
التحذير من أصناف الشرك

 الحمد ل الذي تعاظم ملكوته فاقتدر، وتع��الى ج��بروته فقه��ر، أع��ز م��ن ش��اء ونص��ر،
 ورفع أقواما3 بحكمته وخفض أقواما3 أخر، أحمده على نعم/ تربو على ذرات الرم��ل وقط��رات
 المطر، وأشهد أن ل إله إل ا وحده ل شريك له، على رغم أنف م��ن جح��د به��ا وكف��ر،
 وأشهد أن محمدا3 عبده ورسوله سيد البشر، المؤيد بمعجزات اليات والسور، صلى ا

. عليه وعلى آله وصحبه القادات الخLيKر، والسادات الغرر، وسلم تسليما3 كثيرا3
 عباد ا، اتقوا ا في الورود والصKدKر، وراقب��وه فيم��ا بط��ن م��ن الم��ور وظه��ر،:أما بعد

 واعبدوه حق عبادته في الصال والبTكر، واشكروا نعم��ه فق��د تكف��Sل بالمزي��د لم��ن ش��كر،

 ي[أKي]ه��Kا ٱل��WذLينK ءامKن��TواY ٱتWق��TواY ٱلل��WهK ح��KقWوخافوا مقامه واحذروا بطشه ك��ل الح��ذر، 

KونTمLلYس[م مTنتKأKو WلLإ WنTوتTمKت KلKو LهLاتKقTت ]102:آل عمران.[

 : على حمار يقال ل��هكنت ردف رسول ا : يقول معاذ بن جبل 
 :قل��ت)) يا معاذ أتدري ما حق ا على العباد وم��ا ح��ق العب��اد عل��ى ا؟((: عTفير، فقال

 فإن حق ا على العباد أن يعب��دوا ا ول يش��ركوا ب��ه ش��يئا3، ((:ا ورسوله أعلم، قال
.متفق علي)) وحق العباد على ا عز وجل أن ل يعذب من ل يشرك به شيئا3

 أيها المسلمون، إن من أظلم الظلم وأعظم الثم الشراك بال، وصرف خ��الص حق��ه

 إLنWهT مKن يTشYرLكY بLٱللWهL فKقKدY حKرWمK ٱلل��WهT عKلKي��هL ٱلYجKن��WةK وKم��KأYوKاهTلغيره، وعدل غيره به، 

 فKٱجYتKنLبTواY: ، ويقول جل وعل]72:المائدة[ ٱلنWارT وKمKا لLلظ�W[لLمLينK مLنY أKنصKار/

 Lور[ٱلز KلYوKق YواTبLنKتYٱجKو Lن]�KثYٱلو KنLم KسYجSٱلرYكLر��YشTن يKمKو LهLب KينLكLرYشTم KرYيKغ LهWاء للKفKنTح 
ب��LٱللWهL فKكKأKنWم��Kا خ��KرW م��LنK ٱلس��WمKاء فKتKخYطKف��TهT ٱلطWي��YرT أKوY تKه��YوLى ب��LهL ٱلرSي��حT ف��Lى مKك��Kان/ س��KحLيق/

].31، 30:الحج[ 
 عباد ا، احذروا الش��رك وطب��ائعه، ووس��ائله وذرائع��ه، واعلم��وا أن العل��م ب��ه طري��ق

 ك��ان الن��اس يس��ألون رس��ول ا: الخلص من��ه، يق��ول حذيف��ة ب��ن اليم��ان 

.متفق عليه.  عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني
 أيها المسلمون، إن مما يؤسف له وقوع بعض المسلمين ممن قصر ف��ي ب��اب العل��م

  نظرهم واطلعهم، وقوعهم فيما ين��اقضباعهم، وقلS في شرع نبيهم محمد 
 أصل التوحيد المقصود، أو كماله المنش��ود، مم��ا ي��وجب التن��ويه والتن��بيه عل��ى مس��ائل
 وأحكام في توحيد العبادة والطاعة للملك العلم، جاءت براهين القرآن الساطعة، وحجج
 السنة القاطعة ببيانها أيما بيان، وإيضاحها بما ي��روي الظم��آن، ويغي��ث اللهف��ان، ويه��دي

