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 يهخص انثحث تانهغح انؼزتٍح
 السمعيات عند الشيخ صالح الجعفري مف منظور أشعري

 صبلح حسف محمد عمي 
 العقيدة والفمسفة، كمية البنات اإلسبلمية بأسيوط، جامعة األزىر، مصر

 Dr.oraby@yahoo.com )البريد اإللكتروني(: 

 يهخص: 
، ولقػد انػتيإ إمػاـ الجػامش الشػيخ إف التصديؽ باليـو اآلخر ركػف مػف أركػاف اإليمػاف

نيػػػإ أىػػػؿ السػػػنة  ػػػي ت ػػػميف   –رحمػػػو ا   –صػػػالح الجعفػػػري السػػػني األزىػػػري 
مؤلفػاتيـ وكتػػبيـ عقااػػد السػػمعيات المتعمقػػة بالحيػػاة البرزخيػػة ومػػا بعػػدىا مػػف أمػػور 
البعث والقيامة، بعد أف   منوىا مسااؿ العقيدة  ي اإللييات والنبوات، ال سػيما  ػي 

معػػػة الػػػذي كػػػاف يمقيػػػو بالجػػػامش األزىػػػر، أو  ػػػي ديوانػػػو العػػػامر بالقصػػػااد درس الج
العقيػػدة والشػػريعة والتصػوؼ السػػني واألخػػبلؽ ومػػدح أىػػؿ البيػػت ر المتعػددة  ػػي أمػػو 

ويفيػػػـ مػػػف ذلػػػؾ أف عقيػػػدة   –ر ػػػي ا  عػػػنيـ أجمعػػػيف  –والصػػػحابة واألوليػػػا  
وسػو العمميػة بالجػامش السمعيات عند الشيخ لـ تقتصر عمى ما ألقاه مف درر  ػي در 

 ػػي اصػػااد شػػعرية  –لتمكنػػو وتبحػػره  ػػي العمػػـو  –األزىػػر، بػػؿ أيً ػػا نظميػػا الشػػيخ
 ػمف ديوانػو المزىػػر، مػف ىنػػا دعػت الحاجػػة إلػى إبػػراز ىػذا الجانػػب العقػدي بتنػػاوؿ 

عند َعَمـٍ مف أعبلـ األزىػر الشػريؼ وعممااػو المحبػيف لػو  –ليس كميا –أىـ ا اياه 
المشرب، مالكي المػذىب، أشػعري العقيػدةذ لػذلؾ لػـ يجػنح  ػي  ولرجالو، وىو صو ي

عقيدتػػو إلػػى التأويػػؿ الفمسػػفي، كمػػا  عػػؿ  ػػبلة الباطنيػػة  ػػي عقااػػد القيامػػة واليػػـو 
اآلخر، وىا ىو تراثو العقدي السني بكؿ أاسػامو ظػاىر لمعيػاف وال توجػد  يػو صػفحة 

نػد الشػيخ صػالح مطوية وأخرى مكشو ة، واد جا  البحث تحت مسمى" السػمعيات ع
الجعفري مف منظور أشعري" واد انقسـ البحث إلى أحد عشر مبحثًػا يسػبقيـ مقدمػة 

 وتمييد ويعقبيـ خاتمة و يارس .
 الكممات المفتاحية : السمعيات،  صالح، الجعفري، أشعري.
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Sheikh Saleḥ Al-Ja‛farī’s Eschatological Matters of Faith 

from an Ash‛arī Perspective 

Dr. Salah Hassan Mohammad Ali, Department of Creed 

and Philosophy, Islamic Faculty of Women, Assuit, Al-

Azhar University 
Dr.oraby@yahoo.com 

Abstract 

Believing in the Last Day is one of the pillars of faith. Sheikh 

Saleḥ Al-Ja‛farī, the Azharite and Sunni Imam, has followed 

the approach of the Sunni scholars whose writings include 

the eschatological matters of faith related to the human 

period between death and resurrection (called Barzakh), and 

matters of resurrection and the Day of Judgment. Such 

eschatological matters have also been dealt with in issues of 

theology and prophethood. Imam Al-Ja‛farī has included 

these eschatological matters in his Friday sermons at Al-

Azhar Mosque, and in his collection of poetry, which deals 

with Islamic creed and Shari‛ah, Sufi Sunni approach, ethics, 

praise of the Prophet’s household, the Prophet’s companions, 

and the pious Muslims, may Allah be pleased with them all. 

Thus, we see that the eschatological matters of faith are 

mentioned not only in the Imam’s lectures at Al-Azhar 

mosque, but also in his poetry, since he is well-versed in 

many sciences. The present study points out this aspect of 

Islamic creed through tackling most of the creed issues as 

seen by one of the notable scholars of Al-Azhar, Imam Al-

Ja‛farī. He is Sufi in approach, Mālikī in jurisprudence, and 

Ash‛arī in creed; therefore, he does not adopt philosophical 

interpretation as did the followers of the Baṭtiniyyah 

[Gnostic] school of thought in matters related to the Last Day 

and the Day of Judgment. The research paper tackles the 

legacy of his Sunni approach to creed. The paper is divided 

into an introduction, eleven sections, and a conclusion.     

Key words:  belief in the unseen – Saleḥ Al-Ja‛farī –– Ash‛arī 
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ادلقذيح   
عمػػى سػػيدنا ونبينػػا  -تبػػارؾ وتعػػالى  -الحمػػد   رب العػػالميف ، وصػػمى ا  

آلػو وصػحبو وسػمـ أجمعػيف ، سػبحانؾ ال عمػـ لنػا إال مػا  وموالنا محمد وعمى
عممتنا إنؾ أنت العميـ الحكيـ ، وعنده مفاتيح الغيب ال يعمميا إال ىو ، ويعمػـ 
ما  ي البر والبحر وما تسقط مف وراة إال يعمميا وال حبة  ػي ظممػات األرض 

 وال رطب وال يابس إال  ي كتاب مبيف .
 د :وبع

 –تعالى  –اآلخر ركف مف أركاف اإليماف ، ولقد جعؿ ا   إف التصديؽ باليـو 
 ػي مسػتيؿ  -تعػالى  -اإليماف بالغيب صفة لممتقيف ، ويظير ذلؾ مف اولػو 

الػـ   ذِلػَؾ اْلِكتػاُب ال َرْيػَب ِ يػِو ُىػدًى ِلْمُمت ِقػيَف   ال ػِذيَف ُيْؤِمُنػوَف سورة البقرة " 
بلَة َوِمم   ـْ ُيْنِفُقوَف")ِباْلَغْيِب َوُيِقيُموَف الص  ا َرَزْاناُى

ٔ) 
مف ىنا وجب عمى كؿ مسػمـ أف يػؤمف إيماًنػا جازًمػا بجميػش األمػور الغيبيػة ، 

مػػف  –صػػمى ا  عميػػو وآلػػو وسػػمـ  –وأف يصػػدؽ بكػػؿ مػػا جػػا  بػػو رسػػوؿ ا  
أمور الغيب ، وىو ما يسمى عند عمما  العقيدة بالسػمعيات ، ويقصػدوف بيػا 

ناىػػا سػػماًعا مػػف الصػػادؽ المصػػدوؽ الػػذي ال ينطػػؽ األمػػور الغيبيػػة التػػي عر 
 كتػب العممػا  عقااػدىا ، وجعمػوا  –صػمى ا  عميػو وآلػو وسػمـ  –عف اليوى 

 لمسااميا أبواًبا و صواًل شأف مسااؿ العقيدة  ي اإللييات والنبوات .
ولقد انتيإ إماـ الجامش األزىر الشيخ صالح الجعفري السني األزىػري 

أىؿ السنة  ي ت ميف مؤلفاتيـ وكتبيـ عقااد السمعيات  نيإ -رحمو ا   –

                                                           

  . ٖ – ٔ( سورة البقرة اآلية : ٔ)



 الثالثم اجلسء 9102العدد السادش عشر   فرع أسيوط  –جامعة األزهر –جملة كلية البنات اإلسالمية 
 م ـ الجزء األول0291والثالثون  ابع

                                                                 

   

 السمعيات عند الشيخ صالح الجعفري

 من منظور أشعري

ٕٓٛٚ 
 

المتعمقػػة بالحيػػاة البرزخيػػة ومػػا بعػػدىا مػػف أمػػور البعػػث والقيامػػة ، بعػػد أف  
 ػػمنوىا مسػػااؿ العقيػػدة  ػػي اإللييػػات والنبػػوات ، ال سػػيما  ػػي درس الجمعػػة 

 ػي الذي كاف يمقيو بالجامش األزىر ، أو  ي ديوانو العامر بالقصػااد المتعػددة 
أمور العقيدة والشريعة والتصوؼ السني واألخبلؽ ومدح أىؿ البيت والصحابة 

 ر ي ا  عنيـ أجمعيف . –واألوليا  
ويفيـ مف ذلػؾ أف عقيػدة السػمعيات عنػد الشػيخ لػـ تقتصػر عمػى مػا 
 -ألقاه مف درر  ي دروسو العممية بالجامش األزىر ، بؿ أيً ا نظميػا الشػيخ 

 ي اصػااد شػعرية  ػمف ديوانػو المزىػر ، ويتأكػد  –ـ لتمكنو وتبحره  ي العمو 
ذلؾ بما جا   ي درس الجمعة عف اإليماف بالقيامة  وىو كثير ، منو اولػو :" 
 -ونحف نؤمف بأف القيامة آتية ،  يؿ الػدنيا ستسػتمر ىكػذا ي أيػف إذف اولػو 

َرتْ "-تعالى  َذا اْلِبحاُر ُسجِّ َوَيػْوـَ َتَشػق ُؽ الس ػماُ  " (ٕ)"ِإَذا الس ػماُ  اْنَشػق تْ " (ٔ)"َواِ 
َؿ اْلَمبلِاَكُة َتْنِزيبلً  أيف ذلؾ ي إنو آت ، َ صدِّؽ ، وآمف ، واجعؿ  (ٖ)"ِباْلَغماـِ َوُنزِّ

 ( .  ٗامبؾ يؤمف بأف القيامة آتية ")
كمػػػا يتأكػػػد ذلػػػؾ أيً ػػػا بمػػػا جػػػا   ػػػي ديوانػػػو واصػػػااده عػػػف اإليمػػػاف 

 معو ما جا   ي اصيدة مطمعيا : بالقيامة وما بعد الموت وىو كثير جًدا يج
ـَ المُّْطِؼ َيا َمْف ُلْطُفُو         َيْسِبُؽ اْلَبْرَؽ ِإَذا َما َلَطَفػا  َيا َعظي

 اػػـٍ َأْتَحفَ يػا ِبَنعِ ػَيا ِإليً      َ َمَؾ اْلَحْمُد َعَمى َما َحَصبل       
                                                           

  . ٙ( سورة التكوير اآلية : ٔ) 

  . ٔ( سورة االنشقاؽ اآلية : ٕ)

  . ٕ٘( سورة الفرااف اآلية : ٖ)

  . ٜٛٔص  ٕ( درس الجمعة ج ٗ)



 الثالثم اجلسء 9102العدد السادش عشر   فرع أسيوط  –جامعة األزهر –جملة كلية البنات اإلسالمية 
 م ـ الجزء األول0291والثالثون  ابع

                                                                 

   

 السمعيات عند الشيخ صالح الجعفري

 من منظور أشعري

ٕٓٛٛ 
 

 ـِ الَوَ اَحَ َر اأَلْمبلُؾ  ي َيو  وَلَؾ الَحمُد َلَدى موِتي إذا       
 َذاَت ِجْسِمي ِبُترَاٍب َ اْخَتَفػىَ  َوَلَؾ الَحْمُد إَذا َما َدَ نوا         
 اػَ ِ ي ِجَناِف الُخمِد أَْلَقى الُغَر   َوَلَؾ الَحْمُد َعمَى ُأنٍس ِبِو       
 اَيوًما ِبَقْبػػػػٍر َوَافػَ  زَاِارٌ   َوَلَؾ الَحْمُد ِإَذا زَارَاِني         

ُوُح ِبَيوـٍ َأِزَ ػػػػ َىِذه   الَحْمُد إَذا َما َرَجَعْت      َوَلَؾ   االرُّ
 اػػَىِذِه اأَلْعَماُؿ وزًنا َأْنَصفَ       َوَلَؾ الَحْمُد إَذا َما ُوِزَنْت    

 اػػُصُحُؼ اأَلْعَماِؿ ُكٌؿ َعَر َ   َوَلَؾ الَحْمُد إَذا َما ُنِشَرْت     
 اػػَساِاٌؽ َنْحَو ِصرَاٍط ُوِصفَ   ي      َوَلَؾ الَحْمُد إَذا َما َساَانِ 

 (َٔوَلَؾ الَحْمُد إَذا َما َناَدَى ِلي       َمَمُؾ الُخْمِد ِإلَى َأْىِؿ الَصَفا)
وىػػذه كميػػا أمػػور مؤكػػدة عنػػد أىػػؿ السػػنة ،  فػػي ىػػذا المعنػػى يقػػوؿ 

: "ويجػػب أف يعمػػـ أف كػػؿ مػػا ورد بػػو  -ر ػػي ا  عنػػو  –اإلمػػاـ البػػاابلني 
ف عػػذاب القبػػر ، وسػػؤاؿ منكػػر ونكيػػر ، ورّد الػػروح إلػػى الميػػت عنػػد الشػػرع مػػ

السػػػؤاؿ ، ونصػػػب الصػػػراط ، والميػػػزاف ، والحػػػوض ، والشػػػفاعة لمعصػػػاة مػػػف 
المؤمنيف ، كؿ ذلؾ حؽ وصدؽ ، ويجػب اإليمػاف والقطػش بػو ذ ألف ذلػؾ  يػر 

 ( .ٕمستحيؿ  ي العقؿ ")
تنػػاوؿ أىػػـ مػػف ىنػػا دعػػت الحاجػػة إلػػى إبػػراز ىػػذا الجانػػب العقػػدي ب

عند َعَمـٍ مف أعبلـ األزىر الشػريؼ وعممااػو المحبػيف  -ليس كميا  –ا اياه 
لو ولرجالو ، وىو صو ي المشرب ، مػالكي المػذىب ، أشػعري العقيػدة ذ لػذلؾ 

                                                           

  . ٜٛٔ – ٚٛٔص  ٓٔ( ديواف اإلماـ الجعفري جٔ)

لمباابلني تحقيؽ محمد زاىػد  ٛٗؼ  يما يجب العمـ بو وال يجوز الجيؿ بو ص ( اإلنصإ)
  الكوثري .
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لـ يجنح  ي عقيدتو إلى التأويؿ الفمسفي ، كما  عؿ  بلة الباطنيػة  ػي عقااػد 
عقدي السني بكؿ أاسػامو ظػاىر لمعيػاف القيامة واليـو اآلخر ، وىا ىو تراثو ال

 وال توجد  يو صفحة مطوية وأخرى مكشو ة .
واد جا  البحث تحت مسمى " السمعيات عند الشػيخ صػالح الجعفػري 

 مف منظور أشعري " ، واد حدا بي الختيار ىذا المو وع األسباب اآلتية : 
إظيػػار جانػػب عقػػدي عنػػد شػػػيخ أزىػػري محػػب لؤلزىػػر الشػػػريؼ  -ٔ
 .ورجالو 

 إظيار وسطية العقيدة األشعرية وبعدىا عف اإل راط والتفريط  -ٕ
. إثبات أف الصو ية المعتدليف المقتصػديف بعيػدوف كػؿ البعػد عػف -ٖ

 التأويؿ الباطني الذي يخرج أمور اآلخرة عف حقااقيا .
واػػػد انقسػػػـ البحػػػث إلػػػى أحػػػد عشػػػر مبحثًػػػا يسػػػبقيـ مقدمػػػة وتمييػػػد 

 حو التالي : ويعقبيـ خاتمة و يارس عمى الن
اشػػتممت المقدمػػة عمػػى خطػػة البحػػث وأسػػباب اختيػػاره ، وأمػػا التمييػػد 
 كػػاف لمتعريػػؼ بالشػػيخ صػػالح الجعفػػري ، وأمػػا المباحػػث  كانػػت عمػػى النحػػو 

 التالي :
 المبحث األوؿ : الحياة البرزخية عند الشيخ صالح الجعفري .

 .البعث والقيامة  ي عقيدة الشيخ الجعفري المبحث الثاني :  
 الحشر  ي عقيدة الجعفري . المبحث الثالث :
 الشفاعة العظمى  ي عقيدة الجعفري . المبحث الرابش :

أخػػذ الصػػحااؼ يػػـو القيامػػة  ػػي عقيػػدة الشػػيخ  المبحػػث الخػػامس :
 الجعفري .
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 المبحث السادس : الحساب عمى األعماؿ  ي عقيدة الجعفري .
 الحوض  ي عقيدة الجعفري . المبحث السابش :

 زاف  ي عقيدة الجعفري .الوزف والمي بحث الثامف :الم
 المبحث التاسش : اإليماف بالصراط عند اإلماـ الجعفري .

المبحث العاشر : الجنة والنار  ي عقيدة الجعفري )حقيقتيما         
 ووجودىما اآلف( 

وأحكاميػا  ػي عقيػدة  –عػز وجػؿ  –المبحث الحادي عشر : رؤيػة ا         
 الجعفري.

أما الخاتمة :  قد  منتيا أىـ ما توصؿ إلييا البحث مف نتااإ ، مش         
اإلشػارة لػػبعض العقااػػد الغيبيػػة والعقديػػة التػي أثبتيػػا الشػػيخ ولػػـ يتسػػش المقػػاـ 

 لذكرىا .
ا  ، أسػػأؿ أف يجعػػؿ ىػػذا العمػػؿ خالًصػػا لوجيػػو الكػػريـ ، وأف يجػػزي 

ا محمػػد وآلػػو وصػػحبو عنػػا مشػػايخنا أحسػػف الجػػزا  ، وصػػمى ا  عمػػى سػػيدن
 .وسمـ إلى يـو الديف 
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 متٍٓذ

 يف انرؼزٌف تانشٍخ صاحل اجلؼفزي 
 َظة انشٍخ ٔيٕنذِ : 

الجعفػري بشػرؼ االنتسػاب إلػى سػيدنا  الشيخ –تعالى  –لقد أكـر ا  
نعمػة  –ال شػؾ  –، وىػي  -صمى ا  عميػو وآلػو وسػمـ  –وموالنا رسوؿ ا  

لمػػف عػػرؼ اػػدرىا وارنيػػا بالعمػػؿ  –عػػالى سػػبحانو وت –تسػتوجب شػػكر المػػنعـ 
 الصالح .
ىو: الشيخ صالح بف محمد بف صالح بف محمد بف ر اعي ، الممتد و 

جعفر الصادؽ بف اإلماـ محمػد البػاار ، بػف اإلمػاـ  اإلماـنسبيـ الشريؼ إلى 
عمي زيػف العابػديف ، بػف سػيدنا وسػيد شػباب أىػؿ الجنػة اإلمػاـ أبػي عبػد ا  

ا وموالنػػا اإلمػػاـ عمػػي بػػف أبػػي طالػػب ، زوج سػػيدة نسػػا  الحسػػيف ، بػػف سػػيدن
أجمعػػيف ، بنػػت أ  ػػؿ  –ر ػػي ا  عػػنيـ  –العػػالميف السػػيدة  اطمػػة الزىػػرا  

صػػمى ا  عميػػو  –خمػػؽ ا  أجمعػػيف سػػيدنا وسػػيد ولػػد آدـ محمػػد رسػػوؿ ا  
 ( .ٔوآلو وسمـ)

الجعفػري ببمػدة دنقػبل مػف السػوداف الشػقيؽ ،  صػالحشػيخ الولػد ولقد 
ىػػػ ، وبيػػا حفػػظ القػػرآف  ٕٖٛٔ ػػي الخػػامس عشػػر مػػف جمػػادى اآلخػػرة عػػاـ 

المحروسة بقدرة ربيا  -الكريـ وأتقنو  ي مسجدىا العتيؽ ، ثـ و د إلى مصر 

                                                           

واإلليػاـ النػا ش لكػؿ ااصػد عمػى  ٖٔ( راجش الكنز الثػري  ػي منااػب اإلمػاـ الجعفػري ص ٔ)
 .  ٓٔرسالة القواعد ص 
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 ( ٔليتمقى العمـو باألزىر الشريؼ) –
 طهة انشٍخ نهؼهى :

شيخ الجعفػري العمػـ منػذ صػباه ، وحفػظ القػرآف الكػريـ  ػي اللقد طمب 
 ي ذلؾ يقوؿ: " كنت منذ طفولتي مشػغوً ا بػالعمـ وحفػظ القػرآف سف مبكرة ، و 

 ( .ٕالكريـ ، وكنت مبلزًما لممصحؼ الشريؼ")
ؿ  شيخ بيمتو العالية الشػغو ة بػالعمـ وطمبػو مػا شػا ه الوبعد أف حص 

لو ، ذىب إلى األزىػر الشػريؼ بمصػر ، وعمػره اػد ااتػرب مػف  –تعالى  –ا  
خو و ػي ذلػؾ يقػوؿ و شػيأحػد األزىر بإشارة مػف العشريف ، واد كاف سفره إلى 

 : الشيخ
وابؿ مجيئ إلى األزىر جا  أحد أىؿ البمد بأوؿ جز  مف شرح النووي 
عمػػى صػػحيح مسػػمـ ،  اسػػتعرتو منػػو وصػػرت أذاكػػر  يػػو ،  رأيػػت سػػيدي عبػػد 
العالي اإلدريسي  جالًسا عمى كرسي ، وبجواره زاد لمسفر ، وسمعت مف يقوؿ 

السػفر إلػى مصػر إلػى األزىػر ،  جاػت وسػممت عميػو وابمػت : إف السيد يريػد 
يػػده ،  قػػاؿ لػػي مػػش حػػدة : " العمػػـ يؤخػػذ مػػف صػػدور الرجػػاؿ ال مػػف الكتػػب " 
وكررىا ،  استيقظت مف منامي واد أليمني ربي السفر إلى األزىر ، وح رت 
الشػػيخ محمػػد إبػػراىيـ السػػمالوطي المحػػدِّث ، وىػػو ُيػػدرِّس شػػرح النػػووي عمػػى 

"ال ىجػرة بعػد الفػتح ولكػف  ـ ،  جمست عنػده وسػمعتو يقػرأ حػديثصحيح مسم

                                                           

الكنػز ، ولمعر ة المزيد عف أسػرة الشػيخ راجػش  ٖ( الطريقة الجعفرية شيًخا ومنيًجا ص ٔ)
 وما بعدىا .  ٘ٔالثري ص 

 .  ٕٕ( الكنز الثري ص ٕ)
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ف استنفرتـ  انفروا")  ( ٔجياد ونية ، وا 
 شٍٕخّ :

تمقػػى شػػيخنا العمػػـ بػػاألزىر الشػػريؼ عمػػى يػػد نخبػػة مػػف خيػػرة العممػػا  
وىػػومف أوااػػؿ الشػػيخ عمػػيش  : العػػامميف  ػػي مختمػػؼ العمػػـو والفنػػوف ، مػػنيـ

 يالشػػيخ السػػمالوطادومػػو مػػف السػػوداف ، و  العممػػا  الػػذيف لقػػييـ الشػػيخ بعػػد
العبلمػة و  ،وكاف يجمس إليو الشيخ وىو يدرس الحديث وعمومو وعمـ التوحيػد 

، واػػػد الـز الشػػػيخ درسػػػو بالجػػػامش األزىػػػر الشػػػيخ يوسػػػؼ الػػػدجوي المفسػػػر 
بالرواؽ العباسي سبش سػنيف ، واػد أخػذ الشػيخ عنػو عمػـو التفسػير والحػديث 

أللفػػاظ المغويػػة واإلعػػراب الػػدايؽ واألحكػػاـ الفقييػػة مػػش تعر ػػو  ييمػػا لتبيػػيف ا
، صػػاحب زاد المسػػمـ  يمػػا  والشػػيخ حبيػػب ا  الشػػنقيطيومسػػااؿ التصػػوؼ ، 

والشػيخ اتفؽ عميو البخاري ومسػمـ ، واػد الزمػو الشػيخ خمػس عشػرة سػنة ، 
واد ح ر عميو الشيخ منظومة المقاني  ي عمـ التوحيد ، واد عمي الشااب ، 
نو:"  قد كاف ىذا الكبلـ  ي سياؽ الحػديث عػف حفػظ الشػيخ ليػا ااؿ الشيخ ع

والشػػػيخ محمػػػد بخيػػػت  يًبػػػا متًنػػػا وشػػػرًحا ، وكػػػاف مػػػف العممػػػا  الصػػػالحيف " 
،ودرس عميو الشيخ عمـ التفسير ، والشيخ حسػف مػدكور  ػي الفقػو  المطيعي

والشيخ محمود خطاب السبكي ، والشيخ الشبراوي ، والشػيخ محمػد المالكي ، 
يف مخمػوؼ المػالكي العػدوي ، والشػيخ صػادؽ حسػوب العػدوي ، والشػيخ حسن

                                                           

(  تح و يض و  ؿ مف ا  تعالى  ي شػرح كممػة ال إلػو إال ا  لمشػيخ صػالح الجعفػري ٔ)
 .  ٛٔص 
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ر ػي  –( ٔعمي أبي عوؼ السنيوري ، والشيخ السػيد حسػف أ نػدي و يػرىـ)
 ا  عنيـ .

وحصؿ الشيخ عمى الشيادة العالية والعالمية مش إجازة التخصص  ي 
ًسػا بالجػامش التدريس مف كمية الشريعة اإلسبلمية ، وُعيِّف بعد ذلؾ إماًما ومدر 

 –األزىر ،  اتخذ مف رواؽ المغاربة مقرًا لو حيث تفرغ لمعمـ والػدعوة إلػى ا  
، وكانت لو  يو خموة مباركة ، وكاف ال يفاراو إال لمحإ إلى بيػت ا   -تعالى 

 –وزيػػارة أىػػؿ البيػػت  –عميػػو أ  ػػؿ الصػػبلة والسػػبلـ  –الحػػراـ وزيػػارة النبػػي 
بػػػدرس الجمعػػػة  الشػػػيخ صػػالح، واشػػػتير  ػػػي رو ػػاتيـ  –ر ػػي ا  عػػػنيـ 

باألزىر الشريؼ ، حيث كاف الناس يحرصوف عمى ح ور درسو ، ويتبركػوف 
 ( .ٕبذلؾ لما  يو مف األنوار واألسرار ، والعمـو والمعارؼ الدينية والعربية")

 يإنفاخ انشٍخ : 
عباًدا زىدوا  ػي خػوارؽ العػادات بمعناىػا المػألوؼ ،  -تعالى –إف   

ىػػي  -الظػػاىرة  –إخفػػا  أحػػواليـ وأسػػرارىـ ، وكانػػت كػػرامتيـ العظمػػى  وآثػػروا
ف الشػيخ صػالح الجعفػري ال شػؾ أاالشتغاؿ بالعمـ ليداية خمؽ ا  ونفعيػـ ، و 

أحب العمـ حًبػا  –ا   حمور  –إماـ الجامش األزىر واحد مف ىؤال  ، حيث إنو 
تػػدريس والمػػديح َمَمػػَؾ عميػػو شػػغاؼ امبػػو ، حتػػى جعػػؿ حياتػػو كميػػا لمعمػػـ وال

عمػى بصػيرة ،   مػـ يشػغمو عػف  –تعػالى  –واإلرشاد والتربية والدعوة إلى ا  

                                                           

ومػا  ٖٕ( لمعر ة المزيد عف شيوخ اإلماـ الجعفري وأحوالو معيـ راجػش الكنػز الثػري ص ٔ)
 . ٘والطريقة الجعفرية شيًخا ومنيجا ص  ٗٔبعدىا واإللياـ النا ش لكؿ ااصد ص 

 .  ٗٔ( اإللياـ النا ش لكؿ ااصد ص ٕ)
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 .العمـ شا ؿ ، ولـ يصر و عنو صارؼ 
بػػاألزىر الشػػريؼ مػػا يقػػرب مػػف  الشػػيخ وال أدّؿ عمػػى ذلػػؾ مػػف مكػػث 

لو مف أبواب  توحو ما شا  أف يفػتح ،  –تعالى  – فتح ا   -خمسيف عاًما 
 -لتبحػره  ػي العمػـ  -خ ػًما يفػيض باليواايػت والجػواىر ، اػادرًا  وأصبح بحرًا

عمػػى اختصػػار معانيػػو  ػػي منظومػػات وأراجيػػز شػػعرية ، بأسػػموب سػػيؿ بػػارع ، 
يدعو إلى تثبيت المعنى واسػتقراره  ػي أعمػاؽ األنفػس حػيف سػماعو ، محقًقػا 

 :  ومجسًدا ما أراده شيوخو عمى وجو منقطش النظير ، ويظير ذلؾ مف اولو
ـُ اأَلَجؿّ   َااََلَيا اْبُف اْدِريَس ِ ي َأْصَحاِبو       َخْرؽ َعاَداٍت ُىَو اْلِعم

ف العمػػـ األجػػؿ ل اػػد ظيػػر مػػف جوانبػػو المباركػػة  ػػي  الجعفػػري شػػيخموا 
صػػور متعػػددة ، تمثػػؿ نسػػيًجا واحػػًدا متكػػامبًل مػػش تعػػدد منػػاحي الفكػػر وتنػػوع 

المعػػػارؼ ، وسػػػيولة المواىػػػب ،  قػػػد جمػػػش بػػػيف عمػػػؽ األ كػػػار ، واستفا ػػػة 
العبارات ، وكاف لكؿ لوف مف ألواف العمـ  ي نفسو مستَقر ، ويظير ذلؾ جمًيػا 
لمف طالش تراثو بجميش ما يحويو ، ال سيما المنظومات التي نظميػا  ػي شػتى 
العمـو ذ  يي تعبر وال شػؾ عػف المػنيإ السػني لمشػيخ  ػي العقيػدة والشػريعة 

صػػيرتو المشػػراة بعممػػو الواسػػش الغزيػػر والسػػموؾ والتربيػػة ، كمػػا تعبػػر عػػف ب
و يمو الثااب ذ ألف نظـ العمـ  ػي أبيػات شػعرية ال يقػوى عميػو إال مػف تبحػر 

دراؾ معانييا .   ي العمـو ، وتمكف مف  يميا وا 
ذا كػاف  إ السػابقيف مػف العممػا  ْيػنَ  ِيػإَ اػد نَ  الشػيخ صػالح الجعفػريوا 

عبػػد  الشػػيخلػػدردير ، و ا كاإلمػػاـ ػػي نظػػـ مسػػااؿ العقيػػدة  ػػي االػػب شػػعري ، 
 إننػػا إذا  –ر ػػي ا  عػػنيـ  –الواحػػد بػػف عاشػػر ، واإلمػػاـ المقػػاني و يػػرىـ 

 - الًبػػا  -نظرنػػا  ػػي المنظومػػات الشػػعرية ليػػـ ولغيػػرىـ مػػف العممػػا   إننػػا 
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 نجدىا  ي  ف أو اثنيف .
بػو مػف نظػـ  –تعػالى  –الجعفري  قد تميز بما أكرمػو ا   الشيخأما  

والفنوف الكثيرة  ي منظومػات وأراجيػز، جػاعبًل لكػؿ نطػـ منيػا  العمـو المتنوعة
ومػػف أرادىػػا بعموميػػا  ميرجػػش إلػػى ديػػواف الشػػيخ  ػػي الجػػز   –اسػػًما يخصػػو 

الثاني عشػر مػف الطبعػة األولػى ، واػد شػممت ىػذه المنظومػات عمػـو العقيػدة 
وأصوؿ الػديف ، والتصػوؼ والتربيػة ، والػدعوة والػوعظ ، والتفسػير والحػديث ، 

بجميش أبوابو  -ال سيما  قو العبادات  –والسيرة والشمااؿ النبوية ، والشريعة 
، وعمػػػـ الفػػػرااض بجميػػػػش أحكامػػػو، والمغػػػػة العربيػػػة ال سػػػػيما عممػػػي النحػػػػو 

 والتصريؼ .
واالسػػتغاثة  -تعػػالى  -اة ا  إلػػى جانػػب مػػا نظمػػو الشػػيخ  ػػي مناجػػ 

يف خصػػػيـ الشػػػيخ ، مػػػش مػػػا تػػػـ نظمػػػو  ػػػي منااػػػب العممػػػا  واألوليػػػا  الػػػذبػػػو
بمنظومػػات ، ويجمػػش كػػؿ ذلػػؾ ديػػواف الشػػيخ بمػػا اشػػتمؿ عميػػو مػػف القصػػااد 

 .المديح  ي أجمى صورة وأجمؿ أسموبالجامعة لمعمـ ، والديف، والدعوة ، و 
مشيخ ما نظمو  ي العقيدة وعمـ التوحيد لومف بيف المنظومات الكثيرة 

عر تػو حتػى يصػح  يمػا ينبغػي عمػى كػؿ مكمػؼ م -الذي ىو أشرؼ العمػـو  -
واـ " ، وىػذه المنظومػة اػد : " مفيػدة العػ إيمانو ويخرج مف التقميد ، ما أسماه

جعؿ ا  ليا مف اسميا الحظ األكبر ، والنصيب األو ر ، وعػدد أبياتيػا تسػعة 
.ذ إذ يقػػوؿ بعػػد أف ذكػػر اػػوؿ العممػػا   ػػي أف التوحيػػد واجػػب  بيتًػػاوخمسػػوف 

نساف يكوف عاصًيا بتركو:" واد و قني عيني عمى كؿ مسمـ ومسممة ، وأف اإل 
إلى منظومة صػغيرة جامعػة لمسػااؿ التوحيػد ،  عمػى كػؿ مريػد  –تعالى  –ا  

إلػػى شػػرح ليػػا يبػػيف  –تعػػالى  –أف يجتيػػد  ػػي حفظيػػا ، حتػػى يػػو قني ا  
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 (ٔ") –مجمميا باختصار إف شا  ا  تعالى 
ـو الشػرعية شيخ بالدر الن ػيد  ػي مختمػؼ العمػاللقد أ اض بحر عمـ 

كػػاف والعربيػة  كتػػب الكتػػب وحقػػؽ الكثيػػر منيػا ، ونظػػـ القصػػااد والػػدواويف ، و 
: ديػواف الجعفػري واػد صػدر منػو اثنػا عشػر جػزً ا ،  –ا   حمػور  –مما ألػؼ 

 ػػتح و ػػيض و  ػػؿ مػػف ا  تعػػالى  ػػي شػػرح كممػػة ال إلػػو إال ا  ، المعػػاني 
اإلليػاـ النػا ش لكػؿ ااصػد عمػى الرايقة عمػى الػدرر الدايقػة ، أسػرار الصػياـ ، 

رسالة القواعد ، الذخيرة المعجمة لؤلرواح المعطمة ،رسالة  ي الحػإ والعمػرة ، 
مفتاح كنػوز السػموات واألرض ، كنػز السػعادة والػدعوات المسػتجابة ، وىنػاؾ 

 ( .ٕالكثير مف الكتب المؤلفة لمشيخ )
راث شػيخو بتحقيقيا مف تػ -ا   حمور  –ومف الكتب التي ااـ الشيخ 

السػػيد أحمػػد بػػف إدريػػس: لوامػػش البػػروؽ النورانيػػة ، كيميػػا  اليقػػيف ، شػػيد 
مشػػاىد األرواح التقيػػة ، نصػػر ا  باإلليامػػات العمميػػة ، شػػرح الصػػدور بػػإذف 

 ( .ٖالمطيؼ الخبير و ير ذلؾ)
 ػقٍذج انشٍخ صاحل اجلؼفزي :

يات إف مف طالش تراث الشػيخ الجعفػري  ػي اإللييػات والنبػوات والسػمع
واألسػػما  واألحكػػاـ ،عػػرؼ أنػػو أشػػعري العقيػػدة شػػأنو شػػأف شػػيوخو األزىػػرييف 
الػػذيف أحػػبيـ والـز مجالسػػيـ ، واػػد عبػػر الشػػيخ عػػف ىػػذه العقيػػدة بقولػػو  ػػي 

                                                           

،  ٜٙ(  تح و ػيض و  ػؿ مػف ا   ػي شػرح كممػة ال إلػو إال ا  محمػد رسػوؿ ا  ص ٔ)
 نشر دار جوامش الكمـ بالدراسة .

