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 عبد من دون اهللـوحكم من قالها ولم يكفر بما ي  ،  معنى كلمة التوحيد

 الرحيمالرحمـٰن بسم اهلل 

دد نُعبدُاهللُئلُالشيخُسُ  د ُاهللُعدنُىن د 1ُُبطنيأبد بنُعبددُالمـح نُق هلد ُو ُوعم د،ُُ«إالُاهللُإلدد  الُ»ـر
أوُهددمُىنبدد دُالدددلُواودد  ُولددمُُ،ُتنف دد  ُأوُولي ددُ نُاهللُ،ُوهددلُىنددنُق هلدد ُو عدد ُ بي دد بدددُىنددنُ ُومحُمبدد ُيُ ف ددكُ يُ 

ُق هل ؟

ُأج بُـر ُاهللُوعف ُعن :ُ

ُلددددد  فهددددمحونُاإيُ ؛ُكل دددد ُُُاللغددددلُوعلمدددد  ُالففهدددد ُوالف  دددد  ُميعُأهددددلدعندددددُجددددُ«إالُاهللُإلددددد  الُ»ىن دددد ُ
ُ. لف بدبل ُُ والفألُ م بم ُ،ُدب ل

                                                           

د نُأب ُالشيخهم1ُُ حمدُبنُدهدُيفُروضلُسديمحُ،ُتفلمذُعلىُب ضُتالىنذةُالشيخُىن1111ُبطنيُ،ُولدُسنلُعبدُاهللُبنُعبدُالمـح
،ُبمحعُيفُالف  ُ،ُو ر سُ«ُىنفيتُالدي رُالنجديل»دُ،ُحىتُل  ِّبُبدُ،ُوص رُىننُأك بمحُعلم  ُجنُواإفف  عبدُالمه بُ،ُتمىلُال ض  ُ

ُكثمحُ،ُىنن  ُأـدُبنُإبمحاهي ُبنُعيهىُ) ُكث ةُ،ُول ُتالىنذة هد(ُ،ُش ردُ م يلُابنُال ي ُ،ُوعثم نُبنُعبدُاهللُبن1231ُُيفُبال 
ُكفبُيفُالذبُعنُال  يدةُاإسالىنيل1311ُُبشمحُ) اال فص رُحلزبُاهللُاومحدينُ،ُوالمح ُ»،ُىنن  ُهد(ُ،ُاوؤرخُاو محوفُ،ُل ُعدة

ُكشفُتلبيسُ او ُبنُجمحجيس»،ُوكف بُ«ُالرب ةُىالمح ُعل»،ُوكف بُ«ُعلىُاجمل   ُعنُاوشمحكني ،ُول ُ«ُتأسيسُالف ديسُيف
ُكف بُ ُىنثبتُيف ُب ض   ُور و  ُالنجديل»رس ئل ُيفُاألجمبل ُالهنيل ُالدرر ُىنثبتُيفُ« ُوب ض   ُواوهدىن»، ُالمحس ئل  ئلُجممعل

لُواس ل.1323ُ،ُتميفُيفُش محا ُسنلُ«ُالنجديل ُهجمحيلُ،ُـر ُاهللُـر
ُىننُتمحج ُدب خفص رُوزي  ة ُكف ب  ُكشفُتلبيسُ او ُبنُجمحجيس»مف ُيفُىن دىنل ُ .ُدددددددددددد،ُوهيُىننُإع«ُتأسيسُالف ديسُيف دا 

ُللفمسعُيفُتمحجدددددددددعب ُوا ظمح ُاهللُ، ُبنُبمحجسُآ ُعبدُالكمحميُـر  ُكف بُددُالهالل ُعبدُاهللُبنُعبد»مف  د نُُالشيخُال الىنل المـح
 المحي ض.ُ–،ُتأليفُ .ُعليُبنُحممدُال جالنُ،ُالن شمح:ُ ارُالصمي يُ«ُبطنيُ،ُىنفيتُالدي رُالنجديلأب 
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واودأومرُعدنُُمحا ُعمحيفُوالُاقفضد  ُع لديُ،ددغ ُاطِّمحُب ُشمحع ُىننُىنُ ف  ُب ض  ُبأهن ُىن ُأُ وأىن ُال ب  ةُف محُ 
الهددلفُتفهدد ُال بدد  ةُب لط عددلُ،ُفيدددخلُيفُألدد ُف ددلُاوددأىنمرُوتددمحنُابظددمرُىنددنُواجددبُوىنندددوبُ،ُ

ُُ.وتمحنُاون يُعن ُىننُحممحلُوىنكمحوه

ُ.ىننُأ ماعُال ب  ةُلغ ُاهللُك لدع  ُوالهجم ُوالذبحُوالنذرُوغ ُأل ُف مُىنشمحنُ فمنُج لُ معُ 

إوبدد اُال بدد  ةُهللُُ«إالُاهللُإلدد  الُ» بددُىنددنُ و د ُ،ُألنُىن دد ُىنفضددمنلُللكفدمحُمبدد ُيُ ُ«إالُاهللُإلدد  ُال»ُو
ألنُىن د ُالكفدمحُمبد ُ،ُُوهـاا معنـى الكفـر بمـا يعبـد مـن دو ـ والربا ةُىننُكلُىن بم ُسماهُ،ُ،ُوحدهُ

فمدنُت د ىلُُيفُقدم ُاهللوهدذاُىن د ُالكفدمحُب لطد غماُالدربا ةُىنند ُواعف د  ُبطال د ُ،ُ؛ُ بدُىننُ و  ُيُ 
يكفمحُب لط غماُويدؤىننُبد هللُف ددُاسفمهد ُبد ل محوةُالدمو ى

،ُوالطد غماُاسد ُلكدلُىن بدم ُسدم 1ُُ
ُكم ُيفُقمل ُت  ىلُ أنُاعبدواُاهللُواجفنبماُالط غمااهللُ، ول دُب ثن ُيفُكلُأىنلُرسمالُ 

3.ُ

لُمحُ ددددحُ ُ؛ بدددُىنددنُ ونُاهللُمحُمبدد ُيُ وكفددُ«إالُاهللُإلددد  الُ»ىنددنُقدد  ُُ:يفُاحلدددياُالصددحيحُوقددم ُالندد ُ
2ُ.ىن ل ُو ىن ُ،ُوحه ب ُعلىُاهلل

ىنفضددمنلُُ«إالُاهللُإلددد  الُ»ألنُ،ُالظدد همحُأنُهددذاُزيدد  ةُإيضدد دُ)وكفددمحُمبدد ُي بدددُىنددنُ ونُاهلل(ُ؛ُف ملدد ُ
كدددع  ُُُ-وىنددعُألدد ُيف ددلُالشددمحنُاألكددربُُ«إالُاهللُإلددد  الُ» بدددُىنددنُ ونُاهللُ،ُوىنددنُقدد  ُللكفددمحُمبدد ُيُ 

