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 بسم اهلل الرحمـٰن الرحيم

 مقدمة

 :بعدأما احلمد هلل وحده ، والصالة والسالم على من ال نيب بعده ، 

وال يشركوا بو شيئا ، قال وحده فإن الغاية اليت من أجلها خلق اهلل اجلن واإلنس ىي أن يعبدوه 
وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدونتعاىل 

ويرضاه ، من  كل ما حيبو اهللتشمل   والعبادة،  1
 .األقوال واألعمال الباطنة والظاىرة

فالصالة والزكاة والصيام واحلج وصدق احلديث وأداء األمانة وبر الوالدين وصلة األرحام والوفاء 
معروف والنهي عن ادلنكر وجهاد الكفار وادلنافقني ، واإلحسان إىل اجلار واليتيم ـبالعهود واألمر بال

البهائم ، والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من اإلحسان إىل ، و  ادلملوكو وادلسكـني وابن السبيل 
  .العبادة

وكذلك حب اهلل ورسولو ، وخشية اهلل واإلنابة إليو ، وإخالص الدين لو ، والصرب حلكمو ، والشكر 
؛ ىي  ، والتوكل عليو ، والرجاء لرمحتو ، واخلوف من عذابو ، وأمثال ذلك بقضائولنعمتو ، والرضا 

 .من العبادة هلل
وضد العبادة الشرك يف عبادة اهلل ، بأن جيعل اإلنسان هلل شريكا يعبده كما يعبد اهلل ، وخيافو كما 

كما ، من دعاء وصالة أو ذبح أو نذر أو غري ذلك ،  خياف اهلل ، ويتقـرب إليو بشيء من العبادات 
 .هللإىل اتقرب ي  

على مسألة صرف عبادة الدعاء لغري اهلل ، وقبل البدء يف والكالم يف ىذا البحث ادلختصر منصب 
 مناقشة ىذه ادلسألة أقول إن الدعاء عبادة جليلة ، قد خصها اهلل بالذكر يف كثري من اآليات ، وبـنّي 

شرفها يف كثري من األحاديث الصحيحة ، إال أنو من أكثر العبادات اليت شّرك الناس فيها  النبـي 
كثريا ممن ينتسب إىل اإلسالم قد وقعوا يف   -مع األسف الشديد  -و ، فإنك جتد بني اهلل وبني خلق

اشفع يل يوم يا نبـي اهلل ) :وا من األنبـياء أو الصاحلني ، كمن يقولـــــدعاء غري اهلل ، سواًء كان
أشكو إليك ) :أو، مدد مدد يا بدوي ) :، أو (أغثينجيالين ـيا عبد القادر ال) :، أو (القيامة
فعلهم ىذا شرك باهلل العظيم ، ما علموا أن و ، وحنو ذلك ،  (اشفع يل عند اهلل) :، أو (ذنوبـي

مهما  الدعاء عبادة ، فمن دعا غري اهلل فقد عبد غري اهلل ، يعاقب صاحبو باخللود يف النار ، ألن 
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يف اآلخرة ،  لنيب سواء لنيل شفاعة ا،  للدعاءوالواجب ىو سلوك الطرق الشرعية كان قصده ، 
 .البحثىذا ، وىي مذكورة يف ثنايا أو لنيل غريىا من ادلصاحل الدينية والدنيوية 

ظم شأن الدعاء من بني سائر ويف ىذه الوريقات ؛ نقلت ما يسر اهلل نقلو من أدلة شرعية على ع  
، مث عطفت  مث ذكرت األدلة الدالة على وجوب دعاء اهلل وحده وترك دعاء من سواه العبادات ،

ديتلك الشفاعة ،  النيب بذكر اجلواب عن الشبهة اليت يتناقلها الناس قرنا بعد قرن ، ومفادىا أن 
 .واليت بنوا عليها جواز دعائو مباشرة ، وطلب الشفاعة منو

أن فاعل بينت و ، من الكتاب والسنة ، ه الشبهة وبينت بطالهنا من عشرة وجوه ىذعن وقد أجبت 
من أقوال نقلت ما يسر اهلل نقلو  كماوإن صلى وصام وزعم أنو مسلم ،   العظيم ، ذلك مشرك باهلل

لنيل الشفاعة أو علماء ادلذاىب الفقهية ادلشهورة يف حترمي دعاء غري اهلل ، حتت أي ذريعة كانت ، 
 .غريىا ، مث نقلت ما يسر اهلل نقلو من األسباب الشرعية لنيل الشفاعة ، فاحلمد هلل على منتو

طرق الشرك جينبنا وإياىم مجيعا إلخالص العمل هلل وحده ، وأن يوفقنا وادلسلمني اهلل أسأل أن و 
 .والضالل ، واهلل أعلم ، وصلى اهلل على نبينا حممد ، وآلو وصحبو وسلم تسليما كثريا

 وكتبو ، ماجد بن سليمان الرسي

 .ىجري 1141لعام  مجادى اآلخرةمن شهر الثامن والعشرين 

majed.alrassi@gmail.com  ،www.saaid.net/book 

 66555666565951 :ىاتف
 ادلملكة العربية السعودية
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 المواضيع تفهرس

  مقدمة 

 تأصيالت علمية بني يدي البحث 

o مكانة الدعاء بني سائر العبادات 

o فصل يف األمر بدعاء اهلل وحده والنهي عن دعاء غريه 

o تأصيل يف مسألة الشفاعة 

  شفاعة النيب ب تتعلقشبهة من عشرة وجوه: ألمتو واجلواب عنها 

 ائو للحصول على تلك الشفاعةشفيع الناس يف اآلخرة ال يقتضي دع كون النيب  .1
 ال ميلك الشفاعة أصال حىت يصح طلبها منو أن النيب  .2
وغريه من الشفعاء ال يشفعون ملن شاءوا يوم القيامة ، بل فيمن حتققت فيو  أن النيب  .3

 شروط الشفاعة
أن دعاء غري اهلل شرك أكرب مهما كانت ذريعتو ، لنيل الشفاعة أو غريه ، والشرك حمرم  .4

 ع الشرائعيف مجي
الصحيحة أو من إمجاع  ليس ىناك دليل واحد من كتاب اهلل أو من سنة رسول اهلل  .5

 األمة على جواز طلب الشفاعة من املخلوقني
وليس ، جنة والنجاة من النار كثري ـإن الذين يشفعون يوم القيامة للمؤمنني يف دخول ال .6

 وحده ، فلماذا ال تدعوىم أيضا وتطلب الشفاعة منهم؟! النبـي 
إن األموات قد انقطعوا عن احلياة الدنيا متاما ، وما عادت تنطبق عليهم قوانني احلياة  .7

 الدنيا البتة ، فكيف يصح دعاؤىم وطلب الشفاعة منهم؟ 
طلب منا أن نصلي عليو وندعو لو ، حيا وميتا ، فمن كان ىذا حالو  أن النيب  .8

 فكيف يصح أن تطلب منو احلاجات وىو يف قربه؟!
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أن مجيع من كانوا يُعبدون من دون اهلل َسَيخُذلون من   ومن أدلة بطالن دعاء النيب  .9
 كانوا يعبدوهنم يوم القيامة ويتربؤون منهم ، سواء األنبياء أو غريىم  

ذكروا منها أنواعا من الشفاعة يشفع هبا ، ومل ي جمعون أن للنيب ـأن أىل السنة م .11
 طلبها منو يف قربه ، بل كلها يوم القيامة.

 خامتة البحث 

 تنبيو 
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 الدعاء عبادة، تأصيل 

 مكانة الدعاء بين سائر العبادات
شرفها يف كثَت من  النبـي ن ــيَّـوبالدعاء عبادة جليلة ، قد خصها اهلل بالذكر يف كثَت من اآليات ، 

إن اهلل  :قال عن النبـي رضي اهلل عنو فمنها حديث سلمان الفارسي ، األحاديث الصحيحة 
 1.يستحيـي إذا رفع الرجل إليو يديو أن يردمها صفراً خائبتُت كريٌ   ـي  ي  ـــح  

 2.القضاء إال الدعاء د  : ال ير   وقال رسول اهلل 
 3.: ليس شيء أكرم على اهلل تعاىل من الدعاء وقال رسول اهلل 

وقال ربكم ، وقرأ  الدعاء ىو العبادة:  بتعظيم شأن الدعاء يف قولو  وقد جاء تصريح النبـي 
 .4داخرينإىل قولو  ادعوين أستجب لكم

كال ؛ بل أن الدعاء يضم رتيع أنواع العبادات ،  دبعٌت ، العبادة يف الدعاء ليس حْصرا كليا  وح ْصر  
، وىو   ها وركنها األعظمعلى ع ـظم الدعاء وشرف مكانتو ، وأنو ل ب  العبادة وخالص  اظتراد بو التنبيو 

 .6: )الدين النصيحة( ، وقولو  5حج عرفة(ـ: )ال قولو ـك
لوا بذلك إىل جواز صرف  يف كون الدعاء عب الناسك بعض وقد شكَّ  ىذا و لغَت اهلل ، و ادة ، ليص 

من  تدعونالذين  أعبدقل إين هنيت أن فقد شتى اهلل الدعاء عبادًة يف قولو م مردود عليهم ، ـزعال
ستجب لكم إن الذين أ ادعونيوقال ربكم ، وقال تعاىل  دون اهلل ظتا جاءين البـينات من ربـي

الدعاء بالعبـادة يف  اهلل   ف  ص  و  ــف  أي أذالء ، ،  سيدخلون جهنم داخرين عبادتييستكربون عن 
 .اآليتُت ، فدل ذلك على ع ظم شأنو

ؼتلصُت لو الدين فلما وا اهلل ع  فإذا ركبوا يف الفلك د  شتى اهلل الدعاء ديًنا كما يف قولو تعاىل  كما
ؾتاىم إىل الرب إذا ىم يشركون

7 . 

                                                 

 .وصححو األلباين ،( 3556رواه الًتمذي ) 1
 (.154) «الصحيحة»عن سلمان الفارسي رضي اهلل عنو ، وحسنو األلباين ، انظر  ،( 2139رواه الًتمذي ) 2

 عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو ، وحسنو األلباين. ،( 3373رواه الًتمذي ) 3

 .األلباين خاهلل عنو ، وصححو الشي رضيعن النعمان بن بشَت  اوغَتمه ،( 2969لًتمذي )وا ،( 1479رواه أبو داود ) 4

 .رضي اهلل عنو ، وصححو األلباين رعم  ، عن عبد الرزتـٰن بن ي   غَتهو ( 3316) النسائي رواه 5

 .عنو اهلل رضي الداري دتيم عن( 55) مسلم رواه 6
 . 65: العنكبوت سورة 7
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هد ، فدل ذلك على ــالع فيدفو باأللف والالم اليت ت  من الدعاء ، وعرَّ  فجعل اهلل سبحانو الدين بدالً 
 .، وما كان دينا فهو عبادة أن الدعاء دينٌ 

كما يف اآلية بدعائو ، وكل ما أمر اهلل بفعلو فهو عبادة واجبة أو مستحبة ،  تعاىل قد أمر اهلل  مث إن
ستجب لكم إن الذين يستكربون عن عباديت سيدخلون جهنم أوقال ربكم ادعوين  اظتتقدمة
 .ادعوا ربكم تضرعا وخفية، وقال تعاىل  داخرين

موا فيو الرب تعاىل ، وأما السجود فعظ  ا الركوع فأمَّ  :أمر بدعاء اهلل ، كما يف قولو وكذلك النيب 
 2.أن يستجاب لكم 1، فـ ق م نٌ  فأكثروا من الدعاء

 رزتو اهلل: 3بطُتأباقال الشيخ عبد اهلل بن عبد الرزتـٰن 
وكل ما أمر اهلل بو أمر إجياب أو استحباب فهو عبادة عند رتيع العلماء ، فمن قال إن دعاء العبد 

 4.، بل كافر ربو ليس بعبادة لو فهو ضال

 فصل في األمر بدعاء اهلل وحده والنهي عن دعاء غيره
بالدعاء ، وينهيان عن دعاء غَته ، ومن ذلك قولو تعاىل وحده القرآن والسنة يأمران بإفراد اهلل 

ادعوا ربكم تضرعا وخفية
واسألوا اهلل من فضلو، وقولو تعاىل  5

6. 

                                                 

 .حري   أي 1

 (.479رواه مسلم ) 2

حمد بـن ـىـ يف روضة سـدير ، تتلمـذ علـى بعـض تالمـذة الشـيخ مـ 1194أبابطُت ، ولد سنة  مـٰنـعبد اهلل بن عبد الرح الشيخىو  3
، بـرع يف الفقـو ، ودرَّس  «مفيت الـديار النجديـة»، وصار من أكابر علماء ؾتد ، حىت ل ق ب بـ عبد الوىاب ، توىل القضاء واالفتاء 

ىـ( ، شارح نونية ابن القيم ، وعثمان بن عبد اهلل بـن  1329عيسى ) يف بالد كثَتة ، ولو تالمذة كثر ، منهم أزتد بن إبراىيم بن
االنتصـار ضتـزب اهلل اظتوحـدين ، والـرد »منهـا ، يف الذب عن العقيدة اإلسالمية لو عدة كتب ىـ( ، اظتؤرخ اظتعروف ،  1293بشر )

، ولـو  «كشـف تلبـيس داود بـن جـرجيس  تأسـيس التقـديس يف»، وكتـاب  «الـرد علـى الـربدة»، وكتـاب  «على اجملادل عن اظتشـركُت
غتموعــــة الرســــائل واظتســــائل »بعضــــها مثبــــت يف ، و  «الــــدرر الســــنية يف األجوبــــة النجديــــة»رســــائل وردود بعضــــها مثبــــت يف كتــــاب 

 رزتو اهلل رزتة واسعة. ، ىجرية 1282تويف يف شقراء سنة ، « النجدية
، وىي من إعداد « يســــــف تلبيس داود بن جرجـــــــــديس يف كشـــــــــتأسيس التق» ة كتابوــــــــــــو يف مقدمـمتـمن ترج وزيادةباختصار 

الشيخ العالمة عبد اهلل بن عبد الرزتـٰن »كتاب يف تررتتو  د. عبد السالم بن برجس آل عبد الكري رزتو اهلل ، وانظر للتوسع 
 الرياض. –دار الصميعي  :جالن ، الناشر، تأليف د. علي بن ػتمد الع« أبابطُت ، مفيت الديار النجدية

 . 127 ص ، «جرجيس بن داود تلبيس كشف يف التقديس تأسيس» 4

 . 55: األعراف سورة 5

 . 32: النساء سورة 6
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 :رزتو اهلل 1قاسمػتمد بن بن  الرزتـٰنقال الشيخ عبد 
، تارة على صيغة األمر بو ، كقولو  منوعة موضع وأما إفراد اهلل بالدعاء فجاء ذكره يف ؿتو ثالذتائ

 لكمأستجب أدعوين
2  ، الدينوادعوه ؼتلصُت لو

3. 
أحدافال تدعوا مع اهلل وتارة يذكره اهلل بصيغة النهي كقولو 

4. 
اهلل إلـٰهاً آخر فتكون من اظتعذبُتفال تدع مع وتارة يقرنو بالوعيد كقولو 

5. 
وال تدع مع اهلل إلـٰهاً آخر ال إلـٰو إال ىووتارة بتقرير أنو ىو اظتستحق لأللوىية والتعبد كقولو 

6. 
وال تدع من دون اهلل ما ال ينفعك وال وتارة يف اطتطاب دبعٌت اإلنكار على الداعي كقولو 

يضرك
7. 

قل أرأيتم ما تدعون من دون اهلل أروين ماذا خلقوا من األرض أم وتارة دبعٌت اإلخبار واالستخبار 
عتم شرك يف السماوات

8. 
قل ادعوا الذين زعمتم من دون اهلل ال ديلكون مثقال وتارة باألمر الذي ىو بصيغة النهي واإلنكار 

ذرة يف السماوات وال يف األرض
9. 

