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 ٩٣

 :
الحمــــــد هللا رب العــــــالمین والــــــصالة والــــــسالم علــــــى 

: المبعوث رحمة للعالمین وعلى آله وصحبه أجمعین وبعد
فــإن مــن صــفات العربــي األصــیل التــي كانــت ومــا

بــارزا أن یقــضي حــوائج مــن زالــت صــفة أساســیة وملمحــا
جـــاء یستـــشفع بـــه، ویحـــل الخـــصومات بـــین األفـــراد والقبائـــل،

فــي القــصاص وفــي حــل ، العفــو عــن القاتــلویتوســط فــي
. المشاكل األسریة والقبلیة
قبـل مبعثـه صـلة الـرحم وحمــل وكـان مـن صـفاته 

كساب المعدوم وقرى الـضیف واإلعانـة  ٕ علـى نوائـب الكّل وا
ن یتحلــى بمثــل هــذه الــصفات كــان محــل ومــن كــا. الحــق

ویعتقــدون أنــه محبــوب ، تقــدیر واحتــرام ومحبــة مــن النــاس
عــان منــه وأن اهللا راعیــه وناصــره ، مــن اهللا وحامیــه مــن وُم

خدیجـــة أم ویظهـــر ذلـــك جلیـــا فـــي قـــول الـــسیدة . كـــل مكـــروه
عنــدما فجــأه لرســول اهللا-رضــي اهللا عنهــا-المـؤمنین 

ـالَّ ": الوحي وخاف علـى نفـسه ـا وَاللَّـهِ َك ا، َم زِیـكَ اللَّـُه َأَبـًد ُیخْ
، وتُ  ُل الَكلَّ ِم َتحْ ، وَ َم ُل الرَِّح بُ ِإنَّكَ َلَتصِ سِ ْك 

.الشریعة، جامعة الیرموككلیة قسم أصول الدین،،مشاركأستاذ*

ومَ  ُد ْع ْیفَ ، الَم َتْقرِي الضَّ قِّ ، وَ َلى َنوَاِئبِ الَح ینُ َع ُتِع .)١("وَ
الشریف مؤكـدًا مكـارم األخـالق سالمياإلوجاء الشرع 

ــیمٍ : فقـال تعـالى ظِ ُلـٍق َع لــى ُخ ، ومـن تلــك ]٤: القلـم[وَإِنَّـَك َلَع
األخـــالق والـــشیم الـــشریفة الـــشفاعة بـــین النـــاس لمـــا فیهـــا مـــن 
شــــاعة المعــــروف وفعــــل الخیــــر واإلصــــالح  ٕ ــــصر الحــــق وا ن

یــــــــصال ٕ الحقــــــــوق إلــــــــى أصــــــــحابها، ورفــــــــع الظلــــــــم عــــــــن وا
ــدَّین المظلــومین، وتفــریج ا لكــرب عــن المكــروبین، وتخفیــف ال

عن المعسرین، وأریحیة نفسیة وسـعة صـدرٍ وحـصول عظـیم 
األجــــر للــــشافع إلــــى غیــــر ذلــــك مــــن نفــــع عمــــیم علــــى الفــــرد 

فحـث علیهـا ربنـا . والمشفوع لـهوالمجتمع یعود على الشافع 
ـن لَّـُه : تبارك وتعالى فقال َنًة َیُك ـَس ًة َح ـَفاَع َفْع َش مَّن َیْش

یبٌ مِّ  َها َنصِ ْن ٌل مِّ ْف یَِّئًة َیُكن لَُّه ِك ًة َس َفاَع َفْع َش ن َیْش َم َها وَ ْن
ٍء  ــيْ ــلِّ َش ــى ُك َل ــُه َع ــانَ الّل َك ــاً وَ وأمــر بهــا ]٨٥: النــساء[مُِّقیت

ـَفُعوا : "فقـالرسولنا  انِ اْش َلـى ِلـَس ْلـَیْقضِ اللَّـُه َع وا وَ رُ َفْلتُـؤَْج
ـــاءَ  ـــا َش ـــِه َم بـــین النـــاس، ، وأبـــان عـــن فـــضلها وشـــفع )٢("َنِبیِّ

ورد . الــــشفاعة الحــــسنة وقبلهــــا مــــن النــــاسوأرســــى قواعــــد 
وصـــــحح مــــوازین النـــــاس فـــــي نظـــــرتهم ، الــــشفاعة الـــــسیئة

علـــى الـــشرف والجـــاه والنـــسب وقیامهـــا ، للـــشرفاء والـــشافعین

 

 

*

م٤/٤/٢٠١١: تاریخ قبول البحثم٨/٢/٢٠١١: تاریخ وصول البحث
 

. ، وأنها خلق نبیل كان سائدا قبل اإلسالم وجاء اإلسالم فأكده وحض علیهعرضت في هذا البحث لمفهوم الشفاعة
وخصصت هذا البحث للشفاعة الحسنة بین الناس في الدنیا، ومیزت بینها وبین الشفاعة السیئة، وذكرت حكمها وضابطها، 

بویة لیكون باعثا على هذا الصنیع، وبینت آثارها في الفرد والمجتمع، وذكرت فضل الشافع بخیر في القرآن الكریم والسنة الن
.مدعما ذلك بذكر مجاالتها في ضوء السنة النبویة على صعید الحیاة االجتماعیة والمعامالت المالیة 

Abstract
In this paper it is presented the concept of intercession, and they create noble existed before Islam and

Islam came to ensure urged upon.
And allocated this search to the intercession of good people in this world, and distinguished between

them and the intercession bad, said a ruling, based officer, and Beatify for their effects on the individual
and society, said Fadel intercessor is fine in the Holy Quran and Sunnah to be a reason for this deed,
supported by mentioning their applications a year in the life social and financial transactions.
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وأنهـا ال أثـر لهـا عنـد ، والمـسكنوالصورة واللباس والمركـب
نما ینظر اهللا . اهللا ٕ َعـنْ فَ ،إلى القلـب والعمـل الـصالحوا

َلى رَُسولِ اِهللا  ٌل َع رَّ رَُج ْهلٍ َقاَل َم ـا َتُقولُـونَ : "َفَقالَ َس َم
ا ــــَذ ـــي َه ــــَفَع َأنْ ؟ِف ِٕنْ َش َح وَا َك ــــْن َطــــبَ َأنْ ُی ــــرِيٌّ ِإنْ َخ َقــــاُلوا َح

ِٕنْ َقـــال فََّع وَا عَ أُیــَش َتَم ـــنَ : َقـــالَ . نْ ُیـــْس ـــٌل ِم ـــرَّ رَُج ـــَكتَ َفَم ثُــمَّ َس
ینِ  ِلِم ا: َفَقـالَ ؛ُفَقرَاِء اْلُمسْ ـَذ ـي َه ـا َتُقولُـونَ ِف ـرِيٌّ ِإنْ ؟َم َقـاُلوا َح

ِٕنْ َقـالَ  فََّع وَا ـَفَع َأنْ َال ُیـَش ِٕنْ َش َح وَا َك َطـبَ َأنْ َال ُیـْن َأنْ َال : َخ
عَ  َتَم ــْس ــوُل اِهللا ، ُی ُس ــاَل رَ ِء اَألرْضِ َفَق ــلْ ــنْ ِم ــرٌ ِم ْی ا َخ ــَذ َه

ا ــــَذ ــــَل َه ْث ــــى تقــــدیم النفــــع للنــــاس مــــنوحــــث . )٣("ِم عل
ــــاُه «: القــــادر علیــــه فقــــال َفــــَع َأَخ ْن ْم َأنْ َی ُك ــــْن ــــَتَطاَع ِم ــــنِ اْس َم

لْ  ْفَع .)٤(»َفْلَی
فأحببـــت أن أبحـــث موضـــوع الـــشفاعة الحـــسنة بـــین 
النــاس فــي الــدنیا وتطبیقاتهــا مــن خــالل األحادیــث النبویــة 

: ـوعنونتــه بــ، لمــا لهــا مــن آثــار طیبــة فــي الفــرد والمجتمــع
نــــاس فــــي الــــدنیا ومجاالتهــــا فــــي الــــشفاعة الحــــسنة بــــین ال

ـــى ، )٥(ضـــوء الـــسنة دراســـة موضـــوعیة واقتـــصرت فیـــه عل
األحادیــث الــصحیحة أو الحــسنة وأعرضــت عــن األحادیــث 

. والموضوعة)٦(الضعیفة

:
: تظهر أهمیة البحث في اآلتي

تحریــر مفهــوم الــشفاعة الحــسنة بــشكل دقیــق فــي ضــوء-١
.صریح القرآن وصحیح السنة الغراء

. بیان حدود وضوابط الشفاعة في اإلسالم-٢
. بیان قیمة الشفاعة الحسنة وآثارها في حیاة الناس-٣
. إبراز مجاالت الشفاعة الحسنة في اإلسالم-٤

:
: ةتیاألسئلة اآلنالبحث في اإلجابة عمشكلةتكمن 

؟ما مفهوم الشفاعة الحسنة.١
؟ما مجاالت الشفاعة وضوابطها.٢
؟ة الشفاعة الحسنة في حیاة الناسین تبرز قیمأ.٣

 :
: وأربعة مطالب وخاتمةمقدمة قسمت هذا البحث إلى 

.الشفاعة لغة واصطالحامفهوم: المطلب االول

ــــاني ــــب الث ــــین النــــاس وحكمهــــا : المطل ــــشفاعة ب أنــــواع ال
وضوابطها

قیمــة الــشفاعة الحــسنة وآثارهــا فــي حیــاة : المطلــب الثالــث
. الناس

.مجاالت الشفاعة في حیاة الناس: لرابعالمطلب ا
.وتتضمن أبرز النتائج: الخاتمة

 

، 
 

::
الــشین والفـــاء والعـــین أصـــٌل شـــفع، : "قــال ابـــن فـــارس

خــالف مــن ذلـك الـشَّْفع . صـحیٌح یـدلُّ علــى مقارنـة الـشیئین
ْتر تُه: تقـول. الـوَ والـشُّْفَعة فـي الـدار مـن ... كـان فـردَا فـشَفْع
ـــُفوع، وهـــي التـــي تجمـــع بـــین ...هـــذا ومـــن البـــاب ناَقـــٌة َش

ـــٍة واحـــدة َب ْل ـــْین فـــي َح َلَب حْ ـــَفَع فـــالٌن لفـــالنٍ إذا جـــاء ... ِم وَش
ینًا له ِع .)٧(..."ثاِنیه ملتمسًا مطلبه وُم

َفُع : "یقـــــال ـــــْش فَّعَ شـــــَفَع لـــــي َی ـــــَش ـــــبَ : شـــــفاعًة وَت . َطَل
َفَع بفُــالن علــى : والــشَِّفیعُ  تَــْش ــَفعاء، واْس الــشَّاِفُع، والجمــع ُش

ُه فیــــه فََّع فَّع لــــه ِإلیــــه َفــــَش كــــالم : والــــشَّفاعةُ ...فــــالن وَتــــَش
ِلــكِ فــي حاجــة یــسَأُلها لغیــره یِع ِلْلَم ــَفَع ِإلیــه. الــشَِّف فــي : و َش

فَُّع بــه ِإلــى الطالــ: والــشَّاِفعُ . معنــى َطَلــبَ ِإلیــه َتــَش ب لغیــره َی
فََّعِني فیـــه، : المطلــوب یقــال فَّْعتُ بفـــالن ِإلــى فــالن َفــَش تَــَش

ِفیعٌ  .)٨("واسم الطالب َش
فـــنخلص إلـــى أنّ معنـــى الـــشفاعة فـــي اللغـــة یــــدور 

ر المعونة . حول طرفین یلتمس أحدهما من اآلَخ

::
نــــى الــــشفاعة االصــــطالحي كثیــــرًا عــــن ال یبعــــد مع

وهـــذا ظـــاهر لكـــل ، الداللــة اللغویـــة فالعالقـــة بینهمـــا متینـــة
مــن طــالع اســتعمال هــذا المــصطلح فــي الــسیاقات القرآنیــة 

: فقد عرف الراغب الشفاعة بقوله، والحدیثیة
االنــضمام إلــى آخــر ناصــرا لــه وســائال عنــه، وأكثــر "

إلىة ـحرمة ومرتبفي انضمام من هو أعلىما یستعمل
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. "من هو أدنى
َفْع : وقال عند تفسیره قوله تعـالى ًة مَّـن َیـْش ـَفاَع َش

ــــَسَنةً  مــــن ":وهــــي عمــــدة فــــي هــــذا الموضــــوع"اآلیــــة ...َح
ــــْفعًا لــــه، انــــضّم إلــــى غیــــره وعاونــــه ــــِفیعًا ، وصــــار َش أو َش

 ّ وشــاركه فــي نفعــه ، فعاونــه وقــوّاه، فــي فعــل الخیــر والــّشر
.)٩("وضرّه

ـــر ـــن األثی ـــال اب ـــشفاعة فـــي ": وق وقـــد تكـــرر ذكـــر ال
الحدیث فیما یتعلق بأمور الدنیا واآلخـرة وهـي الـسؤال فـي 

.)١٠("التجاوز عن الذنوب والجرائم بینهم
ضـــم غیـــرك إلـــى جاهـــك : الـــشفاعة: قـــال القرطبـــي

ـــم  ـــة الـــشفیع ث ـــى التحقیـــق إظهـــار لمنزل ووســـیلتك فهـــي عل
یصال منفعته للم ٕ .)١١("شفوعالمشفع وا

هـــي الــسؤال فــي التجـــاوز: الــشفاعة: "وقــال الجرجــاني
.)١٢("عن الذنوب من الذي وقع الجنایة في حقه

ـــــن حجـــــرو  ـــــب: (قـــــال اب ـــــشفاع طل ـــــشفاعةاالست : ال
دنــى الــى األعلــى لیــستعین بــه علــى مــا وهــي انــضمام األ

.)١٣()یرومه
ـــــد  ـــــسابقة ق ـــــات ال ـــــارئ یالحـــــظ أن التعریف ولعـــــل الق

قتــصرت علــى تعریــف الــشفاعة الحــسنة كمــا هــو ظــاهر ا
ال تطلــق ": فالـشفاعة كمــا قــال ابـن عاشــور. فـي منطوقهــا

وأمـا إطـالق الـشفاعة علــى ، إال علـى الوسـاطة فـي الخیــر
وقرینتهــــا وصــــفها ، الــــسعي فــــي جلــــب شــــر فهــــو مــــشاكلة

.)١٤("إذ ال یقال شفع للذي سعى بجلب سوء، بسیئة
ــدفع القــادرصــرفي وعلــى هــذا فالــشفاعة تعنــ همتــه ل

ضــر أو جلــب نفــع للمــشفوع لــه بقــصد اإلحــسان والمــساعدة، 
كانـت فـي الخیـر فـإن . سواء كانت بطلب من المتشفع أم ال

ن كانــــت فــــي الــــشر فــــسیئة، فحــــسنة ٕ وهــــذا مــــا یعــــرف . وا
إال أنهـــــا كثـــــرت فـــــي تحـــــصیل نفـــــع ، بعـــــصرنا بالواســـــطة

ن كــــان فیهــــا تــــأخیر نفــــع أو حــــق ، للمتوســــط لــــه ٕ حتــــى وا
. إلنسان آخر وحرمانه منه وهذا حرام

ـــــــى  ـــــــى اللغـــــــوي والمعن ـــــــین المعن ـــــــة ب وتظهـــــــر العالق
ـــــشیخ الـــــشعراوي إذن فمعنـــــى : "االصـــــطالحي بمـــــا قالـــــه ال

یشفع، هو من یقـوم بتعدیـة أثـر الموهبـة منـه إلـى غیـره مـن 

فكل واحـد عنـده موهبـة علیـه أن یـضم ... إخوانه المؤمنین
ن كـــان فـــردًا فـــي ذاتـــه صـــار نفـــسه لغیـــر الموهـــوب، فبعـــد أ

ــذلك یقــال. شــفعاً  فــالن سیــشفع لــي عنــد فــالن، أي أنــه : ول
.)١٥(..."سیضم صوته لصوت المستعین به

 
 

َفْع هـي علــى نـوعین بــنص اآلیـة الكریمــة  ــْش ــن َی مَّ
یبٌ مِّ  َنًة َیُكن لَُّه َنصِ َس ًة َح َفاَع ًة َش ـَفاَع َفْع َش ـْش ـن َی َم ا وَ َه ْن

ٍء مُِّقیتـاً  ـيْ ـلِّ َش َلـى ُك انَ الّلـُه َع َك َها وَ َسیَِّئًة َیُكن لَُّه ِكْفٌل مِّْن

.]٨٥: النساء[
. شفاعة حسنة ممدوحة ومحمودة:القسم األول
. كما في اآلیة، وشفاعة سیئة مذمومة:القسم الثاني

فاعة الحــسنةوغیــره الــشوقــد فــسر الحــسن البــصري 
فـــي "مـــا كـــان والـــسیئة"فـــي البـــر والطاعـــة"بأنهـــا مـــا كـــان 

.)١٦("المعاصي
ـــــــق أكمامـــــــه  وهـــــــذا الكـــــــالم منـــــــه مـــــــوجز ومجمـــــــل فت

التـي روعـي بهـا حـق مـسلم (: الزمخشري في عبارته الشارحة
ودفــع بهــا عنــه شــرا، وجلــب إلیــه خیــرا، وابتغــى بهــا وجــه اهللا 

مـر جـائز ال فـي حـد ولم تؤخـذ علیهـا رشـوة وكانـت فـي أ
: قــال أبــو حیــان)١٧()مـن حــدود اهللا وال فــي حــق مـن الحقــوق

.)١٨(وهذا بسط ما قاله الحسن
قلــت إن النــاظر فــي كــالم الزمخــشري یجــده كمــا قــال 

: أبو حیان قد ذكر في كالمه عن الشفاعة ستة أشیاء
. التي روعي بها حق مسلم.١
. بها عنه شرادفع.٢
. جلب إلیه خیرا.٣
. بها وجه اهللا ابتغى.٤
. لم تؤخذ علیها رشوة.٥
كانت في أمـر جـائز ال فـي حـد مـن حـدود اهللا وال فـي.٦

. حق من الحقوق
فالثالثــة األولــى شــارحة لكلمــة البــر وهــي التــي لهــا 

والثالثة األخیرة هي مفهـوم ، تعلق باإلحسان إلى اآلخرین
الطاعـــة هللا تعـــالى وعـــدم المعـــصیة لـــه بقطـــع النظـــر عـــن 
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رادة وجــه اهللا فــي هــذا إ فوع لــه؛ وهــي إخــالص النیــة و المــش
. العمل وال یؤخذ علیها رشوة وأن تكون في أمر جائز

