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الشفاعة السيئة
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني حممد بن عبد اهلل ﷺ  ،وبعد

فاحلديث عن الشفاعة معلوم ومشهور عند الكافة ولكن هناك نوع من الشفاعة يغفل الناس
عنه أال وهو الشفاعة السيئة ،والذي ذكره رب العزة يف كتابه فقالَ { :م ْن َيشْ َف ْع َش َفا َع ًة َح َسنَ ًة
ِ ِ
ِ
ِ
َش ٍء ُم ِقيتًا}
َي ُك ْن َل ُه نَص ٌ
يب من ْ َها َو َم ْن َيشْ َف ْع َش َفا َع ًة َسيِئَ ًة َي ُك ْن َل ُه ك ْف ٌل من ْ َها َوكَا َن ه ُ
اَّلل َع َىل ك ُِل َ ْ
( )85النساء
والشفاعة مأخوذة من الشفع ،وهو أن يصري اإلنسان نفسه شف ًعا لصاحب احلاجة حتى جيتمع
معه عىل املسألة فيها.
فالشفاعة احلسنة هي التوسط والسعي يف قضاء حوائج الناس من غري اإلرضار بمصالح اآلخرين
وحاجاهتم ،وأما الشفاعة السيئة فهي السعي بتحقيق مصالح البعض عىل حساب اآلخرين،
وعندما تقع الشفاعة السيئة وتسترشي يف أوساط األمم وتكون منهاجا عاما ،فال تقىض املصالح
إال هبا ،وال يعمل العامل إال بتحصيلها ،وال يرتقى العامل يف املناصب والوجاهات إال باستعامهلا،
فيكون املعيار يف التقديم وشغل األعامل بحسب حظه من أصحاب الشفاعات فهذا مؤذن باهنيار
املجتمعات ،فإذا أعلن عن وظيفة شاغرة وتقدم هلا األكفاء والناهبني ويف مقابلهم األغبياء والتافهني
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ولكنهم يتكلون عىل الشافعني فقد تؤدي الشفاعة إىل تقديم األغبياء عىل األكفاء فيتقلد األعامل من ال
يفهم وال يعقل وال حيسن ،ويف الدول املتخلفة عن ركب التقدم واالزدهار يكون معيار التوظيف مبني
عىل اختيار :ضعف الشخصية ،النفاق ،القابلية لإلهانة من رؤسائه ،املطاوعة يف الفساد. . . . . .
قدرا ونسبا يف
واإلسالم قد جعل التولية لألعامل عىل قدر الكفاءات وإن كان أوضع الناس ً
اَّلل َق ْد َب َع َث َل ُك ْم
املجتمعات ،فاصطفاء طالوت كان هلذه العلة قال تعاىلَ { :و َق َال َهل ُ ْم نَبِيُ ُه ْم إِ هن ه َ
ِ
ُون َله ا ْمللْ ُك َع َلينَا ونَحن َأح ُق بِا ْمللْ ِ
َطا ُل َ ِ
ِ
اَّلل
ك ِمن ْ ُه َو ََلْ ُي ْؤ َ
ُ
ْ َ ْ ُ َ
وت َملكًا َقا ُلوا َأنهى َيك ُ ُ ُ
ت َس َع ًة م َن ا ْل َامل َق َال إِ هن ه َ
ِ
ِ
اص َط َفا ُه َع َلي ْ ُك ْم َو َزا َد ُه َب ْس َط ًة ِيف ا ْل ِعلْ ِم َو ْ ِ
يم} (البقرة:
ْ
اَّلل َواس ٌع َعل ٌ
اَّلل ُي ْؤ ِِت ُملْ َك ُه َم ْن َي َشا ُء َو ه ُ
اْل ْس ِم َو ه ُ
)247
اج َعلْنِي َع َىل َخ َزائِ ِن
ولام رأى يوسف عليه السالم أموال األمة وضعت يف غري املؤمتن قال { ْ
ض إِِّن ح ِف ٌ ِ
يم} [يوسف.]55 :
األ َ ْر ِ ِ َ
يظ َعل ٌ
وكان ﷺ