                                                 

 خبدمة الشيخ دتيز ، ؾتد علماء من رتلة يد على ودرس ، ةىجري 1319 سنة ولد ، اظتعروفُت ؾتد علماء من الرزتـٰن عبد الشيخ 1
 وطبعت ، الفهارس عدا غتلدا وثالثُت ستسة يف رتعها ، تيمية ابن فتاوى أبرزىا ، وطباعتو حتقيقو مث مصادره من العلمي الًتاث

 عبد بن ػتمد الشيخ من بدءا ؾتد علماء فتاوى معـج وكذا ، ىـ 1381 عام اهلل رزتو العزيز عبد بن سعود ملكـال نفقة على
 ستة يف وتقع ، «النجدية الفتاوى يف السنية الدرر» بـ اظتعروفة وىي ، زمنو يف اظتعاصرين العلماء إىل عشر الثاين القرن يف الوىاب

 السعودية الديار مفيت فتاوى أيضا الشيخ ورتع ، ةىجري 1356 سنة سعود آل العزيز عبد اظتلك نفقة على وطبعت ، غتلدا عشر
 عام يف اهلل رزتو العزيز عبد بن فيصل اظتلك من بأمر وطبعت ، جزءا عشر ثالثة يف اهلل رزتو الشيخ آل إبراىيم بن ػتمد الشيخ

 .ىـ 1393
 ، اظتسلمون منها واستفاد كثَتا هبا اهلل نفع قد ، والنحو واضتديث والفقو التفسَت وأصول العقيدة يف وشروحات مؤلفات وللشيخ

 .ثوابو وأجزل اهلل رزتو
 .واسعة رزتة اهلل رزتو،  ةىجري 1392 سنة الرزتـٰن عبد الشيخ تويف

 . 63: غافر سورة 2

 . 29: ألعرافا سورة 3

 . 18: صتنا سورة 4

 . 213: الشعراء سورة 5

 . 88: القصص سورة 6

 . 136: يونس سورة 7

 . 4: األحقاف سورة 8

 . 22: سبأ سورة 9
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ومن أضل ؽتن يدعو من دون اهلل من ال ف و لغَت اهلل شرك و العبادة ، وأن صرْ وتارة أن الدعاء ى
وكانوا بعبادهتم كافرينإىل قولو  يستجيب لو إىل يوم القيامة

1  ، وأعتزلكم وما تدعون من دون
فلما اعتزعتم وما يعبدون من دون اهللإىل قولو  دون اهلل

2. 
صححو الًتمذي وغَته ، وقد أتى فيو بضمَت الفصل ، واطترب ،  3)الدعاء ىو العبادة( :ويف اضتديث

،  4واطترب اظتعرَّف بالالم ليدل على اضتصر ، وأن العبادة ليست غَت الدعاء ، وأنو م عظم كل عبادة
قل إمنا أدعوا ريب وال أشرك بو أحدا يشرك معو أحد فيو ، حىت قال يف حق نبيو  5أنوهنى 

6 
أحدا

 .انتهى 7.بووأخرب أنو ال ي غفر أن يشرك ،  6
 :قال ، أن النيب  ماومن أدلة وجوب إفراد اهلل بالدعاء ؛ حديث ابن عباس رضي اهلل عنهقلت: 

 8.، وإذا استعنت فاستعن باهلل فاسأل اهللإذا سألت 
فلما مل أو: استعن يب ، إىل ذلك بقولو : واسألٍت ،  النيب فلو كان سؤال غَت اهلل جائزا ألرشده 

 .ذلك على أن سؤال غَت اهلل ال جيوز دلَّ  -واظتقام مقام تعليم  -يقع ىذا 
ينـزل ربنا تبارك وتعاىل كل ليلة إىل شتاء الدنيا  :قال وعن أيب ىريرة رضي اهلل عنو ، أن رسول اهلل 

من يستغفرين  ؟أعطيومن يسألٍت ف ؟من يدعوين فأستجيب لو :حُت يبقى ثلث الليل اآلخر ، يقول
 9؟فأغفر لو

قال:  عن النيب حديث ابن مسعود رضي اهلل عنو يف عن دعاء غَت اهلل  جاء النهي صرحيا وقد
 11.دخل النار 13امن مات وىو يدعو من دون اهلل ن د  

                                                 

 . 6 - 5: األحقاف سورة 1

 . 49ـ  48 :مري سورة 2

 .خترجيو تقدم 3
 ، وجل عز اهلل دعاء فيو شرعي  عبادات  اكله واصتهاد واألذكار واضتج فالصالة ، دعاء من عبادة ختلو تكاد فال ، اهلل رزتو صدق 4

 .مستقلة عبادةحبد ذاتو  الدعاء كون عن فضال
 .أثبت ما والصواب ، النسخ يف خطأ فلعلو ، ظاىر خطأ وىو ،: )أال( اظتطبوع يف 5
 . 23: ناصتسورة  6
 ، باختصار وتصرف يسَت. 132 – 131، ص « على عابد الرسول اظتسلول السيف» 7
 .األلباين صححوو  ،( 1/333وأزتد ) ،( 2516رواه الًتمذي ) 8
 .وغَتمها ،( 1772) ومسلم( ، 1145البخاري ) رواه 9

 الند ىو اظتثيل والنظَت. 13
 ( عن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنو.4497) البخاريرواه  11
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: خترج عنق من النار يوم القيامة ، عتا عينان  قال رسول اهلل  :وعن أبـي ىريرة رضي اهلل عنو قال
وبكل من بكل جبار عنيد ،  :إين و كلت بثالثة :تبصران ، وأذنان تسـمعان ، ولسان ينطق ، يقول

  1.، وباظتصورين دعا مع اهلل إلـٰها آخر
يسألو من يف السماوات رزتو اهلل يف تفسَت قولو تعاىل  2بن سعديالرزتـٰن قال الشيخ عبد 

واألرض
3 : 

أي ىو الغٍت بذاتو عن رتيع ؼتلوقاتو ، وىو واسع اصتود والكرم ، فكل اطتلق مفتقرون إليو ، 
اعتم ومقاعتم ، وال يستغنون عنو طرفة عُت وال أقل من ذلك ، وىو تعاىل يسألونو رتيع حوائجهم حب

كل يوم ىو يف شأن ن ، ودييت وحييي ، ، يغٍت فقَتًا وجيرب كسَتًا ، ويعطي قوما ودينع آخري
و  و اظتسائل ، وال ي بـر م  ط  ـل  غ  ـوخيفض ويرفع ، ال يشغلو شأن عن شأن ، وال ت  

إضتاح اظتلحُت ، وال  4
بو أىل األرض والسماوات ، وعم ت مواى  طول مسألة السائلُت ، فسبحان الكري الوىاب الذي عمَّ 

الذي ال دينعو من اإلعطاء معصية العاصُت ، و رتيع اطتلق يف كل اآلنات واللحظات ، وتعاىل طف  ل  
 5.وال استغناء الفقراء اصتاىلُت بو وبكرمو

 

                                                 

 .األلباين وصححو ،( 2574) الًتمذي رواه 1
ىو الشيخ العالمة اظتفسر الفقيو عبد الرزتـٰن بن ناصر السعدي ، من فحول علماء ؾتد ، استوطن بلدة عنيزة من مدن القصيم ،  2

مسلمُت ، كالشيخ ـىجري ، تتلمذ على يده عدد من الطلبة صاروا فيما بعد من علماء ال 1376 عاموتويف  1339ولد عام 
عثيمُت وغَتىم ، رحم بن عبد اهلل بن عبد العزيز بن عقيل ، والشيخ عبد اهلل بن عبد الرزتـٰن البسام ، والشيخ ػتمد بن صاحل 

 ىم. ءاهلل أمواهتم وحفظ أحيا
 اهلل.، للشيخ عبد اهلل بن عبد الرزتـٰن البسام رزتو « علماء ؾتد خالل ذتانية قرون»انظر تررتتو يف كتاب 

 . 29سورة الرزتـٰن ، اآلية  3
 .«العرب لسان» انظر. ويـ ضجره يـ م ل و أي 4

 .«اظتنان كالم تفسَت يف الرزتـٰن الكري تيسَت» 5
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 في مسألة الشفاعة ت علميةتأصيال

الشفاعة حق ثابت ، بالكتاب والسنة وإمجاع ادلسلمُت ، والشفاعة يف أصل معناىا اللغوي من 
 ، فانضمام الفرد مع الفرد ليكون زوجا يسمى َشفًعا.« الوتر»، وىو ضد « الزوج»وىو « الشفع»

 -مثال  –حو عن خطأ ـالث ليسامتفريعات عدة ، فوساطة الرجل ألخيو عند ث« فعالش  »ولكلمة 
 كان فردا ،  ماتسمى شفاعة ، مسيت بذلك ألن الوسيط انضم إىل طالب الوساطة فصارا شفعا بعد

 ٔسمى يف زماننا بالوساطة.يوىذا النوع من الشفاعة ىو الذي 
،  عدة شفاعات كما سيأيتع ، ألنو يشفع للناس يوم القيامة عند ا افِ يسمى بالش   والنيب 

والشفعاء عدة ، فسائر األنبياء يشفعون ، وادلؤمنون يشفعون ، وادلالئكة يشفعون ، واألطفال 
، والصوم يشفع ، فاللهم اجعلنا ممن تدركهم شفاعة الشفعاء يوم  ائوِلُقــر  يشفعون ، والقرآن يشفع 

 القيامة.
، فإن  قيامة النيب حممد أعظم الشفعاء يوم الو ،  يوم القيامةإظهار فضل الشفعاء الشفاعة  ر  وسِ 

 .يشًتك فيها مع سائر الشفعاء وواحدةمنها خاصة بو ،  أربعلو يوم القيامة مخس شفاعات ، 

 يوم القيامة  فصل في بيان أنواع شفاعات النبي 
ن إحيث وتسمى بالشفاعة العظمى ، وىي أَّول الشفاعات ، ،  لبدء الحساب توشفاع: األولى
وتدنو الشمس منهم مؤمنهم وكافرىم ، ويشتد هبم الكرب ، ل هبم ادلوقف ، يطو يوم القيامة الناس 

لبدء احلساب ، لَتى كل سبيلو رهبم فيذىبون إىل األنبياء ليشفعوا ذلم عند حىت تكون قدر ِميل ، 
، آدم ونوح وإبراىيم وموسى وعيسى اخلمسة إىل النار ، فيعتذر عنها األنبياء وإما نة اجلإما إىل 
)أنا ذلا( ،  :فيقول  إليويذىبون ، ف ىل حممد إ حيلهم عيسى ـيُ مث ، صالة والسالم عليهم ال

فتح ا عليو من حمامده وحسن الثناء عليو شيئا مث يَ فيسجد حتت العرش ما شاء ا أن يسجد ، 
،  (ع ُتَشف ع ، وَسل تُعطَ ع ، واشفـــــــــارفع حممد ، وُقل ُيسم) :قال لوـــمث يُ مل يَـْفــَتحُو على أحد قبلو ، 

عتو ، فيبدأ احلساب وفصل القضاء بُت بدء احلساب فيقبل ا شفالفيشفع ألىل ادلوقف عند ا 
 ٕ.، مؤمنهم وكافرىم ، من لدن آدم إىل قيام الساعة العباد كلهم

                                                 

 «.شفع»، مادة « لسان العرب»انظر معٌت الشفاعة بتوسع يف  ٔ
،  ٕٔٚٗ،  ٙٚٗٗ« )حيح البخاريص»ع من الصحابة يف الصحيحُت وغَتمها ، انظر ــفاعة متواترة ، وردت عن مجــأحاديث الش ٕ

د سعي ىريرة وأيب أنس وأيب عن (ٜ٘ٔ – ٖٜٔ)« مسلمصحيح »و ،  (ٓٔ٘ٚ،  ٓٗٗٚ،  ٜٖٗٚ،  ٓٔٗٚ،  ٘ٙ٘ٙ
 .اخلدري وحذيفة ، رضي ا عنهم
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م لأعطيت مخسا  :قال أن النيب  ماجابر رضي ا عنه ، فعن النيب وىذه الشفاعة خاصة ب
ما ـلت يل األرض مسجدا وطهورا ، فأي  عِ ـــرت بالرعب مسَتة شهر ، وجُ صِ ؛ نُ  أحد قبلي طهن  ـــعي  

 طيت  ع  وأ  بلي ، ـــل ألحد قحِ ـت يل الغنائم ومل تَ ل  ـحِ ، وأُ  أدركتو الصالة فليصل  من أميت رجل 
 ٔ.ثت إىل الناس عامةعِ ـــ، وكان النيب يبعث إىل قومو خاصة وبُ  الشفاعة

مقاما ربك عسى أن يبعثك يف قولو تعاىل ذكره حمود الوارد ـــوىذه الشفاعة ىي ادلقام ادل
حممودا

، إذ تكون عليو طونو ، ويغبِ واآلِخرون يوم القيامة لون ه فيو األو  حمدُ ـوىو ادلقام الذي يَ ،  ٕ
 .ميف بدء احلساب ، مؤمنهم وكافرىم ، إنسهم وِجــن ه لو ادلنة على مجيع اخللق

 مارضي ا عنهادلقام امود ، فعن جابر بن عبد ا ىذ نوال بعلى الدعاء لو  وقد حث النيب 
، من قال حُت يسمع النداء: )اللهم رب ىذه الدعوة التامة والصالة القائمة  :قال أن رسول ا 
لو شفاعيت يوم ت ل  ــ( ؛ حَ وابعثو مقاما محمودا الذي وعدتوالوسيلة والفضيلة ، آِت حممدا 

  ٖالقيامة.
، وىي أو ل الشفاعات اليت تكون  مساىا أىل العلم بالشفاعة العظمى شأن ىذه الشفاعة مِ ظَ عِ ولِ 

 .يوم القيامة

للمؤمنُت يف دخول اجلنة ، فإن ادلؤمنُت إذا أتوا اجلنة وجدوا أبواهبا  : شفاعتو الشفاعة الثانية
 : من أنت؟ٗة ، فيقول خازن اجلنةباب اجلن مغلقة ، فعندئذ يطرق النيب 

 فيقول: حممد.
 ٘رت أالّ أفتح ألحٍد قبلك.فيقول: بك أُمِ 

،  أنا أول الناس يشفع في الجنة:  وعن أنس بن مالك رضي ا عنو قال : قال رسول ا 
 ٚ.ٙوأنا أكثر األنبياِء تَـــَبعاً 

                                                 

 ، واللفظ للبخاري. (ٕٔ٘( ومسلم )ٖٖ٘رواه البخاري ) ٔ
 . ٜٚ :سورة اإلسراء ٕ
 .(ٗٔٙرواه البخاري ) ٖ
، وىذا ال دليل صحيح عليو ، والصواب تسميتو خبازن « رضوان»حلافظ للشيء ، وقد اشتهر عند الناس تسميتو بـ اخلازن ىو ا ٗ

 .اجلنة كما جاء يف احلديث ، أفادين هبا الشيخ حممد بن علي آدم األثيويب حفظو ا
 .( عن أنس بن مالك رضي ا عنوٜٚٔرواه مسلم ) ٘
 أي أتباعا من الناس. ٙ
 .عطي النيب من الفضل( والدارمي يف ادلقدمة ، باب ما أُ ٓٗٔ/ٖ( واللفظ لو ، وأمحد )ٜٙٔسلم )رواه م ٚ
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 ويف ىذا إظهاٌر لشرف النيب جنة ، وال يدخلها أحد قبلو ، ـىو أول من يدخل ال فالنيب 
بات اشر ، وصاحب الشفاعة رُ ــوفضِلو ، إذ أنو صاحب الشفاعة العظمى لَتيح الناس من كُ 

 .الثانية لنيل الفرح والسرور بدخول اجلنة

: شفاعتو دلن ال ِحساب عليهم يوم القيامة يف دخول اجلنة ، ودليلها حديث أيب الشفاعة الثالثة
 الطويل يف الشفاعة ، وفيو: يا حممد ، أَدِخل من أمتك من ال ِحساب عليهمنو رضي ا عىريرة 

 ٕ.ٔمن الباب األدين من أبواب اجلنة

، ألنو كان يدافع عنو ويرد عنو لعمو أيب طالب لتخفيف العذاب عنو  : شفاعتو الشفاعة الرابعة
: ما أغنيت عن  للنيب مشركُت ، فعن العباس بن عبد ادلطلب رضي ا عنو أنو قال ـأذى ال

 ويغضب لك. ٖعمك؟ فوا كان حيوُطكَ 
 ٘من نار ، ولوال أنا لكان يف الدرك األسفل من النار. ٗقال: ىو يف َضحضاح

لعصاة ادلؤمنُت من أىل الكبائر ممن دخلوا النار أن خيرجوا منها  شـفاعتو الشفاعة الخامسة: 
بوا فيها بقدر ذنوهبم ، ودليلها أن  وفيو،  الطويل حديث أنس بن مالك رضي ا عنو بعدما ُعذ 

يف اخلروج  من أىل الكبائر الذين في الناريوم القيامة يستأذن ربو يف الشفاعة للمؤمنُت  النيب 
ر لو قدرا من الناس خُيرجهم  ا ، أي يُقد  منها ودخول اجلنة ، فيقبل ا شفاعتو فيهم ، ويَـُحد لو حدًّ

جلنة ، مث يعود عليو الصالة والسالم إىل ربو فيقع ساجدا ، فيدعو ا ما شاء من النار ويدخلهم ا
، وُقل ُيسمع ، واشفع ُتَشف ع ، وَسل تُعَط( ، قال: فأرفع  ٙا أن يدعو مث يقول لو: )ارفع حممد

ا( ، فيخر مَ ــعل  رأسي ، فأثٍت على ريب بثناٍء وحتميٍد يُ  جهم نيو ، قال: )مث أشفع فيُحد يل حدًّ
فيدخلهم اجلنة ، مث يعود الثالثة والرابعة فيفعل مثل ما فعل يف الثانية ، وىكذا أربع شفاعات من 

لعصاة ادلؤمنُت يف اخلروج من النار ودخول اجلنة ، مث قال: )حىت ما يبقى يف النار إال  الرسول 

                                                 

قلت: يف ىذا تنبيو لفضلهم ، فإن للجنة سبعة أبواب كما جاء يف التنزيل ﴿ذلا سبعة أبواب﴾ ، وكوهنم يدخلون من الباب األدين  ٔ
 سالم.تنبيو لفضلهم ، فإن فضل التيامن معلوم يف اإلفيو منها 

 (.ٕٔٚٗرواه البخاري ) ٕ
 .حيوطك أي يصونك ويذب عنك ٖ
  .«النهاية»انظر  .عَت ىنا للنارــمن ادلاء على وجو األرض مما مل يبلغ الكعبُت ، واستُ  ق  الض حضاح يف األصل ما ر  ٗ
 .(ٕٙٓ/ٔوأمحد ) (ٜٕٓ( ومسلم )ٖٖٛٛرواه البخاري ) ٘
 ... سكأد ، ارفع ر (: يا حممٓٔ٘ٚيف رواية عند البخاري ) ٙ
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إن فرًا ، قال تعاىل ، أي وجب عليو اخللود يف النار أبد اآلباد ألنو مات كا ٔمن حبسو القرآن(
أولئك ىم شر الربيةالذين كفروا من أىل الكتاب وادلشركُت يف نار جهنم خالدين فيها 

ٕ. 