 .  ٚٔ – ٙٔ( راجش اإللياـ النا ش ص ٕ)

 .  ٛٔ( اإللياـ النا ش ص ٖ)
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 ديوانو : 
(ٔومالؾ إمامنا  ي المذىب    وعقدنا كاألشعري الطيب)  

ر ي ا   –بؿ إف عقيدتو األشعرية تظير بو وح  ي حبو لمصحابة 
أجمعػػيف ، وتعظػػيميـ وتػػوايرىـ ومعر ػػة   ػػميـ ، ال سػػيما الشػػيخيف  –عػػنيـ 

ر ي ا  عنيما ، وىو الشيخ الذي ينتيي نسبو إلى اإلماـ  –أبي بكر وعمر 
أعنػي الشػيخيف أبػي  –واػد مػدحيما  –ر ػي ا  عنيمػا  –الحسيف بف عمي 

و يعػرؼ  ػي ديوانػو بأبيػات ال حصػر ليػا ذ ألنػ -بكر وعمر ر ي ا  عنيمػا 
ويعرؼ العبلاة حًقا بيف أىؿ  –صمى ا  عميو وسمـ  –ادرىما عند رسوؿ ا  

رحمػو  –ومف ىذه األبيات الكثيرة اولػو  –ر ي ا  عنيـ  –البيت والصحابة 
 ا  : 

 يا رب  ارض عف الصديؽ سيدنا     ِحِب النبي لو العميا   ي ىمـ
  ي اإلسبلـ والكـر  ي الغار كاف مش المختار صاحبو   لو التقدـ

 أثنى عميو إلو العرش خالقنا     خير الثنا   يا بشراه بالنعـ
أبي الفتوحات ذي بطش بذي صنـ   واجعؿ ر اؾ عمى  الفاروؽ سيدنا  

 يفر إبميس إف الااه  ي طرؽ     والجور والظمـ مف مرآه  ي عدـ   
 (ٕوحبو لرسوؿ ا  يعمنو    لدى النبي عمى نفس عمى رحـ) 

اولو : و   
 ثـ الر ا ما دامت الدنيا عمى    خير الصحابة سابؽ بأيادي

                                                           

  . ٜ٘ص  ٕٔلجعفري ج( ديواف أ)

  . ٘ٛص  ٘( ديواف الجعفري ج ٕ)
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 أعني أبا بكر الذي ناؿ الر ا    بالسبؽ واإلنفاؽ واإلرشاد
(ٔوكذاؾ  اروؽ الذي ناؿ الر ا   ذو ىيبة تعمو عمى اآلساد)  

 واولو :
 عـ بالر واف ربي        خير صديؽ وصحب

(ٕوكذا الفاروؽ ِحبي     سكنا ارب محمد)  
، ده  ي الف ؿ كترتيبيـ  ػي الخبل ػةإلى جانب أف ترتيب الصحابة عن

واػػد عبػػر عػػف ذلػػؾ  ػػي أبيػػات كثيػػرة مػػف نظمػػو ، منيػػا عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ ال 
 الحصر اولو :

 ور واف مف المولى تعالى   يعـ صحابة متراحمينا
  كانوا  ي جناف خالدينا   إلو العرش بشرىـ بخمد   
يصدؽ أحمًدا صدًاا مبيًنا    ا وأ  ميـ ىو الصديؽ حقً   
(ٖيفرؽ بيف جيش المبطمينا)   و اروؽ لو عـز وحـز      

 واولو :
 واجعؿ ر اؾ م اعًفا ومنورًا     نحو الصحابة سادة العمما 
(ٗصديؽ والفاروؽ عثماف عمي    خمفوا النبي خبل ة بو ا )  

 واولو :
أعذب وصداو الصديؽ ينطؽ ااابًل     صدات رسوؿ ا  اولؾ  

                                                           

 . ٕ٘ٓص  ٕديواف الجعفري ج  (ٔ)

  . ٕٕٔص  ٕ( ديواف الجعفري ج ٕ)

  . ٜٜٔص  ٙ( ديواف الجعفري ج ٖ)

  . ٔٔص  ٔ( ديواف الجعفري ج ٗ)



 الثالثم اجلسء 9102العدد السادش عشر   فرع أسيوط  –جامعة األزهر –جملة كلية البنات اإلسالمية 
 م ـ الجزء األول0291والثالثون  ابع

                                                                 

   

 السمعيات عند الشيخ صالح الجعفري

 من منظور أشعري

ٕٔٓٓ 
 

(ٔوصداو الفاروؽ عثماف بعده    عمي وأاواـ كراـ وتصحب)  
إلى  ير ذلؾ مف األبيات الكثيرة التي تبيف أف الشيخ الجعفري عمى 

 عقيدة أىؿ السنة األشاعرة ، بعيد كؿ البعد عف عقااد الشيعة والمتطر يف .
ولعؿ مما ينبغي أف نمفت األنظار إليو أف الشيخ صالح الجعفػري كػاف 

ًيا صاحب مدرسة روحية ، إال أنو كاف صو ًيا سنًيا أسػس مدرسػتو عمػى صو 
اتباع الكتاب والسنة ، واتباع األمر والنيي ، وتعمـ العمػـ والعمػؿ بػو ، وأاوالػو 

  ي ذلؾ كثيرة منيا :
 ٕطريقي ىو القرآف والعمـ والتقى     ومدح رسوؿ ا  ماحي ال بللة

 واولو : 
كتاب ربي لمعمؿ   ما عندنا إال الكتاب        

نبغي التغير والدجؿ      والسنة الغرا  ال     
ٖوبسيره سار األوؿ     نيإ النبي طريقنا    

 واولو : 
 وكف عارً ا لؤلمر والنيي ال تكف    كمف عطموا لمشرع أىؿ الغباوة

  ما األمر إال مف كبلـ إلينا     بل تتركف أمرًا ألوىاـ  ترة
 يا  تى   ويغ ب موالنا لفعؿ اإلسا ةر اه لمف اد ااـ باألمر 

 سبيبلف  ي الدنيا لداريف وصبل    عالؾ لمحسنى و عؿ القبيحة
ف سرت  ي األخرى  دار العقوبة)   إف سرت  ي الحسنى وصمت إلى الينا   (ٔوا 

                                                           

  . ٕٖص  ٔ( ديواف الجعفري ج ٔ)

  ( ديواف الجعفري ج   ص   .ٕ)

  .( ديواف الجعفري ج   ص   ٖ)
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واولو  ي إحدى كتبو :" عبلمػة صػاحب الحػب اإلليػي أنػو كممػا زادت 
الكتػاب والسػنة والمبػادرة إلػى إاػاـ  ظيػرت عميػو موا قػة –تعػالى  –محبتػو   

يتػػا  الزكػػاة والصػػـو والحػػإ ، و عػػؿ الخيػػرات وتػػرؾ المنكػػرات ذ ألف  الصػػبلة وا 
المعصػية والحػػب  ػػداف ال يجتمعػػاف ، ومػف ادعػػى اجتماعيمػػا  قػػد كػػذب ، إذ 
ر يػػؽ المحبػػة الطاعػػة ، ور يػػؽ الػػبغض المعصػػية " اػػؿ إف كنػػتـ تحبػػوف ا  

اػػػد امػػػت  ػػػي تػػػاايتي عبلمػػػة حػػػب ا  طاعػػػة أمػػػره      ػػػاتبعوني يحبػػػبكـ ا  " و 
 و ي البغض عصياف ألىؿ الشقاوة 

ٕومف يدعي حب اإللو ويعصو     ذلؾ كذاب ر يؽ الجيالة  
وىكػػذا ينبغػػي أف يكػػوف المعمػػـ والمربػػي مػػف االلتػػزاـ واالتبػػاع لمكتػػاب 
ال  يش نفسو ومف حولو كمػا يفعػؿ أىػؿ الجيػؿ ممػف يزعمػوف أنيػـ  والسنة وا 

 بوف ومعمموف .مر 
 حة انشٍخ األسْز انشزٌف ٔػهًاءِ :

لقد أحػب الشػيخ الجعفػري األزىػر الشػريؼ وعممػا ه حًبػا صػادًاا ، بػو 
حفػػظ ودىػػـ ، وأبقػػى عمػػى مػػدحيـ والثنػػا  عمػػييـ  ػػي دروسػػو وديوانػػو ، بػػؿ 
ومؤلفاتو ومف جممة ذلػؾ اولػو : " وحينمػا جاػت وانتسػبت إلػى األزىػر وجػدت 

درس العمػـ، وكانػت دموعنػا تسػيؿ مػف دروس العممػا  عند كػؿ عمػود شػيًخا يػ
ومف لمعاف وجوىيـ ، ليـ طريقػة  ػي التػدريس والكػبلـ تقشػعر ليػا القمػوب ، 
وكػػػاف لعممػػػا  األزىػػػر نطػػػؽ حسػػػف ، ونبػػػرات مخصوصػػػة  ػػػي إلقػػػا  العمػػػـ 

                                                           

  . ٜ٘ص  ٔ( ديواف الجعفري ج ٔ)

  . ٛ( الكنز الثري ص ٕ)
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ٕٕٔٓ 
 

 ( . ٔ")والدرس
:"رحػػـ ا   -صػػمى ا  عميػػو وسػػمـ  –وعنػػد شػػرحو لقػػوؿ رسػػوؿ ا  

ومػػف خمفػػاؤؾ يػػا رسػػوؿ ا  ي اػػاؿ : الػػذيف يػػأتوف مػػف بعػػدي  خمفػػااي اػػالوا
 (.ٕيبمغوف الناس سنتي ")

صػػمى ا   –يقػػوؿ الشػػيخ الجعفػػري : عممػػا  األزىػػر ىػػـ ورثػػة النبػػي 
وأكـر بيا مف منقبػة ، ال تعادليػا منقبػة  ػي الػدنيا ، ورثػة  –عميو وآلو وسمـ 

 –لتبميغ لمناس نيابة عنو الذيف ااموا با –صمى ا  عميو وآلو وسمـ  –النبي 
 :  -ر ي ا  عنو  –صمى عميو وآلو وسمـ ، ااؿ البوصيري 

 لـ نخؼ بعدؾ ال بلؿ و ينا     وارثوا نور ىديؾ العمما 
وبعػػد أف ذكػػر الشػػيخ  قيػػا  المػػذاىب األربعػػة واسػػتنباطيـ لؤلحكػػاـ ، 

مػػى وحفػػاظ القػػرآف والحػػديث ورجػػاؿ العمػػـ والمجاىػػديف ، وأنيػػـ معجػػزة تػػدؿ ع
 -تعػػالى  –صػػمى ا  عميػػو وآلػػو وسػػمـ اػػاؿ : وجعػػؿ ا   –صػػدؽ رسػػوؿ ا  

 ي أمتؾ األزىر وال يوجد  ػي بمػدة مػف بػبلد اإلسػبلـ مثمػو ،  ػاألزىر الشػريؼ 
كالسحاب يجتمش  يو الما  العذب ، ثـ يذىب لينزؿ الغيث الػذي يصػمح الػببلد 

ذا ذىبػػت إلػى عمػػاف  والعبػاد ،  ػإذا ذىبػػت إلػى مكػة وجػػدتيـ عمػى المنػابر ، وا 
ذا  ذا ذىبػػت إلػػى سػػوريا وجػػدتيـ عمػػى المنػػابر، وا  وجػػدتيـ عمػػى المنػػابر ، وا 
ذىبت إلى المغرب وجدتيـ عمػى المنػابر ،  أينمػا ذىبػت وجػدت األزىػر أمامػؾ 

                                                           

  .  ٜٖ( الكنز الثري ص ٔ)

بمفػػػػظ "الميػػػػـ ارحػػػػـ  ٖٕ٘بػػػػراـ  ٕٙٔص  ٔ(أخرجػػػػو الييثمػػػػي  ػػػػي مجمػػػػش الزوااػػػػد جٕ)
ـ .ورواه الطبراني  ي األوسط و يو  ٜٜٗٔىػ  ٗٔٗٔخمفااي"نشر مكتبة القدسي بالقاىرة 

 اشمي ، ااؿ عنو الدار اطني : كذاب .أحمد بف عيسى بف عبد ا  الي
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 من منظور أشعري

ٕٖٔٓ 
 

 ( .ٔالعمـ الشريؼ)
أي  ير الغرب  –ثـ يتحدث الشيخ عف مصر األزىر  يقوؿ : " العجـ 

ىػذا  –مصر مف أجؿ األزىر الشريؼ ،  األزىر كميـ يحبوف  –مف المسمميف 
جعػػؿ لمصػػر  ػػي امػػوب المسػػمميف  ػػي مشػػارؽ األرض  –الحصػػف الحصػػيف 

 (. ٕومغاربيا محبة عظيمة ، ومنزلة عظيمة ")
التػي  –رحمػو ا   –وىناؾ الكثير والكثير مػف أاػواؿ الشػيخ الجعفػري 

لحػب والو ػا  أف ( وتجعمػو جػديرًا بيػذا اٖتظير حبو لؤلزىر الشػريؼ وعممااػو)
 تكتب  ي عممو وحياتو البحوث والرسااؿ العممية .         

 ٔفاذّ :   
انتقػػؿ الشػػيخ   –تعػػالى  –بعػػد حيػػاة حا مػػة بالعطػػا  والنفػػش واليدايػػة لعبػػاد ا  

إلى جوار خالقو مسا  االثنيف ،  ػي الثػامف عشػر مػف  شػير جمػادى األولػى 
لدراسػة  ػي القػاىرة بجػوار مسػجده ىػ ، ود ف بحديقة الخالػديف با ٜٜٖٔعاـ 

الذي أنشأه ابيؿ و اتو ، تارًكا كنوزًا ثمينة  ي العمـ والمػديح والػدعوة والتربيػة 
وأسػكنو جنػة ور ػي عنػو ، الجعفػري ،  لشػيخا  ا حـوالسموؾ واإلرشػاد ،  ػر 

الفردوس مش النبيػيف والصػديقيف والشػيدا  والصػالحيف وحسػف أولاػؾ ر يًقػا ، 
  آميف .

ىذا التمييػد لمتعريػؼ بالشػيخ نشػرع بعػوف ا  وحولػو  ػي إبػراز وبعد 
مف المباحث  –تعالى  –عقيدة السمعيات عنده ، وىو ما سيظير بمشياة ا  

 التالية : 
                                                           

  . ٜٙ – ٜ٘ص  ٛ( درس الجمعة جٔ)

  .  ٖٜص  ٖ( المرجش السابؽ ج ٕ)

 – ٚٔٔص  ٘وج  ٕٙٔ – ٔٙٔوص  ٕٔٔص  ٕ( راجػػػػػػش مػػػػػػثبًل درس الجمعػػػػػػة ج ٖ)
ٔٔٛ .  
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 السمعيات عند الشيخ صالح الجعفري

 من منظور أشعري

ٕٔٓٗ 
 

 ادلثحث األٔل :
 احلٍاج انربسخٍح يف ػقٍذج انشٍخ

 أٔالً : طإال انقرب .
ارة إلػى ابؿ الحديث عف سػؤاؿ القبػر عنػد الشػيخ الجعفػري تجػدر اإلشػ

الحػاجز والفاصػؿ  -كما يرى أىؿ المغػة  –المقصود بالبرزخ ، ويقصد بالبرزخ 
بيف الشيايف ،  يو يشمؿ  ترة ما بعد الموت إلى القيامة ، يقوؿ العبلمػة ابػف 

ػَحاِح: اْلَحػاِجُز َبػْيَف الش ػْيَاْيِف.  منظور :" الَبْرَزُخ: َما َبػْيَف ُكػؿِّ َشػْيَاْيِف، َوِ ػي الصِّ
َزُخ: َما َبْيَف الدُّْنَيا َواآْلِخَرِة َاْبَؿ اْلَحْشػِر ِمػْف َوْاػِت اْلَمػْوِت ِإلػى اْلَبْعػِث، َ َمػْف والَبرْ 

 ( .ٔ") َماَت َ َقْد َدَخَؿ الَبْرَزخَ 
ولقد أثبت الشيخ الحياة البرزخية بكؿ مػا  ييػا عمػى حقيقتػو و ػؽ مػا 

اؿ ، وعػذاب القبػر ىو مقرر عند أىؿ السنة ،  ي سؤاؿ القبر ، ومبلاكة السػؤ 
، ونعيمو ، بؿ حتى  ي انتفػاع األمػوات مػف سػعي األحيػا  ، ووصػوؿ الثػواب 

المػؤمف إذا إلييـ  ي برازخيـ ، ويظير ذلؾ مػف اولػو عػف القبػر ومػا  يػو : " 
رأى الممػػؾ  ػػي ابػػره  ػػرح واطمػػاف ، مثػػؿ الطالػػب الػػذي يػػدخؿ االمتحػػاف وىػػو 

ذا  مطمػاف إلػى مذاكرتػػو وتحصػيمو ،  ػػإذا سػاؿ مػف ربػػؾ ي اػاؿ : ربػػي ا  ، وا 
،  -صػمى ا  عميػو وآلػو وسػمـ  –ساؿ مف نبيؾ ي ااؿ : محمػد بػف عبػد ا  

ُيَثبِّػُت الم ػُو ال ػِذيَف آَمُنػوا ِبػاْلَقْوِؿ "وىذا ىو التثبيت المشار إليو  ي اولو تعالى :
ض شػراح البخػاري أف واػد ذكػر بعػ ( ،ٕ)"الث اِبِت ِ ػي اْلَحيػاِة الػدُّْنيا َوِ ػي اآْلِخػَرةِ 

                                                           

 . ىػ ٗٔٗٔ -الثالثة ت ، الطبعة بيرو  –دار صادر  ، نشر ٛص  ٖ( لساف العرب ج ٔ)
  . ٕٚـ اآلية : ( سورة إبراىيٕ)
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 السمعيات عند الشيخ صالح الجعفري

 من منظور أشعري

ٕٔٓ٘ 
 

يظيػر لممسػاوؿ عنػد اػوؿ الممػؾ : مػا  –صػمى ا  عميػو وآلػو وسػمـ  –النبي 
تقوؿ  ي ىذا الرجؿ ي ،  القبر أوؿ منازؿ اآلخرة ، وأوؿ باب يفرؽ عنده بيف 

 المؤمف وبيف الكا ر ، وعالـ البرزخ  ير عالـ الدنيا .
وؿ منػػػازؿ :" القبػػػر أ -صػػػمى ا  عميػػػو وآلػػػو وسػػػمـ  –اػػاؿ الرسػػػوؿ 

لػػيس القبػػر  –صػػمى ا  عميػػو وآلػػو وسػػمـ  –( . والقبػػر الػػذي يريػػده ٔاآلخػػرة")
الذي تراه عيوننا ، بؿ ىو مف عالـ الغيب  ي اآلخػرة ،  ونحػف ال نػرى اآلخػرة 
،  مو دخمنا القبر لحظة سؤاؿ منكر ونكير  مف نرى شػيًاا ، ولػف نسػمش كبلًمػا 

 ( .ٕذ ألف كؿ ذلؾ مف عالـ الغيب ")
 –سػػبحانو وتعػػالى  –قػػوؿ أيً ػػا :"اإلنسػػاف عنػػدما يػػدخؿ ابػػره ربنػػا وي

 –عميػػػو الصػػػبلة والسػػػبلـ  –يسػػألو عػػػف الػػػديف ، عػػػف اإلسػػػبلـ ، عػػػف النبػػػي 
 –يسػػألونو وحػػده ، وال يح ػػر أحػػد معػػو ، عػػف ا  وحػػده   وعػػف كتػػاب ا  

 ( .ٖوحده ") –صمى ا  عميو وآلو وسمـ –وحده   وعف نبي ا   –تعالى 
ا يقػػوؿ : "اإلنسػػاف أوؿ مػػا يػػدخؿ  ػػي ابػػره يػػأتي إليػػو الممػػؾ لكػػي كمػػ

 ( .ٗيحاسبو ،  إف خمص منو ، أصبح  ي رو ة مف رياض الجنة ")
كما نظـ الشيخ البرزخ وما  يو  ي االب شعري وا ح سيؿ يبرز 

  ي ديوانو : العقيدة مف بابيا القريب  قاؿ
                                                           

تػػح : شػػعيب األرنػػؤوط وآخػػروف ، ط  ٖٓ٘ص  ٔ( أخرجػػو اإلمػػاـ أحمػػد  ػػي مسػػنده جٔ)
  ىػ . ٕٔٗٔ/مؤسسة الرسالة ، طبعة  أولى 

  . ٙٔٔ – ٘ٔٔص  ٕ( درس الجمعة ج ٕ)

  . ٖٗص  ٚ( المصدر السابؽ جٖ)

  . ٛٔ( السابؽ نفسو ص ٗ)
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 السمعيات عند الشيخ صالح الجعفري

 من منظور أشعري

ٕٔٓٙ 
 

ُلْطٍؼ َخِفيٍّ َيا َلِطيُؼ َتَوَلِني         ِإَذا َجاَ  َيْوـُ الَمْوِت َأْو َ َمِني الَقْبرُ ِِ
 ِإَذا ُمْنَكٌر َاْد َااَؿ َيا َعْبُد َما اَلِذي    َتِديُف ِبِو َما الر ُب َما الَنْيُي َما اأَلْمرُ 
 (َٔوَأيُّ َنِبيٍّ ُكْنَت َتْتَبُش َشْرَعُو        َوَكْيَؼ َصبَلُة الَفْرِض ِعْنَدَؾ َوالِذْكُر)

 ي مخاطبة النفس ووعظيا :ويقوؿ  
 ( .ٕيا نفس توبي ابؿ أف تصيري       إلى سؤاؿ منكر نكير)

ُيَثبِّػُت الم ػُو " يفيـ مما سبؽ أف الشيخ الجعفري أخذ مف اولو تعالى : 
دليبًل عمى ثبوت سؤاؿ  "ال ِذيَف آَمُنوا ِباْلَقْوِؿ الث اِبِت ِ ي اْلَحياِة الدُّْنيا َوِ ي اآْلِخَرةِ 

بػػر ، وأنػػو يػػرى أف مبلاكػػة السػػؤاؿ ىمػػا : "منكػػر ونكيػػر" ، وأنػػو بسػػؤاليما الق
يتميػز المػؤمف مػف الكػا ر أو المنػا ؽ ، لػذلؾ يقػاؿ ليمػا :  تػاني القبػػر ، وأف 
الميػػت يسػػاؿ عػػف ربػػو ونبيػػو ، يعنػػي الشػػيادتيف ، وسػػاار االعتقػػادات ، وأف 

يػا مػف عػالـ الغيػب ، الحياة  ي القبر ليست كالحياة المعيودة  ي الػدنيا ، وأن
 بل يمكف ألحد أف يسمش أو يرى كؿ مػا يػدور  ػي القبػر ألصػحابو ،  كػؿ ذلػؾ 

  عف الثقميف . -تعالى  -مف جممة الغيب الذي  ي بو ا  
وأف كؿ ذلؾ ال يخرج عما ىو ثابت عمى أصوؿ أىؿ السػنة والجماعػة 

ربما يتبادر إلػى مما استمد مف القرآف الكريـ والحديث النبوي الشريؼ ، ولكف 
الذىف سؤاؿ عف الحكمة مف السؤاؿ  ػي القبػر ابػؿ يػـو القيامػة ،  يقػاؿ : مػا 

ال تخفػى عميػو مػف العبػاد  –تعػالى  –الحكمة مف سػؤاؿ القبػر والشػأف أف ا  
 خا ية ي .

                                                           

 . ٛٙص  ٓٔديواف الجعفري ج  (ٔ)

  . ٚٓٔص   ٔفري ج ( ديواف الجعٕ)
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 السمعيات عند الشيخ صالح الجعفري

 من منظور أشعري

ٕٔٓٚ 
 

 احلكًح يٍ طإال انقرب : 
ال شؾ أف ىناؾ حكمة مف سؤاؿ القبر ، وىذه الحكمة أظيرىػا الشػيخ 

 القبر أوؿ منازؿ اآلخرة ، وأوؿ باب يفػرؽ عنػده بػيف المػؤمف وبػيف  بقولو :"
عند السؤاؿ ويكوف آمًنا مف  –تعالى  –الكا ر " ،  المؤمف الصادؽ يثبتو ا  

لرسػوؿ  –ر ػي ا  عنػو  –الفتنة واال تتاف ، كمػا اػاؿ سػيدنا عمػر الفػاروؽ 
بػؾ إذا أنػت مػت كيػؼ يػا عمػر لمػا اػاؿ لػو :"  –صمى ا  عميػو وسػمـ  –ا  

 ػػانطمؽ أىمػػؾ  قاسػػوا لػػؾ ثبلثػػة أذرع وشػػبرا  ػػي ذراع وشػػبر ، ثػػـ رجعػػوا إليػػؾ 
عميػػؾ  غسػػموؾ وكفنػػوؾ وحنطػػوؾ ثػػـ احتممػػوؾ حتػػى ي ػػعوؾ  يػػو ثػػـ يييمػػوا 

أصػػواتيما كالرعػػد ، التػػراب،  ػػإذا انصػػر وا عنػػؾ أتػػاؾ  تانػػا القبػػر منكػػر ونكيػػر 
بلؾ وثرثراؾ وىوالؾ  كيؼ بؾ  تمت، وأبصارىما مثؿ البرؽ الخاطؼ ، القاصؼ 

ا اػػاؿ: إذ« نعػػـ»عنػػد ذلػػؾ يػػا عمػػري اػػاؿ: يػػا رسػػوؿ ا  ومعػػي عقمػػيي اػػاؿ: 
 ( ، وىؤال  ىـ المؤمنوف الذيف يباىي ا  بيـ مبلاكتو .ٔ)"أكفيكيما

أما الكا ر أو المنا ؽ الذي أبطف الكفر وأظير اإليماف ،  إنو يفتف  ي ابره 
ـ الشيخ  ي أف القبر أوؿ باب مف أبواب حتى يفت ح أمره ، وىو نفس كبل

 اآلخرة يفرؽ عنده بيف المؤمف والكا ر .
يقوؿ العبلمة البيجوري :"وحكمػة السػؤاؿ إظيػار مػا كتمػو العبػاد  ػي  

الدنيا مف إيمػاف أو كفػر أو طاعػة أو عصػياف ،  ػالمؤمنوف الطػااعوف يبػاىي 

                                                           

 ٜٖٚص  ٔ( بغية الباحث عف زوااد مسند الحػارث ألبػي أسػامة ، بػاب سػؤاؿ القبػر ج ٔ)
المدينػػة  –تػػح : حسػػيف أحمػػد صػػالح البػػاكري ، نشػػر مركػػز خدمػػة السػػنة والسػػيرة النبويػػة 

  . ٕٜٜٔىػ  ٖٔٗٔالمنورة ، طبعة أولى 
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 السمعيات عند الشيخ صالح الجعفري

 من منظور أشعري

ٕٔٓٛ 
 

 .( ٔا  بيـ المبلاكة ، و يرىـ يف حوف عند المبلاكة")
مػف الفتنػة ،  –تعػالى  –لكف ومش ذلػؾ  ػإف ىنػاؾ أاواًمػا حفظيػـ ا  

 ولـ يحتاجوا إلى سؤاؿ ونحوه ، ويظير ذلؾ مف التالي :
 يٍ ال ٌفرٌُٕ يف قثٕرْى :

بعػض أىػؿ اإليمػاف بػأنيـ نػاجوف مػف  تنػة  –تعػالى  –لقد خص ا  
 ؤال  : القبر ،  بل يأتييـ الفتاناف كما جا   ي بعض األخبار ، ومف ى

الشييد : يقوؿ الشػيخ الجعفػري : "وأمػا السػؤاؿ عػف كػوف جميػش  -ٔ
 الشيدا  ال يسألوف  ي ابورىـ أـ شييد المعركة  قط ي .

 ػػػالجواب أف شػػػييد المعركػػػة ورد  يػػػو الػػػنص أنػػػو ال يسػػػأؿ ،  ػػػروى 
صػػمى ا   –النسػػااي عػػف راشػػد بػػف سػػعد عػػف رجػػؿ مػػف أصػػحاب رسػػوؿ ا  

سػوؿ ا    مػا بػاؿ المػؤمنيف يفتنػوف  ػي ابػورىـ إال ااؿ : يػا ر  –عميو وسمـ 
( . اػػاؿ القرطبػػي : ٕالشػػييد ي اػػاؿ : كفػػى بباراػػة السػػيوؼ عمػػى رأسػػو  تنػػة")

معنػػاه لػػو كػػاف  ػػي ىػػؤال  المقتػػوليف نفػػاؽ كػػاف إذا التقػػى الجمعػػاف ، وبػػرزت 
وْا ذ ألف مػػف شػػأف المسػػمـ البػػذؿ والتسػػميـ   نفًسػػا ، ىػػذا واػػد  السػػيوؼ ،  ػػرُّ

ر صدؽ ما  ي  ػميره حيػث بػرز لمحػرب والقتػؿ  ممػاذا يعػاد عميػو السػؤاؿ ظي

                                                           

بابي الحمبػي الطبعػة األخيػرة ط/ مصطفى ال ٘ٓٔ( تحفة المريد عمى جوىرة التوحيد ص ٔ)
ٜٖٜٔ .  

تػح : عبػػد الفتػػاح أبػػو  ٜٜص  ٗالسػنف الصػػغرى لمنسػػااي كتػاب الجنػػااز "الشػػييد" ج  (ٕ)
 . ٜٙٛٔىػ  ٙٓٗٔ دة ، نشر مكتب المطبوعات اإلسبلمية "حمب"، طبعة ثانية 
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 السمعيات عند الشيخ صالح الجعفري

 من منظور أشعري

ٕٜٔٓ 
 

 ( ي   .ٔ ي القبر)
 –كما يرى العبلمة القرطبي  –المرابط  ي سبيؿ ا  : ويقصد بو  -ٕ

مػػػف الـز  ػػػي سػػػبيؿ ا  ، يعنػػػي الـز الثغػػػور بنيػػػة الجيػػػاد ، بخػػػبلؼ سػػػكاف 
 ( .ٕ)الثغور دااًما بأىميـ الذيف يعمروف ويكتسبوف ىناؾ

:"كؿ ميػت يخػتـ عمػى عممػو -صمى ا  عميو وسمـ  –ااؿ رسوؿ ا  
إال مف مات مرابًطا  ي سبيؿ ا   إنو ينمو لػو عممػو إلػى يػـو القيامػة ويػأمف 

 ( ٖمف  تنة القبر")
نسأؿ  –المبطوف : يعني مف مات مف وجش  ي بطنو "كالطاعوف" -ٖ

السػػيوطي :" واػػاؿ الجػػبلؿ  يقػػوؿ الجعفػػري حكايػػة عػػف الجػػبلؿ –ا  العا يػػة 
المذكور أيً ا ، واد جـز شيخ اإلسبلـ ابف حجر أف الميت بالطعف ال يسػأؿ ذ 
ألنو نظير المقتوؿ  ي المعركة ، وبػأف الصػابر  ػي الطػاعوف محتسػًبا ، يعمػـ 
أنو ال يصيبو إال ما كتب لو إذا مات بغيػر الطعػف ال يفػتف أيً ػا ذ ألنػو نظيػر 

 .(ٗىو متجو ، وال عبرة بتواؼ مف تواؼ  ي ذلؾ ")المرابط ، ىكذا ذكره و 
أي المواظب عمى ارا تيا  ي معظػـ  المبلـز لقرا ة سورة الممؾ : -ٗ

                                                           

لمشػػيخ  ٔٗ( العجػػب العجػػاب  يمػػا ورد مػػف أحػػواؿ المػػوتى بعػػد د ػػنيـ تحػػت التػػراب ص ٔ)
  ح الجعفري ، نشر دار جوامش الكمـ بالدراسة صال

  . تحقيؽ د/ طو عبد الرؤوؼ سعد لئلماـ القرطبي ،  ٕٗٔ( التذكرة ص ٕ)

كتػػاب  ٘ٙٔص  ٗ، والحػػديث  ػػي سػػنف الترمػػذي ج  ٕٗ( ينظػػر العجػػب العجػػاب ص ٖ)
الجياد باب مػا جػا   ػي   ػؿ مػف مػات مرابًطػا ، تػح : أحمػد محمػد شػاكر وآخػروف ، ط/ 

  . ٜ٘ٙٔىػ  ٜٖ٘ٔالبابي الحمبي ، الطبعة الثانية مصطفى 

  . ٕٗ( العجب العجاب ص ٗ) 
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 السمعيات عند الشيخ صالح الجعفري

 من منظور أشعري

ٕٔٔٓ 
 

أوااتو ، واد ذكر الشيخ  ي إحدى دروسو حػديث الترمػذي  ػي ذلػؾ ، واػاؿ : 
خبا ه عمى ابر وىو  –صمى ا  عميو وسمـ  – رب رجؿ مف أصحاب النبي 

 إذا  يو إنساف يقرأ سػورة "تبػارؾ الػذي بيػده الممػؾ" حتػى ال يحسب أنو ابر ، 
واػػاؿ يػػا رسػػوؿ ا  : إنػػي  –صػػمى ا  عميػػو وسػػمـ  –ختميػػا ،  ػػأتى النبػػي 

 ربت خبااي عمػى ابػر وأنػا ال أحسػب أنػو ابػر ،  ػإذا  يػو إنسػاف يقػرأ سػورة 
 صمى ا  عميو وآلو وسػمـ –تبارؾ الذي بيده الممؾ حتى ختميا ،  قاؿ النبي 

 ( ٔ:" ىي المانعة ، ىي المنجية تنجيو مف عذاب القبر ") -
 مف مات يـو الجمعة أو ليمتيا :  -٘

 –ااؿ : ااؿ رسوؿ ا   –ر ي ا  عنيما  – عف عبد ا  بف عمرو 
" مػػا مػػف مسػػمـ يمػػوت يػػـو الجمعػػة أو ليمػػة  –صػػمى ا  عميػػو وآلػػو وسػػمـ 

 ( . ٕالجمعة إال وااه ا   تنة القبر")
 شؾ أف ىذه العقيػدة  ػي سػؤاؿ القبػر ، ونجػاة بعػض أىػؿ اإليمػاف وال

مف  تنة القبر ال تخػرج عػف عقيػدة وأاػواؿ األامػة مػف أىػؿ السػنة كمػا يظيػر 
 لمف طالعيا .   

ا: ػذاب انقرب َٔؼًٍّ
ً
 ثاٍَ

ا لمكفػػار القبػػر عػػذابً  يأف  ػػيعتقػػد الشػػيخ كإخوانػػو مػػف أىػػؿ السػػنة ، 
وأف كػؿ  ا لمطااعيف مػف المػؤمنيف ،القبر نعيمً  يوالعصاة مف المؤمنيف، وأف  

                                                           

 ٘، والحػديث أخرجػػو الترمػذي  ػي سػػننو بمفػظ اريػػب ج  ٙٗٔص  ٔ( درس الجمعػة ج ٔ)
  ، ط / مصطفى الحمبي .  ٗٙٔص 

،  ٖٛٚص  ٖ، والحػػديث أخرجػػو الترمػػذي  ػػي سػػننو ج  ٗٗٔ( التػػذكرة لمقرطبػػي ص ٕ)
  ، باب ما جا   يمف مات يوـ الجمعة ، وااؿ الترمذي ىذا حديث  ريب .كتاب الجنااز 
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 السمعيات عند الشيخ صالح الجعفري

 من منظور أشعري

ٕٔٔٔ 
 

ذلؾ لمروح والجسػد مًعػا ، ولكػف ابػؿ ذكػر عقيدتػو نقػدـ ىنػا أاػواؿ األامػة مػف 
أىؿ السنة وأدلتيـ عمى ذلؾ وىي أكثر مف أف تحصى ، ويظير ذلؾ مما يمػي 

: 
 أقٕال أئًح أْم انظُح يف ػذاب انقرب :

 يمو ، وىا ىو أىميا :تعددت أاواؿ أىؿ السنة  ي عذاب القبر ونع
واػد دلػت ، : " وعذاب القبػر حػؽ -رحمو ا   – ييقوؿ اإلماـ القرطب

َوَمْف َأْعَرَض َعف ِذْكِري َ ػِإف  َلػُو "عميو الدالاؿ مف الكتاب والسنة ، ااؿ تعالى :
ر ػي ا   – وعبػد ا  بػف مسػعود يااؿ أبػو سػعيد الخػدر  ٓ (ٔ)"َمِعيَشًة َ نكاً 

تشػير  يوىنػاؾ الكثيػر مػف اآليػات التػ (ٕ)عػذاب القبػر" : ااؿ :  نكًا -عنيما 
 ٓا لمميت ا أو نعيمً القبر عذابً  يبو وح إلى أف  

ونؤمف بممؾ الموت، الموكؿ ":  -رحمو ا   –ويقوؿ اإلماـ الطحاوي 
 منكػر ونكيػر، وسػؤاؿ وبعذاب القبر لمف كاف لػو أىػبلً ، بقبض أرواح العالميف 
 -ونبيػو، عمػى مػا جػا ت بػو األخبػار عػف رسػوؿ ا   ي ابره عف ربو ودينو 
القبػر رو ػة و  -ر ػواف ا  عمػييـ -وعػف الصػحابة  -صمى ا  عميو وسػمـ

 .(ٖ")مف رياض الجنة، أو حفرة مف حفر النيراف
                                                           

 ٓ ٕٗٔسورة طو مف اآلية : ( ٔ)
، تحقيػػؽ د/ طػو عبػد الػػرؤوؼ سػعد، ينظػر مصػػنؼ  ٕٚٔالتػذكرة لئلمػاـ القرطبػي ص  (ٕ)

 . ٛٗباب  تنة القبر، وينظر اإلنصاؼ لمباابلني ص  ٗٛ٘ص  ٖعبد الرزاؽ ج
تػح : الشػيخ أحمػد  ٜٖٔ – ٖٗٛيػة البػف أبػي العػز الحنفػي ص ( شرح العقيػدة الطحاو ٖ)

شػػاكر ، ط/ وزارة الشػػؤوف اإلسػػبلمية ، واألواػػاؼ والػػدعوة واإلرشػػاد بالسػػعودية ، الطبعػػة 
 ىػ . ٛٔٗٔاألولى 
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 السمعيات عند الشيخ صالح الجعفري

 من منظور أشعري

ٕٕٔٔ 
 

عػػذاب القبػػر ونعيمػػو ، وسػػؤاؿ منكػػر ونكيػػر ثابػػت والسػػر  ػػي ذلػػؾ أف 
السمش اػد دؿ ذ ألف واجب   التصديؽ بو  باألخبار المتواترة عف رسوؿ ا  

، ويظيػر ذلػؾ بمشػياة ا  ا نفسو ثانيً  يوألنو أمر ممكف وجااز   ذعميو أواًل 
 -مف التالي : –تعالى  –

 أدنح ثثٕخ ػذاب انقرب َٔؼًٍّ :
أكػػدت األدلػػة مػػف القػػرآف الكػػريـ والسػػنة النبويػػة أف  ػػي القبػػر عػػذاًبا 

الن ػاُر " : ػي حػؽ آؿ  رعػوف -ى تعػال -اػوؿ ا   ونعيًما ،  مػف القػرآف الكػريـ
ُيْعَرُ ػػػوَف َعَمْيَيػػػا ُ ػػػُدّوًا َوَعِشػػػّيًا َوَيػػػْوـَ َتقُػػػوـُ الس ػػػاَعُة َأْدِخمُػػػوا آَؿ ِ ْرَعػػػْوَف َأَشػػػد  

 أنيـ يعذبوف بعذابيف : و ا ، القبر عذابً  يأف    اآلية تدؿ عمى (ٔ)"اْلَعَذابِ 
:  يا، والثػػانعشػػيً ا و األوؿ : توعػػدىـ ا  بػػو بعر ػػيـ عمػػى النػػار  ػػدوً 

ذا كػاف العػذاب الثػان يتوعدىـ بأف يدخميـ يـو القيامة    يالعذاب الشػديد ، وا 
، ال سػيما أنػو  صػؿ  القبر بعد المػوت مباشػرة ييـو القيامة  إف األوؿ ابمو  

 ٓ(ٕ)ة ،  األوؿ بعد الموت وابؿ البعثتقت ى المغاير  يبينيـ بواو العطؼ الت
عمػى عػذاب القبػر ونعيمػو بمػا  أىؿ السنةوأما مف السنة  قد استدؿ  

مػػا جػػا  عػػف أـ المػػؤمنيف  مػػف أحاديػػث ، أىميػػا :  تػػواتر عػػف رسػػوؿ ا  
" عػذاب القبػر   االػت: اػاؿ رسػوؿ ا   -ر ى ا  عنيا  -عااشة السيدة 
 ٓ (ٖ)حؽ "

                                                           

 ٓ ٙٗسورة  ا ر اآلية ( ٔ)
 ٓىػ ٖٙٓٔط/ الخيرية بمصر سنة  ٕٕٙحاشية شرح الطوالش لمسيد الشريؼ ص (ٕ)
نشػر دار  ٓ ٖٕٔص ٕخاري  ػي صػحيحو بػاب مػا جػا   ػي عػذاب القبػر جأخرجو الب( ٖ)

 ىػ . ٕٕٗٔطوؽ النجاة ، طبعة أولى 
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 السمعيات عند الشيخ صالح الجعفري

 من منظور أشعري

ٕٖٔٔ 
 

اػاؿ :  -ر ػى ا  عنيمػا  -ما جا  عػف عبػد ا  بػف عبػاس ومنيا 
كبيػر، أمػا أحػدىما  يعػذباف ومػا يعػذباف  ػيؿ : إنيما لبقبريف  قا  يمر النب

بالنميمػػة ، ثػػـ أخػػذ  يمػػف البػػوؿ ، وأمػػا اآلخػػر  كػػاف يمشػػ نجي كػػاف ال يسػػت
كػؿ ابػر واحػدة اػالوا : يػا رسػوؿ ا  لػـ  يجريدة رطبة  شقيا نصفيف  غرز  ػ

و ير ذلؾ مف األحاديث ، (ٔ) عمت ىذا ، ااؿ: " لعمو يخفؼ عنيما ما لـ ييبسا
 ٓتثبت عذاب القبر ونعيمو  يالت

ا ؟
ً
 ْم انؼذاب ٔانُؼٍى يف انقرب نهزٔح فقط أٔ نهزٔح ٔاجلظذ يؼ

يعتقد أىؿ السنة أف العذاب أو النعيـ  ػي القبػر لمػروح والجسػد مًعػا ، 
ُاِبػػَر اإلنسػػاف أو لػػـ ُيْقَبػػر ، وعميػػو  مػػف أكمتػػو السػػباع ، أو دواب البحػػر ، أو 

 ي الرياح ، أخذ حظو مػف النعػيـ أو العػذاب  الطيور الجارحة ، أو أحرؽ وُذرَ 
الشػػػاممة  -تعػػػالى  -لروحػػػو وبدنػػػو مًعػػػا ذ ألف األمػػػر كم ػػػو متعمػػػؽ بقػػػدرة ا  

َ ع ػاؿ  -سػبحانو  –الكاممة ، ومف ااؿ بالقادر المختار المحيي المميت ، وأنو 
 لما يريد ، آمف بكؿ ذلؾ .