ُ-والف ددمحبُإلددي  ُب لنددذورُوالددذب ئحُ،ُوتفددمحياُالكمحبدد اُ،ُوسددؤاهل ُقضدد  ُاحل جدد اُ،ُالغدد ئبنيُُوىُاودمت

                                                           

 .352ُسمرةُالب محة:1ُُ
 .22ُسمرةُالنحل:3ُُ
و لُ،ُوأبمهُهمُط رقُبنُأشي ُاألشج يُ،ُُ(ُعنُأيبُىن ل ُعنُأبي ُ،ُوأبمُىن ل ُهمُس دُبنُط رقُاألشج يُ،32رواهُىنهل ُ)2ُ

 .صح يب
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وىنددنُيشددمحنُبدد هللُف دددُحددمحلُاهللُعليدد ُا نددلُ،ُشددمحنُشدد  ُألُأوُ،ُواهللُالُيغفددمحُأنُيشددمحنُبدد ُف ددذاُىنُ 
وىنأواهُالن ر

ُك فمحُ ،ُشمحنُ،ُوىنعُهذاُف م1ُُ ُك ن ُ.اوىننُف ل 

ُكدد فمحُحددىتُيُ ؛3ُُولكددنُعلددىُىندد ُقدد  ُالشدديخ فدد نُأصددمحُ،ُُبنيُلدد ُىندد ُجدد  ُبدد ُالمحسددم ُددددالُي دد  ُفددالن
ُ. ُبكفمحهُوحلُ ىن ُوىن ل كُ ب دُالبي نُحُ 

ويكددمنُالدددينُكلدد ُهلل،ُأيُشددمحنُُوقدد تلمه ُحددىتُالُتكددمنُففنددلوقدد  ُت دد ىلُ
ُكدد نُيفُ،2ُُ فدد أا

حددىتُيكددمنُ،ُتددمحنُالشددمحنُإزالفدد ُوهدىندد ُُو،ُأيُي بدددُىنددنُ ونُاهللُقمتلددماُألجددلُهددذاُالددمونُُبلدددُووددنُ 
ُ.الدينُكل ُهلل

فددد أاُركبدددماُيفُالفلددد ُ عدددماُاهللُ لصدددنيُلددد ُكمددد ُيفُقملددد ُت ددد ىلُ،ُُُهُاهللُ ينددد م دسددد،ُوالددددع  ُ يدددنُ
الدين

ُ.أيُالدع  ،1ُُ

فمدىتُكد نُشدي ُ،5ُُ( بدُاهللُوحدهُالُشدمحي ُلد حىتُيُ ب لهيفُ ثتُبنيُيديُاله علُبُ :ُ)ُوق  ُ
وآلدددد ُحمدُدوصددددلىُاهللُعلدددىُىنددددواهللُأعلدددد ُ،ُُعليددد ُ،ُلغددد ُاهللُف لهدددديفُىنهددددلم ُ ُ ىندددنُال بدددد  ةُىنصددددمحوفُ 

2ُ.ل وصحب ُ،ُوس
                                                           

 .23ُسمرةُاو ئدة:1ُُ
 .أيُالشيخُحممدُبنُعبدُالمه بُـر ُاهللُيفُب ضُكفب ُورس ئل 3ُ
 .21ُسمرةُاأل ف  :2ُُ
 .25ُسمرةُال نكبما:1ُُ
ُكث ةُت مي ُ،ُولذاُق  ُ،ُويفُسندهُض فُ،ُوللحدياُشماُم (ُعنُابنُعممحُرضيُاهللُعن 3/51«ُ)اوهند»رواهُأـدُيف5ُُ هد

 .(:ُإسن  هُص حل15/511«ُ)اله »الذه ُيفُ
الدررُ»،ُو513ُُُ–511ُ،ُصُا ز ُالمحابعُ،ُ«ُالنجديلجمممعلُالمحس ئلُواوه ئلُ»ا ف ىُكاللُالشيخُـر ُاهللُ،ُوهمُىنثبتُيف2ُُ

 .رتاُىنن  ُىن ُهمُأ هبُللهي قوبين م ُفمحوق اُيه ةُ،ُوقدُاخ،ُُ(211ُ–3/213ُ)ُ«الهنيلُيفُاألجمبلُالنجديل
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 الرحيم رحمـٰنبسم اهلل ال

  :رمحه اهلل تعاىل بطنيأبا رمحـٰنبن عبد ال ئل الشيخ عبد اهللس  

وتعريف  وأنواعه ، ، وتعريف توحيد العبادة ، يف تعريف العبادة - دام فضلكم -ما قولكم 
 ، لـٰه، وما معىن اإلأو وجهي  وهل هو مطلق ،واخلصوص  من العموم وما بني الثالثة ،اإلخالص 

  ؟والكفر به مرنا باجتنابهوما معىن الطاغوت الذي أ  
 :فأجاب

 ، أي مذلل دعب  ـبعري م   :يقال ، فهي من الذل العبادة في اللغةأما  ، احلمد هلل رب العاملني
 ، ان  د  ف   نتهيقال د   ، من الذل وكذلك الدين أيضاا  ، قد وطأته األقدام إذ كان مذلالا  وطريق معبد

 .ل  ذ  ـــف   أي ذللته

فعرفها طائفة ،  واملعىن واحد ، يف تعريفها فقد اختلفت عباراهتم؛  تعريفها في الشرعوأما 
 .وال اقتضاء عقلي راد عريفـــــمن غري اط   مر به شرعاا هي ما أ   :بقوهلم

 .كمال احلب مع كمال اخلضوع :وعرفها طائفة بأهنا
 من األقوال واألعمال ، ما حيبه اهلل ويرضاهلكل  هي اسم جامع) :رمحه اهلل تعاىل العباس أبووقال 
 .والظاهرة الباطنة

والوفاء  وصلة األرحام وبر الوالدين وأداء األمانة وصدق احلديث احلجالصيام و و  والزكاة فالصالة
 واليتيم واإلحسان إىل اجلار واملنافقني لكفارلهاد اجلو  والنهي عن املنكر واألمر باملعروف دو بالعه

من  وأمثال ذلك والقراءة والذكر والدعاء ، والبهائم من اآلدميني،  اململوكبن السبيل و او  نيـواملسك
  .العبادة
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والشكر  ، والصرب حلكمه ، وإخالص الدين له ، وخشية اهلل واإلنابة إليه ، وكذلك حب اهلل ورسوله
 هي من ، أمثال ذلكو  ، عذابهلواخلوف  ، والرجاء لرمحته ، والتوكل عليه ، والرضا بقضائه ، لنعمته

 1.انتهى. (هللالعبادة 

 يتضمن طاعة احملبوب مع الذل التام ن احلب التامفل   ؛ اخلضوع فها باحلب معمن عر  و 
تكون وذله له  فبحسب حمبة العبد لربه ، واخلضوع حملبوبه احلب ذللـههو الذي  فالعبد ، واالنقياد له

تتضمن  والعبادة املأمور هبا ، دته وحده ال شريك لهوذله له يتضمن عبا فمحبة العبد لربه ، طاعته
كما قال ابن القيم رمحه اهلل   ، بغاية احملبة له فهي تتضمن غاية الذل هلل ، ومعىن احلب معىن الذل

 :تعاىل
 

 ليس العبادة غري توحيد احملبة 
. 

