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 اإلىــــــــــــــــــــــــــداء

 . . إىل الكاتب اإلسالمي الكبًن

 مساحة الشيخ السيد أيب احلسن علي احلسين الندوي رمحو هللا تعاىل!

 د يف العامل اإلسالمي!وعلم اذلن، لقد كان علم اإلسالم يف اذلند

 . . طيب هللا ثراه

 . . وجعل اجلنة مثواه

 أىدي ىذا البحث. . إىل روحو الطاىرة

 اؼبؤلف
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: الشرك ابهلل تعاىل! أكرب الكبائر  

 
 اؼبقدمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

كب، كالذم رفع السماء ببل عمد، الذم مل يتخذ صاحبةن كال كلدان ، الصمد، اغبمد هلل الواحد األحد
(ْ-ّ: )االخبلص. كىملٍى يىكيٍن لىوي كيفيوان أىحىده(، يىًلٍد كىملٍى ييولىدٍ  سبحانو )ملىٍ ، سط األرض على ماء صبد

 . 

اب، جاء داعيان إىل التوحيد، كأشرؼ إنساف، كالصبلة كالسبلـ على نبيو الكرَل دمحم سيد كلد عدانف
سبيل فهي ، كموجهان إلخبلص العبادة هلل تعاىل!، كؿبذران من الشرؾ كأسبابو كنتائجو، لوعد كالوعيد

كعلى آلو ا، صلوات هللا كسبلمو عليو، كىي عنواف اغبضارة كالرقي، صبلح الفرد كاألسرة كاجملتمع
 . كسلم تسليما كثَتان ، ما جن ليل كشعشعت مشس يف رابعة النهار، كصحابتو األبرار، ألطهار

 

 التحذير من الشرؾ

ًإفَّ اَّللَّى ال يػىٍغًفري أىٍف ييٍشرىؾى ): و تعاىلقول: كلعل أعظم آيتُت يف الوعيد نبا، آايت الوعيد كثَتة!: كبعد
ٍن يىشىاءي كىمىٍن ييٍشرًٍؾ اًبَّللًَّ فػىقىًد افٍػتػىرىل ًإشٍبان عىًظيمان( كقولو ت. (ْٖ: )النساء. ًبًو كىيػىٍغًفري مىا ديكفى ذىًلكى ًلمى

فى ذىًلكى ًلمىٍن يىشىاءي كىمىٍن ييٍشرًٍؾ اًبَّللًَّ فػىقىٍد ضىلَّ )ًإفَّ اَّللَّى ال يػىٍغًفري أىٍف ييٍشرىؾى ًبًو كىيػىٍغًفري مىا ديك : عاىل أيضان 
عل، ببل لبس كال غموض، دلت اآليتاف داللة يقينية صروبة فقد. (ُُٔ: )النساء. ضىبلالن بىًعيدان(

كيتجاكز عن كل ، فقد يغفر لعبده كل ذنب!، ل أف جريبة الشرؾ ابهلل مستثناة من دائرة الغفراف
، الشرؾ كلكنو سبحانو حاشاه أف يغفر، كغفلة فبا قد يقع من العبد يف حياتو! سوء كتقصَت كسهو

 . ؼبا يف الشرؾ من آاثـ حبق هللا كحق العبد نفسو

 

 أىم موضوعات القرآف الكرَل، ك التحذير من الشرؾ، توحيد هللا تعاىل

كيف االذباه نف، ُ"كيف شأف الشرؾ كأىلو كجزائهم، كعليو "فالقرآف كلو يف التوحيد كحقوقو كجزائو
، ألصحابو ػ ملسو هيلع هللا ىلص ػكلذلك كرد التحذير من الشرؾ يف صدارة كصااي الرسوؿ ، سو تسَت السنة النبوية

                                                                 
 (.ٖٗشرح العقيدة الطحاكية، بتخريج األلباٍل، ص )  -  ُ
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كإٍف قيتلتى أك ، )ال تشرٍؾ ابهلًل شيئان : قاؿ، بعشًر كلماتو  أكصاٍل رسوؿ هللا ػ ملسو هيلع هللا ىلص ػ: قاؿ، فعن معاذ
) اي رسوؿ هللا! أم الذ: قاؿ رجل: قاؿ، هنع هللا يضر، كعن ابن مسعود. ِقي الوصاايمث ذكر اب... حيٌرًقتى

ػ صلى هللا عليالرسوؿ كابؼبقابل كعد ، ّ )أف تدعوى هلل ندان كىو خلقك(: قاؿ. نب أكرب عند هللا؟
 ْ. )من مات كىو يعلمي أنو ال إلو إال هللا دخل اعبنة(: ففي اغبديث، اؼبوحدين ابعبنة ق كسلم ػ

 

 أسباب كتابة البحث

حىت يتجنبها اؼبرء ، كصوره الفظيعة اليت ذكرىا القرآف الكرَل، تعلق اػباطر ابلبحث عن الشرؾكقد 
 . فينجو بنفسو من العذاب اػبالد يـو القيامة!

  

حل ػ ك )إمبا بعثت ألسبم صا: كىو قوؿ النيب اؼبعصـو ػ ملسو هيلع هللا ىلص ػ، كسبب آخر دفعٍت لكتابة ىذا البحث
كىذا ما ، فهذا يعٍت أف العقيدة اإلسبلمية قائمة على قواعد اػبلق، ٓمكاـر ػ األخبلؽ(: يف ركاية

قائم على العدؿ كاغبق كالصدؽ كالص فالتوحيد، دفعٍت الستنباط األسس األخبلقية لعقيدة التوحيد
 كبضده الشرؾ الذم ىو قائم على ، كاب

 . ور كاؼبنهجالظلم كالباطل كالكذب كالضبلؿ يف التص

                                                                 
 (.ُُّٓ(. اغبديث )ُُْٗ/ّمن حديث ركاه أضبد، انظر: مشكاة اؼبصابيح، للتربيزم، بتحقيق األلباٍل، ) - ِ
 (.ْٗ(، اغبديث )ِِ/ُمن حديث متفق عليو، انظر: مشكاة اؼبصابيح، ) - ّ
 (.ّٕ(، اغبديث )ُٕ/ُ، انظر: مشكاة اؼبصابيح، )ركاه مسلم عن عثماف هنع هللا يضر - ْ
ركاه البخارم يف األدب اؼبفرد، كاغباكم، كالبيهقي يف شعب اإليباف، كأضبد، كابن سعد يف الطبقات، عن أيب ىريرة - ٓ

 (.ِْٖٓ(، اغبديث )ِٕٓ/ّ، انظر: اعبامع الصغَت، )
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كىي صبيعان أثر من آاثر الشرؾ اب، أف العامل اليـو يبوج ابلفنت كاالضطراابت كاغبركب: كسبب اثلث
فكاف ال بد من توضيح ـباطر الشرؾ كآاثره؛ حىت تن، هلل تعاىل كاإلعراض عن دينو كربكيم شرعو

فاألنظمة ا، اهتم الدنياجو اإلنسانية من العذاب النسيب الذم تعانيو الشعوب بسبب الشرؾ يف حي
كلها سبت إىل الشرؾ . . لتشريعية الوضعية سواء انتسبت إىل الديكتاتورية أك نقيضها الديبقراطية

 . كقاان هللا من الشرؾ كأسبابو، بسبب

 

من التحذي فكاف ال بد، ىو اختبلط كثَت من الشعائر الدينية ببعض اؼبظاىر الشركية: كسبب رابع
 . ف الدين كلو خالصا هلل تعاىلر من ىذا الشرؾ ليكو 

 

 اػبطة يف البحث 

الشرؾ ابهلل تعاىل! أنواعو ػ أسبابو ػ نتائ: أكرب الكبائر): ؽبذه األسباب جاء ىذا البحث اؼبوسـو بػ
 : كىو موزع كفق اػبطة اآلتية. جو ػ الوقاية منو ػ دراسة قرآنية موضوعية(

 

 . يف ربرير بعض اؼبصطلحات: سبهػػػػػػػػػػػػيد

 . أنواع الشرؾ كصوره: الفصل األكؿ

 . أسباب الشرؾ كبواعثو: الفصل الثاٍل

 . آاثر الشرؾ كنتائجو: الفصل الثالث

 . ابهلل العظيم الوقاية من الشرؾ: الفصل الرابع

 . كنوجز فيها البحث كأىم التوصيات: اػباسبػػػػػػػػػة

 

دبا ىبدـ فكرة البح، فقرات فرعية كقسمنا اؼبباحث إىل، كقد قسمنا كل فصل إىل مباحث جانبية
 . ث كالغرض منو!
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 اؼبنهج اؼبتبع

 

 : كأما اؼبنهج اؼبتبع فهو

 . عرض اآلايت القرآنية عرضا موضوعيا مباشرا -ُ

 . الربط بُت اآلايت اؼبتعلقة ابؼبوضوع الواحد -ِ

 . مباذج لكل موضوع بعد ؿباكلة التتبع كاالستقصاء تقدَل -ّ

فبل يتم تكرير ذكر اآلية يف أكثر من موضع إال ، كافاالبتعاد عن التكرار قدر اإلم -ْ
 . للضركرة

 . اإلهباز يف الشرح كالتحليل -ٓ

 . توثيق بعض األحاديث النبوية كالشواىد العلمية كاآلاثر اؼبركية يف مظاهنا األساسية -ٔ

 . ذكر النتائج يف آخر البحث من غَت تكلف كال تعمل -ٕ

 

كهبعلٍت كالقارئ الكرَل فبن ييقاؿ لو يـو الق، كينفع بو، أسأؿ هللا عز كجل أف يتقبل مٍت ىذا العمل
ـً اػبٍىالًيىًة(: ايمة ًنيئان دبىا أىٍسلىٍفتيٍم يف اأٍلىايَّ  . (ِْ: )اغباقة. )كيليوا كىاٍشرىبيوا ىى

 

 . كآخر دعواان أف اغبمد هلل رب العاؼبُت
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 متهـــــــــــــــــــيد 

 

لنعر ، )الرب ػ اإللو ػ الدين ػ العبادة ػ الكفر ػ الشرؾ(: ات اآلتيةال بد يف البداية من ربرير اؼبصطلح
 : كفيما أييت جدكؿ يوضح معانيها، ؼ بعد ذلك كيف يتطرؽ إىل بعضها معٌت الشرؾ

 

 ادلعىن اللغوي والشرعي ادلصطلح

قاكال ي... كىو إنشاء الشيء حاالن فحاالن إىل حد التماـ، الًتبية: "الرَّبُّ يف األصل الرب
 . اؼبوجودات" ؿ الربُّ مطلقان إال هلل تعاىل اؼبتكفل دبصلحة

 . أك صاحبو"، مالكو كمستحقو: "كرب كل شيء

 

لك، إذ ال معبود سواه، كإلو حقو أف ال هبمع... عبد: كألوى فبلفه أيٍلوي ، اؼبعبود: اإللو اإللو
 . اآلؽبة: ًف العربي العتقادىم أف ىاىنا معبودات صبعوه فقالوا

 

لكنو ، كالدين كاؼبلة، كاستعَت للشريعة، للطاعة كاعبزاء: "كالدًٌيني يقاؿ: قاؿ الراغب دينال
 . يقاؿ ابعتبار الطاعة كاالنقياد للشريعة"

 

 . الطاعة: العبادة يف اللغة العبادة

كال يس، ألهنا غاية التذلل، كالعبادة أبلغ منها، "العبودية إظهار التذلل: قاؿ الراغب
 . ن لو غاية اإلفضاؿ كىو هللا تعاىل"ربقها إال م

 

كالزىرَّاع لس، لسًته األشخاص: ككيصفى الليل ابلكافر، سًت الشيء: الكيٍفر يف اللغة الكفر
 . . كليس ذلك ابسم ؽبما، تره البذر يف األرض

 . "الكفر ضد اإليباف": كقاؿ الفَتكز آابدم

كالكافر ع... ريعة أك النبوةجحود الوحدانية أك الش: "كأعظم الكفر: كقاؿ الراغب 
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كقد يق، متعارؼ فيمن هبحد الوحدانية أك النبوة أك الشريعة أك ثبلثتها: ىل اإلطبلؽ
 . اؿ كفر ؼبن أخل ابلشريعة كترؾ ما لزمو من شكر هللا عليو"

 

ٍرؾ يف اللغة الشرؾ  كاعتقاد تعدد اآلؽبة، كهبمع على أشراؾ، النصيب: الشًٌ

كىو إثبا، الشرؾ العظيم: أحدنبا: ساف يف الدين ضرابف"كشرؾ اإلن: قاؿ الراغب
)ًإفَّ اَّللَّى ال يػى : قاؿ، كذلك أعظم كفرو ، أشرؾ فبلف ابهلل: يقاؿ، ت شريك هلل تعاىل

كىمىٍن ييٍشرًٍؾ اًبَّللًَّ فػىقىٍد ): كقاؿ. (ُُٔمن اآلية : )سورة النساء(. ٍغًفري أىٍف ييٍشرىؾى ًبوً 
مىٍن ييٍشرًٍؾ اًبَّللًَّ فػىقىٍد حىرَّـى اَّللَّي ). (ُُٔمن اآلية : ورة النساء)س. ضىلَّ ضىبلالن بىًعيدان(

كىو مراعاة ، الشرؾ الصغَت: كالثاٍل... . (ِٕمن اآلية : )سورة اؼبائدة(. عىلىٍيًو اعبٍىنَّةى 
 : كىو الرايء كالنفاؽ اؼبشار إليو بقولو، غَت هللا معو يف بعض األمور

نبيى ) ... (َُٗمن اآلية : )سورة األعراؼ. ا فػىتػىعىاىلى اَّللَّي عىمَّا ييٍشرًكيوفى(شيرىكىاءى ًفيمىا آَتى
ؿبم. (َُُمن اآلية : )سورة الكهف. كىال ييٍشرًٍؾ ًبًعبىادىًة رىبًًٌو أىحىدان(): كقولو تعاىل. 

 . كؿ على الشركُت"

 

 

 : تعقيب

  يف عملية اػبلق يكوف الشرؾ يف الربوبية عند اعتقاد أف شبة خالق أك مالك يشارؾ هللا -ُ

 . تعاىل! ال يقدر عليو إال هللا فبا... كإنزاؿ الغيث ككبو ذلك، كاإلحياء كاإلماتة، كالرزؽ -ِ

 

من حجرو أك ، يكوف الشرؾ يف األلوىية عند صرؼ العبادة أك جزء منها ؼبا سول هللا تعاىل -ّ
ك أف ؽبا كاسطة عند هللا أ، على أساس أهنا تضر كتنفع، أك أجراـ ظباكية ككبوىا، أك مبلئكة، بشر

 . تعاىل!

 

التشويو كاإلساءة كالتحريف كالزايدة كالنقصاف : يكوف الشرؾ يف الربوبية كاأللوىية معان عند -ْ
كاعبماؿ  فهو الكماؿ، يف أظباء هللا تعاىل كصفاتو كأفعالو تعاىل هللا عما يقوؿ الظاؼبوف علوان كبَتان 
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 . اؼبطلق يف ذاتو كأظبائو كصفاتو كأفعالو

 

)الإلو إال هللا( فإف كلمة : كلكن يف لفظ، كلمة )رب( أكسع داللة لغوية من كلمة )إلو( -ٓ
، ألف اؼبعبود حبق ال بد أف يكوف رابن ، ٕفهي تشتمل معٌت الرب أيضان ، ٔإلو ىنا تعٍت اؼبعبود حبق

حدل ككثَتان ما تنوب إ، ٖ"توحيد اإلؽبية متضمن لتوحيد الربوبية دكف العكس": كعليو قالوا
)الإلو إال هللا( : كمن مث فإف. كىذا كثَت يف الكتاب كالسنة، الكلمتُت عن األخرل فتتضمن معناىا

كقد تضمنت أيضان لفظ )هللا( الذم ىو االسم األعظم على ، ىي أفضل كلمة تدؿ على التوحيد
 . َُكخَت كلمة قالتها األنبياء عليهم السبلـ، كلذلك فهي أفضل الذكر، ٗرأم اعبمهور

 

أك ، كيشرعوف ألنفسهم، يكوف الشرؾ يف الدين عندما ينبذ الناس تشريعو يف شئوف حياهتم -ٔ
 . ككأهنم أدرل دبصاغبهم من هللا تعاىل!، عندما وبرفوف نصوصو ابتغاء مصلحة ما

  

أك عند صرفها ، يكوف الشرؾ يف العبادة إذا خالطها أدعية اك طقوس تتناقض مع التوحيد -ٕ
 . لغَت هللا تعاىل

 

كيفًتض يف كل كافر أف يكوف ، كالشرؾ ىو الكفر األكرب، كفر ما أخرج من اؼبلةال -ٖ
فإما أف هبهل بعض الصفات أك ، كذلك أف الكافر ليس لو علم شرعي ابلذات اإلؽبية، مشركان 

كىذا كلو شرؾ ابهلل ، أك ينقاد لشريعة جاىلية أك كضعية، ينكرىا أك يصف هللا دبا ليس ىو أىلو
من أهنا مل تشرؾ يف اعباىلية  ُِأك زكجتو ىند ُُكرد عن بعضهم مثل أيب سفياف كأما ما، تعاىل
كىو أسوأ أنواع ، فاؼبراد أهنا مل تؤمن بتعدد اآلؽبة، أك أهنا توصلت إىل التوحيد بفطرهتا، شيئان 

                                                                 
 اؼبفردات يف غريب القرآف، مادة )رب(. - ٔ
 س احمليط، مادة )ربب(.القامو  - ٕ
 انظر: اؼبفردات يف غريب القرآف، مادة )ألو(. - ٖ
 اؼبفردات يف غريب القرآف، مادة )دين(. - ٗ

 القاموس احمليط، مادة )عبد(. - َُ
 اؼبفردات يف غريب القرآف، مادة )عبد(. - ُُ
 اؼبفردات يف غريب القرآف، مادة )كفر(. - ُِ
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إذ ال سبيل ؼبعرفة ، كلكن ال يعٍت ىذا ػ ابلضركرة ػ أنو مل يقع منها شرؾ يف أمور أخرل، الشرؾ
 . حيد كالرباءة من الشرؾ إال بتصديقو كاتباعو ػ ملسو هيلع هللا ىلص ػالتو 

 

يعمل اإلنساف الصدقة مثبل حىت يقاؿ إنو  ، كىو مرض نفسي، الشرؾ األصغرىو الرايء -ٗ
رج من اؼبلة، كىذا الشرؾ وببط العمل، كليس خالصا لوجو هللا تعاىل، كرَل  ُّ. كلكن ال ىبي

 

 : أنواع ثبلثة يطلق لفظ الشرؾ أك اؼبشركُت يف -َُ

 

)ملٍى يىكيًن الًَّذينى  : قاؿ تعاىل، كىم أسوأ اؼبشركُت كأحطهم قدرا كمقدارا، خاص بعبدة األكاثف: األكؿ
ٍتًيػىهيمي اٍلبػىيًٌنىةي(  . (ُ: )سورة البينة. كىفىريكا ًمٍن أىٍىًل اٍلًكتىاًب كىاٍلميٍشرًًكُتى مينػٍفىكًٌُتى حىىتَّ َتى

 

أك انتقص من كماؿ هللا اؼبقدس بتعطيل أظبائو كأكصافو ، هللا إؽبان آخر يعم كل من عبد مع: الثاٍل
 )قيٍل ايى : قاؿ تعاىل، كيندرج فيو أىل الكتاب مع أىل الوثنية كغَتىم، ُْكأفعالو

نىكيٍم أىالَّ نػىٍعبيدى  نػىنىا كىبػىيػٍ ًلمىةو سىوىاءو بػىيػٍ  أىٍىلى اٍلًكتىاًب تػىعىالىٍوا ًإىلى كى

ابن ًمٍن ديكًف اَّللًَّ فىًإٍف تػىوىلٍَّوا فػىقيوليوا اٍشهىديكا بًى  ًإالَّ اَّللَّى كىال ٍيئان كىال يػىتًَّخذى بػىٍعضينىا بػىٍعضان أىٍرابى انَّ مي نيٍشرًؾى ًبًو شى
كمعلـو أف اإلشراؾ مل يقع من اؼبسلمُت؛ كإمبا من أىل الكتاب. (ْٔ: )سورة آؿ عمراف. ٍسًلميوفى(

 . نبذ الشرؾ كعبادتو كحدهكلذلك دعاىم اؼبوىل تعاىل إىل ، 

)لىقىٍد كىفىرى الًَّذينى قىاليوا : كأهنا تتناقض مع التوحيد، كيف السياؽ ذاتو قاؿ تعاىل منددان بعقيدة التثليث
تػىهيوا عىمَّا يػىقيوليوفى لىيىمىسَّنَّ  ًلثي ثىبلثىةو كىمىا ًمٍن ًإلىوو ًإالَّ ًإلىوه كىاًحده كىًإٍف ملٍى يػىنػٍ الًَّذينى كىفىريكا ًمنػٍهيٍم عى  ًإفَّ اَّللَّى اثى

 . (ّٕ: )سورة اؼبائدة. ذىابه أىلًيمه(

كضعف من يف األرض صب، كضعف أمو الصديقة مرَل، كقاؿ أيضان يبُت ضعف عيسى عليو السبلـ
)لىقىٍد كىفىرى الًَّذينى قىاليوا إً : يعان أماـ ىيبتو كجربكتو؛ كمن كاف ضعيفان ال يكوف شريكان للمليك اؼبقتدر

ٍيئان ًإٍف أىرىادى أىٍف يػيٍهًلكى اٍلمىًسيحى اٍبنى  فَّ  ًٍلكي ًمنى اَّللًَّ شى مىٍرَلىى كىأيمَّوي كىمى اَّللَّى ىيوى اٍلمىًسيحي اٍبني مىٍرَلىى قيٍل فىمىٍن يبى
                                                                 

 القاموس احمليط، مادة )كفر(. - ُّ
 اؼبفردات يف غريب القرآف، مادة )كفر(. - ُْ
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ا ىبىٍليقي مىا يىشىاءي  نػىهيمى َّللًًَّ ميٍلكي السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض كىمىا بػىيػٍ يعان كى كىاَّللَّي عىلىى كيلًٌ شىٍيءو قىدً  ٍف يف اأٍلىٍرًض صبًى
)  . (ُٕ: )سورة اؼبائدة. يره

 

أان أغٌت الشركاء عن الشر : )قاؿ هللا تعاىل: ففي اغبديث، كىو الشرؾ األصغر، أىل الرايء: الثالث
ىو للذم عم، )فأان منو برمء: كيف ركاية. تركتو كشركو(، من عملى عمبلن أشرؾ فيو معي غَتم، ؾ
 ُٓ. لو(

 

 فائدة

كىذا كىم خاط، ظن بعض أىل الكتاب كغَتىم أف لفظ الكفر اخًتعو اؼبسلموف ليسفهوا غَتىمي
، كاف الكفر سًتا لئليباف،  فلما كاف اإليباف ىو الفطرة، كمعناه السًت، فاللفظ موجود يف اللغة، ئ

مر طكيعلن الكفر كىو أ، جعلو وبجب اإليباف الذم ىو أصل فيو، كأمران طارائن على قلب اإلنساف
كعليو فاؼبؤمن كافر اب، فكل من جحد شيئان فهوكافر بو، ىذا من جهة كمن جهة أخرل، ارئ عليو

فمن ، كلكن شتاف بُت الكفرين!، كما أف الكافر يكفر ابهلل أك ابلرسالة،  لطاغوت كابلبلت كالعزل
فما عليو س، رةشعر دبعرة الكفر ابهلل كالرسالة كأراد أف يبحو عن نفسو خزم الكفر يف الدنيا كاآلخ

 . كيدخل يف جنة اإليباف كبستاف اؼبعرفة كاليقُت، كل أف ينطق ابلشهادتُت

 

* * *

                                                                 
 اؼبعجم الوسيط، مادة )شرؾ(. - ُٓ
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 : الفصل األول

  أنواع الشرك وصوره

 

من الذرة حىت ا: كنشيد الكوف غيبو كشهادتو، كحداء السماء كاألرض، التوحيد ىو جوىر الوجود
كأعظمها كأ، كىو أصل اغبقائق كلها، ابلدماء!كمن الصخور الصماء إىل القلوب اليت تنبض ، جملرة

كمصدر للسعادة النفسية كاإل، كشعار كل خَت، كىو أيضان معدف العلم كنبع اعبماؿ، نبها كأغبلىا
 . كنبع لكل القيم اعبميلة العليا من عدؿ كحرية كمساكاة ككبو ذلك!، نسانية

 

رت بو صبيع األنبياء كاؼبرسلُت كما قاؿ كقد بش، كىو أيضان القاعدة األساسية السوية للدين اغبنيف
ٍلنىا ًمٍن قػىٍبًلكى ًمٍن رىسيوؿو ًإالَّ نيوًحي ًإلىٍيًو أىنَّوي ال ًإلىوى ًإالَّ أىانى فىاٍعبيديكًف(: تعاىل : )سورة األنبياء. )كىمىا أىٍرسى
ِٓ) . 

و يذىكلذلك فه، كاإلفساد كأصل الفساد، كسبب كل شقاء، فهو رأس كل ببلء، كبضده الشرؾ
قاؿ ، ب حبسنات سيد اػبلق لو كقع يف شيء منو ػ كحاشاه أف يقع! ػ فكيف حبسنات من سواه؟

اًسرًينى )كىلىقىٍد أيكًحيى ًإلىٍيكى كىًإىلى الًَّذينى ًمٍن قػىٍبًلكى لىًئٍن أىٍشرىٍكتى لىيىٍحبىطىنَّ عىمىليكى كىلىتىكيونىنَّ ًمنى اػبٍى : تعاىل
 . (ٓٔ: )سورة الزمر. (

 

ظاعة جريبة الشرؾ أنو يبثل أسوأ صورة من صور التخلف اؼبعريف حبق الذات اإلؽبية العظمكسبب ف
الربُّ اإللو اؼبالك اؼبعبود اؼبوصوؼ بصفات اعب: فاهلل سبحانو كتعاىل يف التصور اإلسبلمي ىو، ل

ي، كاألرضبديعي السماكات ، لو األظباء اغبسٌت، كاآلخري ببل هناية، األكؿي ببل بداية، ماؿ كالكماؿ
ًمٍثًلًو شىٍيءه كىىيوى السًَّميعي اٍلبى : قاؿ تعاىل، كال يشبهو شيء من خلقو، سبح كل شيء حبمده )لىٍيسى كى

 . أك شريك من خلقو؟!، فكيف يكوف لو بعد ىذا كلو ند يشبهو. (ُُمن اآلية: )الشورل. ًصَتي(

 

كتشبثهم اب، لخضوع كاػبنوعكميلهم ل، كقلة خربهتم، كلكن غالبية البشر بسبب ضعفو من عقوؽبم
فنسب لربو من آمن منهم ابهلل ما ينسب إىل البشر من ا، كقعوا ابلشرؾ، لعادات كالتقاليد الفاسدة
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و كمنهم من شيغل بعبادة الطاغ، كمنهم من عبد اؼبظاىر الطبيعية كالقول الكونية، ألقرابء كاألكالد
ك ، م من مارس التشريع دبعزؿ عن الشريعةكمنه، كمنهم من أغبد يف األظباء كالصفات كاألفعاؿ، ت

 . ىو ما سنوضحو يف مباحث ىذا الفصل
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 : ادلبحث األول

 نسبة األقرابء هلل تعاىل

 

ابئنه ، مصدري اػبَت كالسلطات كلها: ينطلق التصور اإلسبلمي للذات اإلؽبية من أف هللا تعاىل ىو
اؼبعريف يف عدـ تنزيو ذات العلي القكيكمن التخلف ... ليس كمثلو شيء، كغٍتّّ عنهم، عن خلقو

كىو أكرب الكبائر كأسوأ الذنو ، الشرؾ ابهلل: يف مقدمتها، دير عن مشاهبة خلقو ضمن صور عدة
كىو ، كأييت يف مقدمة الشرؾ نسبة األبناء كالزكجة ككبو ذلك من األقرابء إليو سبحانو كتعاىل، ب

يف سورة اإلخبلص اليت خصصت لتنزيو اإللكمن ذلك ما جاء ، ما نفتو بشدة آايت القرآف كسوره
 . ق عما ال يليق بو من العبلقات البشرية كاألحواؿ اإلنسانية

 : كفبا كقعت بو البشرية من صور الشرؾ اآليت

 

 نسبة الولد -ُ

فكيف يكوف لو كلد كليس لو زكجة كال صاحبة؟!، كذلك كأف ينسب هلل كلد تعاىل هللا عن ذلك!
كإمبا ىو حي قيـو أزيل ىذا من ج، كاإللو ال يكوف ـبلوقان ؿبداثن ، ده إؽبان كلو كاف لو كلد لكاف كل، 
كيؤدم ىذا إىل فسا، كمن جهة أخرل فإف الشراكة يف األلوىية تقتضي الصراع بُت اؼبتشاركُت، ىة

فالشر ، كؼبا كانت قوانُت الكوف يف منتهى التوحد كاالنسجاـ فهذا ينفي الصراع، د الكوف ابلضركرة
)مىا ازبَّىذى اَّللَّي ًمٍن كىلىدو كىمىا كىافى مىعىوي ًمٍن ًإلىوو ًإذان لىذىىىبى كيلُّ ًإلىوو دبىا : قاؿ تعاىل، ُٔىي سببو اكة اليت

 . (ُٗ: )اؼبؤمنوف. خىلىقى كىلىعىبل بػىٍعضيهيٍم عىلىى بػىٍعضو سيٍبحىافى اَّللًَّ عىمَّا يىًصفيوفى(

 نسبة الزكجة  -ِ

)بىًديعي السَّمىاكىاًت كىاأٍلىرٍ : قاؿ تعاىل، نفى الزكجة أيضان  فقد، و الولدمثلما نفى هللا سبحانو عن نفس
(َُُ: )األنعاـ. ًض أىٌلَّ يىكيوفي لىوي كىلىده كىملٍى تىكيٍن لىوي صىاًحبىةه كىخىلىقى كيلَّ شىٍيءو كىىيوى ًبكيلًٌ شىٍيءو عىًليمه(

ف، ىو الغٍت عن كل شيء، شيءكيعلم كل ، كأكجد كل شيء، فاهلل تعاىل الذم أبدع كل شيء. 
، كهللا غٍت بذاتو عن غَته، كالولد لَتثو، يطلب الزكجة لتؤنسو ألف اإلنساف، ال كلد لو كال صاحبة

أدركت اعبن ، لذا فهو أكرب من أف يكوف لو زكجة أك كلد، كىو يرث كال يورث كىو خَت الوارثُت
                                                                 

 اؼبفردات يف غريب القرآف، مادة )شرؾ(. - ُٔ
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ابلتوحيد كم كىتفت معلنة، ال شيء يعدلورب سواه ك  ىذا بفطرهتا فآمنت بو سبحانو رابن مالكان ال
 . (ّ: )اعبػن. )كىأىنَّوي تػىعىاىلى جىدُّ رىبًٌنىا مىا ازبَّىذى صىاًحبىةن كىال كىلىدان(: ا قاؿ تعاىل وبكي عنها

 نسبة البنات  -ّ

كأف هللا تزكج ابعبن ، ككاف زعمهم أف اؼببلئكة بنات هللا، كقد نسب اؼبشركوف اؼببلئكة إىل هللا تعاىل
نىوي كىبػىٍُتى اعٍبًنًَّة نىسىبان كىلىقىٍد عىًلمىًت ا: قاؿ تعاىل، ُٕولدت اؼببلئكة تعاىل هللا عن ذلك!ف عىليوا بػىيػٍ )كىجى

 . (ُٖٓ: )الصافات. عٍبًنَّةي ًإنػَّهيٍم لىميٍحضىريكفى(

اؼببلئإذ مل وبضركا خلق ، فهو ادعاء ال دليل عليو، كقد أنكر هللا دعواىم بف اؼببلئكة بناتو سبحانو
ٍلقى : قاؿ تعاىل، كمل يطلعوا على الغيب، كة اثن أىشىًهديكا خى )كىجىعىليوا اٍلمىبلًئكىةى الًَّذينى ىيٍم ًعبىادي الرَّضٍبىًن ًإانى

ادىتػيهيٍم كىييٍسأىلوفى( )ًإفَّ الًَّذينى ال يػيٍؤًمنيوفى اًبآٍلًخرىًة لىييسى : كقاؿ تعاىل. (ُٗ: )الزخرؼ. ىيٍم سىتيٍكتىبي شىهى
ةى تىٍسًميىةى اأٍلينٍػثىى(مُّو  )أىفىأىٍصفىاكيٍم رىبُّكيٍم اًبٍلبىًنُتى كىازبَّىذى ًمنى الٍ : كقاؿ أيضان . . (ِٕ: )النجم. فى اٍلمىبلًئكى

اثن ًإنَّكيٍم لىتػىقيوليوفى قػىٍوالن عىًظيمان( ًة ًإانى  . (َْ: )اإلسراء. مىبلًئكى

  

                                                                 
 (.َُٖ-َُٕانظر: شرح العقيدة الطحاكية، بتخريج األلباٍل، ص )  -  ُٕ
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كقد أمرىم ، كميزىم ابعبماؿ، خلقهم من نور، كجنده اؼبكرموف، كاغبق أف اؼببلئكة عباد هللا تعاىل
ككظائف متنوعة كما أثبت، كصفات متعددة، كؽبم أشكاؿ كثَتة، هللا ابلسجود آلدـ فامتثلوا طائعُت

 . نصوص الوحي من الكتاب كالسنة ت ذلك

 نسبة األنبياء كالصاغبُت إليو تعاىل   -ْ

قاؿ ت، ألنبياء كالصاغبُت إىل هللا تعاىلكمن األخطاء البشعة اليت كقع هبا بعض البشر نسبة بعض ا
ييضىاًىئيو  )كىقىالىًت اٍليػىهيودي عيزىيٍػره اٍبني اَّللًَّ كىقىالىًت النَّصىارىل اٍلمىًسيحي اٍبني اَّللًَّ ذىًلكى قػىٍوؽبييٍم بًىفػٍوىاًىًهمٍ : عاىل

كهللا أجل كأعظم من أف يكو . (َّ: )التوبة. وفى(فى قػىٍوؿى الًَّذينى كىفىريكا ًمٍن قػىٍبلي قىاتػىلىهيمي اَّللَّي أىٌلَّ يػيٍؤفىكي 
 . ف لو كلد سبحانو كتعاىل!

كالسيد اؼبسيح الذم خلقو هللا مباش، ابستثناء آدـ ألنو أكؿ البشر، كالصواب أف يينسبوا إىل آابئهم
من اؼبعجز  سلسلة، كحياتو كخاسبتو برفعو إىل السماء، فكاف خلقو كنطقو يف اؼبهد، رة من دكف أب

)لىقىٍد كىفىرى الًَّذينى قىاليوا ًإفَّ اَّللَّى ىيوى اٍلمىًسيحي ابٍ : قاؿ تعاىل، كلذلك تربأ اؼبسيح فبن يعبده مع هللا ،ات
 عىلىٍيًو اعبٍى ٍد حىرَّـى اَّللَّي في مىٍرَلىى كىقىاؿى اٍلمىًسيحي ايى بىًٍت ًإٍسرائيلى اٍعبيديكا اَّللَّى رىيبًٌ كىرىبَّكيٍم ًإنَّوي مىٍن ييٍشرًٍؾ اًبَّللًَّ فػىقى 

ثىةو كىمىا ًمٍن ًإلىوو ًإالَّ ًإلىوه ، نَّةى كىمىٍأكىاهي النَّاري كىمىا لًلظَّاًلًمُتى ًمٍن أىٍنصىارو  ًلثي ثىبلى لىقىٍد كىفىرى الًَّذينى قىاليوا ًإفَّ اَّللَّى اثى
تػىهيوا عىمَّا يػىقيوليوفى لىيىمىسَّنَّ الًَّذينى كىفىريك  لقد . (ّٕ-ِٕ: )اؼبائدة. ا ًمنػٍهيٍم عىذىابه أىلًيمه(كىاًحده كىًإٍف ملٍى يػىنػٍ

كم، ككقعوا بعد كفاتو عنهم فيما حذرىم من الوقوع فيو، "حذرىم اؼبسيح ػ عليو السبلـ ػ فلم وبذركا
)ايى بىًٍت إً : كنسوا قوؿ اؼبسيح ػ عليو السبلـ ػ. . ا أنذرىم عليو اغبرماف من اعبنة كاالنتهاء إىل النار

حيث أعلن ؽبم أنو ىو كىم يف العبودية سواء لربوبية هللا الواحد الذ. بيديكا اَّللَّى رىيبًٌ كىرىبَّكيٍم(ٍسرائيلى اعٍ 
)لىقىٍد كىفىرى الًَّذينى قىاليوا إً : كيستويف القرآف اغبكم على سائر مقوالهتم الكافرة. م ليس لو من شركاء

ثىةو( ًلثي ثىبلى )كىمىا : قـو عليها كل عقيدة جاء هبا رسوؿ من عند هللاكيقرر اغبقيقة اليت ت. . فَّ اَّللَّى اثى
تػىهيوا عىمَّا يػىقي : كيهددىم عاقبة الكفر الذم ينطقوف بو كيعتقدكنو. . ًمٍن ًإلىوو ًإالَّ ًإلىوه كىاًحده( )كىًإٍف ملٍى يػىنػٍ

ن ال ينتهوف عن ىذه اؼبقوالت اكالكافركف ىم الذي. . كليوفى لىيىمىسَّنَّ الًَّذينى كىفىريكا ًمنػٍهيٍم عىذىابه أىلًيمه(
 ُٖ. ليت حكم عليها هللا ابلكفر الصراح"

 

                                                                 
ن سورة البقرة، يف ـبتصر تف( مُّٔيفسر اؼبفسركف أحياانن لفظ الرب ابإللو كالعكس، انظر مثبل تفسَت اآلية ) - ُٖ

(. من ـبتصر البغو ِْٓ( من سورة يوسف، ص )ّٗ(. كتفسَت اآلية )ٖٓسَت البغوم، للدكتور عبد هللا الزيد، ص )
 (.َِٓ( من سورة يوسف،  يف ـبتصر تفسَت ابن كثَت، للصابوٍل، )ّٗم، كانظرتفسَت اآلية )
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 نسبة بعض األمم كالشعوب إىل هللا تعاىل -ٓ

كقد ادعى ى، كأف ؽبا عنده منزلة كمقاـ، تعلن قرابتها من هللا تعاىل وبلو لبعض األمم كالشعوب أف
كىالنَّصىارىل كبىٍني أىبٍػنىاءي اَّللًَّ كىأىًحبَّاؤيهي قيٍل فىًلمى يػي )كىقىالىًت اٍليػىهيودي : قاؿ تعاىل، ذا كل من اليهود كالنصارل!

