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 كنان" وهنا: ال عبن  بن  محمن  الشنخ  دعنو  قبن  نجن  حالن  عن  برو سان شارل يقول

 ومخنارر والبن    ،الوثنخن   الشنعارر ومن  ،واألوهنا   الخرافنا  م  يعاين اإلسالمي المجتمع

 فريستت  برمتهتتا المنطقتت  وكانتت  المشنرك ، األفكنار منع متن الاًل  التوحخن  مفهنو   كان الرد ،

 النتتا  كتتا  حيتت  ،الجتتاهل  العصتتر ظلمتتا  إلتت  العائتت   الجاهليتت  قتت  والط   الخرافتتا 

 يعن واا التني واألشنجار لألحجنار األضنحخ  ويقن مون ،لهاوتتت     األوثا  بشفاع  ل  يت س  

 افننونعر   بننما  عونينن    منن  استشننار  علنن  نجنن  أهنن  واعتنناد  لارقنن ، بقننو  ومنندود  مق سنن 

 أو النولي هبناا للتنك  لرافخن  حن  بدينارا  بعضنه  يقنو   كنان حنخ  يف ،روحخنون ووسطاء

 .(1)"ذا 

 العنال  أن   القنول يمكن  بن  حولهنا، ومنا نجن  يف الشنارع  هني القاتمن  الحال  هاه كانت

ا غنر  قن  برمته اإلسالمي  بنالقبور لتعلن ا يف متمنلال ؛الخرافنا  أوحنال يف الندم  من  ردحنً

 النرحم  عتبنا  ع  الناس وانصراف عن ها، والتال  األضرح  وتعظخ  ،لها والنار والابح

 يف عاثنت فقن  األفكنار، هناه من  كبخنر نصنخ  لنجن  وكنان والمقبوري ، األولخاء عتبا  إل 

 األضننرح  منن  والجاهلخنن  الوثنخنن  مشنناه  بلنن اا  يف وقامننت الخرافننا ، الننناس قلننو:

  قلوهب ! قبل  ناسال م  كلخر جعلها التي والمشاه 

 الخرافنا  من  السنوداء العاصف  هاه وسط وها:ال عب  ب  محم  الشخ  دعو  فجاء 

 وكنان وسنل ، علخنه اهلل صنل  محمن  هبنا جناء التني الحق  ال عو  إل  امج دً  ودعا ،والجه 

 بن  محمن  يقنول مننه، النناس وتخلنخ  الشر  وبخان إلخه، وال عو  وحخ بالت   األكك اهتمامه

 أو فقخه، أو صويف، ماه  إل  أدعو -الحم  وهلل- ولست" دعوته  أساس امبخنً  وها:ال عب 

 بن  وغخنره ، كلخنر وابن  والناهبي القنخ  ابن  مل  ؛ُأعظِّمه  الاي  األرم  م  إما   أو متكل ،

 أوص  التي وسل  علخه اهلل صل  اهلل رسول سن  إل  وأدعو له، شريك ال وح ه اهلل إل  أدعو

 .(2)"وآلره  أمته أول هبا

 عماد  أن   حقخق  إدرا  يف عناء أدن  يج  ل  وها:ال عب  ب  محم  اإلما   لكت  والقارئ

 يبث   حخاته، رخل  الش ي  الرك  هباا امتمسكً  الشخ  ظ    ق و الشر ، ونبا التوحخ  هو دعوته

 اعتنن  أننه يجن  "التوحخن  كتا:" كتبه أعظ  يف والمتمم  حواراته،و ومراسالته كتبه يف ذلك

 

 (.236)ص:  والتغريب مستقبل السلفية بني الثورة  ( اإلسالم..1)
 (.252/ 6الرسائل الشخصية، مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ حممد بن عبد الوهاب )( 2)
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 الشنر ، م  الكاء  وهو الشهاد  يف اآللر الرك  عل  حرص كما ع ي  ، أبوا: يف بالتوحخ 

 مراسنالته، ويف األلر ، كتبه يف فع  وكالك ،واألكك األصغر الشر  بمظاهر كتابه يف فعني

 بسن  تتعلن  أبوابنا وبنو: التوحخن ، جنا: حفظ ع  يتح ث كان ما اكلخرً  هفإن   كله ذلك ومع

 وتعل  الجان ، هاا يف ال ي  غرب  م  الشخ  رأ  لما ذلك ك  ؛الشر  إل  المفضخ  الارارع

 الن ي  إلنالص من  اإلسنال   بنه جاء ما  حقخق ع  الناس وانصراف له، يخلقوا ل  بما الناس

 روح األمن  يف أحخنا قن  مشنروعه فكنان اهلل، بغخنر التعلن  أوحال م  الناس تخلخ و ،هلل كله

 المظناهر تراكمنا  صنفوه وكن ر  البن  ، غواشني غشنخته أن بع  مج دا الخال  التوحخ 

 .الشركخ 

  تمهي :

 التوحخن  تحقخن  سنبخ  يف وهنا:ال عب  ب  محم  خ الش   هبا اعتن  التي المسار  أه ِّ  م 

 عقنوله  وصنرف ،واألضنرح  بالقبور التعل  م  الناس تخلخ   الشر  م  الناس وتحاير

 يف الفكنر هناا يغنرس وهنو الفكرين  سنجاالته معظ  لاض وق  جالله، ج  اهلل إل  وقلوهب 

 النبتت  شتتفاع  يمنتت  هأنتت   :منها ،شنيع  ع ي   بتهم م ر   أ  ذلك مقابل وكا  المسلمخ ، عقول

 ركف   ق   هابال عب  بن محم  اإلمام وأ    والصالحين، األولياء وشفاع  وسلم عليه اهلل صل 

  !ب  مستح   مشروع ه  بما بل ر،بمكف   ليس بما

 تجناوزوا قن  والتوسن  للديار  المانعخ  هؤالء أن   والحاص " دحالن  زيني أحم  يقول

 زمن  يف كنانوا الاي  المشركخ  مل  وجعلوه  ،دماءه  واستحلوا ،األم  أكلر روافكف   ،الح 

 علخنه اهلل صنل  بنالنبي توسنله  يف مشنركون النناس إن    وقنالوا ،وسنل  علخنه اهلل صنل  بيالن  

 وسننل  علخننه اهلل صننل  قننكه زيننار   ويف ،والصننالحخ  واألولخنناء األنبخنناء منن  وبغخننره وسننل 

 بيبنالن   اسنتغاث م  إن   قالوا " يقول و ،(1)"الشفاع  نسملك ،اهلل رسول يا  بقوله  له ون اره 

 ؛الشنفاع  سنمله أو ،نناداه أو ،والصنالحخ  واألولخاء األنبخاء م  بغخره أو وسل  علخه اهلل صل 

