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 ملخص باللغة العربًة
 و.و. عامر عبد العزيز علٌ

 أ.و.د. حمند سلناٌ داود

ه( ٔٗٓٔ)ت لإلمام إبراىيم المقاني ييدف ىذا التحقيق إلى إبراز جزء من مؤّلف مخطوط
وسماه )تمخيص التجريد لعمدة المريد شرح جوىرة التوحيد( وىو تمخيص لطيف  -رحمو اهلل

وضعو لطالب العمم الذي تناول فيو مسألة الشفاعة التي من ضمن موضوعات عمم العقيدة 
التي وردت عن طريق السمع وىي ثابتة في الكتاب اإلسالمية فيما يخص األمور السمعية 

ليعمم قدر ىذا ؛ كل مسمم ومسممة أن تكون لو دراية بشفاعة حبيبنا محمد  والسنة فعمى
 . لنا يوم القيامة النبي الكريم وىذا الدين العظيم، وقدر شفاعتو

 تمخيص ، التوحيد ، تحقيقالكممات المفتاحية: 
TALKHIS AL-TAJRID LUMDAT AL-MURID SHARH JAWHARAT 

AL-TAWHID 
WRITTEN BY IMAM IBRAHIM AL-LAQANI  

FROM PAGE (295) TO (298)  
STUDY AND INVESTIGATION 

Dr. Amer A. Ali 
Ass. Prof. Dr. Muhammad S. Dawoud  

Summary: 

The aim of the present verified manuscript is to study a part of 

Imam Ibrahim Al-Lakani (Deceased in 1041 A.H.), entitled 

((TALKHEES AL JAJREED LI OMDAT SHARAH JAWHERT 

ALTAWHID)). It is a nice and easy summary dealing with intercession. 

Intersession is a part of Islamic doctrine science concerning matters 

conveyed by hearing. It is necessary for all Muslims to be aware of this 

aspect. Therefore, all will be aware of the great status of our religion 

and prophet Mohammed. May we have the kind intercession in the Day 

of Judgment.  

Key words: summary, consolidation, investigation 
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 املقدمة

تم التسميم عمى سيدنا محمد وعمى آلو الحمد هلل رب العالمين وأفضل الصالة وأ
 : بعدو.. وصحبو أجمعين.

فإنَّ عمم التوحيد من أىم العموم التي يجب عمى اإلنسان أن يتعمميا، فيو عمم 
لوىية اهلل تعالى، وقضية أعظيم يعالج أىم قضايا اإلنسان عمى ىذه األرض، قضية 

ولما رأيت أن أىل ىذا العمم ىم جبية . خرآلالثواب والعقاب في اليوم ا الرسالة، وقضية
خدم كتابا من كتب نأن  ناالدفاع العممي واألقدر عمى صد الفتن ودحض الشبيات، أرد

تلخيص التجريد لعمدة المريد شرح جوهرة ) ومن تمك الكتب كتاب:ىذه العقيدة، 
عمى ىذا الكتاب  ناجل ىذا وقع اختيار أمن  ،(التوحيد لإلمام اللقاني دراسة وتحقيق
( لمدراسة كونيا  أ ، عممًا بأننا اخترنا النسخة )الميم وىو شرح جوىرة التوحيد لمقاني

، منو العون والتيسير ينباهلل طالب ينمستعين بخط المؤلف، وكذلك كونيا األكثر وضوحاً 
من األمور  ن موضوع الشفاعةأومن أسباب اختيار ىذه الجزئية من المخطوط ىو 

السمعية التي وردت عن طريق السمع وىي ثابتة في الكتاب والسنة فعمى كل مسمم 
؛ ليعمم قدر ىذا النبي الكريم وىذا ومسممة أن تكون لو دراية بشفاعة حبيبنا محمد 

أحد األعالم  اإلمام المقاني نأكما ، لنا يوم القيامة الدين العظيم، وقدر شفاعتو 
المشار إلييم بسعة االطالع في عمم الحديث والدراية والتبحر في عمم الكالم، وكانت 

لمذىب أىل السنة والجماعة، مبينًا  نفع تآليفو بشيادة العمماء؛ ألنو جاء جامعاً أجوىرتو 
شاعرة في تقرير المسائل العقدية والكالمية في عمم التوحيد، مع بيان كثير من منيج األ

  .راء الفرق المخالفة والرد عمييمآ
 مباحث: ى ثالثة إلالبحث أن ُيقسم  وقد اقتضى
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المطمب : أما و الشخصية والعممية: وفيو مطمبانسيرتففيو  المبحث األول: أما
وفيو المطمب الثاني: ، ووفاتو، وأما ، ونشأتونسبتواألول: ويتضمن: اسمو، ونسبو، و 
  .وتالمذتو، ومؤلفاتوسيرتو العممية ويتضمن: شيوخو، 

ووصف لنسخ المخطوط التعريف بالكتاب فكان عن  الثاني:المبحث وأما 
التعريف فكان عن المطمب األول: : أما ثالثة مطالب: وفيو ونماذج من نسخ المخطوط

، الخطية المعتمدة في تحقيق الكتاب وصف النسخ، وأما المطمب الثاني فكان بالكتاب
 .نماذج من نسخ المخطوطةففيو : لثالمطمب الثاوأما 

 .النص المحققفكان عن المبحث الثالث: وأما  
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 :ملبحث األولا
 سريته الشخصًة والعلنًة

 املطلب األول: 
 امسه، وىشبه، وىِشبته، ولقبه، وكيًته، ومىلده وىشأته

َترُجَمِتِو،  َمَصاِدرِ  َواسُمُو: إْبَراىيُم ْبُن إبَراىيَم ْبُن َحَسٍن اتَّفَقْت َعَميِو أكَثرُ  اسمه:
ُل؛ ألنَّ َىَذا َما اتفقت ، (ٔ)َوَوَقَع ِفي َبعِضَيا ِباسِم: إبراىيَم بَن َحسٍن بَن َعِمي   َوالرَّاِجُح األوَّ

 .(ٕ)َعَميِو أكَثِر الَمَصاِدِر الَِّتي َترَجمت َلوُ 
َلُو  ،َذَىَب َصاِحُب "ُخالَصِة اأَلَثِر" ِإَلى أنَّ اإَلَماَم إبَراِىيَم المقَّاِني َرِحَمُو اهللُ  َنَسُبُه:

 . (ٖ)اتَِّصاٌل ُىَو َوِقبيَمُتُو الُمنَحِدُر ِمنَيا ِبالنََّسِب الشَِّريِف، َوَلِكنَُّو َكاَن اَل ُيظِيُرُه؛ َتواُضَعًا ِمْنوُ 
 المقَّاِني َرِحَمُو اهلُل ِنسَبَتاِن َمشُيوَرَتاِن ُىَما:ِلإِلَماِم  ِنسَبُتُه:

ٔ-  : ِم، ثُمَّ َقاٌف، َوأِلٌف َوُنوٌن، ِنسَبًة ِإَلى َلقَّاَنة، َوِىَي أْشَيُر اللَّقَّاِنيُّ ِبَفْتِح الالَّ
الَِّذي َبيَن َرِحَمُو اهلُل ِلَنفِسِو ِفي ُمقدَِّمِة ِكَتاِبِو  ِنَسِبِو، َوَىِذِه النِّسَبُة أثَبَتَيا

 . (٘)ِبِمْصرَ  ُمَحاَفَظَة الُبَحيَرةِ َوَلقَّاَنَة: َقْرَيٌة ِمْن ُقَرى ، (ٗ)َأيِديَنا
ٕ-  : ، َوَىِذِه النِّسَبُة ِنْسَبًة إَلى َمْذَىِب الَماِلِكيَِّة، َوالَِّذي ُىَو َمذَىُبُو الِفْقِيي  الَماِلِكيُّ

  .(ٙ)أَقل  ُشيَرًة ِمَن اأُلوَلى
عمدة الُمريد شرح جوهرة ) من خالل ما أطمعنا عميو في مؤلفو: نشأته:

( نرى أنو نشأ نشأة عممية رصينة، وتربى تربية إسالمية صحيحة، فضاًل عن التوحيد

                                                            

 .ٕٖٚ/ٔسمط النجوم العوالي في أنباء األوائل والتوالي لمعصامي  ( ينظر:ٔ)
 .ٙٛ/ٗ( ينظر: سمك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر، محمد خميل الحسيني، ٕ)
 .ٙ/ٔ( ينظر: خالصة األثر في أعيان القرن الحادي عشر لممحبي، ٖ)
 ي، الجزء األول.( ينظر: مقدمة "عمدة المريد لجوىرة التوحيد"، إبراىيم المقَّانٗ)
 .٘ٔ/ٔ( ينظر: الخطط التوقيفية لمدينة اإلسكندرية، عمي باشا مبارك، ٘)
 .ٙ/ٔ( ينظر: خالصة األثر: لمُمحبِّي: ٙ)



 

 322 ر

9 

كما قد خّمف  بيئتو التي نشأ فييا. ولقد كان الشيخ رحمو اهلل من األولياء والصالحين،
لمشرق، وىم عبد السالم بن إبراىيم ثالثة عمماء أجالء، اشتير صيتيم في المغرب وا

" وىو أشير إْتحاف المريد شرح جوىرة التوحيدالمّقاني، لديو شرح عمى الجوىرة سماه "
شروحيا، ومحمد بن إبراىيم المّقاني، وأبو مْفمٍح: خميل بن إبراىيم المّقاني الممّقب بغرس 

 .(ٔ)الدين، العاّلمة المحّقق المحّدث، والفقيو النحرير
َرِحَمُو اهلُل َبعَد َحَياٍة َحاِفَمٍة بِالعمِم والتَّعميِم َوُىَو َراِجٌع  ُتوفيَّ اإلماُم المقَّاني :تُهُ َوفَا

، َوَكاَن َذِلَك َليمَة األَحِد ُقبيَل الِعَشاِء اآلِخِرَة، ثَالُث َشيِر َصَفر َسَنَة ) ه( ِٔٗٓٔمَن الَحجِّ
ْكِب الَمْصِريِبَطِريِق  (ٕ)م(، َوُدِفَن ِباْلُقرِب ِمن َعَقَبِة أْيَمةَ ٜٔٙٔالُمواِفُق )  .(ٖ)الرَّ

 املطلب الثاىٌ: 
 سريته العلنًة

نَّ ُكلَّ ُشيوِخِو الذيَن أَخَذ َعنُيُم الِعمَم، وتالميذه الذيَن نيُموا من عمِمِو ُىم إ: ُشُيوُخهُ 
نَُّو ُوِلَد َونشَأ في ِمصر، َوَعاَش ُجلَّ َحياِتِو، َوطَمبو لمِعمِم فييا، أل وذلكِمن أىِل ِمصر، 

َجَمَع ُجْزًءا ِفي َمْشَيَخِتِو َسمَّاُه: )َنْثُر الَمآِثِر ِفيَمن أْدَرْكُتُيم ِمْن واإلماُم المقَّاني َرِحَمُو اهلُل 
 َوِمْن أَجمِِّيْم: (ُعَمَماِء اْلَقرِن اْلَعاِشرِ 

يِن َأحَمُد بُن قَاِسَم الصَّبَّاغ العبَّاِدي ثُمَّ  اإلَمامُ  -ٔ اَمَة ِشَهاُب الدِّ َمَة الَفهَّ الَعَّلَّ
، اأَلزَهِريُّ  اِفِعيُّ ، الشَّ ، َفاِضٌل ِمْن َأىِل ِمْصَر، َلُو َحاِشَيٌة َعَمى َشْرِح َجْمِع الَجَواِمِع الَمْصِريُّ

                                                            

 .ٚٔٗ -ٙٔٗ/ٕ( ينظر: خالصة األثر في أعيان القرن الحادي عشر: لممحبي: ٔ)
: بالفتح: مدينة عمى ساحل بحر القمزم )البحر الميت( مما يمي الشام، ُتْعَرُف اْلَيْوَم ِباْسِم )اْلَعَقَبِة( ( َأْيَمةٕ)

 ِميَناُء اْلَمْمَمَكِة اأْلُْرُدنِّيَِّة اْلَياِشِميَِّة، وُسمِّيت باسِم أيمة ِبنُت َمدَين. ينظر: معجم البمدان لياقوت الحموي،
ٕ/ٕٜٕ  

 .ٜ٘ٗ/ٗالنجوم العوالي في أنباء األوائل والتوالي لمعصامي، ( ينظر: سمط ٖ)



 

 323 ر

9 

ه( َعاِئَدًا ِمَن الَحجِّ َوُدِفَن ِبالَمِديَنِة ٕٜٜ)تَناِت( ِفي ُأُصوِل الِفْقِو َسمَّاَىا: )اآلَياُت الَبيِّ 
َرةِ   . (ٔ)الُمَنوَّ

ُد بُن َعِليٍّ بُن َغاِنٍم الَمْقِدِسيُّ  -ٕ يِن َعِليٌّ بُن ُمَحمَّ ، ِمْن َوَلِد َسَعْد ِبِن نُوُر الدِّ
ِمن َبيِت الَمقِدِس، َوُوِلَد ِفي أصُمُو . ُعَباَدَة الَخزَرِجي، أَحُد أَكاِبِر الَحنِفيَِّة ِفي َعصِرهِ 

ه( ِمن ُمَصنََّفاِتِو: )الرَّمُز ِفي َشرِح َنظِم الَكْنِز( ِفي ِفْقِو الَحَنِفيَِّة، ُتُوفَِّي ٕٜٓالَقاِىَرِة َسَنَة )
 . (ٕ)ه(َٗٓٓٔرِحَمُو اهلُل ِبالَقاِىَرِة َسَنَة )

مكانة عممية تفوق بيا عمى جميع عمماء عصره  كان لمشيِخ المقَّاِني تَّلمذته:
تالميذه أبرز  ومندفعت طالب العمم والعمماء أن يأتوه من شتى البالد لطمب العمم. 