َّللًًَّ ميلٍ  لىقى يػىٍغًفري ًلمىٍن يىشىاءي كىيػيعىذًٌبي مىٍن يىشىاءي كى اكىاًت كىاعىذًٌبيكيٍم ًبذينيوًبكيٍم بىٍل أىنٍػتيٍم بىشىره فبٍَّن خى كي السَّمى
نػىهيمىا كىًإلىٍيًو اٍلمى   . (ُٖ: )اؼبائدة. ًصَتي(أٍلىٍرًض كىمىا بػىيػٍ

كالك، فكيف يبيز هللا بعض عباده على بعض؟، كضبلؿ فكر، كىذا االدعاء يدؿ على سفاىة رأم
فبل نسب بينو كبينهم إال ، كقد كضع قوانُت اغبساب كاعبزاء للكل على حد سواء، ؿ عنده سواء!

 . صبيعان بُت يديو سبحانو! كمصَتىم، الطاعة

 

* * * 
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 : ادلبحث الثاين

 عبادة ادلظاىر الطبيعية والقوى الكونية

 

حيث يقف اإلنساف مبهورا يف ؿبرا، ُٗكمن الشرؾ صرؼ العبادة لبعض مظاىر الطبيعة اؼبختلفة
كي، فيعبدىا من دكف هللا، فيظن أف بعض أجرامها آؽبة لو هتبو اغبياة كاالستمرار، ب الطبيعة البديع
 : من ذلك، سجد ؽبا كيتقرب

 

 شمسأ ػ السجود لل

ككاف ىذا فعل قـو سبأ ابل، فعبده بعضهم من دكف هللا، ىذا النجم اؼبضيء أسر صبالو أنظار البشر
: قاؿ تعاىل ـبربان عن ىدىد سليماف عليو السبلـ الذم نقل لسليماف بمانة صورة ما شاىده، يبن

ًٍلكيهيٍم كىأيكتًيىٍت ًمٍن كيلًٌ شىٍيءو كىؽبىى  ا يىٍسجيديكفى لًلشَّمٍ ، ا عىٍرشه عىًظيمه )ًإٌٍلً كىجىٍدتي اٍمرىأىةن سبى ٍدتػيهىا كىقػىٍومىهى كىجى
ِ-ِّ: )النمل. ًس ًمٍن ديكًف اَّللًَّ كىزىيَّنى ؽبىيمي الشٍَّيطىافي أىٍعمىاؽبىيٍم فىصىدَّىيٍم عىًن السًَّبيًل فػىهيٍم ال يػىٍهتىديكفى(

ْ) . 

ول جـر مسخر بمر هللا تعافالشمس دبا ربملو من كىج كضوء كدؼء كصباؿ ؽبذا العامل ليست س
كإال فإف العقل الراشد ال يعبد إؽبان وبض، كعبادهتا من دكنو سبحانو ىو بتزيُت الشيطاف كإغوائو، ىل

كىو ، كل األكقات يبد اإلنساف من فيضو كعطائو فهو ؿبتاج إىل إلو حاضر شاىد يف، ر كأيفل!
 . هللا رب العاؼبُت!

 

 ب ػ عبادة الشمس أك القمر

فهو ر ، عيبد القمر الذم أيخذ األلباب بسحره كنوره األخاذ، بدت الشمس اآلسرة حبسنهاككما عي 
اري كىالشٍَّمسي كىاٍلقىمى : قاؿ تعاىل، مز التألق بُت النجـو اؼبتناثرة يف أدَل السماء! تًًو اللٍَّيلي كىالنػَّهى )كىًمٍن آايى
ًر كىاٍسجيديكا َّللًَّ  هي تػىٍعبيديكفى(ري ال تىٍسجيديكا لًلشٍَّمًس كىال لًٍلقىمى تيٍم ًإايَّ ّٕ: )فصلت.  الًَّذم خىلىقىهينَّ ًإٍف كينػٍ

) . 

كلكن يبدك أف أقوامان من اؼبشركُت "كانوا يسج، فهو ال يستحق العبادة، كالقمر أيفل مثل الشمس
                                                                 

 (.ٖٖشرح العقيدة الطحاكية، بتخريج األلباٍل، ص ) -  ُٗ
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 َِ. دكف للشمس كالقمر كالصابئُت يف عبادهتم الكواكب"

 

 ت ػ عبادة الكواكب

، كجد قـو فيها ضالتهم فعبدكىا من دكف هللا تعاىل!،  تزين أدَل السماءىذه الكواكب اؼبشعة اليت
صى  )ًإفَّ الًَّذينى آمىنيوا كىالًَّذينى ىىاديكا كىالنَّصىارىل كىالصَّابًًئُتى مىٍن آمىنى اًبَّللًَّ كىاٍليػىٍوـً اآٍلًخًر كىعىًملى : قاؿ تعاىل

(اغًبان فػىلىهيٍم أىٍجريىيٍم ًعٍندى رىهبًًٌٍم كىال   . (ِٔ: )البقرة. خىٍوؼه عىلىٍيًهٍم كىال ىيٍم وبىٍزىنيوفى

فنسبهم لعبادة اؼببلئكة يف تفسَت ىذه ، كقد ذكر الزـبشرم الصابئُت يف أكثر من موضع يف تفسَته
، كقد اختار الرازم "أف الصابئُت قـو يعبدكف الكواكب، ُِكلعبادة الكواكب يف آية أخرل، اآلية

 ِِ. ة للعباد كالدعاء"دبعٌت أف هللا جعلها قبل

 

 ث ػ الشعرل

"كوكب خلف اعبوزاء كان: فالشعرل ىو، ازبذ فريق من اؼبشركُت بعض الكواكب آؽبة دكف سواىا
ٍعرىل(: كلذلك قاؿ تعاىل، ِّت خزاعة تعبدىا" فبل ينبغ. (ْٗ: )سورة النجم. )كىأىنَّوي ىيوى رىبُّ الشًٌ

سول كوكب يسبح يف السماء مسبحان هلل رب  كليس الشعرل، م أف تكوف العبادة إال لو سبحانو
 . العاؼبُت!

 

 ج ػ عبادة النار
كجد فيها ، كالدخاف كاؼبوت من جهة أخرل، النار ىذه الشعلة اؼبتوىجة ابلدؼء كالضوء من جهة

اديكا كىالصَّا: قاؿ تعاىل، قـو ضالتهم فعبدكىا من دكف هللا تعاىل! بًًئُتى كىالنَّ )ًإفَّ الًَّذينى آمىنيوا كىالًَّذينى ىى
نػىهيٍم يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة ًإفَّ اَّللَّى عىلىى كيلًٌ شى  )ا. ٍيءو شىًهيده(صىارىل كىاٍلمىجيوسى كىالًَّذينى أىٍشرىكيوا ًإفَّ اَّللَّى يػىٍفًصلي بػىيػٍ

 . (ُٕ: غبج

                                                                 
 (.ٔ/ُانظر: مرقاة اؼبفاتيح، للقارم، )  -  َِ
 (.ِٖٗٓ(. اغبديث )ٕٕٗ/ِانظر: مشكاة اؼبصابيح، للتربيزم، بتحقيق األلباٍل، ) - ُِ
 (. َٗ/ْانظر: السَتة النبوية، البن ىشاـ، ) - ِِ
 (. ُُْ/ْانظر:  الركض األنف، للسهيلي، ) - ِّ
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ان ك ضر  فالنار ال سبلك لنفسها، كعبادهتا عمل كثٍت، ِْكاجملوس اؼبذكوركف يف اآلية ىم عبدة النَتاف
كإمبا الذم ييعبد ىو هللا ، كقد صَتىا هللا بردان كسبلمان على نبيو إبراىيم اػبليل عليو السبلـ، ال نفعان 

 . خالق الكوف كلو دبا يف ذلك اؼباء كالنار معان 

 

 ح ػ بعض مظاىر الطبيعة الصامتة كاألشجار ككبوىا

كرد عن اغبارث بن ، نواطكذلك كما يف شجرة ذات أ، دأب بعض اؼبشركُت على عبادة األشجار
ككانت كفار قري، ككبن حديثو عهد ابعباىلية، "خرجنا مع رسوؿ هللا ػ ملسو هيلع هللا ىلص ػ إىل حنُت: مالك قاؿ

أيتوهنا كل سنة؛ فيعل، ذات أنواط: يقاؿ ؽبا، ش كمن سواىم من العرب ؽبم شجرة عظيمة خضراء
ككبن نسَت مع رسوؿ هللا ػ  فرأينا: قاؿ. يومان يعكفوف عليها ، قوف عليها أسلحتهم كيذحبوف عندىا

اي رسوؿ هللا! اجعل لنا ذات أنواط  : فتنادينا من جنبات الطريق: قاؿ. ملسو هيلع هللا ىلص ػ سدرة خضراء عظيمة
قلتم ػ كالذم نفس دمحم بيده ػ كما قاؿ قـو ، هللا أكرب: قاؿ رسوؿ هللا ػ ملسو هيلع هللا ىلص ػ. كما ؽبم ذات أنواط

ان كىمىا ؽبىيٍم آؽًبىةه قىاؿى ًإنَّكيٍم قػىٍوـه ذبىٍهىليوفى(: موسى ؼبوسى ُبعض اآلية : )سورة األعراؼ. )اٍجعىٍل لىنىا ًإؽبى
 ِٓ. لًتكنب سنن من كاف قبلكم "، إهنا السنن. (ّٖ

 

فقد كاد فريق من اؼبسلم، يبلحظ أف البشر يبيلوف إىل تقليد بعضهم بعضان حىت يف الدين كالعبادة!
كلكن هللا حفظهم من ىذا اؼبنزلق بفضل توجيو نبيو ، ين ينزلقوف كراء اؼبشركُت يف عبادة األشجار!

كإمبا ، كال تكاد ذبد شيئان يف الطبيعة مل يعبده الوثنيوف من العرب كاؽبند كالصُت كغَتىم، ػ ملسو هيلع هللا ىلص ػ ؽبم
كالعياذ ابهلل من الشرؾ ، ابتغى غَت هللا رابن من  اكتفينا دبا كرد يف القرآف الكرَل كنماذج على ضبلؿ

 . كاؼبشركُت!

 

* * *

                                                                 
ىو الشرؾ الذم قاؿ فيو النيب ػ ملسو هيلع هللا ىلص ػ  فيما ركاه ابن حباف يف صحيحقاؿ ابن القيم: "كىذا حاؿ أكثر الناس، ك   -  ِْ

ق: )الشرؾ يف ىذه األمة أخف من دبيب النملة(.قالوا: كيف ننجو منو اي رسوالهلل؟. قاؿ: )قل اللهم إٍل أعوذ بك أف 
 ؼبن سأؿ عن الدكاء الشايف، ربقيق عصاـ اأشرؾ بك كأان أعلم، كأستغفرؾ ؼبا ال أعلم(. الداء كالدكاء أك اعبواب الكايف

 (.ُّّلدين الصبابطي، ص )
 (.ُُّانظر: الداء كالدكاء أك اعبواب الكايف ؼبن سأؿ عن الدكاء الشايف، ص )  -  ِٓ
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 : ادلبحث الثالث

 عبادة الطاغوت

 

)اَّللَّي كىيلُّ الًَّذينى آمىنيوا ىبيٍرًجيهيٍم ًمنى : قاؿ تعاىل، ِٔأك كل ما عبد من دكف هللا، الشيطاف: الطاغوت
اًت ًإىلى النُّوًر كىالًَّذينى كىفىريكا أى  االظُّليمى ٍكلًيىاؤيىيمي الطَّاغيوتي ىبيٍرًجيونػىهيٍم ًمنى النُّوًر ًإىلى الظُّليمىاًت أيكلىًئكى أىٍصحى

) اًلديكفى  . (ِٕٓ: )البقرة. بي النَّاًر ىيٍم ًفيهىا خى

 

صرؼي العبادة لبعض مظاىر ال: كيدخل يف عبادة الطاغوت، ِٕكصرؼ العبادة لغَتهللا تعاىل شرؾ
كما تشمل عبادة الطاغوت أصنافان أخ،  اغبديث عنها يف اؼببحث السابقطبيعة اؼبختلفة اليت تقدـ 

 : مثل، رل تعبد من دكف هللا تعاىل

 

 أ ػ عبادة األصناـ

ابتدأت قصتها من ق، عبدىا الناس كعظموىا من دكف هللا تعاىل، األصناـ حجارة ال تضر كال تنفع
اطها الناس هبالة من التعظيم كالتقديأح، ففي البداية كانت ؾبرد صور كسباثيل للصاغبُت، ـك نوح

لذا كاف جهد األنبياء كاؼبرسلُت عل، س حىت صارت مقصودة يف العبادة كحدىا من دكف هللا تعاىل
كمن مث عبادة كل ما سول هللا ت، يهم السبلـ نصبان لتحرير البشرية من عبادة ىذه اغبجارة الصماء

كقد قاؿ لو حبناف الولد اؼبشفق م، أابه من عبادهتافهذا إبراىيم عليو السبلـ وبذر . عاىل بعد ذلك
ٍيئان(: ستهجنا تلك العبادة . )ًإٍذ قىاؿى أًلىبًيًو ايى أىبىًت ملى تػىٍعبيدي مىا ال يىٍسمىعي كىال يػيٍبًصري كىال يػيٍغًٍت عىٍنكى شى

 . (ِْ: )مرَل

تدرم ماذا يدكر حو  فهي جامدة عمياء صماء ال، كقد استنكر هللا عبادة حجارة ال تضر كال تنفع
)ًإفَّ الًَّذينى تىٍدعيوفى ًمٍن ديكًف اَّللًَّ ًعبىاده : فقاؿ عز كجل، كال سبشي كال تبصر كال ربس كال تتحرؾ، ؽبا

تيٍم صىاًدًقُت يػىٍبًطشيوفى هًبىا أى  أىؽبىيٍم أىٍرجيله يبىٍشيوفى هًبىا أىـٍ ؽبىيٍم أىٍيدو ، أىٍمثىاليكيٍم فىاٍدعيوىيٍم فػىٍليىٍستىًجيبيوا لىكيٍم ًإٍف كينػٍ
)ألعرا. ًظريكًف(ـٍ ؽبىيٍم أىٍعُتيه يػيٍبًصريكفى هًبىا أىـٍ ؽبىيٍم آذىافه يىٍسمىعيوفى هًبىا قيًل اٍدعيوا شيرىكىاءىكيٍم مثيَّ ًكيديكًف فىبل تػينٍ 

                                                                 
 (.ُّٓٓ(، اغبديث )ُِْٔ/ّركاه مسلم عن أيب ىريرة، انظر: مشكاة اؼبصابيح، للتربيزم، بتحقيق األلباٍل، ) - ِٔ
، مانشسًت، بريطانيا، حبث )معركة القرآف مع اعبمود ُِْٔ(. اؼبنشور يف ؿبـر َّلة اغبكمة، العدد )انظر: ؾب -  ِٕ

 (.َْٕكالتخلف(، ص )
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 . (ُٓٗ-ُْٗ: ؼ

، ا الضر كالنفعكيزعموف ؽب، ككاف اؼبشركوف ىبوفوف الرسل ػ عليهم السبلـ ػ من األكاثف اليت يعبدكهنا
ا لىوي ًمٍن ىىادو(): قاؿ تعاىل كل. (ّٔمن اآلية: )الزمر. كىىبيىوًٌفيونىكى اًبلًَّذينى ًمٍن ديكنًًو كىمىٍن ييٍضًلًل اَّللَّي فىمى

كل، كىذا معلـو لكل ذم بصَتة، ك أهنا كانت تضر كتنفع غبمت نفسها فبن يريد أف يسيء إليها!
 . عبادهتا!كن التخلف الفكرم ىو الذم يدفع ل

 

كمثل ىذا العمل ، كمن السخرية أف يقـو العاقل بصناعة صنم مث يسجد ؼبا صنعو كيقدـ لو القرابُت
كال بد من مساعدتو للتخلص من عقدة ، ِٖيدؿ على فقداف حاسة الوعي كاإلدراؾ عند صاحبو

ليح، تحطيمهاكلذلك قبد إبراىيم عليو السبلـ يهرع ل، الوىم الذم وبملو على عبادة تلك األصناـ
يف سكرهتم كلكنهم بدال من أف ينتبهوا استمركا، رر قومو من عقدة الوىم كاالعتقاد ابػبرافة كاعبهل

كينقذه من ا، كىنا ينتصر هللا عز كجل ػبليلو، شأف اؼبدمن على التخدير الذم ال يصحو أبدا!، !
فراغ عليه، ما لكم ال تنطقوف، اؿى أىال َتىٍكيليوفى )فػىرىاغى ًإىلى آؽًبىًتًهٍم فػىقى : قاؿ تعاىل، لنار اليت قذفوه فيها

قالوا فابنوا ، كهللا خلقكم كما تعملوف، قاؿ أتعبدكف ما تنحتوف، فأقبلوا إليو يزفوف، ـ ضراب ابليمُت
 . (ٖٗ-ُٗ: )الصافات. كأرادكا بو كيدا فجعلناىم األسفلُت(، لو بنياان فألقوه يف اعبحيم

 
كنىٍسران كما سيأيت كىٌدان كسيوىاعان كيػىغيوثى كيػىعيوؽى : فقد عبدكا، قـو نوح كأكؿ من ابتدع عبادة األصناـ

 . يف ىذا اؼببحث

 

قاؿ تعا، الذم عبده قـو إلياس عليو السبلـ. )بعل(: كمن أظباء األصناـ اؼبذكورة يف الذكر اغبكيم
كبعل "ىو اسم صنم ؽبم . (ُِٓ: فات)سورة الصا. )أىتىٍدعيوفى بػىٍعبلن كىتىذىريكفى أىٍحسىنى اػبٍىاًلًقُتى(: ىل

الرب بلغة أىل ال: البعل: قاؿ ؾباىد كعكرمة كقتادة، كلذلك ظبت مدينتهم بعلبك، كانوا يعبدكنو
 ِٗ. يبن"

 

                                                                 
(، كـبتصر تفسَت ْٔ/ْ(. كتفسَت الكشاؼ، )َُٖانظر: ـبتصر تفسَت البغوم، للدكتور عبد هللا الزيد، ص ) -  ِٖ

 (.ُّٗ/ّابن كثَت، للصابوٍل )
 (.ْٓٗ/ِآف، )يف ظبلؿ القر  - ِٗ
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تى كىاٍلعيزَّ : قاؿ تعاىل، البلت كالعزل كمناة: كمن األصناـ اليت عبدىا العرب يف اعباىلية )أىفػىرىأىيٍػتيمي البلَّ
ِ -ُٗ: )سورة النجم. تًٍلكى ًإذان ًقٍسمىةه ًضيزىل(، أىلىكيمي الذَّكىري كىلىوي اأٍلينٍػثىى، لًثىةى اأٍليٍخرىلكىمىنىاةى الثَّا، ل
تعاىل عما ي، أخربكان أيها الزاعموف أف البلت كالعزل كمناة بنات هللا: ")أفرأيتم(: كمعٌت اآلية. (ِ

 َّ. قوؿ الظاؼبوف علوان كبَتان(

 

فاؼبسا، األكاثف ىي جزء من غبمة اجملتمع اعباىلي كنظامو االجتماعييبقى أف نشَت إىل أف ىذه 
)كىقىاؿى ًإمبَّىا ا: قاؿ تعاىل على لساف نبيو إبراىيم عليو السبلـ، س هبا مساس ببنية اجملتمع األساسية

نٍػيىا مثيَّ  انن مىوىدَّةى بػىٍيًنكيٍم يف اغبٍىيىاًة الدُّ يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة يىٍكفيري بػىٍعضيكيٍم بًبػىٍعضو كىيػىٍلعىني بػىعٍ  زبَّىٍذُتيٍ ًمٍن ديكًف اَّللًَّ أىٍكاثى
) ًصرًينى فهذه األكاثف كانت سبب م. (ِٓ: )العنكبوت. ضيكيٍم بػىٍعضان كىمىٍأكىاكيمي النَّاري كىمىا لىكيٍم ًمٍن انى

 ُّ. كصارت رمزان لوحدهتم كإلفتهم، صبعهم حبها، كدهتم كتواصلهم فيما بينهم

 

 ؾ األمر بعبادة غَت هللاب ػ كمن الشر 

)قيٍل أىفػىغىيػٍرى اَّللًَّ َتىٍميريك : قاؿ تعاىل، كحث الناس على ذلك، يعمد اؼبشركوف إىل عبادة غَت هللا تعاىل
كمعلـو ابلضركرة أنو ال تنبغي العبادة ألحد غَته عز كج، . (ْٔ: )الزمر. ٌٍلً أىٍعبيدي أىيػُّهىا اعبٍىاًىليوفى(

)مىا كىافى لًبىشىرو أىٍف يػيٍؤتًيىوي اَّللَّي اٍلًكتىابى كىاغٍبيكٍ : قاؿ تعاىل، راب أك نبيا مرسبلحىت كلو كاف ملكا مق، ؿ
تي  نًيًٌُتى دبىا كينػٍ ٍم تػيعىلًٌميوفى اٍلًكتىابى كى ـى كىالنػُّبػيوَّةى مثيَّ يػىقيوؿى لًلنَّاًس كيونيوا ًعبىادان يل ًمٍن ديكًف اَّللًَّ كىلىًكٍن كيونيوا رىابَّ

تيٍم تىٍدريسيوفى دبىا كي  ابن أىأيىٍميريكيٍم اًبٍلكيٍفًر بػىٍعدى ًإٍذ أىنٍػتيٍم مي ، نػٍ ٍسًلميو كىال أيىٍميرىكيٍم أىٍف تػىتًَّخذيكا اٍلمىبلًئكىةى كىالنًَّبيًٌُتى أىٍرابى
 . (َٖ-ٕٗ: )آؿ عمراف. فى(

 

)كىالًَّذينى : اىلقاؿ تع، أك كل ما عبد من دكف هللا، كىو الشيطاف، كيركج اؼبشركوف لعبادة الطاغوت
ٍر ًعبىاًد( بيوا ًإىلى اَّللًَّ ؽبىيمي اٍلبيٍشرىل فػىبىشًٌ ا كىأىانى كعيبَّاد الطاغو . (ُٕ: )الزمر. اٍجتػىنػىبيوا الطَّاغيوتى أىٍف يػىٍعبيديكىى

قاؿ تعاىل، فهم مستعدكف لعبادة أم شيء من دكنو سبحانو!، ت أسوأ الناس منزلة عند هللا تعاىل
ٍل أينػى :  كىاػبٍىنى بًٌئيكيٍم ًبشىرٌو ًمٍن ذىًلكى مىثيوبىةن ًعٍندى اَّللًَّ مىٍن لىعىنىوي اَّللَّي كىغىًضبى عىلىٍيًو كىجىعىلى ًمنػٍهيمي اٍلًقرىدىةى )قيٍل ىى

 . (َٔ: )اؼبائدة. ازًيرى كىعىبىدى الطَّاغيوتى أيكلىًئكى شىرّّ مىكىاانن كىأىضىلُّ عىٍن سىوىاًء السًَّبيًل(

                                                                 
 (.ُُّانظر: الداء كالدكاء أك اعبواب الكايف ؼبن سأؿ عن الدكاء الشايف، ص )  -  َّ
 (.َُِ/ْتفسَت الكشاؼ، ) -  ُّ
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 ت كالبهائم عبادة اغبيواانت ػ 

ا: قاؿ تعاىل حكاية عن بٍت إسرائيل، تعترب عبادة اغبيواف ديدف كثَت من اؼبشركُت قديبان كحديثان  )كىجى
ا ؽبىي كىٍزانى بًبىًٍت ًإٍسرائيلى اٍلبىٍحرى فىأىتػىٍوا عىلىى قػىٍوـو يػىٍعكيفيوفى عىلىى أىٍصنىاـو ؽبىيٍم قىاليوا ايى ميوسىى اٍجعىٍل لىنى  ان كىمى ا ًإؽبى

 آؽًبىةه قىاؿى  ـٍ 

ليوفى(  صنامان أ"ككانوا يعبدكف : قاؿ ابن جرير. (ُّٖ: )سورة األعراؼ. ًإنَّكيٍم قػىٍوـه ذبىٍهى

 . ِّفلهذا أاثر ذلك شبهة ؽبم يف عبادهتم العجل بعد ذلك"، على صور البقر

 حيث صنع ؽبم عجبلن يعبدكنو من دكف، كمعلـو أف السامرم ىو الذم أضل قـو موسى بعد ذلك
)فىأىٍخرىجى ؽبىيٍم ًعٍجبلن جىسىدان لىوي : قاؿ تعاىل، هللا تعاىل حُت ذىب موسى ػ عليو السبلـ ػ ؼبناجاة ربو

ا ًإؽبىيكيٍم كىًإلىوي ميوسىى فػىنىًسيى  ًٍلكي ؽبىيٍم ضىرٌان كىال نػىفٍ ، خيوىاره فػىقىاليوا ىىذى أىفىبل يػىرىٍكفى أىالَّ يػىٍرًجعي ًإلىٍيًهٍم قػىٍوالن كىال يبى
كىذا دأ، كمل يدر ىؤالء أهنم يعبدكف صورة حيواف ميت ال ينفع كال يضر. (ٖٗ-ٖٖ: )طػو. (عان 

فقد اكبدر يف عقلو كتفكَته دكف ىذا اغبيواف الذم ي، ب كل من عبد اغبيواف يف اؼباضي كاغباضر
 . كلذلك استساغ عبادة اغبيواف بعد أف فقد آخر ذرة من عقلو كتفكَته!، عبده

 

  افعبادة الشيط -ث

من ذلك قوؿ تعاىل مؤنبان البشرية على عب، أشارت آايت عدة يف القرآف الكرَل إىل عبادة الشيطاف
ـى أىٍف ال تػىٍعبيديكا الشٍَّيطىافى ًإنَّوي لىكيٍم عىديكّّ ميًبُته(: ادهتم إبليس من دكنو ٍد ًإلىٍيكيٍم ايى بىًٍت آدى )س. )أىملٍى أىٍعهى

)ايى أىبىًت ال : قاؿ تعاىل، السبلـ يدعو أابه لنبذ عبادة الشيطافكىذا إبراىيم عليو . (َٔ: كرة يس
 . (ْْ: )سورة مرَل. تػىٍعبيًد الشٍَّيطىافى ًإفَّ الشٍَّيطىافى كىافى لًلرَّضٍبىًن عىًصٌيان(

كىو يطمح للتش، كىو زعيم العصاة كاؼبتمردين على هللا رب العاؼبُت، كالشيطاف رأس الفتنة كالفساد
كانتهاء بدعوتو النا، كمركران ابألمر ابلشرؾ كالضبلؿ، ّّداء من كضع عرشو على اؼباءبو ابإللو ابت
 ّْ. كقد زعم اؼبشركوف أف هللا كالشيطاف أخواف تعاىل هللا عن ذلك، س لعبادتو

 

                                                                 
 (..َُِ/ْ(، ك)ُْٔ/ُانظر: تفسَت الكشاؼ ) -  ِّ
 (.ِٕ/ُـبتصر تفسَت ابن كثَت، للصابوٍل ) -  ّّ
 (.َُٗ) ـبتصر تفسَت البغوم، للدكتور عبد هللا الزيد، ص - ّْ
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 : كاؼبراد بعبادة الشيطاف أحد األمور اآلتية

 ّٓ. كقد تقدـ أف العبادة ىي الطاعة، طاعتو من دكف هللا: أكال

 . كىنالك من الفرؽ الباطنية من تعبده كؽبا طقوس خاصة، ّٔعبادتو على اغبقيقة: ااثني

فقد أطلق السبب كأر ، ّٕكجعلت عبادة الصنم عبادة للشيطاف ألنو اآلمر هبا، عبادة الصنم: اثلثان 
 . يد اؼبسبب

 

 ج ػ عبادة اؽبول

ف اؼببلحدة يف كل زماف ك كما ىو شأ،  كلكن يعبد أىواءه كشهواتو، من الناس من ال يعبد األصناـ
)أىرىأىٍيتى مىًن ازبَّىذى ًإؽبىى : قاؿ تعاىل، فعبدكا أىواءىم، حيث مل يتعبوا أنفسهم بعبادة األكاثف، ّٖمكاف

 . (ّْ: )سورة الفرقاف. قي ىىوىاهي أىفىأىٍنتى تىكيوفي عىلىٍيًو كىًكيبلن(

 

"أصحاب كحدة الوجود الذي: كيدخل يف ىؤالء، ألنو يعبد ىواه، فكل من أنكراػبالق فهو مشرؾ
  ّٗ. بل اغبق اؼبنزه ىو عُت اغبق اؼبشبو"، كالىاىنا شيئاف، ما مث خالق كـبلوؽ: ف يقولوف

 

بل قد يكوف لو ظبت ال، فهذا الذم يعبد ىواه يستعصي على اإلصبلح كاؼبراجعة كالتوجيو كالتقوَل
كما ىو شأف كثَت من ،  أبدان  ال يتقبل اؽبدل، مغلق اغبواس كمع ىذا فهو متحجر القلب، علماء

الذين يركف عظمة هللا يف ؿبراب الطبيعة كخلق اإلنساف كنواميس اغبيا، علماء علـو الدنيا يف زماننا
                                                                 

 (.ِْٖ/ِانظر: صفوة التفاسَت، للصابوٍل ) -  ّٓ
 (.ْٕ/ِ(. كانظر: ـبتصر تفسَت ابن كثَت، للصابوٍل )ُِّ/ْالسَتة النبوية، البن ىشاـ، ) - ّٔ
سيأيت قوؿ صاحب الكشاؼ يف تفسَت الطاغوت ابلشيطاف، كقاؿ الراغب: )كالطاغوت: عبارة عن كل متعد كك - ّٕ

 يستعمل يف الواحد كاعبمع...(. انظر اؼبفردات يف غريب القرآف، مادة )طغى(.ؿ معبود من دكف هللا، ك 
 (.ُُّانظر: الداء كالدكاء أك اعبواب الكايف ؼبن سأؿ عن الدكاء الشايف، ص )  -  ّٖ
نفيسان بُت كيفية تسويق إبليس لعبادة األصناـ، فقآِذكر ابن اعبوزم يف كتاب )تلبيس إبليس(، ص ) -  ّٗ ( كبلما ن
طيب هللا ثراه: "كل ؿبنة لبس هبا إبليس على الناس فسببها اؼبيل إىل اغبس، كاإلعراض عن مقتضى العقل، كؼبا كاف ؿ 

اغبس أينس ابؼبثل؛ دعا إبليس ػ لعنو هللا ػ خلقان كثَتان إىل عبادة الصور، كأبطل عند ىؤالء العقل ابؼبرة، فمنهم من حسَّنى 
د فيو قليل فطنة، فعلم أنو ال يوافقو على ىذا، فزين لو أف عبادة ىذه تقرب إىل اػبالو أهنا اآلؽبة كحدىا، كمنهم من كج

 (.".ّلق، فقالوا:  )مىا نػىٍعبيديىيٍم ًإالَّ لًيػيقىرًٌبيوانى ًإىلى اَّللًَّ زيٍلفىى(. )الزمر:
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)أىفػىرىأىٍيتى مى : قاؿ تعاىل. . منزلقُت إىل مهاكم الشرؾ كاإلغباد، مث يغمضوف أعينهم عن ذلك كلو، ة
ٍن يػىٍهًديًو ًف ازبَّىذى ًإؽبىىوي ىىوىاهي كىأىضىلَّوي  تىمى عىلىى ظبىًٍعًو كىقػىٍلًبًو كىجىعىلى عىلىى بىصىرًًه ًغشىاكىةن فىمى اَّللَّي عىلىى ًعٍلمو كىخى
 . (ِّ: )سورة اعباثية. ًمٍن بػىٍعًد اَّللًَّ أىفىبل تىذىكَّريكفى(

 

 " فكل متبع ىواه فقد : الغزايل يقوؿ، كالشرؾ بصوره كلها يعود سببو إىل عبادة اؽبول

 كقاؿ ػ صلى . )أىفػىرىأىٍيتى مىًن ازبَّىذى ًإؽبىىوي ىىوىاهي(: قاؿ هللا تعاىل، ىواه معبودهازبذ 

كعلى التحقيق من َتم. َْاؽبول(: )أبغض إلوو عيبد يف األرض عند هللا تعاىل ىو: هللا عليو كسلم ػ
ئو فيتبع ذلكإمبا يعبد ىواه؛ إذ نفسو مائلة إىل دين آاب، ؿ عرؼ أف عابد الصنم ليس يعبد الصنم

 ُْ. كميل النفس إىل اؼبألوفات أحد اؼبعاٍل اليت يعرب عنها ابؽبول"، ؾ اؼبيل

 

 : ح ػ الشرؾ ابلدىر

نٍػيىا مبىيوتي كىكبىٍيىا : كما قاؿ تعاىل،  قد ينسب اؼبشركوف األحداث للدىر يىاتػينىا الدُّ )كىقىاليوا مىا ًىيى ًإالَّ حى
ًلكى ًمٍن ًعٍلمو ًإٍف ىيٍم ًإالَّ يىظينُّوفى(كىمىا يػيٍهًلكينىا ًإالَّ الدٍَّىري كىمى   . (ِْ: )سورة اعباثية. ا ؽبىيٍم ًبذى

كىو مركر الزماف "ككانوا يزعموف أف اؼبؤثر يف ىبلؾ األنفس ىو مركر األاي، نسبوا اؽببلؾ إىل الدىر
لدىر كالزماكيضيفوف اغبوادث إىل ا، كينكركف ملك اؼبوت كقبضو لؤلركاح بمر هللا تعاىل، ـ كالليايل

فإف هللا ىو اآليت ابغبوادث ال الد: أم. )ال تسبوا الدىر فإف هللا ىو الدىر(: كمنو قولو ػ ملسو هيلع هللا ىلص ػ، ف
 ِْ. ىر"

، "كما يقولوف ذلك عن علم: قاؿ الزـبشرم، نسجوىا من كىم أنفسهم، كعقيدهتم يف الدىر ابطلة
 ّْ. كلكن عن ظن كزبمُت"

 

 الربوبية كاأللوىيةخ ػ كمن الشرؾ ادعاء 

                                                                 
 (.ٕٗٗـبتصر تفسَت البغوم، للدكتور عبد هللا الزيد، ص ) - َْ
 (.َٕٗاؼبرجع السابق، ص ) - ُْ
 (.َْٓ/ّانظر: تفسَت الكشاؼ، ) - ِْ
 (.ْٕ/ِـبتصر تفسَت ابن كثَت، للصابوٍل ) -  ّْ
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كتشريع ما مل أيذف هللا ، فهم ال يكتفوف ابلعدكاف على شريعة هللا، كىذا شأف كبار الطغاة يف التاريخ
بل يطمحوف إىل ما ىو أكرب من ذلك؛ كإعبلف الربوبية بعد أف استخفوا بع، كؿباربة هللا كرسلو، بو

ؿ مبركذ الذم ادعى الربوبية يف زمن إبكىذا حا، ْْكمل هبدكا من يراجعهم أك يردعهم، قوؿ الناس!
فلم ، إال نيب هللا إبراىيم عليو السبلـ كما قاـ لو، فاستكاف لو القطيع الصامت!، راىيم عليو السبلـ

حُت طلب ، كإمبا أسكتو ابغبجة البالغة، يدخل معو يف جدؿ حُت ادعى ػ كاذابن ػ أنو وبيي كيبيت!
)أىملٍى تػىرى ًإىلى الَّذً : كذلك كما قاؿ تعاىل، يف اغبَتة كاػبذالففوقع ، منو أف أييت ابلشمس من اؼبغرب!

ًيتي قىا ى الًَّذم وبيًٍيي كىيبي هي اَّللَّي اٍلميٍلكى ًإٍذ قىاؿى ًإبٍػرىاًىيمي رىيبًٌ ؿى أىانى أيٍحًيي كىأيًميم حىاجَّ ًإبٍػرىاًىيمى يف رىبًًٌو أىٍف آَتى
ٍغًرًب فػىبيًهتى الًَّذم كىفىرى كىاَّللَّي ال تي قىاؿى ًإبٍػرىاًىيمي فىًإفَّ اَّللَّى أيىٍ  يت اًبلشٍَّمًس ًمنى اٍلمىٍشرًًؽ فىٍأًت هًبىا ًمنى اٍلمى

 . (ِٖٓ: )سورة البقرة. يػىٍهًدم اٍلقىٍوـى الظَّاًلًمُتى(

 

)كى : فقد ادعى األلوىية! كما قاؿ تعاىل، كاستمر حاؿ الطغاة يف ادعاء ىذا األمر إىل عصر فرعوف
ي مىا عىًلٍمتي لىكيٍم ًمٍن ًإلىوو غىٍَتًم فىأىٍكًقٍد يل ايى ىىامىافي عىلىى الطًًٌُت فىاٍجعىٍل يل قىاؿى ًفٍرعى  ا اٍلمىؤلى صى ٍوفي ايى أىيػُّهى

اًذًبُتى( ىظينُّوي ًمنى اٍلكى يف طغيان مث ابلغ. (ّٖ: )سورة القصص. ٍرحان لىعىلًٌي أىطًَّلعي ًإىلى ًإلىًو ميوسىى كىًإٌٍلً ألى
-ِّ: )سورة النازعات. فػىقىاؿى أىانى رىبُّكيمي اأٍلىٍعلىى(، )فىحىشىرى فػىنىادىل: قاؿ تعاىل، الربوبية! ق فادعى

 . ككاف عاقبة أمره أف قصمو هللا تعاىل!. (ِْ

 

كما أنك ال تعدـ من الرعاع م،  كال تعدـ يف كل زماف من الدجالُت من يدعي األلوىية أك الربوبية!
مارس سلطة اإللو من دكف أف يدعي األلوىية بشكل كاضح تلبيسان على  كردبا، ف يتابعو كيصدقو!

 . كحسبنا هللا كنعم الوكيل!، ْٓكىذا أمره أخطر، األعُت!