ال يويل أحدا عمالً إال كان من أصحاب الكفاءة والقدرة عىل العمل ،فعن أيب ذر÷

ِ
ِ ِ
قالُ :قلْ ُت َيا َر ُس َ
َض َب بِ َي ِد ِه َع َىل َمن ِْكبِي ُث هم َق َالَ :يا َأ َبا َذ ّر إِن َهك
ول ه
اَّلل َأ َال ت َْس َت ْعم ُلني َق َالَ :ف َ َ
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يف َوإِ ه َهنا َأ َما َن ُة َوإِ ه َهنا َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة ِخ ْز ٌي َونَدَ ا َم ٌة إِ هال َم ْن َأ َخ َذ َها بِ َح ِق َها َو َأ هدى ا هل ِذي َع َليْ ِه
َض ِع ٌ
ِف َيها)()1
احل ِار ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ث َل ِق َى ُع َم َر بِ ُع ْس َف َ
ان
وسار عىل هذا النهج خلفاؤه ~ ف َع ْن َعام ِر ْب ِن َواث َل َة َأ هن نَاف َع ْب َن َعبْد ْ َ
َان ُعمر يس َتع ِم ُله َع َىل م هك َة َف َق َال م ِن اس َتعملْ َت َع َىل َأه ِل ا ْلو ِ
ادى َف َق َال ا ْب َن َأ ْب َزىَ .ق َال َو َم ِن ا ْب ُن
ْ
َ
َوك َ َ ُ َ ْ ْ ُ
َ ْ َْ
َ
ً َ َ ِ َ ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اس َت ْ
خ َل ْف َت َع َليْ ِه ْم َم ْوىل قال إ هن ُه قار ٌئ لك َتاب ه
َأ ْب َزى َق َال َم ْو ًىل م ْن َم َوالينَاَ .ق َال َف ْ
اَّلل َع هز َو َج هل َوإ هن ُه َعاَلٌ
اَّلل َي ْر َف ُع ِ َهب َذا ا ْل ِكتَ ِ
بِا ْل َف َر ِائ ِ
اب َأ ْق َوا ًما َو َي َض ُع بِ ِه
ضَ .ق َال ُع َم ُر َأ َما إِ هن نَبِ هي ُك ْم ﷺ َق ْد َق َال (( :إِ هن ه َ
آخ ِرين)))2( .

َ

َ

فاملجاملة وقبول الشفاعات يف غري موضعها فساد للمجتمعات وقتل للعلم وذبح للمروءات
ويف حجة الوداع وهي آخر خطب النبي ﷺ املشهودة قىض عىل نظرية املحسوبية واملجاملة والشفاعة
اْل ِ
ِ
اس ْب ِن َعب ْ ِد ا ْمل ُ هطلِ ِ
اهلِيه ِة َم ْو ُضو ٌع َو َأ هو ُل ِر ًبا َأ َض ُع ُه ِر َبانَا ِر َبا َعبه ِ
ب َف ِإ هن ُه َم ْو ُضو ٌع
السيئة فقالَ { :ور َبا ْ َ
ُك ُل ُه})3(.
( )1أخرجه مسلم (.)182
( )2أخرجه مسلم (.)1934
( )3أخرجه مسلم ( )1218من حديث جابر بن عبد اهلل
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ومن أسوأ ما يقع من الشفاعات السيئة الشفاعة يف إسقاط العقوبات عن املفسدين فيرسق السارق
فيشفع له الشافعون فال يعاقب ،ويقتل القاتل فيشفع فيه الشافعون فال يعاقب ،فاملعتدى عليه
ييأس واملعتدي يتباهى ويزهو ويفخر ثم يتامدى يف غيه وقد أضمر وهو هبذا قد ضاد اهلل يف رشعه
وهجر
َ ِ
ِ ِ ٍ َ َ َ ِ ِ ِ
ِ
اَّلل ﷺ
اَّلل ْب ِن ُع َم َر َفخَ َر َج إِ َليْنَا َف َج َل َس َف َق َال َسم ْع ُت َر ُسول ه
ف َع ْن َ ْحي َيى ْبن َراشد قال َجل ْسنَا ل َعبْد ه
ِ ِ
ِ
َي ُق ُ
اص َم ِِف َباطِ ٍل َو ُه َو َي ْع َل ُم ُه َ َْل
ولَ { :م ْن َحا َل ْ
اَّلل َو َم ْن َخ َ
ت َش َفا َع ُت ُه ُدو َن َحدّ م ْن ُحدُ ود ه
اَّلل َف َق ْد َضا هد ه َ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
الَ َب ِ
اَّلل َر ْد َغ َة ْ
ال َح هتى ََي ُْر َج ِمِمها
َي َز ْل ِِف َسخَط ه
اَّلل َح هتى َين ِْز َع َعن ْ ُه َو َم ْن َق َال ِِف ُم ْؤم ٍن َما َلي ْ َس فيه َأ ْس َكنَ ُه ه ُ
ال}()4
َق َ