 ثالث تنبيهات
أن يخرجوا لعصاة ادلؤمنُت من أىل الكبائر ممن دخلوا النار  النيب ىذه الشفاعة من األولى: 

ألىل بقولو: شفاعيت  ناىا النيب اليت عأعظم الشفاعات بعد الشفاعة العظمى ، وىي ىي  منها
 ٖمن أميت. الكبائر

قال: لكل نيب دعوة مستجابة يدعو  أيب ىريرة رضي ا عنو أن رسول ا من أدلتها حديث و 
 ٗهبا ، وأريد أن أختبئ دعويت شفاعة ألميت يف اآلخرة.

اختبأت دعويت شفاعة  يـل كل نيب دعوتو ، وإنويف رواية دلسلم: لكل نيب دعوة مستجابة ، فَتعج  
 ٙشيئا. من مات من أميت مل يشرك با إن شاء اهلل ٘فهي نائلة  ألميت يوم القيامة ، 

رمحو ا: وأكثر األحاديث صرحية يف أن الشفاعة يف أىل التوحيد  ٚقال ابن القيم: التنبيو الثاني
فيهم قبل الدخول فال يدخلون فلم ع ا أن ُيشف  من أرباب الكبائر إمنا تكون بعد دخوذلم النار ، وأم  

 ٛأظفر فيو بنص.

                                                 

 (.ٓٔ٘ٚ)،  (ٓٗٗٚ)،  (ٓٔٗٚ)،  (ٙٚٗٗ)، وانظر  (ٖٜٔ( ومسلم )٘ٙ٘ٙرواه البخاري ) ٔ
 . ٙسورة البينة:  ٕ

( عن ٜٜ٘٘ -ٜٛ٘٘« )ادلشكاة»( ، وصححو األلباين يف ٖٕٔ/ٖ( ، وأمحد )ٜٖٚٗ( ، وأبو داود )ٖٕ٘ٗرواه الًتمذي ) ٖ
 أنس رضي ا عنو.

 عن أيب ىريرة رضي ا عنو ، واللفظ للبخاري.( ٕ٘ٚ/ٕ( وأمحد )ٖٚٓٗوابن ماجو )( ٜٛٔومسلم ) (ٖٗٓٙرواه البخاري ) ٗ
 ، وادلعٌت أن الشفاعة ستصيب من مات ال يشرك با شيئا.« لسان العرب»نال أي أصاب ، كما يف   ٘
 (.ٜٜٔرقم ) ٙ
يم اجلوزية ، من علماء ادلائة الثامنة ، الزم شيخو ابن تيمية ىو حممد بن أيب بكر بن سعد الز رعي مث الدمشقي ، ادلعروف بابن ق ٚ

، كان واسع  ٔ٘ٚ، فكان من كبار تالمذتو ، مث محل بعده لواء الدعوة واجلهاد العلمي إىل أن مات سنة  ٕٛٚإىل أن مات سنة 
س ، حىت صار من بعده عياال عليو ، ادلعرفة ، قوي احلجة ، دقيق االستنباط ، كثَت ادلصنفات ، ومؤلفاتو مقبولة عند مجيع النا

ة نصر العقيدة اإلسالمية نصرا مؤزرا ، ورد على ادلبتدعة نظما ونثرا ، السيما ادلتفلسفة والقبورية وادلؤولة وادلتصوفة ، رمحو ا رمح
البن العماد « الذىب شذرات»واسعة ، فقد جدد ىو وشيخو دين ا ، فكانا منعطفا يف حياة األمة اإلسالمية. انظر ترمجتو يف 

ابن قيم »مع من ترجم لو الشيخ بكر بن عبد ا أبو زيد رمحو ا يف كتابو ـالبن رجب ، ومن أج« ذيل طبقات احلنابلة»و 
 «.اجلوزية ، حياتو وآثاره

 الرياض. –( ، الناشر: مكتبة ادلعارف ٕٕٓٚ – ٜٕٕٙ/٘، كتاب السنة ، باب يف الشفاعة ، )« هتذيب السنن» ٛ
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 فقد، من الشفعاء وبُت غَته  مشًتكة بُت النيب  - اخلامسةأي  –ىذه الشفاعة  :التنبيو الثالث
بعد أن اخلروج منها للمؤمنُت ممن استحقوا دول النار يف   وادلالئكة يشفعونثبت أن األنبياء وادلؤمنُت

  للنيبإال أن  ، جون من شاء ا خروجهمخرِ يقبل ا شفاعتهم فيُ ف، نالوا قسطهم من العذاب 
 ٔوىي أنو سيشفع أربع مرات إلخراج أىُل كبائر من أمتو من النار.، خصيصة 

، مث تنطبق النار من أحد  بال شفاعةٍ اجلنة  هملـويدخخرج ا أناسا من النار ـيُ وبعد شفاعة الشفعاء 
، إذ إن منها ا أجارنا  ون فيها أبد اآلبادلكفار ، ويبقَ من ايها ف على منصد على من فيها وتؤْ 

، سواء منهم أحد منها  خيرجالكفار قد حكم ا عليهم باخللود األبدي السرمدي يف النار ، ولن 
، قال تعاىل ﴿إن ا لعن الكافرين وأعد ذلم سعَتا * خالدين ذلم أحد شفع ذلم أحد أم مل يشفع 

، وقال تعاىل ﴿والذين كفروا ذلم نار جهنم ال يُقضى عليهم  ٕفيها أبدا ال جِيدون وليا وال نصَتا﴾
 .ٖفيموتوا وال خُيفف عنهم من عذاهبا كذلك جنزي كل كفور﴾

 إشكال والجواب عليو
،  -وقد مات كافرا  -لعمو أيب طالب  عة الرسول : كيف اجلمُع بُت حصول شفا فإن قيل

 ؟  فما تنفعهم شفاعة الشافعُتوقولو تعاىل 
: أن شفاعتو لو ليست يف إخراجو من النار كما ىو احلال لعصاة ادلؤمنُت ، وإمنا جملرد  فالجواب

 .ويدافع عنو ختفيف العذاب فحسب ، جزاء لو ، ألنو كان حيوط النيب 

سلم »يف أنواع الشفاعات ، ذكرىا يف منظومتو  رمحو ا أبيات ٗاحلكميأمحد  بنوللشيخ حافظ 
 قال فيها:حيُسن ذكرىا يف ىذا ادلقام ، ، « إىل علم الوصول الوصول

                                                 

 الكالم حول ىذه الشفاعات اخلمس يف ادلرجع السابق.وانظر  ٔ
 . ٘ٙ – ٗٙسورة األحزاب:  ٕ
 . ٖٙسورة فاطر:  ٖ
ىو الشيخ العالمة حافظ بن أمحد بن علي احلكمي ، أحد علماء ادلملكة العربية السعودية ، وعلم من أعالم منطقة اجلنوب ،  ٗ

والسَتة  اوي رمحو ا ، صنف منظومات عدة يف العقيدة والفقو وادلصطلحطلب العلم على الشيخ عبد ا بن حممد القرع
والفرائض واآلداب ، وقد قام ادللك الراحل سعود بن عبد العزيز آل سعود رمحو ا بطباعة كتبو كلها ، ولو الكتاب ادلشهور 

فاد منو طلبة علم  ـــاستو الدعوة بُت قرى منطقتو ،  ، تنقل يف« يف التوحيد م الوصول إىل علم األصولــــــــمعارج القبول بشرح سل»
ىجرية يف مكة بعد أن قضى  ُٖٚٚٔكـثُر ، صاروا فيما بعد علماء وقضاة ودعاة ، تويف رمحو ا عن مخـــس وثالثُت سنة يف عام 

 مناسك احلــــــج على إثر ضربة مشس ، رمحو ا رمحة واسعة ، وأسكنو فسيح جناتو.



 في الشفاعة تأصيالت علمية

 04 

 قد خصو ا هبا تكرما  الشفاعة العظمى كما ٔكذا لو

 بوري على ا افًتىــكُل قَ   ن بعد إذن ا ال كما يرىمِ 

 فصل القضاء بُت أىل ادلوقفِ    الرمحـٰن يف أوال إىل يشفعُ 

 العزم اذلداة الفضال كل أويل  أن يطلبها الناس إىل  بعدِ من 

 دار النعيم ألويل الفالحِ    نيا يشفع يف استفتاحِ اوث

 تا بو بال نكرانِ قد ُخصّ    ىذا وىاتان الشفاعتانِ 

 ماتوا على دين اذلدى اإلسالمِ    وثالثا يشفع يف أقوامِ 

 فأُدخلوا النار بذا اإلجرامِ    اآلثامِ  َقتهم كثرةُ وأوبَـ 

 العرش ذي اإلحسانِ  بفضل رب     أن خيرجوا منها إىل اجلنانِ 

 وويل حصال ذي وكل عبدٍ    وبعده يشفع كل مرسلِ 

 مجيع من مات على اإلديانِ    انِ َت وخُيرج ا من الن

 

 ٕون ويَنبتوناَفحما فَيحيَ    ر احلياة يُطرحوناهَ ـيف نَ 

 فائدة عزيزة

 يذكرمها كثَت من الناس: ٔقال ابن القيم رمحو ا: يبقى نوعان
                                                                                                                                      

 معارج القبول بشرح سلم الوصول إىل علم األصـول»رمجتو البنو د. أمحد بن حافظ احلكمي ، وتقع يف مقدمة كتابو باختصار من ت
 الدمام. –، الناشر: دار ابن اجلوزي « يف التوحيد

 «.األفنان الندية شرح السبل السوية»وانظر ترمجتو لتلميذه الشيخ زيد بن حممد ادلدخلي يف مقدمة كتابو 
 .  للنيبنوعان من الشفاعة أي  ٔ
، حتقيق وما بعدىا ( ٓٚ-ٜٙ/ٔ، )« القبول بشرح سلم الوصول إىل علم األصول معارج»يف كتابو وشرحها انظر ىذه األبيات  ٕ

 الدمام. –دار ابن اجلوزي حممد صبحي حالق ، الناشر: 
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يدخلوىا ، وىذا النوع لـم أِقف إىل اآلن على  يف قوم اسَتوجبوا النار فَيشفع فيهم أال   أحدىما
حديث َيدل عليو ، وأكثر األحاديث صرحية يف أن الشفاعة يف أىل التوحيد من أرباب الكبائر إمنا 

 ون بعد دخوذلم النار ، وأّما أن ُيشفع فيهم قبل الدخول فال يدخلون فلم أظفر فيو بنص.تك
لقوم من ادلؤمنُت يف زيادة الثواب ورفعة الدرجات ، وىذا قد استدلوا  شفاعتو  :النوع الثانيو 

 .ٕأليب سلمة وقولو: )اللهم اغفر أليب سلمة ، وارفع درجتو يف ادلهديُت( عليو بدعاء النيب 
اجعلو يوم القيامة فوق كثَت اللهم بيد أيب عامر ، يف حديث أيب موسى: )اللهم اغفر لـعُ  وقولو 

 ٗانتهى كالمو. ٖمن خلقك(.

                                                                                                                                      

 أي من أنواع الشفاعة. ٔ
 (.ٜٛٔرواه مسلم ) ٕ
 (.ٜٕٛٗ)ومسلم  (ٖٕٖٗالبخاري )رواه  ٖ
 الرياض. –( ، الناشر: مكتبة ادلعارف ٕٕٔٚ – ٜٕٕٙ/٘، كتاب السنة ، باب يف الشفاعة ، )« ننهتذيب الس» ٗ
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 عنهاوالجواب في اآلخرة ألمته  شبهة في شفاعة النبي 

واجلواب في اآلخرة ،  يكون ممن تناله شفاعته ل بالدعاء النبي  ه إلىيتوج  نه إقال بعضهم 
  :وجوه عشرةمن شبهة العلى ىذه 

ه للحصول على تلك الشفاعة ، ءدعا يقتضيشفيع الناس يف اآلخرة ال  كون النيب   أن   :األول
قل إمنا أدعو قال تعاىل صرفها إال  عز وجل ، جيوز ال  عبادة ، ومجيع أنواع العبادة فإن الدعاء

، وادلشرك ليس لو شفيع يف  ف منها شيئا لغَت ا فقد أشركمن صر ، ف ريب وال أشرك بو أحدا
 اآلخرة كما سيأيت بيانو.

مالك ذلا ىو ا ـالإمنا طلبها منو ، و يصح أصال حىت ملك الشفاعة ـال ي النيب  أن :الثاني
الذين يدعون من دونو  يملكوال ، قال تعاىل فاطلبها من ا وال تطلبها من غَته ، فحسب 
وال يعقلون  ال يملكون شيئاكانوا   وْ لَ قل أوَ  شفعاءأم اختذوا من دون ا ، وقال تعاىل  الشفاعة

أيا كان وين للشفاعة ، ادلدعُ أولئك في اآلية األوىل نفى ا ملكية ، ف هلل الشفاعة جميعا بل *
 :األول: كؤكدينمبالشفاعة اختصاصو مبلكية أكد الرب سبحانو ويف اآلية الثانية أولئك ادلدعوون ، 

 .مجيعاقولو:  :، والثاين  الم االستحقاق

أبـي  فعن،  ال الشفاعة وال غَتىا، ال ديلك شيئا يوم القيامة  على أن النيب أيضا دلت السنة  دقو 
 دعا رسول ا ؛  وأنذر عشَتتك األقربـُتما أنـزلت ىذه اآلية ـل :ىريرة رضي ا عنو قال

  .ٍت كعب بن لكؤي ، أنقذوا أنفسكم من الناريا بَ  :فقال،  ٔقريشا فاجتمعوا ، فعم  وخص  
   .أنقذوا أنفسكم من الناريا بٍت مرة بن كعب ، 

   .يا بٍت عبد مشس ، أنقذوا أنفسكم من النار
   .يا بٍت عبد مناف ، أنقذوا أنفسكم من النار

   .يا بٍت ىاشم ، أنقذوا أنفسكم من النار
   .يا بٍت عبد ادلطلب ، أنقذوا أنفسكم من النار

 ٕ.فإين ال أملك لكم من ا شيئايا فاطمة ، أنقذي نفسك من النار ، 
                                                 

 عشَتتو بالنداء ، مث خص بعض بطون قريش ، مث خص بعض األشخاص كعمو وعمتو وابنتو. عم  أنو أي  ٔ
 .( واللفظ لوٕٗٓ( ومسلم )ٖٕ٘ٚرواه البخاري ) ٕ
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   .ال أغٍت عنك من ا شيئايا عباس بن عبد ادلطلب ،  :ويف لفظ
   .ال أغٍت عنك من ا شيئا،  يا صفية عمة رسول ا 
 ٔ.ال أغٍت عنك من ا شيئا، سليٍت من مايل ما شئت ،  يا فاطمة بنت رسول ا 

 ور أن يكون نيب فمن دونو ماِلًكافال ديلك سللوق الشفاعة حبال ، وال يـُتصَ  :رمحو ا ٕقال ابن تيمية
قل ادعوا الذين زعمتم من ذلا ، بل ىذا شلتنع ، كما ديتنع أن يكون خالقًا وربًا ، وىذا كما قال 

دون ا ال ديلكون مثقال ذرة يف السماوات وال يف األرض وما ذلم فيهما من شرك وما لو منهم من 
، فنفى نفع  وال تنفع الشفاعة عنده إال دلن أذن لو، مث قال  فنفى الملك مطلقا،  هَتظ

خلوقًا ديلك الشفاعة ، بل ىو سبحانو لو ادللك ولو ـمن استثناه ، ومل يـُثبت أن مـالشفاعة إال ل
عادلُت تبارك الذي نـزل الفرقان على عبده ليكون للاحلمد ، ال شريك لو يف ادللك ، قال تعاىل 

وخلق كل  ولم يكن له شريك في الملكنذيرا * الذي لو ملك السماوات واألرض ومل يتخذ ولدا 
 ٖ.شيء فقدره تقديرا

، بل فيمن يوم القيامة وغَته من الشفعاء ال يشفعون دلن شاءوا  أن النيب  :4الثالثالوجه 
فيو ، وىذه اليت تسمى بالشفاعة  مل ا شفاعتهحتققت فيو شروط الشفاعة ، فمن حتققت فيو قَبِ 

،  ايناذلومن مل تنطبق عليو شروط الشفاعة فلن أي اليت أثبت ا حصوذلا يوم القيامة ، ة ، ـــتَ ــــبَ ـــثـْ مُ ـال
اثنان ادلثبتة الشفاعة  وشروط،  ٘أي ادلنتفي حصوذلا يوم القيامةوىذه اليت تسمى بالشفاعة ادلنفية ، 

  :مهاو 
                                                 

 (.ٕٙٓاللفظ دلسلم ) ٔ
اإلسالم حقا ، أبو العباس ، تقي الدين ، أحـمد بن عبد الــحليم بـن عبـد السـالم ، احلـراين ىو اإلمام العالمة البحر الفـقيو ، شيخ  ٕ

مث الدمشـــقي ، ادللقـــب بـــابن تيميـــة ، جـــدد ديـــن اإلســـالم بعـــدما اســـتحكمت غربتـــو ، وأظلمـــت الـــدنيا بالبـــدع الكالميـــة وخرافـــات 
لإلسالم الصايف على منهـا  الكتـاب والسـنة ، وجهـر بـاحلق ،  الصوفية وشركيات القبورية وإحلاد الفالسفة والرافضة ، فجدد الدعوة

