
 فضيلة الشيخ العالمة صالح بن عبدالعزيز آلشيخ -شرح العقيدة الطحاوية     

 271 

  الشريط الخامس عشر الشريط الخامس عشر                 
 القول األول: 

، كالذذنين ابعذذوا مةذذيلمة ملسو هيلع هللا ىلصعذذن الحذذو  لذذن الذذنين اراذذدوا مذذن الصذذحابة بعذذد   ون  أّن الذذنين ياذذنادا 
 وا بعد نلك، ولن قليل. د  وا وارا  را ف  الكناب أو ةجاح أو ك  
أتيني مذذو  فيذذ»قذذال  ،أو يذذىات كمذذا فذذة روايذذة أخذذر « يذذداق مذذو »قذذال  ملسو هيلع هللا ىلصويذذدل علذذت قلذذا ن أ ذذ  
 ولنا يدل علت قلّا ن. « فيُداقون عن الحوض

 1«. يا ربي أصيحابي أصيحابي»ويدل علت نلك أيضا قول  
 ( و حولما، يدل علت قلة العدد ال علت كثرا ن.أصيحابي( و)مو كلمة ) ن  إفقال ألل العلن 

حجذوا معذ  حجذة ممذن صذحبو  أو  ملسو هيلع هللا ىلصعذدد الذنين اراذدوا بعذد ال بذة  ولنا ي اةب لذنا القذولأل  ن  
 الوداع قليل من شرنمة من ا عراب النين لن يىم وا ب  حق اإليمان.

  :القول الثاني 
 النين يانادون عن الحو  لن الم افقون. أّن  

ذيَما ُ   لذ     فقذد قذال    لن يعرف الم افقين جميعا   ملسو هيلع هللا ىلصوال بة  َم ُْ   بم ُْ   فَََََذَرف تَ َُ ََذاُ  أَلََري نَذا َولَذو  نَ

لم َولَتَ  نم ال قَو  ُْ   فمي لَح  فَنَّ [ فيأاون يذون القيامذة وعلذي ن ةذيما ألذل اإليمذان أو أ  ذن مذ  30﴾]محمد:َ رم
عذذن الحذذو  بشذذدة،  ون  عا ف  ، ثذذن ياذذنادون فياذذد  وباط ذذا   مذذن المذذىم ين بذذ  ّذذالرا   ملسو هيلع هللا ىلصالمذذىم ين فيّذذ ّ ن 

إنذ  )رلن، فيقذول باعابار ما كذان عليذ  ّذالر أمذ« أصحابي أصحابي»ويةاقون إلت ال ار فيقول 
 .(أو إنْ  ل  يزالوا مرتقين عَى أقبار   مد ترُتْ )، 2(ال تقري ما أحقثوا بَق 

ّ   ر   فاق ن واةابان بعد وفاا    .ملسو هيلع هللا ىلصيع ة 
 القول الثالث : 
ذ ا  حذدث   ملسو هيلع هللا ىلصالنين ينادون لذن كذل مذن أحذدد بعذد   أن   ا باالراذداد عذن اإلةذالن إلذت ف غ ي ذر  فذة دي ذ  إم 

ف   الكفر أو بما لو دون نلك من المحدثات كالبدع المضلة مذن أ ذواع البذدع المضذلة كبدعذة الذّر 
 كل لن  من أ واع المحدثات. ،والةبئية والخوارج وال ّصب واالعازال

ولن  مذن جملذة أ ذواع  ،«فيقال إن  ال تقري ما أحقثوا بَق »ناد قال فة وصف من يا  ملسو هيلع هللا ىلصوال بة 
 المحدثات. 

 ظْر األموال لَموله لَقولين الَابقين، فنقول: و دا القول الثالث  و أ 
النين يانادون كما جاء فة بع  ا حاديد النين ارادوا ممن شارك فة حجة الوداع أو  :أوال ❑

 ، ف ىالء ينادون. حقيقيا   ولن يىمن ب  إيما ا   ملسو هيلع هللا ىلصصحب ال بة 
 يناد الم افقون.  وأيضا  : ثانيا   ❑
لة كالخوارج والمعازلة والرافضذة، وأشذبا  لذىالء يناد كل أصحاب الفرق الضا وأيضا  : ثالثا   ❑

 من الفرق النين ضلوا وأحدثوا فة الدين وابادعوا فة الدين ما لن يأنن ب   .
ذقذال بعذ  ألذل العلذن: ويال   فذة أمذذر  ب  ن  فذذة دي ذ أل يع ذة ك ذ  مذن افاذر  علذت    بذذنلك أيضذا   ق  ح 

 الدين.
ن أحمد فة مة د  و حو نلذك بألفذاّ ماقاربذة مذن ويدل علت نلك ما روا  مةلن فة صحيح  واإلما

َذيُون بَذقي أمذرا  فمذن صذقَّمْ  بُذدبْ  وأعذانْ  عَذى ظَُمْذ  فَذي  منذي »قذال  ملسو هيلع هللا ىلصال بة  أن  
 .3«ولَت منه ولن يرق عَيَّ الحوض

يع ذة يكذنبون علذت الذدين « فمذن صذقَّمْ  بُذدبْ  وأعذانْ  عَذى ظَمْذ »قال فة وصف لذىالء 
قا ان عل ّد  ، ول ذنا ولنا ياص  ذد د  ح  ّّلذن، ف ذنا ما ت نلك ويعي  ن علت الكنب علت الدين ويعي  ن علذت ال

 «.فَي  مني ولَُت منه ولن يرق عَّي الحوض» ملسو هيلع هللا ىلصأالحق بالك الفئات بقول  
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 :المةألة الخامةة 
 خالف فة الحو  طوائف من ألل البدع، خالف في  المعازلة والخوارج والّرافضة.

 :المَتزلة 
،  ة فخالفوا فة إ كار  أصال  أما المعازل فأ كروا الحذو ، وقذالوا لذن  الصذفة الاذة وردت ال ااع ق ذل 

الحو  ال ياع ق ذل  ) ا بالعقل فقالواول  د  ، ر  ومع ت   ا حاديد الماواارة الماطابقة المااابعة لفّا   وافرد  
ل  إلي  و   .(وإ ما ل  مع ت ياى 

 مع  ت من المعا ة. فليس ع دلن حو  موجود يون القيامة وإ ما لو
فكيف يكون الحو  قبل الصراط وبين ال اس وبين الج ذة ج ذ ن الكبيذرة، ويكذون الحذو   :قالوا

 ياغ ن   من الج ة، والصراط علت ج  ن؟ 
وا بعذذ  وا نلذذك، رد  وا مذذا ورد فذذة صذذفة يذذون القيامذذة بعقذذول ن، ثذذن بعذذد نلذذك رد  لاذذيع ذذة أ  ذذن اخي  

 صف العان الني اخيّلو . ا حاديد مما ال يا اةب م  الو
إنا ثباذت  ومن المعلون أن  الة ة إنا ثبات ولو باآلحاد، فكيف إنا كا ت بالاواار اللفّة والمع ذوي،

 غيبة. فال يجوز أن ياة ل ط  علي ا العقلأل  ّن ا مر أمر  
لميذزان وأّولذوا فذأ كروا الصذراط وأّولذوا ا :الغيبيذات ون  لا ّو  ى  والمعازلة كما لو معلون فة قاعدا ن يا 

 الصحف وأّولوا الحو  إلت غير نلك، علت أةاس قاعدا ن من اةليط العقل علت ال ّقل. 
 مخالفا ن مردودة.  ا  فإن

 وقال بع  ألل العلن: من أ كر الحو  بعد علم  بالاواار فإ ّ  يكفر. 
ون  الاواار قةمان: اواار لفّة واواار مع و ولكن لنا في   ّر من ج ة اطبيق   ن   ي، وقذد ياة ذلّ ما

ون  بصحة الّداللة.  بصحة ال قل لكن ال ياة لّ ما
 :الخوارج والرافضة 

أمذذا الخذذوارج والرافضذذة: فمخذذالفا ن ليةذذت فذذة إثبذذات الحذذو ، ولكذذن فذذة أ  ذذن جعلذذوا أحاديذذد 
 غير ما لة علي  من ج ة الصحابة رضوان   علي ن. الحو  علت

داوا علذت الحذو  لذن الصذحابة، وأولئذك جمذ  د  ا  ن ار  الني فقالت الخوارج والرافضة: إن   وا فلن ي ر 
 كبير من الصحابة.

د وا لذذن الصذذحابة ويحاجذذون  فيذذىمن الخذذوارج والرافضذذة بذذالحو  لكذذن يقولذذون لذذىالء الذذنين را
 بأحاديد الحو  علت اكفير الصحابة.

ل ن  أو ملسو هيلع هللا ىلصلىالء لن أصحاب ال بة  فيقول الرافضة مثال: إن    ملسو هيلع هللا ىلصلن يبق علت اإليمان بعذد   فإ   لن ياة 
 وا والعيان باهلل.را ف  من الصحابة إال  فر قليل وا كثرون ك  

يةعَى  قوالرَّ   :من أوجه  ده الفمر 
 الرق األول : 

 :ملسو هيلع هللا ىلصا لفاّ المخالفة ادل  علت اقليل العدد، فقال 
 «لنا فة لفّ.« فيُداق مو  عن حوضي    فيذذذذذذداق أنذذذذذذا  عذذذذذذن »والثذذذذذذا ة

 «.  حوضي
 فأمول يا ربي أصحابي»الثالد قال وفة.»   فذذأمول يذذا ربذذي »وفذذة الرابذذ  قذذال

 «.  أصيحابي
العذدد قليذل  علذت أن  « يداق أنا  فأمول يا ربذي أصذيحابي»قول   فدل نلك بمقاضت اللغة علت أن  

 يع ة إال قليل م  ن. ،(إال قون م  ن لن يأاوا ،أاا ة ب و امين)كما يقول القائل فة اللغة 
ات الجملة الكثيرة ثن أاةاث ة قون دل  علت قلة أولئك كيف وقد جذاء الحذديد فيذ  نكذر الاقليذل فإنا أ
 «.أصيحابي أصيحابي»لقول  
 الرق الثاني : 
 وا، ولذن جمذ   را ف ذلن النين زعمذت الرافضذة أ  ذن ك   ملسو هيلع هللا ىلصالنين  قلوا أحاديد الحو  عن ال بة  أن   

لذذىالء كفذذروا، ولذذن الذذنين  قلذذوا أحاديذذد  إن   يقذذول الرافضذذة أكثذذر مذذن خمةذذين صذذحابيا   كبيذذر  
 الحو . 
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ن بأن  ما  قل  لىالء مذن صذفة الحذو  وأحاديذد الحذو  وأ  ذا صذحيحة، اا ق  د  : إن ك ان ص  فنقول
 فكيف اقبلون أحاديد من كفر ع دكن؟