ُبوَنا إاِل   َنْعُبُ ُه ْ  َما}  يقولون كانوا الاي  المشركخ  هؤالء مل  يكون هفإن     إِلنَ  لُِخَقرِّ
ِ
 {ُزْلفنَ  اهلل

 .(2)"[3 ]الدمر 

 

 (.39الدرر السنية يف الرد على الوهابية )ص: ( 1)
 (.40الدرر السنية يف الرد على الوهابية )ص: ( 2)
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 المسنلمخ  جمخنع بشنر  حكمهن  يف الوهنابخخ  شنبه منشم أن   لك ظهر" العاملي  ويقول

 بالتقبخ  لها بتعظخمه  القبور يعب ون ه أن   زعمه   هو وأمواله  دماره  واستحالل وكفره 

 يعبن ون وأان  ،التعظنخ  أننوا  من  ذلنك وغخنر ،واإلسنرا  القبا: وبناء مسحوالت   والطواف

 كنان كما له  وينحرون ينارون وأا  ،حوارجه  قضاء منه  ورلبه  له  ب عاره  األموا 

 أ    علما.. .به اوشركً  اهلل لغخر عباد  ذلك فكان ،أصنامه  مع ذلك مل  يفعلون الجاهلخ  أه 

 ممتتا الشتتفاع  لهتتم أ  تعتتال  اهلل أ بتتر الذين والمالئك  والصالحين األنبياء من الشفاع  طلب

 .(1)"كالمه يف ال هاب عب  ابن بذلك صرح  اوشرك   اكفر   وجعل ه ال هابي   منعه

 يف الشفاع  اعتقاد  أن   وهو خ ،األهم بالغ أمر   توضخح م  ب  وال" النابلسي  علمان ويقول

 يطلن  من  علن  ردهن  معنرض يف الوهابخن  نصوص م  يظهر كما اشركً  وح ه يعتك ال أح 

 أصلها من الشفاع  ينكر  هابال عب  بن محم  اإلمام أ    امبين   ويق ل ،(2)"األنبخاء م  الشفاع 

 أحن  توسنخط يعتنكون الوهابخن  أن   السناب  الكنال   من  يظهنر"  ذلتتك إلتت  يتتي   كالمه أ  أو

 لن  األولنخ  المشنركخ  وأن   ،أكنك شر  اهلل إل  حاجتك لخرفع تعال  اهلل وبخ  بخنك الخالر 

 منن  اشننخ ً  جعنن  فمنن  ،تعننال  اهلل إلنن  حننوارجه  ترفننع أن أصنننامه  منن  لطلننبه  إال يشننركوا

 جن  اهلل إلن  حاجتنه يرفنع أن مننه ورلن  ،تعنال  اهلل  خوبن  بخننه وواسنط  اشفخعً  المخلوقا 

 للشتتفاع  إنكتتار هتتذا ويف ،حكمهن  فحكمنه ،األولون المشركون فخه وقع فخما وقع فق  ؛شمنه

 .(3)"أصلها من

 علن  تلبنخ    إال هنو منا العمنو   هبناا وها:ال عب  ب  محم  اإلما   إل  القول هاا ونسب 

 المسنمل ، هاه يف وها:ال عب  ب  محم  اإلما   قول أص  ع  له  وتضلخ  الناس، م   العام  

 ويبنخ  ينقضنه ث  ،كاماًل  ماهبه ويعرض ،هو كما عال  أي بكال   أح  يميت أن المستساغ وم 

 إال هنو منا العنال  بنه يقنول ال أمنر   نسنب  لكن  ذلنك، علن  أدلتنه ويق    ،يراه ما حس  بطالنه

 محمتت  اإلمام مذهب رسنقر   ال رق  هذه ويف الحقخقخ ، صورته ورم   العالِ  لتشويه محاول 

 فيهتتا كالمتته تفصتتيل ونتتر  ،واألمتت ا  األحيتتاء من وطلبها الشفاع  مسأل  يف  هابال عب  بن

ا بينا مذهبه ليك   ذلك؛  عل  وأ لته  معرفته. أرا  لمن واضح 

 

 (.207كشف االرتياب يف أتباع حممد بن عبد الوهاب )ص: (  1)
 (.248الرؤية الوهابية للتوحيد وأقسامه )ص:  (2)
 (.250الرؤية الوهابية للتوحيد وأقسامه )ص:( 3)
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 الشفاع :

 حاجنن  يف للملننك الشننفخع كننال   والشننفاع   ،هاهنننا النن عاء الشننفاع  " األزهننري  يقننول

 فنالن إل  فالن لي شفع الرج   قول م  مص ر والشفاع " الطكي  ويقول، (1)"لغخره يسملها

 المستشفع ثن  هألن   ؛وشافع شفخع  للشفخع قخ  ماوإن   ،حاجته قضاء يف إلخه رلبه وهو شفاع ،

 فخهنا لنه صناحبه فصنار ،افنردً  حاجتنه يف به استشفاعه قب  الحاج  ذو فكان ا،شفعً  له فصار به

 .(2)"شفاع  حاجته ويف فخه ورلبه شافعا،

 .(3)"مضر  دفع أو منفع  بجل  للغخر التوسط هي" العلخمخ   ويقول

 الشفخع. -3المستِشفع،  -2، إلخه المستشفع -1 أطراف: ثالث  فيها إذ  فالشفاع 

 أله  كالشفاع  ؛المستشفع م  رل  فخها يكون ال ما الشفاع  م  أن   إل  ينبه أن وينبغي

 شنرًرا فلنخ  ،الجنن  يف الناس بعض درجا  لرفع أو النار، دلول وااستحق   لقو   أو الكبارر،

 أه  بخ  مشهور  ندا   فخه  الشفاع  م   النو   وهاا  الشفاع ،  المستشفع  يطل   أن  شفاع   ك  يف

 الكبيتتر الج ل بينما ع مها، م  الشفاع  أص  إثبا  يف وذلك كالوعخ ي ، ألر  وفر  السن 

 أو أحيتتاء   كتتان ا ستت اء متتنهم، ذلك وطلب نينمعي   أنا  إل  الت جه يف ه  الشفاع  م ض ع يف

ا  كبخنر  نقاشنا  فخهنا تن ور التي هي الصور  وهاه ،الشفاع  بطل  له  التوجه فخكون ،أم ات 

 منن  الننناس وتخلننخ  التوحخنن ، علنن  المحافظنن  يننرون ممنن  والجماعنن  السننن  أهنن  بننخ 

 ورلنن  بالنن عاء إلننخه  المتننوجهخ  بننالمقبوري ، المسننتغخلخ  القبننوريخ  وبننخ  الخرافننا ،