ونــاظر أىــل الباطــل ، وحتمــل الســجن يف ســبيل ذلــك ، فكتــب ا لعلمــو القبــول ، وســارت مبصــنفاتو الركبــان ، وصــار مــن بعــده مــن 
ذىيب وابـن عبـد اذلـادي وغـَتىم ، علماء السنة عياال عليو ، أما تالميذه فصار بعضهم من أئمة اإلسالم ، كابن القيم وابـن كثـَت والـ

اجلـامع لسـَتة شـيخ اإلسـالم »ىـ ، وقد مجع بعض اققُت أقوال من ترجم لو يف جـامع نفـيس ، ووهـوه بــــ  ٕٛٚتويف رمحو ا سنة 
و مــن أراد مكــة ، فلَتجــع إليــ –، بإشــراف الشــيخ بكــر أبــو زيــد رمحــو ا ، ونشــرتو دار عــامل الفوائــد « ابــن تيميــة خــالل ســبعة قــرون

 االستزادة.
 (.ٙٓٗ/ٗٔ« )رلموع الفتاوى» ٖ
 ىذا الوجو مهم جدا ، وكاشف أساسي للمسألة. ٗ
 سيأيت الكالم على الشفاعة ادلنفية بعد صفحات. ٘
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مـــن ذا الـــذي يشـــفع عنـــده إال تعـــاىل ودليـــل ىـــذا الشـــرط قولـــو ، أن يشـــف  إذن اهلل للشـــاف   – ٔ
بإذنو

ما من شفيع إال من بعـد إذنـو، وقال  ٔ
يومئـذ ال تنفـع الشـفاعة إال مـن أذن لـو ، وقـال  ٕ

ورضي لو قوال الرمحـٰن
وال تنفع الشفاعة عنده إال دلن أذن لو، وقال  ٖ

ملـك  وكـم مـن، وقـال  ٗ
يف السماوات واألرض ال تغٍت شفاعتهم شيئا إال من بعد أن يأذن ا دلن يشاء ويرضى

٘. 
 .للشافع أن يشفع الرمحـٰنىكذا ، مخسة أدلة صرحية يف القرآن على شرط إذن 

وقد نص  القرآُن يف واحٍد وعشريَن موضعا على نفِي حصوِل الشفاعِة يوم القيامِة إال بإذن ا 
 ٙ.تعاىلسبحانو و 

ال ديلك الشفاعة ، إذ لو كان  فدلت ىذه النصوص على شرِط اإلذِن ، وأيضا على أن النيب 
أولئك ادلكؤمنُت من النار بدون إذن  ديلكها دلا ُحبَس أحٌد يف العذاب ما شاء ا ، بل ألخر  

 .الرمحـٰن
أنو ال يتجاسر أحد على أن و عز وجل ، ئوىذا من عظمتو وجاللو وكربيا :قال ابن كثَت رمحو ا

 ٚ.انتهى .حد عنده إال بإذنو يف الشفاعةيشفع أل
تلك األحاديث  ومن، ال يشفع حىت يأذن ا لو بذلك  على أن النيب األحاديث  كما دلت

يستأذن يف الشفاعة للمكؤمنُت من  أن النيب ، وفيو  ادلتقدمحديث أنس بن مالك رضي ا عنو 
د له حدا من ويح  ،  فيقبل اهلل شفاعتهأىل الكبائر الذين يف النار يف اخلرو  منها ودخول اجلنة ، 

ر لو قدرا من الناس الناس خُيرجهم من النار ويدخلهم اجلنة ، مث يعود عليو الصالة  ، أي يُقدِّ
 ٛ.مراتأربع مرة بعد مرة ، ، ليشفع والسالم إىل ربو 

                                                 
 . ٚٛسورة مرمي ، اآلية  ٔ
 . ٖسورة يونس ، اآلية  ٕ
 . ٜٓٔ، اآلية  سورة طـٰو ٖ
 . ٖٕسورة سبأ ، اآلية  ٗ
 . ٕٙسورة النجم ، اآلية  ٘
  .، مادة شفع« ادلعجم ادلفهرس أللفاظ القرآن الكرمي » انظر  ٙ
 تفسَت آية الكرسي من سورة البقرة. ٚ
والشاىد منو قولو )مث يأذن ا يف الشفاعة ، ،  رضي ا عنواخلدري حديث أيب سعيد على شرط اإلذن ومن األدلة كذلك  ٛ

 (.ٜٕٙ/ٚٔ« )ادلسند»( ، وصححو زلققو ٕ٘/ٖأمحد )قد رواه و أي مجاعات مجاعات ، ، فيكؤخذون ِضبارات ِضبارات( 
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ال ديلك  على أن النيب فإنو دليل ،  الشفاعةربو يف  النيب  استئذانوالشاىد من احلديث 
بدون و بدون إذٍن  فع مباشرةمتلك سائر األعطيات لشَ ـكما تُ ، إذ لو كان ديلكها   ابتداءً الشفاعة 

 ٔ.حيصل، وىذا ما مل مباشرة دون استئذاٍن كؤمنُت من النار خر  أولئك ادلألو ،  د  ــحَ 
، ودليـل ىـذا الشـرط  اهلل عن المشـفو  لـه ِرضا هو الشفاعةقبول الشرط الثاني من شروط  – 2

ارتضــىوال يشــفعون إال دلــن قولــو تعــاىل 
يومئــذ ال تنفــع الشــفاعة إال مــن أذن لــو ، وقولــو تعــاىل  ٕ

لو قوال ورضي الرمحـٰن
ٖ. 

فما تنفعهم شفاعة قال ابن كثَت رمحو ا يف تفسَت سورة ادلدثر عند تفسَت قولو تعاىل 
الشفاعة إمنا تنجع إذا كان ال قابال ، فأما من واىف ا كافرا يوم القيامة فإنو لو »: الشافعُت

 .. انتهى«النار ال زلالة خالدا فيها
وكــم مــن ملــك يف الســماوات ال تغــٍت شــفاعتهم يف قولــو تعــاىل  وقــد مجــع ا الشــرطُت األول والثــاين

 .ويرضىا دلن يشاء يأذن شيئا إال من بعد أن 

 في اآلخرة شفاعة النبي الوسائل الشرعية للحصول على في بيان  فصل
ا عـن العبـد ال يكـون إال بتحقيـق التوحيـد الـذي ىـو إخـالص العبـادات لـو  رضـااعلم رمحك ا أن 

 فمـن حقـق التوحيــد دخـل يف شـفاعة النــيب ، سـبحانو ، مـن صـالة ودعــاء وذبـح ونـذر وغــَت ذلـك 
مــن أســعد النــاس بشــفاعتك يــوم  :أليب ىريــرة رضــي ا عنــو دلــا ســألو النــيب كمــا قــال يــوم القيامــة ،  

 ؟القيامة
 ٗ.خالصا من قلبو ، أو نفسو «ال إلـٰو إال ا»من قال ؛ أسعد الناس بشفاعيت يوم القيامة  :فقال
وإين اختبأت دعويت شـفاعة ألمـيت يـوم القيامـة ، فهـي نائلـة ، إن شـاء  :ادلتقدميف حديث أبـي ىريرة و 

 ٘.لم يشرك باهلل شيئاا ، من مات من أميت 
 

                                                 
 . ٖ٘٘ – ٖٗ٘، ص « االستغاثة يف الرد على البكري»وانظر  ٔ
 . ٕٛسورة األنبياء ، اآلية  ٕ
 . ٜٓٔ، اآلية  طـٰوسورة  ٖ
 .( عن أيب ىريرة رضي ا عنوٖٖٚ/ٕ( وأمحد )ٜٜرواه البخاري ) ٗ
 .تقدم خترجيو قريبا ٘
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مــن وأعطيــت الشــفاعة ، وىــي نائلـة مــن أمــيت ... ،  :قـال وعـن أبـــي ذر رضــي ا عنـو عــن النبـــي 
 ٔ.ال يشرك باهلل شيئا

مـن دعـاء وغـَته دلـن أراد أن يكـون ، فهذه األحاديث وضلوىا تفيد اشًتاط إخالص العبادات كلها  
يوم القيامة ، وهبذا يكون حتقيق التوحيد ، أما مـن وقـع يف الشـرك كـدعاء  د بشفاعة النبـي شلن ُسعِ 

وطلب الشفاعة منهم أو الذبح ذلم والنذر وضلو ذلك فإنو لن يشفع لو أحد ولـو فعـل مـا ، ادلخلوقُت 
ألن ،  ولــو كــان الشــافع لــو ىــو الرســول ،  لــن تقبــلفعــل ، وحــىت لــو شــفع لــو أحــد فــإن شــفاعتو 

ولكـن لـن يـوم القيامـة إبـراىيم عليـو السـالم سيشـفع ألبــيو آزر  فهذا، الشفاعة بول قالشرك من موانع 
فعــن ،  الرمحــٰنمـن أويل العـزم مــن الرسـل وخليـل  مـع أن إبـراىيممـن ادلشــركُت ،  ألنـويقبـل ا شـفاعتو 

يلقـى إبـراىيم أبـاه آزر يـوم القيامـة ، وعلـى وجـو آزر  :أنـو قـال أبـي ىريرة رضـي ا عنـو عـن النبــي 
   ؟أمل أقل لك ال تعصٍت :، فيقول لو إبراىيم وغربةٌ  ٕةٌ ًتَ ـقَ 

 .اليوم ال أعصيك :فيقول أبوه
   ؟ٗإنك وعدتٍت أن ال ختزَيٍت يوم يبعثون ، فأي خزي أخزى من أبـي األبعد :ٖفيقول إبراىيم

 .إين حرمت اجلنة على الكافرين :فيقول ا تعاىل
   ؟ما حتت رجليك، يا إبراىيم  :مث يقال

 ٚ.، فيكؤخذ بقوائمو فيلقى يف النار ٙمتلطخ ٘بذيخٍ فينظر فإذا ىو 

                                                 
 «.ادلسند»، وصححو زلققو  (ٗٚٗ( والطيالسي )ٕٙٔ/٘رواه أمحد ) ٔ
ىي الغربة يعلوىا سواد كالدخان ، وقال ابن حجر يف شرح احلديث: القًتة ىي سواد الوجو من « لسان العرب»الـقًتة كما يف  ٕ

 شدة الكرب. 
 أي لربو. ٖ
أي إنو شديد وصف نفسو باألبعد على طريق الفرض إذا مل تقبل شفاعتو فيو ، وقيل األبعد صفة أبيو أن إبراىيم قيل يف األبعد  ٗ

 .«فتح الباري»شرح احلديث يف  انظر .د من رمحة ا ، ورجح ابن حجر القول األولالبع
يخ: ذكر الـضِّـباع الكثَت الشعر. انظر  ٘  «.ادلعجم الوسيط»الذِّ
نفس إبراىيم منو ، ولئال يبقى يف  ن تنفرأمتلطخ يف نتنو ، وقد نقل ابن حجر عن بعض الشراح أن احلكمة يف مسخو ضبعا أي  ٙ

مسخو ضبعا أن الضبع من أمحق  نماحلكمة  يفذكروا  . كماالنار على صورتو فيكون فيو غضاضة على إبراىيم ، خليل الرمحـٰن
بنو ما دل على بطالن افقد أصر على عبادة األصنام بعدما ظهر لو من اآليات على يد احليوان ، وآزر كان من أمحق البشر ، 

 .عبادهتا
 .(ٖٖٓ٘رواه البخاري ) ٚ



 البضاعة لـمبتغي الشفاعة

 00 

، فعن أيب ىريرة رضي ا ألهنا ماتت مشركة ألمو هناه ا عن ذلك  وكذلك دلا استغفر النيب 
: استأذنت ريب أن أستغفر ألمي فلم يأذن يل ، واستأذنتو أن أزور  عنو قال : قال رسول ا 

 ٔقربىا فأذن يل.
إال أنو مل يُقبل  -وإن كان من أعظم أسباب ادلغفرة ألنو استغفار نيب  -ألمو  فاستغفار النيب 

 منو ، ألن ادلانع كان أقوى وىو الشرك ، فالواجب احلذر.
فمـــــا تــــنفعهم شـــــفاعة ىـــــي الــــيت عناىـــــا ا يف قولــــو ، و الشـــــفاعة ادلنفيــــة ىــــي الـــــيت تســــمى بوىــــذه 
 .الشافعُت

 قال ابن القيم رمحو ا:
، وقـد  وهذا عـين الشـركوالذي يف قلوب ىكؤالء ادلشركُت وسلفهم أن آذلتهم تشفع ذلم عند ا ، »

أنكــر ا علــيهم ذلــك يف كتابــو وأبطلــو ، وأخــرب أن الشــفاعة كلهــا لــو ، وأنــو ال يشــفع عنــده أحــد إال 
فع فيــو ، ورضــي قولــو وعملــو ، وىــم أىــل التوحيــد الــذين مل يتخــذوا مــن دون ا ـــــمن أذن لــو أن يشـلــ

ء مـن دونـو ، فيكـون شفعاء ، فإنـو سـبحانو يـأذن دلـن شـاء يف الشـفاعة ذلـم حيـث مل يتخـذوىم شـفعا
أســـعد النـــاس بشـــفاعة مـــن يـــأذن ا لـــو صـــاحب التوحيـــد الـــذي مل يتخـــذ شـــفيعا مـــن دون ا ، ربـــو 

 .ومواله
والشــفاعة الـــيت أثبتهـــا ا ورســـولو ىـــي الشـــفاعة الصـــادرة عـــن إذنـــو دلـــن وّحـــده ، والـــيت نفاىـــا ا ىـــي 

لون بنقــيض قصــدىم ا شــفعاء ، فيُـــعامَ الشــفاعة الشــركية الــيت يف قلــوب ادلشــركُت ادلتخــذين مــن دون 
 .من شفعائهم ، ويفوز هبا ادلوحدون

 ؟من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة :أليب ىريرة رضي ا عنو دلا سألو وتأمل قول النيب 
دلـا رأيـت : لقد ظننت يا أبا ىريـرة أن ال يسـألٍت عـن ىـذا احلـديث أحـد أول منـك ِ  قال رسول ا 

خالصـا مـن « ال إلــٰو إال ا»من حرصك على احلديث ، أسعد النـاس بشـفاعيت يـوم القيامـة مـن قـال 
 ٕ. -أو نفسو  -قلبو 

أن  ؛، عكــس مــا عنــد ادلشــركُت  تجريــد التوحيــدكيــف جعــل أعظــم األســباب الــيت تُنــال هبــا شــفاعتو 
مــا يف  ب النــيب هتم مــن دون ا ، فقلَــالشــفاعة تُنــال باختــاذىم أوليــاءىم شــفعاء ، وعبــادهتم ومــواال

 .زعمهم الكاذب ، وأخرب أن سبب الشفاعة ىو جتريد التوحيد ، فحينئذ يأذن ا للشافع أن يشفع
                                                 

 .(ٔٗٗ/ٕ( ، وأمحد )ٕٚ٘ٔ) اجو( ، وابن مٖٕٖٗ( ، وأبو داود )ٖٖٕٓ( ، والنسائي )ٜٙٚرواه مسلم ) ٔ
 قدم خترجيو.ت ٕ
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ن جهــل ادلشــرك اعتقــاده أن مــن اختــذ وليــا أو شــفيعا أنــو يشــفع لــو ، وينفعــو عنــد ا ، كمــا يكــون وِمــ
ملوك والـــوالة ، تنفـــع شـــفاعتهم مـــن واالىـــم ، ومل يعلمـــوا أن ا ال يشـــفع عنـــده أحـــد إال ـخـــواص الـــ

مـــن ذا بإذنـــو ، وال يـــأذن بالشـــفاعة إال دلـــن رضـــي قولـــو وعملـــو ، كمـــا قـــال تعـــاىل يف الفصـــل األول 
، وبقـــي فصـــل  وال يشـــفعون إال دلـــن ارتضـــى، ويف الفصـــل الثـــاين  الـــذي يشـــفع عنـــده إال بإذنـــو

 .ىو أنو ال يرضى من القول والعمل إال التوحيد واتباع الرسولثالث و 
 :فهذه ثالثة أصول تقطع شجرة الشرك من قلب من وعاىا وعقلها

وال يـأذن إال دلــن رضـي قولــو وعملــو ، وال يرضـى مــن القـول والعمــل إال توحيــده  ال شـفاعة إال بإذنــو ،
 ٔ.«واتباع رسولو

سبب الشفاعة توحيـد ا ، وإخـالص الـدين والعبـادة  ميـع أنواعهـا لـو ، »قال ابن تيمية رمحو ا: و 
فـإن الشـفاعة كمـا أنـو أحـق بسـائر أنـواع الرمحـة ، فكل من كان أعظم إخالصا كان أحق بالشفاعة ،  

مبـــدؤىا مـــن ا ، وعلـــى ا دتامهـــا ، فـــال يشـــفع أحـــد إال بإذنـــو ، وىـــو الـــذي يـــأذن للشـــافع ، وىـــو 
 .يف ادلشفوع لوو شفاعتالذي يقبل 

وإمنــا الشــفاعة ســبب مــن األســباب الــيت هبــا يــرحم ا مــن يــرحم مــن عبــاده ، وأحــق النــاس برمحتــو ىــم 
علمـا وعقيـدة « ال إلــٰو إال ا»ل من كان أكمل يف حتقيق إخالص ـأىل التوحيد واإلخالص لو ، فك

 .وعمال وبراءة ومواالة ومعاداة ؛ كان أحق بالرمحة
ين رجحــت ســيئاهتم علــى حســناهتم فخفــت مــوازينهم فاســتحقوا النــار ؛ مــن كــان مــنهم وادلــذنبون الــذ