علـم أنـه ا": النـووي فقـالاإلمـاموقد أكد هذا المعنى 
تــــستحب الــــشفاعة إلــــى والة األمــــر وغیــــرهم مــــن أصــــحاب 
الحقــــوق والمــــستوفین لهــــا مــــا لــــم تكــــن شــــفاعة فــــي حــــد أو 

ال یجـوز تركـه، كالـشفاعة إلـى نـاظر علـى شفاعة فـي أمـر 
طفـــل، أو مجنـــون أو وقـــف أو نحـــو ذلـــك فـــي تـــرك بعـــض 

هــذه كلهــا شــفاعة محرمــة تحــرم ؛ فالحقــوق التــي فــي والیتــه
ویحـرم علـى ، على الشافع ویحرم علـى المـشفوع إلیـه قبولهـا

.)١٩("غیرهما السعي فیها إذا علمها
: ة بقولـهوقید صاحب تفسیر المنار الشفاعة الحـسن

زالــة ضــرر ورفــع مظلمــة عــن مظلــوم (" إن یــشفع الــشافع إلِ
أو جــر منفعــة إلــى مــستحق لــیس فــي جرهــا إلیــه ضــرر وال 

أن یـشفع فـي إسـقاط حـد أو "ـالسیئة بالشفاعة وقید " ضرار
عطائه لغیر مستحق أو محاباة ٕ فـي عمـل بمـا هضم حق وا

.)٢٠()"یجر الى الخلل والزلل
دور بـین الوجـوب واالسـتحباب أمـا حكـم الـشفاعة فیـ

والحرمــة؛ وذلــك مــا یقتـضیه فهــم األحادیــث وآثــار " النـدب"
ـــي العلمـــاء كقـــول  ـــؤجروا ولـــیقض اهللا ": النب اشـــفعوا فلت

.)٢١("على لسان نبیه ما أحب
.)٢٢("یفید الوجوبواألمر"فعل أمر : واشفعوا

واألمـــر : "وقــول اإلمـــام المنــاوي عنـــد شــرح هـــذا الحــدیث
، فحــواه )٢٣("لنــدب وربمــا یعــرض لــه مــا یــصیر الــشفاعة واجبــةل

بقطــع النظــر عــن محــل الــشفاعة وصــاحبها أنهــا مندوبــة وهــذا 
ــــشفاعة واألصــــل فیهــــا ألنهــــا مــــن مكــــارم  هــــو الحكــــم العــــام لل
األخـــالق، لكنهـــا قـــد تحتـــف بمـــا یرفعهـــا إلـــى درجـــة الوجـــوب 

)٢٤("كالــشفاعة عنــد الــسلطان فــي انقــاذ المظلــوم مــن یــد الظــالم"

ــــى درجــــة الحرمــــة ، وغیرهــــا ــــصیر بهــــا إل ــــي "أو ی ــــشفاعة ف كال
. وغیرها" الحدود إذا بلغت السلطان

ستحب الــشفاعة إلــى والة تــ"فــي األذكــارقــال النــووي
األمــر وغیــرهم مــن ذي الحقــوق مــا لــم تكــن فــي حــد أو فــي 
أمــر ال یجــوز تركــه كالــشفاعة إلــى نــاظر طفــل أو مجنــون 

.)٢٥("ن في والیتهأو وقف في ترك بعض حق م

ـــرِیم ": وقـــال فـــي شـــرح مـــسلم َلـــى َتحْ ـــاء َع َلَم ـــَع اْلُع َم ـــْد َأجْ َق وَ
ـام َم ِْ د ُبُلوغه ِإَلـى اإل ّد َبْع َح ة ِفي اْل یـث، الشََّفاَع اِد ََح ْ ِه األ ، ِلهَـِذ

یــهِ  ِفیع ِف ـرُم التـَّْش َلـى َأنَّـُه َیحْ ــام ، وََع َم ِْ ـل ُبُلوغـه ِإَلـى اإل َفَأمَّـا َقْب
ــازَ الــ ُفوع َفَقــْد َأَج ــْش ــنْ اْلَم ا َلــْم َیُك ــاء ِإَذ َلَم ثَــر اْلُع یــِه َأْك ة ِف شََّفاَع

ى ِللنَّــاسِ  ــرٍّ وََأًذ ب َش ــاِح یــِه صَ یـــهِ ، ِف َفع ِف ــانَ َلــْم ُیــْش . َفــِإنْ َك
ــوز  زِیــر َفَتُج بَهــا التَّْع وَاِج ــدَّ ِفیَهــا وَ ــي الَِّتــي الَ َح َعاصِ ــا اْلَم وََأمَّ

ِفیع ِفیهَــا ة وَالتَّـــْش ـــوَاء، الــشََّفاَع ـــام َأْم الَ َس َم ِْ ــتْ اإل َلَغ َنََّهـــا ؛َب ألِ
ن وَ یـِه ، َأْه ُفوع ِف ـْش َم ـنْ اْل ا َلـْم َیُك بَّة ِإَذ َتَح ـْس ة ِفیهَـا ُم ُثمَّ الـشََّفاَع

وه َنحْ ى وَ ب َأًذ اِح .)٢٦("صَ
وفي الحدیث الحـض علـى الخیـر ":وقال ابن حجر

والشفاعة إلى الكبیـر فـي ، بالفعل وبالتسبب إلیه بكل وجه
إذ لیس كل أحد یقـدر علـى ؛ربة ومعونة ضعیفكشف ك

ـــــه أو  ـــــیلج علی ـــــه ل ـــــتمكن من ـــــرئیس وال ال ـــــى ال الوصـــــول إل
.)٢٧(یوضح له مراده لیعرف حاله على وجهه

وال یـــستثنى مـــن الوجـــوه ..."قـــال القاضـــي عیـــاض 
ال فما ال حـد فیـه  ٕ التي تستحب الشفاعة فیها إال الحدود وا

وقعــت منــه الهفــوة أو تجــوز الــشفاعة فیــه وال ســیما ممــن 
وأمـا المـصرون علـى : قـال. كان من أهل الـستر والعفـاف

فــسادهم المــشتهرون فــي بــاطلهم فــال یــشفع فــیهم لیزجــروا 
.)٢٨("عن ذلك

ومثـــال الــــشفاعة المحرمـــة فیمــــا كـــان فــــي حـــد مــــن 
: حدود اهللا وبعد بلوغ السلطان

َأنَّ : (حــدیث المخزومیــة عــن عائــشة رضــي اهللا عنهــا) ١
ــرََقتْ َفَقــالَ قُ  ــِة الَِّتــي َس یَّ وِم زُ خْ ــرَْأِة اْلَم ــْأنُ اْلَم ا َأَهمَّهُــْم َش ــًش ْی ، رَ

ــوَل اِهللا  ُس ــُم ِفیهَــا رَ لِّ ــنْ ُیَك َم ــاُلواوَ ــِه ، َفَق َلْی ــرُِئ َع َت ــنْ َیجْ َم وَ
ـولِ اِهللا  بُّ رَُس ٍد ِح ْی ُة ْبنُ زَ اَم ةُ ِإالَّ ُأَس ـاَم ـُه ُأَس لََّم َفَقـاَل ، َفَك

ــــوُل اهللاِ  ُس وِد اِهللا ثُــــمَّ َقــــاَم ":رَ ــــُد ــــنْ ُح ــــدٍّ ِم ــــي َح َفُع ِف َأَتــــْش
ا  ـــاُنوا ِإَذ ْم َأنَُّهـــْم َك َلُك ینَ َقـــْب َلـــكَ الَّـــِذ ـــا َأْه َتَطـــبَ ثُـــمَّ َقـــاَل ِإنََّم َفاخْ

ــــوهُ  ُك ــــشَّرِیفُ َترَ ُم ال ــــیِه َق ِف ــــرَ یفُ ، َس ِع ــــضَّ ُم ال ــــیِه َق ِف ــــرَ ا َس َِٕذ وَا
ُم اهللاِ  دَّ وَاْی ِه اْلَح َلْی وا َع ـرََقتْ َأَقاُم مَّـٍد َس َح َنـَة ُم َة اْب َم َلوْ َأنَّ َفاطِ

َها .)٢٩()"َلَقَطْعتُ َیَد
ذهب جماعة العلماء إلـى أن الحـّد ": قال ابن بطال

ألنـه قـد تعلـق بـذلك ، إذا بلغ اإلمام أنه یجـب علیـه إقامتـه
ةـالشفاعة فیه إلنكاره ذلك على أسامحق هللا وال تجوز 
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 ٩٧

.)٣٠("النهىوذلك من أبلغ
بلغـت الـسلطان الشفاعة محرمة في هذا المقـام إذاف

. إذا لم تبلغ فتجوز الشفاعة كما جاءوأما 
قــدم صــفوان بــن أمیــة (: ةفــي حــدیث صــفوان بــن أمیــ) ٢

فجاء سارق فأخذ ؛وتوسد رداءه، المدینة فنام في المسجد
. رداءه فأخذ صـفوان الـسارق فجـاء بـه إلـى رسـول اهللا

فـأمر . قال نعم؟أسرقت رداء هذا: فقال له رسول اهللا
نـي لــم إفقـال لــه صـفوان . ن تقطــع یـدهأبـه رسـول اهللا

فقــال رســول اهللا. أرد هــذا یــا رســول اهللا هــو علیــه صــدقة
 مـام مالـك لهـذا تـرجم ولقـد. )ن تـأتیني بـهأفهال قبـل اإلِ

إذا بلــــــــغ الحــــــــدیث بقولــــــــه بــــــــاب تــــــــرك الــــــــشفاعة للــــــــسارق
.)٣١(السلطان

دخــل مالــك خبــر الزبیــر أ"...: البــرعبــدابــنقــال
ن یعطــل أن الــسلطان ال یحــل لــه بیانــا لحــدیث صــفوان أل

... بلغتــهإذاقامتهــا علیــه إحــدا مــن الحــدود التــي هللا 
ن كانــت إ و . ن الــشفاعة فــي ذوي الحــدود حــسنة جــائزةأوبــ

ــم تبلــغ الــسلطانإالحــدود فیهــا واجبــة  ــمأوهــذا كلــه ال . ذا ل عل
.)٣٢("لعلماء وحسبك بذلك علمافیه خالفا بین ا

وقـــد أجمـــع العلمـــاء علـــى : (قـــال النـــووي رحمـــه اهللا
تحــــــریم الــــــشفاعة فــــــي الحــــــد بعــــــد بلوغــــــه إلــــــى اإلمــــــام لهــــــذه 

فأمــا قبــل بلوغــه إلــى ؛وعلــى أنــه یحــرم التــشفیع فیــه، األحادیــث
اإلمام فقد أجاز الشفاعة فیـه أكثـر العلمـاء إذا لـم یكـن المـشفوع 

أي صـــاحب شـــر (فـــإن كـــان، ذى للنـــاسفیـــه صـــاحب شـــر وأ
ــم یــشفع فیــه وأمــا المعاصــي التــي ال حــد فیهــا)وأذى للنــاس ، ل

ـــشفاعة والتـــشفیع فیهـــا ســـواء بلغـــت  ـــز فتجـــوز ال وواجبهـــا التعزی
ثـم الـشفاعة فیهـا مـستحبة إذا لـم یكـن . اإلمام أم ال ألنهـا أهـون

.)٣٣()المشفوع فیه صاحب أذى
: یـوم حنــینهللاقـال رسـول ا: قــالوعـن أبـي قتـادة) ٣
سَ َبیَِّنـًة ( ـَتِم ـتُ ألَْل ـَلُبُه َفُقْم َلـُه َس َلى َقِتیلٍ َقَتَلُه َف نْ َلُه َبیَِّنٌة َع َم

ــَدا ِلــي َفــَذَكرْتُ  تُ ثُــمَّ َب َلــْس َهُد ِلــي َفَج ــْش ا َی ــًد َلــى َقِتیــلٍ َفَلــْم َأرَ َأَح َع
ُسولِ اِهللا  رَُه ِإَلى رَ ـَأْم اِئِه سِ َلَس نْ ُج ٌل ِم ا َفَقاَل رَُج ـَذ َالُح َه

ــرٍ  ــُه َفَقــاَل َأُبــو َبْك ْن ــِه ِم ضِ ي َقــاَل َفَأرْ ــِد ْن ُكرُ ِع ــْذ ي َی َقِتیـلِ الَّــِذ اْل
ــالَّ الَ  ــِد اِهللا َك ــنْ ُأْس ا ِم ــًد َع َأَس ــَد َی ــنْ ُقــرَْیشٍ وَ ِبَغ ِم ــْی ــِه ُأصَ طِ ُیْع

ـــلُ  ـــوُل اِهللا ، ُیَقاِت ُس رَ رَ ـــَأَم ـــاَل َف ـــوِلِه َق ُس رَ ـــنِ اِهللا وَ ـــَأدَّاُه َع َف
.)٣٤()ِإَليَّ 

مــا أذن فیــه الــشرع دون مــا ": فــضابط الــشفاعة فــي
والــشفاعة الحــسنة مــا كانــت فیمــا استحــسنه)٣٥("لــم یــأذن فیــه

.)٣٦(...والسیئه فیما كرهه أو حرمهالشرع

 


 :

:
یجــــد أنهمــــا النـــاظر فــــي كتــــاب اهللا وســــنة نبیــــه 

ـــى  ـــشفاعة الحـــسنة منـــافع وفـــضائل تعـــود عل ـــى ال رتبـــا عل
: منهاالشافع 

مَّـن :حصول األجـر العظـیم كمـا فـي قولـه تعـالى
َفْع  ـن َیـْش َم ـا وَ َه ْن یبٌ مِّ ـن لَّـُه َنـصِ َنًة َیُك ـَس ًة َح َفاَع َفْع َش َیْش

ــیَِّئًة یَ  ًة َس ــَفاَع ــلِّ َش َلــى ُك ــُه َع ــانَ الّل َك ــا وَ َه ْن ــٌل مِّ ْف ــن لَّــُه ِك ُك
یتاً  ٍء مُِّق .]٨٥: النساء[َشيْ
نقل الطبري عن الحسن البصري ومجاهد وابـن فقد 

أنهـــــــا فـــــــي الـــــــشفاعة بــــــین النـــــــاس ونفـــــــع بعـــــــضهم "زیــــــد 
.)٣٧("لبعض

وظـــاهر مـــن اآلیـــة الكریمــــة أن الـــشافع بـــالخیر لــــه 
فمـــن شـــفع شـــفاعة حـــسنة : "، قـــال القرطبـــيهنـــصیب منـــ

والشافع یؤجر فیمـا ... لیصلح بین اثنین استوجب األجر 
فَّع ــَش ن لــم ُی ٕ ــذین . )٣٨(یجــوز وا وهــذا یــرد علــى المخــذلین ال

. یقصرون األجر على نجاح الشافع في مساعیه
بــل إن ثــواب الــشفاعة یــستمر لفاعلهــا مــا دام نفعهــا 

ـــد أ ـــین النـــاس، فق ـــر عـــن ابـــاإلمـــامخـــرجموجـــودًا ب ن جری
مــن یــشفع شــفاعة حــسنة كتــب لــه : قــالالبــصريالحــسن

.)٣٩(أجره ما جرت منفعتها
ـــال ابـــن كثیـــر ًة : وقولـــه(: وق ـــَفاَع َفْع َش ـــْش ـــن َی مَّ

ــا َه ْن یبٌ مِّ ــصِ ــن لَّــُه َن ُك َنًة َی ــَس مــن یــسعى فــي أمــر : أيَح
.)٤٠()فیترتب علیه خیر كان له نصیب من ذلك

ـمة النـصیب دون الكفـل فـوتظهر عظمة األجر بكل
فعنـدما یقـول . تأتي بمعنـى الخیـر كثیـرا» النصیب«كلمة "
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 ٩٨

هـذا القـول یـصلح ألي ، أنت لـك فـي مـالي نـصیب: واحد
فهــي جــزء علــى قــدر » كفــل«أمــا كلمــة ، نــسبة مــن المــال

فمـن جـاء بالحـسنة ، وهـذا هـو فـضل مـن اهللا، السیئة فقـط
بالــسیئة ومــن جــاء "وهــذا نـصیب كبیــر ، فلـه عــشر أمثالهــا

َفْع : أمــــا قــــول الحــــق"فــــال یجــــزي إال مثلهــــا ــــْش ــــن َی َم وَ
ــا َه ْن ــٌل مِّ ْف ــنْ لَّــُه ِك ــیَِّئًة َیُك ًة َس ــَفاَع أي یكــون لــه جــزء َش

أمـــا الجـــزاء الكبیـــر علـــى . أي یـــصیبه شـــؤم الـــسیئة، منهـــا
ومـا ، الحسنة فیدفع إلى إشاعة مواهـب النـاس لكـل النـاس

المجتمع یكــون دامـت مواهـب النـاس مــشاعة لكـل النـاس فـ
ویـــــــصیر الكـــــــل متعاونـــــــًا صـــــــافي ، متـــــــساندًا ال متعانـــــــداً 

.)٤١("القلب

:

:
مـا تبرز قیمة الشفاعة وآثرها من عدة جوانـب منهـا 

یعــود علــى الــشافع ومنهــا مــا یعــود علــى المــشفوع لــه، فــضًال 
: یج المجتمعّي منهاعن أن منها ما یعود على النس

ــنْ فَ . أن الـشفاعة مــن أســباب األجــر العظــیم وتكثیــره-١ َع
ــى وَس ــنِ ، َأِبــي ُم ــاُه الــسَّاِئلُ النَِّبــيِّ َع ا َأَت ــانَ ِإَذ َأوْ ، َأنَّــُه َك

ِة َقالَ  اِج بُ اْلَح اِح َلـى ": صَ ْلـَیْقضِ اللَّـُه َع وا وَ رُ َفُعوا َفْلتُـؤَْج اْش
اءَ  ا َش انِ رَُسوِلِه َم .)٤٢("ِلَس

بتـــــسكین الـــــالم علـــــى " فلتـــــؤجروا"بـــــدلیل قـــــراءة الحـــــدیث 
ــــار أنهــــا الم األمــــر  ــــه التعــــرض لألجــــر "اعتب والمــــأمور ب

.)٤٣("اشفعوا فتعرضوا بذلك لألجر: بالشفاعة فكأنه قال
علــى الــشفاعة حــضهــذا الحــدیث اليفــ: (قــال ابــن بطــال

