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  إهـداء
لكل مسلم صادق يريد الوصول إىل طريق احلق وحمبة 

  ..سيد اخللق صلوات رىب وسالمه عليه 

  حقوق الطبع حمفوظة 
  دار اإلمام إبراهيم للنشر والتوزيع
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
 وأهــل بيتــه واألنبيــاء  مــن أخطــر األشــياء إنكــار شــفاعة النــىب

هــا ىف الــدنيا لــن يناهلــا ىف اآلخــرة وذلــك والــصاحلني ألن مــن ينكر 
فمـــا ألن الـــشفاعة وردت ىف حمكـــم التنزيـــل حيـــث قـــال تعـــاىل 

 هنــاك شــافعون وســنبني مــن هــم إذً  ١تــنفعهم شــفاعة الــشافعني
  .الشافعون وباهللا التوفيق

 الشفاعة العظمى

   النبىشفاعة   ١. ١
ىف البــزار والطــرباىن لنــا وى  فــري  يــوم القيامــةالنــىب عــن شــفاعة و 

قـال : األوسط عن سيدنا على بن أىب طالب كرم اهللا وجهـه قـال
 ﴿فــأقولحممــد؟  أشــفع ألمــىت حــىت ينــاديىن رىب أرضــيت يــا :

  .﴾رضيت إى رىب



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دايةـشعاع اهل
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 قلـــت يـــا: ىل ميـــسرة قـــالإالفـــرج بـــن اجلـــوزى بـــسنده  وروى أبـــو
ملــا خلــق اهللا األرض واســتوى ﴿ رســول اهللا مــىت كنــت نبيــا؟ قــال

وات وخلق العـرش كتـب علـى سـاق ىل السماء فسواهن سبع مسإ
العـــــرش حممـــــد رســـــول اهللا خـــــامت األنبيـــــاء وخلـــــق اهللا اجلنـــــة الـــــىت 
أسكنها آدم وحواء فكتب امسى على األبواب واألوراق والقبـاب 
واخليـــام وآدم بـــني الـــروح واجلـــسد فلمـــا أحيـــاه اهللا تعـــاىل نظـــر إىل 
ـــــدك فلمـــــا غرمهـــــا  ـــــه ســـــيد ول العـــــرش فـــــرأى امســـــى فـــــأخربه اهللا أن

  .فتاوى البن تيميهمن ال ﴾ليهإان تابا واستشفعا بامسى الشيط
أول مـن أشـفع ﴿ قـال : بن عمر رضـى اهللا عنهمـا قـالاوعن 

له مـن أمـىت أهـل بيـىت مث األقـرب فـاألقرب مـن قـريش مث األنـصار 
ـــيمن مث ســـائر العـــرب مث األعـــاجم  مث مـــن آمـــن ىب واتبعـــىن مـــن ال

ـــــضل املخلـــــص طـــــاهر   رواه أبـــــو﴾ومـــــن أشـــــفع لـــــه أوال فهـــــو أف
 .والطرباىن والدارقطىن

أنـــا أول ﴿ قـــال رســـول اهللا :  قـــالنـــس بـــن مالـــك أوعـــن 
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ذا وفــدوا وأنــا خطيــبهم إذا إذا بعثــوا وأنــا قائــدهم إالنــاس خروجــا 
ذا ألبــسوا الكرامــة إذا حبــسوا وأنــا مبــشرهم إانــصتوا وأنــا شــفيعهم 

 رواه الرتمــذى ﴾واملفــاتيح يومئــذ بيــدى ولــواء احلمــد يومئــذ بيــدى
 .الدارمىو 

: مام أمحد وابن أىب شيبة والطرباىن عن أىب موسـى قـالوأخرج اإل
إىل األمحـر   بعثـت،أعطيت مخسا مل يعطهن نىب قبلى﴿ قال 

واألســـــود ونــــــصرت بالرعـــــب مــــــسرية شـــــهر وجعلــــــت ىل األرض 
مـــــسجدا وطهـــــورا وأحلـــــت ىل الغنـــــائم ومل حتـــــل ملـــــن كـــــان قبلـــــى 

ىن إ قـدم الـشفاعة و ال وقـدإنـه لـيس مـن نـىب إوأعطيت الشفاعة و 
يـــــشرك بـــــاهللا  أخـــــرت شـــــفاعىت جعلتهـــــا ملـــــن مـــــات مـــــن أمـــــىت ال

 .﴾شيئا

ـــوم القيامـــة كنـــت ﴿ وقـــال  ـــبهم إإذا كـــان ي مـــام النبيـــني وخطي
مــام أمحــد عــن أىب بــن كعــب  اإل﴾وصــاحب شــفاعتهم غــري فخــر

 .عن أبيه وأخرجه الرتمذى



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دايةـشعاع اهل
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أنــا ســيد ولــد آدم يــوم القيامــة وأول مــن ينــشق عنــه ﴿ وقــال 
داود عـن أىب   اإلمـام مـسلم وأبـو﴾رب وأول شافع وأول مـشفعالق