 

 د ػ كمن الشرؾ صرؼ العبادة للطغاة

                                                                 
لنركل مسلم، عن جابر، قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا ػ ملسو هيلع هللا ىلص ػ : )إفَّ إبليسى يضعي عرشىوي على اؼباء، مث يبعثي سراايهي يفتنوفى ا - ْْ

فيقوؿ: فعلتي كذا ككذا. فيقوؿ: ما صنعتى شيئان. قاؿ: مث هبيءي أ اس، فأدانىم منو منزلةن أعظميهم فتنةن. هبيءي أحدىم
: أراه قاؿ: )فيل حدىم فيقوؿ: ما تركتيوي حىت فرقتي بينو كبُت امرأتًًو. قاؿ: فيدنيًو منو، كيقوؿ: نعم أنت(. قاؿ األعمشي

 (.ُٕ(، اغبديث )ِٕ/ُتزميو(. انظر: مشكاة اؼبصابيح، للتربيزم، بتحقيق األلباٍل، )
 (.ُّٗ/ّ(.، كـبتصر تفسَت ابن كثَت، للصابوٍل )ْٔ/ْانظر: تفسَت الكشاؼ، ) -  ْٓ
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الطاعة ك كيقدموف لو فركض ، كقد ارتضوا أف يعبدكا بشران مثلهم!، كم من البشر من ال أحبلـ ؽبم!
بُّونػىهيٍم كى : قاؿ تعاىل، هللا عز كجل الوالء على معصية ادان وبًي )كىًمنى النَّاًس مىٍن يػىتًَّخذي ًمٍن ديكًف اَّللًَّ أىٍندى

يعان كىأى حيبًٌ اَّللًَّ كىالًَّذينى آمىنيوا أىشىدُّ حيٌبان  فَّ اَّللًًَّ كىلىٍو يػىرىل الًَّذينى ظىلىميوا ًإٍذ يػىرىٍكفى اٍلعىذىابى أىفَّ اٍلقيوَّةى َّللًًَّ صبًى
اًب( أمثاال من األصناـ كق: )أندادا: قاؿ الزـبشرم يف تفسَت اآلية. (ُٓٔ: )البقرة. َّللَّى شىًديدي اٍلعىذى

  ْٔ. يل من الرؤساء الذين كانوا يتبعوهنم كيطيعوهنم كينزلوف على أكامرىم كنواىيهم(

)كىًمنى النَّاًس مى : قاؿ تعاىلكما ،  "كأصل الشرؾ ابهلل اإلشراؾ ابحملبة: كقاؿ ابن القيم يف تفسَت اآلية
) بُّونػىهيٍم كىحيبًٌ اَّللًَّ كىالًَّذينى آمىنيوا أىشىدُّ حيٌبان َّللًًَّ ادان وبًي فأخرب سبحانو أف من . ٍف يػىتًَّخذي ًمٍن ديكًف اَّللًَّ أىٍندى

داد كأخرب أف الذين آمنوا أشد حبان هلل من أصحاب األن، الناس من يشرؾ بو ندان وببو كما وبب هللا
 ْٕ. ألندادىم"

 

 عبادة الصاغبُت ذ ػ

يبتدأ ، كإمبا يعبدكف الصاغبُت من أقوامهم!، شبة فريق من القطعاف البشرية الضالة ال يعبدكف الطغاة
كىكذا ضل قـو نوح ، مث العبادة لتلك الصور، كينتهي ابلنحت لصورىم، األمر ابلتربؾ كالتقديس

اليوا ال تىذىريفَّ آؽًبىتىكيٍم كىال تىذىريفَّ كىٌدان كىال سيوىاعان كىال يػىغيوثى كى )كىقى : كما قاؿ تعاىل،  عليو السبلـ من قبل
ًثَتان كىال تىزًًد الظَّاًلًمُتى ًإالَّ ضىبلالن(، يػىعيوؽى كىنىٍسران   . (ِْ-ِّ: )سورة نوح. كىقىٍد أىضىلُّوا كى

ف، بُت آدـ كنوح كانوا،  ُتىذه أظباء قـو صاغب: قاؿ دمحم بن كعب، كاغبقيقة أف "ىذه أظباء آؽبتهم
فجاءىم إبليس كقاؿ ؽبم، كأيخذكف بعدىم مأخذىم يف العبادة، ؼبا ماتوا كاف ؽبم أتباع يقتدكف هبم

فقاؿ ؽبم إبلي، مث نشأ قـو بعدىم، ففعلوا، لو صورُت صورىم كاف أنشط لكم كأشوؽ إىل العبادة: 
يت تل، ء عبادة األكاثف كاف من ذلكفابتدا، فعبدكىم، إف الذين من قبلكم كانوا يعبدكهنم: س كظبي

                                                                 
، كٗٔٓ(، كـبتصر تفسَت البغوم، للدكتور عبد هللا الزيد، ص )ِّ/ْ، كَِ-ُٖ/ّانظر: تفسَت الكشاؼ ) -  ْٔ

ٕٖٖ .) 
بن تيمية، ربقيق الدكتور دمحم ر فبا يؤكد أف الشيطاف يطمح أف يعبد من دكف هللا، ما جاء يف كتاب االستقامة، ال -  ْٕ

( كىو اآليت: "ركل الطرباٍل يف معجمو عن ابن عباس، عن النيب ػ ملسو هيلع هللا ىلص ػ : )أف الشيطاف قاؿ: اير ّٕٔ/ُشاد سامل، )
ب! اجعل يل قرآانن. قاؿ: قرآنك الشعر. قاؿ: اجعل يل مؤذانن. قاؿ: مؤذنك اؼبزمار. قاؿ: اجعل يل كتابة. قاؿ:كتابت

ؾ الوشم. قاؿ: اجعل يل بيتان. قاؿ: بيتك اغبماـ. قاؿ:اجعل يل طعامان. قاؿ: طعامك ما مل يذكر اسم هللا عليو(. فمن 
 قاس قرآف الشيطاف بقرآف هللا، فاهلل هبازيو دبا يستحقو".
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 ْٖالصور هبذه األظباء ألهنم صوركىا على صور أكلئك القـو من اؼبسلمُت" ؾ

 

فكل ىذه األعماؿ دبنزلة كاحدة يف الش، كال فرؽ بُت أف تعبد طاغية أك نبيان أك كليان صاغبان   
هللا بتجاكزه مهما كانت اؼبرب  ال يقبل، فالشرؾ خط أضبر، موجبة للعذاب اػبالد يف النار كىي، رؾ

كما سول هللا ، ألنو ال يستحق العبادة إال من خلق كرَّبَّ كرزؽ!، كأاين كاف اؼبعبود!، رات كالذرائع!
 . كىو الغٍت عنهم سبحانو كتعاىل!، فكلهم عبيد؛ ىم حباجة إليو

 

* * * 

 

                                                                 
 (. ُُْ/ُانظر: مرقاة اؼبفاتيح، للقارم، ) -  ْٖ
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 : ادلبحث الرابع

 اإلحلاد يف األمساء والصفات واألفعال اإلذلية 

 

فإذا اعتقد ال، ب على اؼبسلم أف يعتقد أف هللا كاحد ال شريك لو يف ذاتو كأظبائو كصفاتو كأفعالوهب
كإذا قلد اؼبشركُت يف بعض مواقفهم أك عقائدىم فقد خ، ْٗفقد أشرؾ، شراكة يف شيء من ذلك

 : فمن ذلك، رج من حظَتة اإليباف

 

 أ ػ االمشئزاز من ذكر هللا كحده

هي امٍشىأىزٍَّت قػيليو : قاؿ تعاىل، هم يكرىوف اسم هللا الواحدف، كىذه صفة للمشركُت )كىًإذىا ذيًكرى اَّللَّي كىٍحدى
فذكر هللا . (ْٓ: )الزمر. بي الًَّذينى ال يػيٍؤًمنيوفى اًبآٍلًخرىًة كىًإذىا ذيًكرى الًَّذينى ًمٍن ديكنًًو ًإذىا ىيٍم يىٍستػىٍبًشريكفى(

كىذه اآلية عابرة غبدكد الزماف . لبراط يف سلك اؼبشركُتككراىية ذلك ىي ا، كحده عبلمة التوحيد
حُت كاف اؼبشركوف يهشوف كيب ػ ػ ملسو هيلع هللا ىلص فهي كإف كانت "تصف كاقعة حاؿ على عهد النيب، كاؼبكاف

كلكنها تصف حالة نفسية تت. كينقبضوف كينفركف إذا ذكرت كلمة التوحيد ؛شوف إذا ذكرت آؽبتهم
فمن الناس من تشمئز قلوهبم كتنقبض نفوسهم كلما دعوا إىل هللا ك . كاألزماف كرر يف شىت البيئات

حىت إذا ذكرت اؼبناىج األر . كإىل منهج هللا كحده نظامان ، كإىل شريعة هللا كحدىا قانوانن ، حده إؽبان 
كفتحوا صدكرىم لؤلخذ كالرد، ضية كالنظم األرضية كالشرائع األرضية ىشوا كبشوا كرحبوا ابغبديث

. كىم بذاهتم يف كل زماف كمكاف، ىؤالء ىم بعينهم الذين يصور هللا مبوذجان منهم يف ىذه اآلية. 
كمهما ت، مهما تنوعت البيئات كاألزمنة، الضالوف اؼبضلوف، اؼبنحرفو الطبيعة، ىم اؼبمسوخو الفطرة

 َٓ. نوعت األجناس كاألقواـ"

 

 ب ػ اإلغباد بظباء هللا عز كجل

فمن ذلك أظباؤ ، أك ظباه هبا نبيو دمحم ػ ملسو هيلع هللا ىلص ػ، هللا كلها اليت ظبى هبا هبا نفسوهبب أف نؤمن بظباء 
َّللًًَّ اأٍلىظٍبىاءي اغٍبيٍسٌتى فىاٍدعيوهي هًبىا كىذىريكا الًَّذينى يػيٍلًحديكفى يف أىظٍبىائًًو سىييٍجزىٍكفى مىا  : قاؿ تعاىل، ق اغبسٌت )كى

                                                                 
 (.ٍَِْل، ص )انظر: شرح العقيدة الطحاكية، بتخريج األلبا  -  ْٗ
 (.ُُّانظر: الداء كالدكاء أك اعبواب الكايف ؼبن سأؿ عن الدكاء الشايف، ص )  -  َٓ
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انيوا يػىٍعمىليوفى(  . (َُٖ: األعراؼ )سورة. كى

)ىيوى اَّللَّي الًَّذم ال ًإلىوى ًإالَّ ىيوى اٍلمىًلكي اٍلقيدُّكسي السَّبلـي اٍلميٍؤمً : كمن ىذه األظباء ما كرد يف قولو تعاىل
ي سيٍبحىافى اَّللًَّ عىمَّا ييٍشرًكيوفى( ٍيًمني اٍلعىزًيزي اعبٍىبَّاري اٍلميتىكىربًٌ َت اثبت صكغَتىا كث. (ِّ: )اغبشر. في اٍلميهى

 . حيح بنصوص األصلُت

)كىًإذىا ًقيلى ؽبىيمي ا: قاؿ تعاىل، كىو من أعظم أظبائو، كقد بُت سبحانو أف اؼبشركُت أنكركا اسم الرضبن
بغي كعليو فبل ين. (َٔ: )الفرقاف. ٍسجيديكا لًلرَّضٍبىًن قىاليوا كىمىا الرَّضٍبىني أىنىٍسجيدي ًلمىا َتىٍميريانى كىزىادىىيٍم نػيفيوران(

كذلك ألف كثرة األظباء ، كىي تدؿ على عظمتو سبحانو، إنكار األظباء الصحيحة هلل رب العاؼبُت
  ُٓ. تدؿ على شرؼ اؼبسمى كما ىو متعارؼ عليو عند العرب

 ت ػ اإلغباد يف صفات هللا عز كجل

كىي صفا،  ػأك كصفو هبا نبيو دمحم ػ ملسو هيلع هللا ىلص، هبب أف نؤمن بصفات هللا كلها اليت كصف هبا هبا نفسو
ككبو ذلك من صفات الكماؿ كاعببلؿ اؼبطل، كالرضبة كالعدؿ كالقدرة كالغٌت ت مشتقة من أظبائو

أكصفو دبا ال يليق بو سبحانو كا، سلبية كيف مقابل ذلك ينبغي أف ننفي عنو سبحانو كل صفة، قة
عى اَّللَّي : قاؿ تعاىل، كقد ادعى ذلك اليهود، لفقر مثبل  قػىٍوؿى الًَّذينى قىاليوا ًإفَّ اَّللَّى فىًقَته كىكبىٍني أىٍغنً )لىقىٍد ظبًى

لىهيمي اأٍلىنًٍبيىاءى ًبغىٍَتً حىقٌو كىنػىقيوؿي ذيكقيوا عىذىابى اغبٍىرًيًق( ءي سىنىٍكتيبي مىا قىاليوا كىقػىتػٍ  . ايى

 . (ُُٖ: )آؿ عمراف

ٍليػىهيودي يىدي اَّللًَّ مىٍغليولىةه غيلٍَّت أىٍيًديًهٍم كى )كىقىالىًت ا: كما كصفوه ابلبخل تعاىل هللا عن ذلك! حيث قاؿ
ًثَتان ًمنػٍهيٍم مىا أيٍنزًؿى ًإلى  اهي مىٍبسيوطىتىاًف يػيٍنًفقي كىٍيفى يىشىاءي كىلىيىزًيدىفَّ كى ٍيكى ًمٍن رىبًٌكى طيٍغيىاليًعنيوا دبىا قىاليوا بىٍل يىدى

اكى  نػىهيمي اٍلعىدى نىا بػىيػٍ ٍرًب أىٍطفىأىىىا اَّللَّي كىيىٍسعىوٍ انن كىكيٍفران كىأىٍلقىيػٍ ران لًٍلحى ا أىٍكقىديكا انى ةى كىاٍلبػىٍغضىاءى ًإىلى يػىٍوـً اٍلًقيىامىًة كيلَّمى
بُّ اٍلميٍفًسًدينى(  . (ْٔ: )اؼبائدة. فى يف اأٍلىٍرًض فىسىادان كىاَّللَّي ال وبًي

 . كُتكىي من عمل اؼبشر ، فالصفات السلبية الناقصة حبق هللا تعاىل مستحيلة

  

 ث ػ طلب رؤية هللا جهرة

: قاؿ تعاىل، ىو من عمل اؼبشركُت، كجعلو سبيبل كحيدا لليقُت، إف طلب رؤية هللا جهرة يف الدنيا
نىا اٍلمىبلًئكىةي أىٍك نػىرىل رىبػَّنىا لىقىًد اٍستىٍكبػىريكا يف  ًهٍم كىعىتػىٍوا  أىنٍػفيسً )كىقىاؿى الًَّذينى ال يػىٍرجيوفى ًلقىاءىانى لىٍوال أيٍنزًؿى عىلىيػٍ

                                                                 
 أخرجو الطرباٍل من حديث أيب أمامة إبسناد ضعيف.  -  ُٓ
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ًبَتان( )ال تي : قاؿ تعاىل، كذلك أف هللا تعاىل من صفاتو أنو ال ييرل يف الدنيا. (ُِ: )الفرقاف. عيتػيٌوان كى
 . (َُّ: )األنعاـ. ٍدرًكيوي اأٍلىٍبصىاري كىىيوى ييٍدرًؾي اأٍلىٍبصىارى كىىيوى اللًَّطيفي اػبٍىًبَتي(

  

 ج ػ نسبة أم فعل كوٍل لغَت هللا

فمن نسب شيئا من ، فيو كحده كىو اؼبتحكم، هللا تعاىل ىو الذم خلق الكوف دبا فيوإف   
ٍل : قاؿ تعاىل، كاػبلق كالبعث مثبلن ،  األفعاؿ اليت ربصل يف الكوف لغَت هللا تعاىل فقد أشرؾ )قيٍل ىى

اًئكيٍم مىٍن يػىٍبدأي اػبٍىٍلقى مثيَّ ييًعيديهي قيًل اَّللَّي يػىٍبدأي اػبٍى   . (ّْ: )يونس. ٍلقى مثيَّ ييًعيديهي فىأىٌلَّ تػيٍؤفىكيوفى(ًمٍن شيرىكى

كشق ، كسبهيد األرض، كاإلنبات، كإنزاؿ اؼبطر، خلق العامل كلو: كمن األفعاؿ اليت انفرد هبا سبحانو
كإبقاء البشر ، كإجابة اؼبضطر، كإقامة اغبواجز بُت البحار، كإرساء اعبباؿ، كتسيَت األهنار، الطرقات

كالر ، كاػبلق كالبعث، كإرساؿ الرايح، كمساعدة الناس كىدايتهم يف الرب كالبحر، جيلو  ية جيبلن بعد
نىا : قاؿ تعاىل كما،  زؽ ككبو ذلك اًء مىاءن فىأىنٍػبػىتػٍ اكىاًت كىاأٍلىٍرضى كىأىنٍػزىؿى لىكيٍم ًمنى السَّمى )أىمٍَّن خىلىقى السَّمى

اًئقى ذىاتى بػىٍهجىةو مىا كىافى لىكيٍم أىٍف  ا أىًإلىوه مىعى اَّللًَّ بىٍل ىيٍم قػىٍوـه يػىٍعًدليوفى ًبًو حىدى أىمٍَّن جىعىلى ا، تػيٍنًبتيوا شىجىرىىى
اًجزان أىًإلىوه مىعى  اَّللًَّ بىٍل أىٍكثػىريىي  أٍلىٍرضى قػىرىاران كىجىعىلى ًخبلؽبىىا أىنٍػهىاران كىجىعىلى ؽبىىا رىكىاًسيى كىجىعىلى بػىٍُتى اٍلبىٍحرىٍيًن حى

يبي اٍلميٍضطىرَّ ًإذىا دىعىاهي كىيىٍكًشفي السُّوءى كىهبىٍعىليكيٍم خيلىفىاءى اأٍلىٍرًض أىًإلىوه مىعى اَّللًَّ قىًلي ،ـٍ ال يػىٍعلىميوفى  أىمٍَّن هبًي
ٍم رىضٍبى ، الن مىا تىذىكَّريكفى  حى بيٍشران بػىٍُتى يىدى اًت اٍلبػىرًٌ كىاٍلبىٍحًر كىمىٍن يػيٍرًسلي الٌرايى ًتًو أىًإلىوه مى أىمٍَّن يػىٍهًديكيٍم يف ظيليمى

اًء كىاأٍلىٍرًض أىًإلىوه مىعى ا، عى اَّللًَّ تػىعىاىلى اَّللَّي عىمَّا ييٍشرًكيوفى  أىمٍَّن يػىٍبدأي اػبٍىٍلقى مثيَّ ييًعيديهي كىمىٍن يػىٍرزيقيكيٍم ًمنى السَّمى
) تيٍم صىاًدًقُتى انىكيٍم ًإٍف كينػٍ اتيوا بػيٍرىى  . (ْٔ -َٔ: )النمل. َّللًَّ قيٍل ىى

 

 نكار بعض الكتب كالرسل ح ػ إ

فالكتب السماكية كبلـ هللا تع، من أسس اإليباف أف يؤمن اؼبسلم جبميع الكتب كالرسل ببل استثناء
كإرساؿ الرسل ىو من عدلو الذم ىو من ، كالكبلـ ىو من صفاتو؛ حيث كلم موسى تكليمان ، اىل

قىصىٍصنىاىيٍم عىلىٍيكى ًمٍن قػىٍبلي كىريسيبلن ملٍى نػىقٍ  )كىريسيبلن قىدٍ : كما قاؿ تعاىل،  كهبم تقـو اغبجة، صفاتو أيضان 
. (ُْٔ: )سورة النساء. صيٍصهيٍم عىلىٍيكى كىكىلَّمى اَّللَّي ميوسىى تىٍكًليمان(
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 كاإليباف ، كردبا حاكؿ اؼبشركوف من أعداء الرسل عليهم السبلـ التفرقة بُت هللا كرسلو

)ًإفَّ الًَّذينى يىٍكفيريكفى : قاؿ تعاىل، رد ىول أك مزاج!ككأف القضية ؾب، ببعضهم كالكفر ببعضهم اآلخر
ضو كىييرًيديكفى أىٍف يػىتَّخً اًبَّللًَّ كىريسيًلًو كىييرًيديكفى أىٍف يػيفىٌرًقيوا بػىٍُتى اَّللًَّ كىريسيًلًو كىيػىقيوليوفى نػيٍؤًمني بًبػىٍعضو كىنىٍكفيري بًبػىعٍ 

اابن ميًهيننا(أيكلىًئكى ىيمي الٍ ، ذيكا بػىٍُتى ذىًلكى سىًبيبلن  اًفرًينى عىذى اًفريكفى حىقِّا كىأىٍعتىٍدانى لًٍلكى ُٓ: )سورة النساء. كى
َ-ُُٓ) . 

تعاىل هللا عن ، كنسبة لو إىل الظلم كالسفو، تبارؾ كتعاىل كيعد "إنكار رسالتو ػ ملسو هيلع هللا ىلص ػ طعنه يف الرب
"، ذلك علوان كبَتان    ِٓ. بل جحده للربًٌ ابلكلية كإنكاره

إذ يعٍت عبثية كج، كىذا غاية الضبلؿ!، كينكركف الكتب اؼبنزلة، كقد ينكر اؼبشركوف النبوات صبيعان 
)كىمىا قىدىريكا اَّللَّى حىقَّ قىٍدرًًه ًإٍذ قىاليوا : كما قاؿ تعاىل،  كهللا منزه عن العبث، كد اإلنساف يف ىذه اغبياة

اءى ًبًو ميوسىى نيوران كىىيدلن لًلنَّاًس ذبىٍعىليو  مىا أىنٍػزىؿى اَّللَّي عىلىى بىشىرو ًمٍن شىٍيءو قيلٍ  مىٍن أىنٍػزىؿى اٍلًكتىابى الًَّذم جى
ؤيكيٍم قيًل اَّللَّي مثيَّ  ًثَتان كىعيلًٌٍمتيٍم مىا ملٍى تػىٍعلىميوا أىنٍػتيٍم كىال آابى ا كىزبيٍفيوفى كى ٍوًضًهٍم يى نىوي قػىرىاًطيسى تػيٍبديكنػىهى  ذىٍرىيٍم يف خى

 . (ُٗ: رة األنعاـ)سو . ٍلعىبيوفى(

إذ ىو يندرج ضمن إنكار بعض ، كال شك أف إنكار بعض الكتب أك الرسل ىو شرؾ ابهلل تعاىل
 . صفاتو كأفعالو سبحانو!

 

 خ ػ اؼبوقف من اليـو اآلخر

): قاؿ تعاىل، أم يـو اعبزاء، كىو يـو الدين، اليـو اآلخر كعد قطعو هللا على نفسو حملاسبة الناس
ؾى نىٍستىًعُتي(، الدًٌينً  مىاًلًك يػىٍوـً  ؾى نػىٍعبيدي كىًإايَّ  . (ٓ-ْ: )سورة الفاربة. ًإايَّ

كما أف التحريف يف مشاىد القيامة كأ،  كلذلك يعد إنكار اآلخرة من عقيدة أىل الشرؾ كالضبلؿ
قاؿ تعاىل يف شأف ب، كاختبلؽ األكىاـ كالدعاكل حوؽبا ىو من عمل بعض اؼبشركُت أيضان ، حواؽبا

كأهنا دعول ال تستند ، مفندان دعواىم بعدـ اػبلود يف النار، لكتاب فبن اكبرفوا كبوالشرؾعض أىل ا
مان مىٍعديكدىةن قيٍل أىزبَّىٍذُتيٍ ًعٍندى اَّللًَّ عىٍهدان فػىلىٍن ىبيًٍلفى اَّللَّي : إىل دليل هي أىـٍ )كىقىاليوا لىٍن سبىىسَّنىا النَّاري ًإالَّ أىايَّ  عىٍهدى

(تػىقيوليوفى عىلىى   . (َٖ: )البقرة. اَّللًَّ مىا ال تػىٍعلىميوفى

 د ػ إنكار القدر

                                                                 
 (.ْٓ/ُإحياء علـو الدين، علق عليو صباؿ ؿبمود كدمحم سيد، )  -  ِٓ
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كأف كل شيء وبدث يف الواقع كتبو هللا عنده يف اللوح احملفو ، من صفات اؼبوحدين اإليباف ابلقدر
أم ىم ينكركف علم هللا ابغبوادث ، ّٓكلكن اؼبشركُت ينكركف القدر، ظ قبل أف يوجده يف الواقع

كإذا أقر بو بعضهم فقد يفهمونو فهمان ، ة من صفات هللا شرؾ كما تقدـكإنكار صف، قبل أف تقع
)كىقىا: كما قاؿ تعاىل،  ككأنو ليس ؽبم شبة يد فيها!، إذ ينسبوف شركهم كجرائمهم إىل القدر!، خاطئان 

ؤيانى كىال حىرٍَّمنىا ًمٍن ديكنًًو ًمٍن شىيٍ ؿى الًَّذينى أىٍشرىكيوا لىٍو شىاءى اَّللَّي مىا عىبىٍدانى ًمٍن ديكنًًو ًمٍن شىٍيءو كبىٍني كىال آابى 
ًلكى فػىعىلى الًَّذينى ًمٍن قػىٍبًلًهٍم فػىهىٍل عىلىى الرُّسيًل ًإالَّ اٍلبىبلغي اٍلميًبُتي( كىذا اؼب. (ّٓ: )سورة النحل. ءو كىذى

 . كقف منهم يدؿ على زبلف يف فهم القدر كحركة اغبياة كمسئولية اإلنساف

 

)كىًإذىا ًقيلى ؽبىيٍم أىٍنًفقيوا فبَّا رىزىقىكيمي : قاؿ تعاىل، ؼبشركُت للقدر موقفهم من اإلنفاؽكفبا يؤكد سوء فهم ا
)سور . ضىبلؿو ميًبُتو(اَّللَّي قىاؿى الًَّذينى كىفىريكا لًلًَّذينى آمىنيوا أىنيٍطًعمي مىٍن لىٍو يىشىاءي اَّللَّي أىٍطعىمىوي ًإٍف أىنٍػتيٍم ًإالَّ يف 

فلو شاء هللا أطعمى الفقراء! م، برركا خبلهم كإمساكهم اؼباؿ عن احملتاجُت ابلقدرفقد . (ْٕ: ة يس
 . تناسُت حكمة هللا تعاىل أف يبلو الناس بعضهم ببعض!

، اؽبدل!كمن العجيب أف يستخدـ اؼبشركوف ما بيديهم من ماؿ كثركة كسلطة لصد الناس عن 
قاؿ ، مستخدمُت أساليب الًتغيب كالًتىيب، لنشر ملة الكفر كهبودكف، فهم يبخلوف على اعبائع

)كىأىقٍػبىلى بػىٍعضيهيٍم عىلىى بػىٍعضو : ككيف أضلهم أسيادىم بسلوب الًتغيب، تعاىل يذكر رباكر أىل النار
ٍتيونػىنىا عىًن اٍليىًمُتً ، يػىتىسىاءىليوفى  تيٍم َتى ا كىافى لىنىا عىلىٍيكيٍم ًمٍن كىمى ، قىاليوا بىٍل ملٍى تىكيونيوا ميٍؤًمًنُتى ، قىاليوا ًإنَّكيٍم كينػٍ

تيٍم قػىٍومان طىاًغُتى( أم من : كمعٌت اليمُت يف ىذه اآلية. (َّ-ِٕ: )سورة الصافات. سيٍلطىافو بىٍل كينػٍ
أك أنكم كنتم َتتوننا عن القهر كالقوة كتقصدكننا عن السلطاف كالغلبة حىت ربم، قبل اػبَت كانحيتو
  ْٓ. كتقسركننا عليو، لوان على الضبلؿ

 

اؼبنافقوف أف األخذ ابألسباب مانع م إذ يرل، كيتساكل أىل النفاؽ كاؼبشركوف يف سوء فهم القدر!
كلذلك قاموا ببث اإلشاعات كالرعب يف قلوب اؼبؤمنُت لتثبيطهم عن اعبهاد يف سبيل ، ف القدر
طىاعيوانى مىا قيًتليوا قيٍل فىاٍدرىأيكا عىٍن أىنٍػفيًسكي )الًَّذينى قىاليوا إًلٍخوىاهًنًٍم كىقػىعىديكا لىٍو أى : كما قاؿ تعاىل،  هللا تعاىل

تيٍم صىاًدًقُتى(  . (ُٖٔ: )سورة آؿ عمراف. ـي اٍلمىٍوتى ًإٍف كينػٍ

                                                                 
 (. ّٕ/ٖتفسَت أيب السعود، ) -  ّٓ
 (.ُِٗ/ْ)تفسَت الكشاؼ،  - ْٓ

 



1 

 

35                          

كال يكوف ، كىم مطالبوف ابألخذ ابألسباب، كىو ؿبجوب عن الناس، كاغبق أف القدر قائم بذاتو
 . ما يريد رب العاؼبُت! يف النهاية إال

 

 سبابىػ ػ عبادة األ

فيجعلها ىي الفاعلة كاؼبؤثرة يف ىذا الوج، يف شأف األسباب كيعظمها يبالغ إفَّ مىن ال يؤمن ابلقدر
كينسب ما ىو فيو من ثركة كجاه كرفاه إ، كأيمركنو ابإلنفاؽ؛ فيأَّب!، فهذا قاركف يعظو قومو، كد!

كأف ما بو من نعمة ، كأنكر فضل هللا عليو، فهو قد حصل اؼباؿ بكده كسعيو كما زعم!، ىل علمو
كيف ىذا الصدد قاؿ تعاىل ، كخسف بو األرض، لذا ككلو هللا لنفسو... فهي من فضل هللا كتدبَته

نىاهي ًمنى اٍلكينيوًز مىا ًإفَّ مىفىارًبىوي لىتػىنيوءي ابً : وبكي قصتو لٍ )ًإفَّ قىاريكفى كىافى ًمٍن قػىٍوـً ميوسىى فػىبػىغىى عىلىٍيًهٍم كىآىتػىيػٍ
بُّ اٍلفىرًًحُتى عيٍصبىًة أيكيل  ارى اآٍلىًخرى ،  اٍلقيوًَّة ًإٍذ قىاؿى لىوي قػىٍوميوي الى تػىٍفرىٍح ًإفَّ اَّللَّى الى وبًي ؾى اَّللَّي الدَّ ا آىَتى كىابٍػتىًغ ًفيمى

ا أىٍحسىنى اَّللَّي ًإلىٍيكى كىالى تػىٍبًغ اٍلفىسىادى يف  نٍػيىا كىأىٍحًسٍن كىمى اأٍلىٍرًض ًإفَّ اَّللَّى الى ةى كىالى تػىٍنسى نىًصيبىكى ًمنى الدُّ
بُّ اٍلميٍفًسًدينى  أىكىملٍى يػىٍعلىٍم أىفَّ اَّللَّى قىٍد أىٍىلىكى ًمٍن قػىٍبًلًو ًمنى اٍلقيريكًف مى  قىاؿى ًإمبَّىا أيكتًيتيوي عىلىى ًعٍلمو ًعٍنًدم، وبًي

 . (ٖٕ-ٕٔ: )سورة القصص. مي اٍلميٍجرًميوفى(ٍف ىيوى أىشىدُّ ًمٍنوي قػيوَّةن كىأىٍكثػىري صبىٍعنا كىالى ييٍسأىؿي عىٍن ذينيوهبًً 

كيتهالك على حطامها ، فهو ينسب لنفسو الفضل، كىذا شأف كل من عظم الدنيا كأخذ بسباهبا
حىت إذا أ. . كال يًتؾ سبيبل ؽبا إال كيلجو، كال يكاد يضيع دقيقة من عمره يف غَت طلبها، كصبعها

 . ما ال طائل فيو! يع عمره الثمُت يفكأدرؾ أنو ض، دركو اؼبوت مل ينفعو منها شيء

فبل يهمل الدنيا ػ حبجة التوكل ػ ، كاألصل أف يوازف اإلنساف بُت األخذ ابألسباب كالتوكل على هللا
كال يسرؼ يف طلبها كاالعتماد على أسباهبا ػ من دكف هللا ػ ، فيجوع كيبرض كيصبح عالة على غَته

كدار عبور دبا فيها من حزف ك ، ؾ أهنا دار فناء ال دار بقاءكعلى اؼبرء أف يدر ، فيكلو هللا إىل نفسو
فقد قاؿ الفضيل يف تفسَت قولو ، فيتزكد من صاحل األعماؿ اػبالصة ما يؤىلو للنعيم اػبالد، سركر
ليوىكيٍم أىيُّكيٍم أىٍحسىني عىمىبلن كىىيوى اٍلعىزًيزي اٍلغى : تعاىل ( )اؼبلك)الًَّذم خىلىقى اٍلمىٍوتى كىاغبٍىيىاةى لًيػىبػٍ قاؿ: (ِ: فيوري

إف العمل إذا كاف خالصا : قالوا اي أاب علي ما أخلصو كأصوبو؟ قاؿ، "ىو أخلص العمل كأصوبو: 
فاػبا، كإذا كاف صوااب كمل يكن خالصا مل يقبل؛ حىت يكوف خالصا كصوااب، كمل يكن صوااب مل يقبل

 ٓٓ. كالصواب أف يكوف على السنة"، لص أف يكوف هلل
                                                                 

يدخل ىذا يف شرؾ التعطيل، كىو أقبح أنواع الشرؾ، قاؿ ابن القيم: "كالشرؾ كالتعطيل متبلزماف، فكل مشرؾ   -  ٓٓ
معطل، ككل معطل مشرؾ، كلكن الشرؾ اليستلـز أصل التعطيل، بل يكوف اؼبشرؾ مقران ابػبالق سبحانو كصفاتو، كلكن
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: بحث اخلامسادل  

 التشريع مبعزل عن الشريعة

 

من األصوؿ اليت هبب االعتقاد هبا أف هللا الذم خلق الناس ىو أعلم دبا يصلحهم يف شئوف دينهم 
كزكدىم ابلشرائع ال، كلذلك بعث ؽبم الرسل ليدلوىم على اؼبنهج القوَل كالصراط اؼبستقيم، كدنياىم

 . حاكموا إليهاكأمرىم أف يت، يت تليب حاجاهتم كمصاغبهم

 

 : كالتشريع لو حالتاف

كالتشريع يف مثل ىذه األمو ، كىي تتعلق ابغبقوؽ الشخصية كالعامة كالشريعة، األكىل تتعلق ابلدين
 . ر ينبغي أف يكوف مستنبطان من الشريعة كحدىا

إنشاء اؼبدك ، مثل بناء اؼبدف كزبطيطها كشق الطرؽ كتنظيم الدكاكين، التشريع يف أمور الدنيا: الثانية
كىذا مًتكؾ للناس ليشرعوا فيو كفق مصاغبهم الدنيوية على ىدم من الشريعة أ... ارس ككبو ذلك

 . يضا

 

 : كعليو يدخل يف اغبالة األكىل

 

 أ ػ كضع التشريعات الباطلة اليت مل أيذف هبا هللا

ل إذ ال ، كالعياذ ابهلل!كىنا يبارس اؼبشرع سلطة اإللو ، ٔٓالناسي حرامان كوبرموا حبلالن  كذلك كأف وبي
كيف ىذا الصدد قاؿ تعاىل يف شأف طائفة من أىل الكتا، وبق ألحد من البشر أاين كاف فعل ذلك!

ابن ًمٍن ديكًف ا: منددان دبا فعلت، ب أحلت كحرمت من تلقاء أنفسها )ازبَّىذيكا أىٍحبىارىىيٍم كىريٍىبىانػىهيٍم أىٍرابى
                                                                                                                                                                                        

 (.ُُّك اعبواب الكايف ؼبن سأؿ عن الدكاء الشايف، ص )ق معطل حق التوحيد". انظر: الداء كالدكاء أ
كمثالو ما كاف يفعلو كفار قريش من الشرؾ كالفسق كالعربدة كؿباربة الدعوة يف الليل كالنهار!، فقد ازبذكا سلطاهت - ٔٓ

السلطات كلهاـ كنفوذىم يف حرب هللا كرسولو، كىذا نوع من التجرب كالطغياف يشبو ادعاء فرعوف للربوبية، كأنو مصدر 
! كمن مث فهو ال يقبل بم دين كدعوة جديدة!، كلذلك شبو هللا موقفهم من الدعوة دبوقف فرعوف من موسى!، كىذا ي

ا عىلىٍيكيٍم كى  ٍلنىا ًإلىٍيكيٍم رىسيوالن شىاًىدن ٍلنىادؿ على أهنم فراعنة حقيقة كإف مل يكونوا كذلك ابالسم، قاؿ تعاىل : )ًإانَّ أىٍرسى ا أىٍرسى  مى
(. )سورة اؼبزمل:  ا كىبًيبلن هي أىٍخذن ، فػىعىصىى ًفٍرعىٍوفي الرَّسيوؿى فىأىخىٍذانى  (.ُٔ-ًُٓإىلى ًفٍرعىٍوفى رىسيوالن
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انىوي عىمَّا ييٍشرًكيوفى(َّللًَّ كىاٍلمىًسيحى اٍبنى مىٍرَلىى كى  ان كىاًحدان ال إًلىوى ًإالَّ ىيوى سيٍبحى : )التوبة. مىا أيًمريكا ًإالَّ لًيػىٍعبيديكا ًإؽبى
كيف عن، أف عدم بن حاُت قدـ إىل اؼبدينة "فدخل على رسوؿ هللا ػ ملسو هيلع هللا ىلص ػ: كيف تفسَتىا كرد. (ُّ

( :كىو يقرأ ىذه اآلية، ؽ عدم صليب من فضة ابن ًمٍن ديكًف اَّللًَّ قا. )ازبَّىذيكا أىٍحبىارىىيٍم كىريٍىبىانػىهيٍم أىٍرابى
ف، فاتبعوىم، كأحلوا ؽبم اغبراـ، إهنم حرموا عليهم اغببلؿ، )بلى: فقاؿ. إهنم مل يعبدكىم: فقلت: ؿ

نص قاطع ، حانولقوؿ هللا سب ملسو هيلع هللا ىلص ػ ػ كال شك أف تفسَت "رسوؿ هللا، ٕٓ". ذلك عبادهتم إايىم(
كأهنا ىي ازباذ بعض الناس أراب، على أف االتباع يف الشريعة كاغبكم ىو العبادة اليت زبرج من الدين

يف "األرض" من العبودية ، كيعلن ربرير "اإلنساف"، األمر الذم جاء ىذا الدين ليلغيو. . ابن لبعض
  ٖٓ. لغَت هللا "

 بفعل الفواحش إليو كنسبة األمر، ب ػ كمن ذلك االفًتاء على هللا

زاعمُت شرعيتها إبرث اجتماعي توارثوه عن آابئهم! كسلطاف دي، كاف اؼبشركوف يفعلوف الفواحش
)كىًإذىا فػىعىليوا فىاًحشىةن قىاليوا كى : كلذلك قاؿ تعاىل منددان هبم كمكذابن ؽبم، ٍل مدعُت أف هللا أمرىم هبا!
ءىانى كىاَّللَّي أىمىرىانى  )ا.  هًبىا قيٍل ًإفَّ اَّللَّى ال أيىٍميري اًبٍلفىٍحشىاًء أىتػىقيوليوفى عىلىى اَّللًَّ مىا ال تػىٍعلىميوفى(جىٍدانى عىلىيػٍهىا آابى

 . (ِٖ: ألعراؼ

 

 ت ػ ربريف كبلـ هللا اؼبنزؿ من السماء

فالكتب ى، إف ربريف الكتب السماكية اؼبنزلة قبل القرآف الكرَل ؽبو من أسوأ صور تزييف اغبقائق
كىو نوع من الش، كالتبلعب هبا ىو تبلعب ابألحكاـ كالشرائع اليت تضمنتها!، رائعم مصدر الش

كقد عمد إليو بعض أىل الكتا، رؾ يشبو ما ذكرانه يف اغبالة األكىل من ربرَل اغببلؿ كربليل اغبراـ
 )أىفػىتىٍطمىعيوفى أىٍف يػيٍؤًمنيوا لىكيٍم كىقىٍد كىافى فىرًيقه : قاؿ تعاىل، ب

 مىعيوفى كىبلـى اَّللًَّ مثيَّ وبيىٌرًفيونىوي ًمٍن بػىٍعًد مىا عىقىليوهي كىىيٍم ًمنػٍهيٍم يىسٍ 

ال يتورعوف عن التبلعب ابلدين كالصد عن سبيل هللا تعا فهؤالء احملرفوف. (ٕٓ: )البقرة. يػىٍعلىميوفى(
ٍوان كىلىًعبان كىغىرَّتػٍ : كذلك كما قاؿ تعاىل، ىل! ا )الًَّذينى ازبَّىذيكا ًدينػىهيٍم ؽبى نٍػيىا فىاٍليػىٍوـى نػىٍنسىاىيٍم كىمى هيمي اغبٍىيىاةي الدُّ

انيوا ًِبايتًنىا هبىٍحىديكفى( ا كىمىا كى  . (ُٓ: )سورة األعراؼ. نىسيوا ًلقىاءى يػىٍوًمًهٍم ىىذى

                                                                 
 (.ُُِ/ُتفسَت الكشاؼ ) - ٕٓ
 (.َُٗانظر: الداء كالدكاء أك اعبواب الكايف ؼبن سأؿ عن الدكاء الشايف، ص )  -  ٖٓ
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)فػىوىيٍ : كسبب ىذا التحريف مصلحة دنيوية عاجلة تتمثل يف مكسب مادم بسيط كما قاؿ تعاىل
ا ًمٍن ًعٍنًد اَّللًَّ لًيىٍشتػىريكا ًبًو شبىىنان قىًليبلن فػىوىٍيله ؽبىيٍم فبَّ ؿه لًلًَّذينى يىٍكتػيبيو  ا كى فى اٍلًكتىابى بًىٍيًديًهٍم مثيَّ يػىقيوليوفى ىىذى

 . (ٕٗ: )البقرة. تػىبىٍت أىٍيًديًهٍم كىكىٍيله ؽبىيٍم فبَّا يىٍكًسبيوفى(

  

 ث ػ صرؼ العبادة لغَت هللا تعاىل!

