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 القاعدة الثانية 

 

 

 اجلواب الصحيح ملن بّدل دين " شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل يف كتابه قال

خالق العامل ناحد مع   م كانوا يقّرن  بأ ّ فأخرب تعاىل عن املشركني أنّ ) : "املسيح

 (.آهلة من دننه سبحانه يتخذنن م شفعاء إليه نيتقرّبو  هب م إليهختاذه م إ

  الشيخ حمّمد بن عبد الوّهاب ذكر هذين األمرين نقد ذكرمها شيخ اإلسالم رمحه اهلل

 .تعاىل قبله

 فرق بني القربة نبني الشفاعة من جهة العموم ناخلصوص ال 

                                           ، نمن جنس ما   املتقربب إليهالقربة كّل ما يُتقّرب به إىلف،  القربة أع ّم من الشفاعة

 . تقربب به إليه الشفاعة اليت هي نوع طلب من الشافع إىل املشفوع إليهيُ 

 .، نالقربة أع مّ  الشفاعة أخّص ألّنا نوع دعاءف

 

أّ  شرك املشركني إّّنا  هذه القاعدة تضّمنت

 . طلب القربة نيف طلب الشفاعة هو يف
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  ّ دننا من دن  اليت يعبالشفاعة من اآلهلة  طلبشرك املشركني كا  يف  الّدليل على أ

َنيَ ْعُبُدنَ  ِمْن دنِ  الّلِه ما ال يضّره ْم نال يْنفعه ْم نيقولو  ٰهؤالِء ): قوله تعاىل اهلل

اهلل تبارك نتعاىل جعل طلبه م للشفاعة من هذه ف [81:يونس( ] شفعاؤنا ِعْند الّلهِ 

 نيْعبدن  ِمْن دنِ  الّلهِ : اآلهلة عبادًة هل م فقال

  قوله:  ّهِ ِمْن دنِ  الل :  نيراد هبا يف القرآ  تأيت: 

  عبادة غري اهلل إستقالاًل مبعىن أنه يعبد غري اهلل نال يعبد اهلل تعاىل نال

 .يلتفت بقلبه إىل اهلل نال بعبادته إىل اهلل

  نتأيت نيكو  معناها عبادة اهلل نعبادة غريه معه نكّل هذا شرك باهلل. 

 

 وِتر أن الَوتر نمها لغتا  نهبما قرأ الشفاعة مأخوذة من الشفع الذي هو ضّد ال

فهي أ  ُيَض مب صوت إىل صوت لُيشَفَع عند املشفوع إليه  ،القرّاء رمحه م اهلل تعاىل

 . نهذه حقيقة الشفاعة

 .نعلى هذا فالشفاعة نوع من الّدعاء 
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  الفرق بني التوّسل نبني الشفاعة:  

 ل مبن ال نجود له يتوسّ  املتوّسل،فالتوّسل ال يكو  فيه شافع يدعو للمشفوع له

 .أن مبن هو غائب

  الشافع يستشفع مبن هو ف .نالّشفاعة يكو  فيها شافع يدعو هلذا املشفوع له

 . الّصحابة كانوا يستشفعو  بدعاء النيّب صلى اهلل عليه نسل مفموجود، 

 

 

   

 

 

 

  أّ  تبه نيف غريه من ك "التوّسل نالوسيلة"بن تيمية رمحه اهلل يف اذكر شيخ اإلسالم

 : راجع إىل نوعني من الشركشرك ال

العاّمة يستعملو  لفظ الّشفاعة نكثري من  ،يجعلو  التوّسل هو الشفاعة فهذا األمر خيلط فيه كثري من الّناس ، ن 

كثري من العاّمة يستعملو  لفظ الّشفاعة يف معىن التوّسل فيقول أحده م ) :يف معىن التوّسل يقول شيخ اإلسالم

ه م إنا نستشفع إليك بفال  نفال  أي نتوّسل به نيقولو  ملن توّسل يف دعائه بنيّب أن غريه قد تشفبَع به من اللّ 

نال شفع له  ع أن املستشَفع به شفع له نال دعا له بل نقد يكو  غائبًا مل يسمع كالمهغري أ  يكو  املستشفِ 

العرب فإّ  االستشفاع طلب  نأصحابه نعلماء األّمة بل نال هو لغة نهذا ليس لغة النيّب صلى اهلل عليه نسل م

 (فوع إليهالشفاعة نالشافع هو الذي يشفع السائل فيطلب له ما يطلب من املسؤنل املدعو املش
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 نهو شرك قوم إبراهي م ،إىل شرك الكواكب، ناألجرام السمانية. 

