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 وخطورته وصوره وسبل الوقايه منه مظاهر الشرك األصغر 

 د.صيتة حسين علي العجمي :  هإعداد الباحث

 الكويت -شؤون اإلسالمية المدير مدرسة مساعد في وزارة األوقاف و

 فلسفه اسالميه ومقارنة األديان  تخصص

 so7771@hotmail.comالبريد االلكتروني : 

 22٦٠5٠٠٦5٠٠٠5رقم الهاتف : 

 

 المستخلص: 

وتناول  ،، وخاتمةوخمسة مباحث، وجاء في مقدمٍة وصوره وسبل الوقاية منه "وخطورته الشرك األصغر  هذا البحث يتناول "

 ر، خطورة الشرك األصغ بيانو الشرك األكبر والشرك األصغر  وأقسامه والفرق بينلغة وشرًعا ،: تعريف الشرك المبحث األول

 ، كالرياء والسمعة، واالعتماد على األسباب ، وغيرها من الصور، : الشرك األصغر في العبادات القلبية وتناول المبحث الثاني

غر في : الشرك األصوتناول المبحث الرابع كالرقية غير الشرعية، وغيرها،  :  الشرك األصغر في األفعالوتناول المبحث الثالث

، وقد اعتمدت في هذا البحث على سبل الوقاية من الشرك األصغر  :وتناول المبحث الخامس  ، كالحلف بغير هللا وغيرهقوالاأل

الشرك األصغر خطر جدا  المنهج االستقرائي؛ وجاءت الخاتمة متضمنةً أهم النتائج التي كشفت عنها الدراسة، ومنها ما يأتي:

لك وجب التحذير منه وتبين صوره حتى يجتنبه الناس، وأن  أعظم صور الشرك األصغر ويفوق ما يتصوره كثير من الناس، لذ

في العبادات القلبية، الرياء، ومن دخل الرياء في عمله فقد حبط عمله بنص حديث النبي صلى هللا عليه وسلم،  عدم الفرح بعمل 

لشرك األصغر بجميع صوره سواء في األفعال أو األقوال الناس، ألنه قد يكون عن جهل، والعبرة بما يدل عليه الكتاب والسنة، ا

  يجب الحذر منه، والتأكيد على خطره ألنه قد ينقلب إلى شرك أكبر يخرج من الملة.

 

  الشرك األصغر، العبادات القلبية، األقوال، األفعال، الوقاية.خطورة  الشرك، الكلمات المفتاحية:
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Abstract 

 

This study addresses" Smaller polytheism, its gravity, its forms and means of prevention" The 

study consists of an introduction, five chapters and a conclusion. The first chapter addresses the 

definition of polytheism is the language and Sharia, its divisions, the difference between the 

polytheism and the polytheism. The second chapter addresses the smallest polytheism in hearts 

worship, such as hypocrisy and reputation, relying on causes, and other images. The third chapter 

smaller polytheism in acts such as illegal paperwork, and others. The fourth chapter the small 

polytheism in words, such as the Alliance without God and others. The fifth chapter addresses 

Ways of preventing polytheism. The methodological approach adopted in the study is inductive. 

The conclusion presents the most important findings which were reached by the study: Smaller 

polytheism is very dangerous and exceeds what many people imagine, so it must be warned of it 

and show its images so that people avoid it, and that the greatest forms of polytheism in the heart 

worship, hypocrisy, and income entered hypocrisy in his work has been frustrated by the text of 

the Prophet peace be upon him, … To the latest results. 

 

Keywords: Polytheism, gravity of smaller polytheism, worship hearts, words, deeds, prevention. 
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 :المقدمة 

 بسم هللا الرحمن الرحيم، الحمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نبي بعده، محمد صلي هللا عليه وسلم

 :وبعد

ُسوٍل إاِلَّ نُوِحي إِلَْيِه أَنَّهُ اَل إِلَ  ﴿ :قال هللا تعالى دعوة الرسل،فإن توحيد هللا بالعبادة أول   ﴾بُُدونِ هَ إاِلَّ أَنَا فَاعْ َوَما أَْرَسلْنَا ِمن قَْبلَِك ِمن رَّ

وأول واجب على المكلف، كما جاء عن ابن عباس رضي هللا عنهما، قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لمعاذ بن جبل ، (1)

فإن  ول هللا،إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم، فادعهم إلى أن يشهدوا أن ال إله إال هللا، وأن محمدا رس»حين بعثه إلى اليمن: 

، ولهذا صار معرفة التوحيد من أعظم الواجبات على الناس، وكذلك معرفة ما ينافي هذا التوحيد من (2) «.هم أطاعوا لك بذلك...

أنواع الشرك سواء كان أكبر أو أصغر، ولما كان الشرك األصغر يخفى على كثير من المسلمين، قررت كتابة هذا البحث لبيان 

 سبل الوقاية منه وأسميته:غر وخطورته وصوره وتعريف الشرك األص

        

 "الشرك األصغر وخطورته وصوره وسبل الوقاية منه " 

 

 :أهمية البحث

كثير من الناس يظن أن الشرك مجرد السجود للصنم، وهذا خطأ كبير، فالشرك له مظاهر كثيرة، وأنواع عديدة، بعضها ظاهر، 

                                    .ون أن يدريوبعضها خفي، قد يقع اإلنسان فيها د

، وقتل الشرك باهلل، والسحر»، قالوا: يا رسول هللا وما هن؟ قال: «اجتنبوا السبع الموبقات»ولهذا قال النبي صلى هللا عليه وسلم: 

. فعد (3) «حصنات المؤمنات الغافالتالنفس التي حرم هللا إال بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف الم

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، الشرك أول المهلكات.

أولى أن نحذر،  . فنحن(4) ﴾َواْجنُْبنِي َوبَنِيَّ أَن نَّْعبَُد اأْلَْصنَامَ ﴿ وإذا كان الخليل إبراهيم عليه السالم قد دعا ربه أن يجنبه وبنيه الشرك:

                                  لشرك صغيره وكبيره وصوره.ونحذر أبناءنا من كل أنواع ا

 أهداف البحث:

اصر، صور الشرك المعبيان الوقوف على خطر الشرك األصغر، وبيان صوره سواء في العبادات القلبية أو األقوال أو األفعال، مع 

 األصغر.وذلك لتحذير الناس منه، وبيان سبل الوقاية من الشرك 

                                         
 . 52( األنبياء، آية:1)
 (. 13(، برقم )1/21(، ومسلم )1131(، برقم )5/151(، )1932(، برقم )5/101( أخرجه البخاري )5)
 (.13(، برقم )1/35(، ومسلم )1126(، برقم )1/162(، )5611(، برقم )1/10( أخرجه البخاري )9)
 . 92( البقرة، آية:1)
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 :ابقةالدراسات الس

وإنما وقفت على دراسات تكلمت والتحديد،  لم أقف فيما علمت على دراسات سابقة تناولت الشرك األصغر على وجه الخصوص

عن الشرك األصغر من حيث المفهوم وبعض صوره في أثناء الكالم على الشرك األكبر من باب بيان الشيء ال من باب التحديد 

 .والتخصيص

م العل وذلك من خالل استقراء كتب أهل وسبل الوقاية، وخطره وصوره،حول بيان الشرك األصغر يدور البحث  البحث:حدود 

 والذي يقع فيه كثير من الناس. الخطير،العقيدة الذين تكلموا في هذا الموضوع وخاصة علماء 

 منهج البحث: 

العقيدة ولخصت أقوالهم  خاصة علماءالعلم و كتب أهلالمنهج االستقرائي: حيث قمت باستقراء على  اعتمدت في بحثي هذا

 يبسط مفهوم الشرك األصغر وصوره وخطورته وسبل الوقاية منه.وما يوضح المعنى للقارئ ب اوشروحاتهم وأضفت عليه

 مباحث وخاتمة.وخمسة جاء البحث في مقدمة  خطة البحث:

 

 ، ويتكون من أربعة مطالب:  المبحث األول

 االشرك لغة واصطالحً  المطلب األول:

 أقسام الشرك المطلب الثاني:

 الفرق بين الشرك األكبر والشرك األصغر المطلب الثالث:

 خطورة الشرك األصغر  المطلب الرابع:

 ، وفيه مطلبين:المبحث الثاني: الشرك األصغر في العبادات القلبية

 : تعريف العبادات القلبية المطلب األول

 عبادات القلبية، وفيه تسعة فروع:: مظاهر الشرك األصغر في الالمطلب الثاني

 الرياء والسمعة الفرع األول:

 إرادته اإلنسان بعبادته الدنيا الفرع الثاني:

 االعتماد على األسباب الفرع الثالث:

 التطير والتشاؤم الفرع الرابع:

 تعلق القلوب بالمخلوقين في الشفاعة الفرع الخامس:
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 ويةاالعتقاد في األطباء واألد الفرع السادس:

 االغترار بانتصار الدولة المشركة، وقدح ذلك في العقيدة الفرع السابع:

 التعلق باألسباب المادية للرزق الفرع الثامن:

 التنمية البشرية وعالقتها بالشرك األصغر الفرع التاسع:

 وفيه ثالثة مطالب:المبحث الثالث: الشرك األصغر في األفعال، 

 ية الرقية غير الشرع المطلب األول:

 إتيان الكهان والعرافين والمنجمين.  المطلب الثاني:

 ألساور المعدنية.لبس ا المطلب الثالث:

 مطلبين: وفيه المبحث الرابع: الشرك األصغر في األقوال، 

 المطلب األول: التشريك بين هللا وخلقة بالواو. 

 المطلب الثاني: الحلف بغير هللا. 

 الشرك األصغر.المبحث الخامس: وسائل الوقاية من 

 الخاتمة: أهم النتائج والتوصيات 
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الشرك وأنواعه وخطورته، وفيه أربعة مطالب: ،المبحث األول  

 شرًعاالشرك لغة و المطلب األول:

واالسم الشرك، وشاركته إذا صرت شريكه، وقد أشرك باهلل فهو  تشاركنا،يقال اشتركنا بمعنى ف كالشريك، والشركة: الشرك لغة:

 .(5) شريكامشرك إذا جعل له 

 فالشرك اسم للشيء الذي يكون بين أكثر من واحد، بحيث ال ينفرد به أحدهم.