ن لـم یـشفع ٕ يفـللمؤمنین فى حوائجهم، وأن الشافع مـأجور وا
.)٤٤()جتهحا

الـشفاعة فــى الــصدقة وسـائر أفعــال البــر، : وقـال أیــضا
اشـــــفعوا «: مرغــــب فیهـــــا، منــــدوب إلیهـــــا، أال تــــرى قولـــــه 

، فنــدب أمتــه إلــى الــسعى فــى حــوائج النــاس، وشــرط »تــؤجروا
لَّ قولــه  اهللا علــى لــسان يویقــض«: األجــر علــى ذلــك، وَد

ن ، مـــأجور علـــى كـــل حــــاليأن الـــساع» نبیـــه مـــا شـــاء ٕ وا
ياهللا فـــو «: وقـــد قـــال، لبتـــهخـــاب ســـعیه ولـــم تـــنجح طِ 

.)٤٥(»عون العبد ما كان العبد فى عون أخیه

صـحاب الحـوائج الـشفاعة أل: وقال القاضي عیاض
وعة محمــــودة مــــأجوِر  والرغبــــات عنــــد الــــسلطان وغیــــره مــــشرِ

كتــــاب اهللا علیهــــا صــــاحبها بــــشهادة هــــذا الحــــدیث، وشــــهادة 
فَ : بقوله َفْع َش َنةَ من َیْش َس ًة َح .)٤٦(اَع

َباب الـــشََّفاَعة: قـــال النـــووي فـــي شـــرح مـــسلم ـــِتحْ ْس ِفیـــِه ِا
ـــة اَح َب ـــوَاِئج اْلُم ابِ اْلَح ـــَح َصْ ة ِإَلـــى ، ألِ ـــتْ الـــشََّفاَع اَن ـــوَاء َك َس

ــا وهَم َنحْ وَالٍ وَ ــْلَطان وَ ــنْ النَّــاس، ُس ــد ِم ــوَاء ، َأْم ِإَلــى وَاِح َس وَ
ــْلَطان ة إَِلــى ُس ــتْ الــشَّفَاَع اَن ــَقاط َتْعزِیــر، َك ــم، َأوْ ِإْس ــفّ ظُْل ــي َك ِف

ِلكَ  و َذ تَاج، َأوْ َنحْ َطاء اْلُمحْ لِیص َع .)٤٧()َأوْ ِفي َتخْ
شــفع ألحــد فــي وحاصــله أن مــن ": قــال ابــن حجــرو 

ومـن شـفع لـه بالباطـل ، الخیر كان لـه نـصیب مـن األجـر
.)٤٨("كان له نصیب من الوزر

أن ن الــشرع الــشریفتمثــل الــشفاعة صــدقة للمــرء؛ فقــد بــی- ٢
كمــا الــصدقة لیــست مرهونــة بالمــال بــل قــد تكــون بــه وبغیــره،

یـصال الحقـوق  ٕ في الشفاعة بـین النـاس بتحقیـق الحـق بیـنهم، وا
شــــاعة المعــــروف وقــــد تكــــون بالكلمــــة الطیبــــة، . إلــــى أهلهــــا ٕ وا

: واألمر به كما في
ـــلُّ «: رســـول اهللا هریـــرة قـــال قـــالحـــدیث أبـــي ُك

نَ  ى ِم سُ ُسَالَم یـِه الـشَّْم مٍ َتْطُلُع ِف َقٌة ُكلَّ َیوْ َد ِه صَ َلْی النَّاسِ َع
َقةٌ - َقــالَ -  ــَد ــْینِ صَ ْثَن ــْینَ اِال ُل َب ــِد ابَِّتــِه ، َتْع ــى َد ــَل ِف ــینُ الرَُّج تُِع وَ

َقٌة  ــــَد ــــُه صَ َتاَع َهــــا َم َلْی َفــــُع َلــــُه َع ْ َهــــا َأوْ َتر َلْی ُلــــُه َع ِم - َقــــالَ - َفَتحْ
ـــ ـــُة صَ ـــُة الطَّیَِّب ِلَم َالِة وَاْلَك ـــى الـــصَّ یَها ِإَل ـــشِ ـــوٍَة َتْم ْط ـــلُّ َخ ُك َقٌة وَ َد

َقةٌ  َد نِ الطَّرِیِق صَ یُط اَألَذى َع تُِم َقٌة وَ َد .)٤٩(»صَ
َقــاَل : "قــال النبــي : أبــي موســى االشــعريوحــدیث 

َقةٌ : "النَِّبــيُّ  ــَد ِلمٍ صَ ــسْ ــلِّ ُم َلــى ُك ــْد َقــاَل . َع َقــاُلوا َفــِإنْ َلــْم َیِج
ــ ْی ــُل ِبَیَد َم دَّقُ َفَیْع َیَتــصَ ُه وَ ــَس ــُع َنْف َف ْع، . ِه َفَیْن َتطِ ــْس ــْم َی ــاُلوا َفــِإنْ َل َق
لْ  ْفَع ْلهُـوفَ . َأوْ َلْم َی ـِة اْلَم اَج ا اْلَح ـینُ َذ َفـِإنْ َلـْم : َقـاُلوا. َقـاَل َفُیِع

وفِ َقــاَل َفـــِإنْ َلـــْم  رُ ْع ، َأوْ َقـــاَل ِبـــاْلَم رِ ْی رُ ِبــاْلَخ ـــْأُم ــلْ َقـــاَل َفَی ْفَع َی
لْ َقاَل فَ  َقةٌ َیْفَع َد نِ الشَّرِّ َفِإنَُّه َلُه صَ ، َع ُك سِ .)٥٠("ُیْم

ــــسیر -٣ ــــریج الكــــروب وتی ــــشفاعة مــــن أســــباب تف تعــــد ال
عانــة اهللا للــشافعین كمــا فــي حــدیث ، األمــور ٕ أبــي هریــرة وا

ـنْ ": قـال رسـول اهللا : قال َبـًة ِم ْ نٍ ُكر ِم ـؤْ ـنْ ُم ـنْ َنفَّـسَ َع َم
ـــُه كُ  ْن فَّـــسَ اللَّـــُه َع َیا َن ـــرَبِ الـــدُّْن ـــِة ُك َیاَم ِق مِ اْل ـــوْ ـــرَبِ َی ـــنْ ُك ـــًة ِم َب ْ ر
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ــرَِة  َیا وَاآلِخ ــى الــدُّْن ـِه ِف َلْی رٍ َیــسَّرَ اللَّــُه َع ـسِ ْع َلــى ُم ـنْ َیــسَّرَ َع َم وَ
ــى  ــرَِة وَاللَّــُه ِف َیا وَاآلِخ ــى الــدُّْن ــَترَُه اللَّــُه ِف ا َس ِلًم ــسْ ــَترَ ُم ــنْ َس َم وَ

ی نِ َأِخ وْ ُد ِفى َع َعْب انَ اْل ا َك ِد َم ْب نِ اْلَع وْ .)٥١("...هِ َع
والكربــة والحاجــة قــد تقــضى بــال شــفاعة مــن : قلــت

اإلنـــسان رأســـا كتنفـــیس الغنـــي عـــن الفقیـــر وتیـــسیر أمـــوره 
عانة الملهوف ونحو ذلك ٕ نظار المعسر وا ٕ . عنده وا

وقـــد ال تكـــون إال بـــشفاعة كالوســـاطة بـــین المظلـــوم 
والظــالم أو تحــصیل حقــوق عنــد ذوي الجــاه والــسلطان ال 

. الوصول إلیهم من آحاد الناسیسهل
ـنِ الشفاعة سبب لحـب اهللا تعـالى للـشافعین لحـدیث -٤ اْب

ــــوَل اللَّــــِه  ُس ــــرَ َأنَّ رَ َم ــــاَل ُع ِلمِ َال «َق ــــسْ ُم ــــو اْل ِلُم َأُخ ــــسْ ُم اْل
ــى  ــانَ اللَّــُه ِف یــِه َك ــِة َأِخ اَج ــى َح ــانَ ِف ــنْ َك ُه َم ِلُم ــُه وََال ُیــسْ ْظِلُم َی

ـ نْ َفـرََّج َع َم ِتِه وَ اَج َبـًة َح ْ ر ـُه ِبهَـا ُك ْن َبـًة َفـرََّج اللَّـُه َع ْ ر ِلمٍ ُك ـسْ نْ ُم
َم  ـــوْ ـــَترَُه اللَّـــُه َی ا َس ِلًم ـــسْ ـــَترَ ُم ـــنْ َس َم ـــِة وَ َیاَم ِق مِ اْل ـــوْ ـــرَبِ َی ـــنْ ُك ِم

ةِ  ِقَیاَم .)٥٢(»اْل
الــشفاعة تثبــت أقــدام الــشافعین علــى الــصراط لحــدیث -٥

ـٍة حَ "ابن عمر  اَج ـي َح یِه ِف َع َأِخ َشى َم نْ َم َم تـَّى َیَتَهیَّـَأ َلـُه وَ
امِ  وُل اَألْقَد َم َتزُ ُه َیوْ َم .)٥٣("َأْثَبتَ اللَُّه َقَد

::
ــًا ونفــسًا  تظهــر آثــار الــشفاعة علــى الفــرد والمجتمــع مادی

. واجتماعیًا بشكل إیجابي فیه الخیر والبركة والنفع العمیم
:اآلثار المادیة: أوالً 

أكثر ما تظهـر هـذه اآلثـار فـي الخـصومات المالیـةإن
بالــشفاعة مــن خــالل إیــصال الحقــوق حیــث یقــوم الــشافع

أو وضــــع الــــدین عــــن ، ألهلهــــا العــــاجزین عــــن تحــــصیلها
، والتــسویة بــین الــشركاء، العــاجز والتخفیــف عــن المعــسر

وبهــذا تــصون الــشفاعة حــق الملكیــة التــي قررهــا االســالم 
ر عــن المعــسر ممــا یجعــل جمیــع وتعمــل علــى األمــر بالتیــسی

. االطراف آمنین على حقوقهم المادیة
ومــن هــذا البــاب الوســاطة فــي شــؤون تحــصیل المراتــب

لمــن یــستحقها مــن األمــور التــي تجعــل الفــرد یطمــئن علــى 
وأن لكــل مجتهــد نــصیبا؛ فتــراه ، تحقیــق العدالــة والمــساواة

ا وقـــد تـــضمّنته، یرتقــي دائمـــا لألعلـــى ویخلـــص فـــي عملـــه

ــاَء ومنهـا حــدیث ابـن عمــر أ. األحادیـث النبویــة ـال َج نَّ رَُج
ـوَل اللَّـهِ : َفَقالَ ,ِإَلى النَِّبيِّ  ُس ـبُّ ِإَلـى ,َیـا رَ َأيُّ النَّـاسِ َأَح

ـوُل اللَّـِه  ُس ؟ َفَقـاَل رَ ـبُّ ِإَلـى اللَّـِه ـالِ َأَح َم ؟ وََأيُّ اَألعْ : اللَِّه
ـاَلى َأ بُّ النَّاسِ ِإَلـى اللَّـِه َتَع َفُعهُـْم ِللنَّـاسِ َأَح ـالِ , ْن َم ـبُّ اَألعْ وََأَح

ِلمٍ ِإَلى ـسْ َلـى ُم لُـُه َع ِخ ورٌ ُتْد ـرُ ـاَلى ُس ـُه ,اللَّـِه َتَع ْن فُ َع ـشِ َأوْ َتَك
ـــةً  َب ْ ر ـــا,ُك ًن ْی ـــُه َد ْن ي َع ـــضِ ـــا,َأوْ َتْق وًع ـــُه ُج ْن ُد َع وََألنْ ,َأوْ َتْطـــرُ

ــنْ َأنْ  ــيَّ ِم ــبُّ ِإَل ــٍة َأَح اَج ــي َح ــَع َأِخ ِف َي َم ــشِ ــي َأْم ــفَ ِف َتِك َأعْ
ْهرًا یَنِة َش ِد َد اْلَم ِج ْس ِني َم ِد َیْع ِج ْس ا اْلَم َذ َبُه ,َه ـضَ ـفَّ َغ ـنَ َك َم وَ

تَــهُ  رَ وْ ــَترَ اللَّــُه َع َیُه ,َس ــضِ ــاَء َأنْ ُیْم َلــوْ َش َظــُه وَ ْی َظــَم َغ ــنْ َك َم وَ
ــةِ  اَم َی ِق َم اْل ــوْ ــاًء َی َج ــُه رَ َب ــَأل اللَّــُه َقْل اُه َم ــضَ ــَع ,َأْم ــَشى َم ــنْ َم َم وَ

وُل َأ َم تَـزُ ـُه َیـوْ َم تـَّى َیَتَهیَّـَأ َلـُه َأْثَبـتَ اللَّـُه َقَد ـٍة َح اَج ـي َح یِه ِف ِخ
امِ  . "اَألْقَد

. وأفهام العلماء للشفاعة الحسنة في هذا الفلك تدور
التــي روعــي بهــا حــق مــسلم، ودفــع (: فقــال الزمخــشري

وجلــب إلیــه خیــرا وابتغــى بهــا وجــه اهللا اً بهــا عنــه شــرَّ 

ولــم تؤخــذ علیهــا رشــوة وكانــت فــي أمــر جــائز ال فــي حــد 
.)٥٤()من حدود اهللا وال في حق من الحقوق

علــم أنــه ا: "وقــد أكــد هــذا المعنــى االمــام النــووي فقــال
تــــستحب الــــشفاعة إلــــى والة األمــــر وغیــــرهم مــــن أصــــحاب 
الحقــــوق والمــــستوفین لهــــا مــــا لــــم تكــــن شــــفاعة فــــي حــــد أو 

ه، كالـشفاعة إلـى نـاظر علـى شفاعة فـي أمـر ال یجـوز تركـ
طفـــل، أو مجنـــون أو وقـــف أو نحـــو ذلـــك فـــي تـــرك بعـــض 
الحقــوق التــي فــي والیتــه، فهــذه كلهــا شــفاعة محرمــة تحــرم 

ویحـرم علـى ، على الشافع ویحرم علـى المـشفوع إلیـه قبولهـا
.)٥٥()غیرهما السعي فیها إذا علمها

:اآلثار النفسیة: ثانیاً 
والمجتمعـــي الـــذي تحققـــهوتتجلـــى فـــي األمـــن األســـري 

الـشفاعة، وخاصــة بمــا یتعلــق بالحیـاة الزوجیــة التــي تتطلــب 
السكینة والرحمة والمودة؛ فالشفاعة تعمل علـى تحقیـق هـذه 
طبــة والتــزویج  الركــائز مــن خــالل الــسعي فــي موضــوع الِخ

بمــا یقتــضي الزوجیــة والتحكــیم فــي حــال نــشوب الخالفــات 
ــــــق بمــــــا  جمیــــــع یرضــــــيالمــــــصلحة مــــــن التوفیــــــق أو التفری

.األطراف وحل المشكالت التي تنشأ بین الضرائر
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 ١٠٠

وكـــذلك فیمـــا یتعلـــق بالخـــصومات بـــین ذوي القربـــى 
فلقــد جــاء الــشرع الحكــیم یــأمر باالحــسان بــین ذوي القربــى 

والتبـــاغض وأي خـــالف فیهـــا قـــد یعـــرض األســـرة للتـــشاحن 
الــــذي مــــن شــــأنه أنٍ یلحــــق الــــضرر واألذى الكبیــــر بكــــال 

ن القطیعة وغیرها؛ لذا جاءت الشفاعة لتقـضَي الطرفین م
. على هذه األمراض المجتمعیة

سـالمي جـسم متكامـل؛ فقـد حـث  وبما أن المجتمع اإلٍ
اإلســالم علــى الــشفاعة بــین المــسلمین لالصــالح بیــنهم فــي 

ــن : حــال الخــصومة كمــا قــال تعــالى یــرٍ مِّ ِث ــي َك ــرَ ِف ْی الَّ َخ
ــ ــنْ َأَم ــوَاُهْم ِإالَّ َم ــْینَ نَّجْ ــَالٍح َب وفٍ َأوْ ِإصْ ــرُ ْع َقٍة َأوْ َم َد ــصَ رَ ِب

. ]١١٥: البقرة[النَّاسِ 
ومـن اآلثـار النفـسیة التـي یحـصلها الـشافع للمــشفوع 

ــــسیة ــــه تلــــك األریحیــــة النف ، ودفــــع األذى النفــــسي عنــــه، ل
دخــال الــسرور علیــه كمــا لــو حــصل لــه حقــا طــال عــدم  ٕ وا

ال فـــــضال أن تحــــصیله أو إنظــــار معــــسر غلبـــــه الــــدین مــــث
فكـــم یكــون علیـــه مــن الهــم والغـــم والــذل حتـــى . یحطــه عنــه
یــستعیذ بــاهللا مــن غلبــة الــدین وقهــر الرجــال؛ كــان النبــي 

. فإذا شفع له الشافع فكم یكون لذلك من األثر النفسي
ــــال الــــشیخ الــــشعراوي ألن العبــــد الــــذي ســــعى فــــي : "ق

تفـضل قضاء حاجـة أخیـه یكـون قـد أدى حـق نعمـة اهللا فیمـا 
بــه علیــه، ویكــون مــن أثــر ذلــك أنــه ال یــسخط أو یحقــد غیــر 

ــــة ــــى ذي الموهب ــــل . الواجــــد للموهبــــة عل وبــــذلك فــــسبحانه یزی
الحقــــد مــــن نفــــس غیــــر الموهــــوب علــــى ذي الموهبــــة؛ فغیــــر 

إن موهبـــة فـــالن تنفعنـــي أنـــا كـــذلك، فیحـــبّ : الموهـــوب یقـــول
.)٥٦("بقاءها عنده ونماءها لدیه

:ةاآلثار االجتماعی: ثالثاً 
ورفــــع ، وشــــد ألزرهالــــشفاعة نــــصر للمظلــــومففــــي 
أو إزالــة لــضرر أو جــر منفعــة إلــى مــستحق ، للظلــم عنــه

واعطائـه لغیـر مـستحقه أو محابـاة ، دون هضم لحـق أحـد
. في عمل

وجعلــه مــن حــق المــسلم وقــد أمــر بــه رســول اهللا 
ـــا: (عـــن البـــراء بـــن عـــازب رضـــي اهللا عنهمـــا قـــالف رََن ـــاَل َأَم َق

