر بن  .32

 -ها 1121 -السعودية / الرياض  -إبرا يم.، نشر: مكتبة الرشد 
 م، الطبعة: الثانية. 2771

الشفاعة العظمى في يوم القيامة، للرازي، تحقيق د / أحمد السقا،  .31
 م.1939المكتبة األزهرية للترا  

، 1ي، نشر: دار ابن كثير، اليمامة بيروت، ط صحيح البخار  .31
 م، تحقيق: د. مصطفى ديب.1930 -ها 1170

صحيح مسلم تحقيق: دمحم فؤاد عبد الباقي نشر: دار إحياء الترا   .32
 بيروت. –العربي 

طبقات الشاف ية الكبرى: اإلمام العالمة / تاج الدين السبكي ،  .39
  دمحم الحلو ، دار تحقيق: د. محمود دمحم الطناحي، د. عبد الفتا

 .2ها،ط:1111 -هجر للطباعة والنشر والتوزيع 
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أحمد بن يحيى بن المرتضى تحقيق: ُسوَسّنة  طبقات المعتزلة: .30
 م. 1991ها = 1137ِفْلَزر،نشر: دار مكتبة الحياة ، بيروت، –ِديَفْلد

طبقات المفسرين: أحمد بن دمحم األدنروي، تحقيق: سليمان بن  .33
المدينة المنورة،  -مكتبة العلوم والحكم صالح الخزي ، نشر: 

 م .1990الطبعة األولى، 
 1ظاهرة الغلو في التكفير د. يوسف القرضاوي ، مكتبة و بة ط  .39

 م. 1997 -ها1111سنة 
العقائد العضدية بشر  جالل الدين الدواني وعليه حاشية الشيخ  .97

 ها .1119إسماعيل الكلنبوي. المطبعة العثمانية 
بيروت ،  –ابن عبد ربه . نشر: دار الكتب العلمية  العقد الفريد ، .91

 ها. 1171، 1ط : 
العقود الدرية من مناقب شيخ اإلسالم ابن تيمية، البن قدامة  .92

المقدسي دمحم بن أحمد بن عبد الهادي، تحقيق / دمحم حامد الفقي ، 
 دار الكتاب العربي، بيروت ) د. ت(.

دمحم عبد الستار نصار ، العقيدة اإلسالمية أصولها وتأويالتها د.  .91
 م. 1939ها 1179 – 2دار الطباعة المحمدية ط 

العقيدة النظامية في األركان اإلسالمية، لإلمام الجويني بتحقيق دمحم  .91
 م.  1992ها1112زاهد الكوثري، المكتبة األزهرية للترا  

العقيدة النظامية في األركان اإلسالمية، لإلمام الجويني، تقديم  .92
يق د. أحمد حجازي السقا، نشر مكتبة الكليات وتحقيق وتعل

 م.  1903ها  1193ط األولى،  األزهرية،
العقيااادة الواساااطية : ابااان تيمياااة ، تحقياااق : أباااي دمحم أشااارف بااان عباااد  .99

 -2:  المقصااااااااااااااااود نشاااااااااااااااار: أضااااااااااااااااواء الساااااااااااااااالف ، الرياااااااااااااااااض، ط
 م.1999ها / 1127 
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 عيون األخبار، ابن قتيبة الدينوري، موقع الوراق. .90
رى،ابن تيمية ، تحقيق دمحم عبدالقادر عطا، د: مصطفى الفتاوى الكب .93

 ها. 1173القاهرة –دار الريان للترا   عبدالقادر عطا،  ط
 -فتح الباري شر  صحيح البخاري، ابن حجر نشر: دار المعرفة  .99

 ها.1109بيروت، 
 بمصر. -فتح القدير لإلمام الشوكاني طبعة مصطفى البابي الحلبى .177
، ط: الهيمة المصرية العامة للكتاب، فجر اإلسالم، أحمد أمين .171

 م.  1999مكتبة األسرة  
الفرق الكالمية اإلسالمية مدخل ودراسة، د.علي عبد الفتا  ،  .172

 م. 1939 -، 1مكتبة و بة، ط
الفرق بين الفرق، عبد القاهر البغدادي، تحقيق الشيخ دمحم محيى  .171

ونسخة  .الدين عبد الحميد دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت لبنان
 م.1990، 2ط دار اآلفاق الجديدة بيروت ط 

 –الفصل في الملل واألهواء والنحل: ابن حزم نشر: مكتبة الخانجي  .171
القاهرة. ونسخة أخرى بتحقيق ابرا يم نصر، وعبد الرحمن عميرة، 

 ها.1172دار الجيل بيروت 
في الفلسفة اإلسالمية منهج وتطبيقه،د. إبرا يم مدكور، ط دار  .172

 بدون )ت(. المعارف
في علم الكالم دراسة فلسفية آلراء الفرق اإلسالمية في أصول الدين  .179

