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 الرحيم رحمـٰنبسم اهلل ال

عن الشرك  ، مهم اهلل تعاىلـرح ، 1ومحد بن ناصر أبناء الشيخ حممد بن عبد الوهابئل س   
وما  ، ر ملن مات عليهـغفوال ي   ، ه حالل ألهل اإلسالمـومال   ، م فاعلهما هو األكرب الذي ذ   ، باهلل

  :2فأجابوا ، هو األصغر

من  اأن جيعل هلل ند   فاألكرب ، وأصغر أكرب ؛ الشرك نوعانأن  مهم اهللـرح العلماء قد ذكر
ويتوكل عليه يف  ، ويرجوه كما يرجو اهلل ، وخيافه كما خياف اهلل ، يدعوه كما يدعو اهلل ، هخلق  

 .كما يتوكل على اهلل األمور

 كربفقد أشرك باهلل الشرك األ ومعاملته ى بني اهلل وبني خلقه يف عبادتهأن من سو   واحلاصل
ومن الناس من يتخذ من دون اهلل أندادًا حيبوهنم   كما دل على ذلك قوله تعاىل  ، الذي ال يغفره

وما هم خبارجني من النار إىل قوله كحب اهلل
تاهلل إن كنا لفي  النار أهل عن وقال تعاىل ، 3

                                           
فآباؤه هم أمراء جند  ، نشأ يف بيت حكم وإمارة ، هـ يف بلدة العيينة 1111ولد عام  ، هو الشيخ العالمة محد بن ناصر آل معمر 1

مد بن ـحـيخ مـالش ، منهم إمام الدعوة يف زمانه ، ماعة من العلماءـأخذ العلم عن ج ، حادي عشر والثاين عشرـال نـــــيف القرني
وهم الشيخ  ، فدرس على يديه أئمة يف العلم والعمل ، وملا بلغ يف العلم مبلغا كبريا جلس للتدريس يف العيينة ، عبد الوهاب

 .اهلل مرمحه ، بطنيوالشيخ عبد اهلل أبا ، ن بن حسنوالشيخ عبد الرمحـ   ، وهابسليمان بن عبد اهلل بن حممد بن عبد ال
 .رمحه اهلل ، هـ 1221وتويف فيها عام  ، هـ توىل رئاسة القضاء يف مكة املكرمة 1122ويف سنة 

يخ ـــداد الشـــوهي من إع ، «نـــد على القبوريييسة يف الر فــة النـــبذة الشريفـــالن»اب ـــدمة كتـــمق مته يفــــن ترجـــرف مـــار وتصـــباختص
 .د. عبد السالم بن برجس آل عبد الكرمي رمحه اهلل

ومن حوله من  ( أن املسؤول هو الشيخ عبد العزيز قاضي الدرعية1/112) «جموعة الرسائل واملسائل النجديةـم»يف نسخة  2
قد مجعت يف وأن هذه اإلجابة تتقدم إجابات على عدة مسائل  ، هكذا بدون ذكر نسبة للشيخ عبد العزيز رمحه اهللالعلماء ، 

 .«املسائل الشرعية إىل علماء الدرعية» واحد وومسوه جمموع
 . 111 - 111 :سورة البقرة 3
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إذ نسويكم برب العاملني *ضالل مبني 
لق ـباهلل يف اخلواهلل ما ساووهم  :قال بعض املفسرين ، 1

 .ولكن ساووهم يف احملبة واإلجالل والتعظيم ، والرزق والتدبري
مث الذين كفروا برهبم يعدلون وقال تعاىل 

 .يعدلون به يف العبادة أي ، 2

 ويتوكل عليهم يدعوهم بني اهلل وسائطعلى أن من جعل بينه و  اتفق العلماء كلهم وهلذا 
ما نعبدهم إال ليقربونا إىل اهلل زلفى  قائلني ، فر عابدي األصنامـألن هذا ك   ، فقد كفر ؛ ويسأهلم

ال  إن اهلل فقال مث شهد عليهم بالكذب والكفر ، إن اهلل حيكم بينهم فيما هم فيه خيتلفون
من هو كاذب كفار يهدي

 .يزعم أهنم يقربونه إىل اهلل فهذا حال من اختذ من دون اهلل أولياء 3
ن اهلل ما ال يضرهم وال ينفعهم ويقولون هؤالء شفعاؤنا عند اهللويعبدون من دو  وقال