ــــــاالنَِّبــــــيُّ  َن رَ ٍع َأَم ــــــْب ــــــنْ َس ــــــا َع َهاَن َن ٍع وَ ْب رِ ... ِبــــــَس ــــــصْ َن وَ
ْظُلومِ  .)٥٧()...اْلَم

ــوَل اللَّــِه وفــي حــدیث ابــن عمــر  ُس ــاَل َأنَّ رَ َق
هُ « ِلُم ــسْ ــُه وََال ُی ِلمِ َال َیْظِلُم ــسْ ــو اْلُم ِلُم َأُخ ــسْ ــى . اْلُم ــانَ ِف ــنْ َك َم

ــ ــانَ اللَّــُه ِف ــِه َك ی ــِة َأِخ اَج ــهِ َح ِت اَج ِلمٍ . ى َح ــسْ ــنْ ُم ــرََّج َع ــنْ َف َم وَ
ـةِ  َیاَم ِق مِ اْل ـرَبِ َیـوْ ـنْ ُك َبـًة ِم ْ ر ـُه ِبهَـا ُك ْن َبًة َفرََّج اللَُّه َع ْ ر ـنْ . ُك َم وَ

ةِ  َیاَم ِق َم اْل َترَُه اللَُّه َیوْ ا َس ِلًم سْ َترَ ُم .)٥٨(»َس
ـوُل اللَّـِه وفي حدیث أبي هریرة  ُس َال «َقاَل َقـاَل رَ

ـــــــدُ  اَس ََال َیِبـــــــْع َتَح وا و اَبرُ ََال تَـــــــَد وا و ـــــــضُ ـــــــُشوا وََال تََباَغ وا وََال تََناَج
ــا وَاًن ــاَد اللَّــِه ِإخْ َب ــوا ِع وُن ُك ــضٍ وَ ــِع َبْع َلــى َبْی ْم َع ُك ــضُ ِلُم . َبْع ــسْ اْلُم

ــــرُهُ  ِق لُــــُه وََال َیحْ ُذ ــــُه وََال َیخْ ِلمِ َال َیْظِلُم ــــسْ ُم ــــو اْل ـــــا . َأُخ ــــوَى َه التَّْق
ــا یرُ ِإَلــ. »ُهَن ُیــشِ ــرَّاتٍ وَ رِِه ثَــَالثَ َم ــْد ــنَ «ى صَ ــرِئٍ ِم بِ اْم ــْس ِبَح

ِلمَ  سْ اُه اْلُم ِقرَ َأَخ ـرَاٌم . الشَّرِّ َأنْ َیحْ ِلمِ َح ـسْ َلـى اْلُم ِلمِ َع ـسْ لُّ اْلُم ُك
هُ  رْضُ اُلُه وَِع َم ُه وَ ُم .)٥٩(»َد

وفــي الــشفاعة تكــاتف اجتمــاعي یــرص صــفّ المــسلمین
عـن النبـيعن أبي بردة عن أبي موسى ف، ویقویه

المـؤمن للمـؤمن كالبنیـان یـشد بعـضه بعـضا وشـبك (: قال
.)٦٠()بین أصابعه

ــــشعراوي ــــشیخ ال ــــى ": قــــال ال أمــــا الجــــزاء الكبیــــر عل
ومـا . الحسنة فیدفع إلى إشاعة مواهـب النـاس لكـل النـاس

دامـت مواهـب النـاس مــشاعة لكـل النـاس فـالمجتمع یكــون 
، تعاونـًا صــافي القلــبویـصیر الكــل م، متـساندًا ال متعانــداً 

ســیأتي یــوم «: فــساعة یــرى واحــد النعمــة عنــد أخیــه یقــول
.)٦١("»یسعى لي فیه خیر هذه النعمة

 
 

تنوعــت مجــاالت الــشفاعة بــین النــاس فــي ضــوء الــسنة 
. النبویة لتشمل الحیاة االجتماعیة وشؤون المال واالقتصاد

 :

:
الشفاعة بطلب من الشافع لمن بیده د تكونـق
، مرده األـكأن یكون ولي االمر أو من في ی، الشفاعة

وتشمل كل عمل برٍ وخیرٍ في ، وقد تكون بغیر طلب
جلب نفٍع أو دفع ضرٍ وال تكون لطلب محظورٍ أو إسقاط 

ره فيـنسان على غیإتقدیم أومعونة على ظلمحٍق أو
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. وظیفة أو والیة هو أولى بها منه
والـشفاعة إلـى الكبیـر فـي كـشف كربـة : "قال ابن حجر

ومعونــة ضــعیف إذ لــیس كــل أحــد یقــدر علــى الوصــول إلــى 
ــــه لــــیلج علیــــه أو  ــــرئیس وال الــــتمكن من یوضــــح لــــه مــــراده ال

.)٦٢("لیعرف حاله على وجهه

:الزوجیةالحیاة في الشفاعة : أوالً 
جـــاء االســــالم لیقـــرر أن الحیــــاة الزوجیـــة ال بــــد أن 

نــدب االســالم لــذلك؛ والمــودة والرحمــةتقــوم علــى الــسكینة
للــشفاعة فــي الخطبــة وكــذلك الــشفاعة للتوفیــق بــین الــزوجین 

بـین األزواج كـان ذلكفإذا حصل في حال حصول خالف؛
ات ال بــد مــن التــدخل لإلصــالح مــن خــالل األهــل أو الجاهــ

ـــــي تعتبـــــر لونـــــا مـــــن الـــــشفاعات الحـــــسنة لقـــــد جـــــاءت و . الت
خــــالل بــــصورة تطبیقیــــة مــــن لنــــا وبینــــتحادیــــث النبویــــةاأل

حــــــوادث حــــــصلت فــــــي عــــــصر النبــــــوة أثــــــر الوســــــاطة فــــــي 
ســــواء الوســــاطة فــــي التوفیــــق بینهمــــا أو الخالفــــات الزوجیــــة

التطلیق بناء على رغبة المشفوع له؛ إذ قد یكـون المـشفوع لـه 
: ي التطلیق أو الزواج كما سنرىصاحب رغبة ف

مـن خیـر : فـي التـزویجالـشفاعة والتوسـط: الفرع األول
ویــسعى ألجلــه بــین النــاس الترغیــب فــي ، مــا یتوســط فیــه

ومـــن عـــادة الخـــاطبین أن ، الـــزواج ومـــساعدة النـــاس فیـــه
، یوســطوا فـــي خطبـــة النـــساء مــن یوجبـــه النـــاس ویقدرونـــه

لكـل الترغیـب فیـه بالتـسبب فـي ایقاعـه و ": ویقوم الـشافعون
مـــــن الخـــــاطبین فـــــي صـــــاحبه إذا وجـــــدت الكفـــــاءة وتـــــوافرت

.)٦٣("الشروط وظهرت المصلحة
ومــن األحادیــث الدالــة علــى اســتحباب الــشفاعة فــي 

: الزواج والتوسط فیه حدیث
ــحــدیث-١ ْ أبــي َب ــا: (زة األســلمير ِبیًب َلْی ــرًَأ )٦٤(َأنَّ ُج ــانَ اْم َك

 ِ ار ـــــصَ ـــــنَ األَْن ـــــانَ ... ِم ابُ النَِّبـــــيِّ َفَك ـــــَح ـــــانَ َأصْ ا َك ِإَذ
ــولِ  َلــَم َأِلرَُس تَّــى َیْع َهــا َح وِّجْ ــٌم َلــْم ُیزَ ْم َأیِّ ِه ــِد ــٌة َألَح اَج ِفیَهــا َح

ِ َأْم َال؟، َفَقاَل رَُسوُل اللَّـِه  ار ـصَ ـنَ األَْن ـلٍ ِم مٍ ِلرَُج اتَ َیـوْ : َذ
، َقــالَ  َنتَــكَ ِنــي اْب وِّجْ ــا ُفــَالنُ زَ ــ: َی ــى َع َم ُنْع ــْم وَ ، َنَع ِإنِّــي : َقــالَ ْینٍ

َها، َقــالَ  ي ُأرِیــُد ــسِ تُ ِلَنْف ؟، َقــالَ : َلــْس ــنْ ،: َفِلَم ِبیــبٍ َلْی ــا : َقــالَ ِلُج َی
ــا رَ ُأمََّه ــتَْأِم تَّــى َأْس ــوَل اللَّــِه َح ُس ــا، رَ ــالَ ، َفَأَتاَه ــوَل : َفَق ُس ِإنَّ رَ

َنَتكِ اللَِّه  ُطبُ اْب نٍ : َقاَلتْ ، َیخْ ـْی ى َع َم ُنْع ُه ِإنَّـ: َقـالَ ، َنَعْم وَ
َها، َقاَلـتْ  ِه ُیرِیـُد َها؟، َقـالَ : َلْیَستْ ِلَنْفـسِ ـنْ ُیرِیـُد ، : َفِلَم ِبیـبٍ َلْی ِلُج

ــــتْ  ــــتْ : َقاَل ؟، َقاَل ِبیــــبٍ َلْی ــــى َأِلُج َق ْل وُِّج : َح ، َال ُأزَ ــــرُ اللَّــــِه َال َلَعْم
ـــيَّ  ـــْأِتي النَِّب ـــا َلَی ـــاَم َأُبوَه ـــا َق ـــا َفَلمَّ ِبیًب َلْی ـــنْ ُج ـــاُة ِم ـــتِ اْلَفَت ، َقاَل

ـــ َهـــاِخ ُمِّ رَِها ألِ ـــاالَ : ْد ـــا َق َم ُك ـــي ِإَلْی َطَبِن ـــنْ َخ ـــوُل اللَّـــِه : َم ُس ، رَ
ــــتْ  ــــولِ اللَّــــِه : َقاَل ُس ــــى رَ َل ــــرُدُّونَ َع ــــى َأَت ــــوِني ِإَل َفُع ــــرَُه اْد َأْم

ـا ِإَلـى النَِّبـيِّ رَُسولِ اللَّـِه  َهبَ َأُبوَه یَِّعِني، َفـَذ ، َفِإنَّـُه َلـنْ ُیـضَ
 َْأُنكَ ِبَها: ، َفَقال ِبیًباَش َلْی َها ُج وََّج .)٦٥(، َفزَ
ـــرََأٌة َأتَـــتِ النَِّبـــيَّ (: ســـهل بـــن ســـعد قـــالوحـــدیث-٢ اْم

ـولِ اِهللا  ُس ِلرَ َها ِللَّـِه وَ ــَس ْف َبـتْ َن ــا َفَقاَلـتْ ِإنَّهَـا َقـْد وََه َفَقـاَل َم
هَـا  طِ ِنیهَـا َقـاَل َأعْ وِّجْ ـٌل زَ ٍة َفَقـاَل رَُج اَج نْ َح اِء ِم ِلي ِفي النَِّس

ًبا  تَـلَّ : َقالَ َثوْ یـٍد َفاعْ ِد ـنْ َح ـا ِم اَتًم َلوْ َخ َها وَ طِ ُد َقاَل َأعْ َال َأِج
ا َقــــاَل َفَقــــْد  ــــَذ َك ا وَ ــــَذ ُقــــرْآنِ َقــــاَل َك ــــنَ اْل ــــكَ ِم َع ــــا َم َلــــُه َفَقــــاَل َم

ُقرْآنِ  نَ اْل َعكَ ِم ا َم َها ِبَم ُتَك وَّجْ .)٦٦()زَ
ــرع الثــاني الــشفاعة فــي التوفیــق بــین الــزوجین عنــد : الف

قد یقـع بـین الـزوجین مـن الخـالف مـا : ینهمانشوب خالف ب
یستدعي تدخل الشفعاء إذ یكون قـد استعـصى علیهمـا األمـر 

ـا : فقد قال اهللا تعالى ًم َك َعثُوا َح ـا َفـاْب َم ِنِه َقاَق َبْی ْفتُْم شِ وَإِنْ ِخ
فِّــِق اللَّــُه  ا ُیوَ ًح ــالَ ا ِإصْ ــا ِإنْ ُیرِیــَد ِلَه ــنْ َأْه ــا ِم ًم َك َح ــِه وَ ِل ــنْ َأْه ِم

َنهُ  ًاَبْی ـــر ِبی ـــا َخ ِلیًم ـــانَ َع ـــَه َك ـــا ِإنَّ اللَّ قـــال ابـــن ]٣٥: النـــساء[َم
ـــة أخـــرى، وهـــي مـــا إذا ســـاء مـــا بـــین : "جـــزي ذكـــر هنـــا حال

ــــم مــــن  ل ــــى اإلصــــالح بینهمــــا، وال ُع ــــم یقــــدر عل ــــزوجین ول ال
. فیبعـــث حكمـــان مـــسلمان لینظـــرا فـــي أمرهمـــا. منهمـــاالظـــالمُ 

.)٦٧("وینفذ ما ظهر لهما من تطلیق وخلع
: بـن عبـاسمن األحادیث الدالة على ذلك حدیث او 

ـــرة( ـــه مغیـــث)٦٨(أن زوج بری ـــدا یقـــال ل ـــَأنِّي )٦٩(كـــان عب َك
َیِتـِه  َلـى ِلحْ یُل َع ـُه تَـسِ وُع ُم ُد ـي وَ ِك َفَها َیْب ْل ِه َیُطوفُ َخ ُظرُ ِإَلْی َأْن

یـثٍ َفَقاَل النَِّبيُّ  ِغ ـبِّ ُم ـنْ ُح بُ ِم َج بَّاسُ َأَال َتْع ِلَعبَّاسٍ َیا َع
یثًایرَةَ َبرِ  ِغ نْ ُبْغضِ َبرِیرََة ُم ِم ِتـهَفَقاَل النَِّبـيُّ ؟وَ ْع ِ َلـوْ رَاَج ؟

رُِني ــوَل اِهللا تَــْأُم ُس ــا رَ ــَفُع َقاَلــتْ َال : َقــالَ ؟َقاَلــتْ َی ــا َأْش ــا َأَن ِإنََّم
َة ِلي ِفیهِ  اَج .)٧٠(")َح

فیــه مــن الفقــه ": نقــل ابــن بطــال عــن الطبــري قولــه
ـــــشفاع العـــــالم و  ـــــة جـــــواز است الخلیفـــــة فـــــى الحـــــوائج والرغب
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ـــسائلها ـــى أهلهـــا فـــى اإلســـعاف ل ـــك مـــن مكـــارم ، إل وأن ذل
.)٧١("األخالق

بـاب شـفاعة النبـي"لهذا المعنى وقد ترجم البخاري

.)٧٢("في زوج بریرة
اســتحباب شــفاعة...وفــي الحــدیث: (قــال ابــن حجــر

...الحــاكم فــي الرفــق بالخـــصم حیــث ال ضــرر وال الـــزام
ـــــا  ـــــافرین ســـــواء كان وفیـــــه اســـــتحباب اإلصـــــالح بـــــین المتن

.)٧٣(زوجین أم ال
فقــد ســاء حــال الــزوج الــذي كــان یریــد زوجتــه وهــي 

ــــي نالمــــنفكــــان، تبغــــضه لمحاولــــة ضــــم الوســــاطة ب
ـــــزام، الزوجـــــة لزوجهـــــا ـــــرة أل؛ولكـــــن دون إكـــــراه أو إل ن بری

الـــصالةأجابهـــا علیـــه؟هـــو أمـــرعنـــدما ســـألت النبـــي 
. أنا أشفع:السالمو 

قـد :الـشفاعة فـي إنهـاء العالقـة الزوجیـة: الفرع الثالـث
، تـــستحكم الخالفـــات الزوجیـــة وتـــستحیل الحیـــاة فـــي ظلهـــا

لكــن قــد ال ، فیكــون الحــل األمثــل بإنهــاء العالقــة الزوجیــة
فیحتــاج األمــرُ الــى مــن ، نهــاء العالقــة ســهالً إمــر أیكــون 

ـــزوجین ف ـــین ال ـــق شـــاالعالقـــةىنهـــتیتوســـط ب فع عـــن طری
ــــرضٍ  حیوضــــتوقـــد ورد ، وقـــد تكــــون بـــال شــــافع، حكـــیم ُم

. ابت بن قیس وزوجتهالمعنى األول في حدیث ث
ـنِ َقـْیسٍ َأتَـتِ النَِّبـيَّ فع رََأَة ثَاِبتِ ْب بَّاسٍ َأنَّ اْم نِ اْبنِ َع
 ْـــْیسٍ ": َفَقاَلـــت ـــنُ َق ـــوَل اِهللا َثاِبـــتُ ْب ُس ـــا رَ ـــا )٧٤(َی ُتـــبُ َم َأعْ

ُلقٍ  ِه ِفي ُخ َلْی ، َفَقـاَل َع ـَالمِ ْس ـي اإلِ رَُه اْلُكْفرَ ِف َلِكنِّي َأْك ینٍ وَ ، وََال ِد
ــوُل اِهللا  یَقَتــهُ رَُس ِد ــِه َح َلْی ــمْ ؟َأَتــرُدِّینَ َع ــوُل . َقاَلــتْ َنَع َقــاَل رَُس

َطلِّْقهَا َتْطِلیَقة: اِهللا  یَقَة وَ ِد .)٧٥("اْقَبلِ اْلَح
شـــافعا للزوجــــةوفـــي هـــذه الحادثــــة كـــان النبــــي 

أن بـشفاعته عنـد زوجهـافـأراد النبـي ؛التي كرهت زوجها
وفـــــي هـــــذا تقریـــــر لجـــــواز الجاهـــــات ، یطلقهـــــا بـــــالمعروف

والوساطات بحل الخالف عن طریق الطالق إذا كان هو 
. لقطع الخالفاتسلمَ األالحلَّ 

الـــشفاعة بـــین النـــساء والـــزوج لحظـــوظ : الفـــرع الرابـــع
ر مــن مــشاكل وتــوتر ال تنجــو العالقـة بــین الــضرائ: الــدنیا

النبــيأحیانــًا بــسبب الغیــرة التــي لــم یــسلم منهــا حتــى نــساء

عائــشة رضـي اهللا عنهــاكمـا فـي حــدیث أم المـؤمنین :
ـــولِ اِهللا ( ُس اَء رَ ُة َأنَّ ِنـــَس اِئـــَش یـــِه َع ـــزْبٌ ِف نِ َفِح َبْی ْ ـــز ـــنَّ ِح ُك