فإن النار تصيبو بذنوبو ، ودييتو ا يف النار إماتـة ، فتحرقـو النـار إال موضـع « ال إلـٰو إال ا»من أىل 
الســــــجود ، مث خيرجــــــو ا مــــــن النــــــار بالشــــــفاعة ، ويدخلــــــو اجلنــــــة كمــــــا جــــــاءت بــــــذلك األحاديــــــث 

 .حيحةالص
ال علـى الشـرك بـالتعلق « ال إلــٰو إال ا»فبُت أن مدار األمر كلو على حتقيق كلمـة اإلخـالص ، وىـي 

 ٕ.«بادلوتى وعبادهتم ، كما ظنو اجلاىليون
فــإذا تقــرر لنــا أن الشــفاعة كلهــا  ، وال تكــون إال مــن بعــد إذن ا ، وأن قــال مقيــده عفــا ا عنــو: 

وغــَته مــن الشــفعاء ال يشــفعون حــىت يــأذن ا بــذلك ، وأن ا ال يــأذن بالشــفاعة إال دلــن  النبـــي 
، رضي عنهم وىم أىل التوحيد اخلالص ؛ فعندئذ ال تطلب الشـفاعة إال مـن ا وحـده ال شـريك لـو 

                                                 
 ( ، باختصار.ٜٛ٘ – ٜٙ٘/ٔ« )مدار  السالكُت» ٔ
 (.٘ٔٗ – ٗٔٗ/ٗٔ« )رلموع الفتاوى» ٕ
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ع يف  شـــفِّ اللهـــم  :اللهـــم شـــفِّع نبــــيك يف  ، أو :اللهـــم ال حتـــرمٍت شـــفاعة نبــــيك يـــوم القيامـــة ، أو :فقـــل
ضلـــو ذلـــك مـــن الـــدعوات الطيبـــة ، الـــيت لـــيس فيهـــا تعلـــق مـــن الشـــفعاء ، و  مغـــَتىو  عبـــادك الصـــاحلُت

   .بادلخلوقُت
أو غـَته فإنـو دعـاء لـو ، والـدعاء عبـادة ، ال جيـوز صـرفو لغــَت ا ،  وأمـا طلـب الشـفاعة مـن النبــي 

، ألن من دعا غَت ا فقد أشرك ، وادلشرك لن يشفع لو أحد ، ولن ينفعو أحد ، ولو فعـل مـا فعـل و 
 ٔ.الشرك من موانع قبول الشفاعة ، ومن موانع دخول اجلنة

 فصل
اإلكثــار مــن األعمــال الصــاحلة ، يف اآلخــرة  ومــن األســباب الشــرعية للحصــول علــى شــفاعة النبـــي 

ومنها سكؤال ا عـز وجـل أن يـرزق نبــيو  يف اآلخرة ، السيما اليت ورد يف فضلها نوال شفاعة النيب 
  الوســيلة بعـــد هــاع األذان ، والوســـيلة درجـــة عاليــة يف اجلنـــة ، كـــان النبـــي  يـــدعو ا دائمـــا أن

إذا هعـتم ادلـكؤذن فقولـوا مثـل مـا يقـول ،  :الة والسـالميبلغو إياىا ، والدليل علـى ذلـك قولـو عليـو الصـ
،  ســلوا اهلل لــي الوســيلةمث صــلوا علــي ، فإنــو مــن صــلى علــي صــالة صــلى ا عليــو هبــا عشــرا ، مث 

 ها منـزلة يف اجلنة ال تنبغي إال لعبد من عباد ا ، وأرجو أن أكون أنا ىو ، فمن سـأل يل الوسـيلةـفإن
 ٕ.حلت له الشفاعة

ُســكٌت ادلدينــة وادلــوت هبــا ، فعــن أبـــي ســعيد  األعمــال الصــاحلة الــيت تُنــال هبــا شــفاعة النبـــي ومــن 
مدينة ، ـمـن الـ ٗفاستشاره يف اجلـالء ٖليايل احلر ةرضي ا عنو موىل ادلهري أنو جاء أبا سعيد اخلدري 

 :فقـــال لـــو،  ٙادلدينـــة وألوائهـــا ٘و ، وأخـــربه أن ال صـــرب لــو علـــى َجهـــدوشــكا إليـــو أســـعارىا وكثـــرة عيالِـــ
ال يصــرب أحــد علــى ألوائهــا فيمــوت إال   :يقــول وحيــك ، ال آمــرك بــذلك ، إين هعــت رســول ا 

 ٚ.أو شهيدا يوم القيامة ، إذا كان مسلما شفيعاكنت لو 
                                                 

 . ٚٛ، ومرمي:  ٛٗيف تفسَت سورة البقرة: « ضواء البيانأ»كتابو يف  وانظر ما قالو العالمة الشنقيطي رمحو ا يف تقرير ىذه ادلسألة  ٔ
 . ٛٔ، سورة يونس:  «االضطراب عن آيات الكتاب دفع إيهام»وانظر للفائدة كتابو 

 .ماعن عبد ا بن عمرو بن العاص رضي ا عنه غَته( و ٖٗٛرواه مسلم ) ٕ
 أي ليايل وقعة احلرة اليت وقعت زمن يـزيد بن معاوية. ٖ
 «.النهاية»انظر اجلالء من ادلدينة أي اخلرو  منها مفارقا ذلا.  ٗ
 «.النهاية»انظر اجلهد بفتح اجليم ىو ادلشقة.  ٘
 «.النهاية»انظر  الألواء ىي الشدة وضيق ادلعيشة. ٙ
 .( عن أيب سعيد اخلدري رضي ا عنوٛ٘/ٖ( وأمحد )ٖٗٚٔرواه مسلم ) ٚ
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كثـَتة ، وىــي تـدور علـى طاعــة ا وطاعـة رســولو   والوسـائل الشـرعية للحصــول علـى شـفاعة النبـــي 
  واالســتقامة علــى دينــو ، وامتثــال أمــره واجتنــاب هنيــو ، أمــا االعتمــاد علــى وســائل غــَت شــرعية ،

 ٔ.فهذه من موانع الشفاعة

لنيل الشفاعة أو غَته ، والشرك الوجه الراب : أن دعاء غير اهلل شرك أكبر مهما كانت ذريعته ، 
ناقض لدين اإلسالم بالكلية ، قال ىو ، و  حترديو بالضرورة من دين اإلسالم وكافة األديانمعلوم 

ولقد أوحي إليك وإىل الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من  تعاىل لنبيو 
 .اخلاسرين * بل ا فاعبد وكن من الشاكرين

رلمـع عليـو عنـد علمـاء اإلســالم أمـر  حتــرمي دعـاء غـَت افـإن  ودلـا كـان ىـذا ىـو شـأن دعـاء غـَت ا ؛
وإمجــاع ادلســلمُت حجــة شــرعية كمــا قــال ،  ٕعلمــاء ادلــذاىب األربعــة وغــَتىم وعلــى رأســهم قاطبــة ،
 ٖ.، ويد اهلل على الجماعة ال يجم  أمتي على ضاللة: إن ا تعاىل  النيب 

ليس ىناك دليل واحد من كتاب  :أو غَته يقال دلن طلب الشفاعة من الرسول  :الخامسالوجه 
الصحيحة أو من إمجاع األمة على جواز طلب الشفاعة من  ا أو من سنة رسول ا 

أو غَته أن  مخلوقُت ، ومل يرد عن واحد من الصحابة رضي ا عنهم أنو طلب من النبـي ـال
مور اليت تتوافر اذلمم على ألن ىذا من األ، يشفع لو يوم القيامة ، ولو حصل ذلك لُنقل إلينا قطعا 

يسألون نقلها ، بل الذي صلده أن األمر على خالف ذلك ، فقد كان الصحابة رضوان ا عليهم 
أن يدعوا ا ذلم أن   النيب يطلب من، وكان أحدىم  أن يرزقهم شفاعة النبـي  اهلل عز وجل

مباشرة شيئا من   النيب هنم طلبوا منأ البتةيف اآلخرة ، ومل يرد عنهم  جيعلو شلن تدركو شفاعتو 
كما ثبت ذلك يف لعلمهم أنو ال ديلك يوم القيامة شيئا ،  ال الشفاعة وال غَتىا ، ، ادلنافع األخروية 

الكامل  ، ولفهمهم وأنذر عشَتتك األقربـُتحديث أبـي ىريرة رضي ا عنو دلا أنـزلت 
 .مالك يوم الدينعٌت قولو تعاىل والصحيح دل

                                                 
التبصرة يف بيان أن حتـري إجابـة دعـاء ا »آداب الدعاء وأساب إجابتو يف كتاب مستقل بعنوان قد يسر ا الكالم على للعلم ، ف ٔ

 ، وىو منشور يف شبكة ادلعلومات ، يسر ا طبعو.« تعاىل عند القبور بدعة منكرة
عن عيٍت من جعل بينو كشف الغطاء »قد يسر ا نقل كالم مجع من علماء ادلذاىب األربعة وغَتىم يف ىذا الباب يف كتايب  ٕ

 .دار الفرقان باجلزائر نشرتو، وقد  ، وىو منشور يف شبكة ادلعلومات هبذا العنوان« وبُت ا واسطة يف الدعاء
 دم خترجيو.تق ٖ
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بــأن يكــون مــن أىــل  لــهيــدعو منــو أن طلــب وي كــان يــأيت النــيب أنــو  أحــدىم  كــان يفعلــووغايــة مــا  
أتـاين  :قال لو ودلعاذ بن جبل رضي ا عنهمـا ، فعن أبـي موسى رضي ا عنو أن النبـي  شفاعتو

فـــاخًتت ، فخـــَتين أن يُـــدخل شـــطر أمـــيت اجلنـــة وبــــُت شـــفاعيت ذلـــم  :آت مـــن ربــــي عـــز وجـــل ، قـــال
 .شفاعيت ذلم ، وعِلمت أهنا أوسع ذلم

وعلمـت أهنـا أوســع ، ذلـم شـفاعيت فـاخًتت ، فخـَتين بـأن يـدخل ثلـث أمـيت اجلنـة وبــُت الشـفاعة ذلـم 
 .ذلم
 .أن يجعلنا من أهل شفاعتك د  اهلل تعالىايا رسول ا ،  :فقاال
 .فدعا ذلما :قال

 :يــا رســول ا :جعلــوا يأتونــو ويقولــون دلعــاذ وأيب موســى بدعائــو أصــحاب رســول ا  مث دلــا علــم
 .، فيدعو ذلم (أن يجعلنا من أهل شفاعتك د  اهلل تعالىا)

 ٕ.إال اإلـٰو : إهنا دلن مات وىو يشهد أن ال  روا قال رسول ا عليو القوم وكثُ  ٔفلما أضب  
وأحـرص النـاس علـى ، الـذين ىـم أعلـم األمـة بـأمر الـدين  -فاحلاصل أن الصحابة رضوان ا علـيهم 

ون مـن ـــيطلبكـانوا وال غـَته ، بـل   ، ال النبــي مباشـرة د ـــــــــما كـانوا يطلبـون الشـفاعة مـن أح -اخلَت 
ا تعـاىل أن يـدعو ذلـم دلا كان حيـا حاضـرا  ، ويطلبون من النبـي  ا أن تدركهم شفاعة النبـي 

 .بأن تدركهم شفاعتو

: إن الذين يشفعون يوم القيامة  يقال أيضا دلن طلب الشفاعة من الرسول  :الوجه السادس
 ،وحده  للمكؤمنُت يف دخول اجلنة والنجاة من النار كثَت وليس النبـي 

 وادلكؤمنون الذين، والشهداء  ،األنبـياء السابقُت كذلك فادلالئكة يشفعون ، و 
 

 

 

                                                 
 «.النهاية يف غريب احلديث»انظر يقال: أضـبـوا إذا تكلموا يف األمر متتابعا.  ٔ
 (.ٜٖٗ/ٕٖ« )ادلسند»، وحسنو زلققو  (٘ٔٗ/ٗرواه أمحد ) ٕ
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فلماذا ال تدعوىم أيضا ،  ٖيشفع ، والصوم ٕوالقرآن يشفع،  يشفعون ٔاألطفالو  ،دخلوا اجلنة 
 !؟وتطلب الشفاعة منهم

وإن قـــال إهنـــم ال مـــع أنـــو ينكـــر ىـــذا ، فـــإن قـــال أنـــا أطلبهـــا مـــنهم فقـــد صـــرح بعبادتـــو للصـــاحلُت ، 
، ألنـــو فـــر ق بــــُت  يســـتحقون أن تطلـــب مـــنهم الشـــفاعة ؛ بطـــل بـــذلك طلبـــو للشـــفاعة مـــن النبــــي 

، مــع وغـَتىم وبــُت طلبهــا مـن الصــاحلُت  ومهـا طلــب الشـفاعة مــن النبــي بـدون ضــابط ، متمـاثلُت 
 .بأهنم كلهم يشفعون يوم القيامة إقراره

: إن  -أو غَته  سواء النيب  –يقال للذين يطلبون الشفاعة من األموات  :الساب الوجه 
األموات قد انقطعوا عن احلياة الدنيا دتاما ، وما عادت تنطبق عليهم قوانُت احلياة الدنيا البتة ، من 

وال يسمعون نداء من ، ال يشعرون مبن حوذلم فهع وبصر وكالم وحركة وتصرف وغَت ذلك ، 
  ؟ناداىم ، فكيف يصح دعاؤىم وطلب الشفاعة منهم

                                                 
ثي عن حدِّ ـ( عن أيب حسان قال: قلت أليب ىريرة: إنو قد مات يل ابنان ، فما أنت مُ ٖٕ٘ٙدليلو احلديث الذي رواه مسلم ) ٔ

 حبديث ُتطيب بو أنفسنا عن موتانا؟ رسول ا 
كما آخذ أنا   –أو قال: بيده  –بثوبو فيأخذ  –أو قال: أبويو  –قال: قال: نعم ، صغارىم دعاميص اجلنة ، يتلقى أحدىم أباه 

 حىت يدخلو ا وأباه اجلنة. –أو قال: فال ينتهي  –بصنفة ثوبك ىذا )أي طرفو( ، فال يتناىى 
ال يف األمور ، ومعناه أهنم سياحون الدعاميص مجع دعموص ، قيل صغار أىلها ، وقال السيوطي رمحو ا: الدعموص ىو الدخ  

 يف منازذلا ، ال يُـمنعون من موضع منها.الون يف اجلنة ، دخ  
نــه يــأتي يــوم القيامــة شـــفيعا يقــول: اقــرءوا القــرآن ، فــإ دليلــو حــديث أيب أمامــة البــاىلي رضــي ا عنــو قــال: هعــت رســول ا  ٕ

هنمـا غيايتـان ، أو كأهنمـا ، اقرءوا الزىراوين ، البقرة وسورة آل عمران ، فإهنما يأتيان يوم القيامة كأهنما غمامتان ، أو كأ ألصحابه
 (.ٗٓٛان عن أصحاهبما ... احلديث. رواه مسلم )ِفرقان من طٍَت صواف ، حُتاج  

 الغمامتان مثٌت غمامة وىي الغيمة أو السحابة. 
 كالسحابة وغَتىا.،  والغياية كل شيء أظل اإلنسان فوق رأسو 

غــنم ، وكــذلك ِفــرٌق مــن طــَت أي عــدٌة مــن طــَت ، وِفرقــان منهــا أي  ِفرقــان مثــٌت ِفــرق وىــو الِقطعــة ، يقــال ِفرقــة غــنم أي ِقطعــة مــن
ِفرقـان »مجعان من تلك الطيور ، ومـــــعٌت الكالم يف سياق احلديث: مجعان من طٍَت ًيِظاّلن قارىء القرآن يوم القيامة ، وليس معـٌت 

 أي طائران ، فإن الطائران ال يُِظالن صاحبهما بل اجلمع من الطيور.« من طَت
 قولو )صواف( أي باسطات أجتحتها.

 البن األثَت.« النهاية»انظر ادلعاين ادلتقدمة يف 
 وانظر احلديث التايل يف إثبات شفاعة القرآن ألصحابو يوم القيامة.

 ث.... احلدي للعبد يوم القيامة الصيام والقرآن يشفعانقال:  أن رسول ا  مارضي ا عنهدليلو حديث عبد ا بن عمرو  ٖ
 (.ٕٖٛٛ« )صحيح اجلامع»( ، وصححو األلباين يف ٗٚٔ/ٕرواه أمحد )
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ويــوم القيامــة يكفــرون  ولــو ســمعوا مــا اســتجابوا لكــما دعــاءكم إن تــدعوىم ال يســمعو قــال تعــاىل 
، وقــال تعــاىل  شــركا، فســمى ا دعــاءىم وطلــب احلاجــات مــنهم  وال ينبئــك مثــل خبـــَت بشــرككم
﴿فبـأي حـديث  ؟وضـوحالقرآين من الوضوح ، فهل بعد ىذا  وما أنت مبسمع من يف القبورأيضا 

 بعده يكؤمنون﴾.