 مع خضوع القلب واألركان  
 فيما حيب  2هفاق  واحلب نفس و   .

. 
 جبنان  يضوبغض ما ال يرت 

. 
 ووفاقه نفس اتباعك أمره 

. 
 3والقصد وجه اهلل ذي اإلحسان 

.   
فقد تعبد  وخضع له فمن أحب شيئاا ، واجلوارح مع خضوع القلب ف العبادة بتوحيد احملبةفعر  
فاحملبة واخلضوع  ، وال اخلضوع بال حمبة عبادة ، عن اخلضوع عبادة فال تكون احملبة املنفردة ، قلبه له

                                           
 .(151 – 11/141) «جمموع الفتاوى» 1
 .أي التوافق مع اهلل فيما حيب 2
 .«الكافية الشافية يف االنتصار الفرقة الناجية» 3
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مل يكن  فمن خضع إلنسان مع بغضه له ، فال يكون أحدمها عبادة بدون اآلخر ، كنان للعبادةر 
وهلذا ال  ، وصديقه كما حيب ولده  ، مل يكن عابداا له ومل خيضع له ولو أحب شيئاا  ، عابداا له

وأن  ، بل جيب أن يكون اهلل أحب إىل العبد من كل شيء ، يكفي أحدمها يف عبادة اهلل تعاىل
 .والذل التام إال اهلل سبحانه بل ال يستحق احملبة الكاملة ، كون أعظم عنده من كل شيءي

وهو  ، هو إفراد اهلل سبحانه بأنواع العبادة املتقدم تعريفها 1فتوحيد العبادة ؛ ف ذلكر  إذا ع  
القرآن  كل ما ورد يف :وهلذا قال ابن عباس ، ليس أحدمها دون اآلخر ، نفس العبادة املطلوبة شرعاا 

 .فمعناه التوحيد من العبادة

وأما العبادة من حيث  ، وأىب عن اإلقرار به املشركون وهذا هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل
وليس كل من عبد اهلل يكون  ، فكل موحد عابد هلل ، فهي أعم من كوهنا توحيداا عموماا مطلقاا  هي
أفرأيتم ما كنتم  كما قال اخلليل   ، مع كونه مشركاا  وهلذا يقال عن املشرك إنه يعبد اهلل ، داا موح  

فإهنم عدو يل إال رب العاملني * أنتم وآباؤكم األقدمون * تعبدون
إنين براء وقال عليه السالم  ، 2

إال الذي فطرين فإنه سيهدين * مما تعبدون
فدل على أهنم  ، فاستثىن اخلليل ربه من معبوديهم،  3

 .يعبدون اهلل

وال أنتم عابدون ما أعبدما معىن النفي يف قوله سبحانه  :فإن قيل
 ؟4

                                           
 .هذا جواب الفقرة الثانية من السؤال 1
 . 55 – 55 :سورة الشعراء 2
 . 25 - 22 :سورة الزخرف 3
 . 3 :سورة الكافرون 4



 والطاغوت لـٰهوالتوحيد واإلخالص واإلتعريف العبادة . 2

 

 7 

 الدال على احلدوث ومل ينف وجود الفعل ، والثبوت االسم الدال على الوصف إمنا نفى عنهم :قيل
فقال ملا  «بدائع الفوائد»يف  على هذا املعىن اللطيف رمحه اهلل تعاىل وقد نبه ابن القيم ، والتجدد

 :«قل يا أيها الكافرون»سورة كالمه على   اجنر  

هته جاء ويف ج   ، م إال باسم الفاعله  أنه مل يأت النفي يف حق   وهي ، وأما المسألة الرابعة)
وهي أن  ، حلكمة بديعة –واهلل أعلم  –وذلك ،  وباسم الفاعل أخرى ، بالفعل املستقبل تارة

الدالة على  بصيغة الفعل أتى أوالا ف ، ويف كل وقت بكل وجه املقصود األعظم براءته من معبوديهم
 ، والثبوت الدالة على الوصف بصيغة اسم الفاعل بعينه مث أتى يف هذا النفي ، والتجدد احلدوث

فكأنه  ، وال شأين وأفاد يف الثاين أن هذا ليس وصفي ، فأفاد يف النفي األول أن هذا ال يقع مين
 .مقصودين بالنفي ملنفيني فأتى بنفيني،  وال وصفاا  ال تكون فعالا يل عبادة غري اهلل :قال

الوصف إن أي  ، دون الفعل والثبوت فإمنا أتى باالسم الدال على الوصف؛  مه  وأما يف حق  
يثبت ملن خص اهلل  وإمنا ، ثابتاا لكم فليس هذا الوصف ، منتف عنكم الالزم للعابد هلل الثابت

وإن عبدوه يف ،  فلستم من عابديه ملا عبدمت غريه وأنتم ، مل يشرك معه فيها أحداا ،  وحده بالعبادة
وإذ اعتزلتموهم وما أهل الكهف كما قال   ، ويعبد معه غريه فإن املشرك يعبد اهلل بعض األحيان
يعبدون إال اهلل

هم عن معبود ل املشركنيوكذا قا ، فإنكم مل تعتزلوه إال اهلل أي اعتزلتم معبودهم ، 1
ىل اهلل زلفىما نعبدهم إال ليقربونا إ

ف تنـلم يف ، ويعبدون معه غريه فهم كانوا يعبدون اهلل،  2
 مل يكن ثابتاا على عبادة اهلل ألن من عبد غري اهلل الوصف ونفي،  مـلوقوعه منه عنهم الفعل

 بدهـوع هللاكيف جتد يف طيها أنه ال يوصف بأنه عابد   ، فتأمل هذه النكتة البديعة ، اموصوفا هب
                                           

 . 12 :سورة الكهف 1
 . 3 :سورة الزمر 2
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ومل يشرك به  ، مل يلتفت إىل غريه ، ى عبادته إال من انقطع إليه بكليته وتبتل إليه تبتيالا املستقيم علو 
وهذا من أسرار هذه  ، وال عبداا له فليس عابداا هلل وأشرك به غريه وأنه إن عبده ، أحداا يف عبادته