   إىل الشرك يف الّصاحلني نعبادهت م نهو شرك قوم نوحن 

هذه التماثيل  مجعوا بني الشرك يف صور ،نهؤالء املتأخرن  من العرب مجعوا بني األمرين 

 . جوم نالكواكب نيصّور صورها  يعبد النّ نهذا الغالب فيه م نبعضه م كا

 

 أقسام الشفاعة:   

  :الشفاعة شفاعتا 

ماكانت ُتطلب من غري اهلل يف ما ال يقدر عليه إالّ  نهي.يعين نفتها نصوص القرآ   :شفاعة منفية

 .اهلل

  .هي اليت ُتطلب من اهللن  .أثبتتها نصوص القرآ  :نشفاعة ُمثبتة 

 :ة أخرىالشفاعة شفاعتا  من جه ن

 .شفاعة يف الدنيا  -8

 .نشفاعة يف األخرة  -2
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َها أما الشفاعة يف الدنيا فقد قال اهلل عز نجل  َنَمن  ۖ  مبن َيْشَفْع َشَفاَعًة َحَسَنًة َيُكن لبُه َنِصيٌب مِّن ْ

َها أشبه ذلك ، ، يكو  لك جاه عند نيل أمر أن نزير أن ما  َيْشَفْع َشَفاَعًة َسيَِّئًة َيُكن لبُه ِكْفٌل مِّن ْ

نهناك إنسا  ضعيف ليس له أحد يقوم به فتستخدم جاهك يف أ  تطلب حاجتك أن حاجته من 

أل  يقضيها ، هذه شفاعة جائزة ، أن أ  تشفع أنت يف اجلمع ...هذا املسؤنل أن من هذا امللك 

ث باكيًا أمر بني أثنني كما أ  النيب عليه الصالة نالسالم ملا أعتقت بريرة رضي اهلل عنها نجاء مغي

، يعين أشفع فقط ، [ أتأمر ؟ قال ال إّنا أنا شافع]النيب عليه الصالة نالسالم أن كلمها نقالت 

 .نهذا دليل عند األصوليني على أ  األصل يف األمر إقتضاء الوجوب 

من حدند اهلل كما جاء يف حديث أسامة  الشفاعة يف إسقاط حدّ  مثلنالشفاعة املمنوعة يف الدنيا 

 .[ أتشفع يف حد من حدند اهلل؟ ]زيد بن 

 بن تيمية رمحه اهلل يف  امن كالم شيخ اإلسالم  الشفاعة كالمه عناملصّنف   أخذ

 .كتاب النبّوات نيف كتاب الّصفدية
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 يا أيّها اّلِذين آمنوا أْنِفقوا ِمّا رزْقناك ْم ِمْن قْبِل أْ  قوله تعاىل  الّشفاعة املنفيةليل د﴿

 .ْوٌم ال بْيٌع ِفيِه نال خّلٌة نال شفاعٌة ناْلكاِفرن َ ُه ُم الظّاِلمو ﴾يْأيتَ ي

 نفى اهلل تبارك نتعاىل الشفاعة عن الكافرين فقال:  ناْلكاِفرن  ه م الظّاِلمو  ّأل

نيزعمو  أّ  آهلته م متلكها يف ،آهلته م ّشفاعة اليت يزعمونا نيّدعونا يف هذه ال

فليس هل م  نال شفاعةٌ : اها الّرب جّل نعال فقالالدنيا نمتلكها يف اآلخرة نف

 .شفاعة نليس هل م شفعاء

 ضابط الشفاعة املنفية

 ماكانت ُتطلب من غري اهلل يف ما ال يقدر عليه إالّ اهلل

َضْع على هذا الّضابِط خطّا نأحفظ هذا الضابط حفظا ُمتَقناً نإ  كنت قد حفظت القواعد األربع ألنّه سيجري معك 

