
 

  
ÉΟ ó¡Î0 «! $# Ç≈ uΗ÷q§�9 $# ÉΟŠÏm §�9$# 

ß‰ ôϑptø:$# ¬! íΝ≈ n=y™ uρ 4’ n?tã ÍνÏŠ$t6Ïã šÏ%©!$# #’ s∀ sÜ ô¹$# 3   

من قبل الكثريين الذين حيسبون أنفسهم أوصـياء  ( لقد متّ تشويه مسألة الشفاعة .. 
.. وساطة كوساطة البشر ، دون معيار حق أو عـدل   بتصويرها) على منهج اهللا تعاىل 

، ومن ناشري الفساد فالكثريون من أصحاب املعاصي ومن املقصرين يف عبادم هللا تعاىل 
   .. ، يتكلون على هذه الشفاعة حبجة أنهم مسلمون

اليت تناقض دالالت القـرآن الكـرمي   ) يف كتب الصحاح ( وهناك بعض الروايات 
لذلك علينا أن ندرس مسألة الشـفاعة  .. مناقضة صرحية ، تعطيهم حيثيات هذا التواكل 

  .. من كتاب اهللا تعاىل لنرى حقيقتها وحدودها
ولنبدأ بوضع ما حتمله روايات الشفاعة من معان ودالالت ، يف معيـار القـرآن   .. 

ترتيهها عما أُلصق ا من افتراٍء على حنو الكرمي ، كخطوة حنو إدراك حقيقة الشفاعة ، و
  .. r  وعلى رسوله اهللا تعاىل
اعتمـاداً   هي ألهل الكبائر من أمتـه ،  r إنّ اجلزم بأنّ شفاعة  الرسول –]  ١[ 

  ..على األحاديث التالية ، يتناقض مع الكثري من آيات القرآن الكرمي 
  ) : ٢٣٥٩( حديث   –   سنن الترمذي
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  ) : ٤١١٤( حديث   –    أيب داود سنن
 

  ) : ١٢٧٤٥( حديث   –   مسند أمحد


 
  ) : ٤٣٠٠( حديث  –   سنن ابن ماجة

 
 

  :لننظر إىل الصورتني القرآنيتني التاليتني  – ]أ [ 
) βÎ) (#θç6Ï⊥ tFøgrB t� Í←!$ t6 Ÿ2 $ tΒ tβ öθ pκ÷] è? çµ÷Ψ tã ö�Ïeÿ s3çΡ öΝ ä3Ψ tã öΝ ä3Ï?$t↔Íh‹ y™ Ν à6ù=Åzô‰ çΡ uρ Wξ yzô‰ •Β 

$ VϑƒÌ� x. (    ] ٣١: النساء [  

) ¬! uρ $ tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# $tΒ uρ ’Îû ÇÚö‘F{$# y“Ì“ôf u‹Ï9 tÏ%©!$# (#θ ä↔̄≈ y™r& $ yϑÎ/ (#θè=ÏΗxå y“Ì“øgs† uρ 

tÏ%©!$# (#θãΖ |¡ ômr&  o_ó¡çtø:$$ Î/ ∩⊂⊇∪ tÏ%©!$# tβθç7 Ï⊥ tGøgs† u� È∝¯≈ t6x. ÉΟ øOM} $# |·Ïm≡uθ xÿø9 $# uρ �ωÎ) zΝ uΗ©>9 $# 4 (   ]
   ] ٣٢ – ٣١: النجم 

اجتنبنا  إنكفِّر عنا سيئاتنا أنّ اهللا تعاىل ي –يف هاتني الصورتني القرآنيتني  –إننا نرى 
وبالتايل  ..كبائر اإلمث  جيتنبونكبائر ما ننهى عنه ، وأنّ الذين أحسنوا باحلسىن هم الذين 

فإنّ الوقوع يف هذه الكبائر مع عدم التوبة املقبولة ، يؤدي إىل عدم تكفري السيئات ، وإىل 
وهذا يتعـارض  .. عاىل على ذلك ساحة الذين أساؤوا مبا عملوا ، الذين سيجزيهم اهللا ت

  ..الشفاعة ألهل الكبائر الذين ماتوا دون توبة مقبولة كون متاماً مع 
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ماتوا دون توبة مقبولـة ،   إنيبين لنا القرآن الكرمي أنّ مرتكيب الكبائر ،  – ]ب [ 
فسيخلدون يف جهنم ، سواٌء كانوا من املوحدين أم من ورجحت سيآم على حسنام ، 

  ..أم من غريهم  r ن ، وسواٌء كانوا من أمة  حممدغري املوحدي
) šÏ%©! $# tβθè=à2ù' tƒ (#4θ t/Ìh�9 $# Ÿω tβθãΒθà)tƒ �ωÎ) $yϑ x. ãΠθà) tƒ ” Ï%©!$# çµäÜ ¬6 y‚ tFtƒ ß≈ sÜø‹ ¤±9 $# 

zÏΒ Äb§ yϑø9$# 4 y7 Ï9≡sŒ öΝßγ ¯Ρ r' Î/ (# þθä9$ s% $yϑ¯Ρ Î) ßìø‹ t7ø9 $# ã≅ ÷W ÏΒ (#4θ t/ Ìh�9$# 3 ¨≅ ym r&uρ ª!$# yìø‹ t7 ø9$# tΠ§� ym uρ (# 4θ t/Ìh�9 $# 4 
yϑ sù … çνu !%ỳ ×πsà Ïã öθ tΒ ÏiΒ ÏµÎn/ §‘ 4‘ yγtFΡ $$ sù …ã& s# sù $ tΒ y# n=y™ ÿ… çνã� øΒr&uρ ’ n<Î) «! $# ( ï∅tΒuρ yŠ$tã 

y7 Í× ¯≈ s9 'ρé' sù Ü=≈ ysô¹r& Í‘$̈Ζ9$# ( öΝèδ $ pκ�Ïù šχρà$Î#≈ yz (   ] ٢٧٥: البقرة [   

) ∅ tΒuρ ÄÈ ÷ètƒ ©! $# … ã&s!θß™ u‘uρ £‰ yètG tƒuρ … çνyŠρß‰ãn ã& ù#Åz ô‰ ãƒ #·‘$tΡ # V$Î#≈ yz $ yγ‹ Ïù … ã&s! uρ 