كأف ييفضل أىل الشرؾ ، كقمر حجرو أك بشر اك مشس: بادة للطاغوت منكذلك كأف تيصرؼ الع
)أىملٍى تػىرى ًإىلى الًَّذينى أيكتيوا نىًصيبان ًمنى اٍلًكتىاًب يػيٍؤًمنيوفى اًبعٍبًٍبًت كىالطَّاغيو : قاؿ تعاىل، على أىل التوحيد

كقد نزلت ى. (ُٓ: )سورة النساء. مىنيوا سىًبيبلن(ًت كىيػىقيوليوفى لًلًَّذينى كىفىريكا ىىؤيالًء أىٍىدىل ًمنى الًَّذينى آ
ـي : كاعببت، ٗٓذه اآلية يف اليهود كالنصارل الشيطا: كالطاغوت، ككل ما عبد من دكف هللا، األصنا

 . َٔف

 

 ج ػ رفض التحاكم إىل شريعة هللا

ال إ، ـوكتنصف اؼبظل، ينبغي على اؼبؤمن التحاكم إىل شريعة هللا تعاىل اليت ربق اغبق كتقيم العدؿ
كزبًتع أحكامان ما أنزؿ هللا هبا من سلطاف!، ىل شرائع اعباىلية اليت تنصف علية القـو دكف الرعاع!

)كىًإذىا ًقيلى ؽبىيٍم : قاؿ تعاىل، كيلحق هبم اؼبنافقوف، كاؼبشركوف يرفضوف التحاكم إىل شرعة هللا ابتداءن ، 
 . (ُٔ: )سورة النساء. سيوًؿ رىأىٍيتى اٍلمينىاًفًقُتى يىصيدُّكفى عىٍنكى صيديكدان(تػىعىالىٍوا ًإىلى مىا أىنٍػزىؿى اَّللَّي كىًإىلى الرَّ 

 

كردبا ادعى اؼبشركوف أهنم وبققوف مصلحة العباد كالببلد يف أحكامهم كتشريعاهتم كتصديهم لدعوة ا
يكيٍم ًإالَّ مىا أىرىل قىاؿى ًفٍرعىٍوفي مىا أيرً ): فهذا فرعوف يدعي الرشاد قائبل ؼبن حولو، لرسل عليهم السبلـ!

 . (ِٗمن اآلية : )سورة غافر. كىمىا أىٍىًديكيٍم ًإالَّ سىًبيلى الرَّشىاًد(

حىت لو ، أعداء ألىل التوحيد، كليس الكفرة من أعداء الرسل عليهم السبلـ إال قطاعا لطريق اغبق
 . أف قائبل ادعى بهنم مل ىبلقوا إال ؽبذه الغاية مل يكن ذلك ببعيد!

                                                                 
 (.ٖٕٗ-ٕٕٗ الزيد، ص )ـبتصر تفسَت البغوم، للدكتور عبد هللا - ٗٓ
 (.ُُّانظر: الداء كالدكاء أك اعبواب الكايف ؼبن سأؿ عن الدكاء الشايف، ص )  -  َٔ
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 : ظةمبلح

كىو أف هبحد اغباكم يف ، مامل يكن ذلك مقركانن بعمل قليب، ليس ؾبرد اغبكم بغَت ما أنزؿ هللا كفر
كبَتة كما نبو ع كأما ؾبرد اغبكم بغَت ما أنزؿ هللا من دكف جحود فهو معصية، ُٔقلبو ما أنزؿ هللا

اًفريكفى( كىمىٍن ملٍى وبىٍكيٍم دبىا أىنٍػزىؿى ): ىل ىذا اؼبفسركف عند قولو تعاىل بع: )اؼبائدة. اَّللَّي فىأيكلىًئكى ىيمي اٍلكى
كمن أق، "من جحد ما أنزؿ هللا فقد كفر: فقد كرد عن ابن عباس يف تفسَتىا قولو. (ْْض اآلية

كظ، "كفر دكف كفر: ككرد عن طاككس كعطاء أهنما قاال، ِٔر بو كمل وبكم بو؛ فهو ظامل فاسق"
  ّٔ. كفسق دكف فسق"، مل دكف ظلم

 

* * *

                                                                 
 (.َّٓٓ/ٓيف ظبلؿ القرآف، ) - ُٔ
 (.ّ-ِ/ُانظر: حياة اغبيواف الكربل، للدمَتم، )  -  ِٔ
 (.ُٕٓشرح العقيدة الطحاكية، بتخريج األلباٍل، ص )  -  ّٔ
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 : الفصل الثاين

 أسباب الشرك وبواعثو 

 

)ييسىبًٌحي َّللًًَّ مىا : كما قاؿ تعاىل،  كيشهد لو ابلوحدانية، جعل هللا سبحانو ىذا الكوف كلو يسبح لو
ًلًك اٍلقيدُّكًس اٍلعىزًيًز اغبٍىًكيًم(  . (ُ: )اعبمعة. يف السَّمىاكىاًت كىمىا يف اأٍلىٍرًض اٍلمى

كقد أشار إليو ، كىو أمر اثبت لدل كل ذم لب، كائنات تشهد هلل ابلوحدانيةفإذا كانت صبيع ال
 ْٔ: العلماء كاألدابء كالشعراء يف مثل كبو قوؿ أيب العتاىية

 فيا عجبان كيف ييعصى اإللػ

 ػو أـ كيف هبحدهي اعباحػػدي 

 كهلل يف كػػػػػػػػل ربػػػريكةو 

 كيف كل تسػػػػػػػكينةو شاىدي 

 ػػػػػػػػػةه كيف كلًٌ شيءو لو آي

 تدؿُّ على أنو كاحػػػػػػػػػػػػدي 

 

كأسوأ أنواع االكبدار الع، فمن أين جاء الشرؾ الذم ىو أقصى درجات التخلف الفكرم كالعقدم
 . كما ىي أسبابو؟ ؟قلي كالشعورم

 

 كيف ينشأ الشرؾ؟

اؼبشركُت الذ"كأصل ىذا قياس : قاؿ ابن تيمية، ينشأ الشرؾ من تسوية هللا خبلقو يف أمر من األمور
ككذلك من عد، آؽبة سوكىم برب العاؼبُت يف عبادهتا أك ازباذىا، كجعلوا هلل أندادان ، ين عدلوا ابهلل

أك عدؿ بكتابو كتبلكتو كاستماعو كبلمان آخر أك قراءتو ، كمسيلمة الكذاب،  ؿ برسولو متنبئان كذاابن 
... فهذا كلو من فعل اؼبشركُت، هأك عدؿ ما شرعو من الدين دينان آخر شرعو لو شركاؤ ، أك ظباعو

فإنو مل يعدؿ أحد ابهلل شيئان من ، يف بعض ما يستحقو كحده، كأصل الشرؾ أف تعدؿ ابهلل ـبلوقاتو
                                                                 

 (.ُِّدكاء أك اعبواب الكايف ؼبن سأؿ عن الدكاء الشايف، ص )انظر: الداء كال  -  ْٔ
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كمن عمد إىل كبلـ هللا ال،  فمن عبد غَته أك توكل عليو فهو مشرؾ بو، اؼبخلوقات يف صبيع األمور
 ٓٔ. عار"فعدؿ بو ظباع بعض األش، كأمر ابستماعو، ذم أنزلو

 

 أسباب نشأة الشرؾ 

 : كىي اآلتية، استنبطناىا من الكتاب العزيز، كىنالك ثبلثة أسباب لنشأة الشرؾ

 . التخلف يف منهجية التفكَت كإعماؿ العقل: األكؿ

 . اؼبوركث الثقايف كاالجتماعي: الثاٍل

 . أسباب نفسية كأخبلقية: الثالث

 . لكسوؼ نفصل اغبديث حوؽبا يف مباحث ىذا الفص

  

                                                                 
 (.َْ/ْإبهباز: تفسَت الكشاؼ ) - ٓٔ
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 : ادلبحث األول

 التخلف يف منهجية التفكًن وإعمال العقل 

 

كالتفكَت السليم ىو التفكَت العلمي اؼبو ، من اؼبعلـو عقبلن أف التفكَت السليم يقود إىل نتائج سليمة
كاألرض ك ، فمن َتمل ابلكوف كأجرامو، ضوعي الذم يتبع منهجا كاضحان يف البحث كاالستدالؿ

أك قواىا الركحية كالعقل، كما فيها من اإلبداع سواء يف ىيئتها الًتكيبية اعبثمانية كيف نفسو، ـبلوقاهتا
توصل م، كالواقع كما فيو من ذباذابت كتقلبات، كمن َتمل يف التاريخ كأحداثو كسننو، ية اإلبداعية

أك يف بعضو إذا تعذر عليو البحث يف كل ، ف خبلؿ البحث كالتحليل كاالستقصاء فيما تقدـ كلو
كأف كل فعل هبرم ، اؼبتعهد ؼبا فيو، توصل إىل أف هللا ىو كحده اػبالق ؽبذا الكوف. . اؼبوضوعات

 . لو اػبلق كاألمر سبحانو كتعاىل!، بمره

فبا هبع، إنو التخلف يف منهجية التفكَت كإعماؿ العقل، فلماذا يرفض كثَت من الناس ىذه اغبقيقة!
 : منها، جلى رفض اغبقيقة بمور كثَتةكيت، ؽبم يرفضوف اغبق جملرد أنو اغبق!

 

 أ ػ الكفر ِبايت هللا تعاىل

)قيٍل ايى أىٍىلى الٍ : كلكنو يصر على الكفر لغرض يف نفسو كما قاؿ تعاىل، فقد يرل اإلنساف اآلايت
ليوفى( ًت اَّللًَّ كىاَّللَّي شىًهيده عىلىى مىا تػىٍعمى  . (ٖٗ: )سورة آؿ عمراف. ًكتىاًب ملى تىٍكفيريكفى ًِبايى

 

 الكفر بعد اإليباف -ب 

)ًإفَّ الَّذً : كما قاؿ تعاىل،  كىذه صورة من صور الشرؾ كالضبلؿ، قد يؤمن اؼبرء مث يكفر بعد ذلك!
َٗ: )سورة آؿ عمراف. ينى كىفىريكا بػىٍعدى ًإيبىاهًنًٍم مثيَّ اٍزدىاديكا كيٍفران لىٍن تػيٍقبىلى تػىٍوبػىتػيهيٍم كىأيكلىًئكى ىيمي الضَّالُّوفى(

مث ، "ىم اليهود كفركا بعيسى كاإلقبيل بعد إيباهنم دبوسى كالتوراة: قاؿ الزـبشرم يف تفسَت اآلية. (
 . ٔٔ. ازدادكا كفران بكفرىم دبحمد كالقرآف"

 

 ت ػ اإلعراض عن اغبقيقة

                                                                 
 (.  ُٖٓ-َٖٓ/َُأكرده الرازم ببل عزك، انظر: التفسَت الكبَت للرازم، ) -  ٔٔ
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اكىاًت كىاأٍلى : كما قاؿ تعاىل،  يتجلى اإلعراض عن اغبقيقة بعدـ اؼبباالة هبا! لىٍقنىا السَّمى ٍرضى كىمىا )مىا خى
ا ًإالَّ اًبغبٍىقًٌ كىأىجىلو ميسىٌمىن كىالًَّذينى كىفىريكا عىمَّا أيٍنًذريكا ميٍعًرضيوفى( نػىهيمى فها ىن. (ّ: )سورة األحقاؼ. بػىيػٍ

غَت مبالُت اب، كلكن الكافرين مغمضوف أعينهم عن ىذا اؽبدؼ، ا كوف ـبلوؽ ابغبق كؽبدؼ معُت
 . لتذكَت كالوعيد!

 

 قيقةث ػ التكذيب ابغب

، كالتكذيب ابغبقيقة ىو لغرض خارج عنها كعما يقتضيو اإليباف هبا من اإلذعاف هلل الواحد القهار
 فهذا النيب دمحم ػ عليو الصبلة كالسبلـ ػ يبلقي التكذيب من قومو! حالو يف ذلك كحاؿ الرسل من

( )كىًإٍف ييكىذًٌبيوؾى فػىقىٍد كيذًٌبىٍت ريسيله : قاؿ تعاىل مواسيان لو، قبلو )سو . ًمٍن قػىٍبًلكى كىًإىلى اَّللًَّ تػيٍرجىعي اأٍليميوري
 . (ْ: رة فاطر

كسبب ىذا التكذيب أف الكافرين أصبل وببوف االفًتاء كالكذب حىت صار ذلك ديدهنم كجبلة فيه
َتىةو كىال سىائًبىةو كى : فبل يتورعوف عن رمي الصادقُت بو كما قاؿ تعاىل، ـ ال كىًصيلىةو )مىا جىعىلى اَّللَّي ًمٍن حبًى

اـو كىلىًكنَّ الًَّذينى كىفىريكا يػىٍفتػىريكفى عىلىى اَّللًَّ اٍلكىًذبى كىأىٍكثػىريىيٍم ال يػىٍعًقليوفى(  . (َُّ: )سورة اؼبائدة. كىال حى

 

ردبا تفاعلت األسباب مع بعضها لتولد سبب ج ػ امتزاج اإلعراض ابلتكذيب فبا يؤدم إىل االستهزاء
كال يبكن للمرء أف يقبل اغبقيقة فبن ي، راض ابلتكذيب يؤدم إىل االستهزاءفامتزاج اإلع، ان جديدان 

ا ميٍعًرًضُتى : قاؿ تعاىل، ستهزئ بو انيوا عىنػٍهى ًت رىهبًًٌٍم ًإالَّ كى ٍتًيًهٍم ًمٍن آيىةو ًمٍن آايى فػىقىٍد كىذَّبيوا اًبغبٍى ، )كىمىا َتى
ٍتًيًهٍم أىنٍػبىاءي مى  انيوا ًبًو يىٍستػىٍهزًئيوفى(ؽًٌ لىمَّا جىاءىىيٍم فىسىٍوؼى أيى  . (ٓ-ْ: )سورة األنعاـ. ا كى

 

 ح ػ االستكبار 

كاؼبشركوف عامة مبتلوف بو كالعياذ اب، االستكبار مرض نفسي وبوؿ بُت صاحبو كاإلذعاف للحقيقة
انيوا ًإذىا ًقيلى ؽبىيٍم ال ًإلىوى ًإالَّ اَّللَّي يىٍستىٍكربيكفى(: قاؿ تعاىل، هلل!  . (ّٓ: )سورة الصافات. )ًإنػَّهيٍم كى

كلكنو م، فقد يكوف اؼبشرؾ متواضعان بُت الناس، كاالستكبار ىنا ليس نقيض التواضع االجتماعي
 . ستكرب بقلبو عن قبوؿ اغبقيقة!
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 خ ػ الصد عن اؽبدل

إذ ينبغي ترؾ اغبقا، الصد عن اؽبدل صورة تدؿ على أقصى درجات التخلف يف منهجية التفكَت!
كأما الصد عنها كؿباربتها ابتغاء اغبفاظ على مكتسبات أرضية، ا أماـ الناسئق تتحدث عن نفسه

كإبقاء الواقع السيئ كما ىو؛ فهذا ىو غاية اعبهل كالتخلف يف التعامل مع اغبقائق كالسنن الكو ، 
ًبيًل  )قيٍل ايى أىٍىلى اٍلًكتىاًب ملى تىصيدُّكفى عىنٍ : قاؿ تعاىل، كقد كاف ىذا ديدف بعض أىل الكتاب، نية سى

اءي كىمىا اَّللَّي ًبغىاًفلو عىمَّا تػىٍعمىليوفى( ا ًعوىجان كىأىنٍػتيٍم شيهىدى غيونػىهى  . (ٗٗ: )سورة آؿ عمراف. اَّللًَّ مىٍن آمىنى تػىبػٍ

 

 د ػ السخرية من اؼبؤمنُت!

كهللا تعاىل يبد، اقتضت حكمة هللا أف يكوف أىل الشرؾ ىم األكثر عددان كعدة يف أغلب األزماف
ًن ىم ب فإذا نظركا إىل أىل اإليباف استضعفوىم كسخركا منهم، سباب القوة اؼبادية استدراجان ال ؿببةن

نٍػيىا كىيىٍسخىريكفى ًمنى الًَّذينى آمىنيوا كىالًَّذينى اتػَّقىٍوا فػىٍوقػىهيٍم يػىوٍ : كما قاؿ تعاىل،   ـى )زييًٌنى لًلًَّذينى كىفىريكا اغبٍىيىاةي الدُّ
(اٍلًقيىامىًة كىاَّللَّي  كقد أراد هللا يف ىذه اآلية أف يرف. (ُِِ: )سورة البقرة. يػىٍرزيؽي مىٍن يىشىاءي ًبغىٍَتً ًحسىابو

كطرؼ اؼبعادلة اآلخر ىو يـو ال، مبينان أف الدنيا دار ابتبلء كاآلخرة دار جزاء، ع من شأف اؼبؤمنُت
 . لعمل!كاعبزاء من جنس ا، قيامة؛ حيث يعلو اؼبؤمنوف فوؽ الكافرين كيسخركف منهم

 

 ذ ػ عقدة التقليد األعمى للسابقُت

ىو موقف فلكلورم تقفو اعباىلية يف كل عصر!، إف تقليد اآلابء كاألجداد كلو كانوا على ضبلؿ!
حيث تفًتض يف آابئها كأجدادىا الصواب ، فهو جزء من تراثها ككجودىا، كترفض االنعتاؽ منو، 

كربارب أم دعوة إلعماؿ العقل كا، آلابء كاألجدادكترفض التحرر من رؽ العبودية لفهم ا، اؼبطلق!
نىا عىلىٍيًو : كذلك كما قاؿ تعاىل، لتفكَت السليم! )كىًإذىا ًقيلى ؽبىيمي اتًَّبعيوا مىا أىنٍػزىؿى اَّللَّي قىاليوا بىٍل نػىتًَّبعي مىا أىٍلفىيػٍ

ٍيئان كىال يػىٍهتىدي  ؤيىيٍم ال يػىٍعًقليوفى شى ءىانى أىكىلىٍو كىافى آابى  . (َُٕ: )سورة البقرة. كفى(آابى

 

 . منهجية التفكَت كإعماؿ العقل عند اؼبشركُت تلك كانت أىم أسباب االتخلف يف

 

* * *
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 : ادلبحث الثاين

  ادلوروث الثقايف واالجتماعي

 

كلكنو يف حالة الشرؾ قد يشكل عبئان ك ، يشكل اؼبوركث الثقايف كاالجتماعي ىوية األمم كحضارهتا
 . الفكاؾ منها لبلنتقاؿ إىل نور التوحيد كقمتو السامقة!أغبلالن! يصعب 

 : كفيما أييت ذكر بعض صوره اليت تعيق النقلة السامية إىل التوحيد

 

 أ ػ التصور اؼبادم للحياة

ال يدرم لو ىدفا غَت الطعاـ كالشراب كاعبنس، يعيش اإلنساف اؼبشرؾ كالبهيمة على كجو األرض!
بل إنو ييكذب ابلبعث كالرساالت لَتيح ، أين يصَت بعد اؼبوت! كال يبحث عن سبب خلقو كإىل، 

اسبتها ، قاؿ تعاىل متهكمان هبم، كىذه حاؿ شروبة كبَتة من أىل الشرؾ كالعناد، نفسو من عناء ؿبي
تػَّعيوا كىيػيٍلًهًهمي اأٍلىمىلي فىسىٍوؼى يػىٍعلىميوفى(: كمتوعدان ؽبم   .(ّ: )اغبجر. )ذىٍرىيٍم أيىٍكيليوا كىيػىتىمى

 ب ػ األدايف اؼبزيفة

كال ربًـت إنسانية اإل، كربط من شأف العقل كالتفكَت، تسهم بعض األدايف اؼبزيفة اليت تزدرم اؼبعرفة
جدرانو كأدكاتو تص، يف سجن كنبي تسهم ػ كال سيما الوثنية منها ػ يف جعل اإلنساف يعيش، نساف

ىي تتحكم يف سلوؾ اإلنساف كذبعلو يتك ، كقيم ابطلة يؤقلم حياتو من خبلؽبا، كرات دينية مشوىة
 . خبط يف الظلمات!

كىي يف ؾبملها تصورات ظ، من ذلك ػ مثبلن ػ تصورات اؼبشركُت حوؿ احملـر عليهم من أكل األنعاـ
)شبىىانًيىةى أىٍزكىاجو ًمنى الضٍَّأًف اثٍػنػىٍُتً كىًمنى ا: كذلك كما قاؿ تعاىل، اؼبة كاذبة جاىلة ال سند ؽبا من يقُت

ـي اأٍلينٍػثػىيػىٍُتً نػىبًٌئيو ٍلمى  ا تيٍم صىاٍعًز اثٍػنػىٍُتً قيٍل آلذَّكىرىٍيًن حىرَّـى أىـً اأٍلينٍػثػىيػىٍُتً أىمَّا اٍشتىمىلىٍت عىلىٍيًو أىٍرحى ٍل ًبًعٍلمو ًإٍف كينػٍ
رَّـى أىـً اأٍلي ، ًدًقُتى  ًبًل اثٍػنػىٍُتً كىًمنى اٍلبػىقىًر اثٍػنػىٍُتً قيٍل آلذَّكىرىٍيًن حى ـي اأٍلينػٍ كىًمنى اأٍلً ا نٍػثػىيػىٍُتً أىمَّا اٍشتىمىلىٍت عىلىٍيًو أىٍرحى

ا فىمىٍن أىٍظلىمي فبًَّن افٍػتػىرىل عىلىى اَّللًَّ كىًذابن لًييضً  اءى ًإٍذ كىصَّاكيمي اَّللَّي هًبىذى تيٍم شيهىدى لَّ النَّاسى ًبغىٍَتً ًعٍلمو ثػىيػىٍُتً أىـٍ كينػٍ
(ًإفَّ اَّللَّى ال يػىٍهًدم اٍلقىٍوـى الظَّاًلمً   . (ُْْ-ُّْ: )األنعاـ. ُتى

تطوؽ اإلنساف لتمنعو من ال، بعقائدىا كتشريعاهتا كخزعببلهتا ىي عبء كأغبلؿ، فاألدايف اؼبزيفة 
 . كصوؿ إىل اغبقيقة!

 



1 

 

46                          

 ت ػ العادات كالتقاليد

كلكن ما يتصل منها ابلعقيد، كمنها ما ىو فاسد، العادات كالتقاليد االجتماعية منها ما ىو صاحل
كقد أسهم التشبث هبا يف اجملتمع القرشي ابغبيلولة ، تمع اؼبشرؾ ىو يف ؾبملو ضاؿ كفاسد!ة يف اجمل

)كىًإذىا ًقيلى ؽبىيمي اتًَّبعيوا : قاؿ تعاىل، فماتوا كىم كافركف!، دكف كصوؿ بعضهم إىل نبع الشريعة العذب
نىا عىلىٍيًو  ٍيئان كىال يػىٍهتىديكفى(مىا أىنٍػزىؿى اَّللَّي قىاليوا بىٍل نػىتًَّبعي مىا أىٍلفىيػٍ ؤيىيٍم ال يػىٍعًقليوفى شى ءىانى أىكىلىٍو كىافى آابى )سور . آابى

 . (َُٕ: ة البقرة

كال سيما إذا كاف من يتبعهم ال ح، كحرم ابلعاقل أف يتحرر من رؽ العادات كالتقاليد االجتماعية
 . كما ىو حاؿ عبدة األكاثف!،  ظ ؽبم من عقل أك معرفة

 

 ماعيةث ػ األىواء االجت

 فقد يبصر ، تسهم الصحبة السيئة كاجملامبلت االجتماعية يف صرؼ الناس عن اغبقيقة

 فبا يسبب اغبسرة كاؽببلؾ لو يـو ، مث يغض طرفو عنو مراعاة ػببلنو كأصدقائو، اإلنساف النور

تىًٍت : قاؿ تعاىل، القيامة! ٍيًو يػىقيوؿي ايى لىيػٍ ايى كىيٍػلى ، ازبَّىٍذتي مىعى الرَّسيوًؿ سىًبيبلن )كىيػىٍوـى يػىعىضُّ الظَّاملي عىلىى يىدى
ًليبلن  انن خى ٍذ فيبلى تىًٍت ملٍى أىزبًَّ (، تىى لىيػٍ لىقىٍد أىضىلًٍَّت عىًن الذًٌٍكًر بػىٍعدى ًإٍذ جىاءىٍل كىكىافى الشٍَّيطىافي ًلئٍلًٍنسىاًف خىذيكالن

 . (ِٗ-ِٕ: )الفرقاف. 

 

كىي آاثر ربوؿ دكف رؤية بعض، على اؼبشركُت اعيتلك كانت بعض آاثر اؼبوركث الثقايف كاالجتم
 . ىم للنور اؼببُت!

 

* * *
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 : ادلبحث الثالث

 أسباب نفسية وأخالقية

 

فإذا امتؤلت عتوان كفجوران امتؤلت ش، كللتزكية كالفجور، جعل هللا النفس البشرية قابلة للخَت كالشر
ف الشرؾ قائم على ؾبموعة مًتابطة من مسكذلك أل، كقادىا ذلك إىل الطغياف كاؽببلؾ!، ركان ككفران 

 . اكئ الصفات النفسية كاػبلقية اليت سنبينها يف ىذا اؼببحث

 

كربوؿ دكف نور التوحي، كفيما أييت ذكر بعض األسباب النفسية كاألخبلقية اليت يقـو عليها الشرؾ
 : د

 

 أ ػ اعبهل 

كهبهلوف الغاية من ، ة رهبم كصفاتوفهم هبهلوف معرف، اعبهل ىو القاعدة األساسية للمشركُت عامة
عبدكا أصنامان ال ت، كعمى مطبق!، كؼبا كانوا يف جهل َتـ، اػبلق ككجود اإلنساف كرسالتو يف اغبياة

)كىيػىٍعبيديكفى ًمٍن ديكًف اَّللًَّ مىا ال يىضيرُّىيٍم : قاؿ تعاىل، ببل دليل ؽبم!، كزعموا ؽبا الشفاعة، نفع كال تضر
رٍ يػىقيوليوفى ىىؤيالًء شيفىعىاؤيانى ًعٍندى اَّللًَّ قيٍل أىتػينػىبًٌئيوفى اَّللَّى دبىا ال يػىٍعلىمي يف السَّمىاكىاًت كىال يف اأٍلى كىال يػىنػٍفىعيهيٍم كى 

انىوي كىتػىعىاىلى عىمَّا ييٍشرًكيوفى(  . (ُٖ: )يونس. ًض سيٍبحى

انيوا ًبًو ييٍشرًكيوفى()أىـٍ أىنٍػزىٍلنىا عىلىٍيًهٍم سيٍلطىاانن فػىهي : كقاؿ أيضان يف سياؽ آخر لَّمي دبىا كى (ّٓ: )الرـك. وى يػىتىكى
كاؼبعٌت ىل "أنزلنا عليهم حجة ذات قوة كسلطاف تشهد هبذا الشرؾ الذم يتخذكنو؟ كىو سؤاؿ . 

اليت ال تستند إىل حجة كال تقـو على دليل، يكشف عن هتافت عقيدة الشرؾ، استنكارم هتكمي
كما أييت بسل. يقرر أنو ال عقيدة إال ما يتنزؿ من عند هللا، خرمث ىو سؤاؿ تقريرم من جانب آ. 

  ٕٔ. كإال فهو كاىنه ضعيف". طاف من عنده

  

                                                                 
 (.َِْانظر: شرح العقيدة الطحاكية، بتخريج األلباٍل، ص )  -  ٕٔ
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 ب ػ الكذب

، كذلك أهنم كذبوا على هللا أفظع كذب حينما نسبوا لو الشركاء، الكذب ىو من صفات اؼبشركُت
ٍن يىشىاءي كىمىٍن ييٍشرًٍؾ اًبَّللًَّ فػىقىًد افٍػتػىرى )ًإفَّ اَّللَّى ال يػىٍغًفري أىٍف ييٍشرىؾى ًبًو كىيػى : قاؿ تعاىل ٍغًفري مىا ديكفى ذىًلكى ًلمى

 . (ْٖ: )النساء. ل ًإشٍبان عىًظيمان(

فإهنم يريدكف من أىل اإليباف أف يكذبوا على هللا أيضان ، كقبلوا ابلكذب على هللا، كطاؼبا أهنم كذبوا
ك ، يهم السبلـ ػ كأتباعهم للعودة إىل ملة الكفر عنوةكقد وباكلوف إكراه الرسل ػ عل، ليكونوا مثلهم، 

ي الًَّذينى اٍستىٍكبػىريكا : كما قاؿ تعاىل عن قـو شعيب،  ذلك حفاظا على حياهتم كفبتلكاهتم )قىاؿى اٍلمىؤلى
يف ًملًَّتنىا قىاؿى أىكىلىٍو كينَّا كىارًىً ًمٍن قػىٍوًمًو لىنيٍخرًجىنَّكى ايى شيعىٍيبي كىالًَّذينى آمىنيوا مىعىكى ًمٍن قػىٍريىًتنىا أىٍك لىتػىعيوديفَّ 

ا قىًد افٍػتػىرىيٍػنىا عىلىى اَّللًَّ كىًذابن ًإٍف عيٍدانى يف ًملًَّتكيٍم بػىٍعدى ًإٍذ قبىَّاانى اَّللَّي ًمنػٍهىا كىمىا يىكيوفي لىنى ، ينى  ا أىٍف نػىعيودى ًفيهى
نػىنىا كىبػىٍُتى قػىٍوًمنىا اًبغبٍىقًٌ كىأىنٍ ًإالَّ أىٍف يىشىاءى اَّللَّي رىبػُّنىا كىًسعى رىبػُّنىا كيلَّ شى  ٍلنىا رىبػَّنىا افٍػتىٍح بػىيػٍ ٍيءو ًعٍلمان عىلىى اَّللًَّ تػىوىكَّ

ري اٍلفىارًبًُتى( يػٍ  . (ٖٗ-ٖٖ: )سورة األعراؼ. تى خى

كترؾ اؼبلة اإلبراىيمي، كيبالغ اؼبشركوف يف ابطلهم ككذهبم حُت يطلبوف من اآلخرين اتباعهم يف غيهم
ًنيفان كىمىا كىافى مً : قاؿ تعاىل، مةة اؼبستقي )كىقىاليوا كيونيوا ىيودان أىٍك نىصىارىل تػىٍهتىديكا قيٍل بىٍل ًملَّةى ًإبٍػرىاًىيمى حى

 : )سورة البقرة. فى اٍلميٍشرًًكُتى(

ُّٓ) . 
 

 ت ػ الظلم

فسو كقد يظلم اإلنساف ن، كمن أسباب زكاؿ األمم كاؼبلوؾ، الظلم ىو من أىم بواعث الشرؾ ابهلل
، كقد يظلم عدكه إذا كقع أسَتان بُت يديو!، أك ابلتمرد عليهم، كأىلو بعدـ النفقة عليهم، ابؼبعاصي

كلذلك ظبي الشر ، كذلك حُت يزعم أف شبة إؽبان آخر مع هللا سبحانو!، كشر الظلم أف يظلم اغبقيقة
كىىيوى يىًعظيوي ايى بػيٍتىَّ ال تيٍشرًٍؾ اًبَّللًَّ ًإفَّ  )كىًإٍذ قىاؿى ليٍقمىافي اًلبًٍنوً : ؾ ظلما على لساف لقماف يف قولو تعاىل

ٍرؾى لىظيٍلمه عىًظيمه(  . (ُّ: )لقماف. الشًٌ

من اآلية : )سورة األنعاـ(. )الًَّذينى آمىنيوا كىملٍى يػىٍلًبسيوا ًإيبىانػىهيٍم ًبظيٍلمو : ؼبا نزلت: قاؿ، ركل ابن مسعود
فقاؿ . اي رسوؿ هللا! أينا مل يظلم نفسو؟: كقالوا،  ػشقَّ ذلك على أصحاب رسوؿ هللا ػ ملسو هيلع هللا ىلص. (ِٖ

ايى بػيٍتىَّ ال تيٍشرًٍؾ اًبَّللًَّ ): امل تسمعوا قوؿ لقماف البنو، " ليس ذاؾ؛ إمبا ىو الشرؾي : رسوؿ هللا ػ ملسو هيلع هللا ىلص ػ
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ٍرؾى لىظيٍلمه عىًظيمه( كإمبا ىو كما ، "ليس كما تظنوف: ايةكيف رك . (ُّمن اآلية : )سورة لقماف. ًإفَّ الشًٌ
 ٖٔ. قاؿ لقماف البنو"

لذلك يعترب الشرؾ ، كالظلم متفرع عنو، فالكذب أصل الشرؾ، كالظلم يف الشرؾ قائم على الكذب
ًء قػىٍومينىا ازبَّىذيكا ًمٍن ديكنًًو آىؽًبىةن لىٍوالى : قاؿ تعاىل حكاية على لساف أىل الكهف، شر أنواع الظلم )ىىؤيالى

(أيىٍ  و فىمىٍن أىٍظلىمي فبًَّن افٍػتػىرىل عىلىى اَّللًَّ كىًذابن  . (ُٓ: )الكهف. تيوفى عىلىٍيًهٍم ًبسيٍلطىافو بػىُتًٌ

 

)شىًهدى ا: فاهلل سبحانو قائم ابلعدؿ! كما قاؿ تعاىل، كىو من قيم ىذا الدين، كبضد الظلم العدؿ
ًئكىةي كى  ا اًبٍلًقٍسًط الى ًإلىوى ًإالَّ ىيوى اٍلعىزًيزي اغبٍىًكيمي(َّللَّي أىنَّوي الى ًإلىوى ًإالَّ ىيوى كىاٍلمىبلى )آؿ عمراف. أيكليو اٍلًعٍلًم قىاًئمن

 ٗٔ. كأعدؿ العدؿ التوحيد"، كأظلم الظلم على اإلطبلؽ الشرؾ. . ": كلذلك قيل. (ُٖ: 

 

اتًًو كى )كىسبىٍَّت كىًلمىتي رىبًٌكى ًصٍدقان كىعى : قاؿ تعاىل، ككلمات هللا تعاىل صادقة عادلة ًلمى ٍدالن ال ميبىدًٌؿى ًلكى
 . (ُُٓ: )األنعاـ. ىيوى السًَّميعي اٍلعىًليمي(

ا أيًمٍرتى كىال تػىتًَّبٍع أىٍىوىاءىىيٍم كىقيٍل آمى : قاؿ تعاىل، ابلعدؿ كقد أمر نبيو ػ ملسو هيلع هللا ىلص ػ )فىًلذىًلكى فىادٍعي كىاٍستىًقٍم كىمى
اليكيٍم ال حيجَّ ٍنتي دبىا أىنٍػزىؿى اَّللَّي ًمٍن كً  الينىا كىلىكيٍم أىٍعمى نىكيمي اَّللَّي رىبػُّنىا كىرىبُّكيٍم لىنىا أىٍعمى تىابو كىأيًمٍرتي أًلىٍعًدؿى بػىيػٍ

نػىنىا كىًإلىٍيًو اٍلمىًصَتي( نػىنىا كىبػىيػٍنىكيمي اَّللَّي هبىٍمىعي بػىيػٍ  . (ُٓ: )الشورل. ةى بػىيػٍ

ٍمتيٍم بػىٍُتى ال)ًإفَّ اَّللَّى : قاؿ تعاىل، كأمر اؼبسلمُت ابلعدؿ ا كىًإذىا حىكى ًت ًإىلى أىٍىًلهى  أيىٍميريكيٍم أىٍف تػيؤىدُّكا اأٍلىمىاانى
يعان بىًصَتان( ًس أىٍف ربىٍكيميوا اًبٍلعىٍدًؿ ًإفَّ اَّللَّى نًًعمَّا يىًعظيكيٍم ًبًو ًإفَّ اَّللَّى كىافى ظبًى  . (ٖٓ: )النساء. انَّ

فَّ اَّللَّى أيىٍميري اًبٍلعىٍدًؿ كىاأٍلًٍحسىاًف كىًإيتىاًء ًذم اٍلقيٍرَّبى كىيػىنػٍهىى عى )إً : كما قاؿ تعاىل،  كأكصى ابلعدؿ مطلقان 
ًر كىاٍلبػىٍغًي يىًعظيكيٍم لىعىلَّكيٍم تىذىكَّريكفى(  . (َٗ: )النحل. ًف اٍلفىٍحشىاًء كىاٍلميٍنكى

ة )عدؿ( كماد، ( مرةٖٔكمادة )كحد( )، ( مرةُٗٔكقد كردت مادة )شرؾ( يف القر آف الكرَل )
 . كشبة عبلقة بُت ىذه اؼبواد يصعب تتبعها يف ىذا البحث اؼبوجز، ( مرةِٖ)

 

  
                                                                 

 (.ُّٕ/ِ )ـبتصر تفسَت ابن كثَت، للصابوٍل -  ٖٔ
 (.ُّْٓ/ّيف ظبلؿ القرآف، ) -  ٗٔ
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 : يبقى أف نشَت إىل أف العدؿ لو ثبلث صور

 

 كىذا عدؿ ، كما يف الدكؿ األكركبية!،  أف تطبق القانوف على اعبميع ببل سبييز أك استثناء: األكىل

 . نسيب

كأم يكوف ىذا القانوف مستمدان من شري، ببل سبييز أك استثناءأف تطبق القانوف على اعبميع : الثانية
 . كىذا عدؿ كامل، كما يف حكم الرسوؿ ػ ملسو هيلع هللا ىلص ػ كاػبلفاء الراشدين من بعده،  عة السماء

 

مع مراعاة كافة الظركؼ كاؼببلبسات الظاىرة كا، أف تقيم حكم هللا على اعبميع ببل استثناء: الثالثة
كأف يوزف ما لو من خَت كما ، كاطبلع كامل على أحواؿ احملكـو عليو يف كل أمر، ل أمرػبفية يف ك

 . كىو عدؿ مطلق!، كىذا عدؿ خاص ابهلل رب العاؼبُت يـو القيامة، اكتسبو من شر دبيزاف الذرة

 

 ث ػ الضبلؿ 

عن اؼبنهكيقاؿ الضبلؿي لكل عدكؿ ، كىو عكس اؽبداية، الضبلؿ ىو العدكؿ عن الطريق اؼبستقيم
كلذلك استثٌت هللا اؼبشرك، كالشرؾ منتهى الضبلؿ!، َٕيسَتان كاف أك كثَتان ، ج عمدان كاف أك سهوان 

ٍن يىشىاءي كىمىٍن ييٍشًرٍؾ : قاؿ تعاىل، ين من رضبتو )ًإفَّ اَّللَّى ال يػىٍغًفري أىٍف ييٍشرىؾى ًبًو كىيػىٍغًفري مىا ديكفى ذىًلكى ًلمى
 . (ُُٔ: )النساء.  بىًعيدان(اًبَّللًَّ فػىقىٍد ضىلَّ ضىبلالن 

جعل، كذلك ؼبا فيهم من خبل عقلي كجهل معريف، كال عجب يف طرد اؼبشركُت من رضبة هللا تعاىل
 . فكاف عقاهبم أف ال تعرفهم رضبة هللا يف اآلخرة!، ىم ال يهتدكف ؼبعرفة هللا يف الدنيا

 ج ػ التقليد األعمى

فالقردة مثبلن تقلد اإلنساف دكف ، شأف اإلنساف السومالتقليد األعمى من عمل البهائم كليس من 
كلذل، كهللا تعاىل أراد أف ينأل ابجملتمع اإلنساٍل عن مستنقع التقليد، أف تدرم فحول ما يقـو بو!