 يف حن يلنا كونسنخ الصنور  هناه وعل  معلو ، هو كما العبادا  صنوف م  وكلخر الشفاع ،

 اآلتخ   المحاور عك وذلك ،الورق  هاه

 :الشفاع  إثبا  األول: المح ر

 وهتت  والجماعتت ، الستتن  أهتتل متتذهب هتت  كمتتا  هابال عب  بن محم  اإلمام مذهب كا 

 التتن    أثبتت  متتن وكتتل والصتتالحين، ولألنبيتتاء وستتلم عليتته اهلل صتتل  للنبتت  الشتتفاع  إثبتتا 

 :بطريقتين هذا عل   أك   وق  الشفاع ، له الشرع 

 

 (.278/ 1هتذيب اللغة )( 1)
 (.636-635/ 1تفسري الطربي )( 2)
 (.169/ 1شرح العقيدة الواسطية )( 3)
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 :الشفاع  يثب  هأن   بيا  األول : الطريق 

 وهني وتوضنحه، ذلنك تبنخ  وها:ال عب  ب  محم  اإلما   م  كلخر  نصوص جاء  فق 

 هناه فمنع إلخهنا، يرجنع أن اإلمنا   مناه  ين رس من  لكن  ينبغني صنريح  محكم  نصوص

 من َ     صنور يف نقنا وال النبعض، قال كما الشفاع  ينكر اإلما   بمن للقول مجال ال النصوص

 الشفاع . أص  إلغاء يعني ال الشفاع 

 عن  سنملوه لمنا القصنخ  أهن  إلن  أرسنلها رسنال  يف وها:ال عب  ب  محم  اإلما   يقول

 أعتق  يأنِّ  وأشه ك  المالرك  م  حضرين وم   اهلل  أشه   الرحخ ،  الرحم   اهلل  بس "  عقخ ته 

 ورسنله، وكتبنه، ومالركته، باهلل، اإليمان م  ،والجماع  السن  أه  الناجخ ، الفرق  تهاعتق َ  ما

 بنه وصن  بمنا اإليمان باهلل  اإليمان وم  وشره، لخره بالق ر واإليمان المو ، بع  والبعث

 وبن أ ."تعطخن  وال تحرين  غخنر من  وسنل ، علخنه اهلل صل  رسوله لسان عل  كتابه يف نفسه

 أول وأنتته وستتلم، عليتته اهلل صتتل  النبتت  بشتتفاع  متتنؤوأ" ذلك  معرض يف وقال اعتقاده ياكر

 .(1)"والضالل الب ع أهل إال وسلم عليه اهلل صل  النب  شفاع  ينكر وال مشف ، وأول شاف 

 صاح  ،المشف  الشاف  وسلم عليه اهلل صل  اهلل رس ل أ    نشه  بل" اهلل  رحمه ويقول

 .(2)"فخنا عهيشفِّ  أن العظخ  العر  ر: الكري  اهلل نسمل ،المحمود  المقا  

 صتتل   محمتت   لنبينا الشفاع  ونثب " ه  معتق  وبخان مك  دلوله عن  اهلل عب  ابنه ويقول

 واألولخاء، والمالرك ، األنبخاء، لسارر نلبتها وكالك ،ور  ما حسب القيام  ي م وسلم عليه اهلل

 .(3)"اأيًض  ورد  ما حس  واألرفال

 للشفاع : امنكر   يك   أ  نفسه عن نف  أنه الثاني : الطريق 

 هأن   وهو وها:،ال عب  ب  محم  الشخ  هبا ا موا التي المسار  ك  يف نقول ما فخه ونقول

 رحمنه اإلمنا   يقول ،صراح  منه يتكأ هو أح  إل  قواًل  ننس  أن العلمي المخدان يف يصح ال

 بهتتتا  هتتذا ستتبحانك فنقتت ل: وستتلم، عليتته اهلل صتتل  الرستت ل شفاع  ننكر ناأن   يزعم  " اهلل 

 المقننا   صنناح  المشننفع، الشننافع وسننل  علخننه اهلل صننل  اهلل رسننول أن   نشننه  بنن  عظتتيم 

 

 (.9-8/ 6) -ضمن مؤلفات الشيخ حممد بن عبد الوهاب-الرسائل الشخصية ( 1)
 (.48/ 6) -ضمن مؤلفات الشيخ حممد بن عبد الوهاب- الرسائل الشخصية( 2)
 (.231/ 1األجوبة النجدية )الدرر السنية يف ( 3)
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عه أن العظخ  العر  ر: الكري  اهلل نسمل ،المحمود   هناا ،لواره تحت يحشرنا وأن فخنا، يشف 

 وتنابع والتنابعخ  واألنصنار، المهاجري  م  الصالح، السل  علخه مش  الاي وهاا اعتقادنا،

 يف وأعظمهن  لنبنخه ، النناس أح  وه  ،أجمعخ  عنه  اهلل رضي األربع ، واألرم  التابعخ ،

 .(1)"وشرعه اتباعه

 : هابال عب  بن محم  اإلمام يثبتها الت  الشفاع  الثاين: المح ر

 يبخ  لك  يلبتها؛ هو  ب   صحخح،  غخر  قول    الشفاع   ينكر  اإلما    بمن  القول  أن    سب   فخما  ان  بخ  

 والسنن ، الكتنا: يف ورد  مقبولن  صنور  صنورتخ   للشفاع  أن   ع ي   موار  يف اهلل رحمه

 م  لصوماته م  كلخر وكان منها، يحار التي وهي ،والسن  الكتا: يف ترد  ل   م محر    وصور 

 .أجلها

 من  فإن   والجماع ، ن الس   أه  قاله ما عل  شرورها ويبخ  يبخنها، هفإن   الملبت  الشفاع  اأم  

 شرران  لها والجماع  السن  أه  عن  الشفاع  أن   المعلو  

ِاي َذا منَ ْ } تعنال   قولنه علخه ي ل اومم   ،عيشفَ  أن افعللش   اهلل إذن -1 َفعُ  الن   إاِل   ِعنْنَ هُ  َيشنْ

َفاَع ُ  َتنَْفعُ  َواَل }  وج    عد  وقوله  [،255  ]البقر    {بِإِْذنِهِ   .[23 ]سبم  {َلهُ  َأِذنَ  لَِم ْ   إاِل    ِعنَْ هُ   الش 

َفاَع ُ  َتنَْفعُ  اَل  َيْوَم ِا  } تعال   قوله هاا ويف له، المشفو  ع  اهلل رضا -2  َلهُ  َأِذنَ  َم ْ  إاِل   الش 

ْحَم ُ  َي  الننر  هُ  َوَرضننِ ْواًل  لننَ َفُعونَ  َواَل } تعننال   هلنن ووق [،109 ]رننه  {قننَ  {اْرَتضننَ  لِمننَ ِ  إاِل   َيشننْ

 .[28 ]األنبخاء 

 فخقنول  يلبتهنا التني الشنفاع  يبنخ  هفإنن   وهنا:،ال عبن  بن  محم  اإلما   هاا عل  ويؤك 

 رضني من  له والمشفو  بالشفاع ،    كرَ مُ  والشافع اهلل، م  تطل  التي هي الملبت  والشفاع "

ِاي َذا مننَ ْ } تعننال   قننال كمننا اإلذن، بعنن  وعملننه قولننه اهلل َفعُ  النن  َ هُ  َيشننْ ]البقننر    {بِإِْذننِنهِ  إاِل   ِعنننْ

255]"(2). 

