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  املقدمة
إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا تعاىل من 

من يهده اهللا فال مضل له ومن . شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا
يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له 

  .وأشهد أن حممدا عبده ورسله
قُوا الوا اتنَآم ا الَِّذينها أَيي متأَنِإلَّا و نوتملَا تقَاِتِه وت قح لَّه

  .]١٠٢سورة آل عمران اآلية [ مسِلمونَ
 لَقخٍة واِحدفٍْس ون ِمن لَقَكُمالَِّذي خ كُمبقُوا رات اسا النها أَيي

تقُوا اللَّه الَِّذي تساَءلُونَ ِمنها زوجها وبثَّ ِمنهما ِرجالًا كَِثريا وِنساًء وا
  .]١سورة النساء اآلية [ ِبِه والْأَرحام ِإنَّ اللَّه كَانَ علَيكُم رِقيبا

 اِديدلًا سقُولُوا قَوو قُوا اللَّهوا اتنَآم ا الَِّذينها أَيي * ِلحصي
م ومن يِطِع اللَّه ورسولَه فَقَد فَاز لَكُم أَعمالَكُم ويغِفر لَكُم ذُنوبكُ

  .]٧١، ٧٠سورة األحزاب اآليتان [ فَوزا عِظيما
  :أما بعد

، فإن أصدق احلديث كتاب اهللا وخري اهلدي هدي حممد 
وشر األمور حمدثاا، وكل حمدثة بدعة،وكل بدعة ضاللة، وكل 

  .ضاللة يف النار
  :مث أما بعد

، وأذن اهللا تعاىل أنوار احلق ببعثة النيب فمنذ أن أشرقت 
باكتمال الدين احلق، ساء ذلك أعداء اهللا على اختالف حنلهم، 

، كفروا به وأنكروا نبوته فاليهود الذين كانوا يرقبون بعثته 
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وناوؤه، والفرس والروم رأوا يف دعوته ديدا لسلطام الظامل،  

تر اجلرارة اليت اكتسحت فناصبوه العداء، ومن بعد ذلك جحافل الت
رقعة واسعة من بالد اإلسالم، مث احلمالت املتكررة للصليبيني 
احلاقدين على بالد اإلسالم، واليت ما زالت مستمرة حىت يومنا هذا 
بصور متنوعة، كل هؤالء وغريهم حاربوا دين اهللا عز وجل وما 
ر زالوا، وقد جلأوا إىل أساليب خبيثة يف ذلك الصراع منها تظاه

بعضهم بالدخول يف اإلسالم حىت يكيد له من داخله، وهؤالء شر 
األصناف وضررهم أعظم األضرار،ومن هؤالء الذين زينوا جلهال 
هذه األمة الشرك من جديد يف ثوب التعظيم للمقبورين من 
الصاحلني، كما هو واقع مشهور عند كثري من املنتسبني للتصوف، 

ن يف معظم أقطار اإلسالم، فهؤالء وعباد القبور من اجلهال املوجودي
قد بدلوا دين اهللا تعاىل، وأحيوا ميتا من الشرك، وبعثوه من جديد 
ينخر يف جسد األمة مبعدا هلا عن دين اهللا عز وجل، وقد حسنوا 
ذلك للعوام بوسائل متعددة كبناء القباب على القبور وتزويقها، 

 حقيقة أمرهم وإيقاد السرج وغري ذلك، وجعلوا هلا سدنة هم يف
كهنة لألوثان، يغرون الناس بدعائها وطلب احلوائج منها، 

وإمكانام  واخترعوا احلكايات العجيبة اليت تبني قدرم املزعومة،
اخلارقة، فأغروا الناس بذلك، وألفوا هلم الكتب ودجبوا هلم 
القصائد، ووضعوا هلم أحاديث خمتلفة، كل ذلك إلغرائهم وتزيني 

  .بحهم اهللا تعاىلالكفر هلم ق
مث إن هذا الداء قد استشرى وعم معظم أقصار اإلسالم إال ما 
ندر، ومل ينج ذلك القليل إال بفضل اهللا تعاىل، مث جبهود الصاحلني 
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من العلماء العاملني وغريهم ممن حفظ اهللا م الدين، وأمت م املنة، 
 ذريعا حىت غري أن عامة البلدان قد فتك ا هذا الداء الوبيل فتكًا

أفضى األمر بالكثريين منهم إىل الوقوع يف الشرك الصريح الناقل 
عن امللة، فطلبوا احلوائج من غري اهللا، وجلأوا إليه يف جلب النفع، 
ودفع الضر،وجتاوز األمر ذلك حىت بلغ ببعضهم إىل درجة تعظيم 
شجرة أو حجر، وعادوا كما كان أهل اجلاهلية األوىل،وشدت 

 األضرحة، واكتظت خزائنها باألموال،وكثر عندها الرحال إىل
االختالط، وضجوا بالصريح يستغيثون باملقبورين، وال حول وال 

  .قوة إال باهللا العلي العظيم
مث إن بعض مدعي العلم قد زين هلم مثل هذه الشركيات 
وحسنها هلم وشجعهم عليها مما شجع العامة على الوقوع فيها 

 هؤالء، حىت لقد انقسم املنتسبون إىل العلم اخنداعا بأدعياء العلم
  :بإزاء تلك الشركيات ثالثة أقسام

مؤيد لتلك الشريكات مشجع عليها، داع إليها،مؤلف : األول
وال سيما إن كانت هلم منافع مادية من : يف نصرة مذهبه لذلك

  .وراء ذلك
عامل بضالل هؤالء ، وبطالن ما هم عليه، لكنه كامت :الثاين
ا، أو رغبة أو رهبة أو غري ذلك فإنا هللا وإنا إليه راجعونللحق جبن.  

عامل باحلق، صادع به، قائم يف حماربة هذه البدع : الثالث
الشركية واخلرافات العقدية يدعو الناس إىل التوحيد الصايف، وإىل 

، وأصحابه وتابعوهم، ال خياف يف اهللا ما كان عليه رسول اهللا 
  . وجه اهللا عز وجللومة الئم، وال يرجو إال
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وهم قلة رغم اختالف مذاهبهم يف الفروع حىت ظهر من كل  

املذاهب األربعة من نصر الدين وحذر من الشرك ودعا الناس إىل 
  .التوحيد

وقد قدمنا طرفًا من كتاب مستقل، يوضح طرفًا من جهود 
بعض علماء احلنفية يف التحذير من الشرك ووسائله، وها حنن نقدم 

ا من جهود علماء املالكية يف هذا املضمار، مث نتبعه إن اليوم بعض
 تعاىل -شاء اهللا تعاىل ببيان جهود علماء الشافعية حسبما ييسر اهللا 

  . ما كان يف الوسع املزيد-
  .املالكية هم املنتسبون يف الفروع إىل إمام املدينة مالك بن أنس  رمحه اهللا

صبحي املدين مالك بن أنس بن مالك بن أيب عامر األ:وهو
، )١(احلمريي، إمام دار اهلجرة، أحد رؤساء املتقني وكبري املثبتني 

وأحد األئمة األربعة املتبوعني املشهورين، مولده ونشأته ووفاته 
باملدينة النبوية، وكان رمحه اهللا صلب الدين، متباعدا عن الوالة 

امعا والسالطني،صداعا باحلق ال خياف يف اهللا لومة الئم، وكان ج
 مهيبا بني الفقه العميق والنظر الثاقب والدراية التامة حبديث النيب 

 أم اعترب حيث املدينة أهل بعمل مذهبه يف اعتد وقد« ثبتا، عاملًا
 ، النيب صحبوا الذين وأجدادهم آباءهم عليه رأوا مبا متمسكون
 من هعلي هم مبا كذلك فاعتدل دينه، أمور يف وقلدوه أحواله وعاينوا
  .)٢(»الدين أمور

                                                
 ).٢/٢٢٣/٨٥٩(تقريب التهذيب  )١(
 .دار إحياء التراث العريب) ٤٤٧(انظر مقدمة ابن خلدون ص  )٢(
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 وغرب واألندلس أفريقيا أقطار من كثري يف مذهبه انتشر وقد
 يومنا حىت اإلسالم أقطار من عدد يف الرمسي املذهب زال إفريقيا،وما

 معظم بذل أن بعد هـ ١٧٩ سنة باملدينة اهللا رمحه تويف وقد هذا،
  .)١( ثوبتهم وأجزل اهللا رمحه املتعددة بفروعه الدين، خلدمة حياته سين