كما جاء يف  ، سوريت اإلخالص اليت تعدل ربع القرآن ىاليت هي أحد ، اجلليلة العظيمة السورة
فله احلمد  ، هما من عندهـف إال من منحه اهلل وال يدركه وهذا ال يفهمه كل أحد ، بعض السنن

 1(.واملنة
 .انتهى كالمه رمحه اهلل تعاىل

هي  وهذه ، ونيته وإرادته وأفعاله يف أقواله فحقيقته أن خيلص العبد هلل 2وأما اإلخالص
وهي حقيقة  ، وال يقبل من أحد غريها ، هلل هبا عباده كلهماليت أمر ا ، ملة إبراهيم  ، حنيفيةـال

و يف اآلخرة من اخلاسرينـل منه وهومن يبتغ غري اإلسالم ديناا فلن يقباإلسالم 
وهي ملة  ، 3

عن ملة إبراهيم إال من سفه  ومن يرغبالسفهاء فهو من أسفه  اليت من رغب عنها إبراهيم
نفسه

 للعمال على اشرتاط اإلخالص وإمجاع األمة والسنة وقد تظاهرت دالئل الكتاب،  4
وهلذا كان السلف  ، به وجهه وابتغي إال ما كان خالصاا  وأن اهلل ال يقبل منها ، الدينية واألقوال
وأشقها على  ويرون اإلخالص أعز األشياء ، يح نياهتمـيف تصح جيتهدون غاية االجتهاد الصاحل
لسهولته  وال يهمهم العمل ، وآفاهتا وبعلل األعمال ، ما جيب لهو ،  وذلك ملعرفتهم باهلل ، النفس
  .واملنقصة له املبطلة لثوابه وخلوصه من الشوائب وإمنا يهمهم سالمة العمل ، عليهم

                                           
 مكة. –دار عامل الفوائد  :( ، الناشر242-1/241) «بدائع الفوائد» 1
 .هذا جواب الفقرة الثالثة من السؤال 2
 . 55 :سورة آل عمران 3
 . 131 :سورة البقرة 4
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 1.النية شديد شرط :قال اإلمام أمحد رمحه اهلل
 2.ب عليألهنا تتقل   ، أشد علي من نييت ما عاجلت شيئاا  :وقال سفيان الثوري

 3.ول االجتهادـد على العاملني من طـأش من فسادها ختليص النية :سباطقال يوسف بن أو 
 .و ألنه ليس هلا فيه نصيب ، ليس على النفس شيء أشق من اإلخالص :وقال سهل بن عبد اهلل

 ، هد يف إسقاط الرياء عن قليبـوكم اجت   ، اإلخالص أعز شيء يف الدنيا :وقال يوسف بن احلسني
 .ت فيه على لون آخروكأنه ينب

فوق اهتمامه  فيجب على من نصح نفسه أن يكون اهتمامه بتصحيح نيته وختليصها من الشوائب
 .ما نوى امرئولكل  ، نياتـألن األعمال بال ، بكل شيء

فقد قدمنا أن  أو مطلق ؛ وهل هو وجهي ، 4والخصوص من العموم ما بين الثالثةوأما 
هي نفس  وأن العبادة املطلوبة شرعاا  ، عموماا مطلقاا  د العبادةأعم من توحي العبادة من حيث هي

 :حيث قال ، أعم من اإلخالص ودل كالم ابن القيم رمحه اهلل أن توحيد العبادة ، توحيد العبادة

 
 

                                           
 بريوت. –مؤسسة الرسالة  :الناشر ( ،2/43البن مفلح ، ) «اآلداب الشرعية»لنية شديد ، وقد ضبطته من أمر ا :يف املطبوع 1
 (:511، باب ذكر أخالق الراوي وآدابه ، رقم ) «اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع»قال اخلطيب البغدادي يف  2

محد بن سلمان النجاد ، نا إسحاق بن حاجب ، نا اخلليل بن عمرو أنا أبو بكر حممد بن عبد اهلل بن أبان اهلييت التغليب ، نا ا
  .علي ما عاجلت شيئا أشد علي من نييت ، إهنا تقل ـب   :مسعت سفيان الثوري يقول :قال ابن السماك :قال

نا حمبوب بن مكرم  حدثنا حممد بن عمرو البزاز ، :( ، قال13/331) «اجملالسة وجواهر العلم»رواه أمحد بن مروان الدينوري يف  3
   .ختليص النية من فسادها أشد على العاملني من طول االجتهاد :قال يوسف بن أسباط

 .هذا جواب الفقرة الرابعة من السؤال 4
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  يف واحد   اكن واحدا   واحد  ـفل  
 . 

 أعين سبيل احلق واإلميان  
 التوحيد تو هذا وثاين نوعي   . 

 . 
  رمحـٰنمنك لل العبادة حيد   

 أن ال تكون لغريه عبداا وال  . 
 . 

 د بغري شريعة اإلميان ب  ـــتع 
 فنقوم باإلسالم واإلميان واإلحسان يف سر ويف إعالن . 

 ـــوالصدق واإلخالص ركنا ذلك التــ 
 . 

 كالركنني للبنيان   وحيد 
 :إىل أن قال . 

 وحقيقة اإلخالص توحيد املراد
 . 

 راد ثانفال يزامحه م 
 والصدق توحيد اإلرادة وهو بذ . 

 . 
 وال متوان الا ل اجلهد ال كس   

 والسنة املثلى لسالكها فتو . 
 . 

 حيد الطريق األعظم السلطان 
 .   

 ، أحد ركين العبادة جعل اإلخالص ؛ (ركنا ذلك التوحيد واإلخالص والصدق) :فقوله رمحه اهلل
 .ا ذكروفسر الصدق مب ، والصدق ركنه اآلخر

أعم  فنا رمحه اهلل أن توحيد العبادةفعر   ، (جامع لإلخالص ومقام الصدق) :وقال يف بعض كالمه
أن املراد به إذا كان  فالظاهر؛  وأما العموم الوجهي ، ومل يذكر إال عموماا مطلقاا  ، من اإلخالص

 ني توحيد العبادةوب والعموم الذي بني مطلق العبادة ، وأخص من وجه أحد الشيئني أعم من وجه
 .ال وجهي مطلق واإلخالص
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 من وتوابع ذلك،  والرجاء واخلوف واخلضوع باحملبة فهو الذي تأهله القلوب 1«لـٰهاإل»وأما 
ومجيع أنواع العبادة الظاهرة  والسجود والنذر والذبح والدعاء واإلستغاثة والتوكل والرهبة الرغبة