 والشرك بمعناه اللغوي يطلق على عدة معاني:

 .(6) المخالطة، والمصاحبة، والمشاركة-1

 .(7) والحصةالنصيب والحظ  -2

 .(8) ويطلق أيًضا على التسوية -3

 .(9)ويطلق على الكفر أيضاً  -4

ه، وما هلل جل وعال في خصائص ؛ بحيث يكون نًدافي ربوبيته، أو ألوهيته، أو أسمائه وصفاتهجعل شريك هلل تعالى ا: الشرك شرع  

 .(10) العبادةيستحقه سبحانه من 

 اضع:ورد لفظ الشرك في كتاب هللا في عدة مو

ِ فَقَِد افْ ﴿ قال هللا تعالى:  َ اَل يَْغفُِر أَْن يُْشَرَك بِِه َويَْغفُِر َما ُدوَن َذلَِك لَِمْن يََشاُء َوَمْن يُْشِرْك بِاهللَّ  (11) تََرى إِْثًما َعِظيًما﴾إِنَّ هللاَّ

ُ َعلَْيهِ ﴿ قال هللا تعالى: َم هللاَّ ِ فَقَْد َحرَّ  (12) اْلَجنَّةَ َوَمأَْواهُ النَّاُر َوَما لِلظَّالِِميَن ِمْن أَْنَصاٍر﴾ إِنَّهُ َمْن يُْشِرْك بِاهللَّ

ِ فَقَْد َضلَّ ﴿ قال هللا تعالى: َ اَل يَْغفُِر أَْن يُْشَرَك بِِه َويَْغفُِر َما ُدوَن َذلَِك لَِمْن يََشاُء َوَمْن يُْشِرْك بِاهللَّ  (13)  َضاَلاًل بَِعيًدا﴾إِنَّ هللاَّ

يُح فِي َمَكاٍن سَ ﴿ ى:قال هللا تعال  َماِء فَتَْخطَفُهُ الطَّْيُر أَْو تَْهِوي بِِه الرِّ ِ فََكأَنََّما َخرَّ ِمَن السَّ  (14) ﴾ِحيقٍ َوَمْن يُْشِرْك بِاهللَّ

 أقسام الشرك المطلب الثاني:

 إلى قسمين: عز وجل ينقسمالشرك باهلل 

                                         
 .5/111ن األثري، ( النهاية يف غريب احلديث واألثر، اب2)
 .10/19. هتذيب اللغة، األزهري، 10/111( لسان العرب، ابن منظور، 1)
 .56/551. تاج العروس من جواهر القاموس، مرتضى الزبيدي،10/19( هتذيب اللغة، 6)
 . 10/113( لسان العرب، ابن منظور، 1)
 .56/552( تاج العروس من جواهر القاموس ،3)
 . 1/161ي، حممد بن إبراهيم بن عبد اهلل التوجيري،(موسوعة الفقه اإلسالم10)
 .11( النساء، آية: 11)
 .65( املائدة، آية: 15)
 . 111( النساء، آية: 19)
 . 91( احلج، آية: 11)
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              شرك أكبر يخرج من الملة. -

 يخرج من الملة.شرك أصغر ال  -

 في نوعي التوحيد: -رحمه هللا  -قال الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي 

ْرُك نَْوَعاِن: فَِشْرٌك أَْكبَُر               بِِه ُخلُوُد النَّاِر إِْذ اَل يُْغفَرُ   َوالشِّ

ِ                  نِد ً                         ُمَضاِهي مساوياا بِِه َوهَُو اتَِّخاُذ اْلَعْبِد َغْيَر هللاَّ

يَا                                   َرهُ بِِه ِختَاٌم اأْلَْنبِيَاء  َوالثَّاِن ِشْرٌك أَْصَغٌر َوهَُو الرِّ  فَسَّ

اأْلَْخبَارِ َوِمْنهُ إِْقَساٌم بَِغْيِر اْلبَاِري                   َكَما أَتَى فِي ُمْحَكِم     
 (15) 

 .إذا مات ولم يتب منه ،في النارصاحبه  ك أكبر يخرج من الملة، ويخلدهشر النوع األول:

، والتقرب بالذبح والنذر لغير هللا، تعالى دعاء غير هللاومن صوره ، من أنواع العبادة لغير هللا العبد نوًعا صرفأن ي ومعناه:

الحاجات، وتفريج  ر عليه إال هللا من قضاءوالخوف من الموتى أو الجن أن يضروه أو يمرضوه، ورجاء غير هللا فيما ال يقد

دة قبر الحسن والحسين، وعند قبر البدوي، والسي عنديفعله الصوفية والروافض حول قبور الصالحين كما يفعل وهذاما  ،الكربات

هُْم َواَل  ﴿ تعالى:قال هللا  وغيرهم ، ،زينب، والجيالني ِ َما اَل يَُضرُّ ُؤاَلِء يَنفَُعهُْم َويَقُولُوَن َويَْعبُُدوَن ِمن ُدوِن هللاَّ ِ هَ   ﴾ ُشفََعاُؤنَا ِعنَد هللاَّ

ِ ِعبَاٌد أَْمثَالُُكْم ۖ فَاْدُعوهُْم فَْليَْستَِجيبُوا لَُكْم إِن ُكنتُْم َصاِدقِينَ إ﴿عن هؤالء المعبودين: وقال (16)  (17) ﴾ نَّ الَِّذيَن تَْدُعوَن ِمن ُدوِن هللاَّ

 (18) ﴾فََمن َكاَن يَْرُجو لِقَاَء َربِِّه فَْليَْعَمْل َعَماًل َصالًِحا﴿ تعالى، قال هللا تعالى: فالعبادة ال يجوز صرفها إال هللا

 هلل وحده توحيد وإيمان وإخالص، وصرفها لغيره شرك وكفر. فكل عبادة سواء كانت اعتقاًدا أو قوالً أو عمالً؛ فصرفها

 ووسيلة للوقوع الوصول إلى الشرك األكبر، كل ما كان ذريعة إلىوهو من اإلسالم، يخرج صاحبه شرك أصغر ال  النوع الثاني:

 .فيه، ونهى عنه الشرع وسماه شرًكا، وال ينقض التوحيد بالكلية؛ ولكن ينقصه ويضعفه

لف حجميع األقوال واألفعال التي يتوسل بها إلى الشرك، كالغلو في المخلوق الذي ال يبلغ رتبة العبادة، وكالهو الشرك األصغر: ف

      .(19) بغير هللا ويسير الرياء ونحو ذلك

، وينقسم إلى أقوال، وأفعال، فالشرك في األقوال مثل الحلف بغير القسم األول: شرك ظاهر وينقسم الشرك األصغر إلى قسمين،

  هللا، والشرك في األفعال مثل تعليق التمائم، والتشاؤم، والتنجيم، وإتيان الكهان والعرافين.

 نوعان، النوع األول: الرياء.، وهو الشرك في اإلرادات، والنيات، والمقاصد، وهو ثاني: شرك خفيالقسم ال

 .(20) الدنياوالنوع الثاني: إرادة اإلنسان بعمله 

 

 

                                         
 . 1/99( معارج القبول بشرح سلم الوصول إىل علم األصول، حافظ بن أمحد بن علي احلكمي،12)
 . 11( يونس، آية:11)
 . 113( األعراف، آية: 16)
 . 110( الكهف، آية: 11)
 91( القول السديد شرح كتاب التوحيد، عبد الرمحن آل سعدي، ص13)
 .51( الكبائر، حممد بن عبد الوهاب، ص50)
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 الفرق بين الشرك األكبر والشرك األصغر المطلب الثالث:

بالشرك على من لم يقع فيه؛ فال بد له من معرفة لكي يكون المسلم على حذر من الوقوع في الشرك بكل أنواعه، وحتى ال يحكم 

 الفرق بين النوعين:

 األكبر.أكبر الكبائر بعد الشرك يعد واألصغر  محكوم على صاحبه بالكفر،األكبر  -1

 األكبر يخرج صاحبه من الملة، واألصغر ال يخرجه، وهو يتنافى مع كمال التوحيد. -2

 حبط ما خالط أصله، أو غلب على العمل.األكبر محبط لألعمال كلها، واألصغر ي -3

األكبر موجب للخلود في النار؛ فصاحبه إن مات عليه، فهو خالد مخلد في النار أبدا، واألصغر ال يوجب ذلك، فإن دخلها فهو  -4

 كسائر مرتكبي الكبائر.

 األكبر يحل النفوس واألموال، واألصغر ال يحل ذلك. -5

عليه، واألصغر يدخل صاحبه تحت الموازنة؛ فإن حصل معه حسنات راجحة على ذنوبه  األكبر ال يغفر لصاحبه إن مات -6

 .(21) دخل الجنة، وإال دخل النار، ومآله الخروج منها

أما الشرك األصغر فمحل خالف بين العلماء، هل الشرك األصغر ال يغفر إال بالتوبة كاألكبر أم هو مثل الكبائر تحت المشيئة 

 اإللهية؟

ِ فَقَِد ﴿ لقوله تعالى:تفسيره  عندرير الطبري قال ابن ج َ اَل يَْغفُِر أَْن يُْشَرَك بِِه َويَْغفُِر َما ُدوَن َذلَِك لَِمْن يََشاُء َوَمْن يُْشِرْك بِاهللَّ إِنَّ هللاَّ

  (22) اْفتََرى إِْثًما َعِظيًما﴾

 .(23) اهللبنه، وإن شاء عاقبه عليه، ما لم تكن كبيرة شرًكا وقد أبانت هذه اآلية أن  كل صاحب كبيرة ففي مشيئة هللا، إن شاء عفا ع

َ ال يَغفُِر أَن يُشَرَك بِهِ  إنَّ ﴿ هناك من العلماء من قال: إن الشرك األصغر ال يغفر لصاحبه إال بالتوبة لعموم اآلية: دخل ، لكن ي﴾هللاَّ

ه حسنات راجحة على ذنوبه دخل الجنة وإال دخل تحت الموازنة بخالف األكبر الذي يحبط كل األعمال كما سبق، فإن حصل مع

 .النار

" وأعظم الذنوب عند هللا الشرك به وهو سبحانه ال يغفر يميل إلى ذلك حيث يقول مثالً:  -رحمه هللا-وكأن شيخ اإلسالم ابن تيمية 

   (24)أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء والشرك منه جليل ودقيق وخفي وجلي"

وقد يقال: الشرك ال يغفر منه شيء ال أكبر وال أصغر على مقتضى القرآن، وإن كان صاحب "ة أصرح من السابقة: ويقول بعبار

   (25)" األصغر يموت مسلماً، لكن شركه ال يغفر له بل يعاقب عليه، وإن دخل بعد ذلك الجنة الشرك

فأما نجاسة الشرك فهي نوعان: نجاسة ": -رحمه هللا- لكن يفهم من عبارات ابن القيم أن الشرك األصغر تحت المشيئة، حيث يقول

