


  

  ٥ ركــواع الشــأن

  أنواع الشرك
  

احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على رسول اهللا خامت 
  .النبيني، وعلى آله وصحبه ومن وااله إىل يوم الدين

فإن معركة التوحيد مع الشرك قدمية منذ زمن نوح  :أما بعد
  حينما دعا قومه إىل عبادة اهللا وحده، وترك عبادة األصنام؛ مث

وح يدعون قومهم إىل عبادة اهللا وحده، جاءت الرسل من بعد ن
وترك ما يعبدون من دونه من اآلهلة اليت ال تستحق العبادة، وظل 

الذي كان ُيعرف عند العرب  األمر كذلك حىت جاء نيب اهلدى 
، فدعاهم إىل عبادة اهللا وتوحيده؛ )الصادق األمني(قبل البعثة بـ 

  ) .ساحر كذاب: (فقالوا
يًعا من الدعوة إىل التوحيد ونبذ هذا هو موقف الرسل مج

الشرك، وهذا هو موقف أقوامهم منهم، وهكذا احلال مع من سار 
  .على هديهم

وملا كان الشرك هو أعظم داء ُيبتلى اإلنسان به، وهو عكس  
التوحيد؛ فقد شرعت يف كتابة هذه الرسالة نصيحة منِّي إىل من 

حيث يقول ربنا عز  يراها من املسلمني حىت يعرفوا الشرك ليجتنبوه؛
إِنَّ اللََّه لَا َيْغِفُر أَنْ ُيْشَرَك بِِه َوَيْغِفُر َما ُدونَ ذَِلَك ِلَمْن َيَشاُء : وجل

، وقال ]٤٨: النساء[ َوَمْن ُيْشرِْك بِاللَِّه فَقَِد افَْتَرى إِثًْما َعِظيًما
لَْيِه الَْجنَّةَ َوَمأَْواُه النَّاُر َوَما إِنَُّه َمْن ُيْشرِْك بِاللَِّه فَقَْد َحرََّم اللَُّه َع: تعاىل

  ].٧٢: املائدة[ ِللظَّاِلِمَني ِمْن أَْنَصارٍ
هو أعظم ذنب عصي اهللا به؛ ولذا  –أخي املسلم  –والشرك 

إِنَّ الَِّذيَن كَفَُروا : قال تعاىل. فإن من مات عليه ُخلِّد يف نار جهنم
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ِفي َنارِ َجَهنََّم َخاِلِديَن ِفيَها أُولَِئَك ُهْم  ِمْن أَْهلِ الِْكَتابِ َوالُْمْشرِِكَني
  ].٦: البينة[ َشرُّ الَْبرِيَِّة

هو االعتقاد بأن هللا شريكًا يف ذاته، أو يف  :تعريف الشرك
ولذا يكون . صفاته، أو يف أُلوهيته، أو يف عبادته، أو يف ملكه
  .الشرك ضد التوحيد متاًما كما أن الكفر ضد اإلميان

  
  الشرك أنواع

  
هو أن جيعل هللا نًدا يعبده كعبادته : الشرك األكرب -أوالً

ويطيعه كطاعته؛ فاملراد به هنا الشرك مبعناه اخلاص، وهو النوع 
  .الذي يوجب اخللود يف النار، واخلروج عن ملة اإلسالم

  :ومن أنواعه والعياذ باهللا 
 وهو دعاء غري اهللا من األنبياء واألولياء، :شرك الدعاء - ١

َولَا َتْدُع ِمْن : لطلب رزق أو شفاء مرض أو غري ذلك لقوله تعاىل
 ُدوِن اللَِّه َما لَا َيْنفَُعَك َولَا َيُضرَُّك فَإِنْ فََعلَْت فَإِنََّك إِذًا ِمَن الظَّاِلِمَني

  .املشركني: ، والظاملني]١٠٦: يونس[
هو أن ينوي ويريد ويقصد  :شرك النية وإرادة القصد - ٢
بعمله مجلةً وتفصيالً غري اهللا، وهو شرك يف االعتقاد؛ لقوله العبد 
َمْن كَانَ ُيرِيُد الَْحَياةَ الدُّْنَيا َوزِيَنَتَها ُنَوفِّ إِلَْيهِْم أَْعَمالَُهْم ِفيَها : تعاىل