 وKلK يKأYتTون��KكK بLمKث��Kل/ إLلWالحي��ران، ويظه��ر أولي��اء الرحم��ن عل��ى أولي��اء الش��يطان، 

].33:الفرقان[ جLئYن�K[كK بLٱلYحKقS وKأKحYسKنK تKفYسLيرا3
 أيه��ا المس��لمون، إن م��ن تحقي��ق التوحي��د الح��تراز م��ن الش��رك ب��ال ف��ي اللف��اظ
 والمباني، حتى ولو لم يTقص��د قبي��ح المع��اني، والحل��ف بغي��ر ا ش��رك أص��غر، وص��احبه



 على إثم وخطر، وإذا قام بقلب الحالف أن المحلوف به يستحق التعظي��م كم��ا يس��تحق

 م��ن حل��ف بغي��ر ا فق��د كف��ر أو((: ا صار شركا3 أكبر، يق��ول رس��ول اله��دى 
 ل تحلف��وا بآب��ائكم ول بأمه��اتكم ول((: أخرجه أحمد، وقال عليه الصلة والس��لم)) أشرك

.أخرجه أبو داود)) بالنداد، ول تحلفوا إل بال، ول تحلفوا بال إل وأنتم صادقون
 فل يجوز الحلف بنبي أو ولي أو جني أو الكعبة أو الشرف أو الحياة، ول يجوز الحل��ف

.إل بال أو أسمائه أو صفاته، ومن حلف بغير ا وجب عليه التوبة وعدم العودة

 كنا نذكر بعض المر وأنا:  قالفقد أخرج النسائي عن سعد بن أبي وقاص 

 :حديث عهد بالجاهلية؛ فحلفت باللت والعزى فقال ل��ي أص��حاب رس��ول ا 

  ف��أخبره، فإن��ا ل ن��راك إل ق��د كف��رت، ف��أتيتهبئس م��ا قل��ت، ائت رس��ول ا 
 ل إله إل ا وح��ده ل ش��ريك ل��ه ثلث م��رات، وتع��وذ ب��ال م��ن: قل((: فأخبرته، فقال لي

.))الشيطان ثلث مرات، واتفل عن يسارك ثلث مرات، ول تعد له
 أيه���ا المس���لمون، اجتنب���وا اللف���اظ الش���ركية المستش���نعة، والكلم���ات المنهي���ة

 ما ش��اء ا وش��ئت، وم��الي: المستبشعة، المقتضية مساواة الخالق بالمخلوق، كقول
 ففي مسند المام أحمد أن. إل ا وأنت، وتوكلت على ا وعليك، وما جاء في معناها

 ب��ل! أجعلتني ل ندا3؟((: ما شاء ا وشئت فقال : رجل3 قال للنبي 
.))ما شاء ا وحده

 عباد ا، توسلوا إلى ا بأس��مائه الحس�نى وص�فات العل�ى، توس�لوا إلي��ه بإظه��ار
 حاجتكم وضعفكم وافتقاركم إليه جل وعل، توسلوا إليه بالعمل الصالح الحميد، وأعظمه

 توس��لوا إلي��ه بالتوس��لت المش��روعة، وإي��اكم. تجريد التوحيد من ألوان الش��رك والتندي��د
 واللفاظ المبتدع��ة والتوس��لت المخترع��ة، ال��تي ه��ي م��ن ذرائع الش��راك ب��رب الملك

  أو حرمته أو بركته أو حقه، أو ح��ق الولي��اء، أووالفلك، كالتوسل بجاه النبي 
.غير ذلك من التوسل الممنوع والدعاء غير المشروع

 أيها المسلمون، احذروا ما يفعله الطغام وبعض العوام من التعلق بالتم��ائم والع��زائم،
 فيلبس��ون الحل��ق والخي��وط، وينظم��ون الودع��ات، ويعلق��ون الح��روز والعظ��ام والخ��رزات،
 ويحمل��ون أني��اب ال��ذئاب وجل��ود الحيوان��ات، يعلقونه��ا عل��ى الرق��اب وال��دواب والب��واب،
 معتق��دين دفعه��ا الض��راء وب��وائق اللل��واء، ورفعه��ا البأس��اء وط��وارق البلء، ومنعه��ا عي��ن
 العائنين وحسد الحاسدين، وكل ذلك من الشراك الموقع في الردى والهلك؛ لن الذي
 :يج��ب أن يلج��أ إلي��ه، وأن تن��زل المهم��ات والملم��ات علي��ه، إنم��ا ه��و ا ج��ل ف��ي عله

