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Praise is to Allah Almighty, Lord of the worlds, and the blessings
and peace of Allah Almighty is upon our Prophet Muhammad and
his family and companions.
My research is titled (the opinion of al-Kamal ibn al-Hamam
(D.681 AH) on the issue of the homes of the hereafter - a
comparative study -) in which I dealt with the personal opinions
from the doctrinal point of view, and I found that it expanded in the
narration of opinions with invoking evidence from the Holy Qur’an
and the purified Sunnah of the Prophet, and sometimes evidence
from Reason and discuss its opponents in all scientific ways and put
examples for clarification, giving preference to what he deems
appropriate.
Al-Kamal ibn al-Hamam - may Allah Almighty have mercy on
him - established the issue of the stages of the Hereafter and the
necessity of believing in them as Allah Almighty told in his book
and told it on the authority of His Messenger, such as the scale, the
basin, the path, the conditions of heaven and hell, and other things
that are proven in the book or the Sunnah, in general and in detail,
and all of that is within In belief in the Last Day, which is the fifth
pillar of the six pillars of faith, and no one's faith is valid if he does
not believe in the Last Day.
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آراء الكمال بن اليمام(ت186 :ه) في مسألة منازل اآلخرة-دراسة مقارنة-
ىبو كريم عبد هللا

أ.م.د .دمحم خميل ابراىيم

قسم العقيدة والفكر االسالمي /كمية العموم االسالمية /جامعة تكريت_ العراق.

الخالصة:

الحمد هلل المعز بفضمو حمدا كثي ار طيبا ومزيدا وصالة ربي والسالم ىدية لممصطفى خير األنام

مدودا.

وبعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد...

بحثي الموسوم بـ( رأي الكمال بن اليمام (ت686 :ه) في مسألة منازل اآلخرة-دراسة مقارنة )-تناولت فيو

آراء الشخصية من الناحية العقدية ,فوجدتو أنو قد توسع في سرد اآلراء مع االحتجاج بأدلة من القرآن الكريم
والسنة النبوية المطيرة ,واحيانا ادلة من العقل ومناقشة مخالفيو بكل عممية ووضع امثمة لاليضاح مع ترجيح ما
يراه مناسبا.

اليمام-رحمو هللا-مسألة منازل االخرة ووجوب التصديق بيا كما اخبر هللا في كتابو واخبر
فقد اثبت الكمال بن ُ

بو عن رسولو كالميزان والحوض ,والصراط ,وأحوال الجنة والنار ,وغيرىا من األمور الثابتة في الكتاب أو السنة,
إجماال وتفصيال  ,وكل ذلك داخل في اإليمان باليوم اآلخر ,والذي يعد ىو الركن الخامس من أركان اإليمان
الستة ,وال يصح إيمان أحد إن لم يؤمن باليوم اآلخر.

الكممات الدالة :آراء الكمال  ,منازل ,االخرة ,دراسة مقارنة.
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المقدمة
إن أغمى ما لدى المسمم عقيدتو ,التي يؤمن من خالليا باهلل ورسمو وكتبو ومالئكتو واليوم

اآلخر ,وتعمم العقيدة واالعتناء بيا تأصيال ,وضبطا ,وفيما ,فيي أىم الميمات وأعظم الواجبات
عميو ألنو ال تتحقق الغاية من قيامو بعبادة هللا إال بيا.

اوالً :اسباب اختيار الموضوع.
ق
اليمام-رحمو هللا -عمما من اعالم
 -6إن الموضوع لم يتطر لو من قبل كون الكمال بن ُ
الحنفية مشتي ار بالفقو وأصولو اكثر من اشتياره بعمم الكالم.
 -2امتازت ىذه الشخصية بالذكاء والرصيد في الرأي ,وطريقتو في تحرير االدلة النقمية وكذا
العقمية وفق القواعد الشرعية.

 -3التعرف عمى اآلراء الكالمية لمشخصية واالستفادة منيا كمنيج قويم قائم عمى الحق من
خالل التزامو باالدلة النقمية والوقوف عمييا ,وتأويل االدلة العقمية ومن ثم مناقشتيا.

ثانياً :تقسيمات الموضوع.

الخطة التي رسمتيا لمسير في إعداد ىذا البحث كانت عمى النحو التالي-:

المقدمة ,فقد اشتممت عمى اىمية ابراز الموضوع ,ومنيجية الموضوع ,وتقسيماتو ,ومن ثم منازل

اآلخرة عند الكمال بن اليمام-رحمو هللا -والخاتمة كاآلتي-:
المطمب االول :موجز عن حياة الكمال بن اليمام.
المطمب الثاني :آراؤه في مسألة االيمان بالميزان.

المطمب الثالث :آراؤه في مسألة االيمان بالحوض.
المطمب الرابع :آراؤه في مسألة االيمان بالصراط.

الخاتمة وفييا اىم النتائج التي توصمت الييا.

قائمة المصادر والمراجع.