 علخنه اهلل صنل  النبني شنفاع  أتنكنر قنال  فنإن"  فاع الشن   شنرري امبخننً  اهلل رحمه ويقول

 افعالشنن   وسنل  علخننه اهلل صنل  هننو بن  منهننا، أتنكأ وال أنكرهننا، ال فقن   منهننا  وتتنكأ وسنل 

ْ  } تعنال   قال كما هلل كلها الشفاع  ولكن شفاعته، وأرجو ،عالمشف   هِ  قنُ َفاَع ُ  لِلن  ا الشن   {َجِمخعنً
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ِاي َذا منَ ْ } وجن   عد قال كما اهلل إذ  بع  من إال تك   وال ،[44 ]الدمر  َفعُ  الن   إاِل   ِعنْنَ هُ  َيشنْ

 َواَل } وجن   عند قنال كمنا فيه اهلل يأذ  أ  بع  من إال أح  يف يشف  وال ،[255 ]البقر   {بِإِْذنِهِ 

 وجن   عند قنال كمنا التوحخن  إال يرضن  ال وهنو ،[28 ]األنبخناء  {اْرَتضنَ  لَِم ِ  إاِل   َيْشَفُعونَ 

ْساَل ِ  َغْخرَ  َيْبَتغِ  َوَم ْ }  هلل، كلهتتا الشتتفاع  كانتت  فتتاذا .[85 عمنران  ]آل {مِنْهُ  ُيْقَبَ   َفَل ْ  ِدينًا اإْلِ

 اهلل يأذ  حت  أح  يف غيره وال وسلم  عليه  اهلل صل   النب  يشف  وال  إذنه،  بع   من  إال  تك    وال

 ال اللهتتم فتتأق ل: منتته فأطلبهتتا ،هلل كلهتتا الشتتفاع  أ    لك تبين ؛ الت حي  ألهل إال يأذ  وال فيه،

 .(1)"هذا وأمثال يف، عهشف   اللهم شفاعته، تحرمن 

 تكنون ال ولكنهنا"  بع ما أثبنت الشنفاع  القصخ  أه  إل  أرسلها التي رسالته يف ويقول

َفُعونَ  َواَل } تعنال   قال كما ،والرضا اإلذن بع  م  إال  [،28 ]األنبخناء  {اْرَتضنَ  لِمنَ ِ  إاِل   َيشنْ

ِاي َذا َم ْ } تعال   وقال  َمَلك   مِ ْ  َوَك ْ } تعال   وقال ،[255 ]البقر   {بِإِْذنِهِ  إاِل   ِعنَْ هُ  َيْشَفعُ  ال 

َماَواِ   فِي ْمَذنَ  َأنْ  َبعنْ ِ  مِن ْ  إاِل   َشْخً ا َشَفاَعُتُه ْ  ُتْغنِي اَل  الس  اءُ  لِمنَ ْ  اهللُ  ينَ  ]الننج   {َوَيْرضنَ  َيشنَ

 الشفاع  م  له  فلخ  المشركون وأما ألهله، إال يمذن وال التوحخ ، إال يرض  ال وهو [،26

افِِعخ َ  َشَفاَع ُ  َتنَْفُعُه ْ  َفَما} تعال   قال كما نصخ ،  .(2)"{الش 

 ونناق  وجادل وراس  اكلخرً  وها:ال عب  ب  محم  اإلما   إلخها دعا التي القضخ  وكانت

 ال هنافإن   ورضناه، بإذننه إال تكنون ال وأانا هلل، هناأن   دامنت منا الشنفاع  هناه أن   هني أجلها م 

 يف  طلنَ تُ  وال حن ، فالشنفاع " اهلل  رحمنه يقول ع ي  ، نصوص ذلك يف وله منه، إال طل تُ 

اِج َ  َوَأن  } تعنال   قنال كمننا تعنال ، اهلل من  إال الن نخا دار هِ  اْلَمسنَ اَل  لِلنن  ْ ُعوا فنَ عَ  تنَ   منَ
ِ
ً ا اهلل  {َأحننَ

  ُدونِ  مِ ْ  َتْ  ُ  َواَل } وقال  [،18 ]الج  
ِ
إِنْ  َيُضر  َ  َواَل  َينَْفُعَك  اَل  َما اهلل َت  فنَ َك  َفَعلنْ  مِن َ  إًِذا َفإِنن 

 الشنفعاء، سنخ  وهنو- وسنل  علخنه اهلل صنل  اهلل رسنول كان فإذا، [106 ]يون   {الظ الِِمخ َ 

 يشننفع ال اهلل، بننإذن إال يشننفع ال -لوارننه تحننت دونننه فمنن  وآد   المحمننود، المقننا   وصنناح 

 وقن  رأسنك، ارفنع يقنال  ثن  إياهنا، منهيعلِّ  بمحامن  فخحمن ه ،اسناج ً  فخخنر   ينميت ب  ابت اء،

ع. واشفع ُتعط، وس  ُيسمع،  األنبخناء من  بغخنره فكخن  الجنن ، فخ لله ا ح    له يح    ث  ُتشف 

 علخنه أجمنع قن  بن  المسنلمخ ، علماء م  أح  فخه يخال  ال ذكرناه الاي وهاا !واألولخاء 

 ودر  سنبخله  سنلك ممن  وغخره  األربع ، واألرم  والتابعخ  الصحاب  م  الصالح السل 
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 قبوره  وتعظخ  مو  ، بع  الشفاع  واألولخاء األنبخاء سؤال م  ص ر ما اوأم   منهجه . عل 

 لهنا، والنناور السن ن  وجعن  ،اأعخنادً  واتخاذها عن ها، والصال  والسر ، علخها القبا: ببناء

 .(1)"منها وحار وسل ، علخه اهلل صل  النبي بوقوعها ألك التي األمور حوادث م  ذلك فك 

 :بيانها يف اإلمام ومسالك المنفي  الشفاع  الثال : المح ر

 الشنفاع  يف هني مناإن   وهنا:ال عبن  بن  محمن  اإلمنا   لاضنها التني السنجاال  م  كلخر  

