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 املقدمة: 
تعينه، ونستغفره، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا، وسيئات إن احلمد هلل، حنمده ونس

أعمالنا، من يهده هللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال هللا 
وحده ال شريك له، وأشهد أن حممدًا نبيه ورسوله الشفيع يوم القيامة، صلى هللا عليه 

 وعلى آله وصحبه وسلم.
 أمـا بـعـد:

العلوم ما كان متصاًل ابلبحث يف العقيدة، وشرف العلم من شرف  فإن من أشرف
 موضوعه.

وملا كان موضوع الشفاعة للرسول صلى هللا عليه وسلم متعلقًا مبوضوع اإلميان 
 ابهلل تعاىل، وابليوم اآلخر من وجه.

ومن وجه آخر متعلقًا ابلبحث فيما جيب للنيب صلى هللا عليه وسلم من 
وملا كانت الفرق اإلسالمية املخالفة ملنهج  –يوم القيامة  –عة خصائص؛ ومنها الشفا

أهل السنة واجلماعة تعددت آراؤها يف إثبات هذه الشفاعة، ومن هذه الفرق؛ املعتزلة 
الذين غلوا يف تقديس العقل، وقدموه على نصوص النقل الصحيحة الثابتة، فخالفوا 

فكان أن أنكروا شفاعة النيب صلى هللا  منهج أهل السنة واجلماعة املؤيد ابلدليل احلق،
 عليه وسلم ألهل الكبائر يوم القيامة، وردوا النصوص املثبتة هلا أو أتولوها.

وملا كان العقل مقدمًا على النص عندهم فقد كانت هلم حجج عقلية، حاولوا من 
ألن هذه خالهلا الرد على مثبيت هذا النوع من الشفاعة، وأتييد ما ذهبوا إليه من ابطل؛ و 

األدلة مل تفرد ببحث مستقل؛ فقد آثرت أن أفرد هذه املسألة ببحث خاص لبيان هذه 
األدلة ابلرد عليها وتفنيد حججهم العقلية، حىت ال يلتبس األمر على البعض ممن ترد 

 عليه هذه الشبه وأمثاهلا يف هذه املسألة. وتتكون خطة البحث من مقدمة، ومبحثان:
 ثت فيها عن أمهية املوضوع وخطته ومنهج العمل فيه.أما املقدمة فقد حتد
 أما املباحث فهي:

 املبحث األول: الشفاعة بني أهل السنة واملعتزلة، وفيه مطلبان:
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 املطلب األول: التعريف ابلشفاعة وأقسامها. 
 املطلب الثاين: الشفاعة ألهل الكبائر بني أهل السنة واملعتزلة.

 -عرضًا ونقداً  –العقلية يف نفي الشفاعة عن أهل الكبائر  املبحث الثاين: أدلة املعتزلة
 وفيه مطلبان:
 املطلب األول: مكانة الدليل العقلي عند املعتزلة. 
عرضًا  –املطلب الثاين: أدلة املعتزلة العقلية يف نفي الشفاعة عن أهل الكبائر  
 -ونقداً 

 أهمية الموضوع:

 تتمثل أمهية املوضوع فيما يلي: 
فاعة ألهل الكبائر يوم القيامة من املواضيع العقدية املهمة اليت تباينت موضوع الش -1

آراء الفرق فيها، ما بني انٍف ألصل الشفاعة ابلكلية، وآخر ينفي الشفاعة ألهل 
 الكبائر خصوصاً.

 تعلق هذا املوضوع أبصل من أصول املعتزلة اخلمسة وهو أصل الوعد والوعيد. -2

 من مرتكب الكبرية يف اآلخرة.الرد على املعتزلة يف موقفهم  -3

دحض الشبهات العقلية اليت متسك هبا املعتزلة يف نفيهم الشفاعة عن أهل الكبائر  -4
 يف اآلخرة.

خطورة هذا األمر ملنافاته ما تقرر عند أهل السنة واجلماعة يف مصري مرتكب  -5
 الكبرية يف اآلخرة، وما تقرر من شفاعة النيب صلى هللا عليه وسلم.

أهل السنة واجلماعة يف احلكم على مرتكب الكبرية وتقرر شفاعته  بيان مذهب -6
صلى هللا عليه وسلم ألهل الكبائر يف اآلخرة املؤيد ابألدلة الصحيحة الصرحية من 

 الكتاب والسنة.

 منهج الباحثة: 

 عزوت أقوال وآراء الفرق إىل مصادرها املعتمدة عندهم. -1

 حية يف البحث.قمت ببيان بعض املصطلحات اللغوية واالصطال -2
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 عزوت اآلايت القرآنية إىل سورها وذكر رقم اآلية. -3

 ما كان من األحاديث يف الصحيحني فلم أحكم عليه واكتفيت بتخرجيه فقط. -4

ترمجت لألعالم الواردة أمساؤهم يف البحث، عدا الصحابة رضوان هللا عليهم  -5
 لشهرهتم.

 شرحت ما ورد من بعض األلفاظ الغريبة. -6

أن جيعله عماًل خالصاً لوجهه الكـر،، وأن ينفـع بـه، ومـا كـان  –تعاىل  – هذا، وأسأل هللا
مــن تقصــري فمــل وال ملــوا عمــل مــن خطــأ، ومــا كــان مــن صــواب فللــه احلمــد عليــه أواًل 

 وآخرًا، واحلمد هلل رب العاملني، وصلى هللا على سيدان ونبينا حممد وآله وصحبه.
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 املبحث األول
 واملعتزلةالشفاعة بني أهل السنة 
 املطلب األول

 التعريف بالشفاعة وأقسامها
 الشفاعة لغة:
الشني والفاء والعني، أصل صحيح يدل على مقارنة الشيئني، ومن ذلك الشفع  

 .(1)خالف الوتر؛ تقول: كان فرداً فشفعته
 [.3]سورة الفجر:  چپ  پ      چ يقول تعاىل: 

 .(2)والشفع ضم الشيء إىل مثله
 .(3)غريه، وجعله زوجاً خالف الوتر والشفع: ما شفع

 يف االصطالح:
الشفاعة: االنضمام إىل آخر انصرًا له، وسائاًل عنه، وأكثر ما يستعمل يف 

 .(4)انضمام من هو أعلى حرمة ومرتبة إىل من هو أدىن
رمحه هللا: "االستشفاع طلب الشفاعة وهي انضمام األدىن  (5)يقول ابن حجر
 .(1)لى ما يرومه"إىل األعلى ليستعني به ع

                                 
ر م، دا1994هـــ/ 1415(  مقــاييس اللغــة، البــن فــار ، حتقيــق: شــهاب الــدين أبــو عمــر، الطبعــة األوىل، 1)

 .331الفكر، ص
(  املفــردات يف غريــب القـــرآن، ألم القاســم احلســـني األصــفهاين، حتقيـــق: حممــد ســـيد كــيالين، دار املعرفـــة، 2)

 .262لبنان، ص
 (.1/457(  املعجم الوسيط، د. إبراهيم أنيس وآخرون، داء إحياء الرتاث اإلسالمي )3)
 .262(  املفردات يف غريب القرآن، ص4)
بــن حجــر العســقالين، مــن العلمــاء املشــهورين واألعــالم املــفزين، لــه عــدة مؤلفــات منهــا:  (  أمحــد بــن علــي5)

هــــ، وتـــويف 773هتـــذيب التهـــذيب، الـــدرر الكامنـــة، فـــتح البـــاري شـــرح صـــحيح البخـــاري، وغريهـــا. ولـــد ســـنة 
 (.1/173هـ. ينظر عنه: األعالم للزركلي )852
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 .(2)فالشفاعة إذن هي: "التوسط للغري جبلب منفعة أو دفع مضرة"
 وتنقسم الشفاعة يف اآلخرة إىل قسمني:

 شفاعة اثبتة مقبولة. -

 شفاعة منفية مردودة. -

 :فالشفاعة الصحيحة الثابتة؛ هي ما مجعت شروط الشفاعة وهي- 
 رضى هللا عن الشافع. -

 چڃ  چ  چ  چ  چ  چ تعاىل: ، يقول )*(رضاه عن املشفوع له -

حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت   خت  مت  چ [، ويقول: 28]األنبياء: 

 [.26]النجم: چىت   يت  جث  مث  ىث  يث  حج  مج  جح

 چۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅچ إذنه يف الشفاعة، يقول تعاىل:  -

[، 3]يونس: چڎ  ڎ  ڈ   ڈ      ژ  ژ  ڑ     ڌچ [، ويقول: 255]البقرة: 
 [.23]سبأ: چٻ  ٻ  پ  پ  پ ٱ  ٻ   ٻ چ ويقول: 

  أما الشفاعة املنفية املردودة؛ فهي ما يتعلق به املشركون يف أصنامهم حيث
ڻ  چ يعبدوهنا ويزعمون أهنم شفعاء هلم عند هللا تعاىل، يقول تعاىل: 

ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے  

                                                                             
ســقالين، حتقيــق: حمــب الــدين اخلطــب، دار املعرفــة، (  فــتح البــاري بشــرح صــحيح البخــاري، البــن حجــر الع1)

 (.11/433بريوت، )
هــ، دار 1414(  جمموع فتاوى الشـي  حممـد بـن صـا  بـن عثيمـني، مجـع: فهـد السـليمان، الطبعـة الثانيـة، 2)

 (.5/61الثراي )
 ض عنهمومرج عن ذلك الشفاعة العظمى يف املوقف فهي جلميع النا  من رضي هللا عنهم، ومن مل ير )*( 
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قال تعاىل: [، ولكن هذه الشفاعة ابهلل تعاىل ال تنفع، كما 18]يونس:  چے
 .[48]املدثر:  (1)چٱ  ٻ  ٻ  ٻچ 

 (2)أنواع الشفاعة اخلاصة بنبينا حممد صلى هللا عليه وسلم: 

 أواًل: الشفاعة العظمى:
ڍ  ڌ  چ وهي من أعظم الشفاعات، وهي املقام احملمود الذي قال فيه تعاىل: 

[، وتسمى الشفاعة العظمى؛ ألهنا عامة 79اإلسراء: ] چڌ   ڎ  ڎ  ڈ    
 ميع أهل املوقف على اختالف أدايهنم.جل

يقول ابن عمر رضي هللا عنه: "إن النا  يصريون يوم القيامة جثًا كل أمة تتبع 
نبيها، يقولون: اي فالن اشفع حىت تنتهي الشفاعة إىل النيب صلى هللا عليه وسلم، فذلك 

 .(3)يوم يبعثه هللا املقام احملمود"
 نة:اثنياً: اختصاصه ابستفتاح ابب اجل

وهذه الشفاعة جاء يف األحاديث أهنا من املقام احملمود فعن أنس بن مالك رضي 
هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ))آيت ابب اجلنة يوم القيامة 
فاستشفع، فيقول اخلازن: من أنت؟ فأقول: حممد، فيقول: بك أمرت ال أفتح ألحد 

 .(4)قبلك((

                                 
ــــة الثانيــــة، 1) ــــن صــــا  العثيمــــني، الطبع هـــــ، دار ابــــن اجلــــوزي 1415(  شــــرح العقيــــدة الواســــطية، حملمــــد ب
(2/168.) 
(  شرح العقيدة الطحاوية، البن أم العز، حتقيق: انصـر الـدين األلبـاين ومجاعـة مـن العلمـاء، الطبعـة الثانيـة، 2)