ÑU# x‹ tã ÑÎγ •Β (    ] ١٤: النساء [   

) tΒuρ ö≅ çF ø)tƒ $ YΨ ÏΒ÷σãΒ #Y‰ Ïdϑyè tG•Β … çνäτ!# t“yf sù ÞΟ ¨Ψ yγ y_ # V$Î#≈yz $ pκ�Ïù |= ÅÒxî uρ ª! $# Ïµ ø‹n= tã … çµuΖ yè s9 uρ 

£‰ tã r&uρ … çµs9 $¹/#x‹ tã $VϑŠÏà tã (   ] ٩٣ : النساء [   

) }§øŠ©9 öΝä3Íh‹ ÏΡ$ tΒr'Î/ Iωuρ Çc’ ÎΤ$ tΒr& È≅ ÷δ r& É=≈ tGÅ6ø9$# 3  tΒ ö≅ yϑ÷è tƒ #[ þθß™ t“øg ä† Ïµ Î/ Ÿωuρ ô‰ Ågs† …çµ s9 

ÏΒ ÈβρßŠ «! $# $wŠÏ9 uρ Ÿω uρ #Z�� ÅÁ tΡ (   ] ١٢٣: النساء [   

) zƒÏ%©! $#uρ (#θç7 |¡x. ÏN$t↔ÍhŠ¡¡9 $# â !# t“y_ ¥πt⁄ ÍhŠy™ $ yγ Î=÷WÏϑÎ/ öΝßγ à) yδ ö� s? uρ ×'©! ÏŒ ( $̈Β Μ çλm; z ÏiΒ «!$# ôÏΒ 

5Ο Ï¹%tæ ( !$ yϑ¯Ρ r(x. ôM uŠÏ±øî é& óΟ ßγèδθ ã_ãρ $ Yè sÜÏ% zÏiΒ È≅ ø‹ ©9 $# $ ¸ϑÎ=ôàãΒ 4 y7 Í× ¯≈ s9'ρ é& Ü=≈ ptõ¾ r& Í‘$̈Ζ9 $# ( öΝ èδ $pκ� Ïù 

tβρà$Î#≈ yz (   ] ٢٧: يونس [   

 املوحدين ، ومن أتباع مجيع الـديانات  إنّ آكلي الربا هم من املوحدين ومن غري.. 
وقاتلوا املؤمنني موجودون يف .. مسلمون  من اَهللا تعاىل ورسولَه كثري منهوالذين يعصو.. 

  ..وكذلك األمر بالنسبة لعاملي السوء ، ولكلّ الكبائر .. مجيع األديان 
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ام ، ورجحت سيآم علـى حسـن  ماتوا دون توبة مقبولة ،  إنهؤالء مجيعاً .. 

فكيف إذن تتم الشـفاعة  .. هكذا يقول اهللا تعاىل يف كتابه الكرمي .. سيخلدون يف النار 
  ! ..!!بالنسبة ملرتكيب هذه الكبائر ؟

r ]] إنّ تأويل ما نسب إىل الرسول.. وإذا قال قائل .. 
[[ د، أنّ هؤالء الذين سينالون اة حمملشفاعة هم من أمr    امللتزمني مبنـهج اهللا ،
كذلك ، كيف يقوم هؤالء بالكبائر اليت يبين لنا القـرآن  األمر لو كان  :نقول .. تعاىل 

من عند اهللا تعاىل ، ال يعمـل    rفامللتزم مبا جاء به الرسول.. ! !!الكرمي أنها ال تكفَّر ؟
   ..الكبائر 
ô (قوله تعاىل  – ]ج [  yϑ sù r& ¨, ym Ïµ ø‹ n= tã èπ yϑ Î= x. É># x‹ yè ø9 $# |MΡ r' sù r& ä‹ É)Ζ è?  tΒ ’ Îû Í‘$ ¨Ζ9 $# ( 

ومنهم كما رأينا أهـل   –، يبين لنا أنّ الذين حقّت عليهم كلمة العذاب  ] ١٩: الزمر [ 
 من هذا العـذاب   موحدين كانوا أم غري موحدين ، ال ينقذهم  –الكبائر من املسلمني 

  ..r   حىت الرسول
$ (.. قوله تعاىل  – ]د [  tΒuρ tÏϑÎ=≈ ©à=Ï9 ôÏΒ 9‘$|ÁΡ r& (  ] وقوله  ، ] ١٩٢: آل عمران

$ (.. تعاىل  tΒ tÏϑÎ=≈ ©à=Ï9 ôÏΒ 5ΟŠÏΗxq Ÿω uρ 8ì‹Ïÿ x© äí$sÜ ãƒ (  ] ن لنا أنّ الظاملني  ] ١٨: غافريبي ،
من املوحدين ، ومن  ومعلوم أنّ الظامل قد يكون.. ما هلم من أنصارٍ ، وال شفيع يطاع 

  ..أي أمة ، ومن أتباع أي دين 
  –، من أنّ شفاعته ألهل الكبائر من أمتـه   r ما نسب إىل رسول اهللا – ]هـ [ 

فقيام بعض املسلمني بالكبائر يوجب عليهم عقوبـةً  .. يرده القرآن الكرمي  –كما رأينا 
فالـذي  .. ام غريهم ذه الكبائر ذاـا  أكرب من العقوبة املترتبة على غريهم يف حال قي

كرب ممن يعصـيه  أيعصي اهللا تعاىل عن علمٍ حبقيقة هذه املعصية وحبقيقة عقوبتها ، عقوبته 
  ..عن غري علم 
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هـي   –فيما لو متّ وقوع اخلطـأ   – r النيبويبين لنا القرآن الكرمي أنّ عقوبة .. 