 مغلظة ونجاسة مخففة، فالمغلظة الشرك األكبر الذي ال يغفره هللا، فإن هللا ال يغفر أن يشرك به،

                                         
، الشرك األصغر واخلفي أخوف ما خاف 90، واألسئلة واألجوبة يف العقيدة، صاحل األطرم، ص51( شرح نواقض التوحيد، حسن عواجي، ص51)

 .55عالجه، مسند القحطاين، ص  –أمثلته  –عليه وسلم )على أمته( أحكامه  النيب صلى اهلل
 .11( النساء، آية: 55)
 .1/120، جامع البيان يف تأويل القرآن، الطربي( 59)
 .5/521( جامع الرسائل. ابن تيمية، 51)
 .1/901( تلخيص كتاب االستغاثة" املعروف بالرد على البكري"، ابن تيمية، 52)
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   (26)"والمخففة الشرك األصغر كيسير الرياء 

وأما الشرك األصغر فكيسير الرياء والتصنع  "إلى أن يقول:   (27" )منهالشرك األكبر ال يغفره هللا إال بالتوبة "ومرة يقول: 

     (28)"للمخلوق

من لحظ إلى عموم اآلية، وأنه لم يخص شركاً دون شرك أدخل فيها  "وقد ذكر العالمة السعدي كالماً مهماً في هذه المسألة: 

 ، ولكن القائلين بهذا ال يحكمونالشرك األصغر وقال إنه ال يغفر بل ال بد أن يعذب صاحبه، ألن من لم يغفر له ال بد أن يعاقب

بكفره وال بخلوده في النار وأنه يعذب عذاباً أبديا، ألن هذا مذهب الخوارج المنحرفين، وإنما يقولون يعذب عذاباً بقدر شركه ثم 

 بعد ذلك مآله إلى الجنة.

إِنَّهُ ﴿ لمشيئة فإنهم يحتجون بقوله تعالى:وأما من قال إن الشرك األصغر ال يدخل في الشرك المذكور في هذه اآلية، وإنما هو تحت ا

ُ َعلَْيِه اْلَجنَّةَ َوَمأَْواهُ النَّاُر َوَما لِلظَّالِِميَن ِمْن أَْنَصاٍر﴾ َم هللاَّ ِ فَقَْد َحرَّ  (29) َمْن يُْشِرْك بِاهللَّ

للمشرك بتحريم الجنة والخلود في فيقولون كما أن بإجماع األئمة أن الشرك األصغر ال يدخل تحت هذه اآلية التي حكم هللا بها 

، ألن العمل هنا مفرد مضاف (30) لَئِْن أَْشَرْكَت لَيَْحبَطَنَّ َعَملَُك﴾﴿النار فال يدخل في تلك اآلية وكذلك ال يدخل في قوله تعالى: 

 ويشمل األعمال كلها، وال يحبط األعمال الصالحة كلها إال الشرك األكبر.

في تلك األحكام السابقة بأنه ال يحكم عليه بالكفر والخروج من اإلسالم وال بالخلود في النار، فارقه  قالوا وإذا فارق الشرك األكبر

في كونه مثل الذنوب التي دون الشرك وأنه تحت مشيئة هللا إن شاء غفر له وإن شاء عذبه؛ وألن مشاركته للكبائر في أحكامها 

 ر.الدنيوية واألخروية أكثر من مشاركته للشرك األكب

الموازنة بين الحسنات وبين السيئات التي هي دون الشرك األكبر ألن الشرك األكبر؛ ال موازنة بينه وبين  وقوعويؤيد قولهم 

   (31)غيره فإنه ال يبقى معه عمل ينفع"

 

 خطورة الشرك األصغر المطلب الرابع:

  ي:وخطورته تتلخص في اآلت ،ين المسلم عظيمعلى د خطورة عظيمةأن الشرك األصغر يمثل المتأمل في نصوص الشريعة يدرك 

 الشرك األصغر والخفي قد جاءت فيه اآليات واألحاديث الصحيحة التي تبين خطورته وشدة وعيده لمن وقع فيه، إلى درجة -1

  رضى هللا عنهم جميًعا.  خوف النبي صلى هللا عليه وسلم على صحابته منه وهم أكمل األمة إيمانًا

ع من الشرك يقع فيه كثير من الناس، وال يكاد يسلم منه أحد إال من سلمه هللا، السيما الشرك الخفي، فإنه داء أن هذا النو -2

 الصالحين قبل غيرهم، ولهذا كان أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يخافونه.

 

                                         
 .1/100لهفان يف مصايد الشيطان، ابن قيم اجلوزية،( إغاثة ال51)
 .1/911( مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني، ابن قيم اجلوزية،56)
 . 1/925( نفس املصدر السابق، 51)
 .65( املائدة، آية: 53)
 .12( الزمر، آية: 90)
 .113، 111رزاق بن عبد احملسن البدر، ص( الشيخ عبد الرمحن بن سعدي وجهوده يف توضيح العقيدة، عبد ال91)
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تساهل الناس به، ووقوعهم فيه وعدم  الشرك األصغر خطورته في قوة الداعي له، وشدة تعلق النفوس به، وشدة خفائه، وكثرة -3

 .معرفة أحكامه، بخالف الشرك األكبر الذي تنفر منه قلوب المؤمنين

 أن الشرك األصغر قد يصل بصاحبه إلى الشرك األكبر بحسب مقصده وما يقوم بقلبه. -4

 

 ، وفيه مطلبين:المبحث الثاني: الشرك األصغر في العبادات القلبية

 : تعريف العبادات القلبية لالمطلب األو

العبادات القلبية التي ال يجوز أن يقصد بها إال هللا وحده، وصرفها لغيره شرك كثيرة، كالخوف والرجاء، والرغبة والرهبة، والخشوع 

 .(32) والخضوعوالخشية، والحب، واإلنابة، والتوكل، 

 العبادات القلبية. وهي تنقسم إلى قسمين:

ى "اعتقادية"، وهي: اعتقاد أنه ال رب إال هللا، وأنه ال أحد يستحق أن يعبد سواه، واإليمان بجميع أسمائه "قول القلب"، وتسم-أ 

 وصفاته، واإليمان بمالئكته، وكتبه، ورسله، وباليوم اآلخر، وبالقدر خيره وشره، وغير ذلك.

ف من عقابه، والتوكل عليه، والصبر على فعل "عمل القلب"، ومنها: اإلخالص، ومحبة هللا تعالى، والرجاء لثوابه، والخو-ب 

 .(33) أوامره وعلى اجتناب نواهيه، وغيرها

 : مظاهر الشرك األصغر في العبادات القلبية، وفيه تسعة فروع:المطلب الثاني

 الرياء والسمعة الفرع األول:

 سبحانه وتعالى.الرياء فإنه شرك خفي ألنه في المقاصد والنيات التي ال يعلمها إال هللا 

والرياء مأخوذ من: الرؤية، وذلك بأن يزين العمل ويحسنه من أجل أن يراه الناس ويمدحوه ويثنوا عليه، أو لغير ذلك من المقاصد، 

 .(34) لهفهذا يسمى رياء، ألنه يقصد رؤية الناس 

ل ذلك رياء وسمعة؛ أي ليراه الناس ويسمعوا أما السمعة في اللغة مشتقة من السماع واإلسماع، وهي ما يسمع به من صيت، يقال: فع

 .(35) به

                                         
، محاية الرسول صلى اهلل عليه وسلم محى التوحيد، حممد بن عبد اهلل 519( العقيدة يف اهلل، عمر بن سليمان بن عبد اهلل األشقر العتييب، ص95)

 .101وي، ص، عقيدة التوحيد يف القرآن الكرمي، حممد أمحد حممد عبد القادر خليل ملكا520زربان الغامدي، ص
 . 16( تسهيل العقيدة اإلسالمية، عبد اهلل بن عبد العزيز بن محادة اجلربين، ص99)
 .5/13( إعانة املستفيد بشرح كتاب التوحيد، صاحل الفوازان، 91)
 .120، املعجم الوسيط، جمموعة من املؤلفني، ص111، 1/115( لسان العرب، ابن منظور،92)
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 .(36) ويسمعونه: ما يذكر من القول الجميل والوعظ، وما يقرأ من القرآن وغيره من أجل أن يراه الناس اصطالًحا السمعة

، (37) ﴾ِه فَْليَْعَمْل َعَماًل َصالًِحاَكاَن يَْرُجو لِقَاَء َربِّ  فََمن﴿ بنص الكتاب والسنة؛ فمن الكتاب: قوله عز وجل: والرياء محرمانالسمعة 

صلى هللا عليه وسلم: " إن  ، وقوله(38)ومن يرائي يرائي هللا به"  به،"من سمع سمع هللا ومن السنة: قوله صلى هللا عليه وسلم: 

قول: " يوم تجازى أخوف ما أخاف عليكم الشرك األصغر " قالوا: يا رسول هللا وما الشرك األصغر؟ قال: " الرياء " إن هللا ي

 (39)بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون بأعمالكم في الدنيا، فانظروا هل تجدون عندهم جزاء " العباد

هي أما السمعة ف أن الرياء فيما يرى من األعمال التي ظاهرها هلل وباطنها لغيره كالصالة والصدقة.  الفرق بين الرياء والسمعة:

تي ظاهرها هلل والقصد منها لغير هللا كالقراءة والذكر والوعظ وغير ذلك من األقوال، وقصد المتكلم أن يسمع لما يسمع من األقوال ال

الناس كالمه فيثنوا عليه، ويقولوا هو جيد في الكالم، جيد في المحاورة، جيد في الخطبة، إنه حسن الصوت في القرآن، إذا كان 

 .(40) سمعةقي المحاضرات والندوات والدروس من أجل أن يمدحه الناس فهذا يحسن صوته بالقرآن، ألجل ذلك فإذا كان يل

 تعلق بحاسة السمع.ت، وفي األقوال تكون والسمعة ،البصر ويتعلق بحاسة أذن الرياء يستعمل كثيرا في األعمال،

 متى ينقلب حكم الرياء والسمعة من شرك أصغر إلى شرك أكبر؟

 األكبر بأحد ثالثة أمور: يدخل الرياء والسمعة تحت حكم الشرك

 أن يرائي اإلنسان، أو يسمع بأصل إيمانه؛ يظهر أمام الناس أنه مؤمن ليعصم دمه وماله. -1

