
الشرك
إِنَّ اهللََّ اَل يَْغِفُر أَْن يُْشرََك ِبِه َويَْغِفُر َما ُدوَن ذَلَِك مِلَْن يََشاُء َوَمْن يُْشرِْك ِباهللَِّ فََقْد 

َضلَّ َضاَلاًل بَِعيًدا
النساء 116



الشرك في القرآن
َمثَُل الَِّذيَن اتََّخذُوا ِمْن ُدوِن اهللَِّ أَْولِيَاَء َكَمثَِل اْلَعنَْكبُوِت اتََّخذَْت بَيْتًا َوإِنَّ أَْوَهَن اْلبُيُوِت َلبَيُْت اْلَعنَْكبُوِت َلوْ َكانُوا 

يَْعَلُموَن
سورة العنكبوت 41 

َماِء فَتَْخطَفُُه الطَّيُْر أَْو تَْهوِي ِبِه الرِّيحُ ِفي َمَكاٍن  ُحنَفَاَء هللَِِّ َغيَْر ُمْشرِِكنَي ِبِه َوَمْن يُْشرِْك ِباهللَِّ فََكأَنََّما َخرَّ ِمَن السَّ
َسِحيقٍ

سورة الحج 31 

َضرََب اهللَُّ َمثاًَل رَُجاًل ِفيِه ُشرََكاُء ُمتََشاِكُسوَن َورَُجاًل َسَلًما لِرَُجٍل َهْل يَْستَوِيَاِن َمثاًَل اْلَحْمُد هللَِِّ بَْل أَْكثَرُُهْم اَل يَْعَلُموَن
سورة الزمر 29 

يَا أَيَُّها النَّاُس ُضرَِب َمثٌَل فَاْستَِمُعوا َلُه إِنَّ الَِّذيَن تَْدُعوَن ِمْن ُدوِن اهللَِّ َلْن يَْخُلُقوا ذُبَابًا َوَلوِ اْجتََمُعوا َلُه َوإِْن 
يَْسُلبُْهُم الذُّبَاُب َشيْئًا اَل يَْستَنِْقذُوهُ ِمنُْه َضُعَف الطَّالُِب َوامْلَطُْلوُب

الحج 73



ما هو الشرك؟؟

هو االعتقاد بأن هلل شريك!

أو في ملكهأو في عبادتهفي ذاته أو في ألوهيته أو في صفاته



أسباب الوقوع في الشرك

تصوير ذوات 
األرواح

رفع القبور والبناء 
عليها

الغلو في 
الصالحني
(يبدأ باملدح)



أنواع الشرك

الشرك األصغرالشرك الخفي الشرك األكبر



أن يجعل هلل نداما هو الشرك األكبر؟؟

يعبده كعبادته

يطيعه كطاعته

ُمخرج من امللةالخلود في النارما حكم الشرك األكبر؟؟



أنواع الشرك األكبر

شرك النيةشرك الدعاء
شرك الخوف شرك املحبة

شرك الطاعة

شرك التصرفشرك الحلول

شرك التوكل



1. دعاء غير اهلل

3. طريقة الطلب بكمال الذل واملحبة

4. الدعاء مع وسائط

2. الدعاء من هو بعيد أو ميت

5. املطلوب ال يقدر عليه اال اهلل

الشرك األكبر - شرك الدعاء



هو أن ينوي ويريد ويقصد العبد بعمله غير اهلل.

الشرك األكبر - شرك النية والقصد 



األنواع املحبة
1. طبيعية
2. عبادة

3. محرمة (شرك)
4. مرضية

مثال: حب الوالدين
مثال: حب اهلل وحب الغير في اهلل

مثال: محبة شخص أو شيء مع غاية الذل والخضوع

2.املحبة مع غاية الذل والخضوع.
1. أن يُحب مع اهلل غيره كمحبته هلل أو أشد أو أقل.

الشرك األكبر - شرك املحبة



األنواع الخوف
1. خوف طبيعي

2. خوف مشروع/عبادة

3. خوف محرم/ شرك

4. خوف مرضي

مثال: الخوف من الحيوانات املفترسة.

مثال: الخوف من اهلل وعقابه. وهو الدافع لفعل الواجبات وترك املحرمات.

مثال: الخوف من شر شيء أو  شخص أن يصيبه بمشيئته وإراديه 
مستقال عن اهلل. (الخوف من الجن والسحرة).

الشرك األكبر - شرك الخوف

2.يخاف من شر يصيبه من شيء أو أحد بمشيئته وإرادته مستقال من اهلل.
1. هو االعتقاد بأن غير اهلل تعالى يضر وينفع.

3.يخاف من أحد مثل اهلل بكمال الذل والخضوع.



األنواع التوكل
1. توكل عبادة

2. توكل شرك أصغر 
3. توكل شرك أكبر

مثال: التوكل على اهلل وحده.

مثال: التوكل على غير اهلل في أمور يقدر عليه. 

مثال: التوكل على غير اهلل في أمور ال يقدر عليه -كإدخال الجنة أو اعطاء الشفاء.

الشرك األكبر - شرك التوكل
ما هو التوكل؟؟ 

شرك التوكل من شرك األلوهية. •
تفويض األمر الى اهلل واالعتماد عليه في تحصيل املطالب.(االعتماد + الثقة = التوكل)•
وهو عمل قلبي ال يُصرف اال هلل تعالى. •
القلق عكس التوكل.  •
اإلسالم وااليمان مستلزمان للتوكل. •
كما في الحديث: املتوكلني، ال يسترقون، وال يكتوون، وال يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون. •
كما في الحديث: املتوكلني يدخلون الجنة من غير حساب وال سابق عذاب. •
اهلل هو األول الذي يأتي باألسباب واآلخر الذي يعطي نتيجة األسباب فال يُتوَكل على األسباب.•



الشرك األكبر - شرك الطاعة

ما هو شرك الطاعة؟؟ 
شرك الطاعة من شرك األلوهية. •
هو مساواة غير اهلل باهلل في تشريع الُحكم. •
•(( الحكم هو حق من حقوق اهلل تعالى، األنعام 57: ((إِِن اْلُحْكُم إاِلَّ هللَِِّ

مثال: الذين يُطيعون علماءهم ومشايخهم في املعصية مع استحالل. التوبة :31 ((اتََّخذُوا 
(( أَْحبَارَُهْم َورُْهبَانَُهْم أَْربَابًا ِمْن ُدوِن اهللَِّ

ال طاعة ملخلوق في معصية الخالق.



الشرك األكبر - شرك الحلول

ما هو الحلول؟؟ 
هو االعتقاد بأن اهلل يحل في املخلوقات.•
شرك الحلول من الشرك في أسماء اهلل وصفاته.•



الشرك األكبر - شرك التصرف

ما هو شرك التصرف؟؟ 
شرك التصرف من الشرك في الربوبية. •
هو االعتقاد بقدرة األنبياء والصالحني واألولياء على التصرف في الكون.•
املحظور أن نجعل ألحدهم شيئا من حقوق اهلل الخاصه به من القدرة والتصرف والضر والنفع.•
حتى كفار قريش لم يقعوا بهذا الشرك. •



نسبة الشفاء للطبيب أو الدواء. 

نسبة التوفيق في الدين أو الدنيا إلى ذكاء العبد أو تعبه واجتهاده. 

االعتقاد بأن للمخلوق حق َسن القوانني وتشريعها. 

االعتقاد بأن ُمسبب املوت حادثة السيارة أو خطأ في العالج ولوال ذلك ما حدث املوت. 

أمور مهمة جدا قد يقولها القائل وال 
يعلم أنه الشرك باهلل



صور الشرك في العصر
1. شرك االعتماد الكلي على الحسيات.

(raki) .3. اطالق العقل بالتواصل مع الكون

2. شرك الحلقة أو حجر او سوار الطاقة.

(Neuro Linguistic programming)  .4. الترجمة اللغوية العصبية

5. االعتماد على الذات. (وفي الدعاء: وال تكلني الى نفسي طرفة عني)
6. العرافني والكهان.

7. السحرة.
8. نسبة الكوارث الى أسبابها الطبيعية.


