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  :ملخ

آراء أبي الیسر محمد البزدوي االعتقادیة في ھدفت الدراسة الكشف عن 

والمتمثل في : الشفاعة والجنة والنار، واتبعت الدراسة منھج البحث االستقرائي

ألكثر من مرة من أجل تتبع كالمھ في المسائل العقدیة " أصول الدین"قراءة كتاب 

وذلك بعرض أقوال البزدوي في المسائل : لي، ومنھج البحث التحلی"مادة البحث"

والمتمثل في : العقدیة، وبیان أدلتھ علیھا مع تحلیل نصوصھا، ومنھج البحث النقدي

نقد آراء البزدوي ببیان المواطن التي وافق فیھا الحق، والمواضع التي خالفھ فیھا، 

ة وفق مع التدلیل على بطالن شبھاتھ من خالل عرضھا على نصوص الكتاب والسن

: فھم سلف األمة وأئمتھا، وكان من أبرز النتائج التي توصلت إلیھا الدراسة ما یلي

منھج الماتریدیة ومنھم البزدوي في االستدالل على الیوم اآلخر وما یتعلق بھ من 

ما یتعلق بمسائل الیوم اآلخر من البعث والحشر والحساب : اإلیمان بالغیبیات

 ذلك تسمى عند الماتریدیة بالسمعیات؛ ألّن مصدرھا والشفاعة والجنة والنار وغیر

 وأما ما یتعلق ،- ویقصد بھ ما جاءت بھ النصوص الشرعیة -عندھم السمع فقط 

بمسائل التوحید والغیبیات واإلیمان، فھم یرون تقدیم العقل على النقل، ویطلقون 

 ھذا مخالف وقولھم". اإللھیات والنبوات " أو " العقلیات واإللھیات " على ذلك 

موافقة البزدوي ، للحق والصواب، إذ ال تعارض بین السمع الصحیح والعقل الصریح

رحمھ اهللا ألھل السنة والجماعة في إثبات شفاعة النبي ألھل الكبائر بما دلت علیھ 

أن البزدوي قد وافق أھل السنة والجماعة في ، األدلة الكتاب والسنة واإلجماع

 مخلوقتان، وفي األدلة التي ذكرھا على إثبات ھذه المسألة بأن الجنة والنار: القول

بما نطق بھ الكتاب العزیز من الحدیث عن الجنة والنار بلفظ الماضي، وما جاء فیھ 

من قصة آدم وحواء علیھما السالم، وإسكانھما الجنة وإخراجھما منھا مما یدل 

دوي قد وافق أھل السنة بوضوٍح وصراحٍة على خلق الجنة والنار، أن أبا الیسر البز

والجماعة في أن الجنة والنار خالدتان باقیتان ال تفنیان وال یخرج أھل الجنة من 

  . الجنة كما ال یخرج الكفار من النار
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The Views of Abul-Yosr Mohammad Al-Bizdawi in 
the Intercession, Paradise and Hell 
By: Maryam bint Mousa Aqily 

ABSTRACT 
The current study aimed at investigating the views of 
Abul-Yosr Mohammad Al-Bizdawi in relation to the 
Intercession, Paradise and Hell. The study adopted the 
inductive method represented in reading the book of 
"The Origins of Religion" many times to figure out Al-
Bizdawi’s views concerning the issues of doctrine (the 
research material). The study adopted the analytical 
research method for presenting Al-Bizdawi’s views in 
the issues related to the doctrine and introduced his 
evidences and analyzed his texts. The study also 
adopted the critical method represented in reading the 
views of Al-Bizdawi showing the situation in which he 
was with the right side and those which he was not with 
the right side. Furthermore, evidences were presented 
verifying the falsehood of his views via evaluating them 
from the viewpoints of the Holy Quran and As-Sunnah 
and the views of the Prophets’ companions and his 
followers. The results of the study revealed that the 
Maatreedis and Al-Bizdawi’s views in relation to the 
Last Day and all the Unknown issues as Resurrection, 
Judgment, Intercession, Paradise and Hell and all the 
other issues which are called the Listened Issues as 
they were listened only from the prophet Mohammad 
(peace be upon him). In relation to the issues of 
Monotheism (Unknown and Faith), they preferred mind 
than other sources and called such issues as “Mind 
and God’s issues” or “God and Prophets’ issues”. Such 
conclusions are not acceptable by logic as there are no 
contradictions between direct listening and direct mind. 
Al-Bizdawi views were compatible with that of Ahl As-
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Sunnah and Al-Jama’ah indicating that the Prophet 
(peace be upon him) will intercede for those who 
committed great sins in the light of what was mentioned 
in Holy Quran and As-Sunnah and what was confirmed 
by the Muslims’ scholars. Al-Bizdawi views were also 
compatible with that of Ahl As-Sunnah and Al-Jama’ah 
indicating that The Paradise and Hell are Allah’s (GBTH) 
creatures. Furthermore, Al-Bizdawi views were 
compatible with that of Ahl As-Sunnah and Al-Jama’ah 
indicating that the Paradise and Hell are Eternal and 
those who will be in paradise will not leave it and those 
who will be in the Hell will not leave it.  
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مــة    لمقــ

إن الحمد هللا نحمده، ونستعینھ، ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا، 
وأشھد أن .  ومن سیئات أعمالنا، من یھده اهللا فال مضل لھ، ومن یضلل فال ھادي لھ

:  قال اهللا تعالى.  ال إلھ إال اهللا، وحده ال شریك لھ وأشھد أن محمدًا عبده ورسولھ
َیاَأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوْا آمنوا  بالّلَھ ورسولھ والكتاب الذي نزل على رسولھ والكتاب {

  . ١}ن قبلالذي أنزل م
  :  أما بعد

 فإن البحث في الیوم اآلخر من األمور الغیبیة التي ھي من أھم أمور الدین، 
لما لھ من أھمیة وفائدة علمیة ودینیة تتعلق بالعقیدة نحتاج إلى بیانھا وتجلیتھا، ال 
سیما في ھذا الزمان الذي راجت فیھ سوق األھواء والبدع، وتنوعت االنحرافات 

شفاعة والجنة والنار، لكن اهللا قیض لھذا الدین من یدافع عنھ، وخصوصا في ال
فخلف من بعد النبي صلى اهللا علیھ وسلم  وصحابتھ رضوان اهللا علیھم علماء أفذاد، 
كان منھج التلقي عندھم في أمر الغیب وغیره كتاَب اهللا وسنَة رسولھ صلى اهللا علیھ 

  .  وسلم
سلمة الیوم إال بالرجوع إلى النبع ومن ثمَّ فال سبیل للنھوض باألمة الم

الصافي والمنھل الشافي، الذي كان علیھ سلف األمة، وأئمتھا من القرون الثالثة 
المفضلة التي شھد لھم النبي صلى اهللا علیھ وسلم بالخیریة، ولن یصلح آخر ھذه 
 األمة إال بما صلح بھ أولھا، وما تفرقت األمة شیعًا وأحزابًا إال ببعدھا عن ذلك
المصدر، واتباعھا سنن الذین من قبلھا مع ما وقر في النفوس من الھوى وحب 

  .  الدنیا وإیثارھا على اآلخرة
لذا فقد توجھ اھتمامي بعد االستشارة واالستخارة إلى اختیار أبي الیسر 

آراء أبي :"البزدوي كأحد أعالم المتكلمین في الماتریدیة، لیكون موضوع البحث ھو
  "زدوي االعتقادیة في الشفاعة والجنة والنار الیسر محمد الب

  

  :  أھمیة موضوع البحث وأھدافھ:  أوًال
  : تكمن أھمیة البحث وأھدافھ في النقاط التالیة

دراسة األعالم المشھورین وبیان آرائھم االعتقادیة إحدى طرق البحث  -١
ھذا الجیدة في تحصیل العلم؛ لما في ذلك من الفوائد المتعددة من قراءة كتب 

الَعَلم واستخراج المسائل العقدیة منھا ومدارستھا، والبحث عن أوجھ الحق 
 .  والخطأ فیھا، كما أنھا تنمي ملكة النقد لدى الباحث

السعي في خدمة منھج أھل السنة والجماعة بدراسة كتب المخالفین لھم  -٢
 .علیھموالرد 

                                                           

  ١٣٦:  سورة النساء،  اآلیة١
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  :  أسباب اختیار موضوع البحث:  ثانیًا
باب التي دفعتني إلى الكتابة في ھذا الموضوع، ویمكن ھناك جملة من األس

  : إجمالھا فیما یلي
أن البزدوي من المتكلمین الماتریدیین المخالفین لمنھج أھل السنة  -١

" أصول الدین " والجماعة؛ لذلك آثرت دراسة آرائھ االعتقادیة في كتابھ 
 .  ونقدھا في ضوء عقیدة أھل السنة والجماعة

ح المذھب الحّق؛ مذھب أھل السنة والجماعة في مسائل المساھمة في توضی -٢
 . العقیدة، وبیان توسطھم بین الفرق المخالفة

  :  الدراسات السابقة:  ثالثًا
"  أصول الدین " كتاب  _ حسب علمي _ لم یتناول أحد بالبحث والدراسة  

  "ألبي الیسر محمد البزدوي، وآراَءه االعتقادیة في الشفاعة والجنة والنار 
  : منھج البحث:  خامسا
ألكثر " أصول الدین " والمتمثل في قراءة كتاب :  منھج البحث االستقرائي -١

 ".  مادة البحث " من مرة من أجل تتبع كالمھ في المسائل العقدیة 
وذلك بعرض أقوال البزدوي في المسائل العقدیة، :   منھج البحث التحلیلي -٢

 .  وبیان أدلتھ علیھا مع تحلیل نصوصھا
والمتمثل في نقد آراء البزدوي ببیان المواطن التي :   منھج البحث النقدي -٣

وافق فیھا الحق، والمواضع التي خالفھ فیھا، مع التدلیل على بطالن شبھاتھ 
من خالل عرضھا على نصوص الكتاب والسنة وفق فھم سلف األمة 

 .  وأئمتھا
  :  خطوات البحث:  سادسا

ة التي سأقوم بإتباعھا أثناء كتابة ھذا ھناك جملة من الخطوات البحثی
  :  البحث، ویمكن إبرازھا فیما یلي

  :  فیما یتعلق بجمع المادة العلمیة:  أوًال
قراءة فاحصة الستخراج المسائل العقدیة في " أصول الدین "  قراءة كتاب  -١

 .  الشفاعة والجنة والنار وتتبع آراء البزدوي فیھا
على النسخة التي نشرتھا المكتبة " صول الدین أ"  االعتماد في قراءة كتاب  -٢

 .  األزھریة للتراث
  :  فیما یتعلق بعرض المسائل ودراستھا:  ثانیًا

ذكر رأي  أبو الیسر البزدوي بحیث ُأورد كالمھ نصًا بتمامھ في حال كونھ  -١
 .  قصیرًا، أو مع التصرف فیھ إن كان طویًال بما ال یخل بمقصوده ومعناه

نصوص أبو الیسر البزدوي وعباراتھ من حیث مدى موافقتھا  التعلیق على  -٢
 :  أو مخالفتھا لمذھب أھل السنة والجماعة، وذلك على النحو التالي

أ ـ إن كانت المسألة العقدیة مما وافق فیھ أبو الیسر البزدوي مذھب أھل 
سأذكر ما یدل على ذلك من كالمھم وبعض أدلتھم تأییدًا :  السنة والجماعة

  ھب إلیھ لما ذ
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ب ـ وإن كانت المسألة مما خالف فیھ ابو الیسر البزدوي مذھب أھل السنة 
سأذكر ما یدل على ذلك من كالمھم، مع بیان بطالن قولھ بما :  والجماعة

  .  یتیسر من أوجھ الرد
  .  توخي اإلنصاف واالعتدال في تقویم آراء أبو الیسر البزدوي-ج

  :   وتوثیقھفیما یتعلق بكتابة البحث:  ثالثًا
 وضع مقدمة تشتمل على أھمیة موضوع البحث، وأھدافھ، وأسباب اختیاره،  -١