 أن يغلب الرياء أو السمعة على أعمال اإلنسان. -2

 .(41) هللاأن يغلب على أعماله إرادة الدنيا؛ بحيث ال يريد بها وجه  -3

 

 

 

                                         
 .111اإلحسان، ص ( التعريفات الفقهية، حممد عميم91)
 . 110( الكهف، آية: 96)
 (.5316(، برقم )5513/ 1(، ومسلم )1133(، برقم )1/101( أخرجه البخاري )91)
(، وصححه األلباين. ينظر: الصحيحة، برقم 1115(، برقم )3/121(، والبيهقي يف الشعب )59191(، برقم )93/19( أخرجه أمحد )93)

(321 .) 
 .5/30اب التوحيد، صاحل الفوازان، ( إعانة املستفيد بشرح كت10)
 هـ.1159 -هـ1155، نابلس: دار االعالم، 1( املفيد يف مهمات التوحيد، الدكتور عبد القادر بن حممد عطا صويف، ط11)
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 دته الدنياإرادته اإلنسان بعبا الفرع الثاني:

هو أن يعمل اإلنسان أعماال صالحة مما يبتغي بها وجه هللا عز وجل، يريد بها وجه هللا عز وجل؛ ولكن خالط إرادته ونيته شيئا 

 بآخر، كإرادة الدنيا، إما لقصد المال أو الجاه؛ كالذي يجاهد، أو يتعلم العلم ليأخذ ماال، أو ليحتل منصبا؛ أو يتعلم القرآن، أو يواظ

 .(42) لى الصالة ألجل وظيفة المسجد، أو نحو ذلك من األعمالع

 إرادة اإلنسان بعمله الدنيا محرم، ودليله من الكتاب والسنة: 

ْنيَا َوِزينَتَهَا نَُوفِّ إِلَْيِهْم أَْعَمالَهُْم فِيهَا َوهُْم فِيهَا ال يُْبخَ ﴿من كتاب هللا عز وجل:  -1 هُْم ُسوَن، أُولَئَِك الَِّذيَن لَْيَس لَ َمْن َكاَن يُِريُد اْلَحيَاةَ الدُّ

فأخبر سبحانه وتعالى أن من كانت الدنيا همه وطلبته،  ،(43) ﴾فِي اآْلِخَرِة إاِلَّ النَّاُر َوَحبِطَ َما َصنَُعوا فِيهَا َوبَاِطٌل َما َكانُوا يَْعَملُونَ 

 .(44) طى بها جزاءجازاه هللا بحسناته في الدنيا، ثم يفضي إلى اآلخرة وليس له حسنة يع

عن أبي هريرة، أن رجال قال: يا رسول هللا، رجل يريد الجهاد في سبيل هللا، وهو يبتغي عرضا من عرض الدنيا، ومن السنة:  -2

فأعظم ذلك الناس، وقالوا للرجل: عد لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلعلك لم «. ال أجر له»فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

الوا: للرجل فق«. ال أجر له»مه، فقال: يا رسول هللا، رجل يريد الجهاد في سبيل هللا، وهو يبتغي عرضا من عرض الدنيا، فقال: تفه

 .(45)"« ال أجر له»عد لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فقال له: الثالثة. فقال له: 

 الفرق بين الرياء والسمعة وبين إرادة اإلنسان بعمله الدنيا: 

لعامل بهذه األنواع يعمل العمل الصالح مما يبتغي به وجه هللا؛ ولكن المرائي أو المسمع يريد رؤية الناس أو سماعهم، ويقصد من ا

ذلك أن يمدحوه ويعظموه، ويطمع أن ينال الجاللة في أعينهم، أما من كان يريد بعمله الدنيا فهو يعمل ألجل الدراهم، أو لشيء من 

 .(46) باهللوالعياذ -عقل من األول، وإن كان كالهما خاسرا متاع الدنيا، فهو أ

 االعتماد على األسباب الفرع الثالث:

                                                                                                     .(47)السبب لغة: الحبل، ويطلق على "كل شيء يُتوصل به إلى غيره" استعير من الحبل الذي يتوصل به إلى الماء"

وفي االصطالح هو: األمور التي يفعلها اإلنسان ليحصل له ما يريده من مطلوب، أو يندفع عنه ما يخشاه من مرهوب في الدنيا أو 

 في اآلخرة.

                                         
 .91( بعض أنواع الشرك األصغر، د. عواد بن عبد اهلل املعتق، ص15)
 . 11، 12( هود، آية: 19)
 .1/911 ( تفسري القرآن العظيم، بن كثري،11)
 (.5565(، وصححه األلباين. ينظر: صحيح أيب داود برقم )6300(، برقم )19/566(، وأمحد )5211(، برقم )9/11( أخرجه أبو داود )12)
 .91، بعض أنواع الشرك األصغر للدكتور املعتق ص126( تيسري العزيز احلميد، الشيخ سليمان بن عبد اهلل، ص 11)
 .123، 1/121( لسان العرب، ابن منظور، 16)
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طان ليسلم بذي جاه عند السلفمن األسباب في أمور الدنيا: البيع والشراء أو العمل في وظيفة ليحصل على المال، ومنها: أن يستشفع 

ا، أو لتحصل له منفعة دنيوية كوظيفة أو مال أو غيرهما، ومنها: أن يذهب إلى طبيب ليعالجه من عقوبة دنيوية، أو ليدفع عنه ظلمً 

  .(48) ذلكمرض، ونحو  من

ا: أن يطلب من غيره أن يدعو هللا ، ومنه(49) ومن األسباب في أمور اآلخرة: فعل العبادات رجاء ثواب هللا تعالى والنجاة من عذابه

 له بالفوز بالجنة والنجاة من النار، ونحو ذلك.

 ، مع توكله(50) والذي ينبغي للمسلم في هذا الباب هو أن يستعمل األسباب المشروعة التي ثبت نفعها بالشرع أو بالتجربة الصحيحة

نه ال أثر له إال بمشيئة هللا تعالى، إن شاء نفع بهذا السبب، وإن ، واعتقاد أن هذا األمر إنما هو مجرد سبب، وأ(51) على هللا تعالى

 .(52) أثرهشاء أبطل 

 أما إن اعتمد اإلنسان على السبب فقد وقع في الشرك، لكن إن اعتمد عليه اعتماداً كلياً، مع اعتقاد أنه ينفعه من دون هللا فقد وقع في

، فالمؤمن مأمور بفعل (53) األصغرهللا هو النافع الضار فقد وقع في الشرك الشرك األكبر، وإن اعتمد على السبب مع اعتقاده أن 

 السبب مع التوكل على مسب ب األسباب جل وعال.

وعليه فإن ترك األسباب واعتقاَد أن الشرع أمر بتركها، وأنها ال نفع فيها كذب على الشرع، ومخالفة لما أمر هللا به وأجمع عليه 

األسباب شرك في التوحيد، ومحو األسباب أن تكون  ى العقل، ولهذا قال بعض أهل العلم: "االلتفات إلىأهل العلم، ومخالفة لمقتض

أسباباً نقص في العقل، واإلعراض عن األسباب بالكلية قدٌح في الشرع، وإنما التوكل والرجاء معنى يتألف من موجب التوحيد 

  .(54)والعقل والشرع"

                                         
( مثاًل يستعمل دواء أو رقية للعالج من املرض الذي أصابه، أو جيري عملية جراحية الستئصال مرض أو عالجه، أو يأخذ السالح ويلبس 11)

 الدرع يف حال احلرب، أو حيمل الزاد معه يف السفر، هذا كله من باب األخذ باألسباب.
 .6/123( جمموع الفتاوى، ابن تيمية، 13)
 .1/112ول املفيد على كتاب التوحيد، ابن عثيمني، ( الق20)
، 196: 5/115، مدارج السالكني، ابن قيم اجلوزية، 526( للمزيد عن التوكل، ينظر: طريق اهلجرتني وباب السعادتني، ابن قيم اجلوزية، ص21)

 .60لطائف املعارف فيما ملواسم العام من الوظائف، بن رجب احلنبلي، ص
 .1/111لى كتاب التوحيد، ابن عثيمني، ( القول املفيد ع25)
، جمموع الفتاوى، ابن 111، 1/119، القول املفيد، ابن عثيمني، 60( لطائف املعارف فيما ملواسم العام من الوظائف، بن رجب احلنبلي، ص29)

 .1/113تيمية، 
 .116(شرح العقيدة الطحاوية، ابن أيب العز احلنفي، ص21)
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ما ليس بسبب سبباً، فإن اعتقد أن هذا الشيء يستقل بالتأثير بدون مشيئة هللا فهو شرك أكبر، ومن الشرك في األسباب: أن يجعل 

اً بكحال عب اد األصنام وعب اد القبور الذين يعتقدون أنها تنفع وتضر استقالالً، وإن اعتقد أن هللا جعله سبباً، مع أن هللا لم يجعله سب

 .(56) ي الحكم لهذا الشيء بالسببية مع أن هللا لم يجعله سبباً ؛ ألنه شارك هللا تعالى ف(55) أصغرفهو شرك 

 التطير والتشاؤم الفرع الرابع:

ما تيمنت به أو تشاءمت، وأصله في ذي الجناح.... والمصدر منه: الطيرة، وجرى له الطائر بأمر كذا، وجاء في الشر؛ قال  الطيرة:

ِ ﴿فَإَِذا َجاَءْتهُُم اْلَحَسنَ  -عز وجل  -هللا  ثََرهُْم  َولَِكنَّ أَكْ ةُ قَالُوا لَنَا هَِذِه َوإِْن تُِصْبهُْم َسيِّئَةٌ يَطَّيَُّروا بُِموَسى َوَمْن َمَعهُ أاََل إِنََّما طَائُِرهُْم ِعْنَد هللاَّ

الُوا اطَّيَّْرنَا بَِك َوبَِمْن في قصة ثمود وتشاؤمهم بنبيهم المبعوث إليهم صالح عليه السالم: ﴿ قَ  -عز وجل  -، وقوله  (57)اَل يَْعلَُموَن﴾

ِ بَْل أَْنتُْم قَْوٌم تُْفتَنُوَن ﴾ ،المعنى: أال إنما الشؤم الذي يلحقهم هو الذي وعدوا به في اآلخرة ال ما ينالهم  (58)َمَعَك قَاَل طَائُِرُكْم ِعْنَد هللاَّ

 .(59) في الدنيا.... وقد تطير به، واالسم: الطـيرة، والطيـرة، والطورة

صلها: أن العرب كانوا إذا خرج الواحد منهم في حاجة نظر إلى أول طائر يراه، فإن طار عن يمينه تشاءم به، وامتنع من وأ

المضي في تلك الحاجة، وإن طار عن يساره تيمن به ومضى في حاجته، وأصل هذا: أن الرامي للطير، إنما يصيب ما كان عن 

 .(60)بذلك شاؤم تطيرا يساره، ويخيبه ما كان عن يمينه، فسمي الت

السوء من جهة الطيور وحركاتها  ، وهي توقعشرعيالطيرة هي التطير الذي يؤدي إلى ترك الشيء أو فعله من غير أمر أذن 

 وأصواتها، ثم أطلق على كل ما يتوهم أنه سبب في الضرر والشرور.