عفػري  ػي عػذاب وىنا نعود إلى أصؿ المسػألة وىػي عقيػدة الشػيخ الج
القبر ونعيمو ، واد امنا إنيا ال تخرج عما أجمػش عميػو سػمؼ األمػة وأامتيػا ، 

 واد سبقت أاواليـ ،  ما اولو  ي المسألة ي .
إف أاوالػػو  ػػي عػػذاب القبػػر ونعيمػػو ظػػاىرة جميػػة ، ومنيػػا اولػػو : "  

 ،القبػر يقػش عمػى الػروح والجسػد مًعػاوالذي أجمش عميو العمما  أف العذاب  ي 

                                                           

 ٘ٙص ٔأخرجو البخاري  ي صحيحو كتاب الو و  ، باب ما جا   ػي أصػؿ البػوؿ ج( ٔ)
ٓ 



 الثالثم اجلسء 9102العدد السادش عشر   فرع أسيوط  –جامعة األزهر –جملة كلية البنات اإلسالمية 
 م ـ الجزء األول0291والثالثون  ابع

                                                                 

   

 السمعيات عند الشيخ صالح الجعفري

 من منظور أشعري

ٕٔٔٗ 
 

وا  عمػػى كػػؿ شػػي  اػػدير ، ويػػـو القيامػػة يعػػاد الجسػػد الحقيقػػي وتعػػاد إليػػو 
  ( .ٔالروح كذلؾ ")

" إف –وكبلمو ىنا ىو عػيف كػبلـ العبلمػة "ابػف القػيـ" رحمػو ا  تعػالى
مذىب سػمؼ األمػة وأامتيػا أف الميػت إذا مػات يكػوف  ػي نعػيـ أو عػذاب وأف 

مفاراة البدف منعمػة أو معذبػة  ذلؾ يحصؿ لروحو وبدنو، وأف الروح تبقى بعد
، وأنيا تتصؿ بالبدف أحيانًا ويحصػؿ لػو معيػا النعػيـ أو العػذاب ، ثػـ إذا كػاف 
يػػـو القيامػػػة الكبػػػرى أعيػػدت األرواح إلػػػى األجسػػػاـ واػػاموا مػػػف ابػػػورىـ لػػػرب 

 .  (ٕ)العالميف "
إلى جانب ذلؾ  إف الشيخ اد ذكر صػورًا لمنعػيـ والعػذاب  ػي القبػر ،  
ة  يو ليست كالحياة المعيودة  ي الػدنيا ، وأف اتصػاؿ الػروح بالبػدف وأف الحيا

 ػي  : "نيا واآلخػرة ، ويظيػر ذلػؾ مػف اولػو ي القبر يغاير اتصاليا بو  ػي الػد
الجنة الروح مش الجسد  ي نعيـ ، و ي النار يكوناف  ي عذاب ، أما  ي القبر 

نمػا  الجسـ وحده والروح وحدىا ، والمؤمنوف  يػو ال يػأكموف و  ال يشػربوف ، وا 
يتنعموف برياض الجنة حيث يرونيا  دًوا وعشًيا ، وأرواح الشيدا   ي الجنة 

،  الصالحوف تفتح ليـ طااػة ىـ  يـ عمى اسميف : صالحوف و جرة، أما  ير 
مف الجنة ، وتتنعـ أرواحيـ بروااح الجنة ، وأما الفجػرة  تفػتح ليػـ طااػة مػف 

 ( . ٖا وعشًيا ")النار يتعذبوف بيا  ي القبر  دوً 
: " اتفػػؽ أىػػؿ  -رحمػػو ا   –يقػػوؿ العبلمػػة سػػعد الػػديف التفتػػازاني 

                                                           

 . ٔٔٔص  ٛدرس الجمعة ج  (ٔ)

 ط/ المتنبي بالقاىرة . ٕ٘الروح البف القيـ ص ( ٕ)
  . ٕٛص  ٛ( درس الجمعة ج ٖ)
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 السمعيات عند الشيخ صالح الجعفري

 من منظور أشعري

ٕٔٔ٘ 
 

يعيد إلى الميت  ي القبػر نػوع حيػاة اػدر مػا يتػألـ  - تعالى–الحؽ عمى أف ا  
تعػالى  –ويتمذذ ويشيد بذلؾ الكتاب واألخبار واآلثار ، واد اتفقوا عمػى أف ا  

( أ . ىػ . أي بمثؿ ما كاف ٔعاؿ االختيارية ")لـ يخمؽ  ي الميت القدرة واأل  –
 ي الدنيا ذ ألنو بالموت انتقؿ مف دار إلى دار ، ولكف ىؿ الميت والحالة ىذه 
ينتفش بشي  مف أعماؿ األحيا  التي وىبوا ثوابيػا إليػو ي ومػا رأي الشػيخ  ػي 

 ىذه المسألة ي .
 : ػُذ انشٍخ اجلؼفزي يظأنح اَرفاع األيٕاخ يٍ طؼً األحٍاء

يػػػرى أىػػػؿ الحػػػؽ أف األمػػػوات ينتفعػػػوف مػػػف سػػػعي األحيػػػا  لداللػػػة 
، واػػد حكػػى  -صػػمى ا  عميػػو وسػػمـ  –األحاديػػث الصػػحيحة عػػف رسػػوؿ ا  

اإلجمػػػاع عمػػػى ذلػػػؾ وجعػػػؿ باًبػػػا  ػػػي شػػػرحو  –رحمػػػو ا   –اإلمػػػاـ "النػػػووي" 
ف إلصحيح مسػمـ باسػـ " بػاب وصػوؿ ثػواب الصػداات إلػى الميػت " واػاؿ : " 

عف الميت تنفش الميت ويصمو ثوابيا وىو كذلؾ بإجماع العممػا  وكػذا الصداة 
( ٕ)" أجمعوا عمى وصوؿ الدعا  وا ا  الديف بالنصػوص الػواردة  ػي الجميػش

" و ػػػي دعػػػا  األحيػػػا   –رحمػػػو ا   –و ػػػي ذلػػػؾ يقػػػوؿ اإلمػػػاـ "الطحػػػاوي" 
 ( .ٖوصدااتيـ منفعة لؤلموات ")

انتفاع الميت بالػدعا  إجمػاع واد دؿ عمى ويقوؿ شارح الطحاوية : " 
األمة عمى الدعا  لو  ي صػبلة الجنػازة، واألدعيػة التػي وردت بيػا السػنة  ػي 

                                                           

 ، تح د/ عبد الرحمف عميرة ، ط / عالـ الكتب . ٚٔٔص  ٘( شرح المقاصد ج ٔ)

بيروت ، الطبعػة  -، نشر دار إحيا  التراث العربي  ٜٓص  ٚمسمـ بشرح النووي ج  (ٕ)
 ىػ .  ٕٜٖٔالثانية 

 . ٛ٘ٗشرح العقيدة الطحاوية ص  (ٖ)
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 السمعيات عند الشيخ صالح الجعفري

 من منظور أشعري

ٕٔٔٙ 
 

صبلة الجنازة مستفي ة. وكذا الدعا  لو بعد الد ف،  في سنف أبي داود، مػف 
كػاف النبػي صػمى ا  عميػو "اػاؿ:  -ر ي ا  عنو -بف عفاف احديث عثماف 

واؼ عميو  قاؿ: "اسػتغفروا ألخػيكـ، واسػألوا لػو  وسمـ إذا  رغ مف د ف الميت
 .(ٔ")التثبيت،  إنو اآلف يسأؿ

وكػػذلؾ الػػدعا  ليػػـ عنػػد زيػػارة ابػػورىـ، كمػػا  ػػي صػػحيح مسػػمـ، مػػف 
كاف رسوؿ ا  صمى ا  عميو وسمـ يعمميـ "بف الحصيب، ااؿ: احديث بريدة 

مػػف المػػؤمنيف  إذا خرجػػوا إلػػى المقػػابر أف يقولػػوا: "السػػبلـ عمػػيكـ أىػػؿ الػػديار
نا إف شا  ا  بكـ الحقوف، نسأؿ ا  لنا ولكـ العا ية  ( .ٕ")والمسمميف، وا 

عبد مف طريؽ سيدنا ما جا   ي صحيح البخاري، كما يشيد لذلؾ 
صمى ا  عميو  -أف رجبل أتى النبي "  -ر ي ا  عنيما -بف عباس اا  
اب عنيا،  يؿ ينفعيا إف  قاؿ: يا رسوؿ ا ، إف أمي تو يت وأنا  ا -وسمـ

تصدات عنياي ااؿ: "نعـ"، ااؿ:  إني أشيدؾ أف حااطي المخراؼ صداة 
 .( ٖ")عنيا

                                                           

لصػػبلة عمػػى الجنػػااز بالمصػػمى أخرجػػو البخػػاري  ػػي صػػحيحو كتػػاب الجنػػااز ، بػػاب ا (ٔ)
ىػػػ ، بػػدوف عبػػارة  ٕٕٗٔ، نشػػر دار طػػوؽ النجػػاة ، طبعػػة أولػػى  ٛٛص  ٕوالمسػػجد ج 

 "واسألوا لو ...الخ .  

كتاب  ٜٙٙص  ٕ، والحديث أخرجو مسمـ  ي صحيحو ج  ٓٙٗ – ٜ٘ٗ( شرح الطحاوية ص ٕ)
يكـ دار اػـو مػؤمنيف ، وأتػاكـ الجنااز ، باب ما يقاؿ عند دخوؿ القبور والدعا  ، بمفػظ السػبلـ عمػ

نا إف شا  ا  بكـ الحقوف .  ما توعدوف  ًدا ، متوجوف ، وا 

، كتػاب الوصػايا ، بػاب إذا اػاؿ : أر ػي أو  ٚص  ٗ( أخرجو البخػاري  ػي صػحيحو ج ٖ)
  بستاني صداة   عف أمي  يو جااز . 
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 السمعيات عند الشيخ صالح الجعفري

 من منظور أشعري

ٕٔٔٚ 
 

ألجؿ ذلؾ كمو ااؿ أىؿ السنة : أف األموات يصؿ إلييـ ثواب ما وىب 
ليـ مف األحيا  مف أعماؿ الخير والبر ، كالصداة واالستغفار وارا ة القرآف ، 

 وأنيـ ينتفعوف بذلؾ .
يدة الشيخ الجعفري  ي ىذه المسألة ىي عيف ما سبؽ مف أاواؿ وعق 

ألىؿ السنة ، واد تحدث عنيا باستفا ػة  ػي كتابػو " ػتح و ػيض و  ػؿ مػف 
:" واد د رسوؿ ا  " ، ومف جممة ما ااؿا   ي شرح كممة ال إلو إال ا  محم

 ػػي أجمػػش العممػػا  سػػمًفا وخمًفػػا عمػػى وصػػوؿ ثػػواب الصػػداات لؤلمػػوات ... ، و 
اإلاناع مف كتب الحنابمة أف المسمميف يجتمعوف  ي األمصػار يقػر وف القػرآف 

، واػػد سػػمعت يـ مػػف  يػػر نكيػػر  كػػاف ذلػػؾ إجماًعػػا، وييبػػوف الثػػواب ألمػػوات
يقػوؿ : يصػؿ ثػواب اػرا ة القػرآف لمميػت إذا  –رحمػو ا   –شيخنا الشػنقيطي 
 ( .ٔوىبو القارئ لو")

عقيػػدة أىػػؿ السػػنة  ػػي وصػػوؿ   يػػذه العقيػػدة لمشػػيخ ومػػا سػػبقيا مػػف
الثواب  ي الصداات و يرىا مف األحيػا  لؤلمػوات يخرجػاف مػف مشػكاة واحػدة، 

 ساؿ الشيخ ىؿ تصؿ الفاتحة إلى األموات ي .واد 
 أجػػػاب بقولػػػو :" األمػػػوات  ػػػي بػػػرازخيـ عنػػػد ربيػػػـ أرواحيػػػـ حيػػػة 
وموجودة  ينتظروف الساعة ، وكػؿ شػي  يوىػب ليػـ مػف األعمػاؿ مػف عامػة 

مسمميف أو خاصتيـ يصؿ إلييـ ، عندما تقرأ الفاتحة ألموات المسػمميف  ػإف ال
ذا حإ رجؿ عف أبيػو  -تعالى  -ا   بقدرتو يوصؿ لكؿ ميت ثواب  اتحتو ، وا 

ثـ وىب لو ثواب الحإ  إنو يصؿ إليو ، وكذا إذا صنش طعاًما  إف ثوابػو يصػؿ 

                                                           

  ة .باختصار يسير  ، نشر دار جوامش الكمـ بالدراس ٖٕٗ(  تح و يض ص ٔ)
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 السمعيات عند الشيخ صالح الجعفري

 من منظور أشعري

ٕٔٔٛ 
 

أكمػػت منػػو الحيوانػػات إليػػو ، وكػػذلؾ إذا سػػقى مػػا ً  .. حتػػى لػػو صػػنش طعاًمػػا  
 ( .ٔ إف ثوابو يصؿ إليو ، وكذلؾ إذا ارأ القرآف  إف ثوابو يصؿ إليو")

 نطٍفح : 
يرى الشيخ أف الميت إذا انتفش بالفاتحة وىي سورة مف القرآف ،  إنػو 

ببااي سور القػرآف اياًسػا عمػى الفاتحػة التػي  –تعالى  –ينتفش كذلؾ بإذف ا  
صمى ا  عميو وسمـ  يمػا رواه  –"يس"، لقولو  ىي جز  منو ، ال سيما سورة

"، ويقػػاس ا اػػرأت لػػو ،  أارأوىػػا عمػػى موتػػاكـاإلمػػاـ أحمػػد والبييقػػي :" يػػس لمػػ
عمييا بااي القرآف ، واد أشار إلى أنو رأي اختاره اإلماـ "الشوكاني"  ي كتابػو 
"نيػػػؿ األوطػػػار" ورد  عمػػػى الشػػػيخ "محػػػب الػػػديف الطبػػػري"  ػػػي اولػػػو :"عمػػػى 

 ريف" بأف الحديث يقوؿ "موتاكـ" والميت  يػر المحت ػر ،  مػـ صػر ت المحت
ني راض عػف  المفظ عف حقيقتو إلى مجازه مف  ير ارينة ، ثـ ااؿ الشيخ : وا 
اوؿ "الشوكاني"  اية الر ا ذ ألنو الوااش والمعمـو مف الحديث ، والذي عميػو 

 ( .ٕالناس سمًفا وخمًفا)
صػمى ا  عميػو وسػمـ  –ؿ ا  وااؿ : "و ي صػحيح البخػاري أف رسػو

اػػرأ الفاتحػػة بعػػد تكبيػػرة اإلحػػراـ  ػػي صػػبلة الجنػػازة ،  ػػإذا نفعػػت الميػػت أـ  –
 ( .ٖالقرآف )الفاتحة( ،  األولى أف ينتفش الميت بالقرآف كمو ")

يقوؿ العبلمة "القرطبي" : " ااؿ محمد بف أحمد المروزي سمعت أحمد 

                                                           

 . ٜٖص  ٔدرس الجمعة ج (ٔ)

  .  ٖٕٙ( راجش  تح و يض ص ٕ)

  . ٕ٘ٔص  ٔ( درس الجمعة ج ٖ)



 الثالثم اجلسء 9102العدد السادش عشر   فرع أسيوط  –جامعة األزهر –جملة كلية البنات اإلسالمية 
 م ـ الجزء األول0291والثالثون  ابع

                                                                 

   

 السمعيات عند الشيخ صالح الجعفري

 من منظور أشعري

ٕٜٔٔ 
 

ارأوا بفاتحة الكتػاب ، والمعػوذتيف ، واػؿ بف حنبؿ يقوؿ : إذا دخمتـ المقابر  ا
 -ثػـ اػاؿ  -ىو ا  أحد ، واجعموا ثواب ذلؾ ألىؿ المقابر  إنو يصؿ إلػييـ ، 

واد استدؿ بعض عمماانا عمى ارا ة القرآف عمى القبر بحديث العسيب الرطػب 
باثنيف ، ثـ  رس عمػى ىػذا واحػًدا  –صمى ا  عميو وسمـ  –الذي شقو النبي

واحػػًدا ، ثػػـ اػػاؿ : لعمػػو أف يخفػػؼ عنيمػػا مػػا لػػـ ييبسػػا ، اػػالوا : وعمػػى ىػػذا 
ذا خفػؼ عػنيـ  ويستفاد مف ىذا  رس األشػجار واػرا ة القػرآف عمػى القبػور وا 

 ( .ٔباألشجار ،  كيؼ بقرا ة الرجؿ المؤمف القرآف")
وأمػا " القػرا ة والصػداة " و يرىمػا مػف ويقػوؿ اإلمػاـ "ابػف تيميػة" : " 

نزاع بيف عمما  السنة والجماعة  ػي وصػوؿ ثػواب العبػادات  بل ، أعماؿ البر 
كمػػا يصػػؿ إليػػو أي ػػا الػػدعا  واالسػػتغفار والصػػبلة ، الماليػػة كالصػػداة والعتػػؽ 

 عميو صبلة الجنازة والدعا  عند ابره. 
وتنػػػازعوا  ػػػي وصػػػوؿ األعمػػػاؿ البدنيػػػة: كالصػػػـو والصػػػبلة والقػػػرا ة. 

صػمى  -لصػحيحيف عػف النبػي والصواب أف الجميش يصػؿ إليػو  قػد ثبػت  ػي ا
وثبػت  ( ،ٕ")مف مات وعميو صياـ صاـ عنو وليو"أنو ااؿ:  -ا  عميو وسمـ 

                                                           

 ٖ٘ٓباختصػػار ، وراجػػش شػػرح الصػػدور بشػػرح حػػاؿ المػػوتى والقبػػور ص  ٖٚ( التػػذكرة ٔ)
ف ، الطبعػة لبنػا –دار المعر ػة ي ، نشػر عبػد المجيػد طعمػة حمبػ، تػح /  لمحػا ظ السػيوطي

 . ـٜٜٙٔ -ىػ ٚٔٗٔاألولى 
كتاب الصياـ ، باب مػف مػات وعميػو صػياـ  ٖ٘ص  ٖ( أخرجو البخاري  ي صحيحو ج ٕ)
.  
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 السمعيات عند الشيخ صالح الجعفري

 من منظور أشعري

ٕٕٔٓ 
 

ومثمػو . (ٔ")أنو أمر امرأة ماتت أميا وعمييا صـو أف تصـو عػف أميػا"ا: أي ً 
  الكثير .

 يػػذه األاػػواؿ تؤكػػد العقيػػدة السػػنية لمشػػيخ الجعفػػري ، وأنيػػا امتػػداد 
األمػوات مػف سػعي األحيػا  ، ووصػوؿ الثػواب إلػييـ  لعقيدة السمؼ  ي انتفاع

وعميػػػو  عقيدتػػػو  ػػػي الحيػػػاة البرزخيػػػة ، وعػػػدـ إخراجيػػػا عػػػف   ػػػي بػػػرزخيـ ،
م مونيا الُسني برمز أو تأويؿ ، ال تخرج عف مذىب أىؿ السنة المتمقى مف 

 الشرع الحنيؼ ايد شعرة .

                                                           

 ػي  عف ابف عباس ر ػي ا  عنيمػا -ويقاس عميو الصوـ  –( الحديث جا   ي الحإ ٔ)
أف امػػرأة مػػف جيينػػة جػػا ت إلػػى النبػػي صػػمى ا  عميػػو وسػػمـ، : »صػػحيح البخػػاري بمفػػظ 

تحإ حتى ماتت، أ أحإ عنياي ااؿ: "حجي عنيا، أرأيػت   قالت: إف أمي نذرت أف تحإ  مـ
 . لو كاف عمى أمؾ ديف، أكنت اا يتوي اا وا ا ،  ا  أحؽ بالو ا "
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 من منظور أشعري

ٕٕٔٔ 
 

 ادلثحث انثاًَ
 انقٍايح يف ػقٍذج انشٍخ اجلؼفزي انثؼث ٔ

بعث ركف مف أركاف اإليمػاف يجػب التصػديؽ بػو لثبوتػو بأدلػة القػرآف ال
،  -عمػػى مػػا سػػيأتي إف شػػا  ا  تعػػالى  –الكػػريـ والحػػديث النبػػوي الشػػريؼ 

 منكره كػا ر ذ إلنكػاره معموًمػا مػف الػديف بال ػرورة ،  مػف الطبيعػي أف تكػوف 
و  ي البعث ىذه العقيدة راسخة عنده ، ظاىرة  ي تراثو ، ولكف ابؿ ذكر عقيدت

يجدر بنا أف نشير إلى مسألة عقدية عنده وىي ال شػؾ تسػبؽ البعػث ذ ألنيػا 
التي تؤذف بحصػولو ، وىػي مسػألة الػنفخ  ػي الصػور ، ويظيػر ذلػؾ بمشػياة 

   يما يمي : -تعالى  -ا  
 انُفخ يف انصٕر يف ػقٍذج انشٍخ اجلؼفزي :

يؤمف بػو ، إف النفخ  ي الصور مف جممة ما يجب عمى كؿ مسمـ أف 
ػورُ "ويقصد بالصور  ي المغة "البوؽ أو القػرف" ،  فػي تػاج العػروس :  :  الصُّ

: الَقْرُف ُيْنَفُخ ِ يوِ  ِـّ ر ػي  –(، ومنو حديث سػيدنا أبػي سػعيد الخػدري ٔ) "ِبال  
ـُ ": اػػاؿ  - َصػػم ى الم ػػو َعَمْيػػِو َوَسػػم ـَ  -َرُسػػوُؿ الم ػػو أف  –ا  عنػػو  َكْيػػَؼ َأْنَعػػػ
الَقػػْرف َاػػْد الَتَقَمػػُو وَحنػػى َجْبَيتَػػو وَأْصػػَغى َسػػْمُعُو َيْنتظػػر َمتَػػى ُيػػْؤَمُري وصػػاحُب 

ـَ اْلَوِكيؿُ    ( . ٕ")َااُلوا: َ َما تْأمرنا َيا َرُسوَؿ الم وي َااَؿ: ُاوُلوا َحْسُبَنا الم و َوِنْع
ويعػػد الػنفخ  ػػي الصػػور مقدمػة مػػف مقػػدمات يػـو القيامػػة ، وىػػو  ىػذا

                                                           

  . ٙٚٗص  ٗ، نشر دار اليداية ، وراجش لساف العرب ج ٕٖٙص  ٕٔ( ج ٔ)

كتاب صفة القيامة ، باب مػا جػا   ػي شػأف  ٕٓٙص  ٗ( أخرجو الترمذي  ي سننو ج ٕ)
  ر ، ااؿ الترمذي : حديث حسف .الصو 
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 السمعيات عند الشيخ صالح الجعفري

 من منظور أشعري

ٕٕٕٔ 
 

صػػمى ا  عميػػو –الكػػريـ واألحاديػػث الصػػحيحة عػػف رسػػوؿ ا  ثابػػت بػػالقرآف 
ػػوِر َ َصػػِعَؽ َمػػْف ِ ػػي " –تعػػالى  –، يقػػوؿ الحػػؽ  -وآلػػو وسػػمـ  َوُنِفػػَخ ِ ػػي الصُّ

ـٌ  ـْ ِاَيػا ـ  ُنِفػَخ ِ يػِو ُأْخػَرى َ ػِإَذا ُىػ الس َمَواِت َوَمْف ِ ػي اأْلَْرِض ِإال  َمػْف َشػاَ  الم ػُو ثُػ
  . (ٔ)َيْنُظُروَف"
عبد بف حميد عف الحسػف أنػو سػاؿ عػف  روى الحا ظ السيوطي عفو 
، اػاؿ: ىمػا النفختػاف (ٕ")َيْوـَ َتْرُجُؼ الر اِجَفُة   َتْتَبُعَيا الر اِدَ ػةُ  " تعالى اوؿ ا 

ثػػـ تػػبل ىػػذه اآليػػة ، وأمػػا الثانيػػة  تحيػػي المػػوتى ، أمػػا األولػػى  تميػػت األحيػػا  
وِر َ َصِعَؽ مَ " ْف ِ ي الس َمَواِت َوَمْف ِ ػي اأْلَْرِض ِإال  َمػْف َشػاَ  الم ػُو َوُنِفَخ ِ ي الصُّ

ـٌ َيْنُظُروَف" ـْ ِاَيا ـ  ُنِفَخ ِ يِو ُأْخَرى َ ِإَذا ُى    ( .ٖ)ُث
 -أف إسػرا يؿ  –صػمى ا  عميػو وسػمـ  –واد جا ت األخبػار عػف رسػوؿ ا  

خ  ػي الصػور ، مػف بػالنف –تعالى  –ىو الممؾ الذي وكم و ا   –عميو السبلـ 
َعػْف َعْبػِد الم ػِو ْبػِف اْلَحػاِرِث، َاػاَؿ: ُكْنػُت ِعْنػَد َعاِاَشػَة، َوِعْنػَدَىا َكْعػٌب اْلَحْبػُر ذلؾ 

َ ػػَذَكَر ِإْسػػرَاِ يَؿ، َ َقاَلػػْت َعاِاَشػػُة: َيػػا َكْعػػُب، َأْخِبْرِنػػي َعػػْف ِإْسػػرَاِ يَؿ، َ َقػػاَؿ َكْعػػٌب: 
ـُ، َ َقاَلػػْت: أَ  ـُ اْلِعْمػػ َلػػُو َأْرَبَعػػُة َأْجِنَحػػٍة، َجَناَحػػاِف ِ ػػي " َجػػْؿ، َ ػػَأْخِبْرِني، َاػػاَؿ: ِعْنػػَدُك

ـُ اْلَيَواِ ، َوجَناٌح َاْد َتَسْرَبَؿ ِبِو، َوَجَناٌح َعَمػى َكاِىِمػِو، َواْلَعػْرُش َعَمػى َكاِىِمػِو  َواْلَقَمػ
ـ  َدَرَستِ  ـُ، ُث ػوِر َجػاٍث  َعَمى ُأُذِنِو، َ ِإَذا َنَزَؿ اْلَوْحُي َكَتَب اْلَقَم اْلَمبَلِاَكُة َوَمَمُؾ الصُّ

ػوَر َمْحِنػيظ َظْيػُرُه، َشػاِخٌص  ـَ الصُّ َعَمى ِإْحَدى ُرْكَبَتْيِو، َوَاْد ُنِصَبِت اأْلُْخَرى، َ اْلَتَق
ـ  َجَناَحػػُو َأْف َيػػْنُفَخ ِ ػػي  َبَصػػُرُه ِإَلػػى ِإْسػػرَاِ يَؿ، َوَاػػْد ُأِمػػَر ِإَذا رََأى ِإْسػػرَاِ يَؿ َاػػْد َ ػػ

                                                           

  . ٛٙ( سورة الزمر اآلية : ٔ)

  . ٚ – ٙ( سورة النازعات اآليتاف ٕ)

 . بيروت –، نشر دار الفكر  ٙٓٗص  ٛالدر المنثور ج ( ٖ)
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 السمعيات عند الشيخ صالح الجعفري

 من منظور أشعري

ٕٕٖٔ 
 

ػػ ـَ " ، َ َقاَلػػْت َعاِاَشػػُة:  "ورِ الصُّ َىَكػػَذا َسػػِمْعُت َرُسػػوَؿ الم ػػِو َصػػم ى اُ  َعَمْيػػِو َوَسػػم 
 ( .ٔ")َيُقوؿُ 

 – مػا سػبؽ يؤكػد لنػا أف الػنفخ  ػي الصػور وااػش عنػدما يشػا  الحػؽ 
ذ ألنػو الممػؾ  -عميػو السػبلـ  –عف طريؽ سػيدنا إسػرا يؿ  -سبحانو وتعالى 

وىػػذه ىػػي  –تعػػالى  –لنفخػػات التػػي شػػا ىا المػػولى الموكػػؿ بػػذلؾ ،  يػػنفخ ا
 عقيدة أىؿ السنة والجماعة .

عمػػى ىػػذه العقيػػدة السػػنية  ػػي  –رحمػػو ا  –مػػف ىنػػا نجػػد الشػػيخ  
الػػنفخ  ػػي الصػػور ، كمػػا ىػػو عميػػو  ػػي سػػاار العقااػػد ، وأنيمػػا نفختػػاف عمػػى 

ا  ، الػػراجح ، األولػػى منيمػػا: نفخػػة الصػػعؽ ، والثانيػػة : نفخػػة البعػػث واإلحيػػ
:"  ي النفخة األولى تموت الخبلاؽ كما تمػوت المبلاكػة ويظير ذلؾ مف اولو 

وِر َ َصِعَؽ َمْف ِ ي الس َمَواِت َوَمْف ِ ي اأْلَْرضِ  " سػبحانو  -" وا  َوُنِفَخ ِ ي الصُّ
ينادي لمف الممػؾ اليػـو ي   ثػـ يػرد عمػى نفسػو :   الواحػد القيػار  -وتعالى 

 ( . ٕبالقدرة والبقا  ، واير العباد بالموت").. ، سبحاف مف تعزز 
(. يـو ٖ")ِإف  َيْوـَ اْلَفْصِؿ كاَف ِميقاتاً تعالى :"  –واولو عند اوؿ الحؽ  

القيامػػة يػػنفخ إسػػرا يؿ  ػػي الصػػور وتكػػوف األرواح  ػػي مكػػاف اسػػمو الصػػور ، 
عميػو الصػبلة  -ومعنى " يػنفخ " أي : ينػادي كمػا روى البخػاري ومسػمـ عنػو 

مف أف إسرا يؿ ينادي  ػي الصػور : أيتيػا العظػاـ النخػرة واألجسػاد  -بلـ والس
                                                           

تح: طارؽ بف عوض ا  ، نشر  ٗٔٔص  ٜ( أخرجو الطبراني  ي المعجـ األوسط ج ٔ) 
 دار الحرميف بالقاىرة .

  . ٛٔص  ٚعة ج( درس الجمٕ)

  . ٚٔ( سورة النبأ اآلية : ٖ)
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 من منظور أشعري

ٕٕٔٗ 
 

المتمزاػػة ، والشػػعور المتفراػػة ، إف ا  يػػأمركف أف تجػػتمعف لفصػػؿ الق ػػا  ، 
 ينػػادي أواًل عمػػى العظػػاـ ، ثػػـ األجسػػاد ، ثػػـ الشػػعور ،  يجتمػػش جميػػش جسػػد 

كيػـو د نػو ولػو اإلنساف ، وىذا الندا  يسمعو كؿ ميػت  إنػو يرجػش مػرة أخػرى 
صار تراًبا  ي أاؿ مف طر ػة عػيف ، ويكػوف العػالـ كمػو كرجػؿ واحػد ، وتنتشػر 
 ي األرض األجسػاد العاريػة  ػوؽ القبػور ، وىػذه ىػي النفخػة الثانيػة وتسػمى 

 ( .ٔنفخة البعث )
ـ  ُنِفَخ ِ يِو ُأْخَرى َ ِإَذا "  –ويقوؿ : "أما النفخة الثانية  ي اولو تعالى  ُث

ـْ ِايَ  ـٌ َيْنُظُروَف"ُى "  يي لؤلرواح ينادى عمييا  تجيب  يقاؿ ليا : اذىبػي إلػى  ا
 ( .ٕجسدؾ  تذىب إلى الجسد كممح البصر ، ويعود اإلنساف إنساًنا ")

 خبلصة ما سبؽ أف الشيخ يؤمف بػالنفخ  ػي الصػور عمػى حقيقتػو ، 
نفخػة ويرى ما يراه الجميور مف أىؿ السنة أنيمػا نفختػاف ، النفخػة األولػى : 

ف كػاف الػبعض مػف أىػؿ  الصعؽ ، والثانية : نفخة اإلحيػا  لمبعػث والنشػر ، وا 
العمـ ذىب إلػى أف ىنػاؾ نفخػة ثالثػة تسػمى : نفخػة الفػزع ، وىػي المقصػودة 

وِر َ َفػِزَع َمػْف ِ ػي الس ػماواِت َوَمػْف ِ ػي  ": -تعالى  –بقولو  َوَيْوـَ ُيْنَفُخ ِ ي الصُّ
  ( .ٖ")الم ُو َوُكؿظ َأَتْوُه داِخِريفَ  اأْلَْرِض ِإال  َمْف شا َ 

 شثٓح ٔردْا :
الػػػنفخ  ػػػي  –رحمػػػو ا   –لقػػػد تػػػأوؿ األسػػػتاذ اإلمػػػاـ "محمػػػد عبػػػده" 

                                                           

 . ٖٓٔص  ٚدرس الجمعة ج  (ٔ)

  . ٜ٘ص  ٔ( المصدر السابؽ جٕ)

، وتفسػػير الطبػػري  ٚٚٔ. راجػػش التػػذكرة لئلمػػاـ القرطبػػي ص  ٚٛ( سػػورة النمػػؿ اآليػػة : ٖ)
  . ٛ٘٘ص  ٛٔجامش البياف ج 
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الصػور بأنػو مجػػاز عػف سػرعة البعػػث ،  مػـ يثبػت نفًخػػا حقيقًيػا  ػي الصػػور ، 
ػوِر َ تَػْأُتوَف َأْ واجػاً  :" -تعػالى  – قاؿ  ػي اولػو  ( : ىػذا ٔ)"َيػْوـَ ُيػْنَفُخ ِ ػي الصُّ

كناية عف سرعة البعػث ، التػي ىػي كأنيػا نفخػة  ػي البػوؽ ،  عقػب الجعفػري 
 عمى اولو ، ااابًل :

مػا أراد الكنايػة ، بػؿ أراد  –تعػالى  –"وىذا خطأ كبير و مػط ذ ألف ا  
"الصػور" حقيقػة ، وأراد أف الممػؾ يػنفخ  ػي الصػور ، ولكػف الػنفخ كػبلـ يمقيػػو 

الذي كغر ة اإلذاعة ،  يقوؿ :" أيتيا العظػاـ النخػرة سيدنا إسرا يؿ  ي الصور 
واألجسػػاد المتمزاػػة ، والشػػعور المتفراػػة : إف ا  يػػأمركف أف تجػػتمعف لفصػػؿ 
الق ػػا  ،  يجمػػش ا  الشػػعور واألجسػػاـ والمحػػـ المتمػػزؽ كمػػو ليػػـو الفصػػؿ ، 

 (  ٕىذا ىو النفخ  ي اآلخرة ")

ذا كاف النفخ  ي الصور إيػذاًنا ببعػث ال خبلاػؽ وايػاميـ مػف ابػورىـ وا 
 ػإف ىػذا بػدوره ينقمنػا لمحػديث عػف البعػث  –سػبحانو وتعػالى  –لرب العالميف 
 .  -رحمو ا   – ي عقيدتو 

اد 
َ
ؼ

َ
  يف ػقٍذج انشٍخ اجلؼفزي :انثؼث ٔادل

ابؿ الحديث عف البعث عنده يجدر بنا أف نبيف معناه ، وحكـ اإليماف 
 بو ، ويظير ذلؾ مما يأتي :

                                                           

  . ٛٔ( سورة النبأ اآلية : ٔ)

  . ٗٓٔص  ٔ( درس الجمعة ج ٕ)
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 انثؼث ٔحكى اإلمياٌ تّ : ذؼزٌف
 .(ٔالبعث ىو " إحيا  ا  الموتى مف ابورىـ بعد جمش أجزاايـ األصمية")   

ـْ  : "-سبحانو  –لؤلموات ، كما ااؿ  –تعالى  –أي : إنو إحيا  ا   ـ  َبَعْثنػاُك ُث
خػػراجيـ مػػف ابػػورىـ لمجػػزا  عمػػى أعمػػاليـ الدنيويػػة ، ٕ")ِمػػْف َبْعػػِد َمػػْوِتُكـْ  ( ، وا 

سػػيعيد جميػػش  –تعػػالى  –مػػف ثػػـ  ػػإف المسػػمميف جميًعػػا يشػػيدوف بػػأف ا  و 
أمػػر  -تعػػالى  –الخبلاػػؽ حتًمػػا يػػـو القيامػػة ليجػػازي كػػبًل بمػػا عمػػؿ ذ ألف ا  

بواوع البعػث بعػد  –تعالى  –أف يقسـ بربو  –صمى ا  عميو وسمـ  –رسولو 
ـَ ال ػِذيَف كَ  " -سػبحانو  –تكذيب المشركيف بػو  قػاؿ  َفػُروا َأْف َلػْف ُيْبَعثُػوا ُاػْؿ َزَعػ

ـْ َوذِلػػَؾ َعَمػػى الم ػػِو َيِسػػيرٌ  ـ  َلُتَنب ػػُؤف  ِبمػػا َعِمْمػػُت  –( واػػاؿ ٖ")َبمػػى َوَربِّػػي َلُتْبَعػػُثف  ثُػػ
ـْ عػػاِلـِ سػػبحانو "  َواػػاَؿ ال ػػِذيَف َكَفػػُروا ال تَْأِتيَنػػا الس ػػاَعُة ُاػػْؿ َبمػػى َوَربِّػػي َلتَػػْأِتَين ُك
َيْعُزُب َعْنُو ِمْثقاُؿ َذر ٍة ِ ي الس ماواِت َوال ِ ي اأْلَْرِض َوال َأْصَغُر ِمْف ذِلَؾ  اْلَغْيِب ال

  ( .ٗ")َوال َأْكَبُر ِإال  ِ ي ِكتاٍب ُمِبيفٍ 
مػػف ىنػػا كػػاف اإليمػػاف بالبعػػث عنػػد أىػػؿ السػػنة واجًبػػا يقينًيػػا ، يعنػػي إيماًنػػا ال 

وىًما وال ظًنػا وال تػردًدا وال ارتياًبػا  يحتمؿ النقيض ، إيماًنا ال تجد معو شًكا وال
ذ ألف أي واحدة منيا تخرج التصديؽ بو عف كونو يقينًيا ، وىي نفػس عقيػدة 

ليكـ التو يح :  الشيخ وا 
ظيرت عقيدة البعث عنده مف تراثو الفياض ، شػعرًا أو نثػرًا ،  مػثبًل يقػوؿ  ػي 

                                                           

  . ٖٚٔ( حاشية السباعي عمى الخريدة ص ٔ)

  .  ٙ٘( سورة البقرة اآلية : ٕ)

  . ٚ( سورة التغابف اآلية : ٖ)