مع التطرق للدراسات السابقة، والمنھج المتبع فیھ وأھم خطواتھ، ومن ثمَّ 
 . خطة تقسیم البحث

عزو اآلیات القرآنیة إلى مواضعھا في القرآن الكریم وذلك بذكر اسم السورة  -٢
 .  بالخط العثمانيورقم اآلیة مع كتابتھا 

 :   تخریج األحادیث الواردة في البحث، وذلك من خالل الطریقة التالیة -٣
أ ـ إذا كان الحدیث موجودًا في الصحیحین أو في أحدھما فسأكتفي بھما عما 

  . سواھما
ب ـ أما إذا كان الحدیث موجودًا في خارج الصحیحین فسأجتھد في تخریجھ 

  .   األخرى، ثم سأذكر حكم األئمة علیھمن المصادر الحدیثیة المعتمدة
 .  توثیق النقول وعزوھا إلى مصادرھا العلمیة -٤
، وما تم نقلھ بالمعنى "  " وضع الكالم المنقول بنصھ بین عالمتي تنصیص  -٥

 .  انظر:  أو تصرفت فیھ فأشیر إلى ذلك في الحاشیة بلفظ
 . تذییل البحث بعدة فھارس لتیسیر االستفادة منھ -٦
  ):  خطة البحث (سیم البحث تق: رابعا

  .  یشتمل البحث على مقدمة منھجیة ،وتمھید و ثالثة مباحث، ، فھرس المراجع
وتتضمن عدة نقاط تبین طبیعة البحث، وتكشف عن مساره، وتوضح :  المقدمة

  :  معالمھ، وھذه النقاط تنحصر في
  .  ـ أھمیة موضوع البحث وأھدافھ
  .  ـ أسباب اختیار موضوع البحث

  .   الدراسات السابقةـ
  .  ـ منھج البحث

  .  ـ خطوات البحث
  ). خطة البحث (ـ تقسیم البحث 

  وتناول المراد باألسماء واألحكام : التمھید
  تعریف الیوم اآلخر وأھمیة اإلیمان بھ :  المبحث األول
  رأي البزدوي في الشفاعة  :  المبحث الثاني
  النار  رأي البزدوي في الجنة و:  المبحث الثالث

  فھرس المراجع 
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  املبحث األول

  تعريف اليوم اآلخر وأهمية اإلميان به

  اطب اول

  ارف وم ار

ته للغة باعتبا مف آلخ في    :  لي 

  :  الیوم-١
الیاء والواو والمیم كلمة واحدة، ھي :  " معروف، یقول ابن فارس:  الیوم

  )١(".  الواحد من األیام :  الیوم
  )٢(.  من طلوع الشمس إلى غروبھا، وھو واحد األیام:  ومقداره

  :  اآلخر-٢
  )٣(.  نقیض المتقدم:  اآلخر

الھمزة والخاء والراء أصل واحد، إلیھ ترجع فروعھ، :  " یقول ابن فارس
  )٤(". وھو خالف التقدم 

  :  الیوم اآلخر في الشرع باعتباره مركبا
ویتضمن .  ما كان مقدمة لھ كأشراط الساعةھو یوم القیامة، ویدخل فیھ كل 

  )٥(.  البعث والحشر، والحساب والمیزان والصراط، والشفاعة والجنة والنار
  )٦(". یا؛ أو آخر األزمنة المحدودة ألنھ آخر أیام الدن:  " وسمي الیوم اآلخر بذلك

وا ُوُجوَھُكْم ِقَبَل لَّْیَس اْلِبرَّ َأن ُتَولُّ{:  وقد ورد ذكر الیوم اآلخر في قولھ تعالى
  )٧(.  }اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب َوَلِٰكنَّ اْلِبرَّ َمْن آَمَن ِباللَِّھ َواْلَیْوِم اْلآِخِر 

كما یطلق على الیوم اآلخر أسماء أخرى ذكرھا أھل العلم، وأوردوا أدلتھا، 
  :  وبّینوا معانیھا في كتبھم، ومن أشھرھا

ْ ِإَلىٰ َیْوِم اْلِقَیاَمِة َلا ا{: یوم القیامة؛ لقولھ سبحانھ -١ للَُّھ َلا ِإَلَٰھ ِإلَّا ُھَو َۚلَیْجَمَعنَُّكم
 )٨(} َرْیَب ِفیِھ

  َوَأنِذْرُھْم َیْوَم اْلَحْسَرِة ِإْذ ُقِضَي اْلَأْمُر َوُھْم ِفي {:   یوم الحسرة؛ لقولھ عز وجل -٢

                                                           

 . ٦/١٥٩،  }یوم { ابن فارس : معجم مقایس اللغة)١(
 . ٦٤٩ / ١٢،  }یوم { ابن منظور: لسان العرب: انظر) ٢(
 .  ٣٠٠ / ٤،  }راء باب الخاء وال{ الفراھیدي، العین، : انظر) ٣(
 . ١/٧٠،  }أخر{ ابن فارس: معجم مقایس اللغة)٤(
 . ١/١١٨ابن حجر العسقالني: فتح الباري. ١٤٨-٣/١٤٥ابن تیمیة،،  : مجموع الفتاوي: انظر)٥(
 . ١/١١٨ابن حجر العسقالني : فتح الباري)٦(
 . ١٧٧: سورة البقرة، من اآلیة)٧(
 . ٨٧: سورة النساء، من اآلیة)٨(
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 )١( }  َغْفَلٍة َوُھْم َلا ُیْؤِمُنوَن -٣
 )٢(}  َوَیا َقْوِم ِإنِّي َأَخاُف َعَلْیُكْم َیْوَم التََّناِد{:   جاللھ یوم التناد؛ لقولھ جل -٤
َوَكَذِٰلَك َأْوَحْیَنا ِإَلْیَك ُقْرآًنا َعَرِبیا لُِّتنِذَر ُأمَّ اْلُقَرىٰ َوَمْن {: یوم الجمع؛ لقولھ تعالى -٥

 )٣(} َحْوَلَھا َوُتنِذَر َیْوَم اْلَجْمِع َلا َرْیَب ِفیِھ 
 )٤(}  َھَٰذا َیْوُم اْلَفْصِل الَِّذي ُكنُتم ِبِھ ُتَكذُِّبوَن{: لقولھ سبحانھیوم الفصل؛  -٦
} َیْوَم َیْسَمُعوَن الصَّْیَحَة ِباْلَحقِّ َۚذِٰلَكَیْوُماْلُخُروِج {: یوم الخروج؛ لقولھ عز وجل -٧

)٥( 
 )٦(} ِمیَل َوِإنَّ السَّاَعَة َلآِتَیٌة َۖفاْصَفِحالصَّْفَحاْلَج{:  الساعة؛ لقولھ جل جاللھ -٨
 )٧( }  ِإَذا َوَقَعِت اْلَواِقَعُة{: الواقعة، لقولھ تعالى -٩

 )٨(} َفِإَذا َجاَءِت الطَّامَُّة اْلُكْبَرىٰ {:  الطامة الكبرى؛ لقولھ سبحانھ -١٠
 )٩(} َھْل َأَتاَك َحِدیُث اْلَغاِشَیِة {: الغاشیة؛ لقولھ عز وجل -١١

  )١٠(. وغیرھا من األسماء

ب اطا  

اأ روم ا ن  

  :  لإلیمان بالیوم اآلخر أھمیة عظمى، ومما یدل على ذلك ما یأتي
أنھ عقیدة من عقائد اإلسالم األساسیة، وأصل عظیم من أصول اإلیمان  .١

 . الستة؛ إذ ال یصح إیمان أحد إال باإلیمان بھ
 . أنھ یعد من األمور الغیبیة التي تفصل بین التصدیق والتكذیب .٢
 . ده في نصوص الشرعكثرة ورو .٣
 وذلك - سبحانھ وتعالى -كثرة ارتباطھ باإلیمان باهللا تعالى، فھو المجازي  .٤

ھو الجزاء، كما في قول اهللا تعالى في بیان حال المنتفع بأوامره سبحانھ 
                                                           

 .  ٣٩: سورة مریم،  اآلیة)١(
 .  ٣٢: سورة غافر،  من اآلیة)٢(
 .  ٧: سورة الشورى،  اآلیة)٣(
 .  ٢١: سورة الصافات،  اآلیة)٤(
 .  ٤٢: سورة ق،  من اآلیة)٥(
 .  ٨٥: سورة الحجر،  اآلیة)٦(
 .  ١: سورة الواقعة،  اآلیة)٧(
 .  ٣٤: سورة النازعات،  اآلیة)٨(
 .  ١: یةسورة الغاشیة،  اآل)٩(
) ب��دون(محم��د ب��ن محم��د الغزال��ي، ،  ط   : إیح��اء عل��وم ال��دین : ھ��ذه األس��ماء وغیرھ��ا : انظ��ر) ١٠(

عبد الح�ق ب�ن عب�د       : العاقبة في ذكر الموت   . ٥١٧-٤/٥١٦،  )بدون(دار المعرفة، ت    : بیروت(
مكتب���ة دار األق���صى، : الكوی���ت (١خ���ضر ب���ن محم���د خ���ضر، ط : ال���رحمن اإلش���بیلي،،  تحق���ق

الت���ذكرة ب���أحوال الم���وتى :    محم���د ب���ن أحم���د القرطب���ي. ٢٥١-٢٥٠، )م١٩٨٦=ھ���ـ ١٤٠٦
مكتب��ة دار المنھ��اج،  : الری��اض  (١ال��صادق ب��ن محم��د إب��راھیم،  ط   : تحقی��ق. وأم��ور اآلخ��رة 

 .   ٥٤٤-٢/٥٤٣، )ھـ١٤٢٥
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لھ ، وقو)١(}َذِٰلَك ُیوَعُظ ِبِھ َمن َكاَن ِمنُكْم ُیْؤِمُن ِباللَِّھ َواْلَیْوِم اْلآِخِر {:  ونواھیھ
ُیْؤِمُنوَن ِباللَِّھ َواْلَیْوِم اْلآِخِر َوَیْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَیْنَھْوَن َعِن {: جل شأنھ

  )٢(.  }اْلُمنَكِر َوُیَساِرُعوَن ِفي اْلَخْیَراِت 
من كان یؤمن :  "  قال  أن رسول اهللا وما جاء في حدیث أبي ھریرة   

ن كان یؤمن باهللا والیوم اآلخر فیكرم باهللا والیوم اآلخر فال یؤذ جاره، وم
 )٣(".  ضیفھ، ومن كان یؤمن باهللا والیوم اآلخر فلیقل خیرا أو لیصمت 

ِإنََّما َیْعُمُر َمَساِجَد اللَِّھ { :   كثرة ارتباطھ بالعمل الصالح، كما في قولھ تعالى .٥
الَِّذیَن ُیْؤِمُنوَن ِباْلآِخَرِة َو{:  ، وقولھ سبحانھ)٤(}  َمْن آَمَن ِباللَِّھ َواْلَیْوِم اْلآِخِر

 .  )٥(}ُیْؤِمُنوَن ِبِھ َۖوُھْم َعَلىٰ َصَلاِتِھْم ُیَحاِفُظوَن
ولھ تعالى في كثرة الثناء على المؤمنین بھ، والذم للكافرین بھ، كما في ق .٦

 وقولھ سبحانھ في وصف )٦(، }َوِباْلآِخَرِة ُھْم ُیوِقُنوَن { :وصف المؤمنین
 )٧(.  }م ِباْلآِخَرِة ُھْم َكاِفُروَن َوُھ{:  الكافرین

:  " ، یقول القرطبي)٨( كثرة أسمائھ، والسر في ذلك عظم أمره وكثرة ھولھ  .٧
وكل ما عظم شأنھ تعددت صفاتھ، وكثرت أسماؤه، وھذا جمیع كالم العرب، 
أال ترى أن السیف لما عظم عندھم موضعھ، وتأكد نفعھ لدیھم وموقعھ، 

فالقیام لما عظم أمرھا، وكثرت أھوالھا، .   ولھ نظائرجمعوا لھ خمسمئة اسم
  )٩(".  سماھا اهللا تعالى في كتابھ بأسماء عدیدة، ووصفھا بأوصاٍف كثیرة 