  :مباحث أربعة إىل املوضوع قسمت وقد
  .املالكية علماء بعض عند الشرك تعريف :األول
  .املالكية علماء عند الشرك أنواع :الثاين

 حلماية املالكية علماء منها حذر اليت الشرك وسائل :الثالث
  .التوحيد جناب

  .املالكية علماء منها حذر اليت الشرك من مناذج:الرابع
 الكرمي، لوجهه خالصا جيعله وأن الكتاب ذا ينفع أن أسأل واهللا
 رب هللا احلمد أن دعوانا الوكيل،وآخر ونعم حسبنا وهو مين ويتقبله
  .العاملني

                                                
: ١٠/٥(ذيب التهذيب البن حجـر      ) ١٢١: ٨/٤٣(سري أعالم النبالء للذهيب     : لترمجته انظر  )١(

 ).٩٦: ٩٥ص (،طبقات احلفاظ للسيوطي )٩
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  املبحث األول 

  تعريف الشرك عند بعض علماء املالكية
ذكر ): ش ر ك(يف مشارق األنوار مادة : قال القاضي عياض 

اء،والشرك يف البيع وغريه معلوم، الشركة بفتح الشني وكسر الر
وقوله فيه شرك بكسر الشني من االشتراك والشرك والشركة 
واالشتراك واحد، والشرك أيضا النصيب، والشرك أيضا الشريك 

 فأشركته يف ماله يستفْتونك ِفي النساِء: قاله األزهري يف تفسري
  .)١(اهـ . شركته وأشركه وأشركته وأشركه:كذا هلم، يقال

إشراك غري «:يف بيان معىن الشرك اصطالحا: وقال ابن عاشور
  .)٢(»اهللا مع اهللا يف اعتقاد اإلهلية ويف العبادة

الذين كفروا يف هذا املوضع هم كل من عبد «: وقال ابن عطية
  .)٣(»هم أهل الشرك خاصة: شيئًا سوى اهللا قال قتادة
ة لغة تساوي وكما ال تقتضي الشرك«: قال امليلي املالكي

الشركاء يف احلصص،ال يقتضي الشرك شرعا مساواة الشريك هللا يف 
مجيع صفاته أو يف صفة منها بل ميسى املرء مشركًا، عند الشارع 
بإثباته شريكًا هللا ولو جعله دونه يف القدرة والعلم مثالً، فأما حكايته 

ِإذْ * اٍل مِبٍني تاللَِّه ِإنْ كُنا لَِفي ضلَ: تعاىل عن املشركني قوله
الَِمنيالْع بِبر يكُموسن )فالتسوية قوهلم فيه تسوية يف الطاعة . )٤

                                                
 ).٢/٢٤٨( مشارق األنوار )١(
  .٧/٣٣٢التحرير والتنوير ) 2(
  .٦/٣احملرر الوجيز ) 3(
  .٩٨ ،٩٧: اآليتان: سورة الشعراء) 4(
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واالنقياد، ال يف القدرة على اخللق واإلجياد، فهي كآية 
   .يِحبونهم كَحب اللَِّه:البقرة

إن اهللا جل وعال، ال يقبل أن يشرك به األبرار وال الفجار، وال 
ر، وال األحجار، وال يرضى شركة عظيم يف القدرة واملرتلة، األشجا

كمن أنعم عليهم، من النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني، وال 
شركة عظيم يف اخللق واحلجم، كالشمس والقمر،وسائر 
الكواكب،وقد رد القرآن كل شر، كيفما كان اعتباره من القوة 

  .والضعف
ي السماواِت والْأَرِض ِإلَّا َآِتي ِإنْ كُلُّ من ِف: قال تعاىل
ولَا  ،واعبدوا اللَّه ولَا تشِركُوا ِبِه شيئًا ،الرحمِن عبدا

يأْمركُم أَنْ تتِخذُوا الْملَاِئكَةَ والنِبيني أَربابا أَيأْمركُم ِبالْكُفِْر بعد ِإذْ 
وِإذْ قَالَ اللَّه يا ِعيسى ابن مريم أَأَنت قُلْت ، أَنتم مسِلمونَ

، هذا بياننا للشرك ِللناِس اتِخذُوِني وأُمي ِإلَهيِن ِمن دوِن اللَِّه
الشرعي، فإن كان فيه طول فإنا نقصد فيما نبسط إفهام العامة 

  .)١(»وإفحام املعاندين
كل ما عبد من دون «: بأنهولقد عرف اإلمام مالك الطاغوت 

  .)٢(»اهللا
والطاغوت هو كل ما طغا وجتاوز احلد، ونعلم أن اإلسالم ال 

فَمن : يصح للعبد إال بأن يكفر بالطاغوت أوالً، كما قال تعاىل
                                                

  ).٦٥-٦٤(رسالة الشرك ص ) 1(
  .٥٦٦فتح ايد ص ) 2(
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يكْفُر ِبالطَّاغُوِت ويؤِمن ِباللَِّه فَقَِد استمسك ِبالْعروِة الْوثْقَى لَا  

ولَقَد بعثْنا ِفي كُلِّ أُمٍة رسولًا أَِن : ، وقال تعاىل)١(هاانِفصام لَ
وا الطَّاغُوتِنبتاجو وا اللَّهدباُع)فال بد للمسلم أن يكفر أوالً )٢  ،

بكل طاغوت معبود من دون اهللا، أو مطاع يف معصية اهللا أو 
الكفر متحاكٍم إليه دون حكم اهللا، أو معظم دون اهللا، فهذا 

بالطاغوت ينبغي حتقيقه قبل اإلميان باهللا تعاىل إذ حمال أن جيتمع 
  .إميان باهللا وبالطاغوت يف قلب إنسان

بل إن هذه الطواغيت تأيت يوم القيامة فتتربأ من عبادها الذين 
ِإذْ تبرأَ الَِّذين اتِبعوا ِمن : عبدوها من دون اهللا كما قال تعاىل

بات الَِّذيناببالْأَس ِبِهم تقَطَّعتو ذَابا الْعأَوروا وع)٣(.  
فالواجب على املسلم الكفر بالطاغوت والرباءة من أهله 
ومعادام وبغضهم حىت يرجعوا إىل اهللا تعاىل ويتوبوا إليه باإلسالم، 
: كما قال تعاىل على لسان إبراهيم عليه السالم إذ قال ألبيه وقومه

را با ِإنننيا بدبو ا ِبكُمنوِن اللَِّه كَفَرد ونَ ِمندبعا تِممو كُمَآُء ِمن
هدحوا ِباللَِّه وِمنؤى تتا حداُء أَبضغالْبةُ واودالْع كُمنيبو)٤(.  

فمن خالل كالم اإلمام مالك رمحه اهللا يتضح أن الطاغوت 
دون اهللا فاهلوى طاغوت،والشيطان عنده يشمل كل ما عبد من 

طاغوت، والشجر املعبود طاغوت، واحلجر طاغوت واحلاكم املبدل 
                                                

  .٢٥٦: سورة البقرة، اآلية) 1(
  .٣٦: سورة النحل، اآلية) 2(
  .١٦٦: سورة البقرة، اآلية) 3(
  .٤: سورة املمتحنة، اآلية) 4(
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طاغوت، ومن أمر الناس بطاعته يف معصية اهللا طاغوت، وهكذا 
كل ما عبد من دون اهللا، غري أن مالكًا رمحه اهللا قيدها يف بعض 

حىت ال تشمل من عبدوا دون ) وهو راض(الروايات فقال، 
  .كاملسيح، وأمه، والعزير ، وغريهم عليهم السالم: همرضا



 ١١  
 

 
  املبحث الثاين 

  أقسام الشرك عند بعض املالكية
والشرك هو ضد التوحيد كما سلف،فالواجب على املسلم أن 
يعرف الشرك بأنواعه األكرب واألصغر، الظاهر واخلفي، حىت 

نواع يتجنبها كلها فيسلم له دينه، وال يتم ذلك إال مبعرفة هذه األ
  .واحلذر منها ومن منافذها ومداخلها، وسد الطرق املوصلة إليها

الشرك على أقسام، : قال اإلمام احلافظ ابن العريب املالكي
قسم يف االعتقاد، وقسم يف العمل، فإن :ويعود ذلك إىل قسمني

، فال خالص وال قصاص، وإن كان )١(كان الشرك يف االعتقاد 
  .)٣(»الص رجي اخل)٢(الشرك يف العمل 

وأقسام الشرك، قد استوفتها آية سبأ، قال «: قال امليلي املالكي
قُِل ادعوا الَِّذين زعمتم ِمن دوِن اللَِّه لَا يمِلكُونَ ِمثْقَالَ : تعاىل

 ا لَهمٍك وِشر ا ِمنِفيِهم ما لَهمِض ولَا ِفي الْأَراِت واومٍة ِفي السذَر
 مهظَِهٍري ِمن ِمن *أَِذنَ لَه نِإلَّا ِلم هدةُ ِعنفَاعالش فَعنلَا تو .