  .  ٖ( سورة سبأ اآلية : ٗ)



 الثالثم اجلسء 9102العدد السادش عشر   فرع أسيوط  –جامعة األزهر –جملة كلية البنات اإلسالمية 
 م ـ الجزء األول0291والثالثون  ابع

                                                                 

   

 السمعيات عند الشيخ صالح الجعفري

 من منظور أشعري

ٕٕٔٚ 
 

 ديوانو عف البعث وأمور اآلخرة :
 ُز ِمَف اْلُخْمِد     َرَجاِاي ِبَأْف َيْبَقَى ِإَلَى َ ْجَعِة ال مْحدِ ُشُيودَؾ َيا َربِّ َأعَ 

 ِإلَى الَبْعِث َوالِميزَاِف َوالَحْشِر َوالمَِّقا   َأِسيُر ِبِو َ ْوَؽ الِصرَاِط َ َيا َسْعِدي 
 ( َٔش الَوْجِد)َوأَْلَقاَؾ ِ ي اْلِفْرَدْوِس َوالُنوُر َساِطٌش   َ بَل َ اَب َعْف َاْمِبي ُشُيوٌد مَ 

 الشيخ صالح الجعفري كسػاار أىػؿ السػنة يػؤمف أف التصػديؽ بػاليـو 
، يمػاف ، وأف القيامػة آتيػة بػبل ريػبالبعث ركف مف أركػاف اإل -ومنو  –اآلخر 

صمى ا  عميو وسمـ  –( كما جا  عف رسوؿ ا  ٕوأف عبلمات كثيرة تسبقيا)
يػا القػرآف الكػريـ ، شػأنيا شػأف وأف اإليماف بالبعث مف األمور التي اىػتـ ب –

و ػػي ذلػػؾ يقػػوؿ : " ييػػتـ  –تعػػالى  -االىتمػػاـ بمسػػألة اإليمػػاف بوحدانيػػة ا  
وأاػاـ األدلػة عمػى أنػو واحػد ال  –سػبحانو وتعػالى  –القرآف الكريـ بتوحيػد ا  

شريؾ لو ، وكذلؾ ييتـ القرآف بالبعث بعد المػوت ، وأاػاـ أدلػة ارآنيػة وكونيػة 
مة آتية ، وأف الناس سيبعثوف بعد الموت ،  الديف متواؼ عمى عمى أف القيا

 (.ٖىذيف األمريف : اإليماف با  ، وبمقا  ا  سبحانو ")

                                                           

  . ٘ٙٔص  ٜ( ديواف الجعفري جٔ)

 ير مرة  ي درس الجمعة ، منيا عمػى سػبيؿ المثػاؿ  –ر ي ا  عنو  –ذكرىا الشيخ  (ٕ)
" ال تقػػوـ السػػاعة إال عمػػى شػػرار  –صػػمى ا  عميػػو وسػػمـ  –وؿ ا  اولػػو : بعػػد اػػوؿ رسػػ

عبلمػات السػاعة ، ويجمعيػا رمػز ىػو : )َتمػدُّ  –ابؿ ىػذا الػدرس  –الخمؽ " واد ذكرت لكـ 
عْيٌر َدّؽ(  التا  : ترؾ ، والميـ : ميدي ، والداؿ : دجاؿ ، والعيف : سيدنا عيسى ، واليا  

ذا واش القػوؿ عمػييـ أخرجنػا ليػـ : يأجوج ومأجوج ، والرا  : ر   ش القرآف ، والداؿ : دابة "وا 
 . ٜٜٔص  ٕدابة مف األرض" والقاؼ : ايامة .درس الجمعة ج

  . ٘ٔص ٙ( درس الجمعة جٖ)
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ويرى أف إنكار البعػث ، أو الشػؾ  يػو كفػر صػريح يخػرج صػاحبو مػف 
الممة ، ويمحقو بالكفار والوثنييف الذيف ال يؤمنوف بإلو واحد ال شريؾ لو ، وال 

إيػاؾ أف تشػؾ  يو الخبلاؽ ، و ي ذلػؾ يقػوؿ بأسػموب التحػذير:  " بيـو يبعث 
 ي البعث  تكفر ذ ألنؾ كما خرجت مف بطف أمؾ تخرج مف باطف األرض عند 

ـْ البعػػث ، " َأَوَلػػْيَس ال ػػِذي َخَمػػَؽ الس ػػماواِت َواأْلَْرَض ِبقػػاِدٍر َعمػػى َأْف َيْخمُػػَؽ ِمػػْثَمُي
َ ػِإذا عممنػا لنصػدؽ ونػؤمف " -سػبحانو وتعػالى  -( ٔ)"َبمى َوُىَو اْلَخبل ُؽ اْلَعِميـُ 

ـْ ال َيْسػػػتَْأِخُروَف سػػػاَعًة َوال َيْسػػػَتْقِدُموفَ  سػػػبحانو  –وا ػػػاؤه  ، (ٕ")جػػػاَ  َأَجُمُيػػػ
( ، وكمػػا أنػػزؿ ٖ")َمػػا ُيَبػػد ُؿ اْلَقػػْوُؿ َلػػَدي  َومػػا َأَنػػا ِبَظػػبل ـٍ ِلْمَعِبيػػدِ مبػػـر " –وتعػػالى 

معمـو ، يدخمو  ي بطف األرض  ي يػـو معمػـو اإلنساف مف بطف أمو  ي يـو 
 ( .ٗ، ويخرجو كذلؾ منيا  ي يـو معمـو ")

عنػػدما اجتمعػػوا اعتر ػػوا  –لعنػػة ا  عمػػييـ  –ويقػػوؿ : " إف الكفػػار 
عمى البعث واالوا : كيؼ إذا متنا وكنػا تراًبػا وعظاًمػا رميًمػا اديمػة كيػؼ نعػود 

د عمييـ اوليـ السقيـ ، ويقػوؿ ابػف خمًقا جديًدا مرة أخرى ي    نزؿ القرآف لير 
 ( .٘آدـ ىذا معاند وجيوؿ ")

ألف المشػػركيف كػػانوا يسػػتبعدوف أمػػر الَمَعػػاد واػػد حكػػى القػػرآف الكػػريـ 
أَِإذا ُكن ػا ِعظامػًا َوُر اتػًا أَِإن ػا َلَمْبُعوثُػوَف عنيـ ىذا االستبعاد وألفاظو ، كقوليـ " 

                                                           

  .  ٔٛ( سورة يسف اآلية : ٔ)

  . ٖٗ( سورة األعراؼ اآلية : ٕ)

  .  ٜٕ( سورة ؽ اآلية : ٖ)

 . ٙٔٔ – ٘ٔٔص  ٕدرس الجمعة ج (ٗ)

  . ٜٗٔ – ٛٗٔص  ٗ( درس الجمعة ج ٘)
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( ٕ")َ ػػَمْمنا ِ ػػي اأْلَْرِض أَِإن ػػا َلِفػػي َخْمػػٍؽ َجِديػػدٍ  أَِإذا واػػوليـ : "، (ٔ)َخْمقػػًا َجِديػػداً"
أَِإذا ُكن ا ِعظامػًا َنِخػَرًة   اػاُلوا ِتْمػَؾ ِإذًا  ( ي ، واوليـ : "ٖ")َمْف ُيِعيُدناواوليـ : "
( ، إلى  ير ذلؾ مف صػيغ االسػتبعاد المت ػمف لئلنكػار المطمػؽ ٗ")َكر ٌة خاِسَرةٌ 

الكثيرة لمرد عمييـ بتأكيد واوع المعاد أو البعث ، لمبعث ، مف ىنا جا  اآليات 
ف لػػػـ تسػػػتوعب  وأف اػػػدرة ا  ال يقيػػػدىا ايػػػد ، وال يحبسػػػيا حػػػابس ، حتػػػى وا 

 عقوليـ المنغمقة ىذه المعاني العظيمة .
ثـ ساؽ الشيخ ىذه األدلة التي أوردىا القرآف الكػريـ رًدا عمػى منكػري 

العقػؿ والقمػب والوجػداف ، ويت ػح  البعث بطريقتو السػيمة القريبػة التػي تػدخؿ
 ذلؾ مما يمي : 

 أدنح ثثٕخ انثؼث يف ػقٍذج انشٍخ اجلؼفزي :
أخذ الشيخ دليؿ أىؿ السنة  ػي إثبػات واػوع  البعػث مػف خػواتيـ سػورة "يسػف" 
حيث إف ىذا الدليؿ شمؿ عدة أايسة لمبعث الذي ىو أمر  يبي ، عمػى أمػور 

ْنسػػاُف َأن ػػا " –تعػػالى  –حسػػية يػػدرؾ النػػاس معناىػػا ، يقػػوؿ الحػػؽ  ـْ َيػػَر اإلِْ َأَوَلػػ
َوَ َرَب َلنا َمَثبًل َوَنِسَي َخْمَقُو ااَؿ َمْف   َخَمْقناُه ِمْف ُنْطَفٍة َ ِإذا ُىَو َخِصيـٌ ُمِبيٌف 

ـَ َوِىػػَي َرِمػػيـٌ  َؿ َمػػر ٍة َوُىػػَو ِبُكػػؿِّ َخْمػػٍؽ   ُيْحػػِي اْلِعظػػا ُاػػْؿ ُيْحِييَيػػا ال ػػِذي َأْنَشػػَأىا َأو 
ـْ ِمْنُو ُتوِاُدوَف  ِميـٌ عَ  ـْ ِمَف الش َجِر اأْلَْخَ ِر َنارًا َ ِإذا َأْنُت َأَوَلْيَس   ال ِذي َجَعَؿ َلُك

ـْ َبمػػى َوُىػػَو اْلَخػػبل ُؽ  ال ػِذي َخَمػػَؽ الس ػػماواِت َواأْلَْرَض ِبقػاِدٍر َعمػػى َأْف َيْخمُػػَؽ ِمػْثَمُي
                                                           

  .  ٜٗ( سورة اإلسرا  اآلية : ٔ)

  . ٓٔ( سورة السجدة اآلية : ٕ)

  . ٔ٘( سورة اإلسرا  مف اآلية : ٖ)

 .  ٕٔ – ٔٔسورة النازعات اآليتاف :  (ٗ)
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 السمعيات عند الشيخ صالح الجعفري

 من منظور أشعري

ٕٖٔٓ 
 

ـُ  َ ُسػْبحاَف ال ػِذي ِبَيػِدِه   ْياًا َأْف َيُقوَؿ َلُو ُكْف َ َيُكوُف ِإن ما َأْمُرُه ِإذا َأراَد شَ   اْلَعِمي
َلْيػػِو ُتْرَجُعػػوَف  اػػاؿ ( . وسػػبب نػػزوؿ ىػػذه اآليػػات كمػػا " ٔ")َمَمُكػػوُت ُكػػؿِّ َشػػْيٍ  َواِ 

بعظػػـ  -صػػمى ا  عميػػو وسػػمـ  -المفسػػروف: إف أبػػي بػػف خمػػؼ أتػػى النبػػي 
ي  قػاؿ: "نعػـ،  ـ  ي ىػذا بعػدما اػد رَ حااؿ اد بمي،  قاؿ: يا محمد أترى ا  يحيػ

َوَ ػػَرَب َلنػػا َمػػَثبًل "ىػػذه اآليػػة:  -تعػػالى  -ويبعثػػؾ ويػػدخمؾ النػػار"،  ػػأنزؿ ا  
ـَ َوِىَي َرِميـٌ   ( .ٕ" )َوَنِسَي َخْمَقُو ااَؿ َمْف ُيْحِي اْلِعظا

واد كاف ىذا الكػا ر الػوثني جيػواًل  ػي اسػتبعاده واػوع البعػث ذ ألنػو نسػي أو 
مورًا كثيرة ما كاف ينبغي لو أف ينساىا ، وىػو مػا سػبقت اإلشػارة إليػو تناسى أ

مف األايسة لمبعث الغيبي عمى الكثير مف األمور المحسوسة المادية ، وىػاكـ 
 (: ٖاألايسة)

 قٍاص اإلػادج ػهى انُشأج األٔىل .انقٍاص األٔل : 
ِييَيػا ال ػِذي َأْنَشػَأىا ُاْؿ ُيحْ   ي اآلية " –تعالى  –واد ُأِخَذ ىذا القياس مف اولو 
َؿ َمر ٍة َوُىَو ِبُكؿِّ َخْمٍؽ َعِميـٌ  " يقػوؿ الشػيخ  ػي سػوؽ الػدليؿ والػرد عمػى ىػذا  َأو 

الكػػا ر المجػػادؿ ، المػػنغض رأسػػو باسػػتبعاد واػػوع البعػػث ، المتناسػػي أف الػػذي 
 أوجده مف ال شي  اادر عمى إعادتو وبعثو ولو صار رميًما: 

َؿ َمػػر ٍة َوُىػػَو ِبُكػػؿِّ َخْمػػٍؽ َعِمػػيـٌ ُاػػْؿ ُيحْ " الجػػواب :"  " اػػؿ يػػا  ِييَيػػا ال ػػِذي َأْنَشػػَأىا َأو 
                                                           

 . ٖٛ – ٚٚ( سورة يسف اآليات : ٔ)

الحميػداف ، نشػر : لمواحدي ، تح / عصاـ بف عبد المحسػف  ٕٛٚأسباب النزوؿ ص  (ٕ)
 .ٕٜٜٔدار اإلصبلح بالدماـ ، الطبعة الثانية 

وما بعدىا د / محمد عبد الصػبور  ٜٚٔ( راجش دراسات  ي العقيدة حوؿ السمعيات ص ٖ)
  ـ . ٜٙٛٔىػ  ٙٓٗٔىبلؿ ط/ دار الطباعة المحمدية الطبعة األولى 
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 السمعيات عند الشيخ صالح الجعفري

 من منظور أشعري

ٕٖٔٔ 
 

رسوؿ ا  لمكػا ر المغفػؿ ىػذا : الػذي خمقيػا أوؿ مػرة موجػود ، يحيييػا ، ىػؿ 
ىذه العظاـ جا ت مف نفسيا ي ال . الػذي خمقيػا  ػي أوؿ مػرة يعيػدىا ، كيػؼ 

ي لمحػـطرية مرة أخرى وينبػت عمييػا ا ىذا الكبلـ ، العظاـ الجا ة المفتتة تعود
 ( .ٔنعـ ")

 بل بد أف يفرؽ ىذا الكا ر بيف المعبود بحؽ وىو اإللو القادر الخالؽ ، وبػيف 
مػػا اتخػػذ إلًيػػا ولػػيس لػػو مػػف خصػػااص األلوىيػػة أدنػػى شػػي  ، وصػػدؽ ا  إذ 

  رب العالميف وحده ( ،  إ")َأَ َمْف َيْخُمُؽ َكَمْف ال َيْخُمُؽ َأَ بل َتَذك ُروفَ يقوؿ : " 
ىػػو اإللػػو الحػػؽ القػػادر عمػػى إحيػػا  المػػوتى وبعػػثيـ ذ ألنػػو أوجػػدىـ أواًل مػػف 
العدـ ،  يعيدىـ ميما كانت أجساميـ ، ر اتا متكسػرة ، أو حجػارة ، أو حديػًدا 

 صمًبا   .
يقوؿ الجعفري  ي ىذا المعنػى : "  ػبل شػي   ػي الػدنيا تػراه عينػؾ أو تسػمعو 

آثار اػدرة ا  ...  مػا دمػت حًيػا أو ميتًػا ،  أنػت تػرى أثػرًا  أذنؾ ، إال وىو مف
ذا امػػت يػػـو القيامػػة ودخمػػت الجنػػة ، رأيػػت مػػف آثػػار اػػدرة  مػػف اػػدرة ا  ، وا 

 ( . ٖا )
 اياس اإلعادة عمى إخراج الشي  مف  ده . القياس الثاني :

ـْ ِمَف الش ػَجِر ال ِذي َجَعَؿ لَ  : " -تعالى  –واد ُأِخَذ ىذا القياس مف اوؿ الحؽ  ُك
ـْ ِمْنُو ُتوِاُدوفَ    " . اأْلَْخَ ِر َنارًا َ ِإذا َأْنُت

ااؿ ابف عباس: ىما شجرتاف يقاؿ ألحدىما: المرخ ولؤلخرى العفار،  مف أراد "
                                                           

  . ٜٗٔص  ٗ( درس الجمعة جٔ)

  .  ٚٔ( سورة النحؿ اآلية : ٕ)

  باختصار . ٜٗص  ٕ( درس الجمعة جٖ)
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 السمعيات عند الشيخ صالح الجعفري

 من منظور أشعري

ٕٖٕٔ 
 

مػنيـ النػار اطػػش منيمػا  صػنيف مثػػؿ السػواكيف وىمػا خ ػػراواف يقطػر منيمػػا 
 .( ٔ")لنار بإذف ا  عز وجؿالما ،  يسحؽ المرخ عمى العفار  يخرج منيا ا

ويقوؿ الجعفري مخاطًبا المنكريف لمبعث :" عود العظاـ مرة أخػرى عنػدكـ بعيػد 
،  ما رأيكـ  ي الشػجر األخ ػر الػذي يخػرج نػارًا ، ىنػاؾ شػجرة موجػودة عنػد 
العرب ،  ييا طبقة إذا حكت ببع يا أخرجت نارًا ي ،  يذا رد عمى مػف اػاؿ : 

ـَ َوِىَي َرِميـٌ َمْف ُيْحِي اْلِعظ"   ( .ٕ") ا
ـَ المنكروف لمبعث أف الذي يخرج النػار الجا ػة مػف  ػدىا وىػو الشػجر  َأَما َعِم
األخ ر الرطب ، اػادر عمػى إعػادة األجسػاـ وبعثيػا َوَردِّ أرواحيػا إلييػا ذ ألف 

مسػػخر ومنقػاد لخالقػػو و ػػاطره  -ومنػػو عناصػر الطبيعػػة  –كػؿ مػػا  ػي الكػػوف 
 ى .سبحانو وتعال –ومبدعو 

 اياس اإلعادة عمى خمؽ السموات واألرض . القياس الثالث :
َأَوَلػْيَس ال ػِذي  ي نفس السورة "  -تعالى–واد ُأِخَذ ىذا القياس مف اوؿ الحؽ 

ـْ َبمى َوُىَو اْلَخبل ُؽ اْلَعِميـُ   " .َخَمَؽ الس ماواِت َواأْلَْرَض ِبقاِدٍر َعمى َأْف َيْخُمَؽ ِمْثَمُي
الح بعػػد االسػػتدالالت السػػابقة :" ثػػـ جػػا  بػػرد آخػػر  قػػاؿ : "  يقػػوؿ الشػػيخ صػػ

ـْ َبمػى " ،  ػأنتـ َأَوَلْيَس ال ِذي َخَمَؽ الس ماواِت َواأْلَْرَض ِبقاِدٍر َعمى َأْف َيْخُمَؽ ِمْثَمُي
يا عرب إذا بنى الواحد منكـ مسػجًدا كبيػرًا ثػـ انيػدـ ، أيسػتطيش أف يبنيػو مػرة 

ي ، أ ػػبل يسػػتطيش ربكػػـ وىػػو خػػالؽ السػػموات أخػػرى ي نعػػـ ،  يػػذا مثػػؿ عربػػ
سػػبحانو –واألرض أف يزيػػؿ الخمػػؽ جميًعػػا ثػػـ يعيػػدىـ مػػرة أخػػرى ي إنػػو يقػػدر 

                                                           

دار إحيػػا  التػػراث ، نشػػر  عبػػد الػػرزاؽ الميػػدي: تػػح ، ٖٓٗص  ٘تفسػػير البغػػوي ج  (ٔ)
 ىػ ٕٓٗٔاألولى ، ، الطبعة  بيروت–العربي 

  . ٜٗٔص  ٗ( درس الجمعة جٕ)
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 السمعيات عند الشيخ صالح الجعفري

 من منظور أشعري

ٕٖٖٔ 
 

وىػػػػو الخػػػػبلؽ العمػػػػيـ ، يحيػػػػي العظػػػػاـ وىػػػػي رمػػػػيـ بعػػػػدما تفتػػػػت  -وتعػػػػالى
 ( .ٔوتكسرت")

ـْ َيَرْوا َأف  الم َو ال ِذي َخَمػَؽ الس ػ َماَواِت َواأْلَْرَض وصدؽ ا  العظيـ إذ يقوؿ : "َأَوَل
ـْ َيْعػػػَي ِبَخْمِقِيػػػف  ِبَقػػاِدٍر َعَمػػػى َأْف ُيْحِيػػػَي اْلَمػػْوَتى َبَمػػػى ِإن ػػػُو َعَمػػى ُكػػػؿِّ َشػػػْيٍ   َوَلػػ

– يذه العقوؿ ال الة المتعامية ىػؿ  اتيػا بعػد اعترا يػا بخمػؽ ا   (،ٕ")َاِديرٌ 
طػر ىػذا الخمػؽ لمسػموات واألرض ، أف ُتِقػر  َوتُػذعف أف الػذي أبػدع و  -تعالى

عػػػادة البشػػػر مػػػرة ثانيػػػة بعػػػد العظػػػيـ العجيػػػب المػػػتقف المحكػػػـ ، اػػػادر عمػػػى إ
 .ي ناايـ

وىؿ  اتيـ حتى بمعيار العقؿ القاصر أف ىذه األجساـ المنعدمة أو المتفراة ، 
ممكػػة االتصػػاؼ بػػو ،  مػػيس  - ػػي الػػدنيا  –اػػد اسػػتفادت مػػف الوجػػود األوؿ 

و  المثػػػؿ  -نًيػػػا أىػػػوف مػػػف إيجادىػػػا أواًل الوجػػػود  ريًبػػػا عنيػػػا،  إعادتيػػػا ثا
 أيف عقوليـ مف النشأة األولى ي وأيف عقػوليـ مػف خمػؽ السػموات  -األعمى 

واألرض ي ،  تعالى ا  القادر الذي أمػره بػيف الكػاؼ والنػوف ، العمػيـ الػذي ال 
 تخفى عميو خا ية أبًدا .

َؿ َمػػر ٍة  ُاػػْؿ ُيْحِييَيػػا:"  -تعػػالى  –كمػا اػػاؿ الشػػيخ عنػػد اولػػو  " ال ػػِذي َأْنَشػػَأىا َأو 
"وأوؿ مػػرة ىػػذه تحتػػاج إلػػى  ريػػد تفسػػير :  الػػذي خمقيػػـ أوؿ مػػرة معتػػدليف 
منظمػػيف : عيػػوف  ػػي محميػػا ، ورأس  ػػي محميػػا ، ويػػداف  ػػي محميمػػا .. ، 
خمؽ مبدع ومنظـ ،  الذي أبدع  ي الخمػؽ األوؿ ، يبػدع  ػي الثػاني ، والػذي 

                                                           

  . ٓ٘ٔ – ٜٗٔص  ٗ( درس الجمعة جٔ)

  .  ٖٖ( سورة األحقاؼ اآلية : ٕ)
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 السمعيات عند الشيخ صالح الجعفري

 من منظور أشعري

ٕٖٔٗ 
 

" أي : لّمػا خمقػتيـ َوُىػَو ِبُكػؿِّ َخْمػٍؽ َعِمػيـٌ الثػاني ، "خمؽ  ي األوؿ ، يخمؽ  ي 
أوؿ مرة كانوا  ػي بطػوف أميػاتيـ ، ولكػنيـ اآلف مجػرد عظػاـ مخػتمط بع ػيا 
بػػبعض ، ورؤوس "جمػػاجـ" يشػػبو بع ػػيا بعً ػػا ، لكننػػي عػػالـ بكػػؿ مخمػػوؽ 
عمػػى حػػدة ، كأنػػو وحػػده ، إذا خمقتػػو كػػأني أخمقػػو وحػػده ،  ػػبل يخػػتمط مخمػػوؽ 

 ( .ٔؽ ، إنو "العميـ" يا ىذا ")بمخمو
ولعمو مما ينبغي أف نمفػت األنظػار إليػو ىنػا ، أف ىػذا المقػاـ يشػبو أف يكػوف 

ـ  ُيِعيػُدُه َوُىػَو َأْىػَوُف َعَمْيػِو َوَلػُو معنًيا بقولو تعػالى : "  َوُىػَو ال ػِذي َيْبػَدُأ اْلَخْمػَؽ ثُػ
( ، أف األىونية ىنػا ٕ")َوُىَو اْلَعِزيُز اْلَحِكيـُ  اْلَمَثُؿ اأْلَْعَمى ِ ي الس َماَواِت َواأْلَْرضِ 

بالنسػػبة لقػػدرة المخمػػوؽ ،  يػػو الػػذي تتفػػاوت المقػػدورات بالنسػػبة إليػػو ، أمػػا 
 جميػػش الممكنػػات أماميػػا عمػػى  –سػػبحانو وتعػػالى  –بالنسػػبة لقػػدرة الخػػالؽ 

( .  ػػبل يمكػػف أبػػًدا أف نجعػػؿ ٖالسػػوا  ،  ػػبل يوجػػد  ييػػا أسػػيؿ وال أسػػيؿ منػػو)
 فة المخموؽ كالخالؽ ، أو العكس .ص

" ثػػـ اػػاؿ :"وىػػو الخػػبلؽ العمػػيـ" َوُىػػَو ِبُكػػؿِّ َخْمػػٍؽ َعِمػػيـٌ "–سػػبحانو  –وليػػذا اػػاؿ 
،" بل يختمؼ الترتيب .. كؿ إنساف ترجش إليػو عظامػو ولحمػو وأع ػاؤه ، بكػؿ 
مخمػػوؽ عمػػيـ   عمػػيـ جػػًدا أعمػػـ مػػف كػػؿ عػػالـ ، الخمػػؽ جميًعػػا يقومػػوف يػػـو 

لكػػؿ أع ػػاؤه : يػػداه ورجػػبله وعينػػاه معػػو كمػػا كػػانوا وىػػـ أحيػػا  ، القيامػػة ، و 
 ( .ٗسبحانؾ   آمنا بؾ يا رب   الميـ إنا نعوذ بؾ مف الشؾ بعد اليقيف)

                                                           

  . ٖٕٔص  ٖ( درس الجمعة جٔ)

  . ٕٚ( سورة الرـو اآلية : ٕ)

  .  ٗٛص  ٘( راجش شرح المقاصد لمعبلمة سعد الديف التفتازاني ج ٖ)

  . ٔ٘ٔ -ٓ٘ٔص  ٗ( درس الجمعة جٗ)
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ٕٖٔ٘ 
 

مػش القػدرة  –سػبحانو وتعػالى  –وىذا ىو العمػـ اإلليػي الػذي تفػرد بػو الخػالؽ 
سػبحانو  –الشاممة التي ال يحدىا حد ،  مممخموؽ صػفتو التػي َوَىَبيػا الخػالؽ 

لػػو ، ولمخػػالؽ صػػفتو المتصػػؼ بيػػا بذاتػػو المقدسػػة عػػف الشػػبيو والنظيػػر  -
"ليس كمثمو شي  وىو السميش البصير"  -سبحانو  –والعجز واال تقار ،  يو 

. 
 الخبلصة أف الَعْود عند الشيخ الجعفري حؽ ثابت ذ لداللة األدلة مف القػرآف  

جماع أامة أىؿ  السنة عميو .  الكريـ ، والحديث النبوي ، وا 
اد يف ػقٍذج اجلؼفزي :

َ
ؼ

ُ
 ادل

لػى جانػب ذلػؾ  ُ يـ مما سبؽ أف الشيخ يقوؿ بإعادة األجساد مش األرواح ، وا 
 إنو يرى أف األجساـ عند اإلعػادة تعػاد بأعيانيػا ، أي : نفػس البػدف المعػدـو 
وليس مثمو ، كما ىو مقرر  ي عقيدة أىؿ السنة ، ويتأكد ذلؾ بما جػا  عنػو 

 : -رحمو ا   –ا المقاـ وىو يستشيد عميو بقوؿ اإلماـ المقاني  ي ىذ
 َوُاْؿ ُيَعاُد الِجسـُ بالَتْحقيؽ      َعْف َعَدـٍ َوِايَؿ َعْف َتْفِريؽ 

بعينو ،  الجسػـ الثػاني المعػاد  –تعالى  – قاؿ عقيب البيت :"أي : يعيده ا  
 ( .ٔىو الجسـ األوؿ بعينو ، ال مثمو ")

ذا كاف ي رى كأىػؿ السػنة أف الَعػْوَد لؤلجسػاـ ) الجػواىر ( بعينيػا ، وأنػو أمػر وا 
ممكف عقبًل ذ ألنو لـ يقـ دليؿ عمى استحالتو ، كيؼ وىػو ال يخػرج عػف اػدرة 

 السػػػؤاؿ : مػػػا رأي الشػػػيخ  ػػػي إعػػػادة  –سػػػبحانو وتعػػػالى  –القػػػادر المختػػػار 

                                                           

  . ٖٓٔ – ٜٕٔص  ٚ( درس الجمعة جٔ)
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 من منظور أشعري

ٕٖٔٙ 
 

والنحا ة ، و ير  ( ، كالبياض والسواد ، والطوؿ والقصر ، والبدانةٔاأَلْعرَاض)
 ذلؾ ي 

 ي الحقيقة إف مذىب الشيخ  ي ىذه المسػألة ىػو مػذىب الجميػور مػف أىػؿ 
، وىػػو  -ر ػػي ا  عنػػو  –السػػنة ، ال سػػيما إمػػاـ المػػذىب الشػػيخ األشػػعري 

( ، ٕتعػػاد كمػػا كانػػت  ػػي الػػدنيا عنػػد إعػػادة جسػػميا) –أي : األعػػراض –أنيػػا 
 و ي ىذا المعنى يقوؿ:

ى الحالة التي  كاف عمييا مػف حيػث الخمقػة " كمػا " يبعث ابف آدـ عم
بدأكـ تعودوف " أما مف جية اليياة  إنو يبعث عمى الحالة التي مات عمييا ، 
ف كػػاف اصػػيرًا  ف كػػاف نحيًفػا يبعػػث نحيًفػػا ، وا  إف كػاف سػػميًنا يبعػػث سػػميًنا ، وا 
يبعػػث اصػػيرًا ، وىكػػذا ، أمػػا مػػف حيػػث األعمػػاؿ التػػي كػػانوا يعممونيػػا  ػػإنيـ 

" إذا أنػػزؿ ا  بقػػـو  –عميػػو الصػػبلة والسػػبلـ  –بعثػػوف عمييػػا كػػذلؾ ، اػػاؿ ي
 ( .ٖعذاًبا أصاب العذاب مف كاف  ييـ ثـ بعثوا عمى أعماليـ")

والذي يمكف أف يفيـ مف كبلـ الشيخ أف الَعْوَد مثؿ البد  ،  كما بدأنا 
بالنسػػبة مػػف العػػدـ  إنػػو اػػادر عمػػى إعادتنػػا بعػػد العػػدـ ، ىػػذا  -تعػػالى  –ا  

                                                           

الموجود الذي يحتاج  ػي وجػوده إلػى مو ػش، أي محػؿ، يقػـو ( يرى الجرجاني أف الَعَرَض ىو : ٔ)
الموف المحتاج  ي وجوده إلى جسـ يحمو ويقـو بو، واألعراض عمى نوعيف: اار الذات، وىػو بو، ك

الذي يجتمش أجزاؤه  ي الوجود، كالبياض والسواد، و ير اار الذات، وىو الذي ال يجتمش أجزاؤه  ي 
  .، باب العيف  ٛٗٔ، التعريفات ص  الوجود، كالحركة والسكوف

، ط/ مصػػػطفى البػػػابي الحمبػػػي ،  ٚٓٔرة التوحيػػػد ص راجػػش تحفػػػة المريػػػد عمػػػى جػػػوى (ٕ)
 . ٜٖٜٔالطبعة األخيرة 

،  ٙ٘ص  ٜ، والحديث أخرجو البخاري  ي صػحيحو ج  ٖٗٔص  ٕ( درس الجمعة ج ٖ)
  كتاب الفتف ، باب إذا أنزؿ ا  بقـو عذاًبا .
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لمجسػػـ الػػذي ىػػو الجػػوىر ، أمػػا األعػػراض المبلزمػػة لمبػػدف ، وىػػي التػػي عبػػر 
عنيا الشيخ  ي النص بقولو : "أما مف حيث اليياة ..الخ" ،  إنو أيً ا يبعث 
عمػػى الحالػػة التػػي مػػات عمييػػا " أي أنػػو يعػػاد بأعرا ػػو التػػي كػػاف عمييػػا  ػػي 

و بيػاض أو سػواد ، أو مػا الدنيا ، مف ِسَمف أو نحا ة ، أو اصر أو طػوؿ ، أ
 شاكؿ ذلؾ .

وأما األعماؿ وىي أعػراض ليسػت مبلزمػة ،  إنيػا تعػاد أيً ػا ، لكنيػا 
تعػػػاد ُمَجس ػػػمة ، أي مصػػػورة بصػػػور األجسػػػاـ ،  األعمػػػاؿ الصػػػالحة تصػػػور 
بصورة حسػنة ، واألعمػاؿ السػياة تصػور بصػورة ابيحػة ، وىػو أمػر ثبػت  ػي 

اػاؿ: خرجنػا مػش  -ر ػي ا  عنػو  – البرا  بف عازبالسنة مف طريؽ سيدنا 
 ػي جنػازة رجػؿ مػف األنصػار،  انتيينػا  -صمى ا  عميػو وسػمـ  -رسوؿ ا  
،  -صػػػمى ا  عميػػػو وسػػػمـ -ولمػػػا يمحػػػد لػػػو،  جمػػػس رسػػػوؿ ا   إلػػػى القبػػػر

الطيػر،  ػي يػده عػود ينكػت بػو  ػي األرض،  رؤوسػناوجمسنا حولػو كػأف عمػى 
مرتيف، أو ثبلثا، ثػـ اػاؿ: "  " مف عذاب القبراستعيذوا با " ر ش رأسو،  قاؿ: 

إف العبد المؤمف إذا كاف  ي إاباؿ مػف اآلخػرة، وانقطػاع مػف الػدنيا، نػزؿ إليػو 
المبلاكػػة بػػيض الوجػػوه، كػػأف وجػػوىيـ الشػػمس، معيػػـ كفػػف مػػف كفػػف الجنػػة، 
وحنػػوط مػػف حنػػوط الجنػػة،  يجمسػػوف منػػو مػػد البصػػر، ثػػـ يجػػي  ممػػؾ المػػوت 

،  يقػػوؿ: أيتيػػا الػػنفس المطمانػػة الطيبػػة اخرجػػي إلػػى حتػػى يجمػػس عنػػد رأسػػو
مغفػػرة مػػف ا  ور ػػواف،  تخػػرج تسػػيؿ كمػػا تسػػيؿ القطػػرة مػػف  ػػي السػػقا ، 
 يأخذىا،  إذا أخذىا لـ يػدعوىا  ػي يػده طر ػة عػيف حتػى يأخػذوىا،  يجعموىػا 
 ػػي ذلػػؾ الكفػػف، و ػػي ذلػػؾ الحنػػوط، ويخػػرج منيػػا كأطيػػب نفحػػة مسػػؾ وجػػدت 

صعدوف بيػا، وال يمػروف بيػا عمػى مػؤل مػف المبلاكػة إال عمى وجو األرض،  ي
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بػف  ػبلف بأحسػف أسػمااو التػي ااالوا: ما ىذه الروح الطيبػةي  يقولػوف:  ػبلف 
كانوا يسمونو  ي الدنيا، حتى ينتيػوا بػو إلػى السػما  الػدنيا،  يسػتفتحوف لػو، 
ى  يفتح لو،  يشيعو مف كؿ سما  مقربوىا إلى السما  التي تمييا، حتػى ينتيػ

: اكتبػوا كتػاب عبػدي  ػي عميػيف، وأعيػدوه بو إلى السما  السابعة،  يقػوؿ ا 
 ػػي األرض،  ػػإني منيػػا خمقػػتيـ، و ييػػا أعيػػدىـ، ومنيػػا أخػػرجيـ تػػارة أخػػرى، 

 يجمسػانو،  يقػوالف لػو: مػا دينػؾي ااؿ:  يعاد روحو  ي جسده، ويأتيو ممكػاف 
عػث  ػيكـي  يقػوؿ: ىػو  يقوؿ: دينػي اإلسػبلـ،  يقػوالف: مػا ىػذا الرجػؿ الػذي ب

رسػػػوؿ ا ،  يقػػػوالف لػػػو: مػػػا عممػػػؾي  يقػػػوؿ: اػػػرأت كتػػػاب ا ،   منػػػت بػػػو 
وصػػػدات،  ينػػػادي منػػػاد مػػػف السػػػما  أف صػػػدؽ عبػػػدي أ رشػػػوه مػػػف الجنػػػة، 
وألبسػػوه مػػف الجنػػة، وا تحػػوا لػػو بابػػا إلػػى الجنػػة،  يأتيػػو مػػف روحيػػا وطيبيػػا، 

طيب الريح،  يقوؿ لو:   يفسح لو  ي ابره مد بصره، ويأتيو رجؿ حسف الوجو
أبشر بالذي يسرؾ، وىذا يومؾ الذي كنت توعد،  يقوؿ لو: مف أنػتي  وجيػؾ 
الوجو يجي  بالخير،  يقوؿ: أنا عممؾ الصالح،  يقوؿ: ربي أاـ الساعة، رب 
ف العبػد الكػا ر إذا كػاف  أاـ الساعة ثبلثا، حتى أرجش إلى أىمي ومالي، ااؿ: وا 

ابػا ؿ مػف اآلخػرة نػزؿ إليػو مػف السػما  مبلاكػة سػود  ي انقطاع مف الػدنيا، وا 
الوجوه، معيـ المسوح  يجمسوف منو مد البصر، ثػـ يجػي  ممػؾ المػوت حتػى 
يجمػس عنػد رأسػو،  يقػوؿ: أيتيػا الػنفس الخبيثػة، اخرجػي إلػى سػخط مػػف ا  
و  ب،  تفرؽ  ػي أع ػااو كميػا،  ينتزعيػا كمػا ينتػزع السػفود مػف الصػوؼ 

لعروؽ والعصػب،  يأخػذىا  ػإذا أخػذىا لػـ يػدعوىا  ػي المبموؿ،  تتقطش معيا ا
يده طر ػة عػيف حتػى يأخػذوىا مػف يػده،  يجعموىػا  ػي تمػؾ المسػوح "، اػاؿ: " 
ويخػرج منيػا كػأنتف ريػح جيفػة وجػدت عمػى وجػو األرض،  يصػعدوف بيػا  ػبل 
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ٕٖٜٔ 
 

يمروف بيا عمى مؤل مف المبلاكة إال االوا: ما ىذه الػروح الخبيثػةي  يقولػوف: 
بلف بأابح أسمااو التي كاف يسمى بيا  ي الدنيا، حتى ينتيػوا إلػى  بلف ابف  

السػػما  الػػدنيا  يسػػتفتحوف ليػػا  ػػبل يفػػتح ليػػا "، ثػػـ اػػرأ رسػػوؿ ا  صػػمى ا  
ـْ َأْبػواُب الس ػماِ  َوال َيػْدُخُموَف اْلَجن ػَة َحت ػى َيِمػَإ اْلَجَمػُؿ "عميو وسمـ:  ال ُتَفػت ُح َلُيػ
ِـّ اْلِخيا : اكتبػوا كتابػو - سػبحانو وتعػالى -، اػاؿ: " ثػـ يقػوؿ ا   (ٔ")طِ ي َس

 - ػػي سػػجيف  ػػي األرض السػػفمى،  يطػػرح روحػػو طرحػػا "، ثػػـ اػػرأ رسػػوؿ ا  
َوَمْف ُيْشػِرْؾ ِبالم ػِو َ َكَأن مػا َخػر  ِمػَف الس ػماِ  َ َتْخَطفُػُو  ": - صمى ا  عميو وسمـ

يُح ِ ي مَ   ( .ٕ")كاٍف َسِحيؽٍ الط ْيُر َأْو َتْيِوي ِبِو الرِّ
تتجسد بما كانت  -وىي أعراض  – يذه كميا دالاؿ عمى أف األعماؿ 

عميػػو  ػػي الػػدنيا ، الخيػػر بػػالخير ، والسػػو  بالسػػو  ، كمػػا جػػا  العمػػؿ الحسػػف 
لصػاحبو  ػي ابػػره  ػي صػورة رجػػؿ حسػف الوجػو طيػػب الػريح ، والعمػؿ السػػيئ 

عراض لمجسـ عند بعثو عمى العكس مف ذلؾ ، وىو بعينو ما يؤكد أف عود األ
 أمر ممكف ، ال ينكره العقؿ أبًدا . 