وما هلك من هلك مِمن قبلنا إال إليقاعهم الشفاعات املحرمة فأسقطوا هبا العقوبات املقدرة ،ولام
هم بعض أصحابه أن يشفع للسارقة قام فخطبهم خطبة زاجرة وحذرهم من مسالك األمم الغابرة
ِ ِ
ِ
ت ِِف َع ْه ِد النهبِ ِى ﷺ ِِف َغ ْز َو ِة
َس َق ْ
َع ْن َعائ َش َة َز ْو ِج النهبِ ِى ﷺ َأ هن ُق َر ْي ًشا َأ َ ه
مَه ُه ْم َشأْ ُن ا ْمل َْر َأة ا هلتى َ َ
َ ِ
ٍ ِ
ِ
ب رس ِ
جي َ ِرت ُئ َع َليْ ِه إِ ه
ول
ا ْل َفتْ ِح َف َقا ُلوا َم ْن ُي َك ِل ُم ف َيها َر ُسول ه
ال ُأ َسا َم ُة ْب ُن َز ْيد ح ُ َ ُ
اَّلل ﷺ َف َقا ُلوا َو َم ْن َ ْ

( )4أخرجه أبو داود يف سننه ( ،)3599وصححه األلباِّن
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ِ ِ
ِ
ٍ
ِ
اَّللِ ﷺ َف ُأتِ َى ِ َهبا َر ُس ُ
اَّلل ﷺ َف َق َال(( :
اَّلل ﷺ َف َك هل َم ُه ف َيها ُأ َسا َم ُة ْب ُن َز ْيد َف َت َل هو َن َو ْج ُه َر ُسول ه
ول ه
ه
ِ ِ
ِ
اس َت ْغ ِف ْر ِىل َيا َر ُس َ
اَّللَِ .ف َل هام ك َ
َان ا ْل َع ِش ُى َقا َم
ول ه
َأ َتشْ َف ُع ِِف َحدّ م ْن ُحدُ ود ه
اَّلل))َ ،ف َق َال َل ُه ُأ َسا َم ُة ْ
ِ
ُ ِ
اَّلل بِ َام ُه َو َأ ْه ُل ُه ُث هم َق َالَ :أ هما َب ْعدُ َ ،ف ِإن َهام َأ ْه َل َك ا هل ِذي َن ِم ْن َقبْلِ ُك ْم
ب َف َأثْنَى َع َىل ه
اختَ َط َ
اَّلل ﷺ َف ْ
َر ُسول ه
ِ
ِ
َس َق فِ ِ
َس َق فِ ِ
يه ُم ه ِ
يف َأ َقا ُموا َع َلي ْ ِه ْ
احلَده َوإِنِى َوا هل ِذى
الض ِع ُ
الرش ُ
يه ُم ه
يف ت ََركُو ُه َوإ َذا َ َ
َأ ه ُهن ْم كَانُوا إ َذا َ َ
ِ ِ
ِ
َن ْف ِسى بِي ِد ِه َلو َأ هن َفاطِم َة بِن َْت ُ َ ٍ
ت
َس َق ْ
َس َق ْ
ْ
َ
َ
ت َل َق َط ْع ُت َيدَ َها ))ُ .ث هم َأ َم َر بِت ْل َك ا ْمل َْر َأة ا هلتى َ َ
حم همد َ َ
ت َيدُ َها.
َف ُقطِ َع ْ
َق َال ُيون ُُسَ :ق َال ا ْب ُن ِش َه ٍ
َت
ت َوكَان ْ
َت ت َْو َب ُت َها َب ْعدُ َوت ََز هو َج ْ
ت َع ِائ َش ُةَ :ف َح ُسن ْ
اب َق َال ُع ْر َو ُة َقا َل ْ
َتأْتِينِى َب ْعدَ

َذلِ َك َف َأر َفع حاجتها إِ َىل رس ِ
ول اَّلل ِ ﷺ ()5
ْ ُ َ َ ََ

َ ُ

ه

فام جيوز يف الدين أن يشفع فيه فهو شفاعة حسنة ،وما ال جيوز أن يشفع فيه فهو شفاعة سيئة،
والشفاعة احلسنة طاعة إىل اهلل وزلفى وأما السيئة فهي خزي وعار ،فاحلسنة تؤجر عليها
قضيت أو َل تقض والسيئة تأثم هبا قضيت أو َل تقض

( )5أخرجه مسلم ()4506
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ِ
ِ
ب ْ
وسى َع ِن النهبِ ِى ﷺ َأ هن ُه ك َ
اج ِة َق َال (( :اشْ َف ُعوا
احلَ َ
السائ ُل َأ ْو َصاح ُ
َان إِ َذا َأتَا ُه ه
َع ْن َأبِى ُم َ
ض اَّلل َع َىل لِس ِ
ان َر ُسول ِ ِه َما َشا َء))()6
َ
َفلْتُ ْؤ َج ُرواَ ،و ْليَ ْق ِ ه ُ
والشفاعات احلسنة زكاة املروءات وأما السيئة فهي تستوجب العقوبات
نسأل اهلل أن يرصف عنا شفعاء السوء وجينبنا مسالك اإلثم والفجور
والحمد هلل أوالً وآخرًا ،وصل اللهم علىمحمد وآله وصحبه وسلم

كتبه
أحمد بن سليمان

( )6أخرجه البخاري ( .)6028
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