




و هي التوسط لآلخرين يجلب منفعة لهم، أ: الشفاعة

من رب العزة ويأذن : دفع مضرة عنهم، وتطب من

هللا صلىباتباع النبي : لغيره، يحصل عليها المؤمن

.وعدم مخالفتهعليه وسلم 





ند أن الشفاعة ال يستحقها إال أهل التوحيد الذين اتخذوا ع

ا بتوحيدهم إياه .هللا عهدا

ا من قلبه أو نفسهصلى هللا عليه وسلم أن أسعد الناس بشفاعته  .من قال ال إله إال هللا مخلصا

.العالقة أن الشفاعة ال تكون إال ألهِل التوحيد واإلخالص



.من الشفع وهو ضد الوتر: لغة

ا .التوسط لآلخرين بجلب منفعة لهم أو دفع مضرة عنهم: اصطالحا

ساب أو سؤال هللا تعالى يوم القيامة منفعٌة للعباد أو بعضهم، كتعجيل الح

.هادخول الجنِة أو رفعة الدرجات فيها أو الخروج من النار أو تخفيف عذاب

َمن َذا }: إذن هللا تعالى للشافع أن يشفع، والدليل قوله تعالى: الشرط األول•

[.255:البقرة ]{ الَِّذي َيْشَفُع ِعنَدهُ إاِلَّ بِإِْذنِهِ 

َوالَ }: ىرضا هللا تعالى عن المشفوع له، والدليل قوله تعال: الشرط الثاني•

[.28:األنبياء ]{ َيْشَفُعوَن إاِلَّ لَِمِن اْرَتَضى

.الشفاعة ال تكون إال ألهِل التوحيد خاصة واإلخالص



إذُن هللا تعالى للشافع أن يشفع، : الشرط األول•

.رضا هللا تعالى عن المشفوع له: الشرط الثاني•

.وسؤال الوسيلة لهصلى هللا عليه وسلم الصالة على النبي 

.اإلخالص في توحيد الربوبية واأللوهية واألسماء والصفات







.يشفعون آلبائهم يوم القيامة

.أربعين من أهل بيته

رب، أهل بيتي، ثم األقرب فاألق: أمتي

ي ثم األنصار، ثم من آمن بي واتبعن

من اليمن، ثم سائر العرب، ثم 

.األعاجم ومن أشفع له أوال أفضل



إخالص التوحيد هلل جال وعال، 

.قول الدعاء الوارد بعد األذان



.وهو أعظم الشفعاءصلى هللا عليه وسلم النبي •

.المالئكة الكرام عليهم السالم•

.المؤمنون الناجون من النار•





.، شفاعة عامةصلى هللا علي وسلمشفاعة خاصة بالنبي 



ا ي هذه كانت حالة مستثناة مما جاء ف: ألنه مات كافرا

.القرآن من عدم اعتبار الشفاعة في حق الكافرين

لكن تخفيف لعذابه وليس معناه أنه سيخرج من النار بالكلية،

.تخفيف لعذابه كما خفف هو من عذاب قريش عن رسول هللا



.مصلى هللا علي وسلشفاعة خاصة بالنبي •

.شفاعة عامة•

وعد وهي الشفاعة الُعظمة الذيصلى هللا عليه وسلم هذا المقام خاص بشفاعة النبي 

ى ْد بِِه َنافِلَةا لََّك َعسَ َوِمَن اللَّْيِل َفَتَهجَّ }: في قولهصلى هللا عليه وسلمهللا تعالى به رسوله 

ا ْحُمودا َك َمَقاماا مُّ .يحمده عليه األولون واآلخرون: ، أي[79:اإلسراء ]{ أَن َيْبَعَثَك َربُّ



[.255:البقرة]}َمن َذا الَِّذي َيْشَفُع ِعْنَدهُ إاِلَّ بِإِْذنِهِ {: إذن هللا للشافع، قال تعالى

[. 28:األنبياء] }َواَل َيْشَفُعوَن إاِلَّ لَِمِن اْرَتَضى{: قال هللا تعالى: رضاه عن المشفوع له

هي التي تطلب من هللا والشافع مكرمٌ :الشفاعة المثبتة

 فيما ما كانت تطلب من غير هللا:الشفاعة المنفية، بالشفاعة

.ال يقدر عليه إال هللا

[.255:البقرة]{  َمن َذا الَِّذي َيْشَفُع ِعْنَدهُ إاِلَّ بِإِْذنِهِ }: قول هللا تعالى

[.28:األنبياء]}َواَل َيْشَفُعوَن إاِلَّ لَِمِن اْرَتَضى{: قال هللا تعالى







.باطلة: عقيدة المشركين

ام اعتقادهم أن معبوداتهم من المالئكة واألصن: سبب وقوعهم فيها

.وغيرها تشفع لهم عند هللا، وتقربهم إليهم ُزلفى

لى هللا عليه اللهم شفِّع في نبيك محمد ص: )يجوز للمسلم أن يسأل هللا تعالى قائالا 

ال أن ، ولكن ال يجوز بح(اللهم إني أسألك شفاعة رسولك يوم القيامة: )، أو(وسلم 

ليه وسلم صلى هللا عيسأل أحٌد الشفاعة من أحد كائنا من كان، فال يطلبها من النبي 

ي مباشرة وال من غيره من األولياء الصالحين أو القبور واألضرحة أو غيرهم ال ف

.حياتهم وال في مماتهم