                                                           

  . ٓٗ( سورة األعراؼ اآلية : ٔ)

كتػػاب  ٖٕٔص  ٖداود  ػي سػننو ج  ، والحػديث أخرجػػو أبػو ٖٔ( سػورة الحػإ اآليػة : ٕ)
  الجنااز ، باب الجموس عند القبر .
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 السمعيات عند الشيخ صالح الجعفري

 من منظور أشعري

ٕٔٗٓ 
 

 ادلثحث انثانث 
 احلشز يف ػقٍذج اجلؼفزي 

كما آمف الشيخ بالبعث بعد الموت ، و ػؽ عقيػدة أىػؿ السػنة المؤيػدة 
 –صػمى ا  عميػو وسػمـ  –بنصوص القرآف الكريـ ، وأحاديث سػيد المرسػميف 

يػػؤمف بالحشػػر ، وأنػػو لػػؤلرواح  –عري وىػػو اإلمػػاـ السػػني األشػػ – إنػػو كػػذلؾ 
 –واألجسػػاد ، وأف النػػاس يحشػػروف عمػػى األرض المبدلػػة التػػي لػػـ يعػػص ا  

عمييا ، ولكف ابؿ االستدالؿ عمى ذلؾ مف كػبلـ الشػيخ يجػدر بنػا أف  –تعالى 
 ُنعرِّؼ الحشر إتماًما لمفاادة ، ويت ح ذلؾ مف اآلتي :

 ز : احلش ذؼزٌف
والحشر عبارة عف سوايـ جميًعا إلػى المواػؼ يقوؿ شارح الجوىرة :" 

، وىػػو الػػذي يقفػػوف  يػػو مػػف أرض القػػدس المبدلػػة التػػي لػػـ يعػػص ا  عمييػػا 
 ( .ٔلفصؿ الق ا  بينيـ ")

 بعد بعث الخبلاؽ مػف ابػورىـ يسػااوف إلػى مواػؼ الحسػاب لمق ػا  
بينيـ ، أي : يحشروف ، ويكونوف عمى ما كػانوا عميػو  ػي الػدنيا ، و ػي ىػذا 

لمعنى يقوؿ الجعفري :" يحشر المر  عمى ما كاف عميو عند و اتو ، شػباب ، ا
شيب ، أبيض ، أسود ، كما يكػوف ... واإلنسػاف عنػد الحشػر ال يفكػر إال  ػي 
نفسو ، ال  ي امرأتو ، وال أوالده ، وال أمو وال أبيو ،  إذا واؼ عمى ادميو إف 

 ( .ٕسموف ")كاف مؤمًنا ااؿ :" ىذا ما وعد الرحمف وصدؽ المر 

                                                           

  . ٕٖ٘( شرح البيجوري عمى الجوىرة ص ٔ)

  .  ٖٔٔص  ٖ( درس الجمعة جٕ)
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 السمعيات عند الشيخ صالح الجعفري

 من منظور أشعري

ٕٔٗٔ 
 

 يظير مف ىذا النص أف الحشر عند الشيخ وااش ، وأف اإلنساف يحشػر عمػى 
ما مات عميو ، وألىوالو ال ينشغؿ المر  إال بنفسو ،  بل يفكر  ي زوج وال ولد 

َيػْوـَ َيِفػرُّ اْلَمػْرُ  :" -تعػالى  –، وال والد وال والدة ، وىو ما يشير إليو اػوؿ ا  
ـْ َيْوَمِاػػٍذ َشػػْأٌف ِمػػْف َأِخيػػِو   َوأُ  ػػِو َوَأِبيػػِو   َوصػػاِحَبِتِو َوَبِنيػػِو   ِلُكػػؿِّ اْمػػِرٍئ ِمػػْنُي مِّ

 (ٔ)ُيْغِنيِو"
كمػػا عب ػػر عػػف الحشػػر وأحػػواؿ القيامػػة  ػػي أبيػػات كثيػػرة مػػف ديوانػػو 

 المنظـو شعرًا ، منيا اولو :
 ( ْٕوٍض ِإَذا َحَصَؿ الَحْشُر)َأِمْتَنا َعمَى اإِليَماِف َوالدِِّيِف َوالُتَقَى     َنُكوُف َعمَى حَ 

 واولو :
ِد)  ( .َٖلَؾ اْلَحْمُد ِ ي َحْشٍر ِإَذا ُاْمُت َواِاًفا     َوَشاَىْدُت َما ُيْرِ ي ِلُكؿِّ ُمَوحِّ

صمى ا  عميو وسمـ لفصؿ –واولو عف الشفاعة العظمى لرسوؿ ا  
 الق ا : 

ـَ لَ   ُو َشَكرْ َأْكِرـْ ِبِو ِمْف َحاِمٍد    َحِمَد الَكِري
 ِإْف َكاَف َشف َعُو الَكِريـ   ِ ي َموِاِؼ الَحْشِر الَعِظيـْ 
ِمْف َباِب َأوَلَى َيا َسِميـ    الَيوـَ ُيْقَبُؿ ِ ي الَوَطْر)

ٗ. ) 
إلى  ير ذلؾ مف أاوالو الكثيػرة  ػي إثبػات الحشػر وسػوؽ النػاس إلػى 

يػػدة أىػػؿ ىػػي عق -بداللػػة مػػا سػػبؽ  –المواػػؼ ، وعقيػػدة الشػػيخ  ػػي الحشػػر 
                                                           

  .  ٖٚ – ٖٗ( سورة عبس اآليات : ٔ)

 . ٚٙص  ٓٔديواف الجعفري ج  (ٕ)

  . ٓ٘ٔص  ٜ( ديواف الجعفري ج ٖ)

  . ٕٚٔص  ٜ( ديواف الجعفري جٗ)
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 السمعيات عند الشيخ صالح الجعفري

 من منظور أشعري

ٕٕٔٗ 
 

السنة مػف أنػو يكػوف لؤلجسػاد واألرواح مًعػا ، خبلً ػا لمفبلسػفة الػذيف ينكػروف 
حشر األجساد المتناع إعادة المعػدـو عنػدىـ ، ويجعمونػو لؤلنفػس أو األرواح 

  قط .
يقػػوؿ الشػػيخ :"لقػػد أمسػػؾ إسػػرا يؿ بالصػػور ونفػػخ  يػػو بالنػػدا  : يػػا 

تعػالى عم ميػا ،  متػذىب كػؿ  أرواح : نعـ   كؿ روح منكـ تعرؼ جسػدىا ، ا 
روح إلى جسدىا ،  تأتي األرواح تسػبح كػالطير ، واألجسػاد اػد رجعػت تنتظػر 
الػػروح ،  تػػأتي الػػروح إلػػى الجسػػد ،  تػػدخؿ الجسػػد مػػف الػػرأس " ػػإذا ىػػـ ايػػاـ 

 ( .ٔينظروف ")
ويػػرى كػػذلؾ كأىػػؿ السػػنة ، أف الحشػػر إنمػػا يكػػوف بػػاألرض الُمَبد لػػة ، 

 عمييا ، ولـ يسػفؾ عمييػا دـ أبػًدا ، ويظيػر ذلػؾ مػف وىي أرض لـ يعص ا 
يػأبى  -تعػالى  -الحساب يـو القيامة يكػوف  ػي أرض جديػدة ،  ػا  اولو: " 

 -أف يحاسػػب العبػػاد  ػػي أرض اػػد عصػػوه  ييػػا ، و ػػي البدايػػة يظيػػر الحػػؽ 
 يقػػوؿ أنػػا الػػدياف ، ويكػػوف ىػػذا بعػػد البعػػث وابػػؿ دخػػوؿ أىػػؿ الجنػػة  -تعػػالى 

 النار النار . الجنة وأىؿ
صػمى ا  عميػو  -النبػي  -ر ػي ا  عنيػا  -سألت السػيدة عااشػة 

( ، ٕ")َيػْوـَ ُتَبػد ُؿ اأْلَْرُض َ ْيػَر اأْلَْرِض َوالس ػماواتُ عػف اولػو تعػالى : "  -وسمـ 
 ( .ٖ أيف يكوف الناس يوماذ يا رسوؿ ا  ي  قاؿ : " عمى الصراط ")

                                                           

  . ٖٔٔص  ٖ( درس الجمعة ج ٔ)

  . ٛٗ( سورة الرعد مف اآلية : ٕ)

 ٕٓ٘ٔص  ٗ، والحػػديث أخرجػػو مسػمـ  ػػي صػػحيحو ج  ٘ٓٔص  ٔ( درس الجمعػة جٖ)
 والنشور وصفة األرض يوـ القيامة كتاب صفة القيامة والجنة والنار ، باب صفة البعث 
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 السمعيات عند الشيخ صالح الجعفري

 من منظور أشعري

ٕٖٔٗ 
 

لشػػيخ اػػاابًل : يقػػوؿ الحػػؽ تبػػارؾ ومػػف الطريػػؼ ىنػػا أف سػػاابًل سػػأؿ ا
" األرض التػػي نعػػػيش َيػػْوـَ ُتَبػػد ُؿ اأْلَْرُض َ ْيػػَر اأْلَْرِض َوالس ػػماواتُ :" -وتعػػالى 

عمييػػا ..أيػػف تػػذىب ي ،  أجػػاب الشػػيخ السػػااؿ بقولػػو : أمتػػزوج أنػػت ي اػػاؿ : 
أيػػف  –ثػػـ سػػألو الشػػيخ  -نعػػـ . اػػاؿ : عنػػدؾ أوالد ي ، اػػاؿ :عنػػدي ثبلثػػة ، 

ابؿ ذلػؾ ي ، اػاؿ الرجػؿ : كػانوا  ػي عمػـ ا  ، اػاؿ الشػيخ : كػذلؾ ىػذه كانوا 
 ( .ٔاألرض تكوف  ي عمـ ا  )

 –وىذا ىو الحػؽ ،  نػؤمف بػأف األرض تبػدؿ كمػا جػا   ػي كتػاب ا  
أمػػا  -سػػبحانو وتعػػالى –، ونتػػرؾ مػػا ورا  ذلػػؾ لمعمػػيـ الخبيػػر  -عػػز وجػػؿ 

عميػو  –و مػف التنطػش ، واػد اػاؿ التعمؽ  ي األمور التي لـ يرد  ييا نص  ي
 ( .ٕ"ىمؾ المتنطعوف") –الصبلة والسبلـ 

ذا كاف الشيخ يرى أف الناس يحشػروف بأجسػادىـ وأرواحيػـ ،  يػؿ  وا 
 الحشر لممكمفيف  قط أـ أف  ير المكمفيف يحشروف ي .
( أف الحشر لممكمفػيف ٖيرى الشيخ كما يرى المحققوف مف أىؿ السنة)

و أيً ا لغير المكمفيف مف الطيور والبيااـ والوحػوش ، مف اإلنس والجف ، وأن
 ويظير ذلؾ مف اولو : 

َوُوُجػػوٌه َيْوَمِاػػٍذ َعَمْييػػا  " –تعػػالى  –" اػػاؿ "القرطبػػي" عنػػد تفسػػير اولػػو 
(، الغبرة  ي كػبلـ العػرب : الغبػار ، و ػي الخبػر أف البيػااـ إذا صػارت ٗ")َ َبَرةٌ 

                                                           

  . ٖٚص  ٘( درس الجمعة جٔ)

  كتاب العمـ ، باب ىمؾ المتنطعوف . ٕ٘٘ٓص  ٗ( أخرجو مسمـ  ي صحيحو ج ٕ)

  . ٙٓٔ( راجش تحفة المريد عمى جوىرة التوحيد ص ٖ)

 . ٓٗسورة عبس اآلية :  (ٗ)
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 السمعيات عند الشيخ صالح الجعفري

 من منظور أشعري

ٕٔٗٗ 
 

عف  –ثـ يقوؿ الشيخ  -لى وجوه الكفار ، تراًبا يـو القيامة حوؿ ذلؾ التراب إ
وحشػػر  –الجمػػد  –ابػػف عمػػر : إذا كػػاف يػػـو القيامػػة مػػدت األرض مػػد  األديػػـ 

الػػدواب والبيػػااـ والوحػػوش ، ثػػـ يو ػػش القصػػاص بػػيف البيػػااـ حتػػى يقػػتص 
مػف الشػاة القرنػا  بنطحتيػا ،  ػإذا أ ػرغ  –التي ال اروف ليػا  –لمشاة الجم ا  

ايؿ ليا : كوني تراًبػا ،  عنػد ذلػؾ يقػوؿ الكػا ر:" يػا ليتنػي مف القصاص بينيا 
 ( .  ٔكنت تراًبا")

وحشر البيااـ مؤيد بنصػوص القػرآف الكػريـ والحػديث النبػوي ، يقػوؿ 
َذا اْلُوُحوُش ُحِشػَرتْ  تعالى :" :"لتػؤدف -عميػو الصػبلة والسػبلـ  –( ، واػاؿ ٕ")َواِ 

 ( .ٖالشاة القرنا ") الحقوؽ إلى أىميا حتى يقاد لمشاة الجمحا  مف
 ي شرحو لمحديث السابؽ عمى  –رحمو ا   –يقوؿ اإلماـ "النووي"  

عادتيػا يػـو القيامػة "ػ  صحيح مسمـ: ىذا تصريح بحشر البيااـ يـو القيامة وا 
وكمػا يعػاد األطفػاؿ والمجػانيف ومػف لػـ ، كما يعاد أىؿ التكميػؼ مػف اآلدميػيف 

 –تعػػالى  -ؿ القػػرآف والسػػنة اػػاؿ ا  وعمػػى ىػػذا تظػػاىرت دالاػػ، تبمغػػو دعػػوة 
َذا اْلُوُحوُش ُحِشَرتْ " ذا ورد لفظ الشرع ولـ يمنش مف إجرااو عمى ظػاىره " ، َواِ  وا 

 ( ٗ") عقؿ وال شرع وجب حممو عمى ظاىره
ىذا وال يخفى عمى باحث  ي أمور السمعيات أف أحػواؿ وأىػواؿ اليػـو 

                                                           

  .  ٛٓٔ – ٚٓٔص  ٕ( درس الجمعة ج ٔ)

  . ٘( سورة التكوير اآلية : ٕ)

كتػاب البػر والصػمة واآلداب ، بػاب تحػريـ  ٜٜٚٔص  ٗأخرجو مسمـ  ػي صػحيحو ج  (ٖ)
 ـ .الظم

 . ٖٙٔص  ٙٔ( مسمـ بشرح النووي ج ٗ)
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 السمعيات عند الشيخ صالح الجعفري

 من منظور أشعري

ٕٔٗ٘ 
 

تكػػوف الشػػفاعة العظمػػى  اآلخػػر متعػػددة ،  بعػػد الحشػػر إلػػى األرض المبدلػػة
لفصػؿ الق ػػا  ، أي الق ػا  والفصػػؿ  –صػمى ا  عميػػو وسػمـ  –لرسػوؿ ا  

بيف العبػاد ، وذلػؾ يكػوف ابػؿ الحسػاب عنػدما يشػتد الكػرب بالنػاس مػف ىػوؿ 
المواؼ ، وتدنوا الشمس مف الخبلاؽ ، ويقفوف مواًفا طويبًل ال يساؿ  ػييـ ، 

راؼ ولو إلى النار ،  يحتاج الناس إلى ويتمنى الناس مف اليوؿ والفزع االنص
صػمى ا  عميػو  – ػييـ نبيػو  –تعػالى  –شفيش إلنيػا  المواػؼ ،  ُيشِّػفش ا  

 وسمـ .
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 السمعيات عند الشيخ صالح الجعفري

 من منظور أشعري

ٕٔٗٙ 
 

 ادلثحث انزاتغ
 نشفاػح انؼظًى يف ػقٍذج اجلؼفزيا

ابػػؿ الحػػديث عػػف رأيػػو  ػػي الشػػفاعة العظمػػى ، يجػػدر بنػػا أف نػػذكر 
 يظير ذلؾ  ي التالي : تعريًفا لمشفاعة ، حتى يت ح المعنى ، و 

 تعريؼ الشفاعة :
يقوؿ شػارح الجػوىرة :" والشػفاعة لغػة : الوسػيمة والطمػب ، وعرً ػا :  

 ( .ٔسؤاؿ الخير مف الغير لمغير)
أما عف الشفاعة العظمى عند الجعفري  يػو يػرى كأىػؿ السػنة ، أنيػا 

محمػد  تكوف لفصؿ الق ا  يـو الفزع األكبر ، واليػوؿ العظػيـ ، وأنيػا لسػيدنا
 –خاصػػػة دوف إخوانػػػو مػػػف النبيػػػيف والمرسػػػميف  –صػػػمى ا  عميػػػو وسػػػمـ  –

يقػػوؿ الشػػيخ : " ، و ػػي ىػػذا المعنػػى  -صػػموات ا  وسػػبلمو عمػػييـ أجمعػػيف 
لػػو شػػفاعة عامػػة ، وىػػي شػػفاعة  صػػؿ  –صػػمى ا  عميػػو وسػػمـ  –الرسػػوؿ 

.. أنػػا والمرسػػموف :"أنػػا ليػػا  الق ػػا  ، يػػـو أف يقػػوؿ بعػػد أف يعتػػذر األنبيػػا 
 ( .ٕ")ليا

 قوؿ الشيخ  ي النص السابؽ : "لو شفاعة عامة" يعنػي أنيػا ليسػت 
ألمتو المحمدية وحدىا ، بؿ ىي عامػة تشػمميـ وجميػش األمػـ ، وأنيػا لرسػوؿ 

 صمى ا  عميو وسمـ خاصة . –ا  
صػػمى ا   –:" وشػػفاعتو -رحمػػو ا   –يقػػوؿ "ابػػف عر ػػة الدسػػواي" 

                                                           

  .  ٖٔٙ( شرح البيجوري عمى الجوىرة ص ٔ)

  . ٕٔص  ٙ( درس الجمعة جٕ)
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 السمعيات عند الشيخ صالح الجعفري

 من منظور أشعري

ٕٔٗٚ 
 

صػػمى ا  عميػػو  –ق ػػا  ، وىػػي أعظػػـ شػػفاعاتو  ػػي  صػػؿ ال -عميػػو وسػػمـ 
 ( .ٔالخمس ، ىذه الشفاعة مختصة بو ال يشاركو  ييا  يره ") –وسمـ 

صػمى ا  –كما ذكر الشػيخ الشػفاعة العظمػى الخاصػة بسػيدنا محمػد 
  ي كثير مف اصااده بديوانو العامر منيا :  -عميو وسمـ 

 وشفيعنا يـو المصير     يحمي األحبة مف سقر
 فػف          ي مواؼ لمواافيػجاه لو جاه مبي

 جا وا إليو مسمميف       االوا لو اواًل ظير
 ش         ما ثـ  يرؾ شا شػاشفش لنا يا شا 

 ش          سواؾ عنيا اد اعتذرػػربي لذكرؾ را 
 ااؿ الحبيب أنا ليا      يا مسمميف أنا ليا

ـ   يري نال  الوطريا       بشفاعتي يق ى ػػما َث
 و         يثني عميو يمبوػسجد النبي لرب
 و       اشفش تشفش  ازدىرػػنادى عميو بقرب

 ابمت شفاعة أحمد     ر ش الثنا بمحامد
 أكـر بو مف حامد    حمد الكريـ لو شكر

 إف كاف شفعو الكريـ    ي مواؼ الحشر العظيـ
 ( .ٕمف باب أولى يا سميـ    اليـو يقبؿ  ي الوطر)

تبػػيف أمػػر ىػػذه الشػػفاعة التػػي  -( ٖو يرىػػا الكثيػػر) –وىػػذه األبيػػات 
                                                           

  . ٕٙ٘( حاشية الدسواي عمى أـ البراىيف ص ٔ)

  .  ٕٚٔ – ٔٚٔص  ٜ( ديواف الجعفري جٕ)

  . ٖٕٖوص  ٜٕٗص  ٕ( راجش مثبًل مف الديواف جٖ)
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 السمعيات عند الشيخ صالح الجعفري

 من منظور أشعري

ٕٔٗٛ 
 

صمى ا   –ويطمبيا رسوؿ ا   –عمييـ السبلـ  –يعتذر عنيا جميش األنبيا  
 –عنػدما يػأتوف إليػو راجػيف ليػا ،  يسػجد  -تعػالى  –مػف ربػو  –عميو وسمـ 

عميػػو  ويثنػػي –تعػػالى  –تحػػت العػػرش ، ويحمػػد ربػػو  –عميػو الصػػبلة والسػػبلـ 
شػػفاعتو  –تعػػالى  – يقبػػؿ ا   –عميػػو الصػػبلة والسػػبلـ  –بمحامػػد يميميػػا 

ويجػػي  كمػػا يميػػؽ بجبللػػو وكمالػػو ليق ػػي بػػيف العبػػاد ، وىػػذه ىػػي الوسػػيمة 
كما جا  ذكر ذلػؾ  ػي  -صمى ا  عميو وسمـ  –والمقاـ المحمود لرسوؿ ا  

 حديث الصور .
، مػف إيػراد األامػة ليػذا والعجػب كػؿ العجػبيقوؿ شارح الطحاويػة : " 

مػػف  -يقصػػد حػػديث الشػػفاعة مجػػرًدا عػػف ذكػػر الشػػفاعة العظمػػى  –الحػػديث 
سػػػبحانو  -أكثػػر طراػػو، ال يػػػذكروف أمػػر الشػػػفاعة األولػػى،  ػػي مػػػأتى الػػرب 

لفصؿ الق ا ، كما ورد ىذا  ي حديث الصػور،  إنػو المقصػود  ػي  -وتعالى 
س إنما يستشفعوف إلى آدـ ىذا المقاـ، ومقت ى سياؽ أوؿ الحديث،  إف النا

 مف بعده مف األنبيػا   ػي أف يفصػؿ بػيف النػاس ويسػتريحوا مػف مقػاميـ،... 
واد جا  التصريح بذلؾ  ي حديث الصور، ولوال خوؼ اإلطالة لسقتو بطولػو، 

أنيػػـ يػػأتوف آدـ ثػػـ نوحػػا، ثػػـ إبػػراىيـ، ثػػـ موسػػى، ثػػـ »لكػػف مػػف م ػػمونو: 
ا  عميػػو وسػػمـ،  يػػذىب  يسػػجد عيسػػى، ثػػـ يػػأتوف رسػػوؿ ا  محمػػدا صػػمى 

تحت العرش  ي مكػاف يقػاؿ لػو: الفحػص،  يقػوؿ ا : مػا شػأنؾي وىػو أعمػـ، 
،  أاوؿ: يا رب، وعدتني الشفاعة،  - صمى ا  عميو وسمـ -ااؿ رسوؿ ا  

: شػفعتؾ، أنػا - سػبحانو وتعػالى - شفعني،  ي خمقؾ،  ااض بينيـ،  يقوؿ 
 أاؼ مش الناس، ثـ ذكر انشقاؽ السماوات،  آتيكـ  أا ي بينيـ، ااؿ:  أرجش

لفصػػػؿ  -سػػبحانو وتعػػػالى  -وتنػػزؿ المبلاكػػػة  ػػي الغمػػػاـ، ثػػػـ يجػػي  الػػػرب 
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 السمعيات عند الشيخ صالح الجعفري

 من منظور أشعري

ٕٜٔٗ 
 

الق ػػػا ، والكروبيػػػوف والمبلاكػػػة المقربػػػوف يسػػػبحوف بػػػأنواع التسػػػبيح، اػػػاؿ: 
 ي ش ا  كرسيو حيث شا  مف أر و، ثـ يقوؿ: إني أنصت لكـ منذ خمقػتكـ 

نصتوا إلي،  إنما ىػي أعمػالكـ االكـ، وأرى أعمالكـ،  إلى يومكـ ىذا أسمش أاو 
وصػػحفكـ تقػػرأ عمػػيكـ،  مػػف وجػػد خيػػرا  ميحمػػد ا ، ومػػف وجػػد  يػػر ذلػػؾ  ػػبل 

 ( .ٔ") يمومف إال نفسو
 أيا ػٍ شزٔط انشفاػح فرظٓز يٍ قٕل انشٍخ يف َظًّ : 
 ( .ٕويشفش لمخبلاؽ يـو كرب     ويسجد لمدعا  واد أذنتا)

ور ػًى ،  –تعػالى  –شفاعة ال تقش إال بػإذف مػف ا   يفيـ منو أف ال
واػاؿ عػز مػف  ، (ٖ")َمػْف َذا ال ػِذي َيْشػَفُش ِعْنػَدُه ِإال  ِبِإْذِنػوِ سبحانو : " –كما ااؿ 
ـْ َشػػْياًا ِإال  ِمػػْف َبْعػػِد َأْف اااػػؿ :"  ـْ ِمػػْف َمَمػػٍؾ ِ ػػي الس ػػماواِت ال ُتْغِنػػي َشػػفاَعُتُي َوَكػػ

 (ٗ")َمْف َيشاُ  َوَيْر ىَيْأَذَف الم ُو لِ 
الشػيخ بقولػو وىناؾ الشفاعة  ي أىؿ الكباار وىي التي استدؿ عمييا 

َؿ ُكؿُّ َنِبيٍّ َدْعَوتَػُو، ": -عميو الصبلة والسبلـ  – ِلُكؿِّ َنِبيٍّ َدْعَوٌة ُمْسَتَجاَبٌة، َ َتَعج 
نِّي اْخَتَبْأُت َدْعَوِتي َشَفاَعًة أِلُم ِتي َيػْوـَ اْلِقيَ  َ ِيػَي َناِاَمػٌة ِإْف َشػاَ  اُ  َمػْف اَمػِة، َواِ 

 ( .٘")َماَت ِمْف ُأم ِتي اَل ُيْشِرُؾ ِباِ  َشْيًاا
                                                           

  . ٕ٘ٓ – ٕٗٓ( شرح الطحاوية ص ٔ)

 . ٖ٘ص  ٜديواف الجعفري ج  (ٕ)

  . ٕ٘٘( سورة البقرة مف اآلية : ٖ)

  . ٕٙ( سورة النجـ اآلية : ٗ)

 ٚٙص  ٛ، والحػػديث أخرجػػو البخػػاري  ػػي صػػحيحو ج  ٕٕص   ٙ( درس الجمعػػة ج ٘)
  كتاب الدعوات ، باب لكؿ نبي دعوة مستجابة . 
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 السمعيات عند الشيخ صالح الجعفري

 من منظور أشعري

ٕٔ٘ٓ 
 

و يره  –صمى ا  عميو وسمـ  –وىذا النوع مف الشفاعة يكوف لرسوؿ ا  
مف الشا عيف ، كاألنبيا  ، والمبلاكة ، والعمما  ، والشيدا  ، واأل راط ، 

 ور اه . –تعالى  –ولكف بإذف ا  
ومف أحواؿ القيامة كذلؾ ما يكوف مف الَعْرض وأخذ الصحااؼ ، و ػي 

:"والحشػػػر القيػػػاـ لػػػرب -رحمػػػو ا  تعػػػالى  –ذلػػػؾ يقػػػوؿ العبلمػػػة السػػػباعي 
العػػالميف ، ثػػـ بعػػده العػػرض ، ثػػـ تتنػػزؿ المبلاكػػة وتصػػطؼ بيػػـ وتػػدنو مػػنيـ 

 ( .ٔمااؿ ")الشمس ، ثـ تتطاير الصحؼ ، ثـ أخذىا باأليماف والش
وأخػػذ العبػػاد لصػػحااؼ أعمػػاليـ مػػف العقااػػد المقػػررة عنػػد أىػػؿ السػػنة 

 والجماعة ، ومف ثـ كاف ليا النصيب األو ر عند الشيخ الجعفري .

                                                           

 .  ٖٙٔحاشية السباعي عمى الخريدة ص  (ٔ)
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 السمعيات عند الشيخ صالح الجعفري

 من منظور أشعري

ٕٔ٘ٔ 
 

 ادلثحث اخلايض :
 قٍذج انشٍخ اجلؼفزي أخذ انصحائف ٌٕو انقٍايح يف ػ

 يقصػػد بالصػػحااؼ ىنػػا : صػػحااؼ أعمػػاؿ العبػػاد التػػي َسػػط ر المبلاكػػة
 ييا أعماليـ ودونوىا عمييـ ، وىذه الصػحااؼ تنشػر وتعػرض عمػى البشػر ذ 
ليعمـ كؿ إنساف عممو الذي عممػو  ػي الػدنيا ، يسػتوي  ػي ذلػؾ مػف كػاف يقػرأ 
ويكتب  ي الدنيا ومف ليس كذلؾ ، واد أجمش أىؿ الحػؽ عمػى واػوع ذلػؾ يػـو 

ؿ السػنة  ػي القيامة ، وعميو  مف الطبيعي أف يكوف الشيخ وىو أحد رجاؿ أىػ
مقػػررًا ليػػذه العقيػػدة السػػنية ، ويظيػػر ذلػػؾ مػػف اولػػو  ػػي  –العصػػر الحػػديث 

 إحدى اصااده التي  منيا أمور القيامة :
 ( .ٔولؾ الحمد إذا ما نشرت      صحؼ األعماؿ كؿ عر ا)

كمػػػا تظيػػػر ىػػػذه العقيػػػدة السػػػنية مػػػف اولػػػو  ػػػي كيفيػػػة أخػػػذ العبػػػاد 
َوُكػػؿ  اولػػو "  -تعػػالى  -مػػة ا  ومػػف حكالصػػحااؼ وحػػاليـ عنػػد أخػػذىا :" 

َوُنْخػِرُج َلػُو َيػْوـَ اْلِقياَمػِة ِكتابػًا ( ، أي كتابػو " ٕ")ِإنساٍف أَْلَزْمناُه طاِاَرُه ِ ػي ُعُنِقػوِ 
 . (ٖ")اْارَْأ ِكتاَبَؾ َكفى ِبَنْفِسَؾ اْلَيْوـَ َعَمْيَؾ َحِسيباً   َيْمقاُه َمْنُشورًا 

ة تحػػت العػػرش  تػػأتي ريػػح تطيػػر اػػاؿ العممػػا  : إف الكتػػب  ػػي خزانػػ 
الكتب مف الخزانة ،  يتعمػؽ كػؿ كتػاب بعنػؽ صػاحبو ، مسػمًما كػاف أو كػا رًا ، 
إنًسا أو جًنا ، ال يمد يده إليو ، ثـ تأتي المبلاكة صفوً ا ، وتخرج الكتاب مػف 

                                                           

  . ٚٛٔص  ٓٔالجعفري ج( ديواف ٔ)

 . ٖٔسورة اإلسرا  مف اآلية :  (ٕ)

 . ٗٔ -ٖٔ( سورة اإلسرا  اآلية : ٖ)
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 السمعيات عند الشيخ صالح الجعفري

 من منظور أشعري

ٕٕٔ٘ 
 

رابة المؤمف وتعطيو لو  ي يمينو ، والكا ر يخرؽ صػدره ويػدخؿ يػده الشػماؿ 
ج مف ورا  ظيره ،  يأخػذ كتابػو بشػمالو مػف ورا  ظيػره ،  ي صدره حتى تخر 

ومعنى منشورًا أي ظاىرًا لكؿ مف يقرؤه ، وربنػا يعمػـ الجميػش القػرا ة والكتابػة 
 ( ٔحتى لو كاف أخرس أو أصـ أو أعمى ")

كمػػا يقػػوؿ مبيًنػػا أيً ػػا حػػاؿ أىػػؿ السػػعادة والشػػقاوة عنػػد أخػػذ الكتػػاب 
أخػذ كتابػو بشػمالو يقػوؿ : " يػا ليتيػا كانػت ومعاينة ما  يػو :" الكػا ر حينمػا ي

القا ية " وكذلؾ كؿ مف يأخذ كتابو بشمالو ينوح وي رب وجيػو بيػده  يقػوؿ 
ـ  ِ ػػي " أي بالسبلسػػؿ "  ُخػػُذوُه َ ُغمُّػوهُ ا  لمبلاكػة العػذاب "  ـَ َصػػمُّوُه ثُػ ـ  اْلَجِحػي ثُػ

ا المػػػؤمف  يأخػػػذ كتابػػػو بيمينػػػو " ، أمػػِسْمِسػػَمٍة َذْرُعيػػػا َسػػػْبُعوَف ِذراعػػػًا َ اْسػػػُمُكوهُ 
" أي : تعػػالوا خػػذوا كتػػابي وانظػػروا لتعر ػػوا أنػػي مػػف َ َيقُػػوُؿ ىػػاُؤـُ اْاػػَرُؤا ِكتاِبَيػػوْ "

" أي  ػي الػدنيا ، والظػف ىنػا بمعنػى ِإنِّي َظَنْنُت َأنِّي ُمػبلٍؽ ِحسػاِبَيوْ أىؿ الجنة "
 ( .ٕاليقيف ")

ؼ  ػػي اآلخػػرة  يػػذه النصػػوص السػػابقة لشػػيخنا تؤكػػد أف أخػػذ الصػػحاا
، و لجميػش المكمفػيف مػف اإلنػس والجػفحؽ ثابت بنصوص القرآف الكريـ ، وأنػ

وأف أىؿ التكميؼ متفاوتوف  ي أخذ الصحااؼ ، وأف ىناؾ روايتيف  ي أخػذىا 
، األولى : أف ريًحا تطيرىا مف خزانة تحت العرش ،  تتعمؽ كؿ صحيفة برابة 

"، والثانيػة : تػرى ْلَزْمناُه طػاِاَرُه ِ ػي ُعُنِقػوِ َوُكؿ  ِإنساٍف أَ صاحبيا ، لقولو تعالى :"
مػا  أف كؿ واحد مف الناس يأخذ كتابو إما بيمينو إف كاف مف أىؿ السػعادة ، وا 

                                                           

  . ٛٔص  ٗوج ٜٜص  ٔ( درس الجمعة جٔ)

  . ٜٜ – ٜٛص  ٔ( درس الجمعة جٕ)
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َ َأم ا َمْف ُأوِتػَي ِكتاَبػُو ِبَيِميِنػِو بشمالو إف كاف مف أىؿ الشقاوة ، لقولو تعالى : 
َ ُيػَو ِ ػي ِعيَشػٍة   َظَنْنػُت َأنِّػي ُمػبلٍؽ ِحسػاِبَيْو ِإنِّي   َ َيُقوُؿ ىاُؤـُ اْاَرُؤا ِكتاِبَيْو 

ـْ ِ ػي   ُاُطوُ يا داِنَيٌة   ِ ي َجن ٍة عاِلَيٍة   راِ َيٍة  ُكُموا َواْشَرُبوا َىِنياًا ِبما َأْسَمْفُت
  ُأوَت ِكتاِبَيػْو  َوَأم ا َمْف ُأوِتَي ِكتاَبُو ِبِشماِلِو َ َيُقوُؿ َيا َلْيَتِني َلـْ   اأْلَي اـِ اْلخاِلَيِة 

ـْ َأْدِر َما ِحساِبَيوْ   ( .ٔ")َوَل
ولقػػد جمػػش الشػػيخ كغيػػره مػػف أىػػؿ السػػنة األشػػاعرة بػػيف الػػروايتيف أو 
الػػرأييف المؤَيػػَديف بنصػػوص القػػرآف الكػػريـ ، بػػأف كػػبًل منيمػػا يحصػػؿ ،  ػػالريح 

تأخػذ تطيرىا أواًل مف الخزانة الكاانة تحت العرش ، ثـ تنادييـ المبلاكة ثانية و 
الكتب مف أعناايـ وتسمميا ليـ باأَليماف أو الشمااؿ حسػب اإليمػاف والكفػر ، 
وىو ما أشػار إليػو الشػيخ بقولػو بعػد نصػو عمػى تطػاير الصػحااؼ مػف خزانػة 
تحػػت العػػرش : "... ال يمػػد يػػده إليػػو ، ثػػـ تػػأتي المبلاكػػة صػػفوً ا ، وتخػػرج 

وىػو اػوؿ الكثيػر مػف الكتاب مف رابػة المػؤمف وتعطيػو لػو  ػي يمينػو... إلػخ" 
 (.ٕأىؿ السنة )

ىػو أوؿ  –ر ػي ا  عنػو  –كما يرى كذلؾ أف سػيدنا عمػر الفػاروؽ 
مف يأخذ كتابو بيمينػو ،  ػالميـ اجعمنػا مػف أىػؿ اليمػيف ، وأف سػيدنا أبػا بكػر 

( ، وىػػذا ٖأوؿ مػػف يػػدخؿ الجنػػة بغيػػر حسػػاب ) –ر ػػي ا  عنػػو  -الصػػديؽ 
ر ي  – ي الشيخيف أبي بكر وعمر  –نو ر ي ا  ع –يؤكد عقيدتو السنية 

أكثر مف أف تحصى  –ر ي ا  عنو  –وأاوالو  –ا  عنيما وساار الصحابة 
                                                           

  . ٕٙ – ٜٔ( سورة الحااة اآليات : ٔ)

  . ٖٔٗ( راجش شرح البيجوري عمى الجوىرة ص ٕ)

  .  ٜٜص  ٔ( درس الجمعة جٖ)



 الثالثم اجلسء 9102العدد السادش عشر   فرع أسيوط  –جامعة األزهر –جملة كلية البنات اإلسالمية 
 م ـ الجزء األول0291والثالثون  ابع

                                                                 

   

 السمعيات عند الشيخ صالح الجعفري

 من منظور أشعري

ٕٔ٘ٗ 
 

وتػوايرىـ ، ومعر ػة حقيػـ و  ػميـ ،  –ر ي ا  عػنيـ  – ي حب الصحابة 
 .(ٔ)اصااده المنظومة شعرًا مف ديوانوسوا   ي كتبو ، أو 

ليا يـو القيامػة مػف األمػور  والخبلصة أف نشر الصحااؼ وأخذ العباد
الثابتػة  ػي ديننػػا ،  يجػب عمػى كػػؿ مسػمـ أف يػؤمف ويسػػمـ بيػا ذ ألف إنكارىػػا 

 :  -ر ي ا  عنو  –كفر وخروج مف الممة ، يقوؿ اإلماـ المقاني 
 ( .ٕوواجب أخذ العباد الصحفا     كما مف القرآف نًصا عر ا)

عمػى  –تعػالى  – وبعد أخػذ المكمفػيف صػحااؼ أعمػاليـ يحاسػبيـ ا 
أعمػػاليـ ، والحسػػاب عمػػى األعمػػاؿ  ػػي اآلخػػرة ثابػػت ومقػػرر عنػػد أىػػؿ السػػنة 

 والجماعة ، ومنيـ الشيخ الجعفري .