  .لـٰهوأمجع أهل اللغة أن هذا معىن اإل ، ودأي معب مبعىن مألوه إلـٰهفهو  ، والباطنة
مبعىن  عالعلى ف   ، إلـٰه وأصله ، اهلل :ومنه قولنا :قال ، بادةبد ع  أي ع   إلـٰهة ه بالفتحـ  أل :قال اجلوهري

 والتأليه: قال ، ألنه مؤمت به ، مبعىن مفعول عالف   ، إمام :كقولنا  ، مبعىن معبود ألنه مألوه ، مفعول
 :قال رؤبة ، والتعبد والتأله التنسك ، عبيدـالت

 2تألُـّـهيحن واسرتجعن من سب      ................
 .انتهى

على عشرين  واختلف فيه ، ومنه لفظ اجلاللة ، عبادة عبد؛  وألوهة ةإلـٰهه ـل  أ   :وقال يف القاموس
عند  هلـ  أ   معبوداا  اتُـّخذما وكل  ، ى مألوهـمعنـب إلـٰهوأصله  :قال ، جاللةـــــيعين يف لفظ ال ، قوالا 
 3.انتهى .والتعبد والتأله التنسك :قال ، ذهـمتخ  

                                           
 .هذا جواب الفقرة اخلامسة من السؤال 1
 :هذا عجز  بيت  لرؤبة بن العجاج 2

 من تأهلي سبحن واسرتجعن  هلل در الغانيات املّده  
  :فقد قال ابن جرير رمحه اهلل معىن )اإللـٰه(يد فائدة يف بيان ز مل 3

 :اهللالقول يف تأويل قوله تعاىل 
ه ه كل ــهو الذي يأل  ) :؛ فإنه على معىن ما ر وي لنا عن عبد اهلل بن عباس اهللوأما تأويل قول اهلل تعاىل ذكره  :قال أبو جعفر

حدثنا عثمان بن سعيد ، قال حدثنا بشر بن عمارة ، قال حدثنا أبو  :ب حدثنا قالوذلك أن أبا كري( ، شيء ، ويعبده كل خلق
 .اهلل ذو األلوهية واملعبودية على خلقه أمجعني :روق عن الضحاك عن عبد اهلل بن عباس قال

  :املتقدم رؤبة بن العجاج بيتمث ذكر رمحه اهلل 
ه    سب حن واسرتجعن من تأهلُّي هلل در الغانيات املد 

 .من تعبدي وطليب اهلل بعملي :يعين
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وإمنا غلط يف ،  بأنه املعبود لـٰهيفسرون اإل وغريهم والفقه وشراح احلديث من املفسرين ومجيع العلماء
ط وغل وهذه زلة عظيمة ، هو القادر على االخرتاع لـٰهفظن أن اإل متكلمنيـذلك بعض أئمة ال

مل يستحضر ما حكاه اهلل عن  وكأن هذا القائل ، تبني له بطالنه إذا تصوره العامي العاقل ، فاحش
هو القادر على  يقرون بأن اهلل وغريهم ومل يعلم أن مشركي العرب ، يف مواضع من كتابه املشركني
 مة يقر مبعناهامن التلفظ بكل ومن أبعد األشياء أن عاقالا ميتنع ، وهم مع ذلك مشركون االخرتاع

 .من عقل سكة  من له أدىن م   هذا ما ال يفعله ، سراا وجهاراا  ليالا وهناراا  ويعرتف به

                                                                                                                    
 .ع ـب د  اهلل :وال شك أن التأله التفعُّل ، من ألـ ه يألـ ه  ، وأن معىن )أ لـ ه ( إذا ن ط ق به

 :بغري زيادة ، وذلك ما حدثنا به سفيان بن وكيع قال «فعل يفعل»وقد جاء منه مصـدر يدل على أن العرب قد نطقت منه بـ 
عبادت ك ، ويقال إنه )أي  :، قال ويذرك وإلـٰهتك :بن عمر عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أنه قرأ حدثنا أيب عن نافـع

 .فرعون( كان يـ عبد وال يـ عبد
،   ويذرك وإلـٰهتك :حدثنا بن عيينة عن عمرو بن دينار ، عن حممد بن عمرو بن احلسن ، عن ابن عباس :حدثنا سفيان قال

 .ـعبد وال يـ عبدإمنا كان فرعون ي   :قال
 .وكذلك كان عبد اهلل يقرؤها وجماهد

 :، قال  ويذرك وإلـٰهتكقوله  :أخربين حجاج عن ابن جريج عن جماهد :حدثنا احلسني بن داود قال :حدثنا القاسم قال
 .وعبادتك

ع ـب د  اهلل فالٌن  :الٌن إلـٰهة( ، كما يقال)أ ل ه  اهلل  ف :مصدٌر من قول القائل -على ما فسره ابن عباس وجماهد  -وال شك أن اإللـٰهة 
 .مصدر ه« اإللـٰهة»ع ب د  ، وأن  «أ ل ه  »عبادةا ، وعب ـر الرؤيا عبارةا ، فقد بني قول ابن عباس وجماهد هذا أن 

 «.(141برقم ) اهلل :تفسري سورة الفاحتة ، القول يف تأويل قول اهلل»
ه أي املاد حات ومعىن الـم ـْده هو املدح ، فيكون معىن  «.احملكم واحمليط األعظم»انظر  .املـم ـد 

 .اإللـٰه ؛ املعبود :، )تفسري البسملة من سورة الفاحتة( «زاد املسري»وقال ابن اجلوزي يف 
 .كل ما اختذ من دونه معبودا إلـٌٰه عند متخذه  :ه(، )مادة أل   «لسان العرب»وقال ابن منظور يف 

  .التعبد ، والتأليه ؛ التعبيدالتأله ؛ التنسك و  :وقال
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كما ظنه من ظنه من  هو القادر على االخرتاع لـٰهليس املراد باإلو  :رمحه اهلل تعاىل قال أبو العباس
ن أقر بأن اهلل هو القادر وأن م ، هي القدرة على االخرتاع حيث ظن أن األلوهية ، أئمة املتكلمني
كما   ، فإن املشركني كانوا يقرون هبذا التوحيد ، «إال اهلل إلـٰهأال »فقد شهد  دون غريه على االخرتاع

خلق السموات واألرض ليقولن اهلل ولئن سألتهم منقال تعاىل 
قل ملن األرض وقال تعاىل ،  1

فال تذكرونأ سيقولون هلل قل * ومن فيها إن كنتم تعلمون
ؤمن وما ي، وقال تعاىل اآليات  2

أكثرهم باهلل إال وهم مشركون
من خلق السماوات واألرض؟  :تسأهلم :قال ابن عباس،  3

  .يعبدون غريه وهم مع هذا ، اهلل: فيقولون
ص مبجرده عن ـوال خيل   ، لكن ال حيصل به الواجب ، من التوحيد الواجب 4وهذا التوحيد
عبد إال ـــفال ي ، ص هلل الدينبل البد أن خيل   ، الذي ال يغفره اهلل أكرب الكبائر اإلشراك الذي هو