ر وإّن كذذان ال قذذل ع ذذدكن إ مذذا لذذو للاكذذاثر، فكيذذف ي   قاذذلا لذذىالء الجلذذة مذذن الصذذحابة والعذذدد الغفيذذ
لن؟   أحاديد في ا اكفيرا

بذل كذل الصذحابة  حاديذد الحذو ، وكذو  ن  ،بذل عامذة الصذحابة ،ف ن الجمذ  الغفيذر ال شك أن  
ذذر  ا مذذ  ا  ول ذذلا اق    ا وا  ول ذذلا ق     -جميذذ  الصذذحابة وجميذذ  الاذذابعين- ا جميعذذا  ول ذذلا ا وا اق  ول ذذو  ر   عذذن  ن  ي   ّض 

لذنا الف ذن لالذك  ن  علذت أ   قاطعة   ة  ل  ال  د   ل  دا لج ة ما ي  وعن العشرة المبشرين با الخلفاء ا ربعة جميعا  
 ع د الصحابة وال الاابعين وال اب  الاابعين. ا حاديد لن يكن معروفا  

ٍن فة ا حاديذد يكذون غائبذا   الاذابعين وال     ب ذوعذن الاذابعين وعذن ا   عذن الصذحابة جميعذا   وكون ف   
لذذنا الف ذذن مذذردودأل   ذذ  لذذن يف مذذ  أجيذذال مذذن  ت أن  يّ ذذر لذذنا الف ذذن إال بعذذد مذذائاة ةذذ ة يذذدّل علذذ

 المةلمين.
ذذأنَّ الفْذذ  إدا ُذذان مُ )وإنا كذذان كذذنلك فالقاعذذدة المافذذق علي ذذا  وغابذذت القذذرون المفضذذَة ولذذ   ا  ثَ قَ ح 

 .( دا الفْ  غير صحيح مَنى دل  أنَّ   دا الفْ ، فإنَّ     َْ ف  تَ 
ممذن لذن يذدخل اإليمذان  ملسو هيلع هللا ىلصوا مذن أصذحاب ال بذة النين اراذد ولنا لو الني يالحّ فة الواق ، فإن  

وا بعذد إةذالم ن مذن شذنان ا عذراب وطوائذف را ف ذفة قلوب ن  فر قليل ممن قاالوا مذ  مةذيلمة أو ك  
ينَذةم َمذَرُقوا َعََذى النّمفَذا م اَل ممن قال   في ن   ذن  أَ  ذلم ال َمقم َع َرابم ُمنَذافمقُوَن َومم ن  األ  لَُُ   مم ن  َحو  مَّ َومم

ُْ   تَ  َ ََُم ُن نَ ُْ   نَح   [.101﴾]الاوبة:َ ََُم

وكالن الرافضة ل ن كالن طويل فة االةادالل بأحاديد الحو  علت مةألة اكفيذر الصذحابة لذيس 
 لنا محل بةط ا وبيا  ا.

  :المةألة الةادةة 
ل  أةباب فة لذن  الذد يا ي بغذةأل بذل يجذب علذت الموّحذد  -ورود الحو -الشرب من الحو   ن  أ  

 أن يحرص علي ا، بل يجب علت كل مةلن أن يحرص علي ا:
   ث ا أل يع ة كل د  د د فة الدين ح  ح  مذن أ ذواع االعاقذاد  ملسو هيلع هللا ىلصمذا لذن يكذن علذت ع ذد   أن يكون غير ما

 . ا  حق    ا ر  ب  ا  ع  والعلن فإ   يجب رد  ، يع ة أن ال ي  
فإّ ذ  ال  جديذدٍ  مذن أاذت بشذةءٍ  وأصحاب  فذة ع ذد ، فكذلّ  ملسو هيلع هللا ىلصالعقيدة والدين لو الني كان علي   ا  فإن

ن أن يكون داخال فة قول   وا فذة لاذخ  ، حاذت إن  ألذل العلذن أد  «إنذ  ال تذقري مذا أحذقثوا بَذق »يأم 
ذنلك كما ةمعت كل مذن أ   المرجئذة والخذوارج والمعازلذة والكالّبيذة  :ة فذة االعاقذاد مذنع ذد  ب   د  د  ح 

يذدخل  ا  والماوةطة والخفيفة، كل من أحذدد حذدث  والّرافضة والّةبئية إلت غيرلا من الفرق الغالية 
 فة نلك.

   علذذت أن يحّذذت ب ذذن  الا كرمذذة  فل ذذنا يجذذب علذذت الموحذذد وعلذذت المذذىمن أن يحذذرص امامذذا
ذن فذة  4(من َرب منه َربة ل  يظمأ بَذق ا أبذقا  )الني  ملسو هيلع هللا ىلصالعّيمة ولو ورود حو  ال بة  وأم 

ن حيذد قذال    ذز  بَذرُ الَ    يون الفزع أمن فذة يذون الح   ُ َ ُْ   ال فَذَز ُ األ  ذُزنُ [، ومذن 103﴾]ا  بيذاء: يَح 

ن أ   يأمن قبل اطاير الصحف بأن يشرب من حو  ال بة  ز   .ملسو هيلع هللا ىلصأةباب عدن الح 
لذذنلك صذذار الامذذان الم ذذان بالاوحيذذد وبالعقيذذدة وبالذذدين الصذذحيح  جذذل أن يذذأمن علذذت  فةذذ  وأن 

 يحّت ب ن  الاّكرمة العّيمة يون القيامة.
  لّ ص  قلب  من الغش والغذل لخيذرة لذن  ا مذة ولذن صذحابة رةذول   أن يا  ملسو هيلع هللا ىلصال بذة  ، فذإن  ملسو هيلع هللا ىلصخ 

، وإنا كذان كذنلك فذال 5«أنت مع مذن أحببذت»مع  من أحب، والصحابة مع  يون القيامة كما ثبت 
مذ  ن أو  حذذو نلذذكأل بذل يجذذب عليذذ  أن يحذذب  يجذوز  حذذد أن ي اقذذد الصذحابة أو أن ياذذبغ  بعضذذا  

 مع ن.  ملسو هيلع هللا ىلصأن يحشر فة زمرا ن وأن يرد حو   بي   الجمي  فلعل 
   ملسو هيلع هللا ىلصأل كمذا نكذرت لذك مذن الحذديد الصذحيح أن ال بذة  عن االفاراء فة ديذن    أن يكون بعيدا 

                                   
 (3430(/ ابن ماجه )2444الترمذي ) 4
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يُذون بَذقي أمذرا  فمذن صذّقمْ  بُذدبْ  »من صفة النين ال يذردون عليذ  الحذو  قذال  أن   ر  ك  ن  
، ولذنا ا مذر شذديد فذة أن  «عَّي الحذوض وأعانْ  عَى ظَمْ  فَي  مني ولَت منه ولن يرق

ب   ، فذال يصذّدق مذن يكذنب  إنا خالط أحدا   المرء ال يكنب علت اةن  ، وأيضا   فال يصدق  علت ك ن 
 علت دين  .

الشذريعة  ن  ل  ع  ي   والدين ويعاقد االعاقاد الصحيح  ن  ل  ع  المرء ي   ول نا المةألة العّيمة لة لن أل فة أن  
ق  أحذدا  وال يعين ال ذّد  ن  ك ن ب  علذت الذدينأل بذل يجذب عليذ  أن ال ياص    وأن ال ب ذن  فذة ك   مرء المةلن م 

 الةالمة والعافية.  علت ّلم ، بل يةأل    أحدا   ين  ع  يا 
 يكذون كذنبا   قذول شذيئا  يال   وأكثر ما يورد ال ذاس ال ذار يذون القيامذة اللةذان، فذنلك ي ابذ  المذرء بأ ذ

قول ال أدري و المةألة ة لة، أو إن اةاطعت أن ا طذق بذالحق، ف ذنا يع ذة علت الدين، يع ة قد ا
 فيمن كنب علت دين   ف ن  مرابة عّمت.

 بما ال يعلم  ف نا قد يكون افاراء علت الدين.  أما أن يقول المرء فة دين   
 :بقول  فة عقيدا  المعروفة فة م ّوما  نكر جملة لن  الصفات /ول نا نكر الة ف اري ة 

عنذذه يُذذُداُق المُفتذذُري ُمذذا 
 ورق

 ومن نُحا َُبل الَالمُة ل  يَُرق

ي علت     ا    أ  أي  ف ا ر  فة العقيذدة أو فذة الذدين   أل يع ة من ك ن ب  علت    ياناد عن الحو  الما
في  أو لذو  أ  ط  خ  أ ا  اد     ا  اج   د     ا  م  ، ما اج   ص  ر  خ  أو إلت دي   إ ما لو مح  ا    إلت    ف ةب شيئا  

ذا    ا ح  معنور فة اجا اد ؟ ال، وإ ما لو م   ص واةذا ا ة وعذدن مبذاالة بمذا ي ةذب  للشذريعة ّ  ّّ ر  خ 
، و  ةذبحا    يجب علت المرء أن يحافّ علت لةا   من أن يفاذري علذت    ر  وللدين، ولنا أم  

َ  ال علي  ما ليس للمرء ب  علن فقال  ق  ت عن أن يا       ُ ًَان ا َوأَن  َوأَن  ت  َ ل  بمذهم َُذ م َما لَذ   يُنَذّزم ُُوا بماَّللَّ رم

َ ََُمونَ  م َما اَل تَ  بين الشرك وبين القول علت   بال علن. ن  ر  [، فق  33﴾]ا عراف:تَقُولُوا َعََى َّللاَّ

   يرجذذ  ويةذذاغفر  ن   ب    ذذن  أن يباعذذد المذذرء عذذن الكبذذائر والذذن وبأل عذذن المداومذذة علي ذذا، وإنا أ 
داون الحو ، وأخنوا نلذك مذن قولذ   ون  ما ز  ال  النين يا  من ألل العلن قالوا إن   ا  ع  جم  ملسو هيلع هللا ىلصالكبائر ال ير 

ذباذ  كذا وا إنا أن   ملسو هيلع هللا ىلص، وال اس فذة ع ذد ال بذة «إن  ال تقري ما أحقثوا بَق »فيقال  وا ولذن را ف  غ  ا  وا اة 
 ا.ممن لو مداون علت الكبيرة غير اائب م   -يع ة من الصحابة-يكن بي  ن 

ذر  ك  ، وأن يا  ل نا يحرص المرء علت أن يأاة بالةبب الني بذ  غفذران     ملسو هيلع هللا ىلص  بحذو   بيذ    ا م 
فة أ   يباعد عن الكبائر والموبقات واآلثذان، وأ ّذ  إنا غشذة شذةء مذن المعاصذة فيا يذب ويةذاغفر 

 وياا ب   الة يئة الحة ة لاامحت ع   الةيئات.
ن  بذالورود علذت حذو  ال بذة  أن يجعل ة وإياكن ممن  أةال    ك ذر 

ا وصذلت   وةذلّن علذت ، ملسو هيلع هللا ىلصأ

  بي ا محمد.
 مباحد الحو  كثيرة لو  ةيت شيئا م  ا ةاجدو   إن شاء   فة الكاب المخاّصة.