المطمب االول :المسألة االولى :اسمو ونسبو ولقبو.
ىو كمال الدين دمحم ابن الشيخ ىمام الدين عبد الواحد ابن القاضي حميد الدين عبد الحميد
()6

ابن القاضي سعد الدين مسعود الحنفي السيواسي

( )6السيواسي نسبة الى مدينة سيواس من بالد الروم  .ينظر :حدائق احـداق االزىـار ومصـابيح انـوار االنـوار ,دمحم
بــن اب ـراىيم التــاذفي الحنفــي ,ص , 57و تيســير التحريــر ,دمحم أمــين بــن محمــود البخــاري المعــروف بــأمير بادشــاه

الحنفــي ,مصــطفى البــابي ابلحمبــي  -مصــر  6356,ى ـ  6932 -م ,دار الكتــب العمميــة – بيــروت 6443 ,ى ـ -

 6983م ,ودار الفكر  -بيروت  6467,ىـ  6996 -م. 3/6 ,
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اليمام(.)6
األصل المصري المولد والدار والوفاة ,العالم المشيور بابن ُ

المطمب الثاني :آراؤه في منازل اآلخرة ,وحسب المسائل اآلتية-:
المسألة االولى :آراؤه في مسألة االيمان بالميزان.

اثبت الكمال بن اليمام-رحمو هللا-باالدلة القاطعة منازل اآلخرة واوجب التصديق بيا كما
اخبر هللا في كتابو واخبر بو عن رسولو كالميزان والحوض ,والصراط ,وغيرىا من األمور

الثابتة في الكتاب أو السنة  ,إجماال وتفصيال  ,وكل ذلك داخل في اإليمان باليوم اآلخر ,والذي

يعد ىو الركن الخامس من أركان اإليمان الستة ,وال يصح إيمان أحد إن لم يؤمن باليوم اآلخر,
ولمعرفة آراءه في ىذه المسألة كان البد من تقسيم المسألة كاآلتي-:

اوالً :تعريف الميزان لغة واصطالحاً.
-6الميزان لغة :قال ابن فارس-رحمو هللا" :-الواو والزاي والنون :بناء يدل عمى تعديل واستقامة,
ووزنت الشيء وزنا ,والزنة قدر وزن الشيء ,واألصل وزنة ,ويقال :قام ميزان النيار ,إذا انتصف

النيار ,وىذا يوازن ذلك ,أي ىو محاذيو"( ,)2والوزن ثقل شيء بشيء(.)3

-2الميزان اصطالحاً :ىو ميزان حقيقي محسوس لو لسان و كفتان حسيتان مشاىدتان ,توزن بو
الحسنات والسيئات يوم القيامة ,كما يشاء هللا أن توزن (. )4

()6النجـوم ال ازىـرة فـي ممــوك مصـر والقــاىرة ,يوسـف بــن تغــري بـردي بــن عبـد هللا الظــاىري الحنفـي ,أبــو المحاســن,
جمال الدين ,و ازرة الثقافة واإلرشـاد القـومي ,دار الكتـب ,مصـر , 687 /66,والسـموك لمعرفـة دول الممـوك ,أحمـد

بــن عمــي بــن عبــد القــادر ,أبــو العبــاس الحســيني العبيــدي ,تقــي الــدين المقريــزي ,دمحم عبــد القــادر عطــا ,دار الكتــب
العممية  -لبنان /بيروت ,ط6468 ,6/ىـ 6997 -م ,634/7 ,وحسن المحاضرة في تاريخ مصر والقـاىرة ,عبـد
الرحمن بن أبي بكر ,جالل الدين السيوطي ,تحقيق :دمحم أبـو الفضـل إبـراىيم ,دار إحيـاء الكتـب العربيـة  -عيسـى
البابي الحمبي وشـركاه – مصـر ,ط 6387 ,6/ى ـ  6967 -م , 474/6 ,وىديـة العـارفين أسـماء المـؤلفين وآثـار
المصنفين ,إسماعيل بن دمحم أمين بن مير سـميم البابـاني البغـدادي ,طبـع بعنايـة وكالـة المعـارف الجميمـة-اسـتانبول
6956م ,أعــادت طبعــو باألوفســت :دار إحيــاء الت ـراث العربــي بيــروت – لبنــان , 246/2 ,وشــذرات الــذىب فــي
أخبار من ذىب ,عبد الحي بن أحمد العكري الدمشقي ,دار الكتب العممية. 297/7 ,

()2
()3
((4

معجم مقاييس المغة , 647/6 ,وتاج العروس. 252/36 ,
لسان العرب. 446/63 ,
ينظــر :رســالة إلــى أىــل الثغــر ,666 ,ونيــج الرشــاد فــي نظــم االعتقــاد :يوســف بــن دمحم بــن مســعود العبــادي

العقيمـ ــي ,جمـ ــال الـ ــدين السـ ــرمري ,تحقيـ ــق :أبـ ــو المنـ ــذر المنيـ ــاوي ,ط 6435 ,6ىـ ـ ـ  2464 -م  ,62,و ش ـ ـرح
الطحاوية البن أبي العز. 467 ,
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ثانياً :آراؤه في المسألة.