 .5هـل  آال مبعىن ، مبعىن مألوه  إلـٰهفهو  ، هو املألوه الذي تأهله القلوب لـٰهواإل ، فيكون دينه هلل ، إياه
 .انتهى

                                           
 . 35 :سورة الزمر 1
 . 51 - 54 :سورة املؤمنون 2
 . 112 :سورة يوسف 3
 .أي توحيد اهلل بأنه اخلالق الرازق املالك ، املعروف بتوحيد الربوبية 4
التوحيد هو جمرد توحيد  ولكن أهل الكالم الذين ظنوا أن :(1/355) «درء تعارض العقل والنقل»يف ابن تيمية رمحه اهلل قال  5

 الربوبية ، وهو التصديق بأن اهلل وحده خالق األشياء ؛ اعتقدوا أن اإللـٰه مبعىن اآللـ ه ، اسم فاعل ، وأن اإللـٰهية هي القدرة على
 .االخرتاع كما يقوله األشعري وغريه ممن جيعلون أخص وصف اإللـٰه القدرة على االخرتاع
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وإذ قال إبراهيم وله تعاىل كما يف ق  ، وأنه هو املعبود ، لـٰهعلى معىن اإل وقد دل صريح القرآن
وجعلها كلمة باقية يف عقبه * فإنه سيهدين إال الذي فطرين * براء مما تعبدون إنينألبيه وقومه 

1 ، 
 .«إال اهلل إلـٰهال » كلمة التوحيد  يه :قال املفسرون
واملعىن جعل  ، 2(ويعبده اهلل يوحدمن  ال يزال يف ذريته) :قال قتادة ، ذريته يأ :(ه  ــب  ــ)باقية يف عق  
 وأتباعهم يتوارثها األنبياء ، باقية يف ذرية إبراهيم كلمةا   والرباءة من كل معبود سواه هذه املواالة

 .«إال اهلل إلـٰهال »وهى كلمة  ، بعضهم عن بعض
 ؛ إذا تبني ذلك ، إال اهلل إلـٰههو معىن ال  والرباءة من كل معبود سواه فتبني أن مواالة اهلل بعبادته

 والرجاء واخلوف والتعظيم كاحلب - املتقدم تعريفها من أنواع العبادة من صرف لغري اهلل شيئاف
وأشركه مع اهلل يف  اإلـٰهواختذه  فقد عبد ذلك الغري - وغري ذلك والنذر والذبح والتوكل والدعاء

قائق ومعلوم عند كل عاقل أن ح ، وعبادة وشركا وإن فر من تسمية فعله ذلك تأهلا خالص حقه
عن   مل خيرجها تغيري االسم ؛ بغري أمسائها واخلمر والربا الزنا فلو مسي ، ال تتغري بتغري أمسائها األشياء

 .وحنو ذلك ومخرا وربا كوهنا زنا

وتشبيهه  وتنقصه وكونه متضمناا مسبة الرب ، م لقبحه يف نفسهإمنا حر   ومن املعلوم أن الشرك
وتوقريا  وتعظيما للصاحلني وتشفعا كتسميته توسال  ، بتغيري امسه فال تزول هذه املفاسد ، باملخلوقني

شاء أم  مراب   واملرايب ، شاء أم أىب زان الزاينكما أن   ، شاء أم أىب فاملشرك مشرك ، وحنو ذلك هلم
 .أىب

                                           
 . 25 - 22 :سورة الزخرف 1
 .لآلية الكرمية «تفسري الطربي»انظر  2
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باسم آخر  ويستحلون اخلمر ، باسم البيع أن طائفة من أمته يستحلون الربا وقد أخرب النيب 
 ، مل يستحقوا الذم ال مع احلقيقة فلو كان احلكم دائرا مع االسم ، وذمهم على ذلك ، غري امسها

يف قالب تعظيم  أخرج هلم الشرك ، قدميا وحديثا أدم وهذه من أعظم مكائد الشيطان لبين
إىل سواء  اهلاديواهلل  ، وحنو ذلك وتشفعا وغري امسه بتسميته إياه توسال ، وتوقريهم الصاحلني

 .السبيل

 .فااـلبت الواو أل  ـمث ق   ، طغوت وتقديره ، فهو مشتق من طغا 1وأما تعريف الطاغوت 
 .والتاء زائدة ، وتل  ـــع  ــف   :وزنه :قال النحويون
ا ، الطاغوت كل ما عبد من دون اهلل :قال مجيع أهل اللغة :قال الواحدي ،  ومجعاا يكون واحدا

الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ا إىليريدون أن يتحاكمو قال تعاىل  ، ويؤنث ويذكر
فهذا ،  2

 .يف الواحد
ت خيرجوهنم من النور إىل الظلماتوالذين كفروا أولياؤهم الطاغو وقال تعاىل يف اجلمع 

3. 
وا الطاغوت أن يعبدوهاوالذين اجتنبوقال يف املؤنث 

4. 
  .ومذكراا ومؤنثاا  ومجعاا  يكون واحداا  ومثله يف أمساء الفلك :قال
 .كل ما عبد من دون اهلل :الطاغوت :ومجاهري أهل اللغة ائيوالكس قال الليث وأبو عبيدة :قال

 .وكل رأس يف الضالل والشيطان الكاهن :الطاغوت :وقال اجلوهري
 .فهو طاغوت من دون اهلل د  ب  ـــكل ما ع   :واخللف وغري واحد من السلف وقال مالك

                                           
 .من السؤال السادسةهذا جواب الفقرة  1
 . 21 :سورة النساء 2
 . 255 :سورة البقرة 3
 . 15 :سورة الزمر 4
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 .الطاغوت الشيطان :وكثري من املفسرين  عنهمااهلل رضيوابن عباس  وقال عمر بن اخلطاب
 من عبادة األوثان فإنه يشمل كل ما عليه أهل اجلاهلية ، جداا  وهو قول قوي :قال ابن كثري
 .واالستنصار هبا والتحاكم إليها
يؤمنون باجلبت والطاغوتعند قول اهلل تعاىل  وقال الواحدي

 فهو كل معبود من دون اهلل :1
 .وطاغوت جبت

الذين يكونون  مة األصنامـوالطاغوت تراج   ، اجلبت األصنام :-يف رواية عطية  -قال ابن عباس 
 2.يعربون عنها الكذب ليضلوا الناس ، بني أيديهم

 4.الساحر :والطاغوت ، الكاهن :اجلبت :-واية الواليب ر يف  - 3وقال
الطاغوتوا إىل ــــــيريدون أن يتحاكموقال بعض السلف يف قوله سبحانه 