                                                           

 ٕٙٔٓىػػ /  ٖٚٗٔ( راجش مجمة الطريقة الجعفرية  ي عددىا السػابش والعشػريف لسػنة ٔ)
 –ر ػي ا  عنػو  –مقااًل بعنواف : مف عبلمة المنيإ السني عنػد الشػيخ صػالح الجعفػري 

  .  -ر ي ا  عنيما  –حب الشيخيف أبي بكر وعمر 

  .  ٖٔٗ – ٜٖٖ( شرح البيجوري عمى الجوىرة ص ٕ)
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 ادلثحث انظادص
 ب ػهى األػًال يف ػقٍذج اجلؼفزياحلظا

لـ تختمؼ عقيدة الحساب عمى األعمػاؿ عنػده عػف  يرىػا مػف العقااػد 
جراايػػا عمػػ ى معناىػػا الحقيقػػي المو ػػوع ليػػا  ػػي لغػػة الغيبيػػة  ػػي إثباتيػػا ، وا 

ليكـ  العرب ذ وذلؾ ألف أىؿ الحؽ ال يخرجونيا عف ذلؾ ، وىو واحد منيـ ، وا 
 نماذج مف أاواؿ أىؿ السنة  ي الحساب يـو القيامة ، ثـ نعقبيا بأاوالو . 

ونػؤمف بالبعػث وجػزا  األعمػاؿ يػـو القيامػة، يقوؿ اإلماـ "الطحاوي" :"
 ( ٔ")وارا ة الكتاب، والثواب والعقاب، والصراط والميزافوالعرض والحساب، 

 ويقوؿ اإلماـ المقاني :
 ( .ٕ".... والحساب حؽ ...... وما  ي حؽ ارتياب")

يعني أنو ثابت باألدلة القطعية ، ومف ىنػا نػدرؾ أف ىنػاؾ حسػاًبا  ػي 
ليجػػػزي الػػػذيف أسػػاؤا بمػػػا عممػػػوا ويجػػػزي الػػػذيف  –تعػػػالى  –اآلخػػرة أعػػػده ا  

 سنوا بالحسنى . تعريؼ الحساب ودليمو :أح
يرى المحققوف مف أىؿ السنة أف الحساب اصػطبلًحا ىػو: توايػؼ ا  

 -تعػالى –أف ا   –يعنػي -عباده ابػؿ االنصػراؼ مػف المحشػر ،  –تعالى  –
ا مػػف الثػػواب ومػػا عمييػػا مػػف يكمػػـ عبػػاده  ػػي شػػأف أعمػػاليـ وكيفيػػة مػػا ليػػ

 ( .ٖ")العقاب
                                                           

  . ٔٓٗح الطحاوية ص ( شر ٔ)

  . ٛٓٔ( تحفة المريد عمى جوىرة التوحيد ص ٕ)

باختصػػػار ، وينظػػػر شػػػرح البيجػػػوري عمػػػى ٖٔٔ( حاشػػػية السػػػباعي عمػػػى الخريػػػدة ص ٖ)
  .  ٖٖٔالجوىرة 
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مف أظير ما يكوف لوروده  ػي  يػر مو ػش مػف كتػاب ا  أما عف دليمو  يو 
: ، أمػا مػف القػرآف -  عميػو وسػمـ صمى ا –وسنة رسوؿ ا   –عز وجؿ  –

ـْ َوما كػاُنوا  :" -تعالى  –وىو كثير ،  منو اولو  اْحُشُروا ال ِذيَف َظَمُموا َوَأْزواَجُي
ـْ ِإلػػػػى ِصػػػػ  َيْعُبػػػػُدوَف  ـْ   راِط اْلَجِحػػػػيـِ ِمػػػػْف ُدوِف الم ػػػػِو َ اْىػػػػُدوُى ـْ ِإن ُيػػػػ َوِافُػػػػوُى
 ( .ٕ")َوالم ُو َسِريُش اْلِحسابِ  :" -تعالى  –( ، واولو ٔ")َمْسُؤُلوفَ 

البخاري  ػي صػحيحو، عػف عااشػة، أف  وأما مف السنة  منيا ما رواه
 ليس أحد يحاسب يـو القيامػة إال ىمػؾ"ااؿ:  - صمى ا  عميو وسمـ -النبي 

 أمػا مػف أوتػي كتابػو ":  - تعػالى –ا ، ألػيس اػد اػاؿ ا  ،  قمت: يا رسوؿ 
 صػمى ا  عميػو وسػمـ - قاؿ رسوؿ ا   " سوؼ يحاسب حسابا يسيرا بيمينو

 ، (ٖ") يـو القيامة إال عذبش الحساب إنما ذلؾ العرض، وليس أحد يناا": -
 -يعني أنو لو نػااش  ػي حسػابو عبيػده لعػذبيـ وىػو  يػر ظػالـ ليػـ، ولكنػو 

 ( .ٗ") يعفو ويصفح -تعالى 
ألجػػؿ ذلػػؾ كمػػو يجػػب شػػرًعا عمػػى كػػؿ مسػػمـ أف يػػؤمف بيػػذه األمػػور 
السػػمعية ، ودليػػؿ وجػػوب اإليمػػاف بيػػا "أنيػػا أمػػور ممكنػػة عقػػبًل ، أخبرنػػا بيػػا 
الصادؽ عمى ما نطقت بو النصوص ، وكؿ ما ىو كذلؾ  يو حؽ يجب شرًعا 

المعتزلػػة ، وال يحتػػاج  ابولػػو ، وىػػذا مػػذىب أىػػؿ السػػنة والجماعػػة وجميػػور
                                                           

  . ٕٗ – ٕٕ( سورة الصا ات اآليات : ٔ)

  . ٕٕٓ( سورة البقرة مف اآلية : ٕ)

تػاب الراػاؽ ، بػاب مػف نػواش الحسػاب ك ٕٔٔص  ٛ( أخرجو البخاري  ي صػحيحو ج ٖ)
  عذب .

  .  ٕٔٗ( شرح الطحاوية ص ٗ)
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اإليماف بما ذكر إلى كيفية الحقيقة ،  إف العقػوؿ تعجػز عػف مثػؿ ذلػؾ ، وىػو 
مما نقمو األامة متواترًا ،  مف أنكر شيًاا مف السػمعيات  يػو كػا ر ذ إذ يمزمػو 

( ٔتكذيب ا  ورسولو  ي خبرييما ، وكذلؾ كؿ ما عمـ مف الديف بال رورة ")
 . 

 –صػمى ا  عميػو وسػمـ  –ا جػا  بػو رسػوؿ ا   يجب التسميـ بكؿ م
مف أمور اليـو اآلخر ذ ألنيػا أمػور  ػوؽ العقػؿ وال يسػتقؿ العقػؿ بإدراكيػا وال 
تقاس عمى أمور الدنيا بحػاؿ مػف األحػواؿ ، ولػذا  ػإف الػذيف ُيْعِممػوف عقػوليـ 

 كيػؼ ي كيفية الحساب  ي اآلخرة ، ال َ ْيـ ليـ ،  مربما اػاؿ أحػدىـ بعقمػو : 
يحاسػػب ا  الخمػػؽ مػػش كثػػرتيـ ي ،  يقػػاؿ لػػو : إف أمػػور اآلخػػرة يصػػعب عمػػى 

 العقؿ أف يدركيا ، وال يمكف أبًدا أف تقاس عمى أمور الدنيا .
واػػد أجػػاب الشػػيخ عػػف مثػػؿ ىػػذه األسػػامة باإلجابػػة الربانيػػة لسػػيدنا  

  قاؿ :  –ر ي ا  عنو  –اإلماـ عمي 
 ػػي  –، كمػػا كػػاف يػػرزايـ " يحاسػػبيـ  ػػي لحظػػة واحػػدة مػػش كثػػرتيـ 

 ي لحظة واحدة مش كثرتيـ ، أنػت ال تػرى الػدنيا ي مػف الػذي يػرزايـ  –الدنيا 
 ي الدنيا ي ا  ،  كما رزايـ  ي الدنيا يحاسػبيـ يػـو القيامػة ، ُممػؾ واسػش ، 

 ( .ٕوعمـ واسش ، وأمر عجيب ، وشي   ريب ")
لعظمػػة ، وال  سػػبحاف مػػف اتصػػؼ بػػالجبلؿ والكمػػاؿ ، وتفػػرد بالقػػدرة وا

أدؿ  عمػػى ادرتػػو وعظمتػػو مػػف إنطػػاؽ الجػػوارح وجعميػػا شػػاىدة عمػػى العبػػد إذا 

                                                           

 . ٖٙٔ( حاشية السباعي عمى الخريدة ص ٔ)

  . ٖٔٔص  ٖ( درس الجمعة ج ٕ)
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 السمعيات عند الشيخ صالح الجعفري

 من منظور أشعري

ٕٔ٘ٛ 
 

أنكر شيًاا مما كتب عميو  ػي صػحاافو يػـو القيامػة ، و ػي ىػذا المعنػى يقػوؿ 
 الشيخ :

"يػػـو القيامػػة تػػتكمـ األيػػدي وتشػػيد الجمػػود ذ ألنيػػا كانػػت  ػػي الػػدنيا 
حػؽ المعر ػة ، وحػيف يحػاوؿ  –ى تعػال –تعرؼ أعماؿ اإلنساف كما تعرؼ ا  

العبد إنكار ما دوف  ي كتابو عند عر و أمامو يـو القيامة ، تشيد عميو يده 
 تقوؿ : اد سرات بي  ي يـو كذا وساعة كذا ، وشيادتيا ىذه ليست بشيادة 
زور ، وال شيادة  ااب ، ولكنيا شيادة حا ر يسمش ويعرؼ ويعقؿ عنػد ا  

مػػػادات بالنسػػػبة لنػػػا ، ولكنيػػػا سػػػامعة ، ناطقػػػة ، ،  الجمػػػادات ج -تعػػالى  –
 ( .ٔ")–تعالى  –عابدة ، مسممة ، بالنسبة   

وعقيدة الشيخ  ي شيادة الجوارح يـو القيامػة ثابتػة بكػبلـ رب البريػة 
ـْ " ذ إذ يقوؿ سبحانو : -جؿ جبللو  – َوَيػْوـَ ُيْحَشػُر َأْعػداُ  الم ػِو ِإَلػى الن ػاِر َ ُيػ

ـْ ِبمػػا حَ   ُيوَزُعػػوَف  ـْ َوُجمُػػوُدُى ـْ َوَأْبصػػاُرُى ـْ َسػػْمُعُي ت ػػى ِإذا َمػػا جاُؤىػػا َشػػِيَد َعَمػػْيِي
ـْ َعَمْينا اػاُلوا َأْنَطَقَنػا الم ػُو ال ػِذي َأْنَطػَؽ   كاُنوا َيْعَمُموَف  ـَ َشِيْدُت ـْ ِل َوااُلوا ِلُجُموِدِى

َلْيِو تُ  َؿ َمر ٍة َواِ  ـْ َأو  ـْ َتْسػَتِتُروَف َأْف َيْشػَيَد   ْرَجُعػوَف ُكؿ  َشْيٍ  َوُىَو َخَمَقُك َومػا ُكْنػُت
ـُ َكِثيػرًا ِمم ػا  ـْ َأف  الم ػَو ال َيْعَمػ ـْ َولِكػْف َظَنْنػُت ـْ َوال ُجمُػوُدُك ـْ َوال َأْبصاُرُك ـْ َسْمُعُك َعَمْيُك

ـْ َ َأْصبَ   َتْعَمُموَف  ـْ َأْرداُك ـْ ِبَربُِّك ـُ ال ِذي َظَنْنُت ـْ َظنُُّك ـْ ِمَف اْلخاِسِريفَ َوذِلُك  .(ٕ")ْحُت
ىو الخالؽ الموجد لئلنسػاف وجوارحػو بقدرتػو ، وىػي  –تعالى  – ا  

نمػا ىػي ممػٌؾ لخالقيػا   ػإذا أمرىػا ا  أف  –سػبحانو  –ليسػت ممًكػا لئلنسػاف وا 

                                                           

  . ٔٔٔ  ٕ( درس الجمعة جٔ)

  . ٖٕ – ٜٔ( سورة  صمت اآليات : ٕ)
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 السمعيات عند الشيخ صالح الجعفري

 من منظور أشعري

ٕٜٔ٘ 
 

تنطؽ شاىدة بما كاف مف صاحبيا  ي الدنيا وعما ااتػرؼ مػف أعمػاؿ ،  إنيػا 
 اطرىا ذ ألف ذلػؾ مػف مظػاىر ربوبيتػو ، ودالاػؿ وال شؾ تستجيب ألمر ربيا و 

 ألوىيتو ،  يسعد مف سعد ، ويشقى مف شقي .
ولمػػا كػػاف النػػاس  ػػريقيف ،  ريػػؽ السػػعادة الػػذيف آمنػػوا بكػػؿ مػػا يجػػب 
اإليماف بو دوف إحداث بتزيد أو تنقػيص  ػي الػديف ، و ريػؽ الشػقاوة المكػذب 

كػػػيـ الكػػػريـ جعػػػؿ لمسػػػعدا   ػػػإف ا  الح –تعػػػالى  –والُمْحػػػِدث  ػػػي ديػػػف ا  
المتبعيف جزاً  خصيـ بو يـو العطش األكبر ، وىو سقياىـ شػراًبا طيػورًا مػف 

بو  ياثًا  –تعالى  –الذي أكرمو ا   –صمى ا  عميو وسمـ  –حوض رسولو 
 لمصادايف مف أمتو ، وتو يح ذلؾ  ي التالي
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 السمعيات عند الشيخ صالح الجعفري

 من منظور أشعري

ٕٔٙٓ 
 

 ادلثحث انظاتغ 
 احلٕض يف ػقٍذج اجلؼفزي

حوً ػػا  ػػي  –صػػمى ا  عميػػو وسػػمـ  –لرسػػوؿ ا  يعتقػػد الشػػيخ أف 
 –اآلخرة ، يشرب منو المؤمنوف المتبعوف شربة ال ظمػأ بعػدىا أبػًدا بػإذف ا  

عمػى مػا سػيأتي  –وىذه العقيدة اد استفا ػت األحاديػث النبويػة بيػا  –تعالى 
ر ، واد َعب ر عف ىذه العقيدة نثرًا وشػعرًا ،  مػف الشػع -تعالى  –إف شا  ا  

 : -تعالى  -ما جا   ي ديوانو مف اولو مناجًيا ربو 
 ( َٔأِمْتَنا َعمَى اإِليَماِف َوالدِّيِف َوالُتَقَى    َنُكوُف َعمَى َحْوٍض ِإَذا َحَصَؿ الَحْشُر)

 -صمى ا  عميو وسمـ  –ومنو اولو  ي سيدنا رسوؿ ا  
 ( .ٕالِعَطاَش َ ُكؿُّ َحَقَؽ اأَلَمبَل) َيا َصاِحَب الَكوَثِر الَمْأُموِؿ ِشْرَبُتُو    َتْرويِ 

 ي اآلخرة  –صمى ا  عميو وسمـ  –رسولو  –تعالى  – مقد أكـر ا  
بإعطااػػو الحػػوض العظػػيـ ، وىػػو : "جسػػـ مخصػػوص يصػػب  يػػو ميزابػػاف مػػف 

-كمػا سػبقت اإلشػارة  –( ، واػد استفا ػت األحاديػث  ػي ذكػره ٖما  الكوثر")
 . –ا  عميو وسمـ صمى  –عف سيدنا رسوؿ ا  

األحاديػػث الػػواردة  ػػي ذكػػر و ػػي ىػػذا المعنػػى يقػػوؿ شػػارح الطحاويػػة :"
ا، ولقػد الحوض تبمػغ حػد التػواتر، رواىػا مػف الصػحابة ب ػش وثبلثػوف صػحابيً 

 ػي  -تغمده ا  برحمتػو -استقصى طرايا شيخنا الشيخ عماد الديف بف كثير

                                                           

 .  ٚٙص  ٓٔ( الديواف ج ٔ)

  . ٖ٘ص  ٔٔ( الديواف ج ٕ)

  . ٖٗٔحمد الدردير عمى الخريدة ص ( شرح سيدي أٖ)
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 السمعيات عند الشيخ صالح الجعفري

 من منظور أشعري

ٕٔٙٔ 
 

 - منيػا: مػا رواه البخػاري  ة"."البداية والنيايػػآخر تاريخو الكبيػر، المسػمى بػ
 -أف رسػػوؿ ا   -ر ػػي ا  عنػػو -عػػف أنػػس بػػف مالػػؾ  -رحمػػو ا  تعػػالى

إف ادر حو ي كما بيف أيمػة إلػى صػنعا  مػف " ااؿ:  -صمى ا  عميو وسمـ 
ف  يو مف األباريؽ كعدد نجـو السما   ( .ٔ")اليمف، وا 

ف لرسػوؿ ا  ولذا  إف أىؿ السنة يوجبوف عمى كؿ مسمـ أف يؤمف بأ
 ػػي اآلخػػرة حوً ػػا لممحسػػنيف المتبعػػيف لشػػريعة  –صػػمى ا  عميػػو وسػػمـ  –

 صمى ا  عميو وسمـ ، يقوؿ اإلماـ المقاني :  –رسوؿ ا  
 إيماننا بحوض خير الرسؿ حتـ     كما اد جا نا  ي النقؿ

 ( .ٕيناؿ شرًبا منو أاواـ َوَ وا  بعيدىـ   واْؿ يذاد مف طغوا)
شػػيخ ال تخػػرج عػػف ىػػذا المعنػػى ، ويظيػػر ذلػػؾ مػػف اولػػو وعقيػػدة ال

إ ػا ة إلػى مػا سػبؽ مػف نظمػو :" المؤمنػوف يقومػوف يػـو القيامػة عطشػػى ، 
 يسقوف مف الحوض المورود مف اليد المحمديػة ، ولعػؿ سػاابًل يسػأؿ : كيػؼ 

 العالـ وىو واحدي . –صمى ا  عميو وسمـ  –يسقي 
أشػعتيا تصػؿ إلػى العػالـ كمػو  ا رب ليـ مثبًل "الشمس" ىػي واحػدة و 

 –صمى ا  عميو وآلو وسمـ  –.. ، شريؼ مف اليمف يخاطب النبي 
 وشفيش الناس  ي أوزارىـ     عظمت أوزارنا  اشفش لنا

 ( .ٖصاحب السجد يقوؿ أنا ليا     أييا السااي مف الحوض اسقنا)
 يفيـ مف اوؿ الشيخ أف الشراب مػف الحػوض  ػي اآلخػرة إنمػا يكػوف 

                                                           

 كتاب الرااؽ ، باب  ي الحوض بمفظو . ٜٔٔص  ٛأخرجو البخاري  ي صحيحو ج  (ٔ)

 وما بعدىا . ٖٙ٘( شرح البيجوري عمى الجوىرة ص ٕ)

 . ٖٛص  ٛ( درس الجمعة جٖ)
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 السمعيات عند الشيخ صالح الجعفري

 من منظور أشعري

ٕٕٔٙ 
 

والكفار مػف –ؤمنيف المتبعيف ال المبتدعيف ذ  أىؿ التغيير  ي ثوابت الديف لمم
ُيطردوف عف الحوض كما َيْطُرُد أحػُدنا اإلبػَؿ الغريبػة عػف حو ػو   -باب أولى 

إال مػف اتبػش سػنتو  –صػمى ا  عميػو وسػمـ  –،  بل يشرب مف يػد رسػوؿ ا  
ا دعا بػو الشػيخ رب ػو  ػي ولـ يخرج عنيا بقوؿ ، أو  عؿ ، أو اعتقاد ، وىو م

نظمو مف البيت السابؽ عند ذكر الحوض : "أمتنا عمى اإليماف والديف والتقى 
" ، يعنػػػي بعيػػػًدا عػػػف الفتنػػػة واال تنػػػاف ،  تو نػػػا ربنػػػا بإحسػػػاف ال  ػػػاليف وال 

 م ميف ، وال  اتنيف وال مفتونيف .

 وأف الشراب مف الحػوض  ػي العرصػات بعػد القيػاـ لػرب العػالميف إنمػا
يكوف لد ش العطش ذ ألف مف شرب منو ال يظمأ بعده أبػًدا ، وأمػا الشػراب  ػي 
الجنػػة  إنمػػا يكػػوف لمتمػػذذ ال لػػد ش العطػػش ، ويتأكػػد ىػػذا الفيػػـ لكػػبلـ شػػيخنا 

 عف الحوض : –ر ي ا  عنو  –بقوؿ الشيخ الدردير 

" ... مػػف شػػرب منػػو ال يظمػػأ بعػػدىا أبػػًدا ، ويكػػوف الشػػرب  ػػي الجنػػة 
ى سبيؿ التمذذ ال العطش ، ويطرد عنو مف بد ؿ و ي ر إم ا باالرتػداد إنما ىو عم

م ا أف يحدث  ي الديف ما ليس منو ، كأىؿ البدع عمى اختبلؼ أنواعيـ ،  ، وا 
وكأىؿ الكباار المعمنيف بيا ، وكالظممة الجااريف  ي أحكػاميـ ، إال أف المرتػد 

 ( . ٔمخمد  ي النار")

نية  ي الحوض بما جا  عف سيدنا سيؿ بػف وتتأكد ىذه العقيدة السُ  
 –صػمى ا  عميػو وسػمـ  –أف رسػوؿ ا   –ر ػي ا  عنػو –سػعد السػاعدي 

                                                           

  . ٖٗٔ( شرح سيدي أحمد الدردير عمى خريدتو ص ٔ)
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 السمعيات عند الشيخ صالح الجعفري

 من منظور أشعري

ٕٖٔٙ 
 

ا، إني  رطكـ عمى الحوض، مف مر عمي شرب، ومف شرب لـ يظمأ أبدً  :"ااؿ 
 .( ٔ")أاواـ أعر يـ ويعر ونني، ثـ يحاؿ بيني وبينيـ ليردف عمي  

لمؤمنػوف يقومػوف يػـو القيامػة عطشػى كما يفيـ مف اػوؿ الشػيخ : "ا
 يسقوف مف الحوض ...إلخ " ، أف الحوض إنمػا يكػوف  ػي عرصػات القيامػة 
ابؿ الميزاف والصراط ، وىذا المعنى يتناسب مش حاؿ الناس مف العطش والحر 

المؤمنيف بالشراب مف الحوض العظيـ الذي مػاؤه أبػرد  –تعالى  –،  يكـر ا  
 لعسؿ ، وأبيض مف المبف ، شربة ال ظمأ بعدىا أبًدا .مف الثمإ ، وأحمى مف ا

يقػػوؿ اإلمػػاـ "القرطبػػي" :" واختمػػؼ  ػػي الميػػزاف والحػػوض أييمػػا ابػػؿ  
اآلخر ي  قيؿ : الميزاف ابؿ ، وايؿ : الحػوض . اػاؿ "أبػو الحسػف القابسػي" : 
والصػحيح أف الحػوض ابػؿ ، امػت : والمعنػػى يقت ػيو ،  ػإف النػاس يخرجػػوف 

 . (ٕ")بؿ الصراط والميزاف ، وا  أعمـورىـ كما تقدـ ،  يقدـ اعطاًشا مف اب
صػػمى ا   –وبعػػد ذكػػر العقيػػدة السػػنية لمشػػيخ  ػػي حػػوض رسػػوؿ ا  

السػػؤاؿ عػػف صػػفة  –ربمػػا  - ػػي اآلخػػرة يتبػػادر إلػػى الػػذىف  -عميػػو وسػػمـ 
 يقوؿ شارح الطحاوية : الحوض المورود  ي اآلخرة ، و ييا

ديث الواردة  ػي صػفة الحػوض: أنػو حػوض والذي يتمخص مف األحا" 
عظيـ، ومػورد كػريـ، يمػد مػف شػراب الجنػة، مػف نيػر الكػوثر، الػذي ىػو أشػد 
بيا ا مف المبف، وأبرد مف الثمإ، وأحمى مف العسؿ، وأطيب ريحا مف المسؾ، 

                                                           

 .كتاب الرااؽ باب  ي الحوض بمفظو ، ٕٓٔص  ٛ( أخرجو البخاري  ي صحيحو ج ٔ)

  . ٜٕٚ( التذكرة ص ٕ) 



 الثالثم اجلسء 9102العدد السادش عشر   فرع أسيوط  –جامعة األزهر –جملة كلية البنات اإلسالمية 
 م ـ الجزء األول0291والثالثون  ابع

                                                                 

   

 السمعيات عند الشيخ صالح الجعفري

 من منظور أشعري

ٕٔٙٗ 
 

وىػػو  ػػي  ايػػة االتسػػاع، عر ػػو وطولػػو سػػوا ، كػػؿ زاويػػة مػػف زوايػػاه مسػػيرة 
كمما شرب منو وىو  ي زيػادة واتسػاع، وأنػو  شير. و ي بعض األحاديث: أنو

ينبت  ي حاؿ مف المسؾ والر راض مف المؤلػؤ ا ػباف الػذىب، ويثمػر ألػواف 
إف لكؿ "الجواىر،  سبحاف الخالؽ الذي ال يعجزه شي . واد ورد  ي أحاديث: 

ف حوض نبينػا صػمى ا  عميػو وسػمـ أعظميػا وأحبلىػا وأكثرىػا  نبي حو ا، وا 
 .(ٔ") منيـ بف مو وكرمو. جعمنا ا "واردا

 الخبلصػػة لكػػؿ مػػا سػػبؽ : أف الحػػوض  ػػي اآلخػػرة ثابػػت باألحاديػػث 
صػمى ا  عميػو  –الصحيحة ، وأف لكػؿ نبػٍي حوً ػا إال أف حػوض رسػوؿ ا  

أكثرىػػا وارًدا ، وأف مػػف َ ي ػػر شػػيًاا مػػف ثوابػػت الػػديف ، أو أنكػػر ثبػػوت  –وسػمـ 
 إنػػو يحػػـر مػػف الشػػراب منػػو  ػػي  -كالمعتزلػػة ومػػف تػػبعيـ  -الحػػوض أصػػبًل 

اآلخرة ، وأف اعتقاد الجعفري  ي إثبات الحوض وما يخصػو مػف مسػااؿ مؤيػد 
 بيـ . -تعالى  –بموا قتو لعقيدة السمؼ الصالح نفعنا ا  

اات ػػت إاامػػة  –سػػبحانو  –وممػػا ال شػػؾ  يػػو أف حكمػػة ا  الحكػػيـ 
ومػػا اػػرا ة الصػػحؼ  –تعػػالى  –الحجػػة عمػػى النػػاس  ػػي اآلخػػرة إظيػػارًا لعدلػػو 

بػو الحجػػة  –تعػػالى  –وشػيادة الجػوارح عنػػا ببعيػد ، ومػػف جممػة مػػا يقػيـ ا  
عمى عباده ، ويظير بو عدلو يـو القيامة ، الوزف والميزاف ، مػش اعتقػاد أنػو 

عميـ بتفاصيؿ األمور وداااقيا، أي ليس بحاجة لموزف و يره  ػي  -تعالى  –
اامػػة لمحجػة عمػػى  إظيػار مقػادير أعمػػاؿ العبػاد ، لكنػػو يقػش إلظيػػار عدلػو ، وا 

                                                           

  . ٕٔٓ( شرح الطحاوية ص ٔ)
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 السمعيات عند الشيخ صالح الجعفري

 من منظور أشعري

ٕٔٙ٘ 
 

نمػػا تػػوزف أعمػػاؿ المػػؤمف المتقػػي إلظيػػار العبػػاد ،  يقػػوؿ اإلمػػاـ القرطبػػي : "وا 
  مو كما توزف أعماؿ الكا ر لخزيو وذلو ،  إف أعمالو توزف تبكيتًا لو عمى 
شػارة لخمػوه   را و وخموه عف كؿ خير ،  كذلؾ تػوزف أعمػاؿ المتقػي تحسػبا وا 

 .  (ٔ)ينا ألمره عمى رؤوس األشيادمف كؿ شر وتز 

                                                           

 ٓ ٖٖٔص ٕالتذكرة ج (  ٔ)
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 السمعيات عند الشيخ صالح الجعفري

 من منظور أشعري

ٕٔٙٙ 
 

 ادلثحث انثايٍ 
 انٕسٌ ٔادلٍشاٌ ٔأدنرًٓا يف ػقٍذج اجلؼفزي 

 ي الوزف والميزاف ىي عقيدة أىؿ السنة كما ىو شػأنو  عقيدة الشيخ
 ي اعتقاداتو الطيبة الُسػنيِّة ،  يعتقػد أىػؿ السػنة أف  ػي اآلخػرة وزًنػا وميزاًنػا 

 ػي حاجػة إلييمػا  ػي تقػدير خفػة أعمػاؿ  –الى تعػ –لؤلعماؿ ، ليس ألف ا  
ذ بػؿ ألنػو العػدؿ الػذي ال  -تعالى ا  عف ذلػؾ عمػًوا كبيػرًا  -الناس أو ثقميا 

يظمػػـ مثقػػاؿ ذرة ، والميػػزاف  ػػي اآلخػػرة حػػؽ ثابػػت باآليػػات القرآنيػػة واألحاديػػث 
 مػػف القػػرآف الكػػريـ النبويػػة وأاػػواؿ أىػػؿ السػػنة ،  يجػػب اإليمػػاف بيمػػا حتًمػػا ، 

َوَنَ ػػُش ":-عػػز وجػػؿ  -، واولػػو  (ٔ)"َواْلػػَوْزُف َيْوَمِاػػٍذ اْلَحػػؽُّ ": -تعػػالى  -اولػػو 
ػػْف  ف َكػػاَف ِمْثَقػػاَؿ َحب ػػٍة مِّ ـُ َنْفػػٌس َشػػْياًا َواِ  اْلَمػػَواِزيَف اْلِقْسػػَط ِلَيػػْوـِ اْلِقَياَمػػِة َ ػػبَل ُتْظَمػػ

َ َمػػف َثُقَمػػْت "و جػػؿ شػػأنو : واولػػ،  (ٕ)"َخػػْرَدٍؿ َأَتْيَنػػا ِبَيػػا َوَكَفػػى ِبَنػػا َحاِسػػِبيَف  
ـْ  ـُ اْلُمْفِمُحوَف َوَمْف َخف ْت َمَواِزيُنُو َ ُأْوَلِاَؾ ال ِذيَف َخِسُروا َأنُفَسػُي َمَواِزيُنُو َ ُأْوَلِاَؾ ُى

ـَ َخاِلُدوفَ   . (ٖ)"ِ ي َجَين 
"  -ر ػى ا  عنػو  -ومف السنة النبوية : ما جا  عف أبػى الػدردا   

: "   ومنيػػا اولػػو  (ٗ)الميػػزاف مػػف حسػػف الخمػػؽ " يأثقػػؿ  ػػ ي مػػا مػػف شػػ
الميزاف حبيبتاف إلى الػرحمف سػبحاف  يالمساف ثقيمتاف   كممتاف خفيفتاف عمى

                                                           

 ٓ ٚٗسورة األنبيا  اآلية :  (  ٔ)
 ٓ ٚٗسورة األنبيا  مف اآلية :  (  ٕ)
 ٓ ٕٓٔ،  ٔٓٔسورة المؤمنوف اآليتاف : ( ٖ)
وأخرجػػو الترمػػذي بمفػػظ  ٗٓٙص ٕخمػػؽ جأخرجػػو أبػػو داود  ػػي سػػننو بػػاب حسػػف ال( ٗ)

 ٓ ٖٖٙص ٗيو ش  ي الميزاف باب ما جا   ي حسف الخمؽ ج



 الثالثم اجلسء 9102العدد السادش عشر   فرع أسيوط  –جامعة األزهر –جملة كلية البنات اإلسالمية 
 م ـ الجزء األول0291والثالثون  ابع

                                                                 

   

 السمعيات عند الشيخ صالح الجعفري

 من منظور أشعري

ٕٔٙٚ 
 

 ٓ (ٔ)ا  وبحمده سبحاف ا  العظيـ"
وأما أاواؿ أىػؿ السػنة  ػي الػوزف والميػزاف  يػي أكثػر مػف أف تحصػى 

وتنصػػب المػػوازيف  تػػوزف  -رحمػػو ا   -اػػوؿ اإلمػػاـ " ابػػف تيميػػة " منيػػا : 
 ييػػا أعمػػاؿ العبػػاد : "  مػػف ثقمػػت موازينػػو  أولاػػؾ ىػػـ المفمحػػوف ومػػف خفػػت 

 . (ٕ)موازينو  أولاؾ الذيف خسروا أنفسيـ  ي جينـ خالدوف
ويقػػوؿ شػػارح المقاصػػد بعػػد ذكػػر اآليػػات القرآنيػػة المثبتػػة لػػو :" ذىػػب 

عمػبًل بالحقيقػة  كثير مف المفسريف إلى أنو ميزاف لو كفتاف ولسػاف وسػاااف ،
 –ويقػوؿ اإلمػاـ المقػاني ( . ٖإلمكانيا ، واػد ورد  ػي الحػديث تفسػيره بػذلؾ ")

 : -ر ي ا  عنو 
 وواجب أخذ العباد الصحفا    كما مف القرآف نًصا عر ا
 ومثؿ ىذا الوزف والميزاف      توزف الكتب أو األعياف

جػػػوب اػػػاؿ شػػػارح الجػػػوىرة :"أي ومثػػػؿ أخػػػذ العبػػػاد الصػػػحؼ  ػػػي الو 
السمعي ، وزف أ عاؿ العابد والميزاف ، وىو ميزاف واحد عمى الراجح لو اصبة 

 ( .ٗ)ما أوسش مف طباؽ السموات واألرض"وعمود وكفتاف كؿ واحدة مني
مف ىنا لـ تخرج أاواؿ الشيخ  ي الوزف والميزاف عف أاواؿ أىؿ السنة 

                                                           

، وأخرجػو اإلمػاـ مسػمـ  ػي صػحيحو  ٚٓٔص ٛأخرجو اإلماـ البخاري  ي صحيحو ج( ٔ)
 ٘وأخرجػو الترمػذي  ػي سػننو ج ٕٚٗص ٕباب   ؿ التيميؿ والتسبيح والدعا  ج

 ٓ ٕٔ٘ص
 ٓ ٙٗٔ - ٘ٗٔص  ٖمجموع الفتاوى ( ٕ)
  . ٕٓٔص  ٘( شرح المقاصد ج ٖ)

  . ٖ٘ٗ – ٕٖٗ( شرح البيجوري عمى الجوىرة ص ٗ)
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 السمعيات عند الشيخ صالح الجعفري

 من منظور أشعري

ٕٔٙٛ 
 

 ويظير ذلؾ مف اولو  ي ديوانو :
 اا ِبَنِعيػػـٍ َأْتَحَفػا َحَصبل         َيا ِإليً َ َمَؾ اْلَحْمُد َعَمى مَ 

 وَلَؾ الَحمُد َلَدى موِتي إذا       َحَ َر اأَلْمبلُؾ  ي َيوـِ الَوَ ا
ُوُح ِبَيوـٍ َأِزَ ػػػػ َوَلَؾ الَحْمُد إَذا َما َرَجَعْت      َىِذه  االرُّ

 (َٔوَلَؾ الَحْمُد إَذا َما وزنت      ىذه األعماؿ وزًنا أنصفا)
 واولو :

 شيودؾ يا ربي أعز مف الخمد    رجااي بأف يبقى إلى  جعة المحد
 ( ٕ(إلي البعث والميزاف والحشر والمقا     أسير بو  وؽ الصراط  يا سعدي

 يػػذه األبيػػات و يرىػػا الكثيػػر تثبػػت أف الشػػيخ يقػػوؿ بػػالوزف والميػػزاف 
ً ػػا لممعتزلػػة ( ، خبلٖعمػػى الحقيقػػة كأىػػؿ السػػنة ، وأف المػػوزوف ىػػو األعمػػاؿ)

الذيف يروف أف األعماؿ أعراض ال يمكف وزنيا ،   بًل عف ذىابيػا وتبلشػييا 
                                                           

  . ٜٛٔص   ٓٔ( ديواف اإلماـ الجعفري جٔ)

  .  ٘ٙٔص  ٜ( الديواف جٕ)

واػد  ( وايؿ : إف الموزوف ىو صحااؼ األعماؿ نفسػيا واسػتدؿ عميػو بحػديث البطااػة ،ٖ)
ينظػر الجػامش ،  "كفػة يكفة والبطااة   ي تو ش السجبلت  :"ىذا الحديث  يجا   

 ٓط اليياة المصرية العامة لمكتاب  ٘ٙٔص ٚج يألحكاـ القرآف لئلماـ القرطب
بمػا  وايؿ إف الموزوف ىو العامػؿ ، أي الشػخص الػذي عمػؿ العمػؿ واسػتدؿ عميػو   

صعد شجرة وكاف  ػعيؼ السػاايف  تبسػـ  -ر ى ا  عنو  -روى أف ابف مسعود 
نيمػا ألثقػؿ    أصحاب رسوؿ ا  قاؿ عميػو السػبلـ : أتعجبػوف مػف داػة سػاايو وا 

بحػر  ي الميػزاف مػف  السػماوات واألرض ،  ثبػت أف العبػد يػوزف مػش عممػو. راجػش 
، والحديث أخرجو اإلماـ أحمد  ٔٛالكبلـ  ي عمـ التوحيد ألبى المعيف النسفي ص 

 ٓ ٕٔٗ،  ٕٓٗص ٔ ي المسند ج
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 السمعيات عند الشيخ صالح الجعفري

 من منظور أشعري

ٕٜٔٙ 
 

الكػااف  ػي كػؿ شػي  ،  الشػيخ  –تعػالى  –،  يو عندىـ كناية عف عدؿ ا  
بقولو  ي النظـ " ... إذا ما وزنت   ىذه األعماؿ وزًنػا أنصػفا " أثبػت الػوزف 

ىو العدؿ المنزه عف الظمـ  –تعالى  – لؤلعماؿ مش العدؿ واإلنصاؼ ذ ألف ا 
. 