)كىًإذىا ًقيلى ؽبىيمي اتًَّبعيوا مى : قاؿ تعاىل، اعبهلة اؼبغفلُت يف شركهم ؾ نعى على اؼبشركُت تقليدىم آابءىم
ٍيئان كىال يػى ا أىنٍػزى  ؤيىيٍم ال يػىٍعًقليوفى شى ءىانى أىكىلىٍو كىافى آابى نىا عىلىٍيًو آابى )سورة . ٍهتىديكفى(ؿى اَّللَّي قىاليوا بىٍل نػىتًَّبعي مىا أىٍلفىيػٍ
 . (َُٕ: البقرة

                                                                 
 (.َِٓ/ُتفسَت الكشاؼ للزـبشرم، ) - َٕ
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كما مل يسمعوه ، فما ظبعوه منهم قبلوه، بل ىم قد يتخذكف أحاديث آابئهم مصدران كحيدان للمعرفة!
ا ًإالَّ بىشىره ًمثٍػليكيٍم ييرًيدي أى : ىذا ما أقر بو قـو نوحك ، رفضوه ي الًَّذينى كىفىريكا ًمٍن قػىٍوًمًو مىا ىىذى )فػىقىاؿى اٍلمىؤلى

) ئًنىا اأٍلىكًَّلُتى ا يف آابى ٍعنىا هًبىذى ىنٍػزىؿى مىبلًئكىةن مىا ظبًى ِْ :)سورة اؼبؤمنوف. ٍف يػىتػىفىضَّلى عىلىٍيكيٍم كىلىٍو شىاءى اَّللَّي ألى
) . 

 

 ح ػ تعطيل اغبواس

اغبواس اليت كىبها هللا تعاىل لئلنساف ىي إحدل كسائل اؼبعرفة اليت تقوده الستكشاؼ العامل من 
، فما عاد ينفعهم خطاب، كلكن اؼبشركُت عطلوا حواسهم، كمعرفة العلي القدير بعد ذلك!، حولو

 . (ُٖ: )سورة البقرة. فػىهيٍم ال يػىٍرًجعيوفى( )صيمّّ بيٍكمه عيٍميه : فهم كما قاؿ تعاىل، كال يردعهم كتاب!

، كال يعوف ؼبا يف مضمونو، كلكنهم ال يدركوف مغزل كبلمو، كسلم ػ يدعوىم كالنيب ػ صلى هللا عليو 
اءن صيمّّ بيكٍ : قاؿ تعاىل ثىًل الًَّذم يػىٍنًعقي دبىا ال يىٍسمىعي ًإالَّ ديعىاءن كىًندى مه عيٍميه فػىهيٍم )كىمىثىلي الًَّذينى كىفىريكا كىمى

 . (ُُٕ: )سورة البقرة. ال يػىٍعًقليوفى(

كسلم معهم كالراعي الذم ينعق ابلغنم كىي ال تدرؾ سول رنة صوتو ف فكأف النيب ػ صلى هللا عليو
: قاؿ تعاىل، كعليو فقد استحق ىؤالء العذاب اػبالد طاؼبا اكبطوا ؼبرتبة دكف مرتبة اغبيواف!، ُٕقط

ٍنًس ؽبىيٍم قػيليوبه ال يػىٍفقىهيوفى هًبىا كىؽبىيٍم أىٍعُتيه ال يػيٍبًصريكفى هًبىا كىؽبىي )كىلىقىٍد ذىرىٍأانى عًبى  ًثَتان ًمنى اعبًٍنًٌ كىاإٍلً نَّمى كى ٍم آهى
اأٍلىنٍػعىاـً بىٍل ىيٍم أىضىلُّ أيكلىًئكى ىيمي اٍلغىاًفليوفى(ذىافه ال   . (ُٕٗ: )سورة األعراؼ. يىٍسمىعيوفى هًبىا أيكلىًئكى كى

 

 خ ػ ضيق النفس

هي : قاؿ تعاىل، من بواعث الشرؾ االمشئزاز من التوحيد كاالستبشار بذكر األكاثف )كىًإذىا ذيًكرى اَّللَّي كىٍحدى
 . امٍشىأىزٍَّت قػيليوبي الًَّذينى ال يػيٍؤًمنيوفى اًبآٍلًخرىًة كىًإذىا ذيًكرى الًَّذينى ًمٍن ديكنًًو ًإذىا ىيٍم يىٍستػىٍبًشريكفى(

فيفتقد األكسجُت كيضيق نفس، االمشئزاز إىل حد ضيق النفس كمن يصعد يف السماءكردبا كصل 
)فىمىٍن ييرًًد اَّللَّي أىٍف يػىٍهًديىوي يىٍشرىٍح صىٍدرىهي ًلئًلٍسبلـً كىمىٍن ييرًٍد أىٍف ييًضلَّوي هبىٍعىٍل : قاؿ تعاىل، ق يف صعوده!

أىمبَّىا يىصَّعَّدي يف ا اًء كىذىًلكى هبىٍعىلي اَّللَّي الٌرًٍجسى عىلىى الًَّذينى ال يػيٍؤًمنيوفى(صىٍدرىهي ضىيًٌقان حىرىجان كى )سورة . لسَّمى
 . (ُِٓ: األنعاـ

                                                                 
 (.ُِٓ/ُاؼبصدر السابق، ) - ُٕ
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كيشمئزكف عند ، فاؼبشركوف يفرحوف عند ذكر شركائهم، كسبب ىذا الضيق النفسي ىو الشرؾ ابهلل
هي كىفىٍرُتيٍ كىًإٍف ييٍشرىٍؾ ًبًو تػيٍؤًمنيوا فىاغٍبيٍكمي َّللًًَّ ا)ذىًلكيٍم بًىنَّوي ًإذىا ديًعيى اَّللَّي كى : قاؿ تعاىل، ذكر هللا كحده! ٍحدى

ًبًَت(  . (ُِ: )غافر. ٍلعىًليًٌ اٍلكى

 د ػ الكراىية

نى : قاؿ تعاىل، تزييف اغبقائق أك لبسها على الناس ىو ديدف اؼبشركُت الذين يكرىوف اغبق )لىقىٍد ًجئػٍ
 . (ٖٕ: )سورة الزخرؼ. ٍلحىقًٌ كىارًىيوفى(اكيٍم اًبغبٍىقًٌ كىلىًكنَّ أىٍكثػىرىكيٍم لً 

كالكراىية كاغبقد كاغبسد كلها مشاعر تدفع اإلنساف لركوب موجة الباطل كاإلعراض عن دعوة اغب
 . ؽ!

 

 ذ ػ اعبحود

بيد أهنا جحدت اغبقيقة حس، تعرؼ صدؽ النيب عليو الصبلة كالسبلـ، ىناؾ شروبة من اؼبشركُت
)قىٍد نػىٍعلىمي ًإنَّوي لىيىٍحزينيكى الَّ : كفيو نزؿ قولو تعاىل، ِٕرأس اؼبشركُت كمن ىؤالء أبو جهل، دا كظلما!

ًت اَّللًَّ هبىٍحىديكفى(  . (ّّ: )سورة األنعاـ. ًذم يػىقيوليوفى فىًإنػَّهيٍم ال ييكىذًٌبيونىكى كىلىًكنَّ الظَّاًلًمُتى ًِبايى

 

 ر ػ االستكبار

كإيب، نع اؼبرء أف يذعن للحقيقة رغم كضوحها كجبلئهاالتكرب كاالستكبار من األمور النفسية اليت سب
ا ًسٍحره ميًبُته : قاؿ تعاىل، انو هبا يف عقلو الباطن! تػينىا ميٍبًصرىةن قىاليوا ىىذى اءىتٍػهيٍم آىايى كىجىحىديكا هًبى ، )فػىلىمَّا جى

ا أىنٍػفيسيهيٍم ظيٍلمان كىعيليٌوان فىاٍنظيٍر كىٍيفى كىافى عىاًقبى  قىنػىتػٍهى (ا كىاٍستػىيػٍ  . (ُْ-ُّ: )سورة النمل. ةي اٍلميٍفًسًدينى

كقد زكد ، ؾبموعة آايت تتحدث عن قصة موسى عليو السبلـ مع فرعوف كقد كردت اآليتاف ضمن
الكاشفة عن اغب، كاؼبعٌت "ىذه اآلايت الكثَتة العدد، هللا موسى بتسع آايت بينة تدؿ على صدقو

فهي تبصر الناس كتق، ت نفسها بهنا مبصرةكيصف ىذه اآلاي. حىت ليبصره كل من لو عيناف، ؽ
كال عن ش، إهنا سحر مبُت! قالوا ذلك ال عن اقتناع بو: كمع ىذ فقد قالوا عنها. كدىم إىل اؽبدل

ا أىنٍػفي : كقد استيقنت نفوسهم أهنا اغبق الذم ال شبهة فيو ظلما كعلوا إمبا قالوه. هبة فيو قىنػىتػٍهى )كىاٍستػىيػٍ
ك ، استعبلء على اغبق. كال يطلبوف الربىاف، ألهنم ال يريدكف اإليباف، ابرةقالوا جحودا كمك. سيهيٍم(

                                                                 
 (.ِّْ-ِّّانظر: شرح العقيدة الطحاكية، بتخريج األلباٍل، ص )  -  ِٕ
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 . ظلمان لو كألنفسهم هبذا االستعبلء الذميم

كهبحدكف دعوة ، كلكنهم هبحدكنو، كيستيقنوف أنو اغبق، ككذلك كاف كرباء قريش يستقبلوف القرآف
ؼبا كراءى، كعقائدىمهنم كانوا يريدكف اإلبقاء على داينتهم ذلك أ. ػ ملسو هيلع هللا ىلص ػ إايىم إىل هللا الواحد النيب

اليت وبسوف خط، كىي تقـو على تلك العقائد الباطلة. كمغاًل تتوافد عليهم، ا من أكضاع تسندىم
كمطارؽ اغبق اؼبب. كترتج يف ضمائرىم، كوبسوهنا تتزلزؿ ربت أقدامهم، ر الدعوة اإلسبلميو عليها
 . ؼبريب!ين تدمغ الباطل الواىي ا

بل ألهنم يعرفونو! هبحدكنو كقد استيقنتو نفو . ككذلك اغبق ال هبحده اعباحدكف ألهنم ال يعرفونو 
أك اػبطر على مصاغبهم ك ، أك اػبطر على أكضاعهم، ألهنم وبسوف اػبطر فيو على كجودىم، سهم

 ّٕ. كىو اضح مبُت"، فيقفوف يف كجهو مكابرين. مغامبهم

 

 ز ػ الشك

كقد شك فريق من اؼب، ة خطَتة ذبعل صاحبها مًتددان يف قبوؿ اغبق رغم كضوحوالشك حالة نفسي
)أىأيٍنزًؿى عىلىٍيًو الذًٌٍكري ًمٍن بػىٍيًننىا بىٍل ىيٍم يف شىكٌو ًمٍن ذًٍكرًم بىٍل لى : شركُت ابلقرآف! كذلك كما قاؿ تعاىل

اًب(  . (ٖ: )سورة ص. مَّا يىذيكقيوا عىذى

كىم يقفوف منها موقف البلعب البلىي الذم شغلتو مبلىي اغب، شركوف الشك ابلدعوةكاستمرأ اؼب
 . (ٗ: )سورة الدخاف. )بىٍل ىيٍم يف شىكٌو يػىٍلعىبيوفى(: قاؿ تعاىل، اية عن التأمل يف صدؽ الدعوة

ماضو ، ى دينو اغبقفهو اثبت عل، حاظبان إزاء ىؤالء الشكاكُت اؼبًتددين ككاف موقف النيب ػ ملسو هيلع هللا ىلص ػ
تيٍم يف : قاؿ تعاىل، غَت عابئ هبم كدبواقفهم العبثية من الدعوة!، يف دعوتو ا النَّاسي ًإٍف كينػٍ )قيٍل ايى أىيػُّهى

ٍرتي أىٍف أىكيوفى مً شىكٌو ًمٍن ًديًٍت فىبل أىٍعبيدي الًَّذينى تػىٍعبيديكفى ًمٍن ديكًف اَّللًَّ كىلىًكٍن أىٍعبيدي اَّللَّى الًَّذم يػىتػىوىفَّاكيٍم كىأي 
 . (َُْ: )سورة يونس. ًمنى اٍلميٍؤًمًنُتى(

 

 س ػ الشعور ابلضعف

كقبل اإلسبلـ اختلط اغبق ابلباطل لدل كثَت من النا، الشعور ابلضعف يدفع اإلنساف إىل التدين
، لىعىلَّهيٍم يػيٍنصىريكفى  )كىازبَّىذيكا ًمٍن ديكًف اَّللًَّ آؽًبىةن : فهرعوا ؽبذه األصناـ لعلها تنصرىم كما قاؿ تعاىل، س

                                                                 
 (.َِٓ/ُـبتصر تفسَت ابن كثَت، للصابوٍل ) -  ّٕ
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 . (ٕٓ-ْٕ: )سورة يس. ال يىٍستىًطيعيوفى نىٍصرىىيٍم كىىيٍم ؽبىيٍم جيٍنده ؿبيٍضىريكفى(

، ْٕكلوالىم لسقطت كاندثرت!، بل أتباعها ىم جندىا، كىذه األصناـ ال تستطيع نصر أنفسها
.هبا كدبن يعبدىا كىذا إمعاف يف إظهار عجزىا كضعفها كالتهكم، ٕٓكسوؼ تكوف معهم يف النار

ؾى نىٍستىًعُتي(: كشعاره، كلذلك ال يلجأ اؼبوحد إال لربو يف الرخاء كالشدة..  ؾى نػىٍعبيدي كىًإايَّ )سورة . )ًإايَّ
 . (ٓ: الفاربة

 

 : كاػببلصة يف ىذا اؼببحث

كال، كالظلم، كالكذب، أف الشرؾ قائم على مزيج من مساكئ الصفات النفسية كاػبلقية؛ كاعبهل
كالش، كاالستكبار، كاعبحود، كالكراىية، كضيق النفس، كتعطيل اغبواس، كالتقليد األعمى، ضبلؿ

كىي مشاعر يف ؾبملها تقف عائقان دكف كصوؿ نور التوحيد إىل قلب اإلن، كالشعور ابلضعف، ؾ
 . ساف كبصَتتو!

 

* * *

                                                                 
 (.ِِٓ/ُاؼبرجع السابق، ) -  ْٕ
 (.ِْٔ/ْالباركدم، ) ـبتارات -  ٕٓ
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 : الفصل الثالث

 آاثر الشرك ونتائجو

 

، حىت صار أكثر الناس من اؼبشركُت!، صور ـبتلفة من الشرؾابتليت البشرية عرب َترىبها الطويل ب
 . (َُٔ: )سورة يوسف. )كىمىا يػيٍؤًمني أىٍكثػىريىيٍم اًبَّللًَّ ًإالَّ كىىيٍم ميٍشرًكيوفى(: قاؿ تعاىل: قاؿ تعاىل

 

فا فأية، فاألمور كلها يف البداية كالنهاية بيٍت يدم هللا تعاىل!، كالشرؾ ىو عقيدة مدمرة لئلنسانية!
كفساد الفرد كاعبما، ئدة ترذبى ابللجوء إىل الشركاء اؼبختلقُت اؼبزكرين سول إضاعة العقل كاعبهد!

)قيٍل مىٍن ذىا الًَّذم يػىٍعًصميكيٍم ًمنى اَّللًَّ ًإٍف أىرىادى ًبكيٍم سي : كنيل غضب الرب سبحانو؟! قاؿ تعاىل، عة!
ديكفى ؽبىي   . (ُٕ: )سورة األحزاب. ٍم ًمٍن ديكًف اَّللًَّ كىلًٌيان كىال نىًصَتان(كءان أىٍك أىرىادى ًبكيٍم رىضٍبىةن كىال هبًى

 

مث َتيت العبادات كالش، كلذلك كانت الوصية اإلؽبية األكىل لؤلنبياء كاؼبرسلُت صبيعان توحيد هللا تعاىل
البيت بعد كتطهَت ، فهذا أبو األنبياء إبراىيم عليو السبلـ أيمره ربو بنبذ الشرؾ أكالن ، رائع بعد ذلك

ٍر بػىٍييًتى لًل: قاؿ تعاىل، ذلك لعامة الناس ٍيئان كىطىهًٌ بٍػرىاًىيمى مىكىافى اٍلبػىٍيًت أىٍف ال تيٍشرًٍؾ يب شى )كىًإٍذ بػىوٍَّأانى إًلً
 . (ِٔ: )سورة اغبج. طَّائًًفُتى كىاٍلقىاًئًمُتى كىالرُّكًَّع السُّجيوًد(

)قيٍل : قاؿ تعاىل، كيتربأ من اؼبشركُت، ػ يدعو إىل هللا الواحد على بصَتة كىذا النيب اػباُت دمحم ػ ملسو هيلع هللا ىلص
ًبيًلي أىٍدعيو ًإىلى اَّللًَّ عىلىى بىًصَتىةو أىانى كىمىًن اتػَّبػىعىًٍت كىسيٍبحىافى اَّللًَّ كىمىا أىانى ًمنى اٍلميٍشًر  ًذًه سى )سورة يو . ًكُتى(ىى

 . (َُٖ: سف

 

كىو يبثل أكربجريبة دينية ترتكب على كجو األرض، ع الكبائر كلهاك ؼبا كاف الشرؾ ابهلل تعاىل أفظ
كىو ما كباكؿ تل، كاف ال بد من أف تظهر لو أضخم اآلاثر يف حياة اإلنسانية يف ـبتلف جوانبها،  

 . مسو يف مباحث ىذا الفصل
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 : ادلبحث األول

 آاثر الشرك الفكرية وادلعرفية

 

 : كمن ىذه اآلاثر، صعيد الفكر كاؼبعرفة للشرؾ ابهلل تعاىل آاثره السلبية على

 

 أػ اكبدار العقل كالتفكَت

، إنو ابختصار عدَل الشخصية كاإلرادة، أم قيمة ينحدر إليها اإلنساف عندما ينقاد إلنساف مثلو؟!
ىل ؽبذه . كيظن ؽبا النفع كالضرر؟، كراح يعبدىا من دكف هللا!، فكيف إذا انقاد ألصناـ كبتها غَته

كلذلك . ىذا؟ ىل شبة زبلف فكرم أكرب من. عبامدة اؼبيتة أية حركة أك َتثَت حىت تيرذبى؟األصناـ ا
ا، ربداىا بف يفعلوا ما يف كسعهم من كيد كضرر إذا كانوا  الرسوؿي ػ ملسو هيلع هللا ىلص ػ: كربدل كيدىا كأصحاهبى

 ًعبىاده أىٍمثىاليكيٍم فىاٍدعيوىيٍم فػىٍليىٍستىًجيبيوا لىكي )ًإفَّ الًَّذينى تىٍدعيوفى ًمٍن ديكًف اَّللًَّ : قاؿ تعاىل، يستطيعوف ذلك
تيٍم صىاًدًقُتى  أىؽبىيٍم أىٍرجيله يبىٍشيوفى هًبىا أىـٍ ؽبىيٍم أىٍيدو يػىٍبًطشيوفى هًبىا أىـٍ ؽبىيٍم أىٍعُتيه يػيٍبًصريكفى هًبىا أىـٍ ؽبىيٍم آذى ، ـٍ ًإٍف كينػٍ

 . (ُٓٗ-ُْٗ: )سورة األعراؼ. اءىكيٍم مثيَّ ًكيديكًف فىبل تػيٍنًظريكًف(افه يىٍسمىعيوفى هًبىا قيًل اٍدعيوا شيرىكى 

، كحُت يبلك أصحاهبا الوعي اعبيد سينبذكهنا!، ال فائدة من دعائها، إهنا ابختصار حجارة صماء
ٍيئان كىال يىضيرُّكيٍم(: قاؿ تعاىل  . (ٔٔ: سورة األنبياء). )قىاؿى أىفػىتػىٍعبيديكفى ًمٍن ديكًف اَّللًَّ مىا ال يػىنػٍفىعيكيٍم شى

 

 ب ػ تزكير اغبقائق

فيدعي ، كذلك أف اؼبشرؾ يكذب على هللا، كتزكير اغبقائق، الشرؾ أعظم كسيلة إلشاعة الكذب!
 . (ٖٔ: )سورة الصافات. )أىًإٍفكان آؽًبىةن ديكفى اَّللًَّ تيرًيديكفى(: قاؿ تعاىل، لو شركاء

ألف جريرة الكذب على الناس ، ذب على الناسالكذب على هللا تعاىل؛ يبكن لو أف يك كمن تعود
 . أىوف من الكذب على هللا تعاىل!
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 رفض اؼبوضوعية -ت

كقد زعموا أف البل، كالعرب كانت ربب األكالد كتئد البنات!، تقتضي اؼبوضوعية اإلنصاؼ كالعدؿ
رىأىيٍػتيمي البلَّ )أىفػى : فكيف جعلوا هلل ما يكرىونو ألنفسهم؟! قاؿ تعاىل، ٕٔت كالعزل كمناة بنات هللا

: )سورة النجم. تًٍلكى ًإذان ًقٍسمىةه ًضيزىل(، أىلىكيمي الذَّكىري كىلىوي اأٍلينٍػثىى، كىمىنىاةى الثَّالًثىةى اأٍليٍخرىل، تى كىاٍلعيزَّل
ُٗ- ِِ) . 

كإالٌ ، كىذا من ابب إقامة اغبجة عليهم، كإمبا العابد اغبق من يؤثر مواله على نفسو كليس العكس
 . تعاىل ال يريد ذكران كال أنثى! كىو غٍت عن العاؼبُتفاهلل 

كيبلحظ ىنا أف الشرؾ يرفض اؼبوضوعية كاؼبنطق يف ربليل القضااي اإليبانية كمناقشتها بشكل سليم
 . 

 

 ث ػ التشوش الفكرم كقبوؿ االستعباد

ىبلق تشوشان فكراين  كىذا، كاالستعباد ؽبا، تعد عقائدي اؼبشركُت الناسى لقبوؿ فكرة الصراع بُت اآلؽبة
 . فأيها أفضل كأقول حىت ىبصو ابلعبادة؟!، عند عبادىا

قاؿ ، كلذلك كاف التوحيد خبلصان من ىذا التشوش كاالستعباد آلؽبة مزعومة ما ؽبا من سلطاف!
يػٍره أىـً اَّللَّي اٍلوىاًحدي اٍلقىهَّاري : تعاىل به ميتػىفىٌرًقيوفى خى ٍجًن أىأىٍرابى كمع. (ّٗ: )سورة يوسف. ()ايى صىاًحيبىً السًٌ

 أأف : يقوؿ، "يريد التفرؽ يف العدد كالتكاثر: ٌل متفرقوف

خَت لكما أـ أف يكوف لكما رب كا، كيستعبدكما ىذا، يستعبدكما ىذا، تكوف لكما أرابب شىت
 حد قهار 

 . ٕٕكال يشارؾ يف الربوبية"، ال ييغالب

كىذا أعلى كىذا أكسط كى، ذا من فضةآؽبة شىت ىذا من ذىب كى: "أم: كهبوز أف يكوف اؼبعٌت
(، متباينوف ال تضر كال تنفع، ذا أدٌل يػٍره أىـً اَّللَّي اٍلوىاًحدي اٍلقىهَّاري الغالب : القهار، الذم ال اثٍل لو، )خى

 . ٖٕعلى الكل"

                                                                 
 (.ّْْ/ُاالستقامة، ربقيق الدكتور دمحم رشاد سامل، ) -  ٕٔ
 (.ِّٖ/ُتفسَت الكشاؼ ) - ٕٕ
 (.ُِٕٕ/ٓيف ظبلؿ القرآف، ) - ٖٕ
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 . فاغبمد هلل على نعمة التوحيد!، كيف كل األحواؿ فإف الشرؾ يًتؾ الناس يف حَتة كزببط فكرم

 

 طاغية كتفكَت عقيم ج ػ عقلية

ففسركا النبوة بهنا ضرب م، كقف اؼبشركوف موقفا سلبيا من األنبياء كالرسل عليهم السبلـ كأتباعهم
)كىذىًلكى مىا أىتىى الًَّذينى ًمٍن قػىٍبًلًهٍم ًمٍن رىسيوؿو ًإالَّ قىاليوا سىاًحره أىٍك : قاؿ تعاىل، ف السحر أك اعبنوف!

 . (ِٓ :)سورة الذارايت. ؾبىٍنيوفه(

)كىًإٍف يػىرىٍكا آيىةن يػيٍعًرضيوا كىيػىقيوليوا ًسٍحره ميٍستى : قاؿ تعاىل، كمل يتنبهوا لآلايت الدالة على الدين كالتوحيد
 . (ِ: )سورة القمر. ًمرّّ(

كقد عاش ىؤالء على ، فلم يركا اغبق كمل يسمعوه كمل يفقهوه، كعطلوا حواسهم اليت كىبهم هللا إايىا
قا، أكل كاؼبشرب كاعبنس كما تعيش البهائم اليت مل تزكد حبواس التأمل كالتفكَتاألرض يبارسوف اؼب

 . (ٓٓ: )سورة األنفاؿ. )ًإفَّ شىرَّ الدَّكىابًٌ ًعٍندى اَّللًَّ الًَّذينى كىفىريكا فػىهيٍم ال يػيٍؤًمنيوفى(: ؿ تعاىل

 

 ح ػ رفض مطلق للحق

كقالوا بلغة ال زبلو من التحدم ، ف هباكلكن كفار قريش رفضوا اإليبا، بزغت مشس اغبق من مكة
نىا ًحجى : ما حكاه عنهم سبحانو كتعاىل ا ىيوى اغبٍىقَّ ًمٍن ًعٍنًدؾى فىأىٍمًطٍر عىلىيػٍ )كىًإٍذ قىاليوا اللَّهيمَّ ًإٍف كىافى ىىذى

) اًء أىًك اٍئًتنىا ًبعىذىابو أىلًيمو  . (ِّ: )سورة األنفاؿ. ارىةن ًمنى السَّمى

فالتأمت نفوس اؼبشركُت اؼبريضة مع عقليتهم ... ىذا الرفض ىو اغبسد كاؽبولكقد كاف السبب يف 
ال ينفك عن عداكة اغبق كرفضو يف ك، فولد ىذا سلوكا متطرفا دائمان ، اؼبتحجرة اؼبنكفئة على ذاهتا

 . ؿ زماف كمكاف!

 

 خ ػ رفض اؼبنطق العلمي التحليلي

فلو َتمل اإلنساف حولو لرأل يف ا، بدع اغبكيم العليماؼبنطق العلمي التحليلي يقود إىل هللا تعاىل اؼب
كيف كاقع اغبياة كالتاريخ اؼباضي كما فيهما من درك ، ألرض كالسماء كما فيهما من ـبلوقات كعرب

فمن أين جاء، كلو َتمل يف األحداث من حولو لرأل هللا الواحد حاضران يدبر األمر كلو، س كًفكىر
)قيٍل ًلمىًن اأٍلىرٍ : قاؿ تعاىل. كجت لعبادة األكاثف من دكنو سبحانو؟!ت بدعة الوثنية الكاذبة اليت ر 
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تيٍم تػىٍعلىميوفى  ا ًإٍف كينػٍ يػىقيوليوفى َّللًًَّ قيٍل أىفىبل تىذىكَّريكفى ، ضي كىمىٍن ًفيهى قيٍل مىٍن رىبُّ السَّمىاكىاًت السٍَّبًع كىرىبُّ ، سى
يػىقيوليوفى َّللًًَّ قيٍل أى ، اٍلعىٍرًش اٍلعىًظيمً  َتي كىال هبيىاري عىلىيٍ ، فىبل تػىتػَّقيوفى سى قيٍل مىٍن بًيىًدًه مىلىكيوتي كيلًٌ شىٍيءو كىىيوى هبًي

تيٍم تػىٍعلىميوفى  يػىقيوليوفى َّللًًَّ قيٍل فىأىٌلَّ تيٍسحىريكفى ، ًق ًإٍف كينػٍ اًذبيوفى(، سى نىاىيٍم اًبغبٍىقًٌ كىًإنػَّهيٍم لىكى )سورة اؼب. بىٍل أىتػىيػٍ
 . (َٗ-ْٖ: ؤمنوف

ك ، كيهتموف بظواىر األشياء فقط، ؼببلحظ أف اؼبشركُت يتعاملوف مع الكوف تعامبلن ماداين فيزايئيان كا
 . كىذا منتهى السذاجة يف البحث كالتفكَت!، ال يتساءلوف عن الفاعل ؽبذا الكوف اؼبدبر ألمره

 

التحرر منها ال بد من كىي آاثر ، تلك كانت بعض آاثر الشرؾ السلبية على صعيد الفكر كاؼبعرفة
 . يف سبيل تربية إنسانية راشدة

* * * 
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 : ادلبحث الثاين

  اآلاثر النفسية 

 

 : فمن ذلك، للشرؾ آاثر نفسية عديدة

 

 أ ػ ـبالفة الفطرة

)كل مولود يولد على الفطرة: كيف اغبديث، كجعلو جبلة فيو، لقد ركز هللا اإليباف يف فطرة اإلنساف
 ٕٗ. نو أك يبجسانو(فأبواه يهودانو أك ينصرا، 

كلذلك استنكر اؼبؤمن على الغٍت اؼبفتوف ، منتكس يف إنسانيتو!، كعليو فإف اؼبشرؾ ـبالف لفطرتو!
لىقى : كما قاؿ تعاىل،  صاحب اعبنتُت كفره ابهلل تعاىل )قىاؿى لىوي صىاًحبيوي كىىيوى وبيىاًكريهي أىكىفىٍرتى اًبلًَّذم خى

: )سورة الكهف. لىًكنَّا ىيوى اَّللَّي رىيبًٌ كىال أيٍشرًؾي ًبرىيبًٌ أىحىدان(، مثيَّ سىوَّاؾى رىجيبلن  ؾى ًمٍن تػيرىابو مثيَّ ًمٍن نيٍطفىةو 
ّٕ-ّٖ) . 

 

 ب ػ فقداف اؽبدؼ

كمن مث ف، فبل بعث كال حساب كال عقاب عندىم!، يعيش اؼبشركوف يف اغبياة دكف أىداؼ سامية
نٍ : ؿ تعاىلقا، إف أىدافهم كلها تتمحور حوؿ الدنيا كشهواهتا ًثَتان ًمنى اعبًٍنًٌ كىاإٍلً نَّمى كى )كىلىقىٍد ذىرىٍأانى عًبىهى

اأٍلىنٍػعىاـً بى ًس ؽبىيٍم قػيليوبه ال يػىٍفقىهيوفى هًبىا كىؽبىيٍم أىٍعُتيه ال يػيٍبًصريكفى هًبىا كىؽبىيٍم آذىافه ال يىٍسمىعيوفى هًبىا أيكلىًئكى   كى
 . (ُٕٗ: )سورة األعراؼ. وفى(ٍؿ ىيٍم أىضىلُّ أيكلىًئكى ىيمي اٍلغىاًفلي 

كيكوف ك ، كلكن أف يكوف ذلك يف إطار حدكد الشرع، كمل وبـر الدين االستمتاع ابلدنيا كشهواهتا
 . ال غاية يف حد ذاتو!، سيلة لآلخرة

 

 ت ػ االضطراب

كضياع ل، كسقوط مستمر، اؼبشرؾ إنساف مضطرب بسبب عقيدتو اؽبزيلة اليت ذبعلو يف زببط دائم

                                                                 
 (.ُٔ(، اغبديث )ِٓ/ُمتفق عليو، انظر: مشكاة اؼبصابيح، للتربيزم، بتحقيق األلباٍل، ) - ٕٗ
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اًء فػىتىٍخطىفيوي الطَّيػٍ : ؿ تعاىلقا، ألبد أىمبَّىا خىرَّ ًمنى السَّمى )حينػىفىاءى َّللًًَّ غىيػٍرى ميٍشرًًكُتى ًبًو كىمىٍن ييٍشرًٍؾ اًبَّللًَّ فىكى
)  . (ُّ: )اغبج. ري أىٍك تػىٍهًوم ًبًو الرًٌيحي يف مىكىافو سىًحيقو

فاختطفتو الط، ن خر من السماءشبو حالة اؼبشرؾ الذم يهلكو شركو ىبلكان كامبلن "بصورة حاؿ م
  َٖ. أك عصفت بو الريح حىت ىوت بو يف بعض اؼبطاكح البعيدة"، فتفرؽ مزعان يف حواصلها، ير

اًء( كما يثَته اػبر من فزع كىلع كىو ىبر من السماء كليس من جبل ككب، َتمل قولو )خىرَّ ًمنى السَّمى
(: كَتمل يف سوء مصَته، كه! أك هتوم بو الريح يف ، فيصَتطعامان للحيواانت اعبائعة )فػىتىٍخطىفيوي الطَّيػٍري

إنو التخبط يف اغبياة كاؼبصَت الضائع الذم يلف اؼبشركُت صب، فبل يكاد يرل لو أثر، مكاف سحيق!
 . يعان 

ىو عقي، كاؼبصَت البائس الذم ينتظر اؼبشرؾ يف اآلخرة، كالتشتت الذىٍت، كسبب الضياع النفسي 
)ضىرىبى اَّللَّي مىثىبلن رىجيبلن ًفيًو شيرىكىاءي ميتىشىاكً : كما قاؿ تعاىل،  قلق كاالضطرابدة الشرؾ اليت تورث ال

ًف مىثىبلن اغبٍىٍمدي َّللًًَّ بىٍل أىٍكثػىريىيٍم ال يػىٍعلىميوفى( ٍل يىٍستىًوايى  . (ِٗ: )سورة الزمر. سيوفى كىرىجيبلن سىلىمان ًلرىجيلو ىى

اؿ اؼبشرؾ الذم لو آؽبة متعددة يعبدىا يبقى "متحَتان ضائفح، ىذه اآلية مثل غباؿ اؼبشرؾ كاؼبوحد
فهمو شعا ، يلتمس رفقو كفبن، عان ال يدرم أيهم يعبد؟ كعلى ربوبية أيهم يعتمد؟ كفبن يطلب رزقو

 عارؼ دبا ، فهو قائم دبا كلفو، كحاؿ من مل يثبت إال إؽبان كاحدان ، كقلبو أكزاع، ُٖع

 ِٖ. مؤمل للثواب يف آجلو"، لومتفضل عليو يف عاج، أرضاه كما أسخطو

 

 ث ػ التعجل

كلكن ىذه الصفة ربتاج إىل هتذيب كخباصة يف التعامل مع آ، العجلة: من صفات اإلنساف الغرزية
يت فىبلى تىٍستػىٍعًجليوًف(: قاؿ تعاىل، ايت هللا تعاىل ٍنسىافي ًمٍن عىجىلو سىأيرًيكيٍم آىايى )سورة األنبيا. )خيًلقى اإٍلً

 . (ّٕ: ء

كخباصة يف التعامل مع هللا العزيز اغب، بل ىم دائمان يستعجلوف!، شركوف ال يهذبوف ىذه الغريزةكاؼب
انىوي كىتػىعىاىلى عىمَّا ييٍشرًكيوفى : قاؿ تعاىل، كأنبيائو عليهم السبلـ!، كيم )أىتىى أىٍمري اَّللًَّ فىبل تىٍستػىٍعًجليوهي سيٍبحى

                                                                 
 (.ٖٖاأللباٍل، ص ) انظر: شرح العقيدة الطحاكية، بتخريج  -  َٖ
 انظر: اؼبفردات يف غريب القرآف، للراغب األصفهاٍل، مادة )ضل(.  - ُٖ
 (.ُٔانظر: ـبتصر تفسَت البغوم، للدكتور عبد هللا الزيد، ص ) - ِٖ
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أك نزكؿ العذاب هبم ، ما كيعدكا من قياـ الساعةكقد كاف اؼبشركوف "يستعجلوف . (ُ: )النحل. (
  ّٖ. استهزاءن كتكذيبان ابلوعد"، يـو بدر

كلذلك كاف من ، كال ىبفى أف اإلنساف اؼبتعجل كثَتان ما يتخذ قرارات خاطئة يندـ عليها فيما بعد
 . صفات الشخصية الناجحة التؤدة كحسن ازباذ القرار

 

 ج ػ الًتدد

فهم عبيد م، د كعدـ الثبات على حالة كاحدة يف تعاملهم مع هللا تعاىلمن صفات اؼبشركُت الًتد
قاؿ ، فإذا ساعدىم كأعاهنم عاد بعضهم للشرؾ!، فعند الكوارث يلجأكف إىل هللا الواحد، صاغبهم!