وقد  ، 4
وأنه ال يشفع عنده أحد إال ملن أذن له  ، وأخرب أن الشفاعة كلها له ، 1أنكره اهلل يف كتابه وأبطله

فإنه  ، الذين مل يتخذوا من دون اهلل شفعاء التوحيد أهل وهم ، وعمله ورضي قوله ، أن يشفع فيه
فيكون أسعد الناس بشفاعة  ، حيث مل يتخذوا من دون اهلل شفيعاً  نه يأذن يف الشفاعة هلمسبحا

 .«إال ّ اهلل إلـ هال »الذي حقق قول  صاحب التوحيد الشفعاء

والشفاعة اليت  ، دهـملن وح   ن لههي الشفاعة الصادرة عمن أذ   أثبتها اهلل ورسوله اليت والشفاعة
فتأمل  ، ويفوز هبا املوحدون ، لون بنقيض قصدهمعام  في   ، يظنها املشركون الشركية اليت؛  نفاها اهلل

  ؟من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول اهلل :وقد سأله أليب هريرة  قوله
                                           

 . 79 - 71 :سورة الشعراء 1
 . 1 :سورة األنعام 2
 . 3 :سورة الزمر 3
 . 19 :سورة يونس 4
 .ة أهنم يقربون ويشفعون إىل اهللأي أنكر اختاذ أولياء ووسائط حبج 1
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 1 .خالصاً من قلبه «اهلل إال    إلـ هال »من قال  :قال

أن  ؛ املشركون عكس ما اعتقد ، جتريد التوحيد فجعل أعظم األسباب اليت ينال هبا الشفاعة
 ، زعمهم الكاذب فقلب النيب  ، ومواالهتم من دون اهلل وعبادهتم م شفعاءنال باختاذهالشفاعة ت  

 .شافع أن يشفع فيهـفحينئذ يأذن اهلل لل ، تجريد التوحيد وأخرب أن سبب الشفاعة

ا يكون عند كم ، اعتقاده إن اختذ من دون اهلل شفيعًا أن يشفع له وينفعه ل املشركـه  ن ج  وم  
وال يأذن يف الشفاعة إال  ، ومل يعلموا أن اهلل ال يشفع عنده أحد إال بإذنه ، خواص امللوك والوالة
وال يشفعون إال ملن ارتضى 2الفصل الثانيكما قال تعاىل يف   ، ملن رضي قوله وعمله

3. 

وعن  ، سولواتباع الر  أنه ما يرضى من القول والعمل إال التوحيد وهو ، فصل ثالثوبقي 
كلمتان يسأل عنهما األولون  :كما قال أبو العالية ، سأل األولون واآلخرونهاتني الكلمتني ي  

 4؟وماذا أجبتم املرسلني ، ماذا كنتم تعبدون؛ واآلخرون 

                                           
 .أو نفسه ، خالصا من قلبه :ولفظه ، ( عن أيب هريرة رضي اهلل عنه77رواه البخاري ) 1

 .خالصة من قبل نفسه :( ولفظه2/313ورواه أمحد )
 ، اهلل قوله وعمله والفصل الثاين أو الشرط الثاين هو أن يرضى ، ولعله يقصد بالفصل الشرط ، الفصل األول هو جتريد التوحيد 2

 .ودليله اآلية الالحقة
 . 29 :سورة األنبياء 3
العباد   قال: ي سأل   ، فوربك لنسألنهم أمجعني * عما كانوا يعملونروى ابن جرير بإسناده عن أيب العالية يف تفسري قوله تعاىل  4

 .وعما أجابوا املرسلني ، تني يوم القيامة ؛ عما كانوا يعبدونل  ــكلهم عن خ  
 . 73 – 72اآليات  ، تفسري سورة احلجر

  .وهاتان الكلمتان مها مضمون الشهادتني :قال ابن القيم رمحه اهلل
 جدة. –مكتبة اخلراز  :الناشر ، 91ص  ، «الرسالة التبوكية»
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أنه ال شفاعة إال  فاألول ، لهارة الشرك من قلب من وعاها وعق  ــــع شجط  ق  تـ   فهذه ثالثة أصول
أنه ال يرضى من القول والعمل إال  والثالث ، أنه ال يأذن إال ملن رضي قوله وعمله والثاني ، بإذنه