 ( المعتزلاااااااااة د.أحمااااااااااد صاااااااااابحي، مؤسساااااااااة الثقافااااااااااة الجام يااااااااااة، 1)
 م.  1992ط 

 فيصل التفرقة بين اإلسالم والزندقة للغزالي تحقيق محمود بيجو  .170
 م. 1991-ها1111، 1ط 
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دار صادر بيروت، ط  القاموس المحيط، الفيروز آبادي، بيروت. .173
 م.1990

المعهد العالمي للفكر  القرآن والنظر العقلي، فاطمة إسماعيل، .179
 م.  1991ها 1111، 1اإلسالمي ط

شيباني ، نشر: دار الكتب الكامل في التاريخ: أبو الحسن ال .117
 .2ها، ط1112 -العلمية

الكبيرة والمذاهب الواردة فيها ، رسالة ماجستير إعداد الباحث .  .111
ا . كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية . جامعة الملك حاسي كوت

 ها . 1171 – 1177عبد العزيز بمكة المكرمة 
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه  .112

 –لبنان  -التأويل، للزمخشري ، ط دار الكتب العلمية بيروت
 م. 1992ها/ 1112الطبعة األولى 

يق نخبة من األساتذة العاملين بدار لسان العرب، ابن منظور، تحق .111
 المعارف، ط دار المعارف .

لوامع األنوار البهية في عقيدة الفرقة المرضية ط المكتب اإلسالمي  .111
 ها.1111بيروت 

 متشابه القرآن، للقاضي عبد الجبار، تحقيق د. عدنان زرزور،  .112
 ط دار الترا  القاهرة.

عبد الرؤوف ، ط: المجازات النبوية، للشريف الرضى، تحقيق طه  .119
 م. 1901ها 1191الحلبى 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي ،  .110
 ها. 1112ط دار الفكر،
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مجموع الفتاوى ابن تيمية تحقيق: أنور الباز، عامر الجزار، ط: دار  .113
م ، ونسخة بتحقيق دمحم عبد القادر  2772، ها 1129 -1الوفاء،ط:

 ها. 173القاهرة  –دار الريان للترا   طفى عطا،  طعطا، د: مص
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،ابن عطية األندلسي  .119

 –تحقيق: عبد السالم عبد الشافي ، نشر ، دار الكتب العلمية 
 ها   1122 - 1بيروت، ط 

محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من والحكماء والمتكلمين،  .127
 مكتبة الكليات األزهرية.  –عبد الرؤوف للرازي، تحقيق طه 

مختار الصحا ، لمحمد بن أبي بكر الرازي، ط دار أسامة بيروت  .121
 بدون.

المختصر في أصول الدين للقاضي عبد الجبار ضمن كتاب رسائل  .122
 العدل والتوحيد، بتحقيق د. دمحم عماره ، ط دار الهالل.

الشناوي المدخل إلى دراسة الفرق اإلسالمية د. دمحم مصطفى  .121
 م.1991ها/1119

 مكتبة و بة، المدخل إلى دراسة علم الكالم، د / حسن الشافعي، .121
 م. 1991/  2القاهرة، ط 

 م، المطبعة الفاروقية.  1919مذكرة التوحيد، للشيخ صالح شرف ط  .122
مرتكب الكبيرة من منظور إسالمي بين اليأس والرجاء أ.د حسين  .129

دراسات اإلسالمية، المجلد جابر بني خالد، المجلة األردنية في ال
 م.2711ها 1111، 1السابع العدد 

د/عوض   حجازي، ط  المرشد السليم في المنطق الحديث والقديم، .120
 ، دار الطباعة المحمدية. 2
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المسعودي، تحقيق: أسعد داغر، الناشر: دار الهجرة  مروج الذهب، .123
 ها.1179قم، نشر:  –
صطفى عبد القادر المستدرك على الصحيحين للحاكم، تحقيق م .129

 م.1997 –ها 1111،   1دار الكتب العلمية بيروت ، ط  -عطا 
تحقيق دمحم عبد السالم دار  المستصفى في علم األصول للغزالي. .117

 ها.1111، 1الكتب العلمية ط
مسند أبو يعلى، تحقيق: حسين سليم. دار المأمون للترا  دمشق ط  .111

 م. 1931 -ها 1171، 1
عادل  -بل تحقيق: شعيب األرنؤوط مسند اإلمام أحمد بن حن .112

مرشد، وآخرون، إشراف: د عبد   ابن عبد المحسن التركي نشر: 
 م. 2771 -ها  1121مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى 

نسخة مصورة  -معارج الفهم في شر  النظم البن المطهر الحلى  .111
عن مكتبة آية   الحكيم العامة  -بمعهد المخطوطات العربية 