اليمام-رحمو هللا -في الكالم عن الميزان فقال" :والميزان حق ثابت دلت عميو
شرع الكمال بن ُ

قواطع السمع وىو ممكن ,فوجب التصديق بو ,واثبت المصنف ذلك بأدلة الكتاب والسنة-:

ﱢﱤ
ﱣ
فأما الكتاب قولو تعالى:ﱡﭐ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ
ﱫ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱠ( ,)6وقال تعالى:ﱡﭐ ﱹ
ﱬ
ﱥ ﱦﱧﱨﱩﱪ
ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ

ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ

ﲊ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ
ﲋ
ﲉ ﲊ ﱠ( ,)2وقال تعالى:ﱡﭐ ﲈ ﲉ
ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ

ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ

ﲝ ﲞ ﱠ( ,)3ثم اوضح المصنف بالمراد بكممة -الموازين-ىل ىي جمع ميزان او جمع
موزون ,فقد جرى صاحب الكشاف والبيضاوي عمى انو الثاني ,وكثير من المفسرين عمى االول,
واما الموازين في قولو تعالى:ﱡﭐ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱠﭐ فيي جمع ميزان وىو
ميزان حقيقي لو كفتان ولسان كما اقر بو كثير من المفسرين(.)4
واما من السنة :فقد ثبت من حديث البطاقة ان لمميزان كفتان ,ففي كفة وضعت السجالت

وفي االخرى البطاقة ,فقد روي عن رسول هللا انو قال " :إن هللا يستخمص رجال من أمتي عمى
رءوس الخالئق يوم القيامة فينشر عميو تسعة وتسعين سجال ,كل سجل مثل ىذا ,ثم يقول :أتنكر

من ىذا شيئا؟ أظممك كتبتي الحافظون؟ فيقول :ال يا رب ,فيقول :أفمك عذر؟ فيقول :ال يا رب,
فيقول :بمى ,إن لك عندنا حسنة ,وانو ال ظمم عميك اليوم ,فيخرج بطاقة فييا أشيد أن ال إلو إال
هللا ,وأشيد أن دمحما عبده ورسولو ,فيقول :يا رب ,ما ىذه البطاقة مع ىذه السجالت؟ فقال :إنك

ال تظمم ,قال :فتوضع السجالت في كفة ,والبطاقة في كفة فطاشت السجالت وثقمت البطاقة ,وال

يثقل مع اسم هللا شيء" (.)5

وانكر بعض المعتزلة الميزان ذىابا منيم الى ان االعمال اعراض ال يمكن وزنيا ,فكيف وقد

انعدمت وتالشت ,فقالوا :بل المراد منو العدل الثابت في كل شيء ,وقد دفع ما تمسك بو بعض
( )6األنبياء ,آية.47 :

( )2القارعة ,اآليات.9-6 :

( )3االعراف ,اآليات.9-8 :

()4
اليمام.627-624/2 ,
ينظر :المسايرة ,الكمال بن ُ
( )5المستدرك ,الحاكم ,46/6 ,رقم الحديث( )9وقال عنو (:حديث صحيح لم يخرج في الصحيحين ,وىو صحيح

عمى شرط مسمم).
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المعتزلة بأن الموزون صحائف االعمال ,فان الكرام الكاتبين يكتبون االعمال في صحائف ىي
اجسام ,وقيل بل يجعل هللا االعراض اجساما ,فيجعل الحسنات اجساما نورانية والسيئات

اجساما ظممانية ,واقتصر المصنف عمى االول وىو(صحائف االعمال) ألنو الذي دلت عميو
االحاديث كحديث البطاقة ,ثم نبو المصنف عمى وجو الوزن بقولو" :ووجيو-أي الوجو الذي يقع

عميو وزن االعمال-انو تعالى يحدث في صحائف االعمال ثقال بحسب درجاتيا عنده,
والحكمة من ذلك :حتى يظير ليم العدل في العذاب والفضل في العفو وتضعيف الثواب,

وظيور مراتب ارباب الكمال وفضائح ارباب النقصان عمى رؤوس االشياد زيادة في سرور اولئك

وخزي ىؤالء(.)6

ثالثاً :آراء الفرق في مسألة.

 -6اىل السنة والجماعة.

االيمان بالميزان من االمور الغيبية الواجبة ,والتصديق بو كما ورد عن النبي من غير زيادة

وال نقصان ,ولو لم يكن من الحكمة في وزن األعمال إال ظيور عدل هللالعباده لكفى(.)2

وان األعمال توزن ,كما أجمع عميو أىل السنة ,ولم ينكر الميزان إال المعتزلة ,وقالوا ىو عبارة

عن العدل فخالفوا الكتاب والسنة ,ألن هللا أخبر انو يضع الموازين لوزن األعمال ليرى العباد

أعماليم ممثمة ليكونوا عمى أنفسيم شاىدين(.)3

وقد وردت األحاديث الصحيحة بوزن األعمال ,وختم البخاري صحيحو في باب :ﱡﭐ ﱚ
ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱰ ﱠ كدليل عمى أن الميزان حق ,بقولو" :وأن أعمال بني آدم
وقوليم ,يوزن"

()4

وعن أبي مالك األشعري ,قال :قال رسول هللا " :الطيور شطر اإليمان

والحمد هلل تمأل الميزان.)5( "...

 -2آراء المعتزلة.