 :طلوب منه كاالستغاثة فتقوليف كّل ما هو شرك باهلل تعاىل من جنس ما يُقيبد فيه املقدرة من امل

 .ما كانت ُتطلب من غري اهلل يف ما ال يقدر عليه إالّ اهلل : اإلستغاثة

 .ماكانت تطلب من غري اهلل فيما اليقدر عليه اال اهلل : اإلستعانة

 .هكذاهذا الّضابط نافع نجامع للشرك أن ألنواع الشرك يف باب اإلستعانة ، االستعاذة ، االستغاثة ، الشفاعة ن 
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 ألّ  اهلل جّل نعال قال الّشفاعة املثبتة هي اليت ُتطلب من اهلل ، قْل لِّلِه الّشفاعة

فالّشفاعة  ، نقّدم ما حّقه التأخري إلفادة احلصر يعين قّدم اجلار ناجملرنر،  مِجيًعا

 . فإّنا ال ُتطلب إالّ من اهلل هلل ملكاً  هلل، فإذا كانت

  الّشفاعة إذا قام هبا الّشافع فإنّه ال يقوم هبا إستقالاًل نال ميلكها إستقالاًل ، بل

 .هي من كرم اهلل لذلك الّشافع

  شرنط الشفاعة املثبتة 

  كما قال تعاىل:اإلذ  للّشافع : ِمْن ذا اّلِذي يْشفع ِعْنده ِإاّل بِِإْذنِه  

الشفاعة املثبتة هي اليت ُتطلب من اهلل ، نهذا هو التوحيد نهذا 
: تعريف العبادة نتعريف اإلستغاثة نتعريف اإلستعانة فتقول

 .اإلستعانة هي اليت ُتطلب من اهلل يعين إستعانة العبادة نالتوحيد
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 حِّد كما جاء يف نالذي رضي اهلُل قوله نعمله هو املو  : رِّضى عن املشفوعال

؟ قال من قال  من أحق النّاس بشفاعتك]: حديث أيب هريرة الصحيحني يف

نكما قال  ،  أن كما قال عليه الصالة نالسالم [من قلبه اهلل خملصاً ال إله إال 

 نال يْشفعو  ِإاّل ِلمِن اْرتضىٰ  جّل نعال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شبهة 

ذا يف اجلاهلّية يف األصنام اليت صّورنها إذا كا  شرك األّنلني يف القربة نالشفاعة فإّن م كانوا يطلبو  ه

إ  : للصاحلني نمن هنا قال بعض اجلّهال نبعض املغرضني نبعض مرضى القلوب نبعض املشركني

ا هي فيمن عبد األصنام نمن عبد األنثا  نمن عبد األحجار ناألشجار أّما اآليات الواردة يف الشرك إّنّ 

 .يع الرسل ناألنبياء نالعلماء فإنّه ال يكو  مشركاً الّصاحلني كعيسى ناملالئكة نمجب تقربّ من 

 

 بالقاعدة الثالثةبطل هذه الشبهة ن

املشركني الذين أشركوا يف عبادة اهلل تبارك نتعاىل نإ  تنّوعت صوُر من ف

أشركوه م باهلل تعاىل فإّ  هذا ال خُيرجه م عن إطالق حك م الكفر نالّشرك 

ناألحجار بل كّل من َعَبَد غري اهلل  عليه م فليس الشرك خمتّصاً باألشجار

 .تعاىل فإنّه مشرك كافر
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  القاعدة الثالثة 

 

 

 