  ..س باملنهج ، ألنه أعلم النا ضعف غريه من عامة املسلمني
) Iω öθ s9uρ βr& y7≈ oΨ ÷G¬;rO ô‰s) s9 £N‰Ï. ßŸ2 ö� s? óΟ ÎγøŠ s9Î) $ \↔ø‹ x© ¸ξŠÎ=s% ∩∠⊆∪ # ]ŒÎ) š�≈ oΨ ø%sŒ̀{ 

y# ÷èÅÊ Íο4θ uŠys ø9 $# y# ÷èÅÊ uρ ÏN$yϑyϑø9 $# §ΝèO Ÿω ß‰ ÅgrB y7 s9 $uΖ øŠn= tã #Z�� ÅÁ tΡ (   ] ٧٥ – ٧٤: اإلسراء [  

 ن من نساء املسـلمني ، ريههي ضعف غ –فيما لو متّ وقوع اخلطأ  – نسائهعقوبة و
نة أقرب  كوالنساء إىل بيت النبو..   
) u !$ |¡ÏΨ≈ tƒ ÄcÉ< ¨Ζ9$#  tΒ ÏNù' tƒ £ä3Ζ ÏΒ 7πt± Ås≈ xÿ Î/ 7π oΨ Éi� t6•Β ô# yè≈ ŸÒ ãƒ $ yγ s9 Ü># x‹ yèø9 $# È÷ xÿ÷è ÅÊ 4 

šχ%x. uρ y7 Ï9≡sŒ ’ n?tã «! $# # Z��Å¡ o„ (   ] ٣٠: األحزاب [   
 –عقوبتـهم  .. اهللا تعاىل عليهم مائدة من السماء  ينزلَطلبوا أن واحلواريون الذين 

مما هي عليـه قبـل   ستصبح أكرب بكثري  –فيما لو كفروا بعد رؤيتهم هلذا الربهان اإلهلي 
  ..رؤيتهم للربهان الذي طلبوه 

) tΑ$s% ª!$# ’ ÎoΤ Î) $ yγä9 Íi” t∴ãΒ öΝ ä3ø‹ n=tæ (  yϑsù ö� àÿõ3 tƒ ß‰÷è t/ öΝ ä3Ζ ÏΒ þ’ ÎoΤÎ* sù …çµ ç/Éj‹ tã é& $\/# x‹ tã Hω 
ÿ… çµç/ Éj‹ tãé& # Y‰tn r& zÏiΒ tÏϑn=≈ yè ø9$# (   ] ١١٥: املائدة [   

 –وهكذا نرى أنّ ارتكاب املسلمني للكبائر يف حيام الدنيا ، يرتب عليهم عقوبةً 
نهم أكرب من غريهم الذي يقوم باقتراف الكبائر ذاا ، أل –فيما لو مل يتوبوا توبةً مقبولة 

كانت هناك شفاعة هلذه  فإن.. وهذا يناقض متاماً صياغة احلديث .. أكثر علماً باحلقيقة 
  ..الكبائر ، فغري املسلمني أقرب إليها ، ألنهم ال يعلمون احلقيقة كما يعلمها املسلمون 

من أنّ شفاعته ألهل الكبائر من أمته ، يتناقض مـع   r النيبما نسب إىل  – ]و [ 
  ..شيئاً  r النيب، ال ميلك هلا  rت أُخرى تؤكِّد أنه حىت فاطمة بنت حممد روايا

  : ) ٢٥٤٨( حديث  -   صحيح البخاري
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)ö‘É‹Ρ r&uρ y7 s?u�� Ï± tã šÎ/ t� ø%F{$# (





 
  ) :  ٣٠٤( حديث  -مسلم   صحيح

 )ö‘ É‹Ρ r& uρ y7 s? u�� Ï± tã š Î/ t� ø% F{ $# ( 


 
يتناىف مع الكثري من آيـات القـرآن    –التايل  –حديث الشفاعة الكُربى  – ] ٢[ 
  ..الكرمي 

  ) : ٦٩٥٦( حديث   –   صحيح البخاري
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  ..هذا احلديث ذه الصيغة يتناقض مع قوله تعاىل  – ]أ [ 
) (#θà)̈? $# uρ $ YΒöθtƒ �ω “Ì“øg rB ë§ øÿ tΡ  tã <§øÿ ¯Ρ $ \↔ø‹ x© Ÿωuρ ã≅ t6 ø)ãƒ $ pκ ÷] ÏΒ ×πyè≈ xÿ x© Ÿωuρ ä‹ s{÷σãƒ 

$ pκ÷] ÏΒ ×Αô‰ tã Ÿωuρ öΝ èδ tβρã� |ÁΖ ãƒ (   ] ٤٨: البقرة [  

) (#θà)̈? $# uρ $ YΒöθtƒ �ω “Ì“øg rB ë§øÿ tΡ  tã <§øÿ̄Ρ $ \↔ø‹ x© Ÿωuρ ã≅ t6ø) ãƒ $ pκ ÷] ÏΒ ×Αô‰ tã Ÿω uρ $ yγãè xÿΖ s? 

×π yè≈ xÿ x© Ÿω uρ öΝ èδ tβρç� |ÇΖ ãƒ (   ] ١٢٣: البقرة [  

) $yγ •ƒ r'̄≈ tƒ tÏ%©!$# (# þθãΖ tΒ# u (#θà) ÏÿΡr& $ £ϑÏΒ Ν ä3≈ oΨ ø%y— u‘ ÏiΒ È≅ ö7 s% β r& u’ ÎAù' tƒ ×Πöθ tƒ �ω ÓìøŠ t/ ÏµŠÏù Ÿωuρ 

×'©# äz Ÿωuρ ×π yè≈ xÿ x© 3 tβρã� Ïÿ≈ s3ø9 $# uρ ãΝ èδ tβθãΚÎ=≈ ©à9$# (   ] ٢٥٤: البقرة [   
ليت تبدأُ مقـدماتها يف  ا كيف تنفى الشفاعة –ص القرآنية يف هذه النصو –إننا نرى 

  ..ا يف اآلخرة ال وجود هلا تهمقدما فالشفاعة اليت تبدأُ .....بأقوى صيغ النفي اآلخرة ، 
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أما الصور القرآنية اليت تربط الشفاعة بإذن اهللا تعاىل ، وبرضاه ، وباتخاذ العهـد  .. 