انكرت المعتزلة الميزان ,وزعموا انو ال يراد بالميزان اال المعقول منو ,المتعارف عميو دون

العدل ,وانو وان ورد عن طريق العدل في قولو تعالى:ﭐﱡﭐ ﱅ ﱆ ﱇ
ﱈ ﱟ ﱠ( ,)6فذلك عن طريق المجاز والتوسع ,ولو كان الميزان ىو العدل ,لم يثبت
()6
اليمام.627-624/2 ,
ينظر :المسايرة ,الكمال بن ُ
( )2ينظر :شرح العقيدة الطحاوية ,ابن ابي العز. 282-286 ,
()3

ينظر :فتح الباري ,ابن حجر. 583/63 ,

()4

صحيح البخاري ,كتاب التوحيد ,باب قول هللا تعالى(ونضع الموازين القسط ليوم لقيامة) 662/9

()6

سورة الحديد ,من اآلية. 25 :

()5

صحيح مسمم ,كتاب الطيارة ,باب فضل الوضوء ,243/6 ,رقم الحديث(.)223
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لمثقل والخفة فيو معنى ,فالمراد بو الميزان المعروف الذي يشتمل عمى الموازين ,وأن اعمال العباد

ىي اعراض ال توزن ,واجازوا أن يكون النور عالمة لمطاعة ,والظممة عالمة لممعصية ,فأييما
ترجحت حكم لصاحبيا ,أو ان توزن صحائف العباد ويحكم عمى صاحبيا(.)6

اليمام-رحمو هللا -يتضح انو ينحا منيج اىل السنة
من خالل تتبعي آلراء الكمال بن ُ

والجماعة ,في وجوب التصديق بالميزان ,وانو ميزان حقيقي لو لسان وكفتان ,ولو حكمة بالغة,

وان صحائف االعمال ىي التي توزن ,خالفا لممعتزلة المنكرين لمميزان وقوليم ان الوزن مجازي,

وانكروا ان توزن اعمال العباد كونيا اعراض عمى حد زعميم.

المسألة الثانية :آراؤه في مسألة االيمان بالحوض ,كاآلتي-:

اوالً :تعريف الحوض لغة واصطالحاً.
-6الحوض لغة :ىو مجمع الماء ,والجمع :حياض(.)2

-2الحوض شرعاً :اخبر هللا أنو اعطى نبيو دمحم الكوثر ,كما قال تعالى:ﱡﭐ ﱶ ﱷ
ﱸ ﱹﱠ ﭐوقد ثبت عن النبي أن الكوثر ىو نير في الجنة ,شاطئاه عميو در مجوف,
آنيتو كعدد النجوم(.)3

وىو الذي أكرم هللا نبينا دمحما بو ,وقد نص عميو القرآن الكريم والسنة النبوية المطيرة(.)4

والكوثر ىو نير في الجنة ,وقيل ىو النبوة والكتاب(.)5

ثانياً :آراؤه في المسألة.

اليمام-رحمو هللا -الحوض وشرع في بيانو بأنو من االمور السمعية فالكوثر,
اثبت الكمال بن ُ

ىو حوض يكون لرسول هللا يوم القيامة ,يرده االخيار ويذاد عنو االشرار ,وردت بو االخبار
الصحاح ,فوجب قبولو وااليمان بو ,فمن االخبار الصحاح قول رسول هللا" :حوضي مسيرة

شير ,ماؤه أبيض من المبن ,وريحو أطيب من المسك ,وكيزانو كنجوم السماء ,من شرب منيا

فال يظمأ أبدا"(.)6
()6
()2
()3

ينظر :شرح االصول الخمسة ,القاضي عبد الجبار اليمذاني. 735 ,
ينظر :مختار الصحاح ,68 ,وتاج العروس. 348 /68 ,

ينظ ـ ــر :ص ـ ــحيح البخ ـ ــاري ,كت ـ ــاب تفس ـ ــير القـ ـ ـرآن ,ب ـ ــاب وم ـ ــن يعم ـ ــل مثق ـ ــال ذرة شـ ـ ـ ار يـ ـ ـره  ,678/6 ,رق ـ ــم

الحديث(.)4965

()4

ينظر :المفيم  ,لما أشكل من تمخيص كتاب مسمم ,أبو العباس أحمد بن أبي حفص عمر بن إبـراىيم الحـاف ,

()5

الحقيقــة والمجــاز د ارســة تطبيقــة فــي وصــف الجنــة فــي القـرآن الك ـريم,أ.م.د .عروبــة خميــل ابـراىيم ,كميــة التربيــة

األنصاري القرطبي ,كتاب النبوات , 28/69 ,وفتح الباري. 467/66 ,
لمبنات العدد التاسع السنة الخامسة ,2468 ,ص.34

()6صحيح البخاري ,كتاب الرقاق ,باب في الحوض ,669/8 ,رقم الحديث(.)6579
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وقال في صفتو" :ما بين ناحيتي حوضي كما بين صنعاء والمدينة"(.)2()6
ويذكر-رحمو هللا -تنبييان(-:)3

فاما االول :عمى مسألة الحوض فيقول " :ان االحاديث قد اختمف في تقدير الحوض كما مر,
ويجمع بينيما بأنو ليس لقصد تقدير تحديد ,انما القصد االعالم بسعة الحوض ,وانو ليس

كحياض الدنيا ,وقد تكرر منو وصفو بذلك فخاطب في وصفو لكل فريق مما يعرفو من مسافة
بعيدة ,ومنيم من قدر لو المسافة بالزمان ال بالمكان ,فقال :مسيرة شير ,من غير قصد تحديد,

وهللا تعالى اعمم".