                                                
، كاعتقاد وجود إله مكافئ هللا تعاىل، أو اعتقاد ربوبية غريه، أو اعتقاد شبيه له يف أمسائه وصفاته         ) 1(

زق واإلحياء واإلماتة والتصرف والتدبري واستحقاق العبـادة وغـري ذلـك           وأفعاله كاخللق والر  
سـورة   [لَيس كَِمثِْلِه شيٌء وهو السِميع الْبـِصري      : واألدلة أكثر من أن حتصى كقوله تعاىل      

  ].١١: الشورى، اآلية
 تعاىل هو شـرك  ليس كل شرك يف العمل يرجى اخلالص من وباله، إذ أن صرف العبادة لغري اهللا  ) 2(

يف العمل، لكنه يقوم على أساس شرك يف االعتقاد، وهذا ال يرجى منه اخلالص، ولعل الـشيخ                 
كاحللف بغري اهللا، أو يسري الرياء وغري ذلـك،    : رمحه اهللا يقصد أمور الشرك األصغر غري املكفرة       

  .وذا فال إشكال يف املسألة
  ).١٠/١٠٦(عارضة األحوذي ) 3(



 ١٢  
 

 

فجعلت اآلية أقسام الشرك  أربعة، ونفتها كلها، ولنضع لكل قسم 
  : امسا ميتاز به
شرك االحتياز، فنفي سبحانه أن يكون غريه مالكًا :األول

لعامل العلوي، لشيء يستقل به، ولو كان يف احلقارة مثقال ذرة يف ا
  .)١(أويف العامل السفلي 

شرك الشياع، فنفى سبحانه أن يكون لغريه نصيب : الثاين
  .)٢(يشاركه فيه كيفما كان هذا النصيب، يف املكان واملكانة 

                                                
سـورة   [والَِّذين تدعونَ ِمن دوِنِه ما يمِلكُونَ ِمن ِقطِْمـريٍ        : ىل يف كتابه الكرمي   كما قال تعا  ) 1(

واتخذُوا ِمن دوِنِه َآِلهةً لَا يخلُقُونَ شيئًا وهم يخلَقُونَ ولَا يمِلكُـونَ  : وكما قال تعاىل  ]. فاطر
، ]٣: سورة الفرقـان، اآليـة     [يمِلكُونَ موتا ولَا حياةً ولَا نشورا     ِلأَنفُِسِهم ضرا ولَا نفْعا ولَا      

ويعبدونَ ِمن دوِن اللَِّه ما لَا يمِلك لَهم ِرزقًا ِمن السماواِت والْأَرِض شـيئًا         : وكما قال تعاىل  
ِإنَّ : على لسان إبراهيم عليه الـسالم    ، وقوله تعاىل    ]٧٣: سورة النحل، اآلية   [ولَا يستِطيعونَ 

قـال  ]. ١٧: سورة العنكبـوت، اآليـة     [الَِّذين تعبدونَ ِمن دوِن اللَِّه لَا يمِلكُونَ لَكُم ِرزقًا        
مـن سـورة   ) ٧٣(عند اآليـة  ) ٤/٢٢١(» تيسري الكرمي املنان  «: السعدي رمحه اهللا يف تفسريه    

شركني وظلمهم أم يعبدون من دونه آهلة اختذوها شـركاء          خيرب اهللا تعاىل عن جهل امل     : (النحل
هللا، واحلال أم ال ميلكون هلم رزقًا من السموات واألرض، فال يرتلون مطـرا، وال رزقًـا، وال            
ينبتون من نبات األرض شيئًا، وال ميلكون مثقال ذرة يف السموات واألرض، وال يستطيعون لـو        

مبا كان له قوة واقتدار على ما ينفع من يتصل بـه وهـؤالء ال               أرادوا، فإن غري املالك للشيء ر     
ميلكون وال يقدرون، فهذه صفة آهلتهم كيف جعلوهـا مـع اهللا وشـبهوها مبالـك األرض                  

  .اهـ) والسموات، الذي له امللك كله واحلمد كله، والقوة كلها 
: سورة البقرة، اآلية [ِه أَندادا يِحبونهم كَحب اللَِّهوِمن الناِس من يتِخذُ ِمن دوِن اللَّ: كما قال تعاىل) 2(

فال يوجد خملوق يشارك اهللا تعاىل يف شيء ال يف أفعاله،  وال صفاته، وال حقوقـه وال غـري                    ] ١٦٥
لَا أَ: ذلك،ومبا أنه املنفرد باخللق، فإنه املتفرد بامللك واألمر والتصريف واستحقاق العبادة، كما قال تعاىل

الَِمنيالْع بر اللَّه كاربت رالْأَمو لْقالْخ لَه] ٥٤: سورة األعراف، اآلية.[  



 ١٣  
 

 
شرك اإلعانة، فنفى جل شأنه أن يكون له ظهري : )١(الثالث  

ومعني من غري أن ميلك معه، كما يعني أحدنا مالك متاع، على 
  .محله مثالً

شرك الشفاعة، فنفى تعاىل أن يوجد من يتقدم بني : )٢(الرابع 
يديه يدل جباهه ليخلص أحدا بشفاعته، فهو تعاىل مل يقبل من 
أقسام الشركة حىت أضعفها وأخفاها، وهي الشركة باجلاه يف 
حتصيل السالمة والنجاة، إال بعد اإلذن للشفيع، وتعيني املشفوع له، 

ون يف الشفاعة رائحة الشركة، بل الشفاعة كغريها وحينئذ ال تك
هللا وحده، ومل خيرج عن اآلية شيء من : من وجوه النفع، هي

. أقسام الشركة، ألن الشريك إما يف امللك، وإما يف التصرف
: والثاين. إما أن خيتار قسطه، وإما أن يكون على الشياع: واألول

ند املالك، فتلك األقسام إما أن يعين املالك، وإما أن يعني أحدا ع
                                                

، فليس هللا تعاىل ظهـري وال       ]٢٢: سورة سبأ، اآلية   [وما لَه ِمنهم ِمن ظَِهريٍ    : كما قال تعاىل  ) 1(
 بغريهم يف إدارة  شؤون ملكهم معني يف تصريف ملكه، فإن امللوك املخلوقني هم الذين يستعينون        

لعدم قدرم على االنفراد بتدبريه غري أن هذا منتف يف حق اهللا تعاىل، بل إن وجود هذا الـشيء            
  .عالمة نقص، وصفته ، واهللا تعاىل متفرد بصفات الكمال،مترته عن صفات النقص

سـورة األنبيـاء،     [ِمن خشيِتِه مشِفقُونَ  ولَا يشفَعونَ ِإلَّا ِلمِن ارتضى وهم       : كما قال تعاىل  ) 2(
ولَـا تنفَـع    : ، وقال ]٤٤: سورة الزمر، اآلية   [قُلْ ِللَِّه الشفَاعةُ جِميعا   : ، وقال ]٢٨: اآلية

   أَِذنَ لَه نِإلَّا ِلم هدةُ ِعنفَاعالش] فإن امللوك املخلـوقني إمنـا يقبلـون    ]٢٣: سورة سبأ، اآلية ،
ة الشافعني حلاجتهم إليه يف تدبري أمر ملكهم وتصريفه، وال حيبون ردها خوفًا من فقـد ود       شفاع

الشفعاء ومعونتهم لكن اهللا تعاىل مستغن عن الظهري واملعني، متفرد باخللق والتكـوين والتـدبري              
فال والتصريف، هلذا ال تنفع الشفاعة عنده إال بإذنه للشافع ورضاه عن املشفوع له،أما غري ذلك                

