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س :ما هو ِّ
الشرك األكبر؟
ن اهلل ،ويتشْْاه
ج :هد ا ِّتتا العبد من دو اهلل ندذ ا يسْْ ِّديه بر ُِّ العالمين؛ يحبه كح ِّ
كتشْْ ْيٌْ اهلل ،ويلتجئ إليْه ،ويْددده ،ويتْافْه ،ويرجده ،ويرمْن إليْه ،ويتدكْل دليْه ،أو
يهيعه يف مع،يٌ اهلل ،أو يتبعه دله مير مرضاة اهلل ،ومير ل .
ْْال اهلل

 :ﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓ

ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ [النِّساء].
و ال

 :ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ [النِّساء].

و ال

 :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ [الما دة.]72:

و ْال

 :ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ

ﭤ ﭥ ﭦ [الحج.]31:
ومير ل من اآليات.
ه
ِ
العبـ ِ
ِ
ادَ :أ ْن َي ْع ُبـدُ و ُهَ ،و َال ُي ْشـــرِ ُكوا بِـ ِه َشـــ ْيئـا،
و ْال النبي ♀َ :حق اهلل َع َلى َ
العب ِ
ِ
اد َع َلى اهلل َِ :أ َّال ُي َع ِّذ َب َم ْن َال ُي ْشرِ ُك بِ ِه َش ْيئا» ،وهد يف ال،حيحين».
َو َحق َ
ويستدي يف التروج بََّلذا ِّ
الشرك دن الدِّ ين:
َ
المتعل اخ َتلف األثر؛ فلما كا ِّ
الشْْرك األكرب متعل هقه أصْْ هْل التداليد صْْْار مناف ًيا له
فالختال ،ه
الشْْرك األصْْ ر متعل هقه ه
بالك ِّليٌ ،ولما كا ِّ
كمال التداليد صْْار مناف ًيا لكماله[ .شْْر برنامج التعليم
المستمر].
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 المج ٍَ
ريش وميرهم.
اهر به؛ ككَار
 والمبهَن له؛ كالمنافقين المتاددين الذين هيظ ََّلرو اإلسالم و هيبهَند الكَر.ْْال اهلل

 :ﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞ

ﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪ
[النِّساء.]146 ،145:
ومير ل من اآليات.
ه

كر المْ ْ،نِّف 

سْْ ً
ْااال يتعل بما سْ ْب ؛ فإنه لما بين أ ِّ
الشْ ْرك ضْ ْد

التداليد ،وأ منه :أك َب َر ،وأصْ َر؛ أتبعه بسْاالين دن القيقٌ ال ِّشْرك األكرب واألصْ ر؛ هذا
أولَّلما؛ فقال( :ما هد ِّ
الشرك األكرب؟).
ثم أجْاُ دنْه بقدلْه( :هد ا ِّتتْا العبْد من دو اهلل نْدذ ا يسْْ ْ ِّديْه بر ُِّ العْالمين؛ يحبْه
ن اهلل ،ويتشْاه كتشْْيٌ اهلل ،ويلتجئ إليه ،ويددده ،ويتافه ،ويرجده ،ويرمن إليه،
كح ِّ
ويتدكل دليه ،أو يهيعه يف مع،يٌ اهلل ،أو يتبعه دله مير مرضاة اهلل ،ومير ل ).
وهذا الذي كره الم،نِّف فيه أ ِّ
الشرك يكون أك َب َر بصمرين:
✓ أحدهما :أ يتتذ العبد هلل ندذ ا؛ و(ال ِّد) هد المماثَل المتالَف.
✓ واآلخر :أ يسديه برُ العالمين؛ أي فيما يجعل له مَن َ
العبادة.
ِّ
ِّ
َ
وأشار إله هذا المعنه الم،نِّف يف سلم الدصدل»؛ فقال:
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وهْْد ِّاتْْ َتْْا ه ا ْلْْعْْبْْ َد َمْْيْْر اهللَ
َ ْ
َ ْ َ
ْ َ

