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الصالحينشرح رياض   

    

ضرورة لغير إشاعتها عن والنهي  المسلمين  عورات  ستر  

 

  إلى  وتنقسم. بالشفاعة اإليمان  والجماعة السنة أهل عقيدة من 

:قسمين   

 

.باطلة شفاعة -1  

 

.صحيحة شفاعة -2  

 

 أصنامهم، في  المشركون  به  يتعلق ما هي : الباطلة الشفاعة -1

  قال كما هللا، عند لهم شفعاء أنهم ويزعمون  يعبدونهم حيث 

هُمْ  لَ  َما ّللَاِ  ُدونِ  ِمنْ  َويَْعبُُدونَ : ﴿ تعالى    يَْنفَعُُهمْ  َولَ  يَُضرُّ

: ﴿  تعالى  وقال[. 18: يونس﴾ ] ّللَاِ  ِعْندَ  ُشفَعَاُؤنَا َهُؤَلءِ  َويَقُولُونَ 

بُونَا إِلَ  نَْعبُُدهُمْ  َما  هذه لكن [.  3: الزمر ﴾ ] ُزْلفَى  ّللَاِ  إِلَى  ِليُقَر ِ

  َشفَاَعةُ  تَْنفَعُُهمْ  فََما : ﴿ تعالى  قال كما تنفع ل باطلة الشفاعة

[. 48: المدثر﴾ ] الَشافِِعينَ   
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: الصحيحة الشفاعة -2  

 

:ثالثة شروطا   جمعت  التي  وهي   

 

. الشافع عن  هللا رضا: األول  

 

 في  العظمى  الشفاعة لكن  له، المشفوع عن  رضاه: الثاني 

  يرض لم ومن  عنهم رضي  من  الناس لجميع عامة الموقف،

. عنهم  

 

  عن  الرضا بعد إل يكون  ل  واإلذن  الشفاعة، في  إذنه: الثالث 

  الَسَماَواتِ  فِي  َملَك   ِمنْ  َوَكمْ : ﴿ تعالى  قال. له والمشفوع الشافع

 يََشاءُ  ِلَمنْ  ّللَاُ  يَأْذَنَ  أَنْ  بَْعدِ  ِمنْ  إِلَ  َشْيئ ا َشفَاَعتُُهمْ  تُْغنِي  لَ 

 له المشفوع ول الشافع عن  يقل ولم[. 26: النجم﴾ ] َويَْرَضى 

  لَهُ  أَِذنَ  َمنْ  إِلَ  الَشفَاَعةُ  تَْنفَعُ  لَ  يَْوَمئِذ  : ﴿ تعالى  قال . أشمل ليكون 

  َما يَْعلَمُ : ﴿ سبحانه وقال[. 109: طه ﴾ ] قَْول   لَهُ  َوَرِضيَ  الَرْحَمنُ 

  ِمنْ  َوهُمْ  اْرتََضى  ِلَمنِ  إِلَ  يَْشفَعُونَ  َولَ  َخْلفَُهمْ  َوَما  أَْيِديِهمْ  بَْينَ 
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 تضمنت  األولى  واآلية[.  28: األنبياء﴾ ] ُمْشِفقُونَ  َخْشيَتِهِ 

  تضمنت  والثالثة شرطين،  تضمنت  والثانية الثالثة، الشروط

.واحدا   شرطا    

 

: كثيرة شفاعات  -وسلم عليه هللا صلى - وللنبي   

  الموقف ألهل -وسلم عليه هللا  صلى - شفاعته: األولى  الشفاعة

 ونوح، آدم،) األنبياء عنها يعتذر  أن  بعد بينهم يُقضى  حتى 

( والسالم الصالة عليهم مريم، ابن  وعيسى  وموسى، وإبراهيم،

  إل أبدا   ألحد تكون  ل العظمى  الشفاعة وهذه إليه، تنتهي  حتى 

 فيها ألن  الشفاعات  أعظم وهي  -وسلم عليه هللا صلى -للرسول

. والغم والكرب  العظيم الموقف  هذا من  الناس إراحة  

 

 أن  الجنة ألهل -وسلم عليه هللا  صلى - شفاعته: الثانية الشفاعة

  على  ووقفوا الصراط عبروا إذا الجنة أهل أن  وذلك يدخلوها

 ل الجنة أتوا إذا ولكنهم بعض، من  لبعضهم فيقتص قنطرة،

  أن  لهم -وسلم عليه هللا صلى - النبي  يشفع  حتى  مفتوحة يجدونها

 وأبي  حذيفة حديث  من   صحيحه في  مسلم روى. يدخلوها

  هللا صلى - هللا رسول قال: قال - عنهما هللا رضي  - هريرة

  اْلُمْؤِمنُونَ  فَيَقُومُ  النَاسَ  َوتَعَالَى  تَبَاَركَ  ّللَاُ  يَْجَمعُ : »-وسلم عليه

  لَنَا اْستَْفتِحْ  أَبَانَا يَا: فَيَقُولُونَ   آَدمَ  فَيَأْتُونَ  اْلَجنَةُ، مُ لَهُ  تُْزلَفَ  َحتَى 
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  لَْستُ  آَدمَ  أَبِيُكمْ  َخِطيئَةُ  إِلَ  اْلَجنَةِ  ِمنَ  أَْخَرَجُكمْ  َوَهلْ : فَيَقُولُ  اْلَجنَةَ،

 فَيَقُومُ  ُمَحَمد ا فَيَأْتُونَ : »الحديث آخر وفي . ذَِلَك« بَِصاِحبِ 

[.1]لَهُ« فَيُْؤذَنُ   

 

  وهي  -وسلم عليه هللا صلى -  به خاصة وهي : الثالثة الشفاعة

. العذاب  تخفيف في  له فيشفع طالب  أبي  لعمه  

 

 استحق فيمن  -وسلم عليه هللا صلى - شفاعته: الرابعة الشفاعة 

  والصديقين  النبيين، ولسائر  له وهي  يدخلها ل أن  النار

.والمؤمنين   

 

  قد ألناس -وسلم عليه هللا صلى - شفاعته: الخامسة الشفاعة

 النبيين، ولسائر له  وهي  منها يخرجوا أن  النار دخلوا

يقين  د ِ . ومتواترة كثيرة هذا في  واألحاديث  وغيرهم،  والص ِ  

 

 الطحاوية العقيدة شرح في  - هللا  رحمه - العز أبي  ابن  ذكر وقد

: ذلك فمن  أخرى، أنواعا    

 قد أقوام في  -وسلم عليه هللا  صلى - شفاعته: السادسة الشفاعة

.الجنة ليدخلوا فيهم فيشفع وسيئاتهم، حسناتهم تساوت   
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 رفع في  -وسلم عليه هللا صلى - شفاعته: السابعة الشفاعة

. أعمالهم ثواب  يقتضيه كان  ما فوق الجنة يدخل من  درجات   

 

 حساب، بغير الجنة ليدخلوا أقوام في  الشفاعة: الثامنة الشفاعة

.ألفا   السبعون  وهم عذاب  ول  
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