المرئي: التشاؤم بالطير، مثل البوم أو الغراب ومن هنا جاء  . والتشاؤم يكون بتوهم حصول المكروه، بمرئي أو معلوم أو مسموع

تسمية التشاؤم بالتطير، نسبة إلى الطير أو التشاؤم ببعض الحيوانات كالقط األسود، أو التشاؤم باألشخاص كفعل األمم الكافرة مع 

ِ بَ  ، قال هللا تعالى عنهم: ﴿قَالُوالسالمأنبيائهم كما في تشاؤم قوم صالح بنبيهم عليه ا ْل أَْنتُْم اطَّيَّْرنَا بَِك َوبَِمْن َمَعَك قَاَل طَائُِرُكْم ِعْنَد هللاَّ

(، أو ببعض األيام، أو بعض 13في الرقم :) باألرقام، كماالمعلوم: التشاؤم   ، وكالتشاؤم ببعض أصحاب العاهات.(61) تُْفتَنُوَن﴾قَْوٌم 

التشاؤم بشهر صفر عند أهل الجاهلية.                                                                     ك السنوات،الشهور، أو بعض 

 .(62) المسموع: التشاؤم بسماع كلمة نحو: يا خسران أو يا خائب أو يا ضائع، ونحو ذلك من األلفاظ

                                         
، واالستسقا22)  ء بالنجوم، و، وسيأيت بياهنما وبيان كوهنما من الشرك األصغر.( مثاله التطرير
 .1/119، القول املفيد على كتاب التوحيد، بن عثيمني، 11(القول السديد شرح كتاب التوحيد، عبد الرمحن السعدي، ص21)
 .191( األعراف، آية: 26)
 .16( النمل، آية: 21)
 .  1/211( لسان العرب، ابن منظور،23)
 .111، 5/110ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم، أبو العباس أمحد بن عمر بن إبراهيم القرطيب،(  املفهم 10)
 .16( النمل، آية: 11)
 ، فتح اجمليد شرح كتاب التوحيد910(  للمزيد ، ينظر: تيسري العزيز احلميد يف شرح كتاب التوحيد، سليمان بن عبد اهلل، ص15)
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ومن صور التشاؤم المعاصرة: التشاؤم من قلب النعال أو فتح المقص، أو من وجه فالن أو التشاؤم من أحد الناس، أو من ثوب 

 معين أو لون معين، كالتشاؤم من األسود مطلقًا.

كن ا، وما منا إال ولالطيرة شرك، الطيرة شرك، ثالث"صلى هللا عليه وسلم: وهذا التشاؤم كله من الشرك األصغر، كما قال النبي 

 (63) "هللا يذهبه بالتوكل

يا رسول هللا، ما كفارة ذلك؟ قال: " أن يقول أحدهم:  قالوا:" من ردته الطيرة من حاجة، فقد أشرك "، وقال صلى هللا عليه وسلم: 

 .(64)اللهم ال خير إال خيرك، وال طير إال طيرك، وال إله غيرك" 

أما إذا اعتقد تأثيره بنفسه في حصول الشر، كان ذلك من الشرك  الشر،مجرد سبب لحصول  وهذا إذا اعتقد في المتطير به أنه

 األكبر المخرج من الملة. 

 الفرق بين الفأل والتطير:

 الفأل من طريق حسن الظن باهلل.   -

في السوء، وفيها سوء ظن باهلل بغير سبب محقق، وذكر البيهقي في الشعب عن الحليمي ما ملخصه: كان والطيرة ال تكون إال  - 

التطير في الجاهلية في العرب إزعاج الطير عند إرادة الخروج للحاجة وكانوا يتطيرون بصوت الغراب، وبمرور الظباء فسموا 

 .(65) الكل تطيرا؛ ألن أصله األول

 قلوب بالمخلوقين في الشفاعةتعلق ال الفرع الخامس:

فالشفاعة سبب في حصول  ،تعلق القلوب بالمخلوقين في الشفاعة، مع الغفلة عن رب العالمين ودعائه، فهذا شرك أصغر

فال ينبغي لمخلوق أن يتوكل أو يتسبب أو يتفكر إال في طاعة  ،المقصود، ولكن ال يقع شيء إال بإذن هللا رب األسباب والمسببات

 لى، وامتثال أمره، فإن ذلك سبب لكل فرج.هللا تعا

قال ابن القيم:" إذا أصبح العبد وأمسى وليس همه إال هللا وحده تحمل هللا سبحانه حوائجه كلها وحمل عنه كل ما أهمه وفرغ قلبه 

كله إلى نفسه فشغل لمحبته ولسانه لذكره وجوارحه لطاعته وإن أصبح وأمسى والدنيا همه حمله هللا همومها وغمومها وأنكادها وو

قلبه عن محبته بمحبة الخلق ولسانه عن ذكره بذكرهم وجوارحه عن طاعته بخدمتهم وأشغالهم فهو يكدح كدح الوحش في خدمة 

                                         
 ، 902عبد الرمحن بن حسن، ص

 (.153(، وصححه األلباين. ينظر: الصحيحة، برقم )1111(، برقم )1/110(، والرتمذي )9310(، برقم )1/16و داود )( أخرجه أب19)
 (. 1012(، وصححه األلباين. ينظر: الصحيحة، برقم )6012(، برقم )11/159( أخرجه أمحد )11)
  .252(  تاريخ الفكر الديين اجلاهلي، حممد إبراهيم الفيومي، ص12)
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غيره كالكير ينفخ بطنه ويعصر أضالعه في نفع غيره لكل من أعرض عن عبودية هللا وطاعته ومحبته بلي بعبودية لمخلوق 

 .(66)" ومحبته وخدمته

 االعتقاد في األطباء واألدوية فرع السادس:ال

تعلق قلوب بعض الناس بالدواء والطبيب طلبًا للشفاء، مع الغفلة عن رب العالمين ودعائه، وهذا نوع من الشرك األصغر، ومتى 

لب الشفاء، مين في طاعتقد اإلنسان أن الطبيب أو الدواء يؤثر بذاته فهذا شرك أكبر، ومتى اعتقد أنه سبب، ولكنه غفل عن رب العال

 .فهذا شرك أصغر

وإنما مثل األسباب كمثل اآللة بيد الصانع فكما ال يقال: السيف ضرب العنق، وال السوط ضرب العبد، وإنما يقال: السياف ضرب 

ر النبي صلى ذكالدواء أو الطبيب ألنها أسباب وعلل، والعلل واألسقام كما  شفاني العنق، وفالن ضرب فالناً بالسوط، فكذلك ال يقال

 .(67)"طبيبها الذي خلقها" هللا عليه وسلم فيما صح عنه:

فاهلل عز وجل متصف بالقدرة والحكمة، ومن أسمائه القدير الحكيم، فبالقدرة خلق األشياء وأوجدها وهداها وسيرها وانفرد بذلك 

عليه السالم المرض إلى نفسه، والشفاء  ، فأضاف الخليل(68) ﴾يَْشفِينِ ﴿َوإَِذا َمِرْضُت فَهَُو  ، ولذلك قال إبراهيم عليه السالم:دون شريك

 .(69) خطابهإلى ربه مع أن الكل من هللا، وهذا يعد من أدب خليل الرحمن وحسن 

 االغترار بانتصار الدولة المشركة، وقدح ذلك في العقيدة الفرع السابع:

فهذا ال يجوز ويعتبر قدح في عقيدة  ر بيد هللا  عز وجل، والغفلة عن أن النصالمشركة  تعلق قلوب بعض العامة بنصر الدول

المؤمن حيث ال يجوز للمسلم تعليق قلبه بأحد من البشر سوى هللا عزو جل وليوقن أن النصر من عند هللا ، وهو الذي يعز أقوام 

ن ويذل آخرين ، وهو الذي ينصر أقوام على أقوام ، قال هللا تعالى: ﴿ قُِل اللَّهُمَّ َمالَِك ا ْلُمْلِك تُْؤتِي اْلُمْلَك َمن تََشاُء َوتَنِزُع اْلُمْلَك ِممَّ

واالستعانة باإلنسان ال بأس به فيما يقدر عليه، ، (70) تََشاُء َوتُِعزُّ َمن تََشاُء َوتُِذلُّ َمن تََشاُء ۖ بِيَِدَك اْلَخْيُر ۖ إِنََّك َعلَى  ُكلِّ َشْيٍء قَِديٌر ﴾

فال يجوز للمسلم أن يعلق قلبه بنصر أحد حتى ولو كان أقرب قريب، وبيان ذلك أن هللا ، كله بيد هللاولكن مع االعتقاد أن األمر 

َ َوَرُسولَهُ َولَْو َكانُوا آبَا﴿تعالى قال في كتابه:  وَن َمْن َحادَّ هللاَّ ِ َواْليَْوِم اآْلِخِر يَُوادُّ هُْم اءهُْم أَْو إِْخَوانَ ءهُْم أَْو أَْبنَ اَل تَِجُد قَْوًما يُْؤِمنُوَن بِاهللَّ

ْنهُ َويُْدِخلُهُْم َجنَّاٍت تَْجِري يَماَن َوأَيََّدهُم بُِروٍح مِّ ُ َعْنهُْم  أَْو َعِشيَرتَهُْم أُْولَئَِك َكتََب فِي قُلُوبِِهُم اإْلِ ِمن تَْحتِهَا اأْلَْنهَاُر َخالِِديَن فِيهَا َرِضَي هللاَّ

                                         
  .11ائد، ابن قيم اجلوزية، ص(  الفو 11)
(.1296(، وصححه األلباين، ينظر: الصحيحة، برقم )6103(، برقم )110، 11/163(، وأمحد )1506(، برقم )1/11(  أخرجه أبو داود )16)

