[مسألة التشريك يف العبادة]
ُّ
العمل هلل ولغرض آخر ،كمن يتوضأ بغرض الوضوء والتربُّد
مما له تعل ٌق ابلشرك :مسألة التشريك يف العبادة ،وهو أن يعمل أح ٌد َ
معا.
ً
مبباح أو عبادةٍ ٍ
مبحرم ،وبيا ُن هذه األنواع فيما يلي:
يك عبادةٍ بعبادةٍ ،أو عبادةٍ ٍ
والتشريك أنواع؛ فهو إما أن يكون تشر َ

ْي أو نفلَ ن ِ
فرض ن ِ
ونفًل؛ ففي بعض
فرضا ً
ْي أو ً
ص َوٍر :فقد تكون العباداتن َ
النوع األول :تشريك عبادة بعبادة أخرى؛ وهذا على ُ
الصور تبطل العبادة ،ويف بعضها ال تبطل؛ ً
معا ،ولو نوى الفريضة والسنةَ َّ
الراتِبةَ
فمثًل :لو نوى الفرض وحتية املسجد حصًل ً
ِ
يصح منهما شيء.
بطلت العبادة ،ومل َّ
ِ
بدال من املشي
الطبيب
ص َح
ف نوزنَه ،فرأى أن يطوف حول الكعبة ً
شخصا أن خيف َ
ً
النوع الثاين :تشريك عبادة مبباح؛ كأن ين َ
ُ
كانت نيتُه ابلطواف طلب األج ِر ،ون نقص ِ
الوزن ،فهذا له أجر  -إن شاء هللا تعاىل -؛ ألن عدولَه عن
يف الشوارع واألسواق ،و ن
َ
َ
بدال من أن
املشي يف الطرقات إىل املطاف ٌ
عدول إىل خري ،وكذلك احلال لو أمره الطبيب ِحب نميَ ٍة غذائية ،فقال املريض :أصوم ً
أَفن ِط َم نفسي بدون أجر ،فيؤجر  -إن شاء هللا تعاىل -؛ ألن عدوله إىل هذه العبادة خري له.

كذلك :تطويل ِ
يدرك
طول الركوع ملصلحة أخيه املسلم؛ لكي َ
كوع من أجل الداخل ،هذا تشريك يف العبادة؛ ألنه إمنا َّ
اإلمام الر َ
يشق على املصلْي ،وإن أنكره القرطيب.
الركعة ،فًل شيء فيه عند أهل العلم ما مل َّ
شرك أكرب يوجب حرمةَ الذبيحة.
حمرم ،بل ٌ
النوع الثالث :تشريك عبادة َّ
مبحرم؛ كمن ذبح هلل ولغريه ،فهذا التشر ُ
يك ٌ
ومسائل التشر ِ
يك يف العبادات مسائل شائكةٌ ِ
ف فيه ،ومنها :ما ال جيوز
ومتنوعة؛ فمنها :ما جيوز اتفاقًا ،ومنها ما هو خمتلَ ٌ
ُ
ُ
اتفاقًا.
أجرا.
ت نيتُهُ للعبادة دون أن َ
صن
لكن من خلَ َ
يشرك معها غريها ،فًل شك أنه أعظم ً