واما الثاني" :فقد فسره ,اي الكوثر بالحوض ,ويستدل لو ما اخرجو مسمم في صحيحو عن
أنس قال" :بينا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ذات يوم بين أظيرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسو متبسما ,فقمنا:
ما أضحكك يا رسول هللا قال" :أنزلت عمي آنفا سورة" فقرأ :بسم

ميحرلا نمحرلا هللا ﱡﭐ ﱶ

ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﱠ ثم قال:
" أتدرون ما الكوثر" فقمنا هللا ورسولو أعمم ,قال " :فإنو نير وعدنيو ربي عز وجل ,عميو خير

كثير ,ىو حوض ترد عميو أمتي يوم القيامة ,آنيتو عدد النجوم ,فيختمج العبد منيم ,فأقول :رب,

إنو من أمتي فيقول :ما تدري ما أحدثت بعدك"(.)4

وانما يتجو االستدالل اذ جعمنا قولو ىو حوض عائد الى النير ,والظاىر انو خبر عن الخير

الكثير ,وان ذلك الخير الكثير ىو الحوض.

ثالثاً :آراء الفرق في المسألة.

 -6اىل السنة والجماعة.

األحاديث الواردة في ذكر الحوض تبمغ حد التواتر ,فقد رواىا بضع وثالثون صحابيا ,والذي

يتمخص من األحاديث الواردة في صفة الحوض أنو حوض عظيم ,يمد من الجنة ,من نير
الكوثر ,الذي صفتو أشد بياضا من المبن ,وأبرد من الثمج ,وأحمى من العسل ,وأطيب ريحا من

المسك ,وىو غاية في االتساع ,عرضو وطولو سواء ,كل زاوية من زواياه مسيرة شير(.)5

()6
()2
()3

صحيح مسمم ,كتاب الفضائل ,باب اثبات حوض نبينا وصفاتو ,68.6/4 ,رقم الحديث(.)23.3
اليمام. 636-627/2 ,
المسايرة ,الكمال بن ُ
اليمام. 636-627/2 ,
المسايرة ,الكمال بن ُ

()4

صــحيح مســمم ,كتــاب الصــالة ,بــاب حجــة مــن قــال البســممة آيــة مــن اول كــل ســورة ســوى بـراءة ,344/6 ,رقــم

()5

ينظر :شرح العقيدة الطحاوية ,ابن ابي العز.646 ,

الحديث(.)444
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اختمف أىل التأويل في معنى الكوثر ,فقال الطبري-رحمو هللا " :-ىو نير في الجنة أعطاه
هللا نبيو دمحم ,وعن ابن عباس ان معنى قولو تعالى :ﭐﱡﭐ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱠ
قال :الخير الكثير"(.)6
وسؤل سعيد بن جبير عن قولو تعالى :ﭐﱡﭐ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱠ فقال" :أكثر
هللا لو من الخير" فقيل :نير في الجنة؟ قال" :نير وغيره"(.)2

ومعنى الكوثر :الخير الكثير المفرط الجامع لشرف النبوة في الدارين ,وسعادة الدين والدنيا,

وىو نير من انيار الجنة(.)3

وكذلك يراد بو الخير الوفير ,وقيل :ىو حوض النبي الذي يرده الناس يوم القيامة(.)4
()5

واوضح الماوردي-رحمو هللا-

أن لكممة الكوثر تسعة تأويالت ىي :النبوة ,القرآن ,اإلسالم,

نير في الجنة ,حوض النبي الذي يكثر عميو الناس يوم القيامة ,الخير الكثير ,كثرة أمتو,

اإليثار ,رفعة الذكر(.)6

وان في االمة من يذاد عن الحوض ,ألن فييم من اىل البدع والضالل ,قد ارتدوا عمى

اعقابيم(.)7

()8

وفي الكوثر ايضا رأي ثالث مال اليو ابن عطية-رحمو هللا-

وغيره من المفسرين وىو :ان

الكوثر الخير البالغ في الكثرة الذي اوتيو من العمم والعمل وسائر ما اوتيو من خصال

الشرف ,وقد ورد في صحيح البخاري عن ابن عباس ما يؤيده انو قال في الكوثر :ىو الخير
الكثير الذي اعطاه هللا اياه ,ونصو" :عن ابن عباس قال :الكوثر :الخير الكثير الذي أعطاه

()6

تفسير الطبري , 647-645/24 ,وتفسير التستري. 247/6 ,

()3

ينظر :تفسير أبي السعود. 245/9 ,

()2

تفسير الطبري. 683-645/24 ,

()4

ينظــر :تفســير ابــن فــورك ,دمحم بــن الحســن بــن فــورك األنصــاري األصــبياني ,أبــو بكــر (ت446 :ى ــ) ,تحقيــق:

()5

ىـو أبـو الحســن عمـي بــن دمحم بـن حبيــب البصـري ,المعـروف بالمــاوردي(ت454:ه)مـن وجــوه الفقيـاء الشــافعية

()6

ينظر :تفسير الماوردي. 355-354/6 ,

سييمة بنت دمحم سعيد بخاري ,جامعة أم القرى –السعودية ,ط6434 ,6/ه 2449 -م. 283/3 ,

وكبارىم ,كان ثقة ,لو عدة تصانيف منيا :النكت والعيون وأدب الدين والدنيا4ينظر :وفيات االعيان. 282/3 ,

()7
()8

ينظر :شرح العقيدة الطحاوية ,ابن ابي العز. 244 ,
ىو عبد الحق بن غالب بن عبد الـرحمن بـن عطيـة المحـاربي ,الغرنـاطي(ت542 :ه) ,ابـو دمحم :مفسـر فقيـو,

أندلسي ,من أىل غرناطة ,عـارف باألحكـام والحـديث ,اشـير مؤلفاتـو :المحـرر الـوجيز فـي تفسـير الكتـاب العزيـز.