ــاِئرُ  َس َة وَ ــَلَم ــرُ ُأمُّ َس بُ اآلَخ ــزْ ُة وَاْلِح َد ــوْ َس ــِفیَُّة وَ صَ ُة وَ ــصَ ْف وََح
ــــولِ اِهللا  ُس اِء رَ ــــَس ــــبَّ ِن ــــوا ُح ِلُم ــــْد َع ونَ َق ِلُم ــــسْ ُم ــــانَ اْل َك ، وَ

ـولِ اِهللا  ُس ةَ رَ اِئـَش یَّـٌة ُیرِیــُد ؛َع ِد ْم َه ِه ــِد ـَد َأَح ْن اَنـتْ ِع ا َك َفــِإَذ
ـولِ  ُس َیَها ِإَلى رَ ـانَ اِهللا َأنْ ُیْهِد ا َك تـَّى ِإَذ ـا َح رََه ُسـوُل َأخَّ رَ

ـــــى اِهللا  یَّـــــِة ِإَل َهِد بُ اْل اِح ــــ ـ ـــــثَ صَ َة َبَع اِئـــــَش ـــــتِ َع ْی ـــــي َب ِف
ــــولِ اِهللا  ُس َة رَ َلَم ــــ بُ ُأمِّ َس زْ ـــ ـ لَّــــَم ِح َة َفَك اِئــــَش ــــتِ َع ْی ــــي َب ِف

ـــوَل اِهللا  ُس ي رَ ــ لِِّم ــنَ َلَهـــا َك ـــنْ َفُقْل ُقـــوُل َم ــاسَ َفَی لِّـــُم النَّ ُیَك
ـــــولِ اِهللا َأرَ  ُس َي ِإَلـــــى رَ ـــــِه اَد َأنْ ُیْهـــــِد ِه ِإَلْی یَّـــــًة َفْلُیْهـــــِد ِد َه

اِئهِ  ــَس نْ ُبُیــوتِ ِن ــ انَ ِم ــ ــثُ َك ْی ا ُقْلــنَ . َح ــ َة ِبَم َلَم ــ ــُه ُأمُّ َس ْت لََّم َفَك
ًئا ْی ا َقـاَل ِلـي َشـ َأْلَنَها َفَقاَلتْ َم ًئا َفَس ْی ُقلْ َلَها َش َفُقْلـنَ . َفَلْم َی

یهِ  لِِّم ُقـلْ . َلَها َفَك َلـْم َی ا َف َهـا َأْیـضً ارَ ِإَلْی ینَ َد ْتُه ِح لََّم َقاَلتْ َفَك
َأْلَنَها َفَقاَلــتْ  ــَس ًئا َف ْی ــ ًئا: َلهَــا َش ْی ــ ــاَل ِلــي َش ا َق ــ ــنَ َلهَــا . َم َفُقْل

ـــهُ  ْت لََّم ـــا َفَك َه ارَ ِإَلْی ـــَد كِ َف ـــ لَِّم تـَّــى ُیَك یـــِه َح لِِّم ـــا. َك ـــاَل َلَه َال : َفَق
ةَ  اِئَش یِني ِفي َع ِذ بِ َفِإنَّ ؛ُتؤْ َي َلـْم َیـْأِتِني وََأَنـا ِفـي َثـوْ اْلوَحْ
ةَ  ــــَش اِئ رََأٍة ِإالَّ َع ــــ ــــتْ . اْم ــــشة(َقاَل ــــتْ ): أي عائ أي أم (َفَقاَل

ــوبُ ): ســلمة ــوَل اِهللا ثُــمَّ ِإنَُّهــنَّ َأُت ُس اَك َیــا رَ نْ َأَذ ــ ِإَلــى اِهللا ِم
ـــولِ اِهللا  ُس ـــتَ رَ َة ِبْن ـــ َم نَ َفاطِ وْ ـــ َع ـــولِ َد ُس ْلنَ ِإَلـــى رَ ـــ َس َفَأرْ

ـــتِ اِهللا  ــي ِبْن َل ِف ْد ــ َنَك اللَّــَه اْلَع ْد ُش ــ َك َیْن اَء َتقُــوُل ِإنَّ ِنــَس
تْــهُ  لََّم رٍ َفَك ــ ــي َبْك ــالَ . َأِب بُّ : َفَق ــ ا ُأِح ــ ــینَ َم بِّ ــُة َأَال ُتِح ا ُبَنیَّ ــ ؟َی

ْتُهنَّ : َقاَلتْ  َبرَ نَّ َفـَأخْ ِه َعتْ ِإَلْی َلى َفرََج ِه . َب ي ِإَلْیـ ـ ِع ِج َفُقْلـنَ ارْ
ــــــتْ َأنْ َترْ  ــــــُه َفَأَب شٍ َفَأَتْت ـــــ ـ حْ ــــــتَ َج ــــــبَ ِبْن َن ْی ْلنَ زَ ــــــ َس َع َفَأرْ ــــــ ِج

ـــتْ  َقاَل َلَظـــتْ وَ ـــي : َفَأغْ َل ِف ْد ـــ َع َك اللَّـــَه اْل َن ْد ُش ـــ َك َیْن اَء ـــَس ِإنَّ ِن
َة  اِئـَش َلـتْ َع تـَّى َتَناوَ َتَها َح ـوْ َفَعـتْ صَ اَفـَة َفرَ نِ َأِبـي ُقَح ِبْنتِ اْب

بَّْتَها ٌة َفــَس ــَد ــَي َقاِع ــو . وَْه تَّــى ِإنَّ رَُس ــى َل اِهللا َح ُظــرُ ِإَل َلَیْن
لَّــمُ  َة َهــلْ َتَك اِئــَش َنــبَ . َع ْی َلــى زَ ــرُدُّ َع ُة َت اِئــَش ــتْ َع لََّم َقــاَل َفَتَك

َتْتَها َك تَّى َأْس َقـاَل َفَنَظرَ النَِّبيُّ : َقاَلتْ . َح َة وَ اِئـَش ِإَلى َع
 ٍ ر .)٧٦()ِإنََّها ِبْنتُ َأِبي َبْك

ضــي اهللا عنهــا ویلحــظ مــن هــذا الحــدیث أن أم ســلمة ر 
وهـــــن ضـــــرائر وبـــــین تـــــشفعت بـــــین نـــــساء رســـــول اهللا 

ذ كــانوا إ، فــي شــأن هــدایا النــاس للنبــي رســول اهللا 
. یتخیرون بها یوم عائشة دونهن
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:الشفاعة بین ذوي القربى: ثانیاً 
ـــــق الـــــروابط األســـــریة ، حـــــرص اإلســـــالم علـــــى توثی

رابطـــة االرحـــام لمـــا للوأكـــد علـــى صـــلة، وأوصـــى بـــذي القربـــى
ـــــر فـــــي تكـــــوین المجتمـــــع االســـــالمي، إال أن مـــــناالســـــریة أث

الــسيء قــد یعتریــه الغــضب أو الظــن البــشریةنــسان بطبیعتــه اإل
ســالم هــذه ولقــد حــرم اإل. القطیعــةأوفتقــع العــداوة والبغــضاء، 

وأمـــر بـــرأب الـــصدع مـــور واعتبرهـــا مـــن ســـيء االخـــالقاأل
ــاتَّ : فــي كتابــه العزیــزقــال اهللا وســد الخلــل  ــَه َف ُقوْا الّل

مْ  ُك ِن ْی اتَ ِب وْا َذ ِلُح .]١: األنفال[وََأصْ
ســباب أل، بــین االقــاربحیانــاً أتحــدث الخالفــات قــد 

و أحـد الطـرفین أن لـم یتراجـع إوقـد یتفـاقم الخـالف ، كثیرة
ســــلوب الــــذي یحــــل بــــه واأل، و یتنــــازل عــــن حقــــهأیعتــــذر 

الخــالف یختلــف مــن شــخص آلخــر، وكــان الــصحابة ضــربوا 
ــــة فــــي اإلروع األألنــــا ن حــــصل مــــن إعتــــذار عــــن الخطــــأ مثل

وتـشّفعه إلـى خالتـه حـدیث عبـد اهللا بـن الزبیـر كمـا فـي حدهم، أ
عــن عائــشة ف: عائــشة لترجــع عــن نــذرها فــي عــدم كالمهــا إیــاه

، : (رضي اهللا عنهـا ـٍع ـي َبْی ـرِ َقـاَل ِف ـنَ الزَُّبْی ـَد اِهللا ْب ْب ـدَِّثتْ َأنَّ َع ُح
ـــُه  َطـــاٍء َأعْطَْت ـــرَنَّ َأوْ َع ُج ـــَشُة، َأوْ َألحْ اِئ ـــَینَّ َع تَِه ـــِه َلتَْن ـــَشُة وَاللَّ اِئ َع

رٌ َأنْ  َلـيَّ َنـْذ ا َقاُلوا َنَعْم َقاَلـتْ ُهـوَ ِللَّـِه َع َلْیَها َفَقاَلتْ َأُهوَ قَاَل َهَذ َع
ـــنَ  ـــینَ َال ُأَكلِّـــَم اْب َهـــا ِح ـــرِ ِإَلْی ْی ـــنُ الزَُّب َفَع اْب ـــْش َت ا َفاْس ـــًد ـــرِ َأَب َبْی الزُّ

یـِه َطاَلتِ  فُِّع ِف رَُة َفَقاَلتْ َال وَاللَِّه َال ُأَش جْ نَّـثُ اْلِه ا، وََال َأَتَح َأَبـًد
ـنَ  وَرَ ْب ـْس لَّـَم اْلِم ـرِ َك ـنِ الزَُّبْی َلـى اْب ِلـكَ َع رِي َفَلمَّـا َطـاَل َذ ِإَلى َنْذ
ــنْ  ـا ِم ـِد َیُغـوثَ وَُهَم ْب ـنِ َع ِد ْب ـوَ ـنَ اَألْس نِ ْب َم ـَد الـرَّحْ ْب ـَة وََع َم رَ خْ َم

ــرَةَ َبِنــي زُ  ا ِباللَّــِه )مــن أخــوال النبــي (ْه َم ُك ُد ــُش ــا َأْن َقــاَل َلُهَم وَ
ــــُذرَ  ــــلُّ َلَهــــا َأنْ تَْن َة َفِإنََّهــــا َال َیِح اِئــــَش َلــــى َع ــــاِني َع ْلُتَم َخ ــــا َأْد َلمَّ
ـا  َم َیِتِه ِد ْ َلْینِ ِبَأر َتِم ـْش نِ ُم َم ُد الـرَّحْ ْب وَرُ وََع ْس َل ِبِه اْلِم یَعِتي َفَأْقَب َقطِ

ــتَأْ  تَّــى اْس ــُة اِهللا َح َم ــكِ وَرَحْ َلْی ــاَال الــسََّالُم َع َة َفَق اِئــَش ــى َع َل َنا َع َذ
ـــمِ  ـــا َقاَلـــتْ َنَع لَُّن ُلـــوا َقـــاُلوا ُك ُخ ُة اْد اِئـــَش ُل َقاَلـــتْ َع ُخ ـــْد اتُـــُه َأَن َبرََك وَ
ُلــــوا  َخ ــــا َد ــــرِ َفَلمَّ َبْی ــــنَ الزُّ ــــا اْب ُهَم َع َلــــُم َأنَّ َم ، وََال َتْع ــــْم لُـــوا ُكلُُّك ُخ اْد

ــنُ ا ــَل اْب َخ َها َد ــُد ــَق ُیَناشِ َطِف َة وَ ــَش اِئ تََنَق َع ــاعْ ــابَ َف َج ــرِ اْلِح لزَُّبْی
تْـُه  لََّم ـا َك اِنَها ِإالَّ َم ـَد نِ ُیَناشِ َم ُد الـرَّحْ ْب وَرُ وََع ْس َطِفَق اْلِم َیْبِكي وَ وَ

ُقــوَالنِ ِإنَّ النَِّبــيَّ  َی ــُه وَ ْن َقِبَلـتْ ِم ــا َقــْد وَ مَّ ــنَ َنهَـى َع ــتِ ِم ِلْم َع
ـــ ـــرَِة َفِإنَّ جْ ـــَالثِ اْلِه َق َث ـــوْ ـــاُه َف ـــرَ َأَخ ِلمٍ َأنْ َیْهُج ـــسْ ـــلُّ ِلُم ُه َال َیِح

ــا  ــالٍ َفَلمَّ ــتْ َلَی َق ــرِیِج َطِف ِكرَِة وَالتَّحْ ــنَ التَّــْذ َة ِم ــَش اِئ ــى َع َل وا َع َثــرُ َأْك
ا كِّرُُهَم یٌد َفَلــْم تُــَذ ــِد رُ َش رْتُ وَالنَّــْذ ــَذ َتُقــوُل ِإنِّــي َن ــي وَ ِك تَْب رََها وَ ــْذ َن

ِلــكَ َیـزَاَال ِبَهــا حَ  ا َذ رَِه ــْذ ــي َن َتَقــتْ ِف ـرِ وََأعْ َبْی ــنَ الزُّ ــتِ اْب لََّم تَّــى َك
ـلَّ  تـَّى َتُب ِكي َح ِلكَ َفَتْب َد َذ ا َبْع رََه ُكرُ َنْذ اَنتْ َتْذ َك َقَبًة وَ ینَ رَ َبِع ْ َأر

ارََها َم َها ِخ وُع ُم .)٧٧()ُد

:الشفاعة بین الشركاء و بین الجیران: ثالثاً 
قلیلـة هـي المـشاحنات :في عالقـات الجـوار: الفرع األول

والتــي قــد ، والخالفــات التــي تكــون بــین الجیــران والــشركاء
أن والحقیقــة ، تتطــور أحیانــا إلــى الــضرب والــشتم واالیــذاء

الحیــاة الــسعیدة ال تحــصل بمقاطعــة جــار لجــاره أو إیذائــه؛ 
لذلك كانت الواسـطات والـشفاعات بـین الجیـران مـن األمـور 

الجیــران رشــد النبــي أقــد التــي اهــتم الــشارع الحكــیم بهــا ف
ال یمنـع أنإلى التعامل الحسن من خالل طلبـه مـن الجـار

. جاره مما له فیه مصلحة
ـــْع «:قـــالعــن أبـــي هریـــرة أن رســـول اهللاف َن َال َیْم

ارِهِ  َد َبًة ِفى ِج َش زَ َخ رِ ارَُه َأنْ َیْغ ْم َج ُك ُد .)٧٨(»َأَح
عــن ف، نــهأن یكثــر المــرق إلطعــام جیراونــدب الجــار

ـــتَ «أبـــي ذر قـــال قـــال رســـول اهللا ا َطَبخْ رٍّ ِإَذ ـــا َذ ـــا َأَب َی
یرَاَنكَ  َتَعاَهْد ِج َها وَ اَء ْ َم ِثر َقًة َفَأْك رَ .)٧٩(»َم

ففـــي قـــصة الربیـــع بنـــت النـــضر التـــي كـــسرت ثنیـــة 
ـــَة َأ(قـــال انـــس : صـــاحبتها رَتْ ثَِنیَّ ـــَس مََّتـــُه َك ـــَع َع نَّ الرَُّبیِّ

َیٍة َفَطَلُبـ ارِ شَ َفـَأَبوْا َفـَأَتوْا َج ـوا اَألرْ ْفـوَ َفـَأَبوْا َفَعرَضُ هَـا اْلَع وا ِإَلْی
ــــوَل اِهللا  ُس ــــوُل اِهللا رَ ُس رَ رَ ــــَأَم اصَ َف ــــصَ ِق ــــوْا ِإالَّ اْل وََأَب

رُ  ـــَس ـــوَل اِهللا َأُتْك ُس ـــا رَ رِ َی ـــنُ النَّـــضْ ـــسُ ْب ـــاَل َأَن اصِ َفَق ـــصَ ِق ِباْل
ثَــ ي َبَع رُ ثَِنیَُّتَهــاَثِنیَّــُة الرَُّبیِّــِع َال وَالَّــِذ ــَس قِّ َال ُتْك َفَقــاَل ، كَ ِبــاْلَح

ـوُل اِهللا  ُس ُم رَ َقـوْ ـَي اْل اصُ َفرَضِ تَـابُ اِهللا اْلِقـصَ َیـا َأَنـسُ ِك
َفـوْا ـوُل اِهللا ، َفَع ُس َم َفَقـاَل رَ ـنْ َلـوْ َأْقـَس َبـاِد اِهللا َم ـنْ ِع ِإنَّ ِم

َلى اِهللا َألَبرَّهُ  .)٨٠()َع
اوز عـن الحقـوق الجزائیـة فـي العفـو والتجـ: الفرع الثـاني

ـــشركاء الفـــصاص عقوبـــًة لمرتكـــب شـــرع اهللا : بـــین ال
الجریمـــة علـــى بـــدن اإلنـــسان إال أنـــه لـــم یكـــن األمـــر فیهـــا 
كالحـــدود التـــي إذا وصـــلت إلـــى الحـــاكم فـــال شـــفاعة بنـــاء 

ـــو قـــال تعـــالىعلـــى ـــشریعة االســـالمیة علـــى العف : حـــث ال
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 ... ـــوَى ـــرَبُ ِللتَّْق ـــوْا َأْق ُف وهـــذا ، ]٢٣٧: البقـــرة[...وََأن َتْع
بـــن حجـــر وائـــلفعـــن ، یعطـــي مجـــاال للواســـطة والـــشفاعة

ــَع النَِّبــىِّ : (قــال ــٌد َم ــى َلَقاِع ــرَ ِإنِّ ــوُد آَخ ــٌل َیُق ــاَء رَُج ِإْذ َج
ى ا َقَتَل َأِخ َذ ٍة َفَقاَل َیا رَُسوَل اللَِّه َه َع ـوُل اللَّـِه . ِبِنْس َفَقاَل رَُس

» ُــِه َفَقــاَل ِإنَّــهُ . »َأَقَتْلتَــه َلْی ــتُ َع تَــرِفْ َأَقْم ــةَ َلــوْ َلــْم َیْع . اْلَبیَِّن
ـــمْ  ـــاَل َنَع ـــاَل . َق ـــُه َق ُت ـــهُ «َقتَْل ـــفَ َقَتْلَت ْی ـــا وَُهـــوَ . »َك ـــتُ َأَن ْن ـــاَل ُك َق