  
  .10(  الشعراء ، آية: 11)
  .2/190(  العواصم والقواصم يف الذب عن سنة أيب القاسم، ابن الوزير، 13)
  .51آية: ( آل عمران، 60)
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 ِ ِ هُُم اْلُمْفلُِحوَن َوَرُضوا َعْنهُ أُْولَئَِك ِحْزُب هللاَّ أي ، قال القاسمي رحمه هللا في تفسيره لمعنى: حاد هللا ورسوله،(71) ﴾ أاََل إِنَّ ِحْزَب هللاَّ

 .(72) ورسولهأعداء هللا  دةأي ال تجد قوما جامعين بين اإليمان باهلل واليوم اآلخر، وبين مو ،شاق هما وخالف أمرهما

 

  ب المادية للرزقالتعلق باألسبا الفرع الثامن:

بعض الناس قلبه معلق باألسباب المادية للرزق تعلقا كامال، ويغفل عن هللا الذي قدر هذا الرزق له، ولهذا يضعف توكله على هللا، 

وقد يقع في الحرام خشية ذهاب الرزق أو الفصل عن الوظيفة، والواجب أن يعتقد أن هذا سبب، والمسبب هو هللا سبحانه وتعالى 

، وأن الواجب على اإلنسان أن يسعى وأن يأخذ باألسباب، وكل ميسر لما خلق له، قال هللا لرزق بيد هللا سبحانه وتعالىوأن ا

ِر  َوتَْرُزُق َمن تََشاُء بَِغيْ  ۖاْلَميَِّت ِمَن اْلَحيِّ تعالى: ﴿تُولُِج اللَّْيَل فِي النَّهَاِر َوتُولُِج النَّهَاَر فِي اللَّْيِل ۖ َوتُْخِرُج اْلَحيَّ ِمَن اْلَميِِّت َوتُْخِرُج 

ْزقِِه ۖ َوإِلَْيِه (73)﴾ِحَسابٍ  ، وقال تعالى:  (74)النُُّشوُر﴾، وقال تعالى: ﴿ هَُو الَِّذي َجَعَل لَُكُم اأْلَْرَض َذلُواًل فَاْمُشوا فِي َمنَاِكبِهَا َوُكلُوا ِمن رِّ

ِ َعلَ  َماِء َواأْلَْرِض اَل إِلَهَ إاِلَّ هَُو فَأَنَّى تُْؤفَُكوَن﴾﴿ يَا أَيُّهَا النَّاُس اْذُكُروا نِْعَمَت هللاَّ ِ يَْرُزقُُكْم ِمَن السَّ                                                                                                    (75)ْيُكْم هَْل ِمْن َخالٍِق َغْيُر هللاَّ

دورات التنمية البشرية                                                          رالتنمية البشرية وعالقتها بالشرك األصغ الفرع التاسع:

دل على ت "التنمية البشرية"عنوان جذاب وجيد ومجمل يشمل ما هو نافع مفيد مع ما هو باطني خطير المنهج فاسد الطريقة، فكلمة 

جوانب الشخصية ونحو ذلك مما هو مطلب حضاري ملح كالدورات المتعلقة بالجوانب اإلدارية ومنها: تطوير المهارات وتنمية 

والدورات المتعلقة بالجوانب االجتماعية ومنها: دورات تربية األبناء  ،التخطيط للحياة ورسم األهداف وإدارة الوقت ونحو ذلك

ومنها ما هو متعلق بالجوانب  ،كدورات فنون الحوار واالتصال واإللقاءوالدورات المتعلقة بالمهارات  ،وفنون العالقات األسرية

النفسية كتنمية اإليجابية والشجاعة األدبية، ونحو ذلك، وغالب دورات التنمية البشرية في اآلونة األخيرة تلك الدورات التي تجمع 

ات والنظريات العلمية الخاطئة مع الطرق الباطنية شيئًا من المطلوب المذكور مع كثير من الفلسفة والمغالطات العلمية والفرضي

وربما الطقوس الوثنية كدورات البرمجة اللغوية العصبية بمختلف أسمائها وتلوناتها )هندسة نفسية، استراتيجيات العقل(، وغيرها 

                                                           .(76) كثيروكذلك دورات الطاقة البشرية وتشمل الريكي والشي كونغ والقراءة التصويرية وطاقة األلوان وغيرها 

التي تدعو و (77)" البرمجة اللغوية العصبية"التي تعقد تحت مسمى التنمية البشرية ، دورات المنتشرة اآلن و ومن ضمن الدورات

                                         
  .55( اجملادلة، آية: 61)
 .163، 3/161( حماسن التأويل، القامسي، 65)
 .56 (آل عمران، آية:69)
 .12( امللك، آية: 61)
 .9(فاطر، آية: 62)
ت. يملف خاص بعنوان " الوثنية احلديثة، وحماوالت األسلمة. الكردي، فوز بنت عبد اللطيف، جملة البيان: جملة سياسية إسالمية، الكو  ( 61)
 م.5011نوفمرب  -هـ، أكتوبر 1191(، حمررم 953)
أي الربجمة اللغوية العصبية وهي تشري إىل عالقة وثيقة  NLPواختصاراً Neuro Linguistic programming( هي ترمجة لعبارة    66)

ستفاد من ر )عامل اللسانيات( الذي ابني اللغة واألعصاب. ولعل هذه التسمية، مع أهنا ال توافق حملتواها تشري إىل مؤسسها د. جون غرند
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وبقطع  ،علق باهلل، والتوكل عليه، واالستعانة بهإلى تطوير الذات البشرية من خالل الطاقة الكامنة في ذات اإلنسان، مع قطع الت

 ألصغر،ايدخل في الشرك  عليهم،التعلق باهلل وعدم التوكل عليه واالستعانة به، تجد العبد يستعين بالبشر ويعقد أمله ورجاءه 

شيخ قال فضيلة ال ،العلم انتقد عدد من العلماء هذا وقد وربما دخل في الشرك األكبر إن اعتقد في هؤالء أنهم ينفعون أو يضرون،

: "يجب علينا جميعا أن نعلم أن األمر إذا تعلق  -سابقا-د. سفر الحوالي، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة أم القرى 

ئرة الحرام ابجناب التوحيد وبقضية ال إله إال هللا وبتحقيق العبودية هلل تبارك وتعالى فإننا البد أن نجتنب الشبهات وال نكتفي فقط بد

وهذه البرمجة العصبية وما يسمى بعلوم الطاقة تقوم على اعتقادات وعلى قضايا غيبية باطنية مثل الطاقة الكونية والشكرات 

والطاقة األنثوية والذكرية، واإليمان باألثير وقضايا كثيرة جدا، وقد روج لها مع األسف كثير من الناس مع أنه ال ينبغي بحال 

". وقال: " أعجب كيف بعد كل هذه الحجج يتشبث المدربون بتدريبات أقل ما يقال عنها أنها تافهة، فكيف وهي  عمل دعاية لها

صوفية خطيرة؟! أنتم على ثغرة وأرجو أن أجد وقتا للمساهمة ببيان خطرها للناس فليس وراء عدم  ذات جذور فلسفية عقدية ثيو

قال الدكتور يوسف                                                                          كتابتي في هذا الموضوع إال االنشغال الشديد"

مفاد هذه  البرمجة اللغوية العصبية تغسل دماغ المسلم وتلقنه أفكاراً في الالواعي ثم في عقله الواعي من بعد ذلك القرضاوي:" 

. إنها األفكار القديمة التي قال ، هناك وحدة وجود، وخالق ومخلوقربوب، ليس هناك رب وماألفكار أن هذا الوجود وجود واحد

. إن ، يقول بها هؤالء عن طريق هذه البرمجة التي تقوم على اإليحاء والتكرار، وغرس األفكار في النفوسبها دعاة وحدة الوجود

من الغزو ويقصدون بها غزو العقل  وكل هذه ألوان، ومقاصد بعيدة، برامجهم التي يعلمون بها الناس تقف وراءها أهداف خبيثة

 .(78) الغزووهو ما ينبغي أن نحرص على أن يظل بعيدا عن هذا  المسلم،

 

 وفيه ثالثة مطالب: المبحث الثالث: الشرك األصغر في األفعال،

 الرقية غير الشرعية  المطلب األول:

ة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، قال النبي صلى هللا عليه وسلم:" اعرضوا علي األصل في الرقية أن تكون بكتاب هللا وبسن

وال يجوز منها ما كان بالشرك أو االستعانة بالمشعوذين أو السحرة أو الكهنة أو    .(79)رقاكم، ال بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك"

                                         
أحباث تشومسكي وشاركه يف تأسيسها ريتشارد باندلر ووضعا فيها أفكارًا من اللسانيات وعلم إدارة األعمال، حيث حيدد اهلدف ويرسم 

سرتخاء يف قالب منطقي اإلحيائي واالاالسرتاتيجيات الالزمة لبلوغه ومعاودة الكرة ....... وعلم النفس السلوكي ومتارين التخيل واليوغا والتنومي 
 له فرضياته وموازينه، ويعترب إبراهيم الفقي أول من أدخله إىل الوطن العريب و د. حممد التكرييت أول من أدخله إىل سورية.

ة العصبية اللغوية ما هي؟ عن الربجم وبإمكاننا أن نقول: أهنا هي علم يبحث بالوسائل النظرية والعلمية لفهم االنسان وتنمية قدراته وامكانياته، للمزيد
 وما بعدها. 11وماهلا وما عليها، د. عوض القرين، حماضرة على موقع طريق اإلسالم، الربجمة اللغوية العصبية، د. إبراهيم الفقي، ص

ردي بإشراف د. فوز ك ( للمزيد من االنتقادات للربجمة اللغوية العصبية، ينظر: موقع الفكر العقدي الوافد ومنهجية التعامل معه61)
www.alfowz.com  ،نظرات نقدية للربجمة اللغوية العصبية: نقد األسس الفلسفية واملنهجية والثقافية والنفسية، د. عبد اهلل الربيدي ،

 حبث منشور على الشبكة العنكبوتية. 
 (.5500(، برقم )1/1656(  أخرجه مسلم )63)
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فعن زينب امرأة عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنهما قالت: كانت عجوز تدخل علينا ترقي من الحمرة، وكان لنا  بطالسم ونحوه،

سرير طويل القوائم، وكان عبد هللا إذا دخل تنحنح وصوت، فدخل يوما فلما سمعت صوته احتجبت منه، فجاء فجلس إلى جانبي 

فيه من الحمرة فجذبه وقطعه فرمى به وقال: لقد أصبح آل عبد هللا أغنياء عن فمسني فوجد مس خيط فقال: ما هذا؟ فقلت: رقى لي 

 ، قلت: فإني خرجت يوما فأبصرني« إن الرقى، والتمائم، والتولة شرك»الشرك، سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: 

