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  الشفاعة 
  في القرآن الكریم

  ألفاظھا، أنواعھا، أھدافھا
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  بسم هللا الرحمن الرحیم
  مقـدمة

ون�ستغفره، ونع�وذ ب�ا� م�ن ش�رور إن الحمد �، نحمده، ون�ستعینھ، 
أنف��سنا وم��ن س��یئاتأعمالنا، م��ن یھ��ده هللا ف��ال م��ضل ل��ھ، وم��ن ی��ضلل ف��ال 
ھادي لھ، وأصلي وأسلم على خاتم أنبیائھ ورسلھ سیدنا محمد وعل�ى آل�ھ 

  .وصحبھ أجمعین
  أما بعـد؛

ف��إن ال��شفاعة بأنواعھ��ا م��ن الموض��وعات المھم��ة الت��ي ب��رزت ف��ي 
اآلیات التي تناولتھ�ا ب�ین ش�فاعة أخروی�ة ب�صور القرآن الكریم،وتعددت 

عدیدة، وشفاعة دنیویة حسنة أو سیئة، وقد ج�اءت ال�سنة النبوی�ة بنم�اذج 
من النوعین لتفسر كثیرا م�ن تل�ك اآلی�ات المتعلق�ة بال�شفاعة حی�ث بین�ت 
السنة م�ا أجم�ل ف�ي الق�رآن أو وض�حت م�شكلھ، كم�ا ق�ام المف�سرون م�ن 

یات وبیان وجوھھا في التفسیر لتبیین م�ا أن�زل علماء األمة بتتبع تلك اآل
  .هللا تعالى لعباده

وقد الحظت أن آیات الشفاعة ف�ي الق�رآن الكریمج�اء غالبھ�ا متح�دثا 
ع��ن ال��شفاعة األخروی��ة،وإن كان��ت ل��م تھم��ل ال��شفاعة الدنیوی��ة بنوعیھ��ا، 
وجاءت السنة لتبین صورا منھ�ا، كم�ا ال حظ�ت أن علم�اء األم�ة رك�زوا 

بیان الشفاعة األخرویة وأنواعھ�ا، ولك�نھم قلم�ا تح�دثوا ع�ن جھدھم على 
الشفاعة الدنیویة وصورھا، وم�ن ھن�ا أردت أن أجم�ع ش�تات الموض�وع 

  .وأبین مجملھ، ونظرة القرآن الشاملة لھ من خالل ھذا البحث
  :الدراسات السابقة في الموضوع

حی�ة لقد عني كثیر من العلم�اء ق�دیما وح�دیثا بال�شفاعة األخروی�ة كنا
عقدیة، وأوسعوھا بحث�ا وبیان�ا، ولك�ن ق�ل التط�رق لل�شفاعة الدنیوی�ة م�ن 

  .ناحیة، أو الجمع بین النوعین من الشفاعة من ناحیة ثانیة
وی��صعب ح��صر الكت��ب والبح��وث الت��ي تناول��ت موض��وع ال��شفاعة 
األخرویة، لكثرة تناولھا من علماء العقیدة بین إثبات ألنواعھا، واختالف 

 بحث�ي یختل�ف ف�ي جمع�ھ ب�ین ك�ل تل�ك األنواع،وبی�ان في غیرھ�ا، ولك�ن
موقف القرآن منھا، فقد أردت أن یك�ون البح�ث مبین�ا للف�ظ ال�شفاعة بك�ل 
صیغھ وأنواعھ التي وردت في القرآن، وتف�سیرھا ف�ي ال�سنة النبوی�ة بم�ا 

 من أحادیث عن الشفاعة بأنواعھا المختلفة، وكذا بی�ان جاء عن النبي 
  .ر من العلماء المتقدمین والمحدثین في آیاتھاما قالھ أھل التفسی
  :خطة البحث

  .لقد قسمت بحثي ھذا إلى مقدمة،وخمسة مباحث، وخاتمة
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  .تعریف الشفاعة: المبحث األول
  ألفاظ الشفاعة في القرآن الكریم: المبحث الثاني
  .تفسیر آیات الشفاعة: المبحث الثالث
  .ریمأنواع الشفاعة في القرآن الك: المبحث الرابع

  .أھداف الشفاعة في القرآن الكریم: المبحث الخامس
وبعد فإني أدعو هللا تعالى أن أكون قد وفقت في عرض الموضوع، 
ودراستھ دراسة متكاملة ووافیة على ضوء آی�ات الق�رآن وتف�سیرھا عن�د 
أھل التف�سیر م�ن األئم�ة األع�الم، وهللا الموف�ق، وھ�و الھ�ادي إل�ى س�واء 

  .السبیل
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  المبحث األول
  تعریف الشفاعة

  :الشفاعة في اللغة

  :اسم مصدرمن الفعل شفع، والشفع في اللغة یأتي بمعنیین

ْی��أتي بمعنى��الزوج، خ��الف ال��وتر، یق��ال: األول ُك��ان وت��را ف��شفعتھ: َ ْ َ َ َ ً ْ َ َ 

ًشفعا،أي ْ ًصیرتھ زوجا؛ والشفیع من األعداد: َ ْ َ ك�ان : ًما كان زوج�ا، یق�ال:َّ

ْوتر ُا فشفعتھ بآخرَ ْ َ َ ً.  

ٌوناقة شافع   .)١(في بطنھاولد یتبعھا: ِ

یأتي بمعنى الشفاعة في الخی�ر وال�شر، أو اإلعان�ة للم�رء أو : الثاني

  :علیھ، ومن ذلك قول النابغة الذبیاني

ًأتاك امُرؤ ُمستبطن لي بغضة ْ ِ َ ٌَ ٌِ ْ َْ ِلھ من عدو مثُل ذلك شافُع َ ِ ِْ ٍّ ُ َ ْ)٢(  

  .ّمثل ذلك معین علي: أي

َّش���فع لف���الن ی���شفع ش���فاعة، أي أعان���ھ، وت���شفعو طل���ب ال���شفاعة، : ً

َھو فاعاللشفاعة،والجمع شفعاء، واستشفعھ طلب منھ ال�شفاعة، : والشفیع

نھا ومن یشفع ومنھ قولھ تعالى  ْمن یشفع شفاعة حسنة یكن لُھ نصیب مِّ َْ َ َ َ َ َْ ْ َْ َ َ َ َ َ َ َ ٌَ ِ َّ ُ ً ً َّ

ٌشفاعة سیِّئة یكن لُھ كفل مِّ ْ ِ َّ ُ َ َ ًَ ًَ َ َنھاَ ْ)٣( .  

ِّوالُمشفُع َّالذي یقبل الشفاعة، والُمشفُع: َ َ َ َالذي تقبل: َْ ْ ُشفاعتھ ُُ َ َ)٤(.  

والمعنی��ان ال��سابقان یكم��ل ك��ل واح��د منھم��ا اآلخ��ر وبنبن��ي علی��ھ، 

                                                           

، المف���ردات ف���ي غری���ب الق���رآن ٨/١٨٠ل���سان الع���رب الب���ن منظ���ور : ینظ���ر) 1(
، مخت����ار ال����صحاح ٢/٤٨٥ث����ر ، النھای����ة ف����ي غری����ب الح����دیث واأل٢٦٣ص
  . ١٤٤ص

  .٧٧دیوان النابغة الذبیاني ص: ینظر)2(
  .٨٥سورة النساء من اآلیة رقم ) 3(
، المف���ردات ف���ي غری���ب الق���رآن ٨/١٨٠ل���سان الع���رب الب���ن منظ���ور : ینظ���ر) 4(

  . ٢/٤٨٥، النھایة في غریب الحدیث واألثر ٢٦٣ص
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فالشفاعة تعني اإلعانة، واإلعانة ال تكون إال بانضمام واحد إلى اآلخ�ر، 

  .فسؤااللشفیعیصیرشفعالسؤااللمشفوعلھ

  :ي االصطالحوأما ف
 تعری�ف -في كت�ب أھ�ل العل�م-فإن الشفاعة كمصطلح عام لم یرد لھ 

ی��شمل ك��ل أنواع��ھ وص��وره، ومعظ��م التعریف��ات الت��ي وردت ف��ي كت��ب 
 اھتم��ت بتعری��ف ال��شفاعة األخروی��ة أو ال��شفاعة -ق��دیما وح��دیثا-العلم��اء 

الدنیوی��ة فق��ط، دون أن ی��ذكروا تعریف��ا للم��صطلح ب��صفة عام��ة، ب��ل إن 
لسلف حین ذكروا الشفاعة األخرویة نف�سھا اكتف�وا ب�ذكر أنواعھ�ا علماء ا

  .وصورھا وأدلة ثبوتھا، دون أن یعرجوا على تعریفھا
ومن ھنا كان تعریف الشفاعة ب�صورة ش�املة غی�ر وارد ف�ي الكت�ب 
التي تحدثت عنھا، وال في تفسیر العلم�اء أللفاظھ�ا، حی�ث اكتف�وا بتف�سیر 

  .ھا دون وضع تعریف عام لھااآلیات وبیان األدلة على ثبوت
ولما كان األمر كذلك لم یكن ھناك بد م�ن وض�ع تعری�ف ی�شمل ك�ل 
أن��واع ال��شفاعة، وإن ك��ان ذل��ك أم��را یمث��ل ص��عوبة للباح��ث، والتعری��ف 

طلب خیر أو دف�ع ش�ر  ع�ن الم�شفوع : الذي یشمل األنواع ھو القولبأنھا
  .لھ بإذن المشفوع عنده أو بدون إذنھ

بیان أن الشفیع یطلب أمرا لمن ی�شفع لھ�ا، س�واء "طلب"وأردتبكلمة 
  .كان الطلب تبرعا منھ، أو كان برجاء من المشفوع لھ

تعني أن الشفیع یطلب تحقیق أمر طیب للمشفوع لھ، " الخیر"وكلمة 
  .بأن یجلب لھ نفعا یبتغیھ، أو خیرا یریده

تبین الشق الثاني من الشفاعة، وھي دفع الشر عن " دفع شر"وكلمة 
  .شفوع لھالم

لیبین أنھا خاصة بالشفاعة األخرویة؛ ألنھا ال " بإذن المشفوع عنده"
  .تتم إال برضا المشفوع عنده وھو هللا تعالى

لیبین ص�ورة م�ن ص�ور ال�شفاعة الدنیوی�ة الت�ي ت�تم " أو بدون إذنھ"
  .ولو بدون إذن المشفوع عنده، وبدون إذن المشفوع لھ ذاتھ

  
  
  
  
  
  



 - ١٧١٩  -

  المبحث الثاني
  شفاعة في القرآن الكریمألفاظ ال

بتتبع لفظ الشفاعة ومشتقاتھ في القرآن الكریم نجد أنھ ورد في آیات 
عدی�دة مكی��ة ومدنی�ة، وب��صیغ مختلف�ة، وف��ي مواق�ف متع��ددة عل�ى النح��و 

  :التالي
 وردلف���ظ ال���شفاعة نف���سھ،وقد ج���اءفي مواض���ع متع���ددة ألن���واع -١

ًواتقوا یوما : انھكما في قولھ سبحمختلفة من الشفاعة، حیث ورد منكرا  ْ َ َْ ُ َّ

َال تجزي نفس عن نفس شیئا وال ُیقبُل منھا  َ َ َْ ْ ً ْ ِْ َ ْ َْ َ ٍَ َّ ٌ ِ ٌشفاعةَّ َ َ ٌ وال ُیؤخذ منھ�ا ع�دل َ ْ َ َ َْ ِ ُ َ ْ َ

َوال ُھم ُینصُرون َ َْ َ)١(.  
ِواتقوایوم���االتجزي:وقولھتع���الى ْ َْ َ ًُ َ ٌنف���س ََّ ْ ْع���ن َ ٍنف���س َ ْ ًش���یئا َ ْ َوالُیقب���ُل َ َْ َ 

ْمنھاعدل َ َ ْ َوال ٌِ َتنفُعھاَ َ ٌشفاعة َْ َ َ َوالُھم َ َُینصُرون َْ َ ْ)٢(.  
َیاأیھا: وقولھ َُّ ِالذین َ ُآمنواأَ َّ ُنفقواَ َ ِ َّمما ْ ُرزقناكم ِ َ َْ ْقب�لْ ِم�نْ َ ْأنِ َ ِی�أتي َ ْ ٌی�ومَ َ ْ َ 

ٌالبیع ْ َ ِفیھ َ ٌوالخلة ِ َّ ُ َ َوال َ ٌشفاعةَ َ َ َوالكافُرون َ َِ َ َالظالُمون ُُھم ْ ِ َّ)٣(.  
ْی��شفع َْم��ن:وقول��ھ َ ْ ًش��فاعة َ َ َ ُح��سنةیكن َ َ َ ًَ ٌن��صیب َل��ُھ َْ ِ َمنھ��ا َ ْ ْوم��ن ِ َ ْی��شفع َ َ ْ َ 

ًشفاعة َ َ ًسیِّئة َ َ ْیكن َ ُ ٌكفل َلُھ َ َمنھا ْ ْ ِ)٤(.  
َفما:وقولھ ْتنفُعُھم َ َ ُشفاعة َْ َ َ َالشافعین َ ِ ِ َّ)٥(.  

ِأأتخذوورد مضافا كما في قولھ  َّ َ ْم�نُ َ ِدون�ھ ِ ِ َآلھ�ة ُ ْإنً ِ ُِی�ردن ِ ْ َال�رحمُن ِ ْ َّ 
َرالِبُض ِتغن ٍّ ْ ِّعني ُ ْشفاعتھم َ ُ َُ ًشیئا ََ ْ َوال َ ُِینقذون َ ُ ِ ْ)٦(.  

ْوكم: وقولھ تعالى َ ن َ َملٍك مِّ ِالسماوات ِفى َّ َ َ ِتغنىَ ال َّ ْ ْشفاعتُھم ُ ُ َ َ ًشیئا َ ْ َّإال َ ِ 
ِبعد ِمن ْ َیأذن َأن َ ََ ُهللا ْ َلمن َّ َیشآُء ِ َویرضى َ َ َْ )٧(.  

 ف��ي أن��واع م��ن ال��شفاعة وم��ن المالح��ظ ف��ي ھ��ذه اآلی��ات أنھ��ا وردت
األخرویة، وأخرى في الشفاعة الدنیویة الحسنة والسیئة، كما أنھا وردت 
ف��ي س��ور مدنی��ة، وھ��ي البق��رة والن��ساء، ووردت ف��ي س��ورة مكی��ة وھ��ي 
سورة المدثر، واآلیات ع�دا آی�ة س�ورة الن�ساء ج�اءت لنف�ي ال�شفاعة ع�ن 

ھ��ود وغی��رھم الیھ��ود وغی��رھم م��ن الم��شركین ی��وم القیام��ة، فق��د ك��ان الی
یؤملون في شفاعة األنبیاء واآلباء لھم، فنفى هللا ع�نھم ذل�ك، والنف�ي ھن�ا 

                                                           

  .٤٨سورة البقرة اآلیة ) 1(
  .١٢٣سورة البقرة اآلیة ) 2(
  .٢٥٤سورة البقرة اآلیة ) 3(
  .٨٥سورة النساء اآلیة ) 4(
  .٤٨سورة المدثر اآلیة ) 5(
  .٢٣سورة یس اآلیة ) 6(
  .٢٦سورة النجم اآلیة ) 7(
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  .)١(لیس لمطلق وقوع الشفاعة وإنما لنفي وقوع ھذا النوع منھا
  :وكذا ورد لفظ الشفاعة معرفا باأللف والالم في آیات عدیدة، وھي

َال یملك���ون : قول���ھ تع���الى َُ َِ َال���شفاعةْ َ َ َّ إال م���ن اتَّ ِ َِ ِخ���ذ عن���َد ال���رحمن َّ َ ْ َّ ِ َ َ
ًعھدا ْ َ)٢(.  

ِیومئ���ٍذ :وقول��ھ تع���الى َ ْ ُتنف���ع َّال َ َ ُال���شفاعة َ َ َ َّإال َّ ْم���ن ِ َأذن َ ِ ُل���ھ َ ُالرحم���ان َ َ ْ َّ 
َورضى َ ُلھ َِ ًقوال َ ْ َ)٣(.  

َوال تنف��ُع : وقول��ھ س��بحانھ َ َ ُال��شفاعةَ َ َ َ عن��َدهُ إال لم��ن أذن ل��ُھ حت��ى إذا َّ ِ َِّ َ َ ََ ِ ِ َِ ْ َّ

ُفزع عن قل ُ ِّ َُ ِوبھم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وُھو العلي الكبیُرَ َِ َّ َ َ َْ ْ ُّْ ُِّ َ َ َ َ َ َ َُ َ ُْ ُْ ِ)٤(.  
ِق���ل � : وقول���ھ ع���ز وج���ل َّ ِّ ُال���شفاعةُ َ َ ِ جمیع���ا ل���ُھ ُمل���ُك ال���سماوات َّ َِ َ ََّ ْ َّ ً

َواألرض ثم إلیھ ترجُعون َ َْ ْ ُْ َِ ِ َّ ُ ِ َ ْ)٥(.  
َوال :وقولھتع��الى ُیمل��ك َ ِ ْ َال��ذین َ ِ ُی��دعو َّ ِدون��ھ ِم��ن َنَْ ِ َال��شفاعة ُ َ َ َّإال َّ  َم��ن ِ

َشھد ِ ِّبالحق َ َ ْ ْوھم ِ ُ َیعلمون َ ُ ْ ََ )٦(.  
ویالحظ أن ھذا اللفظ ورد في الشفاعة األخرویة فقط، وكلھا ج�اءت 

مثبتة للشفاعة، سواء أكانت ألحد من الخلق بإذنھ جل وعال، أو إثباتھا لھ 

  .سبحانھ لیأذن بھا لمن یشاء من عباده

فاعة بلفظ الفعل المضارع یشفع في مواضع، وھي قولھ وجاءت الش

ِالذي َذا َْمنتعالى  ُیشفع َّ ََ ْعنَدهُ ْ َّإال ِ ِبإذنھ ِ ِ ْ ِ ِ)٧(.  

ْی�شفع َّم��ن :وقول�ھ َ ْ ًش��فاعة َ َ َ ًح��سنة َ َ َ ْیك�ن َ ُ ٌن��صیب َّل��ُھ َ ِ نھ�ا َ َمِّ َوم��ن ْ ْی��شفع َ َ ْ َ 

ًشفاعة َ َ ًسیِّئة َ َ ْیكن َ ُ ٌكفل َّلُھ َ ْ َمنھا ِ ْ َوكان َّ ُهللا ََ َعلى َّ ٍشىء ُكلِّ َ ْ ًمقیتا َ ِ ُّ )٨(.  

َیعلم ما بین أی�دیھم وم�ا خلفُھ�م وال : وقولھ تعالى ََ َ َ َ َ َ َْ َْ َْ ِ ِ ْ ْ َْ َی�شفعونُ ُ ََ ِ إال لم�ن ْ َِ ِ َّ

                                                           

، الت��سھیل لعل��وم التنزی��ل الب��ن ج��زي ١/٦٢زاد الم��سیر الب��ن الج��وزي : ینظ��ر) 1(
  .٣/١٤، تفسیر المنار ١/٨٧، مدارك التنزیل للنسفي ١/٨٣

  .٨٧سورة مریم اآلیة ) 2(
  .١٠٩سورة طھ اآلیة ) 3(
  .٢٣سورة سبأ اآلیة ) 4(
  .٤٤سورة الزمر اآلیة ) 5(
  .٨٦سورة الزخرف اآلیة ) 6(
  .٢٥٥سورة البقرة اآلیة ) 7(
  .٨٥سورة النساء اآلیة ) 8(



 - ١٧٢١  -

َارتضى وُھم مِّن خشیتھ ُمشفقون َ َ َُ ِ ِ ِْ ْ َ َْ ْ)١(.  

وكان���ت ھن���ا ش���املة لجمی���ع أن���واع ال���شفاعة األخروی���ة والدنیوی���ة، 

  .نة والسیئة، كما كانت في آیات مدنیة وأخرى مكیةوالشفاعة الحس

 وج��اءت بلف��ظ ال��شفیع معرف��ا ب��األف وال��الم أو منكراف��ي مواض��ع، -

َوأنذر ب�ھ ال�ذین یخ�افون أن ُیح�شُروا إل�ى ربِّھ�م ل�یس : وھي قولھ تعالى َ َ َ َ َْ ْ َْ َ ْ ُْ ِ ِ َِ ََ َِ ِ َِّ

َلُھم مِّن دونھ ولي وال  َ ٌَّ ِ ِ ِ ُ ٌشفیعَ ِ ُ لعلُھم یتقَ َّ َ َْ َّ َونَّ
)٢(.  

ْوذكر :تعالىوقولھ ِّ َ ِبھ َ َتبسل َأن ِ َ ْ ٌنفس ُ ْ َبما َ ْكسبت ِ َ َ َل�یس َ ْ َلھ�ا َ ِدون ِم�ن َ ُ 

ٌّولى َِّهللا ِ َوال َ ٌشفیع َ ِ َ )٣.  

َّإن ربكم هللا الذي خلق السماوات واألرض ف�ي س�تة أی�ام ث�م :وقولھ ُ
ٍ َّ َّ َّ ََّ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ َ َ َْ َ َ َ َُ َّ ُ ّ ُ ِ

ِاستوى على العرش ُیَد ْ َْ َ َْ َ ِبُِّر األمر م�ا م�ن َ َ َ ْ ٍش�فیعَ ِ ُ إال م�ن بع�د إذن�ھ ذلك�م هللا َ ّ ُ ُ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ِ ِْ َ َّ

َربكم فاعُبدوهُ أفال تذكُرون ََّ َ َ َ ََ َ ُ ْ ْ ُ ُّ)٤(.  

ْلكم َما :وقولھ ُ ن َ ِدونھ مِّ ِ ٍّولي ِمن ُ ِ َوال َ ٍشفیع َ ِ َ )٥(.  

َوأن��ذرُھم ی��وم اآلزف��ة إذ القل��وُب ل��َدى الحن��: وقول�ھ ََ َ َْ ْ َْ ُُ ِ ِ ِِ ِ َ ْ ْْ َاجر ك��اظمین م��ا َ َ ِ ِ َ ِ ِ
َللظالمین منحمیم وال  َ َ ٍَ ِ ِ ِ ِ ِْ ٍشفیعَّ ِ   .)٦(َ ُیطاُعَ

ویالحظ أن اآلیات فیھا وردت في سور مكیة ومدنیة، وجاءت لنف�ي 

  .وجود شفیع أو وقوع الشفاعة ألحد إال بإذن هللا تعالى

وجاءت الشفاعة بلفظ الجمع للشفعاء، وذلك في مواضع، وھي قول�ھ 

َفھل:تعالى َلنا َ َشفعآء ِمن َّ َ َ ْفیشفُعوا ُ َ َْ َلنآ َ ْأو َ ُّنرد َ َ َفنعمل ُ َ ْ َ َغیر َ ْ ِالذى َ َّكنا َّ َنعم�ُل ُ ْ َ 

                                                           

  .٢٨سورة األنبیاء اآلیة ) 1(
  .٥١سورة األنعام اآلیة ) 2(
  .٧٠سورة األنعام اآلیة ) 3(
  .٣سورة یونس اآلیة ) 4(
  .٤سورة السجدة اآلیة ) 5(
  .١٨سورة غافر اآلیة ) 6(



 - ١٧٢٢  -

ْقد ْخسُروا َ ِ ْأنفسُھم َ َ ُ َّوضل َ َ ْعنُھم َ ْ ْكانوا َّما َ ُ َیفتُرون َ ََ ْ )١(.  