  ًلكن الكفر ُشَعب نالكفر ِملل من ناحية الكفر ملة ناحدة من جهة كونه كفرا ،

بأ  الكفر  :يقول "التوّسل نالوسيلة" ا شيخ اإلسالم رمحه اهلل تعاىل يفنهلذ ، أخرى

به  ُيَضلّ  ا النسي  زيادة يف الكفرإّنّ  ُشَعب كما أ  اإلميا  ُشَعب نهلذا قال تعاىل

  الذين كفرنا

 

عبد الوهاب يف  حممد،  ناجلامع هلذا هو الضابط الذي ذكره لك شيخ اإلسالم رمحه اهلل           

نأ  ستدل بقوله تعاىلا ثّ ، ، نهو أ  من صرف منها شيئا لغري اهلل فهو مشرك كافراألصول ة ثالثال

فمن  ه ال فرق يف جهة العبادة بني املعبودينفُعِل م من هذا أنّ  ،املساجد هلل فال تدعوا مع اهلل أحدا

املعبودن  ال يستون   ، ، من جهة العبادةمرسالً  أن نبياً  ، كمن عبد مَلكاً أن عبد حجراً  عبد شجراً 

 .  يف الثالتة األصول، من ُعِبد ن هو راض  ، كما َمرب معنا  عند اهلل

 -ة املعلميالعالم -( من أنسع أندية الباطل الغلّو يف األفاضل) هذه القاعدة تفهمك أ ّ 

ن قاتله م مجيعا نمل يفرق اس متفرقني يف عبادهت م ، نّ النيب صلى اهلل عليه نسل م ظهر على أ

 بينه م
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 ظهر على أناس متفرقني يف عبادهت م، يعين : املصنف قال: 

 عبادهت م  يف 

  ًدن  اهلل جل نعال ناحداً  نيف معبوديه م فل م يعبدنا إهلا  

بن عباس أ  النيب عليه الصالة نالسالم دخل الكعبة نفيها ثالمثائة نستني أفي البخاري عن ف

 صنماً 

 ا القتل فقد يُقتل املسل مأمّ ، القتال فرع عن التكفري  ، 

 من جهة إقامة  :يُ َفرِّق بينه م نقاتله م رسول اهلل صلى اهلل عليه نسل م نمل :قوله

ه قد نى عن قتل الوليد  فإنّ احلك م الشرعي عليه م ناملقصود ه م املقاتِلو  ، نإاّل 

البد من إدخاهل م يف  ن هؤالء أيضاً نالراهب يف صومعته ناملرأة نالشيخ الكبري نلك

    يعطوا اجلزية عن يد نه م صاغرن حّت  حك م اإلسالم بإعطاء اجلِزية

  حك م اهلل يف الكفار: يف الكفار اإلسالمخيارات 

  ّا أ  يدخل يف اإلسالم إم 

  ّا أ  يعطي اجلزية نإم 
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  ّالذِّمبة ال يُقاتلو  ل، فأه ا يكو  ملن كا  حربياً القتال إّنّ ن . ا أ  يقاَتلنإم  ،

   .أهل العهد اليُقاتلو  على تفاصيل

 قوله تعاىل  ّه هللين كلّ نقاتلوه م حت ال تكو  فتنة نيكو  الد  ناملراد  : ، قال العلماء

 اس على الشرك نعلى الكفر فتقع الفتنة م إذا تُرِكوا محلوا النّ ، مبعىن أنّ  بالفتنة الشرك نالكفر

 نالفتنة أشد من القتل، نالفتنة أكرب من القتل  كما يف اآليات األخرى. 