 األَئَة

 بع  الصحابة ارادوا؟  مات علت اإليمان، فلمانا  قول إن    ا    اعريف الصحابة أ   /1س
 ق االصطالحة و اإلطالق غير االصطالحة؟لل ل اك فرق ما بين اإلطال
 ب  ومات علت نلك.  ا    م  ى  ما  ملسو هيلع هللا ىلصالصحابة: لو من لقة ال بة  ج/ أما االصطالحة فإن  

ب ( كن المدة ةاعة ش ر يون؟ أيضذا في ذا خذالف  ا    م  ى  ما وكلمة )مات علت نلك( لن  في ا خالف، )
 بين ألل العلن. 

 كرا  لك. لكن الاعريف الراجح للصحابة لو ما ن
الرىيذة فذة بعذ  الصذحابة لذن يكو ذوا مبصذرين،  قذول: مذن لقذة  )من لقة( فذال  قذول رأ أل  ن  

 ب  ومات علت نلك. ا    م  ى  ما  ملسو هيلع هللا ىلصال بة 
بذذ   ا    ذم  ى  ما  ملسو هيلع هللا ىلصثذن رجذ ، فمذن لقذة ال بذة ع د  ا ذذزاد بعذ  ألذل العلذن ولذو اخللذت نلذك ردةأل يع ذة ار  

ف و صحابة وإن قلت المدة لشرف الصحبة، ول ذنا  -يع ة مات علت اإليمان ب -ومات علت نلك 
  قول الني جاء فة ا حاديد يع ة باعابار ما كا وا علي .

الذذني يقذذول لمذذانا  قذذول أن بعذذ  الصذذحابة اراذذدوا يع ذذة بعذذ  مذذن كذذان صذذحابيا واراذذد، كذذان 
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 صحابيا فاراد.

 ..[...]/2س

 القاعدة ما في  فرق:
ْذذذذذذذذذل فنجْذذذذذذذذل فذذذذذذذذذو  ج أال ال يجَْن  أحٌق عَينا

 الجا َينا
ذذل الرجذذال ال ي   َوإمدَا    الج ذذل مذذن صذذفة الةذذف اء، ولذذنلك قذذال  ونأل  ن  لاذذ   ج  الج ذذل  قذذص، وكام 

ا ََاَلم  َُوَن مَالُوا  ُْ   ال َجا م ًَبَ ذا كذان ج  63﴾]الفرقان:َخا فذة مقابلذة   ا لاذ   [، الج ل صفة  قصأل لكذن لم 
وصف  فة  بالج ل ال يريد م ذ  صذفة الذ قص، وإ مذا  ، فإن  ن     ص  ق  و   ن        ف  ج ل اآلخرينأل يع ة ة  

لك إلت غير نلك.   يريد م   صفة الكمال والقوة والقدرة علي ن واالةاعالء علي ن والما
االاصذاف  صفة ال ّقص إنا كا ت فة مقابلذة صذفة  قذص أخذر  فذإن   ل نا  قول البيت يدل علت أن  

مذن  كان فة مقابلة مكر صار االاصاف ب  كماال   ب ا كمال، ول نا المكر فة أصل   قصأل لكن ل ّما
وقدرا  وليبا  وجبرواذ  وعّماذ  إلذت غيذر نلذك، كذنلك اةذا زأ بذ  بعذ  العبذاد   ج ة قوة   

ذذ   فقذذال   ْم ُ  بم زم  ْ ذذتَ  َ ُ يَ   [، يع ذذة فذذة مقابلذذة فعل ذذن نلذذك ممذذا يذذدل علذذت كمذذال   15﴾]البقذذرة:َّللاَّ

  .وقدرا  وعّما  وجبروا  وق ر  لعباد

 ..[...]/3س

م لن  مةألة أخر     ُرهُ َعََذى َّللاَّ ذَََح فَذأَج  ا فََمذن  َعفَذا َوأَص  َْ ُ ثَ  ََيّمئَةٌ مم ََيّمئٍَة  [، 40﴾]الشذور :َوَجَزاُ  
يع ة ما ةاءك لنا راج  للافةير، ما ةاءك مذن اعاذداء غيذرك عليذك فأثذب إليذ  باالعاذداء عليذ أل 

 لي  لن  ق صاص وحق لك، لنا من ج ة. لكن لو إةاءا  ّلن أو اعاداء، وإةاءاك إ
اقول    والج ة الثا ية أن   َْ ُ ثَ  ََيّمئَةٌ مم ََيّمئٍَة   ﴾ يع ة فة اعابار المالقة ال فة اعابار الفاعل.َوَجَزاُ  

 ن  إشكل الحو  مرب   جزن بنلك ولو من المغيبات الاة ال  قول، أن  قذول  ن  إلل إنا قل ا  /4س

   مةيرة ش ر؟زوايا  ماةاوية وأضالع
وأضالع  مةيرة شذ رأل يع ذة كذل ضذل  مةذيرة شذ ر ولذنا  -ملسو هيلع هللا ىلصلنا كالن ال بة -ج/ زوايا  ةواء 

 يدل علت أ   مرب ، لنلك صّرح طائفة من علماء الة ة بأ   مرب  الشكل.
  كافة ب نا القدر وأةأل   لة ولكن الاوفيق والةداد. 

 وصلت   وةلن وبارك علت  بي ا محمد.
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 الحمد هلل، والصالة والةالن علت رةول  ، وعلت آل  وصحب  ومن الاد  ب دا ، وبعد:
  األَئَة

ذ ما رأيكن فة من يقذول بذأن   /1س ، ويةذادل لذنلك بذأن طولذ  وعرضذ  ةذواء، وال ر  و  د  الحذو  ما

 ؟ ا  ر  و  د  ما يمكن أن يكون نلك إال إنا كان 
ذج/ الجواب أّن طول  و ، وقذد جذاء فذة الروايذة ا خذر  ا  ر  و  د  عرض  ةواء ال يقاضذة أن يكذون ما

 ليس بدائري.  ا ، ولنا يدل علت أ   «ًوله مَيرة َْر وعرضه مَيرة َْر زواياه َوا »

   روح فالن؟ س  د  ما مع ت قول القائل: ق   /2س

روح فالن من الذن وب أو مذن أثذر    ر       روح فالن يع ة ط   س  د  ق  ج/ الاقديس مع ا  الاط ير، 
عليذ  بذأن   الن ب من الةيئات من المعاصة، ولنا الاط ير يكذون بمغفذرة   لن بذ ، أو بمذّن   

 يجعل ما أصاب  كفّارة، أو بغير نلك من ا ةباب با يئة دعاء المىم ين. 
أل وح فذالن ال بذأس بذ المقصود أ ّ  دعذاء بذأن يط ذر   روح فذالن، لذنا ال بذأس بذ ، قذّدس   ر

ط   ر  من كل عيب و قص: ،  ّن مع ا  ط ر   روح فالن  ومن أةماء   القّدوسأل يع ة الما
وال فذة ا مذر: أمذر  الكذو ة  ،وال فذة ا فعذال ،وال فذة الصذفات ،وال فذة ا ةذماء ،ال فة الذنات

 فة لن  الخمةة. ،القدري، وال فة أمر  الدي ة
ةأل ول اك عبارة أخذر  ال ا ذر  ، كلمذة ةذّر  لذن  لذة الما  ك ذر  جذوز ولذة قذول بعضذ ن: قذّدس   ة 

، ولذنلك يطلقذون علذت مذن  ذر   ّن لن  اللفّة يةاعمل ا من يعاقد فة ا موات بأّن روح فالن ل ا ة 
ذ ، فيخص  ذر  فذي ن بذأ  ن  دا ق ذبعذ  ا وليذاء الذنين ياعا   ون  ل  الّةر الةيد، علت اعاقاد أ ّ  الني فيذ  الة 

االةاشذذفاع ب ذذن يحصذذل بذذ  المقصذذود و حذذو  الذذدعاء ع ذذد قبذذرلن مةذذاجاب، أو أن   جيبذذون، أو أن  ي
الذروح لذيس في ذا ةذر، روح ال ذاس  نلك، يخصو   بقول ن قدس   ةر ، ولنا غلط وم كذرأل  ن  
 لذن  الكلمذة لذن اذأت  ال فذة اللغذة وال فذة روح المىم ين ليس في ا أةرار، ولنا باإلضذافة إلذت أن  

 الشرع.

 ؟6«إن هللا خَق آق  عَى صورته» ملسو هيلع هللا ىلصما مع ت قول ال بة  /3س
 الصذذورة ل ذذا بمع ذذت الصذذفةأل  ن   ج/ لذذنا الحذذديد يطذذول الكذذالن عليذذ أل لكذذن خالصذذة الكذذالن أن  

أول زمذذرة »قذذال  ملسو هيلع هللا ىلصال بذذة  الصذذورة فذذة اللغذذة اطلذذق علذذت الصذذفة كمذذا جذذاء فذذة الصذذحيحين أن  
 ة علت صفة القمر من الوضذاءة وال ذور والضذياء، فقولذ  يع 7«يقخَون الجنة عَى صورة القمر

أل يع ذة علذذت صذذفة أ أل يع ذذة خلذق آدن علذذت صذورة الذذرحمن«إن هللا خَذق آق  عَذذى صذورته» ملسو هيلع هللا ىلص
ذ  الصذفات وفيذ  مذن صذفات    آدن من بين المخلوقذات بذأن    الرحمن، فخص    م  ج    جعلذ  م 

وجود الصفة فة المخلذوق ال يماثذل  رير من أن  الشةء الكثيرأل يع ة في  من أصل الصفة علت الاق
موصذذوف بصذذفة الوجذذ    لذذ  ةذذم  وجعذل آلدن صذذفة الةذذم ، و    وجودلذا فذذة الخذذالق، فذذاهلل 

، وموصوف بصفة اليدين وجعذل آلدن صذفة اليذدين، وموصذوف بذالقوة والقذدرة وجعل آلدن وج ا  
غيذذر نلذك ممذذا جذذاء فذذة  بصذذفة الغضذذب والرضذذا والضذحك إلذذت ـذوالكذالن والحكمذذة، وموصذذوف 

 الصفات. 
وإ مذذا لذذن يألفذذ  ال ذذاس )قذذال  /لذذنا الحذذديد لذذيس فيذذ  غرابذذة كمذذا قذذال العالمذذة ابذذن قايبذذة  نفذذإن

 . (فاةا كرو 
يع ذة « خَذق آق  عَذى صذورته»،  ف و إجمال  لمع ت ا حاديد الثا يذة ا خذر  فذة صذفات   

 خلوقات. بنلك من بين الم  ا فخص    خلق آدن علت صفة الرحمن 
الحيوا ات قد يكون في ا ةم  في ا بصر لكن ما يكون في ا إدراك ما يكون ع دلا حكمذة مذا يكذون 

                                   
 (6821مسلم ) 6

 (2535(/ الترمذي )7328(/ مسلم )3327البخاري ) 7



 فضيلة الشيخ العالمة صالح بن عبدالعزيز آلشيخ -شرح العقيدة الطحاوية     

 277 

 كالن خاص إلت آخر .
في  من الصفات ما يشارك ب ا فذة أصذل الصذفة ال   ل   ع  من بين المخلوقات بأن  ج   فآدن خاص  

 ن كما نكر ا لك. ، اكريما آلد فة كمال مع الا وال فة كيفيا ا م  الرحمن 
ولنا ملخص الكالن في ا وإال فالكالن يطول  ن  لنا الحذديد كثيذرون لذن يف مذوا المذراد م ذ ، وال 

 حقيقة قول ألل الة ة والجماعة فة نلك.