ر حقيقة الشفاعة اليت تبدأ مقدفهي تصو ، هماعنده ، وبشهادة احلقا يف الـدنيا كمـا   ت
  ..سنرى الحقاً ، وتؤكّد أنّ الشفاعة تعود يف النهاية إىل اهللا تعاىل 

السابقة ، أنه ال توجد نفـس تسـتطيع    ةوهكذا نرى يف النصوص القرآنية الثالث.. 
إسقاط العقاب عن نفسٍ أُخرى ، فلو استطاعت إسقاط العقاب عن نفسٍ أُخرى لكانت 

ئاً ، ولكانت قد نصرا وشفعت هلا ، ولكان يف اآلخرة وجـه مـن   قد أجزت عنها شي
يف اآلخرة ، وهذا يتناىف متاماً مع صياغة هـذه اآليـات    تهامقدما أوجه الشفاعة اليت تبدأُ

  ..الكرمية 
  ..دخول اجلنة يرتبط بالعمل وفق منهج اهللا تعاىل  – ]ب [ 
) (#ÿρ ßŠθçΡuρ β r& ãΝä3ù=Ï? èπ̈Ψ yf ø9$# $ yδθ ßϑçGøOÍ‘ρé& $ yϑÎ/ óΟ çGΨ ä. tβθè=yϑ÷ès? (   ] ٤٣: األعراف [   

) (#θè=äz÷Š$# sπ ¨Ψ yfø9 $# $ yϑÎ/ óΟ çFΨ ä. tβθ è=yϑ÷ès? (   ] ٣٢: النحل [   

) y7 ù=Ï? uρ èπ̈Ψ pgø:$# û ÉL©9 $# $ yδθßϑçGøOÍ‘ρé& $yϑÎ/ óΟ çFΖ ä. šχθè=yϑ÷è s? (   ] ٧٢: الزخرف [   

) (#θè=ä. (#θç/ u� õ°$#uρ $ O↔ÿ‹ ÏΖ yδ $ yϑÎ/ óΟ çFΖ ä. tβθè=yϑ÷è s? (   ] ١٩: الطور [    

) (#θè=ä. (#θç/ u� õ°$#uρ $ O↔ÿ‹ ÏΨ yδ !$ yϑÎ/ óΟ çFøÿ n=ó™ r& † Îû ÏΘ$−ƒF{$# Ïπ u‹ Ï9$sƒø:$# (   ] ٢٤: احلاقة [   

) (#θè=ä. (#θç/ u� õ°$#uρ $ O↔ÿŠÏΖ yδ $ yϑÎ/ óΟ çFΖ ä. tβθè=yϑ÷è s? (   ] ٤٣: املرسالت [   
دين سيخرجون من النار بالشفاعة ، على الرغم املوح أنّ  –جدالً   –فلو فرضنا .. 

  .. !!!!!!!سيدخلون اجلنة بال عمل ؟  فكيف.. من تقصريهم بالعمل 
  .. قوله تعاىل  – ]ج [ 
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) tÏ%©! $# tβθè=Ïϑøt s† z̧ ö� yèø9 $# ôtΒ uρ … çµs9 öθ ym tβθßs Îm7 |¡ç„ Ï‰ ôϑpt¿2 öΝ Íκ Íh5u‘ tβθãΖ ÏΒ÷σãƒ uρ ÏµÎ/ 

tβρã� Ïÿ øótGó¡ o„uρ tÏ%©#Ï9 (#θãΖ tΒ# u $uΖ −/ u‘ |M ÷èÅ™ uρ ¨≅à2 & óx« Zπyϑôm §‘ $Vϑù=Ïã uρ ö� Ïÿøî $$ sù tÏ%©# Ï9 (#θç/$ s? 

(#θãè t7̈? $# uρ y7 n=‹ Î6y™ öΝ ÎγÏ% uρ z>#x‹ tã ËΛÅspg ø:$# (   ] ٧ :غافر [   
يناله التـائبون املتبعـون    –ووقاية عذاب اجلحيم  –يبين لنا أنّ غفران اهللا تعاىل .. 

يل اهللا ، وبالتايل فغري التائب وغري املتبع لسبيل اهللا تعاىل ، ال ينال هذا الغفـران ، وال  لسب
، وإن ) يف اآلخرة  تهااليت تبدأ مقدما( ينال الوقاية من النار ، وبالتايل لن تنفعه الشفاعة 

  ..كان من املوحدين 
آلخرين ، أو لـدينٍ  لنوعٍ من البشر دون ا خمصوصةً حينما تكون الشفاعةُ – ]د [ 

 دة ، أو ملذهبٍ حمددون غريه من الديانات السماوي دهلـؤالء  .. حمد ها يف النهاية ظلمفإن
وإن كانـت  .. العمل اإلميان ودون معيار حق يرتبط ب –حني ذلك  –اآلخرين ، ألنها 

هذا املعيار  ، فال بد أن يكون) وهي كذلك ( يشمل مجيع البشر  إميان وعملٍ وفق معيارِ
من مجلة املعايري اليت يحاسب عليها البشر يف اآلخرة ، قبل دخوهلم إىل النار أو إىل اجلنـة  

ال معىن  –كما رأينا  –وحني ذلك فإنّ مفهوم الشفاعة باحليثية اليت ترويها األحاديث .. 
  ..هلا 

ففي بدايتـه  هذا احلديث ذه الصياغة يتناقض ما بني بدايته وايته ،  – ]هـ [ 
يذهب الناس يوم القيامة إىل آدم وبعض الرسل عليهم السالم ، وهذا يكون قبل الدخول 

 [[ : إىل اجلنة وإىل النار
 [[ .. خل احلديث ال يذكر الرسولويف دا r ُته ، مع إالّ أم

 [[ : وليس فقط أمتـه  على خمتلف أديامالعلم أنّ الذين أتوا إليه ليشفع هلم هم الناس 


 [[  ..ِخرج الرسولوي r ههلم من النار ، مع ا املشفوعالـدخول   لعلم أن مل يتم– 
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  [[ : إىل النار –حىت تلك اللحظة 