 : ذاك الشيطان، إذا أطعته تركك،فالن، فدمعت عيني التي تليه، فإذا رقيتها سكنت دمعتها، وإذا تركتها دمعت، قال

وإذا عصيته طعن بإصبعه في عينك، ولكن لو فعلت كما فعل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان خيرا لك، وأجدر أن تشفين  

 .(80)«أذهب الباس رب الناس، اشف أنت الشافي، ال شفاء إال شفاؤك، شفاء ال يغادر سقما»تنضحين في عينك الماء وتقولين: 

 على جواز الرقى عند اجتماع ثالثة شروط: (81)أجمع العلماء  الرقية الجائزة:شروط 

 .أن يكون بكالم هللا تعالى أو بأسمائه وصفاته-1

 اء عن التعازيم واإلقسام التي يستعملها بعضولهذا نهى العلم"  قال ابن تيمية:  أن يكون باللسان العربي، أو بما يعرف معناه. -2

الناس في حق المصروع وغيره التي تتضمن الشرك؛ بل نهوا عن كل ما ال يعرف معناه من ذلك خشية أن يكون فيه شرك 

 .(82) بخالف ما كان من الرقى المشروعة فإنه جائز"

 أن يعتقد أن الرقية ال تؤثر بذاتها، بل باهلل تعالى. -3

 إتيان الكهان والعرافين والمنجمين.  اني:المطلب الث

                                                                           والعراف: الذي يدعي معرفة الماضي. المستقبل.الذي يدعي معرفة ما في  الكاهن:

نجيم: هو االستدالل باألحوال الفلكية على الحوادث األرضية، بالنظر في النجوم واجتماعها وافتراقها وطلوعها وغروبها والت

                                                                                         والدجل يشمل ذلك كله. وتقاربها وتباعدها، وهو من دعوى علم الغيب الباطلة التي أبطلها هللا جل وعال.

 أحوال:إلى كاهن أو عراف أو منجم أو دجال، ال يخلو من ثالثة  ذهبمن ف

عرافا  أنه قال: " من أتى األولى: أن يسأله وال يصدقه، وهذا ال تقبل صالته أربعين يوًما. لما ثبت عن النبي صلى هللا عليه وسلم

        .(83)تقبل له صالة أربعين ليلة" فسأله عن شيء، لم 

                                         
(، 9112(، برقم )1/110(، واللفظ له، وأمحد )9290(، برقم )222، 1/221(، وابن ماجه )9119(، برقم )1/3(  أخرجه أبو داود )10)

 (.991وصححه األلباين، ينظر: الصحيحة، برقم )
 .10/132(  فتح الباري، ابن حجر، 11)
 .1/991(  جمموع الفتاوى، ابن تيمية، 15)
 (.5590برقم )(، 1/1621(  أخرجه مسلم )19)
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كفر  من أتى كاهنا، أو عرافا، فصدقه بما يقول، فقدقال صلى هللا عليه وسلم "  أكبر،الثانية: أن يسأله ويصدقه فيما قال، فهذا كفر  

ويدخل في ذلك قراءة الكف، والنظر في الفنجال، والرمال واألبراج والنجوم، سواء كان مباشرة أم   .(84) "بما أنزل على محمد

 لم الغيب المطلق الذي ال يعلمه إال هللا، فهذا شأنه أعظم وأخطر، قال هللا تعالى:أما إن اعتقد أنه يععن طريق التلفاز أو الهاتف. 

ُ ۚ ، وقال تعالى:(85) ﴾َوِعنَدهُ َمفَاتُِح اْلَغْيِب اَل يَْعلَُمهَا إاِلَّ هُوَ ﴿ َماَواِت َواأْلَْرِض اْلَغْيَب إاِلَّ هللاَّ  (86) ﴾﴿قُل الَّ يَْعلَُم َمن فِي السَّ

إلى الكاهن فيسأله ليبين حاله للناس، وأنها كهانة وتمويه وتضليل، أو لينكر عليه فعله، فهذا مشروع مأجور  أن يأتيالثالثة: 

 .(87) مقدورهصاحبه على ذلك، بل قد يكون واجبًا عليه إن كان في 

 المعدنية. التمائم واألساور المطلب الثالث:

، عرفه من عرفه، وجهله من جهله، وجعل لكل شفاء سببًا، فمن اتخذ ابتلى بعض الناس باألمراض، وقد جعل هللا لكل داء دواء

 أسبابًا، لم يأذن هللا بها، فقد وقع في الشرك األصغر.

ومن هذا الشرك ما يفعله بعض الناس إذا أراد أن يدفع البالء، أو يرفعه اعتقد أن من أسباب شفائه لبس حلقة من حديد أو ذهب أو 

وهو شيء من خرز، أو جلد؛ أو خيط أو صوف، يعلق على األوالد، أو و علق تميمة من التمائم فضة أو نحوها من المعادن أ

شرك أصغر إذا اعتقد أن هذا التعليق مجرد سبب لدفع العين؛ أو  ذاوه، (88) عنهاالبيوت؛ أو السيارات، لدفع الضرر أو العين 

 (89)الجهني رضي هللا عنه: " من علق تميمة فقد أشرك " عموم الضرر؛ كما قال صلى هللا عليه وسلم من حديث عقبة بن عامر

  (91)شرك"  (90) والتولةوعن ابن مسعود رضي هللا عنه قال: سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: " إن الرقى والتمائم 

 " ويحك ما هذه؟ " وعن عمران بن حصين أن النبي صلى هللا عليه وسلم أبصر على عضد رجل حلقة، أراه قال من صفر، فقال:

 (92)قال: من الواهنة؟ قال: " أما إنها ال تزيدك إال وهنا انبذها عنك؛ فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا" 

                                         
(، وصححه األلباين، 3291(، برقم )12/991(، وأمحد )191(، برقم )1/101(، وابن ماجه )9301(، برقم )1/12(  أخرجه أبو داود )11)

 (.1233ينظر: مشكاة املصابيح، برقم )
 .23(األنعام ، آية: 12)
 .12(النمل، آية: 11)
، القول املفيد، ابن عثيمني، 110، 103، اجلامع الفريد، عبد اهلل بن جار اهلل، ص1925،92(  تيسري العزيز احلميد، سليمان آل الشيخ، ص16)
1/295. 
 . 156(  تيسري العزيز احلميد، سليمان آل الشيخ، ص11)
 (.135(، وصححه األلباين، ينظر: الصحيحة، برقم )16155(، برقم )196، 191/ 51(  أخرجه أمحد )13)
 . 90املرأة إىل زوجها، والرجل إىل امرأته، ينظر: التوحيد، حممد بن عبد الوهاب، ص(  شيء يصنعونه يزعمون أنه حيبب 30)
 (  سبق خترجيه. 31)
 (.1053(، وضعفه األلباين، ينظر: الضعيفة، برقم )50000(، برقم )99/501(، وأمحد )9291(، برقم )5/1116(  أخرجه ابن ماجه )35)
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ه، فهو يؤثر بنفس ، وإن اعتقد أنها سبب الفهذا شرك أكبر بنفسها؛أو ترفع البالء  تدفع،اعتقد أنها من  شركيةوكل هذا تمائم  

 مع هللا الم يجعله هللا سببًا شرعيًا، وال قدريًا، فقد جعل نفسه شريكً  سببًا،ابط في ذلك أن كل من أثبت والض أصغر،مشرك شرك 

(93). 

 ، وفيه مطلبين: المبحث الرابع: الشرك األصغر في األقوال

 التشريك بين هللا وخلقة بالواو. المطلب األول: 

، قال صلى هللا عليه ذلكهذا من بركات هللا وبركاتك، ونحو  ومنك، أوذا من هللا أو ه وأنت،ما شاء هللا وشئت، أو لوال هللا  قوله:

 . (94)وسلم: " ال تقولوا ما شاء هللا، وشاء فالن، ولكن قولوا ما شاء هللا ثم شاء فالن"

 تشاء،ر ال شاءت الظروف أن يحصل كذا وكذا "، هذا ال يجوز؛ ألن الظروف أو األقداقول بعض الناس:" شاءت األقدار، أو 

 وإنما المشيئة واألقدار بيد هللا تبارك وتعالى.

ِ أَنَداًدا َوأَنتُْم تَْعلَُموَنۚ  تعالى:قال هللا   ويراد به أنداًدا هلل في العبادة. والنظير،، وهو الشبيه ، األنداد جمع ند(95) ﴾﴿فاََل تَْجَعلُوا هلِلَّ

نهاهم ف  ال كلبنا لدخل علينا اللص الدار، لوال كلبنا صاح في الدار، ونحو ذلك.عكرمة: "فال تجعلوا هلل أندادا"، أن تقولوا: لوقال 

هللا تعالى أن يشركوا به شيئا، وأن يعبدوا غيره، أو يتخذوا له ندا وعدال في الطاعة، فقال: كما ال شريك لي في خلقكم، وفي 

فردوا لي الطاعة، وأخلصوا لي العبادة، وال تجعلوا لي فكذلك فأ عليكم،رزقكم الذي أرزقكم وملكي إياكم، ونعمي التي أنعمتها 

 .(96) فمنيشريكا وندا من خلقي، فإنكم تعلمون أن كل نعمة عليكم 

 الحلف بغير هللا. المطلب الثاني:

صلى هللا  بيتعالى: كمن يحلف بالنبي، أو الولي، أو بالشرف أو بحياة األب أو األم؛ فهذا شرك أصغر؛ لقول النالحلف بغير هللا 

 .         (97)عليه وسلم من حديث ابن عمر رضي هللا عنهما:" من حلف بغير هللا فقد أشرك " 

كذبًا كبيرة من الكبائر، ومعلوم أن الشرك أعظم من الكبيرة. قال النبي صلى هللا والحلف باهلل  شرك،الحلف بغير هللا  وذلك ألن

    .(98)والعزى، فليقل: ال إله إال هللا " عليه وسلم:" ومن حلف فقال في حلفه: والالت

                                         
 . 1/111( القول املفيد، ابن عثيمني، 39)
 (.136(، وصححه األلباين، ينظر: الصحيحة، برقم )59511(، برقم )91/299(، وأمحد )1310(، برقم )1/295خرجه أبو داود )( أ31)
 .55(البقرة، آية: 32)
 .960، 1/913( جامع البيان يف تأويل القرآن، حممد بن جرير الطربي، 31)
 (2042(، وصححه األلباين، ينظر: الصحيحة )1065)(، برقم 10/513(، وأمحد )9521(، برقم )9/559( أخرجه أبوداود )36)
 (.1116(، برقم )1516/ 9(، ومسلم )1110(، برقم )1/111( أخرجه البخاري )31)
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        .  (99) «من كان حالفا، فليحلف باهلل أو ليصمت»وعن عبد هللا رضي هللا عنه: أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: 

 ن ذلك.وقد نقل كثير من العلماء إجماع أهل العلم على أنه ال يجوز الحلف بغير هللا، فالواجب على كل مسلم أن يحذر م 

هذا إذا لم يعتقد الحالف أن المحلوف به له تعظيم في نفسه؛ كتعظيم هللا وأشد؛ كحال بعض الصوفية مع مشايخهم؛ بحيث يمكن 

 ألحدهم أن يحلف باهلل كاذبًا؛ ويخاف أشد الخوف أن يحلف بشيخه كاذبًا!! 