ككيف ىبلصوف لو ابلعبادة كالدعاء يف اؼبواقف الصعبة كما ، تعاىل يصف تردد اؼبشركُت يف حياهتم
)ىيوى الَّ : كأحسوا ابألماف، مث ينكصوف بعد ذلك إذا قباىم إىل الرب، كتقاذفتهم أمواجولو ركبوا البحر 

تيٍم يف اٍلفيٍلًك كىجىرىٍينى هًبًٍم ًبرًيحو طىيًٌبىةو كىفىرًحيوا يكيٍم يف اٍلبػىرًٌ كىاٍلبىٍحًر حىىتَّ ًإذىا كينػٍ اءىتٍػهىا رًيحه  ًذم ييسىَتًٌ هًبىا جى
تػىنىا عىاًصفه كىجىاءىىيمي اٍلمى  ٍوجي ًمٍن كيلًٌ مىكىافو كىظىنُّوا أىنػَّهيٍم أيًحيطى هًبًٍم دىعىويا اَّللَّى ـبيًٍلًصُتى لىوي الدًٌينى لىًئٍن أىقٍبىيػٍ

ًذًه لىنىكيونىنَّ ًمنى الشَّاًكرًينى  ا ال، ًمٍن ىى نَّاسي ًإمبَّىا بػى فػىلىمَّا أىقٍبىاىيٍم ًإذىا ىيٍم يػىبػٍغيوفى يف اأٍلىٍرًض ًبغىٍَتً اغبٍىقًٌ ايى أىيػُّهى
لي  تيٍم تػىٍعمى نىا مىٍرًجعيكيٍم فػىنػينػىبًٌئيكيٍم دبىا كينػٍ نٍػيىا مثيَّ ًإلىيػٍ : )سورة يونس. وفى(ٍغييكيٍم عىلىى أىنٍػفيًسكيٍم مىتىاعى اغبٍىيىاًة الدُّ

ِِ-ِّ) . 

ت الشدةالذم يلجأ إىل هللا كحده كق، إهنا صورة رائعة حافلة ابإلاثرة ترسم مشاعر اإلنساف اؼبًتدد
)مثيَّ ًإذىا كىشىفى الضُّرَّ : قاؿ تعاىل، كىو معٌت أكده القرآف كثَتان ، الرخاء مث يعود ليشرؾ ابهلل كقت، 

 . (ْٓ: )النحل. عىٍنكيٍم ًإذىا فىرًيقه ًمٍنكيٍم ًبرىهبًًٌٍم ييٍشرًكيوفى(

 

كىذا ى، ادية الرخيصةكمن مث االنزالؽ كراء اؽبول كاؼبصاحل اؼب، إف حالة الًتدد سببها نسياف العهد
فكيف إذا كانت فلسفات الدنيا كلها قائمة اليوـى على اؼببادئ اؼبكيافلية ، ك سبب فساد ىذا العامل

 . الزئبقية؟ أم فساد أصاب العامل أكرب من ىذا الذم يتخبط فيو؟!

* * * 

                                                                 
(. كـبتصر تفسَت البغوم، للدكتور عبد هللا الزيد، ُّٗانظر: لباب النقوؿ يف أسباب النزكؿ، للسيوطي، ص ) - ّٖ

 (.َِٔص )
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 : ادلبحث الثالث

 اآلاثر الدينية

 

 : تتجلى آاثر الشرؾ الدينية يف اآليت

 

 العتماد على اػبرافات كاألساطَت يف حياتو الدينيةأ ػ ا

ككل ما يبٌت على االفًتاء من هتاكيل كعقائد كأساطَت إمبا ىو ، كذلك أف الشرؾ فرية ال دليل عليها
ان آخىرى ال بػيٍرىىافى لىوي ًبًو فىًإمبَّىا ًحسىابيوي ًعٍندى : قاؿ تعاىل، افًتاء أيضان  رىبًًٌو ًإنَّوي ال يػيٍفلً  )كىمىٍن يىٍدعي مىعى اَّللًَّ ًإؽبى

اًفريكفى(  . (ُُٕ: )سورة اؼبؤمنوف. حي اٍلكى

ال أف يكوف يف اآلؽب، كىي تفيد التهكم هبم، صفة الزمة جيء هبا للتوكيد. فقولو )ال برىاف لو بو(
كىكذا يصبح اؼب... ْٖكهبوز أف تكوف اعًتاضان بُت الشرط كاعبزاء، ة ما هبوز أف يقـو عليو برىاف

 . سة سهلة ػبرافات كأساطَت ما أنزؿ هللا هبا من سلطاف!شرؾ فري

 

 ب ػ فقداف السمو الركحي

كوبـر صاحبو من إشراقات اغبي ال، التأمل يف ملكوت هللا الواحد األحد إف الشرؾ ابهلل وبوؿ دكف
ان آخىرى فػىتػىقٍ : قاؿ تعاىل، كهبعلو موضع الذـ كاػبذالف، قيـو . عيدى مىٍذميومان ـبىٍذيكالن()الى ذبىٍعىٍل مىعى اَّللًَّ ًإؽبى

 . (ِِ: )سورة اإلسراء

كاؽبالك ال يستحق أف ي، المرئ أف يعبد غَت هللا تعاىل! ككل ما سواه سبحانو ىالك! ككيف هبوز
ان آخىرى ال ًإلىوى ًإالَّ ىيوى  : قاؿ تعاىل، كإمبا العبادة خاصة ابغبي القيـو، عبده ىالك )كىال تىٍدعي مىعى اَّللًَّ ًإؽبى

 . (ٖٖ: )سورة القصص. لُّ شىٍيءو ىىاًلكه ًإالَّ كىٍجهىوي لىوي اغٍبيٍكمي كىًإلىٍيًو تػيٍرجىعيوفى(كي 

حىت إف اؼبوت يصبح ، كمن عرؼ لذة التوحيد كإشراقاهتا ىيهات أف يعدؽبا بلذة أخرل يف الوجود!
 ٖٓ: كهلل در خبيب بن عدم حُت قاؿ، لذيذان يف سبيلها!

 
                                                                 

 (. َِّٔ/ٓيف ظبلؿ القرآف، ) - ْٖ
 (.ٖٕٗانظر: ـبتصر تفسَت البغوم، للدكتور عبد هللا الزيد، ص ) - ٖٓ
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 مسػػػػػػػػػلمان  فوهللا ما أرجو إذا متُّ 

 على أمًٌ جنبو كافى يف هللًا مصرعي

 فلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي دببدو للعدكًٌ زبشعان 

  كال جػػػػػػػػزعان إٍل إىل هللا مرجعي

 

 ت ػ اؽببلؾ الدنيوم

فقد أمهل قـو نوح ، كهللا تعاىل يبيهل كال ييهمل، الشرؾ مقركف بغضب هللا تعاىل يف الدنيا كاآلخرة
ران فػىلىٍم : قاؿ تعاىل، مث استأصلهم عن بكرة أبيهم!، سنة! ألف قرابة ًطيئىاهًتًٍم أيٍغرًقيوا فىأيٍدًخليوا انى )فبَّا خى

ديكا ؽبىيٍم ًمٍن ديكًف اَّللًَّ أىٍنصىاران(  . (ِٓ: )سورة نوح. هبًى

كالقوانُت افقد عذبو ابألنظمة ، من مل يعذبو هللا ابلعذاب اؼبادم، كأمم الشرؾ كلها معذبة يف الدنيا
، كتغَت اؼبناخ، كفساد الطبيعة، ككاف من نتيجتها انتشار األمراض، ليت ىبًتعوهنا يف ـبتلف األصعدة

كال أكؿ ؽبا ك ، ككبو ذلك من اآلفات كالكوارث اليت ربيط بكوكبنا اليـو، كانتشار الرعب كاغبركب
 . ال آخر!

 

 ث ػ العذاب اػبالد يف اآلخرة

فبَّا أىٍكحىى ًإلىٍيكى رى )ذىًلكى : قاؿ تعاىل، الد يف جهنم ؼبن أشرؾ بو سبحانوجعل هللا تعاىل العذاب اػب
ان  ًة كىال ذبىٍعىٍل مىعى اَّللًَّ ًإؽبى نَّمى مىليومان مىٍدحيوران(آخىرى بُّكى ًمنى اغبًٍٍكمى . (ّٗ: )سورة اإلسراء. فػىتػيٍلقىى يف جىهى

كعلي، فكيف دبن سواه؟،  ػ لو كقع منو! كحاشاه أف يقع!فإذا كاف هللا ال يغفر الشرؾ لرسولو ػ ملسو هيلع هللا ىلص
ان آخىرى كىال : قاؿ تعاىل، ق فقد جعل هللا العذاب اؼبضاعف للمشركُت )كىالًَّذينى ال يىٍدعيوفى مىعى اَّللًَّ ًإؽبى

مان يػىٍقتػيليوفى النػٍَّفسى الَّيًت حىرَّـى اَّللَّي ًإالَّ اًبغبٍىقًٌ كىال يػىٍزنيوفى كىمىٍن  ييضىاعىٍف لىوي اٍلعىذىابي يػى ، يػىٍفعىٍل ذىًلكى يػىٍلقى أىاثى
)  . (ٗٔ-ٖٔ: )سورة الفرقاف. ٍكـى اٍلًقيىامىًة كىىبىٍليٍد ًفيًو ميهىاانن
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)من مات كىو يعلمي أنو ال إلو إال هللا دخل ا: ؼبا كرد يف اغبديث، ٖٔكال ىبلد يف النار إال مشرؾ
كمن مات ال يشرؾ اب، ات يشرؾ ابهلل شيئان دخل النار)من م: كجاء يف حديث آخر، ٕٖ. عبنة(

 ٖٖ. هلل شيئان دخل اعبنة(

كاؼبذنب منهم إما أف يستوجب العق، أف يكوف مآؽبم إىل اعبنة، كإهنا لبشارةه عظيمةه لكل اؼبوحدين
كإما أف تدركو رضبة هللا فيعفو عنو كيدخل اعبنة؛ كى، كبة فيعاقب على قدر ذنبو؛ كىذا عدؿ إؽبي!

 ٖٗ: كهلل در الشافعي حُت قاؿ متفائبلن برضبة هللا كعفوه كرضوانو لكل اؼبوحدين، كـر إؽبي!  ذا

 

 إف كنتى تغدك يف الذنػػػػػػوًب جليدا

 كزباؼي يف يوـً اؼبيعػػػػػػػػاد كعيدا

 فلقد أتػػػػػػػػػػػاؾى منى اؼبهيمًن عفويهي 

 كأفاضى مٍن نعمو علػػػػػػػػػػيكى مزيدا

 ربًٌكى يف اغبشا فً ال تيأسٍن مٍن لط

 يف بطػػػػػػػػػًن أمًٌكى ميضغةن ككلػػيدا

 لو شػػػػػػػػػاءى أف تصلى جهنمى خالدا

 ما كػػػػػػػػػػػػػػافى أؽبمى قلبكى التوحيدا

 

 فائدة يف مضموف شهادة التوحيد

كلمة تكىي ليست ؾبرد  ، إف كلمة ال إلو إال هللا ىي أساس الفبلح للفرد كاجملتمع يف الدنيا كاآلخرة
كأسا، كقاعدة الًتبية، كمنهج اغبياة، فهي ركح العقيدة، بل فيها مضامُت كبَتة، قاؿ ابللساف فقط

قاؿ ، كعرفها الناس عرب التاريخ، كىي منبع كل القيم اإلهبابية اليت اندل هبا كحي هللا!، س اغبضارة
كتعاىل ، كتبارؾ اظبو، اؤهكتقدست أظب، إفراد الرب جل ثناؤه: "كركح ىذه الكلمة كسرىا: ابن القيم

                                                                 
 (.ْْٓانظر: تفسَت اعببللُت، ص ) - ٖٔ
 (.ِّْ/ْانظر: تفسَت الكشاؼ، ) -  ٕٖ
 (.َْٕ/ِتفسَت الكشاؼ، ) -  ٖٖ
 (.ِْٓـبتصر تفسَت البغوم، للدكتور عبد هللا الزيد، ص ) - ٖٗ
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من التوكل كاإلانبة ك : كتوابع ذلك، كاػبوؼ كالرجاء، ابحملبة كاإلجبلؿ كالتعظيم: كال إلو غَته، جده
ككونو كسيلة إىل زايدة ؿببتو، ككل ما وبب غَته فإمبا وبب تبعان حملبتو، فبل وبب سواه، الرغبة كالرىبة

كال ، كاليرىب إال منو، كال يرغب إال إليو، كل إال عليوكال يتو ، كال ييرجى سواه، كال ىباؼ سواه، 
كهبتم، كال يذبح إال لو كابظبو، كال يسجد إال لو، كاليتاب إال إليو، كال ينظرإال لو، وبلف إال ابظبو

أف ال يعبد إال إايه جبميع أنواع العبادة؛ فهذا ىو ربقيق شهادة أف : كىو، ع يف ذلك حرؼ كاحد
كؿباؿ أف يدخل الن، ذا حـر على النار من شهد أف ال إلو إال هللا حقيقة الشهادةكؽب، ال إلو إال هللا

  َٗ. ار من ربقق حبقيقة ىذه الشهادة كقاـ هبا"

 

* * *

                                                                 
(، اغبديث )ّّ/ٓه أبو يعلى كالطرباٍل كالبيهقي عن األسود بن سريع، كؼبسلم كبوه، انظر: اعبامع الصغَت، )ركا - َٗ

 (.ّْ/ٓ(. كانظر: فيض القدير )ّٔٓٔ
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 : ادلبحث الرابع

 اآلاثر االجتماعية

 

 : للشرؾ ابهلل تعاىل ؾبموعة من اآلاثر االجتماعية السلبية تتجلى ابآليت

 

 أ ػ التفكك االجتماعي

ك ، مد الساسات الطائشة للمشركُت إىل تقسيم اجملتمعات إىل شيع كأحزاب تتصارع فيما بينها!تع
كالسياسة الفرعونية خَت شاىد ع، كتشعل صراع الطبقات بُت اعبميع!، ىي تغذم فئة ضد أخرل

ا ًشيػىعنا يىٍستى : قاؿ تعاىل، ىل ىذا بًٌحي أىبٍػنى )ًإفَّ ًفٍرعىٍوفى عىبلى يف اأٍلىٍرًض كىجىعىلى أىٍىلىهى ٍضًعفي طىائًفىةن ًمنػٍهيٍم ييذى
 . (ْ: )القصص. اءىىيٍم كىيىٍستىٍحًيي ًنسىاءىىيٍم ًإنَّوي كىافى ًمنى اٍلميٍفًسًدينى(

فأتباع كل إلو يشعلوف حر ، من جهة أخرل ينعكس صراع ؿببة اآلؽبة على صراع العبيد فيما بينهم
كتتمزؽ ك ، ع يف النهاية يف مستنقع اغبقد كالبغضاءكيسقط اعبمي، ابن أك فتنة ضد أتباع اإللو اآلخر

 . حدة اجملتمع بُت شرائحو اؼبختلفة!

 

 ب ػ الفساد االجتماعي

كفقَت مسكُت، فحيث كجد انقسم الناس إىل مًتؼ فاجر، الشرؾ قرين الفساد يف اجملتمعات كلها
كت، السلطة بيد اؼبًتفُت كتصَت، كيبسك اؼبًتفوف األمواؿ عن الفقراء ؿبتجُت ابلقدر كما مر معنا، 

)كىمىٍن أىٍعرىضى عىٍن ذًٍكرًم فىًإفَّ لىوي مىًعيشىةن ضىٍنكان كىكبىٍشيريهي : قاؿ تعاىل، صبح اغبياة كلها ضنكان كعذاابن 
 . (ُِْ: )سورة طو. يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة أىٍعمىى(

)كىًإذى : قاؿ تعاىل، كيستحق اجملتمع كلو البوار كالدمار، يستعصي اإلصبلح، كعندما يستمر الضنك
ا تىٍدمً  ىى مٍَّرانى ا اٍلقىٍوؿي فىدى ا فىحىقَّ عىلىيػٍهى ا فػىفىسىقيوا ًفيهى )سورة اإلسرا. َتان(ا أىرىٍدانى أىٍف نػيٍهًلكى قػىٍريىةن أىمىٍرانى ميتػٍرىًفيهى

 . (ُٔ: ء
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 ت ػ إضعاؼ البنية االجتماعية

كتتبلشى عن، كتنحل أكاصر كحدهتا فبو تضعف اجملتمعات، جعل هللا الشرؾ مفتاح كل شر كببلء!
يكوف التوحيد الباٍل الذم يقيم قواعد التمكُت يف األرض للمؤ ، كبعكس الشرؾ اؼبدمر، اصر قوهتا

ا اٍستى : قاؿ تعاىل، منُت )كىعىدى اَّللَّي الًَّذينى آمىنيوا ًمٍنكيٍم كىعىًمليوا الصَّاغًبىاًت لىيىٍستىٍخًلفىنػَّهيٍم يف اأٍلىٍرًض كىمى
ٍوًفهً  ٍخلىفى  يػىٍعبيديكنى ٍم أىٍمنان الًَّذينى ًمٍن قػىٍبًلًهٍم كىلىييمىكًٌنىنَّ ؽبىيٍم ًدينػىهيمي الًَّذم اٍرتىضىى ؽبىيٍم كىلىيػيبىدًٌلىنػَّهيٍم ًمٍن بػىٍعًد خى

ٍيئان   . (ٓٓ: )النور. كىمىٍن كىفىرى بػىٍعدى ذىًلكى فىأيكلىًئكى ىيمي اٍلفىاًسقيوفى( ٍل ال ييٍشرًكيوفى يب شى

 . كبضده يكوف الشرؾ، انظر كيف جعل التوحيد سبب النصر كاالستخبلؼ كالتمكُت كاألمنف

  

 ث ػ مصادرة اغبرايت العامة

كيضر ، فهم ؾبتمع أحادم الرؤية كالتصور، ال يعرؼ اؼبشركوف حرية االعتقاد أك التعايش مع اآلخر
الكهف يف قولو ت كصفهم أىلفهم سبامان كما ، ب بيد من حديد كل من ىبالفو يف الرأم كاؼبعتقد!

ا(: عاىل َِ: )الكهف. )ًإنػَّهيٍم ًإٍف يىٍظهىريكا عىلىٍيكيٍم يػىٍرصبييوكيٍم أىٍك ييًعيديككيٍم يف ًملًَّتًهٍم كىلىٍن تػيٍفًلحيوا ًإذنا أىبىدن
) . 

بكملو ألنو نبذ عبادة اؼبلك! كآم كمن اعبرائم اليت ارتكبها أصحاب األخدكد تصفية شعب مؤمن
 ًإٍذ ىيٍم ، النَّاًر ذىاًت اٍلوىقيودً ، )قيًتلى أىٍصحىابي اأٍليٍخديكدً : قاؿ تعاىل،  األكحدف ابهلل

ا قػيعيوده   كىمىا نػىقىميوا ، كىىيٍم عىلىى مىا يػىٍفعىليوفى اًبٍلميٍؤًمًنُتى شيهيوده ، عىلىيػٍهى

ًهيالًَّذم لى ، ًمنػٍهيٍم ًإالَّ أىٍف يػيٍؤًمنيوا اًبَّللًَّ اٍلعىزًيًز اغبٍىًميدً  وي ميٍلكي السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض كىاَّللَّي عىلىى كيلًٌ شىٍيءو شى
 . (ٗ-ْ: )سورة الربكج. ده(

)كاف فيمن كاف قبلكم مل: فقد ركل صهيب أف رسوؿ هللا ػ ملسو هيلع هللا ىلص ػ قاؿ، كؽبذه اآلايت قصة عجيبة
فادفع إيل غبلم، كحضر أجليإٍل قد كرب سٍت : فلما كرب الساحر قاؿ للملك، ككاف لو ساحر، ؾ

فأتى ، ككاف بُت الساحر كبُت اؼبلك راىب، فدفع إليو غبلما كاف يعلمو السحر، ا ألعلمو السحر
ما : كقاؿ، ككاف إذا أتى الساحر ضربو، فسمع من كبلمو فأعجبو كبوه ككبلمو، الغبلـ على الراىب

إذا أراد الساح: فقاؿ، الراىب ما حبسك؟ فشكا ذلك إىل: كقالوا، حبسك؟ كإذا أتى أىلو ضربوه
فبينما : قاؿ، كإذا أراد أىلك أف يضربوؾ فقل حبسٍت الساحر، حبسٍت أىلي: ر أف يضربك فقل

الي: فقاؿ، ىو ذات يـو إذ أتى على دابة فظيعة عظيمة قد حبست الناس فبل يستطيعوف أف هبوزكا
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اللهم إف كاف أمر ال: فقاؿ، حجرافأخذ : أمر الراىب أحب إىل هللا أـ أمر الساحر؟ قاؿ: ـك أعلم
كم، كرماىا فقتلها. راىب أحب إليك كأرضى من أمر الساحر فاقتل ىذه الدابة حىت هبوز الناس

فإف ابتليت فبل ، كإنك ستبتلى، أم بٍت أنت أفضل مٍت: فقاؿ، فأخرب الراىب بذلك، ضى الناس
ككاف للملك جليس فعم، يشفيهمفكاف الغبلـ يربئ األكمو كاألبرص كسائر األدكاء ك ، تدؿ عليٌ 

إمبا ، ما أان أشفي أحدا: فقاؿ، اشفٍت كلك ما ىاىنا أصبع: فقاؿ، فأَته هبدااي كثَتة، فسمع بو، م
فجل، مث أتى اؼبلك، فدعا هللا فشفاه، فآمن، فإف آمنت بو دعوت هللا فشفاؾ، يشفي هللا عز كجل

أان؟ قا: ريب! فقاؿ: عليك بصرؾ؟ فقاؿاي فبلف! من رد : فقاؿ اؼبلك، س منو كبو ما كاف هبلس
فلم يزؿ يعذبو حىت دؿ ع. ريب كربك هللا، نعم: كلك رب غَتم؟ قاؿ: قاؿ. ريب كربك هللا، ال: ؿ

أم بٍت! بلغ من سحرؾ أف تربئ األكمو كاألبرص كىذه األدكاء؟ قاؿ: فبعث إليو فقاؿ، ىل الغبلـ
ريب ك : كلك رب غَتم؟ قاؿ: قاؿ. ال: ؟ قاؿأان: قاؿ. إمبا يشفي هللا عز كجل، ما أشفي أحدا: 

ارجع ع: فقاؿ، فأتى ابلراىب، فلم يزؿ بو حىت دؿ على الراىب، فأخذه أيضا ابلعذاب. ربك هللا
ارجع عن : كقاؿ للغبلـ، حىت كقع شقاه إىل األرض، فوضع اؼبنشار يف مفرؽ رأسو، فأَّب. ف دينك

إذا بلغتم ذركتو فإف رجع عن دينو كإال ف: كقاؿ، فبعث بو مع نفر إىل جبل كذا ككذا، فأَّب، دينك
فدىدى، فرجف هبم اعببل، اللهم اكفنيهم دبا شئت: قاؿ، فلما علوا بو اعببل، فذىبوا بو، دىدىوه

كفانيهم : ما فعل أصحابك؟ فقاؿ: فقاؿ، كجاء الغبلـ يتلمس حىت دخل على اؼبلك، كا أصبعوف
فإف رجع عن دينو كإال فغرقوه ، إذا عبجتم بو البحر: فقاؿ، فبعث بو مع نفر يف قرقور، هللا تعاىل
كجاء الغبلـ ، فغرقوا أصبعوف، اللهم اكفنيهم دبا شئت: فقاؿ الغبلـ، فلججوا بو البحر، يف البحر

إنك ل: مث قاؿ للملك، كفانيهم هللا تعاىل: ما فعل أصحابك؟ فقاؿ: فقاؿ، حىت دخل على اؼبلك
 . ُٗ. فإف أنت فعلت ما آ(، ست بقاتلي حىت تفعل ما آمرؾ بو

فاؼبل، كىذا اغبديث يبُت مدل الظلم كاإلرىاب الذم سبارسو بعض السلطات اؼبشركة ضد اإليباف
كانفضح أم، كحُت انكشف عواره، ليكوف مصدر السلطات كلها لشعبو!، ؾ الكافر ادعى الربوبية

كلكن ليس شبة بس ، راؽ شعبوكدفعتو غريزة االنتقاـ إىل إح، ذبرد من كل مشاعر الرضبة كاػبَت، ره
فاؼبوت يف سبيل العقيدة خَت من اغب، كىول الصنم البشرم!، فقد انتصرت العقيدة!، من ىذا كلو
 . اية بدكهنا!

 : تنبيو

                                                                 
 (.ُٓٓ/ّتفسَت الكشاؼ، ) - ُٗ
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كاعبواب أف أكركاب اليـو علمانية زبل، قد يقاؿ أف أكركاب اليـو تفسح اجملاؿ للمسلمُت كىي مشركة!
كىو نوع من الشرؾ سبق اغبدي، ـو يف عبادة األىواء كالشهواتكشركها الي، ت عن األدايف كلها

فالتسامح الذم فيها بسبب نبذ الصليبي، كمل تعد صليبية كما كانت يف العصور الوسطى!، ث عنو
كرىحَّلت اؼبسلمُت كدمرهتم يف األندلس كصقلية ككثَت م، ال بسبب الصليبية اليت ال تؤمن ابآلخر، ة

 . ف بقاع ىذا العامل

 

 

* * * 
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 : ادلبحث اخلامس

 اآلاثر االقتصادية 

 

 : للشرؾ ابهلل تعاىل ؾبموعة من اآلاثر االقتصادية السلبية تتجلى ابآليت

 

 أ ػ التلبيس التجارم

ـه لًتػىٍفتػىريكا عىلىى اَّللًَّ الٍ : قاؿ تعاىل ا حىرىا ا حىبلؿه كىىىذى ا تىًصفي أىٍلًسنػىتيكيمي اٍلكىًذبى ىىذى كىًذبى )كىال تػىقيوليوا ًلمى
 . (ُُٔ: )النحل. ًإفَّ الًَّذينى يػىٍفتػىريكفى عىلىى اَّللًَّ اٍلكىًذبى ال يػيٍفًلحيوفى(

كبشأف البحَتة كال، ِٗكحلها يف شأف األنعاـ، فهاىنا مشركوف يكذبوف على هللا ابلتحليل كالتحرَل
ة ؿبرمة هبعلهبل ردبا مشل كل سلع، كالتحليل كالتحرَل قد ال يقتصر على األنعاـ كحدىا، ّٗسائبة

كىو ما يفعلو أىل الشرؾ من أجل التلبيس على الناس ك ، كالعكس صحيح أيضان ، ا الناس حبلال
 . تركهبان لسلع يعود ريعها عليهم، خداعهم

 

 ب ػ الدمار البيئي

كالقصور زبل، فاآلابر معطلة ال يستخدمها أحد، يًتكهم أثرأن بعد عُت!، عندما يعاقب هللا اؼبشركُت
قاؿ ت، كال يبقى من البيئة اليت كانت تعج ابغبياة ك النشاط االقتصادم إال أطبلال!، اك من سكاهن

اًكيىةه عىلىى عيريكًشهىا كىبًٍئرو ميعىطَّلىةو كىقىٍصرو مى : عاىل أىيًٌٍن ًمٍن قػىٍريىةو أىٍىلىٍكنىاىىا كىًىيى ظىاًلمىةه فىًهيى خى . ًشيدو()فىكى
 . ر البيئةفالشرؾ تسبب يف دما. (ْٓ: )سورة اغبج

ففي قصة الغٍت اؼبفتوف صاحب ، كقد يكوف للفرد الواحد منها، كالدمار قد يكوف للجماعة اؼبشركة
ا: يقوؿ تعاىل، اعبنتُت الذم كفر بربو ا كىًىيى خى فٍَّيًو عىلىى مىا أىنٍػفىقى ًفيهى )كىأيًحيطى بًثىمىرًًه فىأىٍصبىحى يػيقىلًٌبي كى

تىًٍت ملٍى أيٍشرًٍؾ ًبرىيبًٌ أىحىدان( ًكيىةه عىلىى عيريكًشهىا كىيػىقيوؿي   . (ِْ: )سورة الكهف. ايى لىيػٍ

 . كمل يعد ينفعو ندمو!، لقد دمر هللا جنتيو بسبب شركو
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 ت ػ الراب كأكزاره 

كمن مزااي االق، كىو من األمور احملرمة يف الشريعة، الراب من أسس اغبياة االقتصادية للمشركُت كافة
ا يػىقيوـي الًَّذم يػىتى : قاؿ تعاىل، الرابتصاد اإلسبلمي أنو يرفض  )الًَّذينى أيىٍكيليوفى الٌرابى الى يػىقيوميوفى ًإالَّ كىمى

اءى خىبَّطيوي الشٍَّيطىافي ًمنى اٍلمىسًٌ ذىًلكى بًىنػَّهيٍم قىاليوا ًإمبَّىا اٍلبػىٍيعي ًمٍثلي الٌرابى كىأىحىلَّ اَّللَّي اٍلبػىٍيعى   كىحىرَّـى الٌرابى فىمىٍن جى
الً قي مىٍوًعظىةه ًمٍن رىبًًٌو فىانٍػتػىهىى فػىلىوي مىا سىلىفى كىأىٍمريهي ًإىلى اَّللًَّ كىمىٍن عىادى فىأيكلىًئكى أىٍصحىابي النَّاًر  ىيٍم ًفيهىا خى

بُّ كيلَّ كىفَّارو أىثًيمو ، ديكفى  قىاًت كىاَّللَّي الى وبًي ينى آىمىنيوا كىعىًمليوا الصَّاغًبىاًإفَّ الَّذً ، يبىٍحىقي اَّللَّي الٌرابى كىيػيٍريب الصَّدى
اةى ؽبىيٍم أىٍجريىيٍم ًعٍندى رىهبًًٌٍم كىالى خىٍوؼه عىلىٍيًهٍم كىالى ىيٍم وبىٍزىني  ةى كىآىتػىويا الزَّكى ا الًَّذينى ، وفى ًت كىأىقىاميوا الصَّبلى ايى أىيػُّهى

فىًإٍف ملٍى تػىٍفعىليوا فىٍأذىنيوا حًبىٍربو ًمنى اَّللًَّ كىرىسيوًلًو كىإً ، تيٍم ميٍؤًمًنُتى آىمىنيوا اتػَّقيوا اَّللَّى كىذىريكا مىا بىًقيى ًمنى الٌرابى ًإٍف كينػٍ 
تيٍم فػىلىكيٍم ريءيكسي أىٍموىاًلكيٍم الى تىٍظًلميوفى كىالى تيٍظلىميوفى( يبلحظ أف . (ِٕٗ-ِٕٓ: )سورة البقرة. ٍف تػيبػٍ

كأنو يريب الصدقات كرمان ، ف الراب ؿبق كىبلؾكبُت أ، كدفع شبهة حل الراب، هللا فرؽ بُت البيع كالراب
مث َتمل كيف ىدد هللا اؼبسلمُت حبرب منو كمن رسولو ػ صلى . فمن أحب الزايدة فليتصدؽ!، منو

 كأثبتت ، كماذاؾ إال لفظاعة الراب!، هللا عليو كسلم ػ لو تعاملوا ابلراب!

 . اقتصاداي إال بنبذ الرابأف العامل لن يتعاىف ، األزمة االقتصادية العاؼبية األخَتة

كيف ىذا الصدد كتب الدكتور حسُت شحاتة مقاالن حذر فيو من الظلم كالراب اللذين تسببا ابلكوار  
"لقد فشل النظاـ االقتصادم االشًتا : مث قاؿ، كخباصة يف األزمة االقتصادية األخَتة، ث لئلنسانية

كبدأ علماء االقت، نو وبمل بذكر فشلو كىدموأل، كما تنبأ خرباء االقتصاد الرأظبايل ابالهنيار،  كي
. صاد كاؼباؿ العاؼبيُت يبحثوف عن نظاـ اقتصادم جديد النقاذ البشرية من شركر الرأظبالية الطاغية

كالتوازف ب، كنؤكد ىنا أف النظاـ االقتصادم اإلسبلمي الذم يقـو على القيم كاألخبلؽ كالوسطية
اؼباؿ مع العمل بصيغة متوازنة حبيث ال يطغى أحدنبا على اآلكتفاعل رأس ، ين اؼبادية كالركحانية

، كوبقق التنمية الشاملة للمجتمعات، كوبقق الكفاية كالرفاىية للناس على أساس اغبق كالعدؿ، خر
 ْٗ. نرل أنو اؼبنقذ للبشرية فبا حل هبا من أزمات"
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 ث ػ القحط

)كىلىٍو أىنػَّهيٍم أىقىاميوا التػٍَّورىاةى كىا: ف أىل الكتابقاؿ تعاىل يف شأ، يتميز اإليباف بنو سبب للوفر كالرخاء
ليوا ًمٍن فػىٍوًقًهٍم كىًمٍن ربىًٍت أىٍرجيًلًهٍم ًمنػٍهيٍم أيمَّةه مي  ىكى يلى كىمىا أيٍنزًؿى ًإلىٍيًهٍم ًمٍن رىهبًًٌٍم ألى قبًٍ ًثَته ًمنػٍهيٍم إٍلً ةه كىكى ٍقتىًصدى

)  . (ٔٔ: )سورة اؼبائدة. سىاءى مىا يػىٍعمىليوفى

)كىلىقىٍد أىخىٍذانى آىؿى : قاؿ تعاىل، كىبلؾ البيئة الطبيعية!، فهو سبب للقحط كاعبوع، كبضده الشرؾ
ًنُتى كىنػىٍقصو ًمنى الثَّمىرىاًت لىعىلَّهيٍم يىذَّكَّريكفى( فقد سلط هللا تعاىل . (َُّ: )سورة األعراؼ. ًفٍرعىٍوفى اًبلسًٌ

 . مرات أمبلن بف يرجعوا إليو جل كعبلعلى آؿ فرعوف الشدائد من قحط كنقص يف الث

 

كيبيعو ، يبقى أف نشَت إىل أف ذبارة األكاثف مرحبة لدل أصحاهبا! فهم ينحتوف األحجار كاألشجار
كما أهنم وبجوف ؽبذه الواث،  فتمتلئ جيوهبم من كدح الفقراء كجوع البائسُت!، هنا بضعاؼ أشباهنا!

كابعبمل، على حساب عامة الناس، يثرم سدنتها ككهاهنا! فبا، كيذحبوف ؽبا، كيقصدكهنا ابلزايرة، ف
كلذلك ال عج، كإثراء للنخبة على حساب العامة!، ة فعبادة األكاثف ىدر للماؿ فيما ال طائل فيو

، ألهنا سبب من أسباب دنياىم، كيزعموف ؽبا الفوائد كاؼبعجزات!، ب من أف يدافع أصحاهبا عنها
ليت أكصلتهم للرائسة كالتحكم يف رقاب الناس كاؼبستضعفُت يف بل ردبا تكوف ىي أعظم األسباب ا

 . األرض!