َنْْدذ ا َبْْ َه مسْْْْ ْديْْا موْْْْْ َ
ْاهْ ْي
ه َ ِّ ذ ه

والجملٌْ التي كرهْا أو ًال ممْا يرجع إله ا ِّتتْا النِّْدِّ  :ظْاهرة يف القره والسْْ ْنٌْ؛ أ
ِّ
الشرك األكرب يشتمل دله ا ِّتتا العبد ندذ ا هلل.
وأما الجملٌ الثانيٌ المتع ِّلقٌ بالتسْديٌ فَّلي وا عٌ فيه بادتبار فعل المش َْرك يف دل اهلل
﴿ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ﴾ [الشْْعراء]؛ ه َ
المشْْرك ،ال
فذكرت بادتبار تعلقَّلا بَعل ه
الش ْرك)؛ فإ ِّ
بادتبار القيقٌ ( ِّ
دجد التسْْديٌ؛ أي لد َجعل أكثر هذا
دجد ولد لم هت َ
الش ْرك هي َ
ٍ
ليال منه ل ير اهلل = فإ ِّ
الينئذ وا ًعا.
الشرك يكد
العمل هلل ،أو جعل ً
ُ
إلَّلا،
وأ ِجي ع ه بأ المراد بْْْْْْْ (التسْْْديٌ) إنما هي التسْْْديٌ يف النِّدِّ يٌ؛ بجع َل هذا ً
إلَّلا.
وجع َل اآلخر ً
واع ُترِض عليه بأ هذه التسْْْديٌ همسْْْت نًه دنَّلا بالجملٌ األوله؛ وهي (ا ِّتتا العبد

نَدذ ا هلل ▐).

ولَّلذا اسْْتحسْْن جمادٌ مَن المح ِّققين ا ِّطرا
ومنَّلم :شيتنا ابن ٍ
باز 

كر (التسْْديٌ) يف القيقٌ ( ِّ
الشْْرك)؛

.

لكن هذا وجه َمن كره؛ أنه كره بادتبار فعل المشْْ َْرك ،واألوله أ هيبين ( ِّ
الشْ ْرك)
بادتبار القيقته هد.
ولَّلذا؛ هه َ
جر يف كالم األوا ل ،وكاندا هيع ِّبرو دن القيقٌ ( ِّ
الشرك):
ٍ
هخر مع اهلل.
○ تار ًة بجعل إله َ
○ وتار ًة با ِّتتا ندٍّ هلل ▐.
فَّلذا هد المعرو ،يف كالم السلف.
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ومَن أ ْد َمْه :مْا رواه دبْد الرزاى يف المْْْْ،نف» دن الال َ بن هالميْ ٍد؛ ْال :كنْل
دمر ¶ ،فدخل دليه رجل ،فقال :يا أبا دبد الرالمن؛ ما اإلشْراك
جالسْا دند ابن َ
ً
أيوا :يا أبا دبد الرالمن؛ ما اإلشراك باهلل
هخر» ،فقال ً
باهلل ال :أ تجعل مع اهلل ً
إلَّلا َ
أيوْْ ْا :يْا أبْا دبْد الرالمن؛ مْا اإلشْْْْراك بْاهلل
ْال :أ تتتْذ من دو اهلل أنْدا ًدا» ،فقْال ً
ْل دنِّي» ،فترج الرجْل ،وموْْْْن ابن
ْل مسْْْْل ًمْا َل َمْا خرج َ
الرج دليْ إ كن َ
فقْال :هأ ِّ
دمر مو ًبا شديدً ا ...إله هخر الحكايٌ المذكدرة هناك.
َ
دمر بيْا ه القيقٌْ ( ِّ
الشْْ ْرك) بمْا ورد يف خهْاُ الشْْ ْرْ؛ تْار ًة بْا ِّتتْا
فَي جداُ ابن َ
ٍ
هخر مع اهلل ▐.
األنداد ،وتار ًة بجعل إله َ
فالذي كره المْ،نِّف يف صْدر ما كره من القيقٌ ( ِّ
الشْرك) وارد يف خهاُ الشْرْ
رهنًا وسن ًٌ ،ومعرو ،يف كالم السلف ،أما ما بعده فَيه ما فيه؛ كما سب بيانه.
ٍ
ِّ
شْيء مَن
(الشـرك) ألـال  -يعني يف الشْرْ  -هد جعل
وأظه ُر ِمن هذا :أ هيقال :إ
ال ِّ اهلل ل يره (.)1
المذكورين:
وباعتبار ال َّوعين
َ
ٍ
ِّ
شْْْيء مَن ال ِّ اهلل ل يره هينايف أصْْْله ،ويترج به العبد مَن
فالشـ ـرك األكبر هد جعل
 )،ألمرين:
(ص ْر ه
( )1و ه لنا( :جع هل) ،ولم نقلَ :
 :ﯛﯜﯝ

ردي؛ ْال اهلل
* أحـدهمـا :أ
َ
(الجعْل) هد الدارد يف التهْْاُ الشْْْ ِّ
ﯞ [البقرة ،]22:ويف ال،حيحين»َ :أ ْن ت َْج َع َق هللِ نِدًّ ا»؛ ْ
فاختَير هذا اللَِ َت َب ًعا لتهاُ الشرْ.