َولقد جئتُمونا فراَدى كما خلقناكم أول مرٍة و: وقولھ تعالى َ َ َ َ ََّ َّ َ ْ ُ َ ُ ُ ََ َ َ َ َْ ْ ِ َّتركتم ما ْ ُ ْ َ َ

ْخولناكم وراء ظُھوركم وما نرى معكم  ْ ُْ ُ َُ َ َ َ َ َ ََ َ َِ
ُ ْ ُشفعاءكمَّ ُ َُ ْ الذین زعمتم أنُھم ف�یكم َ ْ ُْ ُِ َِّ َ ْ َ ََ َّ

َشركاء لقد تقطع بینكم وضل عنكم ما كنتم تزُعُمون َ َ َ َ َ َْ َ َ َ َ َْ ُْ ُ ُ ُ َ َُّ َّ ْ َّ َّ)٢(.  

ْول���م :وقول���ھ َ ْیك���ن َ ُ ْلُھ���م َ ْم���ن َ ْش���ركائھم ِ ِ ِ َ َ َش���ف ُ ُوك���انوا َعاُءُ َ ْب���شركائھم َ ِ ِ َ َ ُ ِ 

َكافرین◌ َ ِ ِ َ)٣(.  

ِأم اتخذوا من دون هللا : وقولھ َّ ِ ُ ِ ُ َ َّ ِ
َشفعاءَ َ ً قل أولو كانوا ال یملكون شیئا ُ ْ ْ ْ َْ ََ َ َُ َ ُ َ ُِ َ

َوال یعقلون َ َُ ِ ْ َ)٤(.  

ومم��ا یلف��ت النظ��ر ف��ي وق��ت ن��زول اآلی��ات القرآنی��ة ف��ي موض��وع 

خرویة والدنیویة، واخت�صت ال�سور الشفاعة أنھا تنوعت بین الشفاعة األ

المكی��ة بال��شفاعة األخروی��ة فق��ط، ول��م ت��ذكر ال��شفاعة الدنیوی��ة، بخ��الف 

  . السور المدنیة التي ذكرت النوعین من الشفاعة

وإنما كان ذلك في اآلیات مكیة، ألن ھذه اآلیات معنی�ة بالعقی�دة قب�ل 

 اآلی�ات بیان الحالل والح�رام، وتف�صیل أم�ور الت�شریع، كم�ا یغل�ب عل�ى

المكی�ة المق�صد الرئی�سي فیھ�ا وھ�و ال�دعوة إل�ى عب�ادة هللا وح�ده، وت�رك 

عب��ادة األوث��ان، والح��دیث ع��ن اآلخ��رة وم��ا یتبعھ��ا م��ن البع��ث والج��زاء، 

والجنة ونعیمھا، والنار وعذابھا، إضافة إلى الحدیث عنف�ضائل األخ�الق 

ل�سیئة، التي یقوم علیھ�ا كی�ان المجتم�ع، والتبكی�ت عل�ى أص�حاباألخالق ا

والوعی��د عل��ى الج��رائم الت��ي یرتكبھ��ا الم��شركون م��ن ش��رك ب��ا�،ووأد 

للبنات، وسفك للدماء، وانتھاك لألعراض، وأكل ألموال الیتامى والن�اس 

  .)٥(بالباطل، وغیر ذلك من مثالبھم

                                                           

  .٥٣سورة األعراف اآلیة ) 1(
  .٩٤سورة األنعام اآلیة ) 2(
  .١٣سورة الروم اآلیة ) 3(
  .٤٣سورة الزمر اآلیة ) 4(
، ٢٢، بی��ان المع��اني للع��اني ص٣٣٩فن��ون األفن��ان الب��ن الج��وزي ص: ینظ��ر) 5(



 - ١٧٢٣  -

وق��د اھ��تم الق��رآن المك��ي كثی��را بال��شفاعة وال��شفعاء؛ألن الم��شركین 

د أخالقھ��م ك��انوا یظن���ون أن وعب��دة األص��نام م��ع س��وء ص���نیعھم وف��سا

األصنام ستكون شفیعة لھ�م إن ك�ان ث�م ع�ذاب م�ن عن�د هللا تع�الى، وم�ن 

أج�ل ھ�ذا یتخ�ذونھا آلھ�ة م�ن دون هللا، ویعب�دھا بع�ضھم لتق�ربھم إل��ى هللا 

  .)١(زلفى، فكان في القرآن بیان لھذه الحالة من الشفاعة والشفعاء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                             

، موس�وعة ٢٢٧محم�د أب�و ش�ھبة ص/ آن الكریم لل�دكتورالمدخل لدراسة القر
، المن��ار ف��ي عل��وم الق��رآن ٥٥عب��د الق��ادر من��صور ص/ عل��وم الق��رآن لل��دكتور

، المقدمات األساسیة في علوم الق�رآن لعب�د ٩٦للدكتور محمد علي الحسن ص
 وم��ا بع��دھا، بح��وث منھجی��ة ف��ي عل��وم الق��رآن ٥٨هللا ب��ن یوس��ف الج��دیع ص

  .٣٩وسى إبراھیم اإلبراھیم صم/ الكریم للدكتور
، ١/١٩٠، الك�شف والبی�ان للثعلب�ي ١/٣١جامع البیان في تأوی�ل الق�رآن :ینظر) 1(

، دراس�ات ١/٣٧٥إتقان البرھان في علوم القرآن للدكتور فضل ح�سن عب�اس 
  . وما بعدھا١٣٤في علوم القرآن للدكتور فھد بن عبد الرحمن الرومي ص



 - ١٧٢٤  -

  المبحث الثالث
  ات الشفاعةتفسیر آی

إن تفسیر آیات الشفاعة في الق�رآن متق�ارب حت�ى یك�اد یك�ون واح�دا 
في كثی�ر م�ن كت�ب ال�سلف، حی�ث ت�شیر معظ�م اآلی�ات إل�ى ال�شفاعة ف�ي 
اآلخرة، ونفیھا عن الكافرین با� ع�ز وج�ل، ف�ال ش�فاعة لھ�م م�ن معب�ود 
غیر هللا تعالىكما یدعون، وال م�ن نب�ي، وال محب�وب، وال قری�ب، وبی�ان 
أن من ال یأذن هللا تعالى لھ بال�شفاعة ف�ال ش�فاعة ل�ھ، وم�ن ث�م ل�ن تك�ون 
ھن�اك ش��فاعة لألوث�ان الت��ي یعب�دونھا م��ن دون هللا ع�ز وج��ل، ویتقرب��ون 
بعبادتھا إل�ى هللا ف�ي زعمھ�م، كم�ا ج�اءت بع�ض اآلی�ات مخاطب�ة للیھ�ود 
والنصارى الظ�انین ب�ا� ظ�ن ال�سوء، وال�ذین ق�الوا إن آب�اءھم وأنبی�اءھم 
سیشفعون لھم عن�د هللا تع�الى ی�وم القیام�ة، وس�وف أورد ھن�ا نم�اذج م�ن 

  :ألفاظ الشفاعة وتفسیرھا، فیما یلي
َواتقوا یوما ال تجزي نفس عن نف�س ش�یئا وال ُیقب�ُل : قولھ سبحانھ- َ َ َ َْ ً ْ ْ ًَ ْ ْ َْ َ ٍَ َّ ٌَّ ِ َّ ْ ُ

َمنھا شفاعة وال ُیؤخذ منھا عدل وال ُھم ُینصُرون َ َ َ َ َ َ َْ َ ٌَ ْ ْ ِْ ُِ َ َ َْ ٌ)١(.  
ْواتقوا: وقولھ تعالى ُ َّ ًیوما َ ْ ِتج�زى َّال َ ْ ٌنف�س َ ْ ٍنف�س َع�ن َ ْ ًش�یئا َّ ْ َوال َ َُیقب�ُل َ ْ 

َمنھا ْ ٌعدل ِ ْ َوال َ َتنفُعھا َ َ ٌشفاعة َ َ َ َوال َ َُینصُرون ُْھم َ َ)٢(.  
إن ن��ص اآلیت��ین وس��یاقھما یب��ین المق��صود : ق��ال المف��سرون فیھم��ا

یتینتحذیر من اللھتعالى لعباده أن منھما، وھي الشفاعة في اآلخرة،ففي اآل

تنالھم عقوبتھ في الیوم الذي ال تجزي فیھ نفس عن نف�س ش�یئا،وال تقب�ل 

، ول��ذا أجم��ع المف�سرون عل��ى أن الم��راد ب��النفس ف��ي )٣(فی�ھ لك��افر ش��فاعة

  .)٤(اآلیتین النفس الكافرة الكل نفس

 خاط�ب أھ�ل ھ�ذه اآلی�ة -ع�ز وج�ل-أن هللا )٥(وذكر بعض المف�سرین
خ��اطبھم ب��ھ فیغیرھ��ا، ألنھ��م ك��انوا م��ن یھ��ود بن��ي إس��رائیل، وك��انوا بم��ا 

یقولون نحن أبناء هللا وأحباؤه، وأوالد أنبیائھ، وسی�شفع لن�ا عن�ده آباؤن�ا، 

                                                           

  .٤٨سورة البقرة اآلیة ) 1(
  .١٢٣ سورة البقرة اآلیة )2(
  .١/١٩٠، الكشف والبیان للثعلبي ١/٣١جامع البیان في تأویل القرآن : ینظر) 3(
، ١/٩٠، تفسیر القرآن العظ�یم الب�ن كثی�ر ١/٣٧٩الجامع ألحكام القرآن : ینظر) 4(

، جامع البیان في تفسیر القرآن ٥١مدارك التنزیل وحقائق التأویل للنسفي ص
  .١/٤٧لإلیجي 

، ١/١٢٨، مع�اني الق�رآن للزج�اج ١/٣٢جامع البی�ان ف�ي تأوی�ل الق�رآن :  ینظر)5(
  .١/٢٥١روح المعاني لآللوسي 



 - ١٧٢٥  -

ًأنھ ال تجزي نفس عن نفس شیئا یوم القیام�ة، وال -سبحانھ–فأخبرھم هللا 

  .یقبل منھا شفاعة أحد حتى یستوفى لكل ذي حق حقھ
َأیھا ای وأما قولھ - ُّ َالذین َ ِ ْءامنوا َّ ُ َ ْأنفقوا َ ُ ِ َّمما َ ُرزقناكم ِ َ َْ ن َ ِقبل مِّ ْ َی�أتى َأن َ َِ ْ 

ٌیوم ْ ٌبیع َّال َ ْ ِفیھ َ َوال ِ ٌخلة َ َّ َوال ُ ٌشفاعة َ َ َ َوالكافُرون َ َِ َ َالظالُمون ُُھم ْ ِ ََّ )١(.  
 ف��ي هللا عن��د ألنف��سكم ادخ��روایعن��ي : "فق��د ق��ال الطب��ري ف��ي تف��سیره

 أھ��ل عل��ى وال��صدقة هللا، س��بیل ف��ي منھ��ا بالنفق��ة والكم،أم�� م��ن دنی��اكم
 عن�ده م�ا بھا وابتاعوا فیھا، علیكم هللا فرض ما وإیتاء والحاجة، المسكنة

 ال�سبیل لك�م دام م�ا ألنف�سكم، ذل�ك بتق�دیم الكرام�ة، م�ن ألولیائھ أعده مما
 قب�ل م�ن"أم�والكم م�ن النفق�ة من بھ وأمرتكم إلیھ، ندبتكم بما ابتیاعھ، إلى
 ال: یق�ول فی�ھ، بی�ع ال یوم مجيء قبل من یعني ،"فیھ بیع ال یوم یأتي أن

 الت�ي أم�والكم م�ن بالنفق�ة -ابتیاع�ھ عل�ى كن�تم م�ا ابتیاع على فیھ تقدرون
 ی�وم ألن�ھ  ق�ادرین، ال�دنیا ف�ي إلی�ھ ندبتكم أو بھ، أمرتكم بما -رزقتكموھا

 لعم�� ی��وم ال وعق��اب، وث��واب ج��زاء ی��وم ألن��ھ،وعقاب وث��واب ج��زاء
 فق�دھم م�ع= یومئ�ذ أنھ�م أی�ضا وأخب�رھم ... ومع�صیة وطاع�ة واكتساب

 م��ن بالنفق��ة ال��دنیا ف��ي س�بیل ابتیاع��ھ إل��ى لھ��م ك�ان م��ا ابتی��اع إل��ى ال�سبیل
 م�ن والظھ�راء الخ�الن، م�ن النصراء وعدمھم بأبدانھم، والعمل أموالھم،
 فق�د ال�دنیا، ف�ي لھم ذلك كان كما هللا عند یشفع لھم شافع ال) ٤ (اإلخوان

 ذل�ك وغی�ر والخلة، والجوار بالقرابة لبعض الدنیا في یشفع بعضھم كان
  .)٢("یومئذ كلھ ذلك فبطل األسباب، من

ْیشفع َّمن وأما قولھ - َ ْ ًشفاعة َ َ َ ًحسنة َ َ َ ْیكن َ ُ ٌنصیب َّلُھ َ ِ نھا َ َمِّ َومن ْ ْیشفع َ َ ْ َ 
ًشفاعة َ َ ًسیِّئة َ َ ْیكن َ ُ ٌكفل َّلُھ َ ْ َمنھا ِ ْ َوكان َّ ُهللا ََ َعلى َّ ٍشىء ُكلِّ َ ْ ًمقیتا َ ِ ُّ)٣(.  

فھذه اآلیةتحدثت عن الشفاعة بنوعیھا األخرویة والدنیویة، وإن كان 

لفظھ��ا ی��دل عل��ى ح��دیثھا ع��ن ال��شفاعة الدنیوی��ة فق��ط بنوعیھ��ا الح��سنة 

والسیئة، والمراد بالشفاعة ھنا المعاونة على أمر من األمور، والكفل في 

كل یحصد من شفاعتھ مثل ما ن�وى وفع�ل، اآلیة یعني الحظ والنصیب، ف

فإن كانت خیرا كان لھ الخیر، وإن كان�ت ش�را ارت�د علی�ھ ش�رھا، وك�ان 

  .)٤(علیھ وزرھا

                                                           

  .٢٥٤سورة البقرة اآلیة ) 1(
  .٢٥٤سورة البقرة اآلیة ) 2(
  . وما بعدھا٥/٢٨٢جامع البیان في تفسیر القرآن ) 3(
 ك�الم المن�ان ، تیسیر الكریم ال�رحمن ف�ي تف�سیر٥٥تفسیر التستري ص:  ینظر) 4(



 - ١٧٢٦  -

وقد اختلف أھل التأوی�ل فیھ�ذه اآلی�ة، فق�ال بع�ضھم، وم�نھم مجاھ�د، 

ھي في شفاعات الناس بینھم في حوائجھم، : والحسن،وابن زید، وغیرھم

  .)١(ب، ومن یشفع لیضر فلھ كفلفمن یشفع لینفع فلھ نصی

أن الشفاعة الح�سنة ھ�ي ف�ي الب�ر والطاع�ة، وال�سیئة : وذكر آخرون

في المعاصي، فمن شفع شفاعة حسنة لیصلح بین اثنین استوجب األجر، 

  .ومن سعى بالنمیمة والغیبة أثم

یعن��ي بال��شفاعة الح��سنة ال��دعاء للم��سلمین، وال��سیئة ال��دعاء : وقی��ل

  .)٢(علیھم

ًأن المعنى من یكن ش�فیعا ل�صاحبھ ف�ي الجھ�اد، یك�ن : موذكر بعضھ

ًلھ نصیبھ من األجر، ومن یكن شفیعا آلخر في باطل، یكن لھ نصیبھ من 

ًال�وزر، وع�ن الح�سن أی�ضا الح�سنة م��ا یج�وز ف�ي ال�دین، وال�سیئة م��ا ال 

  .)٣(یجوز فیھ

ولكن الغالب على ما مضى أن ھ�ذه اآلی�ة خاص�ة بال�شفاعة الدنیوی�ة 

  .بنوعیھا

  
َفم وأما قولھ - ْتنفُعُھما َ َ ُشفاعة َْ َ َ َالشافعین َ ِ ِ َّ)٤(.  

 -سبحانھ–ففیھ داللة على ثبوت الشفاعة لمن یأذن هللا تعالى لھ، فقد بین 
 أھل من الذنوب أھل في هللا شفعھم الذین لھم یشفع مافي ھذه اآلیة أنھ 

                                                                                                                             

  .٢/٢٦٤، الضوء المنیر على التفسیر ٢/١١٦للعالمة السعدي 
، بحر العل�وم ٣/١٠١٨، تفسیر ابن أبي حاتم ٢/٨١٢تفسیر ابن المنذر : ینظر) 1(

، الھدای���ة إل���ى بل���وغ النھای���ة الب���ن حم���وش القیروان���ي ١/٣٢٣لل���سمرقندي 
٢/١٤٠٢.  

، تف�سیر ١/٥٣٢رآن العظ�یم ، تف�سیر الق�٥/٢٩٥الجامع ألحك�ام الق�رآن : ینظر) 2(
  .١١٥الجاللین ص

، ٨/٥٨٠، جامع البیان في تفسیر الق�رآن ٥/٢٩٥الجامع ألحكام القرآن : ینظر) 3(
ج�امع البی�ان ف�ي تأوی�ل : ، وھو ما اختاره الطبري، ینظر٥/٩٨روح المعاني  

  .٥/١٨٦القرآن 
  .٤٨سورة المدثر اآلیة رقم ) 4(



 - ١٧٢٧  -

 هللا أن على واضحة داللة اآلیة ھذه وفي شفاعتھم، فتنفعھم التوحید،
  .)١( بعض في خلقھ بعض مشفع ذكره تعالى
ِأأتخ�ذ: وأماقول�ھ تع�الى- َّ َ ْم�ن َُ ِدون�ھ ِ ِ ًآلھ�ة ُ َ ْإن ِ ُِی�ردن ِ ْ َال�رحمن ِ ْ َب�ُضرال َُّ ٍّ ِ 

ِتغن ْ ِّعني ُ ْشفاعتُھم َ ُ َ َ ًشیئا َ ْ َوال َ ُِینقذون َ ُ ِ ْ)٢(.  
ْوكم :وقولـھ سبحانھ َ ْمن َ َملٍك ِ ِالسماوات ِفي َ َ َ ِتغني ال َّ ْ ْفاعتُھمَش ُ ُ َ ًش�یئا َ ْ َ 

ْمن ِإال ِبعد ِ ْ ْأن َ َیأذن َ ََ ُهللا ْ ْلمن َّ َ َیشاُء ِ َویرضى َ َ َْ)٣(.  
 أن تك�ون ھن�اك ش�فاعة ألح�د ل�م -تعالى–ففي ھاتین اآلیتین نفى هللا 

 أو یرضى بشفاعتھ، فاآللھ�ة الت�ي عب�دوھا م�ن دون هللا -تعالى–یأذن لھ 
 فقال استثنى ي وقع بھم، ثمال تقدر أن تشفع لھم، فتكشف عنھم الضر الذ

  .)٤(لھ فیشفع آدم بنى من یشاء لمن هللا یأذن أن بعد إالمن
ِال یملك�ون ال�شفاعة إال م�ن اتخ�ذ عن�َد ال�رحمن :  وأما قولھ تعالى- ِ َِ َ َ َ َْ َّْ ِ َِ َ ََّ ََّّ َ ُ َ

ًعھدا ْ َ)٥(.  
ِیومئ���ٍذ: وقول���ھ تع���الى َ َتنف���ُع ال َْ ُال���شفاعة َْ َ َ ْم���ن ِإال َّ َأذن َ ِ َل���رحمُنا َل���ُھ َ ْ َّ 

َورضي َ ْقوال َلُھ َِ َ)٦(.  
َوال تنفُع الشفاعة عنَدهُ إال لمن أذن لُھ حتى إذا فزع : وقولھ سبحانھ َ َ َ َ َِّ ُ َ ََ ُِ َِّ َِّ ِ َِ ْ َّ َ َ َ

ِعن قلوبھم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وُھو العلي الكبیُر َِ َّ َ َ َْ ْ ُّْ ُِّ َ َ َ َ َ َ َ َُ َ ُ ُْ ُْ ُِ)٧(.  
ِقل �: وقولھ عز وجل َّ ِّ ِ الشفاعة جمیعا لُھ ُملُك السماوات واألرض ُ ْ َ ْ َْ َ َ َ َِ َِّ َّ ً ُ َ َّ

َثم إلیھ ترجُعون َ ْ ُْ َِ ِ َّ ُ)٨(.  
َوال: وقولھ تعالى ِیملُك َ ْ َالذین َ ِ َیدُعون َّ ِدونھ ِمن َْ ِ َال�شفاعة ُ َ َ َّإال َّ ِش�ھَد َم�ن ِ َ 

ِّبالحق َ ْ ْوُھم ِ َیعلُمون َ ََ ْ )٩(.  
ْمنوقولھ تعالى  ِالذي َذا َ َشفُعَی َّ ْعنَدهُ ْ َّإال ِ ِبإذنھ ِ ِ ْ ِ ِ)١٠(.  

وتف��سیر ھ��ذه اآلی��ات ینطب��ق عل��ى س��ابقھا م��ن إثب��ات ال��شفاعة لم��ن 

                                                           

  .٢٣/٤٥٢جامع البیان في تأویل القرآن ) 1(
  .٢٣سورة یس اآلیة رقم ) 2(
  .٢٦سورة النجم اآلیة رقم ) 3(
، الھدای�ة ٣٦٢، ٣/١٢١، بح�ر العل�وم ٣/٥٧٧تفسیر مقاتل بن سلیمان : ینظر) 4(

، الج��امع ٥/٢٠٢، المح��رر ال��وجیز الب��ن عطی��ة ٩/٦٠٢١إل��ى بل��وغ النھای��ة 
  .٦/٤٥٤، تفسیر القرآن العظیم ١٥/١٨ألحكام القرآن 

  .٨٧م اآلیة سورة مری) 5(
  .١٠٩سورة طھ اآلیة ) 6(
  .٢٣سورة سبأ اآلیة ) 7(
  .٤٤سورة الزمر اآلیة ) 8(
  .٨٦سورة الزخرف اآلیة ) 9(
  .٢٥٥سورة البقرة اآلیة ) 10(



 - ١٧٢٨  -

یرضاه هللا تعالى، وأنھ ال یشفع أحد إال بإذنھ جل وعال، ولمن رضي ل�ھ 
  .قوال

ْوأنذر بھ ال�ذین یخ�افون أن ُیح�شُروا إل�ى ربِّھ�م :  وأما قولھ تعالى- ِ َ َ َ َ ََ ْ ُِ َِ َْ َْ َِ ِ َِّ

َیس لُھم مِّن دونھ ولي وال شفیع لعلُھم یتقونَل َ َ َ َ َُ ََّ ْ َّ َّ ٌ ِ ِ ِ َِ َ ٌّ ُ ْ)١(.  