إنه كعب بن  5
هما من رؤساء ـلكون   ما استحقا هذا االسمـوإن ، حيي بن أخطب :وقال بعضهم ، األشرف
فكل من   ، ولطاعة اليهود هلما يف معصية اهلل،  وإغوائهما الناس وإلفراطهما يف الطغيان،  الضالل

 .فهو طاغوت كان هبذه الصفة

                                           
 . 51 :سورة النساء 1
 :يه عن ابن عباسثين أيب عن أب :ثين عمي قال :ثين أيب قال :حدثين حممد بن سعد قال :يف تفسري اآليةرمحه اهلل قال ابن جرير  2

اجلبت األصنام ، والطاغوت الذين يكونون بني أيدي  :أمل تر إىل الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون باجلبت والطاغوتقوله 
  .األصنام يعربون عنها الكذب ليضلوا الناس

 .مارضي اهلل عنهأي ابن عباس  3
 .«تفسريه»قاله الثعليب يف  4
 . 21 :سورة النساء 5
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ملا ذ كر ما قيل إهنا  يريدون أن يتحاكموا إىل الطاغوتتعاىل  1)يف قوله(قال ابن كثري رمحه اهلل 
  :قال ، وغري ذلك أو إىل حاكم اجلاهلية ب بن األشرفـإىل كع من طلب التحاكمنزلت في

وامها من ـوحتاكم إىل ما س،  فإهنا ذامة ملن عدل عن الكتاب والسنة ، واآلية أعم من ذلك كله
  2.وهو املراد بالطاغوت ههنا ، الباطل

وكل  يشمل كل معبود من دون اهلل صل من جمموع كالمهم رمحهم اهلل أن اسم الطاغوتح  فت  
 للحكم بينهم ويشمل أيضاا كل من نصبه الناس ، وحيسنه يدعو إىل الباطل رأس يف الضالل
 ، وسدنة األوثان والساحر ويشمل أيضاا الكاهن ، ورسوله املضادة حلكم اهلل بأحكام اجلاهلية

 املومهة أن املقبور ، مبا يكذبون من احلكايات املضلة للجهال وغريهم ىل عبادة املقبورينالداعني إ
 أو من فعل الشياطني بٌ ما هو كذ  ـم وأنه فعل كذا وكذا ، وقصده يقضى حاجة من توجه إليه وحنوه

وأصل  ، وتوابعه فيوقعوهم يف الشرك األكرب،  وحنوه يقضى حاجة من قصده أن املقبور ليومهوا الناس
 3.واهلل سبحانه وتعاىل أعلم ، فهو الطاغوت األكرب ، وأعظمها الشيطان هذه األنواع كلها

                                           
 .هــــبدونه ، فأثبتُّ ال يستقيم الكالم  سقط سهوا ، ألن هبني القوسني ليس يف املطبوع ، وأظن ما 1
 .رمحه اهلل، البن كثري « تفسري القرآن العظيم» 2
 (.312-2/251) «الدرر السنية من األجوبة النجدية»انتهى كالمه رمحه اهلل ، وهو مثبت يف  3
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 الرحيم حمـٰنبسم اهلل الر 

بنيُالشفاعةُاملثبتةُواملنفيةُ،ُُعنُالفرق،ُُرمحهُاهللُتعاىل1ُنُناصرُبنُمعمرئلُالشيخُمحدُبسُ 
ُ:فأجاب

ُالفرقُبنيُالشفاعةُاملثبتة ومنُملُيعرفهاُملُيعرفُُ،فهيُمسألةُعظيمةُُوالشفاعةُاملنفيةُأما
ُُ:فقال«ُالتوحيد»تابُـيفُكُهلاُباباُ ُدـعق2ُيخُرمحهُاهللـوالشُ،ُيقةُالتوحيدُوالشركـحق

هلمُمنُدونهُويلُُرهبمُليسُذرُبهُالذينُخيافونُأنُحيشرواُإلـىوأنوقولُاهللُتعاىلُُ،بابُالشفاعةُ
والُشفيع

3.ُ

يتبنيُُ،ُوأمعنُالنظرُفيه،ُُفأنتُراجعُالباب،4ُُبهُبكالمُالشيخُتقيُالدينوعقُ ُ،مثُساقُاآلياتُ
ُ.وماُنفاهُرقُبنيُماُأثبتهُالقرآنوالف،ُُلكُحقيقةُالشفاعة

                                           
هـُيفُبلدةُالعيينةُ،ُنشأُيفُبيتُحكمُوإمارةُ،ُفآباؤهُهمُأمراءُجند1111ُُهوُالشيخُالعالمةُمحدُبنُناصرُآلُمعمرُ،ُولدُعامُ 1

الثاينُعشرُ،ُأخذُالعلمُعنُمجاعةُمنُالعلماءُ،ُمنهمُإمامُالدعوةُيفُزمانهُ،ُالشيخُحممدُبنُعبدُيفُالقرننيُاحلاديُعشرُُو
ُكبرياُجلسُللتدريسُيفُالعيينةُ،ُفدرسُعلىُيدي ملُ،ُوهمُالشيخُسليمانُــــــهُأئمةُيفُالعلمُوالعــالوهابُ،ُوملاُبلغُيفُالعلمُمبلغا

ُ.اهللُمبطنيُ،ُرمحهبنُحسنُ،ُوالشيخُعبدُاهللُأباُوهابُ،ُوالشيخُعبدُالرمحـٰنــــحمدُبنُعبدُالـبدُاهللُبنُمـــــبنُع
 .هـُ،ُرمحهُاهلل1221ُهـُتوىلُرئاسةُالقضاءُيفُمكةُاملكرمةُ،ُوتويفُفيهاُعام1122ُُويفُسنةُ

ُكتابُــــمتهُيفُمـرفُمنُترجـــــصارُوتصـــــباخت دادُالشيخُــ،ُوهيُمنُإع«ُبورينيـــــالردُعلىُالقُيسةُيفــــــريفةُالنفـــــنبذةُالشـــــال»قدمة
 .د.ُعبدُالسالمُبنُبرجسُآلُعبدُالكرميُرمحهُاهلل

 .أيُالشيخُحممدُبنُعبدُالوهابُرمحهُاهللُتعاىل2ُ
ُ.11ُُ:سورةُاألنعام3ُ
 .أيُشيخُاإلسالمُابنُتيميةُرمحهُاهلل 4
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ُكثرية ُآيات ُتأملُاإلنسانُالقرآنُوجدُفيه ُ،ُيفُإثباهتاُكثريةُُوآياتُ،ُيفُنفيُالشفاعةُوإذا
ليسُهلمُمنُدونهُويلُوالُشفيعتعاىلُمثلُقولهُُفاآلياتُاليتُفيهاُنفيُالشفاعة