[[ ..  
يف الصورة القرآنية  ) #Βt)s$ΒY$ Χ¤tøϑßθŠY ( : إنّ اجلزم بأنّ العبارة القرآنية – ] ٣[ 

z ( : التالية ÏΒuρ È≅ ø‹ ©9$# ô‰¤f yγ tFsù ÏµÎ/ \'s# Ïù$tΡ y7 ©9 #|¤ tã β r& y7 sW yèö7 tƒ y7 •/ u‘ $YΒ$s) tΒ # YŠθßϑøt ¤Χ (  ]

يوم القيامة ، وذلك اعتماداً على  r، ال تعين إالّ الشفاعة الكُربى للرسول ]  ٧٩: اإلسراء 
ذه الصورة هل اللغوية صياغةالهذا اجلزم ال تسعفه الدالالت اليت حتملها .. احلديث التايل 

  ..القرآنية 
  ) : ٤٣٤٩( حديث    –  صحيح البخاري

……


 
  ) : ٣٠٦٢( حديث   –   سنن الترمذي

…… ) 
# |¤ tã β r& y7 sW yè ö7 tƒ y7 •/ u‘ $ YΒ$ s) tΒ # YŠθ ßϑ øt ¤Χ (  

كمـا    – rإنّ الشفاعة اليت تصفها الروايات ، واليت ال يكون هلا إالّ الرسول .. 
هي مسألة معلومة ومعروفة ووحيـدة ،    –)  ٦٩٥٦( رأينا يف صحيح البخاري حديث 

ليست نكرةً ، وليست  هي وبالتايل ، r حممد النيبإالّ شخص واحد هو وال يقدر عليها 
متبةً ما من جمموعة مراتب ر..  

ولو نظرنا إىل الصورة القرآنية اليت قيل إنها تصف هذه املسألة ، لرأينا أنّ العبارة .. 
$ ( القرآنية YΒ$ s) tΒ # YŠθ ßϑ øt ¤Χ (   فيها ، تأيت بصيغة نكرة موصوفة ، ومل تأت بصيغة املعرفـة
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عسـى   (تناسبها الصياغة   –حسب ما تقول الروايات  –فالشفاعة الكُربى  ..ة املوصوف

 كبر ثَكعبأَنْ يودماملَح املَقَام .. (  
 ( :احلـديث   [ة هلذه املسألة حىت الذين صاغوا عبارات الرواية احلامل.. ولذلك .. 
طيعوا القفز فوق هـذه  مل يست ، ونسبوها إىل ابن عمر ، ]يف صحيح البخاري )  ٤٣٤٩

يف احلـديث   ]][[فالعبارة .. احلقيقة اللغوية 
  ..ذكور ، تؤكّد هذه احلقيقة امل

$ ( إنّ العبارة القرآنية..  YΒ$ s) tΒ # YŠθ ßϑ øt ¤Χ (  ر درجة بعثهصوت ،r   املرتبطة مبقـدار ،

 درجة ـده  مسوج: ) z ÏΒ uρ È≅ ø‹ ©9 $# ô‰ ¤f yγ tF sù  Ïµ Î/ \' s# Ïù$ tΡ y7 ©9 # |¤ tã β r& y7 sW yè ö7 tƒ y7 •/ u‘ $ YΒ$ s) tΒ 

# YŠθ ßϑ øt ¤Χ ( ..  

$ ( ولذلك ال ميكن اجلزم بأنّ العبارة القرآنية..  YΒ$ s) tΒ # YŠθ ßϑ øt ¤Χ (  تعين بعثـه ، r 
  ..هو وارد يف الروايات مقاماً حمدداً ، ال ثاين له ، هو الشفاعة الكُربى للبشر ، كما 

  ..ما هي الشفاعة ؟ .. والسؤال الذي يطرح نفسه اآلن .. 
ودالالته تدور ضـمن  ) .. ع ، ف ، ش ( : اجلذر اللغوي للشفاعة هو اجلذر .. 

كما تستنبط من مشتقّات  –والشفاعة .. إطار خالف الوتر ، وبالتايل ضمن إطار الزوج 
حتقيقـه  طلبِ  وبني  هي املزاوجة بني املُراد –الكرمي يف القرآن ) ع ، ف  ،  ش( اجلذر 

  .. طلب الشافع بتحقيق مراد املشفوع له : هي أي  ..
بالعمـل ، وباألخـذ   ) واقعٍ ملمـوس  ( لقد رأينا أنّ اإلرادة تتحول إىل مشيئة .. 

ذ بأسباب أما حينما يفقَد العمل ، وال يؤخ.. باألسباب ، أي باملزاوجة بينها وبني العمل 
، وتبقى جمـرد هـدف   ) مشيئة ( حتقيق املُراد ، فإنّ اإلرادة ال تتحول إىل واقعٍ حمسوس 

  ..وغاية يف نفس املُريد 
( فالشفاعة هي مزاوجة الدعاء إىل اهللا تعاىل والطلب منه والتوسل إليه جلّ وعال .. 

ملراد ، ألنّ املشفوع له ، مع مراد املشفوع له ، لتحقيق هذا ا) حيث يقوم بذلك الشافع 
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الشفاعة هي ملن  اًإذ.. ه هذه بالعمل وباألخذ باألسباب يف حياته الدنيا ج إرادتمل يزاوِ

تحقيق هذه اإلرادة ل تسعفه الظروف، ومل  يف حياته الدنيا للعمل صادقة ملك إرادةً خيرة
  .. عملإىل 

آن الكرمي ، من منظار يف القر) ع ، ف  ، ش( ولو نظرنا إىل مشتقّات اجلذر .. 
$ (املنهج السليم لتدبر كتاب اهللا تعاىل  ¨Ζ tΒ#u Ïµ Î/ @≅ ä. (  ] لرأينا أنّ  ] ٧: آل عمران ،

ويف .. وليس يف اآلخرة ، الشفاعة الواردة يف كتاب اهللا تعاىل ، مجيعها مقدماا يف الدنيا 
وتوسله إىل اهللا تعاىل مع إرادة ع قبول مزاوجة دعاء الشاف( اآلخرة يتم قبول هذه الشفاعة 

 ، أو) من أجل رفع هذه اإلرادة إىل مستوى العمل املأجور ، اخلري يف الدنيا للمشفوع له 
للمشفوع له  –يف الدنيا  –فق معايري تتعلّق بصدق اإلرادة كلّ ذلك وعدم قبوهلا ، و يتم
  ..لننظر إىل الصورة القرآنية التالية .. ...