 الذين وقفت عمييم:
ُحَسْين بن َناِصر بن حسن بن ُمَحمَّد بن َناِصر بن الشَّْيخ القطب الرباني  -ٔ

اْلَحَمِوّي، توفي بدمشق سنة شَياب الّدين اأْلَْشَقر اْلعقيِمّي، الحنفي 
 .(ٖ)ى(ٕٗٓٔ)

َأْحمد بن ُمَحمَّد بن َأْحمد المغربي اأَلْصل اْلَمْعُروف بالحمودي الطرابمسي  -ٕ
 .(ٗ)ى(ٕٖٓٔاْلَماِلِكي، توفي في حمب سنة )

ترك اإلمام المقاني ثروة ىائمة من مختمف العموم، ِممَّا َيدُِّل عمى سعِة  مؤلفاته:
دراكو، َعممِو واطالعو،   :يامنو وقوة تمكنو وا 

                                                            

 .ٚٔٗ-ٙٔٗ/ٕ:  لممحبي: عشر الحادي القرن أعيان في األثر خالصة: نظري (ٔ)
، والبدر الطالع بمحاسن من بعد ٓٛٔ/ٖ في أعيان القرن الحادي عشر: لمُمحبِّي: ينظر: خالصة األثر (ٕ)

دار المعرفة، بيروت،  ،ىـ(ٕٓ٘ٔاهلل الشوكاني اليمني )تالقرن السابع، محمد عمي محمد بن عبد 
 .ٕٔ/٘، واألعالم لمزركمي، ٜٔٗ/ٔ

 .ٕٓٔ/ٕ( ينظر: خالصة األثر في أعيان القرن الحادي عشر: لممحبي: ٖ)
 .ٜٕٙ -ٜٕٗ/ٔ( ينظر: المصدر السابق نفسو: ٗ)
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( بيتا َأْنَشَأَىا ٗٗٔ) تتكون من (ٔ)وىي َنْظٌم ِمْن َبْحِر الَرْجزِ "جوهرُة التوحيِد"  -1
ِفي َلْيَمة ِبِإَشاَرة َشْيخو ِفي التربية والتصوف الشَّْيخ الشرنوبي، فذاع صيتيا، 

َسْت في األزىر الشريف  وغيره من واشتيرت بين طمبة العمم والعمماء، َوُدرِّ
بمدان العالم، حتى إذا أطمقت الجوىرة ال ينصرف الذىن إال إلييا، 

 وقد ُطبعْت عدَّة طبعاٍت ضمن شروح وحواشي الجوىرة. ،(ٕ)لشيرتيا
"َقَضاُء الوَطِر ِمْن نُ ْزَهِة النََّظِر في توضيِح ُنْخَبِة الِفْكِر في ُمصطلِح َأْهِل األَثَِر".  -2

ِح الحديِث عمى "ُنزىِة النَّظِر شرح ُنخبِة الِفْكِر" وىو حاشيٌة في ِعْمِم ُمصطم
البِن حجٍر الَعْسَقاَلِني، وضمنُو حاشية عمى النزىة لتمميذ المصنف برىان 

ىــ(، وحاشية عمى النزىة لتمميذ المصنف قاسم بن ٘ٛٛ)ت الدين البقاعي
، ٔط األردن،، عمان، ىــ(، مطبوع في الدار األثريةٜٚٛ) َقطموُبغا
 .(ٖ)ىــٖٔٗٔ

  

                                                            

نظر: معجم المصطمحات ( األراجيز: ىي جمع: أرجوزة، وىي الكالم موزون عمى غير وزن الشعر. ئ)
 .ٕٛٔ/ٔواأللفاظ الفقيية لمدكتور محمود عبد الرحمن عبد المنعم، 

 .ٙ/ٔ: لممحبي: في أعيان القرن الحادي عشر ( ينظر: خالصة األثرٕ)
( ينظر: قضاء الوطر مـن نزىـة النظـر فـي توضـيح نخبـة الفكـر فـي مصـطمح أىـل األثـر، إلبـراىيم المقـاني: ٖ)

ٔ/ٖٕ٘. 
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 املبحث الثاىٌ: 
 ومكاىته العلنًةباملخطىط التعريف 

 األول: املطلب 
 امَلخُطىط وَتىِثًُق ِىشبِتِه ِإَلى مؤلفه اسه
ىو "تمخيص التجريد لعمدة المريد شرح جوىرة التوحيد"، ِممَّا يثبت َأنَّ كتاب 

، أًنو َذَكَر َذِلَك ُىَو ِبَنْفِسِو في مقدمة ىذه المخطوطة فقاَل: "َأما بعد براىيم المقانيإلإلمام 
براىيم المقاني المالكي معدن العجز والتقصير، قد كنت عمقت إفيقول العبد الفقير الحقير 

عمى مقدمتي الممقبة بجوىرة التوحيد في العقائد شرحا واسعًا، فعزمت عمى تمخيص 
يكون معونة لمطالب، سميتو تمخيص التجريد لعمدة المريد لطيف، ونموذج لو شريف، و 

ذ ورد عمي كتاب من أخينا في اهلل سيدي شيخ محمد المعروف إ شرح جوىرة التوحيد،
ليكم لتوكيد إيكم قرطاسًا وقممًا ومدادًا ىدية مني إلرسمت ي أنّ أبقاضي زاده، وفيو 
متثالو عمى العبيد، سميتو اذن والتوكيد، وأمر السادة يجب ألشارة اإالمحبة، ففيمت منو 

، َوَلَقْد صرح بتسميتو ونسبتو كشف (ٔ)تمخيص التجريد لعمدة المريد شرح جوىرة التوحيد"
وغيرىا  ،(ٖ)وكذلك في ىدية العارفين (ٕ)سامي الكتب والفنونأعن  الظنون حاجي خميفة

 من كتب التراجم والطبقات.
 املطلب الثاىٌ: 

 اخلطًة املعتندة يف حتقًق الكتاب وصف اليشخ
ِعد ة مكتبات في "تمخيص التجريد لعمدة المريد"، في فيارس  لقد ُذكَر كتاب

سالمي، ولقد اعتمدت في تحقيق عمى ثالث نسخ خطية استعنت إلواالعالم العربي 
 لمحصول عمييا بعون اهلل تعالى وقوتو، وىي عمى النحو اآلتي: 

                                                            

 .ٕٔٗ/ٖعجائب اآلثار في التراجم واألخبار: لمجبرتي: ( تاريخ ٔ)
 .ٕٓٙ/ٔ( ينظر: كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون: لحاجي خميفة: ٕ)
 .ٖٓ/ٔ( ينظر: ىدية العارفين: لمبغدادي: ٖ)
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اسم المخطوط: تمخيص  األصل ورمزت ليا بالرمز ) أ (: :األولىالنسخة  -1
 –لمكتبة االزىرية بالقاىرة مكان وجودىا: او ، عمدة المريد شرح جوىرة التوحيدالتجريد ل
راىيم بن مداد إبراىيم بن إببرىان الدين أبو األ: المؤلفاسم و ، والتصنيف: توحيد، مصر

القياس: و ، وكل لوحة صحيفتان.، ( لوحةٖٙ٘) :الموحاتعدد و  حسن بن عمى المالكى.
( ٕٔت: )عدد الكمما، ( سطر في كل صحيفة تقريباً ٖٕ: )سطرعدد األو ، (ٙٔ×  ٕٕ)

 (ٜٛٔورقم الخاص لممخطوط )، كممة في كل سطر تقريباً 
حمر ألون المداد: العنوان ، ٔعدد المجمدات: و ، (ٜٜٕ٘الرقم العام لممخطوط )

 سود.أوالمحتوى 
أّما أسباب ، نوع الخط: خط نسخ معتاد، َجمَُّدَىا قديٌم، وبِو َخْرمٌ يد: مُ نوع التجم

  اعتمادىا أصاًل فيي:
 .خموىا من التصحيف والتحريف تقريبا أ.

 ب. قمة السقط َأو الزيادات في الجمل َأو الكممات.
اسم المخطوط: تمخيص التجريد ب (: ورمزت ليا بالرمز )  :النسخة الثانية -2

، والتصنيف: توحيد، مكان وجودىا: المكتبة: الشوام، المريد شرح جوىرة التوحيدمدة لع
، .براىيم بن حسن بن عمى المالكىمداد إبراىيم بن إألبرىان الدين أبو ا: واسم المؤلف

لوحة  وكل، لوحة (ٕ٘ٗ): الموحاتعدد ، : محمد بن عبد الكريم الشنونياسم الناسخو 
د عدو ، ( سطر في كل صحيفةٕ٘سطر: )د األعدو ، (٘ٔ× ٕٔالقياس: )، صحيفتان
ورقم المخطوط ، (ٜٓٛ٘ورقم المخطوط الخاص: )، ( كممة في كل سطرٕٔالكممات: )
أورد كممة )قولو( سود، و أحمر والمحتوى ألون المداد: العنوان و ، (ٜٙٛٗٔالعام: )
ذكور كما ىو م ىـ(ٜٛٓٔتاريخ النسخ: )و ، عينوع التجميد: جمد صناو ، حمربالمون األ

 نسخة جيدة نسخيا معتاد.: نوع الخطو ، في بداية المخطوط
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اسم المخطوط: تمخيص التجريد و  ورمزت ليا بالرمز )ج(: :النسخة الثالثة -3
والتصنيف: ، وجودىا: مكتبة األوقاف الكويتيةمكان و ، عمدة المريد شرح جوىرة التوحيدل

إبراىيم بن حسن بن عمى  بنمداد إبراىيم برىان الدين أبو األ: واسم المؤلف، توحيد
( ورقة، ٕٜٗ) :الموحاتعدد و ، ناسخ: محمد بن عبدالكريم الشنونياسم الو ، يالمالك
× ٕٗوالقياس: )، ( سطر في كل صحيفةٕٗسطر: )د األعدو ، لوحة صحيفتان وكل
لون و ، (ٜٔرقم المخطوط: )، ( كممة في كل سطر تقريباً ٜات: )عدد الكممو ، سم(ٚٔ

تاريخ و ، راألحمو  ورد كممة )قولو( بالمونأسود، و أحمر والمحتوى أالمداد: العنوان 
نوع ، (ھٜٔٓٔالنسخ: ورد في الورقة األخيرة من المخطوط أنو انتيى من نسخيا سنة )

  الخط: نسخة جيدة نسخيا معتاد.
( لوحات من ٗ)وي يح –تعالىن شاء اهلل إن ىذا البحث الذي ندرسو أعمما 

 .( لوحةٖٙ٘مجموع )
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 : لثاملطلب الثا
 مناذج مً ىشخ املخطىطة
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 ث الثالث: املبح
 اليص احملقق

ًما اَل َتْمَنعِ  َوَواِجٌب َشَفاَعُة الُمَشفَّعِ  ٍد ُمَقدَّ  ُمَحمَّ
ن كان جائزًا عقاًل باتفاق أىُل السنة،  (ٔ)وواجب  :وىي لغةً  شفاعةسمعًا وا 

الشافع ضم  نَّ لمغير، من الشفع ضد الوتر، كأ الوسيمُة والطمُب، وعرفا؛ سؤال الخير
قال:" قالو النووي كما  ،(ٕ)سؤالو إلى سؤال المشفوع لو، من شَفع َيشَفُع بفتح العين فييما

ن كان ظاىراً  نما ذكرتو وا  َفُو وال خالف فيو، يقال َشَفَع َيْشَفُع ؛ وا  ألنَّي رأيت من ُيَصحِّ
ِبَفْتِحَيا الَِّذي  اْلُمَشفِّعُ اْلَفاِء الَِّذي َيْقَبُل الشََّفاَعَة و َشَفاَعًة َفُيَو َشاِفٌع َوَشِفيٌع والمشِفع ِبَكْسرِ 

 . انتيى (3)تُْقَبُل َشَفاَعُتُو "
  

                                                            

 .ُمَحمٍَّد ُمَقدًَّما اَل َتْمَنعِ  َوَواِجٌب َشَفاَعُة الُمَشفَّعِ ( اآلن شرع المصنف في شرحو لمبيت الذي يقول فيو: ٔ)
 .ٕٔٓ/ٖ( ينظر: معجم مقاييس المغة: البن فارس: ٕ)
 . ٕٖ/ٖ )باب إثبات رؤية المؤمنين في اآلخرة لربيم سبحانو وتعالى(، ( شرح النووي عمى مسمم:ٖ)
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وتواترت بو  (ٔ)كاألول لما نطقت بو اآليات،وىو واجب آخر يَتعيَّن اعتقاده 
 عمى أنيم وافقوا  قبل ظيور المبتدعة (ٖ)لحالصا وانعقد عميو إجماع السمف ،(ٕ)الروايات

                                                            

 (. ثانيًا: وَقالَ ٚٛ، سورة مريم )اآلية ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ َتَعاَلى: أواًل: َقالَ  (ٔ)

 َتَعاَلى: (. ثالثًا: َوَقالَ ٜٓٔ، سورة طو اآلية ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ َتَعاَلى:

حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث حج مج جح،  اآلية  النجمسورة(ٕٙ .)

. خامسًا: قولو تعالى: ٕ٘٘ من اآلية:: سورة البقرة، ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅرابعًا: قولو تعالى: 

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ې ى ى ائ ائ ەئ ەئوئ سورة ،
 . ٘ٛالنساء: اآلية: 

ِلُكلِّ َنِبي  َدْعَوٌة ُمْسَتَجاَبٌة َيْدُعو ِبَيا، »َقاَل:  : أواًل: َعْن َأِبي ُىَرْيَرَة، َأنَّ َرُسوَل المَِّو أما األدلة من السنة( ٕ)
صحيح البخاري: َباٌب: ِلُكلِّ َنِبي  َدْعَوٌة ُمْسَتَجاَبٌة: الرقم « َوُأِريُد َأْن َأْخَتِبَئ َدْعَوِتي َشَفاَعًة أِلُمَِّتي ِفي اآلِخَرةِ 

(ٖٙٓٗ ،)ٛ/ٙٚ . 
ِلُكلِّ َنِبي  َدْعَوٌة َقْد َدَعا ِبَياَ اْسُتِجيَب، »َأْو َقاَل: « ُكل  َنِبي  َسَأَل ُسْؤاًل »َقاَل:  ثانيًا: َعْن َأَنٍس، َعِن النَِّبيِّ 

صحيح البخاري: َباٌب: ِلُكلِّ َنِبي  َدْعَوٌة ُمْسَتَجاَبٌة: الرقم « َفَجَعْمُت َدْعَوِتي َشَفاَعًة أِلُمَِّتي َيْوَم الِقَياَمةِ 
(ٖٙٓ٘ ،)ٛ/ٙٚ. 