 .هريرة

 اإلمام مسلم ىف ﴾أنا أول شفيع يوم القيامة﴿ وقال 
  .صحيحه

بــن عمــر رضــى اهللا عنهمــا قــال قــال اوأخــرج أمحــد والرتمــذى عــن 
ـا فـإىن أشـفع ﴿ النىب  من استطاع أن ميوت باملدينة فليمـت 

ا   ﴾ملن ميوت 
  قال قـال داود وبن ماجه عن أنس  بووأخرج الرتمذى وأ

ــا للمطيعــني املتقــني بــل ﴿ شــفاعىت ألهــل الكبــائر مــن أمــىت أترو
ا للمذنبني املخلطني املتلوثني   .﴾إ

 بكــر الــصديق  مــام أمحــد ىف مــسنده عــن ســيدنا أبــووقــال اإل
ـــــال أعطيـــــت ســـــبعني ألفـــــا يـــــدخلون اجلنـــــة بغـــــري ﴿ قـــــال : ق

م علــــى قلــــب رجــــل حــــساب وجــــوهم كــــالقمر ليلــــة البــــدر  قلــــو
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 فقــال ســيدنا ﴾ألفــا فاســتزدت رىب فــزادىن مــع كــل واحــد ســبعني
رأيت أن ذلك آت على أهـل القـرى ويـصيب : بكر الصديق أبو

  .من حافات البوادى
  الشفاعة لغير النبى

  شفاعة القرآن  ٢. ١
  فيمـــا أخرجـــه الطـــرباىنيقـــول احلبيـــب صـــلوات رىب وســـالمه عليـــه

  .﴾القرآن شافع ومشفع﴿

   األنبياء والعلماء والشهداءشفاعة  ٣. ١
يــــــشفع يــــــوم القيامــــــة ثــــــالث األنبيــــــاء مث العلمــــــاء مث ﴿ قــــــال 

 . ابن ماجة﴾الشهداء

ـــــال  ـــــشهداء مث ســـــائر ﴿ وق ـــــاء مث العلمـــــاء مث ال شـــــفاعة األنبي
املؤمنني ومن بقـى مـن املـؤمنني ومل يكـن هلـم شـفيع أخـرج بفـضل 
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 ىف قلبــه ذرة اهللا فــال خيلــد ىف النــار مــؤمن بــل خيــرج منهــا مــن كــان
ابــن ماجــه والــشيخان مــن حــديث أىب ســعيد انظــر  ﴾ميــانمــن اإل
 .اخلدرى

  شفاعة أهل البيت  ٤. ١
 قــال:  قــالعــن أىب ليلــى عــن احلــسني وفيمــا أخرجــه الطــرباىن 

 ﴿ إلزموا مودتنا أهل البيت فإنه من لقى اهللا وهو يودنا دخل
مبعرفـة ينفـع عبـدا عملـه إال  اجلنة بشفاعتنا والذى نفـسى بيـده ال

  .﴾حقنا

  شفاعة المؤمنين  ٥. ١
كثــر مــن بــىن أيــدخل اجلنــة بــشفاعة رجــل مــن أمــىت ﴿ وقــال 
 قــال الرتمـذى حــسن صــحيح ﴾ســواى: قـال؟ ســواك:  قــالوا،متـيم

 .وقال احلاكم صحيح وأراد بالرجل أويس القرىن
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إن الرجــــل ليــــشفع ﴿ قــــال :  قــــالوعــــن أنــــس بــــن مالــــك 
 .البزار ﴾للرجلني والثالثة

فــــالن فاشــــفع، فيقــــوم الرجــــل  ال للرجــــل قــــم يــــايقــــ﴿ وقــــال 
 ﴾فيشفع للقبيلة وألهل البيت وللرجل والـرجلني علـى قـدر عملـه

 .الرتمذى عن أىب سعيد

مــامن رجــل ﴿ قــال : بــن عبــاس رضــى اهللا عنهمــا قــالاوعــن 
مــسلم ميــوت فيقـــوم علــى جنازتــه أربعـــون رجــال ال يــشركون بـــاهللا 

 .﴾شيئا إال شفعهم اهللا عز وجل فيه

  شفاعة األئمة  ٦. ١
 فــإذا -وىف روايــة وفــدكم إىل اهللا-أئمــتكم شــفعاؤكم ﴿ وقــال 

 مــن حـديث ابــن عمــر ﴾أردمت أن تزكـوا صــالتكم فقـدموا خيــاركم
  .والبغوى وابن نافع والطرباىن



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دايةـشعاع اهل
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  شفاعة الحجيج  ٧. ١
احلجـــاج والعمـــار وفـــد اهللا ﴿ قـــال :  قـــالوعـــن أىب هريـــرة 