 أُولَِئَك الَِّذيَن لَْيَس لَُهْم ِفي الَْآِخَرِة إِلَّا النَّاُر* َوُهْم ِفيَها لَا ُيْبَخُسونَ 
  ].١٦، ١٥: هود[ َوَحبِطَ َما َصَنُعوا ِفيَها َوَباِطلٌ َما كَاُنوا َيْعَملُونَ

وذلك بأن حيب مع اهللا غريه كمحبته هللا أو  :شرك احملبة - ٣
وألن احملبة مستلزمة لغاية الذل واخلضوع؛ كما قال . أشد أو أقل
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ْنَداًدا ُيِحبُّوَنُهْم كَُحبِّ َوِمَن النَّاسِ َمْن َيتَِّخذُ ِمْن ُدوِن اللَِّه أَ: تعاىل
  ].١٦٥: البقرة[ اللَِّه َوالَِّذيَن َآَمُنوا أََشدُّ ُحبا ِللَِّه

هو مساواة غري اهللا باهللا يف تشريع احلكم،  :شرك الطاعة - ٤
ومثل ذلك  إِِن الُْحكُْم إِلَّا ِللَِّه: إذ احلكم هو حق من حقوقه تعاىل
م يف املعصية مع استحالل ذلك، الذين يطيعون علماءهم ومشاخيه

: التوبة[ اتََّخذُوا أَْحَباَرُهْم َوُرْهَباَنُهْم أَْرَباًبا ِمْن ُدوِن اللَِّه: قال تعاىل
سنن «يف حديث عدي بن حامت يف  ، وقد فسرها النيب ]٣١

فمن ادعى أن . بطاعتهم يف حتليل احلرام وحترمي احلالل: »الترمذي
َوَمْن : قال تعاىل. ر مبا أُنزل من عند اهللاألحد حق التشريع فقد كف

، فال ]٤٤: املائدة[ لَْم َيْحكُْم بَِما أَْنَزلَ اللَُّه فَأُولَِئَك ُهُم الْكَاِفُرونَ
 أَلَا لَُه الَْخلُْق َوالْأَْمُر: أمر وال هني إال هللا وحده، قال تعاىل

ه فال جيوز وعلي أَلَا لَُه: وأشار إىل ذلك بقوله] ٥٤: األعراف[
نسبته لغريه، ومن نسبه لغريه كان مشركًا باهللا الشرك األكرب 

  .املخرج من ملة اإلسالم
وكما أنه تعاىل هو خالق اخللق ومربيهم بالنعم فهو صاحب 
احلق يف أن حيكم يف مجيع تصرفاهتم، والصانع أعلم مبا يصلح 

فسه صنعته، وأما غريه فإنه خملوق وهو أجهل من أن يعرف خفايا ن
فضالً أن يصلح اخللق مجيًعا؛ فالتشريعات الوضعية باطلة وال جيوز 
: التحاكم إليها، فال شرع إال هللا وال حكم لسواه قال تعاىل

َأَفَُحكَْم الَْجاِهِليَِّة َيْبُغونَ َوَمْن أَْحَسُن ِمَن اللَِّه ُحكًْما ِلقَْومٍ ُيوِقُنون 
حكًما بأحكام اجلاهلية،  فجعل احلكم بغري ما أنزل]. ٥٠: املائدة[

وأوضح سبحانه وتعاىل أنه ال أفضل وال أجل من حكمه ملن آمن 
  .به
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وهو االعتقاد بأن اهللا حل يف خملوقات،  :شرك احللول - ٥
ومن أقواهلم . وهذه عقيدة ابن عريب الصويف ومن تبعه يف ضاللته

  :قاتلهم اهللا
 يف كنيسـة  وما اهللا إال راهٌب  وما الكلب واخلنزير إال إهلنا

هو االعتقاد بقدرة األنبياء والصاحلني  :شرك التصرف - ٦
وليس هناك ما مينع من أن نذكر . واألولياء على التصرف يف الكون