َوَأِخر  َلُو َساِجًدا، َفَيُقوُل: َيا ُمَحمَُّد اْرَفْع َرْأَسَك، َوُقْل ُيْسَمْع َلَك، َوَسْل »حديث الشفاعة الطويل،  ثالثًا:
، ُأمَِّتي ُأمَِّتي، َفَيُقوُل: اْنَطِمْق َفَأْخِرْج ِمْنَيا َمْن َكاَن ِفي  ْثَقاُل َشِعيَرٍة َقْمِبِو مِ ُتْعَط، َواْشَفْع ُتَشفَّْع، َفَأُقوُل: َيا َربِّ
اُل: َيا ُمَحمَُّد اْرَفْع ِمْن ِإيَماٍن، َفَأْنَطِمُق َفَأْفَعُل، ثُمَّ َأُعوُد، َفَأْحَمُدُه ِبِتْمَك الَمَحاِمِد، ُثمَّ َأِخر  َلُو َساِجًدا، َفُيقَ 

، ُأمَِّتي ُأمَِّتي، َفَيُقوُل: اْنَطِمْق َفَأْخِرْج ِمْنَيا َرْأَسَك، َوُقْل ُيْسَمْع َلَك، َوَسْل ُتْعَط، َواْشَفْع ُتَشفَّْع، َفَأُقوُل: َيا َربِّ 
ِمْن ِإيَماٍن َفَأْخِرْجُو، َفَأْنَطِمُق، َفَأْفَعُل، ثُمَّ َأُعوُد َفَأْحَمُدُه ِبِتْمَك  -َأْو َخْرَدَلٍة  -َمْن َكاَن ِفي َقْمِبِو ِمْثَقاُل َذرٍَّة 
َفَيُقوُل: َيا ُمَحمَُّد اْرَفْع َرْأَسَك، َوُقْل ُيْسَمْع َلَك، َوَسْل ُتْعَط، َواْشَفْع ُتَشفَّْع،  الَمَحاِمِد، ثُمَّ َأِخر  َلُو َساِجًدا،

اِل َحبَِّة َخْرَدٍل ِمْن َفَأُقوُل: َيا َربِّ ُأمَِّتي ُأمَِّتي، َفَيُقوُل: اْنَطِمْق َفَأْخِرْج َمْن َكاَن ِفي َقْمِبِو َأْدَنى َأْدَنى َأْدَنى ِمْثقَ 
صحيح البخاري: كتاب التوحيد: َباُب َكاَلِم الرَّبِّ َعزَّ َوَجلَّ َيْوَم  «يَماٍن، َفَأْخِرْجُو ِمَن النَّاِر، َفَأْنَطِمُق َفَأْفَعلُ إِ 

  ٓ ٙٗٔ/ٜ(، ٓٔ٘ٚالِقَياَمِة َمَع اأَلْنِبَياِء َوَغْيِرِىْم: الرقم: )
ومن صمحاء أمتو لممذنبين من  لشفاعة من النبي قال اإلمام االسفرائيني رحمو اهلل: "وقالوا بإثبات ا( ٖ)

الفرق بين الفرق المسممين ولمن كان في قمبو ذرة من اإليمان والمنكرون لمشفاعة يحرمون الشفاعة" 
 =  .ٖٓٗ-ٜٖٖ/ٔ: لألسفراييني: وبيان الفرقة الناجية
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ِتِو، ِممَّْن َدَخَل النَّاَر، =  وقال اإلمام ابن أبي العز الحنفي رحمو اهلل: "َشَفاَعُتُو ِفي َأْىِل اْلَكَباِئِر ِمْن ُأمَّ
َلِة، َفَخاَلُفوا ِفي ْلُمْعَتزِ َفَيْخُرُجوَن ِمْنَيا، َوَقْد َتَواَتَرْت ِبَيَذا النَّْوِع اأْلََحاِديُث. َوَقْد َخِفَي ِعْمُم َذِلَك َعَمى اْلَخَواِرِج َوا

ِة اأْلََحاِديِث، َوِعَناًدا ِممَّْن َعِمَم َذِلَك َواْسَتَمرَّ َعَمى ِبْدَعِتِو. َوَىِذِه ال شََّفاَعُة ُتَشاِرُكُو َذِلَك، َجْياًل ِمْنُيْم ِبِصحَّ
بن أبي العز الحنفي: باب: ثثُُبوُت ِفيَيا اْلَماَلِئَكُة َوالنَِّبي وَن َواْلُمْؤِمُنوَن َأْيًضا." ينظر: شرح الطحاوية: ال

ِتِو[   .ٜٕٗ-ٜٕٓ، َٔشَفاَعِة الرَُّسوِل أِلَْىِل اْلَكَباِئِر ِمْن ُأمَّ
مو اهلل: "قال القاضي عياض رحمو اهلل مذىب أىل السنة جواز الشفاعة عقال حقال اإلمام النووي ر 

ذن لو الرحمن ورضي لو قوال، وقولو: ووجوبيا سمعا بصريح قولو تعالى يومئذ ال تنفع الشفاعة إاّل من أ
وقد جاءت اآلثار التي بمغت بمجموعيا التواتر  وال يشفعون إاّل لمن ارتضى وأمثاليما وبخبر الصادق 

بصحة الشفاعة في اآلخرة لمذنبي المؤمنين وأجمع السمف والخمف ومن بعدىم من أىل السنة عمييا 
بمذاىبيم في تخميد المذنبين في النار، واحتجوا بقولو ومنعت الخوارج وبعض المعتزلة منيا وتعمقوا 

تعالى: فما تنفعيم شفاعة الشافعين، وبقولو تعالى: ما لمظالمين من حميم وال شفيع يطاع، وىذه اآليات 
في الكفار، وأما تأويميم أحاديث الشفاعة بكونيا في زيادة الدرجات فباطل وألفاظ األحاديث في الكتاب 

خراج من استوجب النار" شرح النووي عمى مسمم: )باب إثبات وغيره صريحة في  بطالن مذىبيم وا 
خراج الموحدين من النار(،   .ٖ٘/ٖالشفاعة وا 



 

 333 ر

9 

إجماع من قبميم في الجممة غير أنَّ المعتزلة قصروىا عمى المطيعين والتائبين؛ لرفع 
يأتي يجوز أن تكون ألىل الكبائر وعندنا كما يعمم مما  ،(ٔ)الدرجات، وزيادة المثوبات

ما بعدىا؛ لما سيأتي من دالئل العفو عن  أيضا في َحطِّ السيئات، إما قبل دخول النار وا 
ولما اشتير بل تواتر معنًى من أحاديث الشفاعة ألىل الكبائر كقولو )عميو ؛ الكبيرة

وترك العقاب بعد التوبة واجب  ،(ٕ)‹‹يادََّخْرُت َشَفاَعِتي ِِلَْهِل اْلَكَباِئِر ِمْن ُأمَّتِ ››السالم( 
فال يكون لمعفو والشفاعة في التائبين كبير فائدة، بل ال معنى لو فتعّين ، (ٖ)المعتزلةعند 

 يت: حممو عمى من لم يتب منيا، وقد يستدل عمى ىذا الفرض بقولو تعالى

وبقولو  ،(٘)المؤمنين فتعم الصغائر والكبائر و(/395) أي لذنوب (ٗ)مث جث

ن مثل ىذا الكالم إنما يساق إف ،(6)ٻ ٻ ٻ ٱ: تعالى في حق الكفار
حيث تنفع الشفاعة غيرىم فيقصد تقبيح حال الكفرة، وتخييب رجائيم بأنيم ليسوا كذلك، 

حدا لما كان في تخصيصيم زيادة تخييب وتوبيخ، وىذا أإذ لو لم تنفع الشفاعة 

                                                            

 .ٜٓ/ٔ( ينظر: شرح األصول الخمسة: لمقاضي عبد الجبار المعتزلي: ٔ)
( أخرجو الطبراني في المعجم األوسط وىو جزء من حديث نّصُو: َعْن َناِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر َقاَل: ُكنَّا ُنْمِسُك ٕ)

ِتي ِإنِّي ادََّخْرُت َشَفاَعِتي أِلَْىِل اْلَكَباِئِر ِمْن ُأمَّ »َيُقوُل:  َعِن ااِلْسِتْغَفاِر، أِلَْىِل اْلَكَباِئِر، َحتَّى َسِمْعَنا َنِبيََّنا 
، وقال عنو َلْم َيْرِو َىَذا اْلَحِديَث َعْن ٙٓٔ/ٙ(، ٕٜٗ٘المعجم األوسط: لمطبراني: الرقم: )« َيْوَم اْلِقَياَمةِ 

َد ِبِو َشْيَباُن، وقال الييثمي ِفيِو َحْرُب ْبُن ُسَرْيٍج، وَ  َغْيُر  َقْد َوثََّقوُ َأي وَب السَّْخِتَياِنيِّ ِإالَّ َحْرُب ْبُن ُسَرْيٍج، َتَفرَّ
ِحيِح: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: لمييثمي: باب منو في  َواِحٍد، َوِفيِو َضْعٌف، َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِو ِرَجاُل الصَّ

 .ٚٛٙ/ٓٔ(، ٖٕ٘ٛٔالشفاعة، الرقم: )
 .ٛٛ/ٔ( ينظر األصول الخمسة: لمقاضي عبد الجبار المعتزلي: ٖ)
 .ٜٔمن اآلية  ،( سورة محمدٗ)
النسخة: )ب( والنسخة: )ج( قولو: ثالكبائر والصغائر[ بتقديم الكبائر عمى الصغائر وفي النسخة )أ(  في ٘))

 قولو: ثالصغائر والكبائر[ بتقديم الصغائر عمى الكبائر والصواب ما أثبتناه من النسخة )أ(. 
 .ٛٗاآلية  ،( سورة المدثرٙ)
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كما إنَّ حديثيا الطويل  ،(ٔ)إال ثبوت أصل الشفاعةاالستدالل بعد ىذا التكمف ال يفيد 
وال نزاع كما قد عممت في  ،كذلك (ٕ)الذي خّرجو مسمم في صحيحو من رواية أبي ىريرة

                                                            

 .ٜٖٕ/ٕ( ينظر: شرح المقاصد في عمم الكالم: لمتفتازاني: ٔ)
َيْوًما ِبَمْحٍم، َفُرِفَع ِإَلْيِو الذَِّراُع، َوَكاَنْت ُتْعِجُبُو َفَنَيَس ِمْنَيا َنْيَسًة  ( َعْن َأِبي ُىَرْيَرَة، َقاَل: ُأِتَي َرُسوُل اهلِل ٕ)

ِليَن َواآْلِخِريَن ِفي َصِعيٍد  َفَقاَل: "َأَنا َسيُِّد النَّاِس َيْوَم اْلِقَياَمِة، َوَىْل َتْدُروَن ِبَم َذاَك؟ َيْجَمُع اهللُ  َيْوَم اْلِقَياَمِة اأْلَوَّ
 َما اَل ُيِطيُقوَن، َوَما َواِحٍد، َفُيْسِمُعُيُم الدَّاِعي، َوَيْنُفُذُىُم اْلَبَصُر، َوَتْدُنو الشَّْمُس َفَيْبُمُغ النَّاَس ِمَن اْلَغمِّ َواْلَكْرِب 

ِس ِلَبْعٍض: َأاَل َتَرْوَن َما َأْنُتْم ِفيِو؟ َأاَل َتَرْوَن َما َقْد َبَمَغُكْم؟ َأاَل َتْنُظُروَن َمْن اَل َيْحَتِمُموَن، َفَيُقوُل َبْعُض النَّا
، ، َأْنَت َأُبو اْلَبَشرِ َيْشَفُع َلُكْم ِإَلى َربُِّكْم؟ َفَيُقوُل َبْعُض النَّاِس ِلَبْعٍض: اْئُتوا آَدَم، َفَيْأُتوَن آَدَم، َفَيُقوُلوَن: َيا آَدمُ 
اَل َتَرى ِإَلى َما َنْحُن َخَمَقَك اهلُل ِبَيِدِه، َوَنَفَخ ِفيَك ِمْن ُروِحِو، َوَأَمَر اْلَماَلِئَكَة َفَسَجُدوا َلَك، اْشَفْع َلَنا ِإَلى َربَِّك، أَ 

َلْم َيْغَضْب َقْبَمُو ِمْثَمُو، َوَلْن َيْغَضَب ِفيِو؟ َأاَل َتَرى ِإَلى َما َقْد َبَمَغَنا؟ َفَيُقوُل آَدُم: ِإنَّ َربِّي َغِضَب اْلَيْوَم َغَضًبا 
نَُّو َنَياِني َعِن الشََّجَرِة َفَعَصْيُتُو َنْفِسي َنْفِسي، اْذَىُبوا ِإَلى َغْيِري، اْذَىُبوا ِإَلى ُنوٍح، َفَيْأُتوَن  َبْعَدُه ِمْثَمُو، َواِ 

ُسِل ِإلَ  ُل الر  ى اأْلَْرِض، َوَسمَّاَك اهلُل َعْبًدا َشُكوًرا، اْشَفْع َلَنا ِإَلى َربَِّك، َأاَل ُنوًحا، َفَيُقوُلوَن: َيا ُنوُح، َأْنَت َأوَّ
َضْب َقْبَمُو ِمْثَمُو، َتَرى َما َنْحُن ِفيِو؟ َأاَل َتَرى َما َقْد َبَمَغَنا؟ َفَيُقوُل َلُيْم: ِإنَّ َربِّي َقْد َغِضَب اْلَيْوَم َغَضًبا َلْم َيغْ 

نَُّو َقْد َكاَنْت ِلي َدْعَوٌة َدَعْوُت ِبَيا َعَمى َقْوِمي، َنْفِسي َنْفِسي، اْذَىُبوا ِإَلى ِإْبَراِىيَم  َوَلْن َيْغَضَب َبْعَدهُ  ِمْثَمُو، َواِ 
 ََتَرى ِإَلى َما ، َأاَل ، َفَيْأُتوَن ِإْبَراِىيَم، َفَيُقوُلوَن: َأْنَت َنِبي  اهلِل َوَخِميُمُو ِمْن َأْىِل اأْلَْرِض، اْشَفْع َلَنا ِإَلى َربِّك 

َلْم َيْغَضْب َقْبَمُو  َنْحُن ِفيِو؟ َأاَل َتَرى ِإَلى َما َقْد َبَمَغَنا؟ َفَيُقوُل َلُيْم ِإْبَراِىيُم: ِإنَّ َربِّي َقْد َغِضَب اْلَيْوَم َغَضًبا
وا ِإَلى َغْيِري، اْذَىُبوا ِإَلى ُموَسى، َفَيْأُتوَن ِمْثَمُو، َواَل َيْغَضُب َبْعَدُه ِمْثَمُو، َوَذَكَر َكَذَباِتِو، َنْفِسي َنْفِسي، اْذَىبُ 

َمَك اهلُل ِبِرَسااَلِتِو، َوِبَتْكِميِمِو َعَمى النَّاِس، اْشَفْع َلنَ ُموَسى  ا ِإَلى ، َفَيُقوُلوَن: َيا ُموَسى، َأْنَت َرُسوُل اهلِل َفضَّ
: ِإنَّ َربِّي َقْد َغِضَب اْلَيْوَم َقْد َبَمَغَنا؟ َفَيُقوُل َلُيْم ُموَسى  َربَِّك، َأاَل َتَرى ِإَلى َما َنْحُن ِفيِو؟ َأاَل َتَرى َما

نِّي َقَتْمُت َنْفًسا َلْم ُأوَمْر ِبَقْتِميَ  ا، َنْفِسي َنْفِسي، َغَضًبا َلْم َيْغَضْب َقْبَمُو ِمْثَمُو، َوَلْن َيْغَضَب َبْعَدُه ِمْثَمُو، َواِ 
، َفَيْأُتوَن ِعيَسى، َفَيُقوُلوَن: َيا ِعيَسى َأْنَت َرُسوُل اهلِل، َوَكمَّْمَت النَّاَس ِفي اْلَمْيِد، اْذَىُبوا ِإَلى ِعيَسى 

ا؟  َتَرى َما َقْد َبَمَغنَ َوَكِمَمٌة ِمْنُو َأْلَقاَىا ِإَلى َمْرَيَم، َوُروٌح ِمْنُو، َفاْشَفْع َلَنا ِإَلى َربَِّك، َأاَل َتَرى َما َنْحُن ِفيِو؟ َأاَل 
: ِإنَّ َربِّي َقْد َغِضَب اْلَيْوَم َغَضًبا َلْم َيْغَضْب َقْبَمُو ِمْثَمُو، َوَلْن َيْغَضَب َبْعَدُه ِمْثَمُو، َوَلْم َفَيُقوُل َلُيْم ِعيَسى 