 ( فلسفة. 271تحت رقم )  -ف بالنج
معتزلة البصرة وبغداد د. رشيد الخيون، طبع ونشر دار الحكمة  .111

 م. 1990لندن توزيع بيسان للنشر والتوزيع بيروت لبنان ط األولى 
منشورات النادي العربي في يافا مطبعة  المعتزلة ،زهدي جار  ، .112

 م. 1910ها 1199مصر 
 عات دار مأمون الحلبي.معجم األدباء، ياقوت الحموي،مطبو  .119
المعجم األوسط ، أبو القاسم الطبراني ، تحقيق: طارق بن عوض  .110

  بن دمحم ، عبد المحسن ابن إبرا يم الحسيني، نشر: دار الحرمين 
 القاهرة. –
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معجاام مقاااييق اللغااة، اباان فااارس، تحقيااق عبااد السااالم هااارون، دار  .113
 م. 1909ها 1،1199الفكر ط

دل والتوحيااد للقاضاااي عبااد الجباااار، القاضاااي، المغنااي فاااي أبااواب العااا .119
عبااد الجبااار باان أحمااد تحقيااق: محمااود قاساام، إباارا يم بيااومي ماادكور 

 وآخرون ، نشر: الدار المصرية.
مفاااااااتيح الغيااااااب أو التفسااااااير الكبير:للاااااارازي: ط دار إحياااااااء التاااااارا   .117

 ها. 1127-2العربي، ط:
تحقياااق مقااااالت اإلساااالميين واخاااتالف المصااالين، اإلماااام األشاااعري،  .111

لبنااااان ،   -بيااااروت  -محيااااي الاااادين عبااااد الحميااااد المكتبااااة العصاااارية
 م. 1۹۹7-ها1111

الملل والنحال أباو الفاتح دمحم بان عباد الكاريم أحماد الشهرساتاني نشار:  .112
 مؤسسة الحلبي.

  -منااااااااااهج اليقاااااااااين فاااااااااي أصاااااااااول الااااااااادين البااااااااان المطهااااااااار الحلاااااااااى  .111
  -طهاااران  -مطبعاااة يااااران  -تحقياااق / دمحم رضاااا األنصااااري القماااي 

 ها. 1119/  1ط
تحقياق دمحم  منهاج السنة في نقاض كاالم الشايعة القدرياة، ابان تيمياة، .111

 ها.1179، 1رشاد،ط
المنهاج شر  صحيح مسلم بان الحجااج : لإلماام الناووي ، نشار دار  .112

 ها.1192، 2بيروت، ط:  –إحياء الترا  العربي 
المنياااة واألمااال فاااي شااار  كتااااب الملااال والنحااال ألحماااد بااان يحياااى بااان  .119

رتضى، صححه توما أرنلد، مطبعة دائرة المعارف النظامية حيدر الم
 ها. 1119آباد الدكن نشر دار صادر بيروت 
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المنيااااة واألماااال، القاضااااي عبااااد الجبااااار باااان أحمااااد باااان عبااااد الجبااااار  .110
الهمااذاني المعتزلااي تحقيااق: د. سااامي النشااار، د. عصااام الاادين دمحم، 

 م. 1902اإلسكندرية،  –نشر: دار المطبوعات الجام ية 
الماااااواعظ واالعتباااااار باااااذكر الخطاااااط واآلثاااااار للمقريااااازي: دار الكتاااااب  .113

 ها. 1113، 1العلمية، ط
ماااااااع حاشاااااااية عباااااااد الحكااااااايم  المواقاااااااف بشااااااار  الشاااااااريف الجرجااااااااني .119

، وحاشااية مااولى حساان جلبااي باان شاااه ، مطبعااة السااعادة الساايالكوتي
 م .1970ها . 1122،   1ط

ياارة ، ط دار الجياال المواقااف: لإليجااي ، تحقيااق: د. عبااد الاارحمن عم .127
 م. 1990، 1بيروت، ط  –
علي خشيم ،مكتبة الفكر للطباعاة  النزعة العقلية في تفكير المعتزلة، .121

 م.  1990طرابلق، ليبيا، 
نشاأة اآلراء والمااذاهب د. يحااي هاشام، ط مجمااع البحااو  اإلسااالمية،  .122

 م. 1902ها 1192
سااالمية الاادار اإل حامااد الخااولي، .د نشااأة الفاارق اإلسااالمية وتطورهااا، .121

 م. 2777 – 2للطباعة ط 
نشااأة الفكاار الفلساافي فااي اإلسااالم د. سااامي علااي النشااار، طبعااة دار  .121

 المعارف ط.
نظرات نقدية في أصول المعتزلاة  المنزلاة باين المنازلتين د. دمحم عباد  .122

السااتار نصااار، بحااث منشااور بمجلااة الشااريعة والدراسااات اإلسااالمية، 
 جامعة قطر بدون ذكر رقم العدد.
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