ينظر :نفح الطيب ,التممساني ,593/6 ,وكشف الظنون ,حاجي خميفة.6663-439 ,
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هللا إياه " قال أبو بشر :قمت لسعيد :إن أناسا يزعمون أنو نير في الجنة؟ فقال سعيد " :النير

الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه هللا إياه"(.)6

 -2آراء المعتزلة.

اما بعض المعتزلة فقد انكروا الحوض ,وقالوا ان الصفة الواردة في الحوض ال تعقل وانما ىو

معنى يؤول اليو ,وىم بيذا قد ردوا االحاديث المتواترة عن الحديث بالعقل ,قال ابن حجر-رحمو

هللا " :-وأنكرت ذلك طائفة من المبتدعة وأحالوه عمى ظاىره وغموا في تأويمو من غير استحالة

عقمية وال عادية تمزم من حممو عمى ظاىره وحقيقتو وال حاجة تدعو إلى تأويمو فخرق من حرفو

إجماع السمف وفارق مذىب أئمة الخمف قمت أنكره الخوارج وبعض المعتزلة"(.)2

قال السفاريني-رحمو هللا " :-خالفت المعتزلة فمم تقل بإثبات الحوض ,مع ثبوتو بالسنة
الصحيحة الصريحة"(.)3

مما تقدم ومن خالل سرد اثبات مسألة الحوض وايراد االدلة عميو يتضح ان الكمال بن

اليمام-رحمو هللا -لم يخرج عن اجماع اىل السنة ,ولم يخالف اال الخوارج وبعض المعتزلة ,فقد
ُ
اولوا االحاديث المتواترة الواردة بصحة الحوض بالعقل ,وان المراد بالكوثر ىو الخير الكثير,

والحوض من الخير ,لكن اغمب المفسرين قالوا بأنو الحوض ,وهللا تعالى اعمم.

المسألة الثالثة :آراؤه في مسألة االيمان بالصراط ,كاآلتي-:

اوالً :تعريف الصراط لغة واصطالحاً.
-6الصراط لغة :ىو "الطريق القاصد"( ,)4وقيل :ىو السبيل الواضح(.)5

-2الصراط اصطالحاً :ىو جسر ممدود عمى متن جينم يرده االولون واآلخرون يوم القيامة ,قال
هللا تعالى:ﱡﭐ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﱠ( ,)6فيو ثابت بوصفو حقا مما اخبر هللا بو

()7

()6صحيح البخاري ,كتاب الرقاق ,باب في الحوض ,669/8 ,رقم الحديث(.)6578
()2
()3

فتح الباري ,ابن حجر. 467 /66 ,
لوامع االنوار ,السفاريني. 242/2 ,

( )4جميرة المغة ,أبـو بكـر دمحم بـن الحسـن بـن دريـد األزدي (ت326 :ىــ) ,تحقيـق :رمـزي منيـر بعمبكـي ,دار العمـم
لمماليين – بيروت ,ط6987 ,6/م , 764/2 ,ومجاز القرآن ,أبـو عبيـدة معمـر بـن المثنـى التيمـى البصـري (ت:

249ىـ) ,تحقيق :دمحم فواد سزگين ,مكتبة الخانجى -القاىرة6386 ,ىـ. 24/6 ,

( )5القــاموس المحــيط ,مجــد الــدين أبــو طــاىر دمحم بــن يعقــوب الفيروزآبــادى (ت867 :ى ــ) ,تحقيــق :مكتــب تحقيــق
قسوسي ,مؤسسة الرسـالة ,بيـروت – لبنـان ,ط 6426 ,8/ى ـ -
التراث في مؤسسة الرسالة ,اشراف :دمحم نعيم العر ُ
 2445م , 674 ,وينظر :لسان العرب363/7 ,

()6
()7

سورة الصافات ,آية. 23 :
ينظر :االرشاد ,الجويني ,293 ,وقواعد العقائد ,الغزالي , 223 ,وتحفة المريد ,البيجوري. 294 ,
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وىو "الجسر المنصوب عمى جينم لعبور المسممين عميو إلى الجنة"(.)6

وجاء بمعنى الطريق والسبيل والصراط المستقيم الذي ىو الطريق الواضح الموصل الى

رضوان هللا والى جنتو ,فال سبيل الستقامة العبد اال عميو (.)2
ثانياً :آراؤه في المسألة.