َيُقوُلوَن: َيا ُمَحمَُّد، َأْنَت َرُسوُل َيْذُكْر َلُو َذْنًبا، َنْفِسي َنْفِسي، اْذَىُبوا ِإَلى َغْيِري، اْذَىُبوا ِإَلى ُمَحمٍَّد، َفَيْأُتونِّي فَ 
َر، اْشَفْع َلَنا ِإَلى َربِّكَ  ، َأاَل َتَرى َما َنْحُن ِفيِو؟ اهلِل، َوَخاَتُم اأْلَْنِبَياِء، َوَغَفَر اهلُل َلَك َما َتَقدََّم ِمْن َذْنِبَك، َوَما َتَأخَّ

َت اْلَعْرِش، َفَأَقُع َساِجًدا ِلَربِّي، ثُمَّ َيْفَتُح اهلُل َعَميَّ َوُيْمِيُمِني ِمْن َأاَل َتَرى َما َقْد َبَمَغَنا؟ َفَأْنَطِمُق، َفآِتي َتحْ 
َسَك، َسْل ُتْعَطْو، اْشَفْع َمَحاِمِدِه، َوُحْسِن الثََّناِء َعَمْيِو َشْيًئا َلْم َيْفَتْحُو أِلََحٍد َقْبِمي، ثُمَّ ُيَقاُل: َيا ُمَحمَُّد، اْرَفْع َرأْ 

، ُأمَِّتي ُأمَِّتي، َفُيَقاُل: َيا ُمَحمَُّد، َأْدِخْل اْلَجنََّة ِمْن ُأمَِّتَك َمنْ  ُتَشفَّْع،  اَل ِحَساَب َفَأْرَفُع َرْأِسي، َفَأُقوُل: َيا َربِّ
ْبَواِب، َوالَِّذي َنْفُس َعَمْيِو ِمَن اْلَباُب اأْلَْيَمِن ِمْن َأْبَواِب اْلَجنَِّة، َوُىْم ُشَرَكاُء النَّاِس ِفيَما ِسَوى َذِلَك ِمَن اأْلَ 
َبْيَن َمكََّة َوُبْصَرى ُمَحمٍَّد ِبَيِدِه، ِإنَّ َما َبْيَن اْلِمْصَراَعْيِن ِمْن َمَصاِريِع اْلَجنَِّة َلَكَما َبْيَن َمكََّة َوَىَجٍر، َأْو َكَما 

 .ٗٛٔ/ٔ(، ٜٗٔ"صحيح مسمم: كتاب االيمان: باب ادنى اىل الجنة منزلة: الرقم: )
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والدين :" نعم لو َتمَّ ما ذكره بعض أصحابنا من أنَّ الشفاعة  الممةقال سعد ثبوت أصميا 
ال تجوز أن تكون حقيقة لزيادة المنافع بل إلسقاط المضار فقط والصغائر واجبة التكفير 

إلسقاط الكبائر لكان في إثبات  (ٕ)باجتناب الكبائر، فتعين أن يكون (ٔ)المعتزلةعند 
ة ما تشبث بو ذلك البعض فيما ذىب إليو أصل الشفاعة إثبات المطموب، إال أن غاي

 ىو أنَّ الشفاعة لو كانت حقيقية في طمب زيادة المنافع لكنا شافعين في حق النبي 
 حين نسأل اهلل تعالى زيادة كرامتو، والالزُم باطٌل ِوفاقًا.

ن يعتبر فييا زيادة قيد، ككون الشفيع أعمى حاال من أواعُترض: بأنو يجوز 
وُأجيب: بأن الشفيع قد  المشفوع لو، أو كون زيادة المنافع مجعولة البتة بسؤالو وطمبو.

يشفع لنفسو فال يكون أعمى، وقد يكون غير مطاع فال يقع المسؤول، فضاًل عن أن 
نكاره إافع مما ال سبيل إلى ن قيل: اطالق الشفاعة عمى طمب المنإف يكون ألجل سؤالو.

 :(ٖ)/ظ( ٜٖ٘الشاعر) كقول
  (ٗ)إلى بابِه لم تأته بشفيع**  فذاك فتًى إن تأته في صنيعةٍ 

  

                                                            

 .ٜٛ/ٔنظر: األصول الخمسة: لمقاضي عبد الجبار المعتزلي: ( ئ)
 .( في النسخة: )ج( قولو: ثتكون[ بدل من قولو: ثيكون[ٕ)
( جرول بن أوس بن جؤّية ويقال: جرول بن مالك ابن جؤّية بن مخزوم بن مالك بن غالب بن قطيعة بن ٖ)

بو مميكة العبسي، المعروف عبس ابن بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس عيالن بن مضر أ
بالحطيئة شاعر مخضرم، أدرك الجاىمية واإلسالم. كان ىجاءًا عنيفا، لم يكد يسمم من لسان أحد. وىجا 
أمو وأباه ونفسو. فُشكي إلى عمر بن الخطاب، فسجنو عمر بالمدينة، فاستعطفو بأبيات، فأخرجو ونياه 

ط( ينظر: تاريخ دمشق البن  -)الحطيئةط( ومما كتب عنو  -عن ىجاء الناس، لو )ديوان شعر
 .ٕٙ/ٕٚ عساكر:

 .ٙٛ/ٔ: ٓٓٓٔٔ( ديوان الحطيئة: تم استيراده من نسخة: الشاممة ٗ)
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( ٖ)ولَّيناَك كور خَراَسان" (ٕ)دار الخالفة لمسمطان محمود (ٔ)وكما في منشور

  .(ٗ)"سفرايينيألولّقبَناك بيمين الدولة وأمين الممة بشفاعة أبي حامد ا
، ولما كان المشفع محتماًل (٘)قمنا: نعم لكن لو كان حقيقة ال طرد فيما ذكرنا"

وجعمنا من الفائزين بشفاعتو الحائزين لشرف طاعتو  نبينا محمد أبدل منو لمتعيين 
                                                            

( َمْنشور ثمفرد[: ج منشورون )لمعاقل( ومنشورات ومناِشيُر: اسم مفعول من نَشَر، ونَشَر. بيان بأمر من ٔ)
وّزع  -وُينشر "منشور وزارّي/حكومّي/رئاسّي/ممكيّ األمور ُيذاع بين الناس ليعمموه، كل  ما ُيطبع 

العرب من الكموم لمحميرى: مادة  منشورات عممّية. ينظر: شمس العموم ودواء كالم -منشورات سياسّية
 .ٕٕٕٔ/ٖمعجم المغة العربية المعاصرة د. أحمد مختار: مادة ثَنَشَر[:  ، ٔٓٙٙ/ٓٔثَنَشَر[، 

( َصاِحُب الِعَراق، محمود بن محمد بن ممكشاه بن ألب رسالن الس مطان مغيث الدين الس مجوقي  ٕ)
تسمطن بعد أبيو، وُخِطب لو عمى منابر بغداد وغيرىا وىو أمرد في أول سنة اثنتي عشرة  (ىـٕ٘٘ت)

والتاريخ، دخل بغداد في  وخمسمائة، وكان ذكيًّا عارفًا بالنحو، ولو ميل إلى العمم، وعنده معرفة بالشِّعر
آخر عُمره، فتوفي في شوال وىو شاب بيمذان في الطريق، في سنة سبع وعشرين، ينظر: تاريخ 

 .ٓٗٗ/ٔٔاإلسالم لمذىبي 
، ُخراَساُن: بالد واسعة، أول حدودىا ٚٚ/ٗٔ:لمزَّبيدي ( كور خراسان: الُكوَرة: بالضمِّ: اْلَمِديَنة، تاج العروسٖ)

آخر حدودىا مما يمي اليند طخارستان وغزنة وسجستان وكرمان وقد فتحت أكثر ىذه مما يمي العراق، و 
 .ٕٓ٘/ٕ البالد عنوة وصمحا، ينظر: معجم البمدان لمحموي:

َمام أبو حامد اإلْسَفراييّني الّشافعّي قدِم بغداد وىو صبّي فتفقو ٗ) ( أحمد ْبن َأِبي طاىر محمد ْبن أحمد، اإلِْ
بن المرُزبان، وأبي القاسم الّداركّي حتى صار أحد أئمة وقتو، وعُظم جاىو عند َعَمى َأِبي الَحَسن ا

المموك. وحدث َعْن َعْبد اهلل ْبن َعِدّي، وأبي َبْكر اإلسماعيمّي، وأبي الَحَسن الدار ُقطني، وجماعة. َقاَل 
تعاليق في شرح الُمزني،  أبو إسحاق في "الطبقات": انتيت إليو رياسة الّدين والّدنيا ببغداد، وعّمق َعْنوُ 

وطبق األرض باألصحاب، وقال أبو زكريا النواوي: تعميق الشَّْيخ َأِبي حامد في نحو خمسين مجّمًدا، ذكر 
مذاىب العمماء، وبسط أدّلتيا والجواب َعْنَيا، تفقَّو َعمْيِو أقضي الُقضاة أبو الَحَسن الماوردّي، والفقيو ُسميم 

َمَحاِممّي، وأبو عمّي الّسْنجّي، تفقَّو ىذا الّسْنجّي َعمْيِو وعمى القّفال، وىما شيخا الّرازّي، وأبو الَحَسن ال
ووفيات  ،ٔٓٔ/ٜ تاريخ اإلسالم: لمذىبي: (،ىـٙٓٗت)طريقتي العراق وُخراسان، وعنيما انتشر المذىب 

 .ٕٚ/ٔالبن خمكان: : وأنباء أبناء الزمان األعيان
 . ٜٖٕ/ٕمتفتازاني: ( شرح المقاصد في عمم الكالم: ل٘)
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اهلل تعالى لو بيا أزاًل عمى غيره  بمعنى متقدمًا، بتقديم مقدماوخدمة سنتو، وأشار بقولو: 
والمرسمين والمالئكة المقربين إلى واجب ثالث يتحتم اعتقاده، لما في من جميع األنبياء 

ُل ُمَشفَّعٍ ›› الصحيحين: ُل َشاِفٍع َوَأوَّ السالم شفاعات  (ٕ)ولو عميو ثالصالة[ .(ٔ)‹‹أنا َأوَّ
 "منيا خمسًا: والنووي وذكر القاضي

 (ٖ)بعد أن يتكمم األنبياء فيمن يسألو : وىي أعظميا وأعميا، شفاعتو إحداها 
 فيترادونيا . (ٗ)ثالثة أالف سنةاهلل أن يريح الخالئق من طول القيام لرب العالمين، 

 إذ بين سؤال كل نبيين ألف سنة،  ،(٘)سنةف آالى عيسى في خمسة إلمن آدم 
َأَنا َلَيا، َأَنا َلَيا، ُأمَِّتي  :قال ليوإ فإذا انتيوا ،وغيرىما (ٚ)والقرطبي ،(ٙ)ابن حجركما قالو 

                                                            

وَخ، َحدَّثَِني أَ ٔ) ، َحدَّثَِني َأُبو َعمَّاٍر، َحدَّثَِني َعْبُد اهلِل ْبُن َفر  ُبو ُىَرْيَرَة، ( ىذا جزء من حديث نّصُو: َعِن اأْلَْوَزاِعيِّ
ُل : »َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل  ُل َشاِفٍع َوَأوَّ ُل َمْن َيْنَشق  َعْنُو اْلَقْبُر، َوَأوَّ َأَنا َسيُِّد َوَلِد آَدَم َيْوَم اْلِقَياَمِة، َوَأوَّ

ولم  ،ٕٛٚٔ/ٗ(، ٕٕٛٚ) : الرقمصحيح مسمم: كتاب الفضائل: باب تفضيل نبينا محمد « ُمَشفَّعٍ 
 .أقف عمى ىذا الحديث في صحيح البخاري

 .الباحث لتكمل بيا الفائدة وىي الصالة عمى رسول اهلل أتى بيا  (ٕ)
 .في النسخة: )ج( قولو: ثيسأل[ بدل من قولو: ثيسألو[ (ٖ)
 ( لم أقف عمى ما يؤيد ىذا القول في كتب السنة. (ٗ
( لم أقف عمى ما يؤيد ىذا القول ولكن الذي ذكره ابن رجب: "إن من آدم إلى مولد المسيح خمسة آالف (٘

ستمائة وأربع عشر سنة، ومن آدم إلى اليجرة  وخمسمائة سنة، ومن مولد المسيح إلى ىجرة محمد 
تان وتسع ستة آالف سنة ومائة وأربع عشرة سنة، ومن خروج بني إسرائيل إلى اليجرة ألفان ومائ

 .ٜٖٖ/ٗوسبعون سنة" فتح الباري البن رجب: 
ولكن وجدتو عند اإلمام ابن رجب رحمو اهلل:   ،( لم أقف عمى ىذا الكالم عند اإلمام ابن حجر رحمو اهلل(ٙ

 .ٜٖٖ/ٗ :فتح الباري: البن رجب
 . ٖٔ/ٖ ( تفسير القرطبي:(ٚ
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وىذه مختصة بو  ،(ٖ()ٕ)َفُيشَّفع فيشفع وكل من قبمو يقول: َنْفِسي َنْفِسي، ،(ٔ)ُأمَِّتي ُأمَِّتي
  .(ٗ)عميو السالم وتسمى الشفاعة العظمى

 في إدخال قوم الجنة بغير حساب، وىذه أيضا خاّصة بو عميو: (٘)]وثانيتها[
ابن دقيق  وتردد ،(ٛ)والنووي (ٚ)القاضيعمى ما قالو و( /396) السالمو  (ٙ)ثالصالة[

                                                            

، َفَيْأُتوِني، َفَأُقوُل: َأَنا َلَيا، َفَأْسَتْأِذُن َعَمى َربِّي، ( ىذا جزء من حديث طويل نّصُو: "َوَلِكْن َعَمْيُكْم ِبُمَحمٍَّد ٔ)
َلُو َساِجًدا، َفَيُقوُل: َفُيْؤَذُن ِلي، َوُيْمِيُمِني َمَحاِمَد َأْحَمُدُه ِبَيا اَل َتْحُضُرِني اآلَن، َفَأْحَمُدُه ِبِتْمَك الَمَحاِمِد، َوَأِخر  

، ُأمَِّتي ُأمَِّتي، َفَيُقوُل: اْنَطِمْق َيا ُمَحمَُّد اْرَفْع َرْأَسَك، َوقُ  ْل ُيْسَمْع َلَك، َوَسْل ُتْعَط، َواْشَفْع ُتَشفَّْع، َفَأُقوُل: َيا َربِّ
الَمَحاِمِد، ثُمَّ ُدُه ِبِتْمَك َفَأْخِرْج ِمْنَيا َمْن َكاَن ِفي َقْمِبِو ِمْثَقاُل َشِعيَرٍة ِمْن ِإيَماٍن، َفَأْنَطِمُق َفَأْفَعُل، ثُمَّ َأُعوُد، َفَأْحمَ 