طلب منا أن نصلي عليو وندعو لو ،  أن النيب  ومن وجوه بطالن دعاء النيب  :الثامنالوجه 
، سواء كانت  حيا وميتا ، فمن كان ىذا حالو فكيف يصح أن تطلب منو احلاجات وىو يف قربه

 !؟شفاعة أو غَتىا
إذا هعتم ادلـكؤذن فقولـوا  :يقول ، أنو هع النيب  مافعن عبد ا بن عمرو بن العاص رضي ا عنه

سـلوا اهلل لـي ، فإنو من صلى علي صالة صـلى ا عليـو هبـا عشـرا ، مث  ثم صلوا عليمثل ما يقول 
سـأل لـي فإهنا منـزلة يف اجلنة ال تـنبغي إال لعبد من عبـاد ا وأرجـو أن أكـون أنـا ىـو ، فمـن  الوسيلة
 ٔ.حلت لو الشفاعة الوسيلة

بأن ندعو لو ولكل عبد صاحل يف السماء واألرض ، كما يف دعاء التشهد  وكذلك علمنا النبـي 
 وعلى عباد اهلل الصالحينالسالم عليك أيها النبـي ورمحة ا وبركاتو ، السالم علينا  :يف التحيات

 احلديث.… 

ون َسَيخُذليُعبدون من دون ا مجيع من كانوا أن  دعاء النيب ومن أدلة بطالن  :التاس الوجه 
، فهذا عيسى عليو  ليسوا أنبياءأنبياء أو كانوا من كانوا يعبدوهنم يوم القيامة ويتربؤون منهم ، سواء  

وإذ قال ا يا عيسى ابن مرمي السالم سيتربأ من النصارى الذين كانوا يعبدونو كما قال تعاىل 
قال سبحانك ما يكون يل أن أقول ما ليس  اتخذوني وأمي إلـٰهين من دون اهللءأنت قلت للناس 

 .ما قلت ذلم إال ما أمرتـٍت بو أن اعبدوا ا ربـي وربكم ... إىل قولو  يل حبق
واختــذوا مــن دون ا آذلــة ليكونــوا ذلــم عــزا * كــال ســيكفرون بعبــادهتم ويكونــون علــيهم قــال تعــاىل و 

ضدا
ٕ. 

                                                 
 بق خترجيو.س ٔ
 . ٕٛ – ٔٛ :سورة مرمي ٕ
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ومن أضل شلن يدعو من دون ا من ال يستجيب لـو إىل يـوم القيامـة وىـم عـن دعـائهم وقال تعاىل 
 .أعداء وكانوا بعبادتهم كافرينغافلون * وإذا حشر الناس كانوا ذلم 

يكفـر بعضـكم إمنا اختذمت من دون ا أوثاناً مودة بينكم يف احليـاة الـدنيا مث يـوم القيامـة وقال تعاىل 
 .ومأواكم النار ومالكم من ناصرين عضا  ببعض ويلعن بعضكم ب

ويوم حيشـرىم ومـا يعبـدون مـن دون ا فيقـول ءأنـتم أضـلتم عبـادي ىـكؤالء أم ىـم ضـلوا وقال تعاىل 
الســبيل * قــالوا ســبحانك مــا كــان ينبغــي لنــا أن نتخــذ مــن دونــك مــن أوليــاء ولكــن متعــتهم وآبــاءىم 

مبا تقولون فمـا تسـتطيعون صـرفا وال نصـرا ومـن يظلـم حىت نسوا الذكر وكانوا قوما بورا * فقد كذبوكم 
منكم نذقو عذابا كبَتا

ٔ. 
 رمحو ا يف تفسَت ىذه اآلية: ٕالشنقيطي العالمة زلمد األمُت بن زلمد ادلختارقال 
شر الكفار يوم القيامة وما كانوا يعبدون من دونو ، أي ذكر جل وعال يف ىذه اآلية الكردية أنو حيَ »

أنتم أضللتم عبادي ىكؤالء ، فزينتم ذلم أن يعبدوكم من دوين ، أم ء :مجيعاً فيقول للمعبودينجيمعهم 
  ؟ىم ضلوا السبيل

تأمروىم بذلك وال أن أي كفروا وأشركوا بعبادهتم إياكم من دوين من تلقاء أنفسهم من غَت أن 
اء وكل ما ال يليق  اللك سبحانك ، أي تنـزيهًا لك عن الشرك :وأن ادلعبودين يقولونتزينوه ذلم ، 
 .وعظمتك

ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء  ليـس للخالئق كلهم أن يعبدوا أحًدا، أي 
اء أنفسهم من غَت ـسواك ، ال ضلن وال ىم ، فنحن ما دعوناىم إىل ذلك ، بل فعلوا ذلك من تلق

 .أمرنا ، وضلن براء منهم ومن عبادهتم
، أي طال عليهم العمر حىت نسوا الذكرى ، أي نسوا ما أنـزلتو  متعتهم وآباءىمولكن مث قال 

 .عليهم على ألسنة رسلك من الدعوة إىل عبادتك وحدك ال شريك لك
                                                 

 . ٜٔ – ٚٔ :سورة الفرقان ٔ
ىو الشيخ العالمة األصويل ادلفسر ، زلمـد األمـُت بـن زلمـد ادلختـار الشـنقيطي ، مـن علمـاء القـرن الرابـع عشـر ادلـربّزين ، كـان غزيـر  ٕ

العلم ، متوقد الذكاء ، ذو حافظـة نـادرة ، ذو بصـَتة مبـذاىب ادلتكلمـُت ووجـوه بطالهنـا ، انظـر مـا قالـو رمحـو ا عنـد تفسـَت اآليـة 
أضـواء البيـان يف إيضـاح »عراف ، وللشيخ ضلو عشرين كتابا ، أكثرىا يف التفسـَت والفقـو والعقيـدة ، أشـهرىا ذكـرا من سورة األ ٗ٘

آثـار الشـيخ زلمـد »، وقد مجعت مكؤلفاتو يف موسوعة علمية واحـدة « مذكرة أصول الفقو على روضة الناظر»، و « القرآن بالقرآن
دار عـامل  :، الناشـر« األضـواء»ىــ. باختصـار مـن ترمجتـو ادلـذكورة يف مقدمـة كتـاب  ٖٜٖٔتويف رمحو ا عـام «. األمُت الشنقيطي

 مكة. – الفوائد
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وكانوا قوًما بورا أي ىلكى :، قال ابن عباس. 
 .. انتهى«أي ال خَت فيهم :وقال احلسن البصري ومالك عن الزىري

 :ا وقال ابن القيم رمحو
ـــلو  رر مــن جهتــو ىــو والـاعتمــاد العبــد علــى ادلخلــوق وتوكلــو عليــو يوجــب لــو الضــ» بــد ، عكــس مــا أم 

أن يُـــنصر منهــا ، ويُـــذم مــن حيــث قَـــّدر أن حُيمــد ، وىــذا  رَ منــو ، فالبــد أن خُيــذل مــن اجلهــة الــيت قَـــد  
واختـذوا مـن دون أيضا كما أنو ثابـت بـالقرآن والسـنة فهـو معلـوم باالسـتقراء والتجـارب ، قـال تعـاىل 

واختــذوا ، وقــال تعــاىل  ا آذلــة ليكونــوا ذلــم عــزا * كــال ســيكفرون بعبــادهتم ويكونــون علــيهم ضــدا
هــم ينصــرون * ال يســتطيعون نصــرىم وىــم ذلــم جنــد زلضــرونمــن دون ا آذلــة لعل

، أي يغَضــبون  ٔ
 ٖ، وىـم ال يســتطيعون نصـرىم ، بـل ىـم كــل   ٕذلـم وحُيـارِبون كمـا يغضـب اجلنــد وحيـاِرب عـن أصـحابو

ومـا ظلمنـاىم ولكـن ظلمـوا أنفسـهم فمـا أغنـت عـنهم آذلـتهم الـيت يـدعون مـن عليهم ، وقال تعـاىل 
جاء أمر ربك وما زادوىم غَت تتبيبدون ا من شيء دلا 

فـال غـَت ختسـَت ، وقـال تعـاىل  :، أي ٗ
تـــدع مـــع ا إلــــٰها آخـــر فتكـــون مـــن ادلعـــذبُت

ال جتعـــل مـــع ا إلــــٰها آخـــر فتقعـــد ، وقـــال تعـــاىل  ٘
مــذموما سلــذوال

، فــإن ادلشــرك يرجــو بشــرِكو النصــر تــارة ، واحلمــد والثنــاء تــارة ، فأخبـــر ســبحانو أن  ٙ
ده يـنعكس عليـو ، وحيصـل لـو اخلـذالن والـذم ، فصـالح القلـب وسـعادتو وفالحـو يف عبـادة ا مقصو 

 ٚ.«يف عبادة ادلخلـوق واالسـتعانة بـو سبحانو واالستعانة بو ، وىالكو وشقاؤه وضرره العاجل واآلجل
 انتهى.

هتـوي بـو الـريح ومن يشـرك بـا فكأمنـا خـر مـن السـماء فتخطفـو الطـَت أو قلت: وصدق ا القائل 
 .يف مكان سحيق

                                                 
 . ٘ٚ – ٗٚيـٰس: سورة  ٔ
 .كانوا يدافعون عن آذلتهم ويغضبون ذلا سواء كانت أصناما أو قبورا أو غَتىا، فإهنم  أي يف الدنيا  ٕ
 .«الوسيطادلعجم »انظر  .ىو من كان عبأً على غَته الكل   ٖ

 .وادلعٌت أهنم يف اآلخرة سيكونون نقمة عليهم وبالء إذ مل ينصروهنم كما كانوا يظنون وحيسبون
 . ٔٓٔ :سورة ىود ٗ
 . ٖٕٔ :سورة الشعراء ٘
 . ٕٕ :سورة اإلسراء ٙ
 .، باختصار يسَت ٖٜ، ص  «إغاثة اللهفان» ٚ
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أنواعا من الشفاعة يشفع هبا ، ومل يذكروا منها  أن أىل السنة رلمعون أن للنيب ": العاشرالوجه 
 .طلبها منو يف قربه ، بل كلها يوم القيامة

 ٔ".فينبغي تأمل ىذا ، ومن خالف إمجاع أىل السنة فليس منهم

                                                 
 . ٜٗٔ، ص « ىذه مفاىيمنا» ٔ
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 خالصة

 :أمور سبعةوخالصة القول يف مسألة الشفاعة 

 :كقولأن ادلالك للشفاعة ىو ا تعاىل وحده ال شريك لو ، فالواجب طلبها منو وحده ،   :األول
 .من الشفعاء غَته وأ النيب سواء  -ركهم شفاعة الشفعاء يوم القيامة اللهم اجعلٍت شلن تد

ديلك الشفاعة باطل ، ألنو تشريك بُت ا وبُت خلقو فيما ىو من  دعوى أن النبـي  :الثاني
 .خصائص ا وحده

شرك  -سواء كان نبيا أو وليا أو صاحلا أو غَت ذلك  –أن طلب الشفاعة من غَت ا  :الثالث
وقد جاء ،  من غَت اغَت ذلك و أكرب سلر  من ملة اإلسالم ، وىو كطلب الرزق والنصر والعافية 

، ويف ىذا كفاية وشفاء دلن أراد احلق ، وذلك يف قولـو التصريح القرآني بأن دعاء غير اهلل باطل 
الباطلذلك بأن ا ىو احلق وأن ما يدعون من دونو ىو تعاىل يف سورة احلج 

، وقولو تعاىل  ٔ
الباطلذلك بأن ا ىو احلق وأن ما يدعون من دونو يف سورة لقمان 

ٕ. 
والذين يدعون من  لو دعوة احلقكما يف قولو تعاىل ،  فقد وصفو ا بأنو حق إفراد ا بالدعاء ا أم

دونو ال يستجيبون ذلم بشيء إال كباسط كفيو إىل ادلاء ليبلغ فاه وما ىو ببالغو وما دعاء الكافرين 
 .إال يف ضالل

وشفاعة منفية ، فأما الشفاعة ادلثبتة فهي اليت أثبت ا مثـَبتة شفاعة  :ناأن الشفاعة نوع :الراب 
، وأما الشفاعة ادلنفية ورضاه  الرمحـٰنإذن وىي ، ها يطاستيفاء شر حتققها ، وتكون ألىل اإلديان بعد 

 .، فهذه نفى ا وقوعهافهي اليت نفى ا حصوذلا ، وىي الشفاعة ألىل الشرك 

مشفوع ــالِقَبل الشافع ومن  لِ بَ ــــده من قِ ـــىذه الشفاعة صرف القلوب إىل ا وح  ر  ــسِ  أن   :خامسال
خلص أىم ، وانظر إىل ادلشفوع لو دلا ا قَِبل ا شفاعتهم بسبب توحيدِ لو ، فانظر إىل الشفعاء لـم  

 .عباداتو كلها  فقبل ا شفاعة الشفعاء فيو

                                                 
 . ٕٙاآلية  ٔ
 . ٖٓاآلية  ٕ
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أيضا إظهار و ، أن احلكمة من الشفاعة يوم القيامة إظهار فضل ا على ادلشفوع لو  :السادس
ل أىل اجلنة اجلنة وأىل النار دخِ ، وإال فإن ا قادر على أن يُ دلا أفرد ا بعباداتو  فضل الشافع

 النار مث خير  من شاء منها بدون شفاعة. 

أن  -شفاعة غَته من الشفعاء و  شفاعة النبـي  أيْ  -ينبغي دلن أراد أن تدركو الشفاعة  :الساب 
كثر ، ويُ  ل على طاعة ا وطاعة رسولو قبِ يطلبها من مالكها وىو ا وحده ال شريك لو ، مث يُ 

،  األماين اجملردة، وال يعتمد على  ويتجنب ما هنى ا عنو ورسولو ، من األعمال الصاحلة 
، كما اخلالص  تعاىل ك إال بالعمل الصاحل الدؤوب درَ روية ال تُ فالشفاعة وغَتىا من ادلنافع األخ

ز بو وال جيد لو من دون ا وليا ليس بأمانيكم وال أماين أىل الكتاب من يعمل سوء جيُ قال تعاىل 
وال نصَتا

ٔ. 
و بوضــوئ وُ ، فأتيُتــ يــت مــع رســول ا عــن ربيعــة بــن كعــب األســلمي رضــي ا عنــو قــال: كنــت أبِ و 

 .لْ سَ  :وحاجتو ، فقال يل
 .فقلت: أسألك مرافقتك يف اجلنة

 ؟ذلك غَتَ  قال: أوَ 
 قلت: ىو ذاك.

 ٕ.قال: فأعٍت على نفسك بكثرة السجود

لطلب سواء على بطالن دعاء غَت ا متضافرة قال مقيده عفا ا عنو: واألدلة العقلية والنقلية 
الشفاعة وضوع طلب اخًتنا ىنا ما كان متصال مب غَت ذلك من ادلقاصد كثَتة ، وإمنالالشفاعة أو 
التوسع فعليو بالرجوع لكالم أئمة التفسَت عند الكالم على اآليات ادلتعلقة  أرادومن ،  من النيب 

 ٖبانتفاء حصول الشفاعة يوم القيامة دلن مل يستحقها.

                                                 
 . ٖٕٔسورة النساء:  ٔ
 .(ٜٛٗواه مسلم )ر  ٕ
خـــمسون دلــيال علــى بطــالن دعــاء غــَت »قــد يســر ا مجــع مخســُت وجهــا مــن وجــوه بطــالن دعــاء غــَت ا يف كتــاب مســتقل بعنــوان  ٖ

 .، يس ــر ا طبعو ، وىو منشور يف شبكة ادلعلومات« ا
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 «الـبردة»بيان الشرك الوارد في قصيدة  - تنبيه

زلمد بن سعد البوصَتم يقاؿ لو  شاعره يف قربه  ركية من النيب ػػػفاعة األخػػػػػػشلن أجاز طلب الش
، التجأ فيها  «الربدة» قصيدة أمساىا بػ ألف ،  ىػ 696 – 608عاش يف الفًتة ما بُت ، ادلصرم 
عى بأف من كربات يـو القيامة ، كطلب منو الشفاعة يف اآلخرة ، كاد  ، كالتاذ بو فيها  يب ػالنإىل 

كذكر طواـ عديػدة ، كأقواؿ كفرية تقشعر لسماعها كأنو يعلم الغيب ، ،  الدنيا كاآلخرة ملك لو 
النبوية ، يظنوهنا ، كاليت يسموهنا بادلوالد جلود ادلوحدين ، كىذه القصيدة كثَتا ما يرددىا أىل ادلوالد 

إال  من النيب ال تزيدىم يف احلقيقة ، كىي  النيب  ةحبػمحيي يف قلوهبم ػرهبم إىل ا ، كت  ػتق
 ، كمن ألف زلتواىا يناقض دين اإلسالـ الذم ب ِعث بو زلمد بعدا ، بل ىي الكفر بعينو ، 

 :قولوأبياهتا 

 واؾ عند حلوؿ احلادث الَعػِممِ سِ   بو ما يل من ألوذ   1يا أكـر اخللق
 فضالن كإال فقل يا زلة القدـ  ف مل تكن يـو ادلعاد آخذا بيدمإ

 كمن علومك علم اللوح كالقلم  هتاؾ الدنيا كَضر  ودِ كإف من ج  

 مث قاؿ:

 كىو أكىف اخللق بالذمم  منو بتسمييت زلمدان  فإف يل ذمةن 
 كانسب إىل قدره ما شئت من ِعظم  كانسب إىل ذاتو ما شئت من شرؼ

 مِ فَ بِ  حدٌّ في ػعِرب عنو ناطقه    لي  لوفإف فضل رسوؿ ا
 مِ مَ دعى داِرس الر  أحيا امسو حُت ي    لو ناسبت قدره آياتو عظما

 القصيدة أمور:األبيات من كادلالحظ على ىذه 
ميلك الشفاعة ، كىذا باطل ، فإف الشفاعة ملك  تعاىل كليست  عتقاده أف النيب األول: ا
 . ملكا للنيب 

أف ي نيلها إياه ، كىذا باطل أيضا ، فإف دعاء غَت ا شرؾ سلرج من ملة  ؤه للنيب دعاالثاني: 
 اإلسالـ ، فإف مجيع العبادات ال يصح صرفها إال  تعاىل.