يقول نكرت أن قول قدس   ةر  لفّة م كرة، وقد أكثر م  ا اإلمان الة ذف اري ة ع ذد نكذر   /7س

 ، ف ل لنلك مع ت؟لشيخ اإلةالن ابن ايمية
، وال يع ذة ح   ج/ أحيا ا   ج  العبذارة، فلذنلك  ة  يق ذق  العالن أو المىلف يةاعمل عبذارة علذت حةذب مذا د ر 

ك ة ، فالحكن يخالف: ق  ر  ياف   ش ار   بين من يةاعلم ا يقصد المع ت وبين من يةاعمل العبارة ما
يد ف نا  فالني يقصد المع ت أن    شرك أكبر. روح فالن ل ا ةر وأ  ا ااغ 

ل  الك بغيرلذا كمذا  ا ب د  والني يةاعمل اللفّ من غير قصد لما يةاعمل  اآلخرون م  ا، فإ   يقال ا ة 

نَذذا   قذذال  نَذذا َومُولُذذوا انظُر  يَن آَمنُذذوا اَل تَقُولُذذوا َراعم ذذا الَّذذدم َْ [، ف  ذذالن علذذت قذذول 104﴾]البقذذرة:يَذذا أَيَ

نَذا  و ذة اإليذذناء، ووج    اذن إلذذت غيرلذذا مذ  أ  ذذا احامذذل أن ﴾ الةذذاعمال الي ذود ل ذذا بمع ذذت الرعَراعم
نَااكون من المراعاة، فقال   نَا َومُولُوا انظُر  ﴾ فأبدل ن بكلمة ال إشذكال في ذا وال شذب ة اَل تَقُولُوا َراعم

 وال يشاركون في ا م  من يحرفون الكلن عن مواضع .
 

، قٌّ ل ا ل  ان  ح  ر  الش ف اع ةا ال ا ة اد خ  .  و  ب ار  ي  ف ة ا   خ  و  ا را  ك م 
. قٌّ ي ا    ح  ناّر  ن  آد ن  و  ا ا ع ال ت م  ن  ا َّللا  ي أ خ  يث اقا ال ن  ال م   و 

 الحمد هلل، وبعد:
،  /مال الَالمة أبو جَفر الًحاوي  ذ   َحذق  ُْ ََّذفَاَعةُ الَّتمذي اقََّخَرَ ذا لَ في  ده الَقيذقة المبارُذة ََوال

 َ َي فمي األ  (.ََُما ُروم بَارم  خ 
ََّفَاَعةُ الَّتمي اقََّخَرَ اقول  )  .ملسو هيلع هللا ىلص( يع ة اد خرلا رةول   ال
(   ُْ  ( يع ة  ما .لَ
ب ار  َحق  ) ي  ف ة ا   خ  و  ا را  .( يع ة ثاباة ك م 

لُذذل نبذذي قعذذوة مجابذذة »قذذال  ملسو هيلع هللا ىلصال بذذة  ( مذذا جذذاء فذذة الحذذديد الصذذحيح أن  اقََّخَرَ ذذاوأراد بقولذذ  )
ُة منْ  من مذال ال إلذه إال هللا خالصذا وإني اختبأت قعوتي َ رم فاعة ألمتي يو  القيامة، فْي ُمق 

رُت َفاعتي»، وفة رواية قال 8«من مَبه أو نفَه  .9«وإني أخَّ
ذذرت َذذفاعتي) ة  ل ذذر  اد خ    ا (، لذذنا يذذدل علذذت أ  ذذاختبذذأت قعذذوتي( أو )أخَّ ر  ذذد خ  ا ل ذذنأل يع ذذة جعل ذذا ما

أة  إلت يون القيامة. ج  ر   ما
ا  بإكران    ة  شفاع   جعل لكل  بةٍ   فاهلل  م  ز   ةبحا  .    ل  ض  ف  ا    ا ومح         ل  وإن    احصل ل  ج 

ذر   ة  د   جل ش   ملسو هيلع هللا ىلصوال بة   رحما  ورأفاذ  بذالمىم ين ومعرفاذ  بمذا فيذ   جذاا ن فذة الذد يا واآلخذرة أخ 
 لن  الشفاعة إلت يون القيامة.

َ )( يع ة ثاباة َحق  قال) َي فمي األ  بَارم ََُما ُروم  .( خ 
ذل  والشفاعة لن  الاة اد خرلا ل ن ياع   ذت ب ذا بذأول مذا ياع   ذت الشذفاعة العامذة  لذل الموقذف أن  ياعّج 

 ل ن الحةاب فيةاريحون من الع اء ويعرف كل  م زلا .    
َخ  لنا مع ت قول  ) َي فمي األ  ََُما ُروم  ، ُْ   َحق  ََّفَاَعةُ الَّتمي اقََّخَرَ ا لَ  (. بَارم َوال

 وفة لن  الجملة مةائل:

  ا ولت: المةألة 
ذذو  ا  الذذّداعة أو الما  : مذذن الش ذذف   ولذذو الذذزوج ضذذد الفذذردأل  ن  الَذذفاعة فذذي الَ ذذة ذذو  صذذار ز   ط  ّة   ا  ج 

ة  ا  يع  ف  ش   ة  ةاّم  ، ف  ا  د  للةائل بعد أن كان الةائل فر   لذ أل  جذا  صار زو    شف أل يع ة  ا  يع  ف  ش  أل يع ة ةاّم 

                                   
 (4307(/ ابن ماجه )3602(/ الترمذي )125(/ مسلم )6304البخاري ) 8
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 صار ثا يا مع . يع ة
 وحقيقة الشفاعة فة اللغة لة الةىال، ةىال الشاف  للمشفوع ل  فة حاجٍة ما وطلب نلك.

ع ت  فة اللغة إلت مع ت الةىال والدعاء، فمن قال  حد اشذف  لذة ع ذد فذالنأل يع ذة اةذأل لذة  ج  ف ر 
 واطلب لة، اوةط لة و حو نلك.

يون القيامة  ما ، فكل دعو  يذدعو  10ملسو هيلع هللا ىلصلل بة  : فالشفاعة اةن عان لكل دعاءوأما في االصًالح
 فة العرصات يون القيامة فإ  ا اعد  من الشفاعة. ملسو هيلع هللا ىلصب ا 

يع ة أ ذ  إنا جذاء فذة الحذديد: فةذألت    ماذة كذنا، أو أةذأل    ماذة، أو فذأدعو    ماذة، 
 لن  كل ا شفاعة.

 عة عدة أقةان لا وع العبارات فة نلك.الشفا - جل ما جاء فة ا حاديد-ول نا ألل العلن جعلوا 

 :المةألة الثا ية 
 الشفاعة فة أحكام ا قةمان: أن  
 .شفاعة فة الد يا  .وشفاعة فة اآلخرة 

.) قٌّ ن  ح  ل ا ل  ا ر   والني أراد  الطحاوي ل ا الشفاعة فة اآلخرة     عب ر بقول  )ال ا ة اد خ 
ان الشذفاعة فذة الذد يا واآلخذذرة وفذة اأصذيل ا وفذة العقيذذدة ولكذن لمذا كذان ث ذذن  مذن يخذالف فذة أحكذذ

الصذذحيحة في ذذا يذذنكر العلمذذاء ل ذذا مذذا ياّصذذل بالشذذفاعة فذذة اآلخذذرة وأيضذذا الشذذفاعة فذذة الذذد يا، 
 ولعمون المكلّفين. ملسو هيلع هللا ىلصويبيّ  ون أحكان نلك بال ةبة لل بة 

 :المةألة الثالثة 
 عددة:الشفاعة فة اآلخرة اخالف في ا ال اس إلت أقوال ما

   م    علي ا، ولة شفاعا ج    لل الموقف كما ةيأاة.  ملسو هيلع هللا ىلصف ث ن  شفاعة ما
  ول اك شفاعة أ كرلا المعازلة والخوارج وطوائف ولة الشفاعة  لل الكبذائر مذن ا مذة فذة

 ع  ن وأن يخرج ن من ال ار.   أن يعفو   
   الةذ ة ومذن غيذرلن  جذل ورود  العلمذاء مذن ألذل را ّ ذول اك أ واع من الشفاعة يخالذف في ذا

 الّدليل علي ا. 
صذحة حذديد وقذد أ  أل   ّ  قد ياث ب تا الشفاعة من ر  و ده الثالثة ال تَََُق من الخالف في الَقيقة  

 مأخن اجا اد. ا  ي في ا آخر لعدن ثبوت الدليل ع د  بنلك، ف ة إن

 :المةألة الّرابعة 
 ا خبار يون القيامة أ واع: بما جاء فة ملسو هيلع هللا ىلصأن  الشفاعة الاة لل بة 

   الَفاعة الَظمىأوال :: 
اة باوا ملسو هيلع هللا ىلصولة شفاعا   فذة يذون  طذويال   ال اس يون القيامذة يمكثذون زما ذا   فإن  ،  لل الموقف أن ياح 

كذان مقذذدرا  خمةذين ألذذف ةذ ة، ي اّذذرون الفذرج ولذذن فذة شذذدة كذرب وشذذدة حذر وخذذوف وللذذ ، 
زل، فيذأاون إلذت ا  بيذاء، يذأاون إلذت آدن يةذاغيثون بذ  ي اّرون الحةاب، وي اّذرون ابيذين الم ذا