ونتیجة ألھمیة الیوم اآلخر فقد كثرت المؤلفات التي تحدثت عنھ؛ حیث أفرد 
  )١٠(.  العلماء مصنفات خاصة بھ وبذكر تفاصیلھ

                                                           

 .  ٢٣٢: سورة البقرة،  من اآلیة)١(
 .  ١١٤: سورة آل عمران،  اآلیة)٢(
، كتاب األدب، باب من ك�ان ی�ؤمن ب�اهللا وللی�وم اآلخ�ر،          ٥٦٧٢ صحیح البخاري،  ح   : متفق علیھ )٣(
 . ١/٦٨، كتاب اإلیمان، باب الحث على إكرام الجار، ٤٧صحیح مسلم، ح. واللفظ لھ. ٥/٢٢٤٠
 .  ١٨: سورة التوبة،  من اآلیة)٤(
 .  ٩٢: سورة األنعام،  من اآلیة)٥(
 .  ٤: سورة البقرة،  من اآلیة)٦(
 .  ١٩: یةسورة ھود،  من اآل)٧(
 ٢غال�ب ب�ن عل�ي الع�واجي،،  ط    : الحیاة اآلخ�رة م�ا ب�ین البع�ث إل�ى دخ�ول الجن�ة أو الن�ار                : انظر)٨(
اإلیم��ان ب���الیوم  . ٧٥-١/٧٣، )٢٠٠٩= ھ���ـ ١٤٣٠ال��شركة الع���صریة العربی��ة المح��دودة،    : ج��دة (

: أش��راط ال��ساعة . ٦-٥، )ب��دون(، ت )ب��دون) (دن) (ب��دون(محم��د ب��ن إب��راھیم الحم��د،،  ط : اآلخ��ر
 . ٢٧، )م١٩٩٤=ھـ١٤١٤دار ابن الجوزي، : الدمام (٤یوسف بن عبد اهللا الوابل،،  ط

 . ٢/٥٤٤لقرطبي، : ا التذكرة)٩(
: إسماعیل بن عمر بن كثی�ر،،  تحقی�ق      : النھایة في الفتن والمالحم   : - على سبیل المثال   -: انظر)١٠(

لب��دور ال��سافرة ف��ي أم��ور ا). م١٩٨٨=ھ��ـ١٤٠٨دار الكت��ب العلمی��ة، : بی��روت (١عبی��د ال��شافعي، ط
 ).   ھـ١٤١١مؤسسة الكتب الثقافیة، : بیروت (١عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي،،  ط:  اآلخرة
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لبزدوي في االستدالل على الیوم اآلخر وما یتعلق بھ منھج الماتریدیة ومنھم ا
  : من اإلیمان بالغیبیات

ما یتعلق بمسائل الیوم اآلخر من البعث والحشر والحساب والشفاعة والجنة 
والنار وغیر ذلك تسمى عند الماتریدیة بالسمعیات؛ ألّن مصدرھا عندھم السمع فقط 

  . - ویقصد بھ ما جاءت بھ النصوص الشرعیة -
وأما ما یتعلق بمسائل التوحید والغیبیات واإلیمان، فھم یرون تقدیم العقل على 

  ". اإللھیات والنبوات " أو " العقلیات واإللھیات " النقل، ویطلقون على ذلك 
اعلم أن المراد بالسمعیات ما كان طریق العلم بھ السمع :  " قال السفاریني

یس للعقل فیھ مجال، ویقابلھ ما یثبت بالعقل الوارد في الكتاب أو السنة واآلثار مما ل
  )١(".  وإن وافق النقل، فما كان طریق العلم بھ العقل یسمى العقلیات والنظریات 

وقولھم ھذا مخالف للحق والصواب، إذ ال تعارض بین السمع الصحیح والعقل 
عقول، الصریح، ولقد جاء في كتاب اهللا تعالى أدلة عقلیة متعددة الجوانب، تخاطب ال

:  یقول اهللا تعالىوتستثیر النفوس، حتى تسلم باإلقرار واإلیمان بما تدعو إلیھ، 
:  قال السفاریني )٢( }سنریھم آیاتنا في اآلفاق وفي أنفسھم حتى یتبین لھم أنھ الحق{
فأخبر أنھ یري عباده من اآلیات المشھودة التي ھي أدلة عقلیة ما یبین أن القرآن "

  )٣( ".  حق
یتبین خطأ الماتریدیة عموما والبزدوي خصوصا في االقتصار على السمع وبذلك 

بالبعث والحشر والحساب فقط في إثبات الیوم اآلخر وما یلحق بھ من اإلیمان 
 وغیرھا؛ وذلك ألن العقل كما النقل ھو طریق صحیح والشفاعة والجنة والنار

  .  غیبیةلالستدالل على ما یتعلق بالیوم اآلخر وما یتبعھ من أمور

                                                           

 .  ٣ / ٢السفاریني  :  لوامع األنوار البھیة)١(
 .   ٥٣سورة فصلت،  ) ٢(
 .  ٢٢٥ / ١: السفاریني،:  لوامع األنوار البھیة)٣(
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  املبحث الثاني

    الشفاعة

  اطب اول

  رض رأي أ ار ازدوي

:  تحدث أبو الیسر البزدوي عن موقف أھل السنة والجماعة في الشفاعة فقال
فیشفع الرسل " أھل السنة والجماعة " وكذا الشفاعة ألھل الكبائر حق عند "

، فال یدخل اهللا تعالى أھل الكبائر النار واألنبیاء والعلماء ألھل الكبائر قبل دخول النار
لشفاعتھم، بل یدخلھم الجنة وقد یشفعون بعد الدخول في النار فیخرجھم من النار 
لشفاعتھم فیدخلھم الجنة، وفیھ أحادیث كثیرة سمعناھا من أئمتنا بأسانید متصلة 

 وقال )١(}  ِلَمِن اْرَتَضىٰ َوَلا َیْشَفُعوَن ِإلَّا{:  وكتاب اهللا تعالى دال علیھ قال اهللا تعالى
   )٣( ".  )٢(} َیْوَمِئٍذ لَّا َتنَفُع الشََّفاَعُة ِإلَّا َمْن َأِذَن َلُھ الرَّْحَمُٰن َوَرِضَي َلُھ َقْوًلا {:  تعالى

" الراوفض " و" المعتزلة " و : " ثم ذكر موقف المعتزلة من الشفاعة فقال
وض، ألن عندھم ال تتحقق الشفاعة ألن ال شفاعة وال ح:  ینكرون ھذا كلھ ویقولون

   )٤(".  الكبیرة سبب التخلید والصغیرة مغفورة 

ب اطا  

  د رأي أ ار ازدوي

إن مما یحسن البدء بھ قبل دراسة رأي البزدوي التعرف على معنى الشفاعة، 
  . والمقصود بھا عند كل من علماء اللغة والشرع

  :  في اللغة-أ
  )٥(" أصل صحیح یدل على مقارنة الشیئین: " لشفع، والشفعمشتقة من ا

كان وترًا فشفعتھ شفعًا، وشفع الوتر من العدد : خالف الوتر، تقول: "وھو
  . شفعًا، صیره زوجًا

شفعاء، :  الشافع، والجمع: طلب، والشفیع: وشفع لي یشفع شفاعة وتشفع
طلب منھ : استشفعھواستشفع بفالٍن على فالن، وتشفع لھ إلیھ فشفعھ فیھ، و

  )٦(" كن لي شافعًا: قال لھ: الشفاعة، أي

                                                           

        .٢٨:  سورة األنبیاء، اآلیة)١(
 .       ١٠٩:  سورة طھ، اآلیة)٢(
 ).        ١٦٦(أبو الیسر  البزدوي : أصول الدین)٣(
 .          المرجع نفسھ)٤(
 ). ٣/٠١) (شفع(ابن فارس :  معجم مقاییس اللغة)٥(
 ).         ١٨٤-٨/١٨٣) (شفع(ابن منظور :  لسان العرب)٦(
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مَّن َیْشَفْع َشَفاَعًة َحَسَنًة َیُكن لَُّھ َنِصیٌب مِّْنَھا ۖ َوَمن َیْشَفْع {: وقولھ تعالى"
: من یزد عمًال إلى عمل، من الشفع:  ، أي)٢(،)١(} َشَفاَعًة َسیَِّئًة َیُكن لَُّھ ِكْفٌل مِّْنَھا

  . )٣(" وھو الزیادة
َمن َذا {:  أنھما قاال في قول اهللا تبارك وتعالى)٥( وثعلب)٤(وروي عن المبرد"

  . )٧("الشفاعة الدعاء ھاھنا: )٦(} الَِّذي َیْشَفُع ِعنَدُه ِإلَّا ِبِإْذِنِھ
  )٨(".  كالم الشفیع للملك في حاجة یسألھا لغیره: والشفاعة" 

  )٩(".   الذنوب والجرائمالسؤال في التجاوز عن: "قال ابن األثیر ھي
وھذا التعریف قاصر؛ لكونھ قصر الشفاعة في نوع واحد، وھو العفو التجاوز 
عن الذنوب، بینما الشفاعة أعم من ذلك؛ فإن من  عند اهللا تعالى الشفاعة في رفع 

  . درجات بعض المؤمنین، وھذا النوع لیس فیھ تجاوز عن ذنوب، بل رفع درجات
  : اللغویة السابقة ما یأتيویستخلص من التعاریف 

 . ھي الطلب من الغیر أن یشفع لھ لدى المشفوع عنده: أن الشفاعة -١
العمل، أو الدعاء كما في قول المبرد : أن الشفاعة تطلق أحیانًا ویراد بھا -٢

 . وثعلب
 . ھي كالم الشفیع للملك یسألھ حاجة لغیره:  أن الشفاعة -٣

 : في الشرع  - ب

لش ع ت منها ما يأتي  للشفاعة في   ، يفا   :  ع

ھي أن ُیْشِفُع َنْفَسُھ بمن َیْشَفَع لھ في طلب قضاء :  " قال نجم الدین النسفي
  )١٠(".  حاجتھ

                                                           

ابن الھ�ائم   : التبیان في تفسیر غریب القرآن    : انظر. إلثمالوزر وا : النصیب الوافي،  وقیل   :  یجعل )١(
)١٧١         .( 
 .         ٨٥:  سورة النساء، اآلیة)٢(
 ).          ٢١/٢٨٢) (شفع(الزبیدي :  مختصر العین)٣(
محم��د ب��ن یزی��د ب��ن عمی��ر األزدي،  أب��و العب��اس، المع��روف ب��المبرد، الن��صوص اللغ��وي       :  ھ��و)٤(

یة ببغداد، كان حسن المحاضرة،  فصیحًا بلیغًا،  ملیح األخبار، حسن النوادر، من األدیب، إمام العرب  
-٥/٤٧٩(الحم�وي  : معج�م األدب�اء  : انظ�ر . ھ�ـ ٢٨٦،  ت�وفي س�نة     )التت�ضب (، و   )الكام�ل : (تصانیفھ

 ). ٣٢١-٤/٣١٣(وفیات األعیان ابن خلكان ). ٤٨٦
معروف یثعلب،  إمام الكوفیین في اللغة،  أحمد بن یحیى بن یسار الشیباني،  أبو العباس، ال         :  ھو )٥(

اخ��تالف  : (تمن�ي ب�انحو أكث�ر م��ن غی�ره،  فلم�ا أتقن�ھ أك��ب عل�ى ال�شعر والع�اني والقری��ب، م�ن كتب�ھ           
) ٧٨-٢/٥٥(الحم�وي   : معج�م األدب�اء   : انظ�ر . ھ�ـ ٢٩١توفى سنة   ) الوقف واالبتداء (،  و    )النحویین