صػمى ا   –ويؤكد وزف األعماؿ الذي اصده الشيخ  ػي نظمػو اولػو  
: واولػو  (ٔ)الميزاف مػف حسػف الخمػؽ " يأثقؿ   ي " ما مف شعميو وسمـ :

الميزاف حبيبتاف إلى الرحمف سبحاف  ي"كممتاف خفيفتاف عمى المساف ثقيمتاف  
 .( ٕ")  العظيـا  وبحمده سبحاف ا 

 ػػإذا كانػػت األعمػػاؿ أعراً ػػا  إنيػػا تتجسػػد وىػػو أمػػر ممكػػف وثابػػت ، 
 األعماؿ الحسنة الصالحة تصور بالصور النورانيػة واألعمػاؿ القبيحػة تصػور 

 –، وممػف ذىػب إلػى ذلػؾ سػيدنا عبػد ا  بػف عبػاس  (ٖ)بصورة سياة مظممػة
بيػػا  ػي صػػورة  حيػػث ذىػب إلػػى أف أعمػاؿ المػػؤمف يػؤتى -ر ػي ا  عنيمػا 

 .  (ٗ)حسنة ، وأعماؿ الكا ر يؤتى بيا بصورة ابيحة
سػاؿ الشػيخ : مػا الػدليؿ عمػى وزف األعمػاؿ يػـو القيامػة  أجػاب  واد 

َ ُيػَو ِ ػي ِعيَشػٍة راِ ػَيٍة   َ َأم ا َمْف َثُقَمػْت َمواِزيُنػُو " -تعالى  -ااابًل : ااؿ ا  

                                                           

وأخرجػػو الترمػػذي بمفػػظ  ٗٓٙص ٕبػػاب حسػػف الخمػػؽ جأخرجػػو أبػػو داود  ػػي سػػننو ( ٔ)
 ٓ ٖٖٙص ٗيو ش  ي الميزاف باب ما جا   ي حسف الخمؽ ج

 . (  سبؽ تخريجو ٕ)

 ٓ ٔٗٔحاشية األمير ص( ٖ)
 ٓ ٖٖٙص ٙتفسير مفاتيح الغيب ج( ٗ)
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 السمعيات عند الشيخ صالح الجعفري

 من منظور أشعري

ٕٔٚٓ 
 

، وىػو مػف األمػور الغيبيػة التػي  (ٔ")ُأمُّػُو ىاِوَيػةٌ  َ   َوَأم ا َمْف َخف ْت َمواِزيُنػُو   
 (.ٕيجب اإليماف بيا ")

لثبوتػو  –واوؿ الشػيخ :"وىػو مػف األمػور الغيبيػة" يوجػب اإليمػاف بػو 
وىو  –سبحانو وتعالى  -مش تفويض ما  وؽ ذلؾ إلى العميـ الخبير  -شرًعا 

 األولى .
كذلؾ "الصراط" ، واد ومف أمور القيامة الثابتة التي يجب اإليماف بيا 

نصػيبو كغيػره مػف  –رحمػو ا   –أخذ ذكر الصػراط  ػي تػراث الشػيخ الجعفػري 
 العقااد ، وتو يح ذلؾ  يما يمي : 

                                                           

  . ٜ – ٙ( سورة القارعة اآليات : ٔ)

  . ٛٛص  ٕ( درس الجمعة جٕ)
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 السمعيات عند الشيخ صالح الجعفري

 من منظور أشعري

ٕٔٚٔ 
 

 انراطغ  ادلثحث
 اٌ تانصزاط ػُذ اإلياو اجلؼفزياإلمي

، ، اإليماف بالصراط والمػرور عميػو مف ثوابت االعتقاد عند أىؿ السنة
، أدؽ مػػف  مػػتف جيػػنـ يػػرده األولػػوف واآلخػػروف" جسػػر ممػػدود عمػػى  وىػػو :

وىػو ثابػت باألدلػة ،  (ٔ)"الشعرة وأحّد مف السػيؼ ، عمػى مػا ورد  ػي الحػديث 
اتبػش ىػواه بغيػر و كثيرة وال ينكرىػا إال مػف خػبل اإليمػاف مػف امبػو ،  وأدلة ثبوتو 

ػنُكـْ ":  -تعالى  -اولو مف القرآف الكريـ  مف أدلتو  ٓىدى مف ا   ف مِّ ِإال   َواِ 
 . (ٕ)"َواِرُدَىا

 يما جا  عف أبػى   ومما يدؿ عمى ثبوت الصراط مف الحديث اولو  
: يقوؿ : يو ش ااؿ : سمعت رسوؿ ا   - ر ى ا  عنو - يسعيد الخدر 

جيػػنـ عمػى حسػػؾ كحسػؾ السػػعداف، ثػـ يسػػتجيز النػػاس  يالصػراط بػػيف ظيرانػ
  . (ٖ)س  ييا "و ناج مسمـ ، ومخدوج بو ، ثـ ناج ومحتبس بو ومنك

 بفتحتػػيف اػػاؿ "عمػػى َحَسػػؾ":  ػػي الحػػديث –صػػمى ا  عميػػو وسػػمـ  –  قولػػو
 "مسػم ـ"نبػت ينبػت ذو شػوكة  "والسػعداف"السيوطي: حسكة وىي شوكة صمبة 
أي: الػػذي اشػر جمػده بػػو  "ومخػدوج بػو"بتشػديد الػبلـ المفتوحػة، أي: محفػػوظ 

 .( ٗ")ر رأسو أسفؿأي مقموب بأف صا "ومنكوس"بفتح البا   "ومحتبس"
                                                           

 ٓ ٕٓٔص  ٘شرح المقاصد ج  (  ٔ)
 ٓ ٔٚسورة مريـ مف اآلية :  (  ٕ)
 ٓ ٔٔص ٕأخرجو اإلماـ أحمد  ي مسنده ج (ٖ)
بيػػروت  –، ط / دار الجيػػؿ  ٖٚ٘ – ٕٚ٘ص  ٕ( حاشػػية السػػندي عمػػى ابػػف ماجػػو ج ٗ)

  بدوف .
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 السمعيات عند الشيخ صالح الجعفري

 من منظور أشعري

ٕٕٔٚ 
 

 الناس متفاوتوف  ي المرور عميو عند أىؿ السنة ، وتفاوتيـ بحسب 
بحسب  –وا  أعمـ  –األعماؿ ، وأنو ي يؽ ويتسش أيً ا عمى الراجح 

 ( ، واد أثبت الشيخ الصراط  ي نظمو بقولو : ٔاألعماؿ)
 َعَرَ ا َوَلَؾ الَحْمُد إَذا َما ُنِشَرْت      ُصُحُؼ اأَلْعَماِؿ ُكؿٌ 

 َوَلَؾ الَحْمُد إَذا َما َساَاِني      َساِاٌؽ َنْحَو ِصرَاٍط ُوِصَفا
واد بي ف بطريقة وا حة سيمة اريبة إلى األذىاف أف المرور عميػو ال 
 –يقت ػػي الولػػوج أو الػػدخوؿ  ػػي النػػار ، وعميػػو  ػػبل تعػػارض أبػػًدا بػػيف اولػػو 

ـْ ِإال  واِرُدىػػا كػػافَ "  -تعػػالى  ْف ِمػػْنُك  -( ،واولػػو ٕ")َعمػػى َربِّػػَؾ َحْتمػػًا َمْقِ ػػي ا َواِ 
ـْ ِمن ا اْلُحْسنى ُأولِاَؾ َعْنيػا ُمْبَعػُدوفَ " –تعالى ( ، أو حتػى ٖ")ِإف  ال ِذيَف َسَبَقْت َلُي
والػذي نفسػي بيػده، ال يمػإ النػار أحػد بػايش :" –صمى ا  عميػو وسػمـ  –اولو 

عػرض اإلجابػة عػف معنػى  ػي م( ، واد جا  ذلػؾ مػف الشػيخ ٗ") تحت الشجرة
 اآلية السابقة مف سورة "مريـ "  قاؿ : 

 -" معنػػى الػػورود ىنػػا : المػػرور  وايػػا ال الػػدخوؿ  ييػػا ،  قػػد اػػاؿ 
ـْ ِمن ػا اْلُحْسػنى ُأولِاػَؾ َعْنيػا ُمْبَعػُدوفَ : " -سبحانو  "  جيػنـ ِإف  ال ِذيَف َسَبَقْت َلُي

َوَلم ػا َوَرَد يقوؿ "  -حانو وتعالى سب -مثؿ النيؿ والصراط مثؿ الكوبري ، وا  

                                                           

 . ٜٖٔ( راجش شرح سيدي أحمد الدردير عمى خريدتو ص ٔ)

  . ٔٚ( سورة مريـ اآلية : ٕ)

  . ٔٓٔ ( سورة األنبيا  اآلية :ٖ)

كتػاب السػنة ، بػاب  ػي الخمفػا  بمفػظ : ال  ٖٕٔص  ٗأخرجو أبػو داود  ػي سػننو ج  (ٗ)
 يدخؿ النار أحد ممف بايش تحت الشجرة .
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 السمعيات عند الشيخ صالح الجعفري

 من منظور أشعري

ٕٖٔٚ 
 

نمػػا مػػر   -عميػػو السػػبلـ  -( ،  سػػيدنا موسػػى ٔ")َمػػاَ  َمػػْدَيفَ  لػػـ يػػدخؿ الباػػر وا 
عمييا ، المؤمف حينما يصير عمى الصراط ، كأنو يسػير عمػى كػوبري ،  الػذي 
يسػػير عمػػى كػػوبري ال يبتػػؿ بالمػػا  ، وىػػو اػػد مػػر  عمػػى المػػا  وح ػػر عنػػده ، 

( ٕيمر عمى الصراط  وؽ النػار ولكػف ا  تعػالى ينجيػو منيػا ") وكذلؾ المؤمف
. 

ـْ ِمن ػا اْلُحْسػنى ويقوؿ : " ىناؾ آيتاف :األولػى : "  ِإف  ال ػِذيَف َسػَبَقْت َلُيػ
ـْ ِإال  واِرُدىػا" والثانية : " ُأولِاَؾ َعْنيا ُمْبَعُدوفَ  ْف ِمْنُك " اػاؿ العممػا  ال تعػارض َواِ 
ـ كػػالبحر ، والصػػراط  كالجسػػر الممػػدود ،  ػػبل يسػػمعوف بػػيف اآليتػػيف ،  جيػػن

صػػوتيا وىػػػـ عنيػػػا مبعػػػدوف ، والػػػورود لػػيس معنػػػاه الػػػدخوؿ ، ولكػػػف معنػػػاه 
ػا َوَرَد َمػاَ  َمػْدَيفَ : " -تعػالى  -المرور بجوار الشي  ، اػاؿ  " يعنػي مشػى َوَلم 

 ( .ٖبجواره ")
 وخبلصػػة مػػا سػػبؽ أف الصػػراط عنػػده عمػػى حقيقتػػو ولػػيس كنايػػة عػػف
نمػا  األدلة الوا حة ، أو الطريػؽ إلػى الجنػة أو النػار كمػا ذىبػت المعتزلػة ، وا 
ىػػو بػػنفس وصػػفو عنػػد أىػػؿ السػػنة ، كمػػا اػػاؿ  ػػي نظمػػو :"... إذا مػػا سػػااني 
سااؽ نحو صراط وصفا " أي : بوصفو الذي ُوِصؼ بو  ي مذىب أىؿ السػنة 

السػيؼ ،  مف أنو : جسر ممدود عمى ظير جينـ ، أدؽ مف الشعرة وأحػد مػف
يرده األولوف واآلخروف مف كؿ األمـ ، وأف المرور عميو ال يقت ي الولوج أو 
الدخوؿ  ػي النػار ، وأف النػاس متفػاوتوف  ػي المػرور عميػو،  مػنيـ مػف يمػر 

                                                           

  . ٖٕ( سورة القصص مف اآلية : ٔ)

  . ٖٔ - ٖٓص  ٛ( درس الجمعة جٕ)

  . ٜٚص  ٔ( المصدر السابؽ ج ٖ)



 الثالثم اجلسء 9102العدد السادش عشر   فرع أسيوط  –جامعة األزهر –جملة كلية البنات اإلسالمية 
 م ـ الجزء األول0291والثالثون  ابع

                                                                 

   

 السمعيات عند الشيخ صالح الجعفري

 من منظور أشعري

ٕٔٚٗ 
 

عميو كممح البصر ، ومنيـ مف يمر عميو كالبرؽ الخػاطؼ ، ومػنيـ مػف يمػر 
اد ، ومػنيـ مػف يمػر عميػو عميو كالريح المرسمة ، ومنيـ مف يمر عميو كالجو 

جيػنـ ،  ػإف  يومنيـ مف يزحؼ زحفًا ، ومػنيـ مػف يخطػؼ  يمقػى  ػماشًيا ، 
 .(ٔ)الجسر عميو كبلليب تخطؼ الناس بأعماليـ 

عمػػى أو يحبسػػوف وبعػػد أف يمػػر المؤمنػػوف ويعبػػروف الصػػراط يقفػػوف 
  ؿ رسػوؿ ا وقػلرد المظالـ والحقوؽ الدنيوية ، لانطرة بيف الجنة والنار ، 

: " يخمص المسمموف مف النار  يحبسوف عمى انطرة بيف الجنة والنار  يقص 
الػدنيا ، حتػى إذا ىػذبوا ونقػوا أذف  يلبع يـ مف بعػض مظػالـ كانػت بيػنيـ  ػ

 ي ػ والػذى نفػس محمػد بيػده ألحػدىـ أىػدى بمنزلػ دخوؿ الجنػة ،  ػو يليـ  
 .(ٕ)الدنيا " يكاف   والجنة منو بمنزل

 –ىػػؿ الجنػػة الجنػػة ، حتػػى يتحقػػؽ اػػوؿ الحػػؽ  ػػبل يػػدخؿ أحػػد مػػف أ
ـْ ِمػْف ِ ػؿٍّ ِإْخوانػاً  :" -سبحانو وتعالى  ( ، وىػـ الػذيف ٖ")َوَنَزْعنا َما ِ ي ُصُدورِِى

وصفيـ الشيخ  ي نظمو بأنيـ "أىؿ الصفا" ، وىذا بدوره يجعؿ الحديث ينتقؿ 
 بنا إلى الجنة والنار عند الجعفري ، ويظير ذلؾ مف التالي : 

                                                           

شػػرح ، و  ٘ٙمف  ػػتح و ػػيض ص رسػػالة الشػػيخ عمػػيش  ػػي عمػػـ التوحيػػد  ػػ راجػػش(  ٔ)
، ٚٗٔ،  ٙٗٔص ٖمجمػػػػػوع الفتػػػػػاوى جو   ٜٖٗالبيجػػػػػوري عمػػػػػى الجػػػػػوىرة ص 

وخيػػر القبلاػػد شػػرح جػػواىر العقااػػد لعثمػػاف ،  ٕٖٔص ٖوتفسػػير القػػرآف العظػػيـ ج
 ، ط/ محمد أسعد  ٖٙٔ،  ٖ٘ٔص يالعريان

  ٖٙص ٖد جواإلماـ أحمد  ى المسن ، ٜٖٔص ٛصحيحو ج ي  يأخرجو البخار  (  ٕ)
 .  ٚٗسورة الحجر مف اآلية :  (ٖ)
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 السمعيات عند الشيخ صالح الجعفري

 من منظور أشعري

ٕٔٚ٘ 
 

 حث انؼاشز ادلث
 اجلُح ٔانُار يف ػقٍذج اجلؼفزي 

 )حقٍقرًٓا ٔٔجٕدًْا اٌَ( 
 –الجنة والنار  ي عقيدة الشيخ وساار أىؿ السػنة داراف أعػدىما ا  

لممػػؤمنيف والعصػػاة والكػػا ريف ، وىمػػا مخمواتػػاف موجودتػػاف اآلف ال  –تعػػالى 
ىػػؿ التوحيػػد وطريػػؽ دارًا أل –تعػػالى  –تفنيػػاف وال تبيػػداف ، والجنػػة جعميػػا ا  

دارًا لعقوبة أىػؿ الكفػر والمعصػية ، و ػي  –تعالى  –الخير ، والنار جعميا ا  
 ىذا المعنى يقوؿ :

 سبيبلف  ي الدنيا لداريف وصبل               عالؾ لمحسنى و عؿ القبيحة
ف سرت  ي األخرى  دار العقوبة)  (ٔ إف سرت  ي الحسنى وصمت إلى الينا   وا 

 ويقوؿ :
 ـػػػرب األناـ لو الق  ـ    ػػػالعطايا والنع رب

 قرػػ الكا روف ليـ س  ي العدؿ أعدؿ مف حكـ   
 وػػػاؤه وحنانػور    و  ػػػػػلممؤمنيف جنان

 ( ٕة الخمد المقر)ػ ي جن و    ػػػو ريحانػػوزكات
ويقػػوؿ  ػػي معناىمػػا وخمقيمػػا ووجودىمػػا اآلف : "...  النػػار ىػػي دار 

، و ييا الزاـو والغسميف والميؿ ، ومقامش الحديد ، ومف  العذاب مخمواة اآلف
ألواف العذاب ما ال يخطر عمػى بػاؿ أحػد ، أمػا الجنػة  يػي دار الثػواب والنعػيـ 

                                                           

  . ٜ٘ص  ٔ( ديواف الجعفري ج ٔ)

 . ٕٔص  ٓٔديواف الجعفري ج  (ٕ)
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 السمعيات عند الشيخ صالح الجعفري

 من منظور أشعري

ٕٔٚٙ 
 

المقيـ  ييا الحور والولػداف ولحػـ الطيػر والفواكػو واألنيػار الجاريػة مػف المػا  
 ( .  ٔوالمبف والعسؿ والخمر أعدىا لمف أحبيـ مف عباده ")

ؿ الشػػيخ يثبػػت أف الجنػػة والنػػار مخمواتػػاف موجودتػػاف اآلف ، وأف  قػػو
 تنػة لمكػا ريف  –تعػالى  –لمنار ألواًنا مف العذاب ، مثؿ الزاـو الذي جعمو ا  

 ػػي شػػجرتو التػػي تنبػػت  ػػي أصػػؿ جيػػنـ ، ومنػػو الغسػػميف الػػذي ىػػو القػػيح 
جوىيـ والصديد الذي يسيؿ مف أىؿ النار ، ومنو الميؿ المذاب الذي يشوي و 

بعد سقوط جمدىا ، وكذلؾ المقامش الحديدية التي ي ربوف بيا مف خزنة النار 
  تثقب رؤوسيـ .

،  فػػي تفسػػير الطبػػري :"   إذا جػػاع أىػػؿ النػػار اسػػتغاثوا بشػػجرة الزاػػـو
 يأكموف منيا،  اختمست جمود وجوىيـ،  مػو أف مػارّا مػّر بيػـ يعػر يـ، يعػرؼ 

وا بما  كالميؿ عطش،  يستغيثوا،  ُيغاثجمود وجوىيـ  ييا، ثـ يصّب عمييـ ال
، وىػػو الػػذي اػػد انتيػػى حػػّره،  ػػإذا أدنػػوه مػػف أ ػػواىيـ انشػػوى مػػف حػػّره لحػػـو 
( يعنػػي  ـْ وجػػوىيـ التػػي اػػد سػػقطت عنيػػا الجمػػود و )ُيْصػػَيُر ِبػػِو َمػػا ِ ػػي ُبُطػػوِنِي
أمعا ىـ، وتسااط جمودىـ، ثـ ي ربوف بمقامش مف حديػد،  يسػقط كػؿ ع ػو 

 .( ٕ")ف بالويؿ والثبورعمى حالو، يدعو
وىػػي مخمواػػة موجػػودة  –لؾ يفيػػـ مػػف اػػوؿ الشػػيخ أف  ػػي الجنػػة كػػذ

نعيًما ، منو الحور العيف ، والولداف ، وما تشتييو األنفػس مػف المحػـ  –اآلف 
إلػى  وكؿ ذلػؾ  يػو رد عمػى المعتزلػة الػذيف ذىبػوا، والطير واألنيار الجارية ، 

                                                           

  . ٛٙص  ٗ( درس الجمعة ج ٔ)

  .  ٖٜ٘ص  ٛٔ( تفسير الطبري ج ٕ)
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 السمعيات عند الشيخ صالح الجعفري

 من منظور أشعري

ٕٔٚٚ 
 

ف اآلف ، وال يمكػف أف يوجػدا ابػؿ يػـو  يػر موجػودتي -الجنػة والنػار  –أنيما 
القيامة ، حتى ال يكونا معطميف  يؤدى إلى العبث ،  وجودىما ابؿ يـو الجزا  
عبث يتنزه الحكيـ عنو ، إلى جانب ذلؾ ذىب الجيميػة إلػى القػوؿ بػأف الجنػة 

 . (ٔ)والنار تفنياف ، ويفنى أىميما

 أدلة وجود الجنة والنار وخمودىما : 
 المقاني : يقوؿ اإلماـ 

 والنار حؽ أوجدت كالجنة      بل تمؿ لجاحد ذي جنة
 ( .ٕدارا خمود لمسعيد والشقي      معذب منعـ ميما بقي)

عر نا ممػا سػبؽ أف الشػيخ عمػى عقيػدة أىػؿ السػنة  ػي وجػود الجنػة 
والنػػار ، وأنيمػػا مخمواتػػاف موجودتػػاف اآلف ال تفنيػػاف وال تبيػػداف ، مػػش ذكػػره 

عيـ  ي الجنة ، وأخرى لمعذاب  ي النار ، مما نطؽ بػو الكتػاب صورًا وألوًنا لمن
ُأِعػد ْت ِلم ػِذيَف ( " ٖ")ُأِعػد ْت ِلْمُمت ِقػيفَ   ي حػؽ الجنػة ، " –العزيز ، كقولو تعالى 

ُأِعػد ْت ( ، و ي حؽ النار :"٘")َوُأْزِلَفِت اْلَجن ُة ِلْمُمت ِقيفَ  ( ، "ٗ")آَمُنوا ِبالم ِو َوُرُسِموِ 
ـُ ِلْمغاِويفَ ( "ٙ")ْمكاِ ِريفَ لِ  َزِت اْلَجِحي  ( .ٔ")َوُبرِّ

                                                           

 ٗ، والفصػػػؿ البػػػف حػػػـز ج ٛٙٔراجػػػش الحواشػػػي البييػػػة عمػػػى العقااػػػد النسػػػفية ص( ٔ)
 . ٘ٗٔص

  وما بعدىا . ٕٖ٘ة ص ( شرح البيجوري عمى الجوىر ٕ)

  . ٖٖٔ( سورة آؿ عمراف مف اآلية : ٖ)

  . ٕٔ( سورة الحديد مف اآلية : ٗ)

  .  ٜٓ( سورة الشعرا  اآلية : ٘)

  .  ٕٗ( سورة البقرة مف اآلية : ٙ)
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 من منظور أشعري

ٕٔٚٛ 
 

واد ساؽ أدلة مف القرآف الكريـ سيمة وبسيطة بأسموب جذاب عمى 
وجود النار وألواف عذابيا وخمود الكفار  ييا ، وىي ال شؾ تت مف أدلة عمى 

د ، وخمو ما مثبلف  وجود النار وجود الجنةوجود الجنة وخمودىا وأىميا ذ ألني
 النار خمود الجنة .

 قاؿ : " جينـ ليا سبعة أبواب ... وعمػى كػؿ بػاب مػف أبػواب جيػنـ  
َوتَػػػَرى اْلُمْجػػػِرِميَف َيْوَمِاػػػٍذ ُمَقػػػر ِنيَف ِ ػػػي مبلاكػػػة بيػػػدىـ سبلسػػػؿ وأصػػػفاد كثيػػػرة "

" أي : مربوطيف بع يـ ببعض  ي سبلسػؿ مػف حديػد ، القيػود : مػف اأْلَْصفادِ 
جوف لما يح رونو إلى المحكمة  يو ش  ي القفص حديد ، ألـ تشاىدوا المس

، والقفص مف حديد ، و ي يديو ايود مف حديد ي ويسألو القا ي عما ااترؼ 
 ي  مالكـ ال تخا وف مف المحكمة الكبرى يـو القيامة ي .

)ا ( . آمنػػا بػػا  ، آمنػػا بيػػـو  –ثػػـ يقػػوؿ موانػػا معبػػرا عػػف يقينػػو 
ف الوعد والوعيد و رب لنا أمثمػة ممػا نػراه  ػي القيامة ، لقد أخبرنا بما  يو م

ـُ الن اَر ال ِتػي تُػوُروفَ الدنيا  قاؿ : "  ـْ " : تواػدوف "َأَ رََأْيُت ـْ َشػَجَرَتيا َأ ـْ َأْنَشػْأُت أََأْنػُت
( ، أي ٕ")ِلْمُمْقػػِويفَ  َوَمتاعػػاً " أي لآلخػػرة "َنْحػػُف َجَعْمناىػػا تَػػْذِكَرةً " "َنْحػػُف اْلُمْنِشػػُؤف

 يتقوف بيا مف شدة البرد وين جوف بيا طعاميـ . لممسا ريف
يخاطب اإلنساف أنػا أخبرتػؾ بػأف ىنػاؾ نػارًا  –سبحانو وتعالى  - ا  

 ي اآلخرة ، والدليؿ ىذه النار التي بيف يديؾ  ي الدنيا ،  مف الذي خمػؽ نػار 
 ( .ٖالدنيا وخمؽ نار اآلخرة "ي)

                                                           

  . ٚٓٔص  ٘، راجش شرح المقاصد ج  ٜٔ( سورة الشعرا  اآلية : ٔ)

  . ٖٚ – ٔٚ( اآليات السابقة مف سورة الوااعة ٕ)

  . ٛٚص  ٖ( درس الجمعة ج ٖ)



 الثالثم اجلسء 9102العدد السادش عشر   فرع أسيوط  –جامعة األزهر –جملة كلية البنات اإلسالمية 
 م ـ الجزء األول0291والثالثون  ابع

                                                                 

   

 السمعيات عند الشيخ صالح الجعفري

 من منظور أشعري

ٕٜٔٚ 
 

ؿ عمػػى نػػار اآلخػػرة وبعػػد ىػػذه الػػدالاؿ الحسػػية بنػػار الػػدنيا لبلسػػتدال 
خبلً ا لما يراه "الجيـ  -الغيبية ، أشار إلى أف النار ال تفنى وال يفنى أىميا ، 

نمػػا ىػػي باايػػة بإبقػػا  ا   -بػػف صػػفواف" زعػػيـ الجيميػػة  ليػػا  –تعػػالى  –، وا 
ِإف  "  -تعػػالى  –مستشػػيًدا بقولػػو  –ر ػػي ا  عنػػو  –كالجنػػة تماًمػػا ،  قػػاؿ 

ـَ كاَنْت ِمرْ  ما ٔ")ِلمط اِ يَف َم باً   صادًا َجَين  ( ، الطا وف اسماف : إما كفار ، وا 
عصاة مؤمنوف ،  الكفار يدخموف جينـ ويخمدوف  ييا ، والعصاة يمكثوف  ي 

 النار كؿ منيـ عمى ادر معصيتو .
، ف  ييا زمًنا طويبًل ال نيايػة لػو" أي الكفار يمكثوالِبِثيَف ِ ييا َأْحقاباً " 

يف  يدخموف عمى حسب المعاصػي التػي ال يتػوب ا  عمػييـ أما عصاة المؤمن
 (.ٕ ييا ثـ يخرجوف ثانية ")

 -كما استدؿ الشيخ عمى بقا  الجنة ونعيـ أىميا ، والنار ودواـ عػذاب أىميػا 
سػبحانو  –بالحديث النبوي ، ويظير ذلؾ مف اولػو : " وا   -ال سيما الكفار 

أما يـو القيامة  حياة ال موت ، واػد  يحيي ويميت ما دامت الدنيا ، –وتعالى 
: يػػا أىػػؿ وت كيياػػة كػػبش أممػػح ،  ينػػادي منػػادجػػا   ػػي الحػػديث " يػػؤتى بػػالم

الجنة    يشرابوف وينظػروف ،  يقػوؿ : ىػؿ تعر ػوف ىػذا ي  يقولػوف : نعػـ ، 
ىػػذا المػػوت ، وكميػػـ اػػد رآه ، ثػػـ ينػػادي منػػاد : يػػا أىػػؿ النػػار    يشػػرابوف 

تعر وف ىذا ي  يقولوف : نعػـ ، ىػذا المػوت ، وكميػـ وينظروف ،  يقوؿ : ىؿ 
اد رآه ،  يذبح ثـ يقوؿ : يا أىؿ الجنة خمود  بل موت ، ويػا أىػؿ النػار خمػود 

                                                           

  . ٕٕ – ٕٔ( سورة النبأ اآليتاف : ٔ)

  . ٜٚص  ٔ( درس الجمعة ج ٕ)
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 من منظور أشعري

ٕٔٛٓ 
 

 (  .ٔ بل موت")
ذىب إليػو  ػي بقػا  الجنػة والنػار وأبػديتيما تؤيػده النصػوص مػف  وما

مف أىػؿ السػنة القرآف الكريـ ، والسنة النبوية المطيرة ، وأاواؿ األامة إخوانو 
كتابػػو  ي ػ -سػبحانو  -مقػػد أخبػر ا  عبػر األزمػاف ،   –ر ػي ا  عػنيـ  –

عػذاب  ينعػيـ دااػـ  يػر مقطػوع وكػذلؾ أىػؿ النػار  ػ يالعزيز أف أىؿ الجنة  
 –ا  ؿ وقػيٓعمػى بقاايمػا وعػدـ  ناايمػا يػدؿ داللػة وا ػحة مستمر ، وىػذا 

ـٌ ِوِظمَُّيػاُأُكُمَيا َدآ"وصؼ نعيـ الجنة :  ي  -تعالى  :  -سػبحانو  –واػاؿ ، (ٕ)"ِا
َوَأم ا ال ِذيَف ُسِعُدوْا َ ِفي اْلَجن ِة َخاِلِديَف ِ يَيا َمػا َداَمػِت الس ػَماَواُت َواأَلْرُض ِإال  َمػا "

 ، يعني ليس مقطوًعا . (ٖ)"َشا  َربَُّؾ َعَطا  َ ْيَر َمْجُذوذٍ 
عػذاب مسػتمر  ينيػـ  ػعػذاب أىػؿ النػار وأ  ي -تعالى  –ويقوؿ ا   

ـْ َعَذاٌب مُِّقيـٌ " ِإف  ال ِذيَف َكَفُروا ِمْف َأْىِؿ اْلِكتَػاِب ": -تعالى  -اولو مش  ، (ٗ)"َوَلُي
ـَ َخاِلػػِديَف ِ يَيػػا َوَمػػا ُىػػـ ِبَخػػاِرِجيَف ِمػػَف "واولػػو :  ، (٘)"َواْلُمْشػِرِكيَف ِ ػػي َنػػاِر َجَيػػن 

  ٓ (ٙ)"الن ارِ 
اولػو :  يػامن والنػار  يػي كثيػرةى بقػا  الجنػة السنة عمأما األدلة مف  

                                                           

، والحديث أخرجو البخػاري  ػي صػحيحو كتػاب التفسػير ،  ٛٓٔص  ٛدرس الجمعة ج (ٔ)
 . ٖٜص  ٙباب اولو :"وأنذرىـ يوـ الحسرة" ج

 ٓ ٖ٘سورة الرعد مف اآلية : ( ٕ)
 ٓ ٛٓٔية سورة ىود اآل( ٖ)
 ٓ ٖٚسورة الماادة مف اآلية : ( ٗ)
 ٓ ٙسورة البينة مف اآلية : ( ٘)
 ٓ ٚٙٔسورة البقرة مف اآلية : ( ٙ)
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 السمعيات عند الشيخ صالح الجعفري

 من منظور أشعري

ٕٔٛٔ 
 

  اولػو ، و  (ٔ): "مف يدخؿ الجنة ينعـ ال ييأس ال تبمى ثيابو وال يفنى شػبابو
: " إذا صار أىؿ الجنة إلى الجنة وصار أىؿ النار  -عميو الصبلة والسبلـ  -

بح ، ثػـ ينػادى ذبػالموت حتػى يجعػؿ بػيف الجنػة والنػار ، ثػـ يػ ي إلى النار ج
ويا أىؿ النػار ال مػوت  يػزداد أىػؿ الجنػة  رحػًا ، يا أىؿ الجنة ال موت : اد من

 ٓ (ٕ)إلى  رحيـ ، ويزداد أىؿ النار حزنًا إلى حزنيـ
مف ىنا استفا ت أاواؿ أامة أىػؿ السػنة  ػي أبديػة الجنػة ونعيميػا ، 
وأبديػػة النػػار وعػػذابيا لمكفػػار ، يقػػوؿ "اإلمػػاـ البػػاابلني" بعػػد االسػػتدالؿ عمػػى 

ود الجنػػة وخمقيػػا اآلف :" والػػدليؿ عمػػى تخميػػد النعػػيـ ألىػػؿ الجنػػة والعػػذاب وجػػ
خاِلػػِديَف ِ ييػػا َأَبػػدًا َرِ ػػَي الم ػػُو  ػػي أىػػؿ الجنػػة " –تعػػالى  –ألىػػؿ النػػار ، اولػػو 

ـْ َوَرُ ػػوا َعْنػػُو ذِلػػَؾ ِلَمػػْف َخِشػػَي َرب ػػ ( ، ثػػـ اسػػتدؿ ٗ( ، واآلي كثيػػرة")ُٖو")َعػػْنُي
ديث ذبح الموت عمى انطرة بيف الجنة والنار ، واد سػبؽ "اإلماـ الباابلني" بح

 ذكر الحديث  بل حاجة إلعادتو .
ا وال ال تفنياف أبػدً  ويقوؿ "اإلماـ الطحاوي" " والجنة والنار مخمواتاف ،

،  خمؽ الجنة والنار ابؿ الخمؽ، وخمؽ ليمػا أىػبلً  -تعالى  -تبيداف،  إف ا  

                                                           

 ٕأخرجػػػو مسػػػمـ  ػػػي صػػػحيحو بروايػػػة أبػػػى ىريػػػرة بػػػاب  ػػػى دواـ نعػػػيـ أىػػػؿ الجنػػػة ج( ٔ)
 ٓ ٖٗ٘ص

 ٕٗٔص ٛأخرجو البخاري  ي صحيحو برواية ابػف عمػر ، بػاب صػفة الجنػة والنػار ج( ٕ)
وأخرجػػو مسػػمـ بمفػػظ "أتػػى بػػالموت" ، بػػاب النػػار يػػدخميا الجبػػاروف والجنػػة يػػدخميا 

 ٓ ٖٛ٘ص ٕال عفا  ج
  . ٛ( سورة البينة مف اآلية : ٖ)

  . ٛٗ( اإلنصاؼ ص ٗ)
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 من منظور أشعري

ٕٕٔٛ 
 

منػو،  ، ومػف شػا  مػنيـ إلػى النػار عػدالً منػو  مف شا  منيـ إلى الجنة   ػبلً 
    ( .ٔ)وكؿ يعمؿ لما اد  رغ لو، وصاار إلى ما خمؽ لو"

: "والجنة والنار موجػوداف  -ر ي ا  عنو  –ويقوؿ الشيخ الدردير" 
خبلً ػػا لممعتزلػػة  –عميػػو السػػبلـ  –اآلف ، والجنػػة ىػػي التػػي أىػػبط منيػػا آدـ 

 ( .ٕ")الذاىبيف إلى أنيما سيوجداف  ي اآلخرة
رحميمػػا ا   –ويقػػوؿ العبلمػػة "البيجػػوري" عنػػد اػػوؿ اإلمػػاـ "المقػػاني" 

:" ) دارا خمػػػود ( أي دارا إاامػػػة مؤبػػػدة ، ورد  المصػػػنؼ بػػػذلؾ عمػػػى  -تعػػػالى 
الجيمية ، وىـ منسوبوف "لجيـ" اسػـ رجػؿ ، يقولػوف بفناايمػا و نػا  أىميمػا 

 ( .ٖوىـ كفار لمخالفتيـ لمكتاب والسنة")
ت عقيدة الشػيخ الجعفػري  ػي خمػؽ الجنػة والنػار ووجودىمػا وبعد إثبا

اآلف ، وأبػػديتيما بأنيمػػا ال يفنيػػاف وال يبيػػداف ، واالسػػتدالؿ عمػػى ذلػػؾ باألدلػػة 
مف القرآف الكريـ ، والحديث النبوي ، وأاواؿ األامة مف أىػؿ السػنة والجماعػة 

ف  ييػا نعيًمػا ، نقوؿ إذا ثبت دواـ الجنة ونعيـ أىميا بعطاٍ   يػر مجػذوذ ،  ػإ
بو أىميا ، بعد التف ؿ بدخوؿ الجنػة ، وىػو النعػيـ الػذي  –تعالى  –أكـر ا  

ال نعيـ  واو ، وال يعطى أىػؿ الجنػة شػيًاا أحػب إلػييـ منػو ، وىػو النظػر إلػى 
 ي الجنة كمػا يميػؽ بجبللػو وكمالػو ، وىنػا السػؤاؿ : مػا  –الكريـ  –وجو ا  

  ي اآلخرة ي . –سبحانو وتعالى  –بيـ رأي الشيخ  ي رؤية المؤمنيف لر 

                                                           

  . ٕ٘ٗ( شرح الطحاوية ص ٔ)
 . ٘ٗٔ – ٗٗٔشرح سيدي الدردير عمى خريدتو ص  (ٕ)ٕ

  . ٗٔٔ( تحفة المريد ص ٖ)
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 ادلثحث احلادي ػشز 
 ٔأحكايٓا يف ػقٍذج اجلؼفزي –ػش ٔجم  –رؤٌح اهلل 

 ي اآلخرة  –تعالى  –يعتقد الشيخ كإخوانو أىؿ السنة ، أف رؤية ا  
كمػػا  - ػػي اآلخػػرة  –تعػػالى  –ممكنػػة ووااعػػة ، وأف المػػؤمنيف سػػيروف ربيػػـ 

ًنا ، رؤية وا حة و وح الشمس  ي رابعػة النيػار عيا -يميؽ بجبللو وكمالو 
، وو وح القمر ليمة أربش عشرة ، دوف تعب أو مزاحمة ،أو خفا  ، وأنو مػف 

 ، وأاوالو  ي ذلؾ أكثر مف أف تحصى . -تعالى  –األمور الجاازة  ي حقو 
ننػا إذ نقػوؿ إف اعتقػػاده  ػي الرؤيػػة ىػو نفػس اعتقػػاد أىػؿ السػػنة ،  وا 

نا أف نذكر بعض أاػواليـ ، ثػـ نػذكر اولػو عقيبيػا وىػا ىػي  إف ذلؾ يحتـ عمي
 أشير أاواؿ أامة أىؿ السنة  ي ذلؾ : 

يقػػوؿ اإلمػػاـ "البػػاابلني" :" اعمػػـ أف أىػػؿ السػػنة والجماعػػة اػػد جػػوزوا 
عقػػبًل وشػػرًعا ، بػبل خػػبلؼ بيػنيـ  ػػي الجممػػة ...  –تعػالى  –الرؤيػة عمػػى ا  

تعػالى  –السنة والجماعػة ، أف ا    كؿ الصحابة أجمعوا ومف بعدىـ مف أىؿ
 ( .ُٔيرى  ي الجنة ، يراه المؤمنوف ببل خبلؼ  ي ذلؾ .") –

 ػي كثيػر مػف كتبػو  –رحمو ا  تعالى  –كما ذىب "اإلماـ ابف تيمية" 
جاازة  ي الدنيا وااعة  ي اآلخرة ، وجعؿ باًبا  ػي  –تعالى  –إلى أف رؤية ا  

إثبػػػات رؤيػػػة المػػػؤمنيف لػػػربيـ يػػػـو القيامػػػة "، العقيػػػدة الواسػػػطية بعنػػػواف : " 
واستدؿ ب يات مػف القػرآف الكػريـ والحػديث النبػوي ، وأاوالػو  ػي ىػذه المسػألة 