فيأتون إلى آق  فيقولذون لذه أنذت أبونذا أال تذرن مذا نحذن فيذه اَذفع »يطلبو   أن يشف  ل ن، قال 
ن ب  علي  الةالن، ثن يأاون إلت  وح فيةألو  ، ثن يأاون إلت إبذرالين  فيعانر عن نلك مانكرا  « لنا

ن جميعا الة ال نا، كل أولئك يعانرون وبعض ن يذنكر  ثن يأاون إلت موةت ثن يأاون إلت عيةت ع ل ي   
 . 11ل ، كما جاء فة الحديد الطويل المعروف حديد الشفاعة ل  وبعض ن ينكر ن با   ةىاال  

، فيد ب فيخر تحت الَرش بَذق نذزول الجبذار «أنا لْا، أنا لْا» ملسو هيلع هللا ىلصفيقول  ملسو هيلع هللا ىلصثن يأاون إلت ال بة 
يذذا محمذذق ارفذذع رأَذذ  »فيقذذال: « بمحامذذق يفتحْذذا عَذذّي ال أحَذذنْا ا نفأحمذذق هللا » ملسو هيلع هللا ىلص، قذذال (أ

ًَ واَفع تَفع  الحديد. « وَل تَُ
فذة احقيذق مذا  ملسو هيلع هللا ىلصالمذراد مذن لذنا الةذىال أن يشذف  ل ذن  ولنا في  من ج ة الةياق ما يدل علت أن  

                                   
 .انتهى الوجه األول من الشريط الخامس عشر 10
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ك ر  فة  الحذديد، فذة احقيذق مذا طلبذوا ولذو أن يحاةذبوا وأن يراذاحوا مذن طلبوا، وإن لن يرد ل  ن 
 الموقف.

ََذى أَن  يَب ََثَذَ     ف ن  لة الشفاعة العّمت جاءت في ا عدة أحاديد، وعلي ا الافةير فة قولذ   َع

ا ُموق  ا َمح  الَْذ  رب  ذده الذقعوة )[، وكما جذاء فذة دعذاء المجيذب لذ نان 79﴾]اإلةراء:َربََ  َمقَام 

 .(ة والصالة القائمة آتم محمقا الوَيَة والفضيَة وابَثه الَْ  مقاما محموقا الدي وعّقتهالتام
جميذ  الخالئذق  ملسو هيلع هللا ىلصلو المقان الني احمد  علي  الخالئذق جميعذا، وياث   ذة عليذ  بذ   (المقا  المحموق)

مذن  وشذفاعا  يراذاح ال ذاس ملسو هيلع هللا ىلصالنين وقفوا فة الحةاب، ولو مقان الشفاعة العّمتأل   ذ  بدعائذ  
ر  وال ي عذرف لولذ  إال مذن قذان فيذ ، أعا  ذا    علذت كربااذ    نلك الموقف العّين الني ال ياا صو 

 وأم  ا وإياكن من الفزع ا كبر.
   ً  :في أ ل الُبائر ملسو هيلع هللا ىلص: َفاعته ثانيا 

 .12«َفاعتي أل ل الُبائر من أمتي» ملسو هيلع هللا ىلصولن  قد جاء ب ا الدليل الخاص فة قول  

 (؟يذا رَذول هللا مذن أَذَق النذا  بَذفاعت  يذو  القيامذة)فقال لذ   ملسو هيلع هللا ىلصبي ا   وقد ةأل أبو لريرة 

 13«أََق النا  بَفاعتي يو  القيامة من مال ال إله إال هللا خالصذا مذن مَبذه أو نفَذه» ملسو هيلع هللا ىلص فقال
ا  فة الصحيحين، فقول   ج  ر  « أَذَق»يع ة ةعيد ال ذاس بشذفاعاة، فذـ« أََق النا  بَفاعتي»خ 

يل)بمع ت  أ ف ع ل علت غير باب ا ذَحاُب ال َجنَّذةم يع ة ةعيد ال اس بشفاعاة كما قذال ةذبحا     (،ف ع  أَص 

ََذُن َمقمذيال   ا َوأَح  ذتَقَر   َ َمئمٍد َخي ذٌر ُم مذن ألذل ال ذار،  [، لذيس مع ذا  أ  ذن أحةذن مقذيال  24﴾]الفرقذان:يَو 
ََُن َمقميال  مقيل، بل مع ت قول    ن  ة  فيشارك ألل ال ار مع ن فة حا  ة ن  مقيل ن.﴾ يأَح   ع ة ح 

ة ذذن  مقذذيل ن، ةذذعيد ال ذذاس  فأفعذذل لذذيس علذذت باب ذذا فذذة المفاضذذلةأل ولك  ذذا بمع ذذت المصذذدر يع ذذة ح 

 بشفاعاة و حو نلك. 
« َذفاعتي أل ذل الُبذائر مذن أمتذي»ولن  الشفاعة  لذل الكبذائر ل ذا  وعذانأل يع ذة لعمذون اللفذّ 

  وعان: 
 جحت ةيئ لا ل  أ   : قونٍ النو  األول ام  كبائر ر  ب ن إلذت ال ذار في شذف   ر  اا ن علت حة اا ن، فأ
 .ملسو هيلع هللا ىلصفة أن ال يدخلوا ال ار، فياشف   في ن  ملسو هيلع هللا ىلصفي ن 
أن يخرجذوا م  ذا، فيخرجذون م  ذا  ملسو هيلع هللا ىلصدخلذوا ال ذار فيشذف  فذي ن  : فذة أقذوانٍ النو  الثاني

ب ة فة جا ب الةيل. ن  فيوضعون فة   ر الحياة في باون كما ا بت الح  م   كأ  ن الح 
 في أن يقخل أموا  الجنة ب ير حَاب وال عداب ملسو هيلع هللا ىلص: َفاعته ثا  ثال: 

أنذت )قذال  (يذا رَذول هللا أقعذوا هللا أن يجََنذي مذنْ )ولن  ياةادّل ل ذا بقذول عاك اشذة فذة حديثذ  
 .14(منْ 
  : في رفع قرجات بَض أ ل الجنة ملسو هيلع هللا ىلصَفاعته رابَا: 

ولذة شذفاعة مافذق علي ذا حاذت ع ذد ألذل ، ابيّ  ذ وا علي ذا دلذيال  دا ولن  ينكرلا ألل العلذن، ولذن يذور  
 البدع.

ا د ل  ل ا  : فياة 

   باإلافاق. - 1

ويةذادل ل ذا )فذة شذرح  علذت ا ذنيب ةذ ن أبذة داوود حيذد قذال  /بما اةادل ب  ابذن القذين    - 2

. 15«الَْذ  اغفذر ألبذي َذذَمة وارفذع قرجتذه فذي المْذذقيين»لمذا صذلت علذت أبذذة ةذلمة  ملسو هيلع هللا ىلصبقولذ  
 .(دعاء فة الد يا ل  ولنا مع ت الشفاعة« هوارفع قرجت»فقول  
   فذي أمذوا  تَذاوت حَذناتْ  وَذيئاتْ  وصذاروا عَذى األعذراف، فذي أن  ملسو هيلع هللا ىلصَذفاعته خامَا

                                   
 (2435(/ الترمذي )4739أبو داود ) 12
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 :عنْ  ويُقخَْ  الجنة أليَفوا هللا 

ذيَما ُ      ف ىالء يدخلون فة عمون قول   َم فُوَن ُُذال  بم َ رم َجاٌل يَ َع َرافم رم [، 46﴾]ا عذراف:َوَعََى األ 

علت أحد أوج  الافةير من أن  أصحاب ا عراف لن النين اةذاوت حةذ اا ن وةذيئاا ن، فياجعلذون 
وا، وإنا  ّذروا  علت رأس جبل بين الج ة وال ذار  جذل الاةذاوي، إنا  ّذروا يم ذة إلذت الج ذة ةاذر 

  ة.من ألل الج  ل  فة أن يجعل ن    إكراما   ملسو هيلع هللا ىلصفي ن     ف  ش  يا شماال إلت ال ار خافوا، ف  
   أل ل الجنة أن يقخَوا الجنة ملسو هيلع هللا ىلصَفاعته َاقَا: 
فيقذرع بذاب الج ذة  ملسو هيلع هللا ىلصال اس إنا جاوزوا الصراط ياحبةون فذة عرصذات الج ذة مذدة، ثذن يذأاة  فإن  

، ثن بشفاعا   قبل نلك أن يأنن  لل الج ة بدخول ا، فيدخلون برحمة     فيافاح ل ، ويةأل   
ش ف   ملسو هيلع هللا ىلص، ولو ملسو هيلع هللا ىلص ش ف  .أول شاف  وأول ما   أل يع ة من حيد الج س لو أول شاف  وأول ما
   ه في أن يخفف هللا  ملسو هيلع هللا ىلصَفاعته َابَا  :عنه الَداب ألألبي ًالب عّمم

 فياش ف   في  فيكون فة ضحضاح من  ار  عال  من  ار يغلة م  ما دماغ ،  عون باهلل من عناب .
 وعذان،  -كمذا نكر ذا لكذن-ألل الكبائر  لن  ةبعة أ واع وبع  ألل العلن يجعل ا ثما يةأل  جل أن  

 فيجعل شفاعا   لل الكبائر يعدلا  وعين من الشفاعة، ولة واحدة  ن الدليل في ا واحد.

 :المةألة الخامةة 
وال با  بيذذاءأل بذذل ا شذذف  المالئكذذة وي شذذف  المىم ذذون  ملسو هيلع هللا ىلصالشذذفاعة يذذون القيامذذة ليةذذت خاصذذة بذذال بة 

يقذول يذون      أل كمذا ثبذت فذة الصذحيح أن  (صذالحون يشذفعونالعلماء والشذ داء وال)بدرجاا ن: 
َفَت المالئُذة وَذفع النبيذون وَذفع المنمنذون، ولذ  يبذق إال رحمذة أرحذ  الذراحمين »القيامة 

إلذذت آخذذر الحذذديدأل يع ذذة أن   16«بذذأموا  فذذي النذذار لذذ  يََمذذوا خيذذرا مذذً أن يخرجذذوا ألفيذذأمر هللا 
فذذة وصذذف المالئكذذة مذذن حملذذة   الئكذذة اشذذف  كمذذا قذذال الشذذفاعة ليةذذت خاصذذة با  بيذذاء بذذل الم

ضم العرش وغيرلن   َر  تَ  فمُروَن لمَمن  فمي األ   َ [، ولذنا اةذاغفار قبذل معاي ذة المصذير 5﴾]الشور :َويَ

لّ ي ن   لل اإليمان إنا رأوا العناب ورأوا المصير.  ا و   والعناب، ولن أرحن وما
الشذفاعة عامذة فكذل مذىمن صذالح  ا  فذإن« لمنمنذونَفَت المالئُذة وَذفع النبيذون وَذفع ا»قال 

 يشف أل يشف  فة قريب ، يشف  فة من شاء.