فالشفاعة إذًا ملك هللا تعاىل،وهو اآلذن فيها، وهكذا نرى أن اآلية اشتملت على نفـي الـشرك                 
  .جبميع صوره ودرجاته فسبحان اهللا



 ١٤  
 

 

األربعة مرتبة ترتيبها يف اآلية، وتلك األقسام على ظهورها من 
  .اآلية، مل أر من أعرب عنها هذا اإلعراب

بعد هذا البيان نلحظ أن الشيخ رمحه اهللا مل يعرج على الكالم 
عن شرك األلوهية، وتوحيد األلوهية هو أصل دين اإلسالم، وهو 

صومة بني الرسل وأقوامهم، وهو الذي به الذي وقعت ألجله اخل
وما أَرسلْنا ِمن قَبِلك ِمن رسوٍل ِإلَّا :بعثت مجيع الرسل كما قال

  .]٢٥: سورة األنبياء، اآلية[ نوِحي ِإلَيِه أَنه لَا ِإلَه ِإلَّا أَنا فَاعبدوِن
يما وهذا قصور منه رمحه اهللا تعاىل حيث اهتم ببيان الشرك ف

يتعلق بأمر الربوبية، وأمهل الكالم عن الشرك يف األلوهية والعبادة، 
وكان األوىل التركيز عليه حيث إن شرك عامة األمم يف باب 

  .األلوهية وليس الربوبية



 

  املبحث الثالث
  سد الذرائع املوصلة إىل الشرك عند علماء املالكية

عند علماء قبل أن نشرع يف بيان الذرائع املوصلة إىل الشرك 
  .املالكية نبني معىن الذرائع كما هي يف كتبهم

حقيقة الذرائع التوسل مبا هو مصلحة إىل «: قال الشاطيب
  .)١(»مفسدة 

الذريعة عبارة عن أمر غري ممنوع لنفسه خياف «: وقال القرطيب
  .)٢(»من ارتكابه الوقوع يف ممنوع
ن وبعض أتباعه النهي عن ما هو م: وجاء عن اإلمام مالك

، والكتابة عليها )٤(، وتعليتها )٣(وسائل الشرك، كتجصيص القبور 
، )٢(، واستقباهلا للدعاء )١(،واختاذها مساجد )٦(، والبناء عليها )٥(

                                                
  ).٤/١٩٨: (املوافقات) 1(
  .٢/٥٨تفسري القرطيب ) 2(
ه  عن جتصيص القرب،وأن يقعد عليه وأن يبىن علي  ى رسول اهللا    «: ملا أخرجه مسلم وغريه قال    ) 3(

، ١/١٨٩وملعرفة موقف مالك رمحه اهللا وكثري من أتباعه من هذه القضايا راجع املدونـة               » بناء
، وتفسري القرطيب   ٢٣٠، والثمر الداين    ٣/٤٠، وتنوير املقالة    ١/٢٨٣كتاب الكايف البن عبد الرب      

١٠/٣٨٠.  
يقعد عليـه ،    عن جتصيص القرب، وأن     ى رسول اهللا    : ملا أخرجه مسلم وغريه عن جابر قال      ) 4(

وملعرفة موقف مالك رمحه اهللا وأتباعه من هـذه القـضايا راجـع املدونـة           . وأن يبىن عليه بناء   
  .٣٨١-١٠/٣٨٠، وتفسري القرطيب ٣٢٠، والثمر الداين ص ٣/٤٠، وتنوير املقالة ١/١٨٩

، ى أن جتصص القبـور    «: ملا أخرجه أبو داود والترمذي وغريمها من حديث جابر أن النيب            ) 5(
وملعرفة موقف اإلمام مالك رمحه اهللا وكثري من أتباعه راجع فتح ايـد ص              » وأن يكتب عليها  

٣٢٣.  
عن جتصيص القرب، وأن يقعد عليه ، وأن يبىن         ى رسول اهللا    : ملا أخرجه مسلم عن جابر قال     ) 6(

، ٣١٨، ١/٣١٧، املعيار املعـرب     ١/١٨٩وملعرفة موقف مالك وأتباعه راجع املدونة       . عليه بناء 
= 

١٥  
 

 
 



 ١٦  
 

 

، وشد الرحال إىل غري )٤(،والصالة عليها )٣(والسجود عليها 
  .)٥(املساجد الثالثة 
التمسك بسد الذرائع ومحايتها هو مذهب «: قال القرطيب

مالك وأصحابه وأمحد بن حنبل يف رواية عنه وقد دل على هذا 
  .)٦(»األصل الكتاب والسنة

وهلذا بالغ املسلمون يف سد الذريعة يف قرب النيب «: وقال كذلك
 فأعلوا حيطان تربته، وسدوا املداخل إليها،وجعلوها حمدقة 

                                                 = 
، فـتح ايـد    ٣٨٠-١٠/٣٧٩، وتفـسري القـرطيب      ٢٣١، والثمر الداين    ٣/٣٩وتنور املقالة   

  .١/٢٨٣، والكايف البن عبد الرب ٣٢٤، ٣٢٣، تيسري العزيز احلميد ص ٣٢٣ص
» ، حيذر ما صنعوا   لعنة اهللا على اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد        «: قال النيب   ) 1(

أال إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد أفـال تتخـذوا     «: لمتفق عليه،وقا 
  .أخرجه مسلم وغريه» القبور مساجد إين أاكم عن ذلك

، ١٠/٣٨٠، تفسري القـرطيب     ٧/١٩٥، واملنتقى   ٥/٤٥،  ١/١٦٨وملعرفة موقف املالكية يف التمهيد      
، واملنتقـى   ٣٤٠حلميـد ص    ، وتيسري العزيز ا   ١٢/٣٥١،  ٤/٢٣٣شرح موطأ مالك للزرقاين     

٣٠٧-١/٣٠٦ .  
  .»ال جتلسوا على القبور، وال تصلوا عليها«:  قالأخرج مسلم وغريه أن النيب ) 2(

، وتيـسري  ٣٥٩-٣٥٨، وفتح املنان ص ٢٦٤وملعرفة موقف املالكية راجع لكتاب صيانة اإلنسان ص     
  . ٣٥٨العزيز احلميد ص 

  .٥/٤٥، ١/١٦٧، ٦/٣٨٣وملعرفة موقف املالكية راجع التمهيد ) 3(
وملعرفـة  » ال جتلسوا على القبور وال تـصلوا عليهـا  «:  قالأخرج مسلم وغريه أن النيب،      ) 4(

، وتفسري  ٦/٢٨٣،  ٥/٢٥،  ١/١٦٧، والتمهيد   ١٧٤مقدمة ابن رشد ص   : موقف املالكية راجع  
  .١٠/٣٧٩القرطيب 

  .» ..ال تعمل املطي إال إىل ثالثة مساجد«: لقول النيب ) 5(
، وتيسر العزيز   ٣/٩٣، وشرح الزرقاين ملختصر خليل      ١٢/٨٢عرفة موقف املالكية ارجع إىل املعلم       ومل

  .٢٢٥ - ١/٢٢٤، وشرح الزرقاين للموطأ ٣٦١احلميد 
  .٥٨-١٢/٥٧تفسري القرطيب ) 6(



 ١٧  
 

 
، خافوا أن يتخذ موضع قربه قبلة إذا كان مستقبل بقربه،  

 فتصور الصالة إليه بصورة العبادة، فبنوا جدارين من ركين املصلني
القرب وحرفومها حىت التقيا على زاوية مثلثة من ناحية الشمال حىت 

  .)١(»ال يتمكن أحد من استقبال قربه
أكره جتصيص القبور والبناء عليها وهذه «: وقال اإلمام مالك
  .)٢(»احلجارة اليت يبىن عليها

كان مالك وغريه من علماء املدينة «: وقال ابن أيب شامة
يكرهون إتيان تلك املساجد وتلك اآلثار يف املدينة ما عدا قباء 

  .)٣(»وأحد
روى أشهب عن مالك «: وقال ابن عبد الباقي يف شرح املوطأ

وإذا منع من ذلك « : أنه كره لذلك  أن يدفن يف املسجد قال
رة بيعة فسائر آثاره أحرى بذلك وقد كره مالك طلب موضع شج

  .)٤(»الرضوان خمالفة لليهود والنصارى
وقال علماؤنا وهذا حيرم على املسلمني أن «: وقال القرطيب