ِوذكربھأوقولھ تعالى  ِ ْ ِّ َ َتبسل ْنَ َ َ ْ ٌنف�س ُ ْ َبم�ا َ ْك�سبت ِ َ َ َل�یس َ ْ َلھ�ا َ ْم�ن َ ِدون ِ ُ 

ّولي َِّهللا ِ َوال ٌَ ٌشفیع َ ِ َ)٢(.  

ِإن ربكم هللا الذي خلق السماوات: وقولھ َِ َ ََّ َّ ََّ َ َُ َّ ُ ّ ُ َّ واألرض في ستة أیام ث�م ِ ُ
ٍ َّ َ ِ ِ َِّ َ َْ َ

ُاستوى على العرش ُی�َدبُِّر األم�ر م�ا م�ن ش�فیع إال م�ن بع�د إذن�ھ ذلك�م هللا  ّ ُ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ِ ِ ِْ ْ ْ َْ َ َ َ َ ََّ ٍ َ ََ ْ

َربكم فاعُبدوهُ أفال تذكُرون ََّ َ َ َ ََ َ ُ ْ ْ ُ ُّ)٣(.  

ْلكم َما:وقولھ ُ ِدونھ ِْمن َ ِ ْمن ُ ّولي ِ ِ َوال ٍَ ٍشفیع َ ِ َأفال َ َ َتتذكُرون َ َّ َ َ َ)٤(.  

َوأن��ذرُھم ی��وم اآلزف��ة إذ القل��وُب ل��َدى الحن��اجر ك��اظمین م��ا : وقول�ھ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ َِ ِِ ْ ْ َْ ُُ ِ َ ْ ْْ َ

َللظالمین من حمیم وال شفیع ُیطاُع
ٍ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ٍَ ْ َّ)٥(.  

ْولقد جئتُمونا فراَدى كما خلقناكم أول مرٍة وترك: وقولھ تعالى ْ َْ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ ََّ َّ َ ْ ُ َ ُ ُ َِ َّتم ما ْ ُ

ْخولناكم وراء ظُھوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذین زعمتم أنُھ�م ف�یكم  ْ ْ ْ ْ ُْ ُ ُ ُ ُ ُ ُِ َِّ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ ََّ ُ ِ
ُ ْ َّ

َشركاء لقد تقطع بینكم وضل عنكم ما كنتم تزُعُمون َ َ َ َ َ َْ َ َ َ َ َْ ُْ ُ ُ ُ َ َُّ َّ ْ َّ َّ)٦(.  

عاء فھذه اآلیات بینت أنھ ال شفیع إال بإذن هللا تعالى، وأن الشف

 لھ جمیعا ال وجود لھم بدون إذنھ ورضاه، فینبغي للبشر أن یفردوا

، )٧(واآللھة األنداد من مادونھ ویخلعوا ، العبادة لھ ویخلصوا ، األلوھیة

                                                           

  .٥١سورة األنعام اآلیة ) 1(
  .٧٠سورة األنعام اآلیة ) 2(
  .٣سورة یونس اآلیة ) 3(
  .٤سورة السجدة اآلیة ) 4(
  .١٨ة سورة غافر اآلی) 5(
  .٩٤سورة األنعام اآلیة ) 6(
، المح�رر ٣/٣٣، بح�ر العل�وم ٢٠/١٦٦ج�امع البی�ان ف�ي تأوی�ل الق�رآن : ینظر) 7(

، الج��امع ألحك��ام الق���رآن ٢٧/٥٠٤، مف��اتیح الغی��ب لل��رازي ٢/٢٩٤ال��وجیز 
، إرشاد العقل السلیم ألب�ي ٣/١٠٤، أنوار التنزیل للبیضاوي ٦/٤٣١للقرطبي 



 - ١٧٢٩  -

 باستنباطھما أشتھي ،فما آیتین البارحة واستنبطت: "الشافعي ولذا یقول

َُیَدبُِّراأل: تعالى هللا قول: ،األولى ومافیھا الدنیا َمرماْ َ ٍشفیع ِْمن ْ ِ َّإال َ ْمن ِ ِ 

ِبعد ْ ِإذنھ َ ِ ْ ِتعالى هللا قول:  كثیر، والثانیة ھذا هللا كتاب ، وفي :ْمن  َذا َ

ِالذي َیشفُع َّ ْ ْعنَدهُ َ َّإال ِ ِبإذنھ ِ ِ ْ ِ َِاآلیة، فتعطُل َ   .)١("هللا إالبإذن الشفعاء َ

ٍشفیع ِْمن ما: قولھتعالى: وجاء في زاد المسیر ِ َّإال َ ِبعد ْنِم ِ ْ ِإذنھ َ ِ ْ ِفیھ 

: الزج�اج عباس،ق�ال ابن قالھ لھ، یأذن أن ِإال أحد الیشفع: قوالن،أحدھما

ِیجر لم ْ  األصنام: یقولون كانوا خوطبوا الذین َّولكن ، ھذا ِذكرقبل للشفیع َ

ْالشفع،ألنھ من مأخوذ معھ، َالثاني: المعنى أن: والثاني شفعاؤنا،  یك�ن لم َّ

  .)٢("یاءاألش خلق ،ثم أحد معھ

: وھو الشرك، نفي الشفاعة بنفي القرآن ومقصود: "ویقول ابن تیمیة

 على والیتوكل غیره، والیسأل ، غیره والیدعو ، هللا إال الیعبد ًأحدا أن

 فیأني أحد على یتوكل أن فلیسلھ ، والغیرھا ، فیشفاعة ال ، غیره

  .)٣("بأسباب برزقھ یأتیھ هللا كان وإن رزقھ،

ْول��م :ع��الى وأم��ا قول��ھ ت- َ ْیك��ن َ ُ ْلُھ��م َ ْم��ن َ ْش��ركائھم ِ ِ ِ َ َ َش��فعاُء ُ َ ُوك��انوا ُ َ َ 

ْبشركائھم ِ ِ َ َ ُ َكافرین ِ ِ ِ َ )٤(.  

َأم اتخ��ذوا م��ن دون هللا ش��فعاء ق��ل أول��و ك��انوا ال : وقول��ھ س��بحانھ ُ َ ُ َُ َ َْ َْ َ َِ ََّ ِ ُ ِ ُ َّ ِ
َیملكون شیئا وال یعقلون َ َ َ َُ ِ ِْ ْ َْ ًُ َ) ٥(.  

ف��ي إط��ار الح��دیث ع��ن ال��شفاعة ف��ي فھ��ذه اآلی��ة والت��ي قبلھ��ا ت��أتي 

اآلخرة أیضا، وحسرة الكافرین على ما سلف منھم، واالستفھام في اآلیة 

األخیرة یدل على الحسرة والتفجع منھم، حیث یتساءلون عن شفیع یشفع 

لھ��م، لیرف��ع ع��نھم ال��ضرر ویخل��صھم مم��ا وقع��وا فی��ھ م��ن الع��ذاب، وال 

                                                                                                                             

  .٤/١١٩السعود 
  .٤٢٤یر الشافعي صتفس) 1(
)2 (٢/٣١٦.  
  .٦٧اإلیمان البن تیمیة ص) 3(
  .١٣سورة الروم اآلیة ) 4(
  .٤٣سورة الزمر اآلیة ) 5(



 - ١٧٣٠  -

  .)١(مجیب لھم یومذاك

ل س��خطا� بھ��م، وورودھ��م أل��یم عذاب��ھ، فھ��م یت��ساءلون عن��د حل��و

ھل لنا من أصدقاء وأولیاء : ومعاینتھم تأویل ما كانت رسل هللا تعدھم بھ

الیوم فیشفعوا لنا عند ربنا، فتنجینا شفاعتھم عنده مما قد حل بنا من سوء 

فعالنا في الدنیا؟، أو نرد إل�ى ال�دنیا م�رة أخ�رى فنعم�ل فیھ�ا بم�ا یرض�یھ 

ِوُیعتُبھ من أن فسنا؟، وإنما قالوا ھذا القول؛ ألنھم عھدوا ف�ي ال�دنیا ش�فعاء ْ

ت��شفع لھ��م ف��ي حاج��اتھم، فی��ذكروا ذل��ك ف��ي وق��ت ال خل��ة لھ��م فی��ھ، وال 

ًردا عل���ى وھمھ���م ھ���ذا بأنھمق���د خ���سروا -س���بحانھ–ش���فاعة،فیذكرھم هللا 

أنفسھم،وغبنوھا حظوظھا ببیعھم ما ال خط�ر ل�ھ م�ن نع�یم اآلخ�رة ال�دائم 

  . )٢( الدنیا الزائلبالخسیس من عرض

ولو تتبعنا آیات الشفاعة في القرآن الكریم واحدة تلو األخرى لوجدنا 

تفسیرھا متقاربا، فھي ف�ي غالبھ�ا تتح�دث ع�ن نف�ي ال�شفاعة ع�ن الكف�رة 

الفجرة، وإثباتھا لمن یأذن هللا تعالى لھ من الم�ؤمنین، وأن ال�شفاعة منھ�ا 

أنواعھ��ا، وھ��و م��ا أع��رج أخ��روي، وھ��و الغال��ب، ومنھ��ا ش��فاعة دنیوی��ة ب

  .على بیانھ تفصیال ببیان أنواع الشفاعة في المبحث التالي

  

  

  

  

  

  

                                                           

، تف�سیر ٢/٢٢١، تف�سیر الق�رآن العظ�یم ٧/٢١٨الجامع ألحك�ام الق�رآن : ینظر) 1(
  .٣/٣٧الكریم الرحمن 

  .٢٠١ ص، تفسیر الجاللین٨/٢٠٥جامع البیان في تأویل القرآن : ینظر) 2(
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  المبحث الرابع
  أنواع الشفاعة في القرآن الكریم

م�ن اآلی�ات ال�سابقة، وم�ن األحادی�ث النبوی�ة، وم�ا ذك�ره ال�سلف ف�ي 
تفسیر الشفاعة وبیان ما یتعلق بھ�ا یظھ�ر أن ال�شفاعة نوع�ان، أخروی�ة، 

  :ة، وسوف ألقي الضوء على كل منھما بإیجاز فیما یليودنیوی
  :الشفاعة األخرویة

ال�سؤال ف�ي : وقد عرفت بأكثر من تعریف، فعرفھا اب�ن األثی�ر بأنھ�ا

  .)١(التجاوز عن الذنوب والجرائم بینھم

ولكن ھذا التعریف، وإن كان شامال للشفاعة األخرویة والدنیویة إال 

قت���صر عل����ى ن���وع واح����د م����ن أن���ھ غیرم����ضطرد وال م���نعكس، فق����د ا

ال��شفاعة،وھو الخ��اص بالتج��اوز ع��ن ال��ذنوب والج��رائم،وال ی��دخل فی��ھ 

الشفاعة التي فیھا طلب خیر أو نفع للمشفوع لھ، كما أن�ھ ی�شمل ال�شفاعة 

الدنیویة واألخرویة، في حین أن المقصود ب�التعریف ال�شفاعة األخروی�ة 

  .فقط

ر أن ینفع غیره أو یدفع مسألة الغی: وعرفھا القاضي عبدالجبار بأنھا

  .)٢(عنھ مضرة

وھذا التعریف ال یقتصر على الشفاعة األخروی�ة ك�ذلك، ب�ل ی�شملھا 

ویشمل الشفاعة الدنیوی�ة؛ ألنھ�ا تعن�ي المعن�ى ذات�ھ، ولكن�ھ ال ی�شمل ك�ل 

ص��ور ال��شفاعة األخروی��ة م��ن ش��فاعة العم��ل ال��صالح ل��صاحبھ، كم��ا أن 

ة لرف��ع ال��ذنب فك��ان تعریف��ھ  ال یقول��ون بال��شفاع-كم��ا س��یأتي-المعتزل��ة 

لی��دفع عن��ھ م��ضرة، وھ��م ال یقول��ون : مناق��ضا لمذھب��ھ، إذ كی��ف یق��ول

  .بالشفاعة في رفع الذنوب؟

التوس�ط للغی�ر بجل�ب :  بأنھ�ا-رحم�ھ هللا–وعرفھا الشیخ ابن عثیم�ین

  .)٣(منفعة، أو دفع مضرة

                                                           

  .٢/٤٨٥النھایة في غریب الحدیث واألثر ) 1(
  .٦٨٨شرح األصول الخمسة ص) 2(
  .١/٣٣١القول المفید على كتاب التوحید ) 3(
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ویق��ال ف��ي ھ��ذا التعری��ف م��ا قی��ل ف��ي س��ابقھ م��ن ش��مولھ للن��وعین، 

مذكور في التعریف یشملھما، وال یشمل شفاعة العمل الصالح فالتوسط ال

  .لآلدمي، فلیس فیھا توسط

س�ؤال : ًوأرى بناء على ما سبق أن یكون تعریف الشفاعة األخرویة
 ی�وم القیام�ة غفرانالمع�صیة، أو رفعالدرج�ة الم�شفوع ل�ھ -عز وج�ل-هللا 

  .ممن یرضى هللا شفاعتھ، أو حدوث الشفاعة بطریقالعمل الصالح
وق���د ق���صدت م���ن التعری���ف أن ی���شمل ال���شفاعة ف���ي التج���اوز ع���ن 
ال���ذنوب، وال���شفاعة ف���ي رف���ع الدرج���ة وزی���ادة النع���یم، كم���ا أردت م���ن 
التعریف شمول شفاعة الغیر للمشفوع لھ، وشفاعة العمل الصالح لھ، مع 

  .بیان أن الشفاعة في كل حال ال تتم إال لمن یأذن هللا ویرضى
تھ��ا علم��اء األم��ة المعتب��رون لنبین��ا محم��د وال��شفاعة األخروی��ة ق��د أثب

واستدلوا على ذلك بأصرح دلیلین فیھا،وھما،:  

َومن اللیل فتھجد بھ نافلة لك عسى أن یبعثك ربك  قولھ تعالى -١ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َُّ ََّ ْ َْ َّ ًَّ َ ِ ِ َِ َ َِ ْ ِ
ًمقاما محُمودا ًْ َّ َ َ)في المراد )٢(، فقد ذكر المفسرون أن أصح األقوال)١ 

، یقول ابن عمر رضي هللا )٣( ألمتھ في اآلخرةم شفاعتھ بھذا المقا

 یقولون نبیھا تتبع أمة كل جثا القیامة یوم یصیرون الناس إن : "عنھما

 علیھ هللا صلى هللا رسول إلى الشفاعة تنتھي حتى لنا اشفع فالن أي

  .)٤(" المحمود المقام وتعالى تبارك هللا یبعثھ یوم فذلك وسلم

َول�سوف ُیعطی�ك رب�ك فترض�ى قولھ تع�الى -٢ َ َ َ َ َ َْ ْ َْ َ ُّ ِ َ)حی�ث اختل�ف )٥ ،

اب�ن عب�اس رض�ي هللا  فق�ال ، العط�اء م�ن وع�ده رب�ھ الذي في العلم أھل

ھ�و : ما وعده ربھ من ألف قصر في الجنة م�ن اللؤل�ؤ، وقی�ل ھو: عنھما

                                                           

  .٧٩سورة اإلسراء اآلیة رقم ) 1(
  .٢/٢٧٣، تفسیر النسفي ١٠/٣٠٩تفسیر القرطبي : راجع ھذه األقوال في) 2(
، جامع البی�ان ٢/٥٤٦ن سلیمان ، تفسیر مقاتل ب٤٤١تفسیر مجاھد ص: ینظر) 3(

  .٤/١٢١، تفسیر القرآن العظیم ١٤/١٦٨في تأویل القرآن 
أخرج���ھ البخ���اري ف���ي كت���اب التف���سیر، بابع���سىأنیبعثكربكمقامامحمودا، ح���دیث ) 4(

  .٤/١٧٤٨، ٤٤٤١رقم
  .٥سورة الضحى اآلیة رقم ) 5(
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، وق��ال )١( م��ن أن ال ی��دخل أح��د م��ن أھ��ل بیت��ھ الن��ارم��ن رض��ا محم��د 

، )٢(إنھا الشفاعة: ال علیوابن عباس وعطاء والحسنھي الجنة، وق: قتادة

 الن�صرفي م�ن یعطی�ك: ، وقی�ل)٣(الحوض والشفاعة حت�ى ترض�ى: وقیل

اآلخ�رة  في المنزلة یعطیك: والثاني ، إظھارالدین من ومایرضیك، الدنیا

  .)٤(الكرامة من ومایرضیك، 

 ف�ي تأوی�ل -ب�ل والغالب�ة –فعلم مما سبق أن أحد الوج�وه ال�صحیحة 

  . ألمتھ یوم القیامةآلیة أن المراد بما یعطیھ ربھ حتى یرضى شفاعتھ ا

ویحسن ھنا إیراد الخالف في إثبات الشفاعة بإیجازمبتدئا بمن نفاھا، 

  :حتى یمكن بیان أنواعھا عند المثبتین لھا، وذلك فیما یلي

  :المذھب األول

ھ�ل إلى�إن ال�شفاعة ال تثب�ت ف�ي اآلخ�رة مطلق�ا، ال أل)٥(ذھب الجھمیة
  .الكبائر، وال ألھل الصغائر، وال لزیادة الدرجات

واستدلوا على ذلك باآلیات التي تنفي وقوع الشفاعة یوم القیامة، من 
َفم��ا:مث��ل قول��ھ تع��الى َت���نفُعُھم َ ُش��فاعة َْْ َ َ َال��شافعین َ ِ ِ َّ)قول��ھ س���بحانھ، و)٦ :

َواتق��وا یوم��ا ال تج��زي نف��س ع��ن نف��س ش��یئا و َ َ ًَ ْ ْ ًْ ْ َْ َ ٍَ َّ ٌَّ ِ َّ ْ َال ُیقب��ُل منھ��ا ش��فاعة وال ُ ََ َ َ ٌَ َ َ ْ ِْ
َُیؤخذ منھا عدل وال ُھم ُینصُرون َ َ َ َْ َ ٌ ْ ْ ِ ُ َ ْ)وقولھ ع�ز وج�ل)٧ ، : ْواتق�وا ُ َّ ًیوم�ا َ ْ َ 

ِتجزى َّال ْ ٌنفس َ ْ ٍنفس َعن َ ْ ًشیئا َّ ْ َوال َ َُیقبُل َ َمنھ�ا ْ ْ ٌع�دل ِ ْ َوال َ َتنفُعھ�ا َ َ ٌش�فاعة َ َ َ َوال َ َ 

                                                           

 القرآن ، تفسیر١٠/٣٤٤٣، تفسیر ابن أبي حاتم ٢٤/٤٨٧جامع البیان : ینظر) 1(
  .٨/٤١٢العظیم 

، تف�سیر ٨/٤١٢، تفسیر القرآن العظیم ١٠/٣٤٤٣تفسیر ابن أبي حاتم : ینظر) 2(
  .١٠/٢٢٤، الكشف والبیان للثعلبي ٥/٢٦٧البغوي 

  .٦/٢٤٤، تفسیر السمعاني ٣/٥٩٢بحر العلوم : ینظر) 3(
  .٨/٤١٢، تفسیر القرآن العظیم ٦/٢٩٣النكت والعیون للماوردي : ینظر) 4(
، التنبی�ھ وال�رد عل�ى ٤/٥٣الفصل في الملل واألھواء والنحل البن ح�زم : ینظر) 5(

، ش�رح ١٩، إثب�ات ال�شفاعة لل�ذھبي ص١٣٤أھل األھواء والبدع للملط�ي ص
، التوض�یحات الجلی�ة ١٥٧العقیدة الطحاویة لعبد الرحمن بن ناصر الب�راك ص

  .٢/٥٢٩میس على شرح العقیدة الطحاویة للدكتور محمد بن عبد الرحمن الخ
  .٤٨سورة المدثر اآلیة رقم ) 6(
  .٤٨سورة البقرة اآلیة ) 7(
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َُینصُرون ُْھم َ )١(.  
ی��ات نف��ت وق��وع ال��شفاعة، والنف��ي ك��ان مطلق��ا، ف��یعم ك��ل فھ��ذه اآل

  .شفاعة، وال یثبت شیئ منھا حسب زعمھم
، وم�ا وقولھم ھذا مردود بما سبق من آیات إثب�ات ال�شفاعة للنب�ي 

 ولغیره وللعم�ل ثبت في األحادیث الصحیحة التي تثبت الشفاعة للنبي 

سنة والجماع�ة، الصالح، والتي س�وف أورد بع�ضا منھ�ا ف�ي أدل�ة أھ�ل ال�

وأن الشفاعة التي أبطلھا هللا تعالى في اآلیات التي اس�تدلوا بھ�ا إنم�ا ھ�ي 

  .، على نحو ما ذكرت في تفسیرھا السابق)٢(الشفاعة للكفار

  :المذھب الثاني

إل�ى ع�دم ثب�وت ال�شفاعة لمح�و ال�ذنوب، )٣(ذھب المعتزلة والخوارج

  .وأثبتوا الشفاعة لزیادة الثواب ورفع الدرجة

ستدلوا على ذلك باألدلة ال�سابقة للجھمی�ة م�ن آی�ات نف�ي ال�شفاعة، وا

ولكنھم أدخلوا فیھا مرتكبي الذنوب من المسلمین، إذ ال شفاعة لھم فیھ�ا، 

َللظالمین َما:وأضافوا إلى ذلك االستدالل بقولھ تعالى ِ ِ ْمن َِّ ٍحمیم ِ ِ ٍوالشفیع َ ِ َ َ َ 