(الجعل) يتوْمن إ َ
وسْكدنه إله الشْيء ،بتال ،فعل
* وال َّثاين :أ فعل َ
بال القلن وخوْدده ه
(ال،ر[ .)،شر برنامج التعليم المستمر].
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اإلسالم.
أما ال ِّشـرك األلـغر فَّلد جعل ش ٍ
ْيء مَن ال ِّ اهلل ل يره هينايف كماله ،وال يترج به العبد

مَن اإلسالم.

(الشرك) على أن يجعق العبد شيئا من ِّ
فمدار ِّ
حق اهلل لغيره:
○ فإ نا أصله فَّلد شرك أكرب يترج العبد به مَن اإلسالم.
○ وإ نا كماله فَّلد شرك أص ر ال يترج العبد به من اإلسالم (.)1
( )1أورد دليْه أالْد اإلخدا إشْْْك ً
ْاال ،فقْال :إ دلْ ( :يترج بْه العبْد من اإلسْْْْالم) ،و(ال
والحكم ال هي َ
دخل يف الحدود؛ كما ال األخوْْْري يف السْْْلم
يترج به العبد من اإلسْْْالم) هالكم ،ه
المنَد َرى»:
ه
و َدْْ ْنْْدَ ههْْم َمْْن جْْمْْ َلْْ ٌَ ا ْلْْمْْرد َ
ود
َ ْ ه
َ
ْ ْ ه ْ

َأ ْ هتْْدْ َخْْ َل ْاألَالْْ َكْْام َفْْي ا ْلْْحْْده َ
ود
ه
ْ
ه

فإيراد هذا األ صحيُ؛ أل هذا هالكم.
لكن ه ــا م:ـدِّ مـ ٌة الزمـ ٌة يف فهم م:صــــود (الحـدِّ ) :لمْْا ا ادتنه أهْْل العلم بْْالحْْدود الل ديٌْ
واالصهالاليٌ
َ
المع ِّر ،بالحدِّ أو بالرسْم أو باللَِ -
ُ
والجواب :ألنَّلا تِّ ْ،در القا األشْياء ،هذا المقْ،دد من ه
كما يف صنادتَّلم.
كرنا الْد
د ،دله القيقٌْ الشْْْيء؛ ً
مثال  :-الد ه
فالمقْْْْ،دد إ ا ه كَر تعريف بالحْدِّ ً -
فمثال :إ ا ْ
ِّ
(الشرك) األكرب نكد د َو َْنا دله القيقته وت،درناها؛ هذا هد مق،د هدهم.
َ
المنهق ِّيين -
والسْْْيرافي  -كما أورد أبد اليا يف مناظرته ألالد َ
لكن شْْْين اإلسْْْالم ابن تيمي ٌَ ِّ
َي َريا  -وهد الح  -أ الحدود ال يلزم أ تكد يف ك ِّل ٍ
الال مِّ ْ ،در ًة لحقا األشْْياء من ك ِّل وج ٍه،
بْل ربمْا تكد مق ِّربًٌْ ،يعني ال تحيط بحقيقٌْ الشْْْيء ولكن تق ِّر هبَّلْا؛ ألنْه ْد تن هقص األلَْاظ دن بيْا
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أشرت إله القيقٌ ِّ
الشرك األكرب واألص ر بقدلي:
ود
ه
َو ِّ
الشْْ ْ ْر هك نْ َْد َد ْا َ َ :فْ َمْنْ ْ هه ْاألَ ْْك َبْ هر
َكْ َال ههْ َم ْا َفْي َال ْدِّ َه َم ْا ( )1هجْ َعْ َال
َ
َ ٍ َ
ن
َو َأول ألَ ْصْْْْْ َل َتْ ْدالْيْْد نهسْْْْْ ْ

َ َ
َص َأ ْصْْْْ َْ هر
َومْ ْن ْ هه فْي ا ْلْ َق ْدْ َر بَْنْ ٍّ
َمْ ْ ْن َالْ ْ ِّ َر ِّبْ ْ َنْ ْا َلْ ْ َنْ ْدٍّ َدْ ْ َمْ ْ َال
َ
َو َأ ْصْْ ْ َ ر إَ َله ا ْل َكم ْ َ
ن
ال همنْتَسْْْ ْ ْ
َ