ا، المخننت دعنناء ويف ا،لصوصننً  المنفخنن   نفنني وهنني بخصوصننها المسننمل  هنناه يف افممنن   عمومننً

 محمن  اإلمنا   فخهنا أبحر فق  ،بطالاا يبخ  ما ورد  ب  ،والسن  الكتا: يف ترد  ل  التي الشفاع 

 الشنفاع  ورلن  المقبنور إلن  التوجنه يف تتملن  التني وهني بخنان، أتن  وبخنها وها:ال عب  ب 

 ال وأننه شنر ، هناا أن اهلل رحمنه وها:ال عب  ب  محم  اإلما   بخ  وق  ه ، ودعاره  منه ،

 الشنر ، من  وح ه المخت دعاء ب  الم عو، يف الربوبخ  لصار  م  شيء اعتقاد  فخه يشرتط

 ،الشنفاع  هناه بطنالن بخنان يف مسنالك ثالثن  علن  اعتمن  إنه  نقول أن يمكننا كالمه وبجمع

 وهي 

 وسنل  علخه اهلل صل  النبي حارهب  وق  المشركخ ، صنخع الفع  هاا أن   األول  المسلك

 وتعال . سبحانه اهلل هو والراز  الخال  بمن   إقراره  مع

 كفنار أن   ويبنخ  ويوضنحه، ويبخننه كتبنه يف اكلخرً  هاا يكرر وها:ال عب  ب   محم   واإلما  

 األصننا   اتخناوا لكننه  النراز ، الخنال  هنو اهلل بنمن ومقنري  بالربوبخن ، مقري  كانوا قري 

 يقنول ،وسنل  علخنه اهلل صنل  النبني وقناتله  بنالك، الشريع  فكفر   ،اهلل عن  له  لخشفعوا

ا لالصنً  كنان منا إال الن ي  من  يرضن  ال أننه سنبحانه فنملك" وها: ال عب  ب  محم  اإلما  

 زلفن ، اهلل إلن  لخقربوه  والصالحخ  واألنبخاء المالرك  ي عون المشركخ  أن   وألك لوجهه،

 النن عو  هنناه يف فكنناهب  كفننار، كنناذ: هننو منن  يهنن ي ال هأننن   وألننك عننن ه، لهنن  ويشننفعوا

ره ، ار   َكاِذ:   ُهوَ  َم ْ  َيْهِ ي اَل  اهللَ  إِن  } فقال  وكف  ُ ونَ } تعنال   وقنال [،3 ]الدمنر  {َكفن   َوَيْعبنُ

  ُدونِ  مِ ْ 
ِ
ُه ْ  اَل  َما اهلل   ِعنْ َ  ُشَفَعاُؤَنا َهُؤاَلءِ  َوَيُقوُلونَ  َينَْفُعُه ْ  َواَل  َيُضر 

ِ
ْ   اهلل ونَ  قنُ ا اهللَ  َأُتنَبِّ نُ  اَل  بِمنَ

َماَواِ   فِي َيْعَل ُ  ا َتَعاَل وَ  ُسْبَحاَنهُ  اأْلَْرضِ  فِي َواَل  الس  ِرُكونَ  َعم   أ  فتتأ بر [،18 ]ينون   {ُيشنْ

 الشنفاع  أن وذلنك ؛بهتتم وأشتتر  عبتت هم فق  الشفاع  يسألهم وسائط اهلل وبين بينه جعل من
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ْ  } تعال   قال كما هلل، كلها هِ  قنُ َفاَع ُ  لِلن  ا الشن   إال أحن  عنن ه يشنفع فنال [،44 ]الدمنر  {َجِمخعنً

ِاي َذا مننَ ْ } تعننال   قننال كمننا بإذنننه، َفعُ  النن  َ هُ  َيشننْ  تعننال   وقننال [،255 ]البقننر   {بِإِْذننِنهِ  إاِل   ِعنننْ

َفاَع ُ  َتنَْفعُ  اَل  َيْوَم ِا  } ْحَم ُ  َلهُ  َأِذنَ  َم ْ  إاِل   الش   ال سبحانه وهو [،109 ]ره  {َقْواًل  َلهُ  َوَرِضَي  الر 

 .(1)"[28]األنبخاء   {اْرَتَض  لَِم ِ  إاِل   َيْشَفُعونَ  َوال} تعال   قال كما التوحخ  إال يرض 

 اهلل وأن الربوبخن ، بتوحخن  يقنر من  مننه  كان قري  كفار أن  بخ   أن بع  اهلل رحمه يقولو

 دعناه  الناي التوحخن  يف ين لله  ولن  ،هبناا مقرون ه أن   تحققت فإذا" الراز   الخال  هو

 العبناد  توحخن  هنو جحن وا الناي التوحخن  أن   وعرفنت ،وسل  علخه اهلل صل  اهلل رسول إلخه

 لننخاًل  وتعننال  سنبحانه اهلل ينن عون كنانوا كمننا )االعتقناد(،  زماننننا يف المشنركون يسننمخه الناي

 ين عو أو ،لنه لخشنفعوا اهلل من  وقنرهب  صنالحه  ألجن  المالركن  ين عو م  منه  ث  ا،واارً 

 وسنل  علخنه اهلل صنل  اهلل رسنول أن وعرفنت ،عخسن  ملن  نبخنا أو الال ، مل  اصالحً  رجال

اَل } تعنال   اهلل قنال كمنا وحن ه، هلل العبناد  إلنالص إلن  ودعناه  الشر  هاا عل  قاتله   فنَ

ْ ُعوا عَ  تننَ   مننَ
ِ
ً ا اهلل هُ } وقننال  [18 ]الجنن   {َأحننَ َو ُ  لننَ ِاي َ  اْلحننَ ِّ  َدعننْ ْ ُعونَ  َوالنن  هِ  مننِ ْ  يننَ  اَل  ُدونننِ

 قتتاتلهم وستتلم عليتته اهلل صتتل  اهلل رستت ل أ    وتحققتت    ،[14 ]الرع   {بَِشْيء   َلُه ْ  َيْسَتِجخُبونَ 

 ،هلل كلهتتا العبتتا ا  أنتت اع وجمي  باهلل، كلها واالستغاث  هلل، كله والنذر هلل، كله ال عاء ليك  

 واألنبيتتاء المالئكتت  قص هم وأ    اإلسالم، يف ي  لهم لم الرب بي  بت حي  إقرارهم أ    وعرف 

 عرفنت ،وأمتت الهم  متتاءهم أحل الذ  ه  بذلك اهلل إل  والتقرب شفاعتهم يري و  واألولياء