  .)٥(»يتخذوا قبور األنبياء والعلماء مساجد

                                                
  .١٣٦قرة عيون املوحدين ص ) 1(
  .١/١٨٩املدونة ) 2(
  .١١٣تاب ابن وضاح رقم ،وك٩٧ -٩٦الباعث على إنكار البدع واحلوادث ص ) 3(
  .٣٤٠تيسري العزيز احلميد ص ) 4(
  .١٠/٣٨٠تفسري القرطيب ) 5(



 ١٨  
 

 

 مل يصل عليه - يعين صالة اجلنازة -إن فات«: وقال ابن رشد
لئال يكون ذريعة الصالة على القبور وهو مذهب أشهب 

  .)١(»وسحنون
كره مالك البناء على القرب وجعل «: ال ابن رشد كذلكوق

  .)٢(»البالطة املكتوبة
ال تصلوا إىل القبور «: يف شرح حديث النيب : قال القرطيب
، أي ال تتخذوها قبلة، فتصلوا عليها أو إليها »وال جتلسوا عليها

كما فعل اليهود والنصارى، فيؤدي إىل عبادة من فيها كما كان 
 عن مثل ذلك، وسد دة األصنام، فحذر النيب السبب يف عبا

  .)٣(الذرائع املؤدية إىل ذلك 
وأما تعلية البناء الكثري على حنو ما كان يف «: إىل أن قال

اجلاهلية تفعله تفخيما وتعظيما، فذلك يهدم ويزال، فإن فيه 
استعمال زينة الدنيا يف أول منازل اآلخرة وتشبها مبن كان يعظم 

  .)٤(»دهاالقبور ويعب
، أن يقف عند قرب النيب، » ال أرى«: وقال اإلمام مالك

ذكره إمساعيل بن إسحاق يف املبسوط، . يدعو ولكن يسلم وميضي
  .)٥(وإسناده صحيح كما يف صيانة اإلنسان 

                                                
  .١٧٤مقدمة ابن رشد ص ) 1(
، ولعله يقصد ما يسمى اليوم بشاهد القرب وهو رخام يكتب عليه اسم امليت              ٣٢٣فتح ايد ص    ) 2(

  .واهللا أعلم. وتاريخ وفاته وغري ذلك
  ).١٠/٣٨٠(تفسري القرطيب ) 3(
  ).١٠/٣٨١(تفسري القرطيب ) 4(
  .٣٥٨ فتح املنان ص ٢٦٤ص ) 5(



 ١٩  
 

 
ال بأس ملن قدم من سفر أو خرج أن «: وقال أيضا يف املبسوط 

  .»،ويدعو له وأليب بكر وعمريقف على قرب النيب، 
فإن ناسا من أهل املدينة ال يقدمون من سفر وال : قيل له

يريدونه يفعلون ذلك يف اليوم مرة أو أكثر ورمبا وقفوا يف اجلمعة أو 
يف األيام املرة أو املرتني أو أكثر عند القرب، فيسلمون ويدعون 

مل يبلغين هذا عن أحد من أهل الفقه ببلدنا وتركه : ساعة، فقال
 آخر هذه األمة إىل ما أصلح أوهلا ومل يبلغين عن واسع، وال يصلح

أول هذه األمة وصدرها أم كانوا يفعلون ذلك،ويكره إال  ملن 
  .)١(جاء من سفر أو أراده 

وأما احلكاية اليت ذكرها القاضي عياض عن حممد بن محيد 
ناظر أبو جعفر املنصور أمني املؤمنني مالكًا يف مسجد رسول «: قال

يا أمري املؤمنني ال ترفع صوتك يف هذا :  له مالك، قالاهللا، 
لَا ترفَعوا أَصواتكُم فَوق : املسجد، فإن اهللا تعاىل أدب قوما وقال

ِبيِت النوص)٢(.  
فهذه احلكاية على هذا الوجه إما أن تكون ضعيفة أو «: مث قال

  .)٣(»حمرفة
 عن مالك يف أما احلكاية اليت رواها القاضي عياض بإسناده

يا أبا عبد اهللا أستقبل القبلة : قصته مع املنصور وأنه قال ملالك
ومل تصرف وجهك عنه، : ؟ قالوادعوا، أم أستقبل رسول اهللا 
                                                

  .٣٥٨فتح املنان ص ) 1(
  .٢: سورة احلجرات، اآلية) 2(
  .٣٥٩، وفتح املنان ص ٢٥٥صيانة اإلنسان ص : انظر) 3(
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وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إىل اهللا يوم القيامة بل استقبله، 
  .)١(واستشفع به يشفعه اهللا فيك 

الرواية ضعيفة أو فهذه «: قال صاحب تيسري العزيز احلميد
  .)٢(»موضوعة ألن يف إسنادها من يتهم حممد بن محيد

وأما ما روى ابن زبالة وهو يف أخبار املدينة عن عمر بن * 
رأيت أنس بن : هارون عن سلمة بن وردان ومها ساقطان قال

، مث يسند ظهره إىل جدار القرب مث مالك يسلم على النيب، 
  . تيسري العزيز احلميد فالرجالن ساقطان كما يف)٣(يدعو

ولَو أَنهم ِإذْ ظَلَموا : وأما احلكاية يف تالوة مالك هذه اآلية
مهفُسأَن)فهو واهللا أعلم باطل، فإن هذه مل يذكرها أحد من )٤ 

األمة فيما أعلم، ومل يذكر ألحد منهم أنه استحب أن يسأل بعد 
ص وأمثاله ينايف هذا، املوت ال استغفارا وال غريه، وكالمه املنصو

  .)٥(قال صاحب فتح املنان 
وأما السنة فأحاديث كثرية ثابتة صحيحة منها «: وقال القرطيب

 رضي - أن أم حبيبة وأم سلمة - رضي اهللا عنها -حديث عائشة 
 ذكرتا كنيسة رأياها باحلبشة فيها تصاوير فذكرتا ذلك -اهللا عنهن 

ن أولئك إذا كان فيهم إ«: ، فقال رسول اهللا لرسول اهللا، 
                                                

  .٣٥٨تيسري العزيز احلميد ص) 1(
  .٣٥٨تيسري العزيز احلميد ص) 2(
  .٣٥٩تيسري العزيز احلميد ص ) 3(
  .٦٤: لنساء، اآليةسورة ا) 4(
  .٣٦٠ص ) 5(



 ٢١  
 

 
الرجل الصاحل، فما بنوا على قربه مسجدا، وصوروا فيه تلك  

  . البخاري ومسلم)١(أخرجه » الصور، أولئك شرار اخللق عند اهللا
ففعل ذلك أوائلهم ليتأسوا برؤية تلك الصور، : قال علماؤنا

ويتذكروا أحواهلم الصاحلة، فيجتهدون كاجتهادهم، ويعبدون اهللا 
 عند قبورهم، فمضت هلم بذلك أزمان، مث أم -ل  عز وج-

خلف من بعدهم خلوف جهلوا أغراضهم ووسوس هلم الشيطان أن 
آباءكم وأجدادكم كانوا يعبدون هذه الصورة فعبدوها، فحذر النيب 

 ٢( عن مثل ذلك،وشدد النكري والوعيد على من فعل ذلك(.  
 األضرحة ال جيوز الطواف حول«: وقال ابن احلاج يف املدخل

فإنه ال يطاف إال بالبيت العتيق وكذا مل يشرع التقبيل واالستالم إال 
بالبيت العتيق وكذا مل يشرع التقبيل واالستالم إال للحجر 

  .)٣(»األسود
وروى حممد بن وضاح أن عمر بن «: وقال الطرطوشي

 أمر بقطع الشجرة اليت بويع حتتها النيب - رضي اهللا عنه -اخلطاب 
ناس كانوا يذهبون حتتها فخاف عمر الفتنة عليهم ألن ال...  

