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  الشرك له آثار عظيمة وأضرار جسيمة على العبد يف الدنيا ويف اآلخرة و
 :خطر هذه اآلثار  اليت ذكرها املصنف أأعظم و 
  سبحانه وتعاىل –اهلل ف شرٌط من شروطها ضقانتألنّه )يفسد العبادة

 (   ما كا  خالصا لوجههمن العمل إاّل ال يقبل  -
  (   اإلحباط يكو  بعد وقوع العبادة)ب  العمل حي 
   ّارصار صاحبه من اخلالدين يف الن. 

    

 

 

    

     

  فإذا عرفت أ  الشرك إذا خال   العبادة : قوله 
دخل يف هذه العبادة واختل  هبا وصار اإلنسا  عابدا هلل تبارك وتعاىل  :أي

 .هبذا املعىن وعابدا لغريه
 

 شرطا العبادة مها : 
 اإلخالص هلل تعاىل.  

آثار أخطر 
 الشرك

اخللود يف 
 الّنار

ب  حي
 العمل

يفسد 
 العبادة
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  املتابعة لرسوله صلى اهلل عليه وسلم.  

 فيه إصابة وإخالص معا                     شرط قبول السعي أ  جيتمعا 

 .موافق الشرع الذي اقتضاه                           هلل رب العرش ال سواه      

َكاَن يَ ْرُجو ِلَقاء رَبِِّه فَ ْليَ ْعَمْل َعَماًل َصاِلحاً َوال ُيْشِرْك َفَمْن ﴿: الشرطا  يف قوله تعاىل  عجُم 

                                                                                         ﴾  بِِعَباَدِة رَبِِّه َأَحداً 

  قد يعمل العبادة وهو و .ها الشركذا خالطإ يف حال فعلهاالعبادة تفسد
بادة                     خملص هلل تعاىل فيقع يف الشرك فتحب  تلك الع

  .بعد وقوع العبادةاإلحباط يكو  ف

 

                           .يفسد العمل الذي خالطه الشرك وحيب  العمل الذي أعقبه الشرك       

 

 العمل  على أّ  الشرك حيب دليل ال : 
ُهْم َما َكانُوا يَ ْعَمُلونَ ﴿ :تعاىل ولهق لَئمْن ﴿وكما قال جل وعال ﴾ َوَلْو َأْشرَُكوا َلَحِبَط َعن ْ

 ﴾ َأْشرَْكت لََيْحَبَطنَّ َعَملك

 

  معتقد أهل السّنة واجلماعة فيمن مات على الشرك األكرب: 
   :قوله تعاىل:الدليل و .ال خيرج منها  -عياذا باهلل-م ار جهنّ خالد يف نّ  
ْن  ُيْشِرْك بِالّلِه فَ َقْد َحّرَم الّلُه َعَليِه اْلَجّنَة َوَمْأَواُه الّناُر َوَما لِلظّاِلِمينَ َمن  ِإنّهُ ﴿  ﴾َأنَصار  مم
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  ِإنَّ اللََّه ال يَ ْغِفُر َأْن ُيْشَرَك ِبِه َويَ ْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمْن َيَشاءُ ﴿ :فوائد من قوله تعاىل ﴾  
  قوله و يدّل على هذا أيضا .ال يغفر الشرك -سبحانه وتعاىل–اهلل
أنا أغىن الشركاء عن )فيما يرويه عن ربه  -صلى اهلل عليه وسلم-

 (.الشرك من عمل عمال أشرك فيه معي غريي تركته وشركه 
  الشرك األصغر ال  على أ ّ هبذه اآلية استدل طائفة من أهل العلم

بإجاع أهل العلم )م   كا  صاحبه ال خيلد يف نار جهنّ إيغفره اهلل و 
ومفارق للشرك األكرب  ،فهو مشارك للشرك األكرب يف عدم الغفرا (

 م بعدم اخللود يف نار جهنّ 
صاحب الشرك األصغر ال يدخل حتت املشيئة من جهة  مبعىن أ ّ 

                                                                                      .املغفرة وال يدخل حتت الذنوب اليت فيها وعيد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توضيح

 :صغر الشرك األ العلم فيمن مات علىأقوال أهل 

وهذا ، أي ال يغفر له            يعذب على قدر شركه ثم يدخل الجنة :القول األول

ما اختاره شيخ االسالم و ابن القيم و الشيخ الفوزان رحمهم اللهو اختاره 

 الشارح 

أن الشرك األصغر مثله مثل الكبائر تحت المشيئة إن شاء هللا  :القول الثاني

  أي يغفره هللاسبحانه عذبه وإن شاء عفا عنه 

وهو قول وسط بين القولين إذا كان الشرك األصغر قليل فهو تحت :القول الثالث 

 .ن العذاب ثم بعد هذا يدخل الجنةم المشيئة، وإن كان كثير البد  
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  القاعدة: 