                                                 
 . يقصد النيب  1
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قاؿ   ؟!يسمع ادليت كالـ احلي ، إذ كيف ه ، كىذا سفوه ءدعا يسمع اعتقاده أف النيب : الثالث
كلو أف حيا خاطب حيا آخر كبينهما ىذا احلاجز ،  لقبوركما أنت بسمع من يف اتعاىل لنبيو 

 سمعو من كاف ميتا؟!ع مساعو فكيف يَ الكثيف من الًتاب دلا استطا 

بغَت ا ، كذلك يف قولو )ما يل من ألوذ بو سواؾ عند يـو القيامة ياذ جوء كالل  ه لل  حصر  : الرابع
 .ل للناس فيها من أىواؿيتبد  يقصد بو قياـ الساعة كما م( ، العمِ  ثِ حدكث احلادِ 

 :رمحو ا 1بن حسن الرمحٰػنقاؿ الشيخ عبد اللطيف بن عبد 
خطب ػياذ بغَت ا يف ال، كدلا فيو من الل   لما تضمنه من الحصرقوؿ البوصَتم شنيع بشع »
أك  قل أرأيتم إف أتاكم عذاب ام كىو قياـ الساعة ، كقد قاؿ تعاىل جليل ، كاحلادث العمِ ػال

فدعاء غَت ا يف األمور العامة الكلية أبشع ،  أتتكم الساعة أغَت ا تدعوف إف كنتم صادقُت
 2، كلذلك أخرب أف ع باد األصناـ ال يدعوف غَته عند إتياف العذاب من دعاء غَته يف األمور اجلزئية

 اىػ. 3.«خبالؼ البوصَتم، م أك إتياف الساعة اليت ىي احلادث العمِ 
تعاىل  قاؿفقد  ،يـو القيامة العباد فهو مالذ  ، كاحلق أف ذلك لي  إال  كحده ال شريك لوقلت: 

 يـو ال متلك نف  لنف  *مث ما أدرؾ ما يـو الدين  *﴿كما أدراؾ ما يـو الدين يف زلكم التنزيل 
 .يئان كاألمر يومئذ ﴾ش

قل  إين ال أملك لكم ضرا كال رشدا *ل ﴿ق لنبيو من قولو تعاىل اجلاىل بكتاب ا ىذا بل أين 
كرساالتو﴾ ، أم ال  إال بالغا من ا * إني لن يجيرني من اهلل أحد ولن أجد من دونه ملتحدا

 .إال ا تعاىلألتجئ إليو كأعتمد عليو ملجأن أجد 
دبعافاتك من أعوذ أعوذ برضاؾ من سخطك ، ك اللهم إين  :يف آخر كتره من دعائو قد كاف ك 

 4.أنت كما أثنيت على نفسكك ، كأعوذ بك منك ال أحصي ثناءن عليك عقوبت
 

                                                 
 .تقدمت ترمجتو 1
 .يف البحر كضلو ذلك إذا أصابتهمالريح  أنواع العذاب:كمن  2
، ص  «دي  يف كشػف شػبهات داكد بػن جػرجي منهػاج التأسػي  كالتقػ» قالو الشػيخ عبػد اللطيػف بػن عبػد الرمحػٰػن بػن حسػن يف  3

 .، بتصرؼ 212
 «.ادلسند»( ككذا زلققو 2/175« )اإلركاء»( كغَته عن علي رضي ا عنو ، كصححو األلباين كما يف 1/96أمحد ) هركا 4
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 اللهم :إذا ناـ كضع يده على خده مث قاؿ النيب  قاؿ: كافبن عازب رضي ا عنو كعن الرباء 
 1ؾ.عبادَ بك يـو تبعث قٍت عذا
  ! اإلنقاذ من النيب  وفيطلب كأمثالو كالبوصَتميسأؿ ا أف يِقيو ،  فالنيب 
  :العالمة زلمد بن على الشوكاين رمحو ا قاؿ
من كثَت من ىذه األمة من الغلو ادلنهي عنو ادلخالف دلا يف كتاب  فانظر رمحك ا تعاىل ما كقع»

  ، كما يقولو صاحب الربدة: ا كسنة رسولو 

 عند حلوؿ احلادث العمم واؾسِ    يا أكـر اخللق ما يل من ألوذ بو

،  رسوؿ ا  كر ربو كرب  فل عن ذِ ، كغَ  عبد ا كرسولو  مالذ ما عدا فانظر كيف نفى كل  
 .إنا  كإنا إليو راجعوف

وا إىل خطاب غَت األنبياء ق  رَ ػػػأىل اإلسالـ حىت تَ  كىذا باب كاسع ، قد تالعب الشيطاف جبماعة من
  .«أبواب بكثَت من األسباب دبثل ىذا اخلطاب ، كدخلوا من الشرؾ يف

 قاؿ: مث
شيء كثَت من ىذا اجلن  ، ككقع أيضان دلن تصدل دلدح  2«اذلمزية» ك  «الربدة» كقع يف  كقد»
كال يتعلق باالستكثار منو  كدلدح الصاحلُت كاألئمة اذلادين ما ال يأيت عليو احلصر ، زلمد  نبينا

كذكر فإف ىو شهيد أك ألقى السمع ك  فائدةه ، فلي  ادلراد إال التنبيو كالتحذير دلن كاف لو قلب
ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ ىديتنا كىب لنا من لدنك رمحة إنك أنت   ،الذكرل تنفع ادلؤمنُت

 ».3الوىاب

ها ػلـو فإنػككل الع،  للنيب  ملكه كل شيء أف  عى اد   حُتالشاعر ،  هبذامث تطور األمر : الخامس
 :قاؿ، حيث  يف العلم ال يف ادللك كالكمل جيعل  شيئا ،  من علم النيب 

 كمن علومك علم اللوح كالقلػػػم    تػهار  ػػؾ الدنيا كضَ ودِ فإف من ج  

 .هتا أم اآلخرة ، ألهنا تقابل الدنيار  ػػضَ 

                                                 
 «.ادلسند»( ككذا زلققو 6/584« )الصحيحة»( ، كصححو األلباين كما يف 4/290ركاه أمحد ) 1
 !، أكصلو فيها إىل درجة األلوىية ة أخرل للبوصَتم ، فيها غلو فاحش بالنيب قصيد« اذلمزية» 2
دار ابن خزمية الناشر:  احلليب ، عبد ا حتقيق أيبباختصار يسَت ، ،  92 – 90، ص  «الدر النضيد يف إخالص كلمة التوحيد» 3
 الرياض. –
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الدنيا كاآلخرة من جود  ألنو جعل، كىذا من أعظم الشرؾ » :ارمحو بن عثيمُت زلمد قاؿ الشيخ 
  .فيهما شيء ي  لوكمقتضاه  أف ا جل ذكره لالرسوؿ ، 
فما بقي  علمه كال ذلك كل علومك ،  كلي  :، يعٍت (من علومك علم اللوح كالقلمإف )ك  :كقاؿ
 .اىػ 1.«كالعياذ با -تدبَته 
 :حفظو ا 2صاحل بن فوزاف الفوزاف الشيخكقاؿ 
يئان ، كل  شيء جعلو كالش ْرؾ ، حىت مل يًت ؾ  ش أفضى إىل الكفر -كالعياذ با  -فهذا غلوٌّ »

 الدنيا كاآلخرة للرسوؿ ، علم اللوح كالقلم للرسوؿ ، ال ينقذ من العذاب يـو القيامة ، للرسوؿ 
 .اىػ.3«إال الرسوؿ ، إذان ما بقي  عز كجل؟
أقوؿ لكم  قل الكقولو ،  كإف لنا لآلخرة كاألكىلتعاىل قلت: كأين ىؤالء اجلهلة من قوؿ ا 

ركة بُت ا كبُت رسولو ، الدنيا كاآلخرة شِ  جيعلَتم مل ػكالبوص،  ا كال أعلم الغيبعندم خزائن 
 !  بل جعلها خالصة للرسوؿ 

 ، عياذا با من ذلك.تعاىل لكالـ ا كالتكذيب ىذا كا ىو الرد 

 :مث أتبع البوصَتم قائال: سادسا
 الذممكىو أكىف اخللق بزلمدا    فإف يل ذمة منو بتسمييت

، كىذا يقتضي  النيب  سمال وموافقة امسرد ه جملوارِ كجِ  ة النيب يف ذم ونإالبوصَتم يقوؿ محمد ف
النيب  ، فلي  بُت ا كعلى رسولو  كىذا كِذب على،  أف كل من سػ م ي زلمدان فهو يف ذمتو 

  األمساء ، أك يف االسم  دبجرد االشًتاؾ ، ال كالعمل الصاحل بالطاعةكبُت من امسو زلمد ذمة إال
كال كوف إنساف من بيت النبوة ، كل ىذا ال ينفع إال مع العمل  كال القبائل ، كال شرؼ النسب ،

 .دين ا عز كجل الصاحل كاالستقامة على

 :قوؿ البوصَتم: بعاسا

                                                 
 .الدماـ –ابن اجلوزم  دارالناشر: ( ، 1/218) «القوؿ ادلفيد على كتاب التوحيد»  1
ىو الشيخ الفقيو الذاب عن دين ا ، العامل يف العقيدة كالفقو ، ادلقدـ يف علـو الشريعة ، طادلا دافع عن العقيدة اإلسالمية كرد  2

 على أىل البدع ، مجعت ردكده فوقعت يف ثالث رللدات ، لو مؤلفات كثَتة يف فنوف متنوعة ، أكصى بالرجوع إليو الشيخاف
 .اجلليالف عبد العزيز بن باز كزلمد بن عثيمُت قبيل كفاهتما ، حفظو ا ذخرا لإلسالـ كادلسلمُت

 .بَتكت –مؤسسة الرسالة الناشر: ( ، 2/312« )إعانة ادلستفيد بشرح كتاب التوحيد» 3
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 1س الرممدعى دارِ أحيا امسو حُت ي    بت قدره آياتو عظمالو ناسَ 

ال  زلمد ، فقاؿ إف اآليات اليت ب ِعث هبا  صَتم على ا جل كعالففي ىذا البيت استدرؾ البو 
كىذه  لقامت ادلوتى من قبورىم دبجرد ذكر امسو )زلمد( ،، كلو أهنا ناسبت قدره  تناسب قدره 

 !مبالغة ال حتتاج إىل تعليق

كاآلخرة ،  ىو الذم يستحق أف ي الذ كيستجار بو ، كىو الذم أكجد الدنياكحده ا كاخلالصة أف 
، أحاط علمو بكل شيء ، ال كحده الغيب بما من جوده ، ال من جود أحد سواه ، كىو العامل ػكى

ة ػمساكيان كشلاثالن  تعاىل يف صف -كإف علت درجتو كاألنبياء كادلالئكة  -يصلح أف يكوف ادلخلوؽ 
يتأمل ينبغي لو أف ل ػػػػػػػػػقفالعا، علوا عظيما من صفاتو ، أك فعل من أفعالو ، تعاىل ا عن ذلك 

 .هلكفيبزخرؼ القوؿ  يغًتكال ،  ىذا
 رمحو 2الشيخ زلمد بن عبد الوىابمنهم ،  قصيدتو البوصَتمأىل العلم على مجع من كقد أنكر 
يف كتابو  3، كالشيخ سليماف بن عبد ا بن زلمد بن عبد الوىاب «تفسَت سورة الفاحتة» ا يف 
 يف 5بن حسن الرمحٰػنجدد عبد ػػػالعالمة ادلككذا ،  4«حميد يف شرح كتاب التوحيدػلتيسَت العزيز ا»

                                                 
 كعليو فمعٌت قولو )دارس الػرمم( أمرض ، االندراس ىو االندثار ، كالرَمم  ىو جدث اإلنساف كبقاياه إذا مات كبَِلي كتالشى يف األ 1

 .ما تبقى من جثة ادليت ادلندرسة يف األرض
الشيخ زلمد من اجملددين دلا اندرس من معامل دين اإلسالـ يف شبو اجلزيرة العربية يف القرف الثاين عشر اذلجرم ، أحيا ا بو الدين  2

ة مبثوث يف كتبو ، كقد مجع كالمو يف العقيدة د. صاحل العبود يف رسالة علمية إىل يومنا ىذا ، كنفع بو كدبؤلفاتو ، كالمو يف العقيد
ىػ ، ككل من جاء بعده من  1206ىػ كتويف سنة  1115، كلد الشيخ زلمد سنة « عقيدة زلمد بن عبد الوىاب السلفية»بعنواف 

 .عليو إىل يومنا ىذا عياؿه علماء اجلزيرة العربية 
ىػػ ، نشػأ يف الدرعيػة يف  1200ث األصويل ، حفيػد إمػاـ الػدعوة الشػيخ زلمػد بػن عبػد الوىػاب ، كلػد سػنة ىو العالمة الفقيو اد 3

، كىػو شػرح نفػي  علػى كتػاب « تيسػَت العزيػز احلميػد»كسػػط علمي زاخػر جبهابػذة العلمػاء ، لػو عػدة مؤلفػات ، مػن أشػهرىا كتابػو 
ى مػػدل ثػالث قػركف ينهػػل منػو العلمػاء كطلبػػة العلػم إىل كقتنػا ىػػذا ، جلػده الشػيخ زلمػػد بػن عبػد الوىػػاب ، كالكتػاب علػ« التوحيػد»

 كىو عمدة يف علم توحيد العبادة ، كمن بعده عياؿ عليو.
ق كعمره ثالث  1234يف الفقو يف ثالث رللدات ضخاـ ، كلو غَتىا ، تويف رمحو ا سنة « ادلقنع»كلو أيضا حاشية على كتاب 

 كثالثوف سنة.
للشيخ عبد الرمحٰػن بن عبد اللطيف بن عبد ا آؿ الشيخ ، كلو ترمجة يف « مشاىَت علماء صلد»يف كتاب  انظر ترمجتو موسعة
 أسامة بن عطايا العتييب.بقلم زلققو: « يف شرح كتاب التوحيدتيسَت العزيز احلميد »مقدمة كتابو 

 .نظر باب: من الشرؾ أف يستغيث بغَت ا أك يدعو غَتها 4
ىػػ يف الدرعيػة ، نشػأ يف  1196مد بػن عبػد الوىػاب رمحهػم ا تعػاىل ، كلػد سػنة ػػػن بػن الشػيخ زلػػػبػد الرمحػٰػن بػن حسيخ عػػىو الش 5

بيػػت جػػده الشػػيخ زلمػػد بػػن عبػػد الوىػػاب ، كدرس عليػػو كعلػػى أعمامػػو التوحيػػد كاحلػػديث كالفقػػو ، كمػػا درس احلػػديث علػػى بعػػض 
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يف   2بطُتعبد ا بن عبد الرمحٰػن أبا، ككذا العالمة  1«جيد لشرح كتاب التوحيدػفتح ادل»كتابو 
على غاية األماين يف الرد » يف كتابو 4كالعالمة زلمود شكرم األلوسي،  3«الرد على الربدة»كتابو 
السيف ادلسلوؿ على عابد »كتابو يف   6كالشيخ عبد الرمحٰػن بن زلمد بن قاسم،  5«النبهاين

                                                                                                                                      

خ عبد الرمحٰػن اجلربيت ، كالشيخ عبد ا باسوداف ، ككذا قرأ علػى مفػيت اجلزائػر يف مصر ، كالشيخ حسن القويسيٍت ، كالشي شايخادل
 .جبميع مركياهتم شايخالشيخ زلمد بن زلمود اجلزائرم احلنفي األثرم ، كقد أجازه ىؤالء ادل

 .آخرين يف مصر يف النحو كالقراءات كغَتىا مشايخكما درس الشيخ عبد الرمحٰػن على 
 .يخ عبد الرمحٰػن جم غفَت من الطلبة ، أبرزىم ابنو الشيخ عبد اللطيفكقد تتلمذ على الش

لكتاب ابن عمػو ، الشػيخ سػليماف بػن عبػد ا بػن هتذيب ، كىو « فتح اجمليد»كللشيخ عبد الرمحٰػن عدة مصنفات ، أشهرىا كتابو 
رة عيػػوف ادلوحػػدين يف حتقيػػق دعػػوة األنبيػػاء قػػ» ، كلػػو أيضػػا « تيسػػَت العزيػػز احلميػػد بشػػرح كتػػاب التوحيػػد»زلمػػد بػػن عبػػد الوىػػاب ، 

 .، كىو حاشية على كتاب التوحيد« كادلرسلُت
الرسػػائل  رلموعػػة»، ككػػذا يف « الػػدرر السػػنية مػػن األجوبػػة النجديػػة» كمػػا ألػػف الشػػيخ عبػػد الرمحػػٰػن رسػػائل كثػػَتة ، كىػػي مبثوثػػة يف 

 «.كادلسائل النجدية
بػػالء حسػػػنا يف نصػػػرة اإلسػػالـ ، كدعػػػوة النػػاس إىل التوحػػػػيد اخلػػال  ، كدحػػػض البػػػدع ىػػػػ بعػػد أف أبلػػػى  1285تػػػويف رمحػػػو ا عػػاـ 

 كالشركيات يف صلد كغَتىا.
حمد بػػن ػمة حلفيػػده ، الشػػيخ إبػػراىيم بػػن مػػػبتحقيػػق أشػػرؼ بػػن عبػػد ادلقصػػود ، كالًتجػػ« فػػتح اجمليػػد»انظػػر ترمجتػػو يف مقدمػػة كتػػاب 

 .إبراىيم بن عبد الرمحٰػن بن حسن ، رمحهم ا
 .نظر باب: ما جاء أف سبب كفر بٍت آدـ كترؾ دينهم ىو الغلو يف الصاحلُتا 1
 تقدـ التعريف بو. 2