الصاحلني والرسل مبا يستحقونه من فضائل، ولكن احملظور هو أن 
جنعل هلم شيئًا من حقوق اهللا اخلاصة به، من القدرة والتصرف 

وهذه من الشرك يف الربوبية، وحىت . اهللا تعاىلوالضر والنفع مع 
َوَمْن ُيَدبُِّر الْأَْمَر : قال تعاىل. كفار قريش مل يقعوا هبذا الشرك

  ].٣١: يونس[ فََسَيقُولُونَ اللَُّه
هو االعتقاد بأن غري اهللا تعاىل يضر وينفع، : شرك اخلوف - ٧

من تصرف أو التسوية بني اهللا تعاىل وغريه يف اخلشية، كاخلوف 
بعض األموات يف األحياء، أو خوف عملي يؤدي إىل ترك 

كاخلوف من احليوان املفترس : أما اخلوف الطبيعي. الواجبات
 وقد وصف اهللا نبيه موسى . والظامل وغريها فجائز شرًعا

  ].٢١: القصص[ فََخَرَج ِمْنَها َخاِئفًا َيَتَرقَُّب: باخلوف فقال
واجب، وهو اخلوف من اهللا هو خوف ال: وعكس هذا اخلوف

  .غاية اخلوف ومنتهاه
والتوكل هو تفويض األمر إىل اهللا  :شرك التوكل - ٨

َوَتَوكَّلْ َعلَى الَْحيِّ : قال تعاىل. واالعتماد عليه يف حتصيل املطالب
هبذا ال جيوز أن يكون التوكل على ] ٥٨: الفرقان[ الَِّذي لَا َيُموُت

االعتماد بالقلب على غري اهللا فيما : يومن التوكل الشرك. غري اهللا
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ال يقدر عليه إال اهللا، أو االعتقاد بأن املخلوق ميكن له أن يرزق 
  .املخلوق، أو أن مينع عنه الرزق

وقبل أن ننتقل من الكالم عن الشرك األكرب جيب أن تعلم بأن 
هناك بعض األمور وهي خطرية جًدا يقول هبا القائل وهو ال يعلم 

  :اهللا، ومن ذلكأنه يشرك ب
  .نسبة الشفاء للطبيب أو الدواء - ١
نسبة التوفيق يف الدين أو الدنيا إيل ذكاء العبد أو تعبه  - ٢

  .واجتهاده
  .االعتقاد بأن للمخلوق حق سن القوانني وتشريعها - ٣
االعتقاد بأن مسبب املوت حادثة السيارة أو خطأ يف  - ٤

وغريها من األمور الشركية . العالج ولوال ذلك ما حدث املوت
  !فلنحذر منها

وهو ال خيرج صاحبه من امللة، وال : الشرك األصغر -ثانًيا
كل : والشرك األصغر هو. ينايف أصل التوحيد ولكنه ينايف كماله

وهو من أكرب الكبائر، وله أنواع كثرية، وسيلة إىل الشرك األكرب، 
  :وميكن حصرها حبسب حملها فيما يلي

ما «كاحللف بغري اهللا، وقول : وهو ما كان باللسان: قويلّ* 
، والتعبيد لغري اهللا؛ كعبد »قاضي القضاة«: ، وقول»شاء اهللا وشئت

  .فهذا يعترب تعظيًما لغري اهللا. النيب وعبد احلسني وغريها
وهو امتناع املسلم عن فعل شيء بسبب : لتطريكا: فعلّي* 

التشاؤم من شيء كان قد رآه أو مسعه؛ كالتشاؤم من بعض 
احليوانات أو الطيور أو األيام، وكذلك إتيان الكاهن وتصديقه 
،واالستعانة على كشف السارق وحنوه بالعرافني، ومنه تصديق 
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  .املنجِّمني والرحالني وغريهم من املشعوذين
  .  كالرياء والسمعة وإرادة الدنيا ببعض األعمال: قلّيب* 

  :والرياء أربعة أنواع
أن يكون قصده بالعمل هو اجلزاء عليه يف الدنيا، وليس  - ١

طلب اآلخرة؛ فهذا يعطى نصيبه  يف الدنيا وليس له يف اآلخرة 
  .نصيب، وهذا الشرك األكرب