 ). ٣٩٨-١/٣٩٦(اسیوطي : بغیة الرعاة
 .          ٢٥٥: قرة، من اآلیة سورة الب)٦(
 .          ١/٢٨٧، )شفع(األزھري،  : تھذیب اللفة )٧(
 .           ٨/١٨٤، )شفع(ابن منظور  :    لسان العرب)٨(
 .           ٢/٤٨٥، )شفع(ابن األثیر  : النھایة في غریب الحدیث)٩(
 .            ١١٩نجم الدین النسفي : طلبة الطلبة )١٠(
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ھي التوسط بالقول في وصول الشخص ولو :  والشفاعة:  "وقال األلوسي
  )١(".  كان أعلى قدرا من الشفیع إلى منفعة من المنافع الدنیویة أو األخرویة 

  )٢(".  ھي سؤال الخیر للغیر :  " ا السفاریني بقولھوعرفھ
  )٣(".  إنھا التوسط للغیر بجلب منفعة أو دفع مضرة:  " وقال العثیمین في تعریفھا  

وھذه التعریفات جیدة؛ لكونھا جامعة لكافة أنواع الشفاعة، سواء أكانت رفع 
  . ة واألخرویةدرجات أم تجاوزًا عن ذنوب باإلضافة لشمولھا للمنافع الدنیوی

  : أنواع الشفاعة
منھا ما ھو متفق علیھ بین :  الشفاعة أنواع:  " قال ابن أبي العز الحنفي

  )٤(".  األمة، ومنھا ما خالف فیھ المعتزلة ونحوھم من أھل البدع 
  : )٦( أنواع )٥ (وھي خمسة

الشفاعة في فصل القضاء إلراحة الخلق جمیعًا مسلمھم :   النوع األول-١
وتسمى الشفاعة .  وھي مختصة بالنبي .  رھم من طول الموقف وأھوالھوكاف

  . العظمى، وھي المقام المحمود المذكور في اآلیة
فیأتوني :  ". .. ویدل علیھا حدیث الشفاعة الطویل المتفق علیھ وفیھ

یا محمد، أنت رسول اهللا، وخاتم األنبیاء، وغفر اهللا لك ما تقدم من ذنبك، :  فیقولون
 تأخر، اشفع لنا إلى ربك، أال ترى ما نحن فیھ ؟ أال ترى ما قد بلغنا ؟ فأنطلق، وما

فآتي تحت العرش، فأقع ساجدا لربي، ثم یفتح اهللا علي ویلھمني من محامده، وحسن 
یا محمد، ارفع رأسك، سل تعطھ، :  الثناء علیھ شیئا لم یفتحھ ألحد قبلي، ثم یقال

یا محمد، أدخل الجنة :   یا رب، أمتي أمتي، فیقال: اشفع تشفع، فأرفع رأسي، فأقول
من أمتك من ال حساب علیھ من الباب األیمن من أبواب الجنة، وھم شركاء الناس 

  )٧(. ..".  فیما سوى ذلك من األبواب
  . ، أیضًاوھي مختصة بھ .  الشفاعة في إدخال فریق الجنة بغیر حساب- ٢

  : ویدل علیھ

                                                           

 .           ٣/٩٤األلوسي،،  :  المعانيروح)١(
 .           ٢/٢٠٤السفاریني  : لوامع األنوار البھیة)٢(
 .           ١/٣٣٠العیثمین،،  : القول المفید )٣(
 ..          ١/٢٨٢ابن أبي العز الحنفي،،  :  شرح العقیدة الطحاویة)٤(
طحاویة أنھا ثمانیة أنواع بتفصیل ما أجمل ف�ي   وقد ذكر ابن أبي العز الحنفي في شرح العقیدة ال         )٥(

 . ٢٩٠-١/٢٨٣شرح العقیدة الطحاویة ابن أبي العز الحنفي، ،  : انظر.   ھذه الخمس
 / ٣الن�ووي،   :  ،  ش�رح الن�ووي عل�ى م�سلم        ٣١٠ / ١٠القرطبي،    : جامع أحكام القرآن  :  انظر )٦(

٣٦ - ٣٥ .   
ك��الم ال��رب ع��ز وج��ل ی��وم القیام��ة م��ع  : ی��د،  ب��ابالتوح:  أخرج��ھ البخ��اري ف��ي ص��حیحھ،  كت��اب )٧(

أدنى أھل : اإلیمان،  باب:  ومسلم في صحیحھ،  كتاب ٧٥١٠،  ح    ١٤٦ / ٩األنبیاء وغیرھم،       
 .      واللفظ لھ١٩٤،  ح ١٨٤ / ١الجنة منزلة فیھا 
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عرضت علي األمم، فأخذ :  " قال النبي :  ال، قما جاء عن ابن عباس 
النبي یمر معھ األمة، والنبي یمر معھ النفر، والنبي یمر معھ العشرة، والنبي یمر 

یا جبریل، ھؤالء :  معھ الخمسة، والنبي یمر وحده، فنظرت فإذا سواد كثیر، قلت
  ھؤالء أمتك، :ال، ولكن انظر إلى األفق، فنظرت فإذا سواد كثیر، قال:  أمتي ؟ قال

كانوا ال :  ولم ؟ قال:  وھؤالء سبعون ألفا قدامھم ال حساب علیھم وال عذاب، قلت
فقام إلیھ عكاشة بن ".  یكتوون، وال یسترقون، وال یتطیرون، وعلى ربھم یتوكلون 

، ثم قام إلیھ "اللھم اجعلھ منھم :  " ادع اهللا أن یجعلني منھم، قال:  محصن، فقال
  )١(".  سبقك بھا عكاشة :  "  ادع اهللا أن یجعلني منھم، قال: رجل آخر قال

  .  إجماعًاوھذه لیست خاصة بالنبي :   الشفاعة في زیادة الدرجات- ٣
واتفقوا على شفاعة الحشر وعلى الشفاعة في زیادة درجات : " (قال المقریزي

   )٢(".  أھل الجنة 
  . ء التوحیدوھذه األنواع الثالثة لم یخالف فیھا أحد من علما

  .  الشفاعة في مرتكب الكبیرة المستحق دخول النار قبل أن یدخلھا- ٤
  .  الشفاعة في إخراج مرتكب الكبیرة من النار- ٥

إن مرتكب الكبیرة :  وھذان النوعان أنكرھما المعتزلة والخوارج، وكل من قال
  . مخلد في النار، وأثبتھا أھل السنة ومعھم األشاعرة والماتریدیة

  .  الشفاعة ألھل الكبائر ثابتة بنصوص السنة النبویة واإلجماعو
  : داللة السنة النبویة) أ

إّن األحادیث الشریفة الواردة في إثبات الشفاعة ألھل الكبائر كثیرة جدًا، قد 
  :  بلغت حد التواتر كما نص بعض أھل العلم على ذلك

  :  بائرومن األحادیث الشریفة الدالة على الشفاعة في أھل الك
: یخرج من النار من قال:  "  قال أّن النبي  ما جاء في حدیث أنس بن مالك -١

ال إلھ إال اهللا، وكان في قلبھ من الخیر ما یزن شعیرة، ثم یخرج من النار من 
ال إلھ إال اهللا، وكان في قلبھ من الخیر ما یزن برة، ثم یخرج من النار من : قال
  )٣(".  ان في قلبھ من الخیر ما یزن ذرة ال إلھ إال اهللا، وك:  قال

یخرج قوم من : "  أنھ قال عن عمران بن حصین رضي اهللا عنھ عن النبي -٢
  )٤(".  الجھنمیین :  ، فیدخلون الجنة، یسمونالنار بشفاعة محمد 

  : داللة اإلجماع) ب
                                                           

 / ٨  ، یدخل الجنة سبعون ألفا بغیر حساب: الرقاق،  باب:  أخرجھ البخاري في صحیحھ،  كتاب    )١(
ال�دلیل عل�ى دخ�ول طوائ�ف م�ن      : اإلیم�ان،  ب�اب  :  ومسلم ف�ي ص�حیحھ،  كت�اب    ٦٥٤١،  ح    ١١٢

 .     ٢٢٠،  ح ١٩٩ / ١المسلمین الجنة بغیر حساب وال عذاب،  
  ٣١٠ / ١٠القرطبي،  : جامع أحكام القرآن: وانظر.  ٢٩٢ / ٣المقریزي :  إمتاع األسماع)٢(
، "لم���ا خلق���ت بی���دي: " ب التوحی���د، ب���اب ق���ول اهللا تع���الىص���حیح البخ���اري، كت���ا:  متف���ق علی���ھ)٣(

، ص��حیح م��سلم،  كت��اب اإلیم��ان، ب��اب أدن أھ��ل الجن��ة منزل��ة فیھ��ا،  ح     )٦/٢٦٩٦) (٦٩٧٥(ح
 .    واللفظ لھ). ١/١٨٢) (١٩٣(

 ). ٥/٢٤٠١) (٦١٩٨( صحیح البخاري،  كتاب الدقاق، باب صفة الجنة والنار، ح )٤(
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 أجمع المحققون من أھل العلم على ثبوت الشفاعة ألھل الكبائر، ومن أقوالھم
  :  في ذلك

وأجمعوا على أن شفاعة النبي صلى اهللا علیھ :  " قال أبو الحسن األشعري
وسلم ألھل الكبائر من أمتھ، وعلى أنھ یخرج من النار قوما من أمتھ بعدما صاروا 

   )٢(".   السیل)١(حممًا، فیطرحون في نھر الحیاة، فینبتون كما تنبت الحبة في حمیل 
ل الكبائر من المعتزلة والروافض، فقد تعلقوا وأما من أنكر الشفاعة ألھ

بمذھبھم في مرتكب الكبیرة وأنھ مخلد في النار ال یخرج منھا، وأن أصحاب الضمائر 
  . مغفور لھم

 إنما تكون للمستحقین الثواب، وأما المعتزلة فذھبوا إلى أن شفاعة النبي 
وال تكون ألھل الكبائر بأن تحصل لھم الزیادة في الثواب على القدر الذي استحقوه، 

  .  الذین لم یثوبوا إلى اهللا مما ارتكبوه، فاستحقوا بذلك العقاب من اهللا تعالى
وقد خالف الخوارج والمعتزلة أھل السنة بإنكارھم الشفاعة ألھل الكبائر، یقول 

اعلموا رحمكم اهللا، أن المنكر للشفاعة یزعم أن :  " اإلمام اآلجري  رحمھ اهللا تعالى
. ل النار فلیس بخارج منھا وھذا مذھب المعتزلة ویكذبون بھا أي بالشفاعةمن دخ

  )٣( . "ولیس ھذا طریق المسلمین 

لة لمعت ل على  لن في مع  إلما  ل    : يق

أما تأویلھم أحادیث الشفاعة بكونھا في زیادة الدرجات فباطل، وألفاظ " 
  ". ھم وإخراج من استوجب النارالحدیث في الكتاب وغیره صریحة في بطالن مذھب

والبزدوي لم یتعرض للرد على المعتزلة والخوارج ولكن بإثباتھ للشفاعة فقد 
  .  رد على المنكرین لھا أو لبعض أنواعھا

  :  والشفاعة ال تحل إال إذا توفرت فیھا ثالث شروط، وھي
  .  إذن اهللا تعالى للشافع أن یشفع:  الشرط األول
  .   اهللا تعالى عن المشفوع لھرضا:  الشرط الثاني
  .  أن اهللا تعالى ال یرضي إال عن أھل التوحید:  الشرط الثالث

فھذه :  " أصوال، حیث قال:  وقد ذكر ابن القیم ھذه الشروط الثالثة وسماھا
ال شفاعة إال بإذنھ، :  ثالثة أصول تقطع شجرة الشرك من قلب من وعاھا وعقلھا

وعملھ، وال یرضي من القول والعمل إال توحیده واتباع وال یأذن إال لمن رضي قولھ 
  )٤(". رسولھ 

لش فيما يأتي   : تفصيل ه 

                                                           

القاس�م  : غری�ب الح�دیث   : انظ�ر : ن كل شيء،  وكل محمول فھ�و حمی�ل         ما یحملھ السیل م   :  حمیل )١(
 ).     ١١/١٨٠) (حمل(ابن منظور،  : لسان العرب).  ١/٧١(بن سالم 