َلــى  َفــْأسِ َع ُتُه ِباْل ْب رَ َبِنى َفــضَ ــضَ رٍَة َفــَسبَِّنى َفَأغْ ــَج ــنْ َش تَــِبُط ِم َنخْ
ِنِه َفَقَتْلُتهُ  ْ ٍء ُتؤَدِّیـِه «:ىُّ َفَقـاَل َلـُه النَِّبـ. َقر ـىْ ـنْ َش َهـلْ َلـكَ ِم
كَ  ـــسِ ـــنْ َنْف ـــى. »َع َفْأسِ اِئى وَ ـــَس ـــاٌل ِإالَّ ِك ـــا ِلـــى َم :َقـــالَ . َقـــاَل َم

وَنكَ « َترُ ــْش ــكَ َی َم ــنْ . »َفَتــرَى َقوْ ى ِم ِم ــوْ َلــى َق نُ َع ــوَ ــا َأْه ــاَل َأَن َق
اكَ  َعِتهِ . َذ ــــــْس ــــــِه ِبِن ــــــى ِإَلْی َم ــــــالَ . َفرَ َق َبكَ «:وَ ــــــاِح ــــــكَ صَ وَن . »ُد
ــوُل اللَّـِه َفـا لَّــى َقـاَل رَُس ــُل َفَلمَّـا وَ َطَلَق ِبـِه الرَُّج ِإنْ َقَتَلــُه «:ْن

ْثُلهُ  َلَغِنـى َأنَّـكَ ُقْلـتَ . »َفُهوَ ِم ـوَل اللَّـِه ِإنَّـُه َب َع َفَقاَل َیا رَُس :َفرََج
ْثُلهُ « رِكَ . »ِإنْ َقَتَلُه َفُهوَ ِم تُُه ِبَأْم ْذ ـوُل اللَّـِه . وََأَخ :َفَقـاَل رَُس
ِبكَ َأ« ـاِح ِْٕثمِ صَ كَ وَا ا ُترِیُد َأنْ َیُبوَء ِبِإْثِم َیـا َنِبـىَّ اللَّـِه :َقـالَ . »َم
لَّــُه َقــالَ -  ــى:- َلَع َل اكَ «:َقــالَ . َب ــَذ اكَ َك ــِإنَّ َذ ــالَ . »َف ــى :َق َم َفرَ

ِبیَلهُ  لَّى َس َعِتِه وََخ .)٨١()ِبِنْس
ولـي القتیـل مـن القـصاص، ولكـن لقد مكن النبي 

شــــافعا نــــه وبتــــدبیر حكــــیم كــــان النبــــي بكلمــــة طیبــــة م
للقاتل الذي لم یكن قاصـدا القتـل باألصـل فكـان مـن قولـه 
علیــه الــصالة والــسالم عــن الــولي لــو قتلــه كــان مثلــه فمــا 

كیانــه إال كــان مــن الــولي بعــد أن هــزت كلمــات النبــي 
. العفو بشفاعة النبي 

 :

:
عمـــت الـــشفاعة أفـــراد المجتمـــع االســـالمي األحـــرار 

: المسلمین وغیر المسلمین كما یأتي بیانه، والعبید

: الشفاعة في التخفیف عن المكاتب: أوالً 
احــــــتجم رســــــول اهللا": بــــــن عبــــــاس قــــــالاعــــــن ف

وأعطى الحجام أجـره ولـو كـان حرامـا لـم یعطـه وكـان یحـتجم 
وكـان یحجمـه عبـد لبنـي بیاضـة في األخـدعین وبـین الكتفـین 

وكان یؤخذ منه كل یوم مد ونصف فشفع له النبي
٨٢("إلى أهله فجعل مدا(.

:الشفاعة في الخصومات المالیة: ثانیاً 
الــــشفاعة فــــي الخــــصومات المالیــــة بــــین : الفــــرع األول

: المسلمین
نـــدب : الـــشفاعة فـــي وضـــع الـــدَّین أو التخفیـــف منـــه- ١

ة لوضــــع الــــدین عــــن المعــــسر إلــــى قبــــول الــــشفاعالنبــــي 
. والتجاوز عنه أو التخفیف منه

عائــشة رضــيومــن االحادیــث الدالــة علــى ذلــك حــدیث
ـوُل اِهللا : (اهللا عنها قالت َع رَُس ـصُومٍ ِباْلَبـابِ َسِم تَ ُخ ـوْ صَ

ِفُقُه ِفـي  ْ َتر َیـْس ـرَ وَ ُع اآلَخ ضِ َتوْ ا َیـْس ُهَم ُد ا َأَح َِٕذ ا، وَا وَاتُُهَم اِلَیٍة َأصْ َع
ــوُل اِهللا  ــا رَُس َم ِه َلْی ــرََج َع ــُل َفَخ ــوَ َیُقــوُل وَاللَّــِه َال َأْفَع ٍء وَْه ــيْ َش

ـــا  ـــا َی وفَ َفَقـــاَل َأَن ـــرُ ْع ـــُل اْلَم َلـــى اِهللا َال َیْفَع َتـــأَلِّي َع ـــنَ اْلُم َفَقـــاَل َأْی
بَّ  ِلكَ َأَح َلُه َأيُّ َذ .)٨٣()رَُسوَل اِهللا وَ

ــ: (قــال النــووي ة ِإَلــى َأصْ ِفیــِه الـــشََّفاَع َقُبـــول وَ قُــوق، وَ اب اْلُح َح
ْیر .)٨٤()الشََّفاَعة ِفي اْلَخ

رٍَد : (وعـــن كعـــب بـــن مالـــك ـــْد ـــنَ َأِبـــي َح ـــى اْب َأنَّـــُه تََقاضَ
تَّــــى  ا َح ـــوَاتُُهَم ـــتْ َأصْ تََفَع ْ ِد َفار ِج ـــْس ـــي اْلَم ـــِه ِف َلْی ـــانَ َلـــُه َع ـــا َك ًن ْی َد

ــــوُل اِهللا  َعَها رَُس ــــِم ــــرََج ِإلَ َس ــــِه َفَخ ِت ــــي َبْی ــــوَ ِف تَّــــى وَْه ــــا َح َم ِه ْی
ـوَل اِهللا  ـكَ َیـا رَُس ـبُ َقـاَل َلبَّْی ْع رَِتِه َفَناَدى َیا َك جْ فَ ُح جْ َشفَ سِ َك
ْلـتُ  ـِه َأيِ الـشَّْطرَ َقـاَل َلَقـْد َفَع َأ إَِلْی َم ا وََأوْ ْیِنكَ َهَذ نْ َد ْع ِم َقاَل ضَ

هِ  .)٨٥()َیا رَُسوَل اِهللا َقاَل ُقْم َفاْقضِ
حـدیث جـواز المطالبـة بالـدین وفي هـذا ال: (قال النووي

صـــالح بـــین لـــى صـــاحب الحـــق واإلإفـــي المـــسجد والـــشفاعة 
ــــيالخــــصوم وحــــسن التوســــط بیــــنهم وقبــــول الــــشفاعة ــــرِف ْی َغ

.)٨٦()معصیة
انَ : (عن كعب بن مالك قالو  َعاذُ َك نُ ُم بَ ْب ىَ لٍ ـجَ رَضِ

هُ اللَّهُ  ْن اشَاباَع ِلیًم احَ ًح ْم نْ َس لِ ِم َبابِ َأْفضَ هِ َش ِم َلمْ َقوْ َیُكنْ وَ
كُ  سِ ًئاُیْم ْی تَّىَیدَّانُ َیزَلْ َفَلمْ َش اَلهُ َأغْرَقَ حَ لَّهُ َم نِ ِفىُك الدَّْی
لَّمَ النَِّبىَّ َفَأَتى اَءهُ َفَك رََم اَترَُكواَفَلوْ ُغ ًد نْ َأحَ لِ ِم دٍ َأجْ َأحَ
وا اَلَترَُك َعاًذ نْ ُم لِ ِم اللَّهِ رَُسولُ مْ َلهُ َفَباعَ اللَّهِ رَُسولِ َأجْ
اَلهُ َیْعِنى تَّىَم َعاذٌ َقامَ حَ ِ ُم ر ءٍ ِبَغْی .)٨٧()َشىْ
یعــد المــال مــن : الــشفاعة بــین الجیــران فــي االرض-٢

االمــور التــي تحبهــا الــنفس االنــسانیة لــذلك لــیس مــن الــسهولة
فمــاذا یكــون الحــل ، أن یتنــازل النــاس عــن حقــوقهم المالیــة
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قد یحتاج في هذه ؟شركاءفي حال نشوب الخالف بین ال
الحالــة لوســیط وشــفیع یقــوم بمهمــة االصــالح ولقــد جــاءت 
الــــسنة النبویــــة تبــــین لنــــا ذلــــك مــــن خــــالل حــــدیث الزبیــــر 

. وجاره
ـــْد ": الزبیـــرفعـــن  ارِ َق ـــصَ ـــنَ األَْن ـــًال ِم ـــَم رَُج اصَ َأنَّـــُه َخ

ـــولِ اِهللا  ُس رًا ِإَلـــى رَ ـــْد َد َب ـــِه ـــرَِّة َش ـــنَ اْلَح ـــرَاٍج ِم ـــي شِ ـــا ِف اَن َك
ــا َالُهَم َیانِ ِبــِه ِك ِق ــْس ــوُل اِهللا ، َی ُس ــا َفَقــاَل رَ ــِق َی ــرِ اْس َبْی ِللزُّ

ـــا  ـــاَل َی ارِيُّ َفَق ـــصَ بَ اَألْن ـــضِ ـــارِكَ َفَغ ـــى َج ـــلْ ِإَل سِ ـــرُ ثُـــمَّ َأرْ ْی زَُب
ــوَل اهللاِ  ُس مَِّتــكَ ، رَ ــنَ َع ــانَ اْب ــولِ اِهللا ! ؟َأنْ َك ُس ــُه رَ نَ وَجْ ــوَّ َفَتَل
 َّــِق ثــم ــمَّ َقــاَل اْس ى ُث ــَتوَْع رَ َفاْس ــْد لُــَغ اْلَج تـَّـى َیْب ْ َح ــِبس احْ

ـــوُل اِهللا  ُس ِ رَ ـــر َبْی ـــُه ِللزُّ قَّ ـــٍذ َح یَنِئ ـــوُل اِهللا ، ِح ُس ـــانَ رَ َك وَ

ارِيِّ َفَلمَّـا  ِلَألْنصَ َعٍة َلُه وَ رِ ِبرَْأىٍ َس َلى الزَُّبْی ارَ َع ِلكَ َأَش َل َذ َقْب
ــوَل اِهللا  ُس ارِيُّ رَ ــصَ َفــَظ اَألْن ــَتوْ َأحْ ــياْس قَّــُه ِف ــرِ َح َبْی ى ِللزُّ َع

مِ  ْك رِیِح اْلُح .)٨٨("صَ
ـــن أســـلم-٣ ـــوال م ـــي رد ســـبي وأم ـــشفاعة ف وعـــن:ال

َقـاَم َأنَّ النَِّبـيَّ (: مروان بن الحكم والمـسور بـن مخرمـة
ـــــوَاَلُهْم  ْم َأْم ِه ـــــرُدَّ ِإَلـــــْی َأُلوُه َأنْ َی ـــــوَازِنَ َفـــــَس ـــــُد َه ْف ـــــاَءُه وَ ـــــینَ َج ِح

َیُهْم َفَقــــاَل إِ  ــــْب َس یثِ ِإَلــــيَّ وَ ــــِد َح ــــبُّ اْل نَ وََأَح وْ ــــنْ تَــــرَ ــــي َم ِع نَّ َم
َي  ــا الــسَّْب ِٕمَّ ــاَل وَا َم ــا اْل نِ ِإمَّ ى الطَّــاِئَفَتْی ــَد وا ِإحْ َتــارُ ُقُه َفاخْ ــَد َأصْ

ــمْ  ــَتْأَنْیتُ ِبِه ــتُ اْس ْن ــْد ُك َق ــانَ النَِّبــيُّ ، وَ َك َع وَ َتَظــرَُهْم ِبــضْ اْن
ـنَ الطَّـ ینَ َقَفـَل ِم َلًة ِح رََة َلْی ْش اِئفِ َفَلمَّـا َتَبـیَّنَ َلهُـْم َأنَّ النَِّبـيَّ َع

 ُتَـــار ى الطَّــاِئَفَتْینِ َقـــاُلوا َفِإنَّــا َنخْ ـــَد ْم ِإالَّ ِإحْ ِه ــرُ رَادٍّ ِإَلــْی ْی َغ
ــيُّ  ــاَم النَِّب َیَنا َفَق ــْب ــوَ َس ــا ُه َلــى اِهللا ِبَم ــَأْثَنى َع ــي النَّــاسِ َف ِف

ـــُد َفـــِإنَّ  ـــا َبْع ُلـــُه ثُـــمَّ َقـــاَل َأمَّ ِٕنِّـــي َأْه ـــا تَـــاِئِبینَ وَا وَن اُؤ ْم َج ـــوَاَنُك ِإخْ
ِلـكَ  ْم َأنْ ُیَطیِّـبَ َذ ُك ـْن ـبَّ ِم نْ َأَح َیُهْم َفَم ْب ْم َس ِه رََأْیتُ َأنْ َأرُدَّ ِإَلْی

لْ  ْفَع َیـُه ِإیَّـاُه ، َفْلَی طِ تـَّى ُنْع ظِِّه َح َلى َح بَّ َأنْ َیُكونَ َع نْ َأَح َم وَ
َلیْ  ـــيُء اللَّـــُه َع ـــا ُیِف لِ َم ـــنْ َأوَّ ـــا ِم َن ـــلْ َفَقـــاَل النَّـــاسُ َطیَّْب ْفَع َی ْل ـــا َف َن

ـــــــــــنْ  مَّ ْم ِم ُك ـــــــــــْن نَ ِم ـــــــــــنْ َأِذ رِي َم ـــــــــــْد ـــــــــــا َال َن ـــــــــــاَل ِإنَّ ـــــــــــكَ َق ِل َذ
ْم  ــــــرَُك ْم َأْم ُك ــــــاُؤ َف رَ ــــــا ُع َن ــــــَع ِإَلْی َف ْ تَّــــــى َیر ُعوا َح ِج نْ َفــــــارْ ــــــْأَذ ــــــْم َی َل

ـــــى النَّ  ـــــوا ِإَل ُع ُهْم ثُـــــمَّ رََج ـــــاُؤ َف رَ ـــــْم ُع ُه لََّم ـــــاسُ َفَك ـــــَع النَّ َج ـــــيِّ َفرَ ِب
 ِــْبي ـنْ َس َنـا َع َلَغ ي َب ا الَّـِذ ُنـوا َفهَـَذ وُه َأنَّهُـْم َطیَُّبـوا وََأِذ َبرُ َفـَأخْ

.)٨٩()َهوَازِنَ 

:الشفاعة المالیـة بـین المـسلمین وغیـرهم: الفرع الثاني
وكمــا تحــل الــشفاعة الحــسنة بــین المــسلمین فإنهــا تحــل بیــنهم

:وبین غیرهم
عـن جـابر بـن ف: غرمـاء أبیـهجـابر مـع كما فـي قـصة -١

ـــرَكَ (: قـــالاعبـــد اهللا رضـــي اهللا عنهـــ َت ـــُد اِهللا وَ ْب ـــیبَ َع ُأصِ
ا  ـضً ُعوا َبْع نِ َأنْ َیـضَ ابِ الـدَّْی ـَح ًنا َفَطَلْبتُ ِإَلى َأصْ ْی َد َیاًال وَ ِع

ِنِه َفَأَبوْا َفَأَتْیتُ النَِّبيَّ  ْی نْ َد ْم َفـَأَبوْا ِم ِه َلـْی َفْعتُ ِبـِه َع َتْش َفاْس
ــنِّفْ  ــنِ َفَقــاَل صَ َق اْب ــْذ ِتــِه ِع َد َلــى ِح ــُه َع ْن ٍء ِم ــيْ ــلَّ َش ــرَكَ ُك َتْم

دٍ  ٍة ثُـمَّ )٩٠(زَْی ـَد َلـى ِح ـوََة َع ٍة وَاْلَعجْ ـَد َلـى ِح ٍة وَاللِّـینَ َع َد َلى ِح َع
ـاَء  ْلـتُ ثُـمَّ َج تَّى آِتَیكَ َفَفَع رُْهْم َح ضِ ـاَل َأحْ َك ـِه وَ َلْی ـَد َع َفَقَع

ـــ ِق َب َفى وَ ـــَتوْ تَّـــى اْس ـــلٍ َح ـــلِّ رَُج ـــْم ِلُك َأنَّـــُه َل ـــوَ َك ـــا ُه َم ـــرُ َك َي التَّْم
سَّ  .)٩١()ُیَم

عــن جــابر بــن عبــد وروایــة ابــي داود لهــذا الحــدیث 
ـــأن أبـــاه تـــوفي وتـــرك علیـــه ثالثـــین وَ : اهللا لرجـــل مـــن قاً ْس

ـــب منـــه أن یمهلـــه(الیهـــود فاســـتنظره  جـــابر )اســـتنظره طل
ــم جــابر رســول اهللا  ــه إلیــهفــأبى فكل فجــاء ؛أن یــشفع ل

فكلــم الیهــودي لیأخـــذ ثمــر نخلــه بالــذي لـــه هللا رســول ا
أن ینظــــره فــــأبى علیــــه فــــأبى علیــــه وكلمــــه رســــول اهللا 

.)٩٢()وساق الحدیث
عن جابر ف: وكما في قصة جابر مع غریمه الیهودي-٢

يٌّ ": بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال یَنِة َیهُـوِد ِد انَ ِباْلَم ، َك
رِي ِإلَ  ِلُفِني ِفي َتْم انَ ُیسْ َك ـاِبرٍ اَألرْضُ وَ اَنتْ ِلَج َك اِد وَ َد ى اْلِج

يُّ  ــاَءِني اْلَیهُــوِد ـا َفَج اًم ــَال َع تْ َفَخ َلــَس ـَة َفَج وَم الَِّتـي ِبَطرِیــِق رُ
رُُه ِإَلـى َقاِبـلٍ  ظِ ـَتْن ْلتُ اْس َع ًئا َفَج ْی َها َش ْن دَّ ِم َلْم َأُج اِد وَ َد َد اْلَج ْن ِع

ـــــيُّ  ِلكَ النَِّب ـــــَذ ِبرَ ِب ـــــُأخْ ـــــْأَبى َف ـــــالَ َفَی ـــــُشوا َفَق اِبِه اْم ـــــَح َألصْ
ــَل  َع ِلــي َفَج ــي َنخْ وِني ِف ــاُؤ يِّ َفَج ــنَ اْلَیُهــوِد ــاِبرٍ ِم ْ ِلَج ر ظِ َتْن ــْس َن