وكان مالك وغريه من علماء املدينة يكرهون إتيان تلك : قال
  .)٤(»املساجد وتلك اآلثار اليت باملدينة ما عدا قباء وأحد

                                                
، يف اجلنائز باب بناء املـسجد علـى القـرب ومـسلم             ١٣٤١ح  ) ٣/٢٤٧(أخرجه البخاري   ) 1(

يف املساجد  ومواضع الصالة باب النهي عن بناء املساجد على القبور من             ) ٥٢٨(ح  ) ١/٣٧٥(
  . طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها

  .٢/٥٨ تفسري القرطيب) 2(
  .٧٣املدخل كما يف املشاهدات املعصومية ص ) 3(
  .٢٩٥-٢٩٤كتاب احلوادث والبدع ) 4(
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قال عمر بن اخلطاب إمنا هلك من كان «: وقال الطرطوشي
وا كنائس وبيعا قبلكم مبثل هذا كانوا يتبعون آثار أنبيائهم ويتخذ

فمن أدركته الصالة منكم يف هذه املساجد فليصل ومن مل تدركه 
  .)١(»فليمض وال يتعمدها

                                                
  .٣٠٩-٣٠٨كتاب احلوادث والبدع ) 1(



 

  املبحث الرابع
  مناذج من الشرك اليت حذر منها علماء املالكية

جاء عن اإلمام مالك وبعض أتباعه النهي عن أنواع من الشرك 
، والنذر )٢( بغري اهللا  غري اهللا واالستغاثة)١(األكرب واألصغر ودعاء 

، واعتقاد أن األولياء هلم تصرف يف )٤(، والذبح لغري اهللا )٣(لغري اهللا 
، أو احللف )١(، أو اعتقاد أن أحدا يعلم الغيب )٥(الكون مع اهللا 

                                                
وقَالَ ربكُم ادعوِني أَستِجب لَكُم ِإنَّ الَِّذين يستكِْبرونَ عن ِعبادِتي سـيدخلُونَ       : لقوله تعاىل ) 1(

ومن أَضلُّ ِممن يدعو ِمن دوِن اللَّـِه      : ، وقوله تعاىل  ]٦٠:سورة غافر، اآلية   [ِخِرينجهنم دا 
]. ٥: سورة األحقاف، اآليـة    [من لَا يستِجيب لَه ِإلَى يوِم الِْقيامِة وهم عن دعاِئِهم غَاِفلُونَ          

رسـالة  : ن التعرف على أقوال املالكية انظر     وللمزيد م » إن الدعاء هو العبادة   «: وقول النيب   
  .٢٦/١١، ٢٤/١٨١التحرير والتنوير ). ١٩٢ص (الشرك امليلي 

، ]٩: سورة األنفـال، اآليـة     [ِإذْ تستِغيثُونَ ربكُم فَاستجاب لَكُم أَني مِمدكُم      : قال تعاىل ) 2(
، التحرير والتنـوير  ]١٧: سورة األحقاف، اآلية  [ ...نوهما يستِغيثَاِن اللَّه ويلَك َآمِ    : وقال
٣٩-٢٦/ ٢٧٥-٩/٢٧٤.  

، فالنذر عبادة ال تنبغي إال هللا تعاىل،        ]٢٩: اآلية: سورة احلج  [ولْيوفُوا نذُورهم : وقال تعاىل ) 3(
، رسـالة الـشرك للميلـي       )٢٠٧(، وانظر تيسري العزيز احلميد ص       ١٧/٢٤٨التحرير والتنوير   

، وال جيوز النذر لويل أو نيب أو غريمها، وإال فإن هذا شرك ألنه صرف للعبادة لغري اهللا       )٢٦٨(ص
تعاىل، ال كما يفعله كثري من اجلهال بالنذر لقرب البدوي أو احلسني، أو اجليالين أو غريهم، فـإن             

« ول بـأن  هذا شرك باهللا تعاىل وال يسوغ أي تأويل لذلك الفعل أو حماولة التالعب باللفظ والق        
  .فهذا كالم باطل ال يستجيزه عقل صريح» النذر هللا والثواب للويل

قُلْ ِإنَّ صـلَاِتي    : وقوله تعاىل ]. ٢: سورة الكوثر، اآلية   [فَصلِّ ِلربك وانحر  : لقوله تعاىل ) 4(
     الَِمنيالْع باِتي ِللَِّه رممو اييحمِكي وسنو]   فالذبح عبـادة ال     ]١٦٢: يةسورة األنعام، اآل ،

  .تنبغي إال هللا وعلى اسم اهللا، وال جيوز أكل ما مل يذكر اسم اهللا عليه
  ).٣٠/٥٧٤(التحرير والتنوير ) ٢/٢٢٤(، وتفسري القرطيب )٣/١٣٠(خمتصر خليل : وانظر

ا الَّـِذين   قُِل ادعو : وهذا شرك يف الربوبية وقد نفى اهللا تعاىل كل أنواع التصرف لغريه بقوله            ) 5(
                 ا ِمـنِفيِهم ما لَهمِض ولَا ِفي الْأَراِت واومٍة ِفي السِلكُونَ ِمثْقَالَ ذَرموِن اللَِّه لَا يد ِمن متمعز

، اآليتـان   سورة سبأ  [ولَا تنفَع الشفَاعةُ ِعنده ِإلَّا ِلمن أَِذنَ لَه       * ِشرٍك وما لَه ِمنهم ِمن ظَِهٍري       
= 
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 )٣(، أو اعتقاد أن للكواكب تأثريا يف إنزال املطر )٢(بغري اهللا 
  .)٤(والتوكل على غري اهللا 

مقامات الغيب اخلمسة اليت ال يعلمها إال اهللا «: يبقال ابن العر
ال أمارة عليها وال عالمة عليها إال ما أخرب به الصادق اتىب 
الطالع الغيب من أمارات الساعة، واألربع سواها ال أمارة عليها، 

إنه يرتل الغيث غدا فهو كافر، أخرب عنه بأمارات : فكل من قال
إنه يعلم ما يف الرحم، فهو :الادعاها أو بقول مطلق، ومن ق

  ...كافر
وأما من ادعى علم الكسب يف مستقبل  العمر فهو كافر، أو 
أخرب عن الكوائن اجلملية أو املفصلة فيما يكون قبل أن يكون ، فال 

                                                 = 
شـرح املوطـأ   : وانظر. وقد سبق الكالم على هذه اآلية بالتفصيل يف املبحث الثاين        ]. ٢٣،  ٢٢

  ).١٩١-٢٢/١٨٥(، والتحرير والتنوير )١/٣٣٤(وشرح املوطأ للباجي ) ١/٣٤٧(للزرقاين 
: ، وقوله تعاىل  ]٢٦: ، اآلية سورة اجلن  [عاِلم الْغيِب فَلَا يظِْهر علَى غَيِبِه أَحدا      : لقوله تعاىل )  1(

ِإلَّا اللَّه بيِض الْغالْأَراِت واومِفي الس نم لَمعقُلْ لَا ي] ٦٥: سورة النمل، اآلية.[  
،ورسالة الشرك للميلـي  ١/٢٩٠وتفسري القرطيب ) ٧٣٩، ٢/٧٣٨(وانظر أحكام القرآن البن العريب   

  ).١٣٧ص(
: ١٤/٣٦٦(وانظر التمهيد   » فقد كفر «: ويف لفظ » فقد أشرك من حلف بغري اهللا     «: لقوله  ) 2(

وتفـسري القـرطيب    ) ٢/٢٠٣(وشرح الصغري للـدرديري     ) ١٠/٤٠(وتفسري القرطيب   ) ٣٦٧
وشرح رزق على مـنت     ) ٣٠٩: ٣٠٨(واملقدمات البن رشد    ) ٢٧١: ٦/٢٧٠(و  ) ١٠/٤٠(

، كتاب الكـايف يف  ٣/٥٣شرح الزرقاين على خمتصر خليل   ) ٢/٢٤٠(واملعلم  ) ١٥/ ٢(الرسالة  
  .١/٤٤٨فقه أهل املدينة املالكي 

  .، وشرح الزرقاين ملوطأ مالك١/٣٣٤املنتقى شرح موطأ مالك ) 3(
التحرير والتنـوير البـن     : انظر] ٢: سورة األنفال، اآلية   [وعلى رم يتوكلون  : لقوله تعاىل ) 4(

  .٩/٢٥٩عاشور 



 ٢٥  
 

 
ريبة يف كفره أيضا، فأما من أخرب عن كسوف الشمس والقمر فقد  

ريه فألن يؤدب ويسجن، وال يكفر أما عدم تكف: قال علماؤنا
إنه أمر يدرك باحلساب، وتقدير املنازل حسب ما : مجاعة قالوا