  :المةألة الةادةة 
ينَ مطلقذا كمذا قذال ةذبحا      الشفاعة ال ا ف  ع ذد    َم ََّذافم ََذفَاَعةُ ال    ُْ [، 48﴾]المذدثر:فََمذا تَذن فََُ

  الشذفاعة ال مذن ا  بيذاء وال مذن المالئكذة فليس كل شاف  ياشف   وليةت كل شفاعة ااقبل بل ال ا فذ
 إال بوجود شرطين في ا:

 أي يأنن   للشاف  أن يشف .الَرً األول : 
  ًعن المشفوع ل .  أ: رضا الرحمن الثانيالَر 

َ ذقم كما قذال ةذبحا     ذن  بَ ََذي ئ ا إمالَّ مم    ُْ ُ ََذفَاَعت ََّذَماَواتم اَل تُ  نمذي  ذن  َمََذٍ  فمذي ال َُذ   مم ُ َو  أَن  يَذأ دََن َّللاَّ

َضى ََاُ  َويَر  َ ََُمونَ [، وقال ةبحا    26﴾]ال جن:لمَمن  يَ َق بمال َحّقم َو ُ   يَ ْم ََ [، 86﴾]الزخذرف:إمالَّ َمن  
 يع ة فيمن ا فع  الشفاعة.

 ل نا قال العلماء ياشارط لحصول الشفاعة وقبول ا:

 الرضا. - 2  . إنن    - 1

   أ: إدن الرحمن أوال. 
  اإلنن الشرعة واإلنن الكو ة. :المقصود باإلنن

أل يع ة فذة الذد يا ا  أن اق  م   الشفاعة كو    إال بعد أن يشاء    ا  العبد ال يبادئ بالشفاعة كو   فإن  
 وفة اآلخرة.

ن ن  شذرعا   بالشذفاعة  وكنلك ال بد لاحقيق لنا الشرط من اإلنن الشذرعة، فذإنا شذف  فذة مذن لذن ياذى 
 . ل  ب  ق  إن الشفاعة ال اا في ، ف
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تَ  فمَرنَّ لَذ َ مثال  شفاعة إبرالين فة أبي  قال    َ [ فلذن ا فعذ ، وقذال ةذبحا   فذة حقذ  4﴾]المماح ذة:أَلَ

َقٍة َوَعَقَ ا إميَّاهُ   عم َبميهم إمالَّ َعن  َمو  يَ  ألم تم  فَاُر إمب َرا م  َ َُاَن ا [، فلما ابين لذ  أ ذ  عذدوٌّ 114﴾]الاوبة:َوَما 

 ابرأ م  . هلل 

ذَقَ  ال َحذقَ كنلك شف   وح علي  الةالن فذة اب ذ   ف ق ذال   َمذي َوإمنَّ َوع  ذن  أَ   [ 45﴾]لذود:َرّبم إمنَّ اب نمذي مم
ذأَل نم َمذا لَذي َ  لَذَ  فـ   فأجاب  الرحمن   َ َمَ  إمنَّهُ َعَمٌل َغي ُر َصذالمحٍ فَذاَل تَ ن  أَ   مَاَل يَا نُوُح إمنَّهُ لَي َ  مم

  َ  [. 46﴾]لود: ٌ بمهم عم
َمذا    ، ف ذزل قذول   17«ألَت فرنَّ ل  ما ل  أُن هَ عن دل »فة عّم   وقال  ملسو هيلع هللا ىلصال بة     ف  وكنلك ش  

َ قم َما تَبَيَّ  ن  بَ بَى مم َُانُوا أُولمي مُر  يَن َولَو   ُم َ رم َ ُم تَ  فمُروا لم  َ يَن آَمنُوا أَن  يَ م َوالَّدم ذ   َُاَن لمَنَّبمّي ُْ ُْ   أَنَّ َن لَ

ي م أَ  َحاُب ال َجحم  [.113﴾]الاوبة:ص 

: ولو وقعت الشفاعة بإنن   الكذو ة فإ  ذا ال ا فذ  حاذت يكذون إنن   الشذرعةأل يع ذة حاذت ا  فإن
 للشرع. ة  ق  اكون الشفاعة مواف  

للشذذرع يع ذذة اإلنن الشذذرعة فذذة صذذفا ا وفذذة المشذذفوع لذذ  وفيمذذا يكذذون فذذة نلذذك، ولذذنا  ة  ق ذذمواف  
  بيا   إن شاء   اعالت. الشرط م ن فيما ةيأاة

   الرضا: ثانيا 

َضىكما قال ةبحا     ذفََُوَن فة ةورة ا  بياء فة نكر المالئكة    [، وقال 26﴾]ال جن:َويَر   َ َوالَ يَ

فمقُونَ   َ يَتمهم ُم  َ ن  َخ تََضى َو ُ   مم  :[، لنا الرضا لو28﴾]ا  بياء:إمالَّ لمَمن  ار 

 .عن المشفوع ل   رضا    - 2 .اف عن الش  رضا    - 1

َ ََُمونَ فرضا   عن الشاف  فة قول    - َق بمال َحّقم َو ُ   يَ ْم ََ  [. 86﴾]الزخرف:إمالَّ َمن  

تََضىورضا   عن المشفوع ل  فة قول    - فََُوَن إمالَّ لمَمن  ار   َ َُذ   ﴾، وآية الذ جن فذة قولذ   َوالَ يَ َو
ََّذذذذَماَواتم  ذذذذن  َمََذذذذٍ  فمذذذذي ال ََذذذذاُ  مم ُ لمَمذذذذن  يَ َ ذذذذقم أَن  يَذذذذأ دََن َّللاَّ ذذذذن  بَ ََذذذذي ئ ا إمالَّ مم    ُْ ُ ََذذذذفَاَعت اَل تُ  نمذذذذي 

َضى  [ كنلك.26﴾]ال جن:َويَر 
 فالرضا َرً: ا  إد

 عن المشفوع ل .  رضا    - 2 ولنلك الكافر ال يشف . ،رضا  ةبحا   عن الشاف  - 1

   مةذذاث اة مذذن لذذنا الشذذرط  جذذل أن  لعمذذ  أبذذة طالذذب، ف ذذة  ملسو هيلع هللا ىلصويذذرد علذذت لذذنا شذذفاعا     
ذن  الفعذل مذا فيذ   ذوع رضذا هلل ملسو هيلع هللا ىلصرضة  صرا  لل بة  عذن الفعذل ال   ، فحصل من أبذة طالذب م 

 عن الفاعل.
 ر.لنا اةاث اء وةبب االةاث اء ما ناك   لو إيراد علت الشرط، والجواب أن   ا  فإن

 :المةألة الةابعة 
 الاة ضل  في ا فئان من ال اس. أن  الشفاعة من المباحد العّيمة

فضذذلت ال صذذار  في ذذا، وضذذل مشذذركو العذذرب في ذذا، وضذذّل مشذذاب و مشذذركة العذذرب مذذن الذذنين 
َ بُذُق ُ   إمالَّ يغلون فة ا ولياء وا  بياء والقبور فضلوا في ا، والجمي  لةذا  ن قذول المشذركين   َمذا نَ

م ُزل فَى بُونَا إملَى َّللاَّ  [. 3﴾]الزمر:لميُقَّرم

 ول نا الشفاعة كما نكرت لك ل ا ج اان فة بحث ا:

 فة يون القيامة.  ومخاصرا   ج ة ااعلق بالعقيدة واآلخرةأل ولة ما قدم ا ملخصا   - 1

 ما ياصل باوحيد العبادة وطلب الشفاعة من ا موات. ب ااعلقج ة  - 2

لذذن  م قةذذمة إلذذت  واحقيقذذا لذذنلك المقذذان ف قذذول: إّن طلذذب الّشذذفاعة مذذن اإل ةذذان أو مذذن المخلذذوق
 قةمين:
 َن بْا الَر . ىاألول  َفاعة أَدم
 َّر .ةالثاني  : َفاعة نْى عنْا ال
  لذا ولذو الحذّة الحاضذر أما الاة أنن ب ا الشرع ف ة طلب الشفاعة ممن يملك ا ويةاطي  أداء 
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     حة حاضر يةم .  ملسو هيلع هللا ىلصأن يشف  ل ن فة حياا  ملسو هيلع هللا ىلصالني يةم ، ول نا ةأل الصحابة ال بة 

مذادة أ ذ   د ثبت فة الصحيح أن عمر وق لما جاءت المجاعة وأصذاب ال ذاس الكذرب فذة عذان الر 

الَْذ  إنذا ُنذا إدا أجذقبنا اَتَذقينا بنبيذ ، وإنذا ا ن نَتَذقي بَذ  نبيذ  )قال لما اةاةقت بال ذاس
 . 18(الَْ  فأَقنا، يا عبا  م  فأق ُ ربَّ 

 .ملسو هيلع هللا ىلصبة فدل لنا علت أ  ن كا وا يطلبون الشفاعة من ال ّ 
دعوااذ  ا صذل في ذا  ملسو هيلع هللا ىلصوال بذة  ،أوطلب الشفاعة م   فذة حيااذ  بمع ذت طلذب أن يذدعو ل ذن ربّذ  

د  بعض ا لحكمة     . أ  ا مجابة، وقد يار 
 أو لذو  -ميذت-طلذب الشذفاعة مذن المخلذوق الذني لذيس بحذة ف ذو  الاة   ت ع  ا الشذرع أماو

 . غائب فإ   شرك باهلل 
 لمانا؟

حقيقذذة الشذذفاعة دعذذاء وطلذذب، فذذإنا ةذذأل غيذذر  الشذذفاعة، ف ذذو ةذذأل وطلذذب مذذن    ذذ  طلذذبأل  ن  
 المةىول أن يةأل. 

حقيقة طلب الشفاعة أ  ا دعاء، ولنلك من طلب من الميت أن يدعو ل ، فإ   يدخل فة عمذون  ا  فإن
  صوص الّدعاءأل  ّن الّطلب دعاء. 

ال يملك ذا أو ال يةذاطيع ا أو لذن ياذىنن  ول نا  قول: كل طلب  شفاعة من ا موات أو الغائبين ممذن
 . ل  في ا شرعا فة حياة البرزخ فإّن لن  من الشرك باهلل 

ة فة الشفاعة كبيرة واحااج إلت إقامة الحجة علت المخالف أكثر من غيرلا من مةذائل  لكّن الش ب   
 العقيدة.