) * / x. uρ  ÏiΒ 77 n=¨Β ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# Ÿω  Í_øóè? öΝ åκ çJyè≈ xÿx© $º↔ø‹ x© �ω Î) .ÏΒ Ï‰ ÷èt/ β r& tβ sŒù' tƒ ª! $# 

yϑÏ9 â!$ t±o„ #yÌ ö� tƒ uρ (   ] ٢٦: النجم [   

/ * (إنّ العبارة القرآنية ..  x. uρ  ÏiΒ 77 n=¨Β ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 تصور لنا بعض املالئكة  ) #$
 (بتفسري العبارة القرآنية  واَألوىل .....وجودين يف السماوات ، امل) قبل اآلخرة ( اآلن 

Ÿω Í_øó è? öΝ åκçJ yè≈ xÿ x© $º↔ø‹ x© (  ها تعين شفاعتهم اآلنأن ، ) قبل اآلخرة.. (  

�ω ( اآلخرة ، فإنّ العبارة القرآنيةوحىت لو متّ سحب هذه الشفاعة إىل ..  Î) .ÏΒ Ï‰ ÷èt/ 

β r& tβ sŒù' tƒ ª! $#  yϑÏ9 â!$ t±o„ #yÌ ö� tƒ uρ (  ماتر لنا مقدها تصوساحتها الدنيا حصراً ، ألن ،
، ألنها ) دار االمتحان ( قبول الشفاعة ، ومقدمات قبول الشفاعة هي حصراً يف الدنيا 

تتعلّق باإلرادة الطاهرة للمشفوع هلم ، واليت أرادوها يف الدنيا ومل يستطيعوا ترمجتها إىل 
 يعملٍ حس..  
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�ω ( مقدمات هذه الشـفاعة إىل اآلخـرة   بحسفَ..  Î) . ÏΒ Ï‰ ÷è t/ β r& tβ sŒ ù' tƒ ª! $#  yϑ Ï9 

â !$ t± o„ # yÌ ö� tƒ uρ (  ا يف اآلخرةماشفاعة تبدأ مقد يتناىف مع اآليات الكرمية اليت تنفي أي ،
  ..كما رأينا 
) (#θà)̈? $# uρ $ YΒöθtƒ �ω “Ì“øg rB ë§ øÿ tΡ  tã <§øÿ ¯Ρ $ \↔ø‹ x© Ÿωuρ ã≅ t6 ø)ãƒ $ pκ ÷] ÏΒ ×πyè≈ xÿ x© Ÿωuρ ä‹ s{÷σãƒ 

$ pκ÷] ÏΒ ×Αô‰ tã Ÿωuρ öΝ èδ tβρã� |ÁΖ ãƒ (   ] ٤٨: البقرة [  

) (#θà)̈? $# uρ $ YΒöθtƒ �ω “Ì“øg rB ë§øÿ tΡ  tã <§øÿ̄Ρ $ \↔ø‹ x© Ÿωuρ ã≅ t6ø) ãƒ $ pκ ÷] ÏΒ ×Αô‰ tã Ÿω uρ $ yγãè xÿΖ s? 

×π yè≈ xÿ x© Ÿω uρ öΝ èδ tβρç� |ÇΖ ãƒ (   ] ١٢٣: البقرة [  

) $yγ •ƒ r'̄≈ tƒ tÏ%©!$# (# þθãΖ tΒ# u (#θà) ÏÿΡr& $ £ϑÏΒ Ν ä3≈ oΨ ø%y— u‘ ÏiΒ È≅ ö7 s% β r& u’ ÎAù' tƒ ×Πöθ tƒ �ω ÓìøŠ t/ ÏµŠÏù Ÿωuρ 

×'©# äz Ÿωuρ ×π yè≈ xÿ x© 3 tβρã� Ïÿ≈ s3ø9 $# uρ ãΝ èδ tβθãΚÎ=≈ ©à9$# (   ] ٢٥٤: البقرة [   

/ * ( وهكذا يكون تقدير الصورة القرآنية..  x. uρ  ÏiΒ 77 n=¨Β ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# Ÿω Í_øóè? 

öΝ åκçJ yè≈ xÿ x© $ º↔ø‹ x© �ω Î) . ÏΒ Ï‰ ÷è t/ β r& tβ sŒù' tƒ ª! $#  yϑÏ9 â !$t± o„ #yÌ ö� tƒ uρ ( ،  هو: ]]  وكم من ملك
ملزاوجة هذا   –سواٌء يف الدنيا أم يف اآلخرة  –يف السماوات ال ينفع دعاؤهم وتوسلهم 

رادوها يف الدنيا ومل يستطيعوا مزاوجتها مع الدعاء والتوسل مع إرادة البشر اخليرة اليت أ
العمل ، من أجل رفع هذه اإلرادة إىل مستوى العمل املأجور ، إالّ من بعد أن يأذن اهللا 
تعاىل بأن تتم هذه املزاوجة ملن يعلم اهللا تعاىل صدق إرادته ، ويرضى عن هذه اإلرادة 

 (ورضاه  الطاهرة ، وبأنها أهلٌ لدخول ساحة مشيئة اهللا تعاىل yϑÏ9 â!$ t±o„ #yÌ ö� tƒ uρ (  ،
  .. ]] رفعها إىل مستوى املشيئةلوبالتايل 
  ..نراها يف الصور القرآنية التالية .. والشفاعة يف عامل الدنيا كمقدمات .. 
) tΒ #sŒ “Ï%©!$# ßì xÿô± o„ ÿ…çνy‰Ψ Ïã �ω Î) Ïµ ÏΡ øŒÎ*Î/ 4 (   ] ٢٥٥: البقرة [   
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)  ¨Β ôìxÿ ô±o„ ºπyè≈ xÿx© ZπuΖ |¡ ym ä3 tƒ … ã&©! Ò=ŠÅÁ tΡ $pκ ÷] ÏiΒ ( tΒ uρ ôì xÿ ô±o„ Zπ yè≈ xÿx© Zπ y∞ ÍhŠy™  ä3tƒ …ã& ©! 