لمن یظلم، والظلم یقع من ، حیث نفت ھذه اآلیة ثبوت الشفاعة )٤(َُیطاُع

  .)٥(المسلم وغیره، فكانت الشفاعة منفیة عنھ وغیر ثابتة لھ

وقولھم ھذا مردود باألدل�ة الت�ي تثب�ت ال�شفاعة للم�ذنبین، وھ�ي أدل�ة 

صحیحة ثبتت في القرآن والسنة، بل إن الشفاعة في أغلبھ�ا ال تك�ون إال 

ي حاجة إلى ح�ط لمرتكب الذنب، وكل ابن آدم خطاء، ویوم القیامة ھو ف

 الش��فاعة أن��ھ اآلی��ة الخطیئ��ة ورف��ع الدرج��ة، ی��ضاف إل��ى ذل��ك أن معن��ى
                                                           

  .١٢٣سورة البقرة اآلیة ) 1(
  .٤/٥٣الفصل في الملل واألھواء والنحل : ینظر) 2(
، تمھی�د ٢٧٨، اإلیم�ان الب�ن تیمی�ة ص٦٨٨ش�رح األص�ول الخم�سة ص: ینظر) 3(

المل��ل واألھ��واء ، الف��صل ف��ي ٤١٩األوائ��ل ف��ي تلخ��یص ال��دالئل للب��اقالني ص
، التب�صیر ف�ي ال�دین لإلس�فراییني ٣/٣٠٤، االعتصام لل�شاطبي ٤/٥٣والنحل 

  .١٦١، االنتصار في الرد على المعتزلة للعمراني ص٦٦ص
  .١٨سورة غافر من اآلیة ) 4(
، لوام��ع األن��وار البھی��ة ألب��ي ٤/١٢العواص��م والقواص��م الب��ن ال��وزیر : ینظ��ر) 5(

  .٢/٢١٧العون الحنبلي 
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، فالشرك ھو الظلم األعظم )١(معھم الطاعة والشركالذین بالكفر للظالمین

  .الذي ال ظلم بعده، أما غیره فھو محل للعفو والغفران بإذن هللا تعالى

  :المذھب الثالث

 ال���شفاعة األخروی���ة بك���ل إلىإثب���ات)٢(ذھ���ب أھ���ل ال���سنة والجماع���ة

صورھا، وإثباتھا للمذنب والمح�سن، وال تك�ون إال ب�إذن م�ن هللا تع�الى، 

وأن المنفي في القرآن من الشفاعة إنما ھ�و ال�شفاعة ال�شركیة الت�ي یظ�ن 

بھا الكف�ار أن ال�شافع لھ�م م�ن اآللھ�ة ف�ي اآلخ�رة ش�ركاء م�ع هللا تع�الى، 

ھا بقی�دین، إذن�ھ لل�شافع أن ی�شفع،  قید-سبحانھ–والشفاعة التي أثبتھا هللا 

  .)٣(ورضاه عما أذن للشافع أن یشفع فیھ

إنھا تقع في صور عدة أبینھا باختصار فیما : وقال المثبتون للشفاعة

  : یلي

، وھي المقام )٤( وحدهوھي الخاصة بالنبي  ،  الشفاعة العظمى-١

حق الن�اس ، وتقع ھذه الشفاعة عندما یلالمحمود الذي وعد هللا بھ نبیھ 

الغ��م والك��رب وم��ا ال یطیقون��ھ م��ن أھ��وال ی��وم القیام��ة، فیق��ول بع��ضھم 

                                                           

، االنت�صار ف�ي ال�رد ٤٢٤تمھید األوائل في تلخیص الدالئل للباقالني ص: ظرین) 1(
  .٤/١٢، العواصم والقواصم ٣/٧٠٣على المعتزلة القدریة األشرار 

، اقت�ضاء ال�صراط الم�ستقیم ٤/٥٣الف�صل ف�ي المل�ل والنح�ل الب�ن ح�زم : ینظر) 2(
وائل في ، تمھید األ٦٨، اعتقاد أئمة الحدیث للجرجاني ص٢/٨٣١البن تیمیة 

، ش��رح ٢٣٦، أص��ول ال��دین للغزن��وي ص٤١٦تلخ��یص ال��دالئل للب��اقالني ص
، ، إثب��ات ال��شفاعة لل��ذھبي ٢٢٩العقی�دة الطحاوی��ة الب��ن أب��ي الع�ز الحنف��ي ص

، الق�ول ٤٣ وما بعدھا، ثالثة األصول للشیخ محمد ب�ن عب�دالوھاب ص٢٠ص
وی���ة  وم���ا بع���دھا، ش���رح العقی���دة الطحا١/٣٣٢المفی���د عل���ى كت���اب التوحی���د 

، التوضیحات الجلیة على شرح العقی�دة الطحاوی�ة ١٥٥لعبدالرحمن البراك ص
٢/٥٢٩.  

كت��اب التوحی��د وق��رة ع��ین الموح��دین لل��شیخ عب��دالرحمن ب��ن ح��سن آل : ینظ��ر) 3(
، م��صباح الظ��الم لل��شیخ عب��داللطیف ب��ن عب��دالرحمن آل ال��شیخ ٩٧ال��شیخ ص

٢/٣١٤.  
 تمھی��د األوائ��ل ف��ي تلخ��یص ،١٠٠العقی��دة الواس��طیة الب��ن تیمی��ة ص: ینظ��ر) 4(

، ش��رح العقی��دة ٢٣٦، أص��ول ال��دین للغزن��وي ص٤١٦ال��دالئل للب��اقالني ص
  .٢٠، ، إثبات الشفاعة للذھبي ص٢٢٩الطحاویة البن أبي العز الحنفي ص



 - ١٧٣٦  -

اطلبوا من یشفع لنا عند هللا، حتى ینتھي األمر بذھابھم إلى النبي : لبعض

 وتف��صیل ھ��ذا الن��وع فیم��ا رواھ��أبو ھری��رة ،ت��ي رس��ول هللا ُأ: ق��ال

 أن�ا : ق�البلحم، فرفع إلیھ الذراع، وكانت تعجبھ، فنھس منھا نھسة، ث�م

سید الناس یوم القیامة، وھل تدرون م�م ذل�ك؟، یجم�ع هللا الن�اس األول�ین 

واآلخ��رین ف��ي ص��عید واح��د، ی��سمعھم ال��داعي، وینف��ذھم الب��صر، وت��دنو 

الشمس فیبلغ الناس م�ن الغ�م والك�رب م�االیطیقون وال یحتمل�ون، فیق�ول 

ك�م؟، أال ترون ما ق�د بلغك�م؟، أال تنظ�رون م�ن ی�شفع لك�م إل�ى رب: الناس

 -علی���ھ ال���سالم-عل��یكم ب���آدم، فی���أتون آدم : فیق��ول بع���ض الن���اس ل���بعض

أنت أبو البشر، خلقك�ا� بی�ده، ونف�خ فی�ك م�ن روح�ھ، وأم�ر : فیقولون لھ

المالئكة فسجدوا لك، اشفع لنا إلى ربك، أال ترى إل�ى م�ا نح�ن فی�ھ؟، أال 

 إن رب�ي ق�د غ�ضب الی�وم غ�ضبا ل�م: ترى إل�ى م�ا ق�د بلغن�ا؟، فیق�ول آدم

یغ��ضب قبل��ھ مثل��ھ، ول��ن یغ��ضب بع��ده مثل��ھ، وإن��ھ نھ��اني ع��ن ال��شجرة 

فع��صیتھ، نف��سي، نف��سي، نف��سي، اذھب��وا إل��ى غی��ري، اذھب��وا إل��ى ن��وح، 

یا نوح، إنك أن�ت أول الرس�ل إل�ى أھ�ل األرض، : فیأتون نوحا، فیقولون

وقد س�ماك هللا عب�دا ش�كورا، اش�فع لن�ا إل�ى رب�ك، أال ت�رى إل�ى م�ا نح�ن 

 قد غضب الیوم غضبا لم یغضب قبل�ھ -عز وجل-إن ربي : فیھ؟، فیقول

مثل��ھ، ول��ن یغ��ضب بع��ده مثل��ھ، وإن��ھ ق��د كان��ت ل��ي دع��وة دعوتھ��ا عل��ى 

قومي،نف��سي، نف��سي، نف��سي، اذھب��وا إل��ى غی��ري، اذھب��وا إل��ى إب��راھیم، 

ی��ا إب��راھیم، أن��ت نب��ي هللا وخلیل��ھ م��ن أھ��ل : فی��أتون إب��راھیم، فیقول��ون

إن :  ترى إل�ى م�ا نح�ن فی�ھ؟، فیق�ول لھ�ماألرض، اشفع لنا إلى ربك، أال

ربي قد غضب الیوم غضبا لم یغضب قبلھ مثلھ، ولن یغضب بعده مثلھ، 

وإن��ي ق��د كن��ت ك��ذبت ث��الث ك��ذبات، نف��سي، نف��سي، نف��سي، اذھب��وا إل��ى 

ی��ا موس��ى أن��ت : غی��ري، اذھب��وا إل��ى موس��ى، فی��أتون موس��ى، فیقول��ون

الناس، اشفع لن�ا إل�ى رب�ك، َّرسول هللا، فضلك هللا برسالتھ وبكالمھ على 

إن ربي قد غضب الیوم غ�ضبا ل�م یغ�ضب : أال ترى ما نحن فیھ، فیقول

قبلھ مثلھ، ولن یغ�ضب بع�ده مثل�ھ، وإن�ي ق�د قتل�ت نف�سا ل�م أؤم�ر بقتلھ�ا، 

نف��سي، نف��سي، نف��سي، اذھب��وا إل��ى غی��ري، اذھب��وا إل��ى عی��سى، فی��أتون 

قاھ��ا إل��ى م��ریم، ی��ا عی��سى أن��ت رس��ول هللا، وكلمت��ھ أل: عی��سى، فیقول��ون

وروح منھ، وكلمت الن�اس ف�ي المھ�د ص�بیا، اش�فع لن�ا، أال ت�رى إل�ى م�ا 



 - ١٧٣٧  -

إن ربي قد غضب الیوم غضبا لم یغضب قبل�ھ : نحن فیھ؟، فیقول عیسى

مثلھ قط، ولن یغضب بعده مثل�ھ، ول�م ی�ذكر ذنب�ا، نف�سي، نف�سي، نف�سي، 

ی�ا :  فیقول�ون، فی�أتون محم�دااذھبوا إلى غی�ري، اذھب�وا إل�ى محم�د 

محمد، أنت رسول هللا، وخاتم األنبیاء، وقد غفر هللا لك ما تقدم من ذنبك 

وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، أال ترى إلى ما نحن فی�ھ؟، ف�أنطلق، ف�آتي 

عز وجل، ثم یفتح هللا علي من محامده -تحت العرش، فأقع ساجدا لربي 

 یا محمد، ارف�ع :وحسن الثناء علیھ شیئا لم یفتحھ على أحد قبلي، ثم یقال

أمت��ي ی��ا رب، : رأس��ك، س��ل تعط��ھ، واش��فع ت��شفع، ف��أرفع رأس��ي، ف��أقول

یا محمد، أدخ�ل م�ن أمت�ك م�ن ال نجاس�ة عل�یھم م�ن : أمتي یا رب، فیقال

الباب األیمن من أب�واب الجن�ة، وھ�م ش�ركاء الن�اس فیم�ا س�وى ذل�ك م�ن 

یع والذي نفسي بیده إن ما بین الم�صراعین م�ن م�صار: األبواب، ثم قال

  .)١("الجنة كما بین مكة وحمیر، أو كما بین مكة وُبصرى

 في أھل الجنة أن یدخلوھا، ألنھم إذا عبروا الصراط،  شفاعتھ -٢

ووصلوا إلیھا وجدوھا مغلقة، فیطلبون م�ن ی�شفع لھ�م، فی�شفع لھ�م النب�ي 

)وق��د ثب��ت ذل��ك فیم��ا رواھ��أنس ب��ن مال��ك)٢ ،ق��ال رس��ول هللا :  ق��ال

": ٣("یشفع في الجنة، وأنا أكثر األنبیاء تبعاأنا أول الناس(.  

 في عمھ أبي طالب لیخفف هللا عنھ عذاب اآلخرة بعد  شفاعتھ -٣

موت��ھ عل��ى ال��شرك، فف��ي الح��دیث ال��صحیح ال��ذي رواھالعب��اس ب��ن عب��د 

یا رسول هللا، ھل نفعت أب�ا طال�ب ب�شيء؟، فإن�ھ : المطلبأنھ قال للنبي 

 م�ن ن�ار، )٤( ھ�و ف�ي ضح�ضاحنع�م،:"كان یحوط�ك ویغ�ضب ل�ك؟، ق�ال

                                                           

متفق علیھ ولفظھ للبخاري أخرجھ في كتاب التفسیر، باب ذریة م�ن حملن�ا م�ع ) 1(
 وم��ا بع���دھا، ٤/١٧٤٥، ج٤٤٣٥ن��وح إن��ھ ك��ان عب��دا ش���كورا، ح��دیث رق��م 

وأخرجھ مسلم في كتاب اإلیمان، باب أدنى أھل الجنة منزلة فیھ�ا، ح�دیث رق�م 
  .١/١٨٤،  ج١٩٤

، شرح العقیدة الطحاویة البن أبي ١٠١العقیدة الواسطیة البن تیمیة ص: ینظر) 2(
  .١٥٦، شرح العقیدة الطحاویة لعبد الرحمن البراك ص٢٣٢العز الحنفي ص

 أنا أول الناس ی�شفع ف�ي لم في كتاب اإلیمان، باب في قول النبي أخرجھ مس) 3(
  .١/١٨٨، ج١٩٦الجنة وأنا أكثر األنبیاء تبعا، حدیث رقم 

  .وھو القلیل من الماء الذي ال غمق فیھ) 4(



 - ١٧٣٨  -

، فبان من ذلك أن�ھ ش�فع ل�ھ )١("ولوال أنا لكان في الدرك األسفل من النار

لیخفف هللا عنھ العذاب، فقبل هللا شفاعتھ فیھ .  

 الشفاعة فیمن استحق دخول النار أن ال یدخلھا، وال�شفاعة ف�یمن -٤

ثبتذلك ، و)٢(دخل النار أن یخرج منھا، وھي نوع شفاعة خاصة بأمتھ 

ق�ال رس�ول هللا :  ق�الفي أكثر من حدیث، منھا ما رواھأنس ب�ن مال�ك

": ،إن لكل نبي یوم القیامة منبرا من نور، وإني لعلي أطولھا وأنورھ�ا

كلن�ا نب�ي : فیق�ول األنبی�اء: فیجيء من�اد، فین�ادي أی�ن النب�ي األم�ي؟، ق�ال

ألم���ي أی���ن النب���ي ا: أم���ي، ف���إلى أین���ا أرس���ل؟، فیرج���ع الثانی���ة، فیق���ول

:  حت��ى ی��أتي ب��اب الجن��ة، فیقرع��ھ، فیق��ولفین��زل محم��د: العربي؟،ق��ال

نعم، فیفتح : أوقد أرسل إلیھ؟، فیقول: محمد أو أحمد، فیقال: من؟، فیقول

ل��ھ فی��دخل، فیتجل��ى ل��ھ ال��رب، وال یتجل��ى لنب��ي قبل��ھ، فیخ��ر � س��اجدا، 

م�ن ویحمده بمحامد لم یحمده أحد ممن ك�ان قبل�ھ، ول�ن یحم�ده أح�د بھ�ا م

َّی�ا محم�د ارف�ع رأس�ك، تكل�م ت�سمع، واش�فع ت�شفع، : كان بع�ده، فیق�ال ل�ھ َ ُ ُ

ِأخ�رج م�ن ك�ان ف�ي قلب�ھ : یا رب أمتي، أمتي، فیقال: وسل تعطھ، فیقول ْ َ

مثق��ال ش��عیرة، ث��م یرج��ع الثانی��ة، فیخ��ر � س��اجدا، ویحم��ده بمحام��د ل��م 

ی�ا : ل�ھیحمده أحد كان قبلھ، ول�ن یحم�ده بھ�ا أح�د مم�ن ك�ان بع�ده، فیق�ال 

ل��ھ : محم��د ارف��ع رأس��ك، تكل��م ت��سمع، واش��فع ت��شفع، وس��ل تعط��ھ، فیق��ال

َّأخرج م�ن ك�ان ف�ي قلب�ھ مثق�ال ُب�رة، ث�م یرج�ع الثالث�ة، فیخ�ر � س�اجدا، 

ویحمده بمحامد لم یحمده بھا أح�د ك�ان قبل�ھ، ول�ن یحم�ده أح�د مم�ن ك�ان 

 یرج�ع أخرج من النار من كان في قلبھ مثقال خردلة، ث�م: بعده، فیقال لھ

فیخ��ر س��اجدا، ویحم��ده بمحام��د ل��م یحم��ده بھ��ا أح��د مم��ن ك��ان قبل��ھ، ول��ن 

ی��ا محم��د ارف��ع رأس��ك، تكل��م : یحم��ده بھ��ا أح��د مم��ن ك��ان بع��ده، فیق��ال ل��ھ

یا رب، من قال ال إلھ إال هللا؟، : تسمع، واشفع تشفع، وسل تعطھ، فیقول

                                                                                                                             

 .٣/٧٥النھایة في غریب الحدیث واألثر البن األثیر : ینظر
 ألب�ي طال�ب والتخفی�ف  أخرجھ م�سلم ف�ي كت�اب اإلیم�ان، ب�اب ش�فاعة النب�ي) 1(

  .١/١٩٤، ج٢٠٩عنھ بسببھ، حدیث رقم 
، شرح العقیدة الطحاویة البن أبي ١٠١العقیدة الواسطیة البن تیمیة ص: ینظر) 2(

، ١٥٦، شرح العقیدة الطحاویة لعبد ال�رحمن الب�راك ص٢٣٢العز الحنفي ص
  .٢/٥٣٢التوضیحات الجلیة على شرح العقیدة الطحاویة 



 - ١٧٣٩  -

  .)١("یا محمد لست ھناك، تلك لي وأنا الیوم أجزي بھا:فیقال لھ

یجم�ع هللا تب�ارك : "ق�ال رس�ول هللا :  ق�الما رواھأبو ھریرة و

وتع���الى الن���اس، فیق���وم المؤمن���ون حت���ى تزل���ف لھ���م الجن���ة، فی���أتون آدم 

وھ�ل أخ�رجكم م�ن الجن�ة إال : یا أبانا اس�تفتح لن�ا الجن�ة، فیق�ول: فیقولون

، لست بصاحب ذل�ك، اذھب�وا إل�ى ابن�ي إب�راھیم خلی�ل !خطیئة أبیكم آدم؟

لست بصاحب ذلك، إنم�ا كن�ت خل�یال م�ن وراء : فیقول إبراھیم: لهللا، قا

  ال��ذي كلم��ھ هللا تكلیم��ا، فی��أتون موس��ى وراء، اعم��دوا إل��ى موس��ى 

لست بصاحب ذلك، اذھبوا إل�ى عی�سى كلم�ة هللا وروح�ھ، فیق�ول : فیقول

، فیق��وم فی��ؤذن ل��ھ، ل��ست ب��صاحب ذل��ك، فی��أتون محم��دا: عی��سى 

قوم��ان جنبت��ي ال��صراط یمین��ا وش��ماال، فیم��ر وترس��ل األمان��ة وال��رحم، فت

أل�م : قلت بأبي أنت وأمي أي شيء كمر الب�رق، ق�ال: أولكم كالبرق، قال

تروا إلى البرق كیف یمر ویرج�ع ف�ي طرف�ة ع�ین؟، ث�م كم�ر ال�ریح، ث�م 

كمر الطیر، وشد الرحال، تجري بھم أعمالھم، ونبیكم قائم على الصراط 

مال العباد، حت�ى یج�يء الرج�ل ف�ال رب سلم، سلم، حتى تعجز أع: یقول

وف��ي ح���افتي ال���صراط كاللی���ب معلق���ة : ی��ستطیع ال���سیر إال زحف���ا، ق���ال

مأمورة بأخذ من أمرت بھ، فمخ�دوش ن�اج، ومك�دوس ف�ي الن�ار، وال�ذي 

  .)٢("نفس أبي ھریرة بیده، إن قعر جھنم لسبعون خریفا

ألھ��ل -تع��الى–وش��فاعة الط��ائعین مم��ن یرض��اھم هللا  ش��فاعتھ -٥

، وق�د ثب�ت ھ�ذا الن�وع م�ن ال�شفاعة بأدل�ة )٣(بائر في الخروج من النارالك

                                                           

حب�ان ف��ي ب�اب ذك��ر اإلخب�ار ب��أن المق�ام المحم��ود ھ�و المق��ام ال��ذي أخرج�ھ اب��ن ) 1(
، وأخرج�ھ ١٤/٤٠٠، صحیح ابن حب�ان ٦٤٨٠ في أمتھ، حدیث رقم یشفع 

  .١٠/٩١البیھقي عن أبي سعید الخدري، السنن الكبرى 
أخرجھ مسلم في كتاب اإلیم�ان، ب�اب أدن�ى أھ�ل الجن�ة منزل�ة فیھ�ا، ح�دیث رق�م ) 2(

  .١/١٨٧، ج١٩٤
، العقی���دة ٢/٨٣١اقت���ضاء ال���صراط الم���ستقیم لمخالف���ة أھ���ل الجح���یم : نظ���ری) 3(

، الف��صل ف��ي ٢١، إثب��ات ال��شفاعة لل��ذھبي ص١٠١الواس��طیة الب��ن تیمی��ة ص
، شرح العقیدة الطحاویة البن أبي العز الحنفي ١/١٠١الملل واألھواء والنحل 

، ٣٤، االعتق���اد الب���ن أب���ي یعل���ى ص١٧٤، التب���صیر ف���ي ال���دین ص٢٣٢ص
  .٢/٥٣٢یحات الجلیة على شرح العقیدة الطحاویة التوض



 - ١٧٤٠  -

كثیرة من الكتاب والسنة وإجماع الم�سلمین، ویكف�ي منھ�ا م�ا رواه ج�ابر 

 أن النبي ١("شفاعتي یوم القیامة ألھل الكبائر من أمتي: " قال(.  