ن أوثذا  ن لاشذف  ولكذن كذا وا المشركون لن يكو وا يطلبون من آل ا ن الّدعاء، لن يكو وا يطلبون م
 ياقربون إلي ا لاشف .

 فإنن صورة طلب الشفاعة من الميّت محدثة.
ول نا ياع بّ ر كثير من ألل العلن عن طلب الشذفاعة مذن ا مذوات بأ  ذا بدعذة محدثذةأل   ّ ذا لذن اكذن 

 فيما قبل الزمان الني أاحدثت في  الك المحدثات فة لن  ا مة. 
الب ذد ع  م  ذا مذا لذو  ل العلن ع  ا بأ  ذا بدعذة، ال يع ذة أ  ذا ليةذت بشذركأل  ن  اعبير بع  أل ا  فإن

 كفري شركة وم  ا ما لو دون نلك.
افاصيل مةألة الشفاعة من حيد اعلق ا باوحيذد اإلل يذة مبةذوط فذة شذرح كاذاب الاوحيذد كمذا لذو 

 .معروف، والمقان فة شرح العقيدة العامة ال ياة  لافصيل الكالن علت نلك

  :المةألة الثام ة 
الشفاعة  لل الكبائر ال ا فذ ، الشذفاعة  احاج المعار  والمخالف من المعازلة والخوارج فة أن  

ينَ    لمن فة ال ار ال ا ف ، بقول    َم ََّافم ََفَاَعةُ ال    ُْ  [.48﴾]المدثر:فََما تَن فََُ

ينَ فََما تَن فَ قال    ا ووج  االةادالل ع دلن من اآلية أ    َم ََّافم ََفَاَعةُ ال    ُْ ﴾ بالجم ، والنين يشذفعون َُ
يون القيامة لن النين أنن   ل ن بالشفاعة ولن ا  بياء والمىم ون، قالوا: فدلت اآلية علت أن  مذن 

،  جذل عمذون لفذّ الشذافعين ف ذو عذان فذة كذل مذن -شذفاعة الشذافعين-فة ال ار ال ا فعذ  الشذفاعة 
 يشف .

 :والجواب عن نلك
 : أوال 

ََذقََرَ   لن  اآلية جاءت فة ةياق نكر الكفار وأ  ن فة ال ار، فقال  أن    َُُُ   فمي  ََ ََ (مَذالُوا 42َما 

َن ال ُمَصَّميَنَ يَن43َلَ   نَُ  مم ُم  َ ُ  ال مم َم  ً يَن44َ(َولَ   نَُ  نُ ُب 45(َوُُنَّا نَُخوُض َمَع ال َخائمضم َُذدّم (َوُُنَّذا نُ

َ ينم ينَ 47(َحتَّى أَتَانَا ال يَقميُن46َبميَو  م الّقم َم ََّافم ََفَاَعةُ ال    ُْ ﴾ فََما[، فقول   48-42﴾]المدثر:(فََما تَن فََُ

ال ايجذة الاذة بعذدلا علذت الوصذف الذني قبل ذا، والوصذف الذني قبل ذا فذة  با اّ ذر  الفاء ل ا ارايبيذة اا 
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َن ال ُمَصذَّميَنَالكافرين النين وصف ن بقول    ينَ (43لَ   نَُ  مم ُم ذ  َ ذُ  ال مم َم  ً ﴾ ووصذف ن بقولذ  َولَذ   نَذُ  نُ
ينم   ُب بميَو  م الّقم َُدّم  ﴾ ولىالء لن الكفار. َوُُنَّا نُ

ن  كان مةلما   ، أما المكنّب بيون الذدين والذني لذن والمةألة الاة لة الشفاعة  لل الكبائر لة فة م 
 يصح  إةالما  فإ   ليس لو محل البحد. 

اآليذة يقذول ب ذا مذن يثبذت الشذفاعة  لذل الكبذائر فذة أن   ية فة غيذر محلذ أل  ن  اةادالل ن باآل ا  فإن
آل ذا ن اشذذف  فمذا اذ فع ن شذذفاعة الشذافعينأل    ذذن  المشذركين ولذو شذذف  بعضذ ن لذبع  وّ ذذوا أن  

 .ع  ، ومن شرط الشفاعة الرضا  مشركون كفرة، والكافر لن ير     
ن من أقربائ ن فإ  ن ال ا فع ن شفاعة الشذافعين، و  ةذبحا   شف  ل  أحدا   فلو شف  علت فر  أن  

 ل  ولمن يرضت.  إ ما ا ف  الشفاعة ع د  لمن يأنن   
   ثانيا: 
لذن  « َذفاعتي أل ذل الُبذائر مذن أمتذي»فة الحذديد الصذحيح بمجمذوع طرقذ   ملسو هيلع هللا ىلصقول ال بة  أن  

َذَق النذا  بَذفاعتي مذن مذال ال أ» ص وليةت بالّالرأل يع ة ال يحامل الاأويل، وكذنلك قولذ  
لنا في  ّ ور فة الداللةأل    ا اعن من قذال ال إلذ  إال  19«إله إال هللا خالصا من مَبه ومن نفَه

يع ة الذني قذال  «أََق النا  بَفاعتي من مال» ملسو هيلع هللا ىلصوصاحب الكبيرة قال ا، وقد قال    مخلصا  
يين يعن ما كان فة حيّ ذز  صذلا  بّ ذوٍر االةن الموصول فة العربية وع د ا صول ومن المقرر أن  
 فة العمون.

الشفاعة  لل الكبائر من المعازلة والخوارج لذنا  جذل مذنلب ن الذّرديء       ول نا  قول: إن  من م  
وأ ذ  يذون القيامذة يكذون مذن ألذل ال ذار والعيذان بذاهلل، ولذنا باطذل كمذا لذو  ر  ف  الكبيرة كا  ل  ع  ف   فة أن  

 مباحد ا ةماء وا حكان فة اإليمان.مقّرر فة موضع  من 

 :المةألة الااةعة 
فة لنا الموض  مةائل الاوّةل بالجذا  والاوّةذل بذالحق  ر  ك  فة شرح  ن   /أّن الشارح ابن أبة العز 

 -والاوةذذل بجذا  فذذالن ،و حذو نلذك (بحذق عمذذر)، (بحذذق  بيذك)، (بحذق فذالن) :يع ذة قذول القائذذل-
ص ا بحثا     ث  ح  وب   ل خ  ا  من كااب الاوةل والوةيلة لشيخ اإلةالن ابن ايمية، فالبذد مذن اإلطذالع جيدا ما

لفذّ الاوةذل يشذاب  بالشذفاعة، فبعضذ ن  علت نلك الكالن، ومراجعذة كاذاب الاوةذل والوةذيلةأل  ن  
الاّشذف  أو طلذب  الشذفاعة أو ماضذم ا   ماضذم ا   يجعل )أاوّةل إليك( بمع ت الشفاعة، فيكون اوةذال  

 الاشف . 
ذ   فيذ  إلذت شذرح الطحاويذة وإلذت ول ن ج  ا فة قول القائل: أةألك بحذق فذالن، لذنا فيذ  افصذيل ويار 

، /كالن شيخ اإلةالن ابن ايميةأل     ال ي اةب المذانأل يع ذة لفذّ الشذفاعة الاذة نكرلذا الّطحذاوي 
 ف ة فائدة اةاطرادية.

 :20المةألة العاشرة  
ل المرء المةلن شف ّص  جذاءت ب ذا ا حاديذد الصذحيحة عذن ال بذة  ملسو هيلع هللا ىلصاعة  بيذ  ا ةباب الاة ب ا ياح 

 .ملسو هيلع هللا ىلص
 و نكر م  ا ةببين:

  األولالَبب : 
 .أوإةالن الوج  هلل   الاوحيد وإخالص الدين والعمل هلل  ولو ولو أعّن ا ةباب وأرجالا

 ملسو هيلع هللا ىلصأ ذ  ةذأل ال بذة  لنا قد دل  علي  مذا روا  البخذاري ومةذلن فذة صذحيحي ما عذن أبذة لريذرة و

 نلقذذق عَمذذت أن لذذ»لذذه  ملسو هيلع هللا ىلصا رَذذول هللا مذذن أَذذَق النذذا  بَذذفاعت  يذذو  القيامذذة  فقذذال يذذ)فقذذال 
يَألني أحق عن  دا مبَ  أََق النا  بَذفاعتي يذو  القيامذة مذن مذال ال إلذه إال هللا خالصذا مذن 
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لُذل نبذي قعذوة مجابذة وإنذي اقخذرت قعذوتي َذفاعة ألمتذي » ملسو هيلع هللا ىلص، ومثل  قول  21«مَبه أو نفَه
 .ملسو هيلع هللا ىلصأو كما قال  22«ُة منْ  من مال ال إله إال هللا خالصا من مَبه ونفَهيو  القيامة فْي مقر

  :الَبب الثاني 
مذن َذمع »قذال  ملسو هيلع هللا ىلصماابعة المىنن فيما يقول كما دل علي  الحديد الني روا  البخاري وغير  أ ذ  

 النذقا  فقذذال مثذل مذذا يقذول المذذندن، ثذ  مذذال الَْذ  رّب  ذذده الذقعوة التامذذة والصذالة القائمذذة آتم 
محمذذذقا الوَذذذيَة والفضذذذيَة وابَثذذذه مقامذذذا محمذذذوقا الذذذدي وعقتذذذه إال حَذذذت لذذذه َذذذفاعتي يذذذو  

 .23«القيامة
علذت الاوحيذد وعلذت  نلذك دالٌّ  ماابعذة المذىنن بذإخالص وصذدقأل  نّ  ملسو هيلع هللا ىلصفمن أةباب  يل شذفاعا  

مثذل  شرع  وأمر ، فيقول مثل ما يقول المىنن، ثذن إنا خذان ال إلذ  إال   قذالفة   االةاةالن هلل 
محمذذدا الوةذذيلة والفضذذيلة  الل ذذن رب لذذن  الذذدعوة الاامذذة والصذذالة القائمذذة آت   :مذذا يقذذول ثذذن يقذذول

 وابعث  مقاما محمودا الني وعدا .
 ول ا في  زيادات مروية فة بع  الروايات فة دعاء مجيب المىنن م  ا:

 عيفة.ولن  الزيادة ض ،(والقرجة الَالية الرفيَةَمحمدا الوةيلة والفضيلة  آت  
. ولذذن  روالذذا (إنذذ  ال تخَذذف الميَذذاق)وكذذنلك زيذذادة أخذذر : وابعثذذ  مقامذذا محمذذودا الذذني وعداذذ  