و . و منها قواعد البيت و قواعد اهلودج أي أساسه ه،أساسأصل الشيء و هي 
 ﴾ و إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت و إسماعيل﴿ :منها قوله تعاىل

 

 .األصول اليت يرجع إليها ملعرفة الشرك : املراد هبا يف هذا املنت               

 

  ؟مفهوم هل للعدد أربعة 

هذه األربع قواعد هي و إّّنا  .ه ليس مقصودا لذاتهنّ ،يعين أهذا العدد ال مفهوم له  
 يف ولو نظرنا .أهم القواعد اليت يعرف هبا الشرك وأهله ويعرف هبا التوحيد وأهله

قال شيخ شيخنا اإلمام عبد اهلل بن عبد  األربعة، هذه سوىلوجدنا  الوحي نصوص
القواعد اليت يعرف هبا الشرك و يعرف  هذه القواعد هي أهمّ " العزيز العقيل رمحه اهلل

 ."هبا التوحيد

 
  ؟يف كالم العرب هل للعدد مفهوم  
فال يزاد عليه وال ينقص منه   ،أي ذات املعدود ،قد يراد هبا ذاهتااألعداد -

 . شابه ذلك  يات وماكما هو معلوم يف مواضع يف أبواب الكفارات والدّ 
أو لتعظيمه ،يته ا لشيء من أمهّ وإّنّ  ،وقد ال يكو  العدد مقصودا لذاته-
 ﴾ِإْن َتْستَ ْغِفر َلُهْم َسْبِعيَن َمرَّة فَ َلْن يَ ْغِفر اللَّه َلُهمْ ﴿كما يف قوله تعاىل ،
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 .القرينةم  أو الّدليلم  على متوقِّفٌ  وعدَمه العددم  مبفهومم  االحتجاجَ  

 

  القاعدة األوىل 

 

 

 

 

  احملاربني واملعرضني الكفار اليت يعامل هبا التكفري والقتال من أهم األعمال
﴿قَاتمُلوا الَّذميَن  :قال تعاىل.حّّت يعطوا اجلزية عن يّد وهم صاغرو  عن اهلل 

رم َواَل حُيَرُِّموَ  َما َحرََّم اللَُّه َوَرُسولُُه َواَل َيدميُنوَ   ُنوَ  بماللَّهم َواَل بماْليَ ْومم اآْلخم اَل يُ ْؤمم
 اْلكمَتاَب َحّتَّٰ يُ ْعطُوا اجلْمْزيََة َعن َيٍد َوُهْم َصاغمُروَ ﴾دميَن اْلَْقِّ ممَن الَّذميَن أُوتُوا 

َنة َوَيُكو  الدِّين ُكّله لملَّهم ﴾:  وقال   ﴿َوقَاتمُلوُهْم َحّتَّ اَل َتُكو  فمت ْ

األمور اليت انتقدت على الشيخ رمحه اهلل وبعضهم وافقه  وهذا   األمرا  من أهمّ 
على تفاصيل ذكرها يف بيا  دعوته يف رسائله اليت  بالتكفري ومل يوافقه يف القتال 

 كتبها للمخالفني

 

 جبميع طوائفهم وشعبهمالكفار الذين قاتلهم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
العبد ال يكو  موحدا  إذ أ ّ  . يدخلهم ذلك يف اإلسالمملو  بتوحيد الربوبية و مقرّ 

 .التوحيد الثالث  بإفراد اهلل تعاىل بننواعإاّل 
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  أقسام التوحيد: 
  هو إفراد اهلل تعاىل باخللق و الرزق و امللك و :توحيد الربوبية

 (.أي بنفعاله سبحانه وتعاىل)التدبري
  العباد بنفعال أي بالعبادة اهلل إفراد هو :توحيد األلوهية. 
 نفسه به وصف و مسى مبا اهلل إفرادهو  :مساء و الصفاتتوحيد األ 

 ما نفي و لنفسه أثبت ما بإثبات ذلك و نبيه لسا  على أو كتابه يف
 متثيل ال و تكييف ال و تعطيل ال و حتريف غري من نفسه عن نفى

 

 

  ّ بتوحيد الربوبية  كانوا مقرّين شركني األولنيامل الدليل على أ: 
أَمَّْن ََيْلمُك السَّْمَع  السََّماِء َواأْلَْرضِ ممَن  يَ ْرزُُقُكمْ َمْن  ُقلْ ﴿ :قوله تعاىل 