 وKإLن يKمYسKسYكK ٱللWهT بLضTرS فKلK ك�K[شLفK لKهT إLلW ه��TوK وKإLن يKمYسKس��YكK بLخKي��Yر/ فKه��TوK عKل��Kى[

:النع��ام[ وKهTوK ٱلYقKاهLرT فKوYقK عLبKادLهL وKهTوK ٱلYحKكLيمT ٱلYخKبLيرTكTلS شKىYء قKدTير� 
18.[

 أيها المسلمون، إن تلك الخراف��ات والمعلق��ات ل تعص��م م��ن الف��ات، ول تحم��ي م��ن
 الم�راض والبلي�ات، وال�واجب نب��ذها ونزعه�ا وطرحه��ا وقطعه��ا، فع�ن عم�ران ب�ن حص��ين

 ))ما هذه؟((:  أبصر على عضد رجل حلقة3 من صفر، فقال أن النبي 



 أما إنها ل تزيدك إل وهن��ا3، انب��ذها عن��ك،((: من الواهنة، فقال رسول ا : قال
 م��ن((: رواه أحمد، وقال علي��ه الص��لة والس��لم)) فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا3

 رواه أحم�د، ول��ه أيض��ا3 أن)) تعلق تميمة فل أتم ا له، ومن تعلق ودع��ة فل ودع ا ل��ه

 ي��ا رس��ول:  أقبل إليه رهط فبايع تسعة وأمسك ع��ن واح��د، فق��الوارسول ا 

 ، فأدخل يده فقطعه��ا))إن عليه تميمة((: فقال ! ا، بايعت تسعة وتركت هذا
 م��ن عل��ق تميم��ة فق��د((: فب��ايعه � ب��أبي ه��و وأم��ي � ص��لوات ا وس��لمه علي�ه، وق��ال

.))أشرك

  رأى رجل3 وفي يده خيط من الحم��ى رTق��ي ل��هورTوي أن حذيفة بن اليمان 
 :، وتل ق��وله تع��الى)ل��و م��ت وه��و علي��ك م��ا ص��ليت علي��ك: (في��ه، فقطع��ه حذيف��ة وق��ال

KونTكLرYش[م YمTهKو WلLإ LهWٱللLب YمTهTرKثYكKأ TنLمYؤTا يKمKو ]106:يوسف.[
 أيه��ا المس��لمون، إي��اكم وال��ذهاب إل��ى الس��حرة والكه��ان والمش��عوذين والرKم��Wالين
 والعرافين والمنجمين، وأهل البراج وقراءة الكف والفنجان والحازرين، الذين ي��دعون عل��م
 المغيب��ات، والكش��ف عل��ى المض��مرات، ف��إنهم أه��ل غ��ش وت��دليس، وخ��داع وتل��بيس،
 ونمنمات وتمتمات، وخراف��ات وخ��زعبلت، واس��تعانة ب��الجن واس��تغاثات، وحTج��ب تح��وي
 حروفا3 وأرقاما3 وإش��ارات، ب��ل إنه��م يطلب��ون مم��ن ي��أتيهم ذب��ح حيوان��ات ب��ألوان وص��فات،
 يلطخون بدمها الجساد والحيطان والعتب��ات، وه��م ف��ي ذل��ك يتقرب��ون للج��ان، ويعب��دون

 رواه)) لع��ن ا م��ن ذب��ح لغي��ر ا((: الشيطان، ويشركون بالرحمن، وقد ق��ال 
.مسل

 ومن تلبيسهم وتدليسهم إعطاؤهم م��ن ي��أتي إليه��م أش��ياء ت��دفن وتغ��رق، وأخ��رى
 تسجر وتحرق، إلى غير ذلك من دخائلهم الك��درة، ودف��ائنهم الق��ذرة، فاح��ذروا عب��اد ا