 ). ٢٨٨(األشعري :  رسالة إلى أھل الثغر)٢(
 ).     ٢٣١(اآلجري :  الشریعة)٣(
 .           ١/٣٤١ابن القیم،،  :  مدارج السالكین)٤(
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  : إذن اهللا تعالى للشافع أن یشفع: الشرط األول
فالشفاعة عند اهللا تعالى مقیدة بإذنھ، ال یتقدم إلیھا أحد من الشفعاء یوم 

ھ وعظمتھ، وقد دلت على ذلك القیامة إال بعد إذن اهللا سبحانھ لھ؛ لكمال سلطان
  : النصوص الشرعیة، ومنھا

  )١(}َمن َذا الَِّذي َیْشَفُع ِعنَدُه ِإلَّا ِبِإْذِنِھ{:  قولھ تعالى-١
وھذا من عظمتھ وجاللھ وكبریائھ عز وجل أنھ : " قال ابن كثیر في تفسیرھا

  )٢(" ال یتجاسر على أن یشفع ألحٍد عنده إال بإذنھ لھ في الشفاعة
  )٣(} َما ِمن َشِفیٍع ِإلَّا ِمن َبْعِد ِإْذِنِھ {:  لھ سبحانھ قو-٢
  )٤(} َوَلا َتنَفُع الشََّفاَعُة ِعنَدُه ِإلَّا ِلَمْن َأِذَن َلُھ {:   قولھ عز من قائل-٣

  )٥(. فالشفاعة عند اهللا تعالى بإذنھ بخالف الشفاعة عند البشر فإنھا لیست باإلذن

  : واإلذن یتعلق بأطراف ثالثة
  . الشافع: الطرف األول
  . المشفوع فیھ: الطرف الثاني
  . وقت الشفاعة: الطرف الثالث

فلیس یشفع إال من أذن اهللا لھ : " كما وضح ذلك حافظ حكمي عندما قال
بالشفاعة، ولیس لھ أن یشفع إال بعد أن یأذن اهللا لھ، ولیس لھ أن یشفع إال فیمن 

  )٦("أذن اهللا تعالى لھ أن یشفع فیھ

عيإل   :  بالشفاعة على ن

ل أل   :  إذن بمعنى المشیئة والخلق وھو اإلذن القدري:لن 

، )٧(}َوَما ُھم ِبَضارِّیَن ِبِھ ِمْن َأَحٍد ِإلَّا ِبِإْذِن اللَِّھ {: ومنھ قولھ تعالى عن السحر
  . فھذا بمشیئة اهللا سبحانھ وقدرتھ، وإال فھو لم یبح السحر

لثاني   :  اإلباحة واإلجازة وھو اإلذن الشرعي إذن بمعنى:لن 

َوَداِعًیا *َیا َأیَُّھا النَِّبيُّ ِإنَّا َأْرَسْلَناَك َشاِھًدا َوُمَبشًِّرا َوَنِذیًرا{: ومنھ قولھ عز وجل
، فإن ھذا یتضمن إباحة اهللا تعالى لذلك، وإجازتھ لھ، )٨(}ِإَلى اللَِّھ ِبِإْذِنِھ َوِسَراًجا مُِّنیًرا

  . عن فاعلھ، مع كونھ بمشیئتھ وقضائھورفع الحرج 

                                                           

 . ٢٥٥: رة، من اآلیة سورة البق)١(
 . ١/٣١٠ابن كثیر،  : تفسیر القرآن العظیم)٢(
 . ٣:  سورة یونس، من اآلیة)٣(
 . ٢٣:  سورة سبأ، من اآلیة)٤(
 .  ١/٢٢٢ابن القیم : إغاثة اللھفان:  انظر)٥(
 ٢/٨٨٨حكمي،،  : معارج القبول)٦(
 . ١٠٢:  سورة البقرة،  من اآلیة)٧(
 . ٤٦-٤٥:  سورة األحزاب، اآلیات)٨(
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 فالمقصود بھ اإلذن )١(}َمن َذا الَِّذي َیْشَفُع ِعنَدُه ِإلَّا ِبِإْذِنِھ{: أما قولھ سبحانھ
  الشرعي القدري، فمن سأل اهللا تعالى بغیر إذنھ الشرعي، فقد شفع عنده بغیر إذٍن 

  )٢(.قدري وال شرعي

لثاني   : فوع لھ رضي اهللا تعالى عن المش:لش 

بما أنھ ال بد من إذن اهللا تعالى للشافع أن یشفع، فال بد أیضًا من رضا اهللا عز 
  . وجل عن المشفوع لھ، كما دلت عن ذلك النصوص الشرعیة

  : فمن أدلة الكتاب العزیز على ذلك
}  َوَرِضَي َلُھ َقْوًلاَیْوَمِئٍذ لَّا َتنَفُع الشََّفاَعُة ِإلَّا َمْن َأِذَن َلُھ الرَّْحَمُٰن{: قولھ سبحانھ -١

)٣( 
 )٤(} َوَلا َیْشَفُعوَن ِإلَّا ِلَمِن اْرَتَضىٰ{: قولھ عز وجل -٢
َوَكم مِّن مََّلٍك ِفي السََّماَواِت َلا ُتْغِني َشَفاَعُتُھْم َشْیًئا ِإلَّا ِمن َبْعِد َأن {: قولھ تعالى -٣

 )٥(}َیْأَذَن اللَُّھ ِلَمن َیَشاُء َوَیْرَضىٰ
الكریمة تأكید على أن الشفاعة ال تتحقق إال بعد الحصول على ففي ھذه اآلیات 

  . رضي اهللا تعالى عن المشفوعین
ومما یدل من السنة النبویة على رضي اهللا عن المشفوع لھ ما رواه أنس بن 

:  "  یقول، عندما یأتیھ الناس یوم القیامة طلبا للشفاعة أن النبي مالك رضي 
ارفع : ھ وقعت ساجدًا، فیدعني ما شاء اهللا، ثم یقال ليفاستأذن على ربي، فإذا رأیت

سل تعطھ، وقل یسمع، واشفع تشفع، فأرفع رأسي، فأحمد ربي بتحمید : رأسك
  )٦(" یعلمني، ثم أشفع فیحد لي حدًا، ثم أخرجھم من النار وأدخلھم الجنة، ثم أعود

 عنھ، فإذا  ال یشفع إال لمن رضي اهللا تعالىوفي ھذا الحدیث إشارة إلى أنھ 
رضي اهللا عز وجل وقعت تلك الشفاعة، وإال لم تقع، ولم یتقدم إلى طلبھا أحد، سواء 

  . أكان ملكًا مقربًا أم نبیًا مرسًال

لثال حي:  لش  لت هل  ال ع  ضي  هللا تعالى ال ي   :  

فالشفاعة في اآلخرة خاصة بالمؤمنین الذین سلموا مما یناقض اإلسالم وماتوا 
 التوحید، وأنھ لیس للكفار والمشركین فیھ نصیب؛ ألن اهللا تعالى ال یرضى على

لعباده الكفر، وقد توعد الكفار بالخلود في النار یوم القیامة، كما دلت على ذلك 
  . النصوص الشرعیة

                                                           

 . ٢٥٥:  سورة البقرة، من اآلیة)١(
 . ٣٨٥-١٤/٣٨٣ابن تیمیة، : مجموع الفتاوي:  انظر)٢(
 . ١٠٩:  سورة طھ،  من اآلیة)٣(
 . ٢٨:  سورة األنبیاء،  من اآلیة)٤(
 . ٢٦:  سورة النجم،  من اآلیة)٥(
. ٥/٢٤٠١ن�ار،   ، كتاب الرق�اق،  ب�اب ص�فة الجن�ة وال    ٦١٩٧صحیح البخاري،  ح :  متفق علیھ )٦(

 . ١/١٨٠، كتاب اإلیمان، باب أدنى أھل الجنة منزلة فیھا، ١٩٣صحیح مسلم، ح. اللفظ لھ
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ل ي على  لع لكتا  لة    : م 

  )١(} َخَذ ِعنَد الرَّْحَمِٰن َعْھًدالَّا َیْمِلُكوَن الشََّفاَعَة ِإلَّا َمِن اتَّ{:  قولھ تعالى-١

" شھادة أن ال إلھ إال اهللا: "والعھد كما فسره عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنھ ھو
)٢(  

  )٣(}َما ِللظَّاِلِمیَن ِمْن َحِمیٍم َوَلا َشِفیٍع ُیَطاُع{:   قولھ عز وجل-٢
م لھم، فیدفع ما للكافرین باهللا یومئٍذ من حمیم یح: " قال الطبري في تأویلھا

عنھم عظیم ما نزل بھم من عذاب اهللا، وال شفیع یشفع لھم عند ربھم، فیطاع فیما 
  )٤(" شفع، ویجاب فیما سأل

  )٥(} َفَما َتنَفُعُھْم َشَفاَعُة الشَّاِفِعیَن{:  قولھ سبحانھ-٣
فیھا أن الكفار : " قال محمد األمین الشنقیطي مبینا وجھ الداللة من ھذه اآلیة

  )٦(" عھم شفاعة الشافعین، ومفھوم كونھا ال تنفع الكفار أنھا تنفع غیرھمال تنف

  : ومن أدلة السنة النبویة على ذلك
یا رسول اهللا، من أسعد الناس بشفاعتك یوم :  قلت: "  أنھ قال عن أبي ھریرة -١

لقد ظننت یا أبا ھریرة أن ال یسألني عن ھذا الحدیث أحد أول منك؛ : القیامة؟ فقال 
ال إلھ : لما رأیت من حرصك على الحدیث، اسع الناس بشفاعتي یوم القیامة من قال

  )٧(". إال اهللا خالصًا من قبل نفسھ
وفیھ أن الشفاعة إنما تكون في :  " عند شرحھ لھذا الحدیث) ٨(قال ابن بطال 
  )٩(". أھل اإلخالص خاصة

فتعجل كل نبي لكل نبي دعوة مستجابة، : "  قال أن رسول اهللا  وعنھ -٢
  دعوتھ، وإني اختبأت دعوتي شفاعة ألمتي یوم القیامة، فھي نائلة إن شاء اهللا من 

                                                           

 . ٨٧:  سورة مریم،  من اآلیة)١(
م�صطفى ب�ن    : تحقی�ق : س�لیمان ب�ن أحم�د الطبران�ي       : ال�دعاء . ١٦/١٢٨الطبري،،    : جامع البیان )٢(

 . ٤٥٤، ١٥٧٠، رقم )ھـ١٤١٣دار الكتب العلمیة، : بیروت (١عبد القادر عطا، ط
 . ١٨:  سورة غافر،  من اآلیة)٣(
 .  ٢٤/٥٣الطبري،،  : جامع البیان)٤(
 ٤٨:  سورة المدثر، اآلیة)٥(
 . ٨/٣٦٧الشنقیطي : أضواء البیان)٦(
 . ٥/٢٤٠٢، كتاب الرقاق،  باب صفة الجنة والنار، ٦٢٠١ صحیح البخاري، ح )٧(
بطال، أبو الحسن، كان ینتحل الكالم على طریقة األشعري،     علي بن خلف بن عبد الملك بن        :  ھو )٨(

من أھل العل�م والمعرف�ة والفھ�م، عن�ي بالح�دیث، وول�ي ق�ضاء لورق�ة، وق�د ح�دث عن�ھ جماع�ة م�ن                          
. ه٤٤٩، ت��وفي س��نة )ش��رح ص��حیح البخ��اري(، و )االعت��صام ف��ي الح��دیث: (العلم��اء، م��ن مؤلفات��ھ

معج���م . ٢١/٥٦ال���صفدي : ل���وافي بالوفی���ات ا. ٢٣٤-٣٠/٢٣٣ال���ذھبي، ت���اریخ اإلس���الم،   : انظ���ر
 . ٢/٤٣٨كحالة : المؤلفین

 . ١/١٧٦ابن بطال :  شرح صحیح البخاري)٩(
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  . )١(". مات من أمتي ال یشرك باهللا شیئًا
والشفاعة یوم القیامة فضل من اهللا عز وجل، یمتن بھا على من یشاء من 