َواأْلَْبَصاَر َوَمْن خُيْرمُج اْلَْيَّ ممَن اْلَميِّتم َوخُيْرمُج اْلَميَِّت ممَن اْلَْيِّ َوَمْن يَُدب ُِّر اأْلَْمَر  
 .﴾َفَسيَ ُقوُلوَ  اللَُّه  فَ ُقْل أََفاَل تَ ت َُّقو َ 

السََّماِء ممَن  يَ ْرزُُقُكمْ َمْن  ُقلْ ﴿اهلل عز وجل هو الرازق  بن ّ  واقرّ فقد أ 
 ﴾ َواأْلَْرضِ 
مَّْن ََيْلمُك السَّْمَع َواأْلَْبَصاَر َوَمْن خُيْرمُج اْلَْيَّ ممَن اْلَميِّتم أ﴿ اخلالقوأقّروا بننّه 

 ﴾َوخُيْرمُج اْلَميَِّت ممَن اْلَْيِّ 
 ﴾اأْلَْمرَ  َوَمْن يَُدب ِّرُ ﴿ املدبروا بننّه وأقرّ 
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 وىل بالثانية عالقة القاعدة األ : 

القاعدة الثانية تفسر سبب عدم دخول الكفار يف اإلسالم مع أّّنم  
 (القاعدة األوىل)بتوحيد الربوبية و  كانوا يقرّ 

املشركني الذين قاتلهم رسول اهلل صلى اهلل عليه و  فمن عرف  أ ّ 
و  بتوحيد الربوبية و مل يدخلهم ذلك يف اإلسالم، فله أ  سلم مقرّ 
إذا كا  إقرارهم بربوبية اهلل ال يكفي ، فكيف كا  : يتساءل

شركهم؟ وماهي حقيقته؟ و هلذا وضح املصنف املسنلة يف القاعدة 
 .الثانية
 

 القاعدة الثانية 

 

 

  ّ من اآلهلة اليت يعبدوّنا  قرىبال طلبشرك املشركني كا  يف  الّدليل على أ

إمىَل  ُدونِِه َأْولَِياَء َما نَ ْعُبُدُهْم ِإالَّ لِيُ َقرِّبُونَاممن  َوالَِّذيَن اتََّخُذوا ﴿ :قوله تعاىل من دو  اهلل

نَ ُهمْ  اللَِّه زُْلَفى   ُهَو َكاِذٌب  َمْن  ِإنَّ اللََّه اَل يَ ْهِدي  ُهْم ِفيِه َيْخَتِلُفونَ يفم َما  ِإنَّ اللََّه َيْحُكُم بَ ي ْ

 .﴾َكفَّارٌ 

أّ  شرك املشركني إّّنا  هذه القاعدة تضّمنت

 . طلب القربة ويف طلب الشفاعة هو يف
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  كذبوا:ألّّنم .﴾ُهَو َكاِذٌب َكفَّارٌ َمْن  ِإنَّ اللََّه اَل يَ ْهِدي﴿ :وصفهم اهلل تعاىل بقوله 

 آلهلتهم تقرهبم حصروا و فقصروا﴾اللَِّه زُْلَفى  إمىَل  لِيُ َقرِّبُونَانَ ْعُبُدُهْم ِإالَّ َما  ﴿ بقوهلم

 .و اهلل عّز وجّل مل جيعل هذا قرىب  اهلل إىل التقربَ  الفعل بذلك بإرادهتم

 من القربة طلبواغطوا اْلّق و أبطلوه و أعرضوا عنه و  مألّنّ  راهم كفو 

 .آهلتهم

  من دو  اهلل تبارك و تعاىل أولياء  :أي ﴾ُدونِِه َأْولَِياءَ ممن  َوالَِّذيَن اتََّخُذوا ﴿:قوله

 .يوادوّنم و حيبوّنم و يطلبو  منهم النصرة

  ألجل أ  يقربونا إىل اهلل :أي  ﴾اللَِّه زُْلَفى  إمىَل  َما نَ ْعُبُدُهْم ِإالَّ لِيُ َقرِّبُونَا ﴿:قوله

 .أسرع قربة:زلفى

 

 

اليت شبه عليهم هبا الشيطا  و شبهوا هبا على الشبهة املوصلة هلذه الشبهة  

حنن مذنبو  و خالطنا العمل الصاحل بالطاحل وهؤالء هم :أّّنم يقولو الّناس 

فنحن  -سبحانه و تعاىل-الصاْلو  أهل اهلل وهم الذين هلم القرىب عند اهلل 
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إىل و نتقرب هبم ،-جّل و عال-نتقرب إليهم لريضوا عنّا و يصريوا قربة هلل 

 .  بشفاعتهماهلل

 

 انتهى و هلل اْلمد و املّنة
  سبحانك اللهم و حبمدك أشهد أ  ال إله إاّل أنت أستغفرك 

 أتوب إليكو 