، )١(والْقَمر قَدرناه مناِزلَ: أخرب اهللا سبحانه يف قوله جل وعال
حلسام له،وإخبارهم عنه وصدقهم فيه توقف علماؤنا عن احلكم 
ق بتكفريهم، وأما أدم فألم يدخلون الشك على العامة يف تعلي

العلم بالغيب فتتشوش عقائدهم يف الدين وتتزلزل قواعدهم يف 
  .)٢(»اليقني، فأدبوا حىت يسروا ذلك إذا عرفوه وال يعلنوا

 يف - عز وجل -ال جيوز احللف بغري اهللا : (وقال ابن عبد الرب
شيء من األشياء، وال على حال من األحوال، وهذا أمر جممع عليه 

بن عمر فيه حديثًا شديدا أنه مسع وقد روى سعيد بن عبيدة عن ا
ذكره أبو » من حلف بغري اهللا فقد أشرك«:  يقولرسول اهللا 

  . وغريه)٣(داود 

                                                
  .٣٩: سورة يس، اآلية) 1(
  .٧٣٩-٢/٧٣٨أحكام القرآن ) 2(
، ٣/٥٧٠، يف النذور واألميان، وأبـو داود    ١٥٣٥، ح   ٤/١١٠، والترمذي   ١٢٥-٢/٣٤أمحد  ) 3(

، ٤/٢٩٧، واحلـاكم    ٦/٢٧٨، يف األميان باب يف كراهية احللف باآلباء، وابن حبان         ٣٢٥١ح  
وقال صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه،  ووافقه الذهيب وقال الترمذي حـديث حـسن                

سعد بن عبيدة عن ابن عمر مرفوعا وصححه األلباين يف صحيح اجلامع الصغري             مجيعهم ن طريق    
  .٦٢٠٤ ح ٢/١١١٦٧



 ٢٦  
 

 

: قال رسول اهللا : وروى حممد بن سريين عن أيب هريرة قال
ال حتلفوا بآبائكم،وال بأمهاتكم، وال باألنداد، وال حتلفوا إال «

  .)٢( ..))١(»قونباهللا،وال حتلفوا باهللا إال وأنتم صاد
واحملظورة أن حيلف بالالت، والعزى، «: وقال ابن رشد

والطواغيت، أو بشيء مما يعبد من دون اهللا تعاىل ألن احللف 
  .)٣(»بالشيء تعظيم له،والتعظيم هلذه األشياء كفر باهللا تعاىل

وما أُِهلَّ ِبِه ِلغيِر : وقال القرطيب يف تفسريه لقول اهللا تعاىل
 أي ذكر عليه غري اسم اهللا تعاىل، وهي ذبيحة اوسي )٤(اللَِّه

والوثين واملعطل فالوثين يذبح للوثن،واوسي للنار،و املعطل ال 
يعتقد شيئًا فيذبح لنفسه، وال خالف بني العلماء أن ما ذبح 

ومنه إهالل الصيب ... اوسي لناره،والوثين لوثنه ال يؤكل 
املراد ما :ه، وقال ابن عباس وغريهواستهالله وصياحه عند والدت

وجرت عادة العرب بالصياح باسم .. ذبح لألنصاب واألوثان 
املقصود بالذبيحة، وغلب ذلك يف استعماهلم حىت عرب عن النية اليت 
هي علة التحرمي أال ترى أن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه راعى 

إا مما أهل لغري :النية يف اإلبل اليت حنرها غالب أبو الفرزدق فقال
ورأيت يف أخبار احلسن بن أيب :اهللا به فتركها الناس، قال ابن عطية
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احلسن أنه سئل عن مرأة صنعت للُعِبها عرسا، فنحرت جزورا،  

  .)١(ال حيل أكلها فإا إمنا حنرت لصنم : فقال احلسن
سوق «: جاء يف املدونة كما يف شرح الزرقاين ملختصر خليل

  .)٢(» مكة ضاللاهلدايا لغري
فهو شرك صريح وكفر قبيح، ... دعاء غري اهللا «: وقال امليلي

يا ريب، ويا : أحدمها غري اهللا مع اهللا، كالذي يقول : وله نوعان
شيخي، يا ريب وجدي، ياهللا وناسه، ياهللا وسيدي عبد القادر، 

ا يقولومسعت كثريا مايسمعون فالنم كثريياريب يا : ا حيكون أ
سيدي يوسف اغفر يل،ويوسف هذا من أوالد ابن الدرويش أحدى 

وإطالق الشرك على هذا النوع واضح ألن ... فصائل أوالد العباد 
الداعي عطف غري اهللا على اهللا بالواو ثابتة أو حمذوفة، وهي تقضي 

كم املشترك فيه هنا هو عبادة مشاركة ما بعدها يف احلكم، واحل
  .الدعاء

يا رجال :دعاء غري اهللا من دون اهللا كالذي يقول: النوع الثاين
الدالة، يا دوان الصاحلني، وإطالق الشرك على هذا النوع باعتبار 
أن الداعي وإن اقتصر على املخلوق يف اللفظ مل ينكر اهللا ومل يربأ 

  .)٣(»منه يف العقد فكأن اهللا يف كالمه مضمر
 قد ي عن النذر،«: وقال القاضي أبو بكر بن العريب املالكي

 والتضرع - تعاىل -وندب إىل الدعاء، ويظهر به التوجه إىل اهللا 
                                                

  .٢٢٤ -٢/٢٢٣تفسري القرطيب ) 1(
  .٣/١٣٠شرح خمتصر خليل للزرقاين ) 2(
  .١٩٢رسالة الشرك ص ) 3(



 ٢٨  
 

 

له،وهذا خبالف النذر، فإن فيه تأخري العبادة إىل حني 
  .)١(»احلصول،وترك العمل إىل حني الضرورة

ا قبور األنبياء حيرم على املسلمني أن يتخذو«:قال ابن عبد الرب
  .)٢(»والعلماء والصاحلني مساجد
الصنم، وهو الصورة من ذهب : الوثن«: وقال ابن عبد الرب

كان، أو من فضة، أو غري ذلك من التمثال، وكل ما يعبد من دون 
اهللا فهو وثن صنما كان أو غري صنم، وكانت العرب تصلي إىل 

أن تصنع كما ، على أمته األصنام وتعبدها فخشي رسول اهللا، 
كانوا إذا مات هلم نيب عكفوا : صنع بعض من مضى من األمم

اللهم ال جتعل قربي «: حول قربه كما يصنع بالصنم فقال 
يصلى إليه، ويسجد حنوه، ويعبد، فقد اشتد غضب اهللا على » وثنا

 حيذر أصحابه، وسائر أمته من فعل ذلك، وكان رسول اهللا 
هم واختذوها قبلة ومسجدا كما صنعت الذين صلوا إىل قبور أنبيائ

الوثنية باألوثان اليت كانوا يسجدون إليها، وذلك الشرك األكرب 
، خيربهم مبا يف ذلك من سخط اهللا وغضبه وأا مماال فكان النيب 

  .)٣(»يرضاه خشية عليهم امتثال طرقهم 
مساواة هذه األمة ملن قبلها يف حكم السنن «: وقال امليلي

  :اإلهلية
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ن ما وقع فيه العرب ومن قبلهم يقع فيه غريهم بعدهم إذا ما إ 

جهلوا مثلهم أصول الدين، وبالغوا يف التربك بالصاحلني، فإن اهللا 
سنةَ اللَِّه الَِّتي قَد خلَت ِمن قَبلُ ولَن تِجد ِلسنِة اللَِّه :يقول
". سهالتاريخ يعيد نف: " وعلماء االجتماع يقولونتبِديلًا

" ما جرى على املثل جيري على املماثل: "واملتكلمون حيكمون بأن
فإذاكان جمموع املسلمني قد انتهوا يف الدين إىل جهالة املشركني، 
  .فمحاولة تربئتهم من الشرك غش وتضليل وجحد للشريعة وتعطيل

  : صور من الوثنية احلاضرة
 وتشد ألست ترى يف أوساطهم قبابا تبذل يف شيدها األموال،

لزيارا الرحال، أم لست تسمع منهم استغاثات وطلب حاجات 
من الغائبني واألموات ؟ أم مل تعلم بدور تنعت بدار الضمان تستري 
ضمانتها باألمثان ؟ أملم جتتمع بذرية نسب للمرابطني إعطاؤها بقوة 