ُقل لِّلَِّھ الشََّفاَعُة {: عباده لینفعھم بھا، وھي على أنواع متعددة كما یفید قولھ تعالى
  . الشفاعة في مرتكبي الكبائر: ، ومنھا)٢(}َجِمیًعا

وھذه الشفاعة خاصة بعصاة أھل التوحید الذین دخلوا النار بسبب كبائر 
 إلخراجھم من النار، بعد انقضاء ذنوبھم ومھلكات أعمالھم، فیشفع فیھم النبي 

  . المدة المقررة لھم في علم اهللا تعالى
 تقدم یتضح موافقھ البزدوي رحمھ اهللا ألھل السنة والجماعة في إثبات ومما

 .شفاعة النبي ألھل الكبائر بما دلت علیھ األدلة الكتاب والسنة واإلجماع
  
  
  

                                                           

، كت��اب ال��دعوات، ب��اب لك��ل نب��ي دع��وة م��ستجابة،       ٥٩٤٥ص��حیح البخ��اري،  ح :  متف��ق علی��ھ )١(
، كت�اب اإلیم�ان،  ب�اب اختب�اء النب�ي ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم دع�وة          ١٩٩صحیح م�سلم، ح  . ٥/٢٣٢٣

 . واللفظ لھ. ١/١٨٩الشفاعة المتھ، 
 ٤٤:  سورة الزمر، من اآلیة)٢(
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  املبحث الثالث

  اجلنة والنار

  اطب اول

  ا وار ون

لب :  ال ليس  بي    ع  

أھل السنة " الجنة والنار مخلوقتان عند :  " یقول أبو الیسر البزدوي
   )١(".  الجنة في العلو والنار في السفل " والجماعة

َوَجنٍَّة َعْرُضَھا {:  قول اهللا تعالى:  " فقال:  ثم ذكر األدلة على أنھما مخلوقتان
 النَّاَر الَِّتي ُأِعدَّْت َواتَُّقوا{:   وقولھ تعالى)٢(} السََّماَواُت َواْلَأْرُض ُأِعدَّْت ِلْلُمتَِّقیَن

  .   أخبر أن الجنة والنار أعدتا)٣(، }ِلْلَكاِفِریَن
َوُقْلَنا َیا آَدُم {:  واإلعداد ھو االدخار وھو تھیئة الشيء ألمر، وكذلك قال تعالى

 لََّك َوِلَزْوِجَك َفُقْلَنا َیا آَدُم ِإنَّ َھَٰذا َعُدوٌّ{:   وقال تعالى)٤(،  } اْسُكْن َأنَت َوَزْوُجَك اْلَجنََّة
ِإنَّ َلَك َألَّا َتُجوَع ِفیَھا * ِإنَّ َلَك َألَّا َتُجوَع ِفیَھا َوَلا َتْعَرىٰ*َفَلا ُیْخِرَجنَُّكَما ِمَن اْلَجنَِّة َفَتْشَقىٰ

 أخبر أنھ لو خرج من الجنة؛ یشقى وأّنھ في الجنة ال یجوع وال )٥(، } َوَلا َتْعَرىٰ
.  ، وھذا من صفات جنات عدن ال من صفات جنات الدنیایعدى وال یظمأ وال یضحى

  )٦(".  فدلتنا ھذه اآلیة أّن آدم علیھ السالم كان في جنات عدن 

  ) ٧(".  وقالت المعتزلة لیستا بمخلوقتین : " ثم ذكر قول المعتزلة حیث قال

لب  :  ثانيا ليس  ب    نق  

  .  لنار حق، وھما مخلوقتان موجودتان اآلنویعتقد أھل السنة والجماعة أّن الجنة وا
  :  وقد استدلوا على ذلك بنصوص الكتاب العزیز، والسنة النبویة، واإلجماع

ي)   لع لكتا    :  اللة 

  :   ومن ذلك باإلضافة إل ما ذكره البزدوي
ُضَھا َكَعْرِض َساِبُقوا ِإَلىٰ َمْغِفَرٍة مِّن رَّبُِّكْم َوَجنٍَّة َعْر{:  قولھ تعالى عن الجنة -١

   )٨(.  }السََّماِء َواْلَأْرِض ُأِعدَّْت ِللَِّذیَن آَمُنوا ِباللَِّھ َوُرُسِلِھ 

                                                           

 ). ١٧٠(أبو الیسر البزدوي :  أصول الدین)١(
 . ١٣٣:  سورة آل عمران،  اآلیة)٢(
 . ١٣١:  سورة آل عمران،  اآلیة)٣(
 . ٣٥:  سورة البقرة،  اآلیة)٤(
 . ١١٩-١١٧:  سورة طھ،  اآلیة)٥(
 ). ١٧٠(ر البزدوي أبو الیس:  أصول الدین)٦(
 ). ١٧٠(أبو الیسر البزدوي :  أصول الدین)٧(
 .     ٢١:  سورة الحدید، اآلیة)٨(
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  )١(".  ُأِعدَّْت ظاھرة أنھا مخلوقة اآلن معدة : وقولھ تعالى:  "   قال ابن عطیة
  )٢(.  }إن جھنم كانت مرصادا { :  قولھ عز وجل عن النار -٢

أرصدت لھ :  معدة لھم، یقال:  أي" ت مرصاداكان:  "وقیل:  "  قال البغوي
  )٣(".  الشيء إذا أعددتھ لھ 

لسابقة يمة  لك آليا  الل م  الست   :  جه 

أّن الحدیث فیھا عن الجنة والنار جاء بصیغة الماضي، والتعبیر بالماضي یدل 
أعدت وكانت بصیغة الماضي تدل على أّن :  على حصول الشيء ووجوده، فاألفعال

  .  جنة والنار مخلوقتان موجودتان اآلنال
  )٤(.  التھیئة، وقد اتفق أھل السنة والجماعة على ھذا:  كما أّن معنى اإلعداد

  :  داللة السنة النبویة) ب
  :   ومنھا

تفتح أبواب الجنة یوم االثنین، :  " ، قال، أّن رسول اهللا  عن أبي ھریرة -١
باهللا شیئا، إال رجال كانت بینھ وبین أخیھ ویوم الخمیس، فیغفر لكل عبد ال یشرك 

انظروا ھذین حتى یصطلحا، انظروا ھذین حتى یصطلحا، انظروا :  شحناء، فیقال
  )٥(".  ھذین حتى یصطلحا 

في ھذا الحدیث دلیل على أن الجنة مخلوقة وأن لھا :  "  قال ابن عبد البر
  )٦(".  أبوابا 

:  ة اإلسراء، وفي آخره قول النبي  في قص ما جاء في حدیث أنس بن مالك -٢
 حتى أتى السدرة المنتھى، فغشیھا ألوان، ال أدري ما ھي، ثم أدخلت )٧ (ثم انطلق" 

  )٨(".  الجنة 

يثي لح الل م  الست   :  جه 

 للجنة في السماء یوم المعراج رأي العین، والرؤیة ال تكون إال رؤیة النبي 
ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتھى عندھا جنة : " لشيء موجود، كما قال تعالى

  )٩(. "المأوى 

                                                           

 .  ٢٦٨ / ٥ابن عطیة : ، المحرر الوجیز)١(
 . ٢١:  سورة النبأ، اآلیة)٢(
 .  ٣١٤/ ٨البغوي  : تفسیر البغوي)٣(
 . ١٣١العثیمین : شرح لمعة االعتقاد:  انظر)٤(
 في ص�الة الك�سوف   ما عرض على النبي    :  الكسوف،  باب  : ، كتاب ٢٥٦٥ح   صحیح مسلم،      )٥(

 . ٤/١٩٨٧من أمر الجنة والنار،  
 .  ٢٦٢ / ٢١ابن عبد البر  : التمھید)٦(
 .  جبریل السالم علیھ:  یعني)٧(
 . ٣/١٢١٧، كتاب الصالة، باب كیف فرضت الصلوات في اإلسراء، ٣١٦٤ صحیح البخاري، ح)٨(
 .     ١٥-١٣: م،  اآلیات سورة النج)٩(



 - ٢٤٥٠ -

دلیل على أن الجنة مخلوقة موجودة " ثم أدخلت الجنة :  " كما أن قولھ 
  .  اآلن

 في حدیث صالة الكسوف، وفیھ  ما روتھ عائشة رضي اهللا عنھا عن النبي -٣
، حتى لقد رأیتني أرید أن آخذ قطفا رأیت في مقامي ھذا كل شيء وعدتم:  " قولھ

ولقد رأیت جھنم یحطم بعضھا بعضا، حین . .. من الجنة، حین رأیتموني جعلت أقدم
  )١(".  رأیتموني تأخرت

وفي الحدیث أیضًا من ذكر الجنة :  " قال ابن عبد البر عند ذكره لھذا الحدیث
   )٢(".  م والنار دلیل على أنھما مخلوقتان، وعلى ذلك جماعة أھل العل

 في یوم كسفت الشمس على عھد رسول اهللا :  وعن جابر بن عبد اهللا، قال-٤
، ثم )٣ ( بأصحابھ، فأطال القیام، حتى جعلوا یخرونشدید الحر، فصلى رسول اهللا 

ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم سجد سجدتین، ثم قام 
إنھ عرض علي :  " ع ركعات، وأربع سجدات، ثم قالفصنع نحوا من ذاك، فكانت أرب

:   أو قال-كل شيء تولجونھ، فعرضت علي الجنة، حتى لو تناولت منھا قطفا أخذتھ 
 فقصرت یدي عنھ، وعرضت علي النار، فرأیت فیھا امرأة من -تناولت منھا قطفا 

  خشاشبني إسرائیل تعذب في ھرة لھا، ربطتھا فلم تطعمھا، ولم تدعھا تأكل من 
  )٦(. .. ".   في الّنار)٥(، ورأیت أبا ثمامة عمرو بن مالك یجر قصبھ )٤(األرض 

  )٧(".  وفیھ أّن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الیوم :  " قال النووي
إن أحدكم إذا مات :  "  قال أن رسول اهللا  عن عبد اهللا بن عمر بن الخطاب -٣

ن كان من أھل الجنة فمن أھل الجنة، وإن كان عرض علیھ مقعده بالغداة والعشي، إ
  )٨(".  من أھل النار فمن أھل النار 

فالحدیث وھو في نعیم القبر وعذابھ صریح في دخول روح المؤمن الجنة 
وفي ھذا الحدیث دلیل على  " : قال ابن عبد البر. وروح الكافر النار قبل یوم القیامة

                                                           

 .      ٢/٦١٩، كتاب الكسوف،  باب صالة الكسوف، ٩٠١ صحیح مسلم، ح)١(
 . ٣/٣٢٠ابن عبد البر،  : التمھید)٢(
اب�ن  :  النھای�ة ف�ي غری�ب الح�دیث واألث�ر      . إذا س�قط م�ن عل�و   : خ�ر یخ�ر بال�ضم والك�سر    :  ق�صبھ )٣(

 . ٢١ / ٢األثیر،  
 . ٢٧٨ / ١ابن الجوزي   : غریب الحدیث.  أي من ھوامھا: خَشاش األرض)  ٤(
 . ١٨٧ / ٢القاضي عیاض : مشارق األنوار.  بضم القاف وسكون الصاد ھي األمعاء:  قصبھ)٥(
 ف�ي ص�الة الك�سوف    م�ا ع�رض عل�ى النب�ي     :  الك�سوف،  ب�اب  : ، كتاب٩٠٤ صحیح مسلم،  ح    )٦(

 . ٢/٦٢٢من أمر الجنة والنار،  
 . ٢٠٧ / ٦وي  النو: شرح النووي على مسلم)٧(
، كتاب الجنائز، ب�اب المی�ت یع�رض علی�ھ مقع�دة بالغ�داة              ١٣١٣صحیح البخاري، ح  :  متفق علیھ  )٨(

، كتاب الجنة وصفة نعیمھا وأھلھا، باب ع�رض مقع�د         ٢٨٦٦صحیح مسلم،  ح     . ١/٤٦٤والعشي،  
 .      ٤/٢١٩٩المیت من الجنة أ والنار، 
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اعة أھل السنة وھم الجماعة الذین ھم الحجة أن الجنة والنار مخلوقتان كما یقول جم
  )١(".  أھل الرأي واآلثار 