                                                           

  . ٓٚٔ( اإلنصاؼ ص ٔ)



 الثالثم اجلسء 9102العدد السادش عشر   فرع أسيوط  –جامعة األزهر –جملة كلية البنات اإلسالمية 
 م ـ الجزء األول0291والثالثون  ابع

                                                                 

   

 السمعيات عند الشيخ صالح الجعفري

 من منظور أشعري

ٕٔٛٗ 
 

 ( .ٔأكثر مف أف تحصى)
مػػش  –تعػػالى  –ويقػػوؿ شػػارح المقاصػػد :" ذىػػب أىػػؿ الحػػؽ إلػػى أنػػو 

 .(ٕتنزىو عف الجية والمقابمة ، يصح أف ُيرى ، ويراه المؤمنوف  ي الجنة")
 ويقوؿ اإلماـ المقاني  ي جوىرتو :

 ومنو أف ينظر باألبصار      لكف ببل كيؼ وال انحصار
أف  –تعػػالى  –يقػػوؿ شػػارح الجػػوىرة : "أي ومػػف الجػػااز عقػػبًل عميػػو 

سبحانو وتعالى  –ُيْنَظر ...إلخ ،  الرؤية جاازة عقبًل دنيا وأخرى ذ ألف الباري 
يصػح أف ُيػرى ،  –عز وجػؿ  –باري موجود وكؿ موجود يصح أف ُيرى ،  ال –

، وواجبػػة شػػرًعا  ػػي  -صػػمى ا  عميػػو وسػػمـ  –لكػف لػػـ تقػػش دنيػػا لغيػػر نبينػػا 
 ( . ٖ")لمكتاب والسنة واإلجماع اآلخرة ، كما أطبؽ عميو أىؿ السنة ،

 –وىناؾ الكثير مف أاواؿ أىؿ السنة  ي واػوع رؤيػة المػؤمنيف لػربيـ 
اع عنػػػدىـ لداللػػػة األدلػػػة مػػػف الكتػػػاب ذ ألنيػػػا محػػػؿ إجمػػػ -سػػػبحانو وتعػػػالى 

 –عػػف حكػػـ رؤيػػة ا   -رحمػػو ا   –والسػػنة ، ولقػػد تحػػدث الشػػيخ الجعفػػري 
مناًما ، وعف حكميا يقظة  ي الدنيا ، وعف حكػـ واوعيػا  ػي اآلخػرة  –تعالى 

، وكؿ ذلؾ و ؽ ما ىو مقرر عمى أصوؿ أىؿ السنة والجماعة ، ويظيػر ذلػؾ 
                                                           

، و در   ٘ٓٔ، وشرح العقيدة األصفيانية ص  ٔٗراجش مثبًل : العقيدة الواسطية ص  (ٔ)
، والفتػػػػوى  ٜٖٓص  ٖ، ومجمػػػػوع الفتػػػػاوى ج  ٕٖٔص  ٘تعػػػػارض العقػػػػؿ والنقػػػػؿ ج 

 . ٖٔٔالحموية الكبرى ص 

، تح د / عبد الػرحمف عميػرة ، ط/ دار الكتػب  ٖٖٔص  ٖ( شرح المقاصد لمتفتازاني جٕ)
  ـ . ٕٔٓٓىػ  ٕٕٗٔلبناف ، الطبعة األولى  –ية بيروت العمم

  . ٔٚ( تحفة المريد عمى جوىرة التوحيد ص ٖ)
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  ي التالي :
ا يف ػقٍذج انشٍخ : -ذؼاىل  –رؤٌح اهلل 

ً
 يُاي

إذا أنعمنػػا النظػػر  ػػي ىػػذه المسػػألة نجػػد أنػػو ذىػػب إلػػى مػػا ذىػػب إليػػو 
مناًمػا ممكنػة ، واستشػيد  –تعػالى  –األامة مف أىؿ السنة مػف أف رؤيػة ا  

أنػو  –ر ػي ا  عنيمػا  –عمى ذلؾ بما روي "عف عبػد ا  ابػف اإلمػاـ أحمػد 
رب العزة  ي النـو  تسًعا وتسعيف مػرة ،  قمػت  ااؿ : سمعت أبي يقوؿ : رأيت

،  ممػا رأيتػو سػألتو :مػا أ  ػؿ مػا  و ي نفسي : لاف رأيتو تمػاـ المااػة ألسػألن
يتقرب بو إليؾ المتقربوف ي ااؿ : بكبلمي يا أحمد ،امػت : بفيػـ أو بغيػر  يػـ 

 ي ااؿ : بفيـ وبغير  يـ .
ازات القػرا  ، وذكػر ثـ ااؿ الشيخ : وىذه الرواية موجودة  ي كتاب إج

ثـ ااؿ عقيبيا أيً ػا :  –ر ي ا  عنو  –رؤيا اريبة منيا لئلماـ أبي حنيفة 
وأنػػا  ػػي السػػوداف أنػػي سػػاجد ، والكػػوف كمػػو أنػػوار  - ػػي الرؤيػػا -واػػد رأيػػت 

: موالي .. موالي ،  يذه الرؤيا تشػبو  -وأنا معيـ  -والناس جميًعا يقولوف 
 ( .ٔ)–ر ي ا  عنو  –حنيفة الرؤيا التي رآىا اإلماـ أبو 

مناًمػػا ممكنػػة عمػػى  –تعػػالى  - يػػذه العقيػػدة لػػو  ػػي جػػواز رؤيػػة ا 
االػػت طاافػػة مػػف مػػذىب أىػػؿ السػػنة ، واػػد صػػرح بػػذلؾ الكثيػػر مػػنيـ ،  قػػد " 

ذ ألف الرؤيػػة  ػػي النػػـو إنمػػا ىػػي  السػػمؼ: ال يمنػػش نػػص مػػف رؤيتػػو  ػػي النػػـو
والنفػي إنمػا جػا  معمقػًا باألبصػار  باألرواح ال باألشباح  ميست راجعة لمبصػر،

                                                           

  . ٔٗ – ٓٗص  ٕ( درس الجمعة ج ٔ)
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وعمػى ،  (ٔ")ال ُتْدِرُكُو اأَلْبَصاُر َوُىَو ُيْدِرُؾ اأَلْبَصاَر َوُىَو الم ِطيُؼ اْلَخِبيػرُ "بقولو: 
( ٕ")ىذا  الرؤيا  ير الرؤية،  يمكف أف يرى مف الرؤيا ال مف الرؤية  ي الدنيا

. 
إف كػػػاف بوجػػػو ال :"والمراػػػي  -رحمػػػو ا   –اػػػاؿ العبلمػػػة البيجػػػوري 

ال بػأف كػاف بصػورة رجػؿ مػثبًل -تعػالى  – يو ىو –تعالى  –يستحيؿ عميو  ،وا 
، ويقػاؿ حيناػذ : إنػو  -تعػالى  –بؿ خمؽ مف خمقو  –تعالى  – ميس ىو ىو 

رأى رب و  ػي الجممػة لحكمػة تظيػر عنػد المعبػريف بػأف يقولػوا : تػدؿ عمػى كػذا 
،أمػا و إنما ىو باعتبػار ذىػف الراايلوجوكذا ، وايؿ ىو ىو أيً ا وكونو بيذا ا

 ( . ٖكذلؾ) –تعالى  – ي الحقيقة  ميس 
مناًمػػػا  –تعػػػالى  –وعميػػػو  ػػػبل مػػػانش مػػػف القػػػوؿ بإمكػػػاف رؤيػػػة ا  

العتبارات منيا : أواًل : أنو لـ يرد نص يمنعيا ، واألمر إذا لـ يقػـ دليػؿ عمػى 
اًمػػا  يػػي بػػالروح ال منعػػو  يػػو  ػػي حيِّػػز اإلمكػػاف ، ثانًيػػا : أنيػػا إذا كانػػت من

 بالبدف ، أي أنيا بعيدة عف الرؤية بالبصر  ي الدنيا الذي يشعر بالجسمية .
 –ثالثًػػا : أنػػو اػػوؿ الجميػػور مػػف أىػػؿ السػػنة مػػش اعتقػػادىـ أف ا  

"ليس كمثمو شي  وىو السميش البصير" . واوؿ الجعفػري  ػي الرؤيػا  –تعالى 
 ػػي الػػدنيا  –ي رؤيػػة ا  تعػالى مناًمػا ال يخػػرج عػػف كػؿ ذلػػؾ ، وكػػذلؾ اولػو  ػػ

 ويت ح ذلؾ مف التالي:–أعني  ي الموا قة ألىؿ السنة  –يقظة 

                                                           

  . ٖٓٔ( سورة األنعاـ اآلية :ٔ)

 . الحسف الددو الشنقيطي. لمحمد  ٚٔص  ٘سمسمة األسما  والصفات ج  (ٕ)
 . ٗٚ( تحفة المريد ص ٖ)
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 يف انذٍَا يف ػقٍذج اجلؼفزي :   –ذؼاىل  –رؤٌح اهلل 
 ػػي الػػدنيا  –تعػػالى  –يػػرى الشػػيخ كجميػػور أىػػؿ السػػنة أف رؤيػػة ا  

 –عميػو وسػمـ  صػمى ا  –ممكنة ، لكنيا لـ تقش ألحد إال لنبينا سيدنا محمػد 
موجود ،وكؿ موجود يصح أف  –تعالى  –ليمة المعراج ،  يي ممكنةذ ألف ا  

طمبيا  ػي  –عميو وعمى نبينا السبلـ  –ُيرى ،إلى جانب ذلؾ أف سيدنا موسى 
الػػدنيا ، واػػاؿ : "رب أرنػػي أنظػػر إليػػؾ" ،  مػػو كانػػت ممتنعػػة لمػػا طمبيػػا رسػػوؿ 

 . -سبحانو وتعالى  –جوز عمى ربو أعمـ الناس  ي واتو بما يجوز وما ال ي
 –يقػػوؿ الشػػيخ :"ورؤيػػة اليقظػػة مسػػتحيمة  ػػي الػػدنيا، إال لممصػػطفى 

 -وىي المنظومة األزىرية-ااؿ  ي الشيبانية -صمى ا  عميو وآلو وسمـ
 ومف ااؿ  ي دار الحياة رأيتو        ذلؾ زنديؽ طغى وتمردا .

ظػة  مػـ يتشػرؼ بيػا إال ثـ ااؿ عقيب البيت: أمػا الرؤيػة  ػي الػدنيا يق
صػػمى ا  عميػػو وآلػػو وسػػمـ ،اػػاؿ "المقػػاني": ىػػذا ولممختػػار دنيػػا  –المصػػطفى 

 (.ٔثبتت)
ولعؿ ىذا ىو السبب  ي تشطيره لقصػيدة ابػف الفػارض : "زدنػي بفػرط 

 الحب  يؾ تحيرا" حيث ااؿ  ييا ابف الفارض :
ذا سألتؾ أف أراؾ حقيقة      اسمح وال تجعؿ جوابي لف ترى  وا 

 ي الدنيا يقظػة ،  قػاؿ بعػض مػف  –تعالى  –وىو ال يقصد رؤية ا  
لـ يفيـ أاواؿ األوليػا  ومرامييػا إف ابػف الفػارض سػأؿ ربػو رؤيتػو  ػي الػدنيا، 

 واالوا  يو اواًل منكرًا .

                                                           

 . ٓٗ ص  ٕمعة ج ( درس الجٔ)
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 شطر الشيخ اصيدتو بمػا يػد ش ىػذا الفيػـ السػقيـ عػف ابػف الفػارض 
ة ، وبمػػا يبػػيف عقيدتػػو  ػػي كعادتػػو  ػػي حمػػؿ كػػبلـ العممػػا  عمػػى محامػػؿ حسػػن

  ي الدنيا وأنيا ال تقش لمبشر إال  ي اآلخرة وااؿ : –تعالى  –رؤية ا  
ذا سألتؾ أف أراؾ حقيقة      ي جنة الفردوس  ي دار القرى  وا 

 ( ٔ اسمح وال تجعؿ جوابي لف ترى)  أو امت أشيدني النبي كرامة   
جػػػا ت أاوالػػػو  ػػػي يػػػـو القيامػػػة  قػػػد  –تعػػػالى  –أمػػػا عػػػف رؤيػػػة ا  
وكمالو  ي  ير مو ػش ، منيػا مػا  –سبحانو  –واوعيا كما يميؽ بجبلؿ ربنا 

ذكره  ي كتابو النفيس "  تح و يض و  ؿ مػف ا   ػي شػرح كممػة ال إلػو إال 
 ا  محمد رسوؿ ا  " عف الشيخ "محمد عميش" شيخ السادة المالكية :

باألبصػػار بػػبل  –لى تعػػا –رؤيتػػو  –تعػػالى  –" ومػػف الجػػااز  ػػي حقػػو 
ِإلػػػى َربِّيػػػا  ُوُجػػػوٌه َيْوَمِاػػػٍذ ناِ ػػػَرةٌ " –تعػػػالى  –كيػػػؼ وال انحصػػػار ، اػػػاؿ ا  

ويقػوؿ بعػد ذكػر حكػـ الرؤيػة مناًمػا ويقظػة  ػي الػدنيا : " أمػا  ػي  ( .ٕ")ناِظَرةٌ 
 الجنة  الرؤية حاصمة لممؤمنيف ااؿ المقاني : 

 انحصار ومنو أف ينظر باألبصار      لكف ببل كيؼ وال
تقش ببل إحاطة  –عز وجؿ –( .  الرؤية  ي اآلخرة   ٖأي  ي الجنة)

 وال كيفية كما  يـ مف أاوالو السابقة .
 أدلة واوع الرؤية  ي اآلخرة :

 ػي الجنػة  -عز وجؿ  –استدؿ الشيخ عمى أف المؤمنيف يروف ربيـ 
                                                           

 . ٕٕٚص ٕ( ديواف الجعفري ج ٔ)

  . ٖٕ – ٕٕ، واآليتاف مف سورة القيامة راـ :  ٛ٘(  تح و يض ص ٕ)

  . ٓٗص  ٕ( درس الجمعة ج ٖ)
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ة مػػف رؤيػػة منزىػػة عػػف الجيػػة والتحيػػز، بمػػا اسػػتدؿ بيػػا أىػػؿ السػػنة والجماعػػ
،  –صػػمى ا  عميػػو وسػػمـ  –آيػػات القػػرآف الكػػريـ ، وأحاديػػث سػػيد المرسػػميف 

ليكـ البياف :  وا 
 أٔالً : األدنح يٍ انقزآٌ انكزٌى :

 –أخذ الشػيخ أدلػة مػف القػرآف الكػريـ عمػى أف المػؤمنيف يػروف ربيػـ 
ُوُجػوٌه ":  -تعػالى  - ي الجنة كما يميؽ بجبللو منيا اولػو  –سبحانو وتعالى 

 ( .ٔ")ِإلى َربِّيا ناِظَرةٌ  ْوَمِاٍذ ناِ َرةٌ يَ 
يقػػوؿ عنػػد تفسػػيره لسػػورة "القػػدر" :"  أخبػػار القػػرآف صػػدؽ ، ووعػػوده 
صدؽ ، مف شؾ  ػي ذلػؾ كفػر ..، وأ  ػؿ شػي  وعػدنا القػرآف بػو ىػي رؤيػة 

أ  ػؿ  –تعػالى  –" ذ ألف رؤيػة ا  ِإلى َربِّيا نػاِظَرةٌ  ُوُجوٌه َيْوَمِاٍذ ناِ َرةٌ الحؽ "
ف كػػؿ شػػي  ، اػػاؿ العممػػا  : إذا رأى أىػػؿ الجنػػة ربيػػـ نسػػوا نعػػيـ الجنػػة ، مػػ

 ( .ٕالحمد   وعدنا برؤيتو وىي ال يمكف أف يد ش ليا ثمف")
:" إذا أحببتو وأحبؾ -تعالى –ويقوؿ وىو يتحدث عف ثمرة المحبة   

ِإلػى " –نيػرة م –" ُوُجػوٌه َيْوَمِاػٍذ ناِ ػَرةٌ " –تعػالى  –،  بل بد مف الرؤية ، لقولو 
 ( .ٖ" أي  ي الجنة)َربِّيا ناِظَرةٌ 

 –تعػالى  –كما أخذ دليبًل عمى واوعيا  ي اآلخرة لممؤمنيف مػف اولػو 
ـْ َيْوَمِاػٍذ لَمْحُجوُبػوَف"  ي حؽ الكفار:" ـْ َعْف َربِِّيػ  -( ،  قػاؿ "...  يػوٗ)َكبل  ِإن ُي

                                                           

  . ٖٕ – ٕٕ( سورة القيامة اآليتاف : ٔ)

  .  ٚٗص  ٙ( درس الجمعة ج ٕ)

 .  ٕ٘ٔص  ٖدرس الجمعة ج  (ٖ)

  .  ٘ٔ( سورة المطففيف اآلية : ٗ)
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أنػا صػاحب النعػيـ يتودد إليؾ ويقوؿ لؾ : إنػؾ سػتراني  ػي الجنػة و  –سبحانو 
الذي معؾ  ي الدنيا ،  اذكر نعيمي حتى ترانػي ،  ينػاؾ نػاس يروننػي وأراىػـ 

ـْ َعػْف "  –سػبحانو وتعػالى  – ي الجنة ، وناس ال يرونني ، كما ااؿ  َكػبل  ِإن ُيػ
ـْ َيْوَمِاٍذ لَمْحُجوُبوَف"  ( .ٔ)َربِِّي

ؤمنيف وىػػذا دليػػؿ سػػااغ عنػػد أىػػؿ السػػنة  ػػي االسػػتدالؿ عمػػى أف المػػ
تكرًما عمييـ كما يميؽ بجبللػو  –سبحانو  –الذيف أحبوا ربيـ وأحبيـ ، يرونو 

لكفػرىـ ، يحرمػوف مػف  –تعػالى  –وكمالو ، وأف الكػا ريف الػذيف أبغ ػيـ ا  
ر ػي ا  عنػو  – "اإلمػاـ الشػا عيىذا النعيـ الكبير ، والخير العظيـ ، يقوؿ "

ذا دليػؿ عمػى أف أوليػا ه يرونػو لما أف حجب ىؤال   ي السػخط كػاف  ػي ىػ -
 ( .ٕا) ي الر 

 يذه أدلة مف القرآف الكريـ ومثميا كثير عند الشيخ عمػى واػوع رؤيػة 
 ػي اآلخػرة بػبل إحاطػة وال كيفيػة ، توا ػؽ أدلػة  –عػز وجػؿ  –المؤمنيف لربيـ 

أىؿ السنة ومذىبيـ الوسطي السالـ مف اإل راط والتفريط ، أما عػف أدلتػو مػف 
 ية  يي كما يمي :السنة النبو 

ا : األدنح يٍ انظُح .
ً
 ثاٍَ

كما استدؿ الشػيخ عمػى واػوع الرؤيػة  ػي اآلخػرة مػف القػرآف الكػريـ ، 
 إنو استدؿ عمى إثباتيا أيً ا بأدلة مف السنة النبوية ، ويظير اسػتداللو مػف 

                                                           

  . ٕٙٔص  ٖ( درس الجمعة ج ٔ)

البػػف القػػيـ ، وشػػرح الطحاويػػة ص  ٕٜٕ(راجػػش حػػادي األرواح إلػػى بػػبلد األ ػػراح ص  ٕ)
 .   ٖٕٔ، وشرح البيجوري ص  ٙ٘ٔ



 الثالثم اجلسء 9102العدد السادش عشر   فرع أسيوط  –جامعة األزهر –جملة كلية البنات اإلسالمية 
 م ـ الجزء األول0291والثالثون  ابع

                                                                 

   

 السمعيات عند الشيخ صالح الجعفري

 من منظور أشعري

ٕٜٔٔ 
 

 -عميػو الصػبلة والسػبلـ  – ػي الجنػة :" اػاؿ  -تعػالى  –عف رؤيػة ا  اولو 
ف ربكـ " يعني  ي الجنػة "كمػا تػروف ىػذا القمػر ال ت ػاموف" أي :"إنكـ سترو

 ( . ٕ( ،  تتمتعوف بالرؤية  ي  ير مزاحمة")ٔال تزاحموف " ي رؤيتو")
 –وربما التػبس األمػر عمػى الػبعض  فيػـ مػف الحػديث أنػو تشػبيو   

لكػف الشػيخ اػد أزاؿ ىػذا  –تعػالى ا  عػف ذلػؾ كمػًوا كبيػرًا  –عز وجػؿ بػالقمر 
وىػو  –باس وأظير أنو تشبيو رؤية برؤيػة ، ال تشػبيو مراػي بمراػي  قػاؿ اإلل

 ي شرح الحديث وتو يحو :" أي : تروف ربكـ  ي الجنة بػبل  -إماـ الحديث 
كيفيػػػػة ، والتشػػػػبيو لػػػػيس لممراػػػػي ، ولكػػػػف التشػػػػبيو  ػػػػي عػػػػدـ المزاحمػػػػة "ال 

ؿ ترونػػو ت ػػاموف" أنػػتـ  ػػي الػػدنيا عنػػدما تػػروف القمػػر ليمػػة اكتمالػػو بػػدرًا ، ىػػ
بازدحاـ أـ كؿ واحد يراه وىو  ي بيتو ي ، نعـ نراه بسيولة ، كؿ منا يراه وىو 

لعبػاده  -عػز وجػؿ  – ي بيتو ،  كذلؾ أمر الرؤية  ػي الجنػة ، إذا تجمػى ا  
رآه كؿ واحد منكـ وىو  ي  ايػة الراحػة ، مػف  يػر تػدا ش وال ازدحػاـ ي ذ ألف 

يػػزدحـ عميػػو النػػاس بع ػػيـ يػػراه ، لػػيس شخًصػػا محػػدوًدا  –عػػز وجػػؿ  –ا  
نمػػا ىػػو  لػػيس كمثمػػو شػػي  وىػػو السػػميش  –سػػبحانو  –وبع ػػيـ ال يػػراه ، وا 

البصير  معنى "ال ت اموف  ي رؤيتو" أي ال تزاحموف  ي رؤيتػو ، بػؿ ترونػو 
 ( .ٖ ي سيولة تامة")

مف ىنا تميػز مػنيإ الشػيخ صػالح الجعفػري األشػعري السػني األزىػري 
                                                           

:"وجػوه يوماػذ  -عػز وجػؿ  –( أخرجو البخاري  ي صحيحو كتاب التوحيد ،باب اوؿ ا  ٔ)
  . ٕٚٔص  ٜنا رة إلى ربيا ناظرة" ج

  . ٓٗص  ٔالجمعة ج ( درسٕ)

  .  ٕٙٔ – ٕ٘ٔص  ٖ( درس الجمعة ج ٖ)
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السنة  ػي الوسػطية واالعتػداؿ  ػي مسػألة الرؤيػة وحكػـ  بموا قتو لمذىب أىؿ
مػف الغمػو واالدعػا   –رحمػو ا   –واوعيا  ي الدنيا واآلخػرة ،  سػمـ منيجػو 

بواوعيػػا  ػػي الػػدنيا يقظػػة عمػػى نحػػو مػػا يظيػػر مػػف أىػػؿ الغمػػو والتطػػرؼ مػػف 
لػيس  –تعالى  –أوليا  الشيطاف وحزبو الذيف استحوذ عمييـ  أنساىـ أف ا  

 –خمواػػات والمحػػدثات بحيػػث يػػرى  ػػي الػػدنيا باألبصػػار يقظػػة ذ ألف ا  كالم
عميو  –لـ يييئ أبصارنا لرؤيتو  ي الدنيا ، وليذا ااؿ لكميمو موسى  –تعالى 

 –"لف تراني" أي  ي ىذه الدار ، أما  ي اآلخػرة  ػإف ا   –وعمى نبينا السبلـ 
،  ػنحف ال نػرى ا  لػؾار ويصمحيا بقدرتو بحيث تطيػؽ ذيقوي األبص –تعالى 

  ي دار الدنيا المتناعيا ذ بؿ ألف أبصارنا تعجز عف أف تطيقيا . –تعالى  –
كما سمـ منيجو مف التأويؿ الفاسد ليا كما ُعرؼ مف مذىب المعتزلػة 
الػذيف ينكرونيػا  ػي الػدنيا واآلخػرة ، ويتأولونيػا بصػرؼ ألفاظيػا عػف المعػاني 

أُنػزؿ القػرآف الكػريـ بمغػتيـ دوف ارينػة  التي و عت ليا  ي لغػة العػرب الػذيف
 تقت ي التأويؿ والصرؼ .

كذلؾ سمـ منيجو مف ممػا واػش ألصػحاب النحػؿ والمػذاىب المنحر ػة  
الػػذيف يجعمونيػػا  ػػي رؤيػػة أامػػتيـ وزعمػػا  نحميػػـ ذ لػػذلؾ  ػػإف جميػػش ىػػؤال  

 –تعػالى  –المنكريف والمؤوليف يحرمونيػا  ػي اآلخػرة جػزاً  و اًاػا ، نسػأؿ ا  
 أف يرزانا لذة النظر إلى وجيو الكريـ ، إنو ولي ذلؾ والقادر عميو . 

وآخػػر دعوانػػا أف الحمػػد   رب العػػالميف ، وصػػمى ا  عمػػى سػػيدنا ونبينػػا 
وموالنا محمد وعمى آلو وصحبو وسمـ  ي كؿ لمحة ونفػس عػدد مػا وسػعو عمػـ ا  

 العظيـ .
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 اخلامتح
بلـ عمػػػى أشػػػرؼ خمػػػؽ ا  الحمػػػد   رب العػػػالميف ، والصػػػبلة والسػػػ

أجمعػػيف ورحمتػػو لمعػػالميف سػػيدنا محمػػد وعمػػى آلػػو وصػػحبو والتػػابعيف ومػػف 
 تبعيـ بإحساف إلى يـو الديف .

 وبعػد ،،،،،،،
 يذه عقيػدة الشػيخ صػالح الجعفػري  ػي أظيػر ا ػايا السػمعيات ، ال 
كميا ، واد ظير مػف البحػث  ييػا أف الشػيخ وىػو أحػد رجػاؿ أىػؿ السػنة ، لػـ 

اػد أثبػت الحيػاة البرزخيػة و ػؽ مػا  –عقيدتو  ي صغير وال كبيػر عػنيـ  تخرج
جماع أىػؿ السػنة ، مػف أف  ػي القبػر عػذاًبا ونعيًمػا  دؿ  عميو الكتاب والسنة وا 
وسػػؤااًل لمػػروح والبػػدف ، ُابػػر اإلنسػػاف أو لػػـ ُيْقبػػر ، كمػػا أثبػػت بػػذات المعيػػار 

بلمات ، وما يعقبيما مػف السابؽ البعث والقيامة ، وما يسبقيما مف أشراط وع
شػػفاعة ، وحسػػاب ، وأخػػذ لمصػػحااؼ ، وورود لمحػػوض ، ووزف لؤلعمػػاؿ ، 
ومرور عمى الصراط ، ثـ الذىاب إمػا إلػى الجنػة أو النػار ، وأنيمػا مخمواتػاف 
موجودتػػػاف اآلف ، ال تفنيػػػاف وال تبيػػػداف ، وأف مػػػف جممػػػة نعػػػيـ أىػػػؿ الجنػػػة 

 –تعػالى  –اطة وال كيفيػة ذ ألف ا  ببل إح –سبحانو وتعالى  –رؤيتيـ لربيـ 
منزه عف الجسمية ولوازميا مف التحيز والحموؿ  ي الجيات و ير ذلؾ ، وكػؿ 

 ذلؾ ال يخرج عف عقيدة أىؿ السنة ايد أنممة .
إلى جانب ذلؾ  إف مف طالش تػراث الشػيخ نثػرًا وشػعرًا ، أدرؾ بو ػوح 

ر الغيبيػة األخػرى ، أف الشيخ يؤمف بجميش مػا آمػف بػو أىػؿ السػنة مػف األمػو 
كػػالموح المحفػػوظ ، والقمػػـ ، والعػػرش ، والكرسػػّي ، والحفظػػة والكتبػػة ، وبنحػػوه 
 ػػي مباحػػػث األسػػػما  واألحكػػػاـ ، مػػػف أف اإليمػػاف ىػػػو التصػػػديؽ القمبػػػي مػػػش 
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 السمعيات عند الشيخ صالح الجعفري

 من منظور أشعري

ٕٜٔٗ 
 

اإلذعػػػػاف والقبػػػػوؿ لحكػػػػـ المخبػػػػر ، وأف اإليمػػػػاف يزيػػػػد بالطاعػػػػة ، ويػػػػنقص 
وال يخمػدوف  ػػي  –تعػالى  – بالمعصػية ، وأف أصػحاب الكبػاار  ػي مشػياة ا 

النػػػار ، بػػػؿ يخرجػػػوف بعػػػد تعػػػذيبيـ بقػػػدر معاصػػػييـ بالشػػػفاعة ، وأف حػػػب  
واجػػػب شػػػرًعا ،  يحػػػـر سػػػبيـ ، أو انتقػػػاص  –ر ػػػي ا  عػػػنيـ  –الصػػػحابة 

اػػػدرىـ ، كمػػػا يجػػػب اإلمسػػػاؾ عمػػػا جػػػرى بيػػػنيـ ذ ألنيػػػـ بشػػػر مجتيػػػدوف ، 
ـ  ػػي الخبل ػػة ،  يػػػذه وجمػػيعيـ   ػػبل  ، وأف تػػرتيبيـ  ػػي الف ػػػؿ كتػػرتيبي

العقااد السنية اررىا الشػيخ  ػي تراثػو ولػـ ييمميػا ، أو يغفميػا ، والسػبب  ػي 
ذلػػؾ أف الشػػيخ سػػنيُّ  ػػي عقيدتػػو ، أزىػػري  ػػي تعممػػو وتعميمػػو ، وكفػػى بيمػػا 
 وسطية وااتصاًدا ،  الشي  مف معدنو ال يستغرب ،  يو القااؿ كما سبؽ : 

 ٔا كاألشعري الطيبومالؾ إمامنا  ي المذىب    وعقدن
وىذه العقيدة الُسػنية التػي عمييػا الشػيخ ىػي جػز  مػف العمػـ الشػريؼ 

 الذي اصده  ي نظمو عندما ااؿ : 
 ( .  ٕوعميؾ بالعمـ الشريؼ  إنو     نور الطريؽ بغيره لف تعبرا)

اػػد أرشػػد أبنػػا ه ومحبيػػو  -رحمػػو ا   –وبػػذا يكػػوف الشػػيخ الجعفػػري 
كمػػا  –، إلػػى جانػػب الشػػريعة والتصػػوؼ والتربيػػة لمعمػػـ الشػػريؼ  ػػي العقيػػدة 

وىؤال  الشيوخ ىـ الػذيف يسػعد  –يظير مف تراثو ، والتعريؼ بو  ي المقدمة 
وسػنة  –عػز وجػؿ  –المر  بصحبتيـ  ي الدنيا واآلخرة ذ التباعيـ لكتاب ا  

ر ػواف ا  عمػػييـ  –ونيػػإ السػمؼ الصػالح  –صػمى ا  عميػو وسػمـ  –نبيػو 

                                                           

  . ٜ٘ص  ٕٔ( ديواف الجعفري ج ٔ)

  . ٜٕٓص  ٕ( ديواف الجعفري ج ٕ)
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 السمعيات عند الشيخ صالح الجعفري

 من منظور أشعري

ٕٜٔ٘ 
 

 ويح رني ىنا اوؿ الشيخ الجعفري : ، -أجمعيف 
 ومف جالس األخيار يحظى بخيرىـ    ومف جالس األشرار خاب مف الدس

 ( .ٔومف كاف عند الشمس شش شعاعيا    عميو  بل تنس األشعة لمشمس)
رحـ ا  شيخنا الجعفري ور ي عنو ، وجزاه عف العمػـ وأىمػو أحسػف 

 الجزا  ، آميف . 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

  . ٘ٔٔص  ٔ( ديواف الجعفري ج ٔ)
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 السمعيات عند الشيخ صالح الجعفري

 من منظور أشعري

ٕٜٔٙ 
 

 در ٔادلزاجغثثد تأْى ادلصا
 القرآف الكريـ جؿ مف أنزلو . -
التػػذكرة بػػأحواؿ المػػوتى وأمػػور اآلخػػرة لئلمػػاـ القرطبػػي تحقيػػؽ د/ طػػو عبػػد  -

 الرؤؼ سعد .
الحواشي البيية عمى شرح العقااد النسػفية المشػتمؿ عمػى العقااػد النسػفية  -

 لمعبلمة التفتازاني ، نشر مكتبة إسبلمية .
ر بالمػػأثور لمحػػا ظ السػػيوطي ، نشػػر دار الفكػػر الػػدر المنثػػور  ػػي التفسػػي -

 بيروت .
 الروح البف القيـ ط / المتنبي بالقاىرة . -
أسباب النزوؿ لمواحدي ػ تح عصاـ بف عبد المحسػف الحميػداف ، نشػر دار  -

 ـ . ٕٜٜٔاإلصبلح بالدماـ ، الطبعة الثانية 
مكتػػػب السػػػنف الصػػػغرى لمنسػػػااي ، تػػػح د/ عبػػػد الفتػػػاح أبػػػو  ػػػدة ، نشػػػر  -

 ـ . ٜٙٛٔىػ  ٙٓٗٔحمب ، طبعة ثانية  –المطبوعات اإلسبلمية 
 الطريقة الجعفرية شيًخا ومنيًجا ، نشر دار جوامش الكمـ بالدراسة . -
العجب العجاب  يما ورد مف أحػواؿ المػوتى بعػد د ػنيـ تحػت التػراب لمشػيخ  -

 صالح الجعفري ، نشر دار جوامش الكمـ .
عفػػري لمشػػيخ عبػػد الغنػػي الجعفػػري ، نشػػر دار الكنػػز الثػػري  ػػي منااػػب الج-

 جوامش الكمـ .
 اإللياـ النا ش لكؿ ااصد لمشيخ صالح الجعفري ، نشر دار جوامش الكمـ . -
 .ارؽ بف عوض ا  نشر دار الحرميفالمعجـ األوسط لمطبراني ، تح / ط -
اإلنصاؼ  يما يجب اعتقاده وال يجوز الجيؿ بو تح / محمػد زاىػد الكػوثري  -
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 السمعيات عند الشيخ صالح الجعفري

 من منظور أشعري

ٕٜٔٚ 
 

 ، نشر المكتبة األزىرية لمتراث .
 بحر الكبلـ  ي عمـ التوحيد ألبي المعيف النسفي . -
بغيػػة الباحػػث عػػف زوااػػد مسػػند الحػػارث ألبػػي أسػػامة تػػح / حسػػيف أحمػػد  -

ىػػػػ  ٖٔٗٔالبػػػاكري ، نشػػػر مركػػػز خدمػػػة السػػػنة بالمدينػػػة المنػػػورة ط/ أولػػػى 
ٜٜٕٔ . 

 تاج العروس لمزبيدي ، نشر دار اليداية . -
حفة المريد عمى جوىرة التوحيد ط/ مصطفى البابي الحمبي الطبعة األخيرة ت -

 ـ . ٜٖٜٔ
تفسػػير البغػػوي تػػح/ عبػػد الػػرازؽ الميػػدي ، نشػػر دار إحيػػا  التػػراث العربػػي  -

 ىػ . ٕٓٗٔبيروت الطبعة األولى 
 ـ .  ٖٚٛٔحاشية الدسواي عمى أـ البراىيف ط/ مصر -
 ٖٖٔٔمرة بالمميجية الطبعة األولى حاشية السباعي عمى الخريدة ط/ العا -
 بيروت . –حاشية السندي عمى ابف ماجو ط/ دار الجيؿ  -
 ىػ. ٙٓٗٔحاشية شرح الطوالش لمسيد الشريؼ ط/ الخيرية بمصر  -
 خير القبلاد شرح جواىر العقااد لعثماف العرياني ط/ محمد أسعد . -
ىػػبلؿ ط/ دار  دراسػات  ػي العقيػدة حػوؿ السػػمعيات د/ محمػد عبػد الصػبور -

 ـ . ٜٙٛٔىػ  ٙٓٗٔالطباعة المحمدية الطبعة األولى 
 درس الجمعة باألزىر الشريؼ لمشيخ صالح الجعفري نشر دار جوامش الكمـ  -
 ديواف الجعفري لمشيخ صالح الجعفري نشر دار جوامش الكمـ . -
سػػػنف الترمػػػذي تػػػح / أحمػػػد شػػػاكر وآخػػػروف ط/ مصػػػطفى البػػػابي الحمبػػػي  -

 ـ . ٜ٘ٙٔىػ  ٜٖ٘ٔنية الطبعة الثا
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 السمعيات عند الشيخ صالح الجعفري

 من منظور أشعري

ٕٜٔٛ 
 

شرح البيجوري عمى الجوىرة لمشيخ إبراىيـ البيجوري ط/ المعاىػد األزىريػة  -
. 
شػػرح الصػػدور بشػػرح حػػاؿ المػػوتى والقبػػور لمحػػا ظ السػػيوطي تػػح / عبػػد  -

ىػػػػ  ٚٔٗٔالمجيػػػد طعمػػػة حمبػػػي نشػػػر دار المعر ػػػة لبنػػػاف ، الطبعػػػة األولػػػى 
 ـ ٜٜٙٔ

العػز تػح / أحمػد شػاكر ط/ وزارة الشػاوف شرح العقيدة الطحاوية البػف أبػي  -
 ىػ . ٛٔٗٔاإلسبلمية واألوااؼ والدعوة واإلرشاد بالسعودية طبعة أولى 

شرح المقاصد لسعد الديف التفتازاني تح / د/ عبد الػرحمف عميػرة ط/ عػالـ الكتػب  -
 ـ. ٕٔٓٓىػ  ٕٕٗٔلبناف طبعة أولى  –، ط / دار الكتب العممية بيروت 

 ىػ . ٕٕٗٔ، نشر دار طوؽ النجاة طبعة أولى صحيح البخاري  -
 صحيح مسمـ تح / محمد  ؤاد عبد البااي ط/ دار إحيا  التراث العربي .  -
 تح و يض و  ؿ مف ا  تعالى  ي شرح كممة ال إلو إال ا  محمد رسوؿ  -

 ا  لمشيخ صالح الجعفري ، نشر دار جوامش الكمـ .
 ىػ ٗٔٗٔالثة صادر بيروت الطبعة الث لساف العرب البف منظور نشر دار -
 مجموع الفتاوى البف تيمية تح / محمد خميؿ ىراس ط/ دار الكتب العممية. -
بيػػروت طبعػػة ثانيػػة –مسػػمـ بشػػرح النػػووي نشػػر دار إحيػػا  التػػراث العربػػي  -

 ىػ . ٕٜٖٔ
مسػػند اإلمػػاـ أحمػػد تػػح/ شػػعيب األرنػػؤوط وآخػػروف ط/ مؤسسػػة الرسػػالة  -

 ىػ . ٕٔٗٔ
 ـ . ٕ٘ٔٓىػ  ٕٖٙٗٔعبد الرزاؽ ، نشر دار التأصيؿ  مصنؼ -