×≅ øÿ Ï. $yγ ÷Ψ ÏiΒ 3 (   ] ٨٥: النساء [   

) $ tΒ ÏΒ ?ì‹Ïÿ x© �ωÎ) .ÏΒ Ï‰ ÷èt/ Ïµ ÏΡøŒ Î) 4 (   ] ٣: يونس [   

) ãΝ n=÷è tƒ $ tΒ t ÷t/ öΝ Íκ‰É‰ ÷ƒ r& $ tΒuρ öΝßγ xÿ ù=yz Ÿωuρ šχθãè xÿô± o„ �ω Î) ÇyϑÏ9 4|Ó s?ö‘$# Νèδ uρ ôÏiΒ 

Ïµ ÏGuŠô±yz tβθà) Ïÿô±ãΒ (   ] ٢٨: األنبياء [   
فالشفاعة اليت تنفع يف اآلخرة ، حيتاج فيها املشفوع له إىل إرادة طاهرة لعمل .. 

  .. هذه احلقيقة نراها يف الصورة القرآنية التالية ) .. دار العمل ( اخلري ، أرادها يف الدنيا 
) 7‹ Í×tΒöθ tƒ �ω ßìxÿΖ s? èπ yè≈ xÿ ¤±9 $# �ω Î) ôtΒ tβÏŒr& ã& s! ß≈ oΗ÷q§�9$# z ÅÌu‘ uρ … çµs9 Zω öθs% ( ]١٠٩: طه [  

›7 ( فالعبارة القرآنية..  Í× tΒöθ tƒ �ω ßìxÿΖ s? èπyè≈ xÿ¤±9 والعبارة .. ساحتها اآلخرة  ) #$

�ωÎ) ô (القرآنية   tΒ tβ ÏŒr& ã&s! ß≈ oΗ÷q§�9 $# zÅÌ u‘uρ … çµs9 Zω öθ s% (  ساحتها الدنيا..  
  ..والنصوص القرآنية التالية تؤكّد هذه احلقيقة .. 
) �ω tβθä3Î=ôϑtƒ sπ yè≈ xÿ¤±9 $# �ω Î) ÇtΒ x‹ sƒªB$# y‰Ζ Ïã Ç≈ uΗ÷q §�9$# # Y‰ôγ tã (    ] ٨٧: مرمي [  

) Ÿω uρ ßì xÿΖs? èπyè≈ xÿ¤±9 $# ÿ… çνy‰Ψ Ïã �ω Î) ôyϑÏ9 šχÏŒ r& … çµs9 4 (   ] ٢٣: سبأ [  

) Ÿω uρ à7 Î=ôϑtƒ šÏ%©!$# šχθ ããô‰ tƒ ÏΒ ÏµÏΡρßŠ sπ yè≈ xÿ ¤±9 $# �ω Î)  tΒ y‰ Íκ y− Èd, ysø9 $$ Î/ öΝèδ uρ 

tβθßϑn=ôè tƒ (   ] ٨٦: الزخرف [  

�ω (فقوله تعاىل ..  Î) Ç tΒ x‹ sƒ ªB $# y‰ΖÏã Ç≈ uΗ÷q§�9 $# # Y‰ôγ tã (  ر لنال ، يصواألو يف النص
وكذلك قوله .. ه الشفاعة ساحتها الدنيا العهد يف احلياة الدنيا ، وبالتايل فمقدمات هذ

�ω (تعاىل  Î) ôyϑÏ9 šχÏŒr& … çµ s9 4 (  الثاين وكذلك قوله تعاىل .. يف النص) �ω Î) tΒ y‰Íκ y− 

Èd, ysø9 $$Î/ öΝ èδ uρ tβθßϑn=ôè tƒ (  الثالث يف النص..  
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مكن وملّا كان الكافرون والظاملون ال ميلكون إرادة خريٍ يف حيام الدنيا من امل.. 

  ..مزاوجتها مع دعاء الشافعني ، فإنهم ال تنفعهم الشفاعة أبداً 
) !$ tΒuρ !$uΖ ¯=|Ê r& �ωÎ) tβθ ãΒÌ�ôf ãΚø9 $# ∩∪ $ yϑsù $uΖ s9  ÏΒ tÏèÏÿ≈ x© (   ] ١٠٠ – ٩٩: الشعراء [   

) $ tΒ tÏϑÎ=≈©à=Ï9 ô ÏΒ 5ΟŠÏΗxq Ÿωuρ 8ì‹ Ïÿ x© äí$sÜ ãƒ (   ] ١٨: غافر [   

) $ tΒ óΟä3 x6n=y™ ’Îû t� s)y™ ∩⊆⊄∪ (#θä9$s% óΟ s9 à7 tΡ š∅ ÏΒ t,Íj# |Áßϑø9 $# ∩⊆⊂∪ óΟ s9 uρ à7 tΡ ãΝÏè ôÜçΡ 

tÅ3ó¡Ïϑø9 $# ∩⊆⊆∪ $ ¨Ζà2 uρ ÞÚθèƒwΥ yìtΒ tÅÒÍ←!$ sƒø:$# ∩⊆∈∪ $̈Ζ ä. uρ Ü> Éj‹ s3çΡ ÏΘöθ u‹ Î/ ÈÏd‰9$# ∩⊆∉∪ #̈L ym 

$ oΨ9 s?r& ßÉ) u‹ ø9 $# ∩⊆∠∪ $yϑ sù óΟ ßγ ãèxÿΖ s? èπ yè≈ xÿ x© tÏè Ïÿ≈¤±9    ] ٤٨  – ٤٢: املدثّر [   ) #$
ال تفيده  ، يف الدنيا) اإلرادة اخليرة الصادقة ( من مل ميلك مقدمات الشفاعة  اًإذ.. 