، َأِخر  َلُو َساِجًدا، َفُيَقاُل: َيا ُمَحمَُّد اْرَفْع َرْأَسَك، َوُقْل ُيْسَمْع َلَك، َوَسْل ُتْعَط، َواْشَفْع ُتَشفَّْع، فَ  َأُقوُل: َيا َربِّ
ِمْن ِإيَماٍن َفَأْخِرْجُو،"  -َأْو َخْرَدَلٍة  -َذرٍَّة  ُأمَِّتي ُأمَِّتي، َفَيُقوُل: اْنَطِمْق َفَأْخِرْج ِمْنَيا َمْن َكاَن ِفي َقْمِبِو ِمْثَقالُ 

 . ٚٗٔ/ٜ(، ٓٔ٘ٚ) الرقم .صحيح البخاري: َباُب َكاَلِم الرَّبِّ َعزَّ َوَجلَّ َيْوَم الِقَياَمِة َمَع اأَلْنِبَياِء َوَغْيِرِىمْ 
ًحا ِإَلى َقْوِمِو َأْن َأْنِذْر َقْوَمَك ِمْن َقْبِل َأْن َيْأِتَيُيْم ِإنَّا َأْرَسْمَنا ُنو ( صحيح البخاري: َباُب َقْوِل المَِّو َتَعاَلى: (ٕ

َقاَل:  عن ِعْمَراُن ْبُن ُحَصْيٍن َرِضَي المَُّو َعْنُيَما، َعِن النَِّبيِّ  ،ٖ٘ٔ/ٗ(، ٖٖٓٗ: الرقم: )َعَذاٌب َأِليمٌ 
صحيح البخاري: باب صفة « َفَيْدُخُموَن الَجنََّة، ُيَسمَّْوَن الَجَينَِّميِّينَ  َيْخُرُج َقْوٌم ِمَن النَّاِر ِبَشَفاَعِة ُمَحمٍَّد »

 .ٙٔٔ/ٛ (،ٙٙ٘ٙالجنة والنار: الرقم:)
ثُمَّ آخر  ( عن َمْعَبُد ْبُن ِىاَلٍل الَعَنِزي  من حديث الشفاعة الطويل " ثُمَّ َأُعوُد الرَّاِبَعَة َفَأْحَمُدُه ِبِتْمَك الَمَحاِمِد،(ٖ

بِّ اْئَذْن ِلي َساِجًدا، َفُيَقاُل: َيا ُمَحمَُّد اْرَفْع َرْأَسَك، َوُقْل ُيْسَمْع، َوَسْل ُتْعَطْو، َواْشَفْع ُتَشفَّْع، َفَأُقوُل: َيا رَ  َلوُ 
ْنَيا َمْن َقاَل اَل ِإَلَو ِإالَّ ِفيَمْن َقاَل: اَل ِإَلَو ِإالَّ المَُّو، َفَيُقوُل: َوِعزَِّتي َوَجاَلِلي، َوِكْبِرَياِئي َوَعَظَمِتي أَلخرجنَّ مِ 

 .ٙٗٔ/ٜ (،ٓٔ٘ٚالمَُّو " صحيح البخاري: باب كالم الرب عز وجل يوم القيامة: الرقم: )
لمقاضي عياض: باب إثبات الشفاعة آلخر الموحدين من النار:  ،( ينظر: إكمال المعمم شرح صحيح مسمم(ٗ

 .ٖٚٙ - ٖٓٙ/ٔالنار: 
لو: ثثانيتيا[ بدل من قولو: ثثانييا[ وما أثبتو من النسخة: )ب( ( في النسخة: )ب( والنسخة: )ج( قو ٘)

 .والنسخة: )ج( ىو الصواب
 .( أتى بيا الباحث لتتم بيا فائدة الصالة عمى النبي ٙ)
لمقاضي عياض: باب إثبات الشفاعة آلخر الموحدين من النار:  ،( ينظر: إكمال المعمم شرح صحيح مسمم(ٚ

 .ٖٚٙ-ٖٓٙ/ٔالنار: 
خراج الموحدين من النار(، ينظر: شرح ((ٛ  .ٖ٘/ٖ النووي عمى مسمم: )باب إثبات الشفاعة وا 
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وقد ذكر حديثيا  (ٖ)وتبعو ابن حجر قائاًل ال دليل عميو ،(ٕ)في االختصاص (ٔ)العيد
 . (٘()ٗ)مسمم

 وىذه جزم  فال يدخمونيا : في قوم استوجبوا النار فيشفع فييم نبينا وثالثتها
 
 
 

                                                            

( الحافظ العالَّمة تقي الدين أبو الفتح محمد بن عمي بن وىب بن مطيع الُقشيري الشافعي، المعروف بابن ٔ)
والده صفر سنة اثنتين وسبعمائة، عن سبع وسبعين سنة، سمع من  َٔٔدقيق العيد، المتوفى بالقاىرة في 

مجد الدين والحافظ المنذري وتفّقو عمى عّز الدين بن عبد السالم وكان مالكي المذىب. وصّنف "اإلمام 
من األحكام" في نحو عشرة مجمدات و"المختصر" و"اإللمام في الحديث"، ولو "شرح العمدة" و"شرح 

التجديد" سمم الوصول إلى العيون" في الفقو، وىو الذي كان عمى رأس القرن السابع من المشار إلييم ب
من صدر اإلسالم وحتى العصر »ومعجم المفسرين  ،ٕٗٓ/ٖ طبقات الفحول: لحاجي خميفة:

 .ٗٛ٘/ٕلعادل نوييض: «: الحاضر
( " وقد ذكرنا اختصاص الرسول بيا وعدم الخالف فييا وثانيتيا: الشفاعة في إدخال قوم الجنة من دون (ٕ

وال أعمم االختصاص فييا وال عدم االختصاص وثالثتيا: قوم قد  حساب وىذه قد وردت أيضا لنبينا 
استوجبوا النار فيشفع في عدم دخوليم ليا وىذه أيضا قد تكون غير مختصة " إحكام األحكام شرح عمدة 

 .ٗٛ/ٔ األحكام البن دقيق العيد:
 .ٓ٘ٗ/ٖينظر: فتح الباري: البن حجر:  (ٖ)
، َفَقاَل َرُجٌل: َيا «َيْدُخُل ِمْن ُأمَِّتي اْلَجنََّة َسْبُعوَن َأْلًفا ِبَغْيِر ِحَساٍب »َقاَل:  َعْن َأِبي ُىَرْيَرَة، َأنَّ النَِّبيَّ  (ٗ)

اَل: َيا َرُسوَل اهلِل، اْدُع ، ثُمَّ َقاَم آَخُر، َفقَ «المُيمَّ اْجَعْمُو ِمْنُيمْ »َرُسوَل اهلِل، اْدُع اهلِل َأْن َيْجَعَمِني ِمْنُيْم، َقاَل: 
صحيح مسمم: َباُب الدَِّليِل َعَمى ُدُخوِل َطَواِئَف ِمَن « َسَبَقَك ِبَيا ُعكَّاَشةُ »اهلِل َأْن َيْجَعَمِني ِمْنُيْم َقاَل: 

 .ٜٚٔ/ٔ(، ٕٙٔاْلُمْسِمِميَن اْلَجنََّة ِبَغْيِر ِحَساٍب َواَل َعَذاٍب: الرقم )
 لمقاضي عياض: باب إثبات الشفاعة آلخر الموحدين من النار: ،شرح صحيح مسمم( ينظر: إكمال المعمم (٘

 .ٖٛٙ/ٔ النار:
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وتردد ، السالمو  (٘)بو عميوثالصالة[ بعدم اختصاصيا (ٗ()ٖ)، وابن السبكي(ٕ()ٔ)القاضي
  .(ٙ)النووي في ذلك

 . (ٛ()ٚ)قال السبكي: ألنَّو لم يرد نص صريح بثبوت االختصاص ثوال بنفيو[
فيمن دخل النار من المؤمنين المذنبين، وىذه وقع أطباق القوم عمى ورابعتها: 

حيث كان ليم عمل خير زائد عمى اإليمان إذ الشفاعة في  عدم اختصاصيا بو 

                                                            

( قاضي القضاة تاج الدين أبو نصر عبد الوىاب بن عمي بن عبد الكافي بن عمي بن تمام السبكي (ٔ
و"جمع الشافعي، كان إماما بارعا مفتنا في سائر العموم، ولو تصانيف منيا" طبقات الشافعية الكبرى، 

وسمم الوصول إلى طبقات الفحول:  ،ٕٛ/ٔينظر: سير أعالم النبالء: لمذىبي، . ه(ٔٚٚ)ت الجوامع"،
 .ٖٚٔ/ٕ لحاجي خميفة:

لمقاضي عياض: باب إثبات الشفاعة آلخر الموحدين من  ،( ينظر: إكمال المعمم شرح صحيح مسمم(ٕ
 .ٜٖٗ/ٖن المحمي، ، والبدر الطالع في حل جمع الجوامع، لجالل الديٖٛٙ/ٔالنار:

( عمي بن عبد الكافي بن عمي بن تمام السبكي األنصاري الخزرجي، أبو الحسن، تقّي الدين: شيخ (ٖ
اإلسالم في عصره، وأحد الحفاظ المفسرين المناظرين. وىو والد التاج السبكي صاحب الطبقات. ولد في 

ي فييا، من كتبو " الدر النظيم في سبك )من أعمال المنوفية بمصر(، واعتل فعاد إلى القاىرة، فتوف
. ٕٚٚ/ٔينظر: معجم الشيوخ لتاج الدين السبكي،  التفسير، لم يكممو، و"مختصر طبقات الفقياء"،

 .ٕٖٓ/ٗواألعالم لمزركمي: 
، ٔط ،السعودية، ةيشبيمإدار كنوز  ( آراء أبي الحسن السبكي االعتقادية. عجالن بن محمد العجالن،(ٗ

 .ٚٛٗ ه:ٖٓٗٔ
 .أتى بيا الباحث لتتم بيا فائدة الصالة عمى النبي  (٘)
خراج الموحدين من النار(: (ٙ  .ٖٙ – ٖ٘/ٖ( شرح النووي عمى مسمم:)باب إثبات الشفاعة وا 
في النسخة: )أ( وفي النسخة: )ب( قولو: ثوال بنفسو[ وفي النسخة: )ج( قولو: ثوال بنفيو[ وما أثبتو من  (ٚ)

 ٓالنسخة: )ج( ىو الصواب 
 ٕٓ/ٔىـ(، دارالمعارف:ٙ٘ٚفتاوى السبكي، أبو الحسن تقي الدين السبكي)ت (ٛ)
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كما قالو  ليخرج من النار خاصة بو  (ٕ)َقْمِبِه ِمْثَقاَل َذرٍَّة ِمْن اإليمان (ٔ)[ِفيث َمنْ إخراج 
 .(ٖ)قالو القاضي

، (ٗ)الشفاعة في زيادة الدرجات في الجنة، وىذه ال ينكرىا المعتزلة: وخامستها
كما في  ،(ٙ)السالم (٘)جوز اختصاصيا بو عميو ثالصالة[كاألولى إال أن النووي 

 .(ٚ)الروضة
                                                            

قولو: ثفي[ في النسخة: )ب( والنسخة: )ج( وىو سقط من النسخة: )أ( وما أثبتو من النسخة: )ب(  (ٔ)
 ٓوالنسخة: )ج( ىو الصواب

 ذكره البخاري في صحيحو والحديث طويل: " َفَيُقوُل المَُّو َتَعاَلى: اْذَىُبوا، َفَمْن َوَجْدُتْم ِفي َقْمِبِو ِمْثَقاَل ِديَنارٍ  (ٕ)
ُم المَُّو ُصَوَرُىْم َعَمى النَّاِر، َفَيْأُتوَنُيْم َوَبْعُضُيْم َقْد َغاَب  ِإَلى َقَدِمِو،  ِفي النَّارِ ِديَناٍر ِمْن ِإيَماٍن َفَأْخِرُجوُه، َوُيَحرِّ

َلى َأْنَصاِف َساَقْيِو، َفُيْخِرُجوَن َمْن َعَرُفوا، ثُمَّ َيُعوُدوَن، َفَيُقوُل: اْذَىُبوا َفَمْن َوَجْدُتْم ِفي َقْمبِ  ِو ِمْثَقاَل ِنْصِف َواِ 
َمْن َوَجْدُتْم ِفي َقْمِبِو ِمْثَقاَل َذرٍَّة ِمْن ِإيَماٍن ِديَناٍر َفَأْخِرُجوُه، َفُيْخِرُجوَن َمْن َعَرُفوا، ثُمَّ َيُعوُدوَن، َفَيُقوُل: اْذَىُبوا فَ 

ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ َناِضَرٌة ِإَلى َربَِّيا صحيح البخاري: َباُب َقْوِل المَِّو َتَعاَلى:  .َفَأْخِرُجوُه، َفُيْخِرُجوَن َمْن َعَرُفوا"
 . ٖٓٔ/ٜ(، ٜٖٗٚ[: الرقم: )ٖٕثالقيامة:  َناِظَرةٌ 

إكمال المعمم شرح صحيح مسمم لمقاضي عياض، باب إثبات الشفاعة آلخر الموحدين من النار، ( ينظر: (ٖ
  .ٖٛٙ/ٔالنار، 

 .ٜٔ/ٔ( ينظر: شرح االصول الخمسة: لمقاضي عبد الجبار المعتزلي: (ٗ
 .( أتى بيا الباحث لتكتمل بيا الصالة عمى النبي ٘)
ب إثبات الشفاعة آلخر الموحدين من لمقاضي عياض: با -( ينظر: إكمال المعمم شرح صحيح مسمم(ٙ

 .ٖٚٙ/ٔالنار: 
التي اختص بيا ليست الشفاعة في مطمق أىل الكبائر، فإن لرسول  "فإن شفاعتو  :( قال اإلمام النووي(ٚ

 في القيامة شفاعات خمسا. اهلل 
أوالىن: الشفاعة العظمى في الفصل بين أىل الموقف حين يفزعون إليو بعد األنبياء. كما ثبت في 
الحديث الصحيح، حديث الشفاعة. والثانية: في جماعة، فيدخمون الجنة بغير حساب. والثالثة: في ناس 

مسة: في رفع درجات استحقوا دخول النار فال يدخمونيا. والرابعة: في ناس دخموا النار، فيخرجون. والخا
ناس في الجنة، وقد أوضحت ذلك )كمو( في )كتاب اإليمان( من أول شرح صحيح مسمم رحمو اهلل، 

واهلل أعمم.  ،، ىي األولى والثانية، ويجوز أن تكون الثالثة والخامسة أيضاوالشفاعة المختصة بو 
ىـ(، ٙٚٙبن شرف النووي )ت  روضة الطالبين وعمدة المفتين: المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى

 .ٖٔ/ٚم: ٜٜٔٔ-ىـٕٔٗٔ، ٕعمان، ط ،دمشق ،تحقيق: زىير الشاويش، المكتب اإلسالمي، بيروت
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وبقي  (ٖ)لو باختصاصيا بو عميو السالم (ٕ)في كتاب االنتقاد( ٔ)وجزم العراقي
 .(ٗ)شفاعات أخر وردت بيا آثار ال تخموا عن مقال ذكرناىا باألصل

                                                            

( العراقي الحافظ اإلمام الكبير؛ زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن، حافظ ٔ)
الفن، فبرع فيو وتقدم بحيث كان شيوخ ه(، وُعني بٕ٘ٚالعصر ولد بمنشاة الميراني بالقاىرة سنة )

عصره يبالغون في الثناء عميو بالمعرفة، كالسبكي والعالئي وابن كثير وغيرىم؛ ونقل عن األسنوي في 
الميمات، ووصفو بحافظ العصر، وكذلك وصفو في الترجمة ابن سيد الناس، ولو مؤلفات في الفن 

ونظم االقتراح، وتخريج أحاديث اإلحياء، وتكممة شرح بديعة، كاأللفية التي اشتيرت في اآلفاق وشرحيا 
ه فأحيا اهلل تعالى بو سنة اإلمالء بعد أن ٜٙالترمذي البن سيد الناس؛ وشرع في إمالء الحديث سنة 

ه(. حسن ٙٓٛكانت دائرة، فأممى أكثر من أربعمائة مجمس. وكان صالحا متواضعا ضيق المعيشة)ت
 .ٖٗٗ/ٖ . واألعالم لمزركمي:ٖٓٙ/ٔ لمسيوطي: المحاضرة في تاريخ مصر والقاىرة:

 .( لم أقف عمى كتاب االنتقاد لإلمام الحافظ العراقيٕ)
( ذكر اإلمام العراقي، الحافظ أبو الفضل رحمو اهلل في كتابو المغني عن حمل األسفار: "َحِديث "َأْعَطْيت ٖ)

خْمسا لم ُيْعطينَّ أحد قبل: نصرت ِبالر ْعِب مسيَرة شير، َوأحمت لي اْلَغَناِئم َولم تحل ألحد قبمي، َوجعمت 
اَلة َفميصل، َوأْعطيت الشََّفاَعة، وكل لي اأَلْرض َمْسِجدا وترابيا طُيورا، فأّنما رجل من  أمِتي َأْدَركتو الصَّ

ة َوبعثت ِإَلى النَّاس َعامَّة  ِإذا َكاَن َيْوم اْلِقَياَمة « ُمتَّفق َعَمْيِو من َحِديث َجابر»َنِبي بعث ِإَلى قومو َخاصَّ
ِذّي َواْبن َماَجو من َحِديث أبي كنت ِإَمام النَِّبيين وخطيبيم َوَصاحب شفاعتيم من غير َفخر" أخرجو التِّْرمِ 

بن َكْعب َقاَل التِّْرِمِذّي حسن َصِحيح. المغني عن حمل األسفار في األسفار، في تخريج ما في اإلحياء 
من األخبار)مطبوع بيامش إحياء عموم الدين(: أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد 

-ىـٕٙٗٔ، ٔلبنان: ط ،ىـ(: دار ابن حزم، بيروتٙٓٛي )ت الرحمن بن أبي بكر بن إبراىيم العراق
 .ٖٜٔٔ/ٔ: م: كتاب ذكر اْلَمْوت َوَما بعده: الباب الرابع في وفاة النَِّبي ٕ٘ٓٓ

َمْن اْسَتَطاَع َأْن َيُموَت ِبالَمِديَنِة : »َعْن اْبِن ُعَمَر، َقاَل: َقاَل َرُسوُل المَِّو  .لمن مات بالمدينة وشفاعتو ( ٗ)
سنن الترمذي: باب ما جاء في فضل المدينة الرقم:  .«َفْمَيُمْت ِبَيا، َفِإنِّي َأْشَفُع ِلَمْن َيُموُت ِبَياِبالَمِديَنِة 

وشفاعتو عميو الصالة والسالم لمن صبر عمى ألواء المدينة، وشفاعتو لفتح باب  .ٜٔٚ/٘( ٜٖٚٔ)
ِتي َباَب اْلَجنَِّة َيْوَم اْلِقَياَمِة َفَأْستْفِتُح، َفَيُقوُل اْلَخاِزُن: : "آَعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل  ،الجنة

باب في  صحيح مسمم: كتاب االيمان، َمْن َأْنَت؟ َفَأُقوُل: ُمَحمٌَّد، َفَيُقوُل: ِبَك ُأِمْرُت اَل َأْفَتُح أِلََحٍد َقْبَمَك"،
ُل النَّاِس َيْشَفُع: الرقم: قول النبي  ، اره بعد موتو فَعِن اْبِن ُعَمرَ ، وشفاعتو لمن ز ٛٛٔ/ٔ(، ٜٚٔ) َأَنا َأوَّ

سنن الدارقطني، باب المواقيت الرقم: « َمْن َزاَر َقْبِري َوَجَبْت َلُو َشَفاَعِتي: »َقاَل: َقاَل َرُسوُل المَِّو 
ِبِر ْبِن َعْن َجا ،وشفاعتو لمن أجاب المؤذن ودعا لو عميو الصالة والسالم بالوسيمة ٖٖٗ/ٖ(، ٜٕ٘ٙ)

اَلِة الَقاِئَمِة َعْبِد المَِّو: َأنَّ َرُسوَل المَِّو َقاَل:" َمْن َقاَل ِحيَن َيْسَمُع النَِّداَء: المَُّيمَّ َربَّ َىِذِه الدَّْعَوِة التَّ  امَِّة، َوالصَّ
َتُو، َحمَّْت َلُو َشَفاَعِتي َيْوَم الِقَياَمِة "صحيح آِت ُمَحمًَّدا الَوِسيَمَة َوالَفِضيَمَة، َواْبَعْثُو َمَقاًما َمْحُموًدا الَِّذي َوَعدْ 

. ينظر: عمدة المريد لجوىرة ٕٙٔ/ٔ (،ٗٔٙ) البخاري: كتاب االذان، باب الدعاء عند النداء، الرقم:
 .ٛٔٔ–ٚٔٔالتوحيد: لمقاني: 
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وىي الشفاعة، وقبوليا، وتقدمو بيا عمى : ثالثة واجبات : عمم من النظمتنبيه
ُل َمْن َتْنَشقُّ اِْلَْرُض ››وبقي أيضًا واجبات ثالثة وىي أنو عميو السالم ، غيره  َأوَّ
ُل َداِخٍل اْلَجنَّةَ ، وأول وارد المحشر .(ٔ)‹‹َعْنهُ  : وأشار بقولو اَل َحاَل اهلل بيننا وبينو (ٕ)َوَأوَّ

في أىل الكبائر وغيرىم من  ظ(/396) الصالة والسالمأنت شفاعتو عميو  ال تمنع
المؤمنين، ال قبل دخوليم النار وال بعده بقول وال اعتقاٍد وال آباٍء، إلى رد مذىب المعتزلة 

 :"محتجين بوجوه ممن قال بامتناعيا في الجممة، عمى ما مر تفصيمو (ٖ)ومن وافقيم
                                                            

ُل : "َأنَ ( ىذا جزء من حديث نّصُو: َعْن َأِبي َسِعيٍد، َقاَل: َقاَل َرُسوُل المَِّو (ٔ ا َسيُِّد َوَلِد آَدَم َواَل َفْخَر، َوَأَنا َأوَّ
ُل ُمَشفٍَّع َواَل َفْخَر، وَ  ُل َشاِفٍع َوَأوَّ ِلَواُء اْلَحْمِد ِبَيِدي َيْوَم َمْن َتْنَشق  اأْلَْرُض َعْنُو َيْوَم اْلِقَياَمِة َواَل َفْخَر، َوَأَنا َأوَّ

وقال عنو الحاكم َىَذا  ،ٕٖٙ/٘(، ٖٛٓٗ) ذكر الشفاعة، الرقم: اْلِقَياَمِة َواَل َفْخَر" سنن ابن ماجو: باب
ْسَناِد َوَلْم ُيَخرَِّجاُه: المستدرك عمى الصحيحين لمحاكم: الرقم: )  .٘ٙٗ/ٕ(، َٕٖٖٚحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

َفُقْمَنا: َأْنَت ُمَحمَُّد «. َنَعْم َوَلِكْن َمْن َأَنا؟»َقاَل:  ( ذكره الطبراني رحمو اهلل في المعجم: َفُقْمَنا: َأْنَت َرُسوُل المَِّو.(ٕ
ُل َمْن َتْنَشق  »ْبُن َعْبِد المَِّو ْبِن َعْبِد اْلُمطَِّمِب ْبِن َىاِشِم ْبِن َعْبِد َمَناٍف. َقاَل:  َأَنا َسيُِّد َوَلِد آَدَم َواَل َفَخَر، َوَأوَّ

ُل َداِخٍل اْلَجنََّة َواَل َفَخَر، َما َباُل َعْنُو اأْلَْرُض َواَل َفَخَر، َوَأوَّ  ُل َمْن ُيْنَفُض الت َراُب َعْن َرْأِسِو َواَل َفَخَر، َوَأوَّ
َفُيَشفَُّع،  َفُع َلُو ِلَيْشَفعَ َأْقَواٍم َيْزُعُموَن َأنَّ َرِحِمي اَل َتْنَفُع، َلْيَس َكَما َزَعُموا، ِإنِّي أَلَْشَفُع، َوُأَشفَُّع َحتَّى ِإنَّ َمْن َأشْ 

(، ٕٛٓ٘المعجم األوسط لمطبراني، باب من اسمو محمد، الرقم )« َحتَّى ِإنَّ ِإْبِميَس َلَيَتَطاَوُل ِفي الشََّفاَعةِ 
َعْبِد  وقال عنو: َلْم َيْرِو َىَذا اْلَحِديَث َعْن َعْبِد المَِّو ْبِن ُمَحمَِّد ْبِن ُعَقْيٍل، َعْن َجاِبٍر ِإالَّ اْلَقاِسُم ْبنُ  ٖٕٓ/٘

َد ِبِو: ُعَبْيُد ْبُن ِإْسَحاَق "، وذكره اإلمام مسمم رحمو اهلل في صحيحو بمفظ آخر: َعْن َأِبي ُىَرْيَرَة،  المَِّو، َتَفرَّ
ُل َمْن َيْدُخُل اْلَجنَّةَ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل  ُلوَن َيْوَم اْلِقَياَمِة، َوَنْحُن َأوَّ ، َبْيَد َأنَُّيْم ُأوُتوا : "َنْحُن اآْلِخُروَن اأْلَوَّ

، َفَيَذا َيْوُمُيُم الَِّذي اْلِكَتاَب ِمْن َقْبِمَنا، َوُأوِتيَناُه ِمْن َبْعِدِىْم، َفاْخَتَمُفوا، َفَيَداَنا اهلُل ِلَما اْخَتَمُفوا ِفيِو ِمَن اْلَحقِّ 
َيْوَم َلَنا، َوَغًدا ِلْمَيُيوِد، َوَبْعَد َغٍد ِلمنََّصاَرى " صحيح َفالْ  -َقاَل: َيْوُم اْلُجُمَعةِ  -اْخَتَمُفوا ِفيِو، َىَداَنا اهلُل َلُو 

 . ٘ٛ٘/ٕ (،٘٘ٛمسمم: َباُب ِىَداَيِة َىِذِه اأْلُمَِّة ِلَيْوِم اْلُجُمَعِة، الرقم )
المعتزلة والزيدية والخوارج ينكرون الشفاعة في أىل الكبائر من أمة محمد صمى اهلل عميو وسمم لما زعموا  (ٖ)

وىموه من أن الفاسق الممي ال يستحق العفو بل يجب عقابو، وزعموا أن ترك عقابو قبيح، وأن ىذا وت
العقاب يجب أن يكون الخمود في النار فيناء عميو زعموا أن الشفاعة فيو ال تجوز بل عدوىا من القبيح " 

، ولو شفاعة في جميع شفاعة في أىل الكبائر من أمتو يخرجون بشفاعتو من النار قد ذكرنا أن النبي 
أعم  الخمق في فصل الحساب، وكذلك الشفاعة لممالئكة واألنبياء ولسائر العمماء. ولكن شفاعة النبي 

وأكبر. وأنكرت المعتزلة والقدرية وأىل الزيغ الشفاعة، وىذا العتمادىم عمى عقوليم الفاسدة وأخذىم 
َمْن َذا الَِّذي َيْشَفُع في الصحاح. ودليمنا قولو تعالى:  بالمتشابو من القرآن وتركيم األخبار المروية الثابتة

" ينظر: االنتصار في الرد عمى المعتزلة القدرية األشرار: ألبي الحسين يحيى الشافعي: ِعْنَدُه ِإاّل ِبِإْذِنوِ 
ٖ/ٙٛٛ–ٜٙٛ. 
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: اآليــــات الدالــــة عمــــى نفــــي الشــــفاعة بالكميــــة، فتخــــتص بــــالمطيع والتائــــب األول

( ٔ)ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ کباإلجمــاع، فتبقــى حجــة فيمــا وراء ذلــك مثــل قولــو: 

فالضـــمير فـــي ال تقبـــل منيـــا شـــفاعة وال تنفعيـــا شـــفاعة لمـــنفس المنفيـــة العامـــة،  ،اآليتـــين
 ڤ: تعـــــــالىولقولـــــــو  (ٕ)ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ: ولقولـــــــو تعـــــــالى

يجـــــاب يعنـــــي ال شـــــفاعة أصـــــال عمـــــى طريقـــــة : أي ،(ٖ)ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

ــــــــو ــــــــرى الضــــــــب بيــــــــا ينحجــــــــر: (ٗ)قول ــــــــو تعــــــــالى: ، (٘)فــــــــال ت  ٺ ٺ ڀوكقول

 .  (ٚ()ٙ)ٺ

 ڃ : ما يشعر بنفي الشفاعة لصاحب الكبيرة منطوقًا، كقولو تعالى:الثاني

فإنَّو ليس بمرتضي، أو مفيومًا كقولو تعالى حكاية عن  (ٛ)چ چ چ چ

                                                            

 .ٖٕٔ( سورة البقرة: اآلية (ٔ
 . ٕٗ٘( سورة البقرة: من اآلية (ٕ
 . ٛٔاآلية ( سورة غافر: من (ٖ
 ٜٓ( القائل ىو عمرو بن أحمر بن العمرَّد بن عامر الباىمي، أبو الخطاب: شاعر مخضرم. عاش نحو (ٗ

عاما كان من شعراء الجاىمية، وأسمم وغزا مغازي في الروم، وأصيبت إحدى عينيو، ونزل بالشام مع 
أيام عبد الممك بن مروان، لو  خيل خالد بن الوليد، حين وجيو إلييا أبو بكر، ثم سكن الجزيرة. وأدرك