أم مل تتكرر عليك مناظر مكلفني إباحيني يقدسون صفتهم . غيبية 
رقيني هذا إىل اجتماعات تنتهك فيها كل احلرمات مرابطني أو ط

باسم الزردات، أو حتت ستار االعتقادات والدعوة إىل أوضاع 
مبتدعة صدت الناس عن اتباع السنة املطهرة، واخلبري حبياة أهل 
عصره العامل بأصول دينه ال يتردد يف ظهور الشرك وانتشاره،وتعدد 

  .)١(»مظاهره وآثاره 
 للناس أن هؤالء الضرائح واملزارات من وإذا قيل: وقال

يا إخواننا افهموا لغة العرب ! األوثان، قالوا إنكم تسبون الصاحلني
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والدين جتدوا أن ذلك ليس من الطعن على األولياء، فإن كل ما 
نصب ليعبد من دون اهللا فهو وثن أو صنم، وكل من عبده فهو 

ِإنكُم وما : تعاىلهالك، وليس كل معبود من دون اهللا هالكًا، قال 
لَو كَانَ * تعبدونَ ِمن دوِن اللَِّه حصب جهنم أَنتم لَها واِردونَ 

لَهم ِفيها زِفري وهم * هؤلَاِء َآِلهةً ما وردوها وكُلٌّ ِفيها خاِلدونَ 
م ِمنا الْحسنى أُولَِئك عنها ِإنَّ الَِّذين سبقَت لَه* ِفيها لَا يسمعونَ 

 فتلك املزارات والضرائح من األوثان وإن كانت منسوبة مبعدونَ
  .إىل ويل صاحل

  :تعيني مكان يف النذر
وتلك االجتماعات عليها للزردات هي من أعياد اجلاهلية، فلو 
فرضنا أحدا نذر هلا شيئًا فهو عاص بالوفاء به فإن أضاف إليه 

  .رب من صاحبها فهو مشركالتق
وقد أصبح الناس يف جاهليتهم احلاضرة ينذرون ملن يعتقدون 
فيه من األحياء واألموات واملزارات، األموال والثياب واحليوانات 
والشموع والبخور واألطعمة وسائر املتموالت، ويعتقدون أن 
نذرهم سبب يقرم من رضى املنذور له وأن لذلك املنذور له دخالً 

 حصول غرضهم، فإن حصل مطلوم ازدادوا تعلقًا مبن نذروا له يف
واشتدت خشيتهم منه، وبذلوا أقصى طاقتهم يف االحتفال بالوفاء 
له، ومل يستسيغوا ألنفسهم التقصري أو التأخري كما استساغته 

فالعرب مع أصنامهم أقل . جاهلية العرب يف تعويض الغنم بالظباء
، وإن تساوى الفريقان يف حق من أهلوه هيبة من هؤالء مع أوليائهم

أكثر من اعتبار حق اإلله احلق، ذلك أن جاهليتنا على شدة 
اهتمامها حبق أوليائها منها من ال يبايل مع ذلك بالصالة أو بالزكاة 
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أو ما معا،ومن صلى وزكى ال ينكر على تاركهما ما ينكره على  

 أو أداء وعدة، من تراخى يف زيارة شيخ طريقة، أو إقامة زردة
وجعلُوا ِللَِّه : وكذلك ما حكاه القرآن عن العرب يف آياته

  .)٢( ... ))١(شركَاَء
إن الرزية كل الرزية، والبلية كل البلية، أمر غري ما «: وقال

ذكرنا من التوسل ارد، والتشفع مبن له الشفاعة، وذلك ما صار 
ل القبور ويف املعروفني يعتقده كثري من العوام وبعض اخلواص يف أه

بالصالح من األحياء من أم يقدرون على ماال يقدر عليه إال اهللا، 
جل جالله، ويفعلون ما ال يفعله إال اهللا  عز وجل، حىت نطقت 
ألسنتهم مبا انطوت عليه قلوم ، فصاروا يدعوم تارة مع اهللا 

 ميلك وتارة استقالالً، ويصرخون بأمسائهم، ويعظموم تعظيم من
الضر والنفع، وخيضعون هلم خضوعا زائدا على خضوعهم عند 

  .)٣(»وقوفهم بني يدي رم يف الصالة والدعاء
وقد يعربون عن هذا الضرب من التربك باالستمداد من «: وقال

أرواح الصاحلني، ويعتقدون أم أحياء يف قبورهم، يتصرفون يف 
دهلم مبا ورد يف العامل، ويقضون حاجات قاصديهم، ويستدل مست

حياة األرواح مما قدمنا أصحه وأصرحه، فيتخذون املزارات يبنون 
عليها البناءات ويرون أن روح الصاحل فالن هنالك، إما ألنه دفن 
هنالك أو جلس به، بل جتد بناءات كثرية على مزارات عديدة كلها 

 وهو - رمحه اهللا -منسوبة للشيخ عبد القادر اجليالين دفني بغداد 
مل يعرف تلك األمكنة وال مسع ا، وهذه املزارات اجليالنية جتدها 
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غريب وطن اجلزائر أكثر منها يف شرقه، أما أن يكون للصاحل الواحد 
قربان فهذا نعرفه لغري الصاحل وأشهرهم بوطننا الشيخ حممد بن عبد 

ومن مظاهر هذا التربك . الرمحن مؤسس الطريقة الرمحانية مبغربنا
ي تقبيل اجلدران واملسح باحليطان وكل ما يضاف على االستمداد
  .)١(»ذلك املكان
 عن احللف باملخلوق فأىب أكثر الناس ى الرسول «: وقال

إال احللف به، وأغلط يف النهي حىت بلغ به ي الشرك والكفر 
وأمر من . فأجروا هذه اليمني على ألسنتهم أكثر من اليمني باهللا

العبوا باليمني الشرعية واحترموا اليمني فت. حلف باهللا أن يصدق
  .)٢(»الشركية

أكرب االعتداء إذ هو «: وقال ابن عاشور عن خطورة الشرك
اعتداء على املستحق املطلق العظيم؛ ألن من حقه أن يفرد بالعبادة 
: اعتقادا وعمالً وقوالً ألن ذلك حقه على خملوقاته، ففي احلديث

، إىل أن )٣(» وال يشركوا به شيئًاحق اهللا على العباد أن يعبدوه«
وذلك أن الشرك مجع بين االعتراف هللا باإلهلية واالعتراف : قال

لغريه بالربوبية أيضا وملا كان االعتراف لغريه ظلما كان إميام باهللا 
  .)٤(»خملوطًا بظلم
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  اخلامتة 

احلمد هللا الذي يسر وأعان على إمتام هذا الكتاب، فله وحده 
  : ل،وقد توصلت إىل نتائج أمجلها فيما يلياملنة والفض
أن كالم املتقدمني كمالك وأصحابه األوائل عن الشرك : أوالً

وأنواعه ووسائله قليل، ألن بدع القبورية مل تكن قد انتشرت بعد، 
وإمنا كانوا يتكلمون يف بعض هذه املسائل عرضا إذا وردت يف 

 فقد بسطوا القول يف النصوص خبالف ما عليه املتأخرون من املالكية
  .تلك املسائل كما هو ظاهر من النماذج املتقدمة من نصوصهم

أن للعلماء جهودا مشكورة حلماية جناب التوحيد، : ثانيا
  .وحماربة البدع القبورية، وسد ذرائع الشرك ومنافذه

أن البدع القبورية قد أفسدت عقائد كثري من الناس : ثالثًا
  .وأوقعتهم يف الشرك األكرب

أن الشارع احتاط فسد كل وسيلة تؤدي إىل الشرك، : رابعا
  .فحرم كل ما حيدث عند القبور مما من شأنه أن يفسد عقائد الناس

أن الشرك إذالل وإهانة لإلنسان، ألنه تعبيد اإلنسان : خامسا
  .ملخلوق ضعيف مثله،كما أنه يفتح بابا واسعا لألساطري واخلرافات

 جهد املقل، وقوى اإلنسان حمدود قاصرة، ويف اخلتام فهذا
ورجائي من القارئ الكرمي التماس العذر يف كل نقص وهفوة، 
وأسال اهللا أن ال  جيعل هذا العمل خالصا لوجهه الكرمي وأن يوفقنا 

  .مجيعا هلدي كتابه والسري على سنة رسوله 
واهللا من رواء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل وآخر دعوانا أن 

  .حلمد هللا رب العاملنيا
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  الفهرس
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