ـــا النَِّبــيُّ  ــرُُه َفَلمَّ ظِ ـــمِ َال ُأْن َقاسِ ــا اْل ُقـــوُل َأَب يَّ َفَی لِّـــُم اْلَیهُــوِد ُیَك
ـرََأى النَِّبيُّ  لََّم ُه َفَك ـاَء ـلِ ثُـمَّ َج ُه َفـَأَبى َقاَم َفَطافَ ِفي النَّخْ

ـــْینَ  ُتُه َب ـــْع ضَ ِلیـــلِ رَُطـــبٍ َفوَ ـــتُ ِبَق ْئ ـــتُ َفِج ـــَديِ النَِّبـــيِّ َفُقْم َی

ْ ِلـي  تُـُه َفَقـاَل اْفـرُش ْ َبر ـاِبرُ َفَأخْ رِیـُشكَ َیـا َج َل ثُمَّ َقاَل َأْینَ َع َفَأَك
ـــرَى  ٍة ُأخْ ـــضَ تُـــُه ِبَقْب ْئ َقَظ َفِج ـــتَْی َقـــَد ثُـــمَّ اْس َل َفرَ َخ ـــُتُه َفـــَد ْش یـــِه َفَفرَ ِف
ــــي  ــــاَم ِف ــــِه َفَق َلْی ــــَأَبى َع يَّ َف ــــوِد لَّــــَم اْلَیُه ــــاَم َفَك ــــا ثــــمَّ َق َه ْن ــــَل ِم َفَأَك

ـــةَ  ـــلِ الثَّاِنَی ـــي النَّخْ َطـــابِ ِف ـــضِ الرِّ ـــدَّ وَاْق ـــاِبرُ ُج ـــا َج ثُـــمَّ َقـــاَل َی
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ـــُه  ْن َل ِم َفــضَ ُتُه وَ ْی ـــا َقــضَ هَــا َم ْن تُ ِم ْد ــَد اِد َفَج ـــَد َج ــي اْل َقــفَ ِف َفوَ
ـــتُ  ْئ تَّـــى ِج ـــتُ َح رَجْ ـــي النَِّبـــيَّ َفَخ ـــَهُد َأنِّ ـــاَل َأْش ُتُه َفَق ْ ـــشَّر َفَب

.)٩٣("رَُسوُل اهللاِ 
فلم یتوصل جابر بن عبـد اهللا رضـي اهللا عنهـا إلـى 
حــل مــشكلتي الــدین والحــق المــالي للغرمــاء فاضــطر للوســاطة 

. المشكلتینشافعًا بحل بینه وبینهم فكان النبي 

:
بحــــث إلــــى جملــــة مــــن توصــــلت مــــن خــــالل هــــذا ال

: النتائج أهمها
. القرآن والسنةأن الشفاعة مرغب فیها في)١
فمنهــــا الحــــسنة ، أن الــــشفاعة لیــــست علــــى إطالقهــــا)٢

ومنهـــا الـــسیئة وتمتـــاز األولـــى بجملـــة مـــن الـــضوابط 
. والشروط

ـــل شـــفاعاتأن الرســـول )٣ ـــاس، و قب ـــین الن ـــد شـــفع ب ق
. الناس الحسنة ورد الشفاعة السیئة

ورفــع للظلــم عــن ، الحــسنة نــصر للحــقأن الــشفاعة )٤
المظلـــومین، وتفـــریج الكـــرب عـــن المكـــروبین، وتخفیـــف

نظــــار المعــــسرین، الــــدین عــــن المــــدینین ٕ وتوســــعة ، وا
. على الناس ورفع للحرج عنهم

أن فــي الــشفاعة معونــة للــضعیف فــي الوصــول إلــى )٥
ـــى  ـــه مـــراده ویطلعـــه عل حـــاكم أو مـــسؤول لیوضـــح ل

. هـحال
. الناسأن الشفاعة إصالح بین)٦
ـــــال ) ٧ ـــــالنفع العمـــــیم فین ـــــى الـــــشافع ب أن الـــــشفاعة تعـــــود عل

. الشرف والسعادة والسرور والراحة النفسیة في الدنیا
أن الــشفاعة تعــود علــى الــشافع بــاألجر العظــیم ومــا )٨

. یعقبه في اآلخرة

:

محمــــد بــــن إســــماعیل بــــن إبــــراهیم بــــن المغیــــرة البخــــاري،)١(
ـــصحیح ، (ه٢٥٦ت (البخـــاري، أبـــو عبـــد اهللا  الجـــامع ال
القـاهرة، ،دار الـشعب: الناشـر، حسب تـرقیم فـتح البـاري

. ١/٣م، ١٩٨٧-ه١٤٠٧، ١ط

ــــدوَم إذا كــــان : یقــــال: تكــــسب المعــــدوم ْع بُ الَم ــــسِ ْك فــــالن َی
حُظوظـــا ودًا َم ـــُد جْ یـــرُه: َم ـــه َغ ُم رَ به مـــا ُیحْ ـــسِ : وقیـــل. أي یْك

ُدوَنه ممـا  دوم الذي ال َیِج بُ الناسَ الشيَء المْع سِ ت َتْك أراَد
ون إلیه َتاُج ـدُ : وقیـل. َیحْ ـار أرادت بالمْع یـرَ الـذي صَ وم الَفِق

ه ـــــسِ ْف ــــــُدوم َن ْع ِتــــــه كالَم ــــــدَّة حاَج أبــــــو ، ابــــــن األثیــــــر، مـــــن شِ
غریب النهایة في، السعادات المبارك بن محمد الجـزري

ـــر محمـــود ،طـــاهر أحمـــد الـــزاوى: تحقیـــق،الحـــدیث واألث
بیــــــروت، ،المكتبــــــة العلمیــــــة: الناشــــــر،محمــــــد الطنــــــاحي

. ٣/٤١٩،م١٩٧٩/ه١٣٩٩
لَّ  ل الَك ِم ـن كـل مـا ُیَتكلَّـف: َتحْ ـلُّ . هو بالفتح الثَِّقـل ِم : والَك

یـــال ، ابـــن األثیـــر، النهایـــة فـــي غریـــب الحـــدیث واألثـــر الِع
٤/٣٤٣ .

ـزِل بـه : جمع نائبة وهي ما َینـوبُ اإلنـسانَ : النوائبُ  أي َیْن
ــات والحــوادث هّم ــه إذا . مــن الِم وقــد نابــه َینوبــه نوبــا وانتاَب

رَّة رَّة بعد َم جامعـة الفـراد مـا تقـدم ولمـا هـي كلمـةقصده َم
انظـر ابــن االثیــر، . مــن خـصال الخیــر المــذكورةلـم یتقــدم
. ١/٢٥، الفتح، ابن حجر، ٥/٢٦١،النهایة

ـــــصحیح، البخـــــاري)٢( ـــــامع ال ، وأخرجـــــه االمـــــام ٨/١٥،الج
مسلم، أبـو الحـسین مـسلم بـن الحجـاج بـن مـسلم القـشیري 

:، الناشــر٨/٢٧،صــحیحهفــي (ه٢٥٦ت (النیــسابوري
. بیروت،دار األفاق الجدیدة؛بیروت،دار الجیل

. ٧/٩،الجامع الصحیحالبخاري، )٣(
. ٧/١٨،لجامع الصحیحامسلم، )٤(
وقفــت علـــى كتـــاب قـــیم بعنـــوان أحكـــام الـــشفاعة والوســـاطة )٥(

والمحامـــاة وأثرهمـــا فـــي الحقـــوق لألســـتاذ خلـــدون حماشـــة 
٢٠٠١صــــدر عـــــن دار الثقافــــة بعمـــــان الطبعــــة االولـــــى 

تناول فیه مؤلفه الشفاعة من منظور فقهـي، وعـرض آراء 
الفقهاء وذكر أدلتهم ووجه داللتها والتـرجیح بینهـا بطریقـة 

. علمیة جیدة
ووقفــت علــى بحــث قــیم بعنــوان احكــام الــشفاعة فــي الفقــه 
االســــالمي للــــدكتور زیــــد الغنــــام منــــشور بمجلــــة البحــــوث 

اخــص ، وهــو كــسابقه ولكنــه٦٤الفقهیــة المعاصــرة العــدد 
منــه فــي موضــوعه فلــم یتعــرض للمحامــاة والملحــظ علــى 
الكتاب والبحث ایـراد األحادیـث الـضعیفة واالستـشهاد بهـا 

. واالستنباط منها
،الضعیفةاألحادیثبخلوه منوقد تمیز هذا البحث عنهما
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 ١٠٧

والعنایــــــة بالــــــشروح الحدیثیــــــة دون التفــــــصیالت الفقهیــــــة، 
الجتماعیــــــة وتنــــــاول الموضــــــوع مــــــن الوجهــــــة الفكریــــــة وا

. والنفسیة
الـــــشفاعة فـــــي الحـــــدیث ":وأنبـــــه إلـــــى كتـــــاب قـــــیم بعنـــــوان

القــادر مــصطفى المحمــدي، صــدر للــدكتور عبــد" النبــوي
لبنـان الطبعـة األولـى، –عن دار الكتب العلمیة، بیـروت 

. م، وموضوعه الشفاعة العظمى یوم القیامة٢٠٠٥
ــشْ "كحــدیث )٦( ، َأنْ ُی ِة لِ الــشََّفاَع ــضَ ــنْ َأْف ــي ِم نِ ِف ــْی ْثَن نَ اِال ــْی َفَع َب

احِ  انُ "، و"النَِّك َقِة اللَِّس َد ُل الصَّ یلَ ". َأْفضَ ، : ِق ـوَل اللَّـِه ُس َیـا رَ
؟ َقــــالَ  انِ َقُة اللِّــــَس ــــَد ــــا صَ َم ُة ُیَفــــكُّ ِبَهــــا : "وَ ، الــــشََّفاَع ــــیرُ اَألسِ

انَ ِإَلـى ـَس حْ وفَ وَاإلِ ـرُ ْع رُّ ِبهَـا اْلَم َتُج ، وَ َقنُ ِبَها الدَُّم ُیحْ ، َأوَ یـَك ِخ
رِیهَـــةَ  ـــُه اْلَك ْن َفُع َع ـــْد َت مـــن كـــان وصـــلة ألخیـــه ":وحـــدیث" وَ

المـــسلم إلـــى ذي ســـلطان فـــي مبلـــغ بـــر أو تیـــسیر عـــسر 
. "أجازه اهللا على الصراط یوم القیامة عند دحض األقدام

ت(حمــد بـــن فــارس بـــن زكریـــا أأبــو الحـــسین : ابــن فـــارس)٧(
م عبـــد الـــسال:المحقـــق، معجـــم مقـــاییس اللغـــة، (ه٥٩٥

. ٣/٢٠١، م١٩٧٩/ ه١٣٩٩، دار الفكر، محمد هارون
،(ه٧١١ت (محمـــد بـــن مكـــرم االفریقـــي : انظـــر ابـــن منظـــور)٨(

. ١،٨/١٨٣ط، دار صادر، لسان العرب
، (ه٥٠٢ت (الراغـــب، الحـــسین بـــن محمـــد بـــن المفـــضل )٩(

، دار العلــم الــدار الــشامیة، المفــردات فــي غریــب القــرآن
١/٤٥٨،ه١٤١٢: ســـــــــــنة الطبـــــــــــع، بیـــــــــــروت،دمـــــــــــشق
. باختصار

ـــــر، )١٠( ـــــن األثی ـــــن محمـــــداب ـــــارك ب ـــــسعادات المب ـــــو ال ت (أب
: تحقیــق، النهایــة فــي غریــب الحــدیث واألثــر، (ه٦٠٦

المكتبــة ، محمــود محمــد الطنــاحي،طــاهر أحمــد الــزاوى
. ٢/١١٨٤،م١٩٧٩/ه١٣٩٩بیروت، ،العلمیة

،(ه٦٧١ت (أبـــو عبـــد اهللا محمـــد بـــن أحمــــد القرطبـــي، )١١(
بـراهیم : تحقیق، الجامع ألحكام القرآن ٕ أحمـد البردونـي وا

، ٢ط، القـــــــــــــاهرة،دار الكتـــــــــــــب المـــــــــــــصریة، أطفـــــــــــــیش
. ٥/٢٩٥،م١٩٦٤/ه١٣٨٤

ـــــن علـــــي، الجرجـــــاني)١٢( ـــــن محمـــــد ب ، (ه٨١٦ت (علـــــي ب
دار الكتــــــاب ، إبــــــراهیم األبیــــــاري: تحقیــــــق، لتعریفــــــاتا

. ١/١٦٨،ه١٤٠٥الطبعة األولى، ، بیروت،العربي
،(ه٨٥٢ت (ي ـالعسقالنعليبنأحمدحجر،ابن)١٣(

،دار المعرفــــة، فــــتح البــــاري شــــرح صــــحیح البخــــاري
. ١١/٤٣٣،ه١٣٧٩بیروت، 

التحریــــر ، (ه١٣٩٣ت (محمــــد الطــــاهر، ابــــن عاشــــور)١٤(
مؤســــسة ، والتنــــویر المعــــروف بتفــــسیر ابــــن عاشــــور

ــــــــان–التــــــــاریخ العربــــــــي، بیــــــــروت  /ه١٤٢٠، ١ط، لبن
. ٤/٢٠٥،م٢٠٠٠

. ١/١٧١٤، تفسیر الشعراوي (ه١٤١٨ت(الشعراوي )١٥(
بـــن عطیـــة أبـــو محمـــد عبـــد الحـــق بـــن غالـــب بـــن عبـــد ا)١٦(

ـــــسي المحـــــاربي  ـــــن تمـــــام األندل ، (ه٥٤٢ت(الـــــرحمن ب
. ٢/١٦٤،المحرر الوجیز

العالمــــة جــــار اهللا أبــــو القاســــم محمــــود بــــن الزمخــــشري، )١٧(
حقـــائقالكـــشاف عـــن، (ه٥٣٨ت(عمـــر الزمخـــشرى 

، التأویــلغــوامض التنزیــل وعیــون األقاویــل فــى وجــوه
: ســـــنة الطبـــــع، بیـــــروت،دار الكتـــــاب العربـــــي: الناشـــــر
. ١/٥٤٣؛ه١٤٠٧

، (ه٧٤٥ت (محمـــد بـــن یوســـف األندلـــسي، حیـــانوأبـــ)١٨(
،صــدقي محمــد جمیــل: تحقیــق،تفــسیر البحــر المحــیط

. ٣/٧٣٢، ه١٤٢٠: سنة الطبع، بیروت،دار الفكر
،األذكار النوویـة، (ه٦٧٦ت (یحیى بن شرف، يالنوو )١٩(

١/٣٢٧ .
تفـــــسیر ،(ه١٣٥٤ت(محمـــــد رشـــــید بـــــن علـــــي رضـــــا )٢٠(

الهیئـة المـصریة العامـة ،)تفـسیر المنـار(القرآن الحكیم
. ٥/٢٥١، م١٩٩٠: سنة النشر، للكتاب

. ٨/١٤،صحیح البخاريالبخاري، )٢١(
الروضــة ، (ه١٢٥٣ت (القنــوجي، محمــد صــدیق خــان )٢٢(

،دار المعرفــــة: الناشــــر، الندیــــة شــــرح الــــدرة البهیــــة
. ١/٢٤٢،بیروت

زین الدین محمد المدعو بعبد الرؤوف بـن تـاج المناوي، )٢٣(
، فــــــیض القــــــدیر، (ه١٠٣١ت (العــــــارفین بــــــن علــــــي 

لبنــــان الطبعــــة -دار الكتــــب العلمیــــة بیــــروت : الناشــــر
. ١/٦٧١،م١٩٩٤/ه١٤١٥االولى 

ســـبل ، (ه١١٨٢ت (حمـــد بـــن إســـماعیلمالـــصنعاني، )٢٤(
/ ه٤،١٣٧٩ط، مكتبـــة مـــصطفى البـــابي الحلبـــي، الـــسالم
. ٣/٤٢، م١٩٦٠

. ١/٣٢٧،األذكارالنووي، یحیى بن شرف الدین، )٢٥(
، وانظر مزیداً ٦/١٠٦، صحیح مسلمشرح : النووي)٢٦(
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 ١٠٨

مـــن الـــشرح ألقـــسام الـــشفاعة وأمثلتهـــا فـــي شـــرح ریـــاض 
. وما بعدها١/٢٨٧، الصالحین البن عثیمین

. ١٠/٤٥١،فتح الباري: ابن حجر) ٢٧(
إكمال المعلم شرح صـحیح ، (ه٥٤٤(یاض القاضي ع)٢٨(

. ٨/٥٠،مسلم
. ٣/١٢٨٢،الجامع الصحیح المختصرالبخاري، )٢٩(
، (ه٤٤٩ت (أبــو الحــسن علــي بــن خلــف، البــن بطــال)٣٠(

أبـــو تمـــیم یاســـر بـــن : تحقیـــق، شـــرح صـــحیح البخـــارى
، ٢ط،الریـــــــاض-الـــــــسعودیة،مكتبـــــــة الرشـــــــد،هیمإبـــــــرا

.٨/٤٠٨،م٢٠٠٣/ه١٤٢٣
أخرجـــــه مالـــــك فـــــي موطـــــأه كتـــــاب الحـــــدود بـــــاب تــــــرك )٣١(

، ١٥٢٤الـــــــــــــشفاعة للـــــــــــــسارق إذا بلـــــــــــــغ الـــــــــــــسلطان، ح
ت(، وأخرجــــه ابــــن ماجــــه، محمــــد بــــن یزیــــد ٢/٨٣٤ج

ـــن ماجـــة، (ه٢٧٣ ،، مكتبـــة أبـــي المعـــاطي، ســـنن اب
عبـدالفتاح : تحقیق، سننهواالمام النسائي في . ٣/٦٢١

، ٢ط، حلــب–مكتـب المطبوعــات اإلسـالمیة ، أبـو غــدة
: مــــسندهحمــــد فــــي أواالمــــام . ٨/٧٠، ١٩٨٦/ه١٤٠٦

، وقــال الــشیخ شــعیب صــحیح القــاهرة–مؤســسة قرطبــة 
. ٣/٤٠١،بطرقه وشواهده

أبـــو عمــر یوســـف بــن عبـــد اهللا بــن عبـــد ، ابــن عبـــد البــر)٣٢(
ذكار الجــامع لمــذاهب االســت، (ه٤٦٣ت(البــر النمــري

سـالم محمـد : تحقیـق،فقهاء األمـصار وعلمـاء األقطـار
دار الكتـب العلمیـة : الناشر،عطا، محمد علي معوض

. ٧/٥٤٠، ١٤٢١/٢٠٠٠، ١ط، بیروت–
وانظــر مزیــدًا .١١/١٨٦،شــرح صــحیح مــسلم: النــووي)٣٣(

ریــاض :مــن الــشرح ألقــسام الــشفاعة وأمثلتهــا فــي شــرح
. وما بعدها١/٢٨٧مینالصالحین البن عثی

. ٨٧-٩/٨٦،الجامع الصحیحالبخاري، ) ٣٤(
أحمـــــد بـــــن علـــــي بـــــن حجـــــر أبـــــو الفـــــضل ابـــــن حجـــــر، )٣٥(

ـاري، العــسقالني الــشافعي ـاري شــرح صــحیح البخـ ـتح البـ ،فـ
. ه١٣٧٩بیروت، -دار المعرفة : الناشر، ١٠/٤٥١

تفـــــسیر ، (ه١٣٥٤ت (محمـــــد رشـــــید بـــــن علـــــي رضـــــا )٣٦(
الهیئـة المـصریة ، )٥/٢٥١تفسیر المنار(القرآن الحكیم 
. م١٩٩٠: سنة النشر، العامة للكتاب

جـــامع، (ه٣١٠ت (الطبـــري، محمـــد بـــن جریـــر :انظــر)٣٧(
أحمـــد محمـــد : ، تحقیـــقالبیـــان فـــي تفـــسیر آي القـــرآن

،م٢٠٠٠/ه١٤٢٠، ١، طمؤســسة الرســالة: الناشــرشــاكر
٨/٥٨١.