 .(2)"المشركون به اإلقرار ع  وأب  الرس  إلخه دعت الاي التوحخ  حخن ا

 بن  محمن  م " فقال  بخان أوضح المسلمخ  عمو   إل  أرسلها التي رسالته يف هاا وبخ 

  وبعن  وبركاتنه. اهلل ورحمن  علنخك  سنال   المسنلمخ ، من  إلخنه يصن  م  إل  الوها:، عب 

 الناي والجماعن  السنن  أهن  ماه   به اهلل أدي  الاي وديني عقخ يت الحم  وهلل أين ألكك 

 نوعان  التوحخ  فنقول  ...القخام  يو   إل  وأتباعه  األربع  األرم  مل  المسلمخ ، أرم  علخه

 وغخنره . واألنبخناء المالركن  عن  والتن بخر بالخل  متفرد  سبحانه اهلل أن وهو الربوبخ  توحخ 

ون النناس أكلنر بن  اإلسنال ؛ يف الرجن  ينُ ل  ال لك  منه، ب  ال ح  وهاا  اهلل قنال بنه، مقنر 

َماءِ  مِ َ  َيْرُزُقُك ْ  َم ْ  ُقْ  } تعال   ْمعَ  َيْملُِك  َأم  ْ  َواأْلَْرضِ  الس  ِرُ   َوَم ْ  َواأْلَْبَصارَ  الس  ي   ُيخنْ  اْلحنَ
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ونَ  َأَفاَل  َفُقْ   اهللُ  َفَسَخُقوُلونَ  اأْلَْمرَ  ُيَ بِّرُ  َوَم ْ  اْلَحيِّ  مِ َ  اْلَمخَِّت  َوُيْخِرُ   اْلَمخِِّت  مِ َ   ]ينون   {َتت قنُ

 ال اهلل، إال يعبنن  الن أ وهننو  اإللهخنن ، توحخنن  هننو اإلسننال   يف الرجنن  يننُ ل  النناي وأن [،31

 والقمتتر الشتتمس مثتتل أ تتر ، آلهتت  اهلل متت  يتت ع   والتتذين.. .مرسنناًل  انبخنن   وال امقربننً  املكننً 

زل أنها يعتق و  يك ن ا لم ص رهم، عل  المص ر  والتماثيل والصالحين نتتل  تنبتت  أو المطتتر ت 

 فبعنث .اهلل عنتت  شتتفعاؤنا هتتيالء ويق ل  : والصالحين المالئك  يعب و  كان ا وإنما النبا ،

 دعنناء وال عبنناد ، دعنناء ال دونننه، منن  أحنن  ينن ع  أن عنن  تنهنن  الكتنن  وأننندل الرسنن  اهلل

 الصنالحخ ، صنور كسنر الناي وهنو وسنل ، علخه اهلل صل  محم  الرس  وآلر.. االستغاث .

 يجعلنون ولكننه  ،اكلخنرً  اهلل ويناكرون ويتصن قون ويحجنون يتعبن ون أنناس إل  اهلل أرسله

 تعنال ، اهلل إلن  التقنر: منه  نري  يقولون  تعال ، اهلل وبخ  بخنه  وسارط المخلوقا  بعض

 اهلل فبعتت  الصالحخ . م  غخره  وأناس ومري  وعخس  المالرك  مل  عن ه، شفاعته  ونري 

 واالعتقتتا  التقتترب هتتذا أ  ويخبتترهم إبتتراهيم،  يتتن لهتتم يجتت   وستتلم عليه اهلل صل ا محم   

 غيرهمتتا، عتتن فضال   مرسل نب  وال مقرب لملك ال ش ء منه يصلح ال تعال ، اهلل حق محض

 وال يخلتتق ال وأنتته لتته، شتتريك ال وحتت ه الختتالق هتت  اهلل أ  يشتته و  المشتترك   فهيالء وإال

 الستتب  السم ا  جمي  وأ  ه ، إال األمر ي بر وال ه ، إال يمي  وال يحي  وال ه ، إال يرزق

 .(1)"وقهره تصرفه وتح  عبي ه كلهم فيهن ومن السب  واألرضين فيهن ومن

 فنإن لغخره. يجوز ال مما اهلل غخر يف االعتقاد  أنكره  فالاي وبالجمل ،"  اهلل رحمه ويقول

 عن  نقلتنه أو كنالك، بنه فنار   عم  علخه لخ  لقخته كتا: م  أو به، فار   عن ي م  قلته كنُت 

 كن  يف العلمناء علخنه أجمنع وعمنا ورسنوله، اهلل أمنر عن  قلُته كنت وإن به، فار   ماهبي أه 

 أهن  أو زماننه أهن  ألجن  عننه يعنرض أن اآللنر والخنو   باهلل يؤم  لرج  ينبغي فال ماه ،

  عنه. أعرضوا زمانه يف الناس أكلر وإن بل ه،

 بن لخ  لنك أملن  أننا لكن  كلخنر ، رسنوله وكنال   اهلل كنال   من  هناا عل  األدل  أن واعل 

وا قنُ ِ } تعنال   اهلل قنال غخنره  علن  ينبهك واح ، ِاي َ  اْدعنُ ُت ْ  الن  اَل  ُدونِنهِ  مِن ْ  َزَعمنْ ونَ  فنَ  َيْملِكنُ

رِّ  َكْشَ   ِاي َ  ُأوَل َِك  (56) َتْحِوياًل  َواَل  َعنُْك ْ  الض  ْ ُعونَ  الن  ونَ  ينَ خَل َ  َربِّهنِ ُ  إِلنَ  َيْبَتغنُ  َأي هنُ ْ  اْلَوسنِ

انَ  َربَِّك  َعَااَ:  إِن   َعَااَبهُ  َوَيَخاُفونَ  َرْحَمَتهُ  َوَيْرُجونَ  َأْقَرُ:  ُاوًرا كنَ  [،57 ،56 ]اإلسنراء  {َمحنْ

 فقنال وعدينر، السنال   علخنه عخسن  يف يعتقن ون كنانوا جماعن  أن تفسنخرها يف المفسرون ذكر
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 ويخنافون رحمتني، ترجنون كمنا رحمتني ويرجنون عبخن ي، أننت  كمنا عبخن ي هؤالء تعال  

 عاابي. تخافون كما عاابي

 قناتله  الناي  الكفنار عن  ذكنر كان إذا وتعال ، تبار  ربك  كال   يف تفكروا اهلل، عباد  فخا

ره  الناي دينه  أن وسل  علخه اهلل صل  اهلل رسول  وإال الصنالحخ ، يف االعتقناد  هنو  بنه كفن 

 الصالحخ ، يف باالعتقاد  كفروا ولكنه  ويتص قون، ويحجون ويرجونه، اهلل يخافون فالكفار

ِاي َ } تعال   قال كما لنا، ويشفعوا زلف ، اهلل إل  لخقربونا فخه  اعتق نا إنما يقولون  وه   َوال 

ُاوا اءَ  ُدوننِنهِ  مننِ ْ  ات خننَ ا َأْولِخننَ ُ ُه ْ  مننَ ا إاِل   َنْعبننُ ُبونننَ   إِلننَ  لُِخَقرِّ
ِ
 تعننال   وقننال [،3 ]الدمننر  {ُزْلفننَ  اهلل

  ُدونِ  مِ ْ  َوَيْعُبُ ونَ }
ِ
ُه ْ  اَل  َما اهلل َفَعاُؤَنا َهُؤاَلءِ  َوَيُقوُلونَ  َينَْفُعُه ْ  َواَل  َيُضر    ِعنْن َ  شنُ

ِ
 ]ينون   {اهلل

18]"(1). 