 

، كىي آاثر مدمرة للحياة االقتصادية برمتها، ىذه كانت بعض اآلاثر االقتصادية للشرؾ ابهلل تعاىل
 . كربوؿ دكف االزدىار االقتصادم، فهي تطوؽ أم عملية تنموية كتلحق هبا الفشل كاألذل

 

* * *
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 : ادسادلبحث الس

 اآلاثر السياسية

  

كيبكن أف يتجل، ال ىبلو الشرؾ ابهلل تعاىل من بعض اآلاثر السياسية السلبية على األمم كالشعوب
 : ل بعضها ابآليت

 

 أ ػ االستبداد السياسي

: قاؿ تعاىل، فهذا فرعوف يدعي األلوىية، تسهم عقيدة الشرؾ ابهلل يف صناعة االستبداد كاالستعباد
ي مىا عىًلٍمتي لىكيٍم ًمٍن ًإلىوو غىٍَتًم فىأىٍكًقٍد يل ايى ىىامىافي عىلىى الطًًٌُت فىاٍجعىٍل يل )كىقىاؿى ًفرٍ  ا اٍلمىؤلى  عىٍوفي ايى أىيػُّهى

اًذًبُتى( ىظينُّوي ًمنى اٍلكى  . (ّٖ: )سورة القصص. صىٍرحان لىعىلًٌي أىطًَّلعي ًإىلى ًإلىًو ميوسىى كىًإٌٍلً ألى

)سورة النازعا. فػىقىاؿى أىانى رىبُّكيمي اأٍلىٍعلىى(، )فىحىشىرى فػىنىادىل: قاؿ تعاىل، الربوبيةكبعد ذلك ذبرأ كادعى 
 . (ِْ-ِّ: ت

اسب كال ييعاتب كالرب كذلك ىو اؼبالك اؼبت، كالوالء كإمبا تقدـ لو الطاعة، كمعلـو أف اإللو ال وبي
فإذا ادعى اؼبستبد ىات. ريد!حيث يقضي فيها دبا ي، كمن مث يف رقاب العبيد، صرؼ يف الكوف كلو

 . كىذا منتهى االستبداد كالفساد معان!، كال رأاين ـبالفان ، اؼبرتبتُت فهو ال يقبل نصحان  ين

 

 ب ػ التشريعات الفاسدة

إما ، يف ؾبتمع الشرؾ يبارس اؼبشرع ػ سواء كاف من أىل الدين أك غَتىم ػ عدكاانن على شريعة هللا!
ابن ًمٍن : كذلك كما قاؿ تعاىل، كربريفها أك تعديلها، إبلغاء أحكامها )ازبَّىذيكا أىٍحبىارىىيٍم كىريٍىبىانػىهيٍم أىٍرابى

انى  ان كىاًحدان ال ًإلىوى ًإالَّ ىيوى سيٍبحى )ا. وي عىمَّا ييٍشرًكيوفى(ديكًف اَّللًَّ كىاٍلمىًسيحى اٍبنى مىٍرَلىى كىمىا أيًمريكا ًإالَّ لًيػىٍعبيديكا ًإؽبى
 . رعاايىم؛ فضلوا كأضلوا كطاعهتم، كتبلعبوا فيها، حبار كالرىباف غَتكا شريعتهمفاأل. (ُّ: لتوبة

كىي ليست سول أحكاـ ، فكاف يكسو أحكامو صفة القدسية!، ككذلك األمر ابلنسبة لفرعوف
 . (ٕٗ: )طػو. )كىأىضىلَّ ًفٍرعىٍوفي قػىٍومىوي كىمىا ىىدىل(: قاؿ تعاىل، قادت قومو للهبلؾ األبدم، ضالة
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 التحاكم إىل اعباىلية ت ػ

)كىًإذى : قاؿ تعاىل، بيد أهنا ترفض التحاكم إىل شريعة هللا، ىناؾ شروبة من الناس تظاىرت ابإلسبلـ
)سورة النساء. ا ًقيلى ؽبىيٍم تػىعىالىٍوا ًإىلى مىا أىنٍػزىؿى اَّللَّي كىًإىلى الرَّسيوًؿ رىأىٍيتى اٍلمينىاًفًقُتى يىصيدُّكفى عىٍنكى صيديكدان(

ألهنم يف ، كلذلك صبع هللا يف جهنم بُت اؼبشركُت كاؼبنافقُت، كالتحاكم إىل اعباىلية شرؾ!. (ُٔ: 
قا، كالتعلق ابألىواء كاؼبصاحل كشرائع اعباىلية، كىي رفض الشريعة!، اغبقيقة كجهاف لعملة كاحدة!

نَّمى : ؿ تعاىل اًفرًينى يف جىهى اًمعي اٍلمينىاًفًقُتى كىاٍلكى يعنا( )ًإفَّ اَّللَّى جى ككعد ػ سبحانو ػ . (َُْ: )النساء. صبًى
دى ؽبىيٍم نىًصَتنا(: قاؿ تعاىل، اؼبنافقُت أشد العذاب! ٍرًؾ اأٍلىٍسفىًل ًمنى النَّاًر كىلىٍن ذبًى . )ًإفَّ اٍلمينىاًفًقُتى يف الدَّ

 . (ُْٓ: )اآلية

 

 ث ػ الشعارات اؼبزيفة

ف، لببلد يف تصديهم لدعوة الرسل عليهم السبلـ!ردبا ادعى اؼبشركوف أهنم وبققوف مصلحة العباد كا
)قىاؿى ًفٍرعىٍوفي مىا أيرًيكيٍم ًإالَّ مىا أىرىل كىمىا أىٍىًديكيٍم ًإالَّ سىًبيلى ا: ىذا فرعوف يدعي الرشاد قائبل ؼبن حولو

 كادعاء . (ِٗمن اآلية : )سورة غافر. لرَّشىاًد(

 كإضفاء ظبة إهبابية ، ببل تردد! قراراتو لكي يتقبل أتباعو الرشاد شعار مزيف يطرحو فرعوف

 . على القرارت الفاسدة ىو ديدف عامة اؼبشركُت!

 

 ج ػ رصد اؼبؤمنُت كتصفيتهم

)ًإفَّ الًَّذينى كىفىريكا كىصىدُّكا عىٍن : قاؿ تعاىل، ال ىمَّ للمشركُت سول الصد عن الشريعة بكل الوسائل!
ًبيًل اَّللًَّ قىٍد ضىلُّوا ضىبلالن بىعً  كلي، فالكفر كالصد عن سبيل هللا قريناف. (ُٕٔ: )سورة النساء. يدان(سى

كدأهبم ىو ، أعداء ألىل التوحيد، س الكفرة من أعداء الرسل عليهم السبلـ إال قطاعا لطريق اغبق
 . السعي لتصفية أىل اإليباف ابلقتل كاإلابدة اعبماعية إذا أمكنهم ذلك!
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 ح ػ اغبرب النفسية

كقد يقاؿ ؼبا ىو كا، مزح يف خفية: كاؽبزء يف اللغة، يقة االستهزاء هبا كبىلهاكمن صور رفض اغبق
 )كىًإذىا : قاؿ تعاىل، كقد استهزأ الكفرة ابلنيب دمحم عليو السبلـ، ٓٗؼبزح

ا الًَّذم بػىعىثى اَّللَّي رىسيوالن  ٍن آؽًبىًتنىا لىٍوال أىٍف صىبػىٍرانى عى ًإٍف كىادى لىييًضلُّنىا عى ، رىأىٍكؾى ًإٍف يػىتًَّخذيكنىكى ًإالَّ ىيزيكان أىىىذى
ًبيبلن( ا كىسىٍوؼى يػىٍعلىميوفى ًحُتى يػىرىٍكفى اٍلعىذىابى مىٍن أىضىلُّ سى  . (ِْ-ُْ: )سورة الفرقاف. لىيػٍهى

كقد أرادكا التلبيس على األذىاف حُت مز ، كلكن الصرب على عبادة األصناـ مذمـو، كالصرب ؿبمود
)ًإٍف كىادى لىييًضلُّنىا عىٍن آؽًبىًتنىا لىٍوال أىٍف صىبػىٍرانى : كذلك حُت قالوا، َت كاحدجوا بُت ؿبمود كمذمـو يف تعب

فهو يريد أف يضلهم عن آؽبتهم بزعمهم، سببا للهزء ابلرسوؿ ػ ملسو هيلع هللا ىلص ػ كقد ازبذكا ىذا األمر. عىلىيػٍهىا(
ء لن يصحوا من سكرهتم بكاثهنكمثل ىؤال، يبلحظ انعكاس اؼبفاىيم كيف ظبوا اؽبداية ضبلال!. !

 . كلذلك ختم هللا اآلية ابلوعيد ؽبم، ـ إال حُت يركف العذاب

 

 خ ػ اؼبصَت الكارثي

كأصحاب القرار السياسي يف اجملتمعات اإلنسانية ىم الذين يتحملوف إمث ، الناس على دين ملوكهم
ل تبعات ىذه القرارات اليت يتإذ هبعلوف شعوهبم تتحم، التصدم لؤلنبياء كاؼبرسلُت عليهم السبلـ

كتندثر اغبضارا، كهتلك اجملتمعات، فتبيد األمم، فيجركف عليهم انتقاـ رب السماء منهم!، خذكهنا
ٍلنىا : قاؿ تعاىل، كىذا كاف عقاب كثَتمن األقواـ البائدة. . ت! نًٍبًو فىًمنػٍهيٍم مىٍن أىٍرسى )فىكيبٌلن أىخىٍذانى ًبذى

ٍفنىا ًبًو اأٍلىٍرضى كىًمنػٍهيٍم مىٍن أىٍغرىقػٍنىا كىمىا كىافى اَّللَّي عىلىٍيًو حىاًصبان كىًمنػٍهي  ٍتوي الصٍَّيحىةي كىًمنػٍهيٍم مىٍن خىسى ٍم مىٍن أىخىذى
انيوا أىنٍػفيسىهيٍم يىٍظًلميوفى(  . (َْ: )سورة العنكبوت. لًيىٍظًلمىهيٍم كىلىًكٍن كى

كمن ذ، فالكفر سبب لكل شر، ؼبدائنكتزدىر ا، كبو تعمر اغبياة، ككما أف اإليباف سبب لكل خَت
)كىلىٍو أىفَّ أىٍىلى اٍلقيرىل آمىنيوا كىاتػَّقىٍوا لىفىتىٍحنىا عىلىٍيًهٍم بػىرىكىاتو ًمنى ا: قاؿ تعاىل، لك زكاؿ األمم كاغبضارات

انيوا يىٍكًسبيوفى( ىيٍم دبىا كى بيوا فىأىخىٍذانى اًء كىاأٍلىٍرًض كىلىًكٍن كىذَّ  . (ٔٗ :)سورة األعراؼ. لسَّمى

 

كللحضارة كاؼبدنية ك ، كىي آاثر مدمرة للحياة، ىذه كانت بعض اآلاثر السياسية للشرؾ ابهلل تعاىل
 . العمراف على حد سواء

                                                                 
 (. كاالنتصاؼ يف حاشيتو.َِٕ-َِٔ/ّانظر: تفسَت الكشاؼ، ) - ٓٗ
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 : الفصل الرابع 
 ابهلل العظيم الوقاية من الشرك

 

ال يدر  حىت ال وببط اإلنساف عملو بشائبة من شوائب الشرؾ كىو، الوقاية من الشرؾ ضركرية جدان 
كذلك يف آايت  ، كقد أكد هللا سبحانو كتعاىل على أنبية إفراده كحده ابلعبادة كاجتناب الشرؾ، م

 . (ّٖ: )سورة الكهف. )لىًكنَّا ىيوى اَّللَّي رىيبًٌ كىال أيٍشرًؾي ًبرىيبًٌ أىحىدان(: منها قولو تعاىل، كثَتة

)اؼب. )كىالًَّذينى ىيٍم ًبرىهبًًٌٍم ال ييٍشرًكيوفى(: عاىلفقاؿ ت، كمدح اؼبؤمنُت اؼببتعدين عن الشرؾ يف عبادة رهبم
 . (ٗٓ: ؤمنوف

اكىاًت كىاأٍلىٍرضى اًبغبٍىقًٌ تػىعىاىلى عىمَّا ييٍشرًكيوفى(: فقاؿ تعاىل، كنزه نفسو عن الشرؾ لىقى السَّمى )النحل. )خى
 :ّ) . 

ادىًة فػىتػىعىاىلى عىمَّا ييٍشًر )عىاملًً الٍ : من ذلك قولو تعاىل، كتكرر ىذا التنزيو يف أكثر من موضع غىٍيًب كىالشَّهى
 . (ِٗ: )اؼبؤمنوف. كيوفى(

 

كمن آاثره كنتائجو يف حي، كاف ال بد من الوقاية منو،  كؼبا كاف الشرؾ ابهلل تعاىل أكرب الكبائر كلها
لكذلك حىت نوجد اإلنساف الصاحل اؼبتحرر من كل أعباء العبودية ، اة اإلنسانية يف ـبتلف جوانبها

كىو ما كباكؿ تلمس، كاجملتمع الصاحل اغبر الذم يدين هلل كحده ابلعبودية دكف سواه، غَت هللا تعاىل
 . ق يف مباحث ىذا الفصل
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 : ادلبحث األول

 االحتكام إىل العقل والفطرة

 

كذلك ل، يقود اإلنساف إىل التوحيد، كالتفكَت السوم كالفطرة السليمة، االحتكاـ إىل العقل الراشد
 : ألسباب اآلتية

 

 أ ػ التعدد سبيل فساد الكوف كاضطرابو

 كمن مث الصراع بُت الشركاء كفساد ، كالشراكة قد تقتضي النزاع، يقتضي التعدد الشراكة

ا آؽًبىةه ًإالَّ اَّللَّي لىفىسىدىَتى فىسيٍبحىافى اَّللًَّ رىبًٌ اٍلعىٍرًش عىمَّا يىًصفي : قاؿ تعاىل، الكوف )س. وفى()لىٍو كىافى ًفيًهمى
 . (ِِ: كرة األنبياء

كينفي ، فهذا يدؿ على كحدة اػبالق اؼبدبر سبحانو، كحيث إف الكوف يف غاية اإلبداع كاالنسجاـ
ٍل تػىرىل ًمٍن فيطيورو(: قاؿ تعاىل، التعدد ٍلًق الرَّضٍبىًن ًمٍن تػىفىاكيتو فىاٍرًجًع اٍلبىصىرى ىى )اؼبلك. )مىا تػىرىل يف خى

 . (ّبعض اآلية: 

 

 عجز اآلؽبة اؼبزعومة ب ػ

كلها آؽب،  كاليت ادعوىا من دكف هللا تعاىل، اآلؽبة اليت اخًتعها اؼبشركوف عرب التاريخ البشرم بكملو
، فضبلن عن أهنا ال زبلق كال ترزؽ كال ربيي كال سبيت!، ة عاجزة ال تفعل شيئان كال تقدر على شيء

)اَّللَّي الًَّذم خىلىقىكيٍم مثيَّ رى : كما قاؿ تعاىل،  ؾ!كذلك ألهنا آؽبة عاجزة عمياء صماء ال ربس كال تتحر 
انىوي كىتػى  اًئكيٍم مىٍن يػىٍفعىلي ًمٍن ذىًلكيٍم ًمٍن شىٍيءو سيٍبحى ٍل ًمٍن شيرىكى ًيتيكيٍم مثيَّ وبيًٍييكيٍم ىى عىاىلى عىمَّا ييٍشًر زىقىكيٍم مثيَّ يبي

كؿ أف يوقظ نداء العقل يف أبيو الذكقاؿ على لساف خليلو إبراىيم الذم حا. (َْ: )الرـك. كيوفى(
ئنا(: م يعبد ىذه اآلؽبة الصماء يػٍ من اآلي: )مرَل. )ملى تػىٍعبيدي مىا الى يىٍسمىعي كىالى يػيٍبًصري كىالى يػيٍغًٍت عىٍنكى شى

 . (ِْة
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عبا كبُت أف، كقد سخر هللا تعاىل من ىذه األصناـ االعاجزة ليت يعبدكهنا يف مواضع عدة من كتابو
)قيٍل أىرىأىيٍػتيٍم شيرىكىاءىكيمي الًَّذينى تى : قاؿ تعاىل، كال تستند إىل حق اثبت، مة على اعبهل كالتقليددهتم قائ

نىاىيٍم ًكتى  اكىاًت أىـٍ آتػىيػٍ اابن فػىهيٍم عىلى ٍدعيوفى ًمٍن ديكًف اَّللًَّ أىريكٍل مىاذىا خىلىقيوا ًمنى اأٍلىٍرًض أىـٍ ؽبىيٍم ًشٍرؾه يف السَّمى
 . (َْ: )فاطر. ًمٍنوي بىٍل ًإٍف يىًعدي الظَّاًلميوفى بػىٍعضيهيٍم بػىٍعضان ًإالَّ غيريكران(ل بػىيًٌنىتو 

  

 

 ت ػ التوحيد نداء الفطرة

مع من يعبد آؽبة ، فبل يستوم من يعبد إؽبان قادران بديعان ليس كمثلو شيء، التوحيد ىو نداء الفطرة
لذين يعبدكف هللا كحده ىم الصفوة من عبادكا، متعددة من بشر كحجر ما أنزؿ هللا هبا من سلطاف

يػٍره أىمَّا ييٍشرًكيوفى(: قاؿ تعاىل، ق ٓ: )النمل. )قيًل اغبٍىٍمدي َّللًًَّ كىسىبلـه عىلىى ًعبىاًدًه الًَّذينى اٍصطىفىى آَّللَّي خى
ٗ) . 

، كذلك أف الكوف دبا فيو يدؿ على هللا، ٔٗكالشرؾ أمرطارئ، كمعرفة هللا الواحد مركوزة يف الفطرة
، "كأما النصبة فهي اغباؿ الناطقة بغَت اللفظ: اليت يقوؿ عنها اعباحظ، كىو داخل يف داللة النًٌصبة

كجامد كَتـ، كيف كل صامت كانطق، كذلك ظاىر يف خلق السماكات كاألرض، كاؼبشَتة بغَت اليد
فا، يف اغبيواف الناطقكالداللة اليت ،  فالداللة اليت يف اؼبوات اعبامد، كزائد كانقص، كمقيم كظاعن، 

سل األر : كلذلك قاؿ األكؿ، كالعجماء معربة من جهة الربىاف، لصامت انطق من جهة الداللة
. أجابتك اعتبارا"، كجٌت شبارؾ؟ فإف مل ذببك حوارا، كغرس أشجارؾ، من شق أهنارؾ: ض فقل

، مبينا مشوؽبا للناطق كالصامت، كيضيف اعباحظ يف حديثو عن داللة النًٌصبة، ٕٗ

                                                                 
 (. ِِٕ/ّالسَتة النبوية، البن ىشاـ، ) - ٔٗ
 (.َّٕ-ّٗٔانظر: شرح العقيدة الطحاكية، بتخريج األلباٍل، ص )  -  ٕٗ
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كأشار إليو ، كإف كاف صامتا، "كمىت دؿ شيء على معٌت فقد أخرب عنو: كشيوعها يف صبيع اللغات
 ٖٗ. كمتفق عليو مع إفراط االختبلفات"، كىذا القوؿ شائع يف صبيع اللغات، كإف كاف ساكنا

 

 ث ػ قبدة هللا لعباده كقت الشدائد

كمن أك ، اؼبختلفةكتسقط الوثنية بشكاؽبا ، هعند الشدائد كالكوارث يلجأ الناس صبيعان إىل هللا كحد
مث ي، فإهنم يف ىذه الساعة يدعوف هللا كحده، اشتداد أمواج البحر على راكبيو: قات الشدائد مثبلن 

اىيٍم )فىًإذىا رىًكبيوا يف اٍلفيٍلًك دىعىويا اَّللَّى ـبيًٍلًصُتى لىوي الدًٌينى فػىلىمَّا قبىَّ : قاؿ تعاىل، عودكف لشركهم إذا قباىم!
 . (ٓٔ: )العنكبوت. ًإىلى اٍلبػىرًٌ ًإذىا ىيٍم ييٍشرًكيوفى(

فإف الناس يلجأكف إىل هللا كحد، كمن ذلك ما وبصل يف ساعات الكرب كالشدة كالكوارث العامة
ًإلىيٍ  )كىًإذىا مىسَّ النَّاسى ضيرّّ دىعىٍوا رىبػَّهيٍم ميًنيًبُتى : قاؿ تعاىل، مث يعود فريق منهم للشرؾ كقت الرخاء، ق

)  . (ّّ: )الرـك. ًق مثيَّ ًإذىا أىذىاقػىهيٍم ًمٍنوي رىضٍبىةن ًإذىا فىرًيقه ًمنػٍهيٍم ًبرىهبًًٌٍم ييٍشرًكيوفى

)اي حصُت! كم : أليب قاؿ النيب ػ ملسو هيلع هللا ىلص ػ: قاؿ، كيؤكد معٌت ىذه اآلية ما ركم عن عمراف بن حصُت
)فأيهم تعبد لرغبًتك كر : قاؿ. تان يف األرض ككاحدان يف السماءس: سبعةن : قاؿ أيب. تعبدي اليوـى إؽبان؟(

)اي حصُت! أما إنك لو أسلمت علمتك كلمتُت تنفعانك(: قاؿ. الذم يف السماء: قاؿ. ىبًتك؟(
اللهم أ: )قل: قاؿ. اي رسوؿ هللا! علمٍت الكلمتُت اللتُت كعدتٍت: قاؿ، فلما أسلم حصُت: قاؿ. 

 ٗٗ. نفسي( كأًعذٍل من شر، ؽبمٍت رشدم

كقد عل، كإمبا ينفعو هللا الواحد الذم ال ند لو!، يبلحظ أنو يعبد ستان من اآلؽبة ال تغٍت عنو شيئان!
، مو رسوؿ هللا ػ ملسو هيلع هللا ىلص ػ دعاءن يشَت يف فحواه إىل أف الشرؾ كاف بسبب فقداف الرشد ككسوسة النفس

كال ، كال منطق راشد، ند إىل حكم عقلي صحيحكىذا يؤكد أف الشرؾ ال يست، فاستعاذ ابهلل منهما
 . كالعياذ ابهلل منو!، كإمبا ىو اكبراؼ يف القول النفسية كالعقلية، كال نفس سوية، مبدأ حكيم

 

* * *

                                                                 
 ركاه مسلم، كقد سبق زبرهبو يف مقدمة البحث. - ٖٗ
 (.ّٖ(، اغبديث )ُٖ-ُٕ/ُمن حديث ركاه مسلم عن جابر هنع هللا يضر، انظر: مشكاة اؼبصابيح، ) - ٗٗ
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 : ادلبحث الثاين

 إخالص العبادة هلل وحده 

 

كوف اإلخبلص كي، كىو يقود اإلنساف إىل التوحيد، أمر يف غاية األنبية، إخبلص العبادة هلل كحده
 : كخباصة يف اجملاالت اآلتية، يف أعماؿ اإلنساف كلها

 

 أ ػ يف االعتقاد

فبل يعت، ينبغي تطهَت العامل الداخلي لئلنساف اؼبكوف من العقل كالقلب كالشعور من الشرؾ كأدرانو
و أمر تكررت كى، فيفرده ابلعبادة كاػبوؼ كالرجاء، قد اؼبرء أف شبة مؤثر يف ىذا العامل غَت هللا تعاىل

فمن ذلك ما أخرب هللا تعا، ألنو رأس النجاة يف الدنيا كاآلخرة، اإلشارة إليو كثَتان يف القرآف الكرَل
)يػىٍهًدم ًإىلى الرٍُّشًد فىآمىنَّا ًبًو كىلىٍن ني : قاؿ تعاىل، ىل بو عن إيباف اعبن ابهلل الواحد الذم ال شريك لو

)لىًكنَّا ىيوى ا: كقاؿ أيضان على لساف الرجل اؼبؤمن يف سورة الكهف. (ِ: )اعبػن. ٍشرًؾى ًبرىبًٌنىا أىحىدان(
)كىأيًحيطى بً : كقاؿ على لساف صاحبو اؼبشرؾ النادـ. (ّٖ: )الكهف. َّللَّي رىيبًٌ كىال أيٍشرًؾي ًبرىيبًٌ أىحىدان(

اًكيىةه  ا كىًىيى خى تىًٍت ملٍى أيٍشرًٍؾ ًبرىيبًٌ أى  شبىىرًًه فىأىٍصبىحى يػيقىلًٌبي كىفٍَّيًو عىلىى مىا أىنٍػفىقى ًفيهى عىلىى عيريكًشهىا كىيػىقيوؿي ايى لىيػٍ
فإذا تنظف االعتقاد من الشرؾ؛ فما بعده من اعبوارح كاألعماؿ أمرىا أس. (ِْ: )الكهف. حىدان(

 . ىل إف شاء هللا تعاىل!

 ب ػ يف الدعاء

كإفراده سبحانو ابلعبادة كا، ََُ. )الدعاء ىو العبادة(: ألف، ينبغي إفراد هللا تعاىل كحده ابلدعاء
 . (َِ: )اعبػن. )قيٍل ًإمبَّىا أىٍدعيو رىيبًٌ كىال أيٍشرًؾي ًبًو أىحىدان(: قاؿ تعاىل، جب

فبل ينبغي أف ييدعى فيها غ، كما ينبغي تطهَت أماكن العبادة ػ كاؼبساجد ػ من دعاء غَت هللا تعاىل
 . (ُٖ: )اعبػن.  فىبل تىٍدعيو مىعى اَّللًَّ أىحىدان()كىأىفَّ اٍلمىسىاًجدى َّللًَّ : قاؿ تعاىل، ير هللا

  ت ػ يف اغبكم كاألمر

ف، أك أمر يشاؤه؛ فإمبا يشاؤه من تلقاء نفسو، ينبغي االعتقاد بف أم حهكمو يقطعو هللا رب العاؼبُت

                                                                 
 (.ٕٔديواف الشافعي، ص ) - ََُ
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سبحانو ك  يف أحكامو غَت ذاتو العلية كما لو مرجعية، كال ييٍشرًكو يف أمره أحده ، ال ييشاكر فيو أحدان!
ٍع مىا ؽبىيٍم ًمٍن ديكنً : قاؿ تعاىل، تعاىل اكىاًت كىاأٍلىٍرًض أىٍبًصٍر ًبًو كىأىظبًٍ )قيًل اَّللَّي أىٍعلىمي دبىا لىًبثيوا لىوي غىٍيبي السَّمى

 . (ِٔ: )الكهف. ًق ًمٍن كىيلٌو كىال ييٍشرًؾي يف حيٍكًمًو أىحىدان(

 

 ث ػ يف اؼبشاعر النفسية

أف وبررنفسو من اؼبشاعر السلبية اليت ذبتاح النفس اإلنسانية يف بعض األكقات ا ينبغي على اؼبؤمن
كذلك بف يعتقد أف هللا تعاىل بيده األرزاؽ كاآلجاؿ كاآلماؿ  ، كاػبوؼ من غَت هللا تعاىل!،  لعصيبة
 فيمضي يف دعوتو مبلغان كداعيان ال يعبأ ابألخطار، َُُفبل يستحق ما سواه أف ييلتفتى إليو، كلها

)الًَّذينى يػيبػىلًٌغيوفى رًسىاالًت اَّللًَّ كىىبىٍشىٍونىوي كىال ىبىٍشىٍوفى أىحىدان ًإالَّ اَّللَّى كىكىفىى اًبَّللًَّ حىسً : قاؿ تعاىل، كاإلنذار
 ). يبان(

 . (ّٗ: األحزاب

 ج ػ يف عمـو العمل 

كـبلصان هلل ، ن جهةكالصاحل دبعٌت الصواب اؼبوافق للسنة م، ينبغي أف يكوف عمل اؼبؤمن كلو صاغبان 
أك الشرؾ األصغر كالصدقة ، فبل يشوبو الشرؾ األكرب كالذبح لغَت هللا مثبلن ، تعاىل من جهة أخرل

ٍن  )قيٍل ًإمبَّىا أىانى بىشىره : قاؿ تعاىل، إنو كرَل: أف ييقاؿ بقصد ًمثٍػليكيٍم ييوحىى ًإيلىَّ أىمبَّىا ًإؽبىيكيٍم ًإلىوه كىاًحده فىمى
 . (َُُ: )الكهف. ًلقىاءى رىبًًٌو فػىٍليػىٍعمىٍل عىمىبلن صىاغًبان كىال ييٍشرًٍؾ ًبًعبىادىًة رىبًًٌو أىحىدان( كىافى يػىٍرجيوا

 ح ػ يف العبادة كاغبياة كلها

كم، كما أعظمو من بيع!، فقد ابعو نفسو كمالو يف مقابل اعبنة، اؼبؤمن يف عهد كبيعة مع هللا تعاىل
: ًإفَّ اَّللَّى اٍشتػىرىل ًمنى اٍلميٍؤًمًنُتى أىنٍػفيسىهيٍم كىأىٍموىاؽبىيٍم بًىفَّ ؽبىيمي اعبٍىنَّةى )التوبة): قاؿ تعاىل، ا أصبلو من جزاء!

 . (ُُُبعض اآلية

ق، كل ذلك خالصان هلل تعاىل!،  كحياتو كفباتو، كدبقتضى ىذا البيع صارت عبادة اؼبؤمن كذحبو كنذره
 . (ُِٔ: )سورة األنعاـ. ؿبىٍيىامى كىفبىىايت َّللًًَّ رىبًٌ اٍلعىالىًمُتى()قيٍل ًإفَّ صىبليت كىنيسيًكي كى : اؿ تعاىل

كيكوف اعبزاء اعبنة إف شاء هللا؛ فإنو ينبغي أف ال ىبالط اؼبؤمن يف عبادتو ك ، كحىت تتم صفقة البيع
، كذلك كالرايء، كيفسد عقد البيعة مع هللا تعاىل!، حياتو كلها شيء من الشرؾ الذم وببط العمل

                                                                 
 (.ُٖٗالداء كالدكاء أك اعبواب الكايف ؼبن سأؿ عن الدكاء الشايف، ص )  -  َُُ
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1 

ككبو ذلك من األلفاظ اليت ت، َُّماشاء هللا كشئت: أك أف يقوؿ، َُِك اغبلف بغَت هللا تعاىلأ
كالتوكل كاإلانبة، ككذلك اجتناب األعماؿ اليت تؤدم للشرؾ "فالسجود كالعبادة، فيد معٌت الشرؾ

كاال، كالتهليل كالتحميد، كالتسبيح كالتكبَت، كالنذر كاغبلف، كاغبسب كالتوبة، كالتقول كاػبشية، 
ك ، كل ذلك ؿبض حق هللا تعاىل،  كالطواؼ ابلبيت كالدعاء، ستغفار كحلق الرأس خضوعان كتعبدان 

 َُْ. كالنيب مرسل"، الينبغي لسواه من ملك مقرب

 

* * * 

 

 

                                                                 
 (.ِْٔ-ِّٔ/ّأخرجو أضبد، كركاه مسلم كالنسائي بنحوه، انظر: ـبتصر تفسَت ابن كثَت، للصابوٍل، ) - َُِ
 (.َْٔ/ِانظر: تفسَت الكشاؼ، ) - َُّ
 (.ُٕٓتصر تفسَت البغوم، للدكتور عبد هللا الزيد، ص )انظر: ـب - َُْ

 



1 
 

84                          

 : ادلبحث الثالث

 إثبات النفع والضر والقدرة هلل وحده

 

كؼبا كاف كل ، جو أعاصَت اغبياةمن فطرة اإلنساف أف يبحث عمن أيكم إليو ليساعده كيسنده يف ك 
كاف عبوء اؼبؤمن إىل هللا كحد،  َُٓكزكى قولو رسوؿ هللا ػ ملسو هيلع هللا ىلص ػ ، ما سول هللا ابطل كما قاؿ لبيد

كفبا يساعد على ا. كيهيئ لو من أمره يسران ، كيساعده يف كل األكقات، لكي ينشر عليو رضبتو، ق
اليت ىي سلبية يف ك فبل حاجة لسؤاؿ اآلؽبة اؼبتعددة،  كحدهعتقاد أف النفع كالضر كالقدرة بيد هللا

 : األموري اآلتية، أك الناس كاالعتماد عليهم، ؿ شيء

 

 أ ػ اػبالق ىو هللا تعاىل

كليس ىنالك أم دليل علمي كلو كاف ضعيفان ال ييعت، كسواه مل ىبلق شيئان ، إف هللا خالق كل شيء
قاؿ ت، لذا يلوذ اؼبؤمن خبالقو األكحد عند اؼبلمات، يف ىذا الكوفد بو ييثبت أف لغَت هللا أم َتثَت 

اًت ائػٍ )قيٍل أىرىأىيٍػتيٍم مىا تىٍدعيوفى ًمٍن ديكًف اَّللًَّ أىريكٍل مىاذىا خىلىقيوا ًمنى اأٍلىٍرًض أىـٍ ؽبىيٍم ًشٍرؾه يف السَّمىاكى : عاىل
رىةو ًمٍن عً  ا أىٍك أىاثى (تيوٍل ًبًكتىابو ًمٍن قػىٍبًل ىىذى تيٍم صىاًدًقُتى  . (ْ: )األحقاؼ. ٍلمو ًإٍف كينػٍ

 ب ػ الرازؽ ىو هللا تعاىل

كك، كىذه اآلؽبة اؼبزعومة سواه سبحانو ال ترزؽ كال تعمل شيئان ، ىو الذم رزؽ!، إف هللا الذم خلق
ا النَّاسي اذٍكيريكا: قاؿ تعاىل، ؿ ما يقاؿ عن َتثَتىا كدكرىا يف الرزؽ ؿبض افًتاء نًٍعمىتى اَّللًَّ عى  )ايى أىيػُّهى

اًء كىاأٍلىٍرًض ال ًإلىوى ًإالَّ ىيوى فىأىٌلَّ تػيٍؤفىكيوفى  اًلقو غىيػٍري اَّللًَّ يػىٍرزيقيكيٍم ًمنى السَّمى ٍل ًمٍن خى )سورة فاطر. (لىٍيكيٍم ىى
 :ّ) . 

 

 ت ػ اؽبادم ىو هللا

على طريق اػبَت كاكدؽبم ، كيسر أمورىم، البشر ىو الذم ىداىم النجدين إف هللا تعاىل الذم خلق
كيرسل ، كيهديهم إىل سبل النجاة!، كىو الذم يضيء ؽبم الطريق يف ظلمات الرب كالبحر!، لنجاح

                                                                 
(، ؾبلة االقتِّمقاؿ سبل النجاة من األزمة اؼبالية الرأظبالية كآاثرىا على أسواؽ اؼباؿ العربية كاإلسبلمية، ص ) -  َُٓ

 ىػ ، إصدار بنك ديب اإلسبلمي.ُِْٗ(. ذك اغبجة ّّّصاد اإلسبلمي، العدد )
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)أىمٍَّن يػىٍهًديكيٍم يف ظيليمىاًت اٍلبػىرًٌ : قاؿ تعاىل، كليس شبة إلو غَته يفعل ذلك!، ؽبم الرايح ؿبملة ابػبَت
حى بيٍشر  ٍم رىضٍبىًتًو أىًإلىوه مىعى اَّللًَّ تػىعىاىلى اَّللَّي عىمَّا ييٍشرًكيوفى(كىاٍلبىٍحًر كىمىٍن يػيٍرًسلي الٌرايى  . (ّٔ: )النمل. ان بػىٍُتى يىدى

 ث ػ القادر ىو هللا تعاىل

فنار إبر ، كىو القادر على خرقها ابؼبعجزات، إف هللا تعاىل ىو الذم خلق األسباب كالسنن الكونية
، كىو سبحانو القادرعلى كل شيء، ىا كال تلدغو!كعصا موسى تنقلب حية أيخذ، اىيم ال ربرؽ!

فمن أراد أسباب القوة كالقدرة فليلتمسها من هللا، كاآلؽبة اؼبزعومة من أكاثف كسواىا ال تفعل شيئان!
ًٍلكيوفى ًمثٍػقىاؿى ذىرَّةو يف السَّمىاكىاتً : قاؿ تعاىل،  كىال يف اأٍلىرٍ  )قيًل اٍدعيوا الًَّذينى زىعىٍمتيٍم ًمٍن ديكًف اَّللًَّ ال يبى

ا ًمٍن ًشٍرؾو كىمىا لىوي ًمنػٍهيٍم ًمٍن ظىًهَتو(  . (ِِ: )سػبأ. ًض كىمىا ؽبىيٍم ًفيًهمى

 ج ػ اؼبتصرؼ يف الكوف ىو هللا تعاىل 

كىو الذم ىبتار لكل ـبلوؽ أداء دكره اؼبنا، إف هللا تعاىل الذم خلق الكوف ىو الذم يتصرؼ فيو
كىرىبُّكى ىبىٍليقي مىا يىشىاءي كىىبىٍتىاري مىا كىافى ؽبىيمي اػٍبًيػىرىةي سيٍبحىافى اَّللًَّ كىتػىعىاىلى ): قاؿ تعاىل، سب لو يف اغبياة!

كقد نزلت ىذه اآلية جواابن للمشركُت الذين سبنوا نزكؿ القرآف عل. (ٖٔ: )القصص. عىمَّا ييٍشرًكيوفى(
أك عركة بن مسعود الثقفي من أ، يعنوف الوليد بن اؼبغَتة من أىل مكة، ل رجل من القريتُت عظيم

  َُٔ. ىل الطائف

فاألم، كحواسو، دبا يف ذلك رزؽ اإلنساف، كىنالك آايت كثَتة تشَت إىل تصرؼ هللا يف ىذا الكوف
قاؿ ، كىذا االعتقاد هبعل رجاء اإلنساف يف هللا كحده، يقضي كيف يشاء!، ر كلو بيده سبحانو

                                                                 
 يب القرآف، للراغب األصفهاٍل، مادة )ىزؤ(. انظر: اؼبفردات يف غر  - َُٔ
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يًًٌت )قيٍل مىٍن يػىٍرزيقيكيٍم ًمنى السَّ : تعاىل ًٍلكي السٍَّمعى كىاأٍلىٍبصىارى كىمىٍن ىبيٍرًجي اغبٍىيَّ ًمنى اٍلمى اًء كىاأٍلىٍرًض أىمٍَّن يبى مى
يػىقيوليوفى اَّللَّي فػىقيٍل أىفىبل تػىتػَّقيوفى( بًٌري اأٍلىٍمرى فىسى  . (ُّ: )سورة يونس. كىىبيٍرًجي اٍلمىيًٌتى ًمنى اغبٍىيًٌ كىمىٍن ييدى

 

 ىلح ػ العظيم ىو هللا تعا

كيكفي من عنواف عظمتو ػ سبحانو ػ أف األ، فينفي عنو الشريك، ينبغي أف يعتقد اؼبؤمن بعظمة هللا
فما أعظمو رب األرض كالسم، كالسماكات مطوايت بيمينو!، رض كلها تكوف قبضتو يـو القيامة!