عة أن يقصد بعمله الناس؛ فهذا من الرياء باألعمال والسم - ٢
  .باألقوال، وهو شرك أصغر

أن يقصد بالعمل الصاحل املال، كأن حيج ملال يأخذه، أو  - ٣
لزوجة يريدها، أو جياهد من أجل الغنيمة، أو يتعلم من أجل 

  .املنصب
أن يكون العمل الصاحل خملًصا هللا فيه، لكنه قد وقع يف  - ٤

: املائدة[ الُْمتَِّقَني إِنََّما َيَتقَبَّلُ اللَُّه ِمَن: إفساده، كما قال تعاىل
فسبب فساد األعمال هو . فهذا ال ينفعه عمله يف اآلخرة] ٢٧

وجود الكفر والشرك اللذان يضدان اإلميان والتوحيد، فال إميان وال 
  .توحيد إال بعمل خالص موافق ملا جاء به الرسول 

أنَّ كل أنواع الشرك األصغر ميكن أن : واعلم أخي املسلم
رك أكرب، وذلك إذا صحبها اعتقاد قليب وهو تعظيم تنقلب إىل ش

  .غري اهللا كتعظيمه، واهللا املستعان
وقد فسره ابن عباس رضي اهللا عنهما  :الشرك اخلفي -ثالثًا

. لوال اهللا وفالن: ومثله. ما شاء اهللا وشئت: بقول الرجل لصاحبه
، )لوال اهللا مث فالن، وما شاء اهللا مث شئت: (والصحيح أن نقول

: والصحيح. ذلك خطأ من يقول توكلت على اهللا وعليكوك
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؛ ألن حرف الواو يساوي بني اهللا )توكلت على اهللا مث عليك(
  .فتفيد الترتيب» مثَّ«والشخص وهذا من الشرك، أما كلمة 
اللهم إنا «: حديث النيب : وكفارة الشرك األصغر واخلفي

 »نعلمهنعوذ بك أن نشرك بك شيئًا نعلمه، ونستغفرك ملا ال 
: من حلف فقال يف حلفه«: وقال ]. رواه أمحد: صحيح[

تعاىل : إال اهللا، ومن قال لصاحبه هال إل: بالالت والعزَّى فليقل
  ].متفق عليه[ »أقامرك فليتصدق

  كشف األثرية عن بعض األعمال الشركية
ومبا أنَّ األعمال الشركية ال حصر هلا، رأيت أنه من الالزم 

منتشر بني الناس، وقد ختفى على كثريهم، كشف بعضها مما هو 
  :ومنها
هو عزائم ورقى وعقد تؤثر يف القلوب  :السحر والشعوذة - ١

: واألبدان، فتمرض وتقتل وتفرق بني املرء وزوجه، وحكم الساحر
. كافر خارج عن ملة اإلسالم، والسحر كفر خمرج من ملة اإلسالم

  .والعياذ باهللا
ملستقبل واإلخبار عما يف هي طلب العلم با :الكهانة - ٢

. الضمري، فالكاهن مدع للعلم بالغيب، والغيب ال يعلمه إال اهللا
والكاهن كافر باهللا كفًرا أكرب الدعائه علم الغيب، ومن أتاه مصدقًا 

  .أنه يعلم الغيب كفَر كفًرا أكرب
: هل حل السحر عن املسحور وهي نوعان :النشرة - ٣
ر مثله، وهو حمرم فهو كفر حل السحر عن املسحور بسح: األول
حل السحر باألدعية والرقى املباحة من القرآن والسنة : الثاين. أصغر

  .فهذا جائز
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هو االستدالل بالنجوم واألحوال الفلكية على : التنجيم - ٤
احلوادث األرضية، بأن جتعل أسباًبا مؤثرة هلا؛ فإن اعتقد أهنا الفاعلة 

رًجا عن ملة اإلسالم؛ ألن أو املؤثرة، فهو مشرك شركًا أكرب خم
احلكمة من خلق النجوم أهنا زينة للسماء الدنيا وعالمات يهتدي هبا 

وإن . املسافر، ورجوم للشياطني، كما أخربنا تعاىل يف كتابه الكرمي
اعتقد أهنا مقارنة للحوادث األرضية ال تفارقها فهو مشرك شركًا 

  .أصغر ينايف كمال التوحيد
علق على األعناق وغريها جللب نفع أو وهي ما ي :التمائم - ٥

سواء كانت من القرآن أو اخليوط أو اخلرز أو احلصى . دفع ضر
  .وحنوها

  :والتمائم نوعان
ما كان من غري القرآن، وهي حمرمة شرًعا، فمن : النوع األول

وإمنا حرمت . كان يعتقد أهنا فاعلة أو مؤثرة فهو مشرك شركًا أكري
ق القلب بغري اهللا والتوكل على غريه، وفتح التمائم ملا فيها من تعل

  .باب االعتقادات الفاسدة حول األشياء املؤدية إىل الشرك األكرب
وقد اختلف فيه السلف على : ما كان من القرآن: النوع الثاين

واحلق فيما يظهر مع . فمنهم من أجازه، ومنهم من حرَّمه: قولني
شركًا؛ فلم نفرق بني ما كان  احملرِّم، لعموم األدلة يف تسمية التمائم

من القرآن وبني ما كان من غريه، وإجازهتا فتح للباب أمام النوع 
  .واهللا أعلم. املتفق على حترميه

مجع رقية، وهي العوذة اليت يرقى هبا املريض،  :الرقى - ٦
فالرقية هي ما يقرأ على املريض سواء كانت من القرآن أو األدعية 

أن تكون باللسان العريب، : ية املباحةومن شروط الرق. النبوية



  

  ١٣ ركــواع الشــأن

ومفهومة املعىن، وأال تشتمل على شيء غري مباح، كاالستعانة بغري 
اهللا، وأن يعتمد عليها، وجيب أن يعتقد أهنا ال تؤثر بذاهتا بل بإذن 

  فإن اختل شرط من تلك الشروط فهي رقية حمرمة. اهللا القدير
الضر : أو دفعه لبس احللقة واخليط وحنوها لرفع البالء - ٧

والنفع بيد اهللا جل وعال؛ ألنه هو القادر عليه دون سواه، ومن 
اعتقد بأن شيئًا من هذا يدفع الضر أو جيلب النفع فقد أشرك شركًا 
أكرب، وأما ما اعتقد مقارنته وعدم انفكاكه عن النفع والضر فهو 

  .شرك أصغر
 –المي إن مظاهر الشرك منتشرة يف العامل اإلس :وأخًريا نقول

وهي السبب الرئيسي يف مصائب املسلمني وما  –واهللا املستعان 
يالقونه من الفنت واحملن والزالزل واحلروب وغريها من أنواع 
العذاب اليت صبها اهللا على املسلمني بسبب إعراضهم عن التوحيد 
وظهور الشرك يف عقيدهتم وسلوكهم، والدليل على ذلك ما نراه 

 من مظاهر الشرك املتنوعة اليت حيسبها الكثري يف أكثر بالد املسلمني
من املسلمني من اإلسالم، ولذلك مل ينكروها، علًما بأن اإلسالم 
جاء ليحطم مظاهر الشرك واملظاهر اليت تؤدي إليه، ومن هذه 

دعاء غري اهللا تعاىل يف الشدائد والرخاء، ودفن األولياء : املظاهر
والذبح عند قبورهم، والطواف  والصاحلني يف املساجد، والنذر هلم،

حوهلم، والصالة على قبورهم، وشد الرحال إىل قبورهم للتربك هبا، 
ومن أعظم الشرك الذي ابتلي املسلمون به يف هذا القرن احلكم بغري 
ما أنزل اهللا، كاحلكم بالقوانني الوضعية، والتراضي به وعدم 

ن املظاهر إنكاره، والتعامل مع الربا باسم الفائدة، وغريها م
  .الشركية



  
ركــواع الشــأن ١٤  

واحملرمات . نسأل اهللا تعاىل أن يطهر جمتمعاتنا من درك الشرك
  .ويهدي قومنا إىل سبيل الرشاد
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