 الاي الشفاع  با: مقاص  م  أن   وها:ال عب  ب  محم  ب  اهلل عب  ب  سلخمان بخ  وق 

 ق  المشركخ  أن    وهي ،المهم  النقط  هاه إل  ينبه أن  وها:ال عب  ب  محم  اإلما   وضعه

 يقنول تكفخنره ، منارنا  من  امنارنً  ذلك فكان ،اهلل إل  ولخقربوه  له  لخشفعوا اأناًس  دعوا

 الشنر  يف وقعنوا مناإن   وح يلنه الدمان ق ي  يف المشركون كان لما الشفاع ( با:)" سلخمان 

ُ ونَ } تعنال   قنال كما الشفاع ، بمذيال لتعلقه    ُدونِ  مِن ْ  َوَيْعبنُ
ِ
ا اهلل ُه ْ  اَل  منَ ر  نَْفُعُه ْ  َواَل  َيضنُ  ينَ

َفَعاُؤَنا َهُؤاَلءِ  َوَيُقوُلونَ    ِعنْن َ  شنُ
ِ
ِاي َ } تعنال   وقنال [،18 ]ينون   {اهلل ُاوا َوالن   ُدونِنهِ  مِن ْ  ات خنَ

ُبوَنا إاِل   َنْعُبُ ُه ْ  َما َأْولَِخاءَ    إَِل  لُِخَقرِّ
ِ
 المشنركخ  أرمنا  اهلل قطنع وكنالك [،3 ]الدمر  {ُزْلَف  اهلل

 قال كما شفخع، أو ولي دونه م  الخل  يكون أن ونف  عنه، نفسه ونده شر ، أنه وألك منها،

ِاي  اهللُ }  تعال   َماَواِ    َلَلَ    ال   َما  اْلَعْر ِ   َعَل   اْسَتَو   ُث     َأي ا     ِست  ِ  فِي  َبْخنَُهَما  َوَما  َواأْلَْرَض   الس 

ُرونَ  َأَفاَل  َشِفخع   َواَل  َولِي   مِ ْ  ُدونِهِ  مِ ْ  َلُك ْ   البتتاب هتتذا يف المصتتن  أرا  [،4 ]السج    { َتَتَاك 

نل  يظنها الت  الشفاع  وأ  ،الشر  عين ه  ذلك أ  عل  الحجج إقام   لتته ليشف  اهلل غير  عا م 

 ال ابتن اء، للشنافع ينمذن الناي هنو اهلل وإنما ،وأ ر   نيا منتفي  الملك عن  ال زير يشف  كما

 .(2)"اهلل أع اء يظنه كما ابت اء يشفع
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 .شر  وهو اهلل لغخر للعباد  صرف هو اهلل غخر دعاء أن   اللاين  المسلك

 شنر ، اهلل لغخنر العبناد  صرف وأن عباد ، اهلل غخر دعاء أن وهما  مق متخ  عل  قار  فهو

 شر . اهلل غخر دعاء أن   هي والنتخج 

 أنا قال " اهلل  رحمه يقول كتبه، يف مرارا وها:ال عب  ب  محم  اإلما   هاا عل  أك  وق 

 .بعباد  لخ  ودعاؤه  الصالحخ  إل  االلتجاء وهاا اهلل إال أعب  ال

 .علخك حقه وهو هلل العباد  إلالص علخك فرض اهلل أن تقر أنت  له فق 

 وحن ه هلل العبناد  إلنالص وهنو علخنك فنرض الناي هناا لي بخ  له  فق ، نع  قال  فإذا

 تعنال   اهلل قنال بقولنك  لنه فبخنهنا أنواعهنا وال العبناد  يعنرف ال كنان فنإن علخنك، حقنه وهو

ًعا َرب ُك ْ  اْدُعوا}  . [55 ]األعراف  {َوُلْفَخ ً  َتَضر 

  اهلل  عباد  هاا علمت ه   له فق  هباا، أعلمته فإذا

 لنخال اهلل ودعو  عباد  أاا أقرر  إذا له  فق  العباد . م  وال عاء نع ، يقول  أن ب  فال

  غخره  اهلل عباد  يف أشركت ه  ،غخره أو نبخا الحاج  تلك يف دعو  ث  ،ورمعا لوفا واارا

َك  َفصننَ ِّ } تعننال   اهلل بقننول عملننت فننإذا لننه  فقنن  .نعنن  يقننول  أن بنن  فننال رْ  لَِربننِّ  {َواْنحننَ

  عباد   هاا ه  ،له ونحر  اهلل وأرعت، [2 ]الكوثر 

 أشنركت ه  ،غخرهما أو جني أو نبي لمخلو  نحر  فإن له  فق  .نع  يقول  أن ب  فال

  اهلل  غخر العباد  هاه يف

 .نع  ويقول  يقر أن ب  فال

 والصالحخ  المالرك  يعب ون كانوا ه  القرآن، فخه  ندل الاي   المشركون  أيضا   له  وق 

  ذلك  وغخر والال 

 وااللتجاء والابح، ال عاء يف إال إياه  عباد   كانت وه  له  فق  .نع  يقول  أن ب  فال

 ولكن  ،األمنر ين بر الناي هنو اهلل وأن قهره، وتحت عبخ ه أا  مقرون فه  وإال ذلك  ونحو

 .(1)"ج ا ظاهر وهاا ،والشفاع  للجاه إلخه  واوالتجؤ دعوه 
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 المقبنوري ، من  وغخنره قادرال عب  ي عو م  كفر بخان يف أيًضا المسلك هاا عل  واعتم 

 علخنه اهلل صنل  نبنخه  به أمره  بما الناس آمر رأوين فلما" صخاح  الب  جوابا اهلل رحمه فقال

 وكالك بريء، منه القادر وعب  كافر فهو القادر عب  دعا م  وأن اهلل، إال يعب وا ال أن وسل  