 .  (100) أكبرففي تلك الحال يكون شرًكا 

 

 وقاية من الشرك األصغر.وسائل ال المبحث الخامس:

 االذي أرشد إليه النبي صلى هللا عليه وسلم ليكون عالجً  ،ومالزمة الذكرالرياء مجاهدة النفس على اإلخالص في العمل وترك 

 قول النبي صلى هللا عليه ومنهعنه، جاء في حديث أبي بكر الصديق رضي هللا فقد  العمل، للتخل ص من الرياء الطارئ على

 .  (101)قول كل يوم ثالث مرات اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما ال أعلم "" ت وسلم:

 باإلضافة إلى االجتهاد في قراءة القرآن وسائر أنواع الذكر كسبحان هللا والحمد هلل وال إله إال هللا وهللا أكبر وال حول وال قوة إال

ن الرجيم في كل حال ، والدعاء في آخر الليل قائالً : " اللهم اجعل عملي صالحاً ولوجهك باهلل ، وكثرة االستعاذة باهلل من الشيطا

، وخذ كتاباً من كتب األذكار المقيدة والمطلقة ، وأكثر من قول : " ربنا آتنا في الدنيا  "الكريم خالصاً وال تجعل ألحد فيه شيئاً 

يَاِطيِن َوأَُعوُذ بَِك َربِّ أَْن يَْحُضُروِن ﴾  ، وقول : (102)حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار " ﴿َربِّ أَُعوُذ بَِك ِمْن هََمَزاِت الشَّ

مع المحافظة على الجلوس في حلقات العلم لتكون فقيهاً في الدين فإن التفقه في الدين سبيل المؤمنين ، والفقه في الدين فيه  (103)

الجهل بأمور الدين تكون معها الشكوك والوسوسة واالضطراب في أمور  عالج القلوب واألرواح واألبدان ، وأن العبادة مع

 لعموخير الغافرين لمن  ،أرحم الراحمين هللا  فإن عقابه وظن  به خيراً  ىرحمته وأخش جووختاماً توكل على هللا وأر، العبادة 

 .بأسباب الرحمة والغفران

 الخاتمة: 

 ا البحث، والذي توصلت فيه إلى جملة من النتائج والتوصيات أهمها:وفي األخير أحمد هللا أن وفقني في هذ

                                         
 (. 1111(، برقم )1516/ 9(، ومسلم )5163(، برقم )9/110( أخرجه البخاري )33)

 .211( تيسري العزيز احلميد، سليمان بن عبد اهلل، ص 100)
(، 11، 10(، برقم )1/15(، )21(، برقم )1/10(، وأبو يعلى يف املسند )611(، برقم )520يف األدب املفرد )ص( أخرجه البخاري 101)

 (.512وصححه األلباين، ينظر: صحيح األدب املفرد، )ص
 (.5130(، برقم )1/5060(، ومسلم )1913(، برقم )1/19أخرجه البخاري )( 105)
 .31( املؤمنون، آية: 109)
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 الشرك األصغر خطر جدا ويفوق ما يتصوره كثير من الناس، لذلك وجب التحذير منه وتبين صوره حتى يجتنبه الناس.-1

ى هللا بنص حديث النبي صلأعظم صور الشرك األصغر في العبادات القلبية، الرياء، ومن دخل الرياء في عمله فقد حبط عمله  -2

 عليه وسلم.

 عدم الفرح بعمل الناس، ألنه قد يكون عن جهل، والعبرة بما يدل عليه الكتاب والسنة. -3

الشرك األصغر بجميع صوره سواء في األفعال أو األقوال يجب الحذر منه، والتأكيد على خطره ألنه قد ينقلب إلى شرك أكبر  -4

 يخرج من الملة.

 ذكير الناس بواجبهم في تعلم علم العقيدة، وخاصة جانب التوحيد، ونشر ذلك في المساجد، والجامعات، والمدارس.أهمية ت -5

، مما يسمع أو يرى على الشبكة العنكبوتية، أو في في مناهج التعليم في المدارس ادخال كل ما يستجد من ألفاظ تخل التوحيد -6

 حتى ال يقعوا في المحذور.  سلوب سهل بأ توضيح ذلك ألبنائنا و ،األعالموسائل 
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 م.1985 -هـ 1405مكتبة دار الزمان،

 ه.1379فتح الباري شرح صحيح البخاري. ابن حجر، أحمد بن علي، د. ط، بيروت: دار المعرفة، -

فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي، المحقق: محمد حامد الفقي،  -

 م.1957-هـ1377، القاهرة: مطبعة السنة المحمدية، 7ط

 هـ. 1414، بيروت: دار صادر، 3لسان العرب. ابن منظور، أبو الفضل محمد بن مكرم، ط -

، بيروت: 1لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف، بن رجب الحنبلي، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب، ط -

 م.2004-هـ1424دار ابن حزم، 
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أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، د. ط، مجموع الفتاوى. ابن تيمية، أبو العباس  -

 م.1995-هـ1416المدينة النبوية: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 

 ، بيروت: 1محاسن التأويل. القاسمي، محمد جمال الدين بن محمد، المحقق: محمد باسل عيون السود، ط-

 ه.1418، دار الكتب العلمية

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. ابن قيم الجوزية، أبو عبد هللا محمد بن أبي بكر بن أيوب، المحقق: محمد  -

 م.1996 -هـ  1416، بيروت: دار الكتاب العربي، 3المعتصم باهلل البغدادي، ط

، بيروت: 1عادل مرشد، وآخرون، ط -حقق: شعيب األرنؤوط مسند اإلمام أحمد. أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل، الم-

 م. 2001 -هـ  1421مؤسسة الرسالة،

 –ه 1404، دمشق: دار المأمون للتراث، 1مسند أبي يعلى. أبو يعلى، أحمد بن علي بن المثُنى، المحقق: حسين سليم أسد، ط-

 م.1984

 ري، المحقق: محمد ناصر الدين األلبانيمشكاة المصابيح، التبريزي، محمد بن عبد هللا الخطيب العم-

 م.1985، بيروت ا: المكتب اإلسالمي، 3ط

، 1معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم األصول. الحكمي، حافظ بن أحمد بن علي، المحقق: عمر بن محمود أبو عمر، ط-

 م. 1990 -هـ  1410الدمام: دار ابن القيم، 

ثة، ومحاوالت األسلمة. الكردي، فوز بنت عبد اللطيف، مجلة البيان: مجلة سياسية إسالمية، ملف خاص بعنوان " الوثنية الحدي -

م 329الكويت. )  م.2014نوفمبر  -هـ، أكتوبر 1436(، محر 

 ، الرياض: بيت األفكار الدولية1موسوعة الفقه اإلسالمي. التويجري، محمد بن إبراهيم بن عبد هللا، ط-

 .م 2009 -هـ  1430، 

 م.2008-ه1428، القاهرة: إبداع لإلعالم والنشر، 1رمجة اللغوية العصبية، د. إبراهيم الفقي، طالب -

 م.2003 -هـ 1424، بيروت: دار الكتب العلمية، 1التعريفات الفقهية، محمد عميم اإلحسان المجددي البركتي، ط -

، القاهرة: مؤسسة قرطبة، 1طهللا بن إبراهيم الجار هللا، الجامع الفريد لألسئلة واألجوبة على كتاب التوحيد، عبد هللا بن جار -

 م.1988 -ه1408

عالجه، مسند القحطاني،  –أمثلته  –الشرك األصغر والخفي أخوف ما خاف النبي صلى هللا عليه وسلم )على أمته( أحكامه  -

 م.     2011-ه1432، الرياض: دار القاسم، 1ط

، الرياض: مكتبة الرشد، 11توضيح العقيدة، عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، ط الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وجهوده في -

 م.1998 -ه1418

 م. 1999 -هـ  1419، األردن: دار النفائس، 12العقيدة في هللا. عمر بن سليمان بن عبد هللا األشقر العتيبي، ط -

، بيروت: 3بن إبراهيم بن علي، حققه: شعيب األرنؤوط، طالعواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم. ابن الوزير، محمد  -

 م. 1994 -هـ  1415مؤسسة الرسالة، 

 م. 1973 -هـ  1393، بيروت: دار الكتب العلمية، 2الفوائد، ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب، ط -

، المملكة العربية السعودية: وزارة الشئون 2صر، طالقول السديد شرح كتاب التوحيد. السعدي، أبو عبد هللا، عبد الرحمن بن نا -

 هـ.1421اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد، 
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، الرياض: دار ابن الجوزي، محرم 2القول المفيد على كتاب التوحيد. ابن عثيمين، محمد بن صالح بن محمد العثيمين، ط -

 هـ.1424

، المملكة العربية السعودية: وزارة 2جدي، المحقق: باسم فيصل الجوابرة، طالكبائر. محمد بن عبد الوهاب سليمان التميمي الن-

 هـ.1420الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد، 

النهاية في غريب الحديث واألثر. ابن األثير، مجد الدين أبو السعادات، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي، محمود محمد الطناحي، د.  -

 م.1979 -هـ 1399العلمية، ط، بيروت: المكتبة 

 المعجم األوسط. مجموعة من المؤلفين، د. ط، اإلسكندرية: دار الدعوة، د.ت.-

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. القرطبي، أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم، حققه: محيي الدين ديب ميستو، -

 م. 1996 -هـ  1417، بيروت: دار ابن كثير، دار الكلم الطيب، 1وآخرون، ط

، بيروت: دار البشائر اإلسالمية، 3األدب المفرد. البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، ط -

 م.1989 -ه 1409

 ، الرياض: دار الوطن، 1األسئلة واألجوبة في العقيدة، صالح بن عبد الرحمن بن عبد هللا األطرم، ط-

 .هـ 1413
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