 .توحيده واتباع رسوله

علم من تأمله ي  قطعا  ، مجيعااليت يتعلق هبا املشركون قطعًا  1األسباب اهلل تعاىل كلوقد قطع )
وإن أوهن  ، ت بيتاً كمثل العنكبوت اختذفهو  أو شفيعاً  أن من اختذ من دون اهلل ولياً  وعرفه

البيوت لبيت العنكبوت
قل ادعوا الذين زعمتم من دون اهلل ال ميلكون مثقال ذرة  فقال تعاىل ، 2

وال تنفع الشفاعة  *وات وال يف األرض وما هلم فيهما من شرك وما له منهم من ظهري ايف السم
والنفع ال  ، حيصل له به من النفع يعتقد أنهمعبوده ملا فاملشرك إمنا يتخذ  ، 3هعنده إال ملن أذن ل

  :يكون إال ملن فيه خصلة من هذه األربع
 .عابده منه هما يريدك ل  ـإما مال  

 .للمالك اكان شريكً  فإن مل يكن مالًكا
 .وظهريًاله  كان معيًناله   فإن مل يكن شريًكا

 .عنده كان شفيًعا فإن مل يكن معيًنا وال ظهريًا

 والشرك فنفى امللك ، منتقاًل من األعلى إىل ما دونه ، تباً ت نفيًا م عفنفى سبحانه املراتب األرب
الشفاعة  يـوه ، فيها ملشرك يـبال نص وأثبت شفاعةً  ، مشركـال يظنهاوالشفاعة اليت  مظاهرةـوال

                                           
 هذا املقطع من كالم ابن القيم رمحه اهلل. 1
 . 41 :سورة العنكبوت 2
 . 23 – 22 :سورة سبأ 3
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ملن  هطعًا ألصول الشرك ومواد  ـوق ، وجتريدًا للتوحيدوبرهانًا وجناًة فكفى هبذه اآلية نورًا  ، بإذنه
 .قلهاع

وتضمنه  ، بدخول الواقع حتته ونولكن أكثر الناس ال يشعر  ، من أمثاهلا ونظائرها لوء  ـمم والقرآن
ول بني القلب هو الذي حي   وهذا ، عقبوا وارثاً ومل ي   قوم قد خلوا من قبلنوع ويف ه يف ونويظن ، له
أو  أو شر منهم هو مثلهم ثهم منفقد ور   ؛ إن كان أولئك قد خلوا عمر اهللول   ، فهم القرآنبني و 

 .له ألولئكل القرآن هلم كتناو  وتناو   ، دوهنم

 إذا إمنا تنقض عرى اإلسالم عروة عروة) :ولكن األمر كما قال عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه
ما عابه القرآن و  ، هذا ألنه إذا مل يعرف ااجاهلية والشركو  ، م من ال يعرف ااجاهلية(أ يف اإلسالـنش
 أهل الذي كان عليههو أنه  وهو ال يعرف ، نهودعا إليه وصوبه وحس   ، هوقع فيه وأقر   ، ه  ـــم  وذ  
ويعود املعروف  ، عن قلبهرى اإلسالم ـقض بذلك ع  ينف ، أو دونه أو شر منه نظريهأو  جاهليةـال

ن وجتريد ويـ كفر الرجل مبحض اإلميا ، نة بدعةـوالس ، والبدعة سنة ، منكر معروفًاـوال ، منكرًا
 وقلب حي ومن له بصرية ، والبدعاألهواء  ومفارقة ،  متابعة الرسولبتجريد دع ـب  ي  و  ، التوحيد

 1.(واهلل املستعان ، اً ـعيانذلك  يرى

 وإمنا نبهناك على ذلك تنبيهاً  ، ليس هذا حمله حيتاج إىل بسط طويل والكالم يف هذه املسألة
م ااجنة على وحر   ، الذي ال يغفره اهلل إال بالتوبة منه الشركف به كل من نور اهلل قلبه حقيقة يعر  