إلجما)    : اللة 

  : وممن صرح بنقل اإلجماع على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان اآلن
اتفق أھل السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان : " قال ابن أبي العز الحنفي

  )٢(".  موجودتان اآلن 
  )٣(".  اتفق أھل السنة والجماعة على أن الجنة والنار مخلوقتان :  " لقیموقال ابن ا

فقد ذھب أكثر أھل السنة والجماعة إلى أن الجنة التي أسكنھا آدم وحواء 
علیھما السالم ثم أھبطا منھ ھي جنة الخلد، وھي نفس الجنة التي ھیأھا اهللا تعالى 

  . یوم القیامةدارًا لعباده الصالحین، والتي یدخلھا الناس 

ل لته على     : م 

ل  أل ليل  َوُقْلَنا َیا آَدُم اْسُكْن َأنَت َوَزْوُجَك اْلَجنََّة َوُكَلا ِمْنَھا {:   قولھ تعالى:ل

َعْنَھا َفَأَزلَُّھَما الشَّْیَطاُن *َرَغًدا َحْیُث ِشْئُتَما َوَلا َتْقَرَبا َھِٰذِه الشََّجَرَة َفَتُكوَنا ِمَن الظَّاِلِمیَن
َفَأْخَرَجُھَما ِممَّا َكاَنا ِفیِھ ۖ َوُقْلَنا اْھِبُطوا َبْعُضُكْم ِلَبْعٍض َعُدوٌّ ۖ َوَلُكْم ِفي اْلَأْرِض ُمْسَتَقرٌّ 

  )٤(} َوَمَتاٌع ِإَلىٰ ِحیٍن

جهي أل م  لى  لج  ه كا م  ل على  هب   : فه ي

  .   ول من علو إلى سفل، فإنھ نز}اھبطوا{:  من لفظة: الوجھ األولى
} اھبطوا { :   عقب قولھ)٥(}َوَلُكْم ِفي اْلَأْرِض ُمْسَتَقرٌّ {:  قولھ: الوجھ الثاني

  . یدل على أنھم لم یكونوا قبل ذلك في األرض)٦(
لو كانت تلك الجنة في الدنیا، لعلم آدم علیھ السالم كذب إبلیس : الدلیل الثاني

 الشَّْیَطاُن َقاَل َیا آَدُم َھْل َأُدلَُّك َعَلىٰ َشَجَرِة اْلُخْلِد َوُمْلٍك لَّا َفَوْسَوَس ِإَلْیِھ{ : في قولھ
  . ، فإن آدم علیھ السالم كان یعلم أن الدنیا منقضیة فانیة، وأن ملكھا یبلى)٧(} َیْبَلىٰ

أن الجنة جاءت معرفة بالم التعریف في جمیع المواضع، كقولھ : الدلیل الثالث
  .   ، ونظائره)٨(} َأنَت َوَزْوُجَك اْلَجنََّةاْسُكْن{: تعالى

                                                           

 .  ٨٦ / ٣ابن عبد البر   : التمھید)١(
 . ٤٧٦ابن أبي العز الحنفي،  :  شرح العقیدة الطحایة)٢(
 .  ١٧ / ١ابن القیم  : مفتاح دار السعادة)٣(
 ..      ٣٦-٣٥:  سورة البقرة، اآلیات)٤(
  . ٣٦:  سورة البقرة،  اآلیة)٥(
 ٣٦:  سورة البقرة، من اآلیة)٦(
 . ١٢٠:  سورة طھ، اآلیة)٧(
 .      ٣٥:  سورة البقرة، اآلیة)٨(
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وال جنة یعھدھا المخاطبون ویعرفونھا إال جنة الخلد التي وعد  الرحمن عباده 
كالمدینة والنجم والبیت والكتاب : بالغیب، فقد صار ھذا االسم علما علیھا بالكلیة

ومة في قلوب وأمثالھا، فحیث ورد لفظھا معرفا انصرف إلى الجنة المعھودة المعل
  . المؤمنین

بع ل ليل   أن ھذا القول ھو الذي فطر اهللا تعالى علیھ الناس صغیرھم :ل

  )١(. وكبیرھم، لم یخطر بقلوبھم سواه، وأكثرھم ال یعلم في ذلك نزاعًا
إنھما ال یخلقان قبل یوم القیامة، :   فقالوا)٢(وقد خالفت الجھمیة والمعتزلة

اتفق أھل السنة على أن : "قال ابن أبي العز الحنفي. نفمن ثم لیستا موجودتین اآل
الجنة والنار مخلوقتان موجودتان اآلن، ولم یزل على ذلك أھل السنة، حتى نبغت 

  .  )٣(!! بل ینشئھما اهللا یوم القیامة: نابغة من المعتزلة والقدریة فأنكرت ذلك، وقالت
بأن : اعة في القولأن البزدوي قد وافق أھل السنة والجم: ومما سبق یعلم

الجنة والنار مخلوقتان، وفي األدلة التي ذكرھا على إثبات ھذه المسألة بما نطق بھ 
الكتاب العزیز من الحدیث عن الجنة والنار بلفظ الماضي، وما جاء فیھ من قصة آدم 
وحواء علیھما السالم، وإسكانھما الجنة وإخراجھما منھا مما یدل بوضوٍح وصراحٍة 

  . لجنة والنارعلى خلق ا

ب اطا  

  ا وار  دان

  . عرض رأي أبي الیسر  البزدوي: أوًال
إن الجنة والنار ال تبیدان فأھل ":  أھل القبلة" قال عامة :  " قال البزدوي

  )٤(".  الجنة یتنعمون أبدًا وأھل النار یعاقبون أبدًا 
  : ثم ذكر األدلة على ذلك

ِإنَّ الَِّذیَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َكاَنْت َلُھْم {: اهللا تعالىقال :  " قال البزدوي
  )٥(}َخاِلِدیَن ِفیَھا َلا َیْبُغوَن َعْنَھا ِحَوًلا*َجنَّاُت اْلِفْرَدْوِس ُنُزًلا

َسَن ِإنَّ الَِّذیَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت ِإنَّا َلا ُنِضیُع َأْجَر َمْن َأْح{: وقال تعالى
ُأوَلِٰئَك َلُھْم َجنَّاُت َعْدٍن َتْجِري ِمن َتْحِتِھُم اْلَأْنَھاُر ُیَحلَّْوَن ِفیَھا ِمْن َأَساِوَر ِمن َذَھٍب *َعَمًلا

َوَیْلَبُسوَن ِثَیاًبا ُخْضًرا مِّن ُسنُدٍس َوِإْسَتْبَرٍق مُّتَِّكِئیَن ِفیَھا َعَلى اْلَأَراِئِك ۚ ِنْعَم الثََّواُب 
  )٦(}ْت ُمْرَتَفًقاَوَحُسَن

                                                           

 . ٢٤-٢١ابن القیم : ،  حادي األرواح٣٤٩ - ٣٤٧/ ٤ابن تیمیة،  : مجموع الفتاوي: انظر )١(
ال���سفاریني : ، لوام���ع األن���وار البھی���ة)١/٥٠٨(االص���بھاني : الحج���ة ف���ي بی���ان المحج���ة:  انظ���ر)٢(
)٢/٢٣١ .( 
 ).      ٤٢٠(ابن أبي العز الحنفي :  شرح العقیدة الطحاویة)٣(
 ). ١٧١(ر البزدوي أبو الیس:  أصول الدین)٤(
 . ١٠٨-١٠٧:  سورة الكھف، اآلیة)٥(
 . ٣١-٣٠:  سورة الكھف،  اآلیة،)٦(
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على أن أھل الجنة یتنعمون :  فدلتنا ھذه النصوص ونصوص ُأخر في  القرآن
  )١(".  في الجنة مخلدین 

أن الجنة والنار " بقولھم :  كما ذكر البزدوي موقف الجھمیة ومن وافقھم
تبیدان، وأن أھل النار یصیرون إلى حال الجنة ویدھشون فیغیبون عن أنفسھم 

  )٢(". لسكارى والمغمى علیھم فیصیرون كا
  . نقد رأي البزدوي: ثانیًا

أجمعت األمة على القول ببقاء الجنة، ودوام نعیمھا، وخلود أھلھا، وخالف في 
  )٣(.  ذلك الجھمیة، فقالوا بفنائھا وفناء أھلھا

  :  أھمھا، )٤(وأما النار فقد اختلف فیھا على أقوال 
أن اهللا یخرج منھا ما یشاء، ویبقي فیھا أن النار كالجنة ال تفنى وال تبید، و -

 . الكفار بقاء أبدیًا وھو قول جمھور أھل السنة والجماعة
 . أن النار تفني بعد أن یستوفي الكفار نصیبھم من العذاب فیھا -

والذي علیھ جمھور أھل السنة والجماعة أن النار باقیة ال تفني، قال أبو 
الجنة والنار مخلوقتان، وأنھما باقیتان ال ویشھد أھل السنة أن : " عثمان الصابوني

یفنیان أبدًا، وأن أھل الجنة ال یخرجون منھا أبدًا، وكذلك أھل النار الذین ھم أھلھا 
  )٥(.خلقوا لھا، ال یخرجون أبدا

واألدلة على أبدیة الجنة والنار من الكتاب والسنة عدیدة نذكر طرفًا مھابا 
  : دويإلضافة إلى ما ذكره أبو الیسر البز

  : من الكتاب:  أوال
َوالسَّاِبُقوَن اْلَأوَُّلوَن ِمَن اْلُمَھاِجِریَن َواْلَأنَصاِر َوالَِّذیَن اتََّبُعوُھم { :  قولھ تعالى-١

ِبِإْحَساٍن رَِّضَي اللَُّھ َعْنُھْم َوَرُضوا َعْنُھ َوَأَعدَّ َلُھْم َجنَّاٍت َتْجِري َتْحَتَھا اْلَأْنَھاُر َخاِلِدیَن 
  )٦(}َھا َأَبًدا ۚ َذِٰلَك اْلَفْوُز اْلَعِظیُمِفی

ُیِریُدوَن َأن َیْخُرُجوا ِمَن النَّاِر َوَما ُھم ِبَخاِرِجیَن ِمْنَھا ۖ َوَلُھْم َعَذاٌب {: وقولھ تعالى
  )٧(}مُِّقیٌم

                                                           

 ). ١٧١(أبو الیسر البزدوي :  أصول الدین)١(
 ). ١٧١(أب الیسر البزدوي :  أصول الدین)٢(
دار الكت�ب العلمی�ة     : بی�روت . علي بن أحمد ب�ن س�عید ب�ن ح�زم الظ�اھري            : مراتب اإلجماع :  انظر )٣(
اب�ن أب�ي الع�ز    : ، ش�رح العقی�دة الطحاوی�ة   )١/٢٥١(األص�بھاني  : ،  الحجة في بیان المحج�ة      )١٧٣(

 ).       ٤٢٥(الحنفي 
مطبع�ة  : الق�اھرة . محم�د ب�ن أب�ي بك�ر اب�ن ق�یم الجوزی�ة             : حادي األرواح إلى ب�الد األف�راح      :  انظر )٤(

اب��ن حج��ر : ح الب��اري، ف��ت)٤٢٨(اب��ن أب��ي الع��ز الحنف��ي : ، ش��رح العقی��دة الطحاوی��ة)٣٥٤(الم��دني 
)٤٢٢-١١/٤٢١      .( 
 ). ٧٧(الصابوني :  عقید السلف أصحاب الحدیث)٥(
 . ١٠٠:  سورة التوبة،  اآلیة،)٦(
 . ٣٧:  سورة المائدة،  اآلیة،)٧(
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َأْھِلیِھْم َیْوَم َوَقاَل الَِّذیَن آَمُنوا ِإنَّ اْلَخاِسِریَن الَِّذیَن َخِسُروا َأنُفَسُھْم َو{: وقولھ تعالى
  )١(}اْلِقَیاَمِة ۗ َأَلا ِإنَّ الظَّاِلِمیَن ِفي َعَذاٍب مُِّقیٍم

   )٢( ". لھم عذاٌب دائم ثابت ال یزول عنھم وال ینتقل أبًدا:   یقول:  "قال الطبري
إذا لم یكونوا خارجین منھا، كیف یریدون :  فإن قیل:  " وقال السمعاني

یتمنون ذلك، فھي :  وقیل.  ك جھال؛ ظنا أنھم یخرجونیریدون ذل:  الخروج ؟، قیل
  )٣(". إرادة بمعنى التمني، ولیس بحقیقة اإلرادة 

  : من السنة:  ثانیا
إذا صار أھل الجنة إلى الجنة، :  " قال رسول اهللا :  قال ما رواه ابن عمر -١

ح، ثم ینادي وأھل النار إلى النار، جيء بالموت حتى یجعل بین الجنة والنار، ثم یذب
یا أھل الجنة ال موت، ویا  أھل النار ال موت، فیزداد أھل الجنة فرحًا إلى :  مناٍد

  )٤(.فرحھم، ویزداد أھل النار حزنًا إلى حزنھم
قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ :   وعن أبي سعید الخدري رضي اهللا عنھ قال-٢

فیشرئبون . ا أھل الجنةی: یؤتي بالموت كھیئة كبش أملح، فینادي مناد:  ( وسلم
وكلھم قد رآه، ثم . نعم، ھذا الموت: ھل تعرفون ھذا؟ فیقولون: وینظرون، فیقول

نعم، :  ھل تعرفون ھذا؟ فیقولون: فیشرئبون وینظرون، فیقول. یا أھل النار: ینادي
یا أھل الجنة خلود فال موت، ویا أھل : وكلھم قد رآه فیذبح، ثم یقول. ھذا الموت
َوَأنِذْرُھْم َیْوَم اْلَحْسَرِة ِإْذ ُقِضَي اْلَأْمُر َوُھْم ِفي َغْفَلٍة {:   فال موت، ثم قرأالنار خلود

  )٦)(٥(} َوُھْم َلا ُیْؤِمُنوَن
وھذا أیضا یدل على الخلود ألھل الدارین ال إلى أمد وغایة، :  " قال العیني

وتزول فقد خرج عن إنھم یخرجون منھا وإن النار تبقى خالیة وإنھا تفنى :  ومن قال
مقتضى العقول وخالف ما جاء بھ الرسول، وما أجمع علیھ أھل السنة والعدول، 
وإنما تخلى جھنم وھي الطبقة العلیا التي فیھا عصاة أھل التوحید، وھي التي ینبت 

  )٧(".  على شفیرھا الجرجیر 

                                                           

  ٤٥:  سورة الشورى،  اآلیة،)١(
 ). .١٠/٢٩٣(الطبري :  جامع البیان)٢(
 ).  ٢/٣٦(السمعاني : تفسیر السمعاني)٣(
كت�اب  : ،  وم�سلم )٦١٨٢(ح ) ٥/٢٣٩٧(كتاب الدقاق،  باب صفة الجنة والن�ار        : واه البخاري  ر )٤(

ح ) ٤/٢١٨٣(ب�اب الن�ار ی�دخلھا الجب�ارون والجن�ة ی�دخلھا ال�صفاء               .  الجنة وص�فة نعیمھ�ا وأھلھ�ا      
)٢٨٥٠  .( 
  ٣٩:  سورة مریم،  اآلیة،)٥(
: وم�سلم ) ٤٤٥٣(ح ) ٤/١٧٦٠"/ (سرةوانذرھم ی�وم الح�  ( باب  . كتاب التفسیر :  رواه البخاري  )٦(

) ٤/٢١٨٨(باب النار یدخلھا الجبارون والجنة ی�دخلھا الضف�ضاء          . كتاب الجنة وصفة نعیمھا وأھال    
 ).  ٢٨٤٩(ح 

 ).  ١٩/٥٢(العیني : عمدة القاري)٧(
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  :  اإلجماع:  ثالثا
اتفقت : " قال ابن حزمأجمع السلف على ما دلت علیھ نصوص الكتاب والسنة،

فرق األمة كلھا على أن ال فناء للجنة وال لنعیمھا، وال للنار وال لعذابھا، إال الجھم 
  )١(". ابن صفوان

وأجمع أھل السنة على ان أھل النار مخلدون فیھا، غیر : " قال القرطبي
كإبلیس، وفرعون، وھامان، وقارون، وكل من كفر وتكبر وطغى فإن : خارجین منھا

  )٢(" ھ جھنم، ال یموت فیھا وال یحیال
  : المعقول:  رابعا

، )٣(أحادیث الشفاعة صریحة في خروج عصاة الموحدین من النار " كذلك 
وأن ھذا حكم مختص بھم، فلو خرج الكفار منھا لكانوا بمنزلتھم، ولم یختص 

  )٤(".  الخروج بأھل اإلیمان 
د وافق أھل السنة والجماعة وعلى ضوء ما سبق یعلم أن أبا الیسر البزدوي ق

في أن الجنة والنار خالدتان باقیتان ال تفنیان وال یخرج أھل الجنة من الجنة كما ال 
  . یخرج الكفار من النار

                                                           

 ). ٤/٦٤(ابن حزم :  الفصل في المل واألھواء والنحل)١(
 ).  ٩٢٠(القرطبي :  التذكرة بأحوال الموتى وأمور األخرة)٢(
 . من البحث() راجع ص .   وقد تقدم الحدیث عن ذلك وذكر األدلة علیھ)٣(
 ). ٤٣١( شرح العقیدة الطحاویة،  ابن ابي العز )٤(
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  خاتمة

آراء أبو الیسر محمد البزدوي االعتقادیة في ھدفت الدراسة الكشف عن 
والمتمثل في :  ائيالشفاعة والجنة والنار، واتبعت الدراسة منھج البحث االستقر

ألكثر من مرة من أجل تتبع كالمھ في المسائل العقدیة " أصول الدین " قراءة كتاب 
وذلك بعرض أقوال البزدوي في المسائل :  ، ومنھج البحث التحلیلي"مادة البحث " 

والمتمثل في :  العقدیة، وبیان أدلتھ علیھا مع تحلیل نصوصھا، ومنھج البحث النقدي
بزدوي ببیان المواطن التي وافق فیھا الحق، والمواضع التي خالفھ فیھا، نقد آراء ال

مع التدلیل على بطالن شبھاتھ من خالل عرضھا على نصوص الكتاب والسنة وفق 
فھم سلف األمة وأئمتھا، وسارت الدراسة وفق جملة من الخطوات البحثیة التي تم 

فیما یتعلق بجمع المادة : ما یلياتباعھا أثناء كتابة ھذا البحث، ویمكن إبرازھا فی
قراءة فاحصة الستخراج المسائل العقدیة عن " أصول الدین " قراءة كتاب :  العلمیة

أصول " الشفاعة والجنة والنار وتتبع آراء البزدوي فیھا، العتماد في قراءة كتاب 
 فما یتعلق بعرض على النسخة التي نشرتھا المكتبة األزھریة للتراث،" الدین 

 ذكر رأي  أبو الیسر البزدوي بحیث ُأورد كالمھ نصًا بتمامھ في : مسائل ودراستھاال
حال كونھ قصیرًا، أو مع التصرف فیھ إن كان طویًال بما ال یخل بمقصوده ومعناه، 
التعلیق على نصوص أبي الیسر البزدوي وعباراتھ من حیث مدى موافقتھا أو 

إن كانت المسألة :  ك على النحو التاليمخالفتھا لمذھب أھل السنة والجماعة، وذل
تم ذكر ما :  العقدیة مما وافق فیھ أبو الیسر البزدوي مذھب أھل السنة والجماعة

یدل على ذلك من كالمھم وبعض أدلتھم تأییدًا لما ذھب إلیھ، وإن كانت المسألة مما 
على ذلك تم ذكر ما یدل :  خالف فیھ ابو الیسر البزدوي مذھب أھل السنة والجماعة

من كالمھم، مع بیان بطالن قولھ بما یتیسر من أوجھ الرد، توخي اإلنصاف 
 : فیما یتعلق بكتابة البحث وتوثیقھواالعتدال في تقویم آراء أبو الیسر البزدوي، 

وضع مقدمة تشتمل على أھمیة موضوع البحث، وأھدافھ، وأسباب اختیاره، مع 
بع فیھ وأھم خطواتھ، ومن ثمَّ خطة تقسیم التطرق للدراسات السابقة، والمنھج المت

عزو اآلیات إلى مواضعھا في القرآن الكریم وذلك بذكر اسم السورة ورقم  البحث،
اآلیة مع كتابتھا بالخط العثماني، تخریج األحادیث الواردة في البحث، وذلك من خالل 

 فسأكتفي إذا كان الحدیث موجودًا في الصحیحین أو في أحدھما:  الطریقة التالیة
بھما عما سواھما، أما إذا كان الحدیث موجودًا في خارج الصحیحین فسأجتھد في 
تخریجھ من المصادر الحدیثیة المعتمدة األخرى، ثم ذكر حكم األئمة علیھ، توثیق 
النقول وعزوھا إلى مصادرھا العلمیة، وضع الكالم المنقول بنصھ بین عالمتي 

 أو تصرفت فیھ فأشیر إلى ذلك في الحاشیة ، وما تم نقلھ بالمعنى"  "تنصیص 
تقسیم تذییل البحث بعدة فھارس لتیسیر االستفادة منھ، فیما یتعلق ب انظر،:  بلفظ

وتتضمن عدة نقاط تبین طبیعة البحث، :  فشملت المقدمة):  خطة البحث(البحث 
أھمیة موضوع :  وتكشف عن مساره، وتوضح معالمھ، وھذه النقاط تنحصر في

وأھدافھ، أسباب اختیار موضوع البحث، الدراسات السابقة، منھج البحث، البحث 
وتناول المراد باألسماء : ، التمھید)خطة البحث (خطوات البحث، تقسیم البحث 
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:  تعریف الیوم اآلخر وأھمیة اإلیمان بھ، المبحث الثاني:  واألحكام، المبحث األول
ي البزدوي في الجنة والنار، وكان رأ:  رأي البزدوي في الشفاعة، المبحث الثالث

منھج الماتریدیة ومنھم البزدوي : من أبرز النتائج التي توصلت إلیھا الدراسة ما یلي
 ما یتعلق بمسائل : في االستدالل على الیوم اآلخر وما یتعلق بھ من اإلیمان بالغیبیات

ذلك تسمى الیوم اآلخر من البعث والحشر والحساب والشفاعة والجنة والنار وغیر 
 ویقصد بھ ما جاءت بھ -عند الماتریدیة بالسمعیات؛ ألّن مصدرھا عندھم السمع فقط 

 وأما ما یتعلق بمسائل التوحید والغیبیات واإلیمان، فھم یرون ،-النصوص الشرعیة 
اإللھیات " أو " العقلیات واإللھیات " تقدیم العقل على النقل، ویطلقون على ذلك 

ھذا مخالف للحق والصواب، إذ ال تعارض بین السمع الصحیح وقولھم ". والنبوات 
موافقة البزدوي رحمھ اهللا ألھل السنة والجماعة في إثبات شفاعة ، والعقل الصریح

أن البزدوي قد ، النبي ألھل الكبائر بما دلت علیھ األدلة الكتاب والسنة واإلجماع
مخلوقتان، وفي األدلة التي بأن الجنة والنار : وافق أھل السنة والجماعة في القول

ذكرھا على إثبات ھذه المسألة بما نطق بھ الكتاب العزیز من الحدیث عن الجنة 
والنار بلفظ الماضي، وما جاء فیھ من قصة آدم وحواء علیھما السالم، وإسكانھما 
الجنة وإخراجھما منھا مما یدل بوضوٍح وصراحٍة على خلق الجنة والنار، أن أبا 

وي قد وافق أھل السنة والجماعة في أن الجنة والنار خالدتان باقیتان ال الیسر البزد
  . تفنیان وال یخرج أھل الجنة من الجنة كما ال یخرج الكفار من النار
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  فھرس المراجع 
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  . المعرفة
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