. ، باختصار٥/٢٩٥،الجامع ألحكام القرآنالقرطبي،)٣٨(
. ٨/٥٨٢، جامع البیانالطبري، )٣٩(
، (ه٧٧٤ت (أبــو الفــداء إســماعیل بــن عمــرابــن كثیــر، )٤٠(

ســــامي بــــن محمــــد : المحقــــق، تفــــسیر القــــرآن العظــــیم
: الطبعــــة، دار طیبــــة للنــــشر والتوزیــــع: الناشــــر، ســــالمة
. ٢/٣٦٨، م١٩٩٩/ه١٤٢٠الثانیة 

،اويتفـــــــــسیر الـــــــــشعر محمـــــــــد متـــــــــولي، ، الـــــــــشعراوي)٤١(
١٧١٥-١/١٧١٤ .

ــــصحیحالبخــــاري، )٤٢( وأخرجــــه االمــــام .٨/١٥،الجــــامع ال
. ٨/٢٧،الجامع الصحیحمسلم، 

نــه أفكض لألجـر باالستــشفاع؟ ر مور بـه التعــأویكـون المــ")٤٣(
المفهـم القرطبـي،" ضـوا بـذلك لألجـرر استشفعوا وتع: قال

فـتح ابـن حجـر، .٢٢/٣،لما أشكل من صحیح مـسلم
. ١٠/٤٥٠،الباري

شـــرح صـــحیح ابـــن بطـــال، أبوالحـــسن علـــي بـــن خلـــف،)٤٤(
مكتبـــة ، أبـــو تمـــیم یاســـر بـــن إبـــراهیم: تحقیـــق، يالبخـــار 
، ٢ط، م٢٠٠٣/ه١٤٢٣،الریــاض،الــسعودیة–الرشــد 

٩/٢٢٨.
" وحــدیث . ٣/٤٣٤شــرح صــحیح البخــاريابــن بطــال، )٤٥(

" واهللا فــــي عــــون العبــــد مــــا كــــان العبــــد فــــي عــــون أخیــــه
فـي صـحیحه كتـاب الـذكر والــدعاء اخرجـه االمـام مـسلم

: الناشـر، ٨/٧١باب فضل اإلجتماع على تالوة القرآن 
. بیروت،دار األفاق الجدیدة؛دار الجیل بیروت

،(ه٥٤٤(العالمــة القاضــي أبــو الفــضل عیــاض الیحــصبي )٤٦(
. ٨/٥٠إكمال المعلم شرح صحیح مسلم

، مــسلمشــرح صــحیحالنــووي، یحیــى بــن شــرف الــدین، )٤٧(
؛ ه١٣٩٢، ١ط، بیـــروت–ار إحیـــاء التـــراث العربـــي د
٨/٤٦٧ .

. ١٠/٤٥٢فتح الباري: ابن حجر)٤٨(
٣/٨٣الجامع الصحیحمسلم، )٤٩(

ى ــــــل : الــــــسُّالَم ــــــة مــــــن أناِم َل ُم َیة وهــــــي اُألْن ــــــالِم جمــــــع ُس
ـــــِبع ـــــع علـــــى . وقیـــــل واحـــــدُه وجمعـــــُه ســـــواء. األصَ وُیجَم

َلی ــــصِ ْف ــــلِّ َم یاتٍ وهــــي التــــي بــــین ُك ــــالَم ن مــــن أصــــاِبع ُس
سانِ  ـَغار : وقیل السُّالمى. اإلْن ـوَّف مـن صِ َج ْظـم ُم كل َع
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ظــــَام ظــــَام ابــــن آدم : الِع ــــلِّ عظــــم مــــن عِ المعنــــى علــــى ُك
. ٢/٩٨٥،النهایةابن األثیر، . صدقة

. ٨/١٣،الجامع الصحیحالبخاري، )٥٠(
. ٨/٧١،الجامع الصحیحمسلم، )٥١(
. ٨/١٨،الجامع الصحیحمسلم، )٥٢(
. المصدر السابق)٥٣(
العالمــــة جــــار اهللا أبــــو القاســــم محمــــود بــــن الزمخــــشري، )٥٤(

ــــائق، (ه٥٣٨(يعمــــر الزمخــــشر  ــــشاف عــــن حق الك
، وجــوه التأویــليغــوامض التنزیــل وعیــون األقاویــل فــ

: ســـنة الطبـــع، دار الكتـــاب العربـــي ـ بیـــروت: الناشـــر
. ١/٥٤٣، ه١٤٠٧

: تحقیـــق،یـــةاألذكـــار النوو ، یحیـــى بـــن شـــرف، النـــووي)٥٥(
محمـــد نـــاجي العمـــر وعلـــي عبدالحمیـــد بلطـــة جـــي، دار 

. ٣٩٥ص، م١،١٩٩٠طسوریة، -الخیر دمشق
. ١/١٧١٤،تفسیر الشعراويالشعراوي، )٥٦(
. ٢/٩٠،صحیحهأخرجه البخاري في )٥٧(
كتـاب المظـالم بـاب نـصر صـحیحهأخرجه البخاري فـي )٥٨(

. ٣/١٦٨،المظلوم
. ٨/١٠،هصحیحرواه مسلم في )٥٩(
كتـاب المظـالم بـاب نـصر صـحیحهأخرجه البخاري فـي )٦٠(

. ٨/٢٠،صحیحه، ورواه مسلم في ١/١٢٩المظلوم 
. ١/١٧١٥،تفسیر الشعراويالشعراوي، )٦١(
. ١٠/٤٥١، ابن حجر: فتح الباري)٦٢(
. بتصرف یسیر٦/٩،فیض القدیرانظر المناوي، )٦٣(
دمـیمكـان قـصیراً صار صحابي جلیـل مـن األنـ: جلیبیب)٦٤(

الخلقة قتل شهیدًا بعد قتله لسبعة مـن المـشركین، انظـر 
ــــــةابــــــن األثیــــــر،  وابــــــن حبــــــان، .١/١٨٥،اســــــد الغاب

. ٩/٣٤٣،الصحیح
ـــــستيابـــــن حبـــــان، )٦٥( ت (محمـــــد بـــــن حبـــــان أبـــــو حـــــاتم الُب

ــــان، (ه٣٥٤ ــــن بلب ــــب اب ــــان بترتی ــــن حب ، صــــحیح اب
–رســالة مؤســسة ال: الناشــر، شــعیب األرنــؤوط: المحقـق

وتتمـــــــــــــــــة .١٩٩٣،٩/٣٤٣/ه١٤١٤، ٢ط، بیـــــــــــــــــروت
ــادٌ : الحــدیث للفائــدة مَّ ــِد اللَّــِه : َقــاَل َح ْب ــنُ َع اُق ْب ــَح ــاَل ِإْس َق
ةَ  نِ َأِبي َطْلَح ا َلَها ِبـِه َقـالَ : ْب َع ا َد رِي َم ـا : َهلْ َتْد َع ـا َد َم وَ

؟ َقالَ  لْ : َلَها ِبِه َع َتجْ
ـوُل اللَّـِه : َقاَل ثَاِبـتٌ .  ُس َنـا رَ ْی هَـا ِإیَّـاُه، َفَب وََّج َفزَ

 ََقــال ، ــزَاٍة ــي َغ ؟، َقــاُلوا: ِف ــٍد ــنْ َأَح ــُدونَ ِم ِق : َال، َقــالَ : َتْف
وُه ِإَلــــى  ــــُد َج َلــــى، َفوَ ــــي اْلَقْت ــــا، َفــــاْطُلُبوُه ِف ِبیًب َلْی ــــُد ُج ِق نِّــــي َأْف َلِك

عَ  ــْب ــبِ َس ْن ــوُل اللَّــِه َج ُس ، ثُــمَّ َقَتُلــوُه، َفَقــاَل رَ ، َقــْد َقــَتَلُهْم : ٍة
َعًة، ثُمَّ َقَتُلوُه  ْب ًعا، ? َأَقَتَل َس ـْب ُه، َیُقوُلهَـا َس ْن نِّي وََأَنا ِم ا ِم َذ َه
ــوُل اللَّــِه  ُس ـَعُه رَ ضَ ــرِیرٌ ِإالَّ َفوَ ــا َلــُه َس ، َم ِه ْی َد ـاعِ َلــى َس َع

ـــولِ اللَّـــِه  ُس يْ رَ َد ـــاعِ تَّـــَس ـــرِهِ ، َح ـــي َقْب ُه ِف ـــَع ـــاَل . ى وَضَ َق
َها: ثَاِبتٌ  ْن َفُق ِم ارِ َأیٌِّم َأْن صَ انَ ِفي اَألْن ا َك َم ). وَ

أخرجــه البخــاري كتــاب فــضائل القــرآن، بــاب خیــركم مــن )٦٦(
٤/١٩١٩صحیحهتعلم القرآن وعلمه، في 

محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن جــزي الكلبــي ابــن جــزي، )٦٧(
ــــــوم، (ه٧٤١ت (الغرنــــــاطي المــــــالكي ــــــسهیل لعل الت

. ١/٢٥٩،التنزیل
بریـــــرة مـــــوالة عائـــــشة رضـــــي اهللا عنهمـــــا صـــــحابیة مـــــشهورة)٦٨(

عاشـــــت إلـــــى خالفـــــة یزیـــــد بـــــن معاویـــــة، ابـــــن حجـــــر، 
. ٧/٥٣٥،صابةاإل

مغیـــــث زوج بریـــــرة هـــــو مـــــولى أبـــــي أحمـــــد بـــــن جحـــــش )٦٩(
ابـــن حجـــر .األســـدي ثبـــت ذكـــره فـــي صـــحیح البخـــاري

. ٦/١٩٦،صابة في تمییز الصحابةاإل
كتاب الطالق بـاب شـفاعة صحیحهأخرجه البخاري في )٧٠(

. ٧/٦٢،في زوج بریرةالنبي 
، أبــو الحــسن علــي بــن خلــف بــن عبــد الملــك، ابــن بطــال)٧١(

. ٧/٤٣١،شرح البخاري
كتاب الطالق بـاب شـفاعة صحیحهأخرجه البخاري في )٧٢(

. ٧/٦٢،في زوج بریرةالنبي 
. باختصار٤١٥-٩/٤٠٨،الباريفتح : ابن حجر)٧٣(
ثابـــت بـــن قـــیس بـــن شـــماس أنـــصاري خزرجـــي خطیـــب )٧٤(

بالجنــــةاالنــــصار مــــن كبــــار الــــصحابة بــــشره النبــــي 
ابــن :انظـر.واستـشهد بالیمامـة بمنــام رآه خلـد بـن الولیــد

١/١٣٣، تقریـب التهـذیبو.١/٣٩٥،االصابةحجـر، 
.٨٢٥ترجمة رقم 

ب الطـالق بـاب الخلـع كتـاصـحیحهأخرجه البخاري فـي )٧٥(
. ٧/٦٠وكیف 

بــــاب مــــن كتــــاب الهبــــةصــــحیحهأخرجــــه البخــــاري فــــي )٧٦(
ضـنسائه دون بعبعضوتحرىلصاحبهدىـأه
٢/٩١١، ج٢٤٤٢ح
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كتـاب االدب، بـاب الهجـرة صحیحهأخرجه البخاري في )٧٧(
ال یحــــل لمــــسلم أن یهجــــر أخــــاه فــــوق وقــــول النبــــي 
. ٥/٢٢٥٥، ٥٧٢٥ثالث لیال ح

، ورواه البخـــــاري فــــــي ٥/٥٧،صــــــحیح مــــــسلملم، مـــــس)٧٨(
. ٣/١٧٣،صحیحه

. ٨/٣٧،مسلمصحیحمسلم، )٧٩(
كتاب الـصلح بـاب الـصلح صحیحهأخرجه البخاري في )٨٠(

مَّتَــــــُه " ، وفـــــي روایـــــة النـــــسائي ٦/٢٩، فـــــي الدیـــــة َأنَّ َع
ِبــــيُّ اِهللا  ى َن ، َفَقــــضَ ــــٍة َی ارِ رَتْ ثَِنیَّــــَة َج ــــَس ، َك اصِ ــــصَ ِق ِباْل

ـــا ِ َفَق ر ـــضْ ـــنُ النَّ ـــسُ ْب ـــا َأَن وَه ـــَة، َال : َل َأُخ ـــُة ُفَالَن رُ َثِنیَّ ـــَس َأُتْك
ـــةَ  رُ ثَِنیَّــُة ُفَالَن ــَس قِّ َال ُتْك ثَــَك ِبـــاْلَح ي َبَع ـــاُنوا : َقــالَ . وَالَّــِذ َك وَ

وَهـا  َلـفَ َأُخ ، َفَلمَّـا َح شَ ْفـوَ وَاَألرْ َلهَـا اْلَع ـَأُلوا َأْه ، َس ِلَك َل َذ َقْب
، وَ  ــــسٍ ــــمُّ َأَن ــــوَ َع ُم وَُه َقــــوْ ــــَي اْل ، رَضِ ــــٍد َم ُأُح ــــوْ یُد َی ــــوَ الــــشَِّه ُه

، َفَقــاَل النَِّبــيُّ  َم : ِبــاْلَعْفوِ ــَس ــنْ َلــوْ َأْق ــاِد اِهللا َم َب ــنْ عِ ِإنَّ ِم
َلى اِهللا َألَبرَّهُ  . المجتبى٨/٢٧."َع

. ٦/٩٢،مسلمصحیحمسلم، )٨١(
وقــــــال الــــــشیخ ١/٣٢٤،المــــــسند: (ه٢٤١ت (أحمــــــد )٨٢(

. شعیب صحیح
كتـــاب الـــصلح بـــاب هـــل االمـــام صـــحیحهالبخـــاري فـــي )٨٣(

صــــحیحه، وأخرجــــه مــــسلم فــــي ٣/٢٤٤یــــشیر بالــــصلح
،كتـــــاب المـــــساقاة بـــــاب اســـــتحباب الوضـــــع مـــــن الـــــدین

٥/٣٠ .
. ٥/٤٠٤،شرح صحیح مسلمالنووي، )٨٤(
كتاب الـصلح بـاب الـصلح صحیحهأخرجه البخاري في )٨٥(

حه ورواه مـــــــسلم فـــــــي صـــــــحی.١/١٢٤، بالــــــدین العـــــــین
٥/٣٠ .

، المنهـــاج شـــرح صـــحیح مـــسلم بـــن الحجـــاج، النـــووي)٨٦(
الطبعـــة ، بیـــروت–دار إحیـــاء التـــراث العربـــي : الناشـــر
. ٥/٤٠٥،ه١٣٩٢الثانیة، 

ــــداهللا أبــــو عبــــداهللالحــــاكم، )٨٧( ، (ه٤٠٥ت (محمــــد بــــن عب
مـــصطفى عبـــد : تحقیـــق، المـــستدرك علـــى الـــصحیحین

–لكتــب العلمیــة دار ا: الناشــر، والبیهقــي،القــادر عطــا
الـــــــــــسنن .٣/٣٠٦، ١٩٩٠/ه١،١٤١١ط، بیــــــــــروت

. ٦/٤٨، ، الهنده١،١٣٤٤ط، الكبرى
إذاابـب، كتاب الصلحصحیحهأخرجه البخاري في )٨٨(

. ٣/٢٤٥،أشار االمام بالصلح

، كتـــاب الوكالـــة بـــاب إذا وهـــب شــــیئا صـــحیح البخـــاري)٨٩(
ن لوفـــد هـــواز لوكیـــل أو شـــفیع قـــوم جـــاز لقـــول النبـــي 

،٣/١٩٣نــصیبي لكــم حــین ســألوه المعــانم فقــال النبــي 
. وفي روایة البیهقي تصریح باالستشفاع برسـول اهللا 

ســـنن البیهقـــي الكبـــرى بـــاب التـــسویة فـــي : لبیهقـــيا
. ١٢٧١٣ح،٦/٣٣٦،الغنیمة والقوم یهبون الغنیمة

. ٥/٦٧،فتح الباري.نوع من التمر الرديء)٩٠(
كتـاب الـدین بـاب الـشفاعة حیحهصأخرجه البخاري فـي )٩١(

. ٣/١٥٦،في وضع الدین
ســــلیمان بــــن األشــــعث أبــــو داود السجــــستاني أبــــو داود، )٩٢(

محمـــد : تحقیـــق،ســنن أبـــي داود، (ه٢٧٥ت(األزدي
،دار الفكــــــــر: الناشــــــــر،محیــــــــي الــــــــدین عبــــــــد الحمیــــــــد

، صـــــــححه األلبـــــــاني فـــــــي ٤: عـــــــدد األجـــــــزاء.٢/١٣٢
. ٢٥٥٨،صحیح سنن أبي داوود

. ٧/١٠٣الجامع الصحیح المختصر، البخاري)٩٣(
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