فروه غفــر هلــم وإن عــز وجــل وزواره إن ســألوه أعطــاهم وإن اســتغ
 . ابن حبان﴾دعوا استجيب هلم وإن شفعوا شفعوا

  شفاعة طوال األعمار  ٨. ١
: مام أمحد ىف مسنده عن أنس رضى اهللا عنهما قالاإلأخرج و 

إذا بلغ الرجل املسلم أربعني سنة أمنه اهللا من أنواع ﴿ قال 
الباليا من اجلنون والربص واجلذام، فإذا بلغ اخلمسني لني اهللا 

ذا بلغ السبعني أحبه إذا بلغ الستني رزقه اهللا إنابة و إبه، و حسا
اهللا وأحبه أهل السماء، وإذا بلغ الثمانني قبل اهللا حسناته 

تقدم من ذنبه  ذا بلغ التسعني غفر له ماإوعفى عن سيئاته، و 
  .﴾وما تأخر ومسى أسري اهللا ىف أرضه وشفعه ىف أهله
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  شفاعة الحق سبحانه ومالئكته  ٩. ١
شفعت املالئكة وشفعت النبيون وشـفع املؤمنـون ومل ﴿ وقال 

يبـــق إال أرحـــم الـــرامحني فيتـــبعض مـــن النـــار ليخـــرج منهـــا قومـــا مل 
  . ابن ماجه من حديث أىب سعيد اخلدرى﴾يعملوا خريا قط

  
  حظر الشفاعة

وبعد سرد هذه األدلة فهناك قوم حمرومون من الشفاعة، قد آلوا 
يب صلوات رىب وسالمه على أنفسهم عدم احرتام صحابة احلب

عليه، بل متادوا أكثر من ذلك بالسب أو الطعن أو التشكيك 
أو سوء األدب، وخيرج لنا الديلمى هذا احلديث الذى ذكره 
اإلمام املناوى ىف كتابه كنوز احلقائق، فيقول صلوات رىب 

  .﴾حاىبشفاعىت مباحة إال على من سب أص﴿وسالمه عليه 
ن أ كفى قبحا بقول من يقول :وهللا در الثعلىب حينما قال
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 وأهل بيته منسوخ وقد التقرب إىل اهللا بطاعته ومودة نبيه 
من مات على حب آل حممد مات شهيدا، ﴿ قال النىب 

ومن مات على حب آل حممد جعل اهللا زوار قربه مالئكة 
الرمحة، ومن مات على بغض آل حممد جاء يوم القيامة مكتوبا 

محة اهللا، ومن مات على بغض آل بني عينيه آيس اليوم من ر 
حممد مل يرح رائحة اجلنة، ومن مات على بغض آل بيىت فال 

  أخرجه الزخمشرى ىف الكشاف عن عبد﴾نصيب له ىف شفاعىت
 .اهللا بن مسعود

 ظ أبوـوأخرج اإلمام أمحد ىف مسنده والطرباىن ىف الكبري واحلاف
ما أن رسول نعيم ىف احللية بإسناده إىل ابن عباس رضى اهللا عنه

 حياتى من سره أن حيىي﴿قال  صلوات رىب وسالمه عليه اهللا
وميوت مماتى ويسكن جنة عدن غرسها رىب فليوال عليا من 
م عرتتى  بعدى وليوال وليه، وليقتد بأهل بيىت من بعدى، فإ
خلقوا من طينىت ورزقوا فهمى وعلمى فويل للمكذبني بفضلهم 
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  .﴾ناهلم اهللا شفاعىتمن أمىت القاطعني فيهم صلىت ال أ
وكما أن احلبيب املصطفى صلوات رىب وسالمه عليه حظر 
الشفاعة على من عادى آل البيت والصحابة فقد أباحها لذرية 

بن عمر ااهللا بن إسحاق عن  عبدمن نصبوا له العداء، فعن 
بن املنكدر وعن أىب هريرة وعن عمار بن اوعن سعيد املقربى و 

مت مهاجرة فقالت هلا نسوة من دِ  قَ ياسر أن درة بنت أىب هلب
 أىب اتبت يدأنت ابنة أىب هلب الذى يقول اهللا فيه : بىن زريق

فأخربت ،  فما تغىن عنك هجرتك فأنت درة النىب ٢هلب
ىل أوذى ىف اأيها الناس م﴿ فصلى بالناس الظهر وقال ،النىب

أهلى فو اهللا إن شفاعىت لتنال قرابىت حىت أن وحا وحكما 
 ﴾ ليناهلا يوم القيامة-وهن أمساء قبائل من اليمن-وسلما 

  .وهوعند بن منده

 
أعاذنا اهللا وإياكم من ارتكاب مثل هذه املوبقات وجعلنا 
وإياكم ممن يكنون كل االحرتام آلل بيته وصحابته والتابعني 
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واألئمة أمجعني وصلى اهللا على سيدنا حممد النىب األمى وعلى 
  .آله وصحبه وسلم
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