اليمام-رحمو هللا-صفة الصراط فقال " :ىو جسر ممدود عمى متن النار ,ادق
بين الكمال بن ُ

من الشعر واحد من السيف ,اما انو جسر ممدود عمى متن جينم فألنو قد ورد في الصحيح من

حديث ابي ىريرة" ثم يضرب الجسر عمى جينم  ...قيل :يا رسول هللا ,وما الجسر؟ قال" :

دحض مزلة ,فيو خطاطيف وكالليب وحسك"( ,)3والدحض :الزلق ,والمزلة :المكان الذي ال تثبت
عميو القدم إال زلت ,يرده كل الخالئق ,وورود الصراط ىو ورود النار لكل احد المذكور في قولو

ﲃ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﱠ( ,)4ثم قال تعالى:ﱡﭐ ﲋ
ﲄ
تعالى :ﭐﱡﭐ ﲀ ﲁ ﲂ
ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﱠ( ,)5أي :فال يسقطون فييا ,ونذر الظالمين
أي :يسقطون" ,واما المعتزلة فان كثير منيم ينكرونو ,ويحممون اآلية عمى طريق جينم ,وانكارىم
اياه لما فيو من تعذيب الصمحاء ,والحال انو ال عذاب عمييم(.)6

ثم اجاب-رحمو هللا -عن رأي المعتزلة فقال " :وضع الصراط عمى الصفة المذكورة وورود
الخالئق اياه امر ممكن وارد عمى وجو الصحة ,في االخبار التي قدمنا بعضيا ,فرده ضاللة,

يسير الطير في اليواء ,قادر عمى ان
ألنو رد لما صح ورود السنة بو ,وىذا الن القادر عمى ان ّ
يسير االنسان عمى الصراط ,بل ىو قادر عمى ان يخمق لالنسان قدرة المشي في اليواء وال

يخمق في ذاتو ىويا الى االسفل وال في اليواء انخراقا وليس المشي عمى الصراط بأعجب من

ىذا ,دليمو ما روي عن انس أن رجال قال :يا رسول هللا كيف يحشر الكافر عمى وجيو يوم
القيامة؟ قال " ::أليس الذي أمشاه عمى رجميو في الدنيا ,قاد ار عمى أن يمشيو عمى وجيو يوم

()6

الســمعيات عنــد القاضــي عبــد الوىــاب المــالكي ت422 :ه ,أ.د .ىــاني الســعدي ,ىبــو ك ـريم عبــد هللا ,مجمــة

العموم االسالمية ,العدد ,44القسم الثاني السنة التاسعة  ,2468ص.236

()2

ينظــر :احاديــث الصـراط د ارســة موضــوعية ,غســان عبــد الــرزاق حســن ,ص,693مجمــة كميــة العمــوم االســالمية

العدد ( )2,24المجمد السادس عشر 6443ه. 2426-

()3

صـ ــحيح البخـ ــاري ,كتـ ــاب التوحيـ ــد ,بـ ــاب قولـ ــو تعـ ــالى وجوه يومئـ ــذ ناض ـ ـرة الـ ــى ربيـ ــا نـ ــاظرة  ,629 /9,رقـ ــم

الحديث( ,)7439وصحيح مسمم ,كتاب االيمان ,باب معرفة طريق الرؤية ,667/6 ,رقم الحديث(.)683

()4

سورة مريم ,آية. 76 :

()6

اليمام. 632-636/2 ,
المسايرة ,الكمال بن ُ

()5

سورة مريم ,آية. 72 :
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القيامة"( ,)6فيمر ناس عمى الصراط كالبرق ,وناس كالريح ,وناس كالجواد ,وآخرون يسقطون في
النار ,بدليل الحديث الذي سبق ذكره :من قولو" :فيمر المؤمنون كطرف العين ,وكالبرق,

وكالريح ,وكالطير ,وكأجاويد الخيل والركاب ,فناج مسمم ,ومخدوش مرسل ,ومكدوس في نار

جينم"(.)3()2

ثالثاً :آراء الفرق في المسألة .

 -6اىل السنة والجماعة.

االيمان بالصراط من االمور الغيبية الواردة بالخبر الصحيح الصريح كسابقو ,وىو جسر عمى

متن جينم ,من ذلك ماروي عن النبي :ان حب ار من احبار الييود سألو أين يكون الناس يوم
تبدل األرض غير األرض والسماوات؟ فقال رسول هللا" :ىم في الظممة دون الجسر"

()4

وفي

ىذا الموضع يفترق المنافقون عن المؤمنين ,واختمف المفسرون في الورود في قولو تعالى :ﭐﱡﭐ ﲀ
ﲃ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﱠ واغمبيم واالظير من الرأي انو المرور
ﲄ
ﲁﲂ
عمى الصراط ,وتأتي االغاثة لممؤمنين بقولو تعالى :ﭐﱡﭐ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ
ﲑ ﲒ ﲓ ﱠ وعن حفصة-رضي هللا عنيا -سمعت رسول هللا قال " :ال يدخل النار ,إن
شاء هللا ,من أصحاب الشجرة أحد ,الذين بايعوا تحتيا" قالت :بمى ,يا رسول هللا فانتيرىا ,فقالت
ﲃ ﱠ فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص :قد قال هللاﭐﱡﭐ ﲋ ﲌ
ﲄ
حفصة-رضي هللا عنيا -ﭐﱡﭐ ﲀ ﲁ ﲂ
ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﱠ"

()5

فأشار ملسو هيلع هللا ىلص إلى أن ورود النار ال يستمزم

دخوليا ,وأن النجاة من الشر ال تستمزم حصولو ,بل تستمزم انعقاد سببو ,وكذلك حال الوارد في

النار(.)6

()6

ص ـ ــحيح مس ـ ــمم ,كت ـ ــاب ص ـ ــفة القيام ـ ــة والجن ـ ــة والن ـ ــار ,ب ـ ــاب يحش ـ ــر الك ـ ــافر عم ـ ــى وجي ـ ــو ,2666/4 ,رق ـ ــم