 من أتى عراف��ا3((: إتيانهم أو سؤالهم أو تصديقهم، فقد قال الصادق المصدوق 
 رواه مس��لم، وق��ال علي��ه الص��لة)) فسأله ع��ن ش��يء ل��م تقب��ل ل��ه ص��لة أربعي��ن ليل��ة

 من أتى كاهنا3 أو عراف��ا3 فص��دقه بم��ا يق��ول فق��د كف��ر بم��ا أن��زل عل�ى محم��د((: والسلم

 ليس منا م��ن تطي��ر أو تTطي��ر ل��ه، أو((: رواه أ، وعن عمران بن حصين مرفوعا3)) 
.رواه البزار)) تكهن أو تTكهن له، أو سحر أو سTحر له

 أيها المسلمون، حافظو على صفاء التوحيد من الكدر، وكونوا من لوثات الشرك على
 حذر، واعلموا أنه ل يجوز التبرك بشجر/ أو قبر/ أو حجر/، أو بقعة أو غار/ أو عين/ أو أثر، فع��ن

  إل��ى حTني��ن، أنهم خرجوا من مكة مع رس��ول ا أبي واقد الليثي 
 :وكان للكفار سدرة يعكفون عندها، ويعلقون بها أس��لحتهم – أي تبرك��ا3 به��ا – يق��ال له��ا

 يا رسول ا، اجع�ل لن��ا ذات أن��واط كم�ا: ذات أنواط، فمروا بسدرة خضراء عظيمة، فقالوا

 قلتم والذي نفس��ي بي��ده كم��ا ق��الت بن��و((: لهم ذات أنواط؟ فقال رسول ا 

ٱجYع�KلY لWن�Kا إLل�K[�ه3ا كKم�Kا لKه�TمY ءالLه��Kة� ق�KالK إLنWك�TمY ق�KوYم� تKجYهKل��TونK: إس�رائيل لموس�ى



 رواه)) إنها لسنن، لتركبن سنن من ك��ان قبلك��م س��نة س��نة،�� ]138:العراف[ 
.أحمد وغيره

 ، ول مك��انأيها المسلمون، اعلموا أنه ل يجوز الت��برك بق��بر الن��بي محم��د 
 ولدته، ول غيره من النبياء، ول يجوز التبرك بذوات الص��الحين وآث��ارهم وثي��ابهم وم��واطن
 عبادتهم، ول يجوز التبرك بجدران المساجد أو ترابها أو أبوابه��ا بتقبيله��ا أو التمس�ح به��ا،

 ، ويTش��رع تقبي�ل الحج��رحتى ولو كان المسجد الحرام أو مس�جد المص�طفى 
 السود، ويTشرع مسح الركنين اليمانيين الحجر السود والركن اليماني، لقول اب��ن عم��ر

 متف��ق.  يمسح من البيت إل الركني��ن اليم��انيينلم أر النبي : رضي ا عنهما
.عليه

 ول يTقصد بذلك التبرك بهما، وإنما يقصد التعبد والتب��اع، كم��ا ق��ال عم��ر ب��ن الخط��اب

 وا إني لقبلك، وإني أعلم أن��ك حج��ر، وأن��ك ل تض��ر ول تنف��ع، ول��ول أن��ي: (

.رواه مسلم)  قبلك ما قبلتكرأيت رسول ا 

 وبالجملة فل يجوز التبرك بشيء إل بدليل من كت��اب ا أو س��نة رس��وله 
.يدل على جواز التبرك به

 أيه�ا المس�لمون، إن م��ن الش�راك الموق��ع ف�ي ال��ردى والهلك الس��تغاثة ب��الموات
 ودعاءهم ونداءهم وسؤالهم قض��اء الحاج��ات، وتفري��ج الش��دائد والكرب��ات، والتق��رب له��م
 بالذبح والنذور، وبالطواف عل��ى القب��ور، وبتقبي��ل العت��اب والج��دران والس��تور، وب��العكوف
 عندها وجعل السدنة والحجاب عليها، إل��ى غي��ر ذل��ك مم��ا ه��و م��ن عم��ل عب��اد الوث��ان
 وأولياء الشيطان، وهو من الشرك الكبر، المحبط للعمل المصادم لكتاب ا وسنة سيد