  ب جل نعال، هلذا قال الر  إذا كا  الدين كّله هلل ؟ مت ال تكو  الفتنة  ّين كله نيكو  الد

 .متثال األنامر نالنواهي نهذه هي الغاية من قتال الكفارأ، العبادة نالطاعة ن  أي العبادة هلل

نهلذا جاء  ، ين كله هللا ليكو  الدّ لكفار ِلُمَجربد قتله م، نإّنّ ليس من مقصود الشريعة قتل اف

من قاتل ]: ليه الصالة نالسالم قاليف الصحيحني يف حديث أيب موسى األشعري أ  النيب ع

  [لتكو  كلمة اهلل هي العليا فهو يف سبيل اهلل

  قوله التسجدنا للشمس نال للقمر   ًبالسجود فلو دعاها أن ركع هلا أن  ليس هنا خمتصا

عن الصالة النيب عليه الصالة نالسالم قد نى ن مشركا،ستغاث هبا إذبح هلا أن نذر هلا أن 

نهى عن أ  ف،  اسعند طلوع الشمس ألنا تطلع بني قرين شيطا  نهناك يسجد هلا النّ 

 . ، فكيف مبن سجد هلا ه ساجد هلليسجد يف هذا الوقت لُيشاهبه م مع أنّ 
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  ّإذا أُطِلق يُراد به املعبود الرب ناليأمرك م أ  تتخذنا املالئكة نالنبيني أربابا  

 قوله ختذنين نأمي إهلنيأنت قلت للناس اء   اهلل عز نجل هل م  ،إّّنا قال معبودين، مطاَعنْي

 .عليه م نإنكاراً  تقريراً ذلك 

 قوله تعاىل   أنلئك الذين يدعو  يبتغو  إىل رهب م الوسيلة أيه م أقرب نيرجو  رمحته نخيافو

نزلت يف اجلن، كا  العرب من املشركني يدعون م نيتوسلو  هب م نيستغيثو  هب م  عذابه

 يعبدن  اهلل تبارك نتعاىل نيسألونه القربة إليه ، يف شُغل عنه م نيسألو  حوائجه م ناجلنّ 

  إىل رهب م الوسيلة  نليس يف ُعرف اللغة نال يف ُعرف الشرع   نالوسيلة هي احلاجة نالقربة

 . أ  الوسيلة هي اجلاه، أي جاه الشخص اآلخر الذي يُتوسبل به كما يُ َقرِّره اجلاهلو 

 بالطائف هلا أستار نسَدنة صخرة بيضاء منقوشة نعليها بيت  :القراءة املخفبّفة  علىت الال

  ناء معظب م عند أهل الطائف نه م ثقيف نَمن تابعهافنحوله 

 كبرياً   عُلّواً   منقالوا الاّلت يعنو  مؤنثة منه تعاىل اهلل عن قوهل ، اشتقُّوا امسها من اس م اهلل  

   م قرؤنا الاّلّت بتشديد التاء بن أنس أنّ اس نجماهد نالربيع بن عباابن جرير عن أنحكى 

  يِلتُّ للحجيج يف اجلاهلية السبوِيق فلما مات عكفوا على قربه فعبدنه نفّسرنه بأنه كا  رجالً 
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 نكانت شجرة عليها بناء نأستار بنخلة نهي بني مكة نالطائف نكانت  ، الُعّزى من العزيز

 ، قريش يُعظِّمونا 

  َشّلل عند ُقدْيد بني مكة ناملدينة نكانت خزاعة ناألنس ناخلزرج يف جاهليتها :مناة
ُ
كانت بامل

 عبارة عن حجر  ة، نمنا إىل الكعبة يُعظمونا نيُِهلُّو  منها للحجّ 

 نهي مشتّقة من: 

 نبا   اس م اهلل
َ
 امل

 أن من مىن لكثرة ما ميىن عليها من الدماء . 

  القاعدة الرابعة 

 

 

 

 أل ّ :  نا أغلظ شركا من األنلنيمشركو زمان: 

 قارنة بني شرك األّنلني نشرك املتأخرينمهذه القاعدة 

نجتعلك  هذه القاعدة تُعظِّ م الشرك يف نفسك نختيفك منه
 طالباً للحواجز نالسُُّتور
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  نعدم اخلوف فَيسألو  األنلني يشركو  يف الرخاء نيف السبعة نالدبعة نالراحة

، لكن إذا نقعت هب م الشدائد فإن م  هلته م نيذحبو  هلا َنينُذرن آحوائجه م من 

 ، أّما  أّمن جييب املضطر إذا دعاه نيكشف السوء كما قال جل نعال،خيلصو  

 .شدة الاليفرقو  بني رخاء ن  ا زماننا شركه م دائ م يف الرخاء نالشدةشركو م

  املشركني األنلني كانوا يعبدن  األنبياء نالصاحلني ناألنلياء نيصورن  هل م الصور

نالتماثيل نأما املشركو  املتأخرن  فإن م يعبدن  الفساق نرمبا الكفار نالفجار من 

طبقات األنلياء للشعراين رأيت يف  الباطنية نغريه م نأنت إذا نظرت يف كتاب

 .أنليائه م احملشش نالعريا  نالسكرا  نال تسأل عن الباقني 

 

   العالقة بني القاعدة الرابعة نبني القواعد السابقة 

ا ذكر الثالث القواعد اليت ينضبط هبا معرفة الشرك أراد املصنف رمحه اهلل ملّ  الذي يظهر ناهلل أعل م أ ّ 

الوقوع يف  األمر إذا علمت أ ّ  ك تستحضر أمهية املعرفة هلذه األمور نيشتدّ ىل أنّ أ  يلفت إنتباهك إ

عياذاً باهلل من الشرك الذي كا  عند املاضني ، نليس هذا مطلقاً كما  الشرك يف هذه األعصار أشدّ 

  .هو معلوم فإ  بعضه م رمبا خيلص يف الشدائد
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  الضوابط الشرعية للجهاد كثرية منها: 

َأملَْ تَ َر ِإىَل اْلَمََلِ ِمن خصائص نيل األمر ننيل األمر هو الذي يتواله نالدليل قوله تعاىل  أنه من -8

فل م يقاتلوا من  َبيِن ِإْسَرائِيَل ِمن بَ ْعِد ُموَسٰى ِإْذ قَاُلوا لَِنيبٍّ هلب ُُم ابْ َعْث لََنا َمِلًكا ن َُّقاِتْل يف َسِبيِل اللبهِ 

ملا سار بقومه نهذا أمر معلوم ( موسى عبد نو )الذي كا  بعد موسى جهة أنفسه م نكذلك الفت 

 .[ اإلمام جنة يقاتل من نرائه]نكذلك ما جاء يف الصحيحني ، 

ُه ْم َعَذابًا أَلِيًما إعداد العدة نال بد من التزيل  -2 بْ َنا البِذيَن َكَفُرنا ِمن ْ  .َلْو تَ َزي بُلوا لََعذب

 .من أحكام كثرية ال يتسع املقام ، إّنا أردت التنبيه عليها نإىل غري ذلك 

إ  توفرت هذه الشرنط نمل تكن كلمة اهلل هي العليا فه أ  تكو  كلمة اهلل هي العليا ناجلامع هلذا كلّ 

 .فما الفائدة منها ؟ نسأل اهلل العافية 

  الفرق بني التوسل نالتربك 

الذنات مبعىن أنه يتربك جبس م أن بالتربك نوع من الوقوع ن ، التوسل نوع من الدعاء ناقع باألقوال 

 .شجر أن حجر أن ما أشبه ذلك نبينهما فرق من جهة اللفظ نمن جهة املعىن 
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 فرق بني الكفر نالشرك ال: 

َحتبٰ  ملَْ َيُكِن البِذيَن َكَفُرنا ِمْن أَْهِل اْلِكَتاِب َناْلُمْشرِِكنَي ُمنَفكِّنيَ جهة اللغة نمن جهة الشرع  من

 .هناك فرق بني الشرك نالكفر،  تَْأتِيَ ُه ُم اْلبَ ي َِّنةُ 

ه أشرك املشرك مجع بني الكفر نبني الشرك فإنّ  من الكفر أل ّ  لكن من جهة العموم فإ  الشرك أع مّ  

 .مع العل م نغطى احلق أيضاً 

 

 

 انتهى ن هلل احلمد ن املّنة

 بيك حممد ن على آله ن صحبه نمن ناالهن صّل الله م ن سّل م على عبدك ن ن

 