مدائح في عمر وعثمان وعمّي وخالد، ولم يمق أبا بكر، وىجا يزيد بن معاوية، قال البغدادي: كان يتقدم 
شعراء زمانو، وعّده ابن سالم في الطبقة الثالثة من اإلسالميين. واختار أبو تمام )في الحماسة( أبياتا 

 .ٕٚ/٘عالم لمزركمي: من شعره. ولو " ديوان شعر "ينظر: األ
( صدر البيت: ال تفرع األرنب أىواليا... وال ترى الضب فييا ينجحر، ينظر: شرح أدب الكاتب البن قتيبة (٘

ٔ/ٔ٘ٓ . 
 . ٕٓٚ( سورة البقرة: من اآلية (ٙ
 . ٖٜ/ٔ( ينظر: شرح األصول الخمسة: لمقاضي عبد الجبار المعتزلي: (ٚ
 . ٕٛ( سورة األنبياء: من اآلية (ٛ



 

 349 ر

9 

 ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈحممة العرش: 

 . وال فارق بين شفاعة المالئكة واألنبياء (ٔ)ائ ائ ى ى ې
ما سيأتي من اآليات المشعرة بخمود الفاسق في النار، ولو كانت شفاعة : الثالث

 لما كان لو خمود.
الدعاء بقولنا: الميم اجعمنا من أىل شفاعة محمد صمى : اإلجماع عمى الرابع 

ذلك دعاًء بجعمو  و(/397) اهلل عميو وسمم ، ولو خصت الشفاعة بأىل الكبائر لكان
 .(ٕ)منيم

: بعد تسميم العموم في الزمان واألحوال واألشخاص إنَّيا األول والجواب عن
نَّ نفي تخص بالكفار جمعًا بين األدلة، عمى إنَّ الظالم عمى اإل طالق ىو الكافر، وا 

النصرة ال يستمزم نفي الشفاعة؛ ألنَّيا طمب مع خضوع، والنصرة ربما تُنبيُء عن مدافعة 
ىذا بعد تسميم كون الكالم لعموم السمب ال لسمب العموم عمى ما  واستعالء، (ٖ)ومغالبة

 مر بيانو في مباحث الرؤية.
فإنَّو مرضي من جية  ،يتناول الفاسق: أنا ال نسمم أنَّ من ارتضى ال الثانيوعن 

ن كان مبغوضًا من جية المعصية، بخالف الكافر المتصف  اإليمان والعمل الصالح وا 
بمثل العدل أو الجود، فإنَّو ليس بمرضي عند اهلل تعالى أصاًل؛ لفوات أصل االعتداد 

تناول الفاسق، بالحسنات، وأساس الكماالت ،وىو اإليمان، وال نسمم أنَّ الذين تابوا ال ي
فإنَّ المراد تابوا عن الشرك؛ إذ ال معنى لطمب المغفرة لمن تاب من المعاصي وعمل 

أو طمبًا لترك الظمم بمنع المستحق حقو، ىذا بعد تسميم داللة  صالحًا عندكم؛ لكونو عبثاً 
 التخصيص بالوصف عمى نفي الحكم عما عداه. 

                                                            

 . ٚ( سورة غافر: من اآلية (ٔ
 .ٜٔٙ-ٜٓٙ-ٜٛٙ/ٔ ( ينظر: شرح األصول الخمسة: لمقاضي عبد الجبار المعتزلي:(ٕ
 .( في النسخة: )ج( قولو: ثومعالبة[ بدل من قولو: ثومغالبة[ٖ)
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 ب صاحب الكبيرة.بما سيأتي في مسألة انقطاع عذا :الثالثوعن 
إنَّ المراد: اجعمنا من أىل الشفاعة، عمى تقدير المعاصي، كما في  الرابعوعن 

قولنا: اجعمنا من أىل المغفرة وأىل التوبة، وتحقيقو أنَّ المتصف بالصفات إذا اختص 
بكرامة منشُأىا بعض تمك الصفات دون البعض لم يكن استدعاء أىمية تمك الكرامة إال 

ن لم تكن إال استدعاء  الصفة التي ىي منشأ تمك الكرامة، أال ترى إنَّ المعالجة وا 
طمبا لممرض، بل  ظ(/397) الميم اجعمني من أىل العالج ليس: لمريض، لكن قولكم

ن اختصت بأىل الكبائر لكن لقوة المزاج التي تمكن معيا المعالجة، فكذا الشفاعة  وا 
إليو، وبيذا  ر سببًا لرضى الشفيع عنو وميمومنشُأىا اإليمان، وبعض الحسنات التي تصي

يخرج الجواب عما قالوا إنَّ من حمف بالطالق أن يعمل ما يجعمو أىاًل لمشفاعة أنَّو 
 . رحمو اهلل السعدانتيى كالم  (ٔ)يؤمر بالطاعات ال المعاصي"

شفاعة نبينا  السمف الصالح  "قد عرف بالنقل المستفيض سؤال: القاضيوقال 
  ورغبتيم فييا وعمى ىذا ال يمتفت إلى قول من قال: إنَّو يكره أن يسأل العبد َربَُّو

كما -ال تكون إال لممذنبين فإنيا قد تكون  (ٕ)ثلكونيا[ النبي  شفاعةتعالى أن يرزقو 
لتخفيف الحساب وزيادة الدرجات، ثم كل عاقل معترف بالتقصير يحتاج إلى  -قدمنا

و، مشفق من أن يكون من اليالكين، ويمزم ىذا القائل: أن ال العفو، غير معتمد بعمم
يدعو بالمغفرة والرحمة؛ ألنيما ألصحاب الذنوب، وىذا كمو خالف ما عرف من دعاء 

ومنو يستفاد جواب آخر وقد  ،وغيره (ٗ)قره عميو النوويأآخر كالمو، و  (ٖ)السمف والخمف"
                                                            

 .ٕٓٗ-ٜٖٕ/ٔلمتفتازاني:  ٕ( شرح المقاصد في عمم الكالم :(ٔ
 ثلكونيا[ وفي النسخة: )أ( قولو: ثلكونو[ وما أثبتو من النسخة:( في النسخة: )ب( والنسخة: )ج( قولو :ٕ)

 .)ب( والنسخة: )ج( ىو الصواب
 إكمال المعمم شرح صحيح مسمم: لمقاضي عياض: باب إثبات الشفاعة آلخر الموحدين من النار:(ٖ) 

ٔ/ٖٙٛ. 
خوانيم من المؤمنين ثم يخرج والمالئكة  فقد جاءت ىذه األحاديث بإخراجيم من النار بشفاعة نبينا ٗ) ") وا 

اهلل تعالى كل من قال ال إلو إال اهلل كما جاء في الحديث ال يبقى فييا إال الكافرون" ينظر: شرح النووي 
خراج الموحدين من النار(:   .ٖٙ/ٖعمى مسمم: )باب إثبات الشفاعة وا 
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أن يشفع ليم فمم ينكر عمييم،  سأل جماعة من أكابر الصحابة، وعممائيم النبي 
 وأبي طمحة (ٖ)وأبي موسى األشعري (ٕ)ومعاذ بن جبل ،(ٔ)كأبي عبيدة بن الجراح

القول في أحاديث  و(/398) بسط العراقي، وقد (٘)ثوعوف[ بن مالك (ٗ)األنصاري
ورّد فيو عمى  (ٙ)سؤاليم إياه الشفاعة تصحيحًا وتحسينًا وتضعيفًا في جزء مستقل

وأدخمنا في شفاعتو  المانعين من سؤاليا بنحو ما مر وفيو جواز الميم شفع فينا النبي 
: "ال يأنْف أحد أن (ٚ)ابن رشد المالكي وقد قال العاّلمة، واجعمني ممن تنالو شفاعتو

ولما كانت الشفاعة في أرباب الجرائم  (ٛ)"يقول الميم اجعمني ممن تنالو شفاعة محمد 
 .ن كان مقدمًا فييا عمى غيرهوا   الجرائم من النار ليست خاصة بو 

  
                                                            

بيدة، غمبت عميو كنيتو. ( عامر بن عبد اهلل بن الجراح بن ىالل بن أىيب القرشي الفيري أبو ع(ٔ
 .ٖٜٚ-ٕٜٚ/ٖينظر: االستيعاب في معرفة األصحاب ألبي عمر النمري،  ٓه(ٛٔ)ت

( ُمَعاُذ ْبُن َجَبِل ْبِن َعْمِرو ْبِن َأْوِس. ْبِن َعاِئِذ من الخزرج. قال: ويكنى معاذ أبا عبد الرحمن مات شييدًا (ٕ
 .ٕٕٚ–ٕٔٚ/ٖ البن سعد:الكبرى  ينظر: الطبقات .ىـ( ٛٔبالشام في طاعون عمواس سنة:)

أبو موسى األشعري التميمّي،  ،( أبو موسى األشعري ىو عبد اهلل بن قيس بن ُسَميم، صاحب رسول اهلل ٖ)
 .ٕٕٔ/ٕينظر: سمم الوصول إلى طبقات الفحول لحاجي خميفة:  .ه(ٗٗالفقيو المقرئ، )ت

األسود، أحد بني مالك ْبن الّنّجار فمات فيو في الّسفينة، ( أُبو َطْمحة األنصارّي واسمو زيد ْبن سيل ْبن (ٗ
 .ٖٕٓ/ٕىـ( ينظر: تاريخ اإلسالم لمذىبي: ٔ٘وقيل: ُتُوفّي بالمدينة، وصّمى عميو عثمان. )ت

ىـ( ٖٚ(عوف بن مالك األشجعي، عوف ْبن َماِلك ْبن َأِبي عوف األشجعي يكنى أبا َعْبد الرَّْحَمن، )ت(٘
 .ٖٓٓ/ٗالبن االثير: معرفة الصحابة فيينظر: أسد الغابة 

( ينظر: طرح التثريب في شرح التقريب )المقصود بالتقريب: تقريب األسانيد وترتيب المسانيد( ألبي الفضل (ٙ
 .ٕٓٔ/ٖىـ( ٙٓٛالفضل زين الدين العراقي )ت 

َعَمى مذىب مالك ( محمد بن أحمد بن أحمد بن ُرْشد، َأِبي الوليد الُقْرُطبّي المالكّي، عارًفا بالفتوى ٚ)
تاريخ اإلسالم  (،ىـٕٓ٘ت)بأقواليم، نافَذا في عمم الفرائض واألصول،  وأصحابو، بصيًرا

 .ٗٔٔ/ٛوالثقات ممن لم يقع في الكتب الستة ألبي الفداء الحنفي:  ،ٕٕٖ/ٔٔلمذىبي:
الوليد القرطبي، . ومسائل أبي الوليد ابن رشد )الجد( ألبي ٓٚٚ( فتاوى ابن رشد، ألبي الوليد المالكي:(ٛ

ٔ/ٙٛٙ. 
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 اخلامتة
أحد األعالم المشار إلييم بسعة  -رحمو اهلل-إبراىيم المقاني اإلمام  إنّ  -ٔ

 االطالع في عمم الحديث والدراية والتبحر في عمم الكالم.
َلُو اتَِّصاٌل ُىَو َوِقبيَمُتُو الُمنَحِدُر  -رحمو اهلل- إبراىيم المقانينسب اإلمام  إنّ  -ٕ

 .ِمنَيا ِبالنََّسِب الشَِّريِف، َوَلِكنَُّو َكاَن اَل ُيظِيُرُه؛ َتواُضَعًا ِمْنوُ 
  الحادي عشر. من أعالم القرن -رحمو اهلل–براىيم المقاني إيعد العالمة  -ٖ
بدليل قولو في الفقيي  المذىبمالكي  -رحمو اهلل-إبراىيم المقاني اإلمام  إنّ  -ٗ

 .مقدمتو في كتاب )تمخيص التجريد(: )العبد الفقير إبراىيم المقاني المالكي(
أما مذىبو الكالمي فيو أشعري المذىب وىذا ما عرفناه من خالل دراستنا  -٘

لكتابو )تمخيص التجريد( تبين أنو من أتباع مذىب إمام أىل السنة 
 . -حمو اهللر –والجماعة أبي الحسن األشعري 

كثير من المصنفات وفي مختمف العموم  -رحمو اهلل-إبراىيم المقاني مام إلل -ٙ
 كالعقيدة، والتفسير، والحديث، والفقو، والنحو، وغيرىا.

الكثير من الشيوخ والتالميذ ومن مختمف  -رحمو اهلل-إبراىيم المقاني لإلمام  -ٚ
 المذاىب.

لمذىب أىل السنة والجماعة، مبينًا منيج  جامعاً عد كتاب الجوىرة يُ  إنّ  -ٛ
شاعرة في تقرير المسائل العقدية والكالمية في عمم التوحيد، مع بيان ألا

 راء الفرق المخالفة والرد عمييم.آكثير من 
سمعًا وعقاًل  يثبت الشفاعة لمنبي  -رحمو اهلل-اإلمام إبراىيم المقاني إنّ  -ٜ

 وعرفًا.
يثبت الشفاعة ألىل الكبائر أيضًا  -رحمو اهلل-اإلمام إبراىيم المقاني إنّ  -ٓٔ

 ))ادخرت شفاعتي ألىل الكبائر من أمتي((.: بدليل قولو 
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 املصادر واملراجع
تحاف السادة المتقين بشرح إحياء عموم الدين: محمد بن محمد بن إ .1

مؤسسة التاريخ العربي،  الحسيني الزبيدي الشيير بمرتضى، تحقيق:
 م.ٜٜٗٔ-ىـٗٔٗٔبيروت، 

تقي الدين أبو الفتح محمد بن عمي بن : إحكام األحكام شرح عمدة األحكام .2
ىـ(، تحقيق: ٕٓٚوىب بن مطيع القشيري، المعروف بابن دقيق العيد )ت

-ىـٕٙٗٔ ،ٔطمؤسسة الرسالة،  مصطفى شيخ مصطفى و مدثر سندس،
 .مٕ٘ٓٓ

 دار كنوز بي الحسن السبكي االعتقادية لعجالن بن محمد العجالن،آراء أ .3
 . مٜٕٓٓ-ىـٖٓٗٔ، ٔط ،السعودية، ةيشبيمإ

أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن محمد بن  االستيعاب في معرفة األصحاب: .4
ىـ(، تحقيق: عمي محمد ٖٙٗعبد البر بن عاصم النمري القرطبي )ت

 .مٕٜٜٔ-ىـٕٔٗٔ، ٔدار الجيل، بيروت، ط ،البجاوي
الكرم محمد بن أسد الغابة في معرفة الصحابة: أبو الحسن عمي بن أبي  .5

محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري، عز الدين ابن األثير 
دار  ،عادل أحمد عبد الموجود، و ىـ(، تحقيق: عمي محمد معوضٖٓٙ)ت

 .مٜٜٗٔ-ىـ٘ٔٗٔ ،ٔطالكتب العممية، 
األعالم: خير الدين بن محمود بن محمد بن عمي بن فارس، الزركمي  .6