الحديث(.)2846

()2

صحيح مسمم ,كتاب الحيض ,باب بيان صفة مني الرجل والمرأة وان الولـد مخمـوق مـن مائيمـا ,252/6 ,رقـم

الحديث(.)365

()3
()4

اليمام. 632-636/2 ,
المسايرة ,الكمال بن ُ
المصدر نفسو.635-636/2 ,

()5

صحيح مسمم ,كتاب فضائل الصـحابة-رضـي هللا عـنيم ,-بـاب مـن فضـائل اصـحاب الشـجرة بيعـة الرضـوان,

()6

ينظر :شرح العقيدة الطحاوية ,ابن ابي العز. 284 ,

 ,6942/4رقم الحديث(.)2496
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اجمع اىل السنة في مسألة الصراط عمى أنو جسر ممدود عمى متن جينم يجوز عميو العباد

بحسب أعماليم ,وأنيم متفاوتون في السرعة واإلبطاء عمى قدر تمك االعمال(.)6

قال الطبري-رحمو هللا -في معنى اآلية " :انو الصراط المنصوب عمى جينم كحد السيف,

فتمر الزمرة األولى كالبرق ,والثانية كالريح ,والثالثة كأجود الخيل ,والرابعة كأجود البيائم ,ثم
يمرون المالئكة فيقولون :الميم سمم سمم"(.)2

وكذا اشار ابن حجر-رحمو هللا -الى صفة مرور الناس عمى الصراط ,كما ورد في بعض

االحاديث ,أن منيم من يمر كطرف العين ,ومنيم كالبرق ,وكالريح ,وكالطير ,وكأجاويد الخيل
والركاب حتى يمر الرجل سعيا ,ثم مشيا ,ثم آخرىم يتمبط عمى بطنو ,وكل ذلك بحسب

االعمال(.)3

 -2آراء المعتزلة.
اثبت القاضي عبد الجبار اليمذاني-رحمو هللا -الصراط كطريق فقط يوصل اىل الجنة لمجنة,
واىل النار لمنار ,حيث عرفو بقولو " :وىو طريق بين الجنة والنار ,يتسع عمى اىل الجنة

ويضيق عمى اىل النار ,اذا رامو المرور عميو"  ...وانو ال يجيز ان يكون الصراط احد من السيد

وادق من الشعر الن تمك الدار كما يقول ليست دار تكميف حتى يعذب المؤمن فييا ,وال عذاب

عمى المؤمنين والصمحاء ىناك(.)4

ثم يعود القاضي فيذكر عن كثير من مشايخيم أنو ليس ىناك صراط حسي ,ال واسع وال

ضيق ,وأن ما ورد من ذكر الصراط فإنما يراد بـو المعاصـي والطاعـات ,فقـال القاضي" :حكي
عن كثير من مشايخنا أن الصراط إنما ىو األدلة الدالة عمـى الطاعـات التي من تمسك بيا نجا

وأفضى إلى الجنة ,واألدلة الدالة عمى المعاصي التي من ركبيا ىمك واستحق من هللا تعالى النا

وذلك مما ال وجو لو ,الن فيو حمال لكالم هللا تعالى عمى ما ليس يقتضيو ظاىره ,وقد ذكرنا

القول في أن كالم هللا تعالى ميما أمكن حممو عمى حقيقتو فذلك ىو الواجـب ,دون ان يصرف
عنو الى المجازي"(.)5

فيفيم من مذىب المعتزلة أن بعضيم ينفي الـصراط مطمقـا ,وأن بعضيم يثبتو لكن بغير

وصفو الذي نص عميو الحديث ,وانما يثبتونو عمى أنو طريـق واضح بين الجنة والنار ,يضيق
عمى أىل العصيان ويتسع لممؤمنين.
()6
()2

ينظر :رسالة الى اىل الثغر ,االمام االشعري. 663 ,
تفسير الطبري , 232 /68 ,وينظر :ابن كثير , 254/5 ,والتحرير والتنوير. 652/66 ,

()3

فتح الباري ,ابن حجر. 453/66 ,

()5

المصدر نفسو.738- 737 ,

()4

ينظر :شرح االصول الخمسة ,القاضي عبد الجبار اليمذاني. 737 ,
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اليمام-رحمو هللا -يتبين موافقتو ألىل الحديث واىل السنة من
بعد التتبع لرأي الكمال بن ُ

اثبات الصراط وانو حق ثابت باالدلة والبراىين ,ووصفو بأنو احد من السيف وادق من الشعر,

كما عميو اىل السنة ,واما المعتزلة فقد اثبتوا الصراط لكنيم اثبتوه مجرد طريق وال يكون فيو

عذاب ,كون الدار ليست دار تكميف وال يجوز العذاب لممؤمن.

الخـاتمــــــة

 -6اوجب التصديق بالميزان وانو حق وقال انو ميزان حقيقي لو لسان وكفتان ,ولو وعنده ان

صحائف االعمال ىي التي توزن ,خالفا لممعتزلة المنكرين لمميزان القائمين بأن الوزن

مجازي.

 -2اثبت مسألة الحوض ووردت بو عدة آراء ,لكنو اثبت انو النير الذي وعده هللا نبيو
يوم القيامة.

 -3اوجب االيمان بالصراط وقال عنو انو حق ثبت باالدلة والبراىين القاطعة من الكتاب
العزيز والسنة النبوية المطيرة.
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