شفاعة يف اآلخرة ، ألنّ أحد زوجي الشفاعة غري وهكذا فالشفاعة اليت .. موجود  أي
  ..تبدأ يف اآلخرة ال وجود هلا على اإلطالق 

) $yγ •ƒ r'̄≈ tƒ tÏ%©!$# (# þθãΖ tΒ# u (#θà) ÏÿΡr& $ £ϑÏΒ Ν ä3≈ oΨ ø%y— u‘ ÏiΒ È≅ ö7 s% β r& u’ ÎAù' tƒ ×Πöθ tƒ �ω ÓìøŠ t/ ÏµŠÏù Ÿωuρ 

×'©# äz Ÿωuρ ×π yè≈ xÿ x© 3 tβρã� Ïÿ≈ s3ø9 $# uρ ãΝ èδ tβθãΚÎ=≈ ©à9$# (   ] ٢٥٤: البقرة [   

 (فقوله تعاىل ..  ÏiΒ È≅ ö7 s% β r& u’ ÎA ù' tƒ ×Π öθ tƒ (  يبدأ  وهذا.. يعين يوم اآلخرة اليوم ال بيع

�ω Óì ( : فيه øŠ t/ ÏµŠ Ïù (  وال خلّة تبدأ فيه.. ، بينما يف احلياة الدنيا كان الناس يبيعون : ) 
Ÿω uρ ×' ©# äz (  فاخللّة تبدأ يف .. ، بينما يف احلياة الدنيا كانت اخللّة بني الكثري من أفراد البشر

  ..الدنيا ، وتنتهي يف اآلخرة إالّ للمتقني 
) â HξÅzF{$# ¥‹ Í× tΒöθ tƒ óΟ ßγ àÒ÷è t/ CÙ ÷èt7 Ï9 <ρß‰ tã �ω Î) šÉ) −Fßϑø9    ] ٦٧: الزخرف [    ) #$

Ÿω (وقوله تعاىل ..  uρ ×π yè≈ xÿ x© 3 (  ًماثل متاماي) �ω Óì øŠ t/ ÏµŠ Ïù Ÿω uρ ×' ©# äz (  .. فاهللا تعاىل
شفاعة مسائل تبـدأ  ال بيع وال خلّةٌ وال شفاعةٌ تبدأ يف اآلخرة ، فالبيع واخللّة وال.. يقول 

  .. من نتائجها يف اآلخرة  –إميانياً   –يف الدنيا ، ويستفيد اإلنسان 



 ١٦                  
  ..والنصان القرآنيان التاليان يؤكِّدان هذه احلقيقة .. 
) (#θà)̈? $# uρ $ YΒöθtƒ �ω “Ì“øg rB ë§ øÿ tΡ  tã <§øÿ ¯Ρ $ \↔ø‹ x© Ÿωuρ ã≅ t6 ø)ãƒ $ pκ ÷] ÏΒ ×πyè≈ xÿ x© Ÿωuρ ä‹ s{÷σãƒ 

$ pκ÷] ÏΒ ×Αô‰ tã Ÿωuρ öΝ èδ tβρã� |ÁΖ ãƒ (   ] ٤٨: البقرة [  

) (#θà)̈? $# uρ $ YΒöθtƒ �ω “Ì“øg rB ë§øÿ tΡ  tã <§øÿ̄Ρ $ \↔ø‹ x© Ÿωuρ ã≅ t6ø) ãƒ $ pκ ÷] ÏΒ ×Αô‰ tã Ÿω uρ $ yγãè xÿΖ s? 

×π yè≈ xÿ x© Ÿω uρ öΝ èδ tβρç� |ÇΖ ãƒ (   ] ١٢٣: البقرة [  

θ#) (يف اآلخرة  فالشفاعة اليت ال تقبل وال تنفع ، هي اليت تبدأ مقدماا à) ¨? $# uρ $ YΒ öθ tƒ ( 
  ..دون امتالك مقدمات هلا يف الدنيا من إرادة خريٍ ، كما رأينا 

والشفاعة مجيعها تعود إىل اهللا تعاىل ، فهي معيار من معايري حسـاب اهللا تعـاىل   .. 
  ..للبشر دون استثناء 

) ö‘É‹Ρ r&uρ ÏµÎ/ tÏ%©!$# tβθèù$ sƒs† β r& (#ÿρ ã� t±øtä† 4’ n<Î) óΟ ÎγÎn/ u‘   }§ øŠs9 Ο ßγs9 ÏiΒ  ÏµÏΡρßŠ @’ Í<uρ Ÿω uρ 

Óì‹ Ïÿ x© öΝ ßγ̄= yè©9 tβθà) −Gtƒ (   ] ٥١: األنعام [   

 ) ö�Åe2 sŒuρ ÿ ÏµÎ/ β r& Ÿ≅ |¡ö6è? 6§øÿ tΡ $ yϑÎ/ ôM t6 |¡x. }§ øŠs9 $ oλ m; ÏΒ ÂχρßŠ «! $# @’ Í<uρ Ÿω uρ 

Óì‹ Ïÿ x© (   ] ٧٠: األنعام [   

) $ tΒ Ν ä3s9 ÏiΒ ÏµÏΡρßŠ ÏΒ <c’ Í<uρ Ÿω uρ ?ì‹ Ïÿx© 4 Ÿξ sùr& tβρã� ©. x‹ tFs? (   ] ٤: السجدة [   
  
) ≅ è% °! èπ yè≈ xÿ ¤±9 $# $ YèŠÏΗsd ( (   ] ٤٤: الزمر [   

ال كما لُـبس   –وهكذا نرى أنّ الشفاعة كما يصفها اهللا تعاىل يف كتابه الكرمي .. 
أرادها يف حياته الدنيا واليت (  هي مزاوجة اإلرادة اخليرة للمشفوع له – rعلى الرسول 

( طلب رفع هذه اإلرادة أي مع ه غفران اهللا تعاىل للمشفوع له ، ع وطلبِ، مع دعاء الشاف



 ١٧                  
فصاحب هذه اإلرادة عجز عن حتقيقها بالعمل وباألخذ باألسباب  ...إىل مستوى املشيئة 

  ..يف حياته الدنيا 
  

  ع وطلبه من اهللادعاء الشاف        إرادة خيرة للمشفوع                        
  تعاىل رفع إرادة املشفوع له  +        له أرادها يف حياته     =    ة     الشفاع

  إىل مستوى العمل يف ميزان     الدنيا                                            
  ..اآلخرة                                                          

  
  
  

  
 