 .فاعله

                                           
 الرياض( –الناشر: دار طيبة  -ااجليل  ناصر بن العزيز حتقيق عبد. )منزلة التوبة ، (111-1/111) «الكنيمدارج الس» 1
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واالستغاثة  ، طلب الحوائج من الموتى وأكثره وقوعاً يف هذه األزمان هـولكن من أعظم أنواع
حكاية عن  عند قوله تعاىل كما ذكره املفسرون  ، وهذا أصل شرك العالم ، والتوجه إليهم ، بهم

تذرن آهلتكم وال تذرن ودًا وال سواعا وال يغوث ويعوق ونسرا وقالوا ال قوم نوح
إن هذه ) :1

مث طال عليهم األمد  ، عكفوا على قبورهم فلما ماتوا ، حني يف قوم نوحـأمساء رجال صال
 أهل وكما ذكر غريه من ، يف تفسري سورة نوح «صحيحه»كما ذكر البخاري يف   ، 2(فعبدوهم

 . أعلمواهلل سبحانه وتعاىل ، العلم
من حلف  :أنه قال كر عن النيب كما ذ    ، واحللف بغري اهلل ، اءـفكيسري الري وأما الشرك األصغر

 3 .أشرك بغري اهلل فقد
ومايل إال اهلل  ، وأنا باهلل وبك ، وهذا من اهلل ومنك ، ما شاء اهلل وشئت :ومن ذلك قول الرجل

 . يكن كذا وكذاولوال أنت مل ، يكوأنا متوكل على اهلل وعل ، وأنت
  :فقال ، ما شاء اهلل وشئت :أنه قال له رجل وقد ثبت عن النيب 

 4.ما شاء اهلل وحده :قل ؟اد  ــن  أجعلتين هلل 

                                           
 . 23 :سورة نوح 1
 . 24 :سورة نوح ، و تفسري ابن جرير ، (4721انظر صحيح البخاري ) 2
 (. 1711وأبو عوانة ) ، (2/17( وأمحد )4319( وابن حبان )3211رواه أبو داود ) 3

 .)شك الراوي( . -أو أشرك  -من حلف بغري اهلل فقد كفر :بلفظ ، (1131ه التمذي )وروا
 .قاله الشيخ حممد علي آدم األثيويب حفظه اهلل ، واللفظ األول هو املعتمد لكثرة رواته

 .واحلديث صححه األلباين رمحه اهلل
 .ما( عن ابن عباس رضي اهلل عنه193) «األدب املفرد»رواه البخاري يف  4

 .دالأجعلتين هلل ع   :( بلفظ11117) «الكربى»ورواه النسائي يف 
  .بل ما شاء اهلل وحده ؟دالــأجعلتين واهلل ع   :( بلفظ1/214( وأمحد )3/211ورواه البيهقي )
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 .«املسند»وهو حديث حسن كما قاله حمققو 

 .(137) «السلسلة الصحيحة»وانظر 
 ، ما شاء اهلل :فكلمه فقال أن رجال أتى النيب رضي اهلل عنه ( عن جابر 11119) «الكربى»فقد روى النسـائي يف  ، وللفائدة

 .ما شاء اهلل وحده :قل ؟دالأجعلتين واهلل ع   ، ويلك :فقال .وشئت( :)يعين
ما  :ولكن قولوا ، : ال تقولوا ما شاء اهلل وشاء فالن قال رسول اهلل  :قالرضي اهلل عنه ( عن حذيفة 431وروى الطيالسي )

 .شاء اهلل وحده
 «مسنده»وأمحد يف  ، (3/211) «الكربى»والبيهقي يف  ، (4791وأبو داود ) ، (11111) «الكربى»ورواه النسـائي يف 

 .ما شاء اهلل مث شاء فالن :قولوا :( بلفظ1/394)
 .(131) «السلسلة الصحيحة»وصححه األلباين كما يف 

خربة أخي عائشة ألمها أنه رأى فيما يرى النائم كأنه مر برهط من اليهود ( عن طفيل بن س1/12) «مسنده»وروى أمحد يف 
وأنتم القوم لوال أنكم  :فقالت اليهود .إنكم أنتم القوم لوال أنكم تزعمون إن عزيرا ابن اهلل :قال .حنن اليهود :قالوا ؟من أنتم :فقال