ي     ة ولذذة ع ذذد المحققذذين شذذانة ال اصذذحّ  ذذم  عذذن البخذذاري  البخذذاري فذذة صذذحيح  فذذة روايذذة الكاش 
ي     ة لجمي  رواة الصحيح. م   لمخالفة الكاش 
الت فإ  ذا مذن  فذيس العلذن جعل ذة   وإيذاكن ممذن ي ذال وث ن  أةباب أخر  اجمعو  ا إن شاء   اع

 .ملسو هيلع هللا ىلصلنا الحّ العّين ولو شفاعا  
 .لعّل فة لنا القدر كفاية

 األَئَة

يقول الحديد الوارد فة شرح ابن أبة العز للطحاويذة فذة موضذوع الشذفاعة فيذ  خلذط بذين  /1س
 ب؟أ واع الشفاعة، ثن لو أراد شخص االةازادة لل يرج  إلت لن  الكا

ج/ الحمد هلل مةألة الشفاعة ليةت من المةذائل الغامضذة أو العزيذزة، لذة موجذودة فذة كذل كاذب 
العقيدةأل لكن من حيد الحديد الني ورد حديد الشذفاعة الطويذل كذالن ابذن أبذة العذز عليذ  حةذن 

ج    إلي .  فيار 

الذنين اشذف  ما حكن قول من قال لمن نلب إلت الغزو: إن اةاش دت فذاجعل ة مذن الةذبعين  /2س

 ل ن. ولل إنا قاال يكون ش يدا؟

ا ك   عمر  ج/   المةاعان، كما جاء فة البخاري أن   اذلم  لمذا رجعذوا مذن  قذول ال ذاس فذة نلذك، ر  ث

ََُ  في َذبيَه، وهللا أعَذ  بمذن )يقولمعارك ن   ُ تقولون فالن َْيق وفالن َْيق، وهللا أعَ  بمن يُ
 .24(يَُتَْق في َبيَه
رة ولذذنلك ال يقذذال  حذذد إ ذذ  شذذ يد، الشذذ يد فذذالن، لذذنا جذذزن  ّن الشذذ داء معلومذذة فالمةذذألة عةذذي

م زلا ن فة ا حاديد، فال يجوز أن يقذال فذالن شذ يد   ذ  حكذن لذ  مذن أ ذ  مذن ألذل الج ذة ولذنا 
 موقوف علت معرفة ال ية والخاامة.
ر  رجل بأ   اةاش د فقال  ، ة  ل  م  وا إنا لو قد غذل  ش ذفلما رأ 25«ال  و في النار»فة حق   ملسو هيلع هللا ىلصوقد ناك 

  ةأل   العافية.
إنُذ  َوما أحةن قول أ س بن مالك رضة   ع   وأرضا  لما رأ  ال اس ومذا اوةذعوا فيذ  قذال 
مذذذن  ملسو هيلع هللا ىلصلتَمَذذذون أعمذذذاال  ذذذي أق  فذذذي أعيذذذنُ  مذذذن الَذذذَر ُنذذذا نََُذذذَق ا عَذذذى زمذذذن رَذذذول هللا 
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 .26(الموبقات
طالب العلن مذا ياالعذب با لفذاّ الشذرعية بالمذدحأل  ،لعالنوال اس ال ياوةعون فة ا لفاّ خاصة ا

 فالبذد لطالذب العلذن أن يكذون حريصذا   حراةذا ،اذنلب و االعب با لفاّ انلب معالن الدين    بال
با لفاّ، ول نا صار مذن عالمذات يذون القيامذة أو  وحات ال ي شر شرا   علت ألفاّ  حات يةلن أوال  
ال  فالن أمين فالن في  كذنا فيذ  كذنا مذن أ ذواع المذدح، كمذا جذاء فذة مما يكون قرب الةاعة أن ياق  

 .27«رفه ولي  في مَبه من اإليمان حبة خردلظفالن أمين ما أجَقه ما أ»الحديد 
 فالث اء يكذون بمذا فيذ  إنا أراد المذرء أن ياث ذة علذت أحذد يكذون بمذا فيذ  وبمذا ال ياضذمن محّذورا  

في  يشّج  ويحّد المرء ب  اآلخرين علت الخير وي اشر الخيذر، أل  ّن الث اء علت المرء بما شرعيا  
 ولكن ال يكون فة وج   حات ال يكون مدحا إال لمصلحة شرعية. 

ول نا ي بغة علت طالّب العلن أال ياوّةعوا فة ا لفاّ الخادشة بالشرع أو الاة ليس ل ا أصذل فذة 
 لش يد فالن، الش يد فالن، و  المةاعان.الشرع أو الاة في ا مىاخنة فة االعاقاد كلفّ الش يد، ا

 لل يشف  الغريق والمحروق بةبعين من ألل بيا ؟  /3س
 ج/ ال أعلن.

نكر بع  ألل العلن أن  من أ واع الشفاعة: الشفاعة بأقوان اةذاحقوا ال ذار بذأن ال يذدخلولا،  /4س

 فما الدليل علت لنا ال وع من أ واع الشفاعة؟
، بعذ  ألذل العلذن قذال ولذنا ال ذوع ال دليذل عليذ أل «ل الُبذائر مذن أمتذيَفاعتي أل » ج/ الدليل

لذذنا يعذذن  ذذوعة ألذذل « َذذفاعتي أل ذذل الُبذذائر مذذن أمتذذي» ملسو هيلع هللا ىلصلكذذن لذذنا لذذيس بصذذحيح،  ن قولذذ  
الكبائر فيمن اةاحق ال ار وفيمن دخذل ال ذار، ولذنلك جعلذا ن لذك فذة الاقةذين فذة  ذوع واحذد، فذة 

 ة  جل أن الدليل واحد فة ال وعين معا.أ واع الشفاع  28جعلا ا لك فة أحد

 ؟29«أَأل  بحق الَائَين عَي »فة الحديد  ملسو هيلع هللا ىلصما اوجي  قول الرةول  /5س

دعذاء الخذارج إلذت المةذجد فذة  ج/ لنا نكر  الشارح والبحذد فيذ  معذروف، وخالصذة الكذالن أن  
بإة اد ضذعيف قول  أةألك بحق الةائلين عليك فة الحديد المعروف الني روا  ابن ماج  وغير  

يع ذة « أَذأل  بحذق الَذائَين عَيذ »بع  ألل العلن كالحافّ ابن حجر وغيذر ، مع ذت   ا   وحة  
أن يجيبذذ  أو أن   أةذألك بصذذفة اإلجابذة أةذذألك بصذفة إجاباذذك للةذائلأل  ن حذذق الةذائل علذذت   

ب  لَُُذذ   إمنَّ ايثيبذذ ، كمذذا قذذال ةذذبحا     ذذتَجم  َ بَذذاَقتمي َومَذذاَل َربَُُذذ   اق عُذذونمي أَ بمُروَن َعذذن  عم  ُ ذذتَ  َ يَن يَ لَّذذدم

ينَ  رم نََّ  َقاخم َْ ُخَُوَن َج  [. 60﴾]غافر:ََيَق 

ب  لَُُ     تَجم  َ  ﴾ الدعاء:اق عُونمي أَ
 دعاء مةألة. م    

  .وم   دعاء عبادة 
ب  لَُُ     تَجم  َ  ﴾ فة دعاء المةألة بإعطائكن الةىال. أَ
ب  لَُُ   و  تَجم  َ  ثابة. ﴾ فة دعاء العبادة باإلأَ

ولذذة إثذذابا ن أو   حذذق الةذذائلين صذذفة   « أَذذأل  بحذذق الَذذائَين عَيذذ »ول ذذنا قذذول القائذذل: 
 إجابا ن. 

 لو ةأل بصفة من الصفات، والةىال بالصفة جائز.ا  فإن

، وأ  ذا ااذوفر قذادرا   حيّذا   ما رأيك فة من يقول إن شذروط طلذب الشذفاعة أن يكذون حاضذرا   /6س

 لك؟فة الجن، وكيف  رد علت ن
 ج/ لنا ربما أ   من أصحاب الجنأل     إنا كان ع ل ن  أ   حاضر وحة، كيف علن أ   قادر؟
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 الجن ع د ألل العلن خبرلن ضعيف وش ادا ن غير مقبولة.  مةلن؟  ن    ا ثن كيف علن أ   
ول نا ا حاديد الاذة يروي ذا ألذل العلذن وفذة إةذ ادلا ج ذة ع ذدلن ضذعيفة كمذا لذو معذروف فذة 

 الحديد. مصطلح 
ماوقّذف علذت معرفذة العدالذة، والج ذة إ مذا ياة ذم  ا صذوا   -عذن الشذفاعة فضال  -كنلك ق بول الخبر 

ع د من ةذم  صذوا  وال يعذرف عدالاذ ، وقذول القائذل أ ذا مةذلن وأ ذا أشذ د، يع ذة لذو قذال الج ذة 
ولذو كذانب،  خاطب  ب نا الكالن، فإ   ال يع ة أ   صادق فة نلكأل     ارا  فذة اإل ذس يقذول كذنا

 فإ   قد يكنب فة نلك.  فإنا كان شيطا ا  
ل ذنا  قذذول: قبذول قذذول الج ذة فذذة لذن  ا شذذياء ماوقّذف علذذت القذول بعدالاذذ ، والعدالذة مب يذذة علذذت 
الرىية والمشالدة، ولذن  غيذر حاصذلة، فلذنلك ال يىخذن بقذول الجذن وال بشذ ادا ن،  عذن قذد يكذون 

 ت  م  ا كما يقال، يع ة قيل ال يعامد وال يىخن ب . من ا خبار الاة ياا ث ب   خبرلن خبرا  
ل ب  م   الشفاعة؟  لنا فة مةألة قبول الخبر. فكيف بأن ااط 

فإنا كان طلب الشفاعة من اإل ةان في ا ما في ا، فكيف اطلب من ج ة ال ياذر  وال ياعذرف حالذ ، 
 ال شك أن لنا من وةائل الشرك ومن نرائ  الاعلق بالجن والغائبين.

أن يعين ة وإياكن من مضالت الفذان، وممذا يقذرب إلذت مةذاخط ، وأن يوفق ذا إلذت مذا   ةأل    
 في  رضا ، وأن يشرح صدور ا لطاعا ، وأن ياعلة مقام ا فة الج ة إ ّ  جواد كرين. 

ذن  عليذ  ملسو هيلع هللا ىلصكما أةأل المولت جل جالل  أن ال يحرم ا شفاعة  بي   ، وأن يجعل ا ممذن حّذة ب ذا وما
 ب ا. 
ل ن فاغفر ن وب ذا وإةذراف ا فذة أمر ذا واجعل ذا مذن الّصذالحين وثبذت أقذدام ا إ ذك علذت كذل شذةء ال

 قدير.
 30وصلت   وةلن علت  بي ا محمد. 
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