حياتو كآثاره كجهوده يف نشر عقيدة بطُت ، مة عبد ا بن عبد الرمحٰػن أباالشيخ العال: »رسالةبملحق كهبذا العنواف  ىو مطبوع  3
 –دلؤلف كزلقق الرسالة: علي بن زلمد العجالف ، الناشر: دار الصميعي ، ا «: الرد على الربدةع حتقيق رسالتوالسلف ، م
 .الرياض

ىو أبو ادلعايل ، زلمود شكرم بن السيد عبد ا األلوسي البغدادم ، لو عدة مؤلفات يف الذب عن عقيدة التوحيد الصافية ،  4
صب »، ك « ئل اجلاىلية لإلماـ زلمد بن عبد الوىابفصل اخلطاب يف شرح مسا»، ك « غاية األماين يف الرد على النبهاين»منها 

 .، كغَتىا من الكتب« كنز السعادة يف شرح كلميت الشهادة»ك « العذاب على من سب األصحاب
ركح ادلعاين يف تفسَت القرآف العظيم »، صاحب التفسَت ادلعركؼ  1270كىو حفيد أيب الثناء زلمود األلوسي ، ادلتوىف عاـ 

 .«كالسبع ادلثاين
 .ىػ 1342تويف أبو ادلعايل رمحو ا سنة 

 .بتحقيق الداين بن منَت آؿ زىوم، ( ، كىو من منشورات مكتبة الرشد بالرياض 2/423) 5
 .تقدمت ترمجتو 6
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،  2كغَتىم،  1كالشيخ د. عبد العزيز بن زلمد آؿ عبد اللطيف حفظو ا يف مقاؿ لو، « الرسوؿ
 .ىمءرحم ا أمواهتم كحفظ أحيا

كلي  من أىل الفقو أك العلم ، كأيضا ، ر شاعلي  إال قائل ىذه القصيدة علم أف شلا ينبغي أف ي  ك 
ا ، ر  ، كىجا العرب ىجاء م  عظيم فقد كاف ميدح ذكم السلطاف ، فمَدح ادلماليك مدحان فيو غلو 

  3. 11 -5ص ، حتقيق زلمد سيد كيالين « ديواف البوصَتم»انظر مقدمة 
 *تر أهنم يف كل كاد يهيموف أمل  *كصدؽ ا ﴿كالشعراء يتبعهم الغاككف  :قاؿ مقيده عفا ا عنو

 .كأهنم يقولوف ما ال يفعلوف﴾
عتٍت هبا كي   ،كتقرأ تطبع بشكل مجيل كحرؼ عريض ، كتوزع ،  -مع األسف  -كىذه القصيدة 

 4العظيم. أكثر شلا يعتٌت بكتاب ا عز كجل ، فال حوؿ كال قوة إال با العلي
 : ثالثة أبوابمن خل الشيطاف عليهم كشلا ينبغي أف ي علم أف البوصَتم كأمثالو قد د

، ي دِخل فيها من شاء من أمتو ، كىذا غلط ،  ظنهم أف الشفاعة يـو القيامة ملك للنيب : األول
 .بل ىي فيمن حتققت فيو شركط الشفاعة

 .كتعظيمو أظهر ذلم ىذا الشرؾ العظيم يف قالب زلبة النيب أنو : الثاني
ال تطركين كما أطرت النصارل  :بقولو النيب عنو  هىػالذم ناحلُت : الغلو يف األنبياء كالصالثالث
 5 .عبدا كرسولو :عبده ، فقولوا إمنا أنافبن مرمي ، اعيسى 

دبا فيو من الصفات أمر طيب ، كيؤجر عليو اإلنساف ،   أف مدح النيب أيضا كشلا ينبغي أف ي علم 
 كما جاء يف أشعار الصحابةيد الناس أمجعُت ،  كأنو سيد ادلرسلُت ، كسأفضل اخللق ، كمدحو بأنو 
، كشعر حساف بن ثابت ، ككعب بن زىَت ، ككعب بن مالك ، رضي ا عنهم الذين مدحوه 

                                                 
لندف ، كىو  –، الناشر: ادلنتدل اإلسالمي « بُت اإلجالؿ كاإلخالؿ حقوؽ النيب »يف آخر كتاب يقع مقاؿ الشيخ عبد العزيز  1

 «.قوادح عقدية يف بردة البوصَتم»نواف بع
يف بياف االضلرافات الواقعة يف قصائد ادلديح النبوم « بُت اإلجالؿ كاإلخالؿ حقوؽ النيب »ىناؾ حبث عاـ يف آخر كتاب  2

 ة.، فلَتاجعو من أراد االستزاد« مظاىر الغلو يف قصائد ادلديح النبوم»للشيخ سليماف بن عبد العزيز الفرجيي بعنواف 
مدار الناشر: ،  1( ، ط 1/309البن تيمية ، )« االستغاثة يف الرد على البكرم»نقال من حاشية األستاذ عبد ا السهلي على  3

 .الرياض –الوطن 
 .(1/202) «إعانة ادلستفيد بشرح كتاب التوحيد» قالو الشيخ صاحل الفوزاف يف  4
 .(2787، كالدارمي ) (1/23( كاللفظ لو ، كأمحد )3445ركاه البخارم ) 5
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ها شيءه من ػػػػلي  فيك ىا ، ر  ػػكأق هة طيبة ، قد مسعها النيب ػػػػركاحة ، فهذه أشعار نػزي كعبد ا بن
  .1كر أكصافو الغلو ، كإمنا فيها ذِ 

 :قاؿ الشيخ عبد الرمحٰػن بن قاسم رمحو ا
شعراء العرب الفصحاء كمل يقَرب أحد منهم حوؿ ىذا احلمى الذم ىو   كقد مدح النيب 

كحده ، بل مدحوه بالنبوة ، كدبا خصو ا بو من الفضائل كاألخالؽ احلميدة ، مثل حساف ككعب 
دينل  وَ م  ػؿ إىل شعر الذلك شيئان ، كعدَ  من 2ادلعًتض د ىذابن مالك كغَتمها ، فلم يورِ 

،  دينادللحِ  3
 4.ِلما تضمنو من الشرؾ برب العادلُت ، ادلنايف دلا بعث ا بو سيد ادلرسلُت

 كفيها: 5كمن القصائد اليت تتضمن دعاء ادلخلوقُت كطلب الشفاعة منهم قصيدة الربعي

 يلقاين يا موئلي يا مالذم يـو  يا سيدم يا رسوؿ ا يا أملي
 جودا كرج ح بفضل منك ميزاين  ىبٍت جباىك ما قدمت من زلل
 من اخلطوب كنف   كل أحزاين   كامسع دعائي كاكشف ما يساكرين
 عندم كإف بع دت دارم كأكطاين  فأنت أقرب من ت رجى عواطفو

«ب ػػػػرع»إين دعوتك من نيابيت 
 كأنت أمسع من يدعوه ذك شاف  6

 برمحة ككرامات كغفراف  ل نسيبصِ فامنع جنايب كأكرمٍت ك 
 

، كدعائو كاللجوء لو ، نعوذ با من اإلعراض عن  كىذا الكالـ كسابقو ، م تخمه بالشرؾ بالنيب 
 .اف ، كالوقوع يف الشرؾ كاخلسرافا الدي  

                                                 
 (.2/312) «إعانة ادلستفيد بشرح كتاب التوحيد» بتصرؼ من  1
 .أم البوصَتم 2
ث من كل شيء ، كتطلق على صنفُت من الناس ؛ العريب غَت اض ، كمن ك ِلد عند العرب د ، كىو الػم حدَ ف مجع مول  ك دمول   3

 «.ادلعجم الوسيط»انظر  .كنشأ مع أكالدىم
 .انتقلوا منهاالعقيدة حبكم البيئة اليت يف  اضلرافات بعضهمشعر يف  يوجدمن الشعراء غَت العرب ف ك كادلولد

 . 167 – 166، ص  «السيف ادلسلوؿ على عابد الرسوؿ» 4
 للزركلي« األعالـ»انظر  .ىػ 803ىو عبد الرحيم بن أمحد الربعي اليمٍت ، شاعر متصوؼ ، من دعاة الشرؾ با ، تويف عاـ  5
(3/343.) 
 .اليت ىو منها بلدتوىي  «عب ػػػػػػرَ »( أم بلدم ، ك نيابيتقولو ) 6
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 تنبيه هام
كاليت من ، فيما يعرؼ بادلوالد النبوية  -كغَتىا « الربدة» –الشركية ادلديح ترديد قصائد يشتهر 

حيضر  أف النيب منها اعتقاد احلاضرين التغٍت بتلك القصائد ، نكرات عدة غَت دل ادلعركؼ تضمنها
 و البعض اآلخر منهم.يأك بركحو ، كما يدع -كما يدعيو بعضهم   -ادلولد إما جبسده 

الرجاؿ كاختالط الرق  الصويف ، كضرب الدفوؼ ، كالتزمَت بادلزامَت ، أيضا تتضمن موالد ػالك 
 .تتسع دائرتو شيئا فشيئا فاالضلراؼكلي  ىذا بغريب ، ، كالذكر البدعي بالنساء ، 

كأىل البدع قلبوا دين ا ، فجعلوا ادلنكر معركفا كادلعركؼ منكرا ، كقلدىم يف ذلك جهلة الناس 
 كضعاؼ النفوس كالعقوؿ من العامة كالدمهاء.

ل أىل العلم يف حكم االحتفاؿ بادلولد النبوم فوقعت كللفائدة ؛ فقد مجع أحد الباحثُت بعض فتاك 
 1يف رللدين ، فلَتجع إليها من أراد االستفادة.

 

                                                 
 الرياض. –، كىو من منشورات دار العاصمة « رسائل يف حكم االحتفاؿ بادلولد النبوم»اسم الكتاب ادلشار إليو ىو  1
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 وخالصته خاتمة البحث

 :أمور سبعةدما تقدم من املناقشة العلمية يتبني لنا 
 :أن املالك للشفاعة ىو اهلل تعاىل وحده ال شريك لو ، فالواجب طلبها منو وحده ، كقول :األول

 أو غريه . سواء النيب  -اللهم اجعلين دمن تدركهم شفاعة الشفعاء يوم القيامة 
ميلووك الشووفاعة  اطووه ، ريووو تشووريك  ووني اهلل و ووني نلقووو فيمووا ىووو موون  دعوووأ أن النبووو   :الثااا  

 .نصائص اهلل وحده
شوور   -ا أو غووري كلووك ا أو صووا   ا أو ولي ووسووواء كووان يبي وو –أن طلووب الشووفاعة موون غووري اهلل  :الثالااث

 وقا  ااا ،  غوري اهللغوري كلوك مون و أكرب خمرج من ملة اإلسالم ، وىو كطلب الورق  والنصور والعافيوة 
، ويف ىواا كفايوة وشوفاء ملون أراد ا وذ ، وكلوك يف قولووو التصريح القرآ   بأن دعاا  يرار اب با ا  

البا اا كلووك  ووهللن اهلل ىووو ا ووذ وأن مووا يوودعون موون دويووو ىووو تعوواىل يف سووورج ا وو  
، وقولووو تعوواىل 1

البا  كلك  هللن اهلل ىو ا ذ وأن ما يدعون من دويو يف سورج لقمان 
2. 

والواين يودعون مون  لو دعوج ا ذكما يف قولو تعاىل ،  دعاء فقد وصفو اهلل  هلليو حذ اهلل  الإفراد أما 
دويوو ال يتوتبيبون  وم  شو ء إال كباسوه كفيوو إىل املواء ليبلوا فواه وموا ىوو  بال وو وموا دعواء ال وافرين 

إال يف ضالل
3. 

فاعة امل بتووة فهوو  الوو  أ بوو  اهلل تة وشووفاعة منفيووة ، فهللمووا الشووب  وشووفاعة م وو :ناأن الشووفاعة يوعوو :الراباا 
، وأموا الشوفاعة املنفيوة ورضواه  الرمحٰونإكن وى  ، ها ياستيفاء شرطحتققها ، وت ون رىه اإلميان  عد 

 .، فهاه يفى اهلل وقوعهافه  ال  يفى اهلل حصو ا ، وى  الشفاعة رىه الشر  
املشووفول لووو ، ق ب ووه الشووافو وموون  هأن سوور الشووفاعة صوورو القلوووو إىل اهلل وحووده موون ق ب وو :الخااا  

نلووووص دىم ، وايإوووور إىل املشووووفول لووووو ملووووا أفوووايإر إىل الشووووفعاء لوووووم ا ق ب ووووه اهلل شووووفاعتهم  تووووبب توحيووو
 .عباداتو كلها هلل فقبه اهلل شفاعة الشفعاء فيو

إهللهووار فشووه و ، أن ا  مووة موون الشووفاعة يوووم القيامووة إهللهووار فشووه اهلل علووى املشووفول لووو  :الساااد 
ه أىووه اةنووة اةنووة وأىووه النووار النووار   دن  ، وإال فوو ن اهلل قووادر علووى أن ي وو عباداتووو اهلل أفوورد ملووا  الشووافو

   خيرج من شاء منها  دون شفاعة.
                                                 

 . 22اآلية  1
 . 33اآلية  2
 . 14سورج الرعد:  3
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أن  -شوفاعة غوريه مون الشوفعاء و  شوفاعة النبوو   أي   -ينب   ملون أراد أن تدركوو الشوفاعة  :الساب 
، وي  ور  ه علوى طاعوة اهلل وطاعوة رسوولو قب و  ي   يطلبها من مال ها وىو اهلل وحده ال شوريك لوو ،

،  ارمووواجمل اةوووردج، وال يعتمووود علوووى  ويتبنوووب موووا عوووى اهلل عنوووو ورسوووولو ، مووون ارعموووال الصوووا ة 
، كمووا اخلووالص هلل تعوواىل   إال  العمووه الصوواد الوودؤوو در  فالشووفاعة وغريىووا موون املنووافو ارنرويووة ال ت وو

وولوويب  هللمووايي م وال ﴿قووال تعوواىل   ز  ووو وال  وود لووو موون دون اهلل أموواجمل أىووه ال توواو موون يعمووه سوووء   
 .1﴾وليا وال يصريا

، فهللتيتو  وضوئو  ي  مو رسول اهلل عن ر يعة  ن كعب ارسلم  رض  اهلل عنو قال: كن  أ   و 
 .ه  س   :وحاجتو ، فقال يل

 فقل : أسهلللك مرافقتك يف اةنة .
 كلك ؟ قال: أو غري  

 قل : ىو كا .
 2عين على يفتك    رج التبود .قال: فهلل

وا مد هلل أوال  ،واهلل أعلم ، وصلى اهلل على يبيو حممد ، وآلو وصحبو وسلم ،  وهباا مت ال تاو
 .وآنرا

 وكتبو ماجد  ن سليمان الرس 
 

 

                                                 
 . 123سورج النتاء:  1
 قدم ختر و.ت 2
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 مصر - دار هجرالناشر: مسند أيب داود الطيالسي ، حتقيق د. حممد بن عبد احملسن الرتكي ،  .1
 الرياض - دار بلنسيةالناشر: املنتخب ، عبد بن محيد ، حتقيق مصطفى العدوي ،  .2
الكتاااامل املصااانح د ا وادياااا  وا ااااار ، عبااااد اي بااان أيب شاااايبة ، حتقياااق حممااااد عباااد الساااا    .3

 مكة -تبة دار الباز مكالناشر: ،  شاهني
ماادار ، الناشاار:  1ط االسااتثااة د الاارد علااى البكااري ، اباان ييميااة ، حتقيااق عبااد اي الساا لي ،  .4

 الرياض – الوطن
 - دار ابان اواوزيالناشار: حتقيق علي بن وسن بان عباد ايمياد ، إغااة الل فان ، ابن القيم ،  .5

 الدما 
 الرياض - دار طيبةالناشر: زيز بن ناصر اوليل ، حتقيق عبد الع، ابن القيم ،  مدارج السالكني .6

د. حمماااد بااان عباااد الرمحاااا ن ا ماااي  ، مجااا  اجملماااومل املفياااد د نقاااة القبورياااة ونصاااار  التووياااد ،  .7
 الرياض - مدار الوطنالناشر: 

حتقيق علي بان حمماد العماران ، ، جتريد التوويد املفيد ، أمحد بن علي املقريزي املصري الشافعي  .8
 الرياض - دار عامل الفوائدالناشر: 

دار الناشاار: حتقيااق علااي باان وساان باان عبااد ايميااد ، أبااو بكاار الطرطوشااي ، ، ايااوادو والباادمل  .9
 الدما  - ابن اووزي

ن ، اااياابطماا ن أبااي  داود بن جرجاي  ، عبد اي بن عباد الرواااااااي  التقديا  د كشح يلباااااااايأس .11
 بريوت - مؤسسة الرسالةالناشر: ن برج  آل عبد الكرمي ، يق عبد الس   بااحقاي

 عبد الرمحا ن بن قاسم السيح املسلول على عابد الرسول ، .11

 صاحل بن عبد العزيز آل الشيخ ، هذه مفاهيمنا .12

 - دار اباان اوااوزيالناشاار: ثيمااني ، ، حممااد باان صاااحل باان ع ،القااول املفيااد علااى كتااامل التوويااد  .13
 الدما 

 - مؤسساااة الرساااالةالناشااار: الفاااوزان ،  ، صااااحل بااان فاااوزان شااارت كتاااامل التوويااادإعاناااة املساااتفيد ب .14
 بريوت

عباد اي ايلا، ،  حتقياق أيبحمماد بان علاي الشاوكا  ، ، الدر النضيد د إخ ص كلمة التووياد  .15
 الرياض - دار ابن خزميةالناشر: 
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