 .)ما شاء اهلل وشاء حممد( :تقولون
 .)املسيح ابن اهلل( :إنكم أنتم القوم لوال أنكم تقولون :فقال .حنن النصارى :قالوا ؟من أنتم :مث مر برهط من النصارى فقال

 .)ما شاء اهلل وما شاء حممد( :وإنكم أنتم القوم لوال أنكم تقولون :قالوا
 ؟هل أخربت هبا أحدا :فأخربه فقال مث أتى النيب  ، فلما أصبح أخرب هبا من أخرب

وإنكم   ، إن طفيال رأى رؤيا فأخرب هبا من أخرب منكم :ما صلوا خطبهم فحمد اهلل وأثىن عليه مث قالفل .نعم :قال :قال عفان
 .ما شاء اهلل وما شاء حممد :ال تقولوا :قال ، كنتم تقولون كلمة كان مينعين احلياء منكم إن أهناكم عنها

 .(139) «السلسلة الصحيحة»وصححه األلباين كما يف 
 .(1779) «موارد الظمآن»وابن حبان كما يف  ، ( يف مصنفه17913ورواه عبد الرزاق )
تيلة بنت صيـفي ااجهين ـــق  عن  -واللفظ للبيهقي  -( 3192) «اجملتىب»( والنسائي يف 3/211) «الكربى»وروى البيهقي يف 

 .كوننعم القوم أنتم لوال أنتم تشر   ، يا حممد :فقال جاء حرب من األحبار إىل رسول اهلل  :قالت
 .بالكعبة :تقولون إذا حلفتم :قال ؟سبحان اهلل! وما ذلكم :قال

 .ما شاء اهلل وشاء فالن :القوم أنتم لوال أنكم تقولون عم  ن   :مث قال .من حلف فليحلف برب الكعبة :مث قال فأمهل النيب 
 .مث شئت :من قال )ما شاء اهلل( فليجعل بينهما :مث قال فأمهل رسول اهلل 

 .(131) «الصحيحة»لباين يف وصححه األ
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حسب حال قائله ـب وقد يكون هذا شركًا أكرب ، أخف من غريها من األلفاظ وهذه اللفظة
  ، أنه من الشرك األصغر –رمحهم اهلل تعاىل  –اء متفق عليه بني العلم وهذا الذي ذكرنا ، ومقصده

 .أنه من الشرك األكرب كما أن الذي قبله متفق عليه

كملت واست   صحت التوبة إذا عاـــــــومن سائر الذنوب قط 1امأن التوبة مقبولة منه واعلم
د ناظر ابن وق ، (ال تقبل توبة القاتل) :قال عهـومن تب   اهلل عنهما رضيلكن ابن عباس  ، شروطها

فكل ذنب  ، على كل ذنب التوبة تأيت :وقالوا ، وخالفه مجهور العلماء يف ذلك ، عباس أصحابه
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا  واحتجوا بقوله تعاىل ، وتقبل ميكن التوبة منه

إنه هو الغفور الرحيم امن رمحة اهلل إن اهلل يغفر الذنوب مجيعً 
وإين لغفار ملن  له تعاىلوبقو  ، 2

تاب وآمن وعمل صاحلًا مث اهتدى
فإن اهلل عز وجل  وعمل صاحلاً  وآمن تاب هذا القاتل فإذا ، 3

 4.غفار له

                                                                                                                    
مثل قول العامة  ، قاس على هذا كل لفظ يوهم التسوية بني اخلالق وبني املخلوقوي   :وفقهم اهلل (39/311) «املسند»قال حمققو 
أدبا  ، بة منهمما ينبغي جتنبه واالنتهاء عنه والتو  ، وباسم اهلل والشعب ، وما يل غري اهلل وغريك ، توكلنا على اهلل وعليك :وأشباههم

 .مع اهلل سبحانه
 .أي من الشرك األكرب واألصغر 1
 . 13 :سورة الزمر 2
 . 92: سورة طـ ه 3
الرسائل جمموعة »، و  (211 – 2/171« )الدرر السنية من األجوبة النجدية»وهو مثبت يف  ، انتهى كالمهم رمحهم اهلل 4

وبينهما فروقات يسرية ، وقد اختت منها ما هو أنسب للسياق ، أما األحاديث ، ( 119 – 1/114) «واملسائل النجدية
 فضبطتها من مصادرها.
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