ومثلُقولهُ،1ُُ
والُخلةُوالُشفاعةبيعُفيهُيومُالُُيأيتأنفقواُمماُرزقناكمُمنُقبلُأنُتعاىلُ

ماُلكمُوقولهُ،2ُُ
منُدونهُمنُويلُوالُشفيعُأفالُتتذكرون

قلُهللُالشفاعةُمجيعاوقولهُ،3ُُ
غريُذلكُمنُُإىل،4ُُ

ُ.اآليات

ُواتُالُتغيناوكمُمنُملكُيفُالسمفمثلُقولهُتعاىلُُوأماُاآلياتُاليتُفيهاُإثباتُالشفاعة
اهللُملنُيشاءُويرضىأذنُشفاعتهمُشيئاُإالُمنُبعدُأنُي

والُتنفعُالشفاعةُعندهُإالُ،ُوقوله1ُُ
ملنُأذنُله

والُيشفعونُإالُملنُارتضىوقولهُ،1ُُ
يومئذُالُتنفعُالشفاعةُإالُمنُوقولهُ،7ُُ

ورضيُلهُقوالُمحـٰنأذنُلهُالُر
ُ.غريُذلكُمنُاآلياتُإىل8ُ

أوُُُالنيُقربُيأتونُإىلفُ،اهللُاليتُيطلبهاُاملشركونُمنُغريُُفالشفاعةُاليتُنفاهاُالقرآنُهي
ذاُفعلُلظنهُأنهُإُ،إىلُاهللُويستشفعُبهُُفيستغيثُبهُ،ُوالصاحلنيُقربُمنُيظنونهُمنُاألولياءُإىل

ُاهكماُحكُُ،أوُحاجةُأخرويةُُسواءُأرادُحاجةُدنيويةُ،اهللُحاجتهُُوقضىُشفعُلهُعندُاهللُذلك

                                           
 .11ُ:ُاألنعامسورة1ُُ
 .214ُُ:سورةُالبقرة2ُ
ُ.4ُُ:ةسورةُالسجد3ُ
ُ.44ُُ:سورةُالزمر4ُ
ُ.21ُُ:سورةُالنجم1ُ
 .23ُُ:سورةُسبأ1ُ
ُ.28ُُُ:سورةُاألنبياء7ُ
ُ.111ُ:ُسورةُطـٰه8ُ
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ُُتعاىل ُقوله ُيف ُاملشركني ُشفعاعن ُهؤالء ُاهللويقولون ُعند ؤنا
1ُُ ُاألوُ ، ُالكفار ُكان ُلونلكن

ُاملعادُ،ُيفُقضاءُاحلاجاتُالدنيويةُهبم2ُعونيتشفُ  ُمكذبنيُبهُُوأما وأماُُ،ُجاحدينُلهُ،فكانوا
ويستدلونُُ،اهللُُإىلويتقربونُبذلكُُ،ُواآلخرةُحوائجُالدنياُركونُاليومُفيطلبونُمنُغريُاهللـاملش

احضةُعندُرهبمُوعليهمُغضبُوهلمُعذابُشديدحجتهمُدوُعليهُباألدلةُالباطلةُ
3.ُ

ُالقرآن ُأثبتها ُاليت ُالشفاعة ُسبحانهي ُـفقُوأما ُللشُدها ُلهُافعـبإذنه ُاملشفوع ُعن فالُُ،ُورضاه
والُيأذنُللشفعاءُأنُيشفعواُإالُملنُُ،والُنيُمرسلُُالُملكُمقربُ،يشفعُعندهُأحدُإالُبإذنهُ

ُ.إالُالتوحيدُوهوُسبحانهُالُيرضىُ،ُوعملهُهرضيُقولُ 

1ُفمنُطلبهاُمنهُاليومُ،4ُأنُأسعدُالناسُبشفاعتهُأهلُالتوحيدُواإلخالصُوأخربُالرسولُ
وإمناُتنفعُمنُُ،ُواهللُسبحانهُقدُأخربُأنُاملشركنيُالُتنفعهمُشفاعةُالشافعنيُ،1ُهاُيومُالقيامةم ُرُ حُ 

إالُُوهوُسبحانهُالُيقبلُمنُالعملُ،ُومعبودهُهإلـٰهُ هوُُحبيثُأنُيكونُاهللُوحدهُ،هللُُدُتوحيدهجرُ 
ُكانُخالصُ  الدينُاخلالصُأالُهللكماُقالُتعاىلُُُ،ُاما

7.ُ

                                           
ُ.18ُُ:سورةُيونس1ُ
ُ،ُوكالمهاُمبعىنُواحد.ُيستشفعون:ُ«الدرر»يفُنسخة2ُُ
 .11ُُ:سورةُالشورى3ُ
أسعدُالناسُبشفاعيتُيومُُ:(ُولفظه2/373ورواهُأمحدُ)(ُ،11ُالذيُرواهُالبخاريُ)ُىلُحديثُأيبُهريرةُرضيُاهللُعنهيشريُإ4ُ

 .خالصةُمنُقبلُنفسهُ«الُإلـٰهُإالُاهلل»القيامةُمنُقالُ
 .بالدعاءُأنُيشفعُلهُيومُالقيامةُأيُتوجهُللني1ُُ
 .ألنُدعاءُغريُاهللُشركُمطلقا1ُ
 .3ُُ:سورةُالزمر7ُ



 بيان الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية

 08 

ويطلبوهناُاليومُمنُُ،هيُاليتُيظنهاُاملشركونُُتبنيُلكُأنُالشفاعةُاملنفيةُفإذاُتأملتُاآليات
ُ ُاهلل ُواإلخالصُ،غري ُالتوحيد ُألهل ُاليت ُفهي ُاملثبتة ُالشفاعة ُالرسُوُُ،ُوأما ُأخرب ُكما أنُُل

،ُوصلىُاهللُعلىُحممدُ،ُوآلهُُواهللُأعلمُ،الُيشركُباهللُشيئا ُُمنُماتُمنُأمتهُنائلةُ ُهُ شفاعتُ 
1ُ.وصحبهُوسل م

                                           
ُكالمهُرمحهُاهللُ،ُوهوُمثبتُيف1ُُ جمموعُالرسائلُواملسائلُ»،ُوُُ(111ُ–2/117ُ)ُ«األجوبةُالنجديةُالدررُالسنيةُمن»انتهى

  .وبينهماُفروقُيسريةُ،ُوقدُاعتمدتُالنصُاملذكورُيفُالنسخةُالثانية،11ُُُ–11ُاجلزءُالثاينُ،ُالقسمُالثالثُ،ُصُ،ُُ«النجدية
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