 وKمKنY أKضKل] مLمWن ي��KدYعTو م��Lن دTونL ٱلل��WهL م��Kن لW: ، يقول جل وعلالبشر 

 KونTلLف]�Kغ YمLهLائKعTن دKع YمTهKو LةKم]�KيLقYٱل LمYوKى[ يKلLإ TهKل TيبLجKتYسKيYواTانKك TاسWٱلن KرLشTا حKذLإKو 

KينLرLف�]�Kك YمLهLتKاد��KبLعLب YواTان��KكKاء وKد�YعKأ YمTهKويق�ول تب�ارك وتع�الى]6،� 5:الحق�اف[، ل ،: 

 ذKلLكTمT ٱللWهT رKب]كTمY ل��KهT ٱلYمTل��YكT وKٱل��WذLينK ت��KدYعTونK م��Lن دTون��LهL م��Kا يKمYلLك��TونK م��Lن قLطYمLي��ر/

LةKم��]�KيLقYٱل KمYو��KيKو Yم��TكKل YواTابKجKت��Yا ٱس��Kم YواTعLم��Kس Yو��KلKو YمTاءكKعTد YواTعKمYسKي Kل YمTوهTعYدKن تLإ 

].14، 13:فاطر[ يKكYفTرTونK بLشLرYك�LكTمY وKلK يTنKبSئTكK مLثYلT خKبLير/
 أيها المسلمون، إن الغلو في قبور النبياء والصالحين باتخاذ المساجد والقباب عليه��ا
 وتزيينها وجعل الستور عليها من كبائر الذنوب ووسائل الشرك؛ لم��ا ينت��ج ع��ن ذل��ك م��ن

.تصييرها أوثانا3 تعبد من دون ا
 لم��ا ن��زل برس��ول: وفي البخاري أن عائشة وعبد ا بن عباس رضي ا عنهما قال

  الموت طفق يطرح خميصة على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجه��ها 
 يح��ذر)) لعنة ا على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مس��اجد((: فقال وهو كذلك



 إن من شرار الناس م��ن ت��دركهم الس��اعة وه��م((: ما صنعوا، وقال عليه الصلة والسلم
.رواه أحمد)) أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد

 أيها المسلمون، إن البناء على القبور وتجصيصها وتقصيصها والكتابة عليه��ا أم��ر غي��ر

 نه��ى رس��ول ا:  ق��المش��روع، وف��ي دينن��ا مرف��وض وممن��وع، فع��ن ج��ابر 

 وزاد الترم��ذي. رواه مس��لم.  أن يTجصص القبر وأن يTقعد علي��ه وأن يبن��ى علي��ه
 وف��ي ص��حيح مس��لم أن عل��ي ب��ن أب��ي ط��الب. وأن يTكت��ب علي��ه: وغيره بإسناد ص��حيح

 أل أبعث��ك عل��ى م��ا بعثن��ي علي��ه رس��ول ا:  ق��ال لب��ي هي��اج الس��دي

.أن ل تدع تمثال3 إل طمسته، ول قبرا3 مشرفا3 إل سويته! ؟
 عباد ا، إن قصد عبادة ا عند قبر نبي أو ولي وسيلة م�ن وس��ائل الش�رك، وم�ن
 اتخاذها مساجد، حتى ولو لم يبن عليها مسجد، ول��ذا ل يTش��رع ال��دعاء عن��د القب��ور ول

 ، وليس ذلك من مواطن الجابة، فق��د روى أب��و يعل�ى والح��افظعند قبر النبي 
 الضياء في المختارة أن علي بن الحسين رضي ا عنهم��ا رأى رجل3 يجيء إل��ى فرج��ة

 أل أح��دثكم ح��ديثا3: ، في��دخل فيه��ا في��دعو، فنه��اه وق��الكانت عند ق��بر الن�بي 

 ل تتخ��ذوا ق��بري عي��دا3، ول((! ؟سمعته م��ن أب��ي ع��ن ج��دي ع��ن رس��ول ا 
.))بيوتكم قبورا3، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم

 جعلني ا وإياكم من الهداة المهتدين، المتبعين لسنة س��يد المرس��لين، أق��ول م��ا
 تسمعون، وأستغفر ا لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاس��تغفروه

.إنه هو الغفور الرحيم