 .مٕٕٓٓ ،٘ٔدار العمم لمماليين، ط ىـ(،ٜٖٙٔالدمشقي )ت
إكمال الُمْعمم بفوائد مسمم: أبو عبد اهلل محمد بن عمي بن عمر التَِّميمي  .7

 ،ىـ(، تحقيق: فضيمة الشيخ محمد الشاذلي النيفرٖٙ٘المازري المالكي )ت
الدار التونسية لمنشر، المؤّسسة الوطنية لمكتاب بالجزائر، المؤّسسة الوطنية 
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م، والجزء الثالث ٜٛٛٔ، ٕيق والّدراسات بيت الحكمة، طلمترجمة والتحق
 م.ٜٜٔٔصدر بتاريخ 

أبو الحسين يحيى بن أبي  االنتصار في الرد عمى المعتزلة القدرية األشرار: .8
ىـ(، تحقيق: سعود بن ٛ٘٘الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي )ت

السعودية،  أضواء السمف، الرياض، المممكة العربية ،عبد العزيز الخمف
 م.ٜٜٜٔ-ىـٜٔٗٔ، ٔط

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، لمؤلف: محمد بن عمي بن  .9
 بيروت. ،دار المعرفة ،ىـ(ٕٓ٘ٔمحمد بن عبد اهلل الشوكاني اليمني )ت

تاج العروس من جواىر القاموس: محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق  .11
بيدي )تالفيض، الممّقب بمرتضى  الحسيني، أبو ىـ(، تحقيق: ٕ٘ٓٔالزَّ

 دار اليداية. ،مجموعة من تحقيقين
شمس الدين أبو عبد اهلل محمد  تاريخ اإلسالم َوَوفيات المشاىير َواألعالم: .11

ىـ(، تحقيق: الدكتور بشار ٛٗٚبن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذىبي )ت
 .مٖٕٓٓ، ٔدار الغرب اإلسالمي، ط ،عّواد معروف

القاسم عمي بن الحسن بن ىبة اهلل المعروف بابن عساكر  أبو تاريخ دمشق: .12
دار الفكر لمطباعة والنشر  ،ىـ(، تحقيق: عمرو بن غرامة العمروئٚ٘)ت

 .مٜٜ٘ٔ-ىـ٘ٔٗٔ والتوزيع،
تاريخ عجائب اآلثار في التراجم واألخبار: عبد الرحمن بن حسن الجبرتي  .13

 .بيروت ،دار الجيل ،ىـ(ٖٕٚٔالمؤرخ )ت
أبو الفداء زين الدين قاسم بن ُقْطُمْوَبَغا ، يقع في الكتب الستة الثقات ممن لم .14

ىـ(، دراسة وتحقيق: شادي بن محمد بن سالم آل ٜٚٛالس ْوُدْوِني الحنفي )ت
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، ٔطاليمن، ، مركز النعمان لمبحوث والدراسات اإلسالمية ،نعمان
 م.ٕٔٔٓ-ىـٕٖٗٔ

وسننو وأيامو  الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل  .15
محمد بن إسماعيل أبو عبداهلل البخاري الجعفي،  :«صحيح البخاري»

عن دار طوق النجاة )مصورة  تحقيق: محمد زىير بن ناصر الناصر:
 ىـ.ٕٕٗٔ، ٔمحمد فؤاد عبد الباقي(، طالسمطانية بإضافة ترقيم 

 أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن :«تفسير القرطبي»الجامع ألحكام القرآن  .16
ىـ(، ٔٚٙأبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي )ت

براىيم أطفيش ، ٕالقاىرة، ط ،دار الكتب المصرية ،تحقيق: أحمد البردوني وا 
 .مٜٗٙٔ-ىـٖٗٛٔ

عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل : حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاىرة .17
دار إحياء  إبراىيم،ىـ(، تحقيق: محمد أبو الفضل ٜٔٔالدين السيوطي )ت

-هٖٚٛٔ، ٔمصر، ط ،عيسى البابي الحمبي وشركاه ،الكتب العربية
 .مٜٚٙٔ

الخطط التوقيفية لمدينة اإلسكندرية، عمي باشا مبارك، مطبعة األميرية  .18
 .هٖ٘ٓٔ ،ٔط الكبرى ببوالق مصر،

خالصة األثر في أعيان القرن الحادي عشر: محمد أمين بن فضل اهلل بن  .19
دار  ،ىـ(ٔٔٔٔمحمد المحبي الحموي األصل الدمشقي )تمحب الدين بن 

 .بيروت ،صادر
 .ٓٓٓٔٔديوان الحطيئة: تم استيراده من نسخة: الشاممة  .21
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روضة الطالبين وعمدة المفتين: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف  .21
 ،المكتب اإلسالمي، بيروت ،ىـ(، تحقيق: زىير الشاويشٙٚٙالنووي )ت

 .مٜٜٔٔ-ىـٕٔٗٔ، ٖعمان، ط ،دمشق
بن محمد  رن الثاني عشر: محمد خميل بن عميسمك الدرر في أعيان الق  .22

دار البشائر اإلسالمية، دار ابن  ،ىـ(ٕٙٓٔمراد الحسيني، أبو الفضل )ت
 .مٜٛٛٔ-ىـٛٓٗٔ، ٖحزم، ط

مصطفى بن عبد اهلل القسطنطيني  سمم الوصول إلى طبقات الفحول:  .23
ىـ(، تحقيق: ٚٙٓٔوبـ"حاجي خميفة" )تالعثماني المعروف بـ"كاتب جمبي" 

 وتقديم: أكمل الدين إحسان أوغمي،محمود عبد القادر األرناؤوط، إشراف 
 م.ٕٓٔٓ تركيا، ،مكتبة إرسيكا، إستانبول

سمط النجوم العوالي في أنباء األوائل والتوالي: عبد الممك بن حسين بن  .24
عبد  ىـ(، تحقيق: عادل أحمدٔٔٔٔعبد الممك العصامي المكي )ت

، ٔطبيروت،  ،دار الكتب العممية ،عمي محمد معوضو  ،الموجود
 .مٜٜٛٔ-ىـٜٔٗٔ

ىـ(، تحقيق: ٖٕٚسنن ابن ماجو: أبو عبد اهلل محمد بن يزيد القزويني )ت  .25
فيصل عيسى البابي  ،دار إحياء الكتب العربية ،محمد فؤاد عبد الباقي

 .الحمبي
: أبو الحسن عمي بن عمر بن أحمد بن ميدي بن مسعود سنن الدارقطني .26

شعيب : ىـ(، حققوٖ٘ٛبن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني )ت
 ،أحمد برىومو عبد المطيف حرز اهلل، و  وحسن عبد المنعم شمبي،االرنؤوط، 

 م.ٕٗٓٓ-ىـٕٗٗٔ، ٔلبنان، ط ،مؤسسة الرسالة، بيروت
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ية: محمد بن محمد بن عمر بن عمي شجرة النور الزكية في طبقات المالك  .27
دار الكتب  ،ىـ(، عمق عميو: عبد المجيد خياليٖٓٙٔابن سالم مخموف )ت

 .مٖٕٓٓ-ىـٕٗٗٔ، ٔالعممية، لبنان، ط
شرح أدب الكاتب البن قتيبة: موىوب بن أحمد بن محمد بن الخضر بن   .28

ىـ(، َقدََّم لو: مصطفى صادق ٓٗ٘)ت الحسن، أبو منصور ابن الجواليقى
 .دار الكتاب العربي، بيروت ،الرافعي

شرح األصول الخمسة، لقاضي القضاة عبد الجبار بن احمد، تعميق اإلمام   .29
بي ىاشم، حققو وقدم لو: الدكتور عبد الكريم عثمان: أأحمد بن الحسين بن 

 .مٜٜٙٔ-هٙٔٗٔ ،ٖطالقاىرة، ، مكتبة وىبة
عمم الكالم، سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد اهلل شرح المقاصد في  .31

-ىـٔٓٗٔ ،باكستان، تحقيق، دار المعارف النعمانية، (ىـٜٔٚ)تالتفتازاني 
 .مٜٔٛٔ

شمس العموم ودواء كالم العرب من الكموم: نشوان بن سعيد الحميرى اليمني  .31
مطير بن عمي و  ،ىـ(، تحقيق: د حسين بن عبد اهلل العمريٖٚ٘)ت

لبنان، دار  ،بيروت ،دار الفكر المعاصر ،يوسف محمد عبد اهللو  ،اإلرياني
 م.ٜٜٜٔ-ىـٕٓٗٔ، ٔسورية، ط ،قدمش، الفكر

أبو عبد اهلل محمد بن سعد بن منيع الياشمي بالوالء،  الطبقات الكبرى: .32
ىـ(، تحقيق: محمد عبد ٖٕٓالبصري، البغدادي المعروف بابن سعد )ت

 .مٜٜٓٔ-ىـٓٔٗٔ، ٔوت، طبير  ،دار الكتب العممية ،القادر عطا
طرح التثريب في شرح التقريب )المقصود بالتقريب: تقريب األسانيد وترتيب  .33

المسانيد(: أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن 
 ،المصرية القديمة الطبعةىـ(، ٙٓٛأبي بكر بن إبراىيم العراقي )ت
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دار إحياء التراث العربي، ومؤسسة التاريخ  :وصورتيا دور عدة منيا
 .العربي، ودار الفكر العربي

فتاوى ابن رشد: البي الوليد محمد بن احمد بن احمد بن رشد القرطبي  .34
 دار الغرب اإلسالمي، المختار بن الطاىر،تحقيق ىـ(، ٕٓ٘تالمالكي )

 م.ٜٚٛٔ-ىـٚٓٗٔ، ٔط لبنان، ،بيروت
ج عبد الرحمن ابن شياب الدين البغدادي ثم زين الدين أبي الفر : فتح الباري .35

دار ابن  عوض، بن طارق معاذ أبو: تحقيق الدمشقي الشيير بابن رجب،
 .هٕٕٗٔ ،ٕالدمام، ط ،السعودية ،الجوزي

أحمد بن عمي بن حجر أبو الفضل  ،فتح الباري شرح صحيح البخاري .36
محب  افشر إرقم أحاديثو: محمد فؤاد عبد الباقي، ، العسقالني الشافعي

 .هٜٖٚٔ بيروت، ،المعرفة ،الدين الخطيب
عبد اهلل  الناجية: عبد القاىر بن طاىر بن الفرق بين الفرق وبيان الفرقة .37

، ٕطبيروت،  ،دار اآلفاق الجديدة ،ىـ(ٜٕٗتاألسفراييني ) البغدادي
 م.ٜٚٚٔ

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: مصطفى بن عبد اهلل كاتب جمبي  .38
 ،ىـ(ٚٙٓٔالمشيور باسم حاجي خميفة أو الحاج خميفة )ت القسطنطيني
 .مٜٔٗٔ ،بغداد ،مكتبة المثنى

 ،دار الفكر، بيروت عمي بن أبي بكر الييثمي، ومنبع الفوائد، مجمع الزوائد .39
 .ىـٕٔٗٔ

مختصر تاريخ دمشق البن عساكر: محمد بن مكرم بن عمى، أبو الفضل،  .41
ىـ(، تحقيق: ٔٔٚ)ت ياإلفريق ينصاري الرويفعجمال الدين ابن منظور األ
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 ،دمشق، دار الفكر روحية النحاس، رياض عبد الحميد مراد، محمد مطيع،
 .مٜٗٛٔ-ىـٕٓٗٔ، ٔطسوريا، 

مسائل أبي الوليد ابن رشد )الجد(: أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد  .41
 ،دار الجيل، بيروت ،ىـ(، تحقيق: محمد الحبيب التجكانيٕٓ٘القرطبي )ت

 .مٖٜٜٔ-ىـٗٔٗٔ، ٕدار اآلفاق الجديدة، المغرب، ط
أبو عبد اهلل الحاكم محمد بن عبد اهلل بن محمد  المستدرك عمى الصحيحين: .42

بن حمدويو بن ُنعيم بن الحكم الضبي الطيماني النيسابوري المعروف بابن 
 .ىـ(٘ٓٗالبيع )ت

مسمم  :المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهلل  .43
ىـ(، تحقيق: محمد فؤاد ٕٔٙبن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )ت

 .بيروت ،دار إحياء التراث العربي ،عبد الباقي
المعجم األوسط: سميمان بن أحمد بن أيوب بن مطير المخمي الشامي، أبو  .44

ىـ(، تحقيق: طارق بن عوض اهلل بن محمد، عبد ٖٓٙالقاسم الطبراني )ت
 .القاىرة ،دار الحرمين ،إبراىيم الحسينيالمحسن بن 

شياب الدين أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الرومي الحموي  معجم البمدان: .45
 .مٜٜ٘ٔ، ٕدار صادر، بيروت، ط ،ىـ(ٕٙٙ)ت

ىـ(، ٔٚٚمعجم الشيوخ: تاج الدين عبد الوىاب بن تقي الدين السبكي )ت .46
، (ىـٜ٘ٚ)تالحنبمي  تخريج: شمس الدين أبي عبد اهلل ابن سعد الصالحي

مصطفى  ،رائد يوسف العنبكي ،معروفتحقيق: الدكتور بشار عواد 
 م.ٕٗٓٓ، ٔدار الغرب اإلسالمي، ط ،إسماعيل األعظمي

د أحمد مختار عبد الحميد عمر  معجم المغة العربية المعاصرة: .47
 .مٕٛٓٓ-ىـٜٕٗٔ، ٔعالم الكتب، ط ،ىـ( بمساعدة فريق عملٕٗٗٔ)ت
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المصطمحات واأللفاظ الفقيية: د محمود عبد الرحمن عبد المنعم،  معجم .48
 .دار الفضيمة ،جامعة األزىر ،مدرس أصول الفقو بكمية الشريعة والقانون

 .عادل نوييض: من صدر اإلسالم وحتى العصر الحاضر معجم المفسرين .49
أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو  معجم مقاييس المغة: .51

 دار الفكر، ،ىـ(، تحقيق: عبد السالم محمد ىارونٜٖ٘)ت الحسين
 م.ٜٜٚٔ-ىـٜٜٖٔ

المغني عن حمل األسفار في األسفار، في تخريج ما في اإلحياء من  .51
األخبار )مطبوع بيامش إحياء عموم الدين(: أبو الفضل زين الدين عبد 
الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراىيم العراقي 

 .مٕ٘ٓٓ-ىـٕٙٗٔ، ٔلبنان، ط ،دار ابن حزم، بيروت ،ىـ(ٙٓٛ)ت
ين وآثار المصنفين: إسماعيل بن محمد أمين بن مير  ىدية العارفين أسماء .52

 م.ٜٔ٘ٔ ،استانبول ،وكالة المعارف ،ىـ(ٜٜٖٔسميم الباباني البغدادي )ت
أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد  وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان: .53

ىـ(، تحقيق: ٔٛٙبن إبراىيم بن أبي بكر ابن خمكان البرمكي اإلربمي )ت
 .مٜٜٗٔ، ٔطدار صادر، بيروت، ، إحسان عباس
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