
 

  

 



 

  

 

 

 

توحيد الّربوبّية يستلزم توحيد األلوهّية ألن اخلالق ، الرازق ،  
سبحانه -املدبّر لألمر هو املستحق ألن تكون مجيع العبادات مصروفة له 

وال جيوز صرف أي نوع من أنواع العبادات من دعاء أو ذبح أو طواف  -وتعاىل
 لمخلوق  . أو توكل أو غري ذلك لغري هللا ألن صرفها لغري هللا هي صرفها ل

َيا  ﴿واخلالق هو الذي يستحق مجيع أنواع العبادات لذلك قال لقمان البنه 
 ﴾  بُ َناَّ الا ُتْشِرْك ِِبَّللَِّ ۖ ِإنَّ الشِّْركا لاظُْلٌم عاِظيمٌ 

 



 

  

 

للّتوحيد -صّلى هللا عليه وسّلم  –دعاهم الّنيّب كفار الذين الرد 
ُهْم وات اواجَّْهناا ِإلاْيِهْم ِإال ِلطالاِب " قالوا :  ألهنم مل حيققوا توحيد األلوهّية ماا داعاْوَنا

يعَن هؤالء املشركون الذين عبدوا األصنام والذين عبدوا ما  "  اْلُقْرباِة واالشَّفااعاةِ 
قربة يقولون حنن ما توجهنا إليهم إال لطلب ال –عّز وجّل  –عبدوا من دون هللا 

والشفاعة فليسوا هم مقصودين ِبلعبادة وإمنا هم يقربوَن إىل هللا هذه القربة 
 . - عز وجل -نا وبني هللا أي اختذَنهم وسطاء  وشفعاء بين؛ والشفاعة 

 

يعَن ليست آهلة هم يعرفون أهنم أولياء ، من  ﴾ أاْولِيااءا  ﴿ معىن
 . ملك من املالئكة أو رسول أو نيب أو رجل صاحل

 . هم ولطلب الشفاعة منهمئأي ما نتوجه لدعا ﴾ ن اْعُبُدُهمْ  ماا ﴿ -
عز -أي ما نتوجه إليهم  وما ندعوهم إال لطلب القرىب عند هللا  ﴾ زْلفاى   ﴿ -

 . -وجل 
 



 

  

 

 الصفتان االيت ذكرمها هللا للكفار مها :
هوا هلا من دون هللا ، أهنم كذبة ، فهم عبدوا هذه األصنام وهم توجأوال : 

 -عز وجل -وأعطوها من الصفات ومن األمور ما ال يعطون هلل 
 ُهوا  مانْ  ي اْهِدي الا  اَّللَّا  ِإنَّ ﴿ -عز وجل-ألهنم أشركوا ِبهلل اثنيا : أهنم كفار 

 ﴾ كافَّار كااِذبٌ 

وي اْعُبُدونا ِمن ُدوِن اَّللِّ ماا الا  ﴿أما دليل الشفاعة ، قوله تعاىل : و  
والشفاعة شفاعتان ،  ﴾ وُلونا ها ُؤالء ُشفاعااُؤَنا ِعندا اَّللّ ياُضرُُّهْم واالا يانفاُعُهْم واي اقُ 

 . شفاعة منفية وشفاعة مثبتة
وهي الشفاعة املنفية ما كانت تطلب من غري هللا فيما ال يقدر عليه إال هللا  -

أاي ُّهاا الَِّذينا طلة والدليل قوله تعاىل غري مقبولة وال يُعمال هبا ، بل هي ِب :﴿َيا
يتا ي اْوٌم الا ب اْيٌع ِفيِه واالا ُخلٌَّة واالا شافااعاٌة ۗ  آماُنوا أاْنِفُقوا ِمَّا رازاقْ نااُكْم ِمْن ق اْبِل أاْن َيْا

اِفُرونا ُهمُ  ﴿واالا الشفاعة يف قوله  -عز وجل-فنفى هللا الظَّاِلُمونا ﴾  وااْلكا
 . فهذه الشفاعة املنفية شافااعاٌة ۗ ﴾



 

  

 

ومعىن املثبتة يعَن الشفاعة اليت جاء هبا الشرع ، وذكرها  ؛والشفاعة املثبتة  -
 .عمل هبا الشرع وأهنا يُ 

 

هي اليت تطلب من هللا ، قال : والشافع مكرم ِبلشفاعة الشفاعة  
ن للشافع يوم القيامة أن يشفع فهذا من ِبب إذا أذ -عز وجل-أن هللا  أي ؛

 . الكرامة ومن ِبب اإلكرام ومن ِبب اإلحسان واإلنعام 
 هللا قوله وعمله بعد اإلذن قال : واملشفوع له من رضي 

 

 شروط الشاعة املثبتة :
فال تطلب من فالن  - عز وجل -أن تطلب من هللا 

 . - عز وجل - وال فالن ، إمنا تطلب من هللا

الرضا عن الشافع فإذا كان الشافع مثالا كافراا أو كان - 
هو داخل يف ، وليس له الشفاعة ف الشافع منافقاا فإنه ال تقبل شفاعته

 الشفاعة املنفية .
ِبلشفاعة ، وهم  -عز وجل-فالبد أن يكون الشافع ِمن يكرمه هللا 

 شرط الثاين .أهل اإلسالم واإلميان ، هذا ال



 

  

 

عن املشفوع له ، أبن يكون مات على اإلسالم ومات  الرضا
على التوحيد ، فإن الكافر أو املنافق هؤالء ال يشفع هلم ألن هؤالء قد غضب 

 .هللا عليهم 
 

وأهنا أنواع ، فالشفاعة العظمى تكون أهل السنة يثبتون الشفاعة 
حني يذهب الناس إىل  يف أرض احملشر ، -صلى هللا عليه وسلم-للرسول 

  -صلى هللا عليه وسلم-األنبياء مث ينتهون إىل النيب حممد 
فتح عليه من حمامد هللا والثناء عليه يُ فيقول : أَن هلا أَن هلا فيذهب ويسجد ف

 .  وشكره مث يقال له : ارفع رأسك واسأل تعط واشفع تشفع
مث شفاعة املالئكة وشفاعة الصاحلني وشفاعة أهل اجلنة لبعض أهل اجلنة يف  

 . علو منزلتهم إىل آخره من أنواع الشفاعات
 

الشفاعة  وااملعتزلة واخلوارج أنكر نعم هناك من أنكر الشفاعة ف
ألهل الكبائر ألهنم ُيكفِّرون أهل الكبائر ، والصحيح أن أهل الكبائر حتت 

ِبلشروط اليت ذكرَن  تعاىلسبحانه -املشيئة وأن الشفاعة اثبتة هلم إن رضي  هللا 
. 
 



 

  

 

دعاء األولياء وحمبتهم وإعطاؤهم بعض الصفات وصرف نعم 
 ن صرف أي نوع من أنواع أل تسمى شركا بعض أنوع العبادات هلم

العبادة لغري هللا هي شرك سواء كان عبداا صاحلاا أو ملكاا أو رسوالا أو حجراا أو 
: والدليل خره آشجراا أو قمراا إىل  ناٌة ق اْولُُه ت اعااىلا ﴿ واقااتُِلوُهْم حاَّتَّ الا تاُكونا ِفت ْ

يُن ُكلُُّه َّلِلّ ﴾  . واياُكونا الدِّ
 

عن الصالة عند طلوع الشمس وعند غروهبا ألن الشيطان  هنُِيا 
أو   ، حَّت إذا كانت عند غروهبايتحني ويراقب الشمس  يرقب الشمس مبعىن

 -صلى هللا عليه وسلم-لذلك هنى النيب فعند طلوعها فإنه جيعلها بني قرنيه 
 -والنيب، إرغاماا للشيطان وإبعاداا ومحايةا للتوحيد يف هذا الوقت لصالة عن ا

قال : تلك صالة املنافق جيلس يرقب الشمس حَّت إذا   -صلى هللا عليه وسلم
 . بني قرين الشيطان قام فنقرها أربعاا ال يذكر هللا فيها إال قليالا 

 

النهي عن الصالة عند طلوع الشمس وعند غروهبا ليس هني 



 

  

 

الة عند طلوع الشمس وعند غروهبا لغري ذكر العلماء النهي عن الصعام بل 
سبب ، أما لو كانت لذات سبب كتحية املسجد أو صالة جنازة أو حنو ذلك 

ولكن أن يقوم املسلم  - عز وجل -أو صالة فائتة فإن املسلم يصلي هلل 
 . ويتطوع تطوعاا مطلقاا عند طلوع الشمس أو عند غروهبا فإنه منهي عن ذلك

 

:و من دون هللا أرِبِبا  والنبيني هناك من اختذ املالئكةنعم 
ِبا  ُمراُكْم أان ت اتَِّخُذوْا اْلماالاِئكاةا واالنِِّبيِّنْيا أاْرِبا   واالا َيْا

ِإْذ   قاالا اللَّ ُه َيا ِعيساى اْبنا ماْرَياا أاأانتا قُ ْلتا وا
ُذوين واأُمِّيا ِإلا  هانْيِ ِمن ُدوِن اللَّ هِ  قاالا ُسْبحااناكا ماا ياُكوُن ِل أاْن أاُقولا  ۖۖ  ِللنَّاِس اختَِّ

ت اْعلاُم ماا يف ن اْفِسي واالا أاْعلاُم ماا يف  ۖ   قاْد عاِلْمتاهُ ِإن ُكنُت قُ ْلُتُه ف ا  ۖ   ماا لاْيسا ِل ِباق ّ 
ُم اْلغُُيوبِ  ۖ   ن اْفِسكا   . ١١٦ ِإنَّكا أانتا عاالَّ

عليه الصالة  -لعيسى  -عز وجل  -يوم القيامة يقول هللا 
ؤال ليس من ِبب طلب اجلواب هذا الس ﴿ أاأانتا قُ ْلتا ِللنَّاِس﴾ –والسالم 

نكار عليهم يعَن ال حجة لكم يف عبادة ولكن هذا من ِبب توبيخ املشركني واإل

http://tanzil.net/#5:116


 

  

 

عليه  -فعيسى  -عز وجل  -عبادة أحد  من دون هللا  عيسى أو عبادة مرَي أو
ون واعبدوا أمي واختذون إهلني من د مل يقل للناس اعبدوِن  -الصالة و السالم 
أي أنزهك َي أهلل فأنت اخلالق املستحق  ؛ ﴾ ُسْبحااناكا  ﴿هللا ، قال عيسى 

ليس ِل أن أدعو الناس لعبادة  ؛للعبادة ما يكون ِل أن أقول ما ليس ِل ِبق 
 . غريك فهذا ليس ِل

 
 
 

 

 
 

 
 

 