يعان قػىبٍ : قاؿ تعاىل، اء! ته بًيى )كىمىا قىدىريكا اَّللَّى حىقَّ قىٍدرًًه كىاأٍلىٍرضي صبًى ضىتيوي يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة كىالسَّمىاكىاتي مىٍطًوايَّ
انىوي كىتػىعىاىلى عىمَّا ييٍشرًكيوفى(  . (ٕٔ: )الزمر. ًميًنًو سيٍبحى

). )أىـٍ ؽبىيٍم ًإلىوه غىيػٍري اَّللًَّ سيٍبحىافى اَّللًَّ عىمَّا ييٍشرًكيوفى(: قاؿ تعاىل، ىذا اإللو العظيم ال ندَّ لو كال شريكى 
دع بسواىا. (ّْ: الطور كىذا ، كمل وبن جبهتو ساجدان إال للحي القيـو، كمن آمن بعظمة هللا مل ىبي

 . فيستغٍت عن العبودية لغَته أاين كاف اؼبعبود!، يعتز اؼبؤمن بربو العظيم كىو أف، ىو عنواف التوحيد

 

 خ ػ اػبَت كالضر بيده تعاىل

)كىًإٍف يبىٍسىسٍ : قاؿ تعاىل، ال بيد أحدو سواه، تعاىل!أصوؿ اإليباف االعتقاد بف اػبَت كالضر بيده  من
) ُ: )سورة األنعاـ. ؾى اَّللَّي ًبضيرٌو فىبل كىاًشفى لىوي ًإالَّ ىيوى كىًإٍف يبىٍسىٍسكى خًبىٍَتو فػىهيوى عىلىى كيلًٌ شىٍيءو قىًديره

ٕ) . 

و هبذا الدعاء يف كل كلبص، الذم نعبده دكف سواه، كعليو فاؼبرذبى للخَت كدفع الضر ىو هللا كحده
ؾى نىٍستىًعُتي(: صبلة ؾى نػىٍعبيدي كىًإايَّ كمن استعاف ابهلل استغٌت عن عوف ما سوا. (ٓ: )سورة الفاربة. )ًإايَّ

 . ق!

 

 د ػ ما سول هللا ال يبلكوف شيئان 

، كما سواه ىم عبيد ال يبلكوف شيئان ، نعتقد يف التصور اإلسبلمي أف هللا ىو القادر على كل شيء!
كىذا منتهى العمى كالضبلؿ كالظبلمية اليت يعيش ، تباع األكاثف ىم يعبدكف ما ال يضر كال ينفع!كأ

فرا، فالتبس اػبلق على عابديها، فهل خلقت ىذه األكاثف خلقان يشبو خلق هللا؟!، فيها اؼبشركوف!
هللا الواح فما ىذا الكوف إال صنيعة، ىيهات أف يكوف األمر كذلك!، حوا يعبدكهنا من دكف هللا؟!
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ًٍلكي : قاؿ تعاىل، د القهار! اكىاًت كىاأٍلىٍرًض قيًل اَّللَّي قيٍل أىفىازبَّىٍذُتيٍ ًمٍن ديكنًًو أىٍكلًيىاءى ال يبى )قيٍل مىٍن رىبُّ السَّمى
ٍل تىٍستىًوم الظُّلي  عىلي كفى أًلىنٍػفيًسًهٍم نػىٍفعان كىال ضىرٌان قيٍل ىىٍل يىٍستىًوم اأٍلىٍعمىى كىاٍلبىًصَتي أىـٍ ىى مىاتي كىالنُّوري أىـٍ جى

اًلقي كيلًٌ شىٍيءو كىىيوى اٍلوىاًحدي  ٍلًقًو فػىتىشىابىوى اػبٍىٍلقي عىلىٍيًهٍم قيًل اَّللَّي خى ( كا َّللًًَّ شيرىكىاءى خىلىقيوا كىخى )سور . اٍلقىهَّاري
 . (ُٔ: ة الرعد

 

 ينبغي إلنساف أف يرذبي كما ال،  كعليو فبل ينبغي المرئ وبًـت عقلو أف يركع لوثن أاين كانت صفتو
ًن حبجة أف صاحبها لو كرامة عند هللا تعاىل!، أك قربان ، حجران  فليتحرر اإليباف من كل لبس ، أك قبةن
 . حىت يكوف التوحيد خالصان هلل رب العاؼبُت!، كشبهة

 

* * *

 



1 
 

88                          

 : ادلبحث الرابع

 اجتناب األعمال واألقوال اليت تؤدي للشرك

 

فمما ذكره القرآف يف ىذا الصدد ، القلبية أك السلوكية تقود إىل الشرؾ ىنالك ؾبموعة من األعماؿ
 : اآليت

 

 الشك كالًتدد –أ 

كقـو نوح ،  كالشك من صفات اؼبشركُت، يؤدم إىل انقبلب أحواؿ النفس اإلنسانية كالًتدد الشك
كابألنب !. . يشكوف ابهلل تعاىل، فهم يشكوف يف قضااي كاضحة كالشمس، كعاد كشبود كمىن بعدىم

ًٍتكيٍم نػىبىأي الًَّذينى ًمٍن قػىٍبًلكيٍم قػىٍوـً نيوحو كىعىا: ! قاؿ تعاىل... كبركاف اإليباف كلها... ايء كالنبوات )أىملٍى أيى
اءىتٍػهيٍم ريسيليهيٍم اًبٍلبػىيًٌنىاًت فػىرىدُّكا أىيٍ  ًديػىهيٍم يف أىفٍػوىاًىًهٍم كىقى دو كىشبىيودى كىالًَّذينى ًمٍن بػىٍعًدًىٍم الى يػىٍعلىميهيٍم ًإالَّ اَّللَّي جى

قىالىٍت ريسيليهيٍم أىيف اَّللًَّ شىكّّ فىاًطًر ال، اليوا ًإانَّ كىفىٍرانى دبىا أيٍرًسٍلتيٍم ًبًو كىًإانَّ لىًفي شىكٌو فبَّا تىٍدعيونػىنىا ًإلىٍيًو ميرًيبو 
رىكيٍم ًإىلى أىجىلو ميسىمِّى قىاليوا ًإٍف أىنٍػتيٍم ًإالَّ بىشىره مً  ظبَّىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض يىٍدعيوكيٍم لًيػىٍغًفرى لىكيٍم ًمٍن ذينيوًبكيمٍ  كىيػيؤىخًٌ

ؤيانى فىٍأتيوانى ًبسيٍلطىافو ميًبُتو(  . (َُ-ٗ: )سورة إبراىيم. ثٍػلينىا تيرًيديكفى أىٍف تىصيدُّكانى عىمَّا كىافى يػىٍعبيدي آىابى

قاؿ ، كحُت يؤتيها سؤؽبا قد تتغَت كتتلوف!، كمن عادة النفس اإلنسانية أهنا تلح يف الطلب على هللا
نبيىا فػىتػىعىاىلى اَّللَّي عىمَّا ييٍشرًكيوفى(: تعاىل نبيىا صىاغًبان جىعىبل لىوي شيرىكىاءى ًفيمىا آَتى (َُٗ: )األعراؼ. )فػىلىمَّا آَتى

 . 

 . كعليو ينبغي للمرء التخلص من الًتدد كالشك؛ حىت ينعم بربد اليقُت كسبلمة اؼبعتقد!

 

 ػ الطاعة بغَت اؼبعركؼب 

حىت للمرجع، كبعد ذلك هبب أف تكوف الطاعة على بصَتة، ال توجد طاعة مطلقة إال هلل كرسولو!
كقد تتبلع، ألف اؼبرجع الذم وبتكم إليو اعبميع ىو ما أنزلو هللا تعاىل من الكتاب!، ايت الدينية!

لئبل يقع الناس ، غي عدـ طاعتهاكينب، كىنا تسقط مرجعيتها، ب اؼبرجعيات ابلنصوص أك دالالهتا
)ازبَّىذيكا أىٍحبىارىىيٍم : كىو ما حصل ألىل الكتاب الذم قاؿ تعاىل بشأهنم، طاعتهم ؽبا يف الشرؾ عند

ان كىاًحدان  ابن ًمٍن ديكًف اَّللًَّ كىاٍلمىًسيحى اٍبنى مىٍرَلىى كىمىا أيًمريكا ًإالَّ لًيػىٍعبيديكا ًإؽبى انى ال  كىريٍىبىانػىهيٍم أىٍرابى ًإلىوى ًإالَّ ىيوى سيٍبحى

 



1 
 

89                          

 . (ُّ: )التوبة. قي عىمَّا ييٍشرًكيوفى(

 ت ػ النذر لغَت هللا كحده

)ًإٍذ : قاؿ تعاىل على لساف امرأة عمراف، تكوف خالصة هلل تعاىل! النذر من األعماؿ اليت ينبغي أف
)س. رَّران فػىتػىقىبٍَّل ًمٍتًٌ ًإنَّكى أىٍنتى السًَّميعي اٍلعىًليمي(قىالىًت اٍمرىأىتي ًعٍمرىافى رىبًٌ ًإٌٍلً نىذىٍرتي لىكى مىا يف بىٍطًٍت ؿبيى 

 . (ّٓ: كرة آؿ عمراف

 . كليان مباركان أك شيطاانن مريدان!: أاين كاف اؼبقصود ابلنذر، َُٕكالنذر لغَت هللا تعاىل شرؾ

 

 ث ػ دعاء ما سول هللا تعاىل

)كىأىفَّ اٍلمىسى : قاؿ تعاىل، كال من الصاغبُت!، اثفال من األك ، ال ينبغي للمرء أف يدعو أحدان مع هللا!
 . (ُٖ: )سورة اعبن. اًجدى َّللًًَّ فىبل تىٍدعيو مىعى اَّللًَّ أىحىدان(

فمن دعا ما سول هللا من اآلؽبة اؼب، فبل وبتاج إىل كسطاء!، كذلك ألف هللا قريب منا هبيب الدعاء
اًع ًإذىا دىعىاًف فػىٍليىسٍ )كىًإذىا سىأىلىكى ًعبى : قاؿ تعاىل، زيفة فقد أشرؾ اًدم عىٍتًٌ فىًإٌٍلً قىرًيبه أيًجيبي دىٍعوىةى الدَّ

يبيوا يل كىٍليػيٍؤًمنيوا يب لىعىلَّهيٍم يػىٍرشيديكفى( كالرد ، يبلحظ ىنا "إضافة العباد إليو. (ُٖٔ: )سورة البقرة. ذبًى
تو العلية اعبواب على عباده دبجرد إمبا توىل بذا. . إٍل قريب: فقل ؽبم: مل يقل. . اؼبباشر عليهم منو

اًع ًإذىا دىعى : إمبا عجل إبجابة الدعاء. . أظبع الدعاء: كمل يقل. . قريب. . السؤاؿ )أيًجيبي دىٍعوىةى الدَّ
كالرضى اؼبطمئ، كالود اؼبؤنس، آية تسكب يف قلب اؼبؤمن النداكة اغبلوة. . إهنا آية عجيبة. . اًف(
ك . كمبلذ أمُت كقرار مكُت، كقرَّب ندية، نها اؼبؤمن يف جناب رضيكيعيش م. . كالثقة كاليقُت، ف

يوجو هللا عباده إىل اال. . كىذه االستجابة الوحية، كىذا القرب الودكد، يف ظل ىذا األنس اغببيب
 َُٖ. لعل ىذا أف يقودىم إىل الرشد كاؽبداية كالصبلح"، كاإليباف بو، ستجابة لو

 

 ج ػ ترؾ الدعاء كقت الشدائد

لذا فهي تنبذ الدعاء هلل الواحد حىت ، ك طائفة من اؼبشركُت ازبذت الشرؾ مبدأن ال ربيد عنو!ىنال
ٍلنىا ًإىلى أيمىمو ًمٍن قػىٍبًلكى : قاؿ تعاىل، كىذا انبع أساسان من االستكبار، عند احملن كالشدائد! )كىلىقىٍد أىٍرسى

                                                                 
 (.ِْٓانظر: شرح العقيدة الطحاكية، بتخريج األلباٍل، ص )  -  َُٕ

 (.ُٖ/ُالبياف كالتبيُت، ) -  َُٖ
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ىيٍم اًبٍلبىٍأسىاًء كىالضَّرَّاًء لىعىلَّهيٍم  فػىلىٍوال ًإٍذ جىاءىىيٍم بىٍسينىا تىضىرَّعيوا كىلىًكٍن قىسىٍت قػيليوبػيهيٍم كى ، يػىتىضىرَّعيوفى فىأىخىٍذانى
) انيوا يػىٍعمىليوفى  . (ّْ-ِْ: )سورة األنعاـ. زىيَّنى ؽبىيمي الشٍَّيطىافي مىا كى

 . كىم مغركرف بقوهتم كأعماؽبم!، ألنو يف تصورىم سبلح الضعفاء، فهؤالء السفهاء يرفضوف الدعاء

 

 ح ػ أعماؿ السحر كالكهانة كالشعوذة

كىي أعماؿ ، كلها من أعماؿ اؼبشركُت!،  كالشعوذة ُُُكالتنجيم، َُُكالكهانة، َُٗالسحر
)كىأىٍلًق : كذلك كما قاؿ تعاىل، فأما السحر فبل يفلح صاحبو أبدان ، ييقصد هبا إيذاء الغَت أك تضليلو

ًيًنكى تػىٍلقىٍف مىا صىنػىعيوا ًإمبَّىا ٍيدي سىاًحرو كىال يػيٍفًلحي السَّاًحري حىٍيثي أىتىى( مىا يف يبى ٔ: )سورة طو. صىنػىعيوا كى
ٗ) . 

)عىاملي اٍلغىٍيًب فىبل ييٍظًهري عىلىى غىيٍ : قاؿ تعاىل، كأما الكهانة كما يدعيو الكهاف من علم الغيب فباطل
ٍلًفًو رىصىدان( ًإالَّ مىًن اٍرتىضىى ًمٍن رىسيوؿو فىًإنَّوي يىٍسليكي ًمنٍ ، ًبًو أىحىدان  ٍيًو كىًمٍن خى ِٔ: )سورة اعبن. بػىٍُتً يىدى

-ِٕ) . 

كىي من إرث اعبا، ُُِككلها أعماؿ تنايف التوحيد، كالكهانة مقركنة ابلتنجيم كالشعوذة كالدجل
 . ىلية

 

 خ ػ اؼببالغة يف التعظيم كالتقديس 

)كىال أيىٍميرىكيٍم أىٍف : قاؿ تعاىل، عنو!إف اؼببالغة يف تعظيم اؼببلئكة كاؼبرسلُت قد تقود إىل الشرؾ اؼبنهي 
ابن أىأيىٍميريكيٍم اًبٍلكيٍفًر بػىٍعدى ًإٍذ أىنٍػتيٍم ميٍسًلميوفى( . (َٖ: )سورة آؿ عمراف. تػىتًَّخذيكا اٍلمىبلًئكىةى كىالنًَّبيًٌُتى أىٍرابى

                                                                 
 (.ِٖ-ُٖ/ُاؼبصدر السابق، )  -  َُٗ
 (.ِْٕٔ(. اغبديث )ّٕٔ-ِٕٔ/ِركاه الًتمذم، انظر: مشكاة اؼبصابيح، ) - َُُ
لًتمذم كأبوداكد كالنسائي كابن ماجو عن النعماف بن بشَت،  انظر: مشكاة اؼبصابيح، )من حديث ركاه أضبد كا - ُُُ
 (.َِِّ(، اغبديث )ّٗٔ-ِٗٔ/ِ

قاؿ ابن القيم: "أما الشرؾ يف اإلرادات كالنيات فذلك البحر الذم ال ساحل لو، كقل من ينجو منو، من أراد   -  ُُِ
كطلب اعبزاء منو، فقد أشرؾ يف نيتو  كإرادتو. كاإلخبلص: أف ىبلص هلل بعملو غَتكجو هللا كنول شيئان غَت التقرب إليو 

يف أقوالو كأفعالو كإرادتو كنيتو، كىذه ىي اغبنيفية ملة إبراىيم اليت أمر هللا هبا عباده كلهم، كال يقبل من أحد سواىا، كى
 (.ُّٔ، ص )م حقيقة اإلسبلـ". الداء كالدكاء أك اعبواب الكايف ؼبن سأؿ عن الدكاء الشايف
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تيطركٍل كما أطرًت النصارل ابنى  )ال: ففي اغبديث، كهنى النيب ػ ملسو هيلع هللا ىلص ػ عن اؼببالغة يف مدحو كإطرائو
كدعا يف حديث آخر أف وبفظ هللا تعاىل لق، ُُّ. عبدي هللا كرسوليو(: فقولوا، فإمبا أان عبديه، مرَل

اشتدَّ ، )اللهم ال ذبعل قربم كثنان ييعبد: فقاؿ ػ ملسو هيلع هللا ىلص ػ، فبل يتحوؿ إىل كثن يعبده الناس!، بره حرمتو
 ُُْ. قبورى أنبيائهم مساجدى( زبذكاغضبي هللا على قوـو ا

 

 د ػ كالية الشيطاف

)ًإمبَّىا سيٍلطىانيوي عىلىى : قاؿ تعاىل، إف طاعة الشيطاف كعبادتو ككاليتو لوف من ألواف الشرؾ ابهلل تعاىل!
ؼبقصود بعباكقد تقدـ اغبديث عن ا. (ََُ: )سورة النحل. الًَّذينى يػىتػىوىلٍَّونىوي كىالًَّذينى ىيٍم ًبًو ميٍشرًكيوفى(

فمجاراة ىؤالء تقود يف ا، كىم أىل اؼبعاصي كالباطل، كأما كاليتو فتشمل كالية حزبو، دة الشيطاف
 . لنهاية إىل الشرؾ كالعياذ ابهلل تعاىل!

 

 . نسأؿ هللا السبلمة منو يف الدنيا كاآلخرة!، تؤدم إىل الشرؾ تلك كانت بعض األعماؿ اليت

 

* * *

                                                                 
ُ/ِيف اغبديث الذم ركاه الًتمذم عن ابن عمر: )من حلف بغَت هللا فقد أشرؾ(. انظر: مشكاة اؼبصابيح،  ) - ُُّ

 (.ُّْٗ(، اغبديث )ََِ
يف اغبديث الذم ركاه أضبد كأبوداكد عن حذيفة: )ال تقولوا: ما شاء هللا كشاء فبلف، كلكن قولوا: ما شاء هللا مث  - ُُْ

 (.ْٖٕٕ(، اغبديث )ُّْٗ/ِشكاة اؼبصابيح، )فبلف(. انظر: م
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 : اخلامتـــــــــة

 

 نوجز فيها البحث كأىم النتائج كالتوصيات ك 

 

 : أكالنػ موجز البحث

 

 : كفق اآليت، كأربعة فصوؿ موزعة إىل مباحث ـبتلفة، كسبهيد، مقدمة: تكوف ىذا البحث من

 

 اؼبقدمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

 . كاؼبنهج اؼبتبع، كخطتو، ذكران فيها أسباب كتابة البحث

 

 التمهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيد

 . )الرب ػ اإللو ػ الدين ػ العبادة ػ الكفر ػ الشرؾ(: نا فيو بتحرير اؼبصطلحات اآلتيةقم

 

 أنواع الشرؾ كصوره: الفصل األكؿ

 : كفيو طبسة مباحث

 نسبة األقرابء هلل تعاىل: اؼببحث األكؿ

 . نسبةي األبناء كالزكجة ككبو ذلك من األقرابء إليو سبحانو كتعاىل: أييت يف مقدمة الشرؾ

 عبادة اؼبظاىر الطبيعية كالقول الكونية : اؼببحث الثاٍل

ل، فيعبدىا!، فيظن أف بعض أجرامها آؽبة لو، حيث يقف اإلنساف مبهورا يف ؿبراب الطبيعة البديع
 . كغَت ذلك، كاألشجار، كالنار، ذا فقد عبد الشمس كالقمر كالكواكب

 عبادة الطاغوت: اؼببحث الثالث

ك ، كعبادة اغبيواانت كالبهائم، األصناـ: كيشمل، ل ما عبد من دكف هللاأك ك، الشيطاف: الطاغوت
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 . كعبادة البشر، كعبادة الطغاة، كادعاء الربوبية كاأللوىية، كالدىر، عبادة اؽبول

 اإلغباد يف األظباء كالصفات كاألفعاؿ : اؼببحث الرابع

اعتقد اؼبرء الشراكة يف شيء من ذل فإذا، إف هللا كاحد ال شريك لو يف ذاتو كأظبائو كصفاتو كأفعالو
ف، كإذا قلد اؼبشركُت يف بعض مواقفهم أك عقائدىم فقد خرج من حظَتة اإليباف!، فقد أشرؾ!، ؾ

كاإلغباد يف صفاتو عز كجل، كاإلغباد بظباء هللا عز كجل، االمشئزاز من ذكر هللا كحده!: من ذلك
كالكفر ، كإنكار بعض الكتب كالرسل، نو!كنسبة أم فعل كوٍل لغَته سبحا، كطلب رؤيتو جهرة، 

 . كعبادة األسباب من دكف هللا تعاىل!، كإنكار القدر، ابليـو اآلخر

 التشريع دبعزؿ عن الشريعة: اؼببحث اػبامس

التشريع : كالثانية. كينبغي أف يكوف مستنبطان من الشريعة، األكىل تتعلق ابلدين: التشريع لو حالتاف
 . مًتكؾ للناس كما كضحناكىذا ، يف أمور الدنيا

كنس، كاالفًتاء على هللا، كضع التشريعات الباطلة اليت مل أيذف هبا هللا: كعليو يدخل يف اغبالة األكىل
كصرؼ العبادة لغَت هللا تعاىل، كربريف كبلـ هللا اؼبنزؿ من السماء!، بة األمر بفعل الفواحش إليو!

 . كرفض التحاكم إىل شريعة هللا!، !

 

 أسباب الشرؾ كبواعثو: لثاٍلالفصل ا

 : كفيو ثبلثة مباحث

 التخلف يف منهجية التفكَت كإعماؿ العقل: اؼببحث األكؿ

 ، هبعل اؼبشركُت يرفضوف اغبق جملرد أنو اغبق!، إف التخلف يف منهجية التفكَت كإعماؿ العقل

 كاإلعراض ، عد اإليبافكالكفر ب، الكفر ِبايت هللا تعاىل: منها، كيتجلى رفض اغبقيقة يف أمور كثَتة

كاالستكبا، كامتزاج اإلعراض ابلتكذيب فبا يؤدم إىل االستهزاء!، كالتكذيب ابغبقيقة، عن اغبقيقة
 . كعقدة التقليد األعمى للسابقُت، كالسخرية من اؼبؤمنُت!، كالصد عن اؽبدل!، ر

  اؼبوركث الثقايف كاالجتماعي: اؼببحث الثاٍل

كتتجل، تماعي ػ يف حالة الشرؾ ػ عبئان كأغبلالن يصعب الفكاؾ منها!يشكل اؼبوركث الثقايف كاالج
كا، كاألدايف اؼبزيفة، التصور اؼبادم للحياة: ل بعض صوره اليت تعيق النقلة السامية إىل التوحيد يف
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 . كاألىواء االجتماعية، لعادات كالتقاليد

 أسباب نفسية كأخبلقية: اؼببحث الثالث

كالكذب، كذلك كاعبهل، من مساكئ الصفات النفسية كاػبلقية السلبيةإف الشرؾ قائم على مزيج 
كاالس، كاعبحود، كالكراىية، كضيق النفس، كتعطيل اغبواس، كالتقليد األعمى، كالضبلؿ، كالظلم، 

 . كىي مشاعر ربوؿ دكف اإليباف، كالشعور ابلضعف، كالشك، تكبار

 

 آاثر الشرؾ كنتائجو: الفصل الثالث

 : كفيو ستة مباحث

 آاثر الشرؾ الفكرية كاؼبعرفية: اؼببحث األكؿ

اكبدار العقل كالتفك: كمن ىذه اآلاثر، للشرؾ ابهلل تعاىل آاثره السلبية على صعيد الفكر كاؼبعرفة!
كالعقلية طاغية كالتفك، كالتشوش الفكرم كقبوؿ االستعباد، كرفض اؼبوضوعية، كتزكير اغبقائق، ير

 . كرفض اؼبنطق العلمي التحليلي!، قكالرفض اؼبطلق للح، ير العقيم

 اآلاثر النفسية : اؼببحث الثاٍل

كال، كالتعجل، كاالضطراب، كفقداف اؽبدؼ، ـبالفة الفطرة: فمن ذلك، للشرؾ آاثر نفسية عديدة
 . تردد

 اآلاثر الدينية : اؼببحث الثالث

كفقداف ا،  اغبياة الدينية!االعتماد على اػبرافات كاألساطَت يف: تتجلى آاثر الشرؾ الدينية يف اآليت
 . كالعذاب اػبالد يف اآلخرة!، كاؽببلؾ الدنيوم، لسمو الركحي

 اآلاثر االجتماعية: اؼببحث الرابع

كالفساد االج، التفكك االجتماعي: مثل، للشرؾ ابهلل تعاىل ؾبموعة من اآلاثر االجتماعية السلبية
 . العامة! كمصادرة اغبرايت، كإضعاؼ البنية االجتماعية، سباعي

 اآلاثر االقتصادية : اؼببحث اػبامس

كا، كالدمار البيئي، التلبيس التجارم: مثل، للشرؾ ابهلل تعاىل ؾبموعة من اآلاثر االقتصادية السلبية
 . كىو يتسبب ابلقحط الذم يهلك الناس كالبيئة الطبيعية!، لتعامل ابلراب كأكزاره
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 اآلاثر السياسية: اؼببحث السادس

اال: كيبكن أف يتجلى بعضها ابآليت، لشرؾ ابهلل تعاىل من بعض اآلاثر السياسية السلبيةال ىبلو ا
كرصد اؼبؤ ، كرفع الشعارات اؼبزيفة، كالتحاكم إىل اعباىلية، كالتشريعات الفاسدة، ستبداد السياسي
 . كجلب اؼبصَت الكارثي لؤلمم كالشعوب!، كاغبرب النفسية ألىل اإليباف، منُت كتصفيتهم

 

 ابهلل العظيم الوقاية من الشرؾ: فصل الرابعال

 : كفيو أربعة مباحث

 االحتكاـ إىل العقل كالفطرة: اؼببحث األكؿ

كذلك ، يقود اإلنساف إىل التوحيد، كالفطرة السليمة، كالتفكَت السوم، االحتكاـ إىل العقل الراشد
، كما أف التوحيد نداء الفطرة،  كاآلؽبة اؼبزعومة عاجزة، التعدد سبيل فساد الكوف كاضطرابو!: ألف

 . كهللا كحده ىو الذم ينجد عباده كقت الشدائد!

 إخبلص العبادة هلل كحده : اؼببحث الثاٍل

كاغب، كالدعاء، االعتقاد: كخباصة يف اجملاالت اآلتية، إخبلص العبادة هلل كحده أمر يف غاية األنبية
 . لعبادة كاغبياة كلهاكيف ا، كيف عمـو العمل، كاؼبشاعر النفسية، كم كاألمر

 إثبات النفع كالضر كالقدرة هلل كحده: اؼببحث الثالث
اإل، فبل حاجة لسؤاؿ اآلؽبة اؼبتعددة، فبا يساعد على اعتقاد أف النفع كالضر كالقدرة بيد هللا كحده

ك  ،كىو اؼبتصرؼ يف الكوف، كىو القادر، كىو اؽبادم، كىو الرازؽ، هللا تعاىل ىو اػبالق: يبافي بف
 . كما سول هللا ال يبلكوف شيئان ، كاػبَت كالضر بيده تعاىل!، ىو العظيم

 اجتناب األعماؿ كاألقواؿ اليت تؤدم للشرؾ: اؼببحث الرابع

: كذلك كػ، كلذلك ينبغي اجتناهبا، ىنالك ؾبموعة من األعماؿ القلبية أك السلوكية تقود إىل الشرؾ
كترؾ ال، كدعاء ما سول هللا تعاىل!، ذر لغَت هللا كحده!كالن، كالطاعة بغَت اؼبعركؼ، الشك كالًتدد

ككالية الشيطاف!، كاؼببالغة يف التعظيم كالتقديس، كالسحر كالكهانة كالشعوذة، دعاء كقت الشدائد
 . 
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 النتائج: اثنياً 

 

 : أىم النتائج اليت توصلنا إليها ىي اآلتية

 

 . يف أم حبث ال بد من ضبط اؼبصطلحات العلمية قبل الشركع -ُ

أك عبادة اؼبظاىر الطبيعية كالقول ، نسبة األقرابء هلل تعاىل: من، للشرؾ أنواع كصورمتعددة -ِ
أك التشريع دبعزؿ عن ، أك اإلغباد يف األظباء كالصفات كاألفعاؿ، أك عبادة الطاغوت، الكونية

 . الشريعة!

كاؼبوركث ، اؿ العقلالتخلف يف منهجية التفكَت كإعم: أسباب الشرؾ كبواعثو تنحصر يف -ّ
 . أسباب نفسية كأخبلقية! كىناؾ، الثقايف كاالجتماعي

كآاثر ، آاثر فكرية كمعرفية: فهنالك، تظهر آاثر الشرؾ كنتائجو السلبية يف ؾباالت عدة -ْ
ككلها آاثر ضارة على الفرد . كآاثر سياسية!، كآاثر اقتصادية، كآاثر اجتماعية، كآاثر دينية، نفسية

 . كاعبماعة!

كإخبلص العبادة هلل ، االحتكاـ إىل العقل كالفطرة: ابهلل العظيم تكوف بػ لوقاية من الشرؾا -ٓ
 . كاجتناب األعماؿ كاألقواؿ اليت تؤدم للشرؾ، كإثبات النفع كالضر كالقدرة هلل كحده، كحده

خ  كىي أساس الفساد يف اغبياة اإلنسانية عرب التاري، جريبة ال تغتفر يف اآلخرة! الشرؾ ابهلل -ٔ
 . كلو

كىو أعظم حقيقة علمية ، التوحيد ىو أعظم نعمة من هللا تعاىل على عباده اؼبؤمنُت! -ٕ
 . مث بفضل أنبيائو كرسلو عليهم الصبلة كالسبلـ، اىتدل ؽبا الناس بفضل هللا تعاىل!

كمن مث  ، إف اغبضارة اليت تقـو على عقيدة التوحيد ىي أعظم حضارة إنسانية راشدة -ٖ
 . ـ ىي يف القمة عرب َتريخ األمم صبيعان!كانت حضارة اإلسبل

 

* * *
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 أىم التوصيات: اثلثاً 

 

 : نوصي من خبلؿ ىذا البحث ابآليت

 

 . فهي الكلمة الطيبة؛ أصلها اثبت كفرعها يف السماء!، )ال إلو إال هللا(: اإلكثارمن قوؿ -ُ

 . كنواقضها، كمقتضاىا، كتفهيمهم معناىا، تربية النشء على كلمة التوحيد -ِ

 . كوين فرؽ عمل كحبث لنشر عقيدة التوحيد بُت األمم كالشعوب صبيعان ت -ّ

 . ربكيم شريعة هللا يف كافة شئوف اغبياة؛ فذلك ىو أساس الفبلح كالنجاح -ْ

 

 . كصلى هللا على نبينا دمحم كعلى آلو كصحبو كسلم

 

* * * 
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 ادلصادر وادلراجع

 

 أ ػ الكتب

، القاىرة، دار الفجر، كدمحم سيد، ؿ ؿبمودعلق عليو صبا، للغزايل، إحياء علـو الدين .ُ
 . ـُٗٗٗىػ/ َُِْ، الطبعة األكىل

الطبعة ، جامعة اإلماـ دمحم بن سعود اإلسبلمية، ربقيق الدكتور دمحم رشاد سامل، االستقامة .ِ
 . ـُُٗٗىػ/ ُُُْ، الثانية

، الرابعة الطبعة، مكتبة اػباقبي دبصر، ربقيق عبد السبلـ ىاركف، للجاحظ، البياف كالتبيُت .ّ
 . ـُٕٓٗىػ/ ُّٓٗ

 . بَتكت، دار إحياء الًتاث العريب، تفسَت أيب السعود .ْ

ىػ/ ُِْٖ، الطبعة الرابعة، بَتكت، مؤسسة الرايف، للمحلي كالسيوطي، تفسَت اعببللُت .ٓ
 . ـََِٕ

ىػػ/ ُُْٕ، الطبعة الثانية، بَتكت، دار إحياء الًتاث العريب، التفسَت الكبَت للرازم .ٔ
 ـُٕٗٗ

 . بَتكت، دار الكتب العلمية، البن اعبوزم، بليستلبيس إ .ٕ

 . نشر دار الفكر، للسيوطي، اعبامع الصغَت .ٖ

 . بَتكت، الفكر دار، للدمَتم، حياة اغبيواف الكربل .ٗ

ربقيق عصاـ ، البن القيم، الداء كالدكاء أك اعبواب الكايف ؼبن سأؿ عن الدكاء الشايف .َُ
 . ـََُِىػ/ ُِِْ، القاىرة، دار اغبديث، الدين الصبابطي

، الطبعة األكىل، ديب، ىيئة اؼبعرفة كالتنمية البشرية، أكـر قنبس. صنعة د، ديواف الشافعي .ُُ
 . ـََِٗىػ/ َُّْ

، بَتكت، دار الفكر، ربقيق طو عبد الرءكؼ سعد، للسهيلي، الركض األنف .ُِ
 . ـُٖٗٗىػ/َُْٗ

، بَتكت، دار الفكر، ربقيق طو عبد الرءكؼ سعد، البن ىشاـ، السَتة النبوية .ُّ
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 . ـُٖٗٗىػ/َُْٗ

، الطبعة الثامنة، بَتكت، اؼبكتب اإلسبلمي، بتخريج األلباٍل، شرح العقيدة الطحاكية .ُْ
 . ـُْٖٗىػ/َُْْ

 . الطبعة التاسعة، دار الصابوٍل، للصابوٍل، صفوة التفاسَت .ُٓ

 . نشر دار الفكر، للسيوطي، فيض القدير شرح اعبامع الصغَت .ُٔ

 . ـَُٖٗىػ/ ََُْ، لطبعة التاسعةا، دار الشركؽ، يف ظبلؿ القرآف .ُٕ

، الطبعة الثالثة، بَتكت، مؤسسة الرسالة، للفَتكز آابدم، القاموس احمليط .ُٖ
 . ـُٕٖٗىػ/َُْٕ

، بَتكت، دار الكتاب العريب، صححو مصطفى حسُت أضبد، للزـبشرم، الكشاؼ .ُٗ
 . ـُٖٔٗىػ/َُْٔ

، لطبعة الرابعةا، بَتكت، مؤسسة الرايف، للسيوطي، لباب النقوؿ يف أسباب النزكؿ .َِ
 . )مطبوع مع تفسَت اعببللُت(. ـََِٕىػ/ ُِْٖ

 . ـُْٖٗىػ/َُْْ، الطبعة األكىل، طبعة مكة اؼبكرمة، ـبتارات الباركدم .ُِ

، الطبعة السابعة، بَتكت، دار القرآف الكرَل، للصابوٍل، ـبتصر تفسَت ابن كثَت .ِِ
 . ـُُٖٗىػ/َُِْ

 . الرايض، السبلـدار ، عبد هللا الزيد. د، ـبتصر تفسَت البغوم .ِّ

، ابكستاف، ملتاف، اؼبكتبة اإلمدادية، للقارم، مرقاة اؼبفاتيح شرح مشكاة اؼبصابيح .ِْ
 . ـَُٕٗىػ/َُّٗ

  ، الطبعة الثالثة، دمشق، بتحقيق األلباٍل اؼبكتب اإلسبلمي، للتربيزم، مشكاة اؼبصابيح .ِٓ
 . ـُٖٓٗىػ/َُْٓ

، إستانبوؿ، اؼبكتبة اإلسبلمية، د الباقيدمحم فؤاد عب، اؼبعجم اؼبفهرس أللفاظ القرآف الكرَل .ِٔ
 . ـُْٖٗ

، دار اؼبعرفة، ربقيق دمحم سيد كيبلٍل، للراغب األصفهاٍل، اؼبفردات يف غريب القرآف .ِٕ
 . بَتكت
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 ب ـ الدورايت

إصدار بنك ديب ، ىػُِْٗذك اغبجة . (ّّّالعدد )، ؾبلة االقتصاد اإلسبلمي .ُ
الية الرأظبالية كآاثرىا على أسواؽ اؼباؿ العربية )سبل النجاة من األزمة اؼب: مقاؿ، اإلسبلمي

 . حسُت شحاتة. د، كاإلسبلمية(

حبث )معركة ، بريطانيا، مانشسًت، ُِْٔاؼبنشور يف ؿبـر . (َّالعدد )، ؾبلة اغبكمة .ِ
 . دمحم رفعت زقبَت. د. القرآف مع اعبمود كالتخلف(

 

* * *
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 الفهــــــــــــــرس

 رقم الصفحة ادلوضوع
 ّ اؼبقدمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

 ٕ التمهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيد

  

 ُِ الفصل األكؿ: أنواع الشرؾ كصوره

 ُْ اؼببحث األكؿ: نسبة األقرابء هلل تعاىل

 ُٖ اؼببحث الثاٍل: عبادة اؼبظاىر الطبيعية كالقول الكونية 

 ُِ اؼببحث الثالث: عبادة الطاغوت

 َّ اؼببحث الرابع: اإلغباد يف األظباء كالصفات كاألفعاؿ 

 ّٔ اؼببحث اػبامس: التشريع دبعزؿ عن الشريعة

  

 َْ الفصل الثاٍل: أسباب الشرؾ كبواعثو

 ِْ اؼببحث األكؿ: التخلف يف منهجية التفكَت كإعماؿ العقل

 ْٓ اؼببحث الثاٍل: اؼبوركث الثقايف كاالجتماعي 

 ْٕ ةاؼببحث الثالث: أسباب نفسية كأخبلقي

  

 ٓٓ الفصل الثالث: آاثر الشرؾ كنتائجو

 ٔٓ اؼببحث األكؿ: آاثر الشرؾ الفكرية كاؼبعرفية

 َٔ اؼببحث الثاٍل: اآلاثر النفسية 

 ّٔ اؼببحث الثالث: اآلاثر الدينية 
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 ٕٔ اؼببحث الرابع: اآلاثر االجتماعية

 ُٕ اؼببحث اػبامس: اآلاثر االقتصادية 

 ْٕ اؼببحث السادس: اآلاثر السياسية

  

 ٕٕ وقاية من الشرؾ ابهلل العظيمالفصل الرابع: ال

 ٖٕ اؼببحث األكؿ: االحتكاـ إىل العقل كالفطرة

 ُٖ اؼببحث الثاٍل: إخبلص العبادة هلل كحده 

 ْٖ اؼببحث الثالث: إثبات النفع كالضر كالقدرة هلل كحده

 ٖٖ اؼببحث الرابع: اجتناب األعماؿ كاألقواؿ اليت تؤدم للشرؾ

  

 ِٗ اػباسبػػػػػػػػػة 

 ِٗ أكالنػ موجز البحث: 

 ٔٗ اثنيان: النتائج

 ٕٗ اثلثان: أىم التوصيات

 ٖٗ  اؼبصادر كاؼبراجع
 

 

 