 ، حیث یشفع النبي )٢( الشفاعة لرفع درجة أقوام وزیادة نعیمھم-٦

وام، فیرفع هللا درجاتھم في الجنة، ویزید من نعیمھم، وم�ن ذل�ك م�ثال ألق

، فق��د روت أم الم�ؤمنین أم س�لمة رض�ي هللا عنھ��ا، دع�اؤه ألب�ي س�لمة

 على أبي سلمة، وقد شق بصره، فأغمضھ، ث�م دخل رسول هللا : قالت

ال :"، ف�ضج ن�اس م�ن أھل�ھ، فق�ال"إن الروح إذا قبض تبع�ھ الب�صر:"قال

، ث�م "أنفسكم إال بخیر، فإن المالئكة یؤمنون على م�ا تقول�ونتدعوا على 

اللھم اغفر ألبي سلمة، وارفع درجتھ في المھدیین، واخلفھ في عقبھ :"قال

في الغابرین، واغفر لنا ولھ یا رب العالمین، وأفسح لھ ف�ي قب�ره، ون�ور 

  .)٣("لھ فیھ

 شفاعة األعمال الصالحة، حی�ث ت�شفع بع�ض األعم�ال ال�صالحة -٧

ألص��حابھا ی��وم القیام��ة، ك��القرآن، وال��صیام، وال��صدقات، وغیرھ��ا م��ن 

رض�ي هللا –األعمال المقبولة عند هللا تعالى، فقد روى عبد هللا بن عمرو

الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیام�ة، : " قالأن رسول هللا -عنھما

أي رب منعت��ھ الطع��ام وال��شھوات بالنھ��ار ف��شفعني فی��ھ، : یق��ول ال��صیام

  .)٤("فیشفعان: منعتھ النوم باللیل فشفعني فیھ، قال: ویقول القرآن

                                                           

أخرجھ الترمذي في كتاب صفة القیامة والورع والرقاق، باب ال�شفاعة، ح�دیث ) 1(
، واب��ن ٤/٦٢٥ھ��ذا ح��دیث ح��سن غری��ب، س��نن الترم��ذي : ، وق��ال٢٤٣٦رق��م

حب��ان ف��ي ب��اب ذك��ر البی��ان ب��أن ال��شفاعة ف��ي القیام��ة إنم��ا تك��ون ألھ��ل الكب��ائر 
، وأخرج��ھ الح��اكم ف��ي ١٤/٣٨٦، ال��صحیح ٦٤٦٧ح��دیث رق��م منھ��ذه األم��ة، 

ح��دیث ص��حیح عل��ى ش��رط ال��شیخین ول��م یخرج��اه، :  وق��ال٢٢٨ح��دیث رق��م 
،وأخرجھ أبو داود عن أنس بن مالك في كتاب ال�سنة، ب�اب ١/١٣٩المستدرك 

  .٤/٢٣٦، سنن أبي داود ٤٧٣٩في الشفاعة، حدیث رقم
لعقی�دة الطحاوی�ة الب�ن أب�ي الع�ز ، ش�رح ا٢٢إثبات ال�شفاعة لل�ذھبي ص: ینظر) 2(

  .١/٣٣٤، القول المفید على كتاب التوحید ٢٣٢الحنفي ص
ُأخرجھ مسلم في كتاب الجنائز، باب في إغماض المیت وال�دعاء ل�ھ إذا ح�ِضر، ) 3(

  .٢/٦٣٤، ج٩٢٠حدیث رقم 
، وأخرج�ھ الح�اكم ٢/١٧٤، الم�سند ٦٦٢٦أخرجھ أحمد في مسنده، حدیث رق�م) 4(

ھ��ذا ح��دیث ص��حیح عل��ى ش��رط م��سلم ول��م : ، وق��ال٢٠٣٦ف��ي ح��دیث رق��م 



 - ١٧٤١  -

وق�د اس��تند المثبت��ون لل�شفاعة بأدل��ة أخ��رى كثی�رة، وق��د اكتفی��ت بھ��ذا 

القدر بیانا لما ورد عن الشفاعة األخرویة وصورھا، وإثبات الق�رآن لھ�ا 

في اآلیات الت�ي س�بق تف�سیرھا، ث�م ف�ي كثی�ر م�ن األحادی�ث عل�ى الوج�ھ 

  .بینتالذي 

  :الشفاعة الدنیویة

وق��د ع��رف ھ��ذا الن��وع م��ن ال��شفاعة بتعریف��ات كثی��رة حاول��ت جم��ع 

إظھ��ار : ش��تات ص��وره، ومن��ع دخ��ول م��ا ع��داھا، فعرفھ��ا القرطب��ي بأنھ��ا

  .)١(لمنزلة الشفیع عند المشفع، وإیصال المنفعة إلى المشفوع لھ

ھ، ویؤخذ على ھذا التعریف اھتم ببیان منزلة الشفیع عند المشفوع ل�

وأغف��ل جم��ع ص��ورھا فك��ان تعریف��ھ مقت��صرا عل��ى إی��صال منفع��ة بقط��ع 

النظر عن كون اإلیصال بحق أو بغیر حق، یضاف إلى ذلك أن الشفاعة 

  .فیھ ال تكون إال بنفع، مع أنھا قد تكون لرفع الضرر أو منعھ

انضمام األدنى إلى األعلى لیستعین بھ عل�ى : وعرفھاابن حجر بأنھا

  .)٢(ما یرومھ

االنضمام إلى آخر ناص�را ل�ھ، وأكث�ر م�ا : ب منھ تعریفھا بأنھاوقری

  .)٣(یستعمل في انضمام  من ھو أعلى حرمة إلى من ھو أدنى

ویؤخذ على ھذین التعریفینأنھما عامین، فاالنضمام ال یلزم أن یكون 

  .على وجھ شفاعة، بل قد یكون معونة أو كفالة أو غیر ذلك

 الح��سنة م��ا روع��ي بھ��ا ح��ق ال��شفاعة: وعرفھ��ا الزمخ��شري بقول��ھ

ُمسلم، ودفع بھا عنھ شر، أو جلب إلی�ھ خی�ر، وابتغ�ي بھ�ا وج�ھ هللا، ول�م 

                                                                                                                             

  .١/٧٤٠یخرجاه، المستدرك 
، ونقل��ھ عن��ھ أب��و حف��ص ف��ي اللب��اب ف��ي عل��وم ١/٣٧٨الج��امع ألحك��ام الق��رآن ) 1(

  .٤/١٧٨٤، وأبو زھرة في كتابھ زھرة التفاسیر ٦/٥٣٢الكتاب 
  .١١/٤٣٣فتح الباري ) 2(
  .٤٣٢التعاریف لمحمد عبد الرءوف المناوي ص) 3(



 - ١٧٤٢  -

تؤخذ علیھا رشوة، وكانت في أمر جائز، ال في حد من الحدود الت�ي �، 

  .)١(وال في إسقاط حق من الحقوق، والسیئة ما كانت بخالف ذلك

بنوعیھ�ا الح�سنة ویؤخذ على ھذا التعریف أنھ بیان لشروط الشفاعة 

وال��سیئة ال تعریف��ا لھ��ا، والتعری��ف ال ین��صب عل��ى ال��شروط وال��صور 

  .واألنواع بل على بیان الماھیة

وم��ن ھ��ذه التعریف��ات وم��ن ض��وابط ال��شفاعة الح��سنة وال��سیئة یمك��ن 

طل��ب ال��شفیع الخی��ر أو دف��ع : الق��ول ب��أن ال��شفاعة الدنیوی��ة عب��ارة ع��ن

  .الضرر لمن یشفع لھ بحق أو بغیر حق

  :د قصدت من ذلك التعریف بیان أمرینوق

أن الشفاعة منھا ما ھو حسن أو بحق، ومنھا ما ھو سيء أو : األول

  .بغیر حق

أن الشفاعة قد تكون في أمر إیج�ابي، وھ�و جل�ب النف�ع، وق�د : الثاني

  .تكون في أمر سلبي، وھو دفع الضرر أو منع وقوعھ

رآن والسنة ولو رجعنا إلى ثبوت ھذا النوع من الشفاعة في الق
أن القرآن لم یغفل الحدیث عن الشفاعة الدنیویة بنوعیھا، الشفاعة لوجدنا 

الحسنة، والشفاعة السیئة، فقد أشار القرآن إلى ھذا النوع من الشفاعة 
  :في موضعین

في سورة البقرة حیث ورد فیھا ما یدل على وجودھذا النوع : األول
لمنطوق، وذلك في قولھ من الشفاعة بین الناس بطریق المفھوم ال ا

َّیا أیھا الذین آمنوا أنفقوا مما رزقناكم مِّن قبل أن یأتي یوم ال : تعالى ٌ ْ َْ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِْ َ َ َِ َ َ َُ ْ ُ ْ ُْ َّ َُّّ

َبیع فیھ وال خلة وال شفاعة والكافُرون ُھم الظالُمون َ َ َ َ َ َِ ِ ِ َِّ ُ َ َ َْ ٌ ٌَ ََّ ُ ٌ ْ)ففي ھذه اآلیة )٢ ،
ویة دون أن یبین حكمھا، أو یفصل أقر القرآن بوجود الشفاعة الدنی
وھو ما ذكره المفسرون، حیث یقول ،أنواعھا ولو على سبیل اإلجمال

                                                           

، وروح ٢/٢١٠، ومثل�ھ ف�ي إرش�اد العق�ل ال�سلیم ١/٥٤٣الكشاف للزمخشري ) 1(
، ٣/٢٤١، ونقل��ھ عن��ھ القاس��مي ف��ي محاس��ن التأوی��ل ٢/٢٤٩البی��ان للخل��وتي 

  .٤/١٧٨٤وأبو زھرة في كتابھ زھرة التفاسیر 
  .٢٥٤سورة البقرة اآلیة ) 2(



 - ١٧٤٣  -

 ما ابتیاع إلى السبیل فقدھم مع= یومئذ أنھم أیضا  وأخبرھم: "ابن جریر
 بأبدانھم، والعمل أموالھم، من بالنفقة الدنیا في سبیل ابتیاعھ إلى لھم كان

 یشفع لھم شافع ال اإلخوان من والظھراء الخالن، من النصراء وعدمھم
 الدنیا في یشفع بعضھم كان فقد الدنیا، في لھم ذلك كان كما هللا عند

 كلھ ذلك فبطل األسباب، من ذلك وغیر والخلة، والجوار بالقرابة لبعض
  .)١(" یومئذ

ًمن یشفع شفاعة : في سورة النساء حیث یقول اللھتعالى: الثاني َ ََ َ َْ ْ َّ
َحسنة ی َ ًَ نھا وكان َ نھا ومن یشفع شفاعة سیِّئة یكن لُھ كفل مِّ َكن لُھ نصیب مِّ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َْ ْ ْ ٌْ ٌِ َِّ َُّ ًُ ً ْ

ًهللا على كلِّ شيء مقیتا ِ ُّ ٍ ْ َ ُ َ َ ُ ّ)فكانت ھذه اآلیة نصا في الشفاعة الدنیویة )٢ ،
  .ًبنوعیھا، وقد تمیزت بأنھا ذكرتھما نصا، وجمعتھما معا

 ن���وعین، ال���شفاعة الح���سنة، وال���شفاعة وال���شفاعة الدنیوی���ة تت���ضمن

  :.السیئة،وبیان كل منھما بإیجاز یما یلي

  : الشفاعة الحسنة-١

وھ��ي الت��ي ی��شفع فیھ��ا ال��شفیع بح��ق،وفي الح��ق، لجل��ب نف��ع أو دف��ع 

ًم��ن ی��شفع ش��فاعة :ض��رر أو من��ع وقوع��ھ، وق��د وردت ف��ي قول��ھ تع��الى َ ََ َ َْ ْ َّ

نھا َحسنة یكن لُھ ن�صیبمِّ َ َ َْ ٌ ِ َ ََّ ُ ً)م�ن ی�شفع ش�فاعة ح�سنة، : "ق�ول القاس�مي، ی)٣

یتوسط في أمر فیترتب علیھ خیر من دفع ضر، أو جلب نفع ابتغ�اء : أي

یكن لھ نصیب منھا، وھو ثواب الشفاعة، والتسبب .... لوجھ هللا تعالى، 

إن العلماء : ثم أقول: "، ویقول الشیخ رشید رضا)٤("إلى الخیر الواقع بھا

 بع��ضھم ل��بعض ت��دخل ف��ي عم��وم اآلی��ة، متفق��ون عل��ى أن ش��فاعة الن��اس

أن ی��شفع ال��شافع إلزال��ة : وأنھ��ا ق��سمان ش��فاعة ح��سنة وس��یئة، فالح��سنة

ضرر، ورف�ع مظلم�ة ع�ن مظل�وم، أو ج�ر منفع�ة إل�ى م�ستحق ل�یس ف�ي 

أن یشفع في إسقاط حد، أو ھضم : جرھا إلیھ ضرر وال ضرار، والسیئة

 یج�ر عل�ى الخل�ل حق، أو إعطائھ لغیر مستحقھ، أو محاباة في عم�ل بم�ا

                                                           

سیر المن��ار ، تف��١/٣٣٩المح��رر ال��وجیز : ، وینظ��ر ك��ذلك٥/٣٨٣ج��امع البی��ان ) 1(
٧/٢٧٨.  

  .٨٥سورة النساء اآلیة ) 2(
  .٨٥سورة النساء من اآلیة ) 3(
  .٥/١٤١٩محاسن التأویل لمحمد جمال الدین القاسمي ) 4(



 - ١٧٤٤  -

ما كان�ت فیم�ا استح�سنھ : والزلل، والضابط العام أن الشفاعة الحسنة ھي

  .)١("فیما كرھھ وحرمھ: الشرع، والسیئة

ومن التأویل السابق لآلیة یمكن القول إن الشفاعة تكون ح�سنة مت�ى 

كانت من الشفیع لغیره في أمر ال یقدر علیھ بنفسھ، وكانت في أمر جائز 

تي ف�ي أمثلتھ�ا، ول�م تك�ن نظی�ر أج�ر أو ف�ي مقاب�ل ھدی�ة، شرعا كما س�یأ

حیث قرر العلماء تحریم قبول الھدیة أو األجر ف�ي مقاب�ل ال�شفاعة، ول�و 

  .)٢(لم تكن مشترطة

وقد اكتفى الق�رآن ب�ذكر ھ�ذا الن�وع م�ن ال�شفاعة وج�زاء فاعل�ھ دون 

ت اإلشارة إلى شيء من أحكامھ، تاركا التفصیل للسنة النبوی�ة الت�ي تكفل�

، وس�وف  بعد وفاة النبي ببیان أمثلة حیة علیھ، وكذا فعل الصحابة 

  .أورد ھنا بعضا من أمثلتھا بإیجاز

: ً الشفاعة في العطاء، ومن ذلكما رواه ابن شفیع، وكان طبیب�ا ق�ال-

دع��اني أس��ید ب��ن ح��ضیر، فقطع��ت ل��ھ ع��رق الن��سا، فح��دثني بح��دیثین، 

ن بن�ى ظف�ر، وأھ�ل بی�ت م�ن أتاني أھل بیتین من قومي، أھل بیت م:قال

،  یق�سم لن�ا أو یعطین�ا، فكلم�ت النب�ي ِّكلم النب�ي : بنى معاویة، فقالوا

ًنعم،أق��سم ألھ��ل ك��ل بی��ت م��نھم ش��طرا، وإن ع��اد هللا علین��ا ع��دنا :"فق��ال

وأنتم فج�زاكم هللا :"ًجزاك هللا خیرا یا رسول هللا، قال: قلت: ، قال"علیھم

  .)٣"(رًخیرا، فإنكم ما علمتكم أعفة صب

 الشفاعة في العقوبة إذا كانت من غیر الحدود، وم�ن ذل�ك م�ا رواه -

بعثني مسیلمة وابن شلغاف وابن النواحة إلى : وبر بن مشھر الحنفي قال

، فق���دمنا علی���ھ، فتق��دماني ف���ي الك���الم، وكان��ا أس���ن من���ي، رس��ول هللا 

                                                           

  .  ٥/٣٠٩تفسیر المنار ) 1(
  .٣/٤٢سبل السالم للصنعاني : ینظر) 2(
 أخرجھ ابن حبان في باب ذكر فضل ال�صحابة والن�ابعین رض�ى هللا عنھم،وذك�ر) 3(

، ال��صحیح ٧٢٧٩ لألن��صار بالعف��ة وال��صبر، ح��دیث رق��م شھادةالم��صطفى 
 والھیثم���ي ف���ي كت���اب المناق���ب، ب���اب ف���ضل األن���صار، ح���دیث رق���م ١٦/٢٦٨

  .١/٥٧١، موارد الظمآن ٢٢٩٨



 - ١٧٤٥  -

 نشھد أنك نبي، وأن مسیلمة م�ن بع�دك، فق�ال رس�ول هللا: فتشھدا، ثم قاال

":أشھد بما شھدت بھ، وأكذب بما كذبت ب�ھ، : ، قلت"ما تقول یا غالم؟

، "خ�ذوھما:"، ث�م ق�ال"فإني أشھد عدد تراب الدنیا أن مسیلمة كذاب:"قال

فأخ��ذوا، وأم��ر بھم��ا إل��ى بی��ت كی��سان، ف��شفع فیھم��ا رج��ل م��ن أص��حابھ، 

  .)١(فخلى عنھما

ه عبد هللا بن  الشفاعة في الدین وإسقاط جزء منھ، ومن ذلك ما روا-

ًأنھ تقاضى اب�ن أب�ي ح�درد دین�ا ك�ان ل�ھ علی�ھ ف�ي : كعب بن مالكعن أبیھ

 في المسجد، فارتفعت أصواتھما حت�ى س�معھا رس�ول عھد رسول هللا 

حت��ى ك��شف س��جف  وھ��و ف��ي بیت��ھ، فخ��رج إلیھم��ا رس��ول هللا هللا 

لبی�ك ی�ا رس�ول : ، فق�ال"ی�ا كع�ب:"حجرتھ، ونادى كعب ب�ن مال�ك، فق�ال

ق�د فعل�ت ی�ا : ، فأشار إلی�ھ بی�ده أن ض�ع ال�شطر م�ن دین�ك، ق�ال كع�بهللا

، ومن��ھ أی��ضا م��ا رواه اب��ن )٢("ق��م فاق��ضھ:"رس��ول هللا،ق��ال رس��ول هللا

، عب�د لبن�ي بیاض�ة، فأعط�اه حجم النب�ي : عباس رضي هللا عنھما قال

ً أج�ره، وكل�م س�یده فخف�ف عن�ھ م�ن ض�ریبتھ،ولو ك�ان س�حتا ل�م النبي 

  . )٣(یعطھ النبي 

 الشفاعة في الحدود قبل رفعھا للحاكم فإن بلغتھ، وجب علیھ إقام�ة -

ش�فع الزبی�ر ف�ي :الحد، ومن ذلك ما رواه ھ�شام ب�ن ع�روة ع�ن أبی�ھ ق�ال

إذا بل��غ اإلم��ام فلع��ن هللا ال��شافع :"حت��ى یبل��غ اإلمام؟،فق��ال: س��ارق، فقی��ل

  .)٤(، كما قال رسول هللا "والمشفع

                                                           

، وذك��ره ٢٢/١٥٣، المعج��م الكبی��ر ١٨٢٦٣أخرج��ھ الطبران��ي ف��ي ح��دیث رق��م ) 1(
ي وفی���ھ جماع���ة ل���م رواه الطبران���: ، وق���ال٩٦٠٠الھیثم���ي ف���ي ح���دیث رق���م 

  .٥/٣١٥أعرفھم، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 
أخرجھ البخاري في كتاب أبواب المساجد،باب التقاضي والمالزمة ف�ي الم�سجد ) 2(

، ومسلم في كتاب المساقاة،باب استحباب الوضع م�ن ٤٤٥حدیث رقم ١/١٧٤
  . ٣/١١٩٢، ج١٥٥٨الدین،حدیث رقم 

ھ في كتاب اإلجارة، باب من كلم م�والي العب�د متفق علیھ ولفظھ للبخاري أخرج) 3(
، وم�سلم ف�ي كت�اب ٢/٧٩٧، ج٢١٦١أن یخففوا عنھ من خراجھ، حدیث رق�م 

  .٥/٣٩، ج٤١٢٥المساقاة، باب حل أجرة الحجامة،  حدیث رقم 
أخرج��ھ مال��ك ف��ي كت��اب الح��دود، ب��اب ت��رك ال��شفاعة لل��سارق إذا بل��غ ال��سلطان، )4(



 - ١٧٤٦  -

، وقبل الشفاعة في الحق، وشفع نبي ففي األحادیث السابقة شفع ال

، وبعد وفاتھ، فبان من ذلك تفسیر اآلی�ة الت�ي  في حضورهصحابتھ 

  .تقول من یشفع شفاعة حسنة یكن لھ نصیب منھا

  : الشفاعة السیئة-٢

وھي ما كانت بخالف الشفاعة السابقة، وذلكبوقوعھا في أمر مح�رم 

ع ض�رر، وض�ابط ھ�ذا من ظلم أو غی�ره، س�واء أكان�ت لجل�ب نف�ع أمل�دف

النوعمن الشفاعة أن تكون فیم�ا حرم�ھ اإلس�الم، ب�أن یك�ون الھ�دف منھ�ا 

ظلم الغیر، أو التعدي عل�ى حق�ھ، أو أخ�ذ ش�يء للم�شفوع ل�ھ ب�دون وج�ھ 

ح��ق، أو إعفائ��ھ م��ن عقوب��ة حدی��ة، وق��د ورد ھ��ذا الن��وع م��ن ال��شفاعةفي 

  :القرآن الكریمبطریقین

: یئة،وذلك ف��ي قول��ھ تع��الىوردت ب��صریح لف��ظ ال��شفاعة ال��س: األول

 نھ��ا وك��ان هللا عل��ى ك��لِّ ش��يء ٍوم��ن ی��شفع ش��فاعة س��یِّئة یك��ن ل��ُھ كف��ل مِّ ْ َْ َ َ َ َ َُ َ َُ َ َ َ َ َ َ َ َ َُ ّ ْ ْ ٌْ ِ َّ ً ً

ًمقیتا ِ ُّ)على من یفعلھا، بل وجعل م�ن ن�صیبھ -تعالى–َّ، حیث شنع هللا )١ 

: ًكفال منھا، لیتذوق من عاقبة فعلھ، ویصیبھ سوء صنیعھ، یقول القاسمي

ومن یشفع شفاعة سیئة، وھي ما كان�ت بخ�الف الح�سنة ب�أن كان�ت ف�ي "

أمر غیر مشروع یكن لھ كفل منھا، أي نصیب م�ن وزرھ�ا ال�ذي ترت�ب 

  .)٢("ٍعلى سعیھ، مساو لھا في المقدار، من غیر أن ینقص منھ شيء

وردت بطری���ق ض���مني بح���دیث الق���رآن ع���ن ص���ورة م���ن : الث���اني

من یبطن الشر، ویخت�ان نف�سھ،وذلك صورھا المحرمة، وھي المجادلة ع

ُّوال تج�ادل ع�ن ال�ذین یخت�انون أنف�سُھم إن هللا ال ُیح�ب : في قولھ تعالى َِّ ِ َِ ََ ّ ِ ِْ َ َ َ َ َ َ َُ ُ َُ َ ْ َّ ْ

ًمن ك�ان خوان�ا أثیم�ا  ًِ َ َّ َ ََ َی�ستخفون م�ن الن�اس وال ی�ستخفون م�ن هللا وُھ�و * َ َ ِ َ َ َ َ َ َ َّ ِ ُِ ُْ َْ َْ َْ ِ َّ
                                                                                                                             

ال��دارقطني ف��ي كت��اب الح��دود وال��دیات  و٢/٨٣٥، الموط��أ ١٥٢٥ح��دیث رق��م 
، والھیثم�ي ف�ي ح�دیث رق�م ٣/٢٠٥، سنن ال�دارقطني ٣٦٤وغیره حدیث رقم 

رواه الطبران����ي ف����ي األوس����ط : ، وق����ال٦/٣٩٦،  مجم����ع الزوائ����د ١٠٥٦٣
والصغیر وفیھ أبو غزیة محمد بن موسى األنصاري ضعفھ أب�و ح�اتم وغی�ره، 

  .د ضعیفووثقھ الحاكم، وعبد الرحمن بن أبي الزنا
  .٨٥سورة النساء من اآلیة ) 1(
  .٢/٢٤٩روح البیان : ، ومثلھ في٥/١٤١٩محاسن التأویل ) 2(
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َمعُھم إذ ُیبیِّتون ما َ َ َ َُ ْ ِ ً ال یرضى م�ن الق�ول وك�ان هللا بم�ا یعمل�ون ُمحیط�ا ْ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َُ ْ ْ ِْ ُ ِّ َ َ ْ َ *

َھ��اأنتم ھ��ـُؤالء ج��اَدلتم ع��نُھم ف��ي الحی��اة ال��دنیا فم��ن ُیج��ادُل هللا ع��نُھم ی��وم  ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ ْْ ْ َْ ّ ِ ِ َِ ُّ ْ ُْ ُ َ

ًالقیامة أم من یكوُن علیھم وكیال ِ ِ َِ َ َ َ َْ ِ ْ َ ُ َّ َ ْ)١(.  

ف�ي ھ�ذه اآلی�ات ع�ن المجادل�ة عم�ن -ع�الىسبحانھ وت-حیث نھى هللا 

یخت��انون أنف��سھم، ویرم��ون الن��اس بالباط��ل، وھ��ي ص��ورة م��ن ص��ور 

ال��شفاعة ال��سیئة الت��ي ی��شفع فیھ��ا ال��شخص لغی��ره بالمجادل��ة عن��ھ، وعل��ى 

 فیھ�ا -عز وجل–الرغم من أن ھذه اآلیة نزلت بسبب معین، وعاتب هللا 

 ، وكان ذل�ك م�ن النب�ي )٢( عن المجادلة عمن یختانون أنفسھمالنبي 

بغیر قصد عن الدفاع عن الباطل،وإنما حمال لألمور على ظواھرھا، إال 

أن حكمھا عام ال خاص، حیث تصدق داللتھ�ا عل�ى ك�ل م�ن یج�ادل ع�ن 

غیره؛ أو یدافع عنھ، لیساعده في الظفر بغیر حقھ، أو ی�دفع عن�ھ ض�ررا 

  .یستحقھ، أو یلصقھ بغیره

واھعاصم بن عم�ر ب�ن قت�ادة ع�ن أبی�ھ وسبب نزول ھذه اآلیات ما ر

ك��ان أھ��ل بی��ت من��ا یق��ال لھ��م بن��و أبی��رق، ب��شر، وب��شیر، : ع��ن ج��ده ق��ال

ًومبشر، وكان بشیر رجال منافقا یقول الشعر، یھجو بھ أص�حاب رس�ول  ً

قال فالن كذا وكذا، قال فالن كذا :  بعض العرب، ثم یقول)٣(، ینحلھهللا

وهللا م�ا یق�ول : ل�ك ال�شعر ق�الوا ذوكذا، فإذا سمع أصحاب رس�ول هللا 

وك�انوا أھ�ل : اب�ن األبی�رق قالھ�ا، ق�ال:ھذا الشعر إال ھذا الخبیث، وق�الوا

بی��ت حاج��ة وفاق��ة ف��ي الجاھلی��ة واإلس��الم، وك��ان الن��اس إنم��ا طع��امھم 

 )٤(بالمدینة التمر والشعیر، وكان الرجل إذا كان لھ یسار، فقدمت ضافطة

                                                           

  .١٠٩: ١٠٧سورة النساء اآلیات ) 1(
، ٥/٢٦٦، الجامع ألحكام الق�رآن ٥/٢٦٧جامع البیان في تفسیر القرآن : ینظر) 2(

  .١/٣٣٦، بحر العلوم ٢/٣٥٨تفسیر القرآن العظیم 
  .لیھأي ینسبھ إ) 3(

  .١١/٦٤٩، لسان العرب ٣٠/٤٦٤تاج العروس : ینظر
  .الضافط، والضفاط الذي یجلب المیرة والمتاع إلى المدن)4(

، تحف���ة األح���وذي ١٩/٤٥٤، ت���اج الع���روس ٧/٣٤٣ل���سان الع���رب :       ینظ���ر
٨/٣١٤.  
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جل منھا، فخص بھا نفسھ، وأما العی�ال  ابتاع الر)١(من الشام من الدرمك

فإنم�ا طع��امھم التم�ر وال��شعیر، فق�دمت ض��افطة م�ن ال��شام، فابت�اع عم��ي 

 لھ، وف�ي الم�شربة )٢(ًرفاعة بن زید حمال من الدرمك، فجعلھ في مشربة

ِسالح ودرع وسیف، فُعدي علیھ من تحت البیت، فنقبت المشربة، وأخ�ذ  ُِ ُ

ی�ا اب�ن أخ�ي، إن�ھ :  عمي رفاعة، فق�الالطعام والسالح، فلما أصبح أتاني

قد ُعدي علینا في لیلتنا ھ�ذه، فنقب�ت م�شربتنا، ف�ذھب بطعامن�ا وس�الحنا، 

ق�د رأین�ا بن�ي أبی�رق اس�توقدوا : فتحسسنا في الدار، وسألنا، فقیل لنا: قال

وك�ان : في ھذه اللیلة، وال نرى فیم�ا ن�رى إال عل�ى بع�ض طع�امكم، ق�ال

وهللا ما نرى صاحبكم إال لبی�د : نسأل في الداربنو أبیرق قد قالوا، ونحن 

: بن سھل، رجل منا لھ صالح وإسالم، فلما سمع لبید اخترط سیفھ، وقال

: ، فوهللا لیخالطنكم ھ�ذا ال�سیف، أو لتبی�نن ھ�ذه ال�سرقة، ق�الوا!أنا أسرق؟

إلیك عنھا أیھا الرجل، فما أنت بصاحبھا، فسألنا في الدار حت�ى ل�م ن�شك 

، ی��ا اب��ن أخ��ي، ل��و أتی��ت رس��ول هللا :  فق��ال ل��ي عم��يأنھ��م أص��حابھا،

إن أھ�ل بی�ت من�ا : ، فقلتفأتیت رسول هللا : فذكرت ذلك لھ، قال قتادة

أھل جفاء عم�دوا إل�ى عم�ي رفاع�ة ب�ن زی�د، فنقب�وا م�شربة ل�ھ، وأخ�ذوا 

س�الحھ وطعام��ھ، فلی�ردوا علین��ا س��الحنا، فأماالطع�ام ف��ال حاج�ة لن��ا فی��ھ، 

ً في ذلك، فلما سمع بنو أبیرق أتوا رجال م�نھم یق�ال سآمر: فقال النبي 

لھ أسیر بن عروة، فكلموه في ذلك، فاجتمع في ذلك ناس من أھل ال�دار، 

یا رسول هللا، إن قتادة بن النعمان وعمھ عمدوا إلى أھل بیت من�ا : فقالوا

: أھ��ل إسالموص��الح یرم��ونھم بال��سرقة بغی��ر بین��ة وال ثب��ت، ق��ال قت��ادة

ِعمدت إلى أھل بیت، ذكر منھم إسالم :" فكلمتھ، فقال فأتیت رسول هللا ُ

فرجع�ت، ول�وددت : ، ق�ال"وصالح ترمیھم بالسرقة بغیر ثبت وال بین�ة؟

 في ذلك، فأتاني عمي أني خرجت من بعض مالي ولم أكلم رسول هللا 

یا ابن أخي، ما صنعت؟، فأخبرت�ھ بم�ا ق�ال ل�ي رس�ول هللا : رفاعة، فقال

                                                           

َّبفتح الدال المھملة والمیم، ھو الدقیق الحواري وھو األبیض)1( ُ.  
، تحف��ة ١١/١٠٤، ٢٧/١٤٦، ت��اج الع��روس ١٠/٤٢٣رب ل��سان الع��:       ینظ��ر

  .٨/٣١٤األحوذي 
، ت�اج الع�روس ١/٤٨٧ل�سان الع�رب : ینظ�ر .ھي الخزان�ة:  یعني الغرفة، وقیل)2(

٣/١١٧.  
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مستعان، فلم یلبث أن نزل القرآن هللا ال: ، فقال َإنا أنزلنا إلیك الكت�اب ََ َ َِ ْ ْْ َ ِ َِ َّ

ًبالحق لتحكم بین الناس بما أراك هللا وال تكن للخآئنین خصیما ِ ِ ِ َِ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ َْ ِّْ ُ َُ ُ َّ َ ِ ِ َِّ ْ ْ ِّ)بن�ي )١ ،

َواستغفر هللاأبیرق  ّ ِ ِ ْ َ ْ َ)أي مما قلت لقتادة )٢ َّإن هللا كان غفورا ر ًَّ ُ َ َ َ َ ّ ًحیما ِ ِ *

ًوال تجادل عن الذین یختانون أنفسُھم إن هللا ال ُیحب من كان خوانا أثیما  ِ ِ ِ َِ ًَ َّ ُّ ََّ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ ََ ََ ّ ِ ِْ ُ ُ ُْ َّ ْ

َیستخفون من الناس وال یستخفون م�ن هللا وُھ�و معُھ�م إذ ُیبیِّت�ون م�ا ال *  ََ َ َ َ َ َ َ ِ َ َ َ َ َ َ َُ ُ ُْ ِ ِْ ّ ِ ِْ َْ َْ َّْ

ُیرضى من القول وك�ان هللا ِّ َ َ َ َ ََ َْ ْْ ً بم�ا یعمل�ون ُمحیط�ا ِ ِ َ َ َ َُ ْ ْھ�اأنتم ھ�ـُؤالء ج�اَدلتم * ِ ُْ ُْ َ َ ََ

ْعنُھم في الحیاة الدنیا فمن ُیجادُل هللا عنُھم یوم القیامة أم من یكوُن علیھم  ْ ِْ ْ َْ َُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََّ َ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ ْ ْ َْ ّ َ ُّ

ًوكیال  ِ ِوم�ن یعم�ل ُس�وءا أو یظل�م نف�سُھ ث�م ی�ستغفر* َ ِ ِْ َ َْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ ََّ ُ ْ ْ ْ َ ً هللا یج�د هللا غف�ورا ً ُ َ َ َّ ِّ ِ َ

ًرحیما ِ َّ)أي لو استغفروا هللا لغفر لھم )٣  ِوم�ن یك�سب إثم�ا فإنم�ا یك�سُبُھ ِْ َْ َ َ َ ََّ ِ َِ ً ْ ْ

ًعلى نفسھ وكان هللا علیما حكیما  ًِ ِ ِ َِ َ َ َ َُ ّ َ َْ ِومن یكسب خطیئة أو إثما ثم یرم بھ * َ ِ ِِ ِِ ْ ْ َْ َ َ ََّ ُ ً ْْ َ ً َ َ

ْبریئا فقد احتمل ُبھ َْ َ ََ َ َِ ً ًتانا وإثما مبیناِ ًِ ُِّ ً ْ َ َ)قولھ لبی�د )٤  ل�وال ف�ضُل هللا علی�ك◌َ َ ِ َْ ْ َْ َّ َ َ

َورحمت��ُھ لھم��ت طآئف��ة م��نُھم أن ُی��ضلوك وم��ا ُی��ضلون إال أنف��سُھم وم��ا  َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ُْ َ َُ َُّ ِ ُّ ُِّ ِ ِْ ُّ ٌَّ َ َّ ْ

َّیُضرونك من شيء وأنزل هللا علیك الكتاب والحكمة وعل َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َْ ِ ِ ِْ َْ َ َ َْ ُْ ّ َ ٍ ْمك م�ا ل�م تك�ن ُّ ُ ََ ْ َ َ َ

ًتعلم وكان ف�ضُل هللا علی�ك عظیم�ا ِ َ َ َ ِ َ َْ ْ َْ َّ َ َ َُ)فلم�ا ن�زل الق�رآن أت�ى رس�ول هللا )٥ 

لما أتیت عم�ي بال�سالح، وك�ان : بالسالح، فرده إلى رفاعة، فقال قتادة

ًشیخا قد عسى، أو عشى في الجاھلیة، وكنت أرى إسالمھ مدخوال، فلم�ا  ً

ابن أخي ھو في سبیل هللا، فعرفت أن إسالمھ كان یا : أتیتھ بالسالح، قال

ِصحیحا، فلما نزل القرآن لحق بشیر بالمشركین، فنزل على سالفة بن�ت  ً

ْومن ُیشاقق الرُسول من بعد ما تبین لُھ الھَُدى :سعد بن سمیة، فأنزل هللا َ َ َ َ َ َ َ ََّ ََّ َِ ِ ِْ ِ
َویتبع غیر سبیل الُمؤمنین نولھ ما  َ َ َ َ َ َِ ِ ِِّ ُ ْ ْ ْْ ِ ِ َِ ًتولى ونصلھ جھنم وساءت م�صیرا َّ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َْ َ َّ ْ ُ َّ َ *

ْإن هللا ال یغفُر أن ُیشرك بھ ویغف�ُر م�ا دون ذل�ك لم�ن ی�شاُء وم�ن ُی�شرك  ِ ْ َْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ْ ِْ َِ َ َ ّ َّ

ًبا� فقد ض�ل ض�الال بعی�دا ِ َ َ َ ًِ َ َّ ْ َ َ ّ ِ)فلم�ا ن�زل عل�ى س�القة رماھ�ا ح�سان ب�ن )٦ 

حلھ، فوضعتھ على رأسھا، ثم خرج�ت ثابت بأبیات من شعره، فأخذت ر

أھ�دیت ل�ي ش�عر ح�سان، م�ا كن�ت : بھ، فرم�ت ب�ھ ف�ي األبط�ح، ث�م قال�ت
                                                           

  .١٠٥سورة النساء اآلیة ) 1(
  .١٠٦سورة النساء اآلیة ) 2(
  . ١١٠ :١٠٦سورة النساء اآلیات ) 3(
  .١١٢، ١١١سورة النساء اآلیتان ) 4(
  .١١٣سورة النساء اآلیة ) 5(
  . ١١٦، ١١٥سورة النساء اآلیتان ) 6(
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  .)١("تأتیني بخیر

فالشفاعة ھنا لم تك�ن س�وى ن�وع مخاص�مة عم�ن اخت�ان نف�سھ، وإذا 

 ھنا رغم أن�ھ داف�ع بح�سب الظ�اھر م�ن األم�ر، ف�إن كان العتاب للنبي 

عن شخص وھو یعرف أن�ھ ظ�الم حكم اآلیة ینسحب على كل من یجادل 

  .لغیره

وقد جاءت ال�سنة ب�صور عدی�دة لل�شفاعة ال�سیئة تب�ین م�ا أجم�ل ف�ي 

القرآن الكریم وتكون تطبیق�ا لھ،س�واء أكان�ت ال�شفاعة بجل�ب خی�ر للغی�ر 

  :بدون وجھ حق، أو بدفع ضرر عنھ ھو عقوبة مستحقة علیھ، ومن ذلك

حد لإلمام وج�ب علی�ھ  الشفاعة في الحدود بعد ثبوتھا، فمتى رفع ال-

إقامتھ،فمن شفع في الحد بعد ثبوتھ عند اإلمام فإنما ی�شفع بالباط�ل لكون�ھ 

ً أن قری��شا -رض��ي هللا عنھ��ا-ن��وع ظل��م یھ��دم المجتم��ع، فق��دروت عائ��شة 

، م��ن یكل��م رس��ول هللا : أھمتھم��المرأة المخزومی��ة الت��ي س��رقت، فق��الوا

 لمرس��ول هللا ؟، فكوم��ن یجت��رئ علی��ھ إال أس��امة ح��ب رس��ول هللا 

یا أیھا الناس، إنما :"، ثم قام فخطبقال"أتشفع في حد من حدود هللا؟:"فقال

ضلمن كان قبلكم أنھم ك�انوا إذا سرقال�شریف ترك�وه، وإذا سرقال�ضعیف 

فیھم أق�اموا علی�ھ الح�د، وأی�م هللا ل�و أن فاطم�ة بن�ت محم�د س�رقت لقط�ع 

ا األمر ألن ض�یاعھ ، وإنما كان خطر الشفاعة في مثل ھذ)٢("محمد یدھا

م��ن أول أس��باب ھ��الك المجتم��ع كم��ا ج��اء ف��ي الح��دیث، یق��ول اب��ن تیمی��ة 

) أي الحدود التي تثب�ت عل�ى فاعلھ�ا عن�د اإلم�ام(وھذا القسم : "رحمھ هللا

                                                           

أخرج��ھ الترم��ذي ف��ي كت��اب التف��سیر، ب��اب وم��ن س��ورة الن��ساء، ح��دیث رق��م ) 1(
ھ��ذا ح��دیث غری��ب ال نعل��م أح��دا أس��نده غی��ر محم��د ب��ن س��لمة : ،وق��ال٣٠٣٦

الحراني، وروى یونس بن بكیر وغیر واحد ھذا الحدیث عن محمد بن إسحاق 
ً عاصم بن عمر بن قتادة مرسال ل�م ی�ذكروا فی�ھ ع�ن أبی�ھ ع�ن ج�ده، س�نن عن

ھ�ذا ح�دیث ص�حیح : ،وق�ال٨١٦٤، والح�اكم ف�ي ح�دیث رق�م ٥/٢٤٤الترمذي 
  . ٤/٤٢٦على شرط مسلم ولم یخرجاه، المستدرك 

أخرجھ البخاري في كت�اب الح�دود،باب كراھی�ة ال�شفاعة ف�ي الح�د إذا رف�ع إل�ى ) 2(
 ومسلم ف�ي كت�اب الح�دود،باب قط�ع ٦/٢٤٩١، ج٦٤٠٦السلطان، حدیث رقم 

، ٦٤٠٦السارق الشریف وغیره والنھي عن الشفاعة في الحدود، حدیث رق�م 
  .٣/١٣١٥ج



 - ١٧٥١  -

یجب إقامت�ھ عل�ى ال�شریف، والوض�یع، وال�ضعیف، وال یح�ل تعطیل�ھ ال 

 وم��ن عطل��ھ ب��شفاعة، وال بھدی��ة، وال بغیرھم��ا، وال تح��ل ال��شفاعة فی��ھ،

لذلك، وھو ق�ادر عل�ى إقامتھ،فعلی�ھ لعن�ة هللا والمالئك�ة والن�اس أجمع�ین، 

ًوال یقب��ل هللا من��ھ ص��رفا وال ع��دال، وھ��و مم��ن اش��ترى بآی��ات هللا ثمن��ا  ًً

 .)١(ً"قلیال

الشفاعة ف�ي مقاب�ل أج�ر، س�واء أك�ان األج�ر عل�ى س�بیل الھدی�ة أم  -

ھ�و ح�رام، لكون�ھ أك�ال على سبیل الرشوة، ف�إن ك�ان عل�ى س�بیل الھدی�ة ف

م�ن ش�فع :" ق�ال ع�ن النب�ي ألموال الناس بالباط�ل، فع�ن أب�ي أمام�ة

ًألخی��ھ ب��شفاعة فأھ��دى ل��ھ ھدی��ة علیھ��ا، فقبلھ��ا، فق��د أت��ى باب��ا عظیم��ا م��ن  ً

ع�ن س�ألت عب�د هللا ب�ن م�سعود : ، وع�ن م�سروق ق�ال)٢("أبواب الرب�ا

ُوم��ن ل��م یحك��ال��سحت أھ��و الرش��وة ف��ي الحك��م؟، فق��ال  ْ َ َ َْ ُم بم��ا أن��زل هللا َّ ّ َ ََ َ ِ
َفأول��ـئك ُھ��م الك��افُرون َِ َِ َْ ُ َ ْ ُ)ولك��ن ال��سحت أن یست��شفع ب��ك عل��ى إم��ام )٣ ،

، وإن ك�ان عل�ى س�بیل الرش�وة كان�ت )٤(فتكلمھ، فیھدي لك ھدی�ة، فتقبلھ�ا

الحرمة أشد، ألن الرشوة في ذاتھا حرام، ف�إن أض�یف إلیھ�ا كونھ�ا أج�را 

راش��ي یب��ذل الم��ال لیتوص��ل إل��ى لل��شفاعة كان��ت الحرم��ة فیھ��ا أش��د، فال

  .، والمرتشي یعینھ على الباطل ویقبل الحرام ثمنا لتلك اإلعانة)٥(الباطل

 الشفاعة في إعانة الظالم على ظلمھ، أو إضاعة حق الضعیف، لما -

في ذلك من توسید األمر غیر أھلھ، وضیاع الحق من ص�احبھ، وھ�و م�ا 

رض�ي هللا -فقد روى ابن عمر جاء التحذیر الشدید منھ في السنة النبویة،

ًمن قال سبحان هللا كتبت ل�ھ ع�شرا، وم�ن :" قال أن رسول هللا -عنھما

قالھا عشر مرار كتب لھ مائة، ومن استغفر هللا غفر لھ، ومن أعان على 

خصومة بظلم أو بغیر علم لم یزل في سخط هللا حتى یبرح، ومن حال�ت 
                                                           

  .٨٨السیاسة الشرعیة البن تیمیة ص: ینظر) 1(
أخرجھ أبو داود في كتاب اإلجارة، ب�اب ف�ي الھدی�ة لق�ضاء الحاج�ة، ح�دیث رق�م )2(

، الم��سند ٢٢٣٠٥أحم��د ف��ي ح��دیث رق��م ، و٣/٢٩١، س��نن أب��ي داود ٣٥٤١
  .٨/٢١١، المعجم الكبیر ٧٨٥٣، والطبراني في حدیث رقم ٥/٢٦١

  .٤٤سورة المائدة جزء من اآلیة ) 3(
  .٢/٦٠٦ذكره ابن العربي في أحكام القرآن ) 4(
  .٢/٥٩سبل السالم : ینظر) 5(



 - ١٧٥٢  -

 وم�ن م�ات وعلی�ھ دین�ار أو شفاعتھ دون حد من حدود هللا فق�د ض�اد هللا،

: الطیب��ي ، ق��ال)١("درھ��م ق��ص م��ن ح��سناتھ ل��یس عن��ده دین��ار وال درھ��م

 تع�دى هللا حم�ى اس�تباح وم�ن حم�اه هللا حدود ألن؛ فقدضادهللا : وإنماقال

  .)٢(هللا ضاد فقد حما فیما تعالى هللا نازع ومن طوره

واإلعانة على الخصومة بغیر حق عقوبتھا شدیدة لما فیھا من 
 تمحق فإنھا والخصومة إیاك: بعضھم قال: الوعید الشدید یقول الشوكاني

 ذم ھذا"هللا سخط في یزل لم: "قطورعقولھ خاصم ما: ویقال ، الدین
 أن والثاني ، باطل في المخاصمة تكون أن أحدھما: شرطان لھ شدید
 الحدیث وفي.... وعید،  فال الشرطین أحد اختل فإن ، باطل أنھ یعلم
 بتلك خصومة على أومعینا إذارأىمخاصما للحاكم ینبغي أنھ لىع دلیل

  .)٣("غیھ عن لینتھي ویردعھ یزجره أن الصفة
فتلك صور م�ن ال�شفاعة ال�سیئة ج�اءت بھ�ا ال�سنة بیان�ا وتطبیق�ا لم�ا 
جاء مجمال في القرآن الك�ریم م�ن ح�دیث ع�ن ال�شفاعة، وبی�ان ألنواعھ�ا 

  .انا مما ال مجال لتفصیلھ ھناوأحكامھا، وقد أوسعھا العلماء شرحا وبی
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                                           

ھ  وأخ�رج مثل�٣/٢٠١، المعج�م األوس�ط ٢٩٢١أخرجھ الطبراني في حدیث رقم )1(
البیھقي في باب في أن یحب الرجل ألخیھ المسلم ما یحب لنفسھ ویكره ل�ھ م�ا 

،ش�عب ١١١٥٧یكره لنفسھ ویدخل فیھ إماطة األذى عن الطری�ق، ح�دیث رق�م 
  .٧/٥١٠اإلیمان 

  .٦/٢٣٦٧مرقاة المفاتیح للقاري ) 2(
  .٨/٣١٢نیل األوطار ) 3(



 - ١٧٥٣  -

  المبحث الخامس
  أھداف الشفاعة في القرآن الكریم

منالعرض السابق آلی�ات ال�شفاعة ف�ي الق�رآن الك�ریم یمك�ن اس�تنباط 
عدد م�ن األھ�داف الت�ي ج�اءت اآلی�ات للتنبی�ھ علیھ�ا، س�واءمنھا م�ا ك�ان 

  :نحو التاليبطریق مباشر،أوما كانبطریق غیر مباشر، وذلك على ال
 ترسیخ أمر عقدي مھم، وھو إثبات الشفاعة في اآلخرة، وأنھا -١

َال : حق ال مراء فیھ، وھو ما جاء في آیات كثیرة منھا قولھ سبحانھ

ًیملكون الشفاعة إال من اتخذ عنَد الرحمن عھدا ْ ْ َْ َ َ َ َ َِ ِ َِّ ِ َِ َ ََّ ََّّ َ ُ)فقد أثبتت اآلیة )١ ،

 الیملك  عن الكافرین، حیث بینت أنھالشفاعة للمؤمنین من حیث نفتھا

ففي  ، وفدا إلیھ المتقین یحشرهللا الشفاعة یوم بربھم الكافرون ھؤالء

هللا،ال یملك أحد من  عند لبعض عضھم اإلیمانب أھل یشفع حین

  .)٢(المجرمین الشفاعة ألحد

َیومئ���ٍذ ال تنف���ُع ال���شفاعة إال م���ن أذن ل���ُھ: وقول���ھ تع���الى َ َ َ َ َِ َِ ْ َّْ َِّ ُ َ َ َ ال���رحمُن ََّ ْ َّ

ًورضي ل�ُھ ق�وال  ْ َ َ َ َ َِ)وقول�ھ)٣ ، : َوال تنف�ُع ال�شفاعة عن�َدهُ إال لم�ن أذن ل�ُھ ََ َ َ َِ ِ َِ ْ َّ ِ ُ َ َ ََّ

ُّحت��ى إذا ف��زع ع��ن قل��وبھم ق��الوا م��اذا ق��ال ربك��م ق��الوا الح��ق وُھ��و العل��ي  ُِّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ َّْ َ َ َُ َ ُ ُ َْ ُْ ُ ِّ ُِ ِ ِ َّ

ِالكبیُر َ ْ)٤(.  

شفاعة ف�ي اآلخ�رة حقیق�ة عقدی�ة ال م�راء فھاتان اآلیتان تثبت�ان أن ال�

 لھ من المالئكة، أو الرسل، -تعالى–فیھا، وأنھا ال تثبت إال لمن یأذن هللا 

أو غی��رھم م��ن ال��صالحین، وكون��ھ یرض��ى بال��شفاعة لن��اس بعی��نھم دلی��ل 

  .)٥(على ثبوتھا في اآلخرة

- سبحانھ وتعالى- إثبات أن الشفاعة في اآلخرة ال تكون إال بإذنھ -٢

                                                           

  .٨٧سورة مریم اآلیة ) 1(
، ١٨/٢٥٥، جامع البیان في تأویل القرآن ٥/٢٣٤ظیم تفسیر القرآن الع: ینظر) 2(

  .٣/٢٥٢، تفسیر البغوي ٧/٤٥٩٦الھدایة إلى بلوغ النھایة 
  .١٠٩سورة طھ اآلیة ) 3(
  .٢٣سورة سبأ اآلیة ) 4(
، بح�ر العل��وم ١٩/٢٨٢، ج�امع البی��ان ٣/٤٢تف�سیر مقات��ل ب�ن س��لیمان : ینظ�ر) 5(

ع�دھا، تف�سیر الق�رآن العظ�یم  وما ب٧/٢٩٩، البحر المحیط ألبي حیان ٢/٤١٣
٥/٢٧٩.  



 - ١٧٥٤  -

َیومئٍذ ال تنفُع الشفاعة إال من أذن لُھ الرحمُن : رضاه، یقول عز وجلو َ َ َ َ َْ ْ َّْ َ ِ َِ َّ َِّ ُ َ َ ََّ

ًورضي لُھ ق�وال  ْ َ َ َ َ َِ)ویق�ول)١ ، : َوال تنف�ُع ال�شفاعة عن�َدهُ إال لم�ن أذن ل�ُھ ََ َ َ َِ ِ َِ ْ َّ ِ ُ َ َ ََّ

ْحت��ى إذا ف��زع ع��ن قل��وبھم ق��الوا م��اذا ق��ال ربك��م ُْ ُ ِّ ُُّ َ َ َ َ َ ََ ََ ُ ُ َِ ِ ِ ُّ ق��الوا الح��ق وُھ��و العل��ي َّ ِ َ َ َ َْ َّْ َُ

ِالكبیُر َ ْ)ویقول)٢ ، : ًوكم مِّن ملٍك في السماوات ال تغن�ي ش�فاعتُھم ش�یئا ْ َ َ َ َْ ُ ُ َ ََ َ َ َِ ِ ِْ َّ َّ

َإال من بعد أن یأذن هللا لمن ی�شاُء ویرض�ى َ َ َ َ َ َ َْ َْ ِ ِ ُِ َّ َ ْ َ َّ ِ)وق�د ھ�دفت ھ�ذه اآلی�ات )٣ ،

ن إال ب�إذن هللا ع�ز وج�ل ولم�ن إلى بی�ان أن ال�شفاعة ف�ي اآلخ�رة ال تك�و

فشفاعة المخلوق عند : "، یقول شیخ اإلسالم ابن تیمیةرحمھ هللا)٤(یرضاه

المخلوق تكون بإعانة الشافع للم�شفوع ل�ھ بغی�ر إذن الم�شفوع عن�ده، ب�ل 

یشفع إم�ا لحاج�ة الم�شفوع عن�ده إلی�ھ، وإم�ا لخوف�ھ من�ھ، فیحت�اج إل�ى أن 

لع�المین، وھ�و وح�ده س�بحانھ ی�دیر یقبل ش�فاعتھ، وهللا تع�الى غن�ي ع�ن ا

  .)٥("العالمین، فما من شفیع إال من بعد إذنھ

 اإلشارة إلى أن قبول الشفاعة في اآلخرة ھ�ي مح�ض تف�ضل م�ن هللا -٣
تعالى، وإحسان للشافع والمشفوع لھ، ف�ال أح�د یمل�ك م�ع هللا ش�یئا، یق�ول 

 س�بب ف�ي س�عى ھ�ي : مثل�ھ المخل�وق عن�د اإلن�سان ف�شفاعة : "ابن الق�یم
 ال�شفاعة فمنزل�ة من�ھ ك�ره على ولو بھ یحركھ إلیھ المشفوع عن منفصل

 وإم�ا وس�لطان بق�وة إم�ا الفعل على یكرھھ أو غیره یأمر من منزلة عنده
 بھ�ا ینتف�ع رغب�ة إم�ا الشافع من إلیھ للمشفوع یحصل أن فالبد یرغبھ بما

 ال��رب عن��د ال��شفاعة بخ��الف وھ��ذا ب��شفاعتھ عن��ھ تن��دفع من��ھ رھب��ة وإم��ا
 من��ھ ویحبھ��ا فیھ��ا ل��ھ وی��أذن ال��شافع ش��فاعة یخل��ق ل��م م��ا فإن��ھ س��بحانھ

 لحاج��ة عن��ده ی��شفع ال وال��شافع توج��د أن یمك��ن ل��م ال��شافع ع��ن ویرض��ى
 مج��رد عن��ده ی��شفع وإنم��ا لدی��ھ فیم��ا لرغبت��ھ وال من��ھ لرھبت��ھ وال الربإلی��ھ
 ف�إن األم�ر بامتث�ال مطی�ع بال�شفاعة م�أمور فھ�و ل�ھ وطاعة ألمره امتثال
 وال ب��شفاعة یتح��رك ال المخلوق��ات وجمی��ع والمالئك��ة األنبی��اء م��ن أح��دا

                                                           

  .١٠٩سورة طھ اآلیة ) 1(
  .٢٣سورة سبأ اآلیة ) 2(
  .٢٦سورة النجم اآلیة ) 3(
، ١٩/٢٨٢، جامع البیان في تأویل القرآن ٥/٢٧٩تفسیر القرآن العظیم : ینظر) 4(

  . وما بعدھا٧/٢٩٩، البحر المحیط ألبي حیان ٢/٤١٣بحر العلوم 
، وراج��ع ف��ي ٢/٨٣٣اط الم��ستقیم لمخالف��ة أھ��ل الجح��یم اقت��ضاء ال��صر: ینظ��ر) 5(

 وم��ا ٢٣٨ش��رح العقی��دة الطحاوی��ة الب��ن أب��ي الع��ز الحنف��ي ص: المعن��ى نف��سھ
  . وما بعدھا١/١٢٣بعدھا، مجموعة التوحید 



 - ١٧٥٥  -

 ال��ذي ھ��و وتع��الى س��بحانھ ف��الرب وخلق��ھ تع��الى هللا بم��شیئة إال غیرھ��ا
 المشفوع یحرك الذي ھو المخلوق عند والشفیع یشفع حتى الشفیع یحرك

 وھ�و أم�وره أكث�ر ف�ي عن�ھ م�ستغن المخلوق عند والشافع یقبل حتى إلیھ
 إلی�ھ محت�اج عن�ده فالم�شفوع وعب�ده مملوك�ھ كان ولو ریكھش الحقیقة في

 ال��شافع أن كم��ا ذل��ك وغی��ر والمعاون��ة بالن��صر النف��ع م��ن من��ھ ینال��ھ فیم��ا
 منھم��ا فكل��ك غی��ره أو ن��صر أو رزق م��ن : من��ھ ینال��ھ فیم��ا إلی��ھ محت��اج
 تبین ومعرفتھ الموضع ھذا لفھم تعالى هللا وفقھ ومن ، اآلخر إلى محتاج

 ال�شفاعة م�ن تع�الى هللا أثبت�ھ م�ا ب�ین والف�رق وال�شرك حی�دالتو حقیق�ة لھ
  .)١(" وأبطلھ نفاه ما وبین

 اإلشارة إل�ى أن ال�شفاعة الدنیوی�ة لی�ست كلھ�ا عل�ى وج�ھ واح�د، -٤

وإنما ھي مختلفة باختالف نوعھا، وأن الشفیع فیھا یلقى جزاء ما صنع، 

ئة ك�ان فإن شفع شفاعة حسنة كان لھ نصیب منھ�ا، وإن ش�فع ش�فاعة س�ی

ٌم�ن ی�شفع ش�فاعة ح�سنة یك�ن ل�ُھ ن�صیب : لھ كفل منھا، فق�د ق�ال تع�الى ِ َ َ َ َ ََّ ُ َ َ َ َ ًَ ً ْ ْ َّ

نھ�ا وك�ان هللا عل�ى ك�لِّ ش�يء  نھا ومن یشفع شفاعة سیِّئة یكن لُھ كف�ل مِّ ٍمِّ ْ َْ َ َ َ َ َُ َ َُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َُ ّ ْ ْ ْ ٌْ ِ َّ ً ً

ًمقیتا ِ ُّ)وقال سبحانھ)٢ ، :َوال تجادل عن الذین ی َ َ َ َِ َِّ ِ ْ ُ َختانون أنفسُھم إن هللا ال َ َ ّ َّ ِ ْ َ َُ َُ َ ْ

ًُیحب من كان خوان�ا أثیم�ا ِ َِ ً َّ َُّ ََ َ)وق�د س�بق بی�ان تف�سیر ھ�ذه اآلی�ات، وأن )٣ ،

  .الشفاعة عن أھل السوء أو لھم في غیر حق أمر منھي عنھ
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  .وبھا نتائج البحث: الخاتمة

تاب الكریم، وم�ا بعد البحث في معاني الشفاعة وتفسیر آیاتھا في الك
  :ذكره األئمة األعالم بشأنھا أخلص إلى النتائج التالیة

طل��ب ح��دوث الخی��ر، أو :  أن ال��شفاعة ب��صفة عام��ة عب��ارة ع��ن-١
  .طلب دفع الضرر من الشفیع إلى المشفوع عنده لمصلحة المشفوع لھ

 تع��ددت ألف��اظ ال��شفاعة ف��ي الق��رآن الك��ریم، وتنوع��ت مواردھ��ا، -٢
ص�یغ مختلف�ة، ف�وردت بلف�ظ ال�شفاعة نف�سھ، منك�را حیث جاءت بألفاظ و

تارة، ومعرفا تارة أخرى في بالغة قرآنیة رائعة في كل موضع من ھذه 
المواض��ع، كم��ا وردت بلف��ظ الفع��ل الم��ضارع، وبلف��ظ ال��شفیع وال��شفعاء، 
وكانت في إیرادھا تھدف إلى اإلشارة إلى أمر معین لیرسخ في األذھ�ان 

  .حسب كل موضع وردت فیھ
تعددت موارد الشفاعة في القرآن، وغلب علیھا التذكیر بالشفاعة  -٣

أن اآلخ�رة ھ�ي األول�ى باالھتم�ام والت�ذكیر، : في اآلخ�رة ألم�رین، األول
خاصة مع ارتباط موضوع الشفاعة مع عقیدة كفار ق�ریش وغی�رھم م�ن 
المشركین، وأن اآللھة ستشفع لھم، فجاء القرآن نافی�ا لمعتق�دھم ھ�ذا، م�ع 

أن : ظ��م آی��ات ال��شفاعة األخروی��ة ف��ي ال��سور المكی��ة، والث��انيورود مع
الشفاعة الدنیویة ال تحتاج كثیر ذكر، لكونھا إما حسنة فی�ؤجر ص�احبھا، 

  .أو سیئة فیكون لھ كفل منھا، فالتكرار فیھا یخل بالمعنى
 أن القرآن یھدف م�ن خ�الل ذك�ره آلی�ات ال�شفاعة إل�ى ترس�یخھا -٤

الغ��ة م��ن ناحی��ة، وإثب��ات أن ال��شفاعة ال كموض��وع عق��دي ل��ھ أھمیت��ھ الب
تكون إال برضا من هللا تعالى وإذن لمن یرضاه م�ن عب�اده، ول�یس ألح�د 

  .معھ إرادة في ذلك
 إن موضوع الشفاعة األخروی�ة إذا ك�ان ق�د أش�بع بحث�ا ف�ي كت�ب -٥

العقیدة فإن موضوع الشفاعة الدنیویة ال ی�زال یحت�اج ع�ددا م�ن البح�وث 
الموض��وع المھ��م، وتب��ین فوائ��د وح��سنات ال��شفاعة الت��ي تنب��ھ عل��ى ھ��ذا 

الح��سنة،ومحاذیر وخط��ورة ال��شفاعة ال��سیئة وم��ا یترت��ب علیھ��ا م��ن آث��ار 
  .جسام
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  المراجـع

  
  القرآن الكریم  ١

إتقان البرھ�ان ف�ي عل�وم الق�رآن لل�دكتور ف�ضل ح�سن عب�اس، دار   ٢

  .م١٩٩٧الفرقان باألردن، الطبعة األولى 

مس الدین الذھبي، دار أضواء السلف بالری�اض، إثبات الشفاعة لش  ٣

ھ��ـ، ١٤٢٠إب��راھیم ب��اجس عب��د المجی��د، الطبع��ة األول��ى : بتحقی��ق

  .م١٩٩٩

أحكام القرآن ألبى بكر محمد بن عب�د هللا المع�روف ب�ابن العرب�ي،   ٤

  .دار الكتب العلمیة بیروت، الطبعة األولى، بدون تاریخ

ب الك�ریم، ألب�ي ال�سعود محم�د إرشاد العقل السلیم إلى مزای�ا الكت�ا  ٥

بن محمد بن مصطفى العمادي، طبع�ة دار إحی�اء الت�راث العرب�ي، 

  .بیروت

أص�������ول ال�������دین لجم�������ال ال�������دین أحم�������د ب�������ن محم�������د ب�������ن   ٦

الدكتور عم�ر وفی�ق ال�داعوق، دار : الحنفي، تحقیق الغزنوي سعید

  .م١٩٩٨ھـ، ١٤١٩البشائر اإلسالمیة، بیروت، الطبعة األولى 

 إلبراھیمبنموسىبنمحمداللخمیالغرناطیالشھیربال���شاطبي، االعت���صام  ٧

ال����������دكتور محمدبنعبدالرحمنال����������شقیر، وآخ����������ران، : تحقی����������ق

  .م٢٠٠٨ھـ، ١٤٢٩دارابنالجوزیللنشروالتوزیع، الطبعةاألولى 

اعتقاد أئمة الح�دیث ألب�ي بك�ر أحم�د ب�ن إب�راھیم ب�ن إس�ماعیل ب�ن   ٨

 محم�د ب�ن عب�د :العباس بن مرداس اإلسماعیلي الجرجاني، تحقی�ق

ال����رحمن الخم����یس، دار العاص����مة بالری����اض، الطبع����ة األول����ى 

  .ھـ١٤١٢
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إغاث��ة اللھف��ان م��ن مكائ��د ال��شیطان ل��شمس ال��دین ب��ن الق��یم، تحقی��ق   ٩

محم��د س��ید كیالن��ي، مكتب��ة ومطبع��ة م��صطفى الحلب��ي بالق��اھرة، 

  .م١٩٦١ھـ، ١٣٨١الطبعة األخیرة 

جحیم لإلمام أحمد بن عب�د اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفة أھل ال  ١٠

ال��دكتور ناص��ر ب��ن عب��د الك��ریم العق��ل، : الحل��یم ب��ن تیمی��ة، تحقی��ق

  .طبعة مكتبة الرشد بالریاض

االنت��صار ف��ي ال��رد عل��ى المعتزلةالقدریةاألش��رار ألب��ي الح��سین   ١١

: یحیى ب�ن أب�ي الخی�ر ب�ن س�الم العمران�ي الیمن�ي ال�شافعي، تحقی�ق

 ال��سلف بالری��اض، الطبع��ة س��عود ب��ن عب��دالعزیز الخل��ف، أض��واء

  .م١٩٩٩ھـ، ١٤١٩األولى 

أنوار التنزیل وأسرار التأوی�ل لناص�ر ال�دین أب�ي س�عید عب�دهللا ب�ن   ١٢

محم�د عب�دالرحمن : عمر ب�ن محم�د ال�شیرازي البی�ضاوي، تحقی�ق

المرع��شلي، دار إحی��اء الت��راث العرب��ي بی��روت، الطبع��ة األول��ى 

  .ھـ١٤١٨

: العباس��أحمدبنعبدالحلیم ب��ن تیمی��ة، تحقی��قاإلیم��ان لإلم��ام تقیالدینأبی  ١٣

ھ�ـ، ١٤١٦محمد ناصر الدین األلباني، المكتب اإلسالمي بی�روت، 

  .م١٩٩٦

بح��ر العل��وم ألبیاللیثنصربنمحمدبنأحمدبنإبراھیمال��سمرقندي، طبع��ة   ١٤

  .دار الفكر بیروت

البحر المحیط في التفسیر ألبي حیان محمد بن یوسف بن علي ب�ن   ١٥

ص�دقي محم�د جمی�ل، دار الفك�ر بی�روت : دي، تحقی�قحیان التوحی�

  .ھـ١٤٢٠سنة 

بح��وث منھجی��ة ف��ي عل��وم الق��رآن الك��ریم لل��دكتور موس��ى إب��راھیم   ١٦

  .م١٩٩٦ھـ، ١٤١٦اإلبراھیم، دار عمار باألردن، الطیعة الثانیة 
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لعب�د الق�ادر ب�ن م�ال ح�ویش ال�سید محم�ود آل غ�ازي بیان المعاني   ١٧

  .م١٩٦٢ھـ، ١٣٨٢دمشق، الطبعة األولى مطبعة الترقي ب، العاني

تاج العروس من جواھر القاموس لل�سید مح�ب ال�دین مرت�ضى ب�ن   ١٨

مجموع�ة م��ن : محم�د ب�ن محم��د ب�ن عب��د ال�رزاق الزبی�دي، تحقی��ق

  .المحققین، طبعة دار الھدایة، بدون تاریخ

التب��صیر ف��ي ال��دین ألب��ي المظف��ر االس��فراییني، دار ع��الم الكت��ب   ١٩

  .م١٩٨٣ھـ، ١٤٠٣بعة األولى بیروت، الط

تحف��ة األح��وذي ش��رح س��نن الترم��ذي ألب��ي الع��ـال محم��د ب��ن عب��د   ٢٠

الرحمن بن عب�د ال�رحیم المب�اركفوري، طبع�ة دار الكت�ب العلمی�ة، 

  .بیروت

التسھیل لعلوم التنزی�ل ألب�ي القاس�م محم�د ب�ن أحم�د ب�ن محم�د ب�ن   ٢١

كة دار األرق�م الدكتور عب�دهللا الخال�دي، ش�ر: جزي الكلبي، تحقیق

  .ھـ١٤١٦بن أبي األرقم بیروت، الطبعة األولى 

التع��اریف لمحم��د عب��د ال��رءوف المن��اوي، دار الفك��ر المعاص���ر،   ٢٢

  .م١٩٩٠ھـ، ١٤١٠بیروت، الطبعة األولى 

ُتف������سیر الت������ستري، ألبیمحمدسھلبنعبداللھبنیونسبنرفیعالت������ستري،   ٢٣

ی��روت، الطبع��ة محمدباسلعیونال��سود، دار الكت��ب العلمی��ة ب:تحقی��ق

  .ھـ١٤٢٣األولى 

تفسیر الجاللین لجالل الدین المحلي وجالل الدین السیوطي، طبعة   ٢٤

  .دار الحدیث بالقاھرة، الطبعة األولى، بدون تاریخ

تفسیر القرآن ألبي   ٢٥

المظفر،منصوربنمحمدبنعبدالجبارابنأحمدالمروزىالسمعانیالتمیمي، 

غنیم، دار الوطن بالریاض، یاسربنإبراھیم،وغنیمبنعباسبن: تحقیق
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  .م١٩٩٧ھـ، ١٤١٨الطبعة األولى 

الدكتور أحمد بن مصطفى الف�ران، : تفسیر الشافعي، جمع وتحقیق  ٢٦

  .م٢٠٠٦ھـ، ١٤٢٧دار التدمریة، الطبعة األولى 

س�عد : تفسیر القرآن ألبي بكر محمد بن إبراھیم بن المن�ذر، تحقی�ق  ٢٧

ھ���ـ، ١٤٢٣لطبع���ة األول���ى محم���د ال���سعد، دار الم���آثر بالمدین���ة، ا

  .م٢٠٠٢

تف��سیر الق��رآن الحك��یم المع��روف بتف��سیر المنارلل��سید محم��د رش��ید   ٢٨

  .ھـ١٣٢٨رضا، مطبعة المنار بالقاھرة،الطبعة األولى 

تف��سیر الق��رآن العظیم،لإلم��ام عم��اد ال��دین أب��ي الف��داء إس��ماعیل ب��ن   ٢٩

  .كثیر الدمشقي، طبعة دار الكتب العلمیة بیروت

القرآن العظیم المعروف بتفسیر ابن أب�ي ح�اتم، ألب�ي محم�د تفسیر   ٣٠

عبدالرحمن بن محمد بن إدریس بن المنذر التمیمي ابن أبي ح�اتم، 

ھ�ـ، ١٤١٩مكتبة نزار مصطفى الباز بمكة الكرمة، الطبع�ة الثالث�ة 

  .م١٩٩٨

تفسیر مجاھد، ألبیالحجاجمجاھدبنجبرالتابعیالمكیالقرشیالمخزومي،   ٣١

رمحمدعبدال���������������������������������سالمأبوالنیل، الدكتو: تحقی���������������������������������ق

  .م١٩٨٩ ھـ، ١٤١٠دارالفكراإلسالمیالحدیثةبمصر الطبعةاألولى

تفسیر مقاتل بن سلیمان، ألبي الحسن مقات�ل ب�ن س�لیمان ب�ن ب�شیر   ٣٢

عبد هللا محمود شحاتة، دار إحی�اء الت�راث : األزدي البلخى، تحقیق

  .ھـ١٤٢٣بیروت، الطبعة األولى 

یص ال�دالئل ألب�ي بك�ر محم�د ب�ن الطی�ب ب�ن تمھید األوائل في تلخ  ٣٣

عم��اد ال��دین حی��در، مؤس��سة : محم��د ب��ن القاس��م الب��اقالني، تحقی��ق

  .م١٩٨٧ھـ، ١٤٠٧الكتب الثقافیة بیروت، الطبعة األولى 
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التنبیھ والرد على أھل األھواء والبدع ألبي الحسین محمد بن أحمد   ٣٤

 طبع��ة محم��د زاھ��د الك��وثري،: ب��ن عب��دالرحمن الملط��ي، تحقی��ق

  .المكتبة األزھریة للتراث بالقاھرة

التوضیحات الجلیة على شرح العقیدة الطحاویة للدكتور محم�د ب�ن   ٣٥

عب��د ال��رحمن الخم��یس، دار اب��ن الج��وزي بال��دمام، الطبع��ة األول��ى 

  .ھـ١٤٢٩

تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنان للشیخ عبدالرحمن ب�ن   ٣٦

لح ب��ن ص��الح الثق��افي بعنی��زة ناص��ر ال��سعدي، طبع��ة مرك��ز ص��ا

  .م١٩٨٧ھـ ١٤٠٧

ثالث��ة األص��ول وأدلتھ��ا لل��شیخ محم��د ب��ن عب��دالوھاب، طبع��ة دار   ٣٧

  .الوطن بالریاض

جامع البیان في ت�أویاللقرآنألبى جعف�ر محم�د ب�ن جری�ر الطب�ري،   ٣٨

أحمد محمد شاكر، طبعة مؤسسة الرسالة بی�روت، الطبع�ة : تحقیق

  .م٢٠٠٠ھـ، ١٤٢٠األولى 

جامع البیان في تفسیر القرآن لمحمد ب�ن عب�د ال�رحمن ب�ن عب�د هللا   ٣٩

ال�دكتور عب�د الحمی�د ھن�داوي، :اإلیجي الشیرازي الشافعي، تحقی�ق

ھ���ـ، ١٤٢٤طبع���ة دار الكت���ب العلمی���ة بی���روت، الطبع���ة األول���ى 

  .م٢٠٠٤

الج��امع ألحك��ام الق��رآن المع��روف بتف��سیر القرطب��ي لإلم��ام ش��مس   ٤٠

محمد بن أحمد بن أبى بكر ب�ن ف�رح األن�صاري الدین أبى عبد هللا 

  .ھـ١٣٧٢القرطبي، دار الشعب بالقاھرة، الطبعة الثانیة 

دراسات في علوم الق�رآن لل�دكتور فھ�د ب�ن عب�د ال�رحمن الروم�ي،   ٤١

  .م، بدون ناشر٢٠٠٥ھـ، ١٤٢٦الطبعة الرابعة عشرة 
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حمدو : ھدیوان النابغة الذبیاني زیاد بن معاویة بن ضباب، اعتنى ب  ٤٢

  .م٢٠٠٥ھـ، ١٤٢٦طماس، دار المعرفة بیروت، الطبعة الثانیة 

روح البی���ان للم���ولى أب���ي الف���داء إس���ماعیل حق���ي ب���ن م���صطفى   ٤٣

  .الخلوتي، طبعة دار الفكر بیروت

روح المع��اني ف��ي تف��سیر الق��رآن العظ��یم وال��سبع المث��اني للعالم��ة   ٤٤

دار إحی��اء ش��ھاب ال��دین ال��سید محم��ود األلوس��ي البغ��دادي، طبع��ة 

  .التراث العربي بالقاھرة

زاد الم�����������������������������������سیر ف�����������������������������������ي التف�����������������������������������سیر   ٤٥

: لجمااللدینأبیالفرجعبدالرحمنبنعلیبنمحم�������������دالجوزي، تحقی�������������ق

عب��دالرزاق المھ��دي، دار الكت��اب العرب��ي بی��روت، الطبع��ة األول��ى 

  .ھـ١٤٢٢

زھ�رة التفاس�یر لل�شیخ محم�د أب�و زھ�رة، طبع�ة دار الفك�ر العرب�ي   ٤٦

  .بالقاھرة

 ال���سالم الموص���لة إل���ى بل���وغ الم���رام لمحم���د ب���ن إس���ماعیل س���بل  ٤٧

طارق بن عوض هللا ب�ن محم�د، دار العاص�مة : الصنعاني، تحقیق

  .م٢٠٠٢ھـ، ١٤٢٢بالریاض،الطبعة األولى 

س��نن أب��ي داودللح��افظ أب��ى داود س��لیمان ب��ن األش��عث السج��ستاني   ٤٨

  .األزدي، طبعة دار الفكر، بیروت

ي عیسى محمد ب�ن عی�سى الترم�ذي، طبع�ة سنن الترمذي لإلمام أب  ٤٩

  .دار إحیاء التراث العربي بیروت

سنن الدارقطني لشیخ اإلسالم على بن عمر الدارقطني، طبع�ة دار   ٥٠

  .م١٩٦٦المعرفة، بیروت سنة 

السنن الكبرى ألبي الحسین أحمد بن الح�سین ب�ن عل�ي ب�ن موس�ى   ٥١



 - ١٧٦٣  -

كرم���ة س����نة البیھق���ي، طبع���ة مكتب���ة الب���از بمك���ة الم الخراس���اني

  .م١٩٩٤ھـ، ١٤١٤

السیاسة ال�شرعیة ف�ي إص�الح الراع�ي والرعی�ة لإلم�ام تق�ي ال�دین   ٥٢

  .أحمد بن عبدالحلیم بن تیمیة، طبعة مكتبة ابن تیمیة

ش��رح األص��ول الخم��سة، للقاض��ي عب��د الجب��ار المعتزل��ي، مكتب��ة   ٥٣

  .م١٩٩٦ھـ، ١٤١٦وھبة بالقاھرة، الطبعة الثالثة 

حاویة البن أبي العز الحنف�ي، المكت�ب اإلس�المي، شرح العقیدة الط  ٥٤

  .م١٩٨٤ھـ، ١٤٠٤بیروت، الطبعة الثامنة 

ش��رح العقی��دة الطحاوی��ة لعب��د ال��رحمن ب��ن ناص��ر الب��راك، الطبع��ة   ٥٥

  .م، دون ناشر٢٠٠٨ھـ، ١٤٢٩الثانیة 

شعب اإلیمان لإلمام أبى بكر أحم�د ب�ن الح�سین ب�ن عل�ى البیھق�ي،   ٥٦

  .م١٩٩٠ھـ، ١٤١٠یروت، الطبعة األولى دار الكتب العلمیة ب

ال���صحیح لإلم���ام محم���د ب���ن إس���ماعیل البخ���اري، دار اب���ن كثی���ر   ٥٧

  .م١٩٨٧ھـ، ١٤٠٧بیروت،الطبعة الثالثة 

ال��صحیح لإلم��ام م��سلم ب��ن الحج��اج القش��سیري، طبع��ة دار إحی��اء   ٥٨

  .التراث العربي بیروت

لتمیم��ي ص��حیح اب��ن حب��ان ألب��ي ح��اتم محم��د ب��ن حب��ان ب��ن أحم��د ا  ٥٩

ھ���ـ، ١٤١٤الب���ستي، مؤس���سة الرس���الة بی���روت، الطبع���ة الثانی���ة 

  .م١٩٩٣

علي الحمد الصالحي من كتب : الضوء المنیر على التفسیر، جمعھ  ٦٠

  .ابن القیم، طبعة مؤسسة النور للطباعة والتجلید، بدون تاریخ

العقیدة الواسطیة اعتقاد الفرقة الناجیة المنصورة إل�ى قی�ام ال�ساعة   ٦١

 السنة والجماعة، لإلمام تقي الدین أب�ي العب�اس أحم�د ب�ن عب�د أھل
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أب�و محم�د أش�رف ب�ن عب�د المق�صود، دار : الحلیمبن تیمیة، تحقیق

  . م١٩٩٩ھـ، ١٤٢٠أضواء السلف بالریاض، الطبعة الثانیة 

العواص����������������������م والقواص����������������������م فیالذبعن����������������������سنةأبیالقاسم   ٦٢

سنیالقاسمي، البنالوزیرمحمدبنإبراھیمبنعلیبنالمرتضىبنالمفضاللح�������

شعیب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة بیروت، الطبعة الثالث�ة : تحقیق

  .م١٩٩٥ھـ، ١٤١٥

ف��تح الب��اري ب��شرح ص��حیح البخ��اري ألحم��د ب��ن عل��ي ب��ن حج��ر   ٦٣

  .ھـ١٣٧٩العسقالني، طبعة دار المعرفة بیروت سنة 

الفصل في الملل واألھ�واء والنح�ل ألب�ي عل�ي أحم�د ب�ن س�عید ب�ن   ٦٤

  .ھـ١٣٤٧ي، طبعة محمد علي صبیح بالقاھرة سنة حزم األندلس

فنون األفن�ان ف�ي عی�ون عل�وم الق�رآن لعب�د ال�رحمن ب�ن الج�وزي،   ٦٥

ح��سن ض��یاء ال��دین عت��ر، دار الب��شائر اإلس��المیة : تحقی��ق ال��دكتور

  .م١٩٨٧ھـ، ١٤٠٨بیروت، الطبعة األولى 

ن�ى القول المفید على كتاب التوحید، لل�شیخ محم�د ب�ن عثیم�ین، اعت  ٦٦

الدكتور سلیمان بن عب�د هللا أب�و الخی�ل، وال�دكتور : بجمعھ وترتیبھ

  .خالد بن علي المشیقح، طبعة دار العاصمة للنشر والتوزیع

كت��اب التوحی��د وق��رة ع��ین الموحدینفیتحقیقدعوةاألنبیاءوالمرس��لین،   ٦٧

: لل�����شیخ عب�����دالرحمن ب�����ن ح�����سن بنمحمدبنعب�����دالوھاب، تحقی�����ق

دبالطائف، الطبع������������ةاألولى ب������������شیرمحمدعیون، مكتبةالمؤی������������

  .م١٩٩٠ھـ،١٤١١

الك�شاف ع��ن حق�ائق التنزی��ل وعی�ون األقاوی��ل ف�ي وج��وه التأوی��ل،   ٦٨

عادل أحم�د عب�د : ألبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري، تحقیق

الموج��ود، وعل��ي محم��د مع��وض، وال��دكتور فتح��ي عب��د ال��رحمن 

  .م١٩٩٨ھـ، ١٤١٨حجازي، مكتبة العبیكان، الطبعة األولى 



 - ١٧٦٥  -

الكشف والبیان عن تفسیر القرآن ألبي إسحاق أحمد ب�ن محم�د ب�ن   ٦٩

أبو محمد ب�ن عاش�ور، دار إحی�اء الت�راث : إبراھیم الثعلبي، تحقیق

  .م٢٠٠٢ھـ، ١٤٢٢العربي بیروت، الطبعة األولى 

اللباب ف�ي عل�وم الكت�اب ألب�ي حف�ص س�راج ال�دین عم�ر ب�ن عل�ي   ٧٠

دالموجود، وعل�ي محم�د ع�ادل أحم�د عب�: الحنبلي الدمشقي، تحقی�ق

ھ��ـ، ١٤١٩مع��وض، دار الكت��ب العلمی��ة بی��روت، الطبع��ة األول��ى 

  .م١٩٩٨

لسان العرب، لجمال الدین بن منظور األفریقي، طبع�ة دار ص�ادر   ٧١

  .بیروت

لوام��������������������������������������ع األن��������������������������������������وار البھی��������������������������������������ة   ٧٢

وسواطعاألسراراألثریةلشرحالدرةالم��ضیةفیعقدالفرقةالمرضیةألبي 

فارینیالحنبلي، الع������������������������������ون محمدبنأحمدبنسالمال������������������������������س

  .م١٩٨٢ھـ، ١٤٠٢مؤسسةالخافقینومكتبتھابدمشق، الطبعة الثانیة 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لنور الدین علي بن أبي بكر الھیثم�ي،   ٧٣

  .ھـ١٤٠٧طبعة دار الریان للتراث بالقاھرة سنة 

ال��شیخ عب��د : مجموع��ة التوحی��د ل��شیخ اإلس��الم اب��ن تیمی��ة، راجع��ھ  ٧٤

ؤوط، طبع���ة دار البی���ان بدم���شق، ومكتب���ة المؤی���د الق���ادر األرن���ا

  .م١٩٨٧ھـ، ١٤٠٧بالطائف سنة 

محم�د : محاسن التأویل لمحمد جمال الدین القاسمي، عني بأحادیث�ھ  ٧٥

  .م، بدون ناشر١٩٥٧ھـ، ١٣٧٦فؤاد عبدالباقي،الطبعة األولى 

المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، ألبي محمد عبدالحق بن   ٧٦

عبدال��سالم : ن عب��دالرحمن ب��ن عطی��ة األندل��سي، تحقی��قغال��ب ب��

ھ��ـ، ١٤٢٢عبدال��شافي محم��د، دار الكت��ب العلمی��ة، الطبع��ة األول��ى 

  .م٢٠٠٢



 - ١٧٦٦  -

مختار الصحاح لإلمام محمد ب�ن أب�ي بك�ر ب�ن عب�دالقادر ال�رازي،   ٧٧

  .م١٩٨٦طبعة مكتبة لبنان سنة 

ب��ي م��دارك التنزی��ل وحق��ائق التأوی��ل المع��روف بتف��سیر الن��سفي أل  ٧٨

یوس�ف عل�ي : البركات عبد هللا بن أحمد بن محمود النسفي، تحقیق

ھ���ـ، ١٤١٩ب���دیوي، دار الكل���م الطی���ب بی���روت، الطبع���ة األول���ى 

  .م١٩٩٨

المدخل لدراسة القرآن الكریم للدكتور محم�د ب�ن محم�د أب�و ش�ھبة،   ٧٩

  .م٢٠٠٣ھـ، ١٤٢٣مكتبة السنة بالقاھرة، الطبعة الثانیة 

رح مشكاة المصابیح، لنور الدین أبي الحسن علي مرقاة المفاتیح ش  ٨٠

بن سلطان محمد المال الھروي القاري، دار الفكر بیروت، الطبع�ة 

  .م٢٠٠٢ھـ، ١٤٢٢األولى 

المستدرك على ال�صحیحین ألب�ي عب�دهللا محم�د ب�ن عب�دهللا الح�اكم   ٨١

ھ�ـ، ١٤١١النیسابوري، دار الكتب العلمی�ة بیروت،الطبع�ة األول�ى 

  .م١٩٩٠

الم��سند، لإلم��ام أب��ي عب��د هللا أحم��د ب��ن عب��د هللا ب��ن حنب��ل، طبع��ة   ٨٢

  .مؤسسة قرطبة بمصر

 إلى ونسبھ اإلمام الشیخ كذب من على الرد مصباح الظالم في  ٨٣

للشیخ عبداللطیف بن عبدالرحمن بن  ، واإلسالم اإلیمان تكفیرأھل

 بن هللا عبد العزیزبن عبد: حسن بن محمد بن عبد الوھاب، تحقیق

 والدعوة واألوقاف اإلسالمیة الشؤن آلحمد، وزارة الزیر براھیمإ

  .م٢٠٠٣ھـ، ١٤٢٤واإلرشاد، الطبعةاألولى، 

معالم التنزیل المعروف بتف�سیر البغ�وي، لمحی�ي ال�سنة أب�ي محم�د   ٨٤

عب��دالرزاق المھ��دي، : الح��سین ب��ن م��سعود الف��راء البغ��وي، تحقی��ق

ھ���ـ، ١٤٢٠ول���ى دار إحی���اء الت���راث العرب���ي بی���روت، الطبع���ة األ



 - ١٧٦٧  -

  .م١٩٩٩

معاني القرآن، ألبي إسحاق إبراھیم بن ال�سري ب�ن س�ھل الزج�اج،   ٨٥

الدكتور عبدالجلیل شلبي، دار عالم الكتب بیروت، الطبع�ة : تحقیق

  .م١٩٨٨ھـ، ١٤٠٨األولى 

: المعج��م الكبیرألب��ي القاس��م س��لیمان ب��ن أحم��د الطبران��ي، تحقی��ق  ٨٦

 الت��راث العرب��ي، بی��روت، حم��دي عبدالمجی��د ال��سلفي، دار إحی��اء

  .م٢٠٠٢ھـ، ١٤٢٢الطبعة الثانیة 

مف��اتیح الغی��ب أو التف��سیر الكبی��ر ألب��ي عب��دهللا محم��د ب��ن عم��ر ب��ن   ٨٧

الحسین التیمي الرازي، دار إحیاء التراث العربي بیروت، الطبع�ة 

  .م١٩٩٩ھـ، ١٤٢٠الثالثة 

د محم�: المفردات في غری�ب الق�رآن، للراغ�ب األص�فھاني، تحقی�ق  ٨٨

  .سید كیالني، طبعة دار المعرفة بیروت

المق�دمات األساس�یة ف�ي عل�وم الق�رآن لعب�د هللا ب�ن یوس�ف الج��دیع،   ٨٩

ھ�ـ، ١٤٢٢مركز البحوث اإلسالمیة ف�ي بریطانی�ا، الطبع�ة األول�ى 

  .م٢٠٠١

مع مدخل في أصول التفسیر المنار في علوم القرآن   ٩٠

سالة، بیروت، مؤسسة الرللدكتور محمد علي الحسن، ومصادره،

  .م٢٠٠٠ھـ، ١٤٢١الطبعة األولى 

موارد الظمآن إلى زوائد ابن حب�ان لن�ور ال�دین عل�ي ب�ن أب�ي بك�ر   ٩١

محم���د ناص���ر ال���دین األلب���اني، دار ال���صمیعي : الھیثم���ي، تحقی���ق

  .م٢٠٠٢ھـ، ١٤٢٢بالریاض، الطبعة األولى 

: الموطأ،لإلمام مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي، تحقی�ق  ٩٢

محم��د ف��ؤاد عب��دالباقي، دار إحی��اء الت��راث العرب��ي بی��روت س��نة 



 - ١٧٦٨  -

  . م١٩٨٦ھـ، ١٤٠٦

موس��وعة عل��وم الق��رآن، لل��دكتور عب��د الق��ادر من��صور، دار القل��م   ٩٣

  .م٢٠٠٢ھـ، ١٤٢٢العربي بحلب سوریا، الطبعة األولى 

النكت والعیون المعروف بتفسیر الماوردي، ألبي الحسن عل�ي ب�ن   ٩٤

ال����سید ب����ن : لب����صري الم����اوردي، تحقی����قمحم����د ب����ن حبی����ب ا

  .عبدالمقصود بن عبدالرحیم، دار الكتب العلمیة بیروت

النھای��ة ف��ي غری��ب الح��دیث واألثر،ألب��ى الح��سن عل��ى ب��ن محم��د   ٩٥

ط�اھر أحم�د ال�زاوي، : الجزرى الشھیر بع�ز ال�دین األثی�ر، تحقی�ق

  .ومحمود محمد الطناحي، طبعة المكتبة اإلسالمیة بیروت

ألوط��ار ش��رح منتق��ى األخب��ار لمحم��د ب��ن عل��ي ال��شوكاني، نی��ل ا  ٩٦

ع��صام ال��دین ال��صبابطي، دار الح��دیث بالق��اھرة، الطبع��ة : تحقی��ق

  .م١٩٩٣ھـ، ١٤١٣األولى 

 وأحكام�ھ ، وتفسیره القرآن معاني علم الھدایة إلى بلوغ النھایة في  ٩٧

ّحم�وش طال�ب أبي بن مكي علومھ، ألبي محمد فنون من وجمل ، َ 

 القرطب��ي األندل��سي ث��م القیروان��ي القی��سي مخت��ار ب��ن محم��د ب��ن

، طبع��ة جامع��ة ال��شارقة، كلی��ة الدراس��ات العلی��ا والبح��ث  الم��الكي

  .العلمي، وھو في األصل رسالة علمیة لنیل الدكتوراه بھا

  
  