 من  بشنيء قصن ه  أو ،لهن  ننار أو لهن ، سنج  أو نن هب  أو األنبخناء، أو الصنالحخ  نخا م 

 .(1)"العبخ  عل  اهلل ح  هي التي العباد  أنوا 

 أعظمهننا التنني األمننور حننوادث منن  البلننو  بننه تعمنن   قنن  مننا معلننو  " اهلل  رحمننه ويقننول

 وتفنري  الحاجا  وقضاء األع اء عل  النصر وسؤاله  ،الموت  إل  والتوجه باهلل، اإلشرا 

 بالننناور إلننخه  التقننر: وكننالك والسننموا ، األرض ر: إال علخهننا يقنن ر ال التنني الكربننا 

 أننوا  من  ذلنك غخنر إلن  الفوارن ، وجلن  الشن ار  كشن  يف هب  واالستغاث  القربان، وذبح

 هلل. إال تصلح ال التي العباد 

 عن  الشركاء أغن  سبحانه هألن   ؛جميعها كصرف اهلل لغير العبا   أن اع من ش ء وصرف

ا اهللَ  َفاْعبنُ ِ } تعال   قال كما ا،لالًص  كان ما إال العم  م  يقب  وال الشر ، هُ  ُمْخلِصنً ي َ  لنَ  الن ِّ

هِ  َأاَل  (2) ي ُ  لِل  ِاي َ  اْلَخالُِ   ال ِّ ُاوا َوالن  اءَ  ُدونِنهِ  مِن ْ  ات خنَ ا َأْولِخنَ ُ ُه ْ  منَ ا إاِل   َنْعبنُ ُبوننَ   إِلنَ  لُِخَقرِّ
ِ
 اهلل

ار   َكاِذ:   ُهوَ  َم ْ  َيْهِ ي اَل  اهللَ  إِن   َيْخَتلُِفونَ  فِخهِ  ُه ْ  َما فِي َبْخنَُه ْ  َيْحُك ُ  اهللَ  إِن   ُزْلَف   ]الدمنر  {َكف 

 المشنركخ  أن وألك لوجهه،ا لالًص  كان ما إال ال ي  م  يرض  ال أنه سبحانه فملك ،[3 ،2

 أنه وألك عن ه، له  ويشفعوا زلف ، اهلل إل  لخقربوه  والصالحخ  واألنبخاء المالرك  ي عون

 .(2)"ره وكف   ال عو  هاه يف فكاهب  كفار، كاذ: هو م  يه ي ال

 ومن  شنر ، اهلل لغخر العباد  وصرف عباد ، اهلل غخر دعاء أن عل  إذن قار  المسلك فهاا

 منه . الشفاع  ورل  بال عاء المقبوري  إل  يتوجهون حخ  هؤالء يفعله ما جنسه

 األموا . م  الشفاع  رل  يبخح دلخ  وجود  ع    اللالث  المسلك

 لك  أدل ، علخه قامت ق  الحي م  الشفاع  رل  أن   ير  وها:ال عب  ب  محم  فاإلما  

 فإن" اهلل  رحمه يقول هاا ويف جارد، األموا  م  الشفاع  رل  أن عل  واح  دلخ  يؤثر ل 

 بع  الشفاع  يطل  إنه والقار    ،حج اجتماعه  فإن الشفاع ، يطلبونه قكه عن  يمتون كانوا
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 أح  والح  ؛األم  إجما  م  أو اهلل، رسول سن  م  أو اهلل، كتا: م  ال لخ   علخنا  يورد   موته

 .(1)"يتبع أن

 لنبخننا الشنفاع  ونلبنت" وهنا: ال عبن  بن  محمن  ب  اهلل عب  يقول العقخ   هاه بخان ويف

 األنبخنناء لسننارر نلبتهننا وكننالك ورد، مننا حسنن  القخامنن  يننو   وسننل  علخننه اهلل صننل  محمنن 

 فخهنا واإلذن لهنا، المالنك من  ونسنملها أيضنا، ورد  منا حسن  واألرفال واألولخاء والمالرك 

 اهلل إل  متضرعا أح نا يقول  بمن ورد،  كما  هبا  الناس  أسع  ه   الاي   الموح ي   م   يشاء  لم 

 فخننا شنفع اللهن  أو  القخامن ، ينو   فخننا وسنل  علخنه اهلل صنل  محمن ا نبخنا شفع الله  تعال  

 ينا يقنال  فنال مننه ؛ ال اهلل، من  يطلن  ممنا ذلنك، نحنو أو مالركتنك، أو الصنالحخ ، عباد 

 أو اشننفني، أو أغلننني، أو كننمدركني، غخرهننا، أو الشننفاع ، أسننملك اهلل، ولنني يننا أو اهلل، رسننول

 يف ذكنر مما ذلك رل  فإذا تعال . اهلل إال علخه يق ر ال مما ذلك، ونحو ع وي، عل  انصرين

 الستتل  من أثر وال سن ، أو كتاب من ن  بذلك ير  لم إذ ؛ الشر  أقسام من كا  الكزخ أيا  

 علخنه قاتن  أكنك، شنر  ذلنك أن السنل  وإجمنا  والسنن  الكتنا: ورد  بن  ،ذلتتك يف الصالح

 .(2)"وسل  علخه اهلل صل  اهلل رسول

 الشنفاع ؛ ينكنر ال وها:ال عب  ب  محم  اإلما   أن   العرض هاا لالل م  يتبخ  وأ يرا:

 محن د  رريقن  ولهنا والسنن ، الكتنا: يف جناء  ملبت  شفاع  إل  تنقس  أاا وير  يلبتها، ب 

 يف ذمهنا ورد  ب  والسن ، الكتا: يف ترد  ل  منفخ  شفاع و وتعال ، سبحانه اهلل م  رلبها وهي

ُؤاَلءِ } وقنالوا  بالن عاء إلخهنا وتوجهنوا الوسنارط اتخناوا حنخ  المشنركخ  قول بطالن بخان  هنَ

  ِعنْ َ  ُشَفَعاُؤَنا
ِ
 .[18 ]يون   {اهلل

 الناي اإلنسنان تحرينر ركنارد إحن   اهلل بغخنر التعلن  من  اإلنسنان تخلنخ  أن شك وال

 أن إلن  مللنه بمخلنو  تعلقنه من  اإلنسان لتحرير جاء  فالشريع  أجله، م  الشريع  جاء 

 مالن ف القبوربن  التعلن  وأمنا لإلنسنان، رفعن و للنروح سنمو هناا ويف شنيء، ك  بخال  يتعل 

 نراه. الاي الواقع هو كما وهوان

 أجمعخ . وصحبه آله وعل  ،محم  نبخنا عل  وسل  اهلل وصل 
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