و كر الم،نِّف 

ِّ
بالشرك األكرب أربع نيا وحديثا:
يف بيا ما يتعل

فصما اآلية األولى :فقدله
َّ

 ( :ﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯ

ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ [النِّسْْاء])؛ وهي يف بيا جزاء ِّ
وتعظيم
الشْرك،
ه
العقدبٌ دليه ؛
دال دله دظمته؛ فَّلد أكرب.
الحقا ؛ وهذا يقع.
مثْل :القيقٌْ (المحبٌْ)؛ فْإ ابن الق ِّيم أورد أكثر مَن خمسْْْْين ً
دال يف الْدِّ هْا ،ثم ْال( :وهْذه
ويعسْْر الدها)؛ يعني ي هشْْ ؛ ألنَّلا أمدر لبيٌ ،واألمدر القلب ِّيٌ مَن
األلَاظ إنما هتتبَر دن أشْْيا َء فيَّلا،
ه
أهْل العلم من امتنع دن الْدِّ هْا ل هعسْْْرهْا  -وهْذه هي طريقْ هٌ أبي ٍ
بكر َ
العربي  ،-ومنَّلم من ادتنه
ابن
ِّ
بحدودها.
الْْْ،راط السْْْدي ،لكن تلْ الحْدود إنمْا هتق ِّرُ القيق َتَّلْا وال
والحق :أ العنْايٌْ بحْدودهْا هي ِّ
هت،درها من ك ِّل ٍ
وجه.
ِّ
ٍ
مير
فحينئذ يكد دلنا( :يترج به العبد من اإلسْْالم) ،و(ال يترج به العبد من اإلسْْالم) مق ِّر ًبا َ
َ
رااله.
مِّ ،د ٍر؛ فاستهسيٌ ألجل هذا ،وإ كا األَوله ا ِّط ه
وإثْار هة العلم مر ًة بعْد مر ٍة هتث ِّمره ،كْالمْال الْذي َيتجر فيْه المرء ،ف َيع هظم لتجْارتْه ودملْه فيْه،
العلم[ .شر برنامج التعليم المستمر].
وكذل
ه
(( )1ما) هنا بمعنه :الذي.
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واآليــة َّ
الثـانيــة :دلْْه

 ( :ﮒﮓ ﮔﮕﮖﮗﮘﮙ

[النِّسْْْْْاء])،

والقدل فيَّلا كالقدل يف سابقتَّلا.
واآليـة ال َّثـالثـة :دلْه

 ( :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ [المْا ْدة)]72:

اآليٌ ،والقدل فيَّلا كالقدل يف سابقتَّلا.
الرابعـة :دلْه
واآليـة َّ

 ( :ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ

[الحج )]31:اآليٌْ ،والمْذكدر فيَّلْا :بيْا شْْ ْدة هالك أهْل ِّ
الشْْ ْرك ،وأنَّلم وا عد يف أم ٍر
دظيم.
وأما الحديث :فذكر الديث معا ٍ ◙ يف ال،حيحين» :أ النبي ♀
َّ
ِ
العب ِ
ِ
ادَ :أ ْن َي ْع ُبدُ و ُهَ ،و َال ُي ْشرِ ُكوا بِ ِه َش ْيئا») الحديث.
الَ ( :حق اهلل َع َلى َ
فَي الحْديث المْذكدر :بيْا أ مَن تمْام دبْادة اهلل وتداليْده يف األلدهيٌ :أال هيشْْْ َْرك
العبد به شي ًئا.
والمراد به يف الحديث :شرك األلدهيٌ؛ ألنه كره مقابَ ًال لْ (تداليد األلدهيٌ)؛ فقدله:
( َأ ْن َي ْع ُبدُ و ُه») :يعني أي هيد ِّالدوه يف ألدهيته ،وميرها يكد تاب ًعا لَّلا؛ فيكد دلهَ ( :و َال
ُي ْشرِ ُكوا بِ ِه َش ْيئا») أي يف ألدهيته ،ويكد ميرها تابع لَّلا.
الش ْرك دن الدِّ ين :المج َ
ثم كر المْ،نِّف  أنه (يسْتدي يف التروج بََّلذا ِّ
اهر
ٍ
ريش وميرهم ،والمبهَن له؛ كالمنافقين المتاددين الذين هيظ ََّلرو اإلسْْالم
به؛ ككَار
و هيبهَند الكَر).
فالواقعون يف ِّ
الشرك األكبر نوعان:
 أحدهما :المشركد الم َجاهرو ؛ وهم الذين هيبهندنه و هي َ
ظَّلرونه.
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 واآلخـرون :الْمشْْْْركْد الْ همْبْهَْنْد ؛ وهْم ال ْذيْن هيْبْهَْنْدنْْه وال هيْظْ ََّلْرونْْه ،وهْمالمنافقد الذين يتظاهرو باإلسالم و هيبهَند ال هكَر يف لدبََّلم.