 .228املكتب اإلسالمي، ص
م، 1987هــ/ 1407ق: د. مصطفى ديب البغا، دار ابن كثري، اليمامـة، بـريوت، (  صحيح البخاري، حتقي3)

 (.4/1748الطبعة الثالثة )
(  صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبدالباقي، دار إحياء الرتاث العرم، بريوت، ابب: اختباء النـيب صـلى 4)

 (.1/188هللا عليه وسلم دعوة الشفاعة ألمته )
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 فيف العذاب عمن يستحقه:اثلثاً: الشفاعة يف خت
وهي خاصة ابلنيب صلى هللا عليه وسلم لعمه أم طالب، ويستدل عليها مبا جاء 
عن العبا  بن عبداملطلب أنه قال: "اي رسول هللا؛ هل نفعت أاب طالب بشيء فإنه كان 

، من انر، ولوال أان لكان يف (1)ويغضب لك؟ قال: ))نعم، هو يف ضحضاححيوطك 
 .(2) من النار((الدرك األسفل 

 رابعًا: الشفاعة يف رفع درجات أقوام من أهل اجلنة:
 . (4)، وال تنكر شفاعة احملشر األول(3)وهذه الشفاعة ال ينكرها املعتزلة

ويستدل هلذا النوع بدعاء النيب صلى هللا عليه وسلم ألم سلمة رضي هللا 
هديني، واخلفه يف عقبه عنه ملا تويف: ))اللهم اغفر ألم سلمة وارفع درجته يف امل

 .(5)يف الغابرين، واغفر لنا وله اي رب العاملني، وافسح له يف قفه، ونور له فيه((
 خامسًا: الشفاعة يف دخول اجلنة بال حساب:

ويستدل هلذا النوع حبديث السبعني ألفًا الـذين يـدخلون اجلنـة بغـري حسـاب: "يـدخل 
وا: ومن هم اي رسول هللا؟ قال: هم الذين اجلنة من أميت سبعون ألفاً بغري حساب، قال

ال يكتـوون، وال يســرتقون، وال يتطــريون وعلــى رهبــم يتوكلـــون، فقــام إليــه: عكاشــة بــن 
 .(6)حمصن فـقال: ادع أن جيعلل منهم، فـقال: اللهم اجعله منهم..."

 سادساً: الشفاعة يف أهل الكبائر:

                                 
من املـاء علـى وجـه األرض ومـا بلـع الكعبـني. ينظـر: النهايـة يف غريـب األثـر، البـن (  الضحضاح هو ما رق 1)

 (.4/392(. غريب احلديث، البن سالم )3/75األثري )
 (.3/1408(  صحيح البخاري )2)
 (  سيأيت التعريف هبم إبذن هللا.3)
 .249(  التذكرة يف أحوال املوتى وأمور اآلخرة، للقرطيب، دار الرايض للرتاث، ص4)
 (.1/198(  صحيح مسلم )5)
 (.1/198(  صحيح مسلم )6)
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، ويستدل عليها مبا جاء يف )*(ةوهذه الشفاعة يثبتها أهل السنة وينفيها املعتزل
 .(1) السنن أنه صلى هللا عليه وسلم قال: ))شفاعيت ألهل الكبائر من أميت((

رمحه هللا: "إن هللا جل ثناؤه قد يصفح لعباده املؤمنني بشفاعة  (2)يقول الطفي
 .(3)نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم هلم عن كثري من عقوبة إجرامهم بينه وبينهم"

 :(4)اً: شفاعته فيمن استحق النار أال يدخلهاسابع
ويستدل عليها حبديث أم هريرة رضي هللا عنه: أن النيب صلى هللا عليه وسلم 
قال: ))أمر بقوم من أميت قد ُأمر هبم إىل النار فيقولون: اي حممد ننشدك الشفاعة، 

وجل، فيؤذن  قال: فآمر املالئكة أن يقفوا هبم، قال: فانطلق واستأذن على الرب عز
يل، فأسجد وأقول: رب قوم من أميت قد أمرت هبم إىل النار، قال: فيقول: انطلق 

 .(5)فأخرج من شاء هللا أن خترج...(

                                 
 سيأيت بيان ذلك يف املطلب الثاين إبذن هللا تعاىل )*(

(، وقــال 4/625(  ســنن الرتمــذي، حتقيــق: أمحــد حممــد شــاكر وآخــرون، دار إحيــاء الــرتاث العــرم، بــريوت )1)
 عنه: هذا حديث حسن صحيح.

ـــدين عبداحلميـــد، دار الفكـــر )وأخرجـــه أبـــو داود يف ســـننه، حتقيـــق: حم ـــاين يف 4/236مـــد حمـــي ال (. قـــال األلب
 التعليق: حديث صحيح.

هـــ، كــان مــن أكــابر العلمــاء، عاملــاً 224(  الطــفي: حممــد بــن جريــر بــن يزيــد الطــفي، أبــو جعفــر، ولــد عــام 2)
هــ. ينظــر: 310نة ابألحكـام والسـنن، لـه مـن املصــنفات: ألريـ  األمـم وامللـوك، وجـامع البيــان، وغريهـا تـويف سـ

 (.2/410(، تذكرة احلفاظ )11/145البداية والنهاية )
 (.1/268هـ )1405(  جامع البيان عن أتويل آي القرآن حملمد بن جرير الطفي، دار الفكر، بريوت، 3)
(  شرح النووي علـى صـحيح مسـلم، ألم زكـراي حيـش بـن شـرف النـووي، دار إحيـاء الـرتاث العـرم، بـريوت، 4)

 (.3/35ـ، الطبعة الثانية )ه1392
(، واحلافظ ابن حجـر يف 3/147وممن نص على ثبوت هذه الشفاعة شي  اإلسالم ابن تيمية جمموع الفتاوى )

 .232(، وشارح الطحاوية، ص11/428فتح الباري )
م 1991هــ/ 1411(  النهاية يف الفنت واملالحم، البن كثري، حتقيق: أمحد عبدالشايف، دار الكتـب العلميـة 5)
(2/402 .) 
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 اثمناً: شفاعته صلى هللا عليه وسلم فيمن تساوت حسناته وسيئاته:
ويستدل عليه مبا روي عن ابن عبا  رضي هللا عنهما قال: ))السابق ابخلريات 

جلنة بغري حساب، واملقتصد رمحه هللا، والظامل لنفسه وأصحاب األعراف يدخل ا
 .(1)يدخلوهنا بشفاعة النيب صلى هللا عليه وسلم((

 أدلة ثبوت الشفاعة من الكتاب والسنة:
 األدلة على الشفاعة يف الكتاب أو السنة كثرية ومنها:

[، ومنها 255]البقرة:  چۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅچ  قوله تعاىل:
ڭ  ڭ  چ [، وقوله تعاىل: 3]يونس:  چ ڎ  ڎ  ڈ   ڈ      ژ  ژ  ڑچقوله تعاىل:  

ۉ  چ [، وقوله تعاىل: 109]طه:  چڭ  ڭ  ۇ    ۇ  ۆ  ۆ     ۈ  ۈ  ٴۇ      ۋ  

]الزخرف:  چۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى      ائ    ائ  ەئ  ەئ  وئ  
86.] 

الصحيحني أحاديث وأما من السنة فإن أحاديث الشفاعة كثرية متواترة منها يف 
 .(2)متعددة، ويف السنن واملسانيد مما يكثر عدده

: "األخبار اليت رويت عن النيب صلى هللا عليه وسلم فيما (1)يقول ابن أم عاصم
فضله به من الشفاعة وتشفيعه إايه فيما يشفع فيه أخبار اثبتة موجبة لعلم حقيقة ما 

 .(2)حوت على ما اقتصصنا"

                                                                             
واحلــديث رجالــه رجــال الصــحيح إال إمساعيــل بــن عبيــد بــن أم كرميــة، وقــد وثقــه الــدارقطل، ينظــر: الشـــفاعة 

 (.1/161(، والتهذيب )112للوادعي )
ـــة 1404(  املعجـــم الكبـــري للطـــفاين، حتقيـــق: محـــدي الســـلفي، مكتبـــة الزهـــراء املوصـــل، 1) هــــ، الطبعـــة الثاني
ــه موســى بــن عبــدالرمحن (، يقــول اهليثمــ11/189) ي: "رواه الطــفاين يف الكبــري واألوســط ابختصــار منــه، وفي

 (.10/378الصنعاين، وهو وضاع". ينظر: جممع الزوائد )
هــــ 1423(  جممـــوع الفتـــاوى، البـــن تيميـــة، مجـــع وترتيـــب عبـــدالرمحن بـــن قاســـم النجـــدي الطبعـــة األوىل ، 2)
(1/314.) 



 

 
2448 

لصحيحني عن أنس رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا ومن ذلك ما ورد ي ا
عليه وسلم قال: ))لكل نيب دعوة قد دعا هبا فاستجيب، فجعلت دعويت شفاعًة ألميت 

 .(3)يوم القيامة((
فقد أخر نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم دعوته ليجعلها شفاعة ألمته لفضل 

لى هللا عليه وسلم ما جزى رسواًل عمن شفقته ورمحته ورأفته أبمته، فجزى هللا نبينا ص
ُأرسل إليهم، وبعثه املقام احملمود الذي وعده ليشفع ألمته، فإن ربنا عز وجل غري خملف 
وعده، ومنجز نبيه صلى هللا عليه وسلم ما أخر من مسألته يف الدنيا وقت شفاعته ألمته 

 .(4)يوم القيامة
هللا عنه، قال: قال رسول هللا صلى ويف الصحيحني أيضًا عن جابر بن عبدهللا رضي 

 .(5)هللا عليه وسلم: ))أعطيت مخساً مل يعطهن أحد قبلي... وذكر منها: وأعطيت الشفاعة((
وغري ذلك من األحاديث النبوية الدالة على ثبوت الشفاعة لنبينا حممد صلى هللا 

 عليه وسلم يوم القيامة.
 :أقسام النا  يف الشفاعة 

نصارى واملبتدعون من الغالة من املشاي  وغريهم، جيعلون األول: املشركون وال -
 شفاعة من يعظمونه عند هللا كالشفاعة يف الدنيا.

                                                                             
هــ، مـن مصـنفاته: 206الشيباين، احلافظ، اإلمام، احملـدث، ولـد سـنة (  عمرو بن عاصم الضحاك بن خمالد 1)

(، البدايــة 13/430هـــ، ينظــر عنــه: ســري أعــالم النــبالء )287كتبــا الســنة، املســند الكبــري وغريهــا، تــويف ســنة 
 (.14/692والنهاية )

ت، الطبعــة األوىل، (  الســنة البــن أم عاصــم، حتقيــق: حممــد انصــر الــدين األلبــاين، املكتــب اإلســالمي، بــريو 2)
 (.2/392هـ، )1400

(، وصـحيح مسـلم كتـاب اإلميـان، ابب اختبـاء النـيب صـلى 11/96(  فتح البـاري شـرح صـحيح البخـاري )3)
 (.1/190هللا عليه وسلم دعوته الشفاعة ألمته )

(، 2/622(  كتاب التوحيد وإثبـات صـفات الـرب، البـن خزميـة، حتقيـق: عبـدالعزيز الشـهوان، دار الرشـد )4)
 (.3/75وينظر: شرح النووي على صحيح مسلم )

 (.1/371(، ومسلم كتاب املساجد ومواضع الصالة )1/128(  صحيح البخاري )5)
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الثاين: املعتزلة واخلوارج فقد أنكروا شفاعة النيب صلى هللا عليه وسلم، وغريه يف  -
 أهل الكبائر.

 أهـل الكبـائر، الثالث: أهل السنة واجلماعة أقـروا بشـفاعة النـيب صـلى هللا عليـه وسـلم يف
 .(1)وشفاعة غريه

 

                                 
 .293(  ينظر: شرح العقيدة الطحاوية، ص1)
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 املطلب الثاني
 الشفاعة ألهل الكبائر بني أهل السنة واملعتزلة

 أواًل: مذهب أهل السنة يف شفاعة النيب صلى هللا عليه وسلم ألهل الكبائر يف اآلخرة:

 قبل اخلوض يف هذه املسألة جيدر بنا التعريف ابلكبرية:
 الكبرية لغة: 

، وما وعد هللا عليه النار، والكفة كالكف: التأنيث للمبالغة، ويف الكف: اإلمث الكبري
[،  ويف 37]الشورى:  چک  ک  ک             ک      گچ التنزيل العزيز: 

األحاديث ذكرت الكبائر يف غري موضع، واحدهتا: كبرية وهي الفعلة القبيحة من 
 .(1)الذنوب املنهي عنها شرعاً لتعظيم أمرها"

 طالح: ويف االص
ما نقل عن ابن عبا  رضي هللا عنهما: "هي كل ذنب ختمه هللا بنار أو غضب  

 .(2)أو لعنة أو عذاب"
: "هي كل ذنب أوجب هللا فيه حدًا يف (3)يقول اإلمام أمحد بن حنبل رمحه هللا

 .(4)الدنيا أو ختمه بنار يف اآلخرة"

                                 
 (.6/446(  لسان العرب، البن منظور، دار صادر، بريوت، الطبعة األوىل )1)
 (.5/159ظر تفسري القرطيب )(، وين5/41(  جامع البيان للطفي )2)
(  أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين، أبو عبدهللا، أحد األئمـة، ثقـة حـافظ، قـال الشـافعي عنـه: خرجـت مـن 3)

بغـداد ومـا خلفـت هبـا أفقـه وال أزهـد وال أورع وال أعلـم مـن أمحـد بـن حنبـل، صـاحب املسـند، والزهـد. امــتحن 
(، صـفة الصـفوة 1/62هـ. ينظر: هتذيب التهـذيب )241فثبت. تويف أايم املعتصم يف فتنة القول خبلق القرآن 

(2/336.) 
هــ 1313(  تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق، فخر الدين عثمـان الزيعلـي، دار الكتـب اإلسـالمي، القـاهرة، 4)
 (.10/410(. وينظر أيضاً: فتح الباري )4/222)

وقــال: "إنــه أمثــل ألقــوال يف هــذه املســألة" ينظــر:  ورجــح شــي  اإلســالم ابــن تيميــة مــا ســبق مــن تعريــف للكبــرية
 (.11/654جمموع الفتاوى )
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 ثالثة هي:أما الكبرية عند املعتزلة فقد اختلفوا فيها على أقوال 
قال بعضهم: كل ما أتى فيه الوعيد فكبري، وكل ما مل أيت فيه الوعيد فهو  -

 صغري.

وقال آخرون: كل ما أتى فيه الوعيد فكبري، وكل ما كان مثله يف العظم فهو   -
كبري، وكل ما مل أيت فيه الوعيد أو مثله  فقد جيوز أن يكون كله صغرياً، وجيوز 

غريًا، وليس جيوز أن ال يكون صغريًا وال شيئاً أن يكون بعضه كبريًا، وبعضه ص
 منه.

 .(1)وقيل: كل عمد كبري، وكل مرتكب ملعصية متعمدًا هلا فهو مرتكب لكبرية -

 :مذهب أهل السنة يف الشفاعة ألهل الكبائر 
 أواًل: مذهبهم يف احلكم على مرتكب الكبرية:

بة فهو مسلم يعتقد أهل السنة أن مرتب الكبرية إذا مات عليها من غري تو 
فاسق، مل مرج مبعصيته من دين اإلسالم، وليس هو مؤمنًا كامل اإلميان، بل مؤمن إبميانه 
فاسق بكبريته، ويف اآلخرة حتت مشيئة هللا تعاىل؛ إن شاء غفر له، وإن شاء عذبه، فال 

 ملد يف انر جهنم. 
ل الكبائر فعن ابن عمر رضي هللا عنهما قال: "ما زلنا منسك عن االستغفار أله

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  چ حىت مسعنا من نبينا صلى هللا عليه وسلم يقول: 

 [.48]النساء:  چھ   ھ  ھ  ے
 .(2)قال: فأمسكنا عن كثري مما كان يف أنفسنا ونطقنا به ورجوانه"

                                 
(  مقــاالت اإلســالميني واخــتالف املصــلني، ألم احلســن األشــعري حتقيــق: هلمــوت ريــرت، دار إحيــاء الــرتاث 1)

 (، والقول الثالث: منقول عن جعفر بن مبشر.271 -1/270العرم، بريوت، الطبعة الثالثة )
تقـــاد واهلدايـــة إىل ســـبيل الرشـــاد، ألم بكـــر البيهقـــي، حتقيـــق: الســـيد اجلميلـــي، دار الكتـــاب العـــرم، (  االع2)

 .151هـ، ص1408الطبعة األوىل، 
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فمذهب أهل السنة واجلماعة أن فساق أهل امللة ليسوا خملدين يف النار، كما 
ج واملعتزلة، وليسوا كاملني يف الدين واإلميان والطاعة؛ بل هلم حسنات قالت اخلوار 

 .(1)وسيئات، ويستحقون هبذا العقاب، وهبذا الثواب
يقول شارح الطحاوية: "إن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبرية ال 

 .(2)يكفر كفرًا ينقل من امللة ابلكلية كما قالت اخلوارج"
ا حكمه يف اآلخرة فهو حتت مشيئة هللا تعاىل، إن شاء عذبه هذا يف الدنيا؛ أم

رمحه هللا: "اتفق أهل السنة على  (3)بعدله، وإن شاء غفر له برمحته وفضله، يقول البغوي
أن املؤمن ال مرج من اإلميان ابرتكاب شيء من الكبائر إذا مل يعتقد إابحتها، وإذا عمل 

 النار كما جاء به احلديث، بل هو إىل هللا تعاىل إن شيئاً منها فمات قبل التوبة ال ملد يف
 .(4)شاء عفا عنه، وإن شاء عاقبه بقدر ذنوبه، مث أدخله اجلنة برمحته"

رمحه هللا يف شرحه حلديث: ))من كذب علي متعمدًا  (5)ويقول النووي
؛: "معىن احلديث: أن هذا جزاؤه وقد جيازى به، وقد (6)فليتبوأ مقعده من النار((

فو هللا الكر، عنه وال يقطع عليه بدخول النار، وهكذا سبيل ما جاء يف الوعيد يع
ابلنار ألصحاب الكبائر غري الكفر، فكلها يقال فيها هذا جزاؤه، وقد جُيازى، وقد 
يُعفى عنه، مث إن ُجوزي وُأدخل النار فال ملد فيها، بل البد من خروجه منها 

                                 
 .360(، وينظر أيضاً: شرح العقيدة الطحاوية، ص7/679(  ينظر: جمموع الفتاوى، البن تيمية )1)
 .442(  شرح العقيدة الطحاوية، ص2)
ني بـن مسـعود البغـوي، أبـو حممـد بـن الفـراء، الفقيـه الشـافعي، مـن مصـنفاته: شـرح السـنة، (  البغوي: احلسـ3)

(، طبقــات الشــافعية 1/49. ينظــر عنــه: طبقــات املفســرين )561والتفســري املســمى: معــامل التنزيــل: تــويف ســنة 
 (.7/75الكفى )

زهـــري الشـــاويت، املكتـــب (  شـــرح الســـنة، احلســـني بـــن مســـعود البغـــوي، حتقيـــق: شـــعيب األرانؤوط، حممـــد 4)
 (.1/103هـ، )1403اإلسالمي، بريوت، الطبعة الثانية، 

(  النووي: حمي الـدين حيـش بـن شـرف النـووي الشـافعي، أبـو زكـراي، عـامل ابلفقـه واحلـديث، لـه شـرح صـحيح 5)
 (.3/278(، البداية والنهاية )8/149هـ. ينظر عنه األعالم )676مسلم، األربعني وغريها، تويف 

 (.1/434(، )123أخرجه البخاري )  (6)
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يف النار أحد مات على التوحيد، وهذه قاعدة بفضل هللا تعاىل ورمحته، وال ملد 
 .(1)متفق عليها عند أهل السنة"

فيتضح من هذا أن أهل السنة يعتقدون أن صاحب الكبرية يوم القيامة حتت 
مشيئة هللا تعاىل، إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له، وإن أدخله النار فهو غري خملد فيها، 

 .وأن مآله إىل اجلنة بعد استيفاء عقوبته
 اثنياً: مذهب أهل السنة يف الشفاعة ملرتكب الكبرية:

اتفقت األمة على إثبات شفاعة النيب صلى هللا عليه وسلم ولكن اختلفوا فيمن 
 .)*(تكون له هذه الشفاعة

فأهل السنة واجلماعة يؤمنون أبن الرسول صلى هللا عليه وسلم يشفع ألهل 
 (2)منها بعد دخوهلا، يقول اإلمام ابن تيمية الكبائر الذين دخلوا النار بذنوهبم إلخراجهم

رمحه هللا: "تواترت األحاديث عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف أنه مرج أقوام من النار 
 .(3)بعدما دخوهلا، وأن النيب صلى هللا عليه وسلم يشفع يف أقوام دخلوا النار"
كان يوم القيامة   ورد يف الصحيح عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال: ))إذا

شفعت، فقلت: اي رب أدخل اجلنة من كان يف قلبه خردلة، فيدخلون، مث أقول: أدخل 
 .(4)اجلنة من كان يف قلبه أدىن شيء((

                                 
 (.1/69(  شرح النووي على صحيح مسلم )1)

شذ عنهم اجلهمية أتباع جهم بن صفوان، فقـد أنكـروا شـفاعة النـيب صـلى هللا عليـه وسـلم أصـاًل، وقـالوا:  )*( 
أهـل األهـواء  ليس هناك شـفاعة سـواًء ألهـل الكبـائر أو الصـغائر، وال لـزايدة الثـواب، ينظـر: التنبيـه والـرد علـى

 .134والبدع للملطي، ص

(  شي  اإلسالم تقي الدين أبو العبا  أمحد بن عبداحليم النمريي احلراين، الفقيه العامل اجملتهد ولد يف حـران 2)
هـ، وانتقل إىل دمشق، كان من أكابر حفاظ عصره، له من املؤلفات: اجلواب الصحيح ملن بدل دين 661عام 

هــ، ينظـر عنـه كتـاب: العقـود الدريـة مـن مناقــب 728ل والنقـل وغريهـا الكثـري، تـويف املسـيح، درء تعـارض العقـ
 شي  اإلسالم ابن تيمية، البن عبداهلادي..

 (.7/486(  جمموع الفتاوى )3)
 (.6/2727(  رواه البخاري يف كتاب التوحيد )4)
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وجاء عن أنس بن مالك رضي هللا عنه، أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: 
 .(1)))شفاعيت ألهل الكبائر من أميت((
رمحه هللا تعاىل: "شفاعة األنبياء عليهم الصالة  (2)ويقول اإلمام أبو حنيفة

والسالم حق، وشفاعة نبينا صلى هللا عليه وسلم للمؤمنني املذنبني، وألهل الكبائر 
 .(3)منهم املستوجبني للعقاب حق اثبت"

ويقول ابن تيمية رمحه هللا: "ومذهب الصحابة، والتابعني، وأئمة املسلمني، 
ه يشفع يف أهل الكبائر، وأنه ال ملد يف النار أحد وسائر أهل السنة واجلماعة أن

من أهل اإلميان أحد، بل مرج من النار من يف قلبه مثقال حبه من إميان، أو 
 .(4)مثقال ذرة من إميان"

 :مذهب املعتزلة يف الشفاعة ألهل الكبائر 
املعتزلة: اسم يطلق على فرقة ظهرت يف اإلسالم يف أوائل القرن الثاين، 

 .(5)منهجًا عقليًا متطرفًا يف حبث العقائد اإلسالميةوسلكت 
، الذي اعتزل جملس احلسن (1)وهم أصحاب واصل بن عطاء الغزال

 .(3)،(2)البصري

                                 
 (.7(  سبق خترجيه ص )1)
هـــد وأحـــد األئمـــة األربعـــة اشـــتهر بعلمـــه الغزيـــر، يقـــول (  أبـــو حنيفـــة النعمـــان بـــن اثبـــت الكـــويف، فقيـــه جمت2)

الشافعي، "من أراد أن يتجر يف الفقه فهو عيال على أم حنيفة" ويعد من التابعني فقد لقي عدداً من الصحابة  
هـ، يف بغداد. ينظر عنه كتاب: أبـو حنيفـة 150كأنس بن مالك. من مؤلفاته: الفقه األكف، تويف رمحه هللا عام 

 وعصره، آراؤه وفقهه للشي  حممد أبو زهرة.حياته 
هــ، 1342(  الفقه األكف، ألم حنيفة النعمان بن اثبت مطبعة جملـس دائـرة املعـارف النظاميـة حيـدر آابد، 3)
 .41ص
 (.1/318(  جمموع الفتاوى )4)
لطبعـة األوىل، م، ا1967(  دراسات يف الفرق والعقائد اإلسالمية، د. عرفان عبداحلميد، مطبعـة اإلرشـاد، 5)
 .83ص
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وتعد هذه الفرقة من أهم الفرق الكالمية، وهم أصحاب النظر العقلي الذين 
ض النص مع قدموا العقل على النص، واختذوه مصدرًا أول ملسائل العقيدة، فإذا تعار 

 .(4)-"أصل النص" –قدموا العقل؛ ألنه  –يف نظرهم  –العقل 
: "كان النا  قبل حدوث واصل بن عطاء (5)يقول أبو احلسن األشعري

رئيس املعتزلة على مقالتني: منهم خوارج يكفرون مرتكيب الكبائر، ومنهم أهل 
قائل: إنه ليس استقامة يقولون: هو مؤمن إبميانه، فاسق بكبريته، ومل يقل منهم 

مبؤمن وال كافر قبل حدوث واصل بن عطاء، حىت اعتزل واصل األمة وخرج عن 
 .(6)قوهلا، فسمي معتزاًل مبخالفته اإلمجاع"

 وللمعتزلة أصول مخسة هي:

                                                                             
، تتلمذ على احلسـن البصـري وأظهـر مقالـة املنزلـة بـني املنـزلتني، 80(  واصل بن عطاء الغزال، املولود سنة 1)

. األعــالم، 32هـــ. ينظــر عنــه: املينــة واألمــل، البــن املرتضــى، ص131وهــو مؤســس فرقــة االعتــزال، تــويف ســنة 
 (.8/108للزركلي )

أبو سعيد، ألبعي جليل، إمام أهل البصرة ولد ابملدينة لسـنتني بقيتـا مـن خـالل (  احلسن بن يسار البصري، 2)
هـــ، ينظــر عنــه: ســري 110عمــر رضــي هللا عنــه، وســكن البصــرة، لــه كتــاب يف فضــائل مكــة، تــويف ابلبصــرة عــام 

 (.2/226(. األعالم للزركلي )4/563أعالم النبالء، للذهيب )
اجلرجــاين، حتقيــق: نصــر الــدين التــويل، الطبعــة األوىل شــركة القــد  (  التعريفــات، لعلــي بــن حممــد احلســيل 3)

 .347م، ص2007للتصدير ابلقاهرة، 
(  الفرق الكالمية اإلسالمية مدخل ودراسة لعلـي عبـدالفتاح املغـرم، الطبعـة األوىل، مكتبـة وهبـة، القـاهرة، 4)

 .203م، ص1986هـ/ 1407
هـ، تتلمذ على يد أم علي اجلبائي، مث رد 260ري، ولد سنة (  علي بن إمساعيل بن إسحاق األشعري البص5)

على املعتزلة، من مؤلفاتـه: اللمـع يف الـرد علـى أهـل الزيـع والبـدع، ومقـاالت اإلسـالميني، وغريهـا، تـويف ببغـداد 
 (.1/174(. الفتح املبني )2/303هـ. ينظر عنه: شذرات الذهب )324سنة 
لبــدع، ألم احلســن األشــعري، حتقيــق: د. حممــود غرابــة، مطبعــة مصــر، (  اللمــع يف الــرد علــى أهــل الزيــع وا6)

 .124م، ص1955
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التوحيد والعدل والوعد والوعيد واملنزلة بن املنزلتني واألمر ابملعروف والنهي 
 .(1)عن املنكر

: "ال خالف أن املخالفني لنا ال يعدون هذه (2)ريقول القاضي عبداجلبا
األصول، أال ترى أن خالف امللحدة واملعطلة والدهرية واملشبهة دخل يف التوحيد، 
وخالل اجملفة أبسرهم دخل يف ابب العدل، وخالف املرجئة دخل ابب الوعد 

دخل يف والوعيد، وخالف اخلوارج دخل حتت املنزلة بني املنزلتني، وخالف اإلمامية 
 .(3)ابب األمر ابملعروف والنهي عن املنكر"

وليس أحد يستحق اسم االعتزال حىت جيمع القول ابألصول اخلمسة، فإذا  
 .(4)كملت يف اإلنسان هذه اخلصال اخلمس فهو معتزيل

 ويتضح موقف املعتزلة من الشفاعة ملرتكب الكبرية فيما يلي:
 الكبرية:أواًل: مذهب املعتزلة يف احلكم على مرتكب 

يرى املعتزلة أن صاحب الكبرية ال يستحق أن يطلق عليه اسم اإلميان أو 
اإلسالم، وأمجعوا أن الفاسق املرتكب الكبائر، ال يستحق أن يسمى ابالسم الشريف 
الذي هو اإلميان واإلسالم، وال ابلكفر، بل يسمى ابلفسق كما مساه هللا، وأمجع عليه 

 .(5)زلة بني املنزلتنيأهل امللة، وهذا القول ابملن

                                 
 (.126، 13/98(  ينظر: جمموع الفتاوى البن تيمية )1)
(  القاضــي عبــداجلبار ابــن أمحــد بــن عبــداجلبار اهلمــداين، شــي  املعتزلــة يف عصــره، لــه مــن املصــنفات: شــرح 2)

ــد، وغريهــا، تــويف ســنة األصــول اخلمســة، املغــل يف العــدل والتوح ــه: األعــالم )415ي (، 7/273هـــ، ينظــر عن
 .112طبقات املعتزلة، ص

(  شرح األصول اخلمسة، للقاضي عبـداجلبار، حتقيـق: د. عبـدالكر، عثمـان، مكتبـة وهبـة، القـاهرة، الطبعـة 3)
 .124م، ص1965هـ/ 1384األوىل 

 .126هـ، ص1344الكتب املصرية ابلقاهرة،  (  االنتصار، ألم احلسن اخلياط، حتقيق: د. ينفج، دار4)
 .64هـ، ص1393(  فضل االعتزال وطبقات املعتزلة، ألم القاسم البلخي، حتقيق: سيد فؤاد، تونس، 5)
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يقول القاضي عبداجلبار: "صاحب الكبرية ال يسمى مؤمناً، وال كافراً، وال منافقاً، 
بل يسمى فاسقاً، وكما ال يسمى ابسم هؤالء فإنه ال جيري عليه أحكام هؤالء، بل له 

 .(1)اسم بني االمسني وحكم بني احلكمني"
قوا عليه من فضائحهم أن حال الفاسق : "ومما اتف(2)يقول أبو املظفر األسفراييل

 .(3)امللي منزلة بني املنزلتني، ال هو مؤمن، وال هو كافر"
ويقول ابن تيمية رمحه هللا: "واملعتزلة ينفقون عنه اسم اإلميان ابلكلية، واسم 
اإلسالم أيضاً، يقولون: ليس معه شيء من اإلميان واإلسالم، ويقولون: ننـزله بني 

 .(4)منـزلتني"
يتضح من ذلك أن معتقد املعتزلة يف مرتكب الكبرية أهنم يسلبون عنه مسمى و 

اإلميان واإلسالم، فال يسمى عندهم مؤمنًا وال مسلماً، وأيضًا ال يسمونه كافرًا فيقولون: 
 هو يف منزلة بني الكفر واإلميان فيسمونه فاسقاً.

ر وال أحكام اإلميان أما حكم معاملته يف الدنيا فهم ال جيرون عليهم أحكام الكفا
الكامل، يقول ابن تيمية: "فاملعتزلة وافقوا اخلوارج على حكمهم يف اآلخرة، دون الدنيا، 

 .(5)مل يستحلوا من دمائهم وأمواهلم ما استحلته اخلوارج"
أما يف اآلخرة؛ فيعتقد املعتزلة أن مرتكب الكبرية إن مات عن غري توبة فهو يف 

  اآلخرة خملٌد يف انر جهنم.

                                 
 ..140-139(  شرح األصول اخلمسة، ص1)
ية، تـويف (  اإلسفراييل: طاهر بـن حممـد اإلسـفراييل، أبـو املظفـر، عـامل ابألصـول، مفسـر، مـن فقهـاء الشـافع2)

 (.1/430(. كشف الظنون )3/175هـ، ينظر عنه: طبقات الشافعية )471سنة 
هــــ/ 1374(  التبصـــري يف الـــدين، ألم املظفـــر اإلســـفراييل، مكتبـــة اخلـــاىني مبصـــر، ومكتبـــة املثـــىن ببغـــداد 3)

 .65م، ص1955
 (.7/257(  جمموع الفتاوى )4)
 (.13/38(  السابق )5)
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مبينًا مذهبهم يف مرتكب الكبرية: "إذا خرج من الدنيا عن  (1)يقول الشهرستاين
غري توبة عن كبرية ارتكبها استحق اخللود يف النار، لكن يكون عقابه أخف من عقاب 

 .(2)الكفار، ومسوا هذا النمط وعدًا ووعيدًا"
 اثنياً: مذهب املعتزلة يف إنكار الشفاعة ملرتكب الكبرية:

املعتزلة أصل الشفاعة، ولكن خالفهم مع أهل السنة يف أهنا تثبت ملن،  مل ينكر
يقول القاضي عبداجلبار: "ومجلة القول يف ذلك، هو أنه ال خالف بني األمة يف أن 
شفاعة النيب صلى هللا عليه وسلم اثبتة لألمة، وإمنا اخلالف يف أهنا تثبت ملن؟ فعندان أن 

 .(3)الشفاعة للتائبني من املؤمنني"
ويقول: "فأما قولنا يف إثبات الشفاعة فهو معروف، ونـزعم أن من أنكره فقد 
أخطأ اخلطأ العظيم، ولكنا نقول: ألهل الثواب دون أهل العقاب، وألولياء هللا دون 

 .(4)أعدائه"
: "أما صاحب الكبرية الذي مات من غري توبة، فال شفاعة له (5)يقول الباقالين

 .(6)عندهم"

                                 
عبــــدالكر، بــــن أمحــــد أبــــو الفــــتح الشهرســــتاين، الفيلســــوف املــــتكلم، صــــاحب  (  الشهرســــتاين: حممــــد بــــن1)

هــ، ينظـر عنـه: 548التصانيف، من مصنفاته: امللل والنحل، هناية اإلقـدام يف علـم الكـالم، وغريهـا، تـويف سـنة 
 (.4/273(. وفيات األعيان )20/287سرية أعالم النبالء )

الكر، الشهرســــتاين، دار الكتــــب العلميــــة، الطبعــــة الثامنــــة، (  امللــــل والنحــــل، ألم الفــــتح حممــــد بــــن عبــــد2)
 .39هـ، ص1413

 .687(  شرح األصول اخلمسة، ص3)
 .207(  فضل االعتزال، ص4)
(  الباقالين: حممد بـن الطيـب، أبـو بكـر البـاقالين املـالكي، املـتكلم األصـويل، األشـعري، لـه مـن املصـنفات: 5)

اجلهل به، متهيد األوائل وتلخيص الدالئل، إعجاز القـرآن، وغريهـا، تـويف اإلنصاف فيما جيب اعتقاده وال جيوز 
 (.3/168(. شذرات الذهب )17/190هـ، ينظر عنه: السي )403سنة 
م، 1986هـــ/ 1407(  اإلنصــاف، للبــاقالين، حتقيــق: عمــاد الــدين حيــدر، عــامل الكتــب، الطبعــة األوىل، 6)
 .331ص
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ي بىن عليه املعتزلة يف إنكارهم للشفاعة يف أهل الكبائر يف اآلخرة واألصل الذ
هو القول ابلوعد والوعيد وهو أحد أصوهلم اخلمسة، فإذا وعد هللا تعاىل بعض عباده 
ابلثواب، وبعض عباده ابلعقاب، فال جيوز على هللا أن ملف وعده، فال يثيب املطيع، 

 .(1)وال ملف وعده فال يعاقب العاصي
 لك مبل على أمرين:وذ
أصل الوعد والوعيد، فاهلل تعاىل ال ملف وعده أو وعيده، فاحلكيم جل شأنه ال  -

ملف وعده عقاًل، فإن هللا تعاىل صادق يف وعده ووعيده، ال مبدل لكلماته فال 
يغفر الكبائر إال بعد التوبة، فإذا خرج املؤمن من الدنيا على طاعة وتوبة استحق 

ج من غري توبة عن كبرية ارتكبها ُخلَّد يف النار وكان عذابه فيها الثواب، وإذا خر 
 .(2)أخف من عذاب الكفار، لذلك فإن املعتزلة أنكروا الشفاعة يوم القيامة

األمر الثاين: تفسريهم العقلي للشفاعة: فهم يرون أن الشفاعة تُفهم عقاًل بغري  -
ون أيضًا برفع الدرجات، مغفرة الذنوب، فالشفاعة كما تكون بتكفري الذنوب، تك

كما يشفع إىل السلطان ليزيل عن   –مثاًل  –ويستدلون على ذلك اببن الوزير 
 .(3)حاجب من حجابه الضرر، فقد يشفع له ليخلع عليه ومييزه من احلجاب"

فقاسوا املؤمن على احلاجب الذي يطمع يف زايدة رتبته، وقاسوا الفاسق أو 
 رتفاع الضرر عنه.العاصي على احلاجب الذي يرجوا ا

أما موقفهم من النصوص اليت تثبت الشفاعة ألهل الكبائر فريون أهنا حممولة 
 على التائب من املعصية. 

                                 
 .136-135(  ينظر: شرح األصول اخلمسة، ص1)
 .52-51م، ص1974(  املعتزلة: زهدي جاري هللا، األهلية للنشر والتوزيع، بريوت، الطبعة األوىل 2)
 .690(  ينظر: شرح األصول اخلمسة، ص3)
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يقول القاضي عبداجلبار: "ومىت قالوا: إن التائب يف غىن الشفاعة وال فائدة فيها، 
ة، وال قلنا: ليس كذلك فإن ما استحق التائب من الثواب قد احنبط ابرتكابه الكبري 

 .(1)ثواب له إال مقدار ما ستحقه ابلتوبة، فيه حاجة إىل أن يشفع فيتفضل عليه"
ويظهــر هــذا الــنص أن املعتزلــة تــرى أن الشــفاعة هــي لــزايدة الــدرجات يف اجلنــة وليســت 

: "الشــفاعة دل علــى ثبوهتــا الــنص واإلمجــاع، إال أن (2)ملغفــرة املعاصــي. يقــول التفتــازاين
 .(3)ى املطيعني والتائبني لرفع الدرجات، وزايدة املثوابت"املعتزلة قصروها عل

                                 
 .691(  شرح األصول اخلمسة، ص1)
 هـــ، مــن املؤلفــات: املقاصــد يف علــم712(  التفتــازاين: مســعود بــن عمــر التفتــازاين، ســعد الــدين ولــد ســنة 2)

(. الــدرر 6/319هـــ. ينظــر عنــه: شــذرات الــذهب )793الكــالم، شــرح العقائــد النســقية، وغريهــا، تــويف ســنة 
 (.4/350الكامنة )

هــــ/ 1409(  شـــرح املقاصـــد، ملســـعود بـــن عمـــر التفتـــازاين، حتقيـــق: د. عبـــدالرمحن عمـــريه، الطبعـــة األوىل 3)
 (.5/313جيي )(. وينظر أيضاً: شرح املواقف لإل5/158م، عامل الكتب، )1989
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 املبحث الثاني
 أدلة املعتزلة العقلية يف نفي الشفاعة

 عن أهل الكبائر
 املطلب األول

 مكانة الدليل العقلي عند املعتزلة
األدلة العقلية  هي: أقيسة عقلية ال تستند على السمع، تقوم على مقدمات تلزم 

 .(1)عنها نتائج
وحيسن قبل بيان مكانة وأمهية الدليل العقلي عند املعتزلة أن نعرف الدليل 

 والعقل أواًل:
 أما الدليل لغة: 

والدليل هو: املرشد وما به  (2)فيطلق على ما ُيستدل به، والدليل الدال
 .(3)اإلرشاد

 ويف االصطالح: 
و الذي هو املرشد إىل معرفة الغائب عن احلوا  وما ال يعرف ابضطرار، وه

ينصب من األمارات ويورد من اإلمياء واإلشارات، مما ميكن التوصل به إىل معرفة ما 
 .(4)غاب عن الضرورة واحلس

                                 
 .102(  التأويل يف التفسري بني املعتزلة والسنة، د. السعيد شنوقة، املكتبة األزهرية للرتاث، ص1)
 (.11/249(  لسان العرب، البن منظور، )2)
(  أبكار األفكـار ي أصـول الـدين، لعلـي اآلمـدي، حتقيـق: أمحـد حممـد املهـدي، الطبعـة الثالثـة، دار الكتـب 3)

 (.1/189م )2007القاهرة،  -مية، مصر والواثئق القو 
(  التمهيد يف الرد على امللحدة واملعطلة والرافضة واخلوارج واملعتزلة، حملمد بن الطيب الباقالين، دار الفكر 4)

 .39م، ص1947العرم، القاهرة، 



 

 
2462 

أما العقل يف اللغة فيطلق على معاٍن عدة منها: املنع، واجلمع، واحلبس، 
 . (1)واإلمساك

نبط العاقل وقيل؛ العقل: هو العلم واحلجر، وهو قوة املهيأ لقبول العلم، وبه يست
 .(2)األمور

 ويف االصطالح: 
قد يراد به القوة الغريزية يف اإلنسان اليت هبا يعقل، فالعقل غريزة، واحلكمة 

 .(3)فطنة
 .(4)وقد يراد به نفس أن يعقل ويعي ويعلم، فالعقل ضرب من العلوم الضرورية
، يراد يقول ابن تيمية: "وكالمها صحيح أبن العقل يف القلب مثل البصر يف العني

به اإلدراك ألرة، ويراد به القوة اليت جعلها هللا يف العني حيصل هبا اإلدراك، فإن لكل 
 .(5)واحد من علم العبد وإدراكه ومن علمه وحركته حول، ولكل منهما قوة..."

أما العقل عند املعتزلة؛ فيقول القاضي عبداجلبار: "العقل عبارة عن مجلة من 
يف املكلف صّح منه النظر واالستدالل والقيام أبداء ما  العلوم خمصوصة مىت حصلت 

 .(6)كلف"
 .(7)وقيل: العقل هو العلوم الضرورية

                                 
 (.459-11/458(  لسان العرب )1)
 (.8/25هـ )1306، املطبعة اخلريية، مصر (  ألج العرو ، للسيد حممد مرتضى الزبيدي، الطبعة األوىل2)
(  شرح الكوكب املنري، حممد بن أمحد الفتوحي، حتقيق: د. حممد الزحيلي: د. نزيه محاد، مطبوعـات جامعـة 3)

 (.1/80م )1980هـ/ 1400أم القرى، مكة املكرمة 
 (.1/80(  شرح الكوكب املنري، مرجع سابق )4)
: حممــد رشــاد ســامل، مطبوعــات جامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســالمية، (  االســتقامة، البــن تيميــة، حتقيــق5)

 (.2/162م )1983هـ/ 1403الرايض، الطبعة األوىل 
(  املغل يف أبواب التوحيد والعدل، للقاضي عبداجلبار، حتقيـق: مجاعـة مـن العلمـاء، الطبعـة األوىل، الشـركة 6)

 (.11/375هـ )1380العربية للطباعة والنشر، القاهرة، 
 (.2/175(  مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني )7)
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: فجعلوه األصل (1)يرى املعتزلة أن العقل هو املصدر األول يف مسائل العقيدة
الذي تبىن عليه العقائد وما سواه فرع له فيأخذون من النص ما يدعم ما أقرته عقوهلم، 

اضي عبداجلبار: "الداللة أربعة: حجة العقل، والكتاب، والسنة، واإلمجاع، يقول الق
ومعرفة هللا تعاىل ال تنال إال حبجة العقل، فإن قيل: ومل قصرهتم األدلة على هذه األربعة؟ 
مث مل قلتم: إن معرفة هللا ال تنال إال حبجة العقل، قلنا: أما األول؛ فألن الدليل هو ما إذا 

يه أوصله إىل العلم ابلغري، وهذه حال األربعة دون ما عداها... وأما الثاين: نظر الناظر ف
وهو الكالم يف أن معرفة هللا تعاىل ال تنال إال حبجة العقل، فألن ما عداها فرع معرفة هللا 
تعاىل بتوحيده وعدله، فلو استدللنا بشيء منها على هللا واحلال هذه كنا مستدلني بفرع 

 .(2)وذلك ال جيوز..." للشيء على أصله،
وحجة املعتزلة يف تقد، العقل على النقل ألهنم يرون العقل أصل النقل، وبه 
يعرف صدق الرسول صلى هللا عليه وسلم. يقول القاضي عبداجلبار: "ولوال صحة النظر 

. ويقول أيضاً: "هللا تعاىل مل (3)مل يفد الكتاب وال السنة، وملا صح أن نعرف صحتها"
ال أهل العقل وألن به يعرف أن الكتاب حجة، وكذلك السنة واإلمجاع، فهو ماطب إ

 .(4)األصل يف هذا الباب"
وهذا النهج الذي اتبعه املعتزلة من تقد، العقل على النقـل مـنهج مـردود وابطـل فمجـال 
العقــل حمــدود، وهــو معــرض للقصــور واألخطــاء والنســيان وتقدميــه هــدم للشــريعة فمعــىن 

حتــد للمكلفــني حــدودًا يف أفعــاهلم وأقــواهلم، واعتقــاداهتم... فــإن جــاز للعقــل الشــريعة أهنــا 

                                 
(، املكتبـة األزهريـة للـرتاث، 2(  ينظر يف هذه املسألة: رسائل العدل والتوحيد، مجع: حممد عمارة، الطبعة )1)

(. وينظــر أيضــاً: أســا  التقــديس لفخــر الــدين الــرازي، حتقيــق: أمحــد حجـــازي 2/301هـــ )1405القــاهرة، 
-180. وينظــر: شــرح األصــول اخلمســة، ص194، 193هـــ، ص1406لكليــات األزهريــة، الســقا، مكتبــة ا

181. 
 (.1/124. وينظر: رسائل العدل والتوحيد )51-50(  شرح األصول اخلمسة، ص2)
 (.12/177(  املغل يف أبواب العدل، للقاضي عبداجلبار )3)
 .139(  فضل االعتزال وطبقات املعتزلة، ص4)
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تعدي حدًا واحدًا جاز له تعـدي مجيـع احلـدود؛ ألن مـا ثبـت للشـيء ثبـت ملثلـه، وتعـدي 
حدًا واحدًا هو معىن إبطاله، أي: ليس هذا احلـد بصـحيح، وإن جـاز إبطـال واحـد، جـاز 

 .(1)ظهور حمالهإبطال السائر وهذا ال يقول به أحد ل

                                 
 إسحاق الشـاطيب، حتقيـق: أبـو عبيـدة مشـهور آل سـلمان، الطبعـة األوىل، دار ابـن عفـان (  املوافقات، ألم1)
 (.1/131هـ، )1417اخلري،  –
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 املطلب الثاني
 أدلة املعتزلة العقلية يف نفي الشفاعة

 –عرضًا ونقدًا  –عن أهل الكبائر 
 الدليل األول: 

يرى املعتزلة أن األمة متفقة على أنه ينبغي أن نرغب إىل هللا تعاىل أن جيعلنا 
جعلنا من من أهل شفاعته صلى هللا عليه وسلم، وأهنم يقولون يف مجلة أدعيتهم: )وا

أهل شفاعته( فلو كان املستحق للشفاعة هو الذي خرج من الدنيا مصرًا على 
 .(1)الكبائر؛ لكانوا قد رغبوا إىل هللا تعاىل يف أن متم هلم مصرين على الكبائر

ويف ذلك يقول القاضي عبداجلبار: "أليس أن األمة اتفقت على قوهلم: اللهم 
مر على ما ذكرمتوه لكان جيب أن يكون هذا اجعلنا من أهل الشفاعة، فلو كان األ

 .(2)الدعاء دعاء ألن جيعلهم هللا تعاىل من الفساق، وذلك خلف"
 املناقشة:

إن مما استفاض سؤال السلف الصا  شفاعة نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم 
ورغبتهم فيها وهم أفضل النا  وعلى هذا فال يلتفت إىل قول من قال إنه يكره أن 

هللا تعاىل أن يرزقه شفاعة حممد صلى هللا عليه وسلم؛ لكوهنا ال تكون إال يسأل 
للمذنبني، فإهنا قد تكون لتخفيف احلساب وزايدة الدرجات مث كل عاقل معرتف 
ابلتقصري وحيتاج إىل العفو، غري معتد بعمله، مشفق منه أن يكون من اهلالكني، ويلزم 

ألهنا ألصحاب الذنوب أيضًا وهذا كله خالف هذا القائل أال يدعو ابملغفرة والرمحة 
 .(3)ما عرف من دعاء السلف واخللف

                                 
هـــــ/ 1421(  التفســــري الكبــــري أو مفــــاتيح الغيــــب، لفخــــر الــــدين الــــرازي، دار الكتــــب العلميــــة، بــــريوت، 1)

 (.3/54م، الطبعة األوىل )2000
 .692(  شرح األصول اخلمسة، ص2)
 (.3/36ينظر: شرح النووي على مسلم )  (3)
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: "فإن كل مسلم إمنا يطلب شفاعة الرسول صلى هللا عليه (1)يقول القرطيب
وسلم، ويرغب إىل هللا يف أن تناله العتقاده أنه غري سامل من الذنوب، وال قائم بكل ما 

 افرتض هللا 
 على نفسه ابلنقص، فهو لذلك ماف العقاب ويرجو النجاة:عليه، بل كل واحد معرتف 

قال صلى هللا عليه وسلم: ))سددوا وقاربوا وأبشروا فإنه ال يدخل أحدًا اجلنة  
 ،(2)عمله، قالوا: وال أنت اي رسول هللا؟ قال: وال أان، إال أن يتغمدين هللا مبغفرة ورمحة((

(3). 
ل شفاعة حممد صلى هللا عليه وسلم. وأما قول املسلمني: اللهم اجعلنا من أه

فاجلواب عنه: إن عندان أتثري الشفاعة يف جلب أمر مطلوب، وأعل به القدر املشرتك 
بني جلب املنافع الزائدة على قدر االستحقاق، ودفع املضار املستحقة على املعاصي، 

 .(4)وذلك القدر املشرتك ال يتوقف على كون العبد عاصياً، فاندفع السؤال
طلب املسلمني الشفاعة إمنا هو العتقادهم عدم السالمة من الذنوب، وال يلزم ف

من طلب املسلم للشفاعة الدعاء ابخلتم لإلنسان مصرًا على الكبائر، ألن أتثري الشفاعة 
إمنا هو يف جلب أمر مطلوب وهو القدر املشرتك بني جلب املنافع الزائدة على قدر 

 ة على املعاصي.االستحقاق ودفع املضار املستحق
 الدليل الثاين:

                                 
(  القرطيب: حممد بن أمحد بن أم بكر بـن فـرج األنصـاري اخلزرجـي، لـس الـدين، أبـو عبـدهللا، فقيـه، عـامل، 1)

مفسر، له من املصنفات: تفسريه اجلامع ألحكام القرآن، التذكرة يف أحوال املوتى واآلخـرة، وغريهـا، تـويف سـنة 
 (.2/87(. الوايف ابلوفيات )5/235ات الذهب )هـ/ ينظر عنه: شذر 671

 ، كتاب الرقاق، ابب القصد واملداولة على العمل.6467(  رواه البخاري رقم 2)
(  اجلامع ألحكام القرآن، حممد بن أمحـد القـرطيب، حتقيـق: عبـدالرزاق املهـدي، الطبعـة الثالثـة، دار الكتـاب 3)

 . 3/36سلم للنووي، (. وينظر: شرح م381، 1/380هـ )1967العرم، 
 (.3/62(  التفسري الكبري، للرازي )4)



 

 
2467 

قول القاضي عبداجلبار: "لقد دلت الدالئل على أن العقوبة تستحق على 
طريق الدوام، فكيف مرج الفاسق من النار بشفاعة الرسول صلى هللا عليه وسلم 

 .(1)واحلال ما تقدم؟!"
 املناقشة:

 هذا دليل ابطل ملا يلي:
عقوبة عامة، وأدلة إثبات الشفاعة ألهل الكبائر أواًل: أن األدلة الدالة على دوام ال

خاصة، واخلاص مقدم على العام، فوجب القطع أبن النصوص الدالة على 
 .(2)الشفاعة مقدمة على العمومات الدالة على دوام العقوبة

وأيضًا فإن النصوص الدالة على أن العقوبة تستحق على طريق الدوام خمصصة 
ة ابلنصوص الدالة على خروج املوحدين من النار، مثل بنصوص العفو والتوبة، وخمصص

ڑ  ڑ    ک  ک          ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ چقوله تعاىل: 

ی  ی  ی  جئ   حئ   مئ  چ [، وقوله تعاىل: 25]الشورى:  چ

چ [، ومعارضة بنصوص الوعد كقوله تعاىل: 30]الشورة:  چىئ  يئ  جب  حب

ک  ک  چ تعاىل:  [، وقوله7]الزلزلة: چڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ

 چگ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں    گک  ک  گ  گ

 [.160]األنعام:
وترجيح عمومات الوعد أوىل؛ ألهنا أدخل يف ابب الكرم من عمومات الوعيد  

 .(3)وألن رمحة هللا سابقة على غضبه فكان ترجيح عمومات الوعد أوىل

                                 
 .690(  شرح األصول اخلمسة، ص1)
(  األربعــني يف أصــول الــدين، حملمــد بــن عمــر الــرازي، الطبعــة األوىل، دائــر املعــارف العثمانيــة، حيــدر آابد، 2)

 .423، 400، ص1353
 (.3/140(  التفسري الكبري للرازي )3)
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يد الفاسق يف النار، ومضمون هذه اثنياً: هذه الشبهة تبل على القول ابلوعيد وختل
الشبهة مبل على القول ابلوعيد وختليد أهل الكبائر يف النار فريى املعتزلة أنه 
جيب على هللا تعاىل أن يفعل ما وعد به، وما توعد عليه، فيجب عليه إاثبة 

 الطائع، ومعاقبة العاصي، وإال لزم اخللف والكذب يف وعده ووعيده.
بار: "وأما علوم الوعد والوعيد؛ فهو أن يعلم أن هللا تعاىل يقول القاضي عبداجل

وعد املطيعني ابلثواب، وتوعد العصاة ابلعقاب، وأنه يفعل ما وعد به، وتوعد عليه، ال 
 .(1)حمالة، وال جيوز عليه اخللف والكذب"

وقد بىن املعتزلة على أصلهم يف عدم جواز خلف الوعيد أن الذنب الكبري خمرج 
 .(2)ن واإلسالم؛ فإن مات عليه فهو غري مسلم، وغري املسلم خملد يف النارعن اإلميا

وعن عالقة الوعد والوعيد إبنكار الشفاعة ألهل الكبائر فإنه ملا كان الوعد 
الوعيد عندهم اثبت الوقوع ألن هللا تعاىل صادق وعده فال يغفر الكبائر إال بعد التوبة 

وتوبة استحق الثواب، وإذا خرج من غري توبة عن   فإذا خرج املؤمن من الدنيا على طاعة
كبرية ارتكبها خلد يف النار، وكان عذابه أخف من عذاب الكفار، لذلك أنكر املعتزلة 
 الشفاعة ألهل الكبائر يوم القيامة ألن الشفاعة تتعارض مع مبدأ الوعد والوعيد عندهم.

ذلك إلخباره به وهو صادق يف واحلق؛ أن إاثبة هللا تعاىل لعباده الطائعني إمنا كان 
 وعده ال ملف امليعاد، فالعبد ال يستحق بنفسه على هللا تعاىل شيئاً.

وقد اتفق أهل السنة واجلماعة على أنه جيب على هللا تعاىل الوفاء مبا وعد به 
عباده لكونه سبحانه صادقًا يف خفه، والصادق ال ملف امليعاد، فهم يوجبون ذلك 
حبكم الوعد، ال حبكم االستحقاق فالوعد أوجبه هللا على نفسه، واالستحقاق أوجبه 

ة اإلجياب على هللا تعاىل، وينقل ابن تيمية رمحه هللا العبد على ربه، والعبد ال ميلك سلط

                                 
 .136-135مسة، (  شرح األصول اخل1)
 (.4/37(  الفصل يف امللل واألهواء والنحل، البن حزم، مكتبة اخلاىني، القاهرة )2)
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اتفاق السلف على ذلك قال: "واتفقوا على أن هللا تعاىل إذا وعد عباده بشيء كان 
 .(1)وقوعه واجباً حبكم وعده، فإنه الصادق يف خفه الذي ال ملف امليعاد"

ن الوعيد حق واتفق السلف أيضًا على أن هللا تعاىل جيوز له إخالف وعيده؛ أل
حمض له فإسقاطه يدل على جزيل كرمه وإحسانه، يقول ابن تيمية: "جيوز أن يعفو عن 
املذنب من املؤمنني، وأن مرج أهل الكبائر من النار، فال ملد فيها أحد من أهل 

 .(2)التوحيد، ومرج منها من كان يف قلبه مثقال ذرة إميان"
اة املؤمنني غري مقبول فقد تواترت وعليه يكون إنكار املعتزلة الشفاعة لعص

األحاديث عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف أنه مرج أقوام من النار بعدما دخلوها، وأن 
 .(3)النيب صلى هللا عليه وسلم يشفع يف أقوام دخلوا النار

يقول ابن تيمية: "ومذهب الصحابة، والتابعني، وأئمة املسلمني، وسائر أهل 
نه صلى هللا عليه وسلم يشفع يف أهل الكبائر، وأنه ال ملد يف النار السنة واجلماعة؛ أ

 .(4)من أهل اإلميان أحد"
 الدليل الثالث: 

يقول القاضي عبداجلبار: "إن الرسول صـلى هللا عليـه وسـلم إذا شـفع لصـاحب الكبـرية، فإمـا 
ز أيضــاً؛ ألان قــد أن يشـفع أو ال. إن مل يشــفع مل جيــز؛ ألنــه يقــدح إبكرامـه، وأن شــفع فيــه مل جيــ

 .(5)دللنا على أن إاثبة من ال يستحق الثواب قبيح، وأن املكلف ال يدخل اجلنة تفضالً"
 املناقشة:

                                 
ــــة األوىل 1) ــــة، الطبع ــــق: حممــــد رشــــاد ســــامل، مؤسســــة قرطب ــــة، حتقي ــــن تيمي هـــــ، 1406(  منهــــاج الســــنة، الب
(1/448.) 
 (.1/427(. وينظر: مدارج السالكني )1/467(  منهاج السنة )2)
 (.7/486: جمموع الفتاوى )(  ينظر3)
 .217(. وينظر: شرح الطحاوية، ص1/318(  جمموع الفتاوى )4)
 .689(  شرح األصول اخلمسة، ص5)
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إنَّ قول القاضي عبداجلبار املعتزيل: "وإن شفع فيه مل جيز" ينبل على أن املكلف 
صاحلًا وجب ال يدخل اجلنة بفضل هللا ورمحته، وإمنا يدخلها بعمله، وأنه مىت عمل عماًل 

على هللا إدخاله اجلنة، وإذا مل يعمل مل جيز أن يدخله هللا إايها، وهذا القول ابطل ملا 
 -يلي:

ڳ  چ  أواًل: أما كون اإلنسان ال يدخل اجلنة بفضل هللا ورمحته، فيبطله قوله تعاىل:

[، وقوله صلى هللا عليه وسلم: 35]فاطر:   چڳ  ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  
له، قالوا: وال أنت اي رسول هللا؟ قال: وال أان، إال أن ))لن ينجي أحدكم عم
 .(1)يتغمدين هللا برمحته((

فإذًا دخول اإلنسان اجلنة يكون بفضل هللا ورمحته، والعمل سبب يف تفضل هللا على 
عبده إبدخاله اجلنة. وأما بطالن الوجوب على هللا، فالستحالة موجب فوقه يوجب عليه 

 .(2)شيئاً 
اإلنسان يدخل اجلنة بفضل هللا ورمحته ، وأنه سبحانه الفعال ملا وإذا ثبت أن 

يريد فال يوجب عليه أحد شيئاً، فال مانع أن يشفع هللا نبيه يف من شاء من عباده من 
أهل التوحيد املرتكبني للكبائر لتظاهر األحاديث بثبوت الشفاعة هلم، وإذا ثبت أن هللا 

يشفع فيه مل جيز(. ألن الشفاعة قد ثبتت فال يشفع نبيه فيهم؛ بطل قولكم )وإن مل 
 .(3)مكان هلذا االحتمال

 الدليل الرابع:

                                 
 (.609(، )5/2373(  البخاري )1)
 (.1/80(  ينظر: التبصري يف الدين )2)
لرشـد، الطبعـة الرابعـة، (  ينظر: املعتزلة وأصوهلم اخلمسة وموقف أهل السنة منها، د. عواد املعتـق، مكتبـة ا3)

 .245هـ، ص1421
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يقول القاضي عبداجلبار: "ما قولكم فيمن حلف ليفعل ما يستحق به الشفاعة؟ 
 .(1)أليس يلزمه أن يرتكب الكبرية، ويصري من أهل الفسوق والعصيان"

 املناقشة:
 -واجلواب على هذه الشبهة من وجهني:

أحدمها: أن أنمره ابلتمسك ابإلميان دون فعل الذنوب؛ ألن الشفاعة ال تنال 
ابلذنوب، وإمنا تنال ابإلميان دون الذنوب، وهذا مثل أن يشفعوا زيدًا يف ذنب صديقه 
يف دار الدنيا إىل من ملك إسقاط ذلك، ال يقال: أنه انل ذلك ابلذنب الذي أذنب 

فس الذنب. وأنمره أيضًا ابلطاعة حىت ينال بذلك وإمنا انله ابلصداقة املتقدمة ال ن
 شفاعة الرسول صلى هللا عليه وسلم يف الزايدة له من الف والنعيم، وحنو ذلك.

چ الثاين: أان نعارضكم مبثل قولكم، فنقول لكم ما تقولون فيمن مسع قوله تعاىل: 

[. فحلف ليفعلن فعاًل جيب 222]البقرة:  چۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ     
 يه فيه التوبة واالستغفار.عل

فإن قالوا: أنمره ابلطاعة وفعل اخلري، قلنا هلم: هذا ال يصح، ألن اإلنسان ال 
 جيب عليه التوبة واالستغفار من فعل اخلري إبمجاع املسلمني.

وإن قلتم: أنمره بفعل املعاصي والذنوب حىت جتب عليه التوبة واالستغفار، فيتوب 
نه، فقد استحللتم ما حرم هللا وأمرمت مبا ال جيوز ملسلم أن أيمر ويستغفر حىت يتخلص من ميي

 به.
وإن قلتم: ال أنمره بفعل املعصية، ولكن إن ابتلي بشيء من ذلك قلنا له: قد فعلت 
ما وجب به عليك التوبة واالستغفار وزوال حكم اليمني. قلنا لكم: حنن أيضًا نقول: ملن 

فيما يستحق عليه من العقاب شفاعة الرسول صلى هللا حلف ليفعلن فعاًل جيوز أن يشفع له 
عليه وسلم. نقول له: متسك ابلطاعة، واإلميان، فإن ابتليت بشيء من املعاصي، فقد خرجت 

                                 
 .245 -244. وينظر: أصول الدين ألم منصور البغدادي، ص693(  شرح األصول اخلمسة، ص1)
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من اليمني، وجيوز أن يشفع لك الرسول صلى هللا عليه وسلم، ال أن أنمره ابملعصية بوجه من 
 .(1)الوجوه

عتزلة بقوله: "وجوابنا عن هذا السؤال: إن على شبهة امل (2)وقد ردَّ البغدادي
احلالف إن حلف على أن يعمل عماًل يستحق به الشفاعة حانث يف ميينه ألن من انل 
الشفاعة يف اآلخرة فإمنا يناهلا بفضل من هللا تعاىل بال استحقاق، وإن حلف أن يعمل 

والنبوات وأن جيتنب  عماًل يصري به من أهل الشفاعة أمران أبن يعتقد أصولنا يف التوحيد
 .(3)البدع الضالة"

: "وإان ال أنمـره بعمـل املعصـية وإمنـا أنمـره ابإلزراء هبـذا (4)يقول حيش بن أم اخلري العمراين
الســائل، ألنــه أورد ســؤاله هــذا علــى ســبيل الشــناعة جلهلــه ابألخبــار الــواردة يف الشــفاعة، 

اإلميان، ألن ذلك طاعـة هلل والشـفاعة وأنمره أن يتعلم الرد على القدرية واالستقامة على 
 .(5)إمنا هي للمؤمنني على ما ابتلوا به من املعاصي، وال ملو أحد من املعاصي"

                                 
 .429. وينظر أيضاً: التمهيد للباقالين، ص176، 175(  اإلنصاف للباقالين، ص1)
ي. لـــه تصـــانيف يف النظـــر (  البغـــدادي: أبـــو منصـــور عبـــدالقاهر بـــن طـــاهر البغـــدادي الشـــافعي، األشـــعر 2)

هـــ. ينظــر عنــه: طبقــات الشــافعية 421والعقليــات منهــا: أصــول الــدين، الفــرق بــني الفــرق، وغريهــا، تــويف ســنة 
 (.17/572(. السري )5/136)
 .245هـ، ص1928(  أصول الدين للبغدادي، عبدالقادر بن طاهر البغدادي، استطنبول، 3)
فتـاء يف عصـره، ولـد (  حيش بن أم اخلري بن سامل العمرا4) ين، إمام من أئمة اليمن، انتهت إليه رائسة العلـم واإلف

هـ، له من املصنفات: االنتصار يف الرد على القدرية األشرار، والبيان يف فقه الشافعية، وغريها، تويف 489سنة 
 .(7/336(. وطبقات الشافعية للسبكي )28/278هـ. ينظر عنه: هتذيب األمساء واللغات )558سنة 
(  االنتصار يف الرد على املعتزلة القدرية األشرار، حيش بن أم اخلري اليماين، حتقيق: د. سعود اخللف، مكتبة 5)

 (.3/705هـ، )1419أضواء السلف، 
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 الـخـاتـمـة
 

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدان ونبينا حممد وعلى آله 
 وصحبه.
 وبـعـد:

نفي الشفاعة عن أهل الكبائر كان هذا البحث بعنوان: )أدلة املعتزلة العقلية يف 
 عرضاً ونقدًا(. –

 ومن خالل عرض البحث تبني ما يلي:
أواًل: بنّي البحث مذهب أهل السنة واجلماعة يف احلكم على مرتكب الكبرية مقارنة 
مبوقف املعتزلة من هذه املسألة فأهل السنة واجلماعة يرون أن مرتكب الكبرية 

لم فاسق مل مرج مبعصيته من دين اإلسالم، إذا مات عليها من غري توبة فهو مس
أما املعتزلة فيذهبون إىل القول أن له االسم بني االمسني وحكم بني احلكمني وهو 

 األصل املسمى عندهم ابملنزلة بني املنزلتني.
اثنياً: بنّي البحث أيضًا موقف أهل السنة واجلماعة من شفاعة النيب صل هللا عليه وسلم 

م القيامة مقارنة مبوقف املعتزلة من ذلك حيث ينكرون الشفاعة ألهل الكبائر يو 
 ألهل الكبائر يوم القيامة.

اثلثاً: وضح البحث بصورة موجزة مكانة الدليل العقلي عند املعتزلة حيث يقدم املعتزلة 
 العقل على النقل؛ خمالفني بذلك منهج أهل السنة واجلماعة.

يت استدل هبا املعتزلة يف نفيهم الشفاعة عن أهل رابعاً: متت مناقشة األدلة العقلية ال
 الكبائر يوم القيامة والرد عليها.

وأخريًا فإن هذا جهد املقل فما كان صوااًب فلله احلمد والفضل، وما كان نقصاً 
 فأعزوه إىل تقصريي، وحسيب أين اجتهدت قدر االستطاعة.

 مد وعلى آله وصحبه.واحلمد هلل رب العاملني وصلى هللا على سيدان ونبينا حم
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 قائمة املصادر واملراجع
 

أبكار األفكار يف أصول الدين، علي اآلمدي، حتقيق: أمحد حممد املهدي، دار  -1
 م.2007الكتب والواثئق القومية، القاهرة، الطبعة الثالثة، 

األربعني يف أصول الدين، لفخر الدين الرازي، دائرة املعارف العثمانية، حيدر  -2
 هـ.1353األوىل  آابد، الطبعة

أسا  التقديس، فخر الدين الرازي، حتقيق: أمحد حجازي السقا، مكتبة الكليات  -3
 هـ.1406األزهرية، 

االستقامة، البن تيمية، حتقيق: حممد رشاد سامل، مطبوعات جامعة اإلمام حممد بن  -4
 م.1983هـ/ 1403سعود اإلسالمية، الرايض، الطبعة األوىل 

 م.1928البغدادي، استنبول، أصول الدين، ألم منصور  -5

االعتقاد واهلداية إىل سبيل الرشاد، ألم بكر البيهقي، حتقيق: السيد اجلميلي، دار  -6
 هـ.1408الكتاب العرم، الطبعة األوىل 

االنتصار، ألم احلسني اخلياط، حتقيق: د. نيفج، دار الكتب املصرية، القاهرة،  -7
 هـ.1344

لقدرية األشرار، حيش بن أم اخلري اليماين، حتقيق: االنتصار يف الرد على املعتزلة ا -8
 هـ.1419د.سعود اخللف، مكتبة أضواء السلف، 

اإلنصاف، للباقالين، حتقيق: عماد الدين حيدر، عامل الكتب، الطبعة األوىل  -9
 م.1986هـ/ 1407

ألج العرو  للسيد حممد مرتضي الزبيدي، املطبعة اخلريية، مصر، الطبعة األوىل  -10
 هـ.1306

التأويل يف التفسري بني املعتزلة والسنة، د. السعيد شنوقة، املكتبة األزهرية  -11
 للرتاث.
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التبصري يف الدين، ألم املظفر األسفراييل، مكتبة اخلاىني مصر، ومكتبة املثىن  -12
 م.1955هـ/ 1374ببغداد، 

تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق، فخر الدين عثمان الزيلعي، دار املكتب  -13
 هـ.1313ي، القاهرة، اإلسالم

 التذكرة يف أحوال املوتى وأمور اآلخرة، القرطيب، دار الرايض للرتاث. -14

التعريفات، علي بن حممد اجلرجاين، حتقيق: نصر الدين التونسي، شركة القد   -15
 م.2007للتصوير، القاهرة، الطبعة األوىل 

زلة، حملمد بن التمهيد يف الرد على امللحدة واملعطلة والرافضة واخلوارج واملعت -16
 م.1749الطيب الباقالين، دار الفكر العرم، القاهرة، 

التوحيد وإثبات صفات الرب، البن خزمية، حتقيق: عبدالعزيز الشهوان، دار  -17
 الرشد.

جامع البيان عن أتويل آي القرآن، حملمد بن جرير الطفي، دار الفكر، بريوت،  -18
 هـ.1405

لقرطيب، حتقيق: عبدالرزاق املهدي، دار اجلامع ألحكام القرآن، حممد بن أمحد ا -19
 م.1967الكتاب العرم، الطبعة الثالثة 

دراسات يف الفرق والعقائد اإلسالمية، د. عرفان عبداحلميد، مطبعة اإلرشاد،  -20
 م.1967الطبعة األوىل 

رسائل العدل والتوحيد، مجع: حممد عمارة، املكتبة األزهرية للرتاث، القاهرة،  -21
 هـ.1405الطبعة الثانية 

السنة البن أم عاصم، حتقيق: حممد انصر الدين األلباين، املكتب اإلسالمي،  -22
 هـ.1400بريوت، الطبعة األوىل 

 سنن أم داود، حتقيق: حممد حمي الدين عبداحلميد، دار الفكر. -23

سنن الرتمذي، حتقيق: أمحد حممد شاكر وآخرون، دار إحياء الرتاث العرم،  -24
 بريوت.
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، للقاضي عبداجلبار، حتقيق: د. عبدالكر، عثمان، شرح األصول اخلمسة -25
 م.1965هـ/ 1384مكتبة وهبة، القاهرة، الطبعة األوىل 

شرح السنة، احلسني بن مسعود البغوي، حتقيق: شعيب األرانؤوط حممد زهري  -26
 هـ.1403الشاويت، املكتب اإلسالمي، بريوت، الطبعة الثانية 

حتقيق: حممد انصر الدين األلباين  شرح العقيدة الطحاوية، البن أم العز، -27
 ومجاعة من العلماء، املكتب اإلسالمي، الطبعة الثانية.

شرح العقيدة الواسطية، الشيح حممد بن صا  بن عثيمني، دار ابن اجلوزي،  -28
 هـ.1415الطبعة الثانية 

شرح الكوكب املنري، حممد بن أمحد الفتوحي، حتقيق: د. حممد الزحيلي، د.  -29
 م.1980هـ/ 1400طبوعات جامعة أم القرى، مكة املكرمة نزيه محاد، م

شرح املقاصد، مسعود بن عمر التفتازاين، حتقيق: د. عبدالرمحن عمرية، عامل  -30
 م.1989هـ/ 1409الكتب، الطبعة األوىل 

شرح النووي على مسلم، ألم زكراي حيش بن شرف النووي، دار إحياء الرتاث  -31
 هـ.1392العرم، بريوت، الطبعة الثانية 

صحيح البخاري، حتقيق: د. مصطفى ديب البغا، دار ابن كثري، اليمامة،  -32
 م.1987هـ/ 1407بريوت، الطبعة الثالثة 

 صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبدالباقي، دار إحياء الرتاث العرم، بريوت. -33

فتح الباري بشرح صحيح البخاري، البن حجر العسقالين، حتقيق: حمب الدين  -34
 ر املعرفة، بريوت.اخلطيب، دا

 الفصل يف امللل واألهواء والنحل، البن حزم، مكتبة اخلاىني، القاهرة. -35

فضل االعتزال وطبقات املعتزلة، ألم القاسم البلخي، حتقيق: سيد فؤاد،  -36
 هـ.1393تونس، 

الفرق الكالمية اإلسالمية، مدخل ودراسة، علي عبدالفتاح املغرم، مكتبة  -37
 م.1986هـ/ 1407ألوىل وهبة، القاهرة، الطبعة ا
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الفقه األكف، ألم حنيفة النعمان، جملس دائرة املعارف النظامية، حيدر آابد،  -38
 هـ.1342

 لسان العرب، البن منظور، دار صادر، بريوت، الطبعة األوىل. -39

اللمع يف الرد على أهل الزيع والبدع، ألم احلسن األشعري، حتقيق: د. حممد  -40
 م.1955غرابة، مطبعة مصر، 

موع الفتاوى، البن تيمية، مجع وترتيب: عبدالرمحن بن قاسم النجدي، جم -41
 هـ.1423الطبعة األوىل 

جمموع فتاوى الشي  حممد بن صا  بن عثيمني، مجع: فهد السليمان، دار  -42
 هـ.1414الثراي، الطبعة الثانية 

املفردات يف غريب القرآن، ألم القاسم احلسني األصفهاين، حتقيق: حممد سيد   -43
 ين، دار املعرفة، لبنان.كيال

مفاتيح الغيب، أو التفسري الكبري، لفخر الدين الرازي، دار الكتب العلمية،  -44
 م.2000هـ/ 1421الطبعة األوىل 

مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني، ألم احلسن االشعري، حتقيق: هلموت  -45
 رينز، دار إحياء الرتاث العرم، بريوت، الطبع الثالثة.

غة، البن فار ، حتقيق: شهاب اتلدين أبو عمر، دار الفكر، الطبعة مقاييس الل -46
 م.1994هـ/ 1415األوىل 

املعتزلة، زهدي جار هللا، األهلية للنشر والتوزيع، بريوت، الطبعة األوىل  -47
 م.1974

املعتزلة وأصوهلم اخلمسة وموقف أهل السنة منها، د. عواد املعتق، مكتبة  -48
 هـ.1421الرشد، الطبعة األوىل 

املعجم الكبري للطفاين، حتقيق: محيد السلفي، مكتبة الزهراء، املوصل، الطبعة  -49
 هـ.1404الثانية 

 املعجم الوسيط، د. إبراهيم أنيس وآخرون، دار إحياء الرتاث اإلسالمي. -50
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املغل يف أبواب التوحيد والعدل، للقاضي عبداجلبار، حتقيق: مجاعة من  -51
 هـ.1380النشر، القاهرة، الطبعة األوىل العلماء، الشركة العربية للطباعة و 

امللل والنحل، ألم الفتح حممد بن عبدالكر، الشهرستاين، دار الكتب العلمية،  -52
 هـ.1413الطبعة الثانية 

منهاج السنة، البن تيمية، حتقيق: حممد رشاد سامل، مؤسسة قرطبة، الطبعة  -53
 هـ.1406األوىل 

أبو عبيدة مشهور آل سلمان، دار املوافقات، ألم إسحاق الشاطيب، حتقيق:  -54
 هـ.1417ابن عفان، اخلُف، الطبعة األوىل 
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 م.1991هـ